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  :پیش گفتار 
  

 قابل ری حرارتش غندی گویدر افسانه ها م....  سرخ بر افراشته بود ی گرد که در مرکزش حرارتی اارهیس
  ...کنترل بود و وسعتش وصف ناپذیر 

  

ند و او  بزرگ شدی ، دست به دامان اهوراری حرارت افول ناپذنی کم کردن ای براارهی سی اهالندی گویم
  ... داد شنهادی راه پکیتنها 

  

   ناشناخته و مرموزیخارج کردن حرارت با ماده ا
  

 ی ماده در اذهان عمومنی خطرناک بود و خارج از خطرات موجود ، ااری کار بسنیدر افسانه آمده است ا
 و آنرا  کردندی می ماده دورنی از ای اهالیمی که در سنن قدیطور... هنوز ناشناخته و مقهور بود 

 بزرگ ، ی ماده از اهورانی اندن ، با سوزاای دور کردن بالی دانستند و گاه برای میمنی بدهیمنحوس و ما
  ... کردند یطلب بخشش م
  

 ماده نی بزرگان به ایو آن آغشته کردن دست ها...  خواسته بود ی بزرگ ، خارج از سنن کاریاما اهورا
  !...بود 

  
   رفتندارهیمشکل به نزد بزرگان س نی وسعت ای بررسی برایاهال

  
   بود به نام رکابدیآنجا مرد

  
  ... برنخواسته باشد شی نبود که نزد اهورا به ستای مومن و اهل عبادت بود و روزی مردیو

  
 سند را ی زد ، اهالی رکابد حرف می بود و وقتدهی اعتماد رسی درجه نی به باالتریرکابد در نزد اهال

  ....دند  کریامضا شده ، مهر م
  

  :و آن روز رکابد گفت 
  

  می کنی و آن را آزاد ممی روی کوه میفردا باال
  

   ماده تنها راه نجات ماستنیا
  

   نداشت جزیو آن ماده نام
  

   ...تــــــایس
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  تایس

  
 درد ی هی ؛ دستش را به ناحدی سرش سوت کشی هارگی        سرش را باال کرد و حس درد در تمام مو

   :دی به گوش رسی منقوش منشی آمد که صدارونی از چهارچوب در ب کرد وکینزد
  

  ... تماس گرفتن زای باالخره از شرکت پی بدموقع مزاحم شدم ولدی بهاروند ببخشی سالم آقا-        
  

 ی لهی مهلک می ضربه ادی خودش را جمع و جور کرد و تا چشم باز کرد ، عی اسم ، سرنی ادنی        با شن
 هنوز در یمنش.  و تلفن رفت زی نثار عکسش کرد و با عجله به سمت می پدرصلواتکی...رها افتاد  کسیبارف

 سرش را ی قسمت فوقاندرد ی هی که با انگشتانش ناحینی را برداشت و در حی بود که گوشحیحال توض
   داد گفتیماساژ م

  
   ؟استی رای از قسمت جزء تماس گرفتن -        

  
   رف بپرسمادمی اونقد ذوق کردم که  دونمی نم-        

  
   !ی سر منشی درد شد داد بلند رونی که ادی نکشی شد و طولشتری        درد سرش ب

  
   پشت خط ؟ی گفتی چاروی عرضه پس به ی خوب ب-        

  
  همه مدت انتظار ، تماسنیبعد ا.. به خدا به جون خودم ذوق کردم بدیببخش... خوب آخه ...  خ -        

   ...دی از ذهنم پریبرقرار شده همه چ
  

  ... را کوباند ی نثارش کرد و گوشی        چشمانش را بست و خاک بر سر
  

 ، هی همسای بدون توجه به سالم جبروتشهی و مرمرگون دفتر ، باال رفت و مثل همضی        از پلکان عر
 ی ناقص چک های هایسر اطالع رسان به بانک برود و ی سرکی دیبعد فکر کرد با ... دیچیراهرو را پ

 سرش پتک و ساطور و ی رودی جنبه حتما بای بشر بنیا . ندازدی ، دعوا و مرافع راه بزادهی علیبرگشت
 ی و سرد درب کرمی فلزی رهی دستگیدستش را رو...  زبان باشد تا کارش را درست انجام دهد ریشمش

خوب که گوش کرد  ... دی به گوش رسیاب و فحاش با آب و لعی منقوش منشیسراند و تا باز شود صدا
  ! ... بهاروند بود نیرحسیمخاطب تمامش ، ام

  
 ی کلفت گرفته که هر طور دلش می منشیفکر کرده به جا...............................  مردک - -        

   ..........!!!ی کهی عرضه جد و آبادته مرتی زنه بیخواد حرف م
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 دفتر ی مشکدی همه جنجال شده است که درب سفنی کرد مگر چه گفته است که باعث ایکر م        داشت ف

 پر از اشک جلو ی شده بود با چشمانیملی و راهی چشمانش سری که زی تپل در حالیبا شدت باز شد و منش
 نی حسری ، امضوع مونیبا فکر به ا...  جا خوش کند نی حسریآمد و کم مانده بود که داخل بغل ام

   !....دی و عضالت تنومند خودش ندی همه چربنی انی بیتی سنخچیه....چندشش گرفت 
  

 ، راه را باز قی عمی با پوزخندنیرحسی رفتن نداشت که امالی ، خی        چشم در چشم شده بودند و منش
  ....به سمت پلکان ، نشانه گرفت » راه باز است و جاده دراز  «یکرد و دستش را به نشانه 

  
 زشی عطر تند و تیبو...  را نازک کرد و با سرعت نور از کنارش گذشت شی ، چشم و ابروی        منش

 ادب ی تپل خنگ بکی و رفت داخل و خدا را شکر کرد که از شر دی را مالشینینوک ب... مشامش را آزرد 
   !ستی همه فحاشنی کرده که مستوجب ای دانست چه کاریهنوز هم نم... راحت شده 

  
 ادی...  را پر کرد وهی آب موانی آشپزخانه ، لی گوشه دی سفخچالی ، از آب سرد کن دنی        به محض رس

 وانی و بعد لزدی ری موهی زد که چرا درون آب سرد کن آب می مسئله غر منی به اشهیمهران افتاد که هم
 اورد و شماره مهران در کتش بی اش را از داخل جی مشکفونی آی وقفه گوشی و بدی ضرب سر کشکیرا 

 ی رفاقتشان جانشان را هم میاز آنها که برا ... شهی بود همیدوست با مرام.... مهران.... را گرفت 
 ابانی خی ها و موتور هانی وسط بوق ماششهیمثل هم...  آمد شی صدادهیبوق اول به دوم نرس.... گذارند 

...  
  

  .... سالم دادا -        
  

  ت اتاقش        رفت به سم
  

   سمت ما ؟یای سر مهی...  سالم -        
  

   ؟نی حسری امی افتادتی چاه باز کن زندگادی باز تو کارت گره افتاد -        
  

 که به حرف ی بارنیبعد به آخر...  آمد ی از حرف زدن مهران خوشش مشهی همیول .... دی        نخند
  .... بود ؟یک...  است فکر کرد دهی خندشیها
  

  ی زنگ بزن به بعدهی ای گذاشته رفته بی منش-        
  

  !.... ؟یری خودت تماس بگشهینعوذ باهللا خط قران کج م...  عجب -        
  

  ....        اوقاتش تلخ شد 
  

  ؟ی ی باری کنم کاری مشی کارهی خودم -        
  

   ...شتمی رخی بگهید ساعت هی چشم تا یبه رو .... رهی تو کت تو نممی بابا شوخ-        
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          خداحافظی کرد و قطع تماس را زد

  
...  کند ی را بررسدی جدی عقب مانده را بزند و پروژه های        تا پرونده ها را مرور کند و امضا ها

  ....  مهران آمدی پایصدا
  

 ی خالی فرانسوکیار کمر بوانی را داخل لی قالبی هاخی در آشپرخانه غر زد و شهی        مهران مثل هم
  ....کرد 

  
   ....نیرحسی آب داشته باشه امیزادی تو آدمخچالی آب سرد کن نی امیای یه بار نشد ب-        

  
 ی جمله ادی یلی دلچی بدون هکهوی....  چند بار بشنود ؟ دی جمله را در ماه بانی فکر کرد انی حسری        ام

  > تماس گرفتند زایشرکت پ باالخره از < ادبش افتاد ی تپل و بیمنش
  

 بار هم شده با کی امد ی بدش نمنی حسری صنعت نشر بود که امی رقبانی از معتبرتریکی زای        شرکت پ
 و مالک اری خاص خودش را داشت و معی طرف قرار داد هاشهی همزای شرکت پیآنها قرار داد امضا کند ول

حاال چه ...  کردندی مدکش ی بهانه اکی به شهی که همدی گنجی نمنیرحسی امی در استاندارد کارهاشیها
 ی پایصدا...  ؟نی حسری امی ذهنی خواسته نی شود ای شد عملی میعنی.... شده که تماس گرفته اند ؟

  .... حنجره اش ی و متعاقبش صدادی مارک مهران افکارش را بری کفش هایپاشنه ها
  

 و دست از سر کچل ی هم رده خودت کنیکیلتو خرج  اخالق دسته گنی ای خوای می داداش ک-        
  ... ؟ی تر از خودت بردارفیضع

  
  .... سرش را باال کند ؛ جواب داد نکهی بدون انیرحسی        ام

  
  ! .... من اخراجش نکردم -        

  
دسته  نکی عی از باالنی حسریچشم ام....  نشست نی حسری امی براق و مشکزی می لبه ی        مهران رو

مهران خوب ....  تذکر نداد ی شلوار مهران مکث کرد ؛ ولی روی رفت و کمزی می مطالعه اش تا لبه دیسف
 درست لی دلنی همه بقای اش حساس است و دقی کار و زندگنیلیپیسی دی چقدر رونیرحسی دانست امیم

 نیرحسی امی براای خواست تست کند که آی مدیشا....  نقاط حساس اعصابش ی گذاشت رویدست م
  .... شد ی مواجه منیرحسیو الحق و واالنصاف هم هر بار با سکوت و صبر ام... نه ای دارد یگریحساب د

  
 را شی که چشمانش برق رنگ نقره ای و در حالنی حسری تاچ پد لپ تاپ امی به لبه دی        مهران دست کش

  : گذراند ، گفت یاز نظر م
  

 چاردی بگم ری کنی عوض می باره که منشنی دهمنی چند ماه انیتو ا نشده دادا فقط یزی چ-        
 ی پول و ندار می جماعت بنی ، رو سر اتی داد تو زندگیهر چ! ...  ثبت رکوردت ؟ی براادی بپسونیگ

 داداشِ من ستین راهش نیا .... یاری رو هم مهی من اخراجش نکردم سر و ته قضی و بعدم با جمله یکش
....  



  تایس
  

 

 

6

  
 ی ثبت شده ی که به بودجه های گوشش جا به جا کرد و در حالی را رونکشی عی دسته نی حسریام        
  .... کرد ، گفت ی نگاه مشیماه پ

  
 800 عطر یبو .... ی زنی منهی سنگشونو به سی که داری جماعتنی استنی پول نی ندار و بنمی همچ-        
   ....!دیکش ی هر روز صبح ، تمام دفتر منو به گند مشیتومن

  
 به ساعتش ی سرش را باال کرد و نگاهنیرحسیام...  مهران تمام فضا را پر کرد ی خنده ی        صدا
 چشمانش ی را از رونکیپرونده را بست و ع....  نخورده بود جز آب و نسکافه یزیاز صبح چ... انداخت 

   ....دی کشرونی انتظار را ب درون صفی های منشستی لی را باز کرد و پوشه آبزی میبرداشت و کشو
  

  ..... تموم کارا رو هم تلنبار شده ادی بی امروز زنگ بزن بعدنی هم-        
  

  .... تکه تکه حرف زد شی        مهران وسط خنده ها
  

  .... خوره ی قرعه به فال کدوم بخت برگشته منمی بده بب-        
  

   و گفتدی مکث باز خندی رفت و بعد از کم        پوشه را گرفت و باز کرد و سه برگه جلو
  

   !!! یآسمان ابر....  داشته باش لشوی اسم و فام-        
  

 جا زای تماس شرکت پی بود که تمام فکر و ذکرش پاینیرحسی        آن روز تا عصرش مهران ساقدوش ام
 مجبور شود رندیماس بگ که مبادا اگر تدیای بدی جدی که منشدی کشیخوش کرده بود و به شدت انتظار م

  .... شرکت بود ی کاری خارج از وجهه نیا.... خودش جواب تماس را بدهد 
  

 را هم با قاشق خورد و در سویمهران ته فنجان ترام...حدود ساعت چهار بعد از ظهر ....         عصر بود 
  .... نکرده باشد گفت ری گیزی کرد آن ته مه ها چی که هنوز نگاه مینیح
  

  ... از زنم خسته شدم به خدا نی حسری ام-        
  

 ی مشی را از دوران کودکشیبی واژه ، غرنی ادیشا ... نی حسری امی بود برایبیواژه غر....         زن 
  ....گرفت 

  
 را داخل فنجان ی داد و قاشق کوچک قهوه خورهی تکی نقره ای راستش را به صندلی شانه نیرحسی        ام

 گاهی گاه و بی سکوت هانیمهران که به ا.... منتظر ماند تا مهران ادامه دهد ... و .... آرام چرخاند
  ... عادت داشت متعاقبش گفت نیرحسیام
  

 و مشغول رفت یی تو حمام دستشوای گازه ی پاای رسه مرتب یبه خودش نم .... ادی به چَشم نمگهی د-        
 گرفتم زن گرفتم ی منی دوجنی دادم دو جیخواستم پول م یصد بار بهش گفتم اگر خدمتکار م...و روب

   ....رهی دل بده قلوه بگنهیکه کنارم بش
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  .... جوانه زد نیرحسی        پوزخند ام

  
  ! ؟نهی دردت همی همه -        

  
  .... با تعجب مانده بود ادامه داد نیرحسی پوزخند امی روشی        مهران که جفت چشم ها

  
 صدا در واری کنم از دفی که گذشتو براش تعری روزازی تا پری من از سنیرحسی بود امنی هم کاش-        

من زن گرفتم که دو کلوم ...  بهش بگه منم آدمم دل دارم به خدا سی نیکی بابا ادی زن در نمنی از اادیم
مهران ! ست  شام آماده ان ؟ مهرای خوای میی مرتب بشنوم مهران چانکهیحرف حساب باهاش بزنم نه ا

مهران .... بازش کنایمهران چاه توالت گرفته ب... ؟ارمی بی خوری موهیم
 تحملش کردم ی چطوری شش سال و اندنیموندم تو ا..... میمهران نون ندار....سوسسسسسسسسسسسسک

...  
  

نداشت  مهران را ی خاله زنکفیحوصله اراج.  مزه اش کرد ی فنجان قهوه را برداشت و کمنیرحسی        ام
  .... شد زی خمی به جلو نیکم.... بحث را عوض کند دی بایو فکر کرد چطور

  
   خونت ؟ی شب ما رو دعوت کنهی ی خوای تو نم-        

  
   حرف مادرش افتادادی شد و مانی که زده پشی        بعد انگار از حرف

  
  > .... پسرکمرهیاول حرفو تو دهنت مزه مزه کن تا عواقبش دامنتو نگ<        

  
 نگونهی نزند که ای جمله مادر رفته اش تا دوباره حرفنی مجدد بزند به ای آب طالدی        بعد فکر کرد با

  ....به شرش گرفتار شود 
  

 و انگار نی حسری امی چشم های راست آمد توشی و با چشم هادی را به هم مالشی        مهران جفت دست ها
  !....  است ؟نیرحسی خود امنی خواست مطمئن شود ایم
  

   ؟یایم.....  جون مهران ؟یگی راست م-        
  

 نکرده بودند چون نه دای گونه پنی ای وقت رابطه اچی دو با هم دوست بودند و هنی اشدی می        چند سال
  دیمهران مصرانه پرس....  داشته باشد ی بود و نه متاهل بود که رفتش ، آمدای اهل برو بنیرحسیام
  
   فردا خوبه ؟نیهم.....  ؟گهی دیای مری ام-        
  

 فکر نیبعد به ا....  قهوه را خورد ی هی تکان داد و بقدیی تای باالجبار سرش را به نشانه نی حسری        ام
  .... شد ی حرف خواهرش به پا منی سر اشهی مادرش افتاد که همی خنده هاادیکرد که فردا چه بپوشد و 
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مامان خاله ....  بپوشم ی عمه اشرف چیمامان تو عروس...  بپوشم یفردا تولد مهرانه است چ        مامان 
  .... بپوشــــــــــــــم ی چنجای اادیداره م

  
 فردا چگونه تک و تنها برود نکهی نم برداشت و فکر ایمی بغض قدکی از نیرحسی امی گلوی        انگار کم

 زخم ی داد و روی مقلی را صشیر و شور ، تمام گرد و غبار غم ها پر شی چهارنفره ی خانواده کیوسط 
  ....زی می رود آمد که مهران زنیی اش از آه داغش باال و پانهیس .... دی تراشی را مشیها
  

 بخت ی آسمان ابرنی بدم هم واسه فردا هم واسه ای با بارش قربونرمی امروز برم شتر بگدی با-        
  .... رو سر بدبختادی نیشگی همیون بالبرگشته که دوباره هم

  
  .... نداشته اش شی ته ری رودی        بعد دست کش

  
 موندگار شه کاربلد شه هم کار خودت راحت تر یکی نی مثه آدم رفتار کن انباروی اای جان من ب-        

  ... هم کار ما شهیم
  

 عقب مانده اش ی چرخد و بدهی مفت مفت مدهزایحتما عل....  افتاد که نرفته بانکادشی نیرحسی        ام
 ی کارخانه به اندازه ی برسد ؛ کارهای بانکی نفر را استخدام کند به کارهاکی دیبا....  کند یرا کوفت م

 ها را ی وصول بدهیها و دردسری اهی وقت فکر کردن به مسائل حاشگری گرفت دی وقتش را میکاف
....  به صفحه اش انداخت شماره نا آشنا بود ینگاه .... دی بر افکارش رافونشی زنگ آیصدا.... نداشت 

 فونی درون بشقابش را برداشت و رو به سمت آکیمهران ک....  کرد شی رهازی میقطع تماس را زد و رو
  .... ابرو باال انداخت نیرحسیام
  

   ....ی کنی رو نمی کرددایدوست دختر مختر پ...  بود ؟ی کاروی نیا ... ای مرموز شد-        
  

 را به نشانه شی ساکتش کرد و بعد دست هانیرحسی امی        هنوز جمله اش تمام نشده بود ؛ چشمان شاک
  .... را باز کرد ششی باال برد و نمی تسلی
  

 ی موندی وگرنه تا االن عذب نمی کارا رو ندارنی ای دونم جربزه یم.... نزن دادا...  خوب حاال -        
....  

  
 ی زنگ گوشی گذشت دوباره صدای منیرحسی مهران که داشت از مرز صبر امی هاهی و کناشی   وسط ن     

 ی که شماره را از نظر مینی برخواست و در حشی را کش رفت و از جای مهران گوشنباریا... بلند شد 
  ....گذراند گفت 

  
  ... کدی کم خرهی بازار می پاشو بر-        

  
 شی که هنوز نشسته بود و انگشت سبابه اش را به لب های در حالنی حسری خورد و ام حرفش راهی        بق

  .... کرد زی داده بود چشم رهیتک
  

   شده بود زمزمه وار گفترهی همانطور که به شماره خدهی        مهران که انگار روح د
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  .... کار ید چ خوای شماره منیگفتم ا.........................!.... ی دختره -        

  
  .... بده حی توضیعنی شد که رهی سرش را کج کرد و اخمالو به صورت مهران خنیرحسی        ام

  
  ....!  به من و من افتاد دی چرخی می و گوشنیرحسی چشمان امنی که نگاهش بینی        مهران در ح

  
 کردم شماره تو رو یرنه غلط م خواد تور بزنه وگی می اول کارنی دونستم همی جون داداش نم-        

  !!! بردم ی دادم حالشو میبدم شماره خودمو م
  

 داد اعصابش در حال آالرم ی متورمش نشان میشانی همچنان سکوت کرده بود و رگ پنیرحسی        ام
  ....زدن است 

  
 ....  کرد کهکی را به گوشش نزدی        مهران دست چپش را باال آورد و وصل تماس را زد و گوش

 و جواب داد دی را از دستش قاپی اش برخواست و به سمت مهران خم شد و گوشی صندلی از رونیرحسیام
...  
  

  ... بله -        
  

 ی و آهسته افی ظری خط شده است و منتظر ماند که ناگهان صدایفکر کرد خط رو ... امدی نیی        صدا
  .... شد از پشت خط آمد ی مدهیکه به زحمت شن

  
  ! هستم ی من ابردیببخش....  سالم -        

  
 هم لنگه همان است یکی نی هر چه بود ای حرفش ماند و بعد فکر کرد قبلی منتظر باقنیرحسی        ام

 موجود نی از فردا ادی بای کرد که چطوریداشت فکر م.... انگارستیحالش خوب ن! ....  هم بدتر دیشا
  ....پشت خط آمد  ی را دک کند که دوباره صدابیعج

  
   ؟دی شرکت نهال سف-        

  
 را بست شی دست راستش را به کمرش زد و آب دهانش را با حرص قورت داد و چشم هانیرحسی        ام

....  
  

   بله امرتون ؟-        
  

   ....دی دخترک پشت خط آرام پرسلی دلنی به همدیو شا...  گفته بود ی        عصب
  

   شما ؟-        
  

  .... زد ی ، داشت آن کنار غر می        مهران که گوشش را چسبانده بود به گوش
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  .... دختره خل و چل هی حرف حسابش چنمیبده بب...  تو خودتو ناراحت نکن داداش–        

  
  !!! کرد یالبته فقط سع.... کرد خودش را کنترل کند ی داغ کرده بود سعی که حسابنیرحسی        ام

  
  ! ؟ی کار نکردلهی وسنی شما تا االن با ا-        

  
  ... ساکت ماند و بعد ی        دخترک پشت خط مدت

  
   ؟ی الهی با چه وسدی ببخش-        

  
  ... ادامه داد ی کند ولی مجشی حس کرد دارد گنیرحسی        ام

  
  .... که جوابگو هستم یمن کنه که تماس گرفته نه ی خودشو معرفدی بایاون کس! ...  با تلفن -        

  
 کامال ی مضاعف و دستپاچگی دخترک با شرمسازی صدانباری خطوط حاکم شد و انی سکوت بی        کم

   ....دیمحسوس به گوش رس
  

 هستم و قراره از فردا کارمو شروع کنم ساعت شروع کار رو دی شرکت نهال سفی من منشدی ببخش-        
 از خونه حرکت ی تماس گرفتم مطمئن شم که چه ساعتامی بری دایود برسم  فردا زدمی ترسی رفته مادمی

 جواب نداد احتمال ی کسدمیاول با شرکت تماس گرفتم د....  نشم یکنم که روز اول کارم باعث شرمسار
  ...به خدا قصد مزاحمت نداشتم ....  خط شم نی مجبور شدم مزاحم انی شده باشه واسه هملیدادم تعط

  
 گری دیکی از یکی ... تی های منشنی تو هم با ایعنی تند به مهران کرد که ی نگاهنیرحسیم        ا

  .... را به گوش چپش انتقال داد و حرف آخر را زد یو بعد گوش..................!!!! 
  

 مالحظه و وقت نشناس ی حواسو بی خنگ و بی من منشیستیاز االن ن ... ی شرکت من بودی منش-        
  ....فردا بخواب تا لنگه ظهر ، روز خوش....  خانوم خوامینم
  

  ...        و بعد قطع تماس را زد 
  

 ابانی خی شد و با هم حوالنیرحسی امالی خی بعد از ظهر بود که باالخره مهران ب7        حدود ساعت 
پسرک فال در راه ....  خودش رفت یی به سمت لندکروز طالنیرحسی کردند و امی خداحافظینظام

 سرش نیرحسیام...  آمد کی نزد> رمی آقا براتون فال بگ< گفت ی که مینی در حیفروش آفتاب سوخته ا
 کودک هفت هشت ساله االن کی دی کرد چرا بای خواهم تکان داد و مرتب فکر می فال نمیرا به نشانه 

  ... حافظش باشد ی کند و تمام دغدغه اش فروختن فال های ولگردابانی خیتو
  

  ...ای        پسرک دست بردار نبود گو
  

  ...آقا  .... دی بار امتحان کنکی ... ادای راست در میلی خرمی آقا براتون فال بگ-        
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 نیرحسیام ... دی کشی را منیرحسی امی کت مشکی کرد ؛ گوشه ی که اصرار به گرفتن فال منطوری        هم

 گربه ینی ساتنش دستش خورد به مبی آورد و وسط مخلفات ج راستش دربی را از داخل جنی ماشموتیر
 چطور صبر کند تا آن گری دی افتاد که تا دو هفته ادشی رها به او داده بود و شی که ماه پیی پشمالوی

رها برادر  ....دیای در بی روح و تکراری سرد و بی حال و هوانی از اشی زندگی و کمندیوروجک را بب
 کهویبعد .....  آمد ی مشی عمودنی دی از فرانسه برایاش بود که هر از چند گاه چهارده ساله یزاده 

 آن انی امد تا در میکاش رها زودتر م ... تاد خودش افیی چهار نفره مهران و تنهای فردا و خانواده ادی
 یول...  که خاص خودش بود یی هاینیریرها با آن همه حرف زدن و ش....  ماند ی تنها نمنقدریچهار نفر ا

 ذائقه اش ی خوب فکر کند و کمشی هایطانی به رها و شنیرحسی گذاشت امی پسرک فال فروش نمیصدا
  .... شود نیریش
  

 بود که مرتب و دهی پوشیدی مثال سفی رنگ و رو رفته راهنی و پدی رسی منیرحسی        قد پسرک به کمر ام
 روشن بود درست مثل چشم ی کم پشت و قهوه اشیموها....  فرو شده بود شیبا دقت داخل شلوار پارچه ا

 کرد پسر یداشت فکر م....  مانست ی سر صبحش می به رنگ نسکافه هاتشی و شفافی که زاللشیها
 بسوزد و حرام نطوری اوری داغ آخر شهری آفتاب هانی در استی بر و رو ننی افی رسد حی به نظر مییبایز

  ...!شود 
  

 نی اهیاصل قض....  بود هی خواست فرع قضی فال نمنکهیا.... گفت به او چه اصال         و آخر سر به خودش 
 پسر را نی که ای گردن کلفتبی رفت در جی فال کند که ته تهش مکی خواست پولش را حرام یبود که نم

 را وسعت نبخشد و ی گری کرد که فرهنگ تکدی کمک مدیاصوال نبا....  کرده است ی گریمجبور به تکد
 ی کسگری افراد کمک نکند دنگونهی به ایطبق اصول او اگر کس....  کار آزاردهنده نشود نی اجیث تروباع

 را ابانی احمق داخل خی آدمهایبچه ها را مجبور به التماس درخواست نخواهد کرد که حس دلسوز
 ، گری دی آدم هایبا فلسفه  .... گری بود دنیرحسی امیفلسفه ....  خودش را پر پول کند بی و جزدیبرانگ

  .... فرق داشت یکل
  

 نیرحسی روشن و خاموش شد و امی لندکروزش دو بار با چشمک صدا داری را زد و چراغ هاموتی        ر
  ... برد که پسرک دستش را گرفت و تکان داد نی ماشرهیدستش را به سمت دستگ

  
 فال تورو کی بده فقط متی شما نصف ق شم اصالی آقا تو رو خدا اگر امروز فال نفروشم بدبخت م-        
   ....ری فال بگکیآقا تو رو خدا فقط ...  فال کیفقط .... خدا

  
...  شد نی بساط پسرک و تمامش پخش زمی هوا رفت روی اوقاتش تلخ شد ؛ دستش بنیرحسی        ام

  .... لب گفت ری تفاوت پسرک را کنار زد و زی بعد بی مکث کرد ولی لحظه انیرحسیام
  

  ... به خاطر پول التماس نکن نقدری وقت اچی هگهی د-        
  

 در را باز کرد و نیرحسیام...  افتاده نی زمی حالش بود که روی        پسرک مات بساط پحش شده و فنچ ب
 گفتن راهی و لگد به چرخ ها و بد و بنی زد به ماشیپسرک داشت مشت م... سوار شد و کمربندش را بست 

   !....نیماشبه صاحب 
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 خودش ی بابت احساس تاسف کرد برانی خورد و از ای فحاش می روزها مرتب به پست آدم هانی        ا
 راهی بد و بی صدانکهی ای را چرخاند و براچیی سوندازدی بی نگاهرونی به پسرک و آن بنکهیبدون ا.... 

  ... امد ی و ابدا از آن خوشش نم که اصالی کرد کارادی پسرک را نشنود ولوم ضبط را تا آخرش زیها
  

 7 تختش را نگاه کرد ساعت از ی باالی آن روز به محض باز شدن چشمانش ساعت لبه نقره ای صبح فردا
 نهی مهران را بکشد به دفتر تا با گزدی بود که باز بانی که به مغزش هجوم آورد ای فکرنیگذشته بود و اول

   .... ی منشنی شده بود ایعزلعجب م .... ردی ها تماس بگی منشی بعدی
  

 تخت ی نرمش را کنار زد و چهار زانو نشست روی الجوردی کرد پتوی صورتش آزرده اش میفی  حس کث
 اش را باز کرد و قهی را نگاه کرد و با دست راستش دشی سفیرکاب . دی بد به مشامش رسی بویکم.... 

....  آمده مضر ، خوب نبود رونی بیصبح و سم ها سر ی مرده ی سلولهای داد بوی نمی خوبیبو ... دییبو
  بود ؟

  
  ... را پر کرد شی گردن و پشت گوش های جمع و جورش برداشت و روی پاتختی را از روکشی الل

  
 خانم بای که فردی طول نکشی اقهی دقمین....  تختش را فشار داد ی بعد هم همانطور نشسته چند بار زنگ رو

 اتاق ی سفید مشکی گوشه ی چهار نفره زی می روی حرفچیرد و بدون ه گرم و عسل را داخل آوریش
  ....رونی کالم رفت بیگذاشت و همانطور ب

  
 ی مشغول بود و خوب منیرحسی بود که به عنوان خدمه در خانه امی خانم زن پنجاه و سه ساله ابایفر

 ... دی آی خوشش نمشی خصوصمی حریواری آن هم داخل چهار دادی از حرف زدن زنیرحسیدانست که ام
 نی که از اکرد فی تکلنیی داد ، تعکی با نیرحسی کرده بود امی خانم وراجبای که سر صبح فری بارنیآخر

 ؟ی فهم شدریبعد هم دادش بلند تر شد که ش .... ی اللی شوی من می که وارد خانه یبه بعد فکر کن زمان
 سالم و کی از غیدر....  رفتار کرده بود واری دکیمثابه  خانم هم سر تکان داد و از آن به بعد به بایفر... 

   ی خداحافظی حتای
  
 را یکی اش گشت و ی مشکدی سفی های دنبال روفرششی پای تخت آمد و با پنجه ی به لبه نیرحسیام

 اتاقش ی ضلع شمالی بهداشتسی راست به سروکی و دی کرد و پوشدای تخت پری را زیگریهمان جلو و د
 دهانش ل برداشت و داخزی میبالفاصله قاشقی عسل از رو....  آمد رونی گرفت و بیب سردرفت و دوش آ

 کرد و همانطور قاشق در دهان ، اس ام دای تخت پی روی ختهی به هم ری پتوری را از زفونشیگذاشت و آ
 ....  دادی هم آزارش نمیلیخ> چی ه<نیو ا...  نبود یزی چچیه....  کال ها را چک کرد سیاس ها و م

  .... شد یچون روز ها و ماه ها و سال ها داشت تکرار م
  

 را ری شوانی نشست و لزیرفت و سر م....  زود درون بذاق دهانش هضم شد یلی خی بود ولنیری عسل ، ش
 کنسول و کاله حوله را از سرش انداخت و ی رفت جلوکراستی برخواست و زیبعد از سر م .....دیسر کش

 و دی سفی رکابکیبعد هم از داخل کمد ....  را حالت داد شی و تمام موهاختی رموس مو را کف دستش
 گرفت و کی اش را تنش کرد و دوش اللی هفتگی و کت و شلوار مشکدی روشن راه راه پوشی بلوز آبکی

   ....رونیرفت ب
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 را بپوشد تمام شیا نسکافه اش را گرفت و تا برسد به دم در و کفش هوانی خانم لبای        وسط راه از فر
چند قسمت داشت که قسمت ....  هم کوچک نبود ادی زی بزرگ نبود ولادی زنی حسری امیخانه .... شد 

 ی ضروری اش تمام وسائلی داخلونیکل دکوراس .... دی کشی طول می اقهی چند دقیخوابش تا درب اصل
 آمد و اصوال به ی خوشش نمی اضافی هاونیاصال از تابلوها و دکوراس.... بود که هر روز قابل استفاده بود 

 ی صدایدرب را بست و رفت داخل آسانسور و حت....  کرد ی وسائل مزخرف فکر هم نمنیپول دادن به ا
....  مزخرف بود شی اطراف هم برانی ای هانهیآ...  آزار دهنده بود شی داخل آسانسور هم برای ندهیگو

  ....چرا ؟...  دارند ؟ نهیاصال چرا آسانسور ها آ
  

 رفت ؛ ی ملوتی بلند خاص خودش به سمت درب پی که با قدمهاینی        از آسانسور خارج شد و در ح
 گربه رها برخورد کرد با پشت انگشت ینی دستش به می آورد و وقترونی راست کتش ببی را از جفونشیآ

  ...سبابه اش نوازشش کرد و دلش تنگ شد باز 
  

 و زنش از درب خانه اشان آمدند ی کرد و تماس گرفت و همان موقع موکلدایا پ مهران ری        شماره 
 مهم نبود شی اصال برانیرحسی شدند و امشانی مشکی و چپ چپ نگاهش کردند و رفتند سوار مزدارونیب

 و چه حرف و د کننی چه فکر ها ماتشی و اخالق و خصوصی اطراف در مورد او و زندگی هاهیکه همسا
 خواب آلود مهران از پشت خط آمد ی خوش رنگش شد و صداییسوار طال.... ت سرش هست  ها پشثیحد
....  

  
  ... چه وقت زنگ زدنه قربونت برم نی مامان ا-        

  
  .... را چرخاند چیی را به گوش چپش چسباند و سوی        گوش

  
   ....ی سر دفتر ، زنگ بزن بعدهی ای ب-        

  
  ...از پشت خط عوض شد  مهران ی        صدا

  
 زنه سفارشات الزم ی صبحا زنگ منهی کارش همشهیببخش فکر کردم مامانِ ، هم....  ا سالم داداش -        
   ....گهیرو م

  
با دست راستش  !!!! ... یمهران خودت:  گفت ی مهران درون فکرش مهی توجه به توجی بنیرحسی        ام

   ....دیکمر بند را کش
  

 بگو تا ده ، خودشو برسونه کارم ری خودت تماس بگی با گوشدمی طرفو برات اس می من شماره -        
  ...لنگه 

  
  .... را صاف کرد شی        مهران صدا

  
  .... زنم یتو اس کن من زنگ م....  باشه داداش -        
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 ی را گذاشت روید و گوش کردند و تماس را قطع کری خداحافظنی        دنده را عوض کرد و در همان ح
 سرش باشد و ی روگرانی منت دنکهی از اندازدی به مهران رو بدی نباادی زگری بغل و فکر کرد دیصندل

 ، مهران گرانی اگر آن دیحت...  متنفر بود یگری دزی از هر چشی کار انجام دهند بشی با اکراه براگرانید
  ....باشد 

  
 ی طقهی و چهار دقستی را در بی گنج آباد و مطهرنی ساعته بکید و راه  ران120        تمام راه را با سرعت 

  ....  به دفتر دیکرد و رس
  

 هم به بهشت زهرا ی سرکی دی رفت فکر کرد که بای باال مضی داشت از پلکان مرمر گون و عری        وقت
 شک نداشت که یدریبه ح کرده بود و اصال دای افتاد که درون دفتر اسناد پیی های کسرادیبزند و بعد 

 یدریرون که مبادا حی بدی کشی را می کرد و کسری خودش چک مدی در کار بوده و بای عمددی شادیبگو
 ی مسئول مالیدریح...  کار با او انصراف دهد ی نسبت به خودش شک کند و از ادامه نیرحسیبه اعتماد ام

آنقدر با ... آنقدر صادق ...  شود ی مدای کم پیدری دانست که امثال حی خوب منیرحسیشرکت بود و ام
 از بودجه سهی به پول و پر کردن کیلی تماچیه و بدون یو آنقدر مملو از حس صداقت و رو راست... مانیا

  ...! مفت یها
  

 کنار در ، سالم کرد ی های در حال آب دادن به شمعدانهی همسای جبروتشهی و مثل همدیچی        راهرو را پ
  !چرا ؟....  کردند ی توجه از کنارش گذشت و وارد دفتر شد اصال چرا همه سالم میب نیرحسیو ام

  
 بود و خچالی روشن شدن موتور ی صدادیشا ... دی به گوش رسی نامحسوسی        به محض ورودش صدا

  .... باشد دهی هم اشتباه شندی در و شای لوالیصدا
  

 تفاوت وارد اتاق شد و کتش را درآورد و طبق یه کند ، ب به اطراف نگانکهی        بر حسب عادت بدون ا
 نامحسوس به گوش ییو دوباره صدا ..... ی جالباسی به جای صندلی پشتی گذاشتش رویشگیروال هم

  .... واضح تر بود نباری که ادیرس
  

  ... سالم -        
  

 شده شیدای پکهوی که یوح نشسته خشکش زد رو به رمهی نشست و همانطور نی داشت منیرحسی        ام
  ... سالم کرده بود کهوی بود و ستادهی انجای اکهوی... بود 

  
 که یو آن طرف اتاق ، دخترک الغر اندام و گندم گون.... آرام نشست ...  مکث کرد و بعد ی اهی        ثان

 اش ی نخی مشکینعه  زانو بود و مقری مانتو تا زی بود که درازادهی پوشی آزادی ساده یمانتو شلوار مشک
دخترک ...  لباسش ی قهی داخل ود آمده بود درست مثل سرش که کم مانده بود برنیی ، پایشانی پیتا رو

 دانست در ی که نمینیرحسی روشن زل زده بود به امی درشت قهوه ای با آن چشم هاریهمانطور سر به ز
   !!!!ستیتیچه موقع

  
 فی کیجفت دسته ها ... ی نقش ترزیچک و متعاقبش صورت ر کوینی داشت و بی غنچه ای        لب ها

 همانطور آرام و ی اهی و بعد از چند ثانشی دو زانوی اش را با دو دستش مشت کرده بود جلوی مشکیکتاب
  ....نامحسوس گفت
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  !!! هستم ی ابر-        

  
... ی کنونتیبه موقع اوردی و مغزش را بندی کرد درست بنشی زد و سعی تک سرفه انیرحسی        ام

  ... کرد گفت ی روشن مزی اتاقش را با دکمه کنار مهیهمانطور که تهو
  

   !!!!ری اغور بخ-        
  

  ... آهسته اش گفت ی درشت دخترک باز تر شد و با صدای        چشم ها
  

  ! بله ؟-        
  

 اش یا باز کرد و قاب خط خط رزشی سمت راست می کشونی نگاهش کند دومنکهی بدون انیرحسی        ام
  ....را از داخلش برداشت 

  
  !! هنوز ظهر نشده -        

  
 متوجه موجود مردد داخل اتاقش باشد نکهی بدون انیرحسی سکوت برقرار شد و امی اقهی        چند دق

ه رفت و  آورد و دوباررونی را بشی ماه پنی چندی مالیبرخواست و از داخل کتابخانه کنار در پرونده ها
  .... نشست شیسر جا

  
   ....دی نامحسوس به گوش رسی پرونده را که باز کرد دوباره صدانی        اول

  
   من از کجا کارمو شروع کنم ؟-        

  
 را مرور کرد و ی بانکی هاشی فزی جوابش را نداد و ر… دی لرزی مزی نشیصدا....         مردد گفته بود 

 خودش نگه دارد هر چه شی موجود روح مانند را پنی نداشت االیها افتاد اصال خ ی منشستی مهران و لادی
  .... شد ی کنده میکی نی مشخص شود شر ای منشفی تکلعتریسر

  
 دست ی جفت انگشت های را الی زد و خودکار مشکشی تاج موهای را باالدشی مطالعه دسته سفنکی        ع

 را برداشت و سه برگه جلو یرا باز کرد و پوشه جلد آب زشی سمت راست می کرد و کشوکسیراستش ف
 را از فونشی سراند و آرانسلشی ای شماره اعتباریچشمش را رو....  بود ازی فرانک عینفر بعد... رفت 

 ی را براازی فرانک عرانسلی ای کرد و اعتباردای به زحمت پزی می روشن روی جلد آبی پرونده هاریز
 شی گری با کنسل شدن منشیِ مساوری تاخقهی دقکی... باشه نجای کرد بگو تا ده ادی قرشیمهران فرستاد و ز

 ی به صورت صورستی او نی جاگری دنجای بفهماند اشی روی به دخترک مسکوت جلونکهی ایبعد هم برا... 
  مثال با مهراندادی را سر و سامان مزشی می نامرتب روی که پوشه هاینی را گرفت کنار گوشش و حی،گوش

  .....حرف زد 
  

 ی نداشته باشه و تماس بری باشه تاخنجای برات فرستادم بگو تا ده اازوی مهران جان شماره خانم ع-        
  !!! بهتره ادی وگرنه نرهیموقع هم نگ
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 را داخل کشو برگرداند و ستی لی را گذاشت و پوشه جلد آبی کرد و گوشی        بعد هم مثال خداحافظ

   ....دی کشنیی را پادی دسته سفنکیوباره عکشو را بست و د
 یلی خدا را شکر کرد که خنیرحسی رفت امرونی پا آن پا کرد و عقب عقب از اتاق بنی ای        دخترک کم

 شود و مثل آدم کار کند و غر نزند و فحش شی و منشدیای آدم بکیراحت شرش کنده شد و بعد آرزو کرد 
  !!! .... کند ی برود که او اخراجش مید برود وقت خواهیاگر هم م... ندهد و نرود 

  
 کمر راست کرد و پشت یکم....  کمرش آزرده اش کرد فی گذشته بود که حس درد خف9        ساعت از 

...  رفت ی می خشک شده بود و مزه دهانش رو به تلخشیانگار گلو... گردنش را با دست چپش ماساژ داد 
 متوجه کهوی که نه رفت سمت آشپزخاکراستی رفت و رونیاست و از اتاق ب گرفت و برخوزیدست به لبه م

  ... شد نتهای وسائل و کابی رویبرق خاص
  

ساق ....  ساباند ی را مواری را باال زده و دارد دشی هانی دخترک ، آستدی        سرش را که برگرداند د
 تا مچ دستش را کامال یبود ول ختهی رشی هانی نگی شده بود و کمسی خی کرم رنگش اندکیدست ها

 خودش بود و با یایدن است همانطور محو ستادهی کنارش انیرحسیانگار نه انگار که ام.... پوشانده بود 
 ی کرد انگار دشمن فرضی لکه ها چنان زوم می و رودی کشی را با اسکاج سبز رنگ مواری دی خاصتیجد
  !!!....اند 

  
 پرش کرد و وهی را برداشت و از آب می بلند مشکوانی و با سر و صدا للخچای رفت به سمت نیرحسی        ام

 شدن اسکاج دهی کشی هنوز صدایول!!!....  خوردش که صدای قورت دادنش را دخترک بشنود یطور
  .... انگار نه انگار دی برگرداند و دیسرش را کم.... آمد ی مواری دیرو
  

 آمد و دوباره به اتاق رفت و تا حدود ساعت ده رونی آشپزخانه ب گفت و ازی لب به درکری تفاوت زی        ب
 معزل نیاما ا .... سهی کرد و مقاقی را باز کرد و نوشت و مرور کرد و جمع کرد و تفری مالی، پرونده ها

  .... شد ی شد که نمی بودجه حل نمیکسر
  

 قرار زشی می روی الجثه امیه عظ و متعاقبش پوشدی به گوش رسی بلندی        حدود ساعت ده بود که صدا
  ...گرفت 

  
 یلیمن خ .... یلی خوشحال شدم از شرکتتون با من تماس گرفتند خیلیخ....  بهاروند ی سالم آقا-        

  ...جاها کار کردم و 
  

 اشاره کرد و ادامه زی می بود به پوشه روانی نماشی روی پهنی تپلش که دستبند چرمی        بعد با دست ها
  ادد
  

صبح و بعد ...  دارم ادی که مد نظر شماستو یی و کار با همه نرم افزار هانتیی ورد و اکسل و پاور پو-        
کار کردنو دوست ....  کار کنم که سرم گرم شهامی مستی اصال هم حقوق برام مهم نامی تونم بیاز ظهرم م

   ...دمی براتون مفیلی و خهیچقدر کارم عال دی بدصی تشخدی تونی روز کار مکیمطمئنم بعد از .... دارم 
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 ی کاچی ولستی هم آدم ننی معنا دار برداشت کرد و با خودش گفت انیرحسی را امی جمله آخرنی        ا
 ی هست و برادی مفیی چه کارهای کند براشی حالدی است و بعد به خودش متذکر شد که بایچیبهتر از ه

  ....!!! نه ییچه کارها
  

 مظلوم نما به او و یوشه چشمش خورد به دخترک روح مانند دم در که اسکاج به دست با نگاه        گ
 ازی رفت خطاب به عی که دوباره با پرونده ها ور مینیبلند و واضح و در ح....  شده بود رهی خازیفرانک ع

  ....گفت 
  

 و همه جا رو ی کشی می تونیزم ... ی کنی و در دفترو باز میای به بعد راس هفت منی از ا-        
 امی که من می آری می من رو زمانوهی آب موانی و لی کنی ها رو روشن مهیتهو ... ی کنی میریگردگ
 و هر دو روز بعد ی بریلباس فرمو خونه نم ... ی کندای پی تونی میگانیلباس فرمتو داخل کمد با... دفتر 

با تلفن  ... ی زنی حرف نمادیز... یری گی ملیو و فردا صبح تحیدی روبرو میی خشکشولیاز کارت تحو
 رفتن ی مگر برایری نمیی وجه جاچیدر زمان کار به ه .... نجای اادی نمیکس.... یریگی نمیتماس خصوص

 برخورد ی رسمیلیخ ... یشی دخترخاله نمیل وی کنیبا ارباب رجوع درست برخورد م !!!... ایبه اون دن
 من رو به من اطالع ی هر روز صبح تمام کارهای رسمیلیو خ....  ی زنی حرف میرسم .... ی کنیم
   ....یدیم
  

  ... کرد ازی به عی نگاه مختصرمی چشمانش را باال آورد و نی        بعد کم
  

   روشنه ؟-        
  

   ....دی کشی و نفس راحتستی روحِ آن پشت ندی        و د
  

  :رد و گفت  نگاه کنیرحسی لبخند به لب به امازی        ع
  

   البته کامال روشنه-        
  

 کش شتری ران بی داد و تا روی را به وضوح نشان مشی        مانتو چسب کرم رنگ روشنش تمام اندام ها
 آدم را نیرحسی به نظر امشیرنگ لب ها...!  بود شی کش موی آمد و تکه پارچه مثال شالش هم روینم
 فکر گردنش را با انگشت شصتش نی انداخت و با ای خون آشام مکی خاطرات لمی سالواتوره فمنی دادی

   ...!دیمال
  

 ی وصول چک هاخی بین بودجه اسفند ماه و تارنیرحسی بود و نگاه امستادهی اشی روبروازی        هنوز ع
  .... طرف قرارداد ، در رفت و آمد بود یشرکت ها

  
 فرستادم با لتیمی به ای امروز انجام بددی رو که باییا کارهستیل ... ی از االن شروع کنی تونی م-        
  .... بفرست لیمی به همون ای کردم انجامشون بده و آخر وقت گزارش رو کتبدی که اونجا قی بندتیاولو

  
سرش را که باال کرد ....  شد ی مکی نزدای که گودی به گوش رسیی پای رفت صدارونی که از در بازی        ع

 وانی به دست وارد شد و لی مشکینی ، سنیرحسیح مانند بود که بدون نگاه کردن به امهمان دخترک رو
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 ری که امیی جازی پشت مآمد را مرتب کرد و بعد نیرحسی امزی می گذاشت و وسائل روزی می را رووهیآب م
  ....!!!!! نشسته بود نیحس

  
 که مغزش قفل کرده بود نیرحسیام.. . دراز کرد نیرحسی دستش را به سمت امدی رسکی نزدی        و وقت

  ..... انگار ستی نشی دختر مشاعرش سر جانی کرد ایداشت فکر م
  

 و کت را ی مشکدی سفی شد و دخترک راست رفت سمت جالباسدهی کشی صندلی پشتی        که کتش از رو
 ی را از روشیاب کتفی رفت داخل راهرو و کی حرفچی را تکاند و بدون هنشی آستی کرد و پرز روزانیآو

   ....!رونیمبل برداشت و رفت ب
  

 بود سر نجای رفتنش مانده بود و بعد با خودش فکر کرد اگر مهران ای با تعجب رونی حسری        چشم ام
چرا .... چرا ماند...  چرا آمد دی فهمیاصال نم....  گفت ی و چرت و پرت مدی خندی چقدر مهی قضنیا

  !!!؟... رفت 
  

 مشکل دیشا...  شدی مدهی شنی که به سختشیصدا.... الل بود ؟ ....  اعتراض داشت چرا نگفت ؟         اگر
  ...حنجره دارد 

  
 هیاصال همان فرض.... گفته بود .... نه یول...  خواهد ؟ ی حواس نمی بی        به وضوح نگفته بود که منش

 تنها نی از صبح تا حاال ابی عجی کار هانی همه اهیدر توج ... ستی نشیمشاعرش سر جا... اول بهتر بود
 ی را رونکشی خاراند و عا شد و گردنش رالشی خیدست آخر ب....  معقول و مستدل بود یری گجهینت

  ..... جا به جا کرد و سرش را برد داخل پرونده ها شیچشم ها
  

          شرح حال آسمان
  

 ماند شک نداشت اشکش ی مشتری بیاگر کم.... ت  آمد بغضش گرفرونی که بیی        از درب آن دفتر کذا
 ینم....  ؟ نجای ای برنگردگری شود دیبعد با خودش گفت آسمان نم....  رفت ی مشی و آبروختی ریم

 را نگاه ستگاهی او را رد کرد ابانینم چشمانش را با سر انگشت خشک کرد و خ .... ی شوالشی خیشود ب
 سوار ی که برایتی را محکم گرفت و به سمت اتوبوس و جمعفشیک ....  بوددهیاتوبوس ، تازه رس.... کرد 

  ....پا تند کرد.... شدن مسابقه گذاشته بودند انگار 
  

 شد نظر آن مرد از ی میعنی....  گرسنه اشان شده بود لشی ظهر بود و احتماال مادر و پدر علکی        نزد
 تک یصندل....  شد ؟ یم....  ؟ فتدی جلو بشی زندگیم ماندگار شود و کنجای را برگرداند و همیخود راض

 در حال رفت و آمد ی هانی ماشو شهیرفت و نشست و نگاهش را به ش.  بود ی داخل اتوبوس خاللهیکنار م
  ....دوخت 

  
 آسمان یوا...  و کارت را شروع کنای تماس گرفتند که فردا بیوقت....  بودی چه روز خوبروزی دی        وا
 ریچرا د.. نه  ... یدی رسی مریاصال د ... یچرا دوباره زنگ زد....  عرضۀ عجول یب...  بر سرت ، خاک

   .!!!!...زی گفتند چه سحر خی بعد میدی رسیزود م... 
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تکان ....  لغزاند ابانی وسط خدی خط سفی داد و نگاهش را روهی تکشهی سرد شبای        سرش را به تن تقر
 نیکمتر....  مسئله در برابر کوه بزرگ مشکالتش نیاما ا.... شهی کرد همیبد م اتوبوس حالش را یها

  .... نداشت یتیاهم
  

 شیکجا ... گری تماس گرفته دکی....  مرتکب شده ؟یمگر چه کار بد....         اصال چرا ناراحت شدند ؟
همان روز  .... رگی دیخوب خنگ:  ذهنش جواب داد ری گرادیوجدان ا... ربط دارد به خنگ بودن ؟

 گفتم به سالمت یممن هم بودم  ....یتو دو ساعت نگذشته فراموشش کرد .....ای بیظهرش گفتند چه ساعت
  ....ریآسمان برو بم.. 
  

 دیبا....  فنچ سجاد افتاد که مرده ادی....  را بست شی چشم های و درشتش را کنار زد و کمزی        افکار ر
 ی اگر میوا....  از غصه فنچش خوابش نبرد طفل معصومشبید .... ردی بگشیپول ، جور کند دوباره برا

 یچه کار....  جواب داد ذهنش یباز موجود منطق....  بال را سر سجادش اورده نی ایدانست کدام احمق
 کار را خود سجاد نی که ای بارش کنفی بود که چند تا فحش و اراجنی اریغ.... از دستت ساخته بود ؟ 

 هم دادتانی طرف ، دست بزن نداشته وگرنه همان داد و بدی خدا را شکر کندیتازه برو.... داده بودانجام 
  !!!! ....واال ....  به دعواه را چفهی ضعیِاصال تو....  ماندی جواب نمیب

  
دست ... زانوانش خشک شده بود ....  عصر ی به ولدی که اتوبوس رسدی طول کشی اقهی        چهل و سه دق

  ....  شد ادهی بلند شد و پشیه لبه پنجره گرفت و از جاب
 ای بندی رود که از رو بروند و بگویآنقدر م..  رودیپس فردا هم م...  رود ی        بعد فکر کرد فردا هم م

  ....ریکارت را پس بگ
  

دستش را . ... و حالش بد تر شد دیچی در مشامش پلیی گازویبو....         اتوبوس که از کنارش گذشت 
  .... گذاشت و روانه خانه شد شینی بیرو
  

همانکه ...  طبق طبق بودشی زد و افاده های هم بلند حرف میلیهمانکه خ....  آن دختر تپل افتاد ادی        
 جماعت نی ها دارند الیچه فام...  چهیعنی ازی عنیاصال ا.... ازیع.... همان....  بود دهیکارش را دزد

   ....یه.... پولدار
  

....  گفت یبعد درون ذهنش غر زد که دروغ م....  ، پول نبود ازی عزهی آمد که انگادشی و دی        آه کش
 با من ی احترامیبا ب.... ریدست کمم نگ....  پولم ی اگر آمدم ور دستت فکر نکن بدی خواست بگویم

به خودش زحمت نداد بپرسد چرا  ی که حتیآنقدر خودت را خار کرد.... رآسمانی بگادی.... حرف نزن 
   .... !ی روینم
  

.... اسمش چه بود....  چه یعنی اوغور نیاصال ا....  افتادی مردک از خود راضری اوغور بخادی        بعد 
  .... شد خوردشیبا صد من عسل هم نم....  زمستان هم نبودهیشب.... بهار ؟ .... ههه ... بهاروند

  
....  مرتبش برداشت و در را باز کرد و وارد شد ی کتابفی را از داخل کدشیکل.  ...دی        به خانه رس

 ی سر کسبشهی که مثل همدی را شنی و داد عباس و علغی جی بود که صدااوردهی را از قفل در ندیهنوز کل
ا از احمد آق...  کردندی می و عباس با هم گل فروشیعل....  کردند یکه در آوردند با هم جر و بحث م

 هم فال یسجاد و مرتض....  فروختند ی باال می هاابانی و در خندی کشی مشی روی گرفتند و کمیگل م



  تایس
  

 

 

20

 ی هم داد و دعوا به پا نمنقدریا ... گری رونق داشت تا آن دو تای دشتری کردند و کارشان بی میفروش
  ....کردند

  
 فیک ... ی سر عباس و علی راست رفت رو شانه اش برداشت و از پله ها باال رفت وی را از روفشی        ک
  .... آهسته گفتیلی و خدی پرت کرد و گوش جفتشان را کشوانی ای روی پشتیرا جلو

  
  ! ؟نی کنی دعوا می سر چ-        

  
  ...        عباس من و من کرد 

  
  .... جون بابا می کردی می شوخمی داشتی آبجیچی سر ه-        

  
  ... گفتیشتری بضی و با غچاندیپ        گوشش را محکم تر 

  
 لی قراره جفتتون پولو تحویوقت... ؟ی کشی باال می جون خودت آق عباس بزرگت کردم ندونم دار-        

  !!!نکنه ؟ ... ن؟ی کنی بحث منی چرا دارنیبابا بد
  

  ... شدی شاکی        عل
  

.... از خروسخون تا بوق سگ  ... میکنیون م جمیریاصال آره م... ی بابا گوشو ول کن مگه دزد گرفت-        
  .... بابایا ... ستمی نگهی من دینطوریمن به بابا هم گفتم ا...  خودمون بره بی چندر غاز تو جدینبا
  

  ...چاندی پی جدیلی را محکم و خی گوش علنباری و اامدی        آسمان کوتاه ن
  

 سر خواهر بزرگ و دنی به داد کشی مردونگیدیم و فهیهر وقت بزرگ شد.... ی کنی تو غلط م-        
 نی گمشو از ای کار کنی خواینم.... ی حرف بزنیری چقدر دست مزد بگنکهی سر ای تونی مستیبابات ن
 فکش داد و هوار درد بابا چقدر از ینی بی نمیکور... میما واسه مفت خور نون اضافه ندار... رونیخونه ب

 می پول دار و دواشو جور کنمیهنوز نتونست....  کنه ید قلبش ، شبا ناله ممامان چقدر از در....  کشه یم
   ....می مادرم بشی مونده بنمونیهم.... رهیمی می فهمی مرهیمیاستفاده نکنه م.... 

  
 گر و شیکه اشک ها.... انگار تمام بغضش از صبح تا حاال منتظر بود که برسد خانه ... دی        بغضش ترک

 لرزان یگوش جفتشان را ول کرد و با صدا.... مقنعه اش بریزد ی و رودیمای را بپشی ها گونهیگر رو
  ادامه داد

  
 منِ به قول خودتون تونی به مردونگنیآفر....  آق عباسزادیدست مر ... ی آق علزادی دست مر-        

ن بعد شما دو تا مثال  تو سفرموارمی لقمه نون بهی هر کس و نا کس سر خم کنم تا ی ، مجبورم جلوفهیضع
  .....مررررررررررررررد 

  
  .... نتوانست ادامه دهد گری        د
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تمام دغدغه ...  شکننده اریمجرد و بس..... ی تجربپلمید....  ساله 19... آسمان :  کاراکتر ی        معرف
...  نوشته شیوها دارد که در دفتر آرزیادی زیآرزو ها..... کردن شکم خانواده اش است ری اش سیذهن

 معتقدان قانون جاذبه است از یکیچون او  .... دی به همه اشان خواهد رسی است که روزنیاعتقادش بر ا
....  

 ی را از جلوفشی خانه اشان و کی آسمانی آبی کنان برگشت سمت درب آهنشی فشی        همانطور ف
مادر گوشه خانه نشسته بود و .... د شد  اسپرت کرمش را از پا در آورد و واری برداشت و کفش هایپشت

 و لبخند زد کردآهسته سالم ....  سر جفتشان برگشت دنشیبا د....  بود دهی تشک دراز کشی روزیپدر ن
 رفت سمت تنها اتاق خانه اشان کراستی برود و شی را چند بار باز و بسته کرد تا قرمزسشیچشمان خ.... 

 کوچک و جمع و جور تی نهایخانه اشان ب .... شانیشپزخانه نقل آی بود روبرویکه سمت راست درب اصل
 و چند تا ظرف و ظروف و رختخواب شدند چند دست ی کرد میبود و کل بساط خانه اشان را که جمع م

 نعمت نی همه اشان بابت اشهی بود و همدهی خانه از پدربزرگشان ارث رسنیا....  پسر ها یآت آشغال ها
 ی کارتن خواب مدی سوراخ موش را هم نداشتند بانیکردند و به قول پدرش اگر هم یبزرگ خدا را شکر م

  ....شدند 
  

  ...        صدای پدرش از داخل هال آمد 
  

  .... در آد تی خستگزمی بریی برات چانی بشنجای اای آسمان بابا ب-        
  

 آمد و لَخت ی شانه اش میتا رو... . را باز کرد شیی خرمای        مقنعه اش را از سرش در آورد و موها
 درست کار ی هادی از کلیکیشکر را ....  شاکر بودزی نی دوست داشتنی موهانی بابت اشهیهم.... بود 

 از کار شی آرزوهاذبه مهره دستگاه جاچی به قول خودش پنکهی ای دانست و برایکردن قانون جاذبه م
  .... کرد ی شکر ها را تکرار منی هر روز افتدین

  
 هی از پایکی بلند کنار پنجره که ی چوبی جالباسی کردنشان روزانی        بعد از دراوردن لباس ها و آو

 دخترش ی به موهایمادرش دست....  مادر نشست یرفت و بغل تشک پدر و پا...  هم لق شده بود شیها
  ... و گفت دیکش

  
  .... بره شیاز صبح دعا کردم کارات خوب پ.. . مادر ؟ دتیچه خبر از کار جد ... ی خسته نباش-        

  
 شهیو بعد مثل هم...  فراموشت شده ؟ی مادرم را کجا گذاشتی        آسمان به خدا گفت خدا ، دعاها

  ...زبانش را گاز گرفت 
  

  ... زد یقی عمی ولی        دست چپ مادرش را گرفت و لبخند تصنع
  

قراره فردا ....  از کارم خوشش اومد ی خورده بدعنقه ولهیبکارم صا....  خدا رو شکر شروع کردم -        
 در کار باشه ی فکر نکنم حقوقهیشی ماه اول آزمای ولنهی به بعد هر روز کارم همنیاز ا... ساعت هفت برم 

   ....شهی می خدا دائمدی به امگهیاز ماه د
  

  !کم نه : اد وجدانش جواب د.... گفته بود ؟....        دروغ نگفته بود که 
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  .... شد رهی محکم تر فشرد و به چشمانش خی        دست مادر را کم
  

 قسط آب و می تونی کار جور بشه نونمون تو روغنه حداقل منیاگر ا...  مامان بازم دعام کن باشه-        
  ... قطع نشه ی و همیبرق و گاز و بد

  
 فرج را چند بار و چند بار و چند بار حفظ خواند ی دعا        آن روز را مرتب تا شب ، رفت و روب کرد و

....  
  

 ی رونیاسی مادر و خواندن ی خانه و ماساژ پاهای و تمام شدن کارهااری        بعد از خوردن آب دوغ خ
خدا را شکر کرد ....  رفتوانی به ادی کشی صورت به شدت رنج مهی که از شدت درد فک و ناحیسر پدر

کولر هم که ....  را روشن کنند و پول گاز بدهند یو هوا سرد نشده تا مجبور شوند بخار است وریهنوز شهر
 و پنکه کوتاه رونی بیتابستانشان را با هوا.... کنند رینداشتند تا پسر ها روشنش کنن و به شر پول برق گ

  .... کردند ی میاوراقشان سپر
  

 هر کدام به گریو سه برادر د.... از همه کوچکتر بود سجاد....  خواب بودندوانی ای        چهار برادرش رو
 یاول رفت باال .... زی ننشانی عباس بود و با محبت ترنشانیبزرگ تر...  سال تفاوت سن داشتند کیفاصله 

 نوازشش کرد و به خودش قول داد گشتبا سر ان...  فنچش یالبد برا...  کرده بودهیسر سجاد که انگار گر
 بالشت قرار داد ی و سر عباس را روی مرتضی پای رودیبعد پتو را کش....  فنچ بخرد کی حقوقش نیبا اول
 از شتری داشت بی که علیبا اخالق تند و کله شق...  از خدا خواست مراقبش باشد دی که رسی سر علیو رو

 هر ی رو.... کرد ی روزها نگرانش منی اگری دزی از هر چشین بی مستعد خالف بود و اشی برادر هاهیبق
 اش را پهن کرد و درونش آرام گرفت یمی قددیرختخواب سف....  و رفت به اتاقش دیچهار برادر را بوس

....  
  

 شدن ، داری به محض بی بود که بخواهنی دم سحر درست مثل ای خروس های صدانهایی مانیی پانی        ا
 ی ادهی فای فشار داد ولشیت گوش ها سر و جفی را رودشیآسمان بالشت سف.... واری به دیسرت را بکوب

....  کرد ی نگاهواری دی رنگ رویلی باز به ساعت فمهی نی باال کرد و با چشمانیسرش را کم.... نداشت 
 و دی زبر شده سفی کنار زد و نشست و پتوشی چشم های را از روشیتار موها...  گذشته بود 5ساعت از 

 ناله مادر از داخل هال ی آمد و صدای موانی ای پدرش رو قران خواندنیصدا.... کرمش را بغل گرفت 
 ینیدر ح!....  محل ی همان خروس بوه بعالهی درخت توت همسای خوش خوان از روی پرنده هایو صدا
 پشت سرش بست و رختخوابش را شی را با کش مشکشیی خرمای برخواست و موهادی کشی مازهیکه خم

 ینمازش را خواند و چا....  پهن کرد شانی را رویشگی همدیسفجمع کرد و گوشه اتاق گذاشت و ملحفه 
 آماده کرد و بعد از انداختن سفره صبحانه ، دو لقمه نان و ماست خورد و با وجود اصرار مادر یتازه دم

 ری درهی نمنییمامان ازگلوم پا:  خوردن رفت داخل اتاق و حاضر شد و از آن داخل داد زد شتری بیبرا
   ....دمیدست مبرسم کارو از 

  
  .... کرد شی ، سجاد صدااطی        داخل ح

  
   کار کنم ؟ی من چی آبج-        

  
   ....دی        آسمان مکث کرد و لبخند به صورت سجاد پاش
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....  خره ی دونه بهترشو مهی برات ی ماه و تو خونه استراحت کن آبجهی...  دلم زی نکن عزی کار-        

  .... غم نداشته باشی کن تا منو داریاالنم برو تو کوچه با دوستات باز.... غصه هم نخور
  

  .... گفت ی        بعد سرش را کج کرد و با مهربان
  

   ؟ی خوب داداش-        
  

 شی که با انگشت هاینی تکان داد و در حدیی و اکراه سرش را به نشانه تاتی رضاانی می        سجاد با حالت
 یآه....  دل برادرش کباب شد یدل آسمان برا...  بود برگشت سمت پلکان نیی پا کرد و سرشی میباز

 کرد امروز روز او خدا و خدا اطی رنگ و رو رفته حی آمد و برگشت به سمت درب آهنرونیاز نهادش ب
  ....باشد 

  
نذر کرده بود ....  بود ختهی ی راه برنامه رمهی نیبرا...  بود ی طوالنری عصر تا گنج آباد مسی        از ول
 و خوشبختانه چون هنوز زمان مدارس دیاتوبوس زود رس ... ردی بخواند و حاجت بگبیجیختم ام ال

 بود و صلوات شمارش را از داخل ی که تکی خالی صندلنی اولینشست رو...  بود خلوت بود دهینرس
ن شرکت درست شده باشد  که تمام شد کار من داخل آبیجی ختم ام الای کرد خداتی برداشت و نفشیک

  خوب ؟.... 
  

 شود دوازده هزار مرتبه و ی هزار مرتبه بفرستد در دوازده روز می        با خودش حساب کرد اگر روز
 پانصد مرتبه هم خوب است ی اگر نشد روزایو ....  خواهد ی که میزی تواند برسد به چیبعد م.... تمام 

 گفت و یو بعد بسم الله...  شود ی تمام شود که مدی چهل روز باتا قبل از....  شود ی روز تمام م24در 
  ....شروع کرد 

  
 گنج ستگاهی که مبادا از ادیترس... دی بود که با تکان اتوبوس ، آسمان از خواب پر7 کی        ساعت نزد

 سر ی فروشینیری شی بود ولجیهنوز گ .... رونی انداخت و آن بشهینگاهش را به ش... آباد جا مانده باشد 
  .... را مشت کرد و برخواست فشی و دسته کدی کشی نفس راحتدینبش را که د

  
خدا ....خدا شکرت جا نموندم...  گفت خدا شکرت جا نموندمی شد هنوز داشت مادهی        از اتوبوس که پ

  ....شکرت جا نموندم 
  

 و ی پانصد و سی شمارنده اش رودی و د به صلوات شمارش نگاه کردنی رد شد و در همان حابانی        از خ
 فشی رو و صلوات شمار را گذاشت داخل کادهی زد و رفت داخل پیتیلبخند مملو از رضا...  شده کسی فکی

 انگار داشت ورق ورق خلش دادی اش که نهال سفیتابلو مشک ... دیو پا تند کرد به سمت شرکت نهال سف
  ....د  شدای کرد از دور پیکاغذ درون هوا پخش م

  
 ی صدادهی رد شد و هنوز به پلکان نرسی الهی گر گرفته اش و از درب منهی        نفسش را داد داخل س

   ....دی بهاروند از پشت سرش به گوش رسیآشنا
  

   ...!!!ری اوغور بخ-        
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 اش را صاف و  و با انگشتان دست راستش گوشه مقنعهستادی بهاروند برگشت و مرتب ای صدادنی        با شن

  ... آسمان ، گفت ی مکانتی که چشمانش همه جا بود جز موقعیصوف کرد و رو به بهاروند
  

  ... سالم-        
  

 ی اش گذشت و فقط و فقط بوی متریلی مکی توقف کرد و تنها از ی حتی        نه نگاهش کرد و نه لحظه ا
آسمان ....  و پلکان را رفت باال دیچیندش پ بلیتند عطرش را درون مشام آسمان جا گذاشت و با قدمها

  .... مکث پا تند کرد و رفت پشت سرش یبعد از کم
  

   بهاروند ؟ی آقا-        
  

   ...امدی آسمان کوتاه نی را هم رفت باال ولگری نکرد و دو پله دی        بهاروند توجه
  

  .... ؟دی به من بدگهی فرصت دهی شهی نم-        
  

   ....دندیچی پله ها را پ        پاگرد
  

  .... گرفتم نه ی نداشتم نه وقت شما رو مازی کار ننی اگر به ا-        
  

 دهانش گرفت ی جمله ممکن را انتخاب کرده است و دست آزادش را جلونی مزخرفتردی فهمکهوی        بعد 
  و بلند گفت

  
  !!!!!!! ....ی وا–        

  
  ن و گفت        بهاروند برگشت سمت آسما

  
   شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی چ-        

  
 کرد بهاروند تصور ی آن باال زل زد و داشت فکر می        چشمان درشت آسمان ، مردد به چشمان اخمالو

  !!! کند ؟یکرده دارد سقوط م
  

 دهانش ی بردند آسمان دستش را از جلوی به سر می که جفتشان در خالء فکری اهی        بعد از ثان
  ... تکان داد و گفت یو تند به نشانه نفبرداشت 

  
  ....خوب  ... یعنی.... من منظورم  .... دی نشده ببخشیزی نه چ-        

  
  احمق....  لب غر زد ری شد برگشت و به راهش ادامه داد و زتی        بهاروند که تازه متوجه موقع

  
   ...یوا ..... ینطوری که اشهی مشیزی چهی  دخترهنی انکهی ناجور کند و ای        نکند با خودش فکر ها
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   را انداختری تنی آخردی پلکان که رسی        به انتها

  
 براتون باز کنم چون نه شما حوصلشو موی کنم من دوست ندارم قصه زندگی بهاروند خواهش می آقا-        

  .... و نهدیدار
  

  .... داشتند یانگار امروز کلمات با او سر ناسازگار...  نکرد دای پی جمله اش فعل خوبهی بقی باز برا-        
  

رفتند داخل ....  بهاروند در جوابش نه اما ی شد که گفت سالم و صدادهی شنی کسی درب صدای        جلو
 به زی آمری تحقی شد و اول ، نگاهشیدای ، پازیدفتر و آسمان همچنان چشمش به واکنش بهاروند بود که ع

  .... چشم تو چشم بهاروند شد ین انداخت و بعد با لبخند پهن آسمایسر تا پا
  

  ....ریصبحتون بخ... . بهاروند ی سالم عرض شد آقا-        
  

داشتند دوش به ....  خواهد برود بغلش ی رفت که آسمان فکر کرد می بهاروند راه مکی        آنقدر نزد
  ... زد ی حرف مکیزد با همان فاصله نازی رفتند داخل دفتر و عیدوش هم م

  
 دی از کارخونه هم بازددی قبلش بایول....  دکتر اکرادی با جناب آقادی امروز قرار مالقات دار-        
  ...........و....  کنم یاداوری بهتون دی هم فرموده بودزادهی علی آقایدر مورد چک ها ... دییبفرما

  
 و اوردی کم بدیبعد با خودش گفت نبا.... خشکش زده بود  ازی مربع شکل عزی        آسمان همانطور کنار م

رفت  .... دیای کوتاه بدینبا....  آنقدر التماس کند و کار کند که ماندگار شود دیبا....  بدهد یجا خال
 بلند را پر ی مشکوانی و لخچالی انداخت و رفت سمت یواری دی جالباسی را روفشیداخل آشپزخانه و ک

 .... ی اهی مجهول الهوی ء گوشتیمحکم خورد به ش .... رونی کرد و تا برگشت برود بیی آلبالووهیاز آب م
   .....یرو .... ی روختی آلبالو روانیو ل
  

  .... شکم بود و کی که به چشمش آمد یزی چنی        اول
  

  .... شده بود و یی که االن آلبالوی        بلوز آب
  

  ..... و یی طالی        دکمه ها
  
  .... تند ؟ی      بو  
  

          بهاروند ؟
  

   ... یوا .... یبدبخت شد....  آسمان خاک بر سرت شد ی        وا
  

   ...دی به گوش رسی مکالمه ای        از داخل سالن صدا
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   ؟دی باالخره مشغول شدی سالم خانم ابر-        
  

شما ؟ !...  داخل آشپزخونه ان یال خانم ابراحتما ... دشونی جدی هستم منشازینه ع...  سالم -        
  ... از من یکمک

  
   ؟ــــــــــــنیرحسی ام-        

  
آسمان همانطور که سرش .... که قصد عقب رفتن نداشت ی ، آسمان بود و بهاروندهی طرف قضنی        ا

 ینده بود و سع چسباوانی لوارهی را محکم به دشی زده دست های دانست چه گندی بود و خوب منییپا
   ....دی چرخی زبانش به کلمه نمیول.... کرد حرف بزند 

  
  ... تر شد کی مرد داخل سالن نزدی        صدا

  
 نی رنگ قشنگ مزنی به ای کنویبه به زم....  ؟ نیرحسی چه خبره امنجایا ا......  سالم عرض شد -        

  کرده ؟
  

  ... گفت دی شنی که خودش هم به زحمت میده بود آرام طور شیکی        آسمان که قلب و معده و حلقش 
  

   ...دی ببخش-        
  

   خشن مردانه اش گفتی        بهاروند با صدا
  

   ؟خوامی حواس و خنگ نمی بی بگم منشگهی چند بار ددی من با-        
  

 آن اخم ری سرش که زیاال باال کرد و به چشمان مملو از خشم بی و سرش را کمدی کشری        قلب آسمان ت
  .... زل زد دی رسی تر به نظر می جدشهیها از هم

  
   !!!! ....دی اومدکی نزدیلیاالنم من مقصر نبودم شما خ....  حواسم نه خنگ ی من نه ب-        

  
  ...        بعد به فاصله جفتشان اشاره کرد و گفت 

  
   !!!!!....دیدستای با من ای در چه فاصله ادینی االن بب-        

  
   ؟ی زنی ربط می التماس حرف بی گفت آسمان دهنت را ببند به جارشیرادگی امکرهی        ن

  
  .... گفت ی مرد آن پشت داشت می        صدا

  
  ....اری کله از دو تا کوچه اونورتر بخر بکی بپر ازیخانم ع .... شهی اوهو موضوع داره جالب م-        

  
   من ؟-        
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   ...می برامیاصال منم م... بپر ... شناسهیم.... ی به حساب کرامتسنیبپر خانوم بگو بنو....  بله شما -        
  

  !... بهاروند ی به آقادیبا.... آقا شهی نم-        
  

 یییییییی فهمی خلوت شه منجای ادیمن داداششم االن با ... می برمی ندارنیرحسی من و ام-        
  ...!!!!خلوت

  
 قلب ی جر و بحث داخل پله ها و صدای بسته شدن درب دفتر آمد و متعاقبش صدای        بعد هم صدا

....  رود ؟ ی کرد االن چرا کنار نمیآسمان داشت فکر م ....دی کوبیخودش که آن داخل داشت م
  ... شد دهی خشکش شنی شکم تخت بهاروند بود صدایهمانطور که نگاه آسمان به دکمه رو

  
  ....من ؟ .....  فاصله ؟ -        
  

  ... پوزخندشی        و بعد صدا
  

  ! ؟ ی فاصله مشکل دارنی تو با ایعنی -        
  

  ....آسمان من و من کرد  ....دی رسی        لحنش اصال دوستانه و آرام به نظر نم
  

 به شما ی حرمتیمنظورم ب.. . به خدا من دی داری نبود که شما مقصود خاصنیمنظورم ا...  خوب -        
 منو اخراج ی خاصلی دلچی هی کردم اون از روز اول که شما بیمن فقط داشتم از خودم دفاع م... نبود 
 از امروز که من داشتم کارمو نمیا ... دی کنیری گمی و کار کنم بعد تصمامی روز بکی دی نذاشتی و حتدیکرد

  !!! .... به من دی کردم شما خودتونو زدیم
  

  ... تکان نخورد و گفت شیبهاروند از جا...  حواسش را گرفت ی        باز دستش را برد باال و جلو دهان ب
  

  ؟ اونم با تو ؟....  من ؟ مقصود خاص-        
  

 زبان دلش مزه مزه کرد و ری را زریآسمان حس تلخ تحق....  گفته بود و معنا دار دیرا با تاک» تو         « 
 را از دست وانیبهاروند ل....  جاها انجام داده بودیلی وقت ها خیلی که خیکار.... خفه شود  داد حیترج

 آورد و آسمان داشت با خودش نیی پای تر شد و سرش را کمکی کانتر و نزدیآسمان گرفت و گذاشت رو
 خدا چه ی شده واکی به من نزدنقدری ای مرددی فهمی اگر بابا میوا....  گرفته ؟ شی کرد بازیفکر م

  که زمزمه خشک بهاروند بند بند وجودش را لرزاند ... ی کردم وایغلط
  

  !!!... فاصله خوبه ؟؟نیا...  خوب -        
  

 افکنده شده آسمان نیی        سر بهاروند درست کنار سر آسمان بود و چشمانش زل زده بود به چشمان پا
....  
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  ! .... ؟ین بد بهت فرصت ندادم خودتو نشونمی بب-        
  

  ....        آسمان ناخن شستش را برد داخل گوشت دست راستش 
  

 دی فقط بردیمن غلط کردم حرف زدم ببخش....  کنار ، من برم دیاالنم لطفا بر ... دی نه اجازه نداد-        
  ....کنار

  
ه چشم پوزخند بهاروند را با گوش.....  خودش و بهاروند ادغام شده بود انگاری هادنی نفس کشی        صدا

 چانه داغ آسمان یدست سرد بهاروند رو...  شود ی مدهیو دستش را که به سمت صورتش کش .... دید
 خورد ی کسه دست نامحرم بی گفت وقتی مشهیمادر هم.... نشست و آسمان مــــــــــــــرد 

  ....ردی می متشیمعصوم
  

 بخواهد نکهیمگر ا .... ستی از دستش ساخته نی کارچیست ه دانی        چشمانش را محکم بسته بود و م
 هی کرد و بعد زاویانگشت بهاروند با چانه آسمان باز....  کرد ی تحمل مدیبا....  کار را بخواند نیفاتحه ا

  ....صورتش را باالتر آورد و زمزمه کرد 
  

 یلب تر کنم گون....  نداشتم یازیال تو ن دنبال مقصود باشم به تو و امثخواستمیمن اگر م....  جوجه -        
 ی که معلوم نی زشت دهاتی الغر مردنیبعد تو....  کنن بهشت ی تو خونم و خونمو مزنیری می حوریگون

 درصد فکر نکن کی! ....  فاصـــــــــــلتو حفظ کن ؟یگی به من میاز کدوم دهکوره فرار کرد
 سی جوجه خکی من یتو برا...  درصد کی ... ی باشیاص مقصود خی فاکتور براکی من ی برای تونیکه م

  تمام ... گردهی کنه و دنبال دونه می مکی جکی که داره جیاز خونه رونده ا
  

آسمان ، محکم و پر از اعتماد به ...  دور شد ی بلندی        بهاروند چانه اش را محکم ول کرد و با قدم ها
   داد زدبایخل اتاقش تقر رفت دای که داشت مینفس خطاب به بهاروند

  
 مقصود ی برای شما فاکتور خاصی تونم برای من نمدی کنیاگر فکر م...  تالشمو بکنم دی پس بزار-        
....  تونم ی خوام ثابت کنم می از دهکوره در رفته می زشت دهاتسی موجود خکی باشم به عنوان یخاص

  .... کنم  خوام از خودم دفاعیم ... دی کردنیشما به من توه
  

 نی دانست اگر ایم....  کار است نی راه حفظ انی آخرنی دانست ای فقط مدی گوی دانست چه می        نم
 کار را از نی و انجایو اگر فردا برنگردد ا ...نجای تواند برگردد ای فرصت را هم بهانه نکند فردا نمنیآخر

 گریاو بهتر از هرکس د.... یگ از گرسنشیا ، پدرش و برادرهردیمیدست بدهد مادرش از کمبود دارو م
 چاله هیچه برسد به بق...  دهد ی اورند کفاف شکم هر شش نفرشان را نمی که پسر ها در می دانست پولیم

   ...شانی زندگیچوله ها
  

 آسمان ادامه داد....  درب اتاقش گرفته بود ی بود و دستش را به ُکم مشکستادهی        بهاروند پشت به او ا
....  

  
 دیبعد با ....ی مقصود خاصیبرا..... فاکتور باشم کی شما ی تونم برایم....  اگر تونستم ثابت کنم -        

   ....دی من ، استخدامم کنطیطبق شرا
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 ی زند برای چنگ میی دره است و به هر کورسوکی را داشت که در حال پرت شدن از ی        حکم آدم

...  درب آشپزخانه بود ی جلوقیه باال آمد بهاروند با همان پوزخند عمچشمان آسمان ک.... نجات 
  ...ابروانش را باال داد 

  
  ! ؟ی و اگر نتونست-        

  
  !!! کارگر خانه زادتون شمی سال مکی ی مزدچی بدون ه-        

  
 داشت و ریتحق. .. که تمسخر داشت یدستانش را پشت کمرش زده بود و با آن چشمان...  شد کی        نزد

  ... و برد به جهنمدی و تراشدی آسمان را کاوی ، سر تا پاــــــــــچی هگرید
  

 آورد و نییسرش را پا .... خچالی بود به تن سرد دهی آسمان چسبدی دوباره به فاصله ممنوعه رسی        وقت
 تی شخصبیشان را تخر خواهند شاگرد تنبلیدرست مثل آقا معلم ها که م... گرفت مماس صورت آسمان 

  ...کنند 
  

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه بچه تو که هنو دهنت ی چیعنی مقصود خاص ی دونیم... از من ؟....  ؟ی ترسی نم-        
  ... ؟؟؟رونی بیندازی رو می چرا هر چرتی فهمی کلماتو درست درمون نمی و معاندهی مری شیبو
  

 ینیاصال و ابدا منظورش ا....  نبود نیمنظورش ا.... ه ن...  ؟ یعنی!         آسمان فکر کرد مقصود خاص ؟ 
 کره وجدان گونه مین .... دی فهمی اگر بابا میوا....  برداشت کرده است ی مردک از خود راضنینبود که ا

 ی نام مشی های مکررات خراب کاررامروز داشت تکرا...  و از خدا نه ؟ ی ترسیاز بابا م: اش غر زد 
  ... کرد گندش را جمع کند یند ، من و من کرد و سعزود و ت.... گرفت 

  
 آدمِ متشخص رفتار هی و با من مثه دی منو داخل آدم حساب کندی که اگر تونستنهی من منظورم ا-        

  ... نداشتم به جون خودم ی اگهیمنظور د ... دیکن
  

بلند و  .... دی خندی داشت میبان عصی موجود اخمونیا....  تمام فضا را پر کرد ی خنده بلندی        صدا
   ....تی محدودیب

  
  نیرحسی        شرح حال ام

  
 کارکنان شرکت ی که تمامیمجتمع بزرگ...  را فشرد زای زنگ مجتمع بزرگ پنی دوماطی        آرام و با احت

 نوک تا  داشت ازنیرحسیام....  عرب نداشتندی کشورهاتهی آن ، کم از پادشاهان مدرنیدر امکانات رفاه
 خاص به گوش ی با آهنگفونی نازک پشت آی گذراند که صدای را از نظر مبای مجتمع براق و زنیته ا
   ...دیرس

  
  ... اکراد اونجا منتظرتونن جناب بهاروندیآقا .. 8 واحد شماره دیی بفرما-        

  



  تایس
  

 

 

30

 زنده شد تمام آنچه سال ها از انگار...  کلمه را تکرار کرد و انگار گر گرفتنیچند بار ا...         اکراد
  .... شد تمام گذشته اش یانگار نبش قبر م....  گذشت یکنارشان از قبل امثال مهران و برادرش م

  
 گذشت و به محض ورود ی باز و حفاظ گونه تمام مشکمهی و از درب ندی کشی جانداریلی        نفس خ

 ... ردی بگـــــــــنی ماشگاهی و جانگی پارککی همه تجمالت آن هم در نینتوانست چشمانش را از ا
 انی لحظه در جره را حس کرد که لحظشیشانی پیاخم رو .... نی بود و قابل تحسبای اغراق زی که بیمکان

 ی منی حسریام...  ترسناک تریلی شود و البته خی تر مقی و عمقی عمی قابل کنترلری الوقوع و غبیقر
 نکند افسار پاره کند و نکهیو ا... از خودش...  داشت شینتظارش را کم و ب ادی که شایزینه از چ... دیترس

  ....بشود سگ هار خاندان بهاروند 
  

 کی نزدنگی مثال پارکنی ای جنوبهی هدف به ناحی بلند و مردانه نبودند بگری آهسته که دیی        با قدم ها
 هم صد ها سال دیدمتشان به ده ها شا بود که کمِ کم قی رنگیی طالی شد و نگاهش مسخ مجسمه هایم
 یلی خوانده بود و خقتصاد کنار انیرحسی بود که امیی از رشته هایکی ی شناسقهیعت ... گشتی بر مشیپ

 را داشت که چشمش به ممنوعه ها باز شده باشد ی شده و حکم کسی دانست وارد چه غار مخوفیخوب م
...  
  

   ...دیچی در اطرافش پیی        صدا
  
 داخل ، دیی بفرمای از انشعاب جنوبدی اومدی رو اشتباهریمس ... دی بهاروند خوش آمدی آقا-        

  ... واحد من ارهی ممی شما رو مستق9/1آسانسور 
  

 تاللو نور قرمز رنگ گوشه سقف دنی پشت سرش و دفی ظرژی قیبا صدا....  اکراد بود ؟ ری پی        صدا
 شکل آن باال نصب شده ی هاللی هاهی متر به زاوکی هر ای شد که گوی متحرکی هانیکاذب متوجه دورب

 تکان داد و برگشت دیی به نشانه تای برجسته اش کرد و سری لب هاهمانی را مشیلبخند تصنع.... بودند 
  ... کرد ی طری اکراد پی صدای هاییتمام راه را با راهنما.... پشت سرش

  
....  گذاشت رونی کرد محکم باشد پا به بی می که سعیی با قدمهانیرحسی        درب آسانسور باز شد و ام

به ....  گفتن ی داشت برایزیدوباره چ....  که بعد از سال ها ی و نگاه همچنان مرموزرونینور بنفش آن ب
 اری و چهار عستی بی جنس طالز شک ای مار گونه اش که بیاکراد با آن عصا .....دی تابنیرحسیصورت ام

 به نیاطی خاندان بزرگ شیهنوز کدخدا....  گون شمی و شلوار براق ابری نفتی آبقهی آن جلریز. ...بود 
و  .... دی بزداشیشانی پی توانست رد اخم را از رویلبخندش را عمق داد گرچه نم .... دی رسینظر م

  .... مخوف دراز کرد ریدستش را به سمت پ
  

   ....ی جنابعالداریاز د....  خوشحالیلیو خ .... دیکت نهال سف عامل شرریمد....  بهاروند هستم -        
  

کاش ... کاش پدرش درک کند ... کاش مادرش نشنود...         محکم گفته بود و مملو از اعتماد به نفس 
 دی رسی زخمنیرحسی که به دست امی اکراد و دستیلبخند مملو از شکوه پادشاه .... نندی نبشیخواهرها

 لرزند اکنون که ی ماک خروار خروار خری شک تمام خاندانش زیب....  دراورد شی کسیهاد بآه از ن... 
 یلیخ... محکم ...  را فشردنی حسریاکراد دست ام....  داده شی بزرگ زندگطانیدستش را به دست ش

  محکم
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کار کردن با ما  از دوارمیام...  در کارش خبره است یلی خدمی که شنی کسدنی خرسندم از دیلی خ-        

  ی نشمونیپش
  

 گذاشت و با همان لبخند نیرحسی کمر امی کنار رفت و دستش را رونیرحسی امی روی        و بعد از جلو
  ... گفت دشی سفی هالی سباری شری زکشی باری لب های روقیعم
  

  ! پسر جوان یبه کاخ من خوش آمد....  بفرما-        
  

 کاخ نیجاگذاشته بود پشت درب ا.....  اش را نهیو ک...  اش را یندگشرم....         تمام ترسش را 
 ی خارج کرد و روشی هاهی را تکه تکه از دهان و رقشینفس عم.... کاخ اکراد و همدستانش.... یونیاع

  ! است ؟ رانی چهاردهم نشست و فکر کرد داخل ای لوئی مبله سه نفره کنار آباژور سنگنیاول
  

 زد ی شکلش که صد در صد از بلوط خالص بود پک میضی بی قهوه اپی که به پیال        اکراد در ح
 زل زد و نیرحسی روشنش به امی دار و چروک افتاده اش را باال انداخت و با چشمان آبنی چیابروها
  ....گفت 

  
 یبازار داخل امسال با رکود بودجه در می از اونچه انتظارش رو داشتشتری بیلیخ...  بازار کساده -        

  .... و میمواجه بود
  

 دسته پهن و خوش حالت مبله خوش ی دستش را روی فوت کرد و کمرونی را به بپشی پظی        دود غل
  ....دوخت بنفش رنگ تکان داد و ادامه د اد 

  
  .... با شکل و شمائل شما که ی خوام بدونم پسری و م-        

  
  ... انداخت و نیرحسی امی به سر تا پای        نگاه

  
 کمبود بودجه ی وانفسانی تو بازار نشر و کاغذ جاافتاده باشه چطور در اادی رسه زی که به نظر نم-        

   ...رونی رو از آب بکشه بمشیتونسته گل
  

 ی رنگبی متحد الشکل با ترکی و همه لباس هاندی رسی چهار نفر که به نظر خدمه منی        در همان ح
 خانه را پر کردند از ی شکل ضلع غربلی بزرگ مستطزی می به تن داشتند وارد شدند و روبای زفوق العاده

  .... متنوعی ها و دسر هایدنیانواع و اقسام خوراک ها و نوش
  

 سبابه و شصتش را به عادت ی که انگشت های پا جابه جا کرد و در حالی را روشی پانیرحسی        ام
  .... شروع کرد دی مالیرس به هم م و پر استی عصبی هاتیموقع

  
 رو از آب بکشم ممی گلدی چطور بارانی دونم در ای اکراد و صد البته می از بازار مطلعم جناب آقا-        

  ... رو نداشته باشن که به قلمروشون تجاوز شده ی حس کسدونی می هاری که شرونیب
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  ....ش را باال برد         دست مشت شده اش را باز کرد و انگشت اشاره ا
  

 1371حدود سال  !!!! ... اهی و متن سدیجلد سف....  قانون وجود دارهکی شهی بازار نشر همی تو-        
....  شد ؟ ی از فقها امضا کردند چی برخدی ها رو بنابر صالحدسندهی از نویبود که قانون منع نشر برخ

 نی کار من و امثال من در اه ادامی برانیو ا....  فتادی طرف قرار دادشون نی شرکتای برای اتفاقچیه
 جناب دی من رو ببخشیی رک گونکهیضمن ا....  باشه ژنی کپسول اکسهی تونه ی کمبود بودجه میوانفسا

 وسعت امکانات نی رو پرورش داده با ای بازار کساد ، شرکت بزرگکیدر عجبم چطور ...  اکرادیآقا
 مثل ی اهی بخش پر حاشی حرف داره و توی جاا اروپی حتای و ایر آس به جرات بشه گفت ددی که شایرفاه

  .... هنوز سر پاست انهیخاور م
  

 او با اعتماد به نفس ابرو باال انداخت و با جرات به چشمان نباری اش را تکان داد و ای        نوک کفش ورن
  ...خواست بداند ، گفت  ی و مستی دانست چی که نمییزهای نبود جز تمام چیزیاکراد که داخلش چ

  
 کالن یواسطه ها....  مرتبط ری غیحواش....  ابهامات سراغ دارم نی تمام ای جواب براکی و تنها -        
 با هوش متوسط هم ی اگهیکه البته هر فرد د .... کشهی مدکی که داره ی برندی ورایو اقتصاد.... یخارج

 فرا ی با اومدن رسانه هاحاضر که متاسفانه در قرن یعت بده صنصی تونه تشخی نگاه کنه مهی قضنیبه ا
 کنهی مدای افول حرمت و ارزش پهی به ثانهی نام هست داره ثانیای جوانان جواری که منحصرا در اختیمدرن

  .... درامد کالن رو داشته باشه نی تونه اینم... 
  

 شائبه چیوغا کرده است که بدون ه مطمئن بود که خون بهاروند ها درون بطن راست و چپش غگری        د
 دود نداشت گری اکراد دپیبه جلو خم شد و انگار پ ....دی که نبایی زبان چرخانده و گفته از ناگفته هایا

   ....دی لرزی متش و فرتوری پی هوا خشک شده بود و اخم و رمز نگاه اکراد و دست هایکه رو
  

  .... با همان لحن ادامه داد نیرحسی        ام
  

 کسب ثروت ی برایادی زلی من همون هوش متوسطم که تمانکهی اکراد با علم به ای حاال جناب آقا-        
  !؟... خواهم بود دی مشغول شم مفزای برند پیدارم در کدوم شعبه کار

  
دست راستش ...  کرد ی دود مگاری پشت سگاری زد و سی پارک بهاران قدم می سنگ فرش های        رو
....  قدرت المسه انگشت سبابه اش و تمام اتفاقات امروز درون ذهنشری گربه رها ، زینی و مبیدرون ج

 چرا درون ست دانی که نمیاز دختر...  اشختهیاز خود افسار گس... از خودش....  شک خسته بودیب
 مهرانه و  و ناخواسته رنگ بهاره ورونی بندازتشی بپای تواند با تی شود و نمیمغزش قابل ترحم تجسم م

از اکراد و پر رنگ شدن تمام آنچه .... شی کسیاز اکراد و پر رنگ شدم قاب ب...  انگار دادیفاطمه را م
 نفس یپ... شی زندگی بخواند و برود پهسر قبرشان فاتح...  چند سال مدفونشان کند نی داشت در ایسع
  ....خسته بود... دنیکش

  
 دل و ی کفاف سرمادی نازک سفراهنی پنیو ا...  زرد شدنیبو.. . خزانیبو...  امدی مزیی پای        بو

  ....دادیجسمش را نم
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اگر ....  و با دو انگشت پرتش کرد دی را به لبه سطل زباله سبز رنگ مالگاری و سدی کشیمسوزی        آه ن
 زخم دنیتراش به نبش قبر و ی لزومگرید... که هست... اگر نبود ...  مال اکراد نبود یی شرکت کذانیا

  .... اش نبود یمی قدیها
  

 عقب شلوارش بی پاکت باز شده امروز بود را از داخل جنی دانست چندمی که نمیگاری        پاکت س
  .... ، آتش زد گری دیگاری و بازش کرد و سدی کشرونیب

  
 برگرداند و یسرش را کم...  را به عضالت تنومندش داد یفی شانه اش نشست و فشار خفی روی        دست

مهران همانطور که دستش ...  بود صی قابل تشخی ورساچه مهران از صد فرسخی گرداند هم بویبر نم
  .... داد دوش به دوشش شد ریی درجه تغی اش را سهی ماند و تنها زاونیرحسی شانه امیرو
  

   داداش ؟ی خوب-        
  

  د ؟خوب بو ... گاری به سیقی زد و پک عمی        خنده تلخ
  

   ....ختی و به همشان رنی حسری امی موهای        مهران دستش را برد ال
  

 خداحافظ یگیته تهش م ... گهی دیدی خرفتو دوباره دری پهی دهی که به آخر نرسای بابا دنالی خی ب-        
 کرده و ی غلطهی شی سال پستی بی آدمهیبابا ....  نداره الی هم بق کردن و فکر و خنی اگهیو ختم قائله د
  ... دونم ی من نمی به چیکنی فکر میحاال تو دار... توونشم داده 

  
 درختان سرو دور دست بود ی هانهی سبزی که نگاهش پینی داد و در حرونی را بگاری سظی        دود غل

  ...گفت 
  

 تونم دست یبزنم ، نه م رو زای قرارداد با پدی تونم قی که نه منهیدردم ا...  مهرانستی ننی دردم ا-        
  ... به سمت اکراد و شرکاش دراز کنمیدوست

  
  ... رفت گفت ی شده بود و دوش به دوشش مرهی خنیرحسی که به امی مکث در حالی        مهران ب

  
 و مکنی خون هر چی بدبخته مشونیبابا جماعت دارن به خاطر منافع شخص...  ؟ ی چرا نتون-        

 رونی بی مشت گرگ بکشهیاز دهن ... حق خودتو ...  پول خودتو یخوایبعد تو که م ... گزهیککشونم نم
   تونم ؟ی نمیگیم
  

  ... و گفت ستادی اشی را گرفت و متوقفش کرد و روبرونی حسری امی        بعد جفت شانه ها
  

... ق خودتح.... یریگی حقتو میدار... بفهم داداش ... ستی نی دست دوستنیا ... نیرحسی ام-        
 از یکی یبش...  بهاروند نیرحسیام...  فکر کن که تو نیرحسیام.... خانوادت ... امرزتیپدرو مادر خدا ب

حق مسلمته ...  که حقته ی فکر کنت طمعکارانه تریبخوا.... زای پسهیی رئتی عضو هیبش.... نه باالتر... اونا
   ....یتونی تو مگمیم گرمابه و گلستانتم قی که رفیمن... ی داراقتشویل... 
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 جمله گشت و عمق عمق وجودش پر شد از هی بقی ترسناک مهران در پی هاهی داخل قرننیرحسی        ام
  ....طمع 

  
  ... چند ساله اش ادامه داد قی ، چشم در چشم رفی        مهران همانطور مصمم و جد

  
 اون مجتمع به قول یتو... اون تو ... د اکرای جاینی بشیتونی؟ تو م..ی کنی گوش منیرحسی ام-        

 تو و گاهی اونجا جانیرحسیام...  که حقته یی تو جای و حکومت کنینی بشیتونیم ... هیخودت کاخ قاجار
  ... داداش شیری بگدیبا... خانواده بهارونده 

  
امه داد و مهران  کرد و به راه رفتن ادکی نزدشی را دوباره به لب هاگاری        از کنار مهران گذشت و س

  ...پشت سرش آمد 
  

  .... بدونم دی ؟ باهی چمتی ؟ تصمیچه کاره ا....  داداش -        
  

   ....ختی ررونی را باز کرد و دمش را بشی اخم هانیرحسی        ام
  

  ترسمیم ... رمیگیدارم حق م..... اگر به قول فرض تو ...  ترسم مهرانیم....  دونم ی هنوز نم-        
 که ستمی نیمن اون.... افسارم از دستم خارج شده... مهران ...  برمراههیبه ب...  و ناحق شهرمی حقو بگنیا

 ربات هی....  ربات شدم مهرانهی من....  خواست ی می که حاجستمی نیمن اون...  خواست ی مسنایمامان 
  ... گم شه اشیبده آدم داخل روزمرگ...  کنهی می دونه داره چه غلطی حس که نمیب

  
 شد و انگار زبان درد ی اش داشت له میمی بار بغض قدری زنیرحسی        مهران سکوت کرده بود و ام

  .... و امروزش هم روزی دیزخم ها.... دلش هم...  سوخت ی مشیچشم ها....  باز شده بود شیها
  

  ... نوازش کرد و گفت بشی گربه رها را درون ساتن جینی        م
  

....  فرش خونت ی بار پا گذاشتم رونی اولیکه برا... اونروز ... قدر داشته هاتو بدون...  مهران -        
 که چش به ینه خانواده ا....  عمره هی.... من تنها موندم .... مهران .... دمی دنهیوقار و محبت زنتو به ع

 گذرهی و نوشش مشیتنها برادرش از ع و بگه به خاطر ارهی دووم برانی که رو خاک ایرام باشن و نه برادر
ناشکر ....  ندارنو بدون ایلی و خی که دارویزیقدر چ...  باشم قمی تنها رفیی خوام شاهد تنهاینم.... 

 ادامه ی برای ازهی انگچی کس و بدبخت که هی ربات بکی...  دومنیرحسی امیشی میوگرنه روز... نباش
  ....نداره 

  
 گرد حمام و دوش را باز ریدست برد به ش....  را دشی سفیر اورد و بعدش رکاب هفتش را دفهی        بلوز 

 برگشتن و دوباره ی توانست بفهمد چقدر برایم.... کرد و تنش را داد دست قطرات دست و دلباز آب
 نخواهد ی شود و فرصتی می طکباری اش ی توانست درک کند که زندگیم....  است ری کردن دیزندگ

 ی حاجریهمان ضم...  خانواده دوستش را ریضم...  توانست خودش را ی چرا نمیول... سوس  افیماند برا
 و می رابطه کامال مستقشی زندگطانی که با شی قراردادی کند به امضایراض...  را رَتمندشیدوست و غ
.... شیزندگ ی سوراخ هایی درد و تنهاامتم...  که گذشت یی سالهایتمام افسردگ....  داشت ریانکار ناپذ
  .... کردی را وارد شراکتش مطانی شنی همدیبا....  بود و اکنون زانی آوطانی شنیبه گردن ا
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....  کوتاه و حالت دارش را شست ی و موهادی را ددشی و کف سفختی سرش ری زرد را روی        شامپو

  .... بود انگار ندی عطرش خوشایبو
  

بگذارد باشد و ....  چه کند فردا ی مقصود خاصسی با آن جوجه خ و فکر کرددی کشقتری        دمش را عم
 را داشت که حوصله یحکم گربه ا....  به تصوراتش زدیپوزخند....  اشهی کند با اراده و مثال دفاعیباز

 همه سماجت را نی انست توایاصال نم....  کندی میخوردن موش شکار شده اش را ندارد و با دمش باز
   جماعت غرور ندارند ؟نیا....  را بردار و برو لتیخواهندت بار و بند ینم... درک کند

  
 دیو فکر کرد فردا با....  آب شی شد و نرمادی کف سفزشی رمی دوش آب سرد تسلری        بعد دوباره ز

  .... را معلوم کندفشیتکل
  

با دو دست حوله را  .....  مادری کنار تابلوی کنسول مشکی رفت جلوکراستی آمد و رونی بچی        حوله پ
 به ینگاه....  به خودش کرد ی و بعد از سرش انداخت و نگاهردی آبشان را بگی تا کمدی کششی موهایرو
 را کند ی تواند همان کاری باال انداخت و فکر کرد چرا نمییبعد ابرو .... نهی روح داخل آی بنیرحسیام

 یزندگ....  خواست دل باشد ی که هنوز میداخل دل.. ..که مهران ، طمعش را انداخته بود داخل دلش ؟ 
خوب ....  استفاده کندیی و نعمت آن باالستی که حق مسلم هر آدمیی باشد و از داشته هادواریام... کند

 ی نشستن بر کرساقتی اغراق باهوش بود و لی بنیرحسیام....  هم نگفته بودراهی کرد مهران بیکه فکر م
 شهی مرد از رنی انکهیمگر نه ا....  که اکنون در قبضه قدرت اکراد بود ییجا....  را داشت زای پیپادشاه

.... انداختنش.... ی باشد برای کسدیپس با .... تشی آدمتی صالحی رودی خط بطالن کشدیغلط است و با
  .... بهتر از پسر ارشد محسن بهاروند یو چه کس

  
 کاکائو آورده ری داغ ، شوانِی لکی خانوم بایفر .... زیر م کرد و نشست سی خودش خالی را روکی        الل

 ی قوی ازهی بار انگنی اولیانگار برا... با ولع خوردشان ...  سرخ کرده ینی زمبی بشقاب سکیبود و 
 ی اسمش را حق خواهانست توی را که به جرات مزهی انگنی خواست اینم....  فردا دنی دیداشت برا

  .... را روشن کرده بود نی حسری املهیتیانگار مهران ف..  .ردی بگدهیبگذارد ناد
  

 دای از هم اکنون پزیی پایبو....         شامش را که خورد پنجره کنار تختش را باز کرد و به رختخواب رفت 
 فونشی پتو را گشت و آریز....  حس کرد شی پتوی ، روفی خفی لرزشی که صدادی کشیقینفس عم.... بود 
   ...یول.... شماره ناآشنا بود .... د  کردایرا پ

  
  !!!.... هم نا آشنا نبود یلیخ...         نه 

  
مردد و با اکراه ، وصل ....  دختر نی شده بود ایبتیعجب مص....  شد رهی به شماره خی اهی        چند ثان
  ....تماس را زد 

  
  ... موقع ؟ی ببازم تماس....  ؟ ی خودتو اثبات کنیخوای مینطوری هم-        

  
  ...شرمندتونم .....  به خدا ستی نمی تو گوشی اگهی شماره ددی ببخش-        
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 یاخم رو .... دی رسی منیرحسی و تکه تکه به گوش امدی لرزی دخترک میصدا...  کرد ؟ ی مهی        گر
  .... داد هی دست چپش تکی شد و روزی خمی اش خط انداخت و نیشانیپ

  
  ل ؟ بنا-        

  
  .... خوام یمن کمک م... من....  خوب یوا.... من ...  راستش -        

  
   ....دی کشی مهی کردن خشم در اعصابش به ثانشهیر....  کامال محسوس یدی        با ناله گفته بود و ترد

  
  ؟؟ ؟؟؟ی نداری اگهی تو کس و کار دنمیبب.....  هالل احمره ؟نجای کمک ؟ خانوم مگه ا-        

  
  ... زد انگار یهق م....  امدی دخترک بند نمهی        گر

  
تو خونمونم تلفن ..... به خدا من ...  نبودمی تو گوشی اگهیبه خدا شماره د...  بگمیچطور...  من-        
شماره شما .... ادی سرم میی بالهی بمونم نجایاگر ا... مجبور شدم ...  ندارن یداداشامم گوش ... میندار

 از مغازه قرض گرفتم و تنها شی پز رو دو روی گوشنی شده من ارهی ذخمی بود که تو گوشینها شماره ات
   ....رمی ندارم بخوام باهاش تماس بگمی کس و کارنجایا... شمارۀ توش شماره شماست 

  
   ...دی شده بود و داد کشی ناخواسته عصبنیرحسی        ام

  
   ؟یـــــــــــــــیاالن کجا ....ــــــــهــــــــــــی کافی وراج-        

  
   ....ریرکبی ام-        

  
 نقطه ی از تعجب رونیرحسیچشمان ام...  ـر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ــــــــــــــــــیرکبی        ام

حداقل از ظواهر امر .... بود ؟ ....  نبود ی امثال ابری جاریرکبیام....  روبرو جا مانده بود وارینامعلوم د
  .... شد استنباط کرد ی مورنطیا

  
  ... ؟؟؟؟؟؟هی چه قماشی اونجا جای دونیم....  اونوقت شب اونجا چرا -        

  
 را ازگوش راستش فاصله داد و ی و گوشدی کشی شد و پوف بلندی دخترک کفرهی ناله و گری        از صدا

   ....دیو منقبض غر فشرده ی گرفت و با فکی داد و دمهی زاورییسرش را به سمت سقف ، تغ
  

  .... ؟ی کنی میاونجا چه غلط!!! ....  مثه آدم حرف بزن بفهمم چته -        
  

 ... ایخدا... هی دی تونیم.... بابام اگر بفهمه .... کشتمیبابام م....  بگمکشمی بهاروند خجالت می آقا-        
  ... بگم خوبیچطور

  
 یاصال به او چه ربط... د و با حرص پرتش کرد داخل پتو         خونش به جوش آمد و تماس را قطع کر

   لب غر زدریز....  کرده بودند سی مواقع تاسنطوری ای را برا110... داشت 
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 بهش چرا شماره یدادیشماره دفترو م.... ی انداختی به روحت مهران که منو تو دام چه قماشی ا-        

  ....من ؟؟؟؟
  

....  نعره زد نیرحسیام...  اش روشن شد ی گوشنگی زد که دوباره انسری م با خودش غرنطوری        هم
   .....یلعنتـــــــ

  
 توجه ی گذاشت و رفت به سمت کمد و حوله اش را از تنش کند و بی گوشی        برخواست و بالشت را رو

پشت لپ تاپ  و نشست دی طرح دارش را پوشیشمی اعصابش بود بلوز ی که مدام روی لرزش گوشیبه صدا
 نییمحله بد نام پا....  اش کرد وانهی کجاست دریرکبی امنکهی فکر ادیایدکمه پاورش را زد و تا باال ب.... 
 فشرده هر چه گند و کثافت و کفتار لیبه طور خالصه فا....  مخدر و فساد دیمرکز خالف و تول... شهر 

  ....صفت است 
  

 و وصل تماس را زد و رونی بدی بالشت مخمل مشکی کشری ز را ازفونشی و آدی حرکت پرکی        با 
   ....دی را شنی و ناله ابرهی توام با گریباالفاصله صدا

  
  .......آبرومو .... دار و ندارمو ازم گرفتن ..... بهم حمله کردن ...  چند تا پسریعنی...  چند نفر -        

  
   ....دی گوی چه مدی شد فهمیبه زحمت م....  اش شدت گرفتهی        گر

  
 گهی شماره دچیمن ه...  بگمی چطورگهید....  بهاروند یآبروم آقا....  آبروم تنها دار و ندارم بود -        

به کمک دو ...  کنن دامی ترسم بازم پیم .... نجای کار کنم ای دونم چینم ... یچیه ... ستی نمی تو گوشیا
 درخت خودمو هی کوچه پشت هیاالن تو ......... دم و فرار کردم از شرشون راحت شدنینفر که به دادم رس

به جون مامانم مجبور شدم به شما که ....  بهاروند به خدا مجبور شدم به شما زنگ بزنمیآقا....  کردممیقا
من االن .. تو رو خدا من بهتون اعتماد کردم  ... دی درک کندمیخودم خجالت کش...  زنگ بزنمی مردهی
  ....خدا.... ایخدا .... ی کار کنم نصف شبی چنجایا

  
 بود که ینیرحسی طرف خط امنی و زمان رانده و انی بود و از زمسی جوجه خکی        آن طرف خط 

 کند و ی گرگ است و پاره میهنوز کس...  شود انگاری تکرار مخی هنوز تارایخدا.... خشکش زده بود 
  .... ؟ یری بگی را جدیخی تاردهیسلسل گند تنی ای خواهی میخدا ک......  بره و یکس

  
  .... گفت یبا کم جان.... ی کرد و عصبی را کفرنیرحسی هق هق دخترک الجرم امی        صدا

  
   ؟هیاسم کوچه چ...  فرستم دنبالت ی همونجا بتمرگ االن م-        

  
   کردشی فشی آرام گرفت و فی        دخترک کم

  
  ...یته بدبخت ... ممیته زندگ.... بن بسته من تهشم  ....3 ریرکبی فکر کنم ام-        
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 خانوم با آن بایتا فر....  تختش را ممتد فشار دادی قطع تماس را زد و نشست و زنگ باالنیرحسی        ام
  .... زنگ برنداشت ی دستش را از رونیرحسیام..... دیای که گرهش سمت چپ غبغبش بود بیروسر

  
  ی بریی جاهی با شوهرت دی بارینس بگ آژاهی -        

  
  ..... بود ستادهی هنوز وسط چهار چوب در ابای        فر

  
  ... گرده صبح که بهتون اطالع دادم ی هم بر نمگهی بچه ها رفته جنوب تا سه روز دی آقا ، بابا-        

  
  .... دنبال اون احمق  رو بفرستمیپس ک...  برد و غر زد شی موهای        انگشتانش را مستاصل ال

  
 ربع با کی نی برسد و ای را بردارد و به خروجچشیی تا لباسش را عوض کند و سودی ربع طول کشکی        

 به خودش بهی غرکی نجات یاصال باور نداشت فقط برا...  نمودی می طوالنشی حال آن دختر برادنیشن
نه بعد از آن همه اتفاق ....  ها معنا نداشت ی خط مشنی در انیرحسی کار را بدهد و اصال امنیزحمت ا

  ... او و خانواده اش افتاد ی براشی که سالها پی کدراهیس
  

به ....  از جا کنده شد نی زد و ماشی آف محکمکی را چرخاند و تچیی شد و سوشیی        سوار لندکروز طال
دخترک ...  تر شد قی عمشیشانی پیاخم رو....  گذشته بود 12ساعت از ....  انداخت ی نگاهنیساعت ماش

 مزه هم گذشت و در خوش مارکت پری های و از جلورونی بدیچی را پ15 یمطهر....  وقت شب نیاحمق ا
  .... داشبورد برداشت و زد به گوشش و دکمه اش را فشرد ی را از روی هنذفرنیهمان ح

  
  ...از اونجا تکون نخور ...  من تو راهم -        

  
   ....کهوی بودند ختهی مملو از ترس دخترک انکار ده قاشق ذوق ریون صدا        در

  
 ی خدا نمیوا...  بهاروند ی آقانی مردیلیخ .. نیای کردم بیفکر نم...  ممنونمیلیخ...  ممنونم-        

  ... بگم یدونم چ
  

 یاس را زد و گوش سوخت که قطع تمشی هم انگار چشم هانیرحسیام....  ذوقش را گرفت ی        بغض جا
 شوند ی احمق منقدری ای مملکتش گاهیبعد با خودش گفت چرا دخترها...  بغل ی صندلیرا انداخت رو

!!!!.....  
  

 بود با گری دارهی سکی نبود نی زمنجایانگار ا...  عوض شد شی چهره آدم هادی که رسریرکبی        به ام
 بدتر از خودشان بلند ی نئشه بودند و با رفقاایهمه . ..بی و غربی ترسناک و عجی افسانه ایهایخولیمال

 ای...  انداختندی و متلک مدند زی دست به کمر مدندی دی را منیرحسی و تا لندکروز امدندی خندیبلند م
شماره تابلو ها را نگاه کرد ...  زدند ی و چپاول را داد می به دزدلیآنقدر خمار بودند که با نگاهشان م

دنده عقب رفت و از ...  بود 3 گفته بود ی که ابریشماره کوچه ا... ه انگار گذشته بود ن ... 15 ... 13
 یغیمانتو جلو باز رنگ ج...  امد ی مکی به دست نزدگاری سه کدی را دی زن بزک کرده انی ماششهیش

 کرده  بلوندی شانه اش ، موهایشال رو....  داد ی از دور چراغ مرشی بود و تاپ چسب و نازک زدهیپوش
 ی آبیبه تابلو....  داد ی تازه می شده خبر از دردسری ، رنگ سرخ لب ها و آن چشمان مشکشانیپر
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 شد و به سمت کوچه ادهی معنا دار زن پی توجه به نگاه های را متوقف کرد و بنیش مادی که رس3 ریرکبیام
   ...دیچی زن در گوشش پیصدا... رفت 

  
  !!!!!؟...یستی نداری کمه ها ؟ خرمتی ق-        

  
 آمد و ادامه کی را خورد و به راهش ادامه داد که زن نزدضشی فکش را منقبض کرد و غنیرحسی        ام

  ...داد 
  

 خوشگل یخونه خال... من خوشگل ... تو خوشگل .... امی باهات راه می و خوشگلپی چون خوش ت-        
  !!!...برم سوار شم ؟....  رو نصف کردم متیق .... زمیعز ... کیلب بار .... کیشب تار.... 

  
  ... دستانش را مشت کرد و برگشت سمت زن نی حسری        ام

  
  ! ؟ ی فروشی چند م-        

  
زن  ... نیرحسی به کت امدی که چسبی آمد آنقدرکی سرخ زن نشست و نزدی لب های روی        لبخند پهن

  ....گرفت  را نی حسری، دستش را برد باال و لبه کت ام
  

  .... که فقط پول واسم مهم باشه ستمی احساس نیمن اونقدرا هم ب... امیباهات راه م ... می بر-        
  

  ... برد و ابرو باال انداخت و گفت شیی دستش را به سمت طالنی حسری        ام
  

  !!!! گردم ی کار دارم االن بر منجایمن ا!!! ..  برو سوار شو -        
  

 رفت پشت نی حسریام ... نی زد بلند قه قه زد و رفت سمت ماشی را پک مگارشی   زن همانطور که س     
 نی ماشموتی را گرفت و آدرس را داد و بعد ر110 اش در آورد و ی کت مشکبی را از جفونشی و آوارید

شب ...  خوشگل نیورمام... حاال برو حالشو ببر تو خوشگل ...  گفت یرا زد و دربها را قفل کرد و داشت م
 چشمش خورد به دست باال کی روشن تارمهیدر ن...  و در همان حال رفت ته کوچه کیزندان بار ... کیتار

  ... گفت ی که می آهسته ایو صدا....  خورد ی تکان می که از پشت درخت سالخورده تنومندیآمده ا
  

   ....نایای جلو ن-        
  

   ....دیر شد و از همانجا غی        عصب
  

   برم ؟ای رونی بیای م-        
  

  .... شد دهی کوچه بن بست شنکی تارمهی دخترک درون نی        صدا
  

  ...از ترس ... مقنعمو جا گذاشتم  ... ستی سرم نیزی من چ-        
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   ...دی داد کشبای گرفت و تقری        دست راستش را به کمر زد و سرش را برد به سمت آسمان و دم
  

  !!! ؟ی بهت بدم بپوشارمی مقنعمو دربی خوای م-        
  

  ... دخترک آمد ی قدم برداشت که صداکی نیرحسیام ... امدی نیی        صدا
  

  ... جلو نیای کنم نیخواهش م...  نه -        
  

  ... کرد آرام باشد ی و سعدی کشی        پوف بلند
  

   ؟نجای من ای تو اونجا بمونایخر دنتا آ...  ؟ نجای هممی چادر بزن-        
  

   ...امدی نیی        باز هم صدا
  

   ...دی شد و غری        کفر
  

   ....رونی بارمتی بامی بای رونی بیای م-        
  

  ... بابام سرمو بزاره لب باغچه گوش تا گوش ببره نی خوای مستی ندهی خوب من سرم پوش-        
  

  .... نسل حاضر مدال افتخار داد دهی نم کشمانی به ادی کرد بایر م داشت فکنیرحسی        ام
  

  ... ؟ی ترسی میاز چ .... نهی ببستی ننجای االن که بابات ا-        
  

  ... کرد دشی ناامی حرف مابعد ابری        انتظار داشت بشنود خدا که هست ول
  

  !!!!! ... تو روش نگاه کنم یور من چطدیبعد اگرم نفهم...  فهمه ی باالخره که م-        
  

  ... گفت شی و به خدادیبلند خند ... ردی خنده اش را بگی نتوانست جلوگری دنیرحسی        ام
  

  !.... ترسند ؟ی چقدر از تو و ابهتت مینی بی        م
  

  ! ... کشند ؟ی        چقدر از تو خجالت م
  

  !!....گرفته اند ؟ اشتباه شانی        فقط انگار تو را با باباها
  

        نوک انگشت سبابه اش را به گوشه چشمش فشار داد و بعد همانطور دست به کمر به سمت درخت رفت 
 خود شی پای کوتاه جلوی با موهای دخترهیسا....  هم مانعش نشد ی و داد ابرغی جی صدای حتنباریو ا
  .... گفت ی که مشی سرش بود و صدای کرد که دستانش روی میینما
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  ... بندازم رو سرم نی بدیزی چهی تو رو خدا اول نیای بهاروند نی آقا-        
  

 حصار شی زانوانش و جفت دست هانی به درخت بود و سرش را بی        سرش را که باال کرد پشت ابر
 ناخوداگاه .... کرد ی مانی نماشتری را بفشی تنش اندام ظری و نخدی کوتاه سفنیبلوز آست.... گرفته بود 

  ... شد دهی کشنیرحسی امی لب های رویپوزخند
  

  !!!!تموم شد  .... دمتی دگهی خوب د-        
  

   ....دی ناخن کششی دخترک درون گوش هاغی        ج
  

   ....ی سر جمع شده ابریدرست باال...  نشست و دستش را زد به درخت شی پاکی ی رونیرحسی        ام
  

  !!!.... تا صبح نگات کنم ؟نمی بشای می بریای م-        
  

  ..... رسد ی جذاب به نظر مشی برانقدری دختر انی کردن با اعصاب ای        بعد فکر کرد چرا باز
  

 گریحاال د....  گشت افتاد داخل کوچه نی سکوت برقرار شد و بعد نور قرمز و زرد ماشی اهی        چند ثان
 با رنگ یی خرمای را محکم بسته بود و مژه هاشیچشم ها .... دی رسیصورت دخترک واضح تر به نظر م

 گشت ، مغزش را به نِیاش ترمز میصدا....  کرد ی منتقل منیرحسی را به چشمان امی قشنگقی تلفشیموها
  .... برگرداند ی کنونتیموقع

  
 سر یگرفت راه ی نبود مشتری شانه اش بی که تا روی لخت ابری که نگاهش را از موهاینی        در ح
 با قدم نیرحسی شدند و امادهی مامور زن چادر پوش پکی و دهی پوشیسه مامور لباس رسم.... کوچه شد 

  .... داد و برگشت داخل کوچه لی رفت و شرح اتفاق را گفت و زن را تحوکی نزدی بلندیها
  

 متوقف شد و جفت نی حسریام .... دی به گوش رسی ابری هاهی گری بود صدادهی        هنوز به ته کوچه نرس
 شد و بعد برگشت ی او و ابرنی به درخت تنومند حائل برهی خی اهی را به کمرش زد و چند ثانشیدست ها

 یهنوز ابر....  کوچه ل و لنگ قرمز را از داخل درب سمت خودش برداشت و دوباره رفت داخنیسمت ماش
 زد به گونه اش و ی کنار صورتش گرفت و با تکان لنگ رادی که رسیبه کنار ابر....  کرد ی مهیداشت گر

  ...گفت 
  

  .....! مبارک دتی مقنعه جد-        
  

 ی اش را تکه تکه بند آورد با چشمان بسته لنگ را گرفت و کمهی جمله گرنی ادنی        دخترک که با شن
  د دوباره حالت صورتش دپرس شی لنگ قرمز و مشکدنی چشمانش را باز کرد و از دیال
  

   ؟هی چنی ا-        
  

  .... جواب داد ی حوصلگی بی از رونیرحسی        ام
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   مقنعه با مارک زارا برات بخرم ؟ تعارف نکنا ؟هی شب نوقتی برم ای خوای م-        
  

 شی گلوری زی و گرهدی سرش کشی شده بود لنگ را با اکراه رونیرحسی امی که متوجه نگاه کفری        ابر
  ... گشت گفت ی سوراخ مکی که دنبال یبعد هم درست مثل موش.... زد 

  
   !!!دی نگام نکننقدری اشهی م-        

  
  .... گرفت و راه افتاد ی گوشه لبش را با انگشت شست خاراند و نگاهش را از ابرنیرحسی        ام

  
  ! تا نخوردمت ؟می برای ب-        

  
 بود چه نجای کرد اگر مهران ای داشت فکر منیرحسیمد و ام آی پشت سرش می ابری قدم های        صدا

   ....شی پخت برای مییویسنار
  

 کوتاه ی کرد به موهای را چرخاند و داشت نگاه مچیی شد و سوشیی را زد و سوار طالموتی        ر
 غم و  کهی و چهره افی ظریو آن بازو ها....  بود دای هنوز پکی آن لنگ قرمز بارری که از زشییخرما

  .... بودند انگار ختهی را داخلش رایغصه دن
  

   را روشن کرد و ولومش را باال بردنی ضبط ماششی باطنلی        عالرغم م
  

  .... بود نیی عقب رفت و در را باز کرد و نشست و سرش همچنان پای به سمت صندلی        ابر
  

  .... کرد  لندکروزش را روشن کرد و حرکتی چراغ هانیرحسی        ام
  

   آمدی مرحوم میی پاشایفقط صدا .... ی راه نه او حرف زد و نه ابرنی        ماب
  

 ی منم پر غصه شدیتو به جا.... ی عاشقته که تو عاشقشیکی.... ی کشی زجر می منم داری        تو به جا
نگران ...  دلمرهی داره م تودنیواسه د...  دلم رهی که نگینگران من ... ینزار خسته بشم نگو خسته شد... 

محاله ...  و تنها بمونم ی باششهیمگه م....  خوام ی می من ازت چی دونیتو خودت م ... امی مثه بچگیمن
 یعوض م...  رو نداره یهنوزم به جز تو کس....  شماره ی باشی دلتنگگهیدلم د....  محاله بتونم یبزار

 ... دمی رو ندی تو کسییبایبه ز ... دمی رو تا ته خاطراتم کشتو .... موی عاشقی دادادمیتو ... موی زندگیکن
 ... یتحمل نداره نباش...  سرنوشتو نوشته یمگه جز تو ک...  آب از سر من گذشته گهینگو د

   ...ی که تو تنها خداشیدلــــــــــــــ
  

 ی را نشان مقهی دق20  و1 نگاه کرد ساعت ، نی ماشی جلوی و همزمان به ساعت مشکدیچی را پدانی        م
 ی برانی رفت و ای کارخانه مدی بازدی خواب آلود و خسته برای با صورتدی شده بود و فردا بارید.... داد 

  .... آمد ی به حساب مغی ضد تبلکی دیوجهه نهال سف
  

  .... کجا ؟می ری ممی داردی ببخش-        
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   ....دی        الله گوشش را مال
  

  ... !!!یپارت میری م-        
  

  ....        بعد هم نامحسوس پوزخند زد 
  

 کنم رو ی سکته مهویزود باورم  .... دی نکنی شوخشهیم .... ستی بهاروند من حالم خوب نی آقا-        
  .... مونما یدستتون م

  
  .... پررنگ تر شد نیرحسی        پوزخند ام

  
  !!! کردم ؟ی شوخ-        

  
   ....امدی عقب نیندل از صیی        صدا

  
   ضبط را کم کردی        صدا

  
   ؟مارستانی بمی بر-        

  
  .... مکث جواب داد ی بی        ابر

  
   ؟مارستانیچرا ب...  نه -        

  
  .... برد انگار ی لذت مزیی پای قدم هایاز بو .. دی کشنیی را پاشهی        ش

  
  !!!! مگه به شما حمله نشده ؟-        

  
 دی را که دی سرخ شده ابرافهیق...  شد تا صحنه آن پشت را از دست ندهد رهی جلو خنهی        بعد هم به آ

   ....ی ادامه بازی کرد برای مبشی درون دلش تکان خورد که ترغیزیچ
  

  !!! بهت حمله کردن یگفته بود....  ؟ دمی اشتباه شن-        
  

  .... شد گفت ی می سرخ و سبز و وصورتی که هینیر ح و دری همانطور سر به زی        ابر
  

  ... نه فرار کردم از دستشون -        
  

 ی شب ته مانده هامهی نی هوانیرحسیام....  دهد حی توضدی بانکهی از ای شاکی        آهسته گفته بود و کم
  .... اشهی داخل ردیتابستان را کش

  
   به چاک ؟ی و زدیو پارشون کرد لت ی رضا زاده زدنی عیعنی آها -        
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  .... چند بار بگم ؟دنی نه گفتم که دو نفر به دادم رس-        

  
   را برداشتفونشی گذاشت و با دست راستش آشهی شی        فرمان را با دست چپش گرفت و آرنجش را رو

  
امروز ....  ببرتت ادیژانس ب آهی آدرسو بده زنگ بزنم ی نداریازی نمارستانی و به بی پس اگر سالم-        

   ...ی وقتمو گرفتیبه اندازه کاف
  

  .... کشتم یبابامم م ... فتهیاالن اگر برم خونه مامانم پس م....  نه-        
  

 دست نیرحسیام .... دیچی پنشانی ساکت ببای تقری در فضای مولوابانی وسط خنیرحسی ترمز امی        صدا
  .... شد ی مدهی بارتازال دهی آن لنگ قرمز شبری که زی برگشت سمت ابر وی صندلیراستش را گذاشت رو

  
  !!!!! شب کجا ببرمت ؟؟؟؟؟؟نوقتی پس انمی بب-        

  
  .... باال آورد و نامحسوس گفت ی درجه ای سرش را سی        ابر

  
   مونم تا صبح شهی مسجدم اگر باشه شبو اونجا مهی -        

  
 که در حال ی و گربه ای مولوضی عرابانی گرفت و به خی ابری هایاهش را از قهوه ا نگنی حسری        ام

 کرد ی برگرداند و داشت فکر میبعد دوباره سرش را سمت ابر...  کرد زانی بود آوابانیرد شدن از خ
 افتاد به سمت راه و دی کشی از سر کالفگیپوف....  نشود ریبانگیکجا ولش کند که بعد عواقبش گر

  ....یرمطه
  

 عقب مانده ی شده بود و کار هارشی دیلیخ .... مودی را پی و مطهری مولونی راه ب130        با سرعت 
  .... داد ی روزه فردا را نمکی شرکت ، مجال استراحت ختهی به هم ریفردا و برنامه ها

  
 عقب دهیموجود لنگ پوش شد به ی مادهی که پینی را زد بغل و کمر بندش را باز کرد و در حنی        ماش

  ...گفت 
  

  .... شو ادهی پ-        
  

   کجا؟-        
  

  ... نگاهش کند گفت نکهی و بدون انهی آی برداشتن مدارک از باالنی در حنیرحسی        ام
  

  ! مسجد -        
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رب و قدم  دی صدادی دیوقت....         مدارک را برداشت و در را بست و رفت سمت درب بزرگ خانه اش 
 رهی خشهی دخترک با نگاه نگران و مردد از پشت شدی و دنی کالفه برگشت سمت ماشدی آی نمی ابریها

  ... کرد داد نکشدیسع..  کاود ی را مشیشده است به خانه و سر تا پا
  

   ؟یشی نمادهی پ-        
  

فردا ...  بود2 یساعت حوال.  ..دی نشننی حسری گفت و امیزی و آهسته چدی کشنیی را پاشهی شی        ابر
 تر از ی بود با سر و کله زدن با هزاران آدم عصبی کار داشت که عقب افتادن هر کدامشان مساوتی نهایب

رفت ....  کمبود خواب از ی شد از سردرد ناشی باز نمشی چشم هاگری دنکهیخودش و از همه مهم تر ا
  سمت درب و در را باز کرد

  
   ...ابونی و ولت نکردم تو خرونی پرتت نکردم بنجای هم شو تاادهی پ-        

  
  .... و انگار بغض کرد دی لب گزی        ابر

  
   ...ستی که مسجد ننجای ا-        

  
  ... انداخت ی ابری به سر تا پاینگاه...  گرفت ی لحظه لحظه عمق منیرحسی امی        رد اخم ها

  
  ! مسجد ؟ی بری خوای مافهی و قختی رنی با هم-        

  
 شد به ساختمان دهی انداخت و بعد نگاهش کشی بغضالود نگاهافهی خودش با همان قختی به ری        ابر

  ... روبرو و من و من کرد یسنگ
  

   کجاست ؟نجای ا-        
  

  .... دستش را به کمرش زد و چشمانش را با حرص بست نیرحسی        ام
  

  .... نهای ی خدا سر قبرم فاتحه بخونی محض رضایریم. .. سر قبر منهنجای ا-        
  

  ... جواب داد ی مکثچی هی بی        ابر
  

  ... ! نه -        
  

 انداخته شده ادامه ی بسته و پرده های ساختمان بود و پنجره های        بعد هم همانطور که نگاهش به باال
  ...داد 

  
   خونه شماست ؟نجای ا-        
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...  رفت ی بهاروند انتظار منیرحسی از آنچه از امشتری به خرج داده بود بی صبوریبه اندازه کاف        
 اتیو از همه مهم تر دوست نداشت به چرند...  بود یکفر.... خسته بود... کاسه صبرش شده بود خونالود 

 یسرش و با قدم ها پشت دیشدستش را گرفت و ک...  گوش دهد نی از اشتری دخترک احمق ساده لوح بنیا
 قسمت نی ترکی رساند و در را پشت سرش بست و هلش داد به تارلوتی پکی تاری خودش را به فضایبلند

  ....ممکن 
  

دست ...  نکرد ی توجهنیرحسیام... شی خس خس گلوی آمد و صدای می نفس نفس زدن ابری        صدا
 شد که نفس داغ کی نزدی و آنقدرشییما خری موهای و دستش را برد الدی را کشیبرد و لنگ سر ابر

 نه اما توانست شعله ور هوس باشد ی می هر مردی اغراق دخترک برایب... دخترک به گونه اش بخورد 
  .... او یبرا

  
  ....لب زد ...  انداخت و بسی را طرح مشی خواهر هاهی او سای دختر تنها برانی        ا

  
بهت اونروز گفتم ...  کلکتو کنده بودمریرکبیستم بخورمت تو همون ام خوای کوچولو من اگر منی بب-        
 که وقتم داره تلف نهیپس اگر آوردمت خونه خودم فقط به خاطر ا ... یچیه ... یستی نیچی من هیتو برا

 و مهمتر اعصابم امیزی و برنامه رمیگچند روزه به خاطر تو تمام زند ... ی برام نذاشتی اگهی و چاره دشهییم
 ای ی تا فردا و فردا صبح گورتو گم کنی تو خونه و بتمرگیایحاال با زبون خوش م ... زهیریداره به هم م

  نــــــــــــــــــــــــ ه ؟
  

 که دخترک حساب کار یآنقدر....  بوددهیمحکم و قاطع هم داد کش...  بود دهیرا داد کش» نه         « 
 شی که از بابایگرچه از دختر....  بود کارساز شود دواریبته امال....  و حرف گوش کن شود دیایدستش ب

 ی رفت که بی دخترک می نفس هایصدا .... فتدی بی زود از سرتقیلی بود خدی بعدی ترسی از خدا مشتریب
  ... با همان رمق کم گفت یول.... رمق شود 

  
   ...شهی کنار حالم داره بد مدی برشهی م-        

  
  رونی نفسش را داد بنیرحسی        ام

  
  .... نه ای مثه آدم باال یای م-        

  
 و سرش را به نشانه افتی انی جررشی از زی هم فشار داد و دانه اشکی را روشی        دخترک چشم ها

  .... تکان داد دییتا
  

  ... را بست و عقب رفت و دستش را به سمت آسانسور نشانه گرفت شی چشم هانیرحسی        ام
  

   ...فتی پس راه ب-        
  

 نیرحسیام...  تکان نخورد ی سوار شود و ابری منتظر ماند تا ابرنیرحسی        درب آسانسور باز شد و ام
 ی هم تکان خورد و با حرکتی نگاهش کند حرکت کرد و توامان ابرنکهی گفت و بدون ای لب به درکریز

  ....آمد  در ی هر دو خوردند به هم و آخ آهسته ابردیشد
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 ی را مشیشانی که پینی هم در حی توجه از کنارش رد شد و رفت داخل آسانسور و ابری بنیرحسی        ام

  .... سرش مرتب کرد و گفت ی لنگ را رویابر....  داخل شد دی کشی سرش می و لنگش را رودیمال
  

   ؟نی تو خونتون دختر هم سن و سال منم دار-        
  

 درب ی در حال باال رفتن باالی برد و به شماره های مبشی که دستش را داخل جینی در حنیرحسی        ام
  ... کرد گفت ینگاه م

  
   ؟ی کنی باهاشون بازی خوای مهی چ-        

  
  ... شد رهی خنیرحسی مکث به امی بی        ابر

  
  .... نه ؟ ای نیحاال دار.  ..رمی ازشون بگی روسرای تونم مقنعه ی منمی خوام ببیم... ری نخ-        

  
  ... گربه رها ینی و زد به مبشی دستش را برد داخل جنیرحسی        ام

  
 یاز کدومشون م....  مقنعه دار ترگهی دیکی از یکی قد دارم می تا دختر قد و نستی ده بهی...  آره -        

   ؟یریگ
  

  ... رد شد ی و متعجب ابررهی نگاه خیلو از جنیرحسی درب آسانسور باز شد و امنی        در همان ح
  

 آمد و رونی آب زرشک بوانی و لی نقره اینی خانوم از داخل آشپزخانه با سبای        درب را که باز کرد فر
 نیرحسیام....  و خشکش زد دهی لنگ پوشبی عجافهی قنی و ای ، نگاهش خورد به ابرنیرحسی به امدهینرس

 خوش وانی کنارش گذشت و لزا..... دی خانوم بود شابای که در ذهن فری توجه به افکار جور واجوریب
   ...دی رفت داد کشی که از پله ها باال مینیرنگ را برداشت و در ح

  
  .... !!! خانوم ی مقنعه انتخاب کنن براهی به دخترام بگو -        

  
   ...دی پله ها رساند و مردد پرسنییا نشده بود خودش را به پنیرحسی خانوم که متوجه منظور امبای        فر

  
  !!!! بگم آقا ؟ی به ک-        

  
  .... و ادامه داد دی را سر کشوانی و لدیچی پاگرد را پنیرحسی        ام

  
   ....!گهی و اقدس دی به کبر-        

  
   ....شهی بودند همبای        اسم خدمه اش بود که در آشپزخانه کمک دست فر
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 به پستش نخورد یسی جوجه خچی هگری به اتاقش رفت و آرزو کرد دی چرت اساسکی یهم برا        بعد 
...  
  

 ی و بعد هم رکابزی راه راهش را نی تخت و بلوز آبی در انداختش روی        کتش را در آورد و از جلو
االن داره ...  لب غر زد ری داشت زی که حوله اش را از داخل کمد بر می را از تنش کند و در حالدیسف

 ی بهداشتسی سمت سروت اش را برداشت و رفیبعد هم روبدوشامبر مشک...  گرده البد یدنبال مقنعه م
 نی پوشاند و انگار نه انگار بلوز جذب آستی را مشیی خرمای موهانکهی کرد به ایداشت فکر م.... 

  !... کند ی می دل جنس او را خالی توشتریکوتاهش ب
  

 وان ریش....  کرد و رفت داخل وارکوبی دی جالباسزانی و حوله را آودی را پوششی مشکیا هیی        دمپا
 نیبا خودش فکر کرد ا .... دی که افتاد ناخوداگاه خندی سر ابری لنگ روادیرا باز کرد و رفت داخلش و 

ه بودند و  قهر کردشی هاهین وقت بود با ثایلی شود که خی میی دختر مسبب خنده هانیبار چندم است ا
 سبز اسانس یبا دست راستش بطر...  که هنوز پر نشده بود نشست ی درون وانتی مملو از رضایبعد با حس

 ی بوی و کمدشانینعنا را از طبقه سوم کنار وان برداشت و با چند ضربه انگشت سبابه ، داخل آب وان پاش
 شکارِدر کی را به مثابه ی ، ابرلوتی افتاد که درون پی لحظه اادیبعد ....  داخل مشامشدیعطرش را کش

   ....دی غریحال فرار به چنگ گرفته بود و م
  

  ... شناختشی که نمیزیچ .... ختی درون دلش را به هم ریزی        حس کرد چ
  

 هی را پازای شراکتش با پی که قرار بود سنگ اول بنای شد و فکرش را داد به فردا و جلسه االشی خی        ب
 و اکنون دی کشی وقت بود تنها خواب شراکتشان را میلی که خی با کسانفتدی و به قول مهران درب کندیزیر

 و چشم دی آب ولرمِ وان دراز کشون دری ساعتمین....  شد ی مداری و بدی خوابی آنها میدر طمع اخذ جا
  .... شود یث ، خوب با موچ مثبت آب خنری ساعات اخنی امروز و ای را بست و اجازه داد خستگشیها
  

 رفت و حوله را دورش گرفت و رونی شد و خوابش گرفت برخواست و از وان ، بنی تنش سنگی        وقت
  کرده بود ؟... چراغها را خاموش نکرده بود ... درب را باز کرد 

  
 کنسول و چراغ خواب نقره کوبش را ی آمد و درب را پشت سرش بست و رفت جلورونی        از حمام ب

 زد و شی را برداشت و به گردن و پشت گوش هاکی را گرفت و اللشین کرد و با دو دستش آب موهاروش
سرش را برگرداند و پتو را از کنارش  .... دی رفت سمت تخت و دراز کشاوردی حوله را در بنکهیبدون ا

   ....دیکش
  

 و نیی عقب و از تخت افتاد پادیپر ی مترمین....  پتو خواب بود ری که زی منظره روبرو و کسدنی        از د
   ....یشانه اش محکم خورد به گوشه پاتخت

  
 ها قصد نداشت دست از سرش بر ی سادگنیدخترک احمق انگار به ا....  کرد ؟ ی چه منجای ای        ابر

   ...دی کشی مری و تزیبدجور خورده بود به م.... دی بلند شد و شانه اش را مالنی زمیاز رو... دارد 
  

 دهیخواب....  شد ی ابرقی عمی و تا خواست داد بکشد متوجه نفس هادی        لبه تخت نشست و پتو را کش
  بود ؟
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 ی سرش گذاشته بود و دست راستش را مشت کرده بود جلوریدست چپش را ز .... قی        چقدر هم عم

.... در قفل بود انگار .....  سمت در از لبه تخت برخواست و رفت!!! ...  نبود یاز لنگ هم خبر.... دهانش 
  ! ؟قای دقی چه کسیرو...  در را قفل کرده ؟ یابر.... نه .... در را قفل نکرده بود 

  
 رفت رونی را چرخاند و بدیکل....  تکان داد ی انداخت و سری به ابری        دستش را به کمرش زد و نگاه

  ... خانوم را صدا زد بای رفت و فرنیی تند از پله ها پاییو با قدم ها
  

 یسع...  هنوز بسته بود و خوابالود شی و انگار چشم هارونی از اتاقش آمد بی خانوم با دستپاچگبای        فر
  ....کرد چشمانش را باز نگه دارد 

  
   بله آقا ؟-        

  
 را برگرداند و شی شد و به سرعت رورهی خنیرحسی خانوم گشاد شد و به امبای        بعد جفت چشمان فر

  بلند گفت
  

  ...استغفراهللا ... استغراهللا ...  استغراهللا -        
  

عرق سرد بر تنش نشست و کمر ....  خودش نگاه کرد و تازه متوجه حوله باز شد ختی به رنیرحسی        ام
  .... زد یحوله را بست و تک سرفه ا

  
برگرد !!!...  ؟یدیتا حاال باالتنه شوهرتو ند.... مرمو ببندم  رفته بود کادمی...  پسرتم ی زهر مار جا-        

   ...نمیبب
  

  ... کرده بود یفقط سع... البته باز هم ...  کرده بود اوضاع را درست کند ی        سع
  

  ... افتاده گفت نیی پای خانوم با اکراه برگشت سمتش و با سربای        فر
  

  ... ؟دی داشتی بله آقا امر-        
  

 را به شیجفت دست ها ... شی پی که تمام بدنش نبض گرفته بود از شرم اتفاق لحظاتنیرحسی        ام
  ...کمرش زد 

  
   کنه ؟ی کار می دختره تو اتاق من چنی ا-        

  
  ... فنر باال آمد کی خانوم سرش به مثابه بای        فر

  
   بردمش ؟ی کجا مدی خوب مگه با-        

  
  .... خورد ی شد و خون ، خونش را مرهی خبای تعجب و خشم به فرانی می با حالتنیرحسیام        
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  .... از اتاق من احمق ری غیی هر جا-        

  
 شد به رهی را گرفت و تاباند و خشی پره روسریشگی خانوم که انگار باز گند زده بود به عادت همبای        فر

   ...نیرحسیام
  

  ...دم آقا فکر کردم دوست دخ غلط کر-        
  

 پا تند کرد به بایفر ... ستی به گفتن فکرت نی بالفور دستش را باال آورد به نشانه لزومنیرحسی        ام
  سمت پلکان

  
   ...گهی اتاق دهی بره گمی آقا االن م-        

  
  ...ال  زود از کنارش گذشت و دستش را باال برد و از پله ها رفت بانیرحسی        ام

  
   ...می به زندگی گند نزنگهی کن دیفقط سع ... ستیالزم ن...  ؟ گهی حاال د-        

  
 ی کسدهی آمده به اتاقش و دخترک خنگ نفهمی داخل حمام بوده ابرنیرحسی که امی زمانیعنی        

.... ان بوده دوش بسته بود و او درست در همان زمان احتماال داخل و... خوب .... داخل حمام است ؟ 
 و شرش را کم کند ود شداری که بدی امنی حق داد و وارد اتاقش شد و درب را محکم بست به ای به ابریکم

 کوتاه به ی صداکی حرف هاست که با نی تر از انی چشمش که به تخت افتاد دانست خوابش سنگیول.... 
  ... سرش و پتو را تکان داد یرفت باال... هم بخورد 

  
   ...ی ه-        

  
  .... نداشت ی ادهی        فا

  
   ....ی اوهو-        

  
   ...دی        پتو را مشت کرد و محکم تر کش

  
   ....ی هـــــــــــو-        

  
 شد و پلک انی اثر لبخند نماشی لب های نشد و روداری بی خورد ولی تکان کوچکشی سر جای        ابر

اتاق و تخت و پتو و بالشت او را قبضه کرده بود و خواب ...  ؟دی دیمخواب ...  بسته اش تکان خورد یها
  .... ؟ دی دی هم مانیشاه پر

  
 ی او جایول...  برود به اتاق بغل ؟ دیفکر کرد با....  لبه تخت نشست ی رودانهی ناامنیرحسی        ام

 یبتی منو تو چه مصنی بب....مهران مگه دستم بهت نرسه ... دوباره غر زد ...  بردی خوابش نمیگرید
   ...یگرفتار کرد
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 که لبخند ییبه لب ها...  کوچکش ینیبه ب...  بلند دخترک روبرو ی مژه های        بعد نگاهش رفت رو

 نگاه ری افتاد که چطور از زادشیبعد ...  مشت شده اش یبه دست ها....  گشتی رفت و بر می مشیرو
 ی می خودکشنیقی به نی کنارش نشسته است احتمال قرنجای ا دانست االنی رفت و اگر می در مشیها

 نی مملکتش همانقدر که ساده و زودباورند مثل ایکاش دخترها...  بر لبش نشست یخنده ا.... کرد 
 خدا ی به جاشانی اگر از باباهایحت.... پاک و چشم و گوش بسته هم باشند شی روبروسیجوجه خ

  ...!!!بترسند
  

 سبز ی تخت برخواست و از داخل کمد پتویاز رو...  و سردش شد سشی خی موهایال دی        دست کش
   دی دراز کشی بهداشتسی کنار سروی کاناپه مخمل مشکی برداشت و رویرنگ

  
 درد ناک ی هاگامانیدستش را به پشت گردنش و ل...  شد داری شب از درد گردن از خواب بی هامهی        ن

 ری ورزش داد و درد زیگردنش را کم...  شد زی خمی را بست و نشی چشم ها.... و آخش در آمد دیمال
 کرد و زانی آودهی هفت پادشاه خواب دیِنگاهش را به تخت و ابر ... دی کشغیعضالت برامده گردنش ج

   رفت غر زدی داشت و به سمت تخت می که پتو را بر مینیبعد در ح
  

  ... شه ی به درک که فردا شاک-        
  
  ... و چشمانش را بست دی تخت دراز کشی روادی      بعد هم با فاصله ز  
  

  .... نشست شی گوش های های دلخراش درون حلزونیغی جی        صدا
  

  ...        چشمانش هنوز بسته بود 
  

  ...        صدا از کجا بود ؟ 
  

  ...        زلزله آمده است ؟ 
  

  .... بود کی        صدا نزد
  

 ناکوک ی صدانیپس ا....  سنسور مغزش گذشت ی از جلولمی فکی مثل شبی تمام اتفاقات دکهوی بعد        
  !!!!! ؟ستیاز آنِ ابر

  
  ... گفت نی زد و در همان حی و غلتدی سرش کشی        پتو را رو

  
  ! ترکه ی نترس هنوز نخوردمت ببند اون دهنتو بزار بخوابم سرم داره از درد م-        

  
 خدا ی محض رضای گربه اچی هدمی فهمشبیمن همون د...  ؟؟؟نی کنی مکاری شما تو اتاق من چ-        

از  ... یلیخ ... نی نامردیلیخ.... من بهتون اعتماد کرده بودم ...  دلتون اومد یچطور ... رهیگیموش نم
 یلینتون و رفتار خ خشربا وجود ظاه..  نرفت نی حس اعتمادم نسبت بهتون از بدمتونی که دیروز اول
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 ته دلم شهی همیول.. نی کردی که به من مییای احترامی و بنایبا وجود تمام توه... نامناسب و زنندتون
   ....یلی خنی نامردیلیخ ... نی باشینطوری کردم ایاصال فکرشم نم... بهتون اعتماد داشتم 

  
 را شیند پتو را زد کنار و نشست و اخم ها که دمش را تکه تکه کرده باشی درست مانند مارنیرحسی        ام

  .... انداخت و دستش را به سمت درب دراز کرد شیوسط دو جفت ابرو
  

 ... ی و کمک خواستی با من تماس گرفتی غلط کردیاگر اعتماد ندار... رونی گمشو از اتاق من ب-        
  ....گمشـــــــــــ ـــــو ... ی قدرنشناس عوضرونیگمشو ب

  
 و دور شی موهای رودی اشک ، خشم داشت پتو را کشی به جانباری که چشمانش ای در حالی   ابر     

   ....دیجیخودش پ
  

 و نیاری بهی سر بقنی تونی منی بخوایی هر بالنی شما پول دارا فکر کردگهیبله د... رمی نمری نخ-        
   ...!!!رونی بنشونیبعدشم بنداز

  
سرش در حال  .... دی کشیقیاهش را به دور و اکناف اتاقش انداخت و نفس عم نگضی با غنیرحسی        ام

 داشت سی موش خنی بود و حاال ادهی نخوابی جمعا دو ساعت هم درست و حسابشبید... انفجار بود 
 آرامش حرف با کرد ی برگرداند و سعیچشمانش را بست و سرش را به سمت ابر....  کرد ی اش موانهید

  ....بزند 
  
 رونی اومدم بیمن حمام بودم و وقت....  خدمتکار تو رو اشتباها آورده بود به اتاق من شبی د-        

   ...رونیحاال هم زر نزن و برو ب...  کنم دارتی بومدی که دلم نی بوددهی خوابیطور
  

 موجود نیا چرا خودش را مجبور کرد به دی فهمی و اصال نمدی سرش کشی و پتو را تا رودی        دراز کش
  ... را بست شی باز و بسته شدن درب آمد و چشم هایصدا... چرا ....  بدهد ی اضافحاتی توضبهیغر
  

 گذشت و همزمان چشمش افتاد به اکراد و چند خرمگس بزرگ تر و گردن ی از درب البنی حسری        ام
کمرش را صاف کرد و قدم ... . کردند ی مییرای از خودشان پذنی شامپایکلفتر دور و برش که با جام ها

 زهی و سنگ ردی کوبیم را محکم خشی امر می ابتدانی از همدیبا...  را بلند تر و به سمتشان رفت شیها
 به ی وقتکی یی جاکی .... شانیکی دیشا...  کرد ی ملی تحلهی را دانه دانه تجزشانی های دور همیها

 زد و دور و ی شد و لبخند واضح و مبرهننیرحسی اکراد از دور متوجه امی هایآب...  خورد یدردش م
   ....نیرحسی به امدندی نگاهش را دنبال کردند و رسری مسشی هایبر
  

 که اصال و ابدا جزو اصول و یکار...  شد ی چاپلوس مدیبا...         دستش را به سمت اکراد دراز کرد 
  ....عالئقش نبود و نخواهد بود 

  
  ....ب اکراد  سالم عرض شد جنا-        

  
  .... مرتبش برق زد ی را محکم فشرد و لبخندش باز شد و دندان هانیرحسی        اکراد دست ام
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   ....یخوش آمد...  سالم پسر اقتصاد دان -        
  

 تکان داد و نگاهش به مرد بلند قد و الغر اندام و خوش پوش کنار دستش ی        بعد هم دستش را کم
  ....دوخته شد 

  
  ...ادی ازش خوشت می دارم باهاش آشنا شنیقی ... زاستی پدیکارت آس جد....  مرد جوان نی ا-        

  
  ... برگرداند نیرحسی را با لبخند به سمت امشی هم داشت روی مرتبی پروفسورشی        مرد بلند قد که ر

  
   ؟ی آقانیخوش اومد ... ی مقتدرالدیم...  هستمی مقتدر-        

  
   ...دی شرکت نهال سفرعاملیمد...  بهاروند نیرحسی ام-        
  

 نیرحسیام....  گرفت نیرحسی نگاهش را از امزی آمری تحقی باال انداخت و با لبخندیی ابروی        مقتدر
  .... در غالب کوچک جلوه دادن کسب و کارش عادت داشت رهای تحقنگونهی نکرد و اصوال به ایتوجه

  
 گذاشت و راه افتاد نیرحسی شانه امی را رها کرد و جلو تر آمد و دستش را رونیرحسیدست ام        اکراد 

  ... گفت نیو در همان ح
  

   ...ایب...  رو به همه نشون بدمدمی خوام کشف جدی مایب... زی بهاروند عزای ب-        
  

 مجلل و با یهمانیم... ده بودند  خودشان را مشغول کری که همه به نحویتی        وسط سالن پر بود از جمع
 نامشخص بود در کاخ بزرگ و نیرحسی امی که هنوز برای به دالئلی که هر از چند گاهزایشکوه پ

 سقف ی انداخته و روهی بلند و ساهی پایاطراف سالن پر بود از گلدان ها....  شد ی ملیمخصوصشان تشک
 ی هازیم....  کرد ی میی خود نمای روح نوازی های آن باال هم سنسور ها و نور مخفیکاذب و کنف ها

ضلع ....  و خوراک ها یدنی بود به انواع نوشنی و پهن مزی مصنوعی درختچه هاریاردو در اطراف و ز
 خلوت یبرا...  آمدندی میعی نظر طبه که بیی هاچکی بود محصور به پیی سالن انگار اتاق چه هایجنوب

  ....! ها یکردن برخ
  

 خاصش از هر ی رنگ و دکور بندقی نبود و تلفصی که تهش از سرش قابل تشخی بزرگیلیخ        سالن 
 متر کی سقف از هر یباال...  کرد ی مزشی بود متمادهی اش دی سال زندگ28 نی در انی حسری که امییجا
 کرد ی مصاعد خودش متی بود و عطرش را در چند سانتزانی بنفش رنگ با بو و عطری خاص آویاهی، گ

....  
  

 برد و از ی باال می مترستی آن باال آب را تا ارتفاع بدی صحن سفی رویی سنگ نمای        آبشار مصنوع
 یصدا....  کرد ی اش پخش مهی حاشی پلکان و رود مصنوعی باالیعی طبی هانهی سبزیهمان فاصله رو

 یی و تماس هامهمه هیول نبود ری تاثی جوان حاضر بی داخل سالن در به وجد آوردن زوج هاتی الکیموز
  !!! ... تا آسمان فرق داشت نی رفت زمی که به اجبار مهران گاه به گاه میی های شد با پارتیکه برقرار م

  
   ...یی فضازی نشی بود و آدم هاگری دارهی سکی        انگار در 



  تایس
  

 

 

54

  
 دادند هی زاوریی تغی رفت کمی صحن می به سمت باالنیرحسی اکراد که دوش به دوش امدنی        همه با د

  ... اوج گرفت شانیو پج پچ ها
  

  ... زمزمه کرد نیرحسی گوش امری کوباند زی منی به زمبای را تقرشی که عصای        اکراد در حال
  

پس  .... دنهی چهل سال تجربه و جنگریتخم...  رو بهت بگم ی خوام راز چهل ساله ای پسر جوان م-        
  ... من شش دنگ حواستو بده به

  
 به ی نگاهمی زد و نیمسوزیاکراد سرفه ن..  لب هاش اورد و ساکت ماند ی روی لبخند تصنعنیرحسی        ام

  ... شد رهی کرد و دوباره به جلو خنیرحسیام
  

 حس بهی اون غرکهیمادام...  کنن ؟ ی چه مشهی وارد جمعشون می ابهی غری حشرات وقتی دونی م-        
 شی پی مجموعه است مشکلنی از ای کنه اونم جزئی ناخوداگاهش حالری نده و به ضمترس به خودش راه

  .... کنه ی قبول می عنصر خودکی اونو به عنوان ستمی و اکوسادینم
  

 مشرف به خودش ی صندلنی ترکی و نشست و با دست به نزددی کشرونی تاجدار را بی        اکراد صندل
  اشاره کرد

  
  .... بشبن -        

  
 پر کرد مهی را تا نزی میمرد بلند قد پشت سرش جلوتر آمد و دو جام رو ... زی داد به مهی را تکشی        عصا

  .... گفت یاکراد داشت م.... 
  

 شی هورمونی هارندهی حس ترس به خودش راه بده و گبهی که اون غرشهی شروع میی مشکل از جا-        
 ی هاگنالی وارد مدار شن و غدد عرق شروع به کار کنن و سی عصبیها اسپاسم یوقت... نامتعادل عمل کنه 

 و زنگ شهی هم روشن مات حشری تدافعستمیاونقوقت س...  کنن دای تداخل موج پبهی رسان بدن اون غرامیپ
  !!!! .... » دی وارد شده ، حمله کنی ابهیغر«  کنه یخطر اعالم م

  
  ... شد رهیشت کرد و به اکراد خ مشی پای را جلوشی دست هانیرحسی        ام

  
 و دی نوشی و روشنش برداشت و جرعه ادهی چروکی        اکراد لبخندش را خورد و جام را با دست ها

  ....ادامه داد 
  

 برترشو گاهی کسب مقام و جای آرزوای...  بودن در اونجا رو ی که آرزویشی می وارد سازمانی وقت-        
 به رونی از بی کنی و سعی اون افراد و گروه خاص رو ضد خودت تصور کنکهیمادام ... یدر دلت دار

اون سازمان و گروه و افرادش تو رو به  ... ی کردن حست داشته باشی در مخفی و سعی نگاه کنهیقض
 شونوی تدافعستمی کنن تمام سی می کنن و سعی می تلقشونیتی موجود خطرساز و ضد خطوط امنکیعنوان 

 حالت ممکن نیو در بهتر... نابودت کنن  ...... تی و در نهاییکنن و نقاط ضعف تو رو شناسا تو فعال هیعل
   ....رونیپرتت کنن ب.... زیبهاروند عز.... 
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 زد و چشم یزی شده بود لبخند رشی مخوف روبروری پی حرف هاهی که تازه متوجه ته مانیرحسی        ام

 کرد ی زبان دلش مزه مزه مری آنچه زنکهیاز ا....  خورده بود اغراق جایب....  را داد به اطراف شیها
  ....بهت زده شده بود .....  شدی زبان اکراد جاریرو
  

 جمع کرد و به ی را کمشیلب ها.... کرد ی درد می کمشی هاقهی کمرش عرق کرده بود و شقرهی        ت
  .... شد رهیاکراد خ

  
   !دیر دایزی اعتراف کنم شامه تدی با-        

  
  ... باال آمده با دستش اشاره کرد به جامدی توجه به پرچم سفی        اکراد ب

  
   ؟ی خوری نم-        

  
...  که کمتر از اکراد از آن هراس نداشت یماده ا...  شد به ماده ممنوعه دهی نگاهش کشنیرحسی        ام

  ...کنار روح مادرش..  .ی روح حاجیآن هم درست روبرو...  توانست بنوشدینم.... نه 
  

  ....        دست مشت شده اش را باز کرد و آورد باال و ماده ممنوعه را پس زد 
  

  ...ممنون  ... ستمی اهلش ن-        
  

  .... زد ی        اکراد سرش را باال برد و قه قه مستانه ا
  

 پسر اقتصاد دان ین همنوعات بچه ا خودنی تکه تکه کردن و مکیهنوز برا ... ی ازهی پاستوریادی ز-        
....!!!!  

  
 ی اش ملهی فکرش را در مخنیرحسی زودتر از آنچه امیلیخ...  زود رخ نشان داده بودیلی        خ
اکراد خنده اش را ....  کرده بود یی رو نمافشی کثی های پرده از اهداف و خط مشی بیلیو خ.... گنجاند

  ... گفت نیرحسی و رو به امدی نوشنیپاتکه تکه بند آورد و باز هم از شام
  

   !!!!...ستی راه و روش من ننایا....  نه اشتباه نکن -        
  

  ! ....ذهنش را خوانده بود ؟...  خشکش زد نیرحسی        ام
  

 و هی دارد تمام چشم و قرنششی کرد نی که حس میطور...  شد رهی خنیرحسی اکراد به امی های        آب
... شی عصبی کره ها و سلول هامی دواند داخل نی مشهی کند و ری را سوراخ مشی هایعدسمردمک و 

  .... خواست ی مروی نی کمنییرحسیام.....  شد ی مدهی ددیهمانجا که نبا
  

  .... دهد ریی اکراد را تغی فکرری کرد مسی پا انداخت و سعی و پا رودی کشقی عمی        نفس
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   ....د؟ی زاده رو مشاهده فرمودیف رئوی گزارش آقا-        
  

 داد و در هی اش تکی مارگونه صندلیاکراد به پشت ... یول....         انتظار داشت با تعجبش مواجه شود 
  .... اطراف چشم چرخاند تیجمع

  
 با  صادراتدهیمزا...  دادمگاهیبهت جا ... ی خوای مگاهیتو جا! ... خودم دستورشو دادم ....  بله -        

 و در زنی ری سازمان عرق منی که ده ساله دارن تو ای با کسانسهی در مقاستی نی کمتیموقع ... نیچ
  ... شده بشونیص نینی بشی قابل پندهی و آانهی نشستن و حقوق ثابت ماهزیعوض فقط پشت م

  
  ... گرفت نیرحسی        بعد انگشت سبابه اش را به سمت صورت ام

  
...  و طمع تو خونته ی که بلند پروازنمی بیتو چشات م.... ی ها رو دارنی از اشتری بقتای تو لی ول-        

 پرده ی شائبه حرف هاتو بی و بی کاخ من اونطور قوی که تویاز همون موقع...  خودمیایدرست مثه جوون
  ... گوش خودمهخی وقته متولد شده و االن بیلی اکراد دوم خنکهی بردم به ای پیو رک زد

  
 را از زبان خودش بشنود هیدیی داد تمام تاحی خواست فرصت را از دست بدهد ترجی که نمنیرحسی       ام 

  .... کند لی منعقد شده به صفر میتا احتمال لغو قرارداد شفاه
  

   رو بردم ؟دهی پس االن رسما من مزا-        
  

  .... شد دهی اکراد به جام کشی های        آب
  

 نیرحسی رسما به نام امدهیمزا....  و خون و گوشتت ی ساله رفت تو پستیته اون شراب ب ی وقت-        
   !!!!!...دمی بهت قول منویا... بهاروند امضا شده 

  
 ... ی ولدی کرد و کوتاه و با اکراه خندی گذرا تلقی شوخکی جمله اکراد را به منزله نی انیرحسی        ام

  ... خورد ی به چشم نمی مقطعیی و بذله گوی شوخکی از ی نشانه اچیدر جمله بعد اکراد ه
  

 شامل خط نیا...  رو قبول داشته باشن زای نامه پنیی که تمام آدنی با ما دست شراکت می کسان-        
 جامو به نی ادنیپس من نوش .... شهی هم مینی فسلفه و جهان بی و حتی مذهبیدتیاصول عق.... قرمز ها 

   ....ارمی با سازمان به حساب می قرارداد همکاریپاعنوان امضاء شما 
  

   ...دی ابرو باال انداخت و مردد پرسنیرحسی        ام
  

  !... و اگر نخورم ؟-        
  

  ... او ابروانش را باال انداختنباری زد و ای        اکراد لبخند مرموز
  

   ....ی همکاری ما برالی دست رد زدن به م-        
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 نی کرد مگر ایداشت فکر م....  و نگاهش را به جام انداخت دی انگشتانش را به هم مالنیرحسیو ام        
 ی رویدست....  گرفت شیجام را برداشت و جلو چشم ها.....  هم دارد ؟ ی مذهبیدتی مخوف اصول عقریپ

  ....شانه اش نشست 
  

کنار گوش ....  بود ی مقتدرالدیه نام م بی اهی آمد متعلق به مرد مجهول الهونیی که پای        و سر
  .... زمزمه کرد نیرحسیام
  

  ..... جاننیرحسی امری فاصله بگیویبخور و از تمام متعلقات دن....  باشه ی کار سختدی نبا-        
  

  ... ذهنش گذشت یارهای مهران از شی شد حرف هارهی داخل جام خعی به رنگ مانیرحسی        ام
  

 و مکنی خون هر چی بدبخت مشونیبابا جماعت دارن به خاطر منافع شخص...  ؟ ینتون چرا -        
 رونی بی مشت گرگ بکشهیاز دهن ... حق خودتو ...  پول خودتو یخوایبعد تو که م ... گزهیککشونم نم

   تونم ؟ی نمیگیم
  

... حق خودت.... یریگی حقتو میدار... بفهم داداش ... ستی نی دست دوستنیا ... نیرحسی ام-        
 از یکی یبش...  بهاروند نیرحسیام...  فکر کن که تو نیرحسیام.... خانوادت ... امرزتیپدرو مادر خدا ب

حق مسلمته ...  که حقته ی فکر کنت طمعکارانه تریبخوا.... زای پسهیی رئتی عضو هیبش.... نه باالتر... اونا
   ....یتونی تو مگمیگلستانتم م گرمابه و قی که رفیمن... ی داراقتشویل... 

  
 اون مجتمع به قول یتو... اون تو ...  اکرادی جاینی بشیتونی؟ تو م..ی کنی گوش منیرحسی ام-        

 تو و گاهی اونجا جانیرحسیام...  که حقته یی تو جای و حکومت کنینی بشیتونیم ... هیخودت کاخ قاجار
  ... داداش شیری بگدیبا... خانواده بهارونده 

  
   ....دی ماده ممنوعه را نوشنیرحسی        و ام

  
 که یی اکراد تا جایجلو ... دی چرخی داشت دور سرش میخی تاربی عجلوتی پنی ای هاواری        تمام د

 یحت ... رونی بدی کشبشی را به زحمت از داخل جموتیر...  توانست ی نمگری دیتوان داشت سر پا بود ول
 کی ی را کرده بود حترش ماده ممنوعه کانیا.... ت ساده هم از توانش خارج بود کنترل دست ها و حرکا

 و چند جام نی چه برسد به چندندازدی را از پا بزهی به قول اکراد پاستورنیرحسی توانست امیجرعه هم م
  ... واضح تر گردد دشی دی جلوری تصودیچشمان تارش را چند بار باز و بسته کرد تا شا.... 

  
نفسش کشدار و ....  برداشت و دستش را برد و بازش کرد گریچند قدم د....  بود شی مترکی   درب در      

 موتیر...  شود لی آزار دهنده تبدی رفت که به دردی مشی هاقهی امد و حاال سوزش شقی مرونیسخت ب
از ....  شود کید نززش کرد به لندکروی نه بلند بودند و نه مردانه سعگری که دییرا زد و با قدم ها

دوست داشت خودش را هر چه زودتر به ...  النفس قدرت دوستش فیاز خود ضع...  امد یخودش بدش م
 سنای گلدار راهنی چادر نماز و آن پی که هنوز بوییبه اتاق ها ... یمیبه خانه قد... تخت خواب برساند 

  ....مادر قران خوان و خدا دوستش ...  داد یخانومش را م
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...  کندشی را خرج درد هاشی برگردد و خواهرانه هاای االن مهرانه از آن دننی     دوست داشت هم   
...  کشد ی را مشی کسی درد ناکش دارد زجر بیی برادرشان در الک تنهانندی و ببندیایدوست داشت ب

ضرش را  مروسی که داشت لحظه به لحظه ویطمع ... ردی طمعش را بگی باشد که جلویدوست داشت کس
  .... داد ی را هم به باد ممانشی کرد و همان ذرات آخر ای مقی بهاروند تزرنیرحسی امیدر رگ و پ

  
 حال براند نیچطور با ا...  روشن چراغ کوچه ، سوار شد ی سوری        درب لندکروزش را باز کرد و در ز

 را باال ببرد ی گوششنیکرد رزول ی و سعرونی بدی کتش کشبی را از داخل جفونیآ....  دانست یرا خدا م
 قهی دقکی....  وصل تماس را زد دیبه شماره مهران که رس...  دادن شماره ها را داشته باشد زیتا توان تم

 هی بغل و سرش را تکی صندلی را کوباند رویبا حرص گوش...  زد ی منتظر ماند تا بوق پشت خط مشغولیا
  . ..دی کشقی عمی و نفسی صندلیداد به پشت

  
  .... داد ی از دست مزی داشت کنترل افکارش را نگری        د

  
شرش ...  نبودشیدای شد که پی میدو هفته ا...  درون ذهنش جوالن دادیی        فکر آن دخترک مو خرما

  ...!اتاقش  ... ییدر آن شب کذا...  به خاطر قصب اتاقش دیشا.... را کم کرده بود
  

  ....اتاقـــــــــــــــــش .... دی را کش اشی        پسوند صفت ملک
  

 جابه جا کرد و صورت بهت زده سر صبحش را به خاطر آورد که چطور ی صندلی پشتی        سرش را رو
  .... زد یحرف از اعتماد خوردشده اش م

  
حس اعتمادم  دمتونی که دیاز روز اول ... یلیخ ... نی نامردیلیخ....         من بهتون اعتماد کرده بودم 

با وجود تمام ...  نامناسب و زنندتونیلیبا وجود ظاهر خشنتون و رفتار خ..  نرفت نینسبت بهتون از ب
 یاصال فکرشم نم...  اعتماد داشتم ن ته دلم بهتوشهی همیول.. نی کردی که به من مییای احترامی و بنایتوه

   ....یلی خنی نامردیلیخ ... نی باشینطوریکردم ا
  

 ادشیباز ...  اعتماد نداشت ؟ گرید...  آمدنیی پاشیناخوداگاه گوشه لب ها .... شی با مرور حرف ها       
  ... داشت خودش را با پتو بپوشاند ی بود و سعستادهیامد که چطور ا

  
 نشونی و بعدشم بندازنیاری بهی سر بقنی تونی منی بخوایی هر بالنی شما پول دارا فکر کردگهی        بله د

   ...!!!رونیب
  

خودش ....  شدی میدو هفته ا... نه خودش رفته بود... انداخته بودش ؟  .... رونی بودش بنداختهی        ن
او به اتاق و خانه اش تجاوز .... او که اخراجش نکرده بود ....  نداشت ی ربطنیرحسی به امنیرفته بود و ا

 ی ربطنیرحسی اصال به امنیا ... نیرحسید نه اماو آرامشش را سلب کرده بو... نیرحسیکرده بود نه ام
  ...نداشت 

  
  ....بزرگ شد ... جان گرفت ....  درون ذهنش تکان خوردیبی عجلی میول....  دانست چرای        نم
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چند .......  کرد و دای پری اخی شماره های را از البه السی را برداشت و شماره جوجه خشی        گوش
  .... ماند رهیه خ به شماری اقهیدق
  

...  سوخت و کامش خشک شده بود یمعده اش م... و تماس برقرار شد ..... لمسش کرد ....         و بعد 
  ... آهسته پشت خط آمد یصدا

  
  .... سالم -        

  
  ...        بذاق خشک دهانش را قورت داد 

  
   ؟ی کرددای مقنعه پ-        

  
   !!!دید        بعد هم بلند بلند خن

  
   ؟دیخوب....  بهاروند ی آقا-        

  
  .... بند آورد ی را کمشی فاصله داد و خنده های کمی صندلی پشتی        سرش را از رو

  
....  رو به پسر ارشدشیاعتماد حاج.... دار و ندارمو بردن....بهم حمله شده ....ستمیخوب ن...  نه -        

  !....به تاراج بردن 
  

  ....!!!! شرمنده بود شی از خداشتری بیاو هم از حاج...  کرده بوددای تازه وجه اشتراکش را پ       
  

 و به سقف دی دستش را به صورتش کشنیرحسیام....  برقرار شد و بعد نشانی سکوت بی اهی        چند ثان
  ... گفت یبعد هم آهسته و جد....  شد رهی خنیماش

  
  .... فرستمی که برات می آدرسنی به اایب.... م  کمک ازت طلبکارهی -        

  
   ....دی کشی داد می دور تر داشت سر ابریی        صدا

  
اول که از کار ... ........  ...  وقت شب باهات تماس گرفتهنی ایاصال به چه حق ... هی کنمی بده بب-        

  ........رهخودش خواهرمادر ندا ....شهی حاال هم مزاحم مرونیانداختتت ب
  

  ... دوباره امد ی ابری        صدا
  

  ... قطع کنم دی بادی ببخش-        
  

  .... زده شد ی گفت اونجا چه خبره که بوق مشغولی داشت منی حسری        ام
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 مست ، پشت نطوری او را ایاگر کس...  کرد چشمان تارش را باز نگه دارد ی را چرخاند و سعچیی        سو
 کرد ی را کنترل منیبه زحمت ماش ... دی کشی را به گند مشی بر و برگرد تمام سبقه کاری بدیدیرول م

 ماده ممنوعه را به او نیا که ی بارنیآخر....  اعصاب بودند ی مدام رودشی دی رقصان جلوینورها.... 
  .... نخورده بود یول... مهران بودی اجباری هایهمانی از میکیتعارف کردند 

  
 کرد چطور به مهران ی دوره زمانه که به قول خود مهران برادر به برادر رحم نمنیبعد فکر کرد در ا        

 ینکند او هم از آدم ها...  کرده کی او را آنقدر به خودش نزدی و مالکاریبنابر چه مع... هم اعتماد کرده 
 کنترل ذهنش را از دست دینبا.. د پسشان ز.....  کرده بود دای عدم اعتماد پیایافکارش فوب...اکراد باشد 

 اش که روحش را دهی سر به فلک کشی و آن درخت هایمی به خانه قددی رسی زود مدیبا... نه ...  داد یم
   ...ردی و آرام گدی اش بشویدرون بو و برنگ خواستن

  
... بهاروند  حاج محسن یمی به محله قددی کرد و رسی تارش طدی دری ها را زابانی ها و خدانی        م
 ی شبدر تازه و سنجد هایبا بو...  سالخورده دست نخورده ی و درخت هایمی قدی با کوچه هایمحله ا
 از پشت ی آهسته ایداص....  را زد موتی شد و رادهیدرب را باز کرد و پ ....دهی و خاک نم کشنیعطراگ

  ... شد دهیسرش شن
  

  .... سالم-        
  

  ... کرد ؟ ی چه منجایا ... دی دی چادر مشکری را زیو ابر        سرش را برگرداند 
  

  ... ؟ ی رو از کجا آوردنجای تو آدرس ا-        
  

 که هاج و واج یدخترک در حال ... ستدی کرد درست بایسع.. . کشدار و نچسب شده بود شی        صدا
  ... شده بود شل و وارفته پاسخ دادنیرحسیحرکات نامتعادل ام

  
 امی بنی به من گفتنیبعدشم زنگ زد.... شی ساعت پهی ... ستی نادتونی ... نی خودتون اس داد-        

  ...نجایا
  

   ...دی را کاونیرحسی کرد و امزی        بعد هم چشم ر
  

   ؟دی شما خوب-        
  

   ...شیی داد به تن سرد طالهیتک...         توان زانوانش رو به افول بود
  

  ! ؟ یدیچادر پوش چرا -        
  

  ... را تنگ تر گرفت شی        دخترک رو
  

  ... قراردادو ببند ای بنیاالنم گفتم کارم تمام وقته و گفت... امی بذاشتی داداشم نمدمی پوشی اگر نم-        
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  .... افتادندی از دهانش نمشیبابا و داداششش ها...  پوزخند زد نیرحسی        ام
  

  ... کنم آدرسو برات ارسال نکردم ی فکر می هر چیول!!!! ...  که خوبه لتمی قدرت تخ-        
  

   ...الی خیب... لب گفت ری هوا چرخاند و زی        بعد دستش را تو
  

  ... گرفت و حرکت کرد نهی        دست به آ
  

   ....می برای ب-        
  

  ... کجا ؟ -        
  

   .... !ی پارت-        
  

  ! ؟نی خوردیزیچ... ستیشما حالتون خوب ن...  بهاروند یقا آ-        
  

  ... و تلو تلو خورد و ابرو باال انداختدی پاشنه پا چرخی رونیرحسی        ام
  

  !!!تو رو ...  خوردم ؟ آره یزیچ... یستی چشم و گوش بسته ننمیهمچ...  نه -        
  

 سر ی بلند آجر سه سانت و درخت های هاواری و دی زرشکی سمت درب بلند آهندی        بعد دوباره چرخ
 ی دوست داشتنی خشک و زرد و سبز که با هم ادغامی که پر بود از برگ هاینی و زمریبه فلک کشده انج
  ....خلق کرده بودند 

  
  .... انداخت نی کوچه بن بست طنی خالی پشت سرش آهسته در فضای        صدا

  
  ..... داخل ؟امی که بنیاز من توقع ندار ... دی نداریعقل اما شما االن تعادل -        

  
 ی بشری بنچی از هگرید... توقع ندارم ؟ ...  خشک شد نیرحسی داخل قفل ، درون دستان امدی        کل

  .... را راست گفته بودیتعادل عقل....  توقع ماندن ندارمیی آدم دو پاچیاز ه.... توقع ندارم 
  

  ...رفت داخل و گفت ...  عطر سنجد ، جانش را تازه کرد ی مکث درب را باز کرد و بوی اهی        بعد از ثان
  

   !ی نبودنجای داشتم تو االن ای اساسا اگر در حال حاضر تعادل عقلیگی آره درست م-        
  

 ی م در فضا منعکسشانی گذاشت و صدای پله ها می خشک روی برگ های که پا روینی        بعد هم در ح
  ..شد ادامه داد 

  
   !!! ...ی برگردی تونی می اگر به من اعتماد ندارستی در کار نی اجبارچی االنم ه-        
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 را با شی رفت و برگ هاری انجی وسط درخت هایمی        بعد با همان حالت نامتعادل به سمت تاب قد
  .... و نشست نیی پاختیدست چپ ر

  
  .... داد ی پشت سرش خبر از اعتماد دخترک می ها آرام خش خش برگی        صدا

  
 !... نتشی لنگ به سر ببگری دکباری ی فکر کرد دوست داشت فقط برانیرحسی        درب بسته شد و ام

  ... گفت دی کشی منی زمیهماطور که پنجه کفشش را رو
  

   ؟ی تابم بدشهی م-        
  

   من ؟-        
  

   !!! ....دمی خودمو تاب مشمیپا م پ نه پ االن خودم -        
  

 دست ی سنجد های بونی باد شد و امی تسلی دوست داشتنی در خالئنیرحسی گفت و امی        چشم آهسته ا
 تند شد یلی که داداش بسه خدی کشی مغی و او جدادی تاب مادی آمد که فاطمه را زادشیو .... و دلباز 

  .. ترسما یم...  جون بسه داداشنیرحسینه ام.  ..شهیاالن تاب کنده م...  افتمیاالن م
  

 امد و قربان صدقه بچه ی مکی نطنز نزدی های و زردالو و گالبالسی گی        و مادرش که با سبد ها
 ی خودش با ماهالی رفت و به خی بعد از نماز ظهر درون حوض می آمد که حاجادشی...  شدی مشیها

 چطور شب ها که امد ادشی ... ید که آقا گناه دارن مگه بچه شد زی غر مشیسنای ی کرد و هی میها باز
 را آب تراش شانی شکستند و فاطمه پوست های زده درون حوض را مخی ی نشستند و خربزه هایدور هم م

  .... گفت تهش خوش مزه تر است ی مشهی کرد و همیم
  

  ... آهسته پشت سرش زمزمه کردی        صدا
  

   ؟ کجاستنجای ا-        
  

  ... دادهی تاب را گرفت و سرش را به آن تکری زنجنیرحسی        ام
  

  ....دمی خونه ام-        
  

   ؟تونهی خونه پدر-        
  

  ... بود می خونه پدر-        
  

   ؟ستی نگهی دیعنی -        
  

   ...ستی توش نی پدریول...  هست -        
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والقران .... سی..  کردی مدی را تقلی قران خواندن حاجیت صدا داشنیرحسی        همه جا ساکت شد و ام
به ... به طمعش... به تفکراتش.... و بعد انگار بغض چنگ زد به حلقش ... نیانک لمن المرسل... میالحک

  ....طمع خاک بر ســـــــــــــرش
  

  فوت کردن ؟...  خدا رحمتشون کنه -        
  

  ... داد رونی دمش را بنیرحسی        ام
  

   ؟ی ننه بابا داریتو چ.. وقته یلی خ-        
  

  ...        دخترک آهسته جواب داد
  

  ... آره خدا رو شکر -        
  

  .... با گوشه شستش چشمش را خاراند نیرحسی        ام
  

  !!! خوش به حالت -        
  

  ... به شما بدهکارم ی عذرخواههی من -        
  

صورت دخترک ....  برگرداندمهی زد و تاب را متوقف کرد و سرش را تا ننی را به زمشی پانیرحسی        ام
  ... شده بود ی نور مهتاب خواستنریز
  

   ؟ی گفتیزی چ-        
  

  ... بود سرش را آرام تکان داد رهی خنیرحسی چشمش به امی        دخترک همانطور که از باال
  

  ... اتاقتون زدمی اون روز تو کهی تندی به خاطر حرفا-        
  

 نیرحسی بدهد و به قولِ محرز امحی توضشتری        بعد سرش را باالتر اورد و خواست ب
 شد و رهی دستش را باال آورد و به صورت دخترک خنیرحسیکه ام...  کندهیتوجــــــــــــــــ

   ....دی خاص پرسیبا لحن
  

  !!!ه ؟ اتاقِ شما بود کدی داراری اخت-        
  

 یشما تو اتاق مــــــــــــــن چ«  دخترک را در اورد ی        بعد هم دهانش را جمع کرد و ادا
  .... » دی کنیکار م

  
 دی و چرخدی چرخنیرحسی و زمان دور سر امنی زمکهوی دخترک رفت که به خنده باز شود که ی        لب ها

 ی رفت که دست ابرشی سر خورد و تا آستانه افتادن پ هازهی سنگ رنی و بنی زمی از روشی و پادیو چرخ
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 ری شد که زی مدهی شنک دختری نفس هایجفتشان خشکشان زده بود و صدا.... مانع شد ....  بازواش ریز
 ستی اش چی اکشن بعدی دوست داشت بداند رنیرحسیام...  جز تحمل نداشت ی چاره انیرحسیوزن ام

   ....نی خورد زمی چون به قول خودش ، صابکارش با مخ م... تواند بکشد یدستش را نم!.... 
  

 گوش دخترک زمزمه ری کش دارش زی نشست و با همان صدانیرحسی امی لب های روی        لبخند کج
  ...کرد 

  
  !!!! برام ؟ی شی مقصود خاصی کنی می سعی االن دار-        

  
 محکم نیرحسی امی بازوریو بعد دستش را از ز....  شد رهی خنیرحسی به امی اهی        دخترک چند ثان

 به یا ... دی شد و داد کشنی با تمام تصوراتش پخش زمنیرحسی و امرونی بدیکش
  .....روحـــــــــــــــت

  
  ... شد دهی سرش شنی دخترک از باالی        صدا

  
  !! ... بهاروند ؟ی آقادی جوابتونو گرفت-        

  
 ی بیول...  شدندی مدهی ها در حال وا رفتن دواری آمدند و دیخش و زشت م        برگ ها در نظرش پ

 نجایاصال به درک که ا...  مال او باشدایدوست داشت امشب دن...  در سرش افتاده بودیبی عجیالیخ
به درک که ...  شودی داوطلب نمنیرحسی امی پناه دادن به شانه های برایبه درک که کس ... ستیخال

 خندد و ی به روح هفت جدش مای آن دنیبه درک که حاج...  پزد ی نمیزی کوفته تبرگرید سنایمادرش 
 ری تا آخر زی دستچیبه درک که ه...  سرش که اکراد شده مافوقشیاصال فدا...  کندیپسرش را عاق م

  ....به درک...  ماند ی نمشیبازو
  

 را شی و رودی برگ ها دراز کشیرو... ند توان تحمل وزنش را نداشتشی اما دست هازدی        خواست برخ
 بود و مردد ستادهیدخترک کنارش ا...  شود نی و غروب آگی رفت نارنجی که میبرگرداند سمت آسمان

   ...دیپرس
  

   !....نی زنی بهم انگ نمگهیالبته اگر د... کمکتون کنم ؟نی خوای م-        
  

  ... قه قه زد نیرحسی        ام
  

   ؟می بکشنباری ای خوایبسمه م... !!! گهی دی االن کمک کرد... هه -        
  

  ... زد گفت ی را داد می که شرمندگی اافهی        دخترک با ق
  

االنم  ... دی زنی حرف مزی آمنیتوه... آزار دهنده است  ... زهیزبونتون ت ... دی خودتون مقصر بود-        
   ...نیدی کشنجایب تا ا وقت شنی و منو انی چقدر خوردسیکه معلوم ن
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.... دی رسی به نظر می و عصبانی کرد از همان بدو ورود شاکیخوب که فکر م...         دلخور گفته بود 
 سرش نگاه کرد یبه آسمان باال...  گذراند و دخترک نه امای دخترک را از نظر مکیمی داشت منیرحسیام

...  
  

   ...شهی مکیارهوا داره ت...  برم دی من باگهی د-        
  

  ... شد رهی نگاهش را از دخترک کند و به آسمان خنیرحسی        ام
  

  ... خواد بارون ببارهیفکر کنم م...  شدهیهم اسمت چقدر ابر...  باال رو نی بب-        
  

ام  به ندهیبعد مزا... .  و گوشت و خونش ی رفت داخل پی        ماده ممنوعه بدجور داشت به قول اکراد م
 یبا صدا... بعد خواند .... قیعم ... دی نفس کشنیرحسیام.....  بود ی خوبیهوا....  شد و تمامیاو تمام م

  بلند و کشدار خواند.... مردانه و زنگ دارش 
  

   ناخوش استای که دنی ، وقتییدرمان تو....  ، عطر تو در شبم خوش است یی        باران تو
  

  کشد ی مارانی مرا تا شهرِ یها پا در جاده .... کشد ی نقاشِ باران ماه شهی        نقش تو را بر ش
  

   بسپارارمی به دست اری دنیببر مرا از ا ... اری من بادی        باران ببار، باران ببار، مرا به 
  

   سازت خوش استی  هر پردهیزن یخوش م...  ، هر قطره آوازت خوش است یی        باران تو
  

   خوش استانتی آغاز و پای شب قصه .... یباغِ کودک ه من در کوچه        همرا
  

  کشد ی مارانی مرا تا شهر یها پا در جاده .... کشد ی نقاشِ باران مها شهی        نقش تو را بر ش
  

   بسپارارمی به دست اری دنیببر مرا از ا .... اری من بادی        باران ببار، باران ببار، مرا به 
  

  ... نشست نیرحسی خاک به مشام امی شد و بونیچادرش پخش زم .... شی دو پای دخترک نشست رو       
  

 ی کرامتیزنگ بزنم به آقا .... ی کرامتیآقا.... اون دوستتون ؟ ...  برم دی بهاروند من بای آقا-        
   ...شتونی پادیب

  
دست برد و چادر دخترک را گرفت و به  ...  سرش بودی هنوز چشمش به آسمان پر ابر باالنیرحسی        ام

  ... کرد شیسمت صورتش برد و بو
  

 مادرا رو یهمشون بو ... دنی رو مسنای چادر مامان یهمه چادرا بو...  بو رو دارن هی همه چادرا -        
  ....دنیم
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 نی که در اینیرحسی امیحت...  دادندحی ترجی شد و هر دو سکوت را به هر حرفنی فضا سنگی        کم
  ....! نبود و بنده ماده ممنوعه بود یشگی همنیرحسیدقائق و ساعات ام

  
  ... را شکست و آهسته گفت نشانی        باالخره دخترک سکوت ماب

  
   فوت کردن ؟ی مادرتون چطور-        

  
  .... سرش گذاشت ری چادر دخترک را رها کرد و جفت دستانش را زنیرحسی        ام

  
 نفره که مسبب مرگشه کیو فقط  ... ستین...  که مرده نهیمهم ا...  فوت کردهی چطورستی مهم ن-        
  ... من و برادر تو غربت افتادم ی کسیمسبب ب... مسبب نبود همشون ... 

  
   ...دی جلو کشی        دخترک سرش را تکان داد و چادرش را کم

  
  .... ؟دی ا برادرم دار-        

  
  ! ؟ ی فقط خودت داداش داری پ نه پ فک کرد-        

  
....  که باران شروع شدختی ری چادر دخترک و شانه خودش می داشت برگ ها را رونیرحسی        ام

 ی و زود هم بساطشان را جمع مندی آی بود که با دست پر مییاز آن باران ها...  و پر هم شروع شدنیسنگ
  ... را جمع کند و برود نیرحسیانگار آمده بود گند ام.... کنند 

  
  .... و هر دو با هم گفتنددی        سر جفتشان به سمت آسمان چرخ

  
   !ادی بارون م-        

  
          آسمان

  
 که یی هم وقت هایعل....  خوردی تکان نمنی زمی شد و بهاروند از روی تر مدی        باران هر لحظه شد

....  گشت خانهی بر منطوری خورد همی شبانه اشان می های دورهم درشی رفت و با رفقایراه را کج م
 یاما عل.....  بچه گونه و قابل ترحمنقدریهم.....  و سر درگمبی عجنقدریهم...  و نا متعادل جی گنقدریهم

  .... حالش بد شد شیسی و از خدیدستش را به چادرش کش! ....  کنترل کرد ی شد تا حدیرا م
  

 در خونتون کجاست ؟ دیکل ... دهی بارون شددی شدسیخ....  داخل خونهدی بردیاروند پاش بهی آقا-        
....  

  
   خواندی        بهاروند داشت م

  
   رفتدی باران باریز....  بست دی        چترها را با
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   برددی باران باری        فکر را خاطره را ز
  

   رفتدی باران باری        با همه مردم شهر ز
  
و ... زی بهاروند نی شده بود و بلوز راه راه آبسی اش خی مشکی مانتوی       تمام چادر و مقنعه و حت 

....  بودیچرا خواهر خوب....  بلد نبود امایمثل بچه ها شده بود و آسمان مادر....  اشیشلوار کتان مشک
 نیا....  به خرجشان کندیاضر توانست خودش را ی بدعنق و مغرور بود که نمیآنقدر...  مرد روبرو یول

 نی افتاد و اکی تاری هواادیبعد ....  و سجاد و عباسش کجا ی و مرتضیعل... مرد از آسمان افتاده کجا 
 کی ترس از تاری داشت ولی تن برگ ها حس خوبی باران رویلی سیصدا...  و مرد روبرو یخانه خال
   ...دی کشیبهاروند هنوز داشت داد م.... شدن هوا

  
   برددی باران باری      دوست را ز  
  

   جستدی باران باری        عشق را ز
  

   ................. !!!!!دی باران باری        ز
  

   ....دی داد کشبای مصرع آخر به بهاروند دوخت و تقردنی        آسمان چشمان گشاد شده اش را از شن
  

  !!!!.... برم دی من بادی رو بدی کرامتی بهاروند شماره آقای آقا-        
  

  ... گفته است راهی شعر سهراب را قبال خوانده و بارها به آن مصرع وسط بد و بنی        آسمان فکر کرد ا
  

  .... ساخته بود ی خوبیقی که با شر شر باران ، موسی مردانه ایصدا.... امدی بهاروند بند نی        صدا
  

   کردی بازدی باران باری        ز
  
   کاشتلوفرین.... حرف زد .... نوشت زی چدی باران باری       ز 

  
  ... است " اکنون" کردن در حوضچه ی آب تنیزندگ .....ی در پی تر شدن پی        زندگ

  
 یعل....  آورد ی می چه بهانه اگرید...  رفت ی مریاگر امشب هم د...  پا آن پا کردنی ای        آسمان کم

   ...دی کشی خط و نشان مشیش سبز نشده مدام براهم که هنوز پشت لب
  

   ...می        رخت ها را بکن
  

  ... است ی قدمکی        آب در 
  

  ... بار چندم سوال کرد یبرا....  افتادهلیبچه غد و از دماغ ف...  کردشی پاری به بچه زی        نگاه
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  ... چنده ؟ ی کرامتی شماره آقا-        
  

  .... باران کامال شسته شده بود رید صورتش ز        بهارون
  

 وانهیاونو د.....  به اون ی زنگ بزنی خوای باز میاز من خسته شد....  ؟ ی خوای شماره مهرانو م-        
  ! ؟ یکن
  

  ... بهاروند را نگاه کرد رهی خرهی        آسمان ناباورانه خ
  

 هی...  ؟نی فرض کردیشما منو چ ... دی حرف زدنتون باشمراقب ... دیاری شورشو در مدی دارگهی د-        
  .... افته تا ی راه مبهی غری که دنبال مرداکاریآدم ب

  
  .... وسط حرفشدی        بهاروند پر

  
  !!!!.... شه ی تا براشون مقصود خاص-        

  
   ....دی کششی را به چشم هاشی و دست هادی را بست و آرام خندشی        بعد هم چشم ها

  
 کی بهاروند و آن فاصله نزدی بازوری افتاد که چطور دستش را انداخت زشی اتفاق دقائق پادی        آسمان 

 سرش را باال آورد بهاروند یوقت...  سرخ شد شیاداوریاز .... و نفس بهاروند که خورد داخل صورتش
  ....خورد  نگاهشان به هم گره ی لحظاتیبرا....  کرد یداشت در سکوت نگاهش م

  
  ....        بهاروند سرش را برگرداند و گفت 

  
   ....ادی زنم مهران بیمن خودم زنگ م...  خوب برو به سالمت -        

  
   ....دی کشی        آسمان نفس راحت

  
   پس برم ؟-        

  
  ....        بهاروند نگاهش کرد 

  
  ! ... ؟ی بشنوی اگهی که جواب دی کنی دوبار سوال مهی چ-        

  
 را تنگ تر گرفت و سشی چادر خدی شد و رفت سمت درب و به دو پله آخر که رسی        آسمان عصبان

  ....برگشت به سمت بهاروند
  

 کارا نجوری دارم وقت واسه ای بدبختیمن به اندازه کاف...  لطفا دیری هم با من تماس نگگهی د-        
  ....ندارم
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  ...را باال رفت         بعد هم پله 
  

  .... بهاروند آمدی        صدا
  

  .... ؟قای دقیی واسه چه جور کارا-        
  

فکر ....  کرده بود ؟ یباز چه برداشت... گری ها بود دی بچه بازنیمنظورش هم....         آسمان مکث کرد
  ...رونی جواب ممکنِ ذهنش را انداخت بنیکرد و بهتر

  
مث شما دستم به  ... ارمی لقمه نون واس خونوادم در بهی بدوام دیمن با ! ... یرون واسه خوش گذ-        

   .............ی رسه که هر وقت دلم بخواد برم پیدهنم نم
  

  ...حرفش را خورد و گغت .... یاشی و عی الواتدی        خواست بگو
  

   ...رمی رو بگگهی دیکی و بعدم وقت ی خوشگذرون-        
  

  ... و رفت سمت در یشانی پی رودی کششتری بعد هم چادر نم دارش را ب       
  

  !!! ... اصرار نکردم یلیمن که خ...  ؟ ی پس االن چرا اومد-        
  

 قلبش آمد داخل دی او را کنارش دی و وقتدی بهاروند سر آسمان مثل فنر چرخکی نزدی        از صدا
کاش ...  لب گفت ریآسمان ز ... دی خندی میلیامروز خ... دیدبهاروند خن....  گفت ی بلندیدهانش و ه

  ... که ابروانش باال رفت دیو انگار شن ... نی باشینطوری همشهیهم
  

  ! باشم ؟ی چطور-        
  

فقط ....  د اشت ی بر نمهی و کناشی هم دست از نی مرد در حالت مستنیا...  نبود زی ماندن جاگری        د
آسمان رفت سمت درب و دستش را به سمت قفل ....  را دوست داشت و بسری و تحقنیهآزار دادن و تو

 شد به صورت رهیخ داد به درب و هی را سد کرد و تکشی رویدست بهاروند آمد جلو ... دیبرد و کش
  ...آسمان

  
  !!! .... باشم ؟ی چطورشهی کاش من همنکهی اگهی ؟ و سوال دی گفتم چرا االن اومد-        

  
 رنگ روبرو ی مشکی هالهی را نگاه کند جز تیی کرد هر جای       آسمان چشمانش را بست و باز کرد و سع 

  ... گل کرده بود شیکه بچه باز
  

اومدم که به قول خودتون قدرنشناس نبوده باشم ... دی کمک از من طلبکارکی دی اومدم چون گفت-        
  ! ... ؟دی شدیراض .... می حساب شیاومدم که ب.... 
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 شیگوشه لب ها....  را داشت یگری دزیانگار انتطار چ...  اش افتادی از رنگ و لعاب قبلی        بهاروند کم
  .... رفت و آهسته تر ادامه داد نییپا
  

  !!! باشم ؟ی چطورشهیکاش هم...  سوال دوم ؟-        
  

   مکث جواب دادی        آسمان ب
  

   !!! دیش باینی زمنقدری هم-        
  

 یهنوز باران م...  بردسشی خی کتانی هابی را داخل جشی        ابروان بهاروند باال رفت و دست ها
  .... آمد یچرا بند نم... دیبار

  
   ...ی ترجمه کنشهیم .. ؟ینی زم-        

  
  ... گل کوتاه قد کنار در شد زانی        نگاه آسمان آو

  
  ! ترجمه ؟-        

  
 باشم ینیزم... ترجمه کن  !!.... ستمی ها رو بلد نینیزبون شما زم!!! ...  ام یخی من مرنکهینه ا -        

   ؟ی چیعنی
  

   ...دی        آسمان لپش را از داخل گاز گرفت و در را کش
  

  ....گفتم که من مثل شما ...  برم دیبزار-        
  

  ...        بهاروند زود گفت 
  

 تو ی بکوبوننوی انقدری نداره ایلزوم !!!... دیبله فرمود ... دیستیف و خوشگذرون ن و عالاشی ع-        
  مالجم

  
  ... آسمان پوزخند زدنباری        ا

  
  !!!... تو سرم نی شما جذاب نبودن منو نزدنکهی نه ا-        

  
 پهن ی به برگ هاکهیلبش را محکم گاز گرفت و در حال....  بود دهی پررونی حرف دلش بگری        حاال د

  .... کرد ادامه داد یگل نگاه م
  

 جذاب ری و به قول شما غیعاد...  بهاروند ی آقایهر طور...  شده دهی که آفری هر آدم هر طور-        
 یمنم اصال توقع ندارم برا...  بشنوهی هنویتوقع نداره ا...  و زشت ی مثه من دوست نداشتی حتایو .... 

  ... باشم ی کسی اگهید مغرور و پولدار د هر موجوایشما و 



  تایس
  

 

 

71

  
 ی راست و چپ آسمان می چشم هانی روبرو بی هالهیت.... زیچانه اش ن .... دی لرزی مشی        لب ها

  ....آسمان بغضش را قورت دارد ....  گفتی نمیزیگشت و چ
  

  ... برمدی حاال هم بزار-        
  

  ...دیرا تکان داد و داد کشآسمان در ...         بهاروند تکان نخورد
  

   ....نی درو باز کننی ا-        
  

   ....شهیبر خالف هم... دیآرام به گوش رس....  بهاروند نه امای        صدا
  

 یچی من هیکه بهت گفتم تو برا...  ؟ستی نداتی دو هفته پنی همیبرا...  ؟ ی دلخورنی همی برا-        
  ! ؟یستین

  
  .... روبرو دوختی هالهی را به تشیا        آسمان چشم ه

  
 نی ادنی توقع شنیول....  باشمی شما کسی ندارم برایلیمن اصال تما ... دی باز اشتباه برداشت نکن-        

  !! ... هفته کیاونم چند بار در .... جمله رو هم ندارم
  

  ...و گفت روبری به چشم هارهی        بعد هم محکم تر در را تکان داد و همانطور خ
  

  .... نه ای لقمه نون هی ی کنار برم پدیری حاال م-        
  

 رونی کتش آورد ببی آسمان بردارد دستش را از داخل جی را از روشی چشم هانکهی        بهاروند بدون ا
  ... آسمان گرفت ی رویو چند تراول بنفش رنگ در آورد و جلو

  
 و یستی نیچی من هی برای دونی خوبه که منیا ... یمروز کارمند مناز ا...  ؟ ی لقمه نونهی دنبال -        

من « ...  خودت تکرار کنی ربات برام کار کن و بازم براهیمثه .... ی تا کارتو خوب انجام بدهی کافنیهم
  ... » ستمی نیچی بهاروند هنیرحسی امیبرا

  
 یول...  حالش بد شدهنقدریچرا ا دانست ینم...  خشک شد و توان دستانش رفت شی        آسمان گلو

 مزه ی دست بزرگ بجه بد روبرو که دوباره تلخ و بی ولدیدر را کش...  باشد نجای دوست نداشت اگرید
  ... در را محکم گرفت یشده بود رو

  
  ! ... ؟ی لقمه نونهی و فقط دنبال یستی نکاری مثه من بیمگه نگفت...  ؟هی دردت چگهی حاال د-        

  
 و دیآسمان سرش را عقب کش... شی آسمان تکان داد و زد به چشم های روی  بعد هم تراول ها را جلو      

  ... تکان دادشتریبهاروند تراول ها را ب
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  ! ... لقمه نونه هی از شتری که بنی ا-        
  

 کرده ریرا تحقهمان که رسما او ....  شناختی که می بهاروندنیرحسیام....         دوباره همان شده بود
 دختر ساده کی کرد ی میاداوریهمان که مرتب به او ... بود و او را قدرنشناس خطاب کرده بود

 یزی چدی که بگوی خواست و کسی خلوت می جاکیدلش ... آسمان دوست داشت برود .... ستیمعمول
اگر حرف ...  نداشتقدرت حرف زدن....  بزند مشت زد به در ی حرفنکهیبدون ا....  سرت یفدا... نشده 

 ینی خود برتر بیماری که بی کسی واکنش ممکن بود جلونی بدترنی شد و ای می جارشی زد اشک هایم
  ...محض دارد 

  
 را درست ستادنشیهنوز هم تعادل ا ... شی هابی در برداشت و برد داخل جی        بهاروند دستش را از رو

  ... بود کشدار و زنگ دارشیو صدا...  نداشت یو حساب
  

 ثابت بدم انهیخواستم بهت حقوق ماه... دلم برات سوخت....  ندارهیرادی ای خوب اگر دوست ندار-        
  ! کنم ی نمیاصرار... به سالمت ... یخودت نخواست... یای فالکت در بنی کنم که از امتیو ب
  

 ییایو آسمان با دن....  دور شدیاگ زگی نامتعادل و زی را برگرداند و با همان قدم هاشی        بعد هم رو
  .... رفت ی باز کردنش دستش نمی بود که برای هنوز روبرو به درب بسته ادیاز ترد

  
 برگ ها افتاده بود و قطرات درشت باران داشت ی که روییتراول ها .... مهیب.... انهی        حقوق ماه

 را بشیجیحاجت نذر ام ال...  نبودنی اشیمگر تمام آرزو... گری خواست دیچه م...  کرد ی مسشانیخ
پس چرا دلش .... خدا جوابش را داده بود...  را کامل نخوانده بود هنوز شیگرفته بود دوازده هزارتا

  ... کردی و ذوق نمدی کشیچرا داد نم...  شدیگرفته بود و باز نم
  

  ... که قصد رفتن نداشت یران باری زد زی که داشت آرام قدم می        سرش را برگرداند سمت بهاروند
  

   ؟دی گفتی واقعا جد-        
  

  ... چرا شی صدای        بهاروند سرش برنگشت ول
  

  ... ندارم ی من با شما شوخ-        
  

 شی هنوز قدم هایول...  شده بود ی در آمده بود و دوباره جدجی و گبی از آن حالت عجشی        صدا
   ...ای را زد به درآسمان دلش... نامتعادل بود 

  
  .... تونم االن برم ؟ یم...  شرکت امی پس من فردا صبح م-        

  
  .... آمد شیرفت پشت ساختمان و صدا...  مکث ی        بهاروند باز هم سرش را برنگرداند بعد از کم

  
  ! به سالمت -        
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  نیرحسی        ام
  

  ....اد به دست چپش  را دی چرمش نشست و گوشی صندلی        رو
  

 وقت چی که هیی رسه و قوالی وقت سر موعد مقررش نمچی که هییحرفا....  سر خرمنی وعده ها-        
 بستم متی قنی اعتبار حاج آقا قرار دادو با ایمن رو.... زادهی علیآقا...  روشون حساب باز کرد شهینم

  ...بال پاس کردن تهموندش بدواَم دننقدری مونه که بخوام ای تهش نمیزی من چیوگرنه برا
  

 نی به من وقت بده بعد اگر اگهی ماه دهیمسلمون  .... گی خورده ته درمی بهاروند به خدا کفگی آقا-        
  .... بگمیبه چه زبون.... به جون دو تا بچم ندارم ... به خدا...  بده لیچک پاس نشد منو کت بسته ببر تحو

  
 پشت خط هنوز داشت آسمان یصدا....  اش را مرتب کرد قهی انگشتانش و ی        خودکار را برد ال

 مسئله متانت به نی ای برادی که بای از حدشتریب....  خارج بودنیرحسی از تحمل امنی بافت و ای مسمانیر
آب ....  افتاد ی جنگ اعصاب راه مدی بانقدری داشت که اشیخرج داده بود و مگر هر قرار داد چقدر برا

  ... را قورت داد و حرف آخر را زد شیوگل
  

 روال گمی شرکت ملی چک وصول نشه به وکنیا...  کنم جناب ی من حداکثر تا آخر هفته صبر م-        
  ...خداحافظ .... رهی بگشی رو پیقانون

  
سمه ب....  کن ی بلند پروازبتیمردک قد ج....  لب غر زد ری        با انگشت شستش قطع تماس را زد و ز

  .... ترحمه نی کشم از همی میهر چ....  و ترحمتی نداریگور بابا....  به تو و امثال تو باج دادم یهر چ
  

  .... گفت ی داشت مرونی آن بازی        ع
  

...  که از در اومد تو اجازه ورود بدم ی به هر کسی تونم بدون وقت قبلی من که نمی مقتدری آقا-        
 ی میی راهنماشونوی اومدن فورا ازای گفتن از طرف شرکت پینکرده بودن اگر م یخودشونم که معرف
  ... من حرف بزنم آخهدیذاری شما نمدینیبب....  بهاروندیکردم خدمت آقا

  
   ....رونی بست برخواست و رفت بی که زوم کن را مینی را در آورد و در حدشی دسته سفنکی        ع

  
 دهنه ی بلند شد و با دست تپلش جلوشی از جادی را دنیرحسی امیبود و وقت دستش ی هنوز گوشازی        ع

  ... گفت نیرحسی آرام رو به امیلی را گرفت و خیگوش
  

  ... کم نکرده تشونی از عصباننی انکار ای دادم ولحی توضشونی من به ا-        
  

  ...مد  آی از پشت خط می مقتدریهنوز صدا...  را گرفت ی گوشنیرحسی        ام
  

  ... که ی آقا صحبت کردنی با ای طوری سوال و پرسشچی شما بدون ه-        
  

  ... زد ی تک سرفه انیرحسی        ام
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   اومده ؟ شی پیبهاروند هستم مشکل... سالم عرض شد -        

  
فرمودن  اکراد یراستش آقا....  کنم ی خودم حلش مستی نینه مشکل...  جان نیرحسی سالم ام-        

 و پله باال یتا کار تو روال قانون .... ی مراحل ادارهی سفارت و بقی و کارایی جابه جایخدمت برسم برا
  ... باال می ببرتو اول کار ، وجهنی از همدی کشه اما بای طول میلی خفتهی اداره جات بیرفتنا

  
  ...بشی دست چپش را برد داخل جنیرحسی        ام

  
   ؟یی جابه جا وجهه من ؟-        

  
 می رو بهشون گزارش بدیی نهادهی مزاجهی ما نتنکهی ها بعد از اییباال...  جاننیرحسی امنی بب-        

 دیبا....  نه ای رو داره ینی سنگنی طرف جنم و جربزه کار به اننی خوان ببیم... قی کنن به تحقیشروع م
   ...ی بدریی تغرتو محل کادی بایر قبل ا ز هر کایول...  دستت ادی کارا بنطوری ایراستا

  
  ... گربه رها را لمس کرد ینی منیرحسی        ام

  
 دنگ و فنگا رو ندارم نی و ایی من بودجه جابه جای فعلطیدر شرا... ادی بر می از من چه کار-        

  ...یجناب مقتدر
  

 نشان دهد یمیرا صم خواست خودش ی زود پسرخاله شده بود و میلی که خی        برخالف مقتدر
 کند که درون سفره اکراد حکم ی مقتدرالدی نداشت خودش را همکاسه امثال میلی تماچی هنیرحسیام

  ... شد دهی شنی مقتدریصدا.... الشخور را داشت که البته به زعم خودش دست راست اکراد بود 
  
  

تمام کارا رو خودم راست و ... یبد انجام ی نداره شما کاری لزومقتشیحق...  جان نیرحسی نه ام-        
 مدارک و وسائل یی جابه جابی نفرو فرستادم ترتهیمن امروز ....  کن برهشیچی قای کردم فقط بسیر

  ...ون بهشون برخوردی آقانی به هم خورد و اایزی همه برنامه رتیدفترتو بده که با رفتار تند منش
  

 ی به گوش مقتدرایکه گو...  پر ادعا نقدریکارگر جماعت و ا...  لب گفت ری پوزخند زد و زنیرحسی        ام
  ... گفت عی که سردیرس

  
 توقع یکی رو شونه فتهی که بزایدر ضمن برند پ...  د اره یتی برادر من کارگرم واسه خودش شخص-        

 داره ییای ب کنه واسه خودش بروی کار می المللنی شرکت بهیباالخره داره تو ...  از ملت داره ی اگهید
   ...ری و خدمات و ساسبز ی تو قسمت فضاای باشه ی خواد تو قسمت اداری حاال مستی نیکم کار... 

  
 در اورد و الله گوشش را بشی گرفت و دستش را از داخل جدهی را نشنی مقتدرهی کنانی انیرحسی        ام

  ....فشار داد 
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فقط به  ... ارنی الزم رو به عمل بی باهاشون همکارندفعهی سپارم ای میمن به منش...  خوب اری بس-        
 شرکت ی قرار داداگهی دی دونیم...  گم نشه نی بنی ایزی وسائل رو جمع و جور کنم که چدیمن مهلت بد

   ....نهی از پرونده ها گم شه حسابمون با کرام الکاتبی نکرده قسمتییکالنه خدا
  

  .... بود موفق شده باشد دواری در لفافه جواب دهد و ام رای کرده بود پاتک مقتدری        سع
  

...  کردی گوش مشانی که آن گوشه داشت به حرف هاازی را داد دست عی کردند و گوشی        خداحافظ
  ... را گرفت و گفت ی گوشازیع
  

  ... کار کنم ؟ی دختره رو چنی بهاروند ای آقا-        
  

  ... گفت نی در همان ح رفت سمت اتاق ونیرحسی        ام
  

  ... ! ساختمونم بشوره اطی کرد بگو بره حزی راه پله ها رو تمی وقت-        
  

 نفرستادن رها جور کرده بودند ی که برای کرد به بهانه ای داشت فکر منیرحسیام...         آخر وقت بود
 نیری تواند با سای نمی تا چند وقتگری گردد دی بر مرانی از ای شود وقتی میی بچه دارد دو هوانکهیا.... 

 برادرش یدلش برا....  او گرفتندز را هم اژنشی کپسول اکسنی آخرنکهیو ا....  بر قرار کندیرابطه خوب
 و از آن پشت توریپشت مان....  بودشدهی و نت دپی شد که فقط با اسکای میچند سال.... هم تنگ بود

چند تقه به ...  شده است ینیتری هم پشت وی امروزیحبت هاقربان صدقه هم رفته بودند و فکر کرد که م
...  کرد ی وزارت ارشاد را مرور مدی جدی داشت فرم هانیرحسیام...  وارد شد ازیدرب اتاقش خورد و ع

  ....زی می رنگ را گذاشت روی گزارش آبازیع
  

   ....دی با بنده نداری بهاروند امری آقا-        
  

  ... فرم برنداشت یو        نگاهش را از ر
  

  .... نه -        
  

  ... آمد و گفت ادشی        بعد انگار تازه 
  

 ی باش و کامال باهاشون همکارانیدر جر....  جا به جا کردن وسائل ی براانی فقط فردا احتماال م-        
  ... گم و گور نشه یزیفقط مراقب باش چ... کن

  
  ...خداحافظ ... رمیمن مپس ...  راحتالتونی چشم خ-        

  
  ... گفت ی که داشت مدی را شنی ابری تنها به تکان سر بسنده کرد و صدانیرحسی        ام

  
  ...ازی خداحافظ خانوم ع-        
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... رونی فقط سرش را تکان داد و رفت بازیع....  زد دی مطالعه اش داخل سالن را دنکی عی        از باال
 را فشی و بعد هم کی کرد به جالباسزانشانیر آورد و رفت داخل آشپزخانه و آو را ددشی فرم سفیابر

   ...رونیبرداشت و آمد ب
  

   ....ی بررسی را برداشت برازشی می روی و قرارداد هانیی سرش را انداخت پاعی سرنیرحسی        ام
  

  ... وارد شدی به در باز خورد و ابری        تقه ا
  

  ... من امروز زودتر برم ستی نی اگهیاگر کار د...  و انجام دادمنی که گفته بودیی همه کارا-        
  

 با ی چه حسابی کرد رویداشت فکر م...  ندادی بود و جوابی صدوقی نام علی چشمش رونیرحسی        ام
 او و شی و به رندی را بببشی عجی که آنطور رفتارهابهی ساله غر19 دختر کیآن حال و احوال زنگ زده به 

  ... جلو امدی کمیابر....  حس کرد شیشانی شد و رد اخم را وسط پیعصب.... هفت جدش بخندد
  

  ... بهاروند ی آقا-        
  

  ... را ورق زد ی صدوقی مدارک علنیرحسی        ام
  

  ... بله -        
  

  ... گفتم من -        
  

  ...ستمی کر ندمی شن-        
  

  ... آن پا کرد و دست آخر مستاصل گفت  پانی ای        ابر
  

   اجازه دارم برم ؟-        
  

  ....        صفحه اول شناسنامه را برداشت 
  

   کارا تموم شد ؟-        
  

  .... آب و جارو کردم اطمی و حدمی کشیتمام راه پله ها رو ت...  بله -        
  

چه ! .. همسر سوم ... همسر دوم ... همسر اول ... زدواج  اخیتار....         صفحه دوم شناسنامه را برداشت 
  ....خوش اشتها بود 

  
  ! ... ؟یری لکه گیریگردگ...  ؟ ی کردزیکفشو تم ... ی سالن چ-        

  
  ! کارارو کردم نی اروزی د-        
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  ....لهآال... .دایآ...سانیآ....آرش....سیآرتم... تایآرم...  فرزندان ی        چشمش رفت رو

  
  ...بود ؟... بد نبود ...  گذاشت آسمان ی را هم میبعد...  داده بودشی هم به بچه های خوبتمی        ر

  
  ... کارارونیهمه ا ... ی تکرار کندی هر روز با-        

  
...  آمدرونی بدهی پوشدی گفت و رفت داخل آشپزخانه و دوباره فرم سفی لب چشمری زی        ابر

تمام ...  رفته بود شیآبرو...  خواندی رجز مشی باران جلوسِی بلوز خکی آمد چطور با ادشی نیرحسیام
  ... اش همیجذبه و مردانگ

  
....  دختر بچه کی .... بهی غرکی یجلو...  خواندیشعر م...  بوددهی خوابنی زمی        رو

  .....خـــــــــــدا
  

  ...ر گفت بلند تی        سرش درد گرفت و از همانجا کم
  

   ...ی نکشی سالنو با تنی زم-        
  

  ...دی پرسی شاکی کمی        ابر
  

  ... بکشم؟ ؟ ی پس با چ-        
  

  .... با دستمال -        
  

  !!... رو ؟ ی بزرگنیسالن به ا...  با دستمال ؟ -        
  

 حساب کار دستش آمد که باز یار ابر شد و انگرهی خی به ابردشی دسته سفنکی عی از باالنیرحسی        ام
 شی دو پایبعد هم نشست رو...  برگشت ی لگن آب و دستمال بزرگ آبکی گفت و رفت و با ی لب چشمریز

  .... سالن کرددی سفکدستی نی زمدنیو شروع به ساب
  

 خواد ی منیا...  لب گفت ری نگاه کرد و زی صدوقی دوباره به صفحه دوم شناسنامه علنیرحسی        ام
  !!!تجربشم داره ... با سه تا زن ... البته خوب  ! .. رونی خانواده بده بیکتاب روانشناس

  
 کرد و پرونده ی می همه مدارک را بررسدی بایگردنش درد گرفته بود ول....  گذشت ی ساعتمی        ن

 در مورد کار ی محبتی رفت وزارت ارشاد و با آقای سر مکی دیفردا با.... انداخت یاشان را به غلتک م
 هم داشت کل کار حقبنده خدا ...  در آمده بود ی صبوری صداگرید...  زدی چانه می کمیخانوم صبور

  ... خشک شده اش را باز کرد یلب ها... ی شده بود اساسیآب بند...  رفتیداشت از دستش م
  

  ... براماری بوهی آب موانی لکی -        
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   ....شی قدم های آمد و بعد هم صدایر چشم گفتن ابی        صدا
  

خود اسمش ... گری بود دی چه اسمنیا...  بد اخالق را برداشتی        خالصه کتاب کودکانه گوساله ها
  ... چرا جماعت بداخالقندندی گویبعد م...  دارد یبداموز

  
  ...دی داد کشنیرحسیام ... رونی برگشت که برود بی گذاشته شد و ابرزی می رووهی آب موانی        ل

  
   چه وضعشه خانوم ؟نی ا-        

  
  ... مثل فنر برگشت ی        ابر

  
   شده ؟ی مگه چ-        

  
   ....دی را برد به سمت بینیش و بو کشوهی آب موانی        امیرحسین ل

  
 بشور بعد بزن به عی خوب با ماکباریصد بار گفتم اون اسکاج المصبو  .... وانی لدهی فاضالب می بو-        

   ...ی کننده نگرفتی ضد عفونعیضمنا مگه ما... ظرف و ظروف
  

  .. اخم کرد و آرام گفتی کمی        ابر
  

  ... شلوغ بود وقت نکردمیلی از صبح سرم خی گرفتم ولروزی چرا د-        
  

  .  ..شهی شی روختی روهی از آب می و کمزی می را کوباند رووانی لنیرحسی        ام
  

 یاااا طفل معصوم جلو...  ابروش اون شب رفت دی شده درکش کنیپسرم عصب ... دی پشت تهددی        تهد
  ...با اون جذبه مادرش فداش شه  .... نیرحسیام..  باشه اوردهی نبود در نیی اداچی جغله بچه ههی
  

 دختر ی خواستگارامیر اول ب خوام بذایمن معذرت م ... رمی گی کرد طالق دخترمو مدی تهدیزی        عز
   ...نشی ببرنیری از خدامونه طالقشو بگنی ازدواج کنن به فرض محال بعد دوست داشتمیشما رو بپسند

  
 بدم درست ی لغتت حذف کن پول مفت ندارم به کسرهیوقت نکردم و نشدم از دا...  برش گردون-        

   ...ارمی بگروی دیکی بگو تا یستیکارتو بلد ن.. کار کن 
  

 وانی گفت و لی لبری انداخت و چشم زنیی انگار خوردش و باز سرش را پای بزند ولی آمد حرفی        ابر
  ... داد زدنیرحسیام ... رونیرا برداشت و رفت ب

  
   ...یدی کن همه جا رو به گند کشزی تمزمی منی اای ب-        

  
  ....پخش شده فاصله داد وهی پرونده ها را از آب متی        بعد هم با عصبان
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 ی کرد و خستگیمهره شانه اش درد م... ساعت از نه شب گذشته بود ....         به ساعتش نگاه کرد 
 داشت یهنوز ابر.... دی گردنش را مالی را عقب برد و کمشیشانه ها...  بوددهیدرونش به اوج رس

  ...گفت  اش ی داد به صندلی مهی که تکینیدر ح....  کرد ی میریگردگ
  

   ...!ی مرخصهی امروز کافی برا-        
  

 یزی جا به جا کرد و چیشتری و وسائل را با شدت بدی کشازی عزی می دستمال را محکم تر روی        ابر
  ...نگفت 

  
 رونی بلند شد و بشی از جاشی تاج موهای زد روی را مدشی دسته سفنکی که عینی در حنیرحسی        ام

  ... متوقف شد دیار چوب در که رسبه چه... رفت
  

   ...هی کافگمیم... یدی نشن-        
  

  ... که دستمال داشت عرق پشت لبش را پاک کرد ی با پشت همان دستی        ابر
  

   ...رمیکارم تموم شه م....  کارم هنوز تموم نشده-        
  

  ....و رفت داخل  گفت ی لب به درکری زنیرحسیام..  گفته بودی        تند و عصب
  

...  رفت ی آمد و می شد می می هفته اکی...  درون ذهنش بزرگ شد ی ابری        بعد صورت شاک
 ی باز هم به او ربطیول...  شدت جواب به قول خودش صابکارش را نداده بودنی وقت با اچیتابحال ه

 را از کل ییا امد و آن روز کذی حساب کار دستش مدی کرد او بای مدای که به او ربط پییتا جا.. نداشت
 یو برا....  کردی و مست را درون حافظه اش گم مجی گنیرحسی آن امدیبا...  کرد یحافظه اش پاک م

 یپولش را م... کارش بود ...  در کار نبودیریو اصوال سختگ...  الزم بودیری همه سختگنیا...  کار نیا
  .... توقع امدهیهتل که ن...  خواست یر هم مکا...  دادیپول م...  دادیبوس که نم... گرفت

  
....  از داخل سالن آمد غی جیو همزمان صدا....  همه جا خاموش شد نیرحسی        وسط افکار ام

  ... رفت به سمت درب نیرحسیام
  

   ...یکی تارنی تو ایی به جای خوری می چش و چل درست درمون نداری بلند نش-        
  

  ! .... روبرو و آخش در آمد واری و محکم خورد به ددیدی را نمیی بود و چشمانش جاکی        اتاقش تار
  

 اونا هم شهی مکی اومدنش نزدای داره زمان به دنای کرد و گوتی هانا جون مامانشو اذشی ساعت پمی        ن
 از فرش تا عرشو شیرای وی کارادیدعا کن ... دی کردنو خالصه کال خوابم پرداریاز ترس زنگ زدن و ما رو ب

  ... امروز و فردا نکنم ی هگرالبته ا... زودتر تموم کنم اگر خدا بخواد اقدام کردم واسه چاپش 
  

  ... گفت ی گرفته بود و خطاب به ابرشینی بی        دستش را رو
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  ... ؟ی تو خوب-        
  

  ... گفتی عصبی از داخل سالن آهسته و کمی        ابر
  

   !دیان من نباش نگر-        
  

   ....رونی کرد و رفت بدای و ُکم در را پدی کشواری و دستش را به ددی را مالشینی بی        رو
  

   ...ی رو بشکونی همه چی که مبادا بزننمینگران ا... ستمی نگران تو ن-        
  

 یصدا... تن شکسی و بعد هم صدایزی محکم خورد به چنی حسری امی        درست در همان لحظه پا
  ... آمد یپوزخند ابر

  
  !!! منم نگران شدم االن -        

  
 نیرحسیام...  نگذشته بود و دخترک خوب دم در آورده بود یادی ززی که آمده بود چی روزنی        از اول

 یباز صدا.... .... کنم به وقتشی میچیدمتو ق...  لب گفت ری شکسته را لمس کرد و زیخم شد و تکه ها
  ... امدیراب
  

   ....شکشی کردن دم من پیچی قدی رو بشکونگهی دلهی وسهی دی فعال نزن-        
  

   ....دی فکش را به هم سابنیرحسی        ام
  

  ... خوام بشکونم یم...  مال خودمه -        
  

  ... دور تر ی از سمت راستش آمد البته کمی خنده ابری        صدا
  

  !.... نگاه نکرده بودم هیبه قض هی از اون زاو-        
  

  ... گفت نی دستش را به زانو گرفت و بلند شد و در همان حنیرحسی        ام
  

  ! ؟یاریزبون در م..  من صابکارتمرهی مادتی ره ی برقا که م-        
  

  ... ادامه داد نیرحسیام .... امدی نیی        صدا
  

  ...و جمع کن  رنای پاشو اهی کافی االنم وراج-        
  

  !... ؟یکی تارنی تو ا-        
  

  ... بلند شد نیرحسی پوزخند امی صدانباری        ا
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  ...!نهی شی لرزشم می خوره پای که خربزه میکس...  بله -        

  
 تلق تولوق ی قدم زدن و صدای شد و بعد هم صدادهی آهسته چشمش شنی مکث صدای        بعد از کم

   .... رونیها و دست آخر انگار آمد ب نتیداخل کاب
  

  ... گفت ی        داشت م
  

  ..................... بهاروند کجای آقا-        
  

 آخ ی و دوباره صدانی حسری امی دسته بلند فرو شد داخل پهلوی        که محکم خوردند به هم و جارو
  .... در آمد نیرحسیام
  

  ....دمتونی نددی ببخش-        
  
  .... در هم رفت شی گذاشت و اخم هاشی پهلوی       دست راستش را رو 

  
   ...ی کنی کال ناقصم میزنی رو ببر اونطرف االن می اون لعنت-        

  
   چشم-        

  
   ...دی را باز کرد و داد کششی شد و دست های کفرنیرحسی و امشی خورد به ساق پانباری        جارو ا

  
   !!!گهی بکش دای بی کنی چرا زجر کش می بکشی خواینکش م خجالت -        

  
  ... گفت ی شاکی        ابر

  
   ...دیخوب ببخش....  شد ؟ ی چ-        

  
   ...دی داد کشنیرحسی        ام

  
  ... تبرو ببر کنار نی اگمیم..  شــــــــــــــد؟ ی چ-        

  
حس کرد ساق دست .... کهوی و ردی را برد که جارو را بگ        بعد هم لبش را گاز گرفت و با حرص دستش

 یول .... دی دستش را کشیابر... جا خوش کرده است ....  دسته جارو درون دستانشی به جایابر
  ... گفت ی جدیابر....  ولش نکرد نیرحسیام
  

  ... بهاروند لطفا ی آقا-        
  

  ...ر  تکی نزدیلیخ....  تر شد کی نزدنیرحسی        ام
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  !؟ .... ی لطفا چ-        

  
 که یآنقدر ... نیی سرش را برد پانیرحسیام....  کامال ملموس بودی نفس نفس زدن ابری        صدا

  ...بعد کنار گوشش زمزمه کرد ... استرس دخترک را خوب حس کند و از ترسش لذت ببرد 
  

  ..آقا موشه زبونتو خورد ؟ ...  شد ؟ ی چ-        
  

  ... جواب دادی شاکی   ابر     
  

  ... بهاروند ی آقاهی کاف-        
  

 نه نیرحسی کرد و امی با همان صورت اخمالو اطراف اتاق را نگاه میابر...  همه جا روشن شد کهوی        
 شده باشد دستش را ول کرد و تیو انگار که تازه متوجه موقع....  صورت دخترک بود یچشمش رو... اما

  ... گشت سمت اتاق بلند گفت ی که بر مینی و در حدی کرد و دستانش را به مالادی را زفاصله اش
  

  ... رو جمع کن بعد برو نای ا-        
  

بعد خودش ....  رود ی از کفش ماری است اختانی دختر در منی ای کرد چرا هر وقت پای        داشت فکر م
   ...ی شوی ها می بچه بازنی ایبار آخرت باشد قاط که دی خودش خط و نشان کشیرا سرزنش کرد و برا

  
 پر قو بزرگ یدخترتونو ال ... گهی کار کنه ددی پس بادهیبوس که نم ... دهی پول منیرحسی        به قول ام

   !نی کردی وقتاشم منی فکر انیکرد
  

 در اسرع رمی گیم م نازی عکس از هاناهی.... مامان زهرا جونم ممنونم ... زمی عزی        سنا جون مرس
  ینطوریمنم ا...  نگو هانا اسمش الناست گنیهمه م ... نجای هم انستای تو اذارمیوقت هم م

  
 شیشانی پی و دستش را رودی تخت دراز کشی راه راه روی        کتش را از تنش کند و با همان بلوز قهوه ا

 یصدا...  زدیآرتروز نامسلمان زار م بار ری گردنش زی کرد و مهره هایسرش به شدت درد م... لغزاند
... ز شد و به ساعت نگاه کرد ی خمین...  در ی و دوباره صدازی می روینی گذاشتن سیدر امد و بعد هم صدا

 گردنش را آزاد ی کرد کمی اش را باز کرد و سعقهیدکمه ...  شدی گذشته بود و االن صبح م12ساعت از 
  .... داشت ی سر وجودش بر م درد آزار دهنده دست ازنی ادیکند شا

  
 یگویم...  بود دهی چشی برابای که فریزی بلند شد و رفت سمت مشی        دست به لبه تخت گرفت و از رو

  .... مرغی و سوپ پایسخار
  

 سوپ ی سوپچیبعد فکر کرد ه...  و شروع به خوردن کرد دی جلو تر کشی و کمی صندلی        نشست رو
 گاز ی مرغ روی پالوی کلوی کرد کی عود مشی درد زانویهر وقت حاج..  شودی نم خانومشسنای مرغ یپا
 یه می شام هدی خوش مزه اش را درون سفره های گرفت و سوپ های گذاشت و عصاره اش را میم

  ....داد
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.. . فشارش افتاد و حالش بد شد ی اهیبه ثان...  مرغ داشتند یآن شب هم سوپ پا...  امد ادشی        بعد 

 یچه اتفاق... چش شده بود...  امده بودادشیدوباره ... قاشق را از باال داخل بشقاب انداخت...  بدیلیخ
   ....ت گرفی داشت جان میمیدوباره خاطرات خاک گرفته قد...  افتادیداشت م

  
ار زد و پرده را کن....  بلوزش را باز کرد و رفت سمت پنجرهی برخواست و دکمه های صندلی        از رو

  .... داد به کمشهیدستش را تک
  

 آن ی حرف هانیا...دل است ... ستیجرم که ن... بعد اضافه کرد ...  خانومش عاشق شده بودسنای        
   ...ی خانومش بود به حاجسنایشب 

  
ت مجرد  دوسیپا.. گفتم مرد ...  نگفتمایگفتم ... مونی رو راه نده به خونه زندگی بهت گفتم هر کس-        

...  نگفتمایگفتم ...  تو خونت یدختر نوجوون دار ... رهیصفا م ..شهی خراب میزندگ .... یوا شه به زندگ
... حاال که رسوا شدم بزار بگم... حاج محسن دروغ بگم ؟...  دل من رفتیحاال دختر نوجوونت نرفت ول

زنا ... دمینه نخواب...  ؟ دمی خوابباهاش.... جرم که نکردم... عاشق شدم گناه که نکردم .. دلم رفته
 ی بار برنگشتکی...  عمر کی ... دمی عمر برات سابکی...  دلم رفتهیول...  نکردمانتیبهت خ... نکردم

 ی مردا بهم بگهی بار مثه بقهی آرزو به دلم موند که نیاما ا ... داره حرفا گفتن ننیا...  دستت درد نکنهیبگ
 ی بار نشد جلوهی...  بار هی... ادی لباس بهت منیچقدر ا ... یو رو شدچه خوش بر  ... یچه خوشگل شد
ضعفامو  ... یدی سرم داد کشی کردرمی جلو جمع تحقشهیهم... ی و تو روم لبخند بزنی کنیجمع آبرو دار

 .. ی تلخ شدشتری و بی سکوتمو رو حساب ضعفم گذاشتشهیهم...  سکوت کردمشهیمنم هم ... ی آوردمبه رو
دله ...  کنهی وابسته نمشی زنو به زندگهینون و شکم ... مرد ... ی ظلم کردشتریب ... یدی داد کششتریب.

 گهی دیکی دی دیوقت ... دهی پشت بوم تو پری وقته از رویلیخ... دل من ...  بنده به مردشیکه اونو م
  ... شدگهیخواهان دل نازک و صورت ترگل ورگلشه کفتر بام یکی د

  
 بود که درونش رسوخ یانگار روح حاج...  امدینفسش باال نم...  خشک شده بودنیرحسیم ای        گلو

مبادا به ...  و لهت کننیمبادا راه بد..... مبادا  ... ی قماشن مبادا ببازهیکه پسر همه زنا از ... کرده بود
   ....دیزی اقبت که آخر و عاقبتت بشه آخر و عی بدنی دل و دیچشم و ابرو نازک کردن

  
 پنجره را باز کرد یلرزش گرفته بود ول...  گرفتی بدنش اوج میسرما...         تمام پوستش مور مور شد

 پنجره یهمانجا جلو...  نشست نی زمیرو... توان زانوانش رفت ...  کم بودژنیاکس ... دیای هوا بیتا کم
 و تو روت گفت گشتبر... ناموست... محرمت...  زنتی وقتیدی کشیچ... یدی کشی چیآخ حاج... 

   ...یدی کشیچ... عاشق شده 
  

...  اش کرد نهی سی رودی کلزی به آوی و نگاهشی تخت روبروی        بلوزش را از تنش کند و پرتش کرد رو
قسمش ...  بودیمی صندوقچه قددیکل...  خانومش داده بودسنای... دستش را برد به سمتش و محکم گرفتش

...  خانوم سنایآخر .... عروس... را به خانه اورد در صندوقچه را باز کند که عروسش یداده بود وقت
....  مادر عاشقشدیخواست بگو.....  شود لنگه ی میکیعروس هم ...  عروس آوردنی مانده برایاعتماد

 که ناموسش یبا پدر... حق با که بود...  گرفتیقی و دم عمدیدست به گردنش کش... حرف دلش را خورد 
 انتیدلم خ...  نکردمانتی گفت من خی مه لحظنی که تا آخری با مادرای حرامزاده شده بود کیعاشق 

 یزنانگ....روحم... دلم .... ی کنری اسی و تنها جسمم را توانستی چند ساله عمرم زور زدنیتمام ا....کرد 
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 از آن ی که حاجیت آمد که هفته ها بعد وقادشی...  شد گری دیکی و ی خواست و تو نشدی همزبان ممیها
 مالتو محکم یدی نشنیحاج...  در جواب گفت شی خانومسنای زد و رتیحال نزار در آمده بود حرف از غ

 دلمو ی خورده اخالق خوش و مهربونهیبا  .... ی حاجیدیتو مالتو محکم نچسب...  دزد نکن توی همساریبگ
تو مالتو خودت به حراج .... ی کردمیت عاص و بهونه گرفتنایبا بدعنق... یولم کرد ... ی حاجیرام نکرد

   ...یگذاشت
  

 دانست چرا دوباره حافظه اش داشت ینم...  چشمانش را بست ی داد و کمهی تکواری        سرش را به د
 کرد و یداشت مرتبشان م.... شی کره هامی نی هاسکی دفرگی دی خدا زده بود رودی کرد شاینبش قبر م

  ....ختی ری کهنه را دور می هالیفا
  

 ی رودیکل.... بود دهی امانش را برجهی بود و سرگدهی به عروق پشت سرش رسشی هاقهی        درد از شق
   ...ختی ررونی اش را نگاه کرد و نفس داغش را بنهیس
  

دستش را به زانواش ....  داد ریی را تغدشی دهی زاویزی کتش به طور غربی درون جبرهی        لرزش و
 رونی ساتنش ببی را از داخل جی بلند شد و به سمت تخت رفت و کتش را برداشت و گوششیجاگرفت و از 

 ی شستش زد رونگشتبا ا....  ندارد و همان لبه تخت نشست ستادنیبعد انگار حس کرد توان ا ... دیکش
ه  انتخاب کردیعکسش را همان شب باران !! ...شی گوشی جوجه زرد افتاد روکیدکمه اش و بعد عکس 

  ....بود 
  

   ....ی ابرامی پشی نماشی        چشمش خورد به پ
  

  .... را باز کرد امی و پدی        نوار موجدار را کش
  

  ... بود ی بدیلی دکتر چون ضربه خدیبر...  پهلوتون خوب شد ؟یول...  اونجا جرات نکردم بگم-        
  

  ...بوردیسمت ک لبش آمد و دستش رفت به ی روی        ناخواسته لبخند
  

   !ی خواد نگران من باشی نم-        
  

  ... داد که جواب امد ی گوش راستش را فشار می        داشت غضروف ها
  

   !شهی شه نون منم آجر متونیشما طور... نگران حقوقمم .. .ستمی نگران شما ن-        
  

  ...  قه قه زد نیرحسی        ام
  

          آسمان
  

 و بند کمرش دی را پوشدشی فرم سفازی عزی آمری نگاه تحقرین را کنار درب آشپرخانه گذاشت و ز        گلدا
 که سه ی عادت کرده بود مخصوصا بعد از آن بحث اساسازی عی به نگاه هاگرید... را از پشت محکم بست 

 ی به پا کرد و حت علم شنگهزشی جا به جا کردن وسائل مکی که سر ازیدر جواب ع...  کرده بودند شیروز پ
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...  را داد یی طرفانه تنها نگاه کرد و دست آخر حکم نهایدعوا را به اتاق بهاروند کشانده بود و بهاروند ب
 نی حوصله ارونی بدی چشمم گم شی جفتتتان از جلویعنیکه ... آنهم با اشاره دستش به خارج از در 

  ... ندارم را تانی های کشسی و گسی بچگانه و گیدعواها
  

 .... نتی را بردارد از داخل کابی زد بعد رفت تی انداخت و لبخندی نگاهی برگ قاشقاهی        به گلدان گ
 شکسته آن گلدان سبز را یی گوی که میزی ببر نفرت انگاهی آن مجسمه سیمادرش سفارش کرده بود به جا

 روز ها مرتب نی کرد افکرن بعد آسما... بگذار تا هر روز صبح چشم صابکارت بخوره بهش خلقش باز شه
  .... زند ی می پلک چشم چپش هشبی خاطر است از دنی به همدی کند و شای مبتیدارد از بهاروند غ

  
 قدم ی شد و بعد هم صدادهی پلکان شنری چند نفر از زی که صدادی کشی می پله را تی        داشت رو

   ...شانیها
  

... از داخل دست و پا کنار رفت و گوشه مقنعه اش را مرتب کرد  سطل آب را کنار تر گذاشت و عی        سر
 متوسط و ی مرد با قدکی بود و دهی پوشی کوتاه قد بود و بلوز گشاد مشکیلی خیکی دو مرد که دیبعد د

 و پشت سرشان مرد گذشتند کرد جلو آمدند و از کنارش ی می دستش بازچیی که مرتب با سویچاق در حال
 که از کنارش ینی آمد و در حکی نزدی و استخواندهی کشی رنگ و صورتی شلوار طوس با کت ویبلند قد

 در مشامش نشست ی تندیبو....  به آسمان و صورتش و باالتنه اش انداخت و رد شدی نگاهمی گذشت نیم
 یجلو ی بلند شد و کمزشیاز پشت م...  بوددای پازی بود عستادهی که اییآنجا.... و رفتنشان را دنبال کرد 

... آن دو مرد رفتند داخل و مرد بلند قد کت و شلوار پوش نه اما .. یآنها خم شد و سالم احوالپرس
...  بهاروند آمد ی قدم ها و متعاقبش بویصدا... بشی را برد داخل جشیهمانجا دم درب ماند و دست ها

 از آبها ی که قسمتیشک را برداشت و با عجله زد داخل سطل میت...  شد ی مشیدای پدی باگریاالن د
  ... باال آورد تازه متوجه عمق فاجعه شدی سرش را کمی و وقترونی بختیر
  

 یلیخ....  شلوارش ی بود روختهیکم ر..  شده بودسی که خیی و پاچه های مشکی        دو جفت کفش ورن
 کیرد و با  کی مشی غوره سردکی کنار دستش که با بی موجود عجنی دانست ای فقط او میول... کم 
  ... .االن است که از کوره در برود  .... شی گرمزیمو
  

 دهی غرش شنی و صدای داد بزند از کنارش گذشت و تنها بازدم عصبنکهی بدون اشهی برخالف همی        ول
  .... که مهمون دارم فیح... شد 

  
  ! کند ی بود که آسمان قالب تهی        همان جمله کاف

  
او ...  پله ی رودی را آهسته کشی حواسم نبود و تدیببخش... سالم :  سرش را باال کند گفت هنکی        بدون ا

 ی وقتشیهای خراب کارشهیو چرا هم...  کرد ی می خراب کارشهیچرا هم...  نکرده بودسشیکه عمدا خ
 نیا ... دینفس کش...  داد ی خوش کت و شلوارش را میهنوز سالن بو...  شدی مشیدایبود که بهاروند پ

باز هم همان مرد ...  شد دهی سالم بلند از باالتر شنیصدا...  آوردی خوب صبح ها حالش را جا میبو
 گرفت ی وقت خدا هم جواب سالمش را نمچی و هدادی کنار درب دفترش آب می که به شمعدانینگون بخت

...  
  

  .. مرد بلند قد ی        بعد هم صدا
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  .... سر سفارت هی میمنتظر موندم با هم بر...  جاننیرحسی سالم ام-        

  
 گهی دی چند جاهی سر برم وزارت و کارخونه و بانک و هی دیبا...  کنم ی امروز وقت نمیول...  سالم -        

  ...کار دارم
  

  ...دی کشی می        آسمان هنوز داشت ت
  

 دمیشا ... ی داری مهمتریاز االن کارا ...  رو بسپار به کارمنداتی جرئی کارانی جان انیرحسی ام-        
 نون در دی از قبل کار جدتیبه قد کفا...  دفترو نی در ای و ببندی کال کنسل کنتوی کار فعلیمجبور باش

  .... پا افتادهشی پی کارانی به ای تن بدی که مجبور نباشیاریم
  

االن است که خرخره اش را .. ا افتاده  پشی گفت پی شناخت که به شغلش می        انگار بهاروند را نم
  ...بهاروند نه اما ....  را فشار داد ی تی و دسته فلزدی او لب گزیآسمان به جا... بجود 

  
   ...میبر...  باشه اطاعت امر-        

  
  نگه داشتنی زمی را روی که از زبان بهاروند خارج شده بود ماتزده بود تی        آسمان که هنوز از جواب

اول ...  تا رد شوند ستادی اواری تر و چفت دنیی برگشتند داخل سالن با عجله و تند و تند رفت پله پادیو تا د
 نگاهش کند از نکهی و بعد هم بهاروند بدون ادی او را کاوزشی رد شد و باز چشمان هشیمرد بلندقد از جلو

  ...  آسمان نشست ینی عطرهاشان درون بی از ادغام بوی رد شد و حجمه اشی رویجلو
  

 رفت که ی بود نمیلکه بد ... دی کشهی پای را روی بلند شد و دوباره دستمال بزرگ آبشی دو پای        رو
 لکه ی رودی که درست کرده بود و دوباره و دوباره مالیدیدوباره دستمال را زد داخل آب تا...  رفتینم

  ...ت  رفی بود از رو نمیعجب لکه ا...  چشمشیجانسخت جلو
  

 ؟ من پولمو از ی لکه انی گذشته هنوز رو ا8ساعت از ....  ساعته ؟می نی کنی کار می چی دارقای دق-        
   !!! ...اوردمایسر راه ن

  
آسمان خواست ...  بود و دستش را به کمرش زده بود ستادهی سرش ای مرد غرغرو تمام قد روکی        

 نشده دوباره زی خمیگرفت صورتش از درد جمع شد و هنوز ن سر زانوانش درد ی خشکیبلند شود ول
 خوب توانست یهنوز نم...  از درد بلند شد ی گرفت و در حجمه اواریدوباره دستش را به د.... نشست 

   ...ستدیبا
  

  ... ؟ هی چنیضمنا ا... از فردا اونجا باش ... دهی آدرس دفتر جدنی ا-        
  

 آدرس ی برگه زرد رنگ حاوگرشی دست دکی گرفته بود و یان برگ قاشق        دستش را به سمت گلد
  ... کرد گفت ی که نگاهش مینیآسمان آدرس را گرفت و در ح... بود

  
   ....دی که شکستی اون ببری گذاشتم به جانوی ا-        
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  ...        بهاروند نگاهش را از آسمان گرفت و رفت سمت اتاقش

  
  ...نمشی نبگهیجمع کن ببر د آشغالو نی ا-        

  
   قدم رفت جلوکی        آسمان 

  
  ....دهی مفیلی واستون خاهی و گی بهاروند سبزی آقای ول-        

  
 از شیصدا....  سرش جا به جا کرد و رفت داخل اتاقشی را رونکشی        بهاروند سرش را برنگرداند و ع

  ...داخل اتاق آمد اما 
  

   !ینگران من باش خواد ی نم-        
  

  ... کرد ی مدای پتی جمله حساسنی داشت به اگرید..  آسمان نشستی لب های روی        لبخند
  

   ...ستمی نگران شما ن-        
  

   ...دی        بهاروند وسط حرفش پر
  

 ی سالم تر م آت آشغاالنینترس با نبود ا...  شه آجر نشه می که اگر من طورینگران حقوقت....  بله -        
  ....مونم 

  
  ...امدی        آسمان کوتاه ن

  
  ...نی نکننیموجوده بهش توه . اههیگ... گلدونه .... ستی آت آشغال ننی ا-        

  
  ... کردمی بهاروند آسمان را مجبور به تسلی        داد جد

  
  ... بحثو ادامه نده نی هم اهگید...  متنفرماستی زهرمارنی و از ااهی گلدون و گی من از هر چ-        

  
  نیرحسی        ام

  
 جوان ی زوج هاادی دی شنی بحث را منی خارج از گود ، ای کرد اگر کسی داشت فکر منیرحسی        ام

 آمد ادشیبعد ...  کنند ی خانه اشان بحث مونی و دکوراسدمانی افتاد که دارند سر چیاوائل ازدواج م
 سنای از دست سبز ه آمد خانی بود و هر وقت آن حرامزاده با پدرش ماهی خانومش هم عاشق گل و گسنای

 مادرش به یو بعد لب ها... شه ی سبز منیکه خوشا به حالتون دست به سنگ بزن...  کردی مفیخانوم تعر
 نبود که در شیو اصال حاج محسن حال...  خورد ی شد و نگاهشان به هم گره می هزار ساله باز میلبخند

  ... انتقالند ل دل و قلوه حرام در حاگنالی سگنالی سیلونی دو اپس گرهنیا
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 اش را باز کرد و نهی سی اش و دکمه باالقهی        باز عرق سرد بر بر و کولش نشسته بود دست برد به 
 بختک وار به یانگار کابوس....  باز شود یی راه هوای بغض لعنتنی اری از زدیگردنش را تکان داد شا

 ی ماهی سری آرامشش را قی شوند و روی مداری ذهنش بی از پستو هایفتاده بود که هر از چند گاهجانش ا
  ...پاشند 

  
 اتمسفر دورش سی خسی از هواژنی داشت سلول سلول اکسی و سعدی مالی که گردنش را مینی        در ح

در ...  رنگ آرام بخشیت باز کرد و چشم چرخاند به دنبال بسته قرص صوریکی یکیبدزدد ، کشو ها را 
 لحظه انبرش داشت و درست در هم...  تمام شده سو زد مهی که باز شد بسته قرص نی چهارمیکشو

 شانی کرد و چنان روی و رو مری نشسته بود و خاک گلدان را زشی دو پای که رویچشمش خورد به ابر
 ستادهی ای سر ابری در و باالیبه خودش که آمد جلو...  پاره تنش است یی که گودی کشیدست نوازش م

   فروغ افتاد و خوانداتی ابادیبلند و ناخواسته ... بود 
  

   کارمی را در باغچه ممی        دست ها
  

  ... دانم ی دانم ، می دانم ، می        سبز خواهم شد ،م
  

  ... ام ی انگشتان جوهری        و پرستوها در گود
  

  ....        تخم خواهند گذاشت 
  
 ساعد دست ی کوچکش روی کتابفیفرمش را در آورده بود وک...  نگاهش را از گلدان گرفت ی      ابر  

  ... خواند نیرحسی اش کرد رو به امی که درون بغلش جاسازینیگلدان را برداشت و در ح.... راستش بود
  

کسی نمیخواهد ...  نیست کسی به فکرماهیها... کسی به فکر گلها نیست ...         دلم برای باغچه میسوزد
که ذهن باغچه دارد ... که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است ... باور کند که باغچه دارد میمیرد 

 که در انزوای باغچه ردستو حس باغچه انگار چیزی مج.... آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود 
  ... پوسیده ست

  
و ... حیاط خانه ی ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه میکشد ....         حیاط خانه ی ما تنهاست 

و از ... از ارتفاع درختان به خاک میافتند ....ستاره های کوچک بی تجربه .... حوض خانه ی ما خالیست 
  ...حیاط خانه ی ما تنهاست .... میان پنجره های پریده رنگ خانه ی ماهی ها شب ها صدای سرفه میآید

  
  ... خاراند برگشت سمت اتاقشی که الله گوشش را می در حالنیرحسی   ام     

  
  ... وقته ری دگهی برو خونه د-        

  
  ... بهاروند ؟ی آقا-        

  
 زشی رفت سمت می که مینی مکث در حیبعد از لحظه ا...  موج خورد نیرحسی درون دل امیزی        چ

  ...گفت
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  ... بله -        

  
   گلدونو فردا ؟نی اارمی ب-        

  
 را دی دسته سفنکی نشست و عزشیپشت م ... دی باعث شد نه نگویزی دانست در آن لحظه چه چی        نم

  ... زبرا را برداشت ی گذاشت و خودکار مشکشی چشم هایرو
  

  ... نرهادتی دی به آدرس جدی فردا بر-        
  

  ... و در عوض گفت دی نپرسگریرفته بود د که جواب بله را در لفافه گی        ابر
  

  ....بعد هم رفت به سمت درب ...  فردا نمتونی بی چشم م-        
  

   :خیتار.... برگه نوشت ی رونیرحسی        ام
  

  ... ؟ یبلد....  ستارخان کجاست که ی دونیم...  که ی اون آدرسو جا نذاشت-        
  

  .... گلدان به دست برگشت ی        ابر
  

   کنمی مداشیپ ... دینگران نباش ... فمهی بهاروند تو کی نه آقا-        
  

  ... جواب داد ی اانهی جوی نوشت با لحن تالفی قرار داد را مخی که تاری در حالنیرحسی        ام
  

   !! ی زابرامون کنینگران خوابمم که نصف شب باز زنگ نزن !.. ستمی نگران تو ن-        
  

 دستش را باال آورد نیرحسیام...  شده بودشهی تر از همی  روز هشتم آبان ماه بود و هوا سرد و خواستن      
 نجای کرد و ای عصر بود اگر اشتباه نم5قرار ساعت ...  شد ی مشانیدای تا االن پدیو به ساعتش نگاه کرد با

  ...هم 
  

  ...شد رهی اکراد خیالی        سرش را باال آورد و به درب سبز و
  

 هم نیا....  بود ی انشعاب اصلنی اولنی بود داخل و ادهیچی را پاریجاده شهر...         بله درست آمده بود
از ...  بخردی ماند آب معدنی مادشی دیبا...  خشک شده بود شیلب ها...  بزرگ و درندشت یالیهمان و

 بوق ممتد مهران یش که صدای موهای را برد الشیدست ها...  آب بنوشد یصبح فرصت نکرده بود جرعه ا
 دی داست چقدر بای که نمیی ماه که شده بود همسفره اکراد و شرکاکی نیدر ا... از پشت سرش آمد 

 نشان داده بود و به قول معروف دستش را چرب کله و پاچه اشان یاعتمادش را حرامشان کند مهران خود
 کرد سرش را از ی را خاموش منی که ماشینی حدر مهران دستش را به نشانه سالم باال برد و.... کرده بود

   ...رونی آورد بشهیش
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  .... سالم جناب مهندس -        
  

 ادهی پشیی ام وه کهربای بنیمهران از ماش...  گل کرده بودشی ماه هم مهندس گفتن هاکی نی        در هم
  .... را داخل دستش رقصاند چییشد و سو

  
  ...داخل ؟  یری چرا نم-        

  
  .... که ینی بی م-        

  
          بعد هم به درب بسته اشاره کرد

  
 در صابمرده رو باز نی داخل هست که ای کسیداریحتما سرا ... اروی نی بزن به ای زنگهی بابا ی ا-        

  ....کنه رومون 
  

 کوتاه سنگ ی هاواری دی تا از باالدی کرد و مثل زرافه ها گردنش را کشی پنجه پا قد بلندی        مهران رو
  ... بزند دینما داخل را د

  
  ...ستی تو نی انگار کسیول...  داداش چراغاشون روشنه -        

  
 ی کال هاسی کرد می مدای را پی که شماره مقتدری را در آورد و در حالدشی جدفونی آنیرحسی        ام

...  دادی را به کار گرفته بود مرتب چراغ سبز نشان میر که ابیدخترک از روز...  را هم پاک کردازیع
 خودش ی او را هم سر جاسببعد فکر کرد سر زمان منا....  اضافه کرده بود االتیانگار با خودش فکر و خ

 که خوب ییآنهم بعد آن شب کذا....  شدن با جماعت مونث را نداشت یحوصله قاط... خواهد نشاند
 بوق کی گرفته شد و یشماره مقتدر....  بود دهی سر بری مقصود خاصسی جوجه خکی ی را جلوشیآبرو

  ....خورد 
  

  ... کنن بهت بد نگذره ییرایسپردم ازتون پذ...  جاننیرحسی اممی ما تو راه-        
  

  ...!!! نکرده اند ییرای از او پذی عالنقدری شد و فکر کرد تابحال ارهی به درب بسته خنی حسری        بعد ام
  

   ...سی داخل نی کسایگو .... می هست ما منتظری ساعتکی....  بسته است الی درب و-        
  

  ... آمدی متعجب مقتدری        صدا
  

 در بسته یمطمئن....  دود شن برن تو هوا کهویاونهمه خدم و حشم  .... شهیمگه م...  ؟ سی نی کس-        
  ...است ؟ 

  
  .... قفل نگاه کرد ریج به قل و زننیرحسی        ام

  
  ... قفلش کردن رونیاز ب...  بله -        
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  ... بوددهی انتظار نکشنقدریتا امروز ا...         بعد هم به خودش تف و لعنت فرستاد

  
  .... درو عجالتا باز کنه ادی داره بدکی دی کلی سپرم به احدی باشه من االن م-        

  
 وار،ی شد که داشت از درهی ابرو باال انداخت و به مهران خنیرحسیند و ام کردی        بعد هم خداحافظ

   ....دیی پای را مالیداخل و
  

 از پشت سر آمد ی کسدنی دوی کرد که صدای سرش را لمس می داشت برگ درخت باالنیرحسی        ام
...  
  

 یبد نم... به کلبه خرابه ما  دی اوردی مفیتشر ... دی منتظر شدنقدریچرا ا .... کمی سالم عل-        
  ... اکراد رو سر ما جا دارن ی جناب آقاهمانانیم... گذشت

  
 را باز کرد و رفت کنار رهای کرد قفل و زنجی که تعارف تکه پاره مینی        بعد هم رفت سمت در و در ح

...  
  

   گفتی رفت داخل و مهران از پشت سرش داشت منیرحسی        ام
  

   چند تا خدمه داره ؟جانی ا-        
  

  ... شن ی می نفرستی دوهی ی که شما باشیی آقا-        
  

 یپنجره ها...  بود نگاه کرد درسشی که در دالی ویرونی بی ابرو باال انداخت و به نمانیرحسی        ام
 ی هانهی سبززانینگاهش او...  کرد ی می نور افشانیمی قدی هر کدامشان چراغچه های که رویدود

   ...دیاطراف پنجره ها بود که مهران سوت کش
  

   کجا گذاشتن رفتن ؟هوی نفر ستی دونیبعد ا...  نفرستی دو-        
  

 بود با حالت دو آمد جلوتر و دستش را اشاره کرد به ختهی سرش ری جلوی که موهای        مرد کوتاه قد
  ...سمت چپ 

  
 نفر از هی ایگو... بخش خدمات دستور دادن کل پرسنل عوض شهواال مسئول  ... دیی سمت بفرمانی ا-        

 خودش را کنار ی بلندیمهران با قدم ها...  زده کل اعضا به خاطرش تاوان دادنی گندهیخدمه جزء 
  .... رساند نیرحسیام
  

 ی می ک... نکرده بودم ی روادهی پنقدری کنم تو عمرم ای خونه تو رو تا دفترم طری مسدی انگار با-        
   ؟میرس
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 بلند ی شاسنی ماشی سمت چپشان نور چراغ هانروی شد و از درب ماشدهی شنرونی بوق از بی        صدا
   ....نیرحسیمهران زد به شانه ام...  سنگ فرش افتاد ی رویمشک

  
  ! و کوپال و ادعا رانندشه الی با اون همه ی مقتدرنی بب-        

  
  ....ه زد  کوتای لبخندنیرحسی        ام

  
 نی از نوسانات ای ساعت مهران و مقتدرمی ننی و در اندیای بزای که سهام داران پدی طول کشی ساعتمی        ن
 صرف مقدمات کار دی که بای درباره بودجه انیرحسی و امی بازار سهام حرف زدند و بعد هم مقتدریروزها

  ... شد به تبادل پرداختندیم
  

 ی دم و دستگاهشان بود و با اکراه و البته کمهی ماهه پاکی نی به عادت انیرحسیو ام آمدند همانانی        م
 بی سکی که کینی در حیمقتدر....  کرد ی مدیی داد و با سر تایبر حسب عادت گوش به حرف هاشان م

  ... داشت گفت ی را با چنگال از داخل بشقاب تمام نقره بر میشکالت
  

   ؟هی نظرت چنیرحسی اممی و برگردمی سفر چند روزه برهیهم  بار باهی تو فکرم -        
  

 بزند مهران به ی داد و تا خواست حرفی انگشتانش بازنی پر شربت را بستالی جام کرهی پانیرحسی        ام
  ... او جواب دادیجا
  

 گمیدرست نم .. میشی مزخرفم خالص می همه آلودگنی کم از اهی...  بهترنی از ایچ .... هی فکر خوب-        
   ...نیرحسیام
  

 وقت بود یلیخ... حوصله مسافرت نداشت...  چرخاندهمانانی منی پوزخند زد و سرش را بنیرحسی        ام
 ، گری شهر دکی چند روز بروند دی دی نمیازیاصال ن....  ها نکرده بود ی خوش گذراننیپولش را حرام ا

 بخوابد و ای و لب درندیبست و برود چند مکان مزخرف را ب ور آب هم هنی که ای و داخل هتلایآن ور دن
 کرده فی تعرشی ها را مهران و رفقانیا...  کنند ی شود که دارند برنزه مرهی خییای حی بیبه دختر ها

  .... کرد ی تمسخر نگاه مدی به ددی باری مشانی که از صدای به لذتشهی همنیرحسیبود و ام
  

  ... و دستش را انداخت دور شانه اشی کنار مقتدری صندلی        مهران نشست رو
  

 می دسته جمعی جور مسافرتانی اهی پاشهیمن هم....  ماه بعد خوبه نیهم...  کدوم کشور مد نظرته-        
....  

  
  ... اش را باال آورد دهی کشی چشم های و مقتدردی کشیقی نفس عمنیرحسی        ام

  
   ؟نیرحسی امی اهی تو هم پا-        

  
 ی را احاطه کرده بودند و بلند می دختران جوانی که جمعالی نگاهش را داد به آن طرف ونیرحسی        ام

  ....دندیخند
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   ...دی منو معاف کن-        

  
  ...        مهران راست نشست 

  
 بابا اونطرف ..رونی بیای خودت بی مسکونری غرهی جزنی از ای خوای می کنیرحسیام...  بابا ی ا-        

 هی ... یبعد اگر عوض نشد....  چه خبرهای تو دننی ببای بار بهیفقط ...  بار هی...  است گهی جهان دهیتر 
  ... کنمیمن اسممو عوض م ... ی نشدگهی دنیرحسیام
  

 را گری و اکراد و چهار تن دتیسر هر سه نفر برگشت سمت جمع....  شد دهی همهمه از دور شنی        صدا
اکراد با کت و ..  کنند ی روند و راه را باز می کنان کنار ممی تعظتی شوند و جمعی مکی که نزددندید

 که ی فرش قرمزیرو....  وارشی افعی تمام طالیو عصا ... ی و بلوز براق سورمه ادی سفکدستیشلوار 
  ...مختص به او پهن کرده بودند انگار 

  
 و مهران هم که در دی بود که جلو آمد و دست اکراد را بوسیر نفنی اولی که آمدند مقتدرکی        نزد

 مخوف انداخت ری پدهی بر دست چروکی از او خم شد و بوسه اتی داشت به تبعییضای بدیحزب باد بودن 
...  
  

 بت کهیبار... فقط دست خداتو ببوس و بس , به جز دست پدر و مادرت...  حرف حاج محسن افتاد ادی        
 کهی بارنیا...  خلق اهللا ی جلوی واحد و خم شی خدایبگ...  سرهی موی به نازکیدا پرست و خیپرست

 اکراد و بخش دید ... تی و پر از جمعیونی اعیالی برگشت و وی کنونتیحواسش که به موقع...  شده یط
 سراند شی سر عصایاکراد ابرو باال داد و دستش را رو....  کنندی به او پچ پچ مرهی ختی از جمعیمیعظ

.....  
  

  .... سالم پسر اقتصاد دان-        
  

و با قدم .....  دستش را مشت کرد و فکش را منقبض نیرحسیام....  بود انهی گراخی        لحن کالمش توب
  ... به سمت اکراد رفت و دستش را گرفت و محکم فشرد دی هر چند با تردی بلندیها
  

  .... سالم عرض شد-        
  

 زد و نیرحسی به شانه امیمهران سقلمه ا... . مرموز نگاه کردی هایاکراد منتظر ماند و تنها با آن آب        
  .... گوشش زمزمه کردریز
  

   ....گهی ماچ نا قابله دهی...  کل آرزهات بپره ی خوایم... ببوس اون دستو... یی کجانیرحسی ام-        
  

 به او بودند و مخاطب پج پج رهی که هنوز خیتیشد و بعد جمع دست اکراد زانی آونیرحسی        نگاه ام
 کرد دستش را بکشد یاکراد همچنان ساکت بود و سع....  او بود و بعد دوباره به دست اکراد شانیها

   ...دی اش را بوسی زتدگطانی خم شد و دست شنیرحسی که امرونیب
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 نیرحسی طرف فالکت خارج از تحمل امکی دندیول لی که مسخ ماده ممنوعه بودند و در هم میتی        جمع
 مجلس نی ابی و غربی عجی از کارهایلی خی به پانیرحسی کشاندن امی مصر در پیلی که خیالدیبود و م

 وقت گذراندن ها و کردن ی شاهانه زندگنی ای برانیرحسیاساسا ام ... هی قضگریشاهانه بود طرف د
 بلند شد شی و با اکراه از جاشینی به تاج بدیدست کش...  نداشت جز حوصله ندارمی و حکم و قانونهیفرض

...  
  

  ... گفت ی داشت می        مقتدر
  

 ی تا زنده هستدیبا ... نیرحسی شاد بودنشه امنی مجالس به همنی ایقشنگ... ی نرقصشهی مگه م-        
 خدا یوقت... اسه لذت بردن شه ساخته شده وی که باعث لذتت میزیهر چ...  نگذریچیاز ه... یلذت ببر
  ... برو حالشو ببریعنیساخته 

  
 گرشی پر شده بود و دست دمهی تا نالسی دستش گکی را کشاند و مهران نیرحسی        بعد هم دست ام

 بی را عوض کند و عجنیرحسی ساخته شده بود که امزیانگار همه چ...  دادی را هل منیرحسیداشت ام
 کاج و طرح با دندی رسی گردزیکنار م ... شی تحول دروندنیاعتگرد چرخ پادسنی کرد ایداشت کار م

 رز و ی گلبرگ هاشی پهن بود و از کناره هاشی رویدی نازک سفیزی سوخته که رومیصنوبر و قهوه ا
 ظرف بزرگ ی مقتدری آمد که وقتی گوشه منی ایگری دیبو...  بودنددهی را طرح گونه چاسی و دهیارک

 یمقتدر...  رنگ است خ سری دانست که منبع بو از شرابنیرحسی آورد امکینه را نزد تنگ گوی نماشهیش
 پر کرد و طرف مهی به مهران زد و جام را تا نی انداخت و بعد هم چشمکنیرحسی به صورت امیلبخند

  ... دستش را به کمرش زد نیرحسیام...  گرفتنیرحسیام
  

  ... هفت جد و ابادم بسه ی برا بارهیهمون .. حرفشو نزن ...  اصال -        
  

 مجلس نشسته بود و انگار ی اکراد که باالی به مهران انداخت و بعد دستش را برای نگاهمی نی        مقتدر
  ... گفت نیرحسی سمت بود باال برد و خطاب به امنیکه نگاهش ا

  
  ... کنم امشب  که تو رو تا ناف پر لذتنکهی اتممیمامور...  من مامورم و معذور -        

  
  ... زد یفی را خاراند و اخم ظرشینی گونه اش کنار پره راست بری با ناخن شستش زنیرحسی        ام

  
   من االن تا حلقم پرم حله ؟-        

  
  ... گوشش زمزمه کرد ری را گرفت و جام را درون دستش جا داد و زنیرحسی دست امی        مقتدر

  
  ... رو که گرفته واست ول نکنه و بال پروازتو نشکنهی نردبونی خواینکن اگر م دم اکرادو لگد -        

  
 که با همان ینی کرد و در حی از سمت اکراد تلقی واسطه منددی را تهدی گفته مقتدرنی انیرحسی        ام

ال برد  را باالسیگ...  شده بود رهی ختی تر شود به جمعقی تر و عمظی رفت لحظه به لحظه غلی که میاخم
  ... بود از ماده ممنوعه نیرحسی بار دوم تجربه امنیو ا
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 جور کرده بودند گم شد و ی خودشان جفتی که هر کدام براییوسط زن ها...  آن وسط ها ی        مقتدر
 و چانه اش زی می هشتم را گذاشت روالسی گنیرحسیام... بعد هم مهران رفت و پشت سرش را نگاه نکرد 

  ....ه انگشت سبابه دست راستش  داد بهیرا تک
  

  !!  بهاروند ی سالم آقا-        
  

 کند و راست نشست و تنها ی کرد بهتش را پشت نگاهش مخفیسع ... دی را دازی        سرش را که باال کرد ع
 حالت دار کپ و پف کرده و ی شرابی با آن موهاازیع... به باال انداختن ابروان و تکان سر بسنده کرد 

 خون آشام را در ذهن سالواتوره شیهنوز هم رنگ لب ها....  براق و دکلته ی لباس مشکنی اریشتالود زگو
 را کنار زد و نشست نیرحسی کنار امی صندلازیع...  پاک شده افتادی کال هاسی مادی...  کرد ی میتداع

...  
  

  .... کنم ؟ی کار می چنجای انی بپرسنی خوای نم-        
  

و اصوال ...  توان کرد ی میاشی از عری غی اکراد چه کاری فکر کرد مگر در کاروانسرانیحسری        ام
 ی لحظه فکر کرد مبادا جلوکی...  کندی می چه غلطنجای دفترش دارد ای نداشت که بداند منشیازین
 ی نگاهی و حتیچ حرفیبدون ه...  اش بروز کند ی ناجور بعد از منگی بدهد و از آن رفتار های سوتازیع

   ...ی رفت سمت خروجی اش بلند شد و بدون خداحافظی صندلی از روازیبه سمت ع
  

  .... بهاروند ی آقا-        
  

   ....ی داشته باشاریما فرانک خانومو دعوت کردم که شما ...  جان کجا نیرحسی ام-        
  

 ازی به عری مملو از تحقیت و با نگاه و برگشردی را بگتشی نتوانست جلو بهت و عصبانگری دنیرحسی        ام
  ... شد رهیخ
  

  ... آخر را انداختری نگاه کرد و تی        بعد هم به مقتدر
  

 شی رخی بی که گرفتی لقمه انیا.... یری خودت نگی واسه ما از جنس لقمه هاشهی داداش م-        
  ...خودت

  
  ... داد زدنیان ح حرکت کرد و در همتی        بعد هم برگشت و پشت به جمع

  
  .... !ری لقمه دنبه دار نگیری واسه ما لقمه بگی خواستنباری اگر ا-        

  
 دل و روده اش را به بی عجزیی پایهوا... دی کشرونی را بموتی کتش برد و ربی        دستش را داخل ج

 ی های شوخی صدا... خانومش سنای ی خنده های صدادیشا...  کم دارد یزیحس کرد چ... ختی ریهم م
  ... هم نهدیشا ... دیشا... شیخواهر ها
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 چرم بر خالف ی نوی اش نشست و بوی طوسی چرم مشکی صندلی        درب لندکروزش را باز کرد و رو
 را از ی که مستانی قلیی چاکی را کرده بود و یمیدلش باز هوس خانه قد...  دلش را آشوب کردشهیهم

 فرمان گذاشت یروسرش را ...  تر بوددی اش شدجهی خورده بود که سرگشتریر ب انکانباریا... سرش بپراند
 یدر نور چراغ ها... سرش را باال کرد  ... دی را شنشهی به شی تقه ایکه صدا... و چشمانش را بست 

 مهران را یچهره آشنا... آمدند ی کش منیرحسی امدی دی موزارال ، جلوری که مانند پنالیاطراف و
  ...شناخت

  
  ... برسونمت نیی بپر پا-        

  
به درب بزرگ خانه ....  ، تازه دل زدیمی محله قدی سنجد های کرد بوی        از مهران که خداحافظ

  ... گوشش زنگ خورد ی انداخت و توینگاه
  

  ... سالم-        
  

  ... بود ؟ ی ابریصدا...         سرش را برگرداند
  

 از ی خبرگری دنباری گفت و رفت سمت درب و بازش کرد و ایطانی لعنت به ش.... خودش نبودی        ول
 ی مدشی کردن خانه امزی تمی برای بار ابرکی یهفته ا...  نبودنی زمی خشک و زرد و زار رویبرگ ها
 زی تمنی چقدر زمو افتاده ی چه برقیمی تاب قددیدرب را بست و د...  آثارش بودنی رفت و ایآمد و م

  ... و باز گوشش زنگ خورد ستی نی هرز داخل باغچه خبری علف هااست و از
  

  ... خانه ما تنهاست اطی        ح
  

 موج برداشتند دشی دی و درخت ها جلوواریدر و د...  نبودیخبر...         باز سرش را برگرداند و نه
سرش .. . بهاروند ؟ی آقا...باز گوشش زنگ خورد ...  خورد نیتاب خوردند و ناگهان به زم..  شدنددهیکش

 سوخت و همزمان شیقه هایشق....  نبودیزی رز اطرافش چیرا برگرداند جز درخت تنومند آلو و بوته ها
 را گرشی به معده اش و دست ددی و دستش را محکم کشیلعنت...  لب غر زد ریز ... دی کشریمعده اش ت

 اطی به تخت گوشه حدی درد وحشتناک رسنی بار اریسالنه سالنه ز...  بلند شد شی و از جانی زمیسراند رو
 شعر شده بود نی ماه تمام اکی...  تنهاستا خانه ماطیح...  گفت ی هم داشت مژشی قیو نشست و صدا

 موجود درون ذهنش گفت کهوی...  خواند ی از حفظ مگرید...  باش صبح هاداری بی شب ها و صداییالال
 ... بشی مقاومت کند و دستش را برد سمت جمی عظلی منی ایو نتوانست جلنیرحسیو ام ... سیجوجه خ

 را برداشت فونی کرد و آدای را پبشیباالخره ج....  شد دهی کشیتعادل نداشت و دستش به طرح قرمز قال
تا بوق هشتم رفت و ...  را گرفت سی را باال برد و شماره جوجه خشنشی لرزانش رزولیو با دست ها
   ...دی از پشت خط به گوش رسیمحتاط آهسته و یباالخره صدا

  
  ... سالم -        

  
  ....ری بخی سالم شب عال-        

  
  ... ؟ دی داری کار-        
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 ی وحشی هاچکی روبرو که پی آجرواری پشت سرش و به دی داد به قالهی کف دستش را تکنیرحسی        ام

  ... شدرهی را پوشانده بودند خشیرو
  

  ...نجای اایاشو ب آره پ-        
  

   ...دی ناخن کشنیرحسی امی های آسمان پشت خط درون حلزونی و شاکزی تی        صدا
  

  ... االن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -        
  

   قژقژش به پا شد ی تخت و صدای توانش رفت و محکم افتاد رونیرحسی        دست ام
  

   ....نکهی مگه ایوقت من بگم هر جا من بخوام هست هر یتو کارمند من ... ای بگهی نه بزار ماه د-        
  

 کرد ی مهیمهرانه داشت گر... دیچی شد و دل و روده و لوزالمعده اش به هم پدی        درد معده اش شد
 خانومش فوران سنایخون از رگ دست  ... دی کشی را مشی هاسیبهاره گ...  نبود چه شدهشیفاطمه حال
خودش را کشاند ..  برداشت ورشی معده اش دیاس....  شد یاشت پر پر م خانومش دسنای... کرده بود 

  ...کنار تخت و سرش را گرفت داخل باغچه و عق کرد 
  

 یدختراتو گذاشت ... ی خوشگلم کجا رفتیمامان... مامانم ....  کردی می        مهرانه داشت روضه خان
 رو یرعلی و امنیرحسیام....  کشه ی میادر چ می دوره زمونه دختر بنی تو اینگفت...  معرفت ی بیرفت

مامان کجا رفته بر  ... دی کشی را منیرحسی امنیفاطمه داشت گوشه آست....  دلت اومد یچطور ... یچ
   گرده ؟ینم
  

 نوازششون گهید..  گرده ی بچه هاش بر نمشی پگهید.... اینه مامان رفته اون دن...  زدی        بهاره زار م
 بگه فاطمه اسباب ستی نی کسگهید...  کنهی صبحا واسه نماز با قربون صدقه صداشون نمگهید...  کنهینم

...  نداره تی بلند نخند دختر خوبی بگه مهرانه با صداستی نی کسگهید...  تو خونه اری ننقدری ااتویباز
 و رهیمو بگ مدرسه و کارنامادی بسی نی مادرگهید...  خواندی و فاطمه روضه مدی کشی مونیمهرانه ش

  ...میاری دووم بی دردو چطورنیخدا ا... لبخند بزنه به صورت بچه خرخونش
  

 و تن سخت تخت ی قالیسرش را که گذاشت رو ... دی سوخت و ضعف امانش را برشی        معده خال
  ... گفت ی پشت خط هنوز داشت میآزردش صدا

  
   ؟نیی کجانیبهاروند تو رو به ابولفضل بگ یآقا... حالتون بده... نی بهاروند خوبی آقا-        

  
  ... لبخند زد و خواند نیرحسی        ام

  
   ...!ارمی درش بییاومدم از تنها...  خانه ما تنهاست اطی ح-        
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 نشسته را ی هاری بود و انجدهی دراز کشری درخت انجری تخت زی رونی حسری گذشت و امی ساعتمی        ن
بعد هم ... دست راستش را باال آورد و به ساعتش نگاه کرد ...  آمد دی چرخاندن کلی زد که صدایگاز م

  ... زد و با دهان پر گفت یگری و گاز دنییباز دستش را برد پا
  

 ی گونسهی چادر کی حتما به جانباریا ... رونی بیای وقت شب بنی اذارنی می باباتو داداشات چطور-        
   ...ی داشته باشدنی ددی بانمی ببایب... سرت کردن ها 

  
 که افتاده چشمانش را ی و منگ از اتفاقسیخ...  شدی خالشی روخی از آب یانوسی انگار اقکهوی        که 

 بود سرفه دهی که به حلقش پریهنوز داشت از آب..  شد زی خمی گرفت و ندهیمحکم بست و لرز تنش را ناد
  ... کرد که صدا ها داستان را واضح کرد یم
  

 یفکر کرد...  بشهی که چی تو خونه خالی کشونی خواهرمو دو نصف شب مگهی حاال دکهی مرت- -        
   یعوض..  کس و کاره یب.. صاحب نداره

  
االنم هوش  ... سی حرفا ننی اهل انیگفتم که ا... تو رو جون من بس کن..  بس کنی تو رو خدا عل-        

  ...خوب  ... امیرو منم م بایب ... ستیو حواسش سر جاش ن
  

 .. ی کور خوندرینخ..  آبم روشهی خواست بخوره و ی.... هر گی عوضنی گمشو بابا من برم که ا-        
  ... خونه تنها بذارم نی اگر تو رو تو ادمی بابام خندشیمن به ر

  
  ... دستم دمی می کارهی ی االن نرنی به جان مامان نرگس اگر همی عل-        

  
  ... تر آورد نیی را پاشی     بعد هم صدا   
  

 ی کارهی ی داری دستیحاال دست..  به دست آوردمی کارو با چه خفتنی من ای دونی خوب نفهم م-        
  .. .می کردی تازه می نفسمیتازه داشت...  که برم سر نقطه اولی کنیم
  

  ...! آورد ی هم می ؛ کری کرد مستی        دخترک فکر م
  

 کف دستش ذارمی توله سگو منی کنم اول حق ایخودم دندم نرم کار م ....ی نخواستم کار کن-        
 خراب ی زنانی نصف شب مثه ایواشکی نی پاورچنی پاورچی غلط بکنگهی بندم که دی تو رو میبعدشم پا

   ...رونی بیبزن
  

 ... می ما ها همه خری کنیر م و فکی کشی رو می تو که هر گندایمن خرابم ... یگی می بفهم چ-        
 بابا الم تا کام حرف شی پاتی کبک فرو کردم تو برفو و از کثافت کارنی مقصر منم که سرمو عی آق علرینخ
 نبرد و واسه خودت ترانه من ت ساعت خوابنی که تا ای زدیچ...  های زدی االن چنیاصال هم....  زنمینم
   ...ی خوندی خوام می مبمویحب
  

  ... گرفت خواند ی را مشی که آب موهاینی در حنی حسریم        ا
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خوابست و ....  خوام ی رو مبمیطب...  اگر خوابه بمیحب...  خوام ی رو مبمیحب...  امشب شب مهتابه -        
  ... اومده ی جوناریاون ....  اومده ی فلونییگو ....دی کنارشیمستست و هش ....دی کندارشیب

  
   ...ری بگلیتحو....  خواد ی رو مبشیحب .... گهی می نره غول چنی کن بب گوشای ب-        

  
  ... خواند نی حسری        باز ام

  
  .... برود ندی تو ببی موهیس....  توی رودیسپ... احوالتو.... اومده حالتو -        

  
   باز هم مثال آهسته گفتی        ابر

  
من ... به جون مامان سی نی کنی که تو میی فکرانیاصال اهل ا بدبخت سی حالش خوب ننی بابا ا-        

   ...شناسمشیدو ماهه کارمندشم م
  

  ! کرد ؟فی تعرایفحش داد  : دی از خودش پرسنیرحسی        ام
  

 هیمردک  .... ی چسبونی به من انگ می که زدی گندی دختره هرزه واسه الپوشونی خفه شو آس-        
  .... مثه یکی ادیبدت نم....  خوادیانگار تو هم دلت م.... نه  ... یهلش ن ایگی تو مشهی مشیزیچ
  

 و نیرحسیام...  خواهرشی صورت برادرش دهانش را بست و نگاه پسرک روی روی دست ابریلی        س
 و درب را محکم به هم رونی باز و رفت بمهیدوباره خواهرش گشت و بعد هم پا تند کرد به سمت درب ن

  .. .دیکوب
  

 خرزهره ها بود و انی میینگاهش مات جا....  افتادنی زمی        آسمان دستش را نگاه کرد و همانجا رو
  ... برادرشیلی سرخ شده سی جای رودیشا..  نبودنجای که اییجا... اسیبوته 

  
 که و مادرش...  صورت مادرش زد ی بار رونی اولی که پدرش برایلیس...  آمد ادشی نیرحسی        ام

و ... کنار دست مادرشان...  مهرانه و فاطمه و بهاره هیو گر.... خونم حالله برات... بکش... بزن .. .گفت 
 یفکر آبرو....  چرایعاشق... آبت نبود... نونت نبود.. که زن ...  سرش زد ی که حاج محسن رویمشت

... تمام دردت اهل بازاره  .. یستیهنوزم به فکر من و خودت ن...  خانومش که هق زدسنایو ... یمنو نکرد
  ... محسنی رو باختی چیدیهنوزم نفهم...  و چناننی حاج محسن چنالیکه مبادا بگن اهل و ع

  
 بلند شد و با نوک پا شی تخت گرفت و از جای همانطور نا متعادل دست به فرش قرمز رونیرحسی        ام

  ...دی کرد و پوششانیدای پ اش گشت و باالخرهیکی پالستی آبی هاییدنبال دمپا
  

 فردا که ی نصف شب اومدی چرا پاشدستی امشبم عقلم سر جاش نی دونستی تو که مای من گفتم ب-        
  .... اومد سر جاش باالخره یحالم م
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 ی ساخته مگری دیی شب کذاکیوگرنه دوباره ...  کند برود ی دختر را راهنی ادی        بعد فکر کرد با
...  فرستادش یبا که م...  داد ی را نشان مقهی دقستیساعت دو و ب...  به ساعتش نگاه کردبعد... شود
  وا رفته هم آمد...  آمدی ابریصدا

  
  ...حالتون بد بود خوب ... دمی عق زدنتونو که شنی صدایول .... امی خواستم بی نم-        

  
 ی ابری لبه باغچه روبرونیرحسیام... ا بود و خرزهره هاسی انی نامعلوم میی جای        هنوز نگاهش پ

 تعادلش را با دست چپش حفظ کرد و بعد به یول ... نی سر خورد و کم مانده بود بخورد زمیکم... نشست 
  ... بودزی همه چیای گوی باشد که نگاه مات و غمزده ابردهی نگاه کرد که مبادا دیابر

  
  ... کند و گوشه لبش گذاشت ی        علف هرز

  
  !! ؟شهی حقوقت که آجر مای ی حاال نگران من شد-        

  
  ... وا رفته گفتنی زمی همانطور روی        ابر

  
  ... زدمشی مدی نبا-        

  
  ....  نگاه کرد و ناخنش را کف دستش فرو برد شی        بعد به دست ها

  
  ... سرش دوخت ی نگاهش را به آسمان باالنیرحسی        ام

  
  !؟...  باشه ی مراقب کدی بای کقای االن دق-        

  
 علف هرز داخل دهانش را مزه مزه کرد و بعد با خودش گفت نیرحسیام...  بودجی انگار هنوز گی        ابر

  ! گوساله ها هم خوش مزه است یغذا
  

  ... بار زد تو گوشم هی خواهر منم -        
  

 نگاهش را نیرحسیام...  پلک زد نیرحسی به امرهیاال آمد و خ انگار حواسش جمع شد و سرش بی        ابر
  ... در حال رقص درون آغوش باد یداد به برگ ها

  
 هی خواهرم یول... حق و ناحقش بماند...  گفته بودمراهی کرده بودم و به مادرم بد و بی منم وراج-        

  ... کنم ؟ ی فکر می همه مدت چنی بعد ای دونیم...  خوابوند توگوشمیلیس
  

   نزار گفتافهی کف دستش را نگاه کرد و با همان قی        ابر
  

   ؟ی چه فکر-        
  

  ... دستش را زد به لبه باغچه نیرحسی        ام
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  ... تا بگم نجای انی بشای ب-        

  
ار داد  کش دی با همان صدانیرحسیام...  چشمش تا لبه باغچه رفت و همانجا خشک شد ی        ابر

  ...دیکش
  

 بخواد نون سنگک ری شهی که نهیمثه ا... که بخورمت یستی نیاصال خوردن...  خورمتینم...  نترس-        
  ...!بخوره

  
 دستش را یابر ... دی از حالتش بفهمد و نفهمیزی بتواند چدی نگاه کرد که شای        بعد هم به چهره ابر

  .... اش را تکاند یشک می و بلند شد و مانتونی زمیسراند رو
  

  ! .... درنده کی نه شمی مزادیلقمه آدم...  خدا رو شکر من اون نون سنگکه ام-        
  

   نشست لبه باغچهیادی        بعد هم آمد و با فاصله نسبتا ز
  

  ... ؟نی کنی می چه فکردی خوب بگ-        
  

  ... به او خشکش زده بود گفت رهی و خ ماتش برده بودی که از جمله ما بعد ابرنیرحسی        ام
  

   هوم ؟-        
  

   ...دی را به هم مالشی کف دست های        ابر
  

   ...رهی آقا شدی فرمودی خواهرتون میلی در مورد س-        
  

  ... فکر نکند ی کرد به جمله ابری کم کم سرش را برگرداند و سعنیرحسی        ام
  

 گرفت ی جلو دهنمو نمیکی طیچون اگر تو اون شرا...  امیلی اون سونیعمرو مد کنم همه ی فکر م-        
   !دمی بخشی عمر خودمو نمکی بود و ی وری حرف هام به مادرم فحش و ناسزا و درنیآخر... 

  
  ... بالفاصله برگشت سمتشی        ابر

  
  ... حرفاتون ؟نی آخر-        

  
  ... کرد نیی داد و سرش را باال و پارونیه را ب اش آمدنهی دم از ته سنیرحسی        ام

  
 ی دوسش دارم و اون لحظه عصبانیلی کردم و بهش گفتم خی همون شب از مادرم عذرخواه-        
فرداش مادرم ...  داد اون زمانی می قرمه سبزیوگرنه مغز من بو...  خواهرم گفت برو بگویعنی... بودم
  ...مرد 
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  .... مانده بودرهی خنیرحسیاورانه به ام نابی ابرنباری        ا

  
 جتری گی و ابرشیشانی پی مات زده و با انگشت سبابه زد روی سرش را برگرداند سمت ابرنیرحسی        ام

  .. گفت نیرحسیام...  دهدی جا خالشهی بود که مثل همیاز آن
  

  ... دهینه انگار آنتن نم...  تو ؟ یینجایا...  الو -        
  

  ... آهسته لب زدی  ابر      
  

  ... اوردمی مادتونی دینبا...  متاسفم -        
  

   و دوباره به روبرو نگاه کرد و خوانددی خندنیرحسی        ام
  

  ...آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ ... سهراب؟:  بود صدا زدیچه کس.... کو ؟ ،میها         کفش
  

  ....        مادرم در خواب است 
  
 ی مها هی سر ثانی از روهی مرثکی یشب خرداد به آرام...  همه مردم شهر دی     و منوچهر و پروانه و شا   

بالش من ، پر  .... دیآ ی هجرت میبو...روبد ی سبزِ پتو ، خواب مرا مهی خنک از حاشیمیو نس... گذرد  
 دیبا.... هجرت خواهد کردمانآس.... کاسه آبنیو به ا... صبح خواهد شد ... هاست  آواز پر چلچله

  امشب بروم
  

  دمی از جنس زمان نشنیحرف....  صحبت کردم هی ناحنی پنجره با مردم انی        من که از بازتر
  

   نگرفتی مزرعه جدکی را سر ی زاغچه اچکسیه....  باغچه مجذوب نشد کی دنی از دی        کس
  

 یپا ... هیدختر بالغ همسا ... ی حورنمیب ی از پنجره میوقت ... ردیگ ی ابر دلم مکی        من به اندازه 
 یا مثالً شاعره...  پر اوج ییها  هم هست، لحظهییزهایچ... خواند یفقه م... نی زمی نارون رونی ترابیکم

.... ها  در شبیو شب.... گذاشتتخمآسمان ...  فضا بود که در چشمانش یآنچنان محو تماشا...دمیرا د
 ی امشب چمداندیبا...  امشب بـروم دیبا... تا طلوع انگور، چند ساعت راه است ؟  : دی از من پرسیمرد

 بروم که یو به سمت... جا دارد ، بردارم ...  من یـــــــــــــی تنهاراهنیرا که به اندازه پ
:  زد نفر باز صداکی .... خواند ی که همواره مرا مواژه یرو به آن وسعت ب ... داستی پیدرختان حماس

  !...سهراب
  

   کو؟میها         کفش
  

 داده بود و چانه اش را به دستش و هی        آسمان سرش را کج کرده بود و آرنجش را به زانواش تک
   ....دهی نگاهش کرد و فکر کرد امشب چادر نپوشنیرحسیام
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  ! ... ؟ی بروم تو چرا رفتدی ؟ من بایی کجا-        
  

  ... و بعد هم چشمانش را بست و نگاهش را گرفت و درست نشست دی خندزی        آسمان ر
  

 درست دی دی محیشعر نو رو ترج....  درست مثل مننی دوستاتی کردم شعر و ادبی داشتم فکر م-        
 دیستی ننجای انگار ادی خونی میوقت... درست مثل من  ... دی سهرابو فرخزادو از حفظیشعرا... مثل من 

  ...درست مثل من 
  

  ... شد و گفت رهی خی راستش و به ابری دستش را حلقه زد دور زانونیرحسی        ام
  

  ...!!! درست مثل من دیشی نمهی اصال نگران بق-        
  

 آنکه بخواهد جمله ما بعدش را از حنجره ی بنیرحسی انداخت و امنیی و سرش را پادی خندی        ابر
  ...رونیانداخت ب

  
   !ای نگران شدنباروی ای ول-        

  
 سمتش و دی کامل چرخنیرحسیام...  بدجنس کنار دستش ی نگاهش به هر جا بود جز چشم های        ابر

  .... گفته ی سهراب در مورد تو چی دونیم...  روشنش یهایبه قهوه ا... نگاهش کرد 
  

  ... سرش را باال آورد ی        ابر
  

   هوم ؟-        
  

  ... خواند نیحس ری        ام
  

  و با تمام افق های باز نسبت داشت...و از اهالی امروز بود .....        بزرگ بود 
  

  ....به شکل حزن پریشان واقعیت بود...صداش .....        و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید
  

  ....مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد....        و پلک هاش
  

   ....ی وا افتاده ابری شد به دست هارهی خ        و بعد
  

  .به سمت ما کوچاند....و مهربانی را ...ورق زد ...هوای صاف سخاوت را ...         و دست هاش 
  

  ... داد به تن درخت و پلک زد و نگاهشان به هم گره خورد انگار و دوباره خواند هی        بعد تک
  

  .برای آینه تفسیر کرد... عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را و ...         به شکل خلوت خود بود 
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  .میان عافیت نور منتشر می شد... و او به سبک درخت ...         و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود
  

برای ما، .... همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد....         همیشه کودکی باد را صدا می کرد
   شبیک

  
و مثل ... که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم ... چنان صریح ادا کرد ...         سجود سبز محبت را 

  ....و ابرها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت.... لهجه یک سطل آب تازه شدیم
  

   و پشت حوصله نورها دراز کشیدو رفت تا لب هیچ...         ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند 
  

چقدر تنها ماندیم ... برای خوردن یک سیب ... که ما میان پریشانی تلفظ درها ...         و هیچ فکر نکرد 
...  
  

 در هم ی بود که هیی و نگاهش به دستهادیی گرای میرنگش به سرخ...  خشکش زده بود انگار ی        ابر
  ...  شد ی مدهیتن
  

  .... انداخته بود نی حاج محسن طنمی قداطی اذان درون حی خودشان که آمدند صدا        به
  

.... شی خانه پدرریکه باز بود به درخت پ..  نشسته بود ری پنجره رو به درخت انجی روبرونی حسری        ام
نشست  ی آن وقت سحر ، راست ممی امد از داخلش و با نسی که می خوشی و بورهی پهن و تیبا برگ ها

» کم و رحمه اهللا و برکاتهیالسالم عل « یصدا...  رفت به آسمان ی و آخِ دل تنگش منیرحسیدرون جان ام
 و ی و چهره آسمان که نوراندی نگاهش را از پنجره گرفت و داد به چادر سفنیرحسیآسمان که آمد ام

 لب ذکر ریز برداشت و ز سبز و براق را از داخل سجاده سبحیآسمان تسب...  آمد یدرخشان به نظرش م
  ... کنار گوشش را لمس کرد ی تار مونیرحسیام... گفت 

  
  ... قبول باشه حاج خانوم-        

  
 کشاند به دی لبش نقش بست و نگاهش را با تردی        آسمان همانطور در حال ذکر گفتن ، لبخند رو

   ...نیرحسیچشمان ام
  

  ... ممنون-        
  

 زد و زل زد به آسمان و نهیا نوک انگشت سبابه اش مچ دستش را خاراند و بعد دست به س بنیرحسی        ام
  ... خواند یدخترک رو گرفت و سرخ شد و هنوز داشت ذکر م

  
  ... پلک زدنیرحسی        ام

  
  ... ؟ ی خونی می چ-        

  
  ...        آسمان فقط چشمانش باال آمد 



  تایس
  

 

 

105

  
   هوم ؟-        

  
  ... لبخند زد ی کمنیحسری        ام

  
   ؟هی چی خونی که میهمون ورد...  گمی ذکرتو م-        

  
   ...دی لغزنیرحسی امی و دوباره رودی سرحی ابروانش باال رفت و نگاهش به تسبنباری        آسمان ا

  
   ورد ؟-        

  
  ... و بعد غنچه کرد دی پوست لبش را جونیرحسی        ام

  
   !کدندهی کارمند منِ به قول خودت ی که با سماجت باالخره شدیخوند .... گهی البد د-        

  
  .. را گاز گرفتنشیی        آسمان لب پا

  
  ... بهاروند ؟ ی آقا-        

  
  ... ناخواسته زمزمه کرد نیرحسی        ام

  
  ....  جــــــــانم -        

  
  .. جا به جا شد و پلک زد شی سر جای کم زد وی        بعد انگار بفهمد چه گفته سرفه ا

  
  ....! بله -        

  
  ...وسطش جواب داد...  گفت ی        آسمان هنوز داشت ذکر م

  
   ؟کدندهی من گفتم ی ک-        

  
 و بعد خدا را شکر کرد که دهی بود که از زبانش پری کلمه ممنوعه ای هنوز فکرش رونیرحسی        ام

   !ستی باغ نی چرخد و انگار اصال توی مسائل نمنی ای پدخترک روبرو حواسش
  

  ... ؟ ی خونی میچ...  حرفو عوض نکن -        
  

  ... گرفت نیرحسی امزی        آسمان دوباره نگاهش را از نگاه ت
  

  ... شکرا هللا -        
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  ... لبخند زد نیرحسی        ام
  

  ... ؟یر گذار واسه شکی دارمیزیتو چ ... ی واسه چ-        
  

  ... هوادی        آسمان دوباره ابروانش پر
  

 شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت نیدینشن...  لطفا دی بهاروند کفر نگی آقای وا-        
 ماه هی ... دی بار امتحان کنهیخودتون ...  شد شتری کردم بی که شکرگذاریزیمن واسه هر چ...  کند رونیب

  دیریگی ماه جواب مهی تو حداکثر.. 
  

  ... ترقوه اش صدا داد ی سرش را کج کرد و کمنیرحسی        ام
  

   ...ی کنی خوام بشنوم تو چرا شکر میم ... دشی و نبادی نه گذشته از بحث با-        
  

  ... کردی        آسمان همانطور مات زده داشت نگاه م
  

 می و دارنی که با همنیهم ... می که داریتیامن..خودم و خونوادم یواسه سالمت... زای چیلی واسه خ-        
 ستی تو محلمون معتاد نگهی دیایلی بابام مثه خنکهیواسه ا ... می کنی می خونه که مال خودمونه زندگهیتو 

 نکهیواسه ا....  کننی راهن و کار مبهداداشام هنوز سر ...  رو سرمونه شیمامانم طالق نگرفته سا... 
   ...ارمی شما بشم و حقوق ثابت در بیتم منشتونس

  
  ! قانع شد دی فقره را که شننی انیرحسی        ام

  
  ... است بازم شکر کن خوبه هی آخرنی آره اگر واسه ا-        

  
  ... را لبخند گرفت شی        بهت صورت آسمان رفت و جا

  
   ؟ نی خونی شما نماز نم-        

  
  ... تکان داد ی را به نشانه نف سرشنیرحسی        ام

  
  ...        آسمان لب زد 

  
   وقت ؟چی ه-        

  
 به صورت دختر رهی و لم داده و خنهی باز هم سرش را تکان داد همانطور دست به سنیرحسی        ام
   ...شیروبرو

  
  ... گفت ی چرخاند و ذکر نمی را بر حسب عادت محی        آسمان داشت تسب
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   ....ن؟ی خونی چرا نم-        
  

  ... حاج محسن نماز خان افتادادی نیرحسی        ام
  

  ... بلند شد و رفت سمت پنجره و کامال بازش کرد شی        از جا
  

  ! که من بخونم دی بابام که خوند به کجا رس-        
  

 چرخاند ی را محینوز داشت تسبه...  بحث را ادامه دهد ؟ نی ادی        اخم کرده بود و آسمان فکر کرد با
....  

  
   ؟نیشی نمی بگم عصبانیزی چهی -        

  
  ... ابروانش را باال داد و هنوز اخم داشت نیرحسی        ام

  
  ... شنومیبگو م...  نکنه ی که منو عصبانی بلدمیزی مگه تو چ-        

  
  ... جانماز را تا زد  را به دست چپش داد وحی گرفت و خم شد و تسبی        آسمان دم

  
 باز دی کلهی که با یی کنن با قفالی حرکت مچی در پچی پری مسهی آدما دارن تو گهی مشهی مامانم هم-        

 کنن همه قفال رو ی از ادما فکر می بعضیول...  داشته باشن واسه باز کردنشدی کلنی چنددی و باشهینم
 ی که راهشهی منجایا...  کنن ی مگم رو دای کلهی چسبن و بقیهمونو محکم م...  باز کرد دی کلهی با شهیم

 شما کجا اشتباه ی دونم بابایمن نم...  پرسن کجا اشتباه کردم ی از خودشون می و هشنیناکجا آباد م
  ... دستش به درد شما نخوره دی کلدونهی که اون شهی نملی دلنی ایکرده ول

  
  .... و اخمالو و متفکر نهی بود دست به سادهستی انیرحسی        سرش را که باال کرد ام

  
 و زود بلند شد و رفت سمت آشپزخانه و سرش را گرم کرد با نی و دستش را گرفت به زمدی        آسمان ترس

   ....یمی قدیآب کردن کتر
  

  ...        از همانجا داد زد
  

تمام مواد داخلشو ...  داد ی میدگی گندی بوخچالتونی گرفتم نی دادستی لشی خوب شد هفته پ-        
  ... کردم شی و ضد عفونختمیر
  

  ...آسمان ادامه داد... امدی نیی        صدا
  

   نه ؟ نی زنی سر منجای کم ا-        
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 جابه جا کرد که کامال ی را کمی زد و گاز را روشن کرد و کترتیآسمان کبر... امدی نیی        باز هم صدا
  .. .ردی اجاق قرار بگیرو
  

 ی نمی وقت پاکتچی اطراف نداشتن منم هنی ایعی طبری شدیببخش...  مربا ری پنای دی خوری ممروی ن-        
   ...دی شما هم نخوردیخرم گفتم شا

  
   نماز قضا نشده ؟- -        

  
  و کمرش محکم خورد به لبه گاز و دستشدی به عقب پری مترمی ننیرحسی امکی نزدی        آسمان از صدا

  ...بعد هم تکه تکه گفت...  اش و چشمانش را بست نهی سیرا گذاشت رو
  

  ... نه -        
  

   ...ستادی راست ایچشمانش را باز کرد و کم.... نماز ؟ ....  افتاد که ادشی کهوی        بعد 
  

   ؟دی نماز بخوننی خوای م-        
  

   داد باالی را مشی هانی داشت آستنیرحسی        ام
  
   داره ؟ی اشکال-        

  
  نیرحسی امی دست های کرد و نگاهش رفت پسی را خشی        آسمان لب ها

  
  ...باعث شد ...  من ی حرفایعنی...  شما ی نداره ولی نه خوب اشکال-        

  
  ... صورتش را شست نیرحسیام...         هنوز باور نداشت انگار 

  
  ... خورمی نمیچی صبحا ه گرمری من به جز عسل و ش-        

  
   ...دی کشی        داشت مسح م

  
  .... آت آشغاال بزنه نی و امروی اگر حرف از نبای فر-        

  
   ...دی        خم شد و مسح پا را هم کش

  
   ...رونی کنم بی پرتش می با اردنگ-        

  
 را آب شی را دوباره باز کرد و دست هاری شنیرحسیام...  بود به گاز دهی        آسمان ساکت آن کنار چسب

 رفت سمت ی که مینی کانتر برداشت و در حی و سجاده را از روی و بستش و رفت سمت خروجدیکش
  ...پنجره گفت 
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  ... گنده ازیبا دو تا پ...  کردممروی االن هوس نی ول-        

  
  ... شد دهی آسمان شنی        صدا

  
  ! بهاروند ی آقا-        

  
   ...ستادی اشی سجاده را باز کرد و رونیرحسی       ام 

  
  ! نداشتن ازمی که پی بگی خوای نمهی چ-        

  
  .. االننیهم... چشم  ... می دارازویبرعکس پ...  نه نه -        

  
  ... گفتنیو در همان ح... تی نی براشی دستش را برد به سمت گوش هانیرحسی        ام

  
 خونه زنده نی خوام فکر کنم هنوزم ایم...  رو هم روشن کن وی تخت بنداز و رادیو رو سفره ر-        
  ....است 

  
  ... اهللا اکبر -        

  
  ....         و نمازش را شروع کرد 

  
 ی انگشتانش بازی ، روی براق و سبز چمنکدستی حی سجاده سبز و تسبی نشسته بود رونیرحسی        ام
به واسطه ...  حاج محسن را شکر کند خوب است ؟ یِ خدایی هازیکرد او بابت چه چ شد و فکر یداده م

 ی روختی ری ماک که هر چقدر خییبه واسطه تمام چاله چوله ها...  ؟ شی کسیبه واسطه ب... اکراد ؟
 مملکتش و ی بچه دوازده ساله و زن هاکی تی که گند زد به ذهنیبه واسطه مادر...  شد ؟یسرش پر نم

به واسطه برادرش که از تمام ...  و دست آخر خودش را کشت شی حاج محسن و جگرگوشه هایگزند
 دخترش از ی دادن هان شد و دست تکای مبشی نصی اشهی شتوری ماتش از پشت مانری تنها تصوشیبرادر

  ... آسمان امدیکه صدا...  ؟یبه واسطه چ...  غربت ارید
  

  !!! قبول باشه حاج آقا -        
  
 باز مهی که تاللو نور از پنجره ندی سرش دی را باالی      سرش را که باال کرد دختر گندم گون درخشان  

 نیی زد و دوباره سرش را پایلبخند ... دی رقصی هایش می از صورتش بالخصوص قهوه ایمی نیرو
  ...انداخت 

  
  ! قبول حق باشه حاج خانوم -        

  
 تو گهی صبح دهیامروز ...  گفت ی که داشت موی رادی امد و بعد هم صدا آسماندنی خندزی ری        صدا
 زن ندهیباز گو...  عالم بازه واسه تو ی که همه درایرونی ایبخند ا...  گفت یکیو اون ... رونیتهرونه و ا
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...  مرد گفتندهیگو.... شهی امروزت باز می رحمت خدا برای درخشه و درهای تو میجهان برا... گفت
.... به قول موالمون ...  زن گفت ندهیگو... ای بایبه دن... پوستت رو بشکن.. رونی بای بروزتیس از دنتر

  .... کنهی تابه و گرمت می هنوز مدی خورشنیبب ... یدی ترسی که ازش مهییامروز همون فردا
  

  ... نون سفرت  امروز عشق بشهدیبخند شا...  چهار ستون بدنت سالمهنیبب...  مرد گفتندهی        گو
  

 گرفت و رفت به سمت کانتر و یسجاده را جمع کرد و دم....  پخش شد ی شاد ترککی        بعد هم موز
 ی را آب و جارو ماطیحاج خانوم داشت ح... رونی و رفت بنیی را داد پاشی هانیسجاده را گذاشت و آست

 نی دوباره آستکرد را باز نشی آست و بعد که چروکدی را پوشی آبی هایی دمپانیرحسیام!!! ... کرد 
  ... آرنج تا زد ری را تا زشیها
  

  ...از ما گفتن ...  ها دهیبابات رات نم....  بزن خونه ی زنگهی -        
  

   ...ختی ری درخت آلو آب می برگ های        آسمان داشت رو
  

 مردم سه شب ی خاطر کار تو خونه هاتا حاال شده به....  به من اعتماد داره یلی من خی اوال بابا-        
دوما ... دمی لبشو دی و لبخند مهربون رودمی شندینرفتم خونه و بعد برگشتم فقط از بابام خسته نباش

  .... که میخونمون تلفن ندار
  

 را باال آورد و کنار سفره چهار زانو شی را در آورد و پاهاشی هایی نشست لبه تخت و دم پانیرحسی        ام
  ...ت نشس

  
  ...  لب باغچه و ذارهی همه از بابام وحشت داشتم که سرمو منی پس من بودم ا-        

  
  ... افتاد واری گوشه دی        با جارو به جان برگ ها

  
  ... ترسم ی هنوزم م-        

  
  ... خورد ی کرد و دو قورتکی را به لبش نزدیی استکان چانیرحسی        ام

  
   چون و چرا داره ؟ی بهت اعتماد محض و بیگی مگه نم-        

  
  ...        آسمان برگ ها را زد داخل خاک انداز 

  
 ی نکرده فک کنه از اعتمادش سوءاستفاده کردمو اونیی که خدای ترسم از روزی مگهی همون د-        

د از برگشت جاشو  بعدی خوب و لبخند مهربونو و خسته نباشی رونی اگهی کنه اونوقت دی که فکر مستمین
 که االن نقدری بار دعوام کرده بود اهی اگر دیشا... دنی شرمو بری دختر بهی به لب باغچه و سر دهیم

 ی ترسه که تهشو نمی میی از چاههازادی آدمگهی مشهیمامانم هم .... دمی ترسی نمگهی ترسم دیازشون م
   ....نهیب
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   ....اطی حاج خانوم داخل حی و دوختن هادنی برنی خنده اش گرفته بود از انیرحسی        ام
  

  ... کرد ی چش بود پاچه منو گرفته بود ول نمشبی داداشت دنی حاال بابات بهت اعتماد داره ا-        
  

  ... کردزی آوخی می و روچاندی را پی آبلنگی آب را بست و شری        آسمان ش
  

 و کله شق بود و کدندهی...  فرق داشت هی رفتارش با بقاز اولشم...  اون داداشم داستانش جداست-        
  ... اومدیبابامم از پسش بر نم...  نبودی کچیبه حرف ه

  
  ... اخم کردنیرحسیام....  برداشت و بازش کرد اطی وسط حمی بند ضخی        بعد چادرش را از رو

  
  ... کجا ؟-        

  
  ... سرش ی        آسمان چادر را انداخت رو

  
  ... دفتر امیاز اونجا هم م... گهی خونه د-        

  
  ... نان کندی لقمه انیرحسی        ام

  
 یخودم م...  صبحونتو بخور ایب....  شبه که کی نگفتن هنوز یچی هی سه شبم نرفتی تو که گفت-        

  ....دفتر ؟... امروز جمعه است ..  سان وی کیدر ضمن ا... رسونمت
  

  ... لب گفت ری زبانش و زری گذاشت ز        نان را
  

  ! رفت ی رفت جمعه می می رفت وقتی به مکتب نمی حسن-        
  

  ستادی ااطی        آسمان همانطور چادر به سر وسط ح
  

 خودم شمیسوار م...  واحده ستگاهی دو تا کوچه باالتر ارمی من منی بخوابنیدی نخوابشبی شما از د-        
  ....رمیم
  

  ! .... که چادر سرش نبود شبی ها برداشت و فکر کرد دمروی از نی لقمه انیرحسی    ام    
  

  ... االن نیهم .. نی سر سفره بشایب... ی الزم نکرده نگران من باش-        
  

   ...نیرحسی امی و نشست لبه تخت روبروکی مردد آمد نزدیی        آسمان با قدم ها
  

  ...نگرانِ ...  ستمی نگران شما ن-        
  

  ... ذوق نخورد ی باز شده اش توشی دهانش را گرفت تا نی و جلودی جمله اش را نتوانست بگوهی        بق



  تایس
  

 

 

112

  
  ... گرفت و داد دست آسمانی نان برداشت و لقمه ای لقمه اش را خورد و تکه انیرحسی        ام

  
  ! واسه من ی نکن حقوق حقوقنقدری حقوقتو قطع کنم تا اگهی مطونهی ش-        

  
   ...دی خندی        آسمان لقمه را گرفت و هنوز داشت م

  
  ... برداشت و گاز گرفت ازی پی تکه انیرحسی        ام

  
  ! ... ؟ی رو اعصابادیخوشت م...  بخند-        

  
  ... دهان پرش را گرفت ی        آسمان جلو

  
  ! ؟نی ناراحت شد-        

  
  ... انداخت سی خنی ها و زمچکی ها و پواریش را با اخم به د نگاهنیرحسی        ام

  
  ... ! حقوقو ی سر اون آقاای واری سر خودمو بکوبم به دای خواد یفقط دلم م!!!  نه اصال -        

  
  ... آسمان آمد و ما بعدش سرفه اش زی ری خنده های        صدا

  
  ... شد ؟ ی چ-        

  
  ... کرد ی اش و هنوز سرفه منهیو محکم زد به س        آسمان راست نشست 

  
  ... بلند لبه دار را پر آب کرد و به سمتش گرفتوانی پارچ را برداشت و لنیرحسی        ام

  
   ...نیی کم آب بخور لقمه بره پاهی -        

  
 شد و زی خمی هول کرد و ننیرحسیام...  کرد و نفسش بند آمده بود ی        آسمان هنوز داشت سرفه م

 به ی ، جهشنیرحسی زانوانش خم شده بود با ضربه دست امیآسمان که رو... محکم زد پشت شانه آسمان 
  ... !!! شد نیپخش زم.... جلو کرد و نتوانست تعادلش را حفظ کند و با صورت 

  
  ... سرش ی دستش رفت رونیرحسی        ام

  
  !... ؟ ی شدنیچی چرا هم-        

  
خون به سرعت ...  اطراف زخم ها را پاک کرد ی کرد و خون هانی پنبه را آغشته به بتادنیحسری        ام

 ی صورتش جمع منی انداخت و با هر تماس پنبه آغشته به بتادنیی و سرش را پادی پوست آسمان دورینور ز
  ...شد 
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  .... نبود گفت دای درش پی از شرمندگی اثرچی که هی با لحننیرحسی        ام

  
 ... نیبه قول مادر مرحومم همتون روغن نبات .. ستی نیجنستون روعن زرد ... گهی دنیدی نسل جد-        

  ... کرد داتونی پدی و عطارد بایفوتتون کنن اونور مشتر
  

  ... داد ی ورم کرده آسمان از دور چراغ مینی بی که روی زخمی        بعد هم چسب را باز کرد و زد رو
  

   ....شهی خوب می روز مراقبش باش سه-        
  

 دی و وحشت کرد و دستش را کشدی ورم کرده اش را دینی خودش را نگاه کرد و بنهی        آسمان داخل آ
  ...به نوکش 

  
   ....ی بمونه چینطوری اگر هم-        

  
  .. بست گفت ی را مهی اولی که جعبه کمک های در حالنیرحسی        ام

  
  ... !!!رمتی گی ممی باطنلی عالرغم مامی خودم میموند ... ی مونیتو خونه نم نترس -        

  
  ... شدرهی خنیرحسی تفاوت امی        نگاه آسمان به صورت ب

  
   !نای بال رو سرم آوردنی خوبه حاال خودتون ا-        

  
  ...داخت به آسمان انیی و گذراانهی بلند شد و نگاه بدجنس گراشی از جانیرحسی        ام

  
 ی فوقش اگر سرکه واجب شدستی نیحاال هم منت...  قبول کردمتشوی مسئولنهی خوب واسه هم-        

  ...گهی آش کشک خاله دیشیم
  

حاضرم ...  نشنود گفت نیرحسی که امی لب طورری        بعد هم رفت به سمت درب دو لت خانه و آسمان ز
  ...ثه تو نشم  میکی زن یتا آخر عمرم تو سرکه بخوابم ول

  
....  برداشت ی جالباسی جعبه را گذاشت داخل کمد و دربش را بست و کتش را از رونیرحسی        ام

  ... منتظر بماند گفتنکهیبرش داشت و بدون ا..  خوردی داشت زنگ مفونشیآ
  

   ...رونی بمیای ممی دار-        
  

 به آسمان نگاه کند نکهی و بدون ادی را پوششیا        بعد هم دم در کتش را به دست چپش داد و کفش ه
  ...اطیرفت سمت درب ح

  
  ... مهران دم دره می بر-        
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 کرد و چشمش افتاد به چشمان مهران ی کتش را مرتب مقهی داشت نیرحسی        درب خانه که بسته شد ام

(  افتاده شی زندگی کاگنمزی جری آمد که گادشیتازه ....  او و آسمان در چرخش بودنی و مرموز بزیکه ر
رفت و ... تفاوت باشد ی بد کریسع )... میری می با هر طلوع مکی کالسلمی خبرنگار سمج فنینام نقش آفر

  ! .... کنار مهران شیینشست داخل طال
  

  ... درب را بست نی حسریام..  کرد ی        مهران هنوز داشت نگاه م
  

   ازم ؟یداری دلت تنگ شده که چش بر نمنقدی امی از هم دورسی روزم نهی -        
  

  ! .... شروع شد شی را چرخاند و متلک هاچیی        مهران قه قه زد و سو
  

لپات گل  .... قی پوستت رفری چقد آب اومده زی که ازم دور بودی روزهی نی تو هم-        
   !!...ی هوا به رنگ و رو اومدهی نیهمچ....انداخته

  
 دی پری درخت می که داشت از رویی طالدی گربه سفی کش آمد و چشمش روشی لب هانی حسری        ام

   ...دی غرشی دندان هانی لب و از بری زوم شد و سرش را تکان داد و زنییپا
  

  ... بس کن مهران -        
  

... شد انگار  ی مدی بود و سرخ و سفنییآسمان سرش پا...  زد دی بغل پشت سرش را دنهی        بعد از آ
مهران ...  خورد و دستش را گرفت به داشبورد ی تکان محکمنیرحسی زد و امی آف محکمکیمهران ت

   ...نیی پادی را کششهیش
  

   با دختر مردم ؟ی گرفتی فرنگی کشتشبی د-        
  

 نبود به مهران دست بردار...  بس کن یعنی سرش به مثابه فنر به سمت مهران برگشت که نیرحسی        ام
  ... بغل نگاه کرد و ادامه دادنهیآ
  

  ! وقت هیگفتم ... ی صورت بنده خدا رو لت و پار کردی زددمید...  نه خوب -        
  

  ... کردخیو بعد هم محکم تر توب ... نی ماشی محکم زد به دستنیرحسی        ام
  

  !!! مهران -        
  

  ...مان رها شد مهران رفت باال و فری        جفت دست ها
  

  ... بابا می خوب تسل-        
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 اسیمهران ... ابانی و آسمان نگاهش به پنجره بغل بود و خرونی بازدمش را با حرص داد بنیرحسی        ام
   ...دیچیهشت را پ

  
  ! برد ؟ی حاال ک-        

  
هران آخ و تپق خنده اش با  مهران و می زد داخل پهلوی با دست چپش ، مشت محکمنباری انیرحسی        ام

  ... گفتدی خندی انگار آدم نشد که همانطور که میول...هم رفت هوا 
  

   ...دمای دی شد اگر می میآخ چ....  ؟ دی پخش زنده هم داشت-        
  

 انداخته بود و صورتش رنگ پلنگ نییآسمان ، سرش را پا...  بغل نهی شد تا آدهی کشنیرحسی        نگاه ام
  ....  شده بود یصورت

  
  .. گفت ی داشت می مقتدرالدی        م

  
 هی اگر اما و اگر آورد ی ولچی که هنی ماه صبر کنهیاگر گفت  .. ی اسداروی نی اشی پرمی فردا من م-        

  ... بندازه انی که پرونده رو خارج از موعد به جربشی تو جذارمی میپول
  

 چشمش جابه جا کرد و خوب ی را رونکشی کاغذ ها جدا کرد و عری کاغذ آچهار را از زنیرحسی        ام
  ... عدد و ارقامش زوم کرد یرو
  

 و سنگ ارنی نییکه چون و چرا...  بذار کارا رو روال و غلتک خودش بره جلو ی حاال چه عجله ا-        
  ... بعدا ابمونی چرخ آسینندازن ال

  
  .. .دی را جلو کشیی استکان چای        مقتدر

  
 کشه بالخصوص که رقبا ی مهی کار به ثاننیسود تو ا...  ساده نباش برادر من نقدری جان انیرحسی ام-        
تا سر و  ... می و از کجا خوردی از کمیدی زده ناکارمون کرده و نفهمیی پاری زیکی می بجنبرید... ستنیکم ن

 بشنون خبر ندارن که اوضاع آرومه دی نباکه ییاهنوز اون ... می بچسبوندیصداش بلند نشده و تنور گرمه با
 کنفرانس هیبعدش  .. می رو نگرفتیی نهادیی تاکهی موضوع مسکوت بمونه تا زماندیجناب اکراد فرمودن با.. 

  ... حال رقبا شهی مییتماشا..  خدا رو عشقه گهی و اونجا دمی کنی برگذار میخبر
  

 کار خوب جا نی در اکهی کوبانده بود و گفته بود مادامنیرحسیام را اکراد درون سفره ی مقتدرالدی        م
 باشد وردستت دی بانی باشد انیری که تلخ نباشد و شرونی بی کدام آب را از کدام چاه بکشی و بفهمیفتیب

 را بر یگری که قند دینی در حیمقتدر...  به زعم خودش دست راست نیو راه کار ها را خوب بلد است ا
   ... داشت گفتیم
  

 نی حسری امشهی میچ...  که کار دست ماست بــــــه چهی و خبر بپمیری رسما اجازه رو بگی وقت-        
   !نی زممی خوری صد تا مشتم بکوبونن تو مالجمون با مخ نمگهیاونجا د!... 
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که ....  شد ی مدهی کم پشتش مکی هالی سباری شری زنشیی کرد و لب پای ارقام را نگاه منیرحسی        ام
 یگانی بایسرش را که برگرداند آسمان در حال مرتب کردن پرونده ها...  شد دهی شنی تپق خنده ایصدا

 ی برگرداند و با همان لبخند کش آمده اش که نمیسرش را به آرام ... دی لرزی مشیبود و شانه ها
  ... محو شد نیرحسی امدرسی گفت و رفت پشت درب و از دی لبری زدیببخش... توانست جمعش کند انگار 

  
   ...شی مشکی تاج موهای را زد باالدشی دسته سفنکی و عزی می کاغذ ها را گذاشت رونیرحسی        ام

  
  ... برامون اری بوهی دو تا آب می خانم ابر-        

  
 نهیسبعد هم دست به ...  که از کنارش رد شد ی اهی لبش و ساری قدم زدنش آمد و چشم زی        صدا

  ...منتظر نشست 
  

   ...ینی را گذاشت داخل سی استکان چای        مقتدر
  

  ... ؟ ستی مگه شرکت ننجای ا-        
  

 ی هم لم داد و به اطراف نگاه گذرائیمقتدر...  همانطور لم داده به تکان سر بسنده کرد نی حسری        ام
 حرکات ی روینه گذاشته بودند افتاد کم که اسمش را آشپزخای چشمش داخل محفظه بازیکرد و وقت

  ... شد رهی خنیرحسیآسمان مکث کرد و دوباره به ام
  

   و خودت ؟یخودت...  پس کو کارمندات -        
  

 شد که لباس فرم رهی گرفت و به آسمان خی زد و نگاهش را از مقتدری پوزخند کجنیرحسی        ام
 و زی که مثل صورتش رفشی ظری مچ بود و بعد دست ها خوبدشی و فرم سفدی بود و مقنعه سفدهیپوش

   ...زی می را گذاشت روینیس.... جمع و جور بود 
  

  ...بلند گفت ...  رفتن آسمان رفت ی نگاهش پی که مقتدردی و ددی را جلو کشینی سنیرحسی        ام
  

تمام پرونده ها با .... جاهی من  کننی جا کار مهیاونا ...  رو ندارم ای حوصله سر و صدا و برو و ب-        
   ...ی مگر در مواقع اضطرارشهی و فاکس رد و بدل ملیمیا

  
  .... و لمس کرد دی دی شد از داخل چشمان مقتدری        بهت را م

  
   ...شهیمگه م....  جاننیرحسی امبهیاصولتم مثه خودت عج...  چه یعنی -        

  
  ... شده بود سی اش خوارهی را برداشت که در اثر چگالش آب ، دخی  رنگیی آلبالووانی لنیرحسی        ام

  
  ! حاال که شده -        

  
  ... عوض کردن فضا گفت ی        بعد هم برا
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   ...فتادهی بخور تا از دهن ن-        

  
لخصوص  و آن نداشت بانی ای و دادن اطالعات اضافه بر سازمان را براری و تفسحی        اصال حوصله توض

 ی دوستای گرگ است ی دشمنشانی دوستستی قلمرو اکراد که معلوم نی اهل فن و کاسه کوزه هانی ایبرا
   رنگ شدر پی جمله مقتدرنی درون مغزش ادی که به حلقش رسوهیقطرات آب م... خاله خرسه 

  
 بعد هم خنده آسمان  ! ) ...نی زممی خوری صد تا مشتم بکوبونن تو مالجمون با مخ نمگهیاونجا د        ( 

  !!!!... ورم کرده اش ینی که به کمر آسمان زد و صورت و بیو دست آخر هم مشت.... 
  

 ... دی و همه جا را به گند کشرونی بدی پراگارای از دهانش مثل آبشار نوهی زد و آب می        تپق خنده ا
  ... بلند شد و غر زد شی از جایمقتدر.....  کرد ی و سرفه مدی خندی هنوز داشت منیرحسیام
  

  ... تو لباسمون رفت ی فاتجه خوندنیرحسی امی کار کردی بابا چی ا-        
  

   ....رونی امد بیگانی        آسمان از با
  

  ... بهاروند ی شد آقای چ-        
  

 اش تا ینی بشی شد و هنوز ورم سه روز پرهی که خی به صورت ابردی خندی که می در حالنیرحسی        ام
 شدت گرفت شی شد و خنده های تداعشی برانی زمی روی شد دوباره و دوباره افتادن ابری مدهی دیحد
...  
  

 کرد ی نگاه منیرحسی امزی کرد مرتب به چشمان اشک ری نگاه نمشی به لباس هاگری دی مقتدرنباری        ا
 هر دو یول....  دانست یانست و او نم دی منیرحسیام... دندی خندیهر دو م...  او هم باز شده بودشیو ن

 نقدری داند و ای که نمدی خندی مقتدری می داشت به خنده هاگری دنیرحسیبلند بلند قه قه زده بودند و ام
  ! ... خندد یاز ته دل م

  
...  دستمال را گرفت یمقتدر...  به دست برگشت دی داخل آشپزخانه و دستمال سفدی        آسمان دو
   ...ی شد به مقتدردهی کشآسمان نگاهش

  
  ... کنم ی مزی نه خودم تم-        

  
  ... آسمان لبخند زدی به روی        مقتدر

  
  ... رو ندارن زای چنجوری کردن ازی کنم دخترا دل تمی مزی نه خودم تم-        

  
  ...        آسمان دستمال را رها نکرد 

  
   ...گهی است دوهیب م شده حاال چند تا قطره آی نه مگه چ-        
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  ... دست بردار نبود ی        مقتدر

  
   ...نی کنی دم چقدر شما تعارف می مبشوی نه آسمان خانوم خودم ترت-        

  
  ...! شد دهیبا شدت هم کش...  شد دهی دستمال از داخل دست جفتشان کشکهوی        

  
  ... کنم ی خودم گندمو جمع م-        

  
... اخم هم کرده بود...  گذرا کندی نگاهی کدامشان حتچی به هنکهیو بدون ا... ته بود گفی        جد

   ...دیای که هر دو حساب کار دستشان بظی غلیآنقدر
  

 دی کشی را مزی مگری گذاشت و همانطور که سمت دزی و استکان ها را داخل مدی را کشزی می        محکم رو
  ... و خشک گفت یجد

  
   ...ی واستادنجای رو بردار ببر چرا انای ا-        

  
 را برداشت و رفت ینی گفت و سی لب چشمری به خودش آمد و زعیو آسمان سر...  گفته بود ضی        با غ

  ...داخل آشپرخانه 
  

  ... جلو آمدی        بعد هم مقتدر
  

  ... از من ؟ ی دلخور شدنیرحسی شد امی چ-        
  

  ... کرد زی را تمرشانیا را کنار گذاشت و ز هوانی لنیرحسی        ام
  

  !... نه چرا دلخور ؟-        
  

  ... رفت داخل آشپزخانه گفت ی که مینی ها را برداشت و در حوانی لی        مقتدر
  

 حرفا نی گفتم وگرنه من و تو ایمن محض شوخ...  زنه برادر من ی رفتارت داره داد مگهی چرا د-        
   ...می دست بخندهی یتم که دور هم گفمیرو ندار

  
 یآسمان م...  رخ به رخ شدند ی و با مقتدررونی رفت داخل آشپزخانه که آسمان آمد بی        داشت م

 و دندی باالخره جفتشان باز خندنکهی رفت به راست تا ای میرفت به چپ تا راه را باز کند و مقتدر
   ....نیرحسی رد شد و آمد سمت امیز کنار مقتدرآسمان ا....  کرد ی داشت نگاهشان منیرحسیام
  

  .... بغل ی صندلی را گرفت و زوم کن را گذاشت روزشی نگاه تنیرحسی        ام
  

  ... گرفتن دستمال ی        آسمان دستش را برد برا
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  ... کنم ی مزی خودم تمشوی بق-        

  
  ... نداد ی و جوابدی کشی مزی می هنوز داشت دستمال را رونیرحسی        ام

  
  .... تر آمد کی نزدی        آسمان کم

  
  ...زی بهاروند من داشتم تمی آقا-        

  
   ...دی وسط حرفش پرنیرحسی        ام

  
  روشنه ؟ ... رونی بای تا من نگفتمم نیگانی برو تو با-        

  
 نشست و دستمال نیرحسی گفت و امی لب چشمری شد زی رد منیرحسی که از کنار امینی        آسمان در ح

  ....را پرت کرد داخل سطل زباله کنار مبله 
  

  ! *** درم ببند -        
  

  ... گذره ی به خدا به هممون خوش مگهی نه نگو دنیرحسی ام-        
  

  .... دوچرخه را محکم تر فشار دادی رکاب هانیرحسی        ام
  

... رهی دونم به کجا می که نمیوسط راه....  هم مشغله نیبا ا...  من ... االن وقت مسافرته آخه ؟-        
  ...بس کن مهران

  
  .... شدنیرحسی دوچرخه اش را راند و دوش به دوش امعتری        مهران سر

  
  ...می برسحمونیبزار به عشق و تفر....  کار المرادو نی کن الی هفته تعطهی بابا ی ا-        

  
   ...رونی بدی دوچرخه اش کشری را از زیبطر نیرحسی        ام

  
   ... ! دی خوب برس-        

  
 کهی شو دادهی پطونی خر شنی خورجنی بار از اهی ... نیرحسی گذره امیخوش نم... شهی بدون تو نم-        

  .... بابا یا
  

  .... را باال کرد و قورت قورت از آب داخلش خوردی        بطر
  

 رو ای عالفنیوقت ا... . کنم سی و راست و ردی االن مقدمات کار جددیمن با.... ره مهران راه ندا-        
  ...ندارم 
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  ... گرفتیشی        مهران از او پ

  
تا به ثمر برسه ما از مسافرت ...  اداره جاته رهی کارت گگهی گفت کمِ کم تا دو هفته دالدی بابا م-        
 حرف ما واسه تو نقدری ایعنی...  جان مننیرحسیام... همه کارا رو داده  بیخودش گفت ترت .... میبرگشت

  ...برو نداره 
  

 کرد که دست مادرش را به ی نگاه می را از دهانش فاصله داد و داشت به بچه ای بطرنیرحسی        ام
  ....دی کشیسمت سرسره ها م

  
   ...ستمی نای من مسافرت ب...نه خودتو خسته کن نه منو...  اصرار نکن مهران -        

  
 و از حمام دیچیحوله را دورش پ...  بسته شدن درب اتاقش هم آمد ی        دوش حمام را که بست صدا

دو ...  و داخلش را چک کرد رونی بدی پتو کشری را از زی رفت سمت تختش و گوشکراستی...  آمد رونیب
   را بلند خواندامیپ...  برد ی کار لذت منیا شد با آسمان مشاعره راه انداخته بود و از ی میروز

  
  ....چستانمیپشت ه ... دیی آی به سراغ من اگر م-        

  
  .... کرد پی تاگرشی سرش فشار داد و با دست دی        لبه تخت نشست و با دست حوله را رو

  
  ... بهتر از آب روان یدوستان....  دارم بهتر از آب درختی مادر-        

  
 لتش را باز کرد و پرده را کی و رفت سمت پنجره و ی پاتختی را گذاشت روی را که فرستاد گوشامی     پ   

 سرخ شده را به دندان گرفت و رفت یگوی دانه مکی بود و دهی چبای که فریزیکنار زد و بعد رفت سمت م
 افتی دریتیی تویا مچ راست و چپش زد و صدی گردن و پشت گوش ها و روی را روکشی و اللنهیسمت آ

 کرد لبه تخت ی را باز مامی پکهی را برداشت و در حالفونشی و آیبرگشت و رفت سمت پاتخت....  امدامشیپ
  ...نشست 

  
  .... من یی نازک تنهاینیکه مبادا ترک بردارد چ ... دییای نرم و آهسته ب-        

  
  ... کرد پیتا....         پوست لبش را کند و فکر کرد ن ن ن 

  
 هر شبه از یکابوس ها...  تا ونک عصریبلوار پر درخت ول...  تخمه و پفک ی اشهی شی نوشابه ها-        

  .... شوندی شود که فراموش می روز مکی... درد مشترک 
  

 ها برداشته امی صفحه پی لحظه چشمش از روکی که ی نشست و در حالزی به دست رفت سر می        گوش
 به یکم .... ی و تره و جعفرحانی لقمه بزرگ رکیبرداشت و گذاشت داخل دهانش و بعد  را گوی شد مینم

 که جواب ها گوی می باقی کرد روی گرفت و سس خردل را خالینگاهش را از گوش... نظرش خشک آمد
  ... آمد 
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 تا سرانجامم ... برف ی ای آخر شددیمو سپ...  کارد ی ، دانه اندوه می ام ، دستنهی در سکوت س-        
   ....یدیبر سر گورم نبار...  افسوس ی ایدیدر دلم بار....یدی دنیچن
  

 پی را داخل بشقاب رها کرد و تاگوی شد و بعد مرهی خشی روبروی هاتی اخم کرد و به بنی حسری        ام
  کرد

  
...  پرنده؟ کی.. . محصور ی شب هایهمه درآنسو...  ، صدها ، صدها ، اما یآر...  ستاره؟ کی -        

   دوریهمه درخاطره ها...  ، صدها ، صدها ، اما یآر
  

 به ی را درون دهانش گذاشت و سس گوشه لبش را با زبانش پاک کرد و گوشی آخر خردلیگوی        م
 را برداشت و موتی و ردی خودش کشیبا دست چپ ، پتو را رو ... دیدست رفت سمت تخت و دراز کش

  ... جواب آسمان آمدنید و در همان حلوستر را خاموش کر
  

 با اندوه کیل...  گفتم یروز دوم باز م ... دی هرگز نخواهم دگرشید....  خود گفتم شی روز اول پ-        
   ...دیو با ترد

  
  ... کرد پی تانیرحسی        ام

  
 را یروزن...  کفت ی مهاواریمشت بر د ...... ی عاصۀوانیآن من د... کرد ی و هو می در درونم ها-        

  ... کرد یجستجو م
  

نگاه  ... دی لرزیگوش ... نیرحسی و خورد به صورت داغ امدی باز وزمهی از پنجره نی سردمی        نس
  ... بود انگار نگی خشک انسرنیرحسیام
  

 یهمچو ابر. .. افکند ی مهیبر درونم سا ... ی در شبستانیهمچو روح ... مودی پی در درونم راه م-        
...  کردم ی گوش ممیدر صدا...  را شی هاهی گری هایها....  شب در خواب مهی ندمی شنیم ... یابانیبر ب

 هی گرانیدر م....  ؟ یانیهوده گریاز چه رو ب ... شی خواندمش بر خوی منیشرمگ...  را شی صداالیدرد س
   ...دی نالیم
  

  ... کرد پی تانیرحسی        ام
  

  ! ؟ ی دانی دوستش دارم ، نم-        
  

... انتی سر درش بزرگ نصب شده بود سیرو...  شدنی پاساژ زری راهکراستی را بست و نی        درب ماش
 تی خاطر حرف بزند که مبادا گمان بد ببرند به نبی با آرامش و طدی و فکر کرد بادینگاهش را به جلو کش

 ری آسمان برداشته بود زراراده سبز نماز خوانده اش به اص را که از داخل سجی سبزحیتسب... رشیمثال خ
 اهل کسب که جلو ی توجه به نگاه هایدستانش لمس کرد و حجره بزرگ ته پاساژ را از نظر گذراند و ب

 یگاری سضهی نبودن عری خالی و گاه برابی دست به جای دست به کمر بودند و ای شانی مشتری بیمغازه ها
 ی ال60 فاصله هم سنش حدود نی که از همی بلندش پا تند کرد به سمت مردیمها زدند با قدیهم پک م

 گردن آمده که ی کوتاه روی و بلند و موهادی کامال سفلی و سبشی با ریمرد...  شد ی زده منی تخم65
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 را هل ی اشهی درب تمام شنیرحسیام.. دی درخشی بود و مدی سفکدستیآنهم درست مانند محاسنش 
 نقش شی لب های صورت شفافش روی به پهنای شد و لبخندزی خمی نزی از پشت مدیتمام سفمرد ... داد

  ...بست
  

   ...دییبفرما... کمی سالم العل-        
  

بعد هم به ...  سرش ی بزرگ چهار قل باالی شد به تابلودهی تکان داد و نگاهش کشی سرنیرحسی        ام
  ... و نقش بسته اطراف یمی قدیتابلو فرش ها

  
  .... بهاروند هستم -        

  
 ری اش جوارح صورت امی تمام مشکی بلند شد و با جفت چشم هاشی مرد باال رفت و از جای        ابروها

   ...دی و دست آخر پرسدی را کاونیحس
  

   ؟ی تو پسر حاج محسننمی بب-        
  

 نیی درست مثل همان وقت ها سرش را پا ...یشگی همتی بغض کرد و سر تکان داد و به ننیرحسی        ام
 را گرفت و به چشم شی قرار گرفت و شانه هانیرحسی امی آمد و روبرورونی بزیمرد از پشت م... انداخت 

  ... شدرهی خنیرحسی امیها
  

   ؟یرعلی امای ینیرحسیتو ام....  نگام کن عمو-        
  

  ... بذاق نداشته اش را قورت داد نیرحسی        ام
  
   ...نمیرحسیام...  حاج آقا نیرحسی ام-        

  
  .... را به آغوش مردانه اش فرو برد نیرحسی مرد را پوشاند و امی هاهی قرنی رومی ضخی اشکهی        ال

  
  ! .... پسر ؟یواقعا خودت .... ی خودتی پدرصلوات-        

  
  ... شد رهی خنیرحسیشت و حسرت به ام که اشک دای آورد و با همان چشمانرونی        باز از آغوشش ب

  
  .... عمو جانی چشممو روشن کرد-        

  
 شانه یهنوز رو...  نه اماگرشی تک نفره دراز کرد و دست دی        بعد دستش را به سمت مبله مشک

  ... بود نیرحسیام
  

 عمو جعفرت ادی شده یچ...  همه سال نیبعد ا... اری بییاحمد دو تا دونه چا ... نی بفرما بش-        
... امرزتی بود گمانم رفتم بهشت زهرا سر خاک مادر و پدر خدا بشیپنج شنبه هفته پ ... نیرحسی امیافتاد
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...  همه سال بس نبودنی ای قهر بودنبا م...  ؟ یبا اونا هم قهر...  سنگشونو گرفته بودی خاک روهی الهیال
  ...تن عمو نداشی گناهیبا اونا چرا ؟ اونا که جز پاک

  
 کف دست ی روینی سکی پسر حدودا شانزده هفده ساله بود از اتاقک پشت حجره با کی        احمد نام که 

  .. بدون آنکه جواب دهد خطاب به مرد روبرو گفت نیرحسیام...  آمد و سالم کردرونیچپش ب
  

  ... بنده خدا کمک کنمهی به یاومدم کمک کن...  درد دل ومدمی ن-        
  

  ... دست پسر دراز کردی روینی        چشمان مرد روبرو برق زد و دستش را به سمت س
  

 تو چنته ی و بدم هر چی ساال منتظر بودم بخوانیتو تمام ا... جون بخواه عمو ... ی بفرما چا-        
 کنم ی می کاریتو اراده کن....  بودمی روزنی احد و واحد منتظر همچی ساال به خدانیتموم ا... دارم

  ... تو لب تر کن نیرحسی زر بشه امیدست به خاک بزن
  

  ... را پس زدینی سنیرحسی        ام
  

  ... ! خوام اسم من خط بخوره و اسم شما بره به جاشیفقط م...  خوام یزر نم....  ندارم لی م-        
  

 بود برداشت و نیرحسینار ام که هنوز کی پسرینی بلند شد و استکان را از داخل سشی        مرد از جا
  .... مبله دو نفره کنارش نشستی و همانجا رونی حسری امی پانیی ، پازی مشهی شیگذاشت رو

  
 من رسم ندارم مهمونمو زبون تر یول...  دمیبهت حق م...  ؟ نجای ای بخوریی چای کنی رغبت نم-        

   ...هی عمو بفهمم مقصودت چی زنی مواضح حرف! ... اسم تو خط بخوره ؟... رونینشده بفرستم ب
  

 قد کوتاه روبرو گرفت و داد به چشمان مرد روبرو که مژه یی استکان چای نگاهش را از رونیرحسی        ام
  .... بود سی هنوز خشیها
  

 ... ی قدم ششی شما پهیهمه کاراشو کردم فقط کاف...  کمک کنم ازمندی خانواده نهی خوام به ی م-        
  ! و کمک از طرف شما بوده یریَِخ یبگ
  

  ... بخش تر شدتی شد و لبخندش رضادهی دسته مبل کشی        دست مرد روبرو رو
  

  ....ی حقا که پسر محسن-        
  

  ... چشم راستشی        بعد دست گذاشت رو
  
  

          آسمان
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 ساعته به 5 ی خسته و کوفته از کاری نوع بهکی که هر یتی بود کنار جمعستادهی اتوبوس استگاهی        کنار ا
 رمق نداشت بس که شیپاها...  ها و همه پر بودندی صندلی شد رودهینگاهش کش... دندی رسینظر م

 ی هالهی که مکان دفتر عوض شده بود هر روز وسی جا به جا کرده بود از وقتلهیامروز راه رفته بود و وس
...  را رد کرده بودند برود ، تمام کارها گردن او بودازی عیت شد و از وقی سرش خراب می روی کاردیجد

 ها درون ی خستگنی شد تمام ای باعث منی حس آرامش داشت و همی به قدر کافازیگرچه از نبود ع
 ها را نگاه کرد ی صندلیباز رو... کم کم حالش بد شد و گر گرفت انگار  ... دیایوجودش کمرنگ به نظر ب

 همه پر است به ته بلوار ستارخان نگاه کرد و از اتوبوس واحد دیاشد و بعد که د شده بی جا خالدیشا
  ...خسته شدم ... ییپس کجا...  لب گفت ری نبود زیخبر

  
 بود که حوصله نگاه کردن نداشت و ی آنقدرشیخستگ....  شد دهی شنی بوق ممتدی        همان موقع صدا

 ی اش خاکیاصال مهم نبود مانتو مشک....  پله نشست یرو و دی سرستگاهی الهیهمانجا کمرش پشت به م
 افت فشار داشتند قهبه قول مادرش همه اشان ساب... حالش بد بود و حتما فشارش افت کرده بود.... شود
  ... در آمد تی جمعتی شکایصدا...  بوق ممتد یباز صدا... 

  
   ...ی کار داریبا ک... چته ....  چه خبره آقا -        

  
  ... بوق ممتد ی      و باز صدا  
  

  !خانوم با شمام ... خانوم ؟ ...  آقا با شما کار دارن نی خانوم انگار ا-        
  

  با او بود ؟...         آسمان سرش را باال کرد 
  

   بله ؟-        
  

 و فی و ک کوتاهی هانی و آستختهی صورت ری توی طرفکی صاف یتونی زی        دختر بزک کرده با موها
 و یبعد که خستگ...  خواست یچنان به آسمان اخم کرده بود انگار طلب پدرش را م... کتاب بغل کرده 

  ... چهره اش نرم تر شد ی کمدی آسمان را ددهیرنگ پر
  

  ... شده دیرنگت مثه گچ سف.. حالت خوبه ...  آقا انگار با شما کار داره نی خانوم ا-        
  

 که به نظر آشنا یو بعد مرد..  رنگ یی بلند آلبالوی شاسنی شد و ماشدهیهش به روبرو کش        آسمان نگا
که  ... ندی گذاشت واضح ببی و نمشی مردمک های درست افتاده بود رویزیینور آفتاب پا...  آمد یم

  ... را آشکار کرد تشی هونی مرد داخل ماشیصدا
  

  ... برسونمت ای آسمان خانوم ب-        
  
 خورد و تعادلش را با کمک دست همان زن ی سکندری گرفت و کملهیدست به م...  بود ی مقتدری     آقا   

 شکمش گرفت و جفت ی را جلوشی کتابفیبعد هم ک...  بلند شد شی آمده بود حفظ کرد و از جانییکه پا
  ..و سر تکان داد ... زی را نشیدست ها
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  ...رمی خودم م ...رسهی نه ممنون االن واحد م-        
  

  ... آسمانکی شد و آمد نزدادهی پنی        مرد داخل ماش
  

  ... آداب ی مبادیرانی اکی بهت گفت نماد دیواقعا با ... ای با تعارف بدنی بابا انگار نافتو بری ا-        
  

ن و زورش نگاه ها همه برگشته بود سمتشا .... دی        بعد هم مچ دست آسمان را گرفت و پشت سرش کش
 و زمان فقط سوار شد و درب بسته شد نی زمانی تند رفت که آسمان می به زور آسمان و آنقدردی چربیم

 حرف بزند که رد کی دانست چه خبر است سعیآسمان هنوز نم.... و بعد مرد ، کنار دستش جا گرفت 
   ...یوا... دی فهمی اگر پدرش میوا... قلب آسمان آمد داخل دهانش ...  خم شدشیناگهان مرد رو

  
  ....بعد سرش را کج کرد و لب زد...  ماند کسی        چشمان مرد داخل چشمان آسمان ف

  
  ... شده ینطوریچرا رنگت ا..  خوام کمربندتو ببندمی م-        

  
  ... خشکش را به حرکت واداشت ی        آسمان لب ها

  
  ! بندم ی خودم دست دارم م-        

  
  ... آسمان خشک ماند ی لب های مرد به خنده باز شد و چشمانش رویا        لب ه

  
   ...زهیو زبونتم ت...  ها ی خوشگل-        

  
 شکم آسمان محکمش کرد ی شکم آسمان گذر داد و کمربند را بست و روی        بعد آرام دستش را از جلو

  ... اسمان ی پایو دستش را زد رو
  

  ...بستم تموم شد .. .ای از هپروت در ب-        
  

  ... بود شی پی و منگ اتفاق لحظاتجی حرکت کرد و آسمان هنوز گنی        ماش
  

  ... مرد یو بعد صدا...  شد ادی ولوم ضبط زی        صدا
  

  ... به بعد نیاز ا... الدهی اسمم م-        
  

  ... رفتم یفتم که خودم م گدیاصال چرا منو سوار کرد...  وجود نداره ی به بعدنی از ا-        
  

  ... داخل دیچی        مرد قه قه زد و کوچه را پ
  

  ... ؟ یستی ننیرحسی مگه تو کارمند امنمی بب-        
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  ... شده بود رهی        آسمان اخم کرده بود و به جلو خ
  

   ...ی چه ربطنی ای چرا هستم ول-        
  

   ... دی        وسط حرفش پر
  

   ...یپس تو کارمند منم هست ... کشمیمنم شر -        
  

  ... را مشت کرد و ناخن شستش فرو شد داخل پوست دستشفشی        آسمان بند ک
  

   ...شونمی و فقط کارمند ارمی گی بهاروند حقوق می من از آقا-        
  

  ...ان تنه اش را برگرداند سمت آسممی را زد بغل و ترمز کرد و بعد ننی        مرد ماش
  

  ... به بعد واسه منم کار کن نیاز ا ... می کنی کارهی ای خوب ب-        
  

  ...مرد دستانش را مشت کرد و بعد باز کرد و آورد سمت آسمان ...         آسمان نگاهش نکرد 
  

 االنم که  ...نی کنی تجربه منی رو داری دونم تو و امثال تو چه مشکالتیم...  من مثه برادرتمنی بب-        
...  خواهر دارم قد خودتهی من نیبب...  بود که با خانوادت آشنا شمنیاومدم دنبالت فقط به واسطه ا

 خوام با هم خواهر و برادر یم... م خواهرم افتادادی ناخوداگاه دمتی دیوقت... سالهاست خارج از کشوره
  ...باشه  .. دمیقول م.. فقط  ... میباش

  
  ... مرد ی تر آورد و آسمان داشت مکیزد        بعد سرش را ن

  
  ... باش و بخند یاالنم دختر خوب...  خوب -        

  
  ...        آسمان بغ کرد و دست راستش را برد سمت در

  
  ... شم ادهی درو پنی باز کن ا-        

  
  ...        مرد روبرو گفت 

  
  ... مامانت عمل کنه ی خوای مگه نم-        

  
هنوز  ... الدیهمان م..  شکل مرد روبرو ی شد به چشمان بادامدهینگاهش کش... آسمان خشکش زد         

 یاصال نم...  بدنش از باد سرد کولر نبود ی سردیکولر روشن بود ول...  سرد در بود رهی دستگیدستش رو
  ... افتد ی می دارد چه اتفاقدیفهم

  
  ... رو ندارم ای بازنی ا ؟ من حوصلهی کنی می چرا با من باز-        
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عادت ... آسمان عادت نداشت ..  تر امد و صورتش را مماس صورت آسمان کرد کی        مرد روبرو نزد

   ...یی افتاد در آن شب کذانیرحسی امادیناخوداگاه ...  ها را بهی غری شدن هاکی نزدنیا
  

   ...یچیه .. یستی نیچی من هی تو برا-        
  

 وجدان گونه اش گفت مکرهین...  قفل بودی ولدی را کشرهی را چسباند به در و چند بار دستگ        خودش
 دی دستمو کشهوی یعوض...  شد ی چدمینفهم... نبمکره جوابگو گفت  ... ی شدنیاحمق چرا سوار ماش.... 
 دست یالبته چرا ب.  ..یستیچالق که ن...  کره وجدان گونه اش داد زدمین....  اتفاق افتاد هوی یهمه چ... 

   ! ...یو پا هست
  

  .... کرد ی        مرد روبرو هنوز داشت نگاهش م
  

   ... ی خوام کمک کنم به آرزوهات برسیم...  کنمی نمی من باهات باز-        
  

  ... مامان من نی دونی شما از کجا م-        
  

داشبورد را باز کرد و دفترچه قانون .... ز تندش بلند شد بای آسمان و بوی        مرد دوباره خم شد رو
  ... آسمانی روی و بعد باال برد جلورونی بدیجاذبه را کش

  
  ... اجازه صاحبشیالبته ب...  خوندمنوی ا-        

  
   ...رتشی شد و دستش را برد که بگی        آسمان عصبان

  
  ؟ نه ی کش رفتفمیاز تو ک...  کنهی کار می دست تو چنی ا-        

  
  ... داد و دفترچه را عقب تر بودی        مرد روبرو جا خال

  
 شه مادر و پدرت دای پی پول هنگفتهی یتو آرزو داشت...  منم تی االن قانون جاذبه زندگنی بب-        

  ی که به همه آرزوهات برسیاونقدر ... شترشوی بیحت ... دمیمعالجه شن من اون پولو م
  

  ی خوای ازم میدر عوضش چ. . بشه ؟ی که چ-        
  

  ... آسمان فی کی و گذاشت رونیی        دفترچه را برد پا
  

 قرعه به نباریا..  سر رام سبز شهیهر ک...  کنم یبه همه کمک م... رمیِمن َخ....  خوام ی نمیچی ه-        
   ...نیهم... نام تو افتاده

  
 یاصال نم..  مانده بودرهی روبرو خبی مرد عجیم ها و نگاه مرددش به چشنیی پادی        دست آسمان سر

اصال اگر کاله ... بخواهد کمک کند  ... لی دلی بینطوری ایکی شود یمگر م... چرا ... توانست بفهمد 
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 ی را خالبتیکدام ج...  ؟ داردمثال کدام کاله تو را بر...  مغزش جواب دادی منطقمهیبعد ن... بردار باشد
 بر و رو یلیخ...  جواب دادرشی بهانه گمهیباز ن...  جا داشته باشد ی بیاگر توقع هاآسمان گفت ... کند 
تو که به قول !!! ... تو ؟...  که با تو باشه ؟ دهی همه پول منیا...  همه دخترنیا...  که خواهانت شهیدار

 و فردا دهی دبی االن مغزش آسدیشا...  است وانهی ددیبعد گفت شا... نه ... یسی جوجه خکی نیرحسیام
  ... دلش را خوش کند دینبا...  رودی مادشی
  

 نگاه کند در را بست و رفت سمت درب نی به مرد داخل ماشنکهی شد و بدون اادهی خانه اشان پی        جلو
  ...خانه اشان 

  
   ؟یاک...  دنبالت امی موقع منی فردا هم-        

  
 را شی هاکی محو شد و تنها خاک پشت الستشی رویاز جلو با سرعت نی بزند ماشی        تا خواست حرف

  ...نظاره کرد 
  

   ...شتری هم بدیشا .... قهیده دق... قهیپنج دق...  را آنجا ماندی مدتجی گی آدم هانی        مثل ا
  

  ... تویایچرا نم ... ی واستادنجایچرا ا...  ؟ سالم ی آبج-        
  

 حقوقش نی که با اولی دستش بود و فنچشی که بساط فال فروشدی را د        سرش را که برگرداند سجاد
  ... نقش بستشی لب های رویآسمان با نوک سبابه به قفس فنچ زد و لبخند...  بود دهی خرشیبرا

  
   رو هم بکشن خوب ؟یکی نی بزنن ایچی مردم نپیباز به پر و پا...  حالش خوبه های انگار-        

  
  .... دندان نما باز شد یدش به لبخند سجای        لب ها

  
 چند واحد بهم هیداداش عباس گفته باس ... شمی نمکی نزدی عوضی به آدماگهید...  تختالتی خ-        

  ... بدهادی یآدم شناس
  

 دی کششی کتابفی را از داخل کدی شانه سجاد و رفتند سمت در و کلی        آسمان دستش را گذاشت رو
  ...ل قفل و زد داخرونیب

  
دوما آره حتما  ... زترهی عزشی آبجیسجاد با همون زبون ساده برا.  حرف نزن تی اوال مثه داش عل-        

  ... شد شی پا پدی و نباستی نی اهل فال گرفتنه و کی دونه کیعباس م
  

  ...        در باز شد و اول سجاد را فرستاد و بعد خودش وارد شد و در را پشت سرش بست 
  
قول ...  درس بخونمی کنی دستت که باز شه ثبت نامم میمگه نگفت...  شدیمدرسه چ ... ی آبج-        

  ... هست ؟ ادتی یداد
  

   ...فتدی و دوباره فشارش رفت که بدی را به هم کششی        آسمان دندان ها
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  ...ستی ناالن حالم خوب... باشه داداش.. می کنی بعد با هم صحبت می باشه برا-        

  
 از سوپر سر کوچه ی که علی دارو و حسابی بلند باالستی        بعد به فکر پول آب و برق و گاز افتاد و آن ل

 واری دهی عباس آقا ، همساشی افتاد سه ماه پادشی و نی زمی شد به نشتدهینگاهش کش.... باال آورده بود 
  ... و زدی برشانی پاریل دارد چاه ز و هر آن احتماستیمی خانه قدنی گفت که اوارشانیبه د

  
 ی را روگرشی زمخت کنار در گرفت و دست دواری خورد و دستش را به دی رفت و سکندرجی        سرش گ

  ...سرش گذاشت 
  

  نیرحسی        ام
  

 هشت و عقربه ی عقربه کوچک رودنیبا د...  ساعت بوددی که دیزی چنی        چشمانش را که باز کرد اول
 شده بود و پرده اتاقش مدام با دهی چزی میرو...  چشمانش کامال باز شد و حواسش جمع ازدهی ی روبزرگ
 شیبا اکراه از جا ... ی شده بود اول صبحیعجب باد...  کردی می بازی و پنجره هم بازدی رقصیباد م

... و را کنار زد  غضروف بازوانش که بلند شد پتی و صدادی کشگرشیبلند شد و دست و کتفش را با دست د
 کند ی کند و چند قرار داد مهم را بررسدیامروز قرار بود از کارخانه بازد... وقت دوش گرفتن نداشت 

 رفت به سمت کراستی بلند شد و شیاز جا...  شد ی مای وام ها را جوطی رفت و شرای بانک هم مدیبا
   ...ی بهداشتسیسرو

  
 را کشی و به عادت هر روز دوش اللدی اش را پوشیشمیخانه  را شست و بلوز چهار شی        دست و رو

وسط راه نسکافه اش را از ... رونی گرمش را خورد و از اتاق زد بری قاشق عسل و شکیگرفت و با عجله 
 شماره نی حهمان در دی پوشی را مشیداشت کفش ها...  تمامش کرد ی گرفت و تا برسد به خروجبایفر

 خارج ی خارجنی بازرسدیرشات الزم را کرد که مبادا در نبودش کارخانه در دخادم را گرفت و تمام سفا
 شرط اطی کرد اما احتی سفارشات را هر هفته به طور مکرر تکرار منی به نظر برسد گرچه اهیاز اصول اول

 بزند و  به دفتری سردی برود به کارخانه بانکهیا افتاد که قبل از ادشی شد ادهیاز آسانسور که پ... عقل بود
 که باز دسته گل به آب دی بردارد و به آسمان هم سفارشات الزم را بگوی سپرده گذاریمدارک الزم را برا

هم دم دستش ...  برد کارخانهی کرد و آسمان را با خودش می ملی هم دفتر را امروز تعطدیشا... ندهد
 بزرگ ی توانست کارهای مدید و شا شی آشنا مشتری کرد و هم با روال کار بیبود و گزارشات را مکتوب م

 آسمان بعدش چه نکهی کند و از تصور ادای به او بسپارد و به قول معروف ارتقاء شغل پندهی را در آیتر
  ... خواهد کرد لبخند به لب سوار لندکروزش شد یذوق

  
  ... و بلند خواند دی کشنیی را پاشهی راه شمهی        ن

  
  .... آن شب افتاد ی شعر هاادیبعد ... چستانمی پشت هدیی آی        به سراغ من اگر م

  
 با اندوه کیل...  گفتم یروز دوم باز م ... دی هرگز نخواهم دگرشید....  خود گفتم شی روز اول پ-        

...  کفت ی موارهایمشت بر د ...... ی عاصۀوانیآن منِ د... کرد ی و هو میدر درونم ها ... دیو با ترد
 ی مهیبر درونم سا ... ی شبستاندر یهمچو روح ... مودی پیدر درونم راه م...  کرد یجستجو م را یروزن

در ...  را شی هاهی گری هایها....  شب در خواب مهی ندمی شنیم ... یابانی بر بیهمچو ابر... افکند 
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 هودهیه رو باز چ ... شی خواندمش بر خوی منیشرمگ...  را شی صداالیدرد س...  کردم ی گوش ممیصدا
  ! ؟ ی دانی دارم ، نموستشد ... دی نالی مهی گرانیدر م....  ؟ یانیگر
  

  ! ؟ ی دانینم... دوستش دارم ...         بعد زمزمه کرد
  

 ریی اش را تغی فکرریحسش را پس زد و قبل از آنکه از کنترلش خارج شود مس...         قلبش تکان خورد
 خاطر دهی تبادل شده رنجنشانی که بی بحثنیس نگرفته بود نکند از آخر بود تمایمهران چند وقت... داد

  ... او هم تند رفتهدیشا...  حرف ها نیمهران و ا... نه ... شده و قهر کرده
  

 ی هفته اکی...  فکر کند شتری مهران بشنهادی پی رودی بادیشا...  و وارد ستارخان شد دیچی را پدانی        م
... دی کشی انتظارش را مندهی بود که در آی و درامد هنگفتنیو ذکرش صادرات با چ شد که تمام فکر یم

 شاخ و دی را از حرکات شدنی اوباد شدت گرفته بود ....  طمع آدم خوارنی کرد ای اش موانهیکم کم د
 کرد و ی سالم بلندی و متصدنگی داخل پارکدیچیپ ... دی شد فهمی مجتمع می درخت نارون جلویبرگ ها

  .... جواب نداد نیرحسیما
  

 یول ... دیاگر فقط او بود و مهران شا...  توانست تحمل کندی را نمشی جانیا ... ی        مسافرت با مقتدر
  ... قابل تحمل بودری غنیرحسی امی برانیا... نه  ... یمقتدر

  
 ی منیشت از کنار ماشدا...  شدادهی و پدی کشرونی را بچیی پارک کرد و سوگاهی را در جانی        ماش

  ....پا تند کرد به سمتش که ناگهان...  بود ستادهی که روبرو ادیگذشت که آسمان را د
  

  ... شددای هوی        صورت مقتدر
  

  ... زدی آسمان گذاشته بود و حرف می بازوی        دستش را رو
  

  ... خشکش زدنیرحسی        ام
  

  ...دی دی م همنجای را از ای        لبخند مقتدر
  

  ... شد نشی چند قدم عقب رفت و کمرش مماس ماشنیرحسی        ام
  

  ...شی بازوی مردک رونیانگار نه انگار که دست ا...  کردی را نگاه مشی پاری        سر آسمان ز
  

  ... دردناک است نی غده چرککی شی گلوبی        حس کرد س
  

  ...        چشمانش تار شد 
  

  ... به چشمانشدیش        دست ک
  

  ...        به صورتش
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  ... زبرششی        به ته ر

  
  ... کند ی حس مزخرف درون ذهن او چه منیا...         اصال به او چه

  
...  بود که نگاه آسمان برگشت نیمهم ا...  مهم نبوددشیچرا و چطور فهم...         نگاه آسمان برگشت

 سر دی را دنیرحسی پشت سرش و تا امیمقتدر... پا تند کرد سمتش آسمان  ... ستادی راست انیرحسیام
  ...بشی را برد داخل جشی کوب شد و دست هاخی مشیجا
  

   نگاهش را از جفتشان گرفت و رفت سمت آسانسورنیرحسی        ام
  

  ... بهاروند ی سالم آقا-        
  

   کردشتری        جوابش را نداد وسرعتش را ب
  

 نیرحسیام ... شی نفس نفس زدن هایو صدا...  آمد ی آسمان پشت سرش میقدم ها ی        صدا
  ...دی مداومش به گوش رسی آسمان از پشت نفس هایصدا... سرعتش را باال برد 

  
  ... تر تو رو خدا واشی کم هی... نی بهاروند صبر کنی آقا-        

  
 گذاشت و با اخم به بسته شدن درب بشیداخل ج        رفت داخل آسانسور و دکمه اش را زد و دستش را 

  ...آسمان خودش را با نفس نفس زدن رساند و آمد داخل آسانسور....  ماند رهیخ
  

  ...        درب آسانسور بسته شد 
  

 ی می داده بود و سعهی آسانسور تکوارهی اش گذاشته بود و به دنهی سی        آسمان دست راستش را رو
  ... و همانطور تکه تکه و آهسته حرف زد نیرحسیگاهش را داد به امکرد نفس بکشد و ن

  
   شده ؟ی چ-        

  
 ستی که معلوم ندهی جوجه تازه به دوران رسکی نداشت به یلیاصال دل...  جوابش را ندادنیرحسی        ام

 هم نجایتا ا...  جواب پس بدهدزدی ری را به هم مشی به پستش خورده و مرتب قاعده هایبا چه فرهنگ
 تکان داد و بشیدستش را داخل ج...  پا افتاده کرده بود شی مسائل پنی فکر و ذهنش را مشغول ایادیز

  .... نفس راست کرد یآسمان کم ... ی سبز چمنحیبرخورد کرد به تسب
  

  ... کردم ؟ ی من کار-        
  

 قرمز ی شماره هاکسیو چشمانش ف کرد ی میی خود نمایظی اخم غلنیرحسی امی        وسط جفت ابروها
  ....آسمان گفت ...  آسانسور بود یباال

  



  تایس
  

 

 

132

  .... بدونم دی سر زده بایی بهاروند اگر از من خطای آقا-        
  

گذشته از مهم نبودن مسئله دوست داشت بداند دلخور است و ...  داد سکوت کندحی ترجنیرحسی        ام
به ... یری به خودت سخت بگنقدری ندارد ایخودش غر زد اصال لزوم پا گذاشته باز به ریحد و مرزش را ز

 هوا یب...  شده بود شیدایپ نجای هوا ای بنقدری ای مهم بود که مقتدرشی چرا برادی فهمیاصال نم... درک 
   ....ی بازویدستش را رو

  
  ...؟  .دی گی نمیزی بهاروند چی آقا-        

  
 شتریآسمان ب...  چانه آسمان بودی درب و شانه اش جلوکی رفت نزدنیرحسی و امستادی        آسانسور ا

   ....وارهی به ددیچسب
  

   ...ی مقتدری اگر از حضور آقا-        
  

لب ....  شده تنها نگاهش کرد دهی و ابروان در هم تنی برگشت سمتش و با آن چشمان شاکنیرحسی        ام
 کرد حرفش را ی می چه غلطنجای مردک انیواست بپرسد اخ ... زی را نشی هالی را خورد و سبنشییپا

 شدن درب آسانسور از مردد و نگران بسنده کرد و به محض بی هایتنها به نگاه به آن قهوه ا... خورد 
  ... را برگرداند و با سرعت خارج شد و رفت سمت درب واحدش شیرو
  

  ...        آسمان پشت سرش آمد 
  

  ؟... زودتر برم تونم امروز ی م-        
  

رفت سمت اتاقش و وسط ....  خواست ی هم میگند زده بود و حاال مرخص....  مکث کردنیرحسی        ام
 به اطراف نگاه کند رفت داخل و کتش را نکهی شد و بدون االشی خی به مشامش خورد و بیدی جدیراه بو

 هر روزه ال و کتش را به روکیآسمان رفت نزد....  انداخت و نشست ی صندلی پشتیدر اورد و رو
  ... نگاهش کند گفت نکهیو بدون ا...  گرفتشنیرحسی امیول...برداشت 

  
  ...به سالمت ... ی بری تونیم..  نداره ی لزوم-        

  
 بود و بعد کت رهی خزشی می روستی که با اخم تنها به لنیرحسی شد به چشمان امدهی        نگاه آسمان کش

  ... شکمش با دو دستش نگه داشت ی را روفشیرا رها کرد و ک
  

  ... ؟ دی نداری برم ؟ با من کار-        
  

  ... لپ تاپ را باز کرد و پاورش را زد نیرحسی        ام
  

  ... حرفو صد بار تکرار کنم هی عادت ندارم -        
  

   ...دی چرخنیرحسیم و برگه و دوباره ازی می دستش مشت کرد و چشمش روی را روفی        آسمان ک
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  ...رمیپس من م...  خوب -        

  
   ...نیرحسی راه رفت و دوباره برگشت به سمت اممهی        تا ن

  
  ... ؟ دی نداری واقعا با من کار-        

  
  .... را باز کردی دوی درانیرحسی        ام

  
...  شد دهی نگاهش به رفتنش کشنیسرحی پا آن پا کرد و دوباره رفت به سمت در و امنی        آسمان ا

  ...  تند نگاهش را گرفت نیرحسیآسمان برگشت و ام
  

 یمنم سرزنشش م...  کنم ی نمهیمن کار آسمانو توج....  ممنونم تی نهای بابت نقد بنی نازنی        از ازدا
 و مینی ما چنگنی که دختراش به ضرس قاطع می جامعه انی تو ایحت ... ی گاهفتهی اتفاق میول... کنم 
 کی یگاه...  بشه دی که نبایزی چشهی می که گاهدمید ... فتهیم!  تونه شاخمون بزنه ی و گربهه نممیچنان

 رونی که بی تو منجالبفتهی متی اهمی و به نظر خودش بکی اشتباهات کوچنی برگ گل با همیدختر به پاک
   ؟ عروسم از دستم رفترونی بمین بکشوی وسط آسمانو چطورنیحاال ا .... ستی در کار نیآمدن

  
  ...        آسمان دوباره گفت

  
  ... براتون ؟ارمی بوهی آب موانی لهی اول نی خوای م-        

  
  ... ترکش دلش را رها کرد ری کرد تی مپی وقفه تای و بعی که انگشتانش سرینی در حنیرحسی        ام

  
   !ی زدیرف م باهاش حی که داشتی نه ببر واسه همون-        

  
از داخل دلش ...  دانست یکه منبعش را نم ... ی موجود نرمکی ... یالی سعی ماکی ... یزی چکی        

 ی دمنیرحسیام....  حلقشپی کختی ری اش و هرنهی شد داخل قفسه سبیسراش... رفت داخل معده اش
  ... کردیآسمان داشت نگاهش م....  کردپیگرفت و باز تا

  
  ... ؟ ی مقتدریا آق-        

  
.... آسمان خواست حرف بزند ....  گرفته بود ادی را لشیچه زود فام...  باال رفتنیرحسی        ابروان ام

  ... قدم شدشی پنیرحسیام
  

  ! ... ؟ی بری خواستی مگه نم-        
  

  ... بودستادهی        آسمان مردد همانجا ا
  

  ! شه ی باعث دلخورنقدری نفر اونم خارج از دفتر اکی زدن من با  حرفدیچرا با...  فهمم ی من نم-        
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 دشی دسته سفنکی گرفت و عتوریبعد چشمانش را از مان...  خشک شدبوردی کی دستانش رونیرحسی        ام

  ...زی می را گذاشت روشی چشمانش برداشت و دست هایرا از رو
  

   شده ؟ی دلخور من گفتم حرف زدن شما با اون مردک باعث-        
  

 و یمانی از پشیاثر... آسمان چند بار پلک زد .... و البته با اخم ....  گفته بود دیرا با تاک» من         « 
آسمان ....  کرد ی می را کفرنیرحسی امشتری بنی شد و ای نمدهی در چهره اش دیشگی همی هاتیمظلوم
  ...گفت ...  گشت ی منیرحسیام و چشمان نه چندان نرمال زی منی که نگاهش بینیدر ح

  
صبحا ...  خوب بودی همه چروزیتا د... گهی می اگهی دزیچ...  رفتارتوننی خب ایول... نی نه نگفت-        

  .... امروز یول... دی دادیحداقل جواب سالممو م
  

  ... به در اشاره کردنیرحسی        ام
  

   ...ی مرخص-        
  

 یمدت....  محو شدنیرحسی امدی دی و از دفتر خارج شد و بعد هم از جلو        آسمان عقب عقب رفت
چرا ...  کرد واقعا چرا یداشت فکر م...  خشک ماند شی خالی رفتنش و جاری مسی رونیرحسیچشمان ام

 ی سوالمت مهم باشد و روزش را خراب کند و عالشی برانقدری سرتق ابهی دختر غرکی حرف زدن دیبا
   ...شی تاج موهای برخواست و انگشتانش را سراند الشیاز جا... نگ شد پر رشیبزرگ برا

  
 ی درب شاسی که مقتدردی دشی خوش رنگ را داد باال و از البه الی های        رفت سمت پنجره و چوب

 را باز کرد و راهنشی پقهی دست راستش را باال برد و نیرحسیام.... بلندش را باز کرد و آسمان سوار شد
 در کمتر نی سرش را به سمت پنجره باال آورد و بعد هم نشست و ماشنیی آن پایمقتدر ... دی را مالگردنش

  ... خط خورد نیرحسی امدی دی از جلوهیاز چند ثان
  

  ...        همان موقع درب دفتر به صدا در آمد 
  

  ... سالم عرض شد آقا -        
  

  ... هنوز دستش به پرده بودنیرحسی        ام
  

   ...لهی امروز دفتر تعط-        
  

 داشتند از ی که سعیی تاختند و آدم های که میی هانیوسط ماش...  ها بود نیی        نگاهش هنوز آن پا
  ... هاشان ی بدبختی رد شودند پشانیالبه ال

  
  ... اکراد ما رو فرستادن ی آقا-        
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 گرفت و رو کرد به مرد تپل و کوتاه قد نیی آن پاکیاز تراف نگاهش را نیرحسی نام اکراد امدنی        با شن
 ی دستش را بازچییمرد سو...  هم امده بودیی جابه جایبرا...  بوددارشانی بار دوم دنیا ... شیروبرو

  ...داد و بعد جلوتر آمد 
  

  .... و پاسپورت زای وی کارای برارمی اکراد فرمودن مدارکتونو بگی آقا-        
  

  ... باال رفت نیرحسی ابروان ام       
  

  ! ... ؟قای چرا دق-        
  

  .... مرد گرفت و نشست پشت لپ تاپ ی        بعد هم نگاهش را از سر کم مو
  

   ...دیانی اکراد فرمودن خودتون در جری آقا-        
  

....  را گرفت یتدر را برداشت و شماره مقفونشی مشت کرد و بعد آزی می دستانش را رونیرحسی        ام
 یقطع تماس را زد و با انگشت سبابه چند بار رو...  جواب ندادیکس... سه بوق.... دو بوق ...  بوق کی

  ... باز شودندوزی ویتی امنستمیتاچ پد زد تا س
  

   ...ستمی نیزی چانی من در جر-        
  

  ... گفت ی اهیند ثان چی را در آورد و کنار گوشش گرفت و بعد از مکثشی        مرد گوش
  

   ...هی ما چفی تکلدییامر بفرما...  آقا ستنی نانی بهاروند در جریآقا...  سالم آقا -        
  

  ... کرد ی داشت رمز را وارد منیرحسی        ام
  

  ... اکراد با شما کار دارن ی آقا-        
  

مکث کرد و بعد بذاق دهانش را قورت داد  ی مدتنیرحسیام...  گرفته بود نیرحسی را سمت امی        گوش
  ... را گرفت ی گوشدیو با ترد

  
  ... سالم عرض شد-        

  
  ... که مجبور است اول او سالم کندستی        بعد فکر کرد اکراد تنها کس

  
  ... با ما یایچرا راه نم... . سالم پسر چموش من -        

  
 و بعد به دستان مشت شده زشی لبه میست مرد و برگشت رو دچیی نگاهش رفت تا سونیرحسی        ام

  ... گفت یاکراد داشت م.... اش
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 ی کندای پری به تنت دل شادیهم گوشت ب ... کتی با شری سفرکه هم آشنا شهی... سفر برات الزمههی -        
...  به دست من باشه  مدت بذار سر رشته امورتهی... پسر اقتصاد دان... زای اومدن تو دار و دسته پیبرا
 که ی افساری جماعت بنی اندهی آی براارمی خوام اکراد بار بیم...  کفتر بام دلت نهی بشیی بد جاذارمینم

 دمی جنم و جربزتو دیاز وقت... گفتم که ...  خوام براتیبد نم...  پوستشونری زادی مزی چهیهر روز بونه 
  ...!جان  بابا ی شنویم...  و تمامنمی بیتو رو خودم م

  
 شد و هه بلندش مرد روبرو را متوجه داری پدنیرحسی وا رفته امی لب های روقی عمی        الجرم پوزخند

.... بابا جان...  بود جز هی شبیزیبه هر چ! ...  گذاشت ؟ی دلش میبابا جانش را کجا.... خودش کرد 
  ... کرد سی را خشی لب هانیرحسیام
  

 نی ایخوب در واقع من اصال آمادگ ... دیری موردو اگر فاکتور بگکی نیم اما ا در خدمتشهی من هم-        
  ... با اتمی ندارم روححاتویتفر

  
  ... وسط حرفشدی        اکراد پر

  
 ی شدن با جماعت عالی خودم دل و دماغ قاطیایتو هم درست مثه جون.... سازمی من متوی روح-        

اونوقت کفش طال ...  خوامی که میاونطور...  بذار بسازمتیول....  دونم ی میمشرب قرن حاضر و ندار
 دست مرشد و بدهاون مدارکو ...  و بس ی جنگلشری که فقط خودت شی تو کاخی و قدم بزاری بپوشدمیم

 در اون یوقتشه ببند... رتی کار دست و پا گنیخودت برو رخت و لباس سفرتو جمع کن و خودتو بکَن از ا
 زایتو پ...  کار نی گفتم بهت بگه کم کم خودتو بکن از االدیمن به م ... ی خودت باز کردی که برایدکون
..  پا افتاده پر کننشی پی کارانی با نشر و اکارتو یرونی بهی دستات النییبزار پا ... ی داری مهم تریکارا

   ...دتیتو بچسب به کار جد
  

 کرد و از ی قدم عقب تر حرکت مکی یمقتدر .... دی کشنیرحسی        مهران دسته چمدان را از دست ام
 زیرآمی تحقی نگاهمی به پنجره دفتر هم نی کرده بود و حتنشی که آسمان را سوار ماشییآن روز کذا
 دانست که پا درون قلمرو ی خوب می مقتدرای تر شده بودند و گونیهر دو با هم سرسنگ.... انداخته بود

 ی منشکی شد آسمان فقط به مثابه ی می ماهکی...  کرد ی متیرا رعا اطی گذاشته که جانب احتیچه کس
دست به فرمانش ...  حسشی حتایرفتارش و ...  هر روز نسبت به افکارش نیرحسی رفت و امی آمد و میم

ک دختر سر تق حاضر جواب و ساده لوح ی امان ی بیگم شده بود وسط نگاه ها.. کنترلش ....  شدیبدتر م
  ...یمقصود خاص

  
  ... گفت ی کرد و داشت می        مهران دوش به دوشش حرکت م

  
  ... ؟ نیرحسی خورد امیی شد سرت به جایچ ... ی شدی شه باالخره راضی اصال باورم نم-        

  
  ... را با سر انگشت نوازش کرد حی سر تسبی و تن دانه هابشی        دستش را برد داخل ج

  
  ..... شکر نعمت نعمتت افزون کند نیدینشن...  هللا شکرا...         شکرا هللا 
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 سوم فی ردی که رودی و انگار آسمان را دی خالی های صندلی هافی شد به رددهی        بعد نگاهش کش
 و سرش برگشت ستادی و متعاقبش مهران هم استادیسرش برگشت و همانجا ا...  چهارم نشسته است یصندل

   ...نیرحسیبه سمت نگاه ام
  

   ؟نیرحسی شد امی چ-        
  

 نثار مغز ی لب لعنتریز...  ماند و توهمش نیرحسی شد و امی خالی چند بار پلک زد و صندلنیرحسی        ام
  ... اش کرد و حرکت کردختهیافسار گس

  
  ... نشده یزی چ-        

  
عد با دو دوباره دوش به دوش  و بی خالی های        مهران نگاهش را کنجکاوانه دوباره برگرداند به صندل

  ... شدنیرحسیام
  

        - دنیاونا که قبل از ما رس...  ا! ...   
  

 ی شد به قدم هادهی کششانی پاری براق زنی از زمنیرحسی گذشت و نگاه امنیرحسی از کنار امی        مقتدر
  !!!آسمان ؟...  زدند ی لبخند مشی که جلوی و دو نفریمقتدر

  
   ...دی پرسی متوقف شد و عصبنیحسری        ام

  
   کنن ؟ی کار می چنجای انای ا-        

  
   ...دی اش را مالینی        مهران نوک ب

  
   ...رمی تقصی بوده من بالدی مشنهادی جفتشون پ-        

  
   ...دی را کششی که مهران بازوی اخم کرد و خواست برگردد به سمت خروجنیرحسی        ام

  
  ... طرف ، دختر اکراده ی دونیاصال م...  به کار تو کار ندارن نایا... جان مهران خرابش نکن  -        

  
 رونی و دمش را با شدت به بشی هابی را فرو کرد داخل جشیجفت دست ها...  بهتش زد نیرحسی        ام

گذاشت پشت شانه مهران دستش را ...  انداخت تیفوت کرد و نگاهش را به دور و اکناف فرودگاه و جمع
  ...اش 

  
اصال  .. ادی ازش خوشتم بدی شانی کم با هم بپرهیبذار ...  داداش یری گی سخت منقدری چرا ا-        

   ...ی اول سفرنی لج نکن همنیرحسی امگهی دایب ... گهی هفته است دهی حرفا نیگذشته از ا
  

 ی مدهی پشت سرش کشی در بهت و ناباوری اراده اچی بدون هنیرحسی و امدی        بعد هم دستش را کش
  ....شد 
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  .... گفت ی داشت می مقتدردندی        به هم که رس

  
  ... خانوم اکراد می که از قبل بهتون اطالع نداده بوددی بخشی ما رو م-        

  
   ...ییهوی ی مسافراتانی نه من عادت دارم به ا-        

  
   ..نی ساعته چمدون بستمی ننی شدتی نه به هرحال اذ-        

  
  .... حاضر و آماده است شهی شم چمدون من همتی نه اصال چرا اذ-        

  
 به نیرحسی و نگاه امدی چرخی می مقتدریو دوباره رو... زن کنارش  .... ی مقتدری        نگاه آسمان رو

  .... جا نبود چیهر جا بود و ه
  

 دهی کشنیرحسینگاه ام...  دراز شدنیرحسی به سمت امیعاقبش دست و متدی        سالم آهسته آسمان را شن
   ...دیو بعد شن...  شده خوش نقشش کوری مانی چون پر قو و ناخن هادهی کشیشد به دست ها

  
 کردن و خواستن تو فی تعریلیپدر از شما خ ... می سفر با همنیخوشحالم تو ا...  هستم ی سالم نانس-        

  ... رو نشونتون بدمشیدنی تونم تمام اماکن دیم...  آشنامیلی خسیمن با پار...  کنم نتوی سفر همراهنیا
  

  ...ی اما کلمات فارسی با ته لهجه غربیی        صدا
  

  ... گفت نیرحسی سرد و خشک رو به امیمقتدر...  بود نی        آسمان نگاهش به زم
  

  ... جاننیرحسیام...  اکرادی خانوم اکراد دختر آقا-        
  

....  کوفت و بعد دست راستش را باال آورد ی نگاه مملو از خشمش را به صورت مقتدرنیرحسی        ام
  ...دست دختر اکراد هنوز داخل هوا بود

  
دستش را به سمت دست دختر اکراد دراز ...  چند بار باز و بسته شد و دست آخر نیرحسی        مشت ام

 کرد و بعد نگاهش را ی نام نگاه می و نانسنیرحسی امی شدن دست هادهیآسمان داشت به تن.... کرد
!  نبود ی کتابگری دارانگ...  که نهشی کتابفی شد و مرتب با دسته کرهیگرفت و به دور و اکناف فرودگاه خ

 تنش و ری حری و مانتودیشلوار سف...  شددهی آسمان کشی نگاهش به سر تا پانیرحسیام...  رفتیور م... 
  ... کردی مرهیچشم را خ...  ها خوب یبا آن قهوه ا...  که طرح گل و بلبل داشت انگار یلشا
  

  ... دستش را به جلو دراز کرد ی        مقتدر
  

   ...مای مونی از پرواز ممی بهتره بر-        
  

  ...        دختر اکراد گفت 
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   ...می بر-        

  
 کنار گوش آسمان پچ پچ کرد که از چشمان یدند و مقتدر و مهران جلوتر حرکت کری        مقتدر

  ....دختر اکراد دوش به دوشش شده بود....  نماند ی مخفنیرحسیام
  

 ریغ...  آدمِ کیانگار  ... دی دکی از نزددی بایول ... دی داری خاصی پدر گفته بودن خلق و خو-        
  ...واقعا برام جالبه.... نمی بی رو مینیزم
  

...  در چرخش بود نیرحسی و امری مسنی داد و نگاهش مرتب بی هوا تکان می را توشی  مدام دست ها      
  ... گفت یبعد هم با لحن محتاط

  
  ... صداتون کنم ؟نیرحسی تونم امی م-        

  
 مکث کرد و سرعتش یکم....  با آنها فاصله داشت ی قدمکی کرد و ی حرکت می        آسمان کنار مقتدر

  ... کرده باشد بلند گفت دای پی تالفی برای انگار راهنیرحسیام.... مال محسوس کُند شدکا
  

  ... صداتون کنم ی نانسشمیمنم خوشحال م....  البته -        
  

  .... از کنترل در رفته لعنت فرستاد نیرحسی امنی        بعد به خودش و ا
  

...  افتادی و نرم داخل دلش داشت به جنب و جوش ملای آسمان سست شده بود و موجود سی        قدم ها
  .... دهانش گرفتی را جلوشیدختر اکراد ذوق کرد و دست ها

  
 ی سال عمرم آدمای سنیواال من تو ا...  راحت از پوسته سختتون گذشتمنقدری اشهی باورم نمی وا-        

  ...رانی هم خارج ارانیهم داخل ا.. دمی دیادیز
  

  ... گفت ی مقی عمیلیرا خ » ر«         حرف
  

 ی کنه ارتباط گرفتن باهاتون به سختی و آدم فکر مدیشی مدهی سخت دیلی شما در نگاه اول خی ول-        
  ...لهیشکستن عاج ف

  
  ... عمدا قه قه زد نیرحسی        ام

  
گاو  ... ستی نی هر کسکار...  پوسته شکست نی راحت ادیخوب البته چون شما بود !!! ... لی عاج ف-        

  ... خواهد و مرد کهنینر م
  

  ... سر خورد فشی        دست آسمان از بند ک
  

  .... آمدی می مقتدری        صدا
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  .... اون سمته ی خارجی سالن پروازها-        

  
 هدف داخل فرودگاه ، داخل صف ی و بجی گتی جمعنی و رد شدن از بی روادهی پی        بعد از کم

  ... گفت ی و کارت پرواز را گرفتند و مهران داشت مستادندیا
  

  ... ؟ نیرحسی پاسپورت و مدارکت دم دسته ام-        
  

...  عقب برگشته بود نیرحسیسر مهران رو به سمت ام...  نگاهش روبرو بود و نبودنیرحسی        ام
   .... کرددیی کتش و بعد با تکان سر تای داخلبی دست برد به جنیرحسیام
  

  ... مدارکش را برداشت و گفت فشی        دختر اکراد از داخل ک
  

   ....می معطلنجای رو ای ساعتکی -        
  

 از یمقتدر...  و جلو رفتنش بودندشی که همه چمدان به دست در انتظار گشاستادندی ایلی        ته صف طو
...  نا آشنا به مشامش خوردییبو .... نیرحسیهمه جلو تر بود و بعد مهران و آسمان و پشت سرش ام

 بچه گربه ها سرش نی انیعبعد ....  خودش بودکی اللی که بونیا... نه... دیی بوشتریچشمانش را بست و ب
  !!! زده بود ؟کیالل...  شال پر طرح و نگار آسمان بودی روشینی چشمش را باز کرد بیجلو رفت و وقت

  
  ... گفت نیرحسی به امرهیخ        آسمان سرش را برگرداند و 

  
   بهاروند ؟ی اومده آقاشی پی مشکل-        

  
 ... نیرحسی امی و خدانیرحسی که فقط خودش بشنود و امیطور ... شهیمثل هم...         آهسته گفته بود 

  ... حرف ها بود نی تر از ازی مهران تیول
  

 نی ایک... زشته خوب ... ا شال خانوم ؟ ب ... ی کنی چرا تعارف می خوای داداش دستمال م-        
  ! ....؟ی ترک کنی خوایعادتتو م

  
 دهی را از شال آسمان فاصله داد و اول چشم غره اش کششینی مردد سرش را باال آورد و بنیرحسی        ام

آسمان نگاهش را گرفت و ...  آسمان ی های قهوه ایشد به خنده مهران و بعد چشمانش ناخواسته رفت رو
   ...ستادی و بعد برگشت و دوباره درست انیرحسیدوخت به پشت سر ام

  
  .... و برگشت و پشت به آنها قرار گرفت دی را با پشت سبابه اش مالشینی        مهران نوک ب

  
  ! من دارم ی باالخره اگر دستمال الزم شد-        

  
 گوش ری و بعد زدی را مکنشییلب پا.... د  شد معطل بودنی می اقهیچهل دق...         به ساعتش نگاه کرد 

  ...آسمان زمزمه کرد
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   ؟ی چرا به من اطالع نداد-        

  
  ... جلو رفت یصف کم...  چرخاند ی گردنش را کمهی        آسمان زاو

  
   ؟دادمی اطالع مدی رو بای چ-        

  
نگاهش ...  کرد بروزش ندهد یسع... د  آسمان در شگفت بوییکهوی اعتماد به نفس نی از انیرحسی        ام
   شد ی تر مقی وسط ابروانش لحظه به لحظه عمی بود و اخم هاتیبه جمع

  
  ... سفر نی به ایای قراره بنکهی ا-        

  
   ...نیرحسی برگشت سمت امشتری مکث بی        آسمان بعد از کم

  
   ! ...ومدمی نحی تفری من برا-        

  
  ...نگاهش کرد  نیرحسی        ام

  
  ... شانه اش نشست ی روی        دست

  
   ...ی رکسی چمدونتو بزار رو انیرحسی ام-        

  
 دی درخشی درشت ماقوتی نی دختر اکراد با آن انگشتر نگدی سفیادی سرش که برگشت دست زهی        زاو

در دلش ....  صادر کرده بود دختر اکرادی براشی پی افتاد که چندی مجوزادیبعد ! ..  ؟نیرحسیام... 
  ... بار دوم به خودش لعنت فرستاد یبرا

  
 در صف ستادنی مختلف و ای هاتی        کارت پرواز و پاسپورت و عوارض را چک کردند و بعد از گذر از گ

وارد ....  و مهران ی بد عنق و بداخالق البته به زعم مقتدرنی و جواب پس دادن به ماموری متوالیها
 قدم جلو تر و مهران کی شد و آسمان نیرحسی شدند و دوباره دختر اکراد دوش به دوش امتیترانزسالن 

  ... در راس همه یو مقتدر
  

 گرفتن ارز ی بانک ملت برای از باجه هایکی و مهران حواله ها را آماده کردند رفتند داخل ی        مقتدر
  ...شد گفت ی رد منی حسری که از کنار امینیو دختر اکراد درح

  
  ... گردم ی االن بر م-        

  
نفر ...  هم رفت باال وروی....  گفتندی باجه داشتند می و چند نفر جلوگری باجه دکی        و رفت سمت 

 ستادی و همانجا کنار آسمان ادی الله گوشش را مالنیرحسیام ! .... ی گفتبیچش بسته غ.... مقابلش گفت 
 با جفت دست نیی را پاکوچکش براق و ی ورنفی کرد و همچنان دسته کی نگه مآسمان داشت به اطراف... 
  .... گرفته بودشیها
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  ...ستادی انهی و دست به سواری گذاشت کنار دی چمدانش را عمودنیرحسی        ام

  
   ؟یومدی نحی تفری برای گفت-        

  
  ... بود امروز یعصب...  کشاندنیرحسی امی پای        آسمان نگاهش را تا جلو

  
  ....نجامی مادرم ای مداوای بله برا-        

  
  ...در خارج از کشور ؟ ...  مادرشیمداوا... آسمان ...دی باال پرنیرحسی        ابروان ام

  
 سن خوره ی ؟ گنج کشتی از کجا آوردنشویهز ... ی ؟ در ثانشدی خودمون معالجه نمرونی مگه تو ا-        

  ! شبه ؟کی یرو زد
  

  ... نگاه کند گفت نیرحسی به امنکهی        آسمان پوست لبش را کند و بدون ا
  

 همه یول... مشی نبوده که نبرده باشی ماه دکترکی نیتو ا...  جوابش کردن نجای ایمارستانای ب-        
   ...ستی نیدیگفتن ام

  
 را گرفت شینی دستش آب بدیستمال سفبا د ... دی چی        بغض کرده بود و به زحمت کلمات را کنار هم م

  ...و ادامه داد 
  

  ...! کنم ی مشویزیتا عمر دارم کن...  بدهرشیخدا خ...  کمکمون کردریِ َخکی -        
  

...  رفتهشی حد پنی تا اانتی جعفر سیعنی..  ؟ ریِ آسمان فکر کرد َخی به چشمان ابررهی خنیرحسی        ام
  .... نبود انیاو که در جر...  نگذاشته بودند قرار ها رانیاما با هم ا

  
  ... شلوغ آن کنار ی نگاهش را کشاند به باجه هانیرحسی        ام

  
  ... ؟ ی نگفتیزی ماه چنی چرا تو ا-        

  
  ... گفتی مکثچی هی        آسمان ب

  
  ! گفتم ؟ی مدی چرا با-        

  
 از آن ی اثرچی کرد و داخل چهره اش هی را نگاه منی زمیرو...         نگاهش برگشت به سمت آسمان

  ...دختر مظلوم و ساده گذشته نبود 
  

 دهان باز مانده اش را بست و بذاق دهان و بغض و تعجبش را توامان با هم قورت داد و نیرحسی        ام
  ... از تعجب نباشد ی اثرچی کرد درون لحنش هیسع
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  ....ارتم  چون به قول خودت من صابک-        

  
 ی صندلی هفتاد هشتاد ساله رورزنی پکی...  زد و سرش برگشت به آن طرف سالن ی        آسمان پوزخند

 برنده جشنواره کن را نگاه لمی داشت انگار داشت فیچشم بر نم... روبرو نشسته بود و زل زده بود به آنها
   کردیم
  

  ... لپش را از داخل گاز گرفت نیرحسیام        ... 
  

   ؟ستمی ن-        
  

   ...نیرحسی امی پای جلونی        آسمان سرش را برگرداند و دوباره چشم دوخت به زم
  

  ! بده که من بدم ؟شوی آدم به صابکارش گزارش لحظه به لحظه زندگنیدی دای دنی کجا-        
  

 دانست از کجا ی نمنیحسری زد و امی موج متی و شکایدلخور... کالمش... لحنش... شی        درون صدا
 ناراحت و نطوریچرا ا...  کردیچرا اصال به او نگاه نم...  زدی حرف می و کفری عصبنقدریخورده ؟ چرا ا
 شی روبروی و خاکسادهچرا همان آسمان ..  نبودیمی گرم و صمشهیچرا مثل هم...  دادیدلخور جواب م

 حس نیچرا ا...  نداشت بهی موجود غرنیدر کنار ا دان را زی حس صابکار همه چگریچرا د...  نبودستادهیا
  ...چـــــــــــــــرا ... چرا .. چرا ..  کرد ی داشت خفه اش میلعنت

  
  ... گفت ضی با غنیرحسی        ام

  
با ... زخمشو ببنده ...  مشاعره راه بندازه صبحونه بخورهردستشی صابکار با زهی یدی دای دنی کجا-        

 ری صابکار نصف شب بره زهی یدی دای دنیکجا...  کنه و استخدامش کنهمشی باشیابکاروجود تمام خر
  ... وقت شب اونجا چه ن اوستی که اصال معلوم نرونی بکشه بریرکبی به نام امی الهیدستشو از تو طو

  
ه  مسکوت و سر بیآسمان هم اخم کرده بود ول..  کرد حرفش را خوردی می چه غلطدی        خواست بگو

  ... ادامه دادی همانطور عصبنیرحسیام...  کردی افکنده فقط گوش مریز
  

  ! ... عجائب ده گانه رو ؟نی ایدی دای دنی آره کجا-        
  

 که به ینی کرد که دختر اکراد در حی به آسمان نگاه مظی غلی داشت با همان اخم هانیرحسی        ام
  ... شد کی کرد نزدیساعتش نگاه م

  
  ... مونده یلیتا پرواز خ ... می معطلی ساعتهی فکر کنم -        

  
 نیرحسی بماند و امی مخفنیرحسی امدی عقب رفت تا از دیآسمان کم...  و مهران هم آمدند ی        مقتدر

 ی نگاه هاری داشت از زی شد به چشمان آسمان که سعی مدهیاما دست بردار نبود و مدام نگاهش کش
  . ..زدی بگرنیرحسیام
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  ... زد ی        مهران داشت غر م

  
  ...کهی خواست مرتی انگار طلب باباشو م-        

  
  ...دی دست مهران را کشی        مقتدر

  
 داشته باشن ی حرصهیهر وقت ....  خارج از ادب هموطنامونی به رفتارای بابا هنوز عادت نکردی ا-        

  ... کننی می کوبونن تو دهن ارباب رجوع و عقده خالیم
  

  ... گفت ی مقتدری حرف هادیی        دختر اکراد در تا
  

تا راس  ... می نگرفتادی رو ی و دست به قدرتینی مسند نشافتهی فرهنگ رشد ایرونی متاسفانه ما ا-        
 ی بانک و گشت توی تویلداری تحوای اداره باشه کی استی خواد ری قدرت منیحاال ا ... میشیقدرت م

 دست بدبخت ری رفتار کنن که زی طوردیبا...  فقر فرهنگو با رفتارشون نشون بدن نی اثر ادیبا... اهفرودگ
 خونه نی من مرد اکشهی حقش داد میاز شوهر گرفته که رو سر زن عاجز ب... هی شه قدرت دست کشیحال

 سفر چنان هیه تو  کی رکسی کنار اون اسی و پلیتی امنیروی مرده تا ندهی دادش نشون میام و فقط صدا
 لداری از تحونمیا ... ی مامور گمرکو درست بدببا من تند و زننده برخورد کردن که خانوم بفهم جوا

 ادیهنوز ...  و بس می فرهنگریهمه فق.... دهی خودش به مردم بدبخت ارز مبیبانکشون که انگار داره از ج
 مونوییای فرهنگ آریبعدم ادعا....  نه سقوط تواضعمون رشد کنهدی دستمون بافتهی قدرت می وقتمینگرفت
 ای میخودمونو احمق فرض کرد .... می کنی جهان افتخار می تو همه جای پوچالل طبنی و به امی کنیعلم م

  ... دونمی نمگرونوید
  

 زد بابت رفتار ی دوشش جا به جا کرد و هنوز داشت غر می را رونیرحسی تبلت امفی        مهران دسته ک
   به آسمان انداختی کوله و نگاهبی پول و مدارک را گذاشت داخل جفی هم کیئول باجه و مقتدرتند مس

  
   نه ؟ی خسته شد-        

  
 جلو تر رفتند و دختر اکراد و آسمان هم یمهران و مقتدر....  نگفت و فقط لبخند زد یزی        آسمان چ

 ینیرد که دختر اکراد دستش را گرفت و در ح کیآسمان داشت پا تند م..  شدند نیرحسیدوش به دوش ام
  ... گوشش مثال پچ پچ کرد ری زد زیکه قدم م

  
  ... بهت گفتم شی هفته پنویا...  ارزه یسرش به تنش نم...  نپر الدهی منی با انقدری ا-        

  
آسمان چند مگر دختر اکراد و .... شیهفته پ.. آسمان... الدیم...  سست شدشی قدم هانیرحسی        ام

چه ...  چه خبر است نجایا..  ؟ دهیپر...  با آسمانالدیم... وقت است که آشنا شده اند
  ...خبــــــــــــــر است 

  
 دی کرد که بگوی و باالخره خودش را راضدی را به هم سابشی        گوشت دهانش را گاز گرفت و دندانها

....  
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  ... ؟ دی با هم آشنا شدی از ک-        

  
   ...نیرحسی کرد سرش برگشت به سمت امی گوش آسمان پچ پچ مری        دختر اکراد که هنوز داشت ز

  
  .... هستی ماههی -        

  
   ...دی شد و باز پرسی کوتاه عصبی جواب هانی بابت انیرحسی        ام

  
   ؟ی چطور-        

  
   ....تیجمع کرد و سالن پر از ی رفتنشان نگاه مری        داشت به مس

  
 خاص مبتال هستن یماری نوع بکی به شونی مطلع شدم مادر اشی هفته پکی...  ؟ دیستی نانی در جر-        

 پرداخت شه و منم به زای درمانشون توسط پنهی پدر قرار شد کل هزدیی و البته تای مقتدری آقاشنهادیبا پ... 
 .... می کردتیزی چند تا از همکاران خبره وشی مادرشونو پری ماهه اخکی نی ایعنوان پزشک راهنما ط

 و کند داره ی و درونبی نادر قلب و عروقه و اونقدر عالئمش عجیهایماری از بنی همه باالتفاق گفتن ایول
داخل ....  جواب دادن کی همشون یی جوراهی...  انجام داد ی موثقیری گجهی نتشهی کنه که نمیرشد م

 اعزام کردن به ی اختصاصیمای با هواپشی هفته پکی شونویا.. نجاه پنجاست  احتمال درمان کامل ، پرانیا
 به استشی قلب فرانسه است که رمارستانی بنی و بزرگترنی مهمترمارستانی بنیا ... ری سل پترمارستانیب

 بر میتصم ... شونی با ای تماس تلفنکی یط... گنج بخش رجیدکتر ا... سهی پارمی تبار مقیرانی اکیدست 
  ... اونجا اعزام بشهشونی ادر شد که مانیا

  
  ... داد از زبانش استفاده کندحی تمام بهتش را پس زد و ترجنیرحسی        ام

  
 و نی رو اونم در به قول شما بزرگتربهی آدم غرکی خودشو مجاب کرده کار درمان زای پی چطور-        
  .... انجام بده ؟ گهی کشور دکی مارستانی بنیبهتر

  
  ...       لبخند دختر اکراد کش امد  

  
عالرغم ...  عجائبنی در سرزمسی مثه آلشمی مواقع منطوریمن ا ... دی از پدر بپرسدی باگهی دنوی ا-        

 چیه ... ی کنم ولی منی رو تحسی نوع نوعدوستنی و اشمی پدر خوشحال می قسم کار هانی از ایلی خنکهیا
 دهی خواهانه انجام مری خیشه کارای همزای پنکهیجز ا.. دمی مورد نشننی ا دری موجه و عقل پسندلیوقت دل
  ...دخترم

  
 که در دی که دختر اکراد در آورده بود و صدا کلفت کردنش خوشش آمد و بعد آسمان را دیی        از ادا

   ...ی کند و عمدا زبان چرخاند به شوخیسکوت کامل دارد به مذاکره او با دختر اکراد گوش م
  

  !!! ... دختر ندارد نشان از پدر شهیهم....  نه -        
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 به قول دختر اکراد شهر ای سی را به مقصد پاررانی ، امای انجام گرفت و هواپری ساعت تاخمی        پرواز با ن
 که چشمش به آسمان بود و ینیرحسی همه جز امی خوب بود برازی همه چمایداخل هواپ... نورها ترک کرد 

 شد ی شد و از چشم مهران نمی مه بماند و از چشم همی داشت از چشم همه مخفی که سعیید و نگاههانبو
 هشی عاقل اندر سفی شد و نگاه های مدی از راه دور مهران صنیو از هر ده بار هشت بارش توسط دورب

 گرفت ی را مشبانی بعد از سفر گردی که شای بود و عواقبزی همه چیای گونیرحسی امیداخل جفت چشم ها
 ی می کرد و گاه بازی شده بود را روشن مهی تعبیندل هر صی که جلوی کوچکی هاتوریدختر اکراد مان... 

 را شی بود که دست های تنها نظاره گر آسماننهی دست به سنیرحسی و امدی دی کارتون میکرد و گاه حت
  .... گرفت یرو م...  مخالف یچسبانده بود به هم و نگاهش اما در جهت

  
 که سیبه پار...  زد ی چرت مای خورد و ی مزه پرواز را می بی غذاای هم که کال کل سفر را ی  مقتدر

 ی معماری و چشم اندازهامای هواپی بال و جلوری زی هانی ها متصل شدند به دوربتوری شدند مانکینزد
 دشانی مانع دیم کیابر یهوا...  را مجذوب خودش کردنیری و سانیرحسی امی به طرز شگفت آورسیپار

...  گم شود شانی سن الی و نمافنسی عمارت دری وصف ناپذری و تصوفلی نبود که شکوه ای شد اما آنقدریم
 کرده شی جنگل پر و انبوه کنده کارکی مانست که از دل ی می اشهی مجسمه شکی درست مثل سیپار

  ...باشند 
  

 رفت داخل ی آسمان انگار داشت می کرد ولی کرد و نمی نگاه مری        دختر اکراد با آرامش به تصاو
 شی مانتور روبروی سرش محکم خورد رومای تکان هواپی شد که با کمکی بار آنقدر سرش نزدکی و توریمان

 بچه سر تق کنار دختر بی عجی رفتارهای داد زد که تمام حواسش پنیرحسیو آخش در امد و تپق خنده ام
  ...دستش است 

  
 به قهی دق10:20 ساعت سفر نه چندان خسته کننده حدود ساعت می بعد از چهار و نمایخره هواپ        باال
 گرفتند دختر اکراد داشت لیبار و چمدان ها را که تحو...  در فرودگاه شارل دوگل فرود آمد سیوقت پار

  ... گفت یم
  

 هیفقط کاف .... هیستی و توربایده ز کشوره و فوق العانی فرودگاه انی و مدرن ترنی بزرگترنجای ا-        
 و دوست اری شهرک تمام عهی واسه خودش ی تا بفهمی آلبوم ورق بزنهی هاشو مثه نالی و تمام ترمیبر

   ....هیداشتن
  

 داد که مرتب با تکان سر و لبخند ، دختر ی مارکوپولو گوش می        آسمان انگار داشت به داستان ها
  ... کرد یم به ادامه بیاکراد را ترغ

  
  ...دی رو به دختر اکراد کرد و سرش را از پشت مهران عقب برد و پرسی        مقتدر

  
   راهنما ؟می کجا بردی االن با-        

  
  ... و لبخند زددی        دختر اکراد دسته چمدانش را کش

  
  .... نداره یهتل فاصله چنداناز اونجا تا ..  به مرکز شهر رهی مbخط  ... rer ستگاهی امی بردی با-        
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  ... زد یی        مهران لبخند دندان نما
  

   !رهی چنده همشمتشی ق-        
  

 زد و گوشه شال طرح دارش را ی لبخندمچهیآسمان ن...  مهران گل انداخته بود ی گفتن هارهی        همش
 اطراف شارل دو گل یاشتن دوست دی بود و معماری هاللی سقف هایفرو کرد داخل و چشمش مدام رو

...  
  

 نی ای تماشای برای موثقزهی انگچی هشی کرد و برای را نگاه مشی پایفقط جلو...         دختر اکراد نه اما
  ... وجود نداشت ی فوق العاده جذاب غربتهیمدرن

  
ا هم که کوچولو  ماهیتو... البته بزرگسال  ... وروی 10 هر نفر ی که من اطالع دارم برایی تا جا-        

   ...میموچولو ندار
  

  ...دی مالشی هاطنتی شی را مثل تمام زمان هاشینی        مهران نوک ب
  

  ! ؟می پ من ک-        
  

   ...دی پرسی        مقتدر
  

 شمی دارم تلف می نداشتم از خستگی خواب درستشبمی دکشهی طول می تا مرکز شهر چقدنجای از ا-        
...  
  

  ... شانه اش را باال انداخت و جواب دادشییختر اکراد به عادت اروپا        د
  

   ...می تو راهی اقهی دقی حدود س-        
  

 بود را از نظر ختهی آونیی به پای        آسمان سرش را باال کرد و لوستر بزرگ وسط که تا ارتفاع چند متر
   ...دی بدجنس شد و داد کشنیرحسیگذراند و ام

  
  ! ... الجثه ان می چقدر عظنجای ایوهای موس-        

  
 خوران عقب عقب ی و بعد سکندردی به هوا پری مترمی        آن هم درست کنار گوش اسمان و آسمان ن

 نیرحسی قدم شد و امشیدست دختر اکراد پ ... شی بازوری رفت که برود زنیرحسیرفت و تا دست ام
  ...مهران سرش برگشت  .... دیو پشت گردنش را مال دی هوا مانده بود پس کشیدستش را که تو

  
  !صدات کشش نداره داداش  .... می کنجی حراست پمی بری خوای منیرحسی ام-        

  
 رهی باال خی به لوستر هاگری دنباری        آسمان که تعادلش را حفظ کرده بود و در حال راه رفتن بود و ا

  ... زد و رو به مهران گفت ی قه قه امچهی دختر اکراد نی ولدی شد نخندینم
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   !دیندازی دوفونس می لوئادی شما منو -        

  
 شباهت بی تبار را دوست داشت و عجییای اسپانی فرانسونی کمدنیا ! ... دی خندنیرحسی امنباری        ا

ت و دنبه اشان بود و البته تنها تفاوت بارزشان در عرض و اندام و گوش ... شی رویداشت به مهران تپل جلو
  ... نداشت یکه مهران داشت و لوئ

  
  ... تر کرد کی        مهران خودش را به دختر اکراد نزد

  
  ....ادهی زمتشیتفاوت ق ... می رسی معتریسر... می بری با تاکسشهی نم-        

  
  ... خندهری زد زی        دختر اکراد لبخند زد و خواست جواب بدهد که مقتدر

  
  ... مهران جانمتهی نداره قتی ما اهمی که برایزی تنها چ-        

  
  ... کرد حی        دختر اکراد بالفاصله تصح

  
 از مترو ای استفاده کنم اصوال یمن عادت ندارم از تاکس... صرف نظر از بحث به صرفه بودنش -        

من ... البته به نظر من .. من تره  راحت تر و ایلیمترو خ...  کنمی مهی کرانی ماشای کنم یاستفاده م
 دردسر ی راحت و بیلیخ...  کنم ی می خودم رانندگکهی از زمانشتری بیحت...  باهاش راحت بودم شهیهم

   ...ی کنی اوقات سفرتم مطالعه می و توی رسیبه مقصد م
  

  ...        آسمان سرش برگشت به سمت دختر اکراد 
  

  ؟ دی شما هم اهل مطالعه ا-        
  

 شانه ی خوش تراشش را باال برد و گذاشت روی آسمان لبخند زد و دست های        دختر اکراد به رو
  ...آسمان 

  
   ؟یشما هم کتابخون...  اوهوم-        

  
  ...        آسمان با شوق سر تکان داد 

  
 گرفتند و یم ی زد که کاش تاکسی داشت غر می افتاد و مقتدری        مهران داشت از کت و کول م

  ... گفتی آسمان بود که داشت می وسط تنها گوشش به جواب هانی انیرحسیام
  

  ... خونم ی مادی کتاب ز-        
  

   ؟ی تابحال خوندای ی خونی هم می فرانسویکتابا ... ی خونی میی چه نوع کتاباشتری ب-        
  



  تایس
  

 

 

149

  ... شد شتری        آسمان شوقش ب
  

  ... دوست دارم یلی هوگو رو خکتوری ویارمان...  آره -        
  

 ی آن دو گوش می هم به حرف های آسمان بود و انگار مهران و مقتدرکسی فشی        دختر اکراد رو
  ...دادند

  
   ؟یکدوم کارشو خوند...  واو -        

  
  ... هم گوژپشت نتردامهی آخرنیا...  خندد ی که میمرد...  کلود ولگرد -        

  
  ...سرعتش را کند کرد .. . جلوتر بود ی   مهران کنار دست آسمان کم     

  
 نیا ... نهیرحسیالبد گوژپشت نتردامم ام...  خندد منم ی که میمرد.... الدهی کلود ولگرد که م-        
 در یی لبخند دندان نمانیرحسی امیبعد هم سرش را برگرداند و برا...  مزخرف باشه دی بایلی خهیآخر

  آورد
  

  ... صادر کردهی نشنود از کتابش دفاعنیرحسی که امی        آسمان آهسته طور
  

   ...رهی نظی کار بنی ای کرامتی آقاادی ا دلتون م-        
  

 خفنشان در ی چهار شانه و پاگنده وار و تفنگ های هاسی پلنی که چشمانش بینی در حنیرحسی        ام
  ... لب گفت ری زدی چرخی مستگاهی اطراف ای هایحال گشت گزن

  
   ...د؟ی کشگاری سشهی منجای ا-        

  
  ... قدم شد شی دختر اکراد پی بشنود ولی        انتظار نداشت جواب

  
 رو دارن که ییالبته مکان ها..  کشن ی مگاری ها مدام سی فرانسونجایا... البته ...  اوهوم -        

  فندک بدم ؟....  دارن ونهی مگاری فوق العاده با سی ولهشی متی ممنوع رعاگاریداخلشون قانون س
  

 ی سبز متبرک به ذکر هاحی و پشت سبابه اش خورد به تسببشی دستش را برد داخل جنیرحسی        ام
  ... گفتنی و در همان حدی کشرونی کتش بی داخلبی را از داخل جگاریفندک را برداشت و س... آسمان 

  
  ... نه ممنون -        

  
 از نیرحسی آهسته بود که امی انقدری کرد ولی مفی مهران تعری        آسمان داشت اوائل داستان را برا

با انگشت  ... دی و عاشق شدنش را فهمچارهی گفت تنها متهم به قتل و اعدام و دختر بی که میتمام جمالت
 مرد چهار کیهمان موقع  ...  و گذاشت گوشه لبشدی کشرونی نخ بکی زد و گاری به ته سیسبابه ضربه ا

 ی آمد و با موهاکی سبزه گون نزدی و پوستدی رسی به زحمت منیرحسی امی که تا شانه هایشانه با قد
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 که به پاکت دست ی گفت که دختر اکراد در حالیزی چبشیبا زبان عج...  گنده ینی و بی فرفریمشک
  ... اشاره کرد گفت نیرحسیام
  

  ... خوادی مگاری نخ سکی -        
  

  .. گذر از بند حادثه گفت ی بود براامدهی        مهران که انگار از داستان گوژپشت خوشش ن
  

   کنن ؟ی میی گداگاری پول خورد ، سی به جای فرانسوانی عجب متکد-        
  

  ...        دختر اکراد رو کرد به مهران 
  

 داره و اونا هم هوس کردن گاری سی کسننیهر جا بب. .. دارن ادی زبی عجی عادتانی از انجای نه ا-        
  ... امر کامال مرسومهکی نیا...  کنن ی مگاری سی و تقاضاانی راحت میلیخ
  

 گرفت و مرد با لبخند گفت شی روبروی و به سمت مرد مو فرفررونی بدی را کشگری نخ دکی نیرحسی        ام
..  
  

  ... بوکو ی مقس-        
  

  .. شد گفت ی که لبخند از لبش کنده نمیکراد در حال        دختر ا
  

  ی کنه در جوابش بگو ژُ تان پخی داره تشکر م-        
  

   ....ی        مهران زد به شانه مقتدر
  

  ... خوان بنده خدا رو پخ کننی بهش دادن در قبالش مگاری نخ ناقابل سهی -        
  

 ی جا به جا کرد و به جای ساعد دستش کمی را روشین ورفی زد و کی        آسمان تنها لبخند م
  ... زد آهسته گفت ی که داشت فندک را مینیرحسیام
  

   ...ی ژُ تان پخ-        
  

  ... خندهری        مهران زد ز
  

  ....شاطر راهنما  ....ایفتی راه می دار-        
  

 گفت که یزیبه سمت آسمان دراز کرد و باز چ و دستش را دی نا معلوم خندی        مرد چهار شانه هم به علت
 یدست مرد مو فرفر...  و بعد با زبان خودشان جوابش را داد دندی و آنها نفهمدیانگار دختر اکراد فهم

 از گرشی را با دست دگاری و سرددستش را فش...  بود نیرحسیام....  به آسمان گرفته شد دنیوسط راه رس
  گوشه لبش برداشت و گفت



  تایس
  

 

 

151

  
   ...ی ژُ تان پخ-        

  
 چشمان ی بعد تنها نگاه آسمان روی منعطف شد و دقائقنیرحسی        نگاه هر چهار نفر به حرکت ام

 بدش زی کرد و از نگاه ممتد آسمان نی را دنبال می رفتن مرد مو فرفرری بود که داشت مسینیرحسیام
  ... بود انگار امدهین

  
  ... شد مهران گفت ردای که پددی        قطار بنفش و سف

  
   ؟الدی هدفونم کو م-        

  
  ... سرش برگشت ی        مقتدر

  
  االن ؟.. هدفون ؟-        

  
 درصدشان هدفون به گوش بودند 80 به بی که قرستگاهی داخل اتی        مهران با چشم اشاره کرد به جمع

  .... رفتند ی ور مشانی های با گوشایو ...  خواندندی کتاب مای منتظر بودند ای ی درصد باقستیو ب
  

  .... همرنگ جماعت باش یدی نشن-        
  

 با به هم زدن صف قصد سوار شدن زود هنگام را ی        وسط سوار شدن ها مرد بلندقد کت و شلوار پوش
   ...دیداشت که مهران زد پشت شانه اش و دادکش

  
  ! ...ار شو گفته مثه آدم سو ... نی عمو اونو بب-        

  
 کرد ی پشت سرشان اشاره می افقی هالهی می بزرگ نصب شده روغاتی        دست مهران به سمت تابلو تبل

 ینگاه مقتدر....  با چهره گاو در حال به هم زدن صف بود به قصد زودتر سوار شدن ی ، آدمریدر تصو... 
 ور نی ای متفاوتیازرد عجب فرهنگس کی داشت فکر منیرحسی شد به پشت سر و امدهیو بعد آسمان کش

 مهران بودند و نیهمه با زبان خودشان در حال تحس....  دست زدن آمدیکه صدا...  علم کرده اند ایدن
 ی شد و هی زد و خم می منهی مرکز توجه همگان قرار گرفته بود مدام دستش را به سنباریمهران که ا

   کردیتکرار م
  

   ...یمقس...  بوکو یمقس...  بوکو ی مقس-        
  

   و گفتدی        دختر اکراد خند
  

  ...خود خودشه ...  دوفونسه ی خود لوئ-        
  

   ...دی ها زمزمه آسمان به گوش رسقی تشوی        از البه ال
  



  تایس
  

 

 

152

  !! ... باشه ادتونی نیا...  بهاروند ی شما هم بده آقایبرا...  من بد و ناپسنده ی که برایزی چ-        
  

 که منظور مستتر نیرحسی سوار شد و امنگری تحستی رد شد و پشت سر جمعنیرحسی        بعد هم از کنار ام
  ... باال دی گرفت و خودش را کشلهیدر کالم آسمان را نگرفته بود بعد از همه ، دست به م

  
 یتر اکراد و مقتدر و دخشهی به شدهی راه مناظر آنقدر شکوه و جالل داشتند که آسمان چسبنی        در ب

 شی نشسته بود و روبروی صندلی رونیرحسیام....  گرفت ی عکس می زدند و مهران هی چرت مبایتقر
 به تی که حساسد شیو او مرتب به خودش متذکر م....  که اصال و ابدا حواسش آنجا نبودیدختر سرتق

  ... نکنری درگتی روبرویخاص جمالت موجود مقصود ی هادیخرچ نده و خودت را با عالمات سوال و ترد
  

 هم نیرحسی شهر نورها مملو از شوق و لذت بود که امی های ها و معمارنهی        آنقدر نگاه آسمان به سبز
 ونی مل12 از شی شهر فرانسه با بنیباتری و زنی بزرگترسیپار....  ها شدیکم کم مجذوب هنر دست غرب

 فکر نیرحسیام...  کندیم را به خود جذب ستی تورونیمل 45که به قول دختر اکراد ساالنه  ...تیجمع
   ....رانی برابر درامد کل نفت اکسی بالغ بر ای درامدیعنی ستی تورزانی منیکرد ا

  
 فوق ی های تا طراحی سنتی هایاز معمار...  کرد ریی تغی طرح معماردندی که رسسی موری        به هتل ل

...  را گرفته بود شانی روبرودیز پا تا نوک ساختمان تمام نور و سف که ای روح نوازی رنگباتیمدرن و ترک
   ...تهی شد اسمش را گذاشت مرز سنت و مدرنیم
  

 ی ضلع مشرف به لنی از چندیکی ی مصنوعاچهی نخل اطراف دری درخت های        آسمان نگاهش رو
  ... سرانده شد سیمور

  
  .... قشنگهیلی خ-        

  
  ... سرش جابه جا کرد ی لبه دارش را رو        مهران کاله

  
  ... از قشنگم برو باالتر-        

  
 ساختمان کی ای گوی نبود ولدی درست قابل دهی زاونی که از اگرشی شد به ضلع ددهی        نگاه ها کش

نور  ی برف و براقیدی و سفشهی سنگ و شی با نمایساختمان... مجلل بالغ بر چهار طبقه قابل مالحظه بود 
...  
  

خدمه کراوات پوش و موقر هتل ....  هتل ی ضلع جنوبیای نخل ها که گذشتند به سمت ترانی        از م
 نیرحسی و مهران و دختر اکراد جلو تر بودند و بعد آسمان و پشت سر همه امیمقتدر..  کردند ییخودنما

...  
  

  ... سر و شال طرح دار آسمانی و نگاهش را سراند رودی دسته چمدانش را کشنیرحسی        ام
  

  ! ؟قای بود دقی خوام بدونم منظورت چی م-        
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  .. سرعتش را کند کند گفتی برگردد و حتنکهی        آسمان بدون ا
  

   ! بایو نه تقر ... قاینه دق...  نداشتمی منظور-        
  

 ی به مرد شلوارک پوشدیگاهش را کش و ننیری زی قسمت های را فشار داد روشی فک فوقاننیرحسی        ام
  ... زد انگار ی مدی نشسته بود و پوشش آنها را دای تردی تمام سفی های صندلیکه رو

  
  ... منم بده ی تو بده که برای برای چ-        

  
آسمان ...  رفتند ی و مهران داشتند میمقتدر ... نیرحسی        آسمان مکث کرد و بعد برگشت به سمت ام

  ...شی پاری زنی زمی گرفت و سراند رونیرحسی کرد و نگاهش را از چشمان امسی را خشیلب ها
  

  ...دی شالشی خی بدی اگر منظورمو نگرفت-        
  

  ... دلش گرم شود دی فرو کرد شابشی دستش را تو جنیرحسی        ام
  

   ...شهی نم-        
  

   ! ...قای دقشهی چرا نم-        
  

 نی اول اهیاز ثان.....  ممکنهری من صابکار غی که هضمش برای زدی حرفبای و هم تقرقایهم دق چون -        
 دنی عالمه سوال دارم و مجال پرسهی...  اعصابمهی که مدام رودمی شنییزای و چی کردیی کارایسفر لعنت

   تو کاسه ذهنم ؟یذاری جمله مجهول مهی... بعد در جواب من  .... ستین
  

 تر شد و نگاهش کی نزدنیرحسیام... دی کشی بود و انگار نفس هم نمنی زمین هنوز نگاهش رو        آسما
 متوجه ای و مهران و دختر اکراد گویمقتدر...  افکنده آسمان گشت ری به زی های و قهوه اری مسنیب
  ... شدند ی محو مدی دی نشده بودند که کم کم داشتند از جلوابشیغ
  

 چی وجه و هچی گفت به هیکی گفت اصال و آن یکی نی مکث با هم شروع کردند ایم        هر دو بعد از ک
 ی ور مفشیباز سکوت کردند و آسمان با گوشه ک ... ی تالقنیکدام جمله اشان را ادامه ندادند بعد از ا

  ....بشی داخل جحی با تسبنیرحسیرفت و ام
  

آسمان گفت شما از اول .... ن هم شروع کرد  تا آمد حرف بزند آسمانیرحسی بار امنی دومی        برا
   ...ی زنی پرده نمی گفت چرا حرفتو بی داشت منیرحسی و امدیشروع کرد

  
 داشت طرح لبخندش را از ی زدند و هر کدامشان سعی لبخندمچهی باز شد و هر دو نخشانی نباری        ا

  ... لب گفت ریو ز آسمان بود ی لبخند های رونیرحسینگاه ام...  پنهان کند یگرید
  

   زمن و در طلبتیزی گریم...  حس چه حاصل دارم نیمن از ا..  که در دل دارم ستی چه حسنی ا-        
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  !        بازهم کوشش باطل دارم 
  

رفت و ... ختی را به هم رنیرحسی ، درون معده امالیموجود س...  نگرفت نی        آسمان نگاهش را از زم
 حرارت بدنش و ی رودی کشی گذاشت و بعد هم دستری خونش تاثانی شرکیاستولی و دکیستولی سیرو

  ....افولش داد 
  

 به ی منتهی مصنوعاچهی دو لبه درانی مییجا... یی اتمسفر جادونی حاکم شده بود در اینی سنگی        فضا
 ی پشه هایت رو که نگاهش داشینیرحسیو کنار ام...  و پر صالبتبایکنار درخت کاج ز.... یدرب اصل

 اتی بود و در اباو را که در شعر ی کرد تفاوتی منی و فکرش داشت سبک سنگدی خزی آب می رودهیجه
  .... فروغ نبود یاصل

  
  ... گفت شهیآسمان زبان به سخن چرخاند و آهسته تر از هم...  کامال محسوس ی        بعد از سکوت

  
  ! ؟دی کنی جعل شعر م-        

  
  ... ابروانش را باال دارد نیرحسیام...  ؟ دی لرزی مشی        صدا

  
  چرا جعل ؟....  نه -        

  
  ....و آسمان خواند...  بود که نگاهش را گرفت و پلک زد نیرحسی امنباری        ا

  
  ... بودنی اصلش ا-        

  
   زمن و در طلبتیزی گریم...  عشق چه حاصل دارم نیمن از ا...  که در دل دارم ستی چه عشقنی        ا

  
  !        بازهم کوشش باطل دارم 

  
  ... پوزخند زدنیرحسی        ام

  
  !دستم بزنم ؟..... نی آفر-        

  
  ... بلند شد نیرحسی امی        آسمان سرش را برگرداند تا برود که صدا

  
  ... کجـــــــــا ؟ -        

  
  ...        آسمان برنگشت

  
   !!یارت پ-        

  
   گفتشهی خسته تر از همنیرحسی        ام
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  ! بردمت ریرکبی اونو که بعد ام-        

  
   ...دی        آسمان خند

  
  ...!گمیخونتونو م...  مسجد بود نی شما که گفت-        

  
خت  خراب کرد و اندالی چپ آسمان را با جرثقی کوچه علواری و دای دلش را زد به درنیرحسی        ام

  .... دلش را نی دمل چرکرونیب
  

  .... ادی زیلیخ...  دلخورم ازت-        
  

 شی کف دستش و از دسته های رونیی ساعدش رفته بود پای از روفشی        آسمان برگشته بود سمتش و ک
  ... شده بود زانیآو
  

   !!!ی چه تفاهم-        
  

 ی چمدانش را عمودنیرحسیام...  صورتش شد کیمی مهمانی لبخند می        بعد انگار بغ کرد و اخم جا
 شلوارش و بدون توجه به جمله مابعد آسمان بی ر ا برد داخل جشی گذاشت و جفت دست هانی زمیرو

  ...گفت 
  

زلف در دست ....  چه یعنی یا مست از خانه برون تاخته....  چه یعنی یا  ناگهان پرده برانداخته-        
 انی و منظور گدایشاه خوبان...  چه یعنی یا  با همه درساختهنی چننیا ... بیقصبا گوش به فرمان ر

  ... چه یعنی یا  مرتبه نشناختهنیقدر ا ... یا شده
  

نگاهشان را ... کی چی بار هنی اولی و برانیرحسی امی شد تا نگاه مملو از دلخوردهی        نگاه آسمان کش
  ... زمزمه کرد نیرحسینگرفتند و ام

  
سخنت رمز دهان ...  چه یعنی یا  درانداختهیبازم از پا ... ی نه سر زلف خود اول تو به دستم داد-        

  ... چه یعنی یا  به ما آختهغی تانیو از م ... انیگفت و کمر سر م
  

 دختر اکراد یصدا...  اش ی مقصود خاصسی و جوجه خنیرحسی امنی تر از قبل مابنی سنگی فضاانی        م
  ... پشت سر آسمان آمد از
  

  .... ؟ نیای شما دو تا چرا نم-        
  

 و بعد اطراف و داخل نی زمی رودیآسمان چشمانش را کش....  گفتی می را هم غربشی        دال ها
  ... لب گفت ریو بعد هم ز.... هوا

  
  ... همه منتظرتونننی بر-        
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 ی از طعم تلخ مستتر در صدانیرحسیام... وع به حرکت کرد  را برگرداند و شرشی        دست آخر هم رو

و ...  کرد و دسته چمدان را گرفت و رو به دختر اکراد و دوش به دوش آسمان شد یآسمان چشم پوش
  ... شود و برود الشانی خی زد که دختر اکراد بی آهسته قدم میآنقدر

  
  ... من همون حکمو داره ؟ یه برا تو بده کی برایچ... ی هنوز جواب سوالمو نداد-        

  
  .. درخشانش را به کمرش زد ی        دختر اکراد دست ها

  
 دو نفره توپ راه ی روادهی پهی زهی شانزا لابونی تو خدی تونیبعدا م.... دیاری بفی تشرعتری سرشهی م-        
  ...دیبنداز

  
 نیرحسی امدیکه از د... ش کش آمد  و آسمان لبخندشیری سیِ داخل دلش گفت لعنتنیرحسی        ام

  ... بود هی به پوزخند شبشتریب
  

 ی جلویدنی فوق العاده دی قاب نقاشکی ی که شدند منظره قرن هجدهی دالی        وارد رستوران ل
 دی دو طرفه و رنگ سفی و پرده های با فرم سنتی شکل در ضلع شرقیسه پنجره هالل...  تجسم شدشانیرو

...  کرد یم ی تداعنیرحسی را درون ذهن امی پهلوی کاخ های معمارشیی دار طالشی ریناب و لبه ها
 ی زرنشان گنبدنهی شکل بزرگ به نام خود زده بود و دو آیضی بی نقاشی تابلوکی را ی و جنوبیضلع شمال

ه  نورافشان کیلوسترها...  کرد ی میی مشرف به آن خودنماواری، درست در همان بعد و اندازه اطراف د
 ی معنا می دالی مجلل پنج ستاره لان شهر نورها را درون رستوردی رسیگهگاه ارتفاعشان به دو متر هم م

 اشغال یدنی نوشی و بلورهاستالی کری بلند و جام های هاهی نقره کوب با پایزهای را میضلع غرب.... کرد 
 ی پنج ضلعی ها با الگویندل و صزی و طرح دار ، مبای زی منقوش به مربع های هانی زمیکرده بود رو

 تمام ی های داشت و صندلی کات بنفش رنگنشانیری که لبه زدی سفی هایزیروم...  شده بود دهیمنتظم چ
 ی درست مثل نمازی نسی موری داخل رستوران لدمانی و چیدکوربند .... ی ارهی گاه داهینقره با تک

 کی توان گفت ی که به جرات میینما....  کرد ی می را تداعکی مدرن و کالسی از معماریقی تلفشیرونیب
   ...نجای با هم دست داده بودند اتهیسنت و مدرن... داشت بای زر فوق تصوی ادغامبیترک

  
 شرلوک هلمز یی جنای را در داستانهارشی بود که نظی بلندی آباژورهای        آسمان هنوز چشمش رو

 و ی ، گرم و سنتبای کوچک زرهی جزنی اهی اغراق شبی بشی هاشنی کالسیک که لوکلمی فکی...  بودند دهید
  ... بود یدوست داشتن

  
  .... قشنگه -        

  
  ... کرددیی تانیرحسی        ام

  
  ... سفر اومدمنی به اشمیکم کم دارم خوشحال م...  فوق العاده است -        

  
  ... گفت ی        دختر اکراد داشت م
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   وو پلهلیق دوو، س اون تَبله پو-        
  

  ...        مهران گفت 
  

   ؟رهی همشی چیعنی ی که گفتینی ا-        
  

   را نگاه کرداقوتشی        دختر اکراد لبخند زد و انگشتر 
  

  .... ؟ ی خورم شما چیمن قهوه م .... ارهی بیدنی ازش خواستم نوش-        
  

  .... همه جواب دادی به جای        مقتدر
  

  .... باشه ی خوبنهی فکر کنم گز-        
  

 را گفت و در همان ییزهای چی کردند و بعد دختر اکراد رو به گارسون به فرانسودیی        همه با سکوت تا
 چانه اش گذاشته بود و مرموز و معنا دار نگاهش ریمهران دستش را ز.... و آسمان نشستندنی حسری امنیب

...  خوب نبود انگار شی دروناحوال نه اما اصال حال و یمقتدر.... غزاند لی منیرحسی امیرا به سر تا پا
  ... اش بود گفت وی استارت سناریای که گوی چانه اش جا به جا کرد و با همان نگاهریمهران دستش را ز

  
  ! خلوت خوش گذشت ؟-        

  
 شد رهی به مهران خنهیت به س دسنیرحسی به اطراف نگاه کرد و امضهی نبودن عری خالی        آسمان برا

  ... دست بردار نبودیرانی دوفونس ای لوئیول....  تمامش کن یعنیکه 
  

  ... وقتا بودنی واسه ادهی کار دستمون مشهی مکی هتله فضا رمانتنی تو انی گفتم نر-        
  

 شده بود و رهین خ رفت و لبخند زنان به مهرای دستش ور ماقوتی        دختر اکراد همانطور با انگشتر 
 گل سرخ را سراند سمت وانیمهران ل... نگه داشته بود نیرحسی سرش را مخالف نگاه امهیآسمان زاو

   ...نیرحسیام
  

   !بتی بزار تو جیواشکی ها شهی الزمت منی ا-        
  

 یزی رومی رنگ را رویی سه فنجان طالی حاوینی آمد و با دست چپ سکی پوش نزدقهی        گارسون جل
 کش آمد و بعد شی لب های روی سرش برگشت سمت آسمان و لبخندی گذاشت و مقتدردیبراق و سف

  ....همانطور لم داده گفت
  

   ؟ادی خوشت منجایاز ا...  چمدونتو دادم بردن تو اتاق -        
  

آنهم با  ... تیمی صمنقدریبه ا...  انددهی رسنجایچطور به ا....  کرد ی می داشت خودخورنیرحسی        ام
...  و ندار ی نسل خاککی یچطور دست گذاشته رو...  با آن همه ادعا و بر و کول یمقتدر ... ی منشکی
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 یکس...  خورده نیرحسی که به پست امی کسی درست دست بگذارد رودیچطور با....  همه دختر نیاصال ا
 دیدور از همه ترس و ترد....  اشی زندگیدور از دغدغه ها...  به او گه گاه نیرحسی بار امنی اولیکه برا

...  کم یلی خدیشا... گه گاه...  و محسن درون خاک ذهنش کاشته بودندسنای که ییها و عالمت سوال ها
و باز هم به قول ...  را باز کرده بود نیرحسی امخی که به قول مهران یکس....  کردیفکر م .... یول

 داشت به سمت لی از آن نقطه عطف گذشته بود و منیرحسیام هرچند کم ینمودار لبخند ها... مهران
  .... گفت ؟ ی میزیآسمان داشت چ... ممشیماکز

  
تا عمر دارم ...  ازتون تشکر کنم ی دونم چطوریواقعا نم...  تمام زحمت من افتاده رو دوش شما-        

  .... کنمیدعاتون م
  

   ... قیخالئق هر چه ال... اصال به درک ...  البد  دوششیزحمتش افتاده رو...  کند ی مشی        دعا
  

 ی را گاز منشیی کرد و همزمان لب پای می طال کوبش بازدی داشت با دسته فنجان سفنیرحسی        ام
 قهوه خورد و هنوز داشت به ی کمیمقتدر... خوردیمهران نه اما ، داشت م... دختر اکراد هم ... گرفت 

  ... کردیآسمان نگاه م
  
   ...ینطوری ای کنیجبرانش م.... هی من کافی برانیهم...  تو خوشحال باش-        

  
 شدن رهی به زدن لبخند و خنباریآسمان ا...  اکشن آسمان بود و نبودی ری رونیرحسی        گوشه چشم ام

  ... فنجان قهوه را برداشت و رو به دختر اکراد گفت نی حسریبه قهوه اش بسنده کرد و ام
  
  .... ؟ ی شما چطور-        
  

   ...می دور و برم عالی جمع گرم و پر انرژنیبا وجود چن...  ممنون-        
  

 نی اانیکه از م...  انهای بلند دختر اکراد بود و انگار نگاه همه روی مژه های رونیرحسی        نگاه ام
 ی کرد و نه حتی رفت نه نگاهش میم نه با قهوه اش ور گریکه د ... دی دینگاه آسمان را خوب م... همه

به سمت ...  شده بود انگار به جلوزی خمیتنها ن.... نه ...  فرو برده بودی خودش را داخل صندلشهیمثل هم
 باال یی تازه گرفت و ابروی جاننیرحسیام...  خوش نقش دختر اکراداری به صورت بسنیرحسینگاه ام

  ....انداخت
  

  .... !! رقص دو نفره و هیبعدش  .... ی اضافنی کم شامپاهی  کردم باسکوی هوس د-        
  

... مهران با صدا ...  اوردی داشت دمار از نگاه دختر سر تق کنارش در منیرحسی امی        لبخند عمد
  ....زی میفنجان قهوه اش را کوباند رو

  
  !.... ؟سکوی دمیما هم بر....  خوب آسمان خانوم-        

  
  ... گرفتی از آب گاللود ماهی        مقتدر
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  ....می رقص دو نفره داشته باشهی ادی منم بدم نمیول...  بگمادی خوشم نم-        
  

  .... داد ؟ ی رقص دو نفره مشنهادی پیداشت به چه کس............         مردک 
  

  .... دادیگری دشنهادی است پ در راهی بو برده بود جنگی به مقتدرنیرحسی        مهران که انگار از نگاه ام
  

  ... ها میندازی خط مای ریبعدش ش.... می کنیاستراحت... میری بگی دوشهی می اول برگمی من م-        
  

 دوئل راه انداختند و بعد با تکان دست مهران که دوباره ی اهی ثانی برای و مقتدرنیرحسی        نگاه ام
 زد که یمهران چشمک...  برگشت به چشمان مهراننیرحسیاه ام ، نگزی می کوباند روبایفنجانش را تقر

  ....گهی دالی خی بیعنی
  

  ... عوض کردن حال همه فنجان قهوه اش را تا ته خورد و بعد برعکسش کردی        دختر اکراد برا
  

   خواد ؟ی فال قهوه می ک-        
  

و آخر سر هم مهران که نگاهش انگار  .... یدربعد هم مقت...  بود که داوطلب شد ی نفرنی        آسمان اول
  ... بود نیرحسی امی عصبی اکشن هاینگران ر

  
  ....        دختر اکراد فنجان آسمان را گرفت 

  
   ؟هی کیعل...  تو فنجونت نمی بی می عل-        

  
را چسباند به  رها کرد و خودش زی می را روفشی سوال شوکه شده بود کنی        آسمان که انگار با اول

   ...دی سفیزیروم
  

  ... داداشمه -        
  

  ... نشستنهی دست به سنیرحسی        ام
  

  ! دوش آب سرد ری داشتم اونم زارتشوی زقی آره منم توف-        
  

   ....دی را مالشینی        مهران نوک ب
  

   !نی داشتی فرنگی همون شب که کشت-        
  

  ... بود انگار ی مقتدریرا به مهران داد و گوشه چشمش رو نگاهش نیرحسی        ام
  

  ....        دختر اکراد ادامه داد
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تو ...... نمی بیدوست ناباب دور و برش م...  چرخه ی می بدی مراقب داداشت باش داره با آدما-        
 تو فالت نمی بی میخوشحال .... شهیدلت شاد م... شهی هات داره تموم می سختی ولیدی کشی سختتیزندگ
  ! دورت هست ؟ی نامنی همچایحسن  ... نیحس.... 

  
  ... فکر کرد و مردد گفت ی        آسمان کم

  
  ! نه -        

  
  ! کرد هنوز هم خنگ است ی داشت فکر منیرحسی        ام

  
  ... را به آغوشش برد شی        مهران دست ها

  
  ! شاطر راهنما ؟یوش کرد فرامتوی کشتفی حری زودنی به هم-        

  
 به او نبود اما لبه نگاهش را حس کرد که نیرحسی        آسمان نگاهش را از دختر اکراد برداشت و چشم ام

 شد که رهی خیبه دختر بچه ا...  و هر آنچه اطرافش استزی منی باشد جز ایی داشت به هر جایسع
 نی چشمانش که رنگو دو گوشه بسته شده اش یی زرد طالی بود و موهادهی پوشینی حلقه آستدی سفراهنیپ

 به شی پاکی کرد و با یکمان رنگ ها بود و پر از اشک بود انگار و با زبان خودشان به مادرش شکوه م
  ...دختر اکراد گفت ...  کوفت ی منیزم
  

  ! اسم نی از امی پس بگذر-        
  

 معروف پرادا ی برند هایبا آن فروشگاه ها ....  سر درشیبا آن طاق نصرت بزرگ رو... زهی        شانزال
 فی و رددهی سبز به فلک کشیبا آن درخت ها .... شی در بخش جنوبنی مونتابانی و شانل داخل خوریو د

 ها کیبوت...  بود دهی نصب شده کاخ اکراد دی های داخل نقاشنیرحسی همانها که امری نظدهی چفیبه رد
 که ی آسمانیبرا...  را دو چندان کرده بود شییبای که زیینماهایو س... ها رستوران ... کافه تراس ها... 

 بود دهی دای را گونیرحسی و دفتر و خانه امریرکبی تنها خانه خودشان و امنیرحسی به زعم امایاز دار دن
 شود که البته ی در ابهت و جمالش غرق بهت و ماتزدگنش که تمام چشمادی رسی جذاب به نظر میآنقدر

 خجالت زده آسمان خوب ی دور از چشم هانیرحسی بود که امنیحداقلش ا...  بد نبود نیرحسی امدیز دا
 معروف بنا شده ابانی خنی ایی ابتدای متر750 که در ی سبزی مربع هانینگاهش کند مخصوصا که کنار ا
 ی به هم مشی هایو چه خوب که سبز و قهوه ا... عتی ست شده بود با طبوببود رنگ سبز سارافان تنش خ

 بود و بعد جواب خودش را دهی را ندشی فکر کرد اصال تابحال آن خال کوچک کنار ابرونیرحسیامد و ام
   ...نیرحسی امدی ای بچگانه ات خوشم نمی رفتارهانیداد اصال از ا

  
 دندی کشی گرفتن بودند و البته دختر اکراد را دوش به دوششان ممتی مشغول قی        مهران و مقتدر

 قدم فاصله کنار کیآسمان با  ... شتری مترجم را داشت بکی اش که نقش قهی نظر دادن و سلیبرا
 بزرگ آرم کتانش بود و نگاهش به ی شلوار مشکبی داخل جشی رفت که جفت دست های راه مینیرحسیام

 که به قول هزی در راه الی شب نوراننی و خلوت خودش و آسمان در ایی تنهاشی پرادا و حواسش پکیبوت
 را نشانیسکوت ب....  شد ی مری قهرمانان بعد از مرگ تعبی بهشتگاهی از آن به جاریدختر اکراد در اساط

 باغ گونه حرف ابانی خنی اما اد کری جلوه مبای خلوت دو نفره سکوت هم زنیدوست نداشت هر چند در ا
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 اواخر تنها با فکر کردن نی انیسرحی که امی جواب و آرامشی بی و جواب سوال هادنی خواست و شنیم
  ... داد و گفتری چشمش را به مسنیرحسیام.... به آسمان تجربه اش کرده بود

  
  .... ؟دنشی دی بری خوای میک...  مادرت -        

  
  اول گفت...  راه رفتن کنار صابکارش جمع شد ی        آسمان که انکار تازه حواسش پ

  
   هوم ؟-        

  
 هی و سای نورانی های بندنی شده و چراغ ها و آذرهی روبرو خری نگاهش را گرفت و او هم به مس        بعد

  ... قرمز عابرگذرها یبان ها
  

 دونم یهنوز نم...  مالقات رو بدنبی ترتدی بای خوب خانم نانسیول.... رمی اگر خدا بخواد فردا م-        
  .... نهای فردا شهیم
  

 مهربان به نظر برسد ی کرد کمی گرفت و سعدهی آسمان را نادینه کرده در صدا غم رخنیرحسی        ام
 مدت نی کرد در ای افتاد حس می می دالی داخل رستوران لی مقتدررکانهی حرف زادی یوقت.... 

 دانست که ی اش را مرهون زحمات اکراد و طائفه هفت سرش میخوب البته نابلد....  بلد نبودهیمهربان
  ... را بلد شودیذاشتند کنارش بماند تا داخل دامنش مهربان را نگیمادر

  
  .... بکشدنیی اش پایشگی و غرور همی را از مردانگشی کرد صدای        سع

  
  .... مطمئن باششهی مادرت خوب م-        

  
  ! بود ینی حرف سنگیلی        بعد به خودش گفت خ

  
  ... گفت شی تن صدایِشگی آهسته به روال همیلی فواره ها کرد و خزی        آسمان نگاهش را آو

  
  .... ممنون-        

  
  .... شدرهی خنیرحسی گرفت که برگشت و به امی انرژکهوی        بعد انگار 

  
  ....که خوب شه....  مادرمیبرا .... دی برام دعا کنشهی م-        

  
  .... نگاهش نکرد و تنها ابرو باال انداختنیرحسی        ام

  
  ! من ؟ -        

  
  ...        آسمان تند تند سر تکان داد
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  کنهیدلتون پاکه خدا دعاتونو براورده م....  خوب آره شما-        
  

 بود و شانی چشمش به عظمت طاق نصرت روبرونیرحسی کرد و امی نگاه می        آسمان هنوز با ذوق زدگ
بله دلش پاک ....  شدنش ری آن جام ممنوعه و نمک گدلش پاک بود ؟ البد بعد خوردن...  زدند یقدم م

  ....بود و جسمش متعفن 
  

   ؟ی شبه کشف کردکی همه اطالعاتو نی حاال ا-        
  

  ... رو کرد به طاق نصرت نباری گرفت و او هم اشی را با جفت دست هاشی ورنفی کی        آسمان دسته ها
  

  ! شبه کی آره -        
  

   ....دی زبانش را به پشت دندان عقلش کشنیرحسی        ام
  

  !! کاسه آب حوض کیبا ...  فرمود ضی که داداشت منو مستفی البد همون روز-        
  

  .... تنها حس خوب داشت و بس نیرحسی امی آسمان افتاد و ولی        طرح لبخند به لب ها
  

   !دی شما هم خوب از خجالتش در اومد-        
  

  .... تازه کردی اهی گرفت و ری دمنیرحسی        ام
  

  ! چطور مگه ؟-        
  

  !!!امشب شب مهتابه .... گهی ددی که بلند خوندیهمون شعر....  خوب -        
  

 یی در آن شب کذاشیتمام خراب کار... به رخ آورده بود! ...  فکر کرد او هم بلد است نیرحسی        ام
  .... شد داخل اعصابشی و بعد مثل سوهان فرو مدی چرخیم شی جمالت شعر مزخرف زندگنیب

  
  .... بحث را عوض کردنیرحسی        ام

  
   بحثتون نشد ؟گهی بعدش د-        

  
  ...        آسمان لبخند زد 

  
 خواهر برادرانه اس یدعوا... می کردیبعدش آشت .... می با هم قهر بودی چند روزهی....  نه خوب -        
   ...هینطوری همشهیهم.... 

  
   ....دی خندنیرحسی امنباری        ا
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   درد داشت ؟ای... خوب شد .... ی حال دماغت چ-        
  

  ...        آسمان بدجنس شد
  

 ی متمی کابوسام اذشتریب....  کردم با ناله ی مداریتا دو شب همه رو ب... یلیخ ... نی اونو که نگ-        
  ....کرد

  
  ...دی سوژه اش را چسبنیرحسی        ام

  
  ! کابوس ؟-        

  
   ...دیکه مسببشم شما بود... کابوس...  آره -        

  
 نی ایول... حس وطن زد به سرش .... ری ارانی زد و نگاهش رفت تا دفتر ای قه قه امچهی ننیرحسی        ام

  .... نکاست انگار که گفتطنتشیاز زور زبان و حس ش
  

   !!!رمتی بگومدمی مونده و من نینطوری دماغت همیدی دیبد خواب م ال-        
  

  ...شی رودی مکث توپی        آسمان ب
  

  ! ... بهاروند ی آقا-        
  

البته به ...  کل اروپا ابانی خنیباتری زنیوسط ا.... ی نورانیکی تارنیوسط ا...  ناخواستهنیرحسی        ام
 یدلش گفت و بعد رو....  بار نی چندمیبرا...  عرب ها ی قاطی های غربنیوسط ا.... زعم خودشان

  ...دیزبانش سر
  

  ... جانم -        
  

 ی نه انقدر آهسته که آسمانیول .... شی که خودش بشنود و دلش و خدایآنقدر...         آهسته گفته بود
 یتازه صدا.... نشانیرد بسکوت دوباره رخت پهن ک....  باشددهی لنگر انداخته بود نشننی زمیکه رو

  ...همسفرانشان از پشت سر آمد 
  

  ... خوب بودامتای ق-        
  

  ... کردبی بود و مهران نه اما تکذی مقتدری        صدا
  

  .... خون باباشونه متیق... انگار سرگردنه است !! ...  خوب بود؟ -        
  

  ... دادهی        دختر اکراد اصالح
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 قبول ای خود فرانسونویا .... نهی ما از نظر ما سنگهی ارزش بودن واحد پولی به خاطر بتامی ق-        
  ...ندارن

  
 ی و بعد سوتشانی و آسمان و دوش به دوش شدن هانیرحسی شد به امدهی        مهران از دور نگاهش کش

   ...دیکش
  

   ...نیآم...  عاشقو به هم برسونی همه فنچ هاای خدا-        
  
 نگاه مهران ری مسیوقت....  مهران که ی را سرزنشگرانه انداخت داخل چشم هاشی چشم هانیرحسی     ام   

  !! را دنبال کرد متوجه عمق منظور مهران شد 
  

 نی بالدار بی و مجسمه هادی تخت جمشیبا مجسمه اسب دو سر به عنوان سر ستون اصل...         موزه لوور 
 ی آن مجسمه هاای...  همان لبخند ژکوندشای زوی فوق العاده مونالرین تصو و آیی و لوح حمورانیالنهر

 باستان و رانی ایا و سمبل هیونانی و ی رومیمجسمه ها....  مکعب شکلی اشهی شیداخل حفاظ ها
 طال و نقره، یرهایشمش....... یرانی الجثه خالص امی عظیاجسام باستان...  آنژ کلیمجسمه الهه عشق و م

 نجای انهایا ....انی و اشکانانی هخامنشان،یلمی دان،ی ساسانیها  مربوط به دورهیها  رسم الخطشمعدان و
 راحت یلی که خرانی اخی عرضه تاری شاهان بمام دوست داشت تنیرحسیدر آن لحظه ام...  کرد ؟ یچه م

  ... کرده بودند را فحش باران کند ی اجنبمی تقدی را دودستمی داشتی ما مدیتمام آنچه با
  

 زی و شگفت انگنی موزه لوور بزرگ ترنکهی گفت از ای دو جفت گوش شنوا می        دختر اکراد داشت برا
 دارد ی حرفشیرانی شود و موزه ای می در آن نگهداریخی هزار اثر تار35 از شی که باستی موزه دننیتر

 کیگردند و آسمان نزد ی گوش میمهران و مقتدر .... ییای نسل آری براستی گفتن و افتخاریبرا
 یی که بنابر مصلحت های بر حسب اجبارای...  بر حسب اعتماد و احترامشای و حاال دی چرخی منیرحسیام

 اواخر بد نی انیرحسی که امی اش در مورد حقوقیزی غری نگرانای کرد و ینسبت به مثال صابکارش حس م
 نیالبته ا....  زدن و له کردن ی برایو کول کوباندن و نه بر ی داشت برای را داشت که نه سریبیحس رق

  ... تازه کرد و زمزمه کردی نفسنیرحسیام....  بود کی نزدنیقی به شتری احتمالش بیآخر
  

  ... درمانش نجای داره ایدواری امیلی که خدمی من از دکتر مادرت شن-        
  

 ی هر روز رنگ و روشیر کرد لباس ها فکنیرحسی دستانش جا به جا کرد و امی        آسمان اشارپش را رو
 شی دوست داشت برود پیلیخ...  ها پوست انداخته بود روزیانگار آسمان د...  به خودردی گی میگرید
 یی حرف هاهی و بقشیا برادرهلی کند و تحصی مزی که هر برج به حسابشان واری و بشنود از مستمرانتیس

 از آن زمان به بعد وقت نداشت نیرحسی گذاشته شد و ام کهیی رد و بدل شده بود و قرار هانشانیکه ب
 اش با شما و پول و یچی و قشی هم گفته بود که رانتی اش و البته به خود سی بعدی هایریگی پیبرا

  ...آسمان گفت... ساپورتش با من 
  

دش فکر  درصد به نبوکیاصال ...  کنم ی صد ها بار خدا رو شکر می که هنوز دارمش روزنی هم-        
   ؟دی دعا کردیراست...  کنمینم
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 قفل چشمان شتری ها بی نگاه مرددش را به چشمان مملو از ذوق آسمان انداخت که تازگنیرحسی        ام
  .... اورد و بعد ابرو باال انداخت ی تاب منیرحسیام
  

  !!.... نه -        
  

از .... دروغ  ... دی چرخی قلم نمکی نیه هم زبانش بنیرحسی حرف ممکن بود و اصوال امنی ترحی        صر
از آن دروغ نحس ...  را به زبانش چکاندشی او و خواهرهای بختاهی سلی خانومش دروغ تمثسنای که یروز

 به زشی ری که لب هاامدیاما آسمان انگار بدش ن ... دی چرخی زبانش به دروغ نمگری دیکوچه بازار
  ...لبخند باز شد

  
   ؟ خوب چرا-        

  
 دوانده شهی رشی زندگی که درون تو در تویی ممنوعه افتاد و حرام اندر حرام هاادی باز نیرحسی        ام

 دختر کنجکاو ی سر و تهش را از منگنه چراهای بی زندگی سرنخ درز هادیبود و بعد فکر کرد چطور با
 صخره ها ی وصف بانوابل قری غی شد به تابلودهینگاهش کش....  پنهان کند را خدا داند و بس شیزندگ
....  

  
  .... نوتردام یسای کلشی کشای ستمی نحی مسیسی چون من ع-        

  
  ...ی شد تا نقاشدهی        بعد نگاه آسمان کش

  
 قدرت کنترل خودشو ی که کمتر کسییشما در جا... شما ... من .... می باشمی تونی هر کدوممون م-        

 تونم ینه به قول خودتون اصال نم...  من وسوسه کننده امگمینم ... دیثبات کردداره خودتونو به خدا ا
   ...یول... امی به شمار بی مقصود خاصی برایبراتون فاکتور خاص

  
 و روح القدس ییحی مقدس و می مرری تصوی کرد که روی داشت به چشمان آسمان نگاه منیرحسی        ام

  ...آسمان ادامه داد .... دی چرخیم
  

... بعد اون اتفاقات....  مادرم از شما گفتم شی پی وقتی ولهی دونم جنس شما مردا چطوری من نم-        
  ...نکهیو ا... با من... تنها... تو اون خونه  ... نکهیاز ا

  
  ... که گرفت تکان خورد یقی آسمان با دم عمی        شانه ها

  
 دی هستیمی اسطوره قدهی... شما مثه ... مادرم گفت  ... دیرد نکی اشتباهنی شما کوچکترنکهی و ا-        
 قصه رو براتون نی بعد ها ادیشا... دنی قبل تر ها از مادرشون و مادربزرگ من قصش رو شنیلیکه خ

 به مادربزرگ من و دهی رستا...  شده فی خانواده ما تعری قصه نسل اندر نسل تونی اگنیم...  کردمفیتعر
  ... منمامانمو حاال هم

  
 صخره ها ی بانوی نگاهش را از صورت آسمان نگرفت و آسمان هم نگاهش را از نقاشنیرحسی        ام
  ... زمزمه کرد نیرحسیام... نگرفت 
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  !! ... من ی مقصود خاصیبانو ... ی کنجکاوم کرد-        

  
 که تکان خورد و دی را دشیگلو زی ربی سنیرحسیتند و تند پلک زد و بعد انگار ام...         آسمان پلک زد

  .... گرفت و دوباره داد به چشمان آسمان زی ربیبعد نگاهش را از آن س
  

  ... دوست دارم زودتر بشنومش-        
  

 رونی بنی جو سنگنی کرد خودش را از ای ملموس سعیلی و خری تصوی        آسمان نگاهش را سراند رو
  ...بکشد

  
  ... شنگه  قیلی خی نقاشنی ا-        

  
  ... پوزخند زد نباری انیرحسی        ام

  
  ... قشنگهیلی چپ هم خیکوچه باغ مرحوم عل...  آره-        

  
  ... کردانی مرتب و خوش طرحش را نمای        لبخند کش امده آسمان دندان ها

  
  !اصال  !... دیستیاصال رک ن ! نیاری آدم نمی شما هم اصال به رو-        

  
  ... گوشه چشمش را خاراند هنوز نگاهش را نگرفته بود نیرحسی  ام      

  
  ... واسم ی کنی مفیتعر...  رو ی اسطوره مادربزرگنی داستان ای ک-        

  
 حرکتش نی کم و کوتاه بلند شد و و دوباره برگشت به حالت قبل و اشی پنجه پای رونباری        آسمان ا

  ...درست مثل حرکت رها بود انگار 
  

  .... روز که خودم بودم و هی قبل از برگشتمون دی شا-        
  

 ی که بدانستی نیی جا قشنگ تر از جاچی که هندی آی می در پی        کجا خوانده بود که روز و شب پ
  .. مثل خود آسمان ، آهسته زمزمه کردنیرحسیام...  تپد ی خودم و خودت مییِ تنهایدلش برا .... یکس

  
  ....که....  آسمون خداریز...  شب دو نفرهکی....  و خودتی خودم باش-        

  
  .... شد داری وجودش بطانی        بعد دوباره ش

  
 بزنه و ی نامی علهیکه بعدم !...  ؟ی و مسخره کنیاری که باز برات بخونم ؟ که باز بعدا به روم ب-        

  ! آب حوضم کنه آره ؟سیخ
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  ... آهسته لب زد نیرحسی امی هاتی بعد از آزار و اذیشگیا همان آهنگ هم        آسمان باز ب
  

  !.... بهاروند ی آقا-        
  

  ... پلک زد نیرحسی        ام
  

  .... جانم -        
  

   ....ستی نای از حرفش کوتاه باروی نی انیرحسی ام-        
  

 وارش ی گالبنی شلوار جبیستش را برد داخل ج دستش زد و دست راگاری به سیگری پک دنیرحسی        ام
  ....و بعد رفت سمت تراس 

  
   ...ادی به درک که از حرفش کوتاه نم-        

  
  ... داد به دستش هی تککدستی دی سفی هالهی گذشت و کنار منیرحسی        مهران از کنار ام

  
 ی ها ؟ اونو می کنی کار میت اکرادو چ تو گذشری کوتاه اومدو از خنبارمی که ارمی گنیرحسی ام-        

 که از کنارش راحت ستی نی راه ساده ای که اومدی راهنیا.... ی سر ببرتی زندگنی ای کجایخوا
  ....ید تا تهشو بری بای حاال که اومدای ی اومدی مدی نباای... نیرحسی نزنه امشتی و زنبوره نیبگذر

  
 نبود تمام ادشیانگار ....  بود ؟ دهی نخوابشبید.... ه مهران شد داخل چشمان پف کردزی تنیرحسی        ام

 حلقه به ی سوار شدن بر رکاب اکراد و نوچه هانی شد بابت ای از قبل مهران شارژ مبشی و ترغنیتحس
  ....گوشش 

  
ان  باال برد و لبخند دندمی را به نشانه تسلشی را معنا کرده بود دست هانیرحسی        مهران که نگاه ام

  ... داد ی می کم خوابی لبخند هم بونیهر چند آنقدر خسته بود که ا....  کرد شی لب هاهمانی را میینما
  

 اون ی نکرده بودسکوی دسکوی دزیاگه تو سر م...  تو دهنشیخودت اسمشو انداخت ... نیرحسی ام-        
 نقدری ای بری خوایهنم که نمج ... سکوی دی بری خوایبعدشم م....  بده یشنهادی پنی کرد چنیغلط م

 چند تا هی اکراد یای مهموننی و مثه ای رقصی دست مهی...  داداش من ی گر گرفتشیمثه اسپند رو آت
 نیتو ا ... الی خیبابا ب .... نیرحسی رو برا خودت امای دنیریگی سخت میلیخ ...گهی باال دیندازی مالسمیگ

  .... تو رو چرخوندایدن.... نه ...  ؟ دیزورت رس....  ؟ ی تونستی رو بچرخونای دنابی آسیهمه زور زد
  

 ی اش بود وقتیشگی عادت همنیا....  قرار گرفت نیرحسی امی را جابه جا کرد و روبروشی        بعد هم جا
  ... را مجاب کند که به ساز او برقصد نیرحسی کرد امیاراده م

  
   ....یت آب شنا کن خالف جهی کنی می سعشهی چرا همنیرحسی ام-        
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 ظشی و دود غلگاری ناخنش را با انگشت شست همان دستش محکم فشار داد و سشهی رنیرحسی        ام
  ....همزمان از دهانش خارج شدند و بعد هم غرشش

  
 که جلوش خم و ستی مردکم اکراد ننیا... ستی نایری از اون تو بمایمری تو بنی بس کن مهران ا-        

اگر پامو گذاشتم  ... ستمی نای بسکویمن د...  مثه نوکر خانه زادش دم تکون بدم و پارس کنم راست شم و
  ... کنم یاونجا اسممو عوض م

  
   ...دی باز شد و و سط حرفش پرششی        مهران ن

  
  .... اسمتو بزار آسمان -        

  
   ...دی را مالشینی        بعد هم نوک ب

  
  ! خوبه ؟-        

  
 از فراست نیرحسی بد نبود که چشمان امی کنونی عوض شدن وضع تنش زای مهران برای     شوخ   

 گشت و نگاهش را از چهره داری پدشی لب های از لبخند روی اهیانبساط گذشت و منقبض شد و بعد ته ما
 اش هیه ر با اش ری گالسبری غربال شده فانیکوتی را باال آورد و نگارشیتپل مهران گرفت و دوباره س

  ....کشاند 
  

  ... اکراد با شما کار دارن ی جان جناب آقانیرحسی ام-        
  

 سوال داخل ذهن مهران نیقیو حتم به  .... ی هر دو برگشتند به سمت اتاق و مقتدری مقتدری        با صدا
   ...ستادهی فالگوش ای از چه زمانقای دقی بود که مقتدرنیهم ا

  
 برد ی از خود اکراد حساب مشتری و پر افاده چاپلوس مآب بی مردک دست راستنی از ا        اصوال مهران

 گوش شی داشت که اگر از چپ و راست بله قربان گفتن های هوا برش مشی در جواب اُرد هانطوریکه ا
  ... شود البد زای پی خوار اهالرهی تواند جی او هم مکی نه چندان نزدندهیفلک را کر کند حتما در آ

  
 زده بود به هی تکگاری و دست به سبی زد و همانطور دست به جی پک مگاری هنوز داشت به سنیرحسی        ام

 با اکراه جلو آمد و ی و دو قدمدی کشی پوفیمقتدر....  جلو آمدن نداشتالی تراس و خدی سفی هالهیم
 بود که نشست نیرحسی امی اکشن هایمهران هنوز نگران ر.... نیرحسی امی روی را گرفت جلویگوش

  ... مدرن قرمز با آن استوانه داخلش ی صندلیرو
  

  .... گرفت ی را به آرامی در آورد و گوشنشی شلوار جبی دست راستش را از داخل جنیرحسی        ام
  

 ی را از گوشش فاصله داد و به مهران و مقتدری گوشی کمنیرحسی کرد و امی        اکراد داشت سرفه م
 بفهماند حد و مرز شی بود که به استخوان گلوی قدمنی اولنی بروند و ارونیا سر اشاره کرد ب بشیروبرو

  ... صدا ی با آالرم بستی خط قرمز پهننیرحسیشراکت با ام
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  ... اکراد از پشت خط آمد ی        صدا
  

  ... سالم پسرم -        
  

 با مبلمان و شیی کرد که ست طالی نگاه مسیر موی اتاق هتل لیی طالی داشت به پرده هانیرحسی        ام
  ... آمد ی جور در مکاسوی پی نقاشیلوستر و حت

  
  .... سالم عرض شد -        

  
   گذره تو فرنگستون ؟یخوش م...  پسر اقتصاد دانی خوب-        

  
چه .. .. ؟ ی خواهی را منیتو هم هم... خوش خواهد گذشت ...  گذرد یخوش م...         خوش گذشت 

  ... مخوف ؟ ری گذرد پیدر سرت م
  

  ...به لطف شما ....  بله -        
  

  ... گَرد زمانه گرفته دوباره سرفه کرد و بعد گفت ی        اکراد با صدا
  

 واسطه کی...  قرار مالقات گذاشتم هیپسر اقتصاد دان امروز برات ....  کرده تی خوشحالم که راض-        
گفتم اگر ... گفتم که بفهمن  ... ی زنیبهشون گفتم حرف اول و آخرو تو م.... شروع کار  ی برامی مستقریغ

بهشون  .. .رهی بگمی تصمنیرحسی امدی بای و قراردادی و مبادله ای محموله ای صادر بشه برایدییقرار تا
 ی هم راه روی نانسنی همیبرا....  مترجمم دادمبیترت ... یفهموندم طرف حساب اول و آخرشون خودت

   ...گالهی تو محله پ… سکویداخل د....  امشبه نیقرارتون هم.... که دست کمکت باشه... کردم باهات
  

 دو انگشت ی را الگاری شکل زن روبرو مانده بود و سیضی بی نقاشی تابلوی رونیرحسی        چشمان ام
.... قرار مالقات ....  خورد یم آب یپس همه اش از مقتدر...  ؟سکوید....  داد یسبابه و وسط فشار م

   ....می مستقری واسطه غکی... شروع کار 
  

 یکی اصرار دارند او و تمام آنچه که هر چند ژنتنقدری چرا ادی فهمی هنوز هم نمی بود ولی        بهانه خوب
 دی فهمی نمهنوز هم...  وار زای پینی دی و بیمانی ای براقی سر ری و اعتقاد دارد را ببرند زمانیبهشان ا

اما به ...  کنندی اش می حاج محسنت کدام قانون نانوشته پول خرج خراب کردن اعتقاداسهیدارند از ک
نه آن زمان که اسم اکراد ..  نبود ری راه برگشت پذنیا...  زد ی می نابی که گه گاه حرف هایقول مهران

 نجای به ادی رسیتهش م ... سکوید....  را ی شراکت لعنتنی شروع کرده اگری و نه االن که ددی دزایرا کنچ پ
  !؟
  

 کوتاه چسب تنش بود نی آستی بلوز مشککیمهران ...  زدی        آسمان هنوز داشت با دختر اکراد حرف م
دختر اکراد که کال از همان ...  شلوارک کوتاه هی و نی حلقه آستی و مقتدری دودیو شلوار کتان لوله ا

 شانه ی بلوند و لختش روی موهازی همان دو بند انگشت شال نیرفت و به جا سالمش مهیروز اول حجاب ن
 هنوز تا زانواش ی وجبکی که ی شکمش و شلوارکی گره بزرگ جلوکی با دی تنه سفمی نکی....  افتاد شیها

  ....مانده بود تنش بود 
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 را خوب نی ایوز بود ول نخ امرنی چندمنی دانست اینم...  زد ی پک مگارشی داشت به سنیرحسی        ام

  ... نبود شی دانست که آخریم
  

  ... شد کی نزدیبعد هم چند قدم....  و شانه باال انداخت ی        دختر اکراد برگشت سمت مهران و مقتدر
  

   ...ادی بشهی نمی راض-        
  

 ی و مهران میسط مقتدر که از وینی        بعد هم سرش را تکان داد و شانه اش را باز باال انداخت و در ح
  ...گذشت گفت 

  
   ...دی کنم شما هم اصرار نکنی مشنهادیهر کس اعتقادات خودشو داره پ...  من از پسش بر نیومدم -        

  
 به مهران نگاه نکهی بدون ای گرفته شد و مقتدری راه دستش توسط مقتدرانهی        مهران رفت سمتش که م

  ...ته گفت شد و آهسرهیکند به آسمان خ
  

  ....ارمشی مدی شما ها بر-        
  

  .... زد گاری به سیقی پک عمنیرحسی        ام
  

 تو مشی بکشونهیخوب چه کار...  مادرشیماری و بادتی عیاون اومده برا .... هی چه اصرار-        
  ... بدبخت نی از انیدست بردار....  خورن توشی می چه گهستی که معلوم نیمنجالب

  
 کی دو شرنی انی بی دشمنایگو...  کرد ی نگاه نمنیرحسی به امی همانجا مکث کرده بود ولی      مقتدر  
 رفت سمت ی که مینی در حیمقتدر....  شد ی ملی از رو بسته تبدری دوئل شمشکی داشت به ییزایپ

  ...آسمان گفت
  

  ...ارمشی مدی بر-        
  

 ری و دست به کمر زد و زدیز دهانش خارج کرد و فکش را به هم ساب را اگاری شد و سی کفرنیرحسی        ام
  ... شد و نگران گفت دهی کشنیرحسیمهران نگاهش به ام...  ال اله اال هللا -لب گفت 

  
...  ؟ نیرحسی کنه هم همراهمون باشه بهتره که ها امی مادرشو نمیضی مرالی بهتره هم فکر و خادی ب-        
  ... ؟ ستیبهتر ن

  
 تکان نخورد مهران با نیرحسی امی ولدی را کشنیرحسی امی و بازونیرحسی       بعد هم آمد سمت ام 
  ... مستتر گفتی و البته نگرانیالیخیب

  
 یگی بگو دروغ مگمیدروغ م ... ایی خدای شاطر راهنما کنارته قابل تحمل ترنی ای اصال تو هم وقت-        

...  
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 ی مقتری که هر لحظه عمیظی غلی داشت با اخم هانیرحسیام ... دی خندی تصنع وی        بعد هم کامال عمد

هنوز دستش به ...  درب اتاق هتل در حال مکالمه بودند ی کرد که جلوی و آسمان نگاه میشد به مقتدر
   ...شیکمرش بود و دست مهران دور بازو

  
 باز اکراد زنگ بزنه ی خوایم ... گهیابزرگش م آب بخوره به بابنیبابا ا...  شر به پا نکنمی برای ب-        

  ...روزمون و شب کنه 
  

 داشت که عمق گرفتنش به یتی در کنترل عصبانی را گرفت و کامال محسوس سعیقی دم عمنیرحسی        ام
  ... واضح بود ی اکراه آسمان و اصرار مقتدریمکالمه واضح نبود ول ... دی کشی مهیثان
  

 ی بی اصرار هانیاز ا... ی مکالمه پنهاننیاز ا ... کیاز آن فاصله نزد....  امد ی        اصال خوشش نم
   ....ی لعنتلی سالن طونی ازیاز همه چ...  سگ اکراد برو نداشتشی حرفش پگری دنکهیاز ا ... لیدل
  

 فشیبا ک آسمان رفت داخل و نی و در همان حدی را چسبشی        پا گذاشت تا برود سمتشان که مهران بازو
  .... گفتیمهران داشت م....  شددهی کشنیرحسی اتاق را بست و نگاهش تا نگاه امدیبرگشت و درب سف

  
  ...خرابش نکن تو رو جان من ...  به دمشی و رسوندی حاال که گاوو پوست کندنیرحسی ام-        

  
 ییآدم ها.... دی به نظر رسزیتما اطرافش کامال متفاوت و می و فضاسکوی ددندی که رسگالهی        به محله پ

  ... دادند ی مشانیری به دستگی خوردند متفق القول رای ها می به پست گشت ارشادرانیکه اگر در ا
  

 نیرزمی زکی شد به ی که مشرف میی سر درش و درب کوچکش و پله های زرد بزرگ باالی تابلوکی        
 شدند و در ی مادهی شنگول پیادی عده دختر و پسر زهیش  و از داخلستادندی ای که میی هانیماش ... ایگو

  ... استسکوی گفتند همان دی شدند که می می هم وارد محلیحال گپ زدن دست در دست بر و بازو
  

....  و آسمان ی کرد و پشت سرش مهران و بعد مقتدری        دختر اکراد جلوتر به عنوان راهنما حرکت م
 ی راضی پرچم مقتدرری راحت زنقدری آسمان انکهیا.... د پشت سر همه باشد  کری می سعنباری انیرحسیام

 تکان ی بار از کنار مقتدرکی ی بود که تمام راه حتنی اش کرده بود و از همه بدتر ایشد به آمدن عصب
 آسمان استفاده هی جلف نساز با روحی های بگو مگو و شوخی فرصت برانی هم خوب از اینخورد و مقتدر

  !! را فقط خدا آرام نگه داشته بود آنزمان نیرحسیو امکرد 
  

 شرتیپسر زردپوست ت....  پله 7حدود ...  و مرتفع قابل مشاهده بود ضی پلکان عردندی        به درب که رس
 سرش را برگرداند و با آن چشمان عی از کنارشان گذشت و محکم به آسمان تنه زد و سری ادهیپوش

   لب گفتریشد و ز رهیدرشتش به آسمان خ
  

  ی دسولی ژو سوئ-        
  

  ...        دختر اکراد سرش برگشت 
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  ی کنه بگو ژو وو زانپخی می داره عذرخواه-        
  

   به پسرک زردپوست نگاه کند گفتنکهی کرد و بدون ایشدستی پنیرحسی        ام
  

  ی ژو وو زانپخ-        
  

  از کنارش رد شد        بعد هم زد به شانه آسمان و 
  

   !!نستای واای ب-        
  

 شد که همه وارد شوندگان با سر خم از آن داری از دور پدی را رفتند و بعد درب کوچکیلی        راهرو طو
  ... گردنش را جا به جا کرد و گفت ریمهران زنج...  شدند یرد م

  
 سرتو تا دی بود باینی زمری زنیعمرش تو همچن ی افتادم اونم آخراامزمی خدا بی بی بنیرزمی زادی -        

آشو با ...  پخت ی می چه آبگوشتی بیخدا رحمتت کنه ب .... ی تا وارد دخمش شنیی پای بردیزانوت م
   ....ی بی بامرزتتیخدا ب ... ی شدی نمری بازم سی بخوری خواستیجاش م

  
   آسمان از پشت سر آمدی        صدا

  
  .... ؟ ستی که افتاد مال شما ننیا بهاروند ی آقا-        

  
 که ی نقره ای آبیتی بزرگ طرح کیچیی و جاسونی برگشت به سمت آسمان و بعد به زمنیرحسی        سر ام

  !! ...  زد یآن وسط برق م
  

  ... مال من ؟-        
  

  نی زمی افتاده رویتی        بعد هم با چشم و ابرو اشاره کرد به ک
  

  !....! ؟نی ا-        
  

 غلط کردم یعنیکه .... و با دست راستش مچ دست چپش را ماساژ دادنیی        آسمان سرش را انداخت پا
  ...ولم کن

  
 ی روچیی گفت و رفت و سوییزهای چی به فرانسونیرحسی مو مجعد کنار امانسالی        همان موقع زن م

  ...ت  افتاد گفی که راه مینی در حنیرحسیام...  را برداشتنیزم
  

   ...گهی سر کارم د-        
  

  دی نه باور کن-        
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...  بزرگ بخرم البد یتی کیچیی جاسوهی تونم ی من می که تصور کردی اونقدر مخای سرکارم ای -        
  کدومش ؟

  
   ....دی پشت گردنش را مالنیرحسیام....         آسمان سکوت را انتخاب کرد 

  
  ....مون دور نشو  ازادی ضمنا ز-        

  
  .... پا تند کرد ی        آسمان کم

  
  ... تونم مراقب خودم باشم یم .... دی نگران من نباش-        

  
  ... ابروانش گفت نی بی داد و با اخم هاریی سرش را به سمت چپ و آسمان تغهی زاونیرحسی        ام

  
 با اون یای تا بارهی سرت بیی بالهی یکی .... هیه هرک بیهر ک...  غربته نجایا ... ی تونی نمری نخ-        

 چش و چال ای ی داریحواس درست حساب....  دخلت اومده ی داد بکشادیصدات که انگار از ته چاه در م
  ....درست درمون ؟ 

  
   را در آوردشی        بعد هم ادا

  
  .... تونم مراقب خودم بی م-        

  
 در بود ی که همان باالی محکم خورد به سطح سخت و محکمنیرحسی و فک ام        که ناگهان سر و گونه

   ....دی کشی داد بلندنیرحسیانگار و ام
  

  .... خراب شده نی به اای گفت بی به روح هر کی ا-        
  

  ... گفتی        مهران داشت م
  

  !! ...؟ینی بی رو نمی گنده انی مانع به انی خوب داداش چش و چالتو باز کن ا-        
  
  
  

  ....  مهران ؟یستادی        باز هم فالگوش ا
  

 دستش را کی داد و ی هم فشار می را روشی نشسته بود و جفت چشم هاشی دو پای رونیرحسی        ام
  ... آسمان آمد ی بغل که صداواری را به دگرشی سر و موضع درد و دست دیمحکم گرفته بود رو

  
   قرض بدم ؟نی خوای م بهاروندی آقا-        
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 جواب جهی و سر گی فوقانی آرواره هاعی و بعد با همان درد فجدی فک داغ حرارتش را مالی روی        کم
  ...داد

  
   رو ؟ی چ-        

  
  ...آهسته زمزمه شد  .... ی ترکی آسمان از فاصله نزدی        صدا

  
   !!گهینو دچش و چال درست درمو....  و ی حواس درس حساب-        

  
 کردند به ی را تماشا مانسی که داشتند سیی چشم هاالی خی گوشه چشمش را باز کرد و بنیرحسی        ام

 زی کرد و بعد که نگاه تی محسوس نگاهش می دو زانواش خم شده بود و با لبخندیآسمان نگاه کرد که رو
 یمهران بازو.... ش را جمع کند کرد لبخندی شد و سعرهی برخواست و به اطراف خدی را دنیرحسیام
   ...دی را کشنیرحسیام
  

   ؟یخوب....  پاشو داداش -        
  

 28 مرد کی رنی بگادیچششونو درس باز کنن و ...  راه رفتنم باشه ی بذارن حواسم پای اگر بعض-        
   ....شمی خوب مدهی محی ترجیتی بنتنو به کیچییساله جاسو

  
  ... برداشت واری دیش را از رو        دختر اکراد دست

  
  ... بود یدی ضربه شدیلیخ...  ؟ مارستانی بمی برنی خوای م-        

  
آسمان از پشت سرش گفت ...         بعد هم با ابرو و نگاه اشاره کرد به فک قرمز شده و گونه ورم کرده 

....  
  

   !دمای رو نمیچی موند من قول هیطورنیالبته بگم اگر هم...  خوابه ی ورمش مدی نگران نباش-        
  

بعد خودش را ... باز... باز سرتق شده بود ...  شده بودزی زبانش تشیباز ن....         باز دم در آورده بود
مهران هم ...  شد ی باز شده اش بسته نمشی هم نی مضحک بود که مقتدریصحنه آنقدر....سرزنش کرد 

  ....بود اعصاب ی روشیکه مدام با متلک ها
  

  .... خویاری بابا حواستو خرج خودت کن کم ن-        
  

  ... راه افتادی        مقتدر
  

  رهی مادتونی اون تو تمام درداتونو می برنیای ب-        
  

 به زبان خودشان ییزهای و چدندی خندی کردند و می شدند و نچ نچ می اطراف هم که رد متی        جمع
 تصور کرد که با آن ضربه سرش ی آن خودش را عروسک گردن فنرکی نیرحسیام....  کردند یبلغور م
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...  گفت ی مهچ... ختی و باز اعصابش به هم ردهی و فکش در هوا رقصدهیمثل همان ها به چهار سو لرز
  .... دهد ؟ی را نمیزیقول چه چ

  
  ... افتاد یی حرف خودش در آن شب کذاادی        بعد 

  
  ... !!! رمتی گی ممی باطنلی عالرغم مامی خودم میموند ... ی مونیخونه نم نترس تو -        

  
 دی و سفاهی و سانی عری پاهانی و رقص تاللوشان را مابی رنگی نورهای شد فالشر های هم منجای        از هم

  که آن باال دری خواننده ای و همهمه و صدایقی موسیصدا...  داد صی آن وسط تشخیو زرد و شکالت
 بودند ستادهی کنار هم اد و مهران و دختر اکرایمقتدر....  خواند ی از خودش مست تر منندگانیحصار ب
 بود و ستادهی انیرحسیدختر اکراد با فاصله کنار ام...  زدند ی و داشتند با مسئولش حرف مشخوانیرو به پ

 بود زانی آوشهی مثل همشی از دسته هافشیآرنج دست راستش را درون دست چپش محکم گرفته بود و ک
  ....در دست راستش

  
   ....نجای درمان مامان ایریگی و پمارستانی بی اگر بابام بفهمه به جای وا-        

  
  ...دی        به اطراف نگاه کرد و همانطور اخم کرده و دلخور شا

  
  ... بودم ومدهیاش نک...  کنمی کار می چنجای من اایخدا .... بی و غربی عجی آدمانی وسط ا-        

  
  .... کرد ی نگاهش نمنیرحسی        ام

  
  ... تکان خورد دی که کشی آسمان با آهفی        جثه نح

  
 قرون دوقرون هی ری حقنقدریاگر ا...  دست بسته و ندار نبودم نقدریاگر ا...  دونمی خودم مقصرم م-        
آسمان ...  احمق یوا... نجای اامی شدم بی سر جام و پا نم نع بزرگ االن نشسته بودمهیبا ...  نبودم میزندگ

  ... تو ی کنی کار می چنجای شعور ایب.... احمق
  

 که از کنارشان ی دو دختری بود که حتدی و آنقدری بلند و شدنیرحسی امدی شنی را مشی        سرزنش ها
....  شدندرهی حجاب آسمان خ سرشان برگشت و با تعجب به آنها وزیرد شدند و جام پر دستشان بود ن

... تعجب داشت.... جابت آسمان پر از نکی با سکوید...  با سارافان سکوید... با شال ؟ ... سکویداخل د
  ....نداشت ؟ 

  
 .... یخوب آمد ... یاحمق را هم درست آمد ... ی فکر کرد درست است خودت کردنیرحسی        ام

فکر کرد  ... ی رفتیدوش به دوشش راه نم .... ی دادی نمی اکیدر راحت به مقتنقدریوگرنه ا ... یاحمق
  ...از کجا راه را اشتباه رفته اند از کجا 

  
  ... داد ریی را تغنیرحسی نگاه و فکر امهی آسمان زاوشی فشی فی        صدا

  
  .... کرد ؟ ی مهی        گر
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   ؟یریگی آبغوره می چرا داری بگشهی م-        

  
  ... نگاه کرد تی را محکم فشار داد و دوباره به جمعشینیان با دستمال نوک ب        آسم

  
   ...یچیواسه ه ... .یچی ه-        

  
  ... باال دی و داغ کشقی عمی        بعد هم دم

  
  ...        دختر اکراد آمد سمتشان

  
  ... ؟ آسمان جونهی شده ؟ چرا گری چ-        

  
  ... شدرهی خنیرحسیمهران به ام... به جمعشان اضافه شدند  و مهران هم ی        مقتدر

  
  ...ی کردتی باز دختر مردمو اذ-        

  
....  که آن ته بود ی گردزیسرش را برگرداند و رفت سر م...  را نداشت یکی نی حوصله انیرحسی        ام

...  کرده بودندبای خودشان را ز مثالی که هر کدام به نحوی اطراف پر بود از دخترانی های ها و صندلزیم
  ...!مثال 

  
تمام )  خون آشام کیکاراکتر زن خاطرات ( فوربسِنی کارولکی خودشان ی        و در واقع هر کدام برا

  .... نمود داشت نقدری انیرحسیحداقل در نگاه جنس ام...  بودند اریع
  

 را گفت ییزهای و چگری ددیستمال سف دکی رفت سمت آسمان با ی که دست مقتدردی نشست دی        وقت
مهران و دختر اکراد آمدند ...  زد ی همانطور حرف می و مقتدرختی ریآسمان همانطور اشک م... 

  ... هم کی تو جکیج...  و آسمان نه امایسمتشان ومقتدر
  

  خوش دوخت و مانکن وارش و پاکتیِ کت راه راه طوسی داخلبی دست برد داخل جنیرحسی        ام
 و گذاشت رونی بدی کشگاری نخ سکی زد و ی را در آورد و با نوک انگشت سبابه راست ضربه اگاری سدیسف

 دهی کشرونی که بی و مهران صندلنیرحسی فاصله نشست کنار امی صندلکیدختر اکراد با ... گوشه لبش
   ...نشانی را عوض کرد و آمد نشست بشیبود را داد داخل و جا

  
  ...حواست هست ؟ ... نیرحسی ها امشهی می بدجور داره با شاطر راهنمامون قاطدهالی منی ا-        

  
 دنی و کشقی عمی را روشن کرد و بعد از زدن پکگاری ضامن فندک زرد را سه بار زد و سنیرحسی        ام
  ... آسمان برداشتی مملو از حرارتش چشمش را از روهی غربال شده به داخل ریدود ها

  
  ...سرت به کار خودت باشه ... تو رو چه صنن.. منو چه صنن  -        
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  ... جلو دی آورده بود را کششخوانی پی که از روی        مهران نگاهش را گرفت و بطر
  

 قی دزد و رفکی دو دره باز شرکی شرنی ای مراقب باشدیبا....  تو یول... ستی نی به من که هرَج-        
  ...قافله نشه 

  
  .... پا انداخت ی دختر اکراد پا رو       

  
  ... ؟نیرحسی امی دارگاری نخ سهی -        

  
  ... قابل هضم ری بود و غانی عریلی خشی گفتن هانیرحسیام...  پوزخند زد نیرحسی        ام

  
  ... ببرد گفتبشی دستش را به سمت جنیرحسی امنکهی        مهران قبل از ا

  
  ...خودم مخلص راهنمامونم دربست..  ..نیرحسی چرا ام-        

  
 و بعد دست دی کشرونی بی را در آورد و نخگاری کوله اش و پاکت سبی        بعد هم دستش را برد داخل ج

  .... را آتش زد و گرفت سمت دختر اکرادگاری و سدشی و قاپنیرحسیبرد به فندک زرد ام
  

  ...گاری سنمی ا-        
  

  ... را گرفت گاری را پشت گوشش زد و سشی مکث لبخند زد و موهایاز کم        دختر اکراد بعد 
  

  ... ممنونم -        
  

 شد سمت دهی کشنیرحسینگاه ام...  آنجا نبودندگرید...  شد به آسمان که دهی نگاهش کشنیرحسی        ام
....  آن وسطی تو در توتیسمت خواننده ها و جمع... شخوانیبعد سمت پ... بعد سمت چپ ... راست

  ...دی داد کشهرانم .... یآسمان و مقتدر .... ییدو تا.. کجا رفته بودند...  نبوددیپشتشان قابل د
  

  آخ.... سوخت ...  سوخت نیرحسی ام-        
  

 ی بود به پشت دست راستش و مهران هم حواسش پدهی چسبگارشی        دست مهران بد سوخته بود و س
  ... البدزشانی مشرف به معین وسدختران منقوش داخل سال

  
   ....زی می در آورد و دست مهران را گرفت و گذاشت روی        دختر اکراد از داخل کوله اش پماد

  
  ... ؟ی کرامتیحواستون کجاست آقا...  چه بدم سوخته-        

  
  ... است نیرحسی ، امنیرحسی و امستی کرامتیمهران آقا...         هه 
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 دی مالی که نه اسمش معلوم بود نه رسمش را می کرد و دختر اکراد داشت پمادیران داشت ناله م        مه
 او حس و گاریحاال س ... دی دی نمی به عذرخواهی لزومنیرحسیام...  زخم قرمز شده دست مهرانیرو

  ! ... نداشت دست او که داشت ی عصبستمیسنسور و س
  

  ...ا زد  ناخواسته حرف دلش رنیرحسی        ام
  

   ....ی هر کی هر کی جانی تو اادی سرشون نیی بالهی...  دو تا کجا رفتن ؟ نی ا-        
  

  .... دست مهران بود وی کرد و دختر اکراد هنوز چشمش روی        مهران داشت مثل زن ها ضجه ناله م
  

  ... به دست و صورتش بزنه ی ابهیاحتمال بردتش ...  گردن ی بر م-        
  

کمر به کمر هم ... دست در دست هم ...  ساعت خوب با هم مچ شدندکی نی        مهران و دختر اکراد در ا
 ساعت حدود چند زوج عوض کی نی نداشت در همی دختر اکراد فرقی و برادندی رقصیآن وسط م... 

و در  ... یمقتدر در نبود...  نه امانیرحسی از عزا در آورد و امی و مهران هم دلشی دنس هایکرد برا
  ... بوددهی که تنها مخاطبشان خودش بود فقط نوشیینبود آسمان بعد از تمام سرزنش ها

  
 بهی غرکی خود او بود و خود او که اجازه داد یاصوال مقصر اصل ... ختی ریدنی نوشی        باز هم از بطر

 نیا... کبت بارش وارد شود نی زندگمیبه حر...  و فرهنگش شهیکه نه اصل و نسبش مشخص است نه ر
 دیبا...  عهد بسته بودآنچه از شتریب....  گذشته بودشی از حد از خط قرمز هاشتریب ... یدختر مقصود خاص

  .... شی که خودش بود و دو دو تا چهارتای وقتکی ... یی جاکی... دشی بریم
  

 چند صباح به اصرار و اکراه ، نیر ا دینه وقت...  ممنوعه نبودگریممنوعه د...  خوردی        باز جرعه ا
 ، طبلِ یقی موسی کمر دختر اکراد بود و صدایدست مهران دوباره رو...  پوست و خونش شده بودنِیعج

  ...نیرحسی امی هایدرون حلزون
  

 کردند ی میکدام گورشان بودند و چه غلط ... ینه مقتدر...  بود ینه آسمان... گری دی        و جرعه ا
 ی به اکونومدندی چسبی زد و دوباره مثل زالو می مرتب پس منیرحسی بود که امیی هاتنها فکر

  ....تفکراتش
  

که ...  موجود مفلوک و زبون ساخته بودکی نیرحسیاز ام....  انگشتان و جام هم تنگشی الگاری        س
 یا...  لب گفت ری ز وزی محکم کوباند به مبایجام را تقر....  امد ی بدش مدی دی که میخودش از خود

  ...بالش سالن درندشتو بگردم دننی ایکجا...  لعنت به تویا... نیرحسیلعنت به تو ام
  

 پا به زی جهنم حاللش نیسنای گری دیحت...  کنارش نبود گری دیروح حاج محسن...  بلند شدشی        از جا
 نیدرب ا ... دندی کشی را منیرحسی امدست... بودند...  مهرانه و فاطمه و بهاره چرا یول....  نبودشیپا

 بار نیچند...  شدند ی ظاهر مان و آسمیهمه به چشمش مقتدر...  کرد ی باز میکی یکیمثال اتاق ها را 
 ی شانه های گذاشت رویو باز دست م... ستی در کار نی که مقتدردی دی و آن را گرفت و بعد منی اقهی

...  کردندی بلغور میی خودشان حرف های با زبان هاانیطرافا....  نبود آنجایدخترکان جوان و آسمان
  ... امدی مهرانه میصدا
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  ... باشننجای ادیشا... نطرفیداداش ا-        

  
  ... فاطمه اش ی        صدا

  
  ...مامان کجاست ؟ .... نی گردی می دنبال چنی شما دار-        

  
   بهاره اشی        صدا

  
 باشه اهل خدا و یمامانِ من هر چ....  که همه حرفاتون دروغهنمیی خودم بیا خوام با چشی م-        

  .... تونهی دست و عملشو میدلشو نتونست رام کنه ول... غمبرهیپ
  

  ... زدی که داد مای حاج محسن بلندتر از همه بود گوی        و صدا
  

 و خودم شی مادری بندم رویشم مچ...  خونش حالله اگر جعفر راست گفته باشه ی علی به وال-        
  .... برمیگردنشو گوش تا گوش م

  
 مهرانه چادر به سر و یول... فاطمه گرسنه اش بود ....  داد و دعوا ها نی کرد از ای مهی گریرعلی        ام

   گفتی می کرد و بهاره هی اتاق ها ر ا باز میکی یکیدرب ...  گشتیبهت در چشم م
  

  ....که ناگهان ... بگو که دروغه .... را فاطمه زهای -        
  

   ...دندی دی مدی آنچه نبادندی        د
  

  ....ختهی تخت به هم رکی حاج محسن و قی        رف
  

  .... بردورشیحاج محسن  ... دی پرشی باز شدنِ در از جایکه با صدا ....ی مردانی        تن عر
  

  ...بگو تا نکشتمت...  پدر و مادرید بناموس دز...  کو ؟؟؟؟سنای کجاست -        
  

 پدرش ی به پانیرحسیام...  شدی حاج محسن داشت چوب می درون دست هاانی مرد عری        گلو
  .... بود مهرانه دستش را گرفت دهیچسب

  
  ....بابا تو رو خدا ...  بابا بابا بس کن-        

  
  .... کردی مهی        بهاره از شوق گر

  
 فقط نیدید...  همش افتراستنیدید...  دروغه دیدید ... ستی ننجایاصال مامانم ا.... کو مامانم -        

  ...نیدید... مونی دوونن تو زندگیدارن موش م
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 منقبضش همانند ی نبود که دست هاشیحال...  را ول نکردقی نبود که گردن رفشی        حاج محسن حال
  ..... را قشیگرفت جان رف و دیچی و پدیچی و پدیچی پیطناب دار

  
  ...می بدبخت شدیوا-        

  
  که... مهرانه زار زده بود ....         مهرانه گفته بود

  
  ....بابا ...  تو سرمونمیزی بریبابا حاال چه خاک... شیبابا کشت.... شی کشت-        

  
 به یرعلیفاطمه و ام....  کردیاه م و دهان باز مانده نگجی ولو بود و بهت زده و گنی زمی        بهاره رو

دست  ... می فرار کننیای ب-... دی کشی مغیمهرانه ج....  وحشت زده پناه آورده بودندنِیرحسیآغوش ام
 انی جان فقط به تن عری بلی تمثکی و حاج محسن مثل دی کشیحاج محسنِ مثل ستون خشک شده را م

  .... لب گفتری بود و زرهی خیمصطف
  

   ....قی رفی داشتیچ...  که من نداشتمی داشتی چ-        
  

 یو صدا.... همهمه درون گوشش ...  سرشی ها روهیسا .... نیافتاد کف زم....  افتاد نیرحسی        ام
   ...دی که داد کشییآشنا

  
  ... ادی بیکی...  کمکادی بیکی... شدی بهاروند چیآقا... دی بهاروند خوبیآقا...  بهاروند ی آقا-        

  
 چشم نیرحسیام...  که تنها کنار دستش نشسته است دی        چشمانش را باز کرد و چهره آسمان را د

  ... بلند شد شیبه زحمت از جا...  اما نبود ی مقتدرافهیچرخاند دنبال ق
  

   ؟دیخوب... هوی شد ی چ-        
  

 را شیموها...  آمد کی مرد نزدکی... ند هنوز اطرافشان بودتیجمع...         تنها به تکان سر بسنده کرد
   ....شی گوش هازانی آوی اصالح شده و گوشواره های ابروهانیپشت سرش بسته بود و ا

  
   مدسنْیی ژُ سو-        

  
 تی تلو تلو خوران از کنار آن مرد زن نما و جمعنیرحسیام...  فهممی        آسمان سر تکان داد که نم

  .... آمدیم آسمان یصدا... گذشت 
  

   ...دی ری کجا مدی دار-        
  

   ؟یایم...  قبرستون -        
  

  .... احاطه اشان کرد رونی بنی خراب شده که خارج شدند ظلمات ایسکوی        از درب د
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 ادی رو پهی و بقی تو خانم نانسمی برگردنیایب ... مایشی گم ممیستی رو بلد ننجای بهاروند ما ای آقا-        
  .... هتل می بعد همه با هم برگردمیکن
  

  .... کش دار و حرکات متعادلش برگشت سمت آسمانی با صدانیرحسی        ام
  

  ... باهاش ؟یکجا رفته بود...الدی مشی پی برگرد-        
  

  ....        آسمان ساکت و بهت زده سکوت کرد 
  

 سر بودند و ترمز یادی زابانی خیسنگ فرش ها...  دوباره به راه رفتن ادامه دادنیرحسی        ام
  ... داشت امشب ری نگری هم بگنیرحسیام
  

  ... بهاروند یآقا ... ستی حالتون خوب ن-        
  

 ینی درون تی ژنده پوشرمردی پدندی تر که رفتند دکینزد... ی دوریی به پارک و روشنادندی        رس
 که نی تیبه جلو...  کندی را گرم مشیسته و دست ها سرخ نشمکتی نی آتش روشن کرده و رویبزرگ

  .... آتشی را برد باالشی دست هادیرس
  

   ...بهی کم عجهی مرده نی بهاروند ای آقا-        
  

 به ی و تنها موهادی رسی به نظر نمری روبرو که چندان هم پرمردی شد به پدهی نگاهش کشنیرحسی        ام
 با همان نیرحسی گشت و امی آسمان می رورمردینگاه پ...  داد یان م نشرشی اش پی جو گندمختهیهم ر
  ...دی کشدار داد کشیصدا

  
  .... حراموی کاسه هانی کور کن ا-        

  
  ...می برنیای دونه تو رو خدا بی بهاروند اون که زبون ما رو نمی آقا-        

  
  ... پناه گرفتنیرحسیآسمان پشت ام... رد  گفت و بعد به آسمان اشاره کییزهای و چدی        مرد خند

  
   ...می برنیای بهاروند بی آقا-        

  
 بسته بود و نخش را باز کرد و دستش ی که دربش را با دو نخ خاکستریاهی سسهی        مرد دست برد به ک

 رونیگ ب کرد ؛ چند تراول خوش رنی نگاه مرهی و خزی و همانطور که به آسمان ، هسهیرا برد داخل ک
 اخم کرد و نیرحسیام...  گرفت و با ابرو اشاره کرد به آسمان نیرحسی چشم امیآورد و برد باال و جلو

 برخواست و رفت شیمرد از جا.... چقدر امشب سرد بود...  آتش گرم کردی ، روشتری را بشیدست ها
  –....  کتشبی و تراول ها را گذاشت داخل جنی حسریسمت ام

  
 یلیخ...  به فاصله اشان نگاه کردنیرحسیام....  رفت سمت آسمان و آسمان عقب عقب رفت         بعد هم
   ...یلیخ... دور بودند 
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   ....یولم کن روان...  ولم کن -        

  
 دی کرد ؛ شای سرش خالی را برداشت و رومکتی نی رویبطر...  شد تی تازه متوجه موقعنیرحسی        ام

 ینی بشی که پیبا همان حرکات نامتعادل ، زودتر از زمان...  کرد بدود یبعد سع از سرش بپرد و یمست
 مشت محکم و گرشی و با دست ددی مرد را گرفت و کشاهی و اورکت پاره و سدیکرده بود بهشان رس

 را نداشت به یشگی که رمق همیی با پاهانیرحسیمرد افتاد و ام...  صورتش کرد ی را حواله یجاندار
  ... کرده بود به جان مرد خوراند رهی ذخی مقتدری را که برای کتکدیو شا.... اد جانش افت

  
  ... بهاروند یآقا...  گردنتونفتهی خونش منشی کشی بهاروند بسشه می آقا-        

  
 ریی سرش را تغهی زاونیرحسی امدی را کشنیرحسیآسمان کت ام....  آمدگری چند نفر دی        بعد صدا

 فکر نی زد و تنها به ای نمگری دنیرحسیام....  شدند ی مکی نزداری ناهشکلی شش نفر هی الپنج.... داد
  ... کرد زمه لب زمری است و چشمش را به آسمان انداخت و زانی رو به پاشی کرد که انرژیم
  

  ... ؟ یدیفهم... پشت سرتم نگاه نکن....  بهت گفتم فقط بدو ی و وقتاری کفشاتو در ب-        
  
  ... اورد گفت ی را در مشی که کفش هاینی       آسمان در ح 

  
   ...دمی آره فهم-        

  
  دی داد کشنیرحسی        ام

  
  ...بـــــــــــدو ... بدو آسمان بدو... بدو ....  حاال -        

  
ادنش  خورده و دست آسمان مانع افتی سکندرنیرحسیچقدر ام... دندی دانستند چقدر دوی        نم

 پشت ی کسای دانستند آی نمیحت ... دهی او را کشاری ناهشنیرحسیچقدر آسمان خسته شده و ام... شده
  !! .... نه ای دود یسرشان م

  
 خودشان را انداختند داخل و درب را محکم بستند و هر دو پشتشان را دندی که رسی درب بازنی        به اول

 ی روی آمد وقتی کدام باال نمچینفس ه... نی زمی خوردند رو دادند به درب و نفس نفس زنان سرهیتک
 قلب در حال نی گرفته و اان جهی رنی کردند ای میچشمان هر دو بسته بود و فقط سع....  ولو شدند نیزم

  .... دهندریی نرمال تغتی در حال قل خوردن را به وضعنی آدرنالنی و ادنیکوب
  

  ... خونِ داخل حلقش گفتی شده و بودی سردرد تشد وبی در همان حال عجنیرحسی        ام
  

  ... ؟ی کجا رفتسکوی دی توی با مقتدر-        
  

  .... بود دهی را پرسری چند ساعت اخنی سوال انی        انگار مهمتر
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  .... زد و بعد آب دهانش را قورت داد ی        آسمان نفس نفس م
  

  .... گم شدن تی جمعنیب انار آوردن و بعد خودشون ب من آی کم براهی....  دونم ی نم-        
  

  ....گرم شد ....  آرام نگرفته بود هنوز اما دلش نیرحسی امنهی        س
  

  ... ما خوب ؟شی پیومدی چرا ن-        
  

واسه ...  از جام بلند شمو دنبال شماها بگردم راهو گم کنمدمی اونقدر اونجا شلوغ پلوغ بود ترس-        
  ... دنبالمانی بعدش بی مقتدری همونجا نشستم که آقانیهم
  

 بود که ییزهای چنی اولی چوبیرهای کوچک و حصار گی چشمانش را باز کرد و باغچه هانیرحسی        ام
  ...آسمان گفت....  خشک داخلشی و ساقه های قهوه ای و بعد گلدان هادی دیم
  

   کجاست؟نجای ا-        
  

 و هتل نشسته اند که هول و وال برشان داشت و ابانی به جز خیی بودند در جادهیو تازه فهم        انگار هر د
  .... بلند شدند شانیاز جا

  
  ... ؟گهی دنی بهاروند شما راه هتلو بلدی آقا-        

  
   سرش را کج کرد و الله گوشش را فشار داد و فکر کرد بلد است ؟نیرحسی        ام

  
 ی کرامتی با آقادیری نه خودتون تماس بگای دی بدتونوی گوششهی ماوردمی نفمویروند من ک بهای آقا-        

   ...ی مقتدری آقاای
  

 و ساتنش شی هابی را برد داخل جشی چشمانش را به اطراف کشاند و بعد جفت دست هانیرحسی        ام
  ...را لمس کرد و گفت 

  
  ... جا گذاشتم تو هتل -        

  
  ... را نگاه کرد رونیان رفت سمت درب و بازش کرد و آرام ب        آسم

  
   ...می نشده برگردری تا دنیای بسی دنبالمون نی کسگهید ... ستی نی کس-        

  
   تنِ سرد در گذاشت و بستشی دستش را رونیرحسی        ام

  
 ی ، نه زبونی از کسمیراهو بپرس می بماند که االن شبه و اگرم بخوامی کنی تو روز روشن راهو گم م-        

  ! وقت شب نی هست که بتونه راهو نشون بده ای نه آدممیبلد
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  ... آهسته و محتاطانه گفت یلی و خدی        آسمان نال
  

 تو خونشون بدبخت می اومدننی شن و ببداریاگر ب... اونم تو خونه مردم  ... می کار کنی خوب پس چ-        
  ... بهاروند ی آقامیشیم
  

  ... لب زمزمه کرد ری و بعد زدی گوی هم نمراهی فکر کرد بنیرحسی        ام
  

  ... وقت شب چرا در خونشون چهار تاق باز بود ؟ نی ا-        
  

 خاموش داخل بود آرام رفت سمت ی بسته و چراغ های        بعد هم همانطور که چشمش به پنجره ها
 ی مشتری بنی و ساکت بود و اکی تاریادیهمه جا ز...  رفت ی پشت سرش ماطیپلکان و آسمان با احت

 شدن درب ه بلند بستی و صداشانی سر و صداهای حتنکهی و ابی عجی خانه نیدر باز و ا... ترساندشان
   بود ؟یخانه خال....  نکرده بود داری را بی کساطیح
  

  کهوی رفتند که ی        هر دو در سکوت ، پلکان را باال م
  

   ...نیرحسی امی هی آسمان و بعد صداغی جی همزمان شد با صدای گربه اوی می   صدا     
  

  ... قلبش بود ی دستش روی و آسمان ولدهی نترسیعنی زد که ی تک سرفه انیرحسی        ام
  

  ... ؟ نی ری کجا منی بهاروند داری آقا-        
  

 یاریهمون ... اریکدوم ...  که دلدار خونه داره یهمون دشت... کدوم دشت ....  دشت رمی دارم م-        
  ... داره وونهی دل دکیکه 

  
  ... خوب نی خوری مای زهرمارنیچرا مرتب از ا...  بهاروندی آقا-        

  
   ..شهیواس تو که بد نم...  ا مگه بده -        

  
  .... سر من اومدیی بالهی نیهر وقت خورد...  واسه من بد نشده ؟-        

  
  ... گفت یآسمان داشت م...  و لبش به لبخند کش آمد دی گوشت لبش را گزنیرحسی        ام

  
   ؟نی کار کنی چنی خوای حاال م-        

  
   خوام برم تو خونه خوبیم.... خوام آپولو هوا کنمی م-        

  
 باال ی مترمی بود را نانهی مخف که در حال باال رفتن از پلکان آن همینیرحسی بلند آسمان امی هی        صدا

  ....پراند 
  



  تایس
  

 

 

185

   ...می بعدش بگن ما دزدنیگینم...  تو خونه مردم ؟؟؟؟؟؟ نی بریواشکی نی خوای م-        
  

  .... کرد داد نکشد ی سعنیرحسی        ام
  

   ....نجای منم دنبالت کردم تا ای تو دزدگمی فوقش م-        
  

  ...تی وضعنی گرفته تو اتونی بهاروند شوخیاآق..  ؟ ی چــــــــــ-        
  

 زد و گوشش را چسباند به شهی به شی از پنجره ها و تقه ایکی رفت سمت دی به بالکن که رسنیرحسی        ام
  ....تن سردش

  
  ... گفت ی        آسمان داشت م

  
 نمازخونه نجایا ... میاری بریک گ پارهی میاصال بر ... می برگردنیای قلبم اومد تو دهنم تو رو خدا ب-        

  ...نداره نه ؟ 
  

  ... چشمانش را کشاند تا صورت ساده لوح کنارش و بعد ابرو باال انداخت و زمزمه کردنیرحسی        ام
  

... رب انار ... بالل ... آش دوغ !...  هم داره شلمهی دییچا! ... چادر نمازم داره ! ...  چرا داره -        
 که شمالمون داره که مردم کرور کرور تو صفش یی هایی دستشونیاز ا...اکبر جوجه ... جون بادمیترش

 ی خودمون پولرونی مثه ایاری بانس شدیتازه با....  ناقابلم بکنن داره شی دهی مونن که برن یمنتظر م
   !!!!...می پولمونو جا گذاشتفینباشه چون ک

  
  .... شد و سکوت کرد ی شاکی        آسمان کم

  
...  زد ی پر می حتی امد و نه پرنده ای مرونی بینه کس...  امد ی از داخل خانه نمیی        صدا

 ی افتاد روی و در باز شد و نور مهتاب آسماندی اش را کشرهی و دستگی رفت سمت درب چوبنیرحسیام
بوده که روغن  نی وقت است باز نشده و کسیلی داد خی در نشان مژی قژی قی آن داخل و صدایکیتار
 اگر درب خانه چهار تاق نکهی ترساندش و اشتری دو لت در بانی بسته می تارعنکبوت هانی کند و اشیکار

 در نگذشته داشت داخل مغز نی از ایو سوال چند وقت است کس ... ستی تارعنکبوت ها چنیباز بوده ا
  دیپرس شده بودند و آسمان رهی خورد و هر دو به تارها خی وول منیرحسیام
  

   ؟شنی نمداریچرا ب...  بهاروند ی آقا-        
  

   کرد نخنددی باال رفت و سعشی ابرو هانیرحسی        ام
  

  !! ؟هی تار عنکبوت چی دونی م-        
  

  ...        آسمان نگاهش هنوز به تارها بود 
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   هوم ؟-        
  

  ... آسمان گرفت جیچهره گ آب دهانش را قورت داد و نگاهش را از نیرحسی        ام
  

  ... نکن ری ولش کن مغزتو درگ-        
  

 خاک نی زمیآنقدر رو...  حصار گرد گرفته نی کردن تار ها و رد شدن از ازی        بعد هم شروع کرد به تم
  ... آسمان باز آمدی شد و صدای مدای پشانیبود که با هر قدمشان رد پا

  
   ...ستی نی کسنجای فکر کنم ا-        

  
  ... به خنده باز شد و به راهش ادامه داد نیرحسی        لب ام

  
   !!!نیآفر ... نی آفر-        

  
  ... درش را باز کرددندی که رسی اتاقنی بود و به اولیلی        راهرو طو

  
  ... ؟دی کنی بهاروند مسخره می آقا-        

  
 وری و درادهی کشی و به تخت روتختشی لت چوبی روزانیآو        نگاهش را کشاند به پنجره باز و پرده 

   ...ی گرد گرفته قرن هجدهی چوبیها
  

  !! نوبل بود زهیجا...  پ نه پ -        
  

 در چهار تاق باز کیبا ..  آمد ی از سکنه می و خالیمی که به نظر قدی خانه خالکی کجاست ؟ نجای        ا
  .... داخلش پا نگذاشته است یکس داد مدت هاست ی که نشان میو عالئم

  
  ... بهاروند ی ترسم آقای دارم م-        

  
 بود و لی سالن طونی که مشرف به ای و درب را بست و رفت سمت سالن بزرگرونی رفت بنیرحسی        ام

  .... داخل اتاق اثر از نداشتن صاحب داشت به خودونی و دکوراسدمانی داخلش درست مانند چدمانیچ
  
   !!شنی نمداری حاال حاال ها بنهیپس خوابشون سنگ! ....  نشدنداری تا االن بنیبب...  نترس خوب -        
  

  ! که ستی خونه ننی تو ایکس...  بهاروند ی آقا-        
  

  .... سالن ی ضلع شرقچی رفت به سمت پلکان مار پنیرحسی        ام
  

        - ؟یدیاز کجا فهم... چرا ...  ا !  
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  ... آمدی داشت پشت سرش مزی رفت و آسمان باهوش نی        پلکان را تند و تند باال م
  

  ... داد ی مسخره کردن می بوگهی دیکی نی بهاروند ای آقا-        
  

 بزرگ کنار ی های شد و بعد به تابلورهی سرش خی تار عنکبوت بسته باالیرهای به نور گنیرحسی        ام
  ... بسته یهاپلکان و درب اتاق 

  
  ... حرفو نینگو ا! ...  مثه تو ؟ی من ؟ مسخره کردن موجود باهوش-        

  
   ...ی اتاق ها را باز کرد و همان منظره تکرارکی کی        درب 

  
   ...دی خودش از خودش پرسنباری        ا

  
  ! ؟هی چه دخمه اگهی دنجای ا-        

  
  ... شهداشونی پهوی بهاروند اگر ی آقا-        

  
 ینطوری اشهی شد و بعد فکر کرد همدهی نگران صورتش کشکیمی به آسمان و منیرحسی        نگاه کالفه ام

  هست ؟ ... ستین
  

مگر قرار است ... بعد جواب خودش را داد ... لی تعطنقدریا...  خنگنقدریا...  بماندینطوری        اگر هم
  ! ..او دارد ؟ به درک بماند به یاصال چه دخل ...فتدی بیچه اتفاق

  
  ...        آسمان با همان چشمان نگران به اطراف اتاق نگاه کرد و باز همان جمله را گفت 

  
  ...ومدهی نیکی تا می بر-        

  
   گرفتی دمنیرحسی        ام

  
  ! ؟ی خوری مزی تو مو-        

  
   هوم ؟-        

  
  ...م خوبه  هیماه...  گردوای ... زی مو-        

  
آسمان عقب تر بود و باز هم ...  از خاک بلند شد ی و گرددی مبل را کشی رودی        بعد هم ملحفه سف

   ...دی پرسنی کرد و در همان حشتریفاصله اش را ب
  

   خوبه ؟ی واسه چ-        
  



  تایس
  

 

 

188

  ... مکث جواب دادی بنیرحسی        ام
  

   ...!وی کی واسه آ-        
  

  ... مبل یهم ملحفه را پرت کرد کنار و نشست رو        بعد 
  

  ... نکنه تی که مرض شما به ما سرامی کم بخوابهی حاال هم اجالتا بذار -        
  

 داد آسمان چشمان بسته اش را دوباره ی سرش که صداری و دستش را گذاشت زدی        بعد هم دراز کش
  ...باز کرد 

  
  ... بهاروند سوسک یآقا... سوسسسسسسسسسسسسسک -        

  
   بودستادهی مبل و همانجا ای        رفته بود باال

  
 تو رو دی بهاروند به دادم برسیآقا...  موجود وحشتناک هی ... بهی عجزی چهی ستی نه انگار سوسک ن-        
  !خدا 

  
 مبل نگاه کرد و ی پانیی و به پادی سرش کشری و دستش را از زدی کشی نفسی کالفگی از رونیرحسی        ام

  .. لب غر زدری برخواست و زشی معلوم نبود و از جایزیدر ظلماتش چ
  

   تره ؟بی از تو عج-        
  

  …رمی می دارم از ترس مگهید .... عتری بهاروند سری آقا-        
  

 یکی تاری تو آسمان داشتی پاری که زیزی چنکهی بود و اهی ترسند فرع قضی زن ها از سوسک منکهی        ا
 شد ی منیرحسی سر امی مکررش روی هاغی آسمان و جیمنبع ترس و اوهام و از آن بدتر چشم بستن ها

 اش به ی فرانسووع به نام ظلمات ، آنهم از نی موهومیکیاصوال الک پشت ها درون تار ... هیاصل قض
 سوسک آدم خوار است نشایکی شوند و ی مهی و منقرض شبی و قرن دومیانواع حشرات و موجودات جهنم

...  
  

  ....دی آسمان نگه داشت و داد کشی روی جلوی الک پشت را برداشت و عمودنیرحسی        ام
  

  ... سوسکتونی بب-        
  

 داد شتری هم فشار داد و بی چشمانش را روشتری مبل و بی خودش را چسباند به تنه پشتبای        آسمان تقر
  ...و هوار راه انداخت که 

  
 نشیارین ... دی اونو با دست بردارادی دلتون میاه چطور... نشی بهاروند تو رو خدا بکشی آقا-        

  ... کنارنشی من ببرکینزد
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 ی حوصلگی آورده بود با بنیی وقت بود پایلی که الک پشت اندازه کف دستش را خنیرحسی        ام

  ... و بعد هم گفت دی آسمان و الک پشت چرخنیچشمانش ب
  

   پس بکشمش ؟-        
  

  ... چشمانش را باز کند گفتنکهی        آسمان بدون ا
  

 گهی دنشی بهاروند بکشیآقا ... می فردا ظهر سوپ سوسک بخورنشی به قول خودتون پ نه پ بذار-        
   ...نیجون به سرم کرد

  
  ... آمدن نداشترونی بالید که خ شرهی نشاند و به سر الک پشت خشی لبهای روی لبخندنیرحسی        ام

  
   ؟ادی من مری گی کار چنی خوب بابت ا-        

  
...  االن ها رمیمیبه خدا م...  نکنهونیخدا آدمو محتاج شما آقا...  بهاروند دستتون درد نکنهی آقا-        

   ...گهی دنشیبکش
  

  ... سه نفره مجاور  نشد و نشست لبه دسته کاناپهادهی پطانی از خر شنیرحسی        ام
  

  ... تا بکشمشادی من مری گی اول بگو چ-        
  

 تیاذ...  بوده مگهنی اری تا بحال غدمی انجام مدی بگیهر کار... تونمی بهاروند من که منشی آقا-        
   ...گهی دنینکن

  
  ... نوازش کرد شی        الک الک پشت را با پشت انگشت ها

  
  ... ؟ی کنیم م بگی هر کار-        

  
  ... آسمان باال رفت ی        ابروها

  
  ... صابکار باشه آره هی و ی منشهی مسلمون و هی در عرف یهر کار... ینه هر کار...  خوب -        

  
 بزند که ی و خواست حرفدی کشی درک کرد پوفی که منظور مستتر کالم آسمان را به خوبنیرحسی        ام

  ... حرفش وسطدی پرعیآسمان سر
  

 اوهو مراقب دی بگدی خواستی دونم که االن می منمی و استی شما خارج عرف نی دونم کارای البته م-        
   ...یچی کنم هی حساب نمیچیافکارت باش من تو رو ه

  
   آسمانزی چشمان بسته و زبان تی شده بود رودهی که چشمان بهت زده اش کشنیرحسی        ام
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   ...دی        داد کش

  
   وجب انگشت ؟هی تو یاری منو در می ادای دار-        

  
  ...        آسمان کالفه شد

  
  ... باال نی خسته شدم اگهی اونو دنشی بهاروند بکشی بابا آقای ا-        

  
   کش دار گفتی با همان صدانیرحسی        ام

  
   ...نیی پاایب...  بکشمشرمیباشه دارم م-        

  
 و اجاق گاز و نتی شد به چند تا کابی که مشرف میی برخواست و رفت به سمت راهروشید از جا        بع

  ... بلند گفتنی دار و در همان حهی پای چوبیآشپزخانه که سمت چپش پلکان بود و سمت راستش صندل
  

   ...ی القلبی قصنقدری دونستم ای نمهی موجود قشنگفی ح-        
  

  ... سرش را تکان داد و با حالت انزجار گفت نیی امد پایز مبل م        آسمان که داشت ا
  

 شهی حالم بد مادیاسمش م... سوسکم قشنگ و زشت داره ؟ ...  که دیگی نمی بهاروند جدی آقای وا-        
...  
  

 دو پا نشست و الک ی رونی زمی و رفت رورونی چاقو و الک پشت به دست آمد بکی با نیرحسی        ام
  ... سرشی را گذاشت و چاقو را مثال گرفت روپشت

  
   ...رونی بارهی خانم سوسکه سرشو بمی منتظر باشدی خوب حاال با-        

  
 کرد گفت ی مزی مبل را تمی نشده بود و داشت با دستمال دستش رونیرحسی        آسمان که هنوز متوجه ام

...  
  

   ...ادی بهش مشتریآقا سوسکه ب...  چرا خانم سوسکه ؟-        
  

  ... قشنگه اسمش خانوم آره؟ ی چندشه اسمش آقا باشه و هر چیهر چ...  عجب - -        
  

  ... ترسن ی مردم از آقا ها مشتریب... گهی دنیدینه ند...  خانوم بترسه هی از ی کسنیدی تا حاال د-        
  

  ... کش امد شتری لبش بنیرحسی        ام
  

   ...دمی من زن ترسناک د.... نه - -        
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   ؟ی ک-        

  
   ...دی را مالشیشانی با دسته چاقو پنیرحسی        ام

  
  ...!!! تو رو -        

  
  ... و چشمانش منبسط و باز شد دی دنیرحسی        آسمان معترض سرش را برگرداند و چاقو را دست ام

  
  ... بهاروند ؟ی آقاهی چنی ا-        

  
  ... جلو تر آمد و چشمش به الک پشت افتاد که سرش هنوز داخل الکش بود نیر همان ح        و د

  
   بهاروند ؟ی آقاهی اون چ-        

  
  ... کمبود فسفرش هر چند وقت افول و شدت داشت و باز عود کرده بود یماری        انگار ب

  
تو تابحال چاقو و ...  بهاروند ی آقاهیون چ بهاروند ای آقاهی چنی مگه من لغت نامه دهخدام انمی بب-        

  ... تو عمرت ؟یدیالک پشت ند
  

  ...        آسمان از همان دور گفت 
  

  ... الک پشته ؟نی ا-        
  

  ... تازه کرد ی دمنی حسری        ام
  

  !!!به هدف  ی کنم که زدتیی خواستم راهنمایتازه م!!!..  باالست ها تیاطالعات عموم ... نی آفر-        
  

   بودنی زمی به الک پشت رورهی هنوز خنیرحسی امی متلک هاالی خی        آسمان ب
  

 که نویا...  خورن ؟ی بهاروند مگه الک پشتو میآقا...  ؟نشی بکشنی خوایم...  ؟نشی از کجا آورد-        
  ...کشته حاال  رو نی که کسی شب گرسنگهی...  گناه داره ی طفلنیاری از الکش در بنی تونینم
  

 ی امد بلند شد و دوباره نشست روی جوجه کنارش بر نمی های از پس خنگ بازگری که دنیرحسی        ام
  ...مبل 

  
  ... همون خانم سوسکه استنی ا-        

  
  ... مکث گفت ی        آسمان ب
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  ... آقا سوسکه -        
  

  ... شد نیرحسی        بعد انگار متوجه جمله قبل ام
  

   بود ؟نی ادمی که من دی اونیعنی -        
  

  ... کردقی تشوی حوصلگی با بنیرحسی        ام
  

  ...ادامه بده  ... ی رسی می خوبی به جاهایدار !!!... نیآفر... نی بازم آفر-        
  

  ... دسته مبل ی انداخت رونیی        بعد هم دستانش را پا
  

  ند بوده ؟ چپلمتی معدل دنمی بب-        
  

  ...        آسمان هنوز چشمش به الک پشت بود
  

 نی خوای میبعدشم چطور... به خدا گناه داره  ... نشای بهاروند نکشی آقایول...  نونزده و نود -        
  ...نشیبخور

  
  ... داغ کردنیرحسی        ام

  
  ... باشم شی تابحال الک پشت خورده که من دومی کوانهی خوب د-        

  
 مبل ی اول رونیرحسیام ... دندی دخمه خوابنیرحسی به قول امی در آن خانه نیرحسی        آسمان و ام

 و غی جی شب دوباره صدای هامهیکه ن...  باال ی طبقه ی از اتاق هایکی و آسمان را فرستاد داخل دیخواب
 خوابش ی هنوز تشنه ی هامه چش پراند و همانطور کنیرحسیداد و هوار بنفش آسمان ، خواب را از سر ام

 یداشت ... وانهی دنیرحسیام...  زنا رو نی نکنه اابونیخدا قسمت گرگ ب...  لب غر زد ری کرد ؛ زیرا باز م
  ... خرم رمی اگر زن بگسنایبه جان مامان ... ی کردی متویزندگ

  
 سرش ییکر که حتما بال فنی شد و اکی        بعد که صدا ها مرتب و شدت افول و صعودشان به هم نزد

 و پلکان دی پرشی پر رنگ شد از جانیرحسی دوزد داخل ذهن امی را به هم منیآمده که دارد آسمان و زم
 داد به ی صدامان که آسمان داخلش بود و همزی کرد و بدو رفت سمت اتاقی را دو تا دو تا طچیمارپ
 بود و رهی دستگی دستش روکیدت باز کرد و در را با ش....  شد ی تر مهی نتردام شبیسای ناقوس کلیصدا

 را شی پاکی کهی در حالواری تخت و رو به دی رودی در که آسمان را دی کم قهوه ای روگرشیدست د
   !!!وارید ی را بگذارد روگرشی دی کرد پای می تاج تخت و سعیگذاشته بود رو

  
 بچه گربه کی ... ی کرمیار شکالت خزه دی روتختی آسمان و روی پاری زدی        بعد که چشمانش خز

  .... آسمان کندی پازانی خواست خودش را آوی و موی گفت می که مرتب مدی کوچک دیلی خیلیخ
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به خدا .. .تو رو خدا به خدا تا آخر عمرم حرف حرف شماست  ... دینجاتم بد...  بهاروند یآقا-        
  ... تر عیتو رو خدا سر...  براتونشمی می خوبیمنش

  
 برداشت و رفت رهی دستگی شود دستش را از رولی که کم مانده بود لبخندش به قه قه تبدنیرحسی        ام

 برش داشت و برد سمت اطی را گرفت و با احتدیسمت تخت و با همان دست کمر گربه کوچک تمام سف
  ...صورتش

  
  !!! تمساح هشت پا رو گرفتمنیی پاای ب-        

  
 ساعت می که آسمان هر نهی قضی جانی بکشند اغی دوست دارند جشهی زن ها همکهنی        صرف نظر ا

 جفت و ی سپرد و پس بندش را ادعا و حاضر جوابی می داده بود را به باد فراموشنیرحسی که به امیزحمت
 حاضر جواب که ی مقصود خاصسی جوجه خکی...  را خورد کرده بود نیرحسی کرد اعصاب امیجور م

 ذهن و فکر و نقدریاد به نفسش اعتماد به سقف شده بود و حاال بماند که چطور و از کجا ا اعتمدایجد
  ... کرده اری نچسب تمام عبهی غرکی بود را خرج ی اکراد و کار و بارش می رودی که بایتمرکز

  
نه برو  داشت ی و مسکوت همچنان نه صاحببی خانه عجنی هوا سرد بود و اسی        صبح شده بود و در پار

 زی می رویگری جیی تلفن طالی چشمش را از رونیرحسیام ... ی و نه زنگ تلفنی دربی و نه صداییایب
  .. آسمان آمدی برداشت که صدارهی تیبلند قهوه ا

  
 بسته بود و نخش را باز کرد و دستش ی که دربش را با دو نخ خاکستریاهی سسهی        مرد دست برد به ک

 رونی کرد ؛ چند تراول خوش رنگ بی نگاه مرهی و خزیهمانطور که به آسمان ، ه و سهیرا برد داخل ک
 اخم کرد و نیرحسیام...  گرفت و با ابرو اشاره کرد به آسمان نیرحسی چشم امیآورد و برد باال و جلو

 برخواست و رفت شیمرد از جا.... چقدر امشب سرد بود...  آتش گرم کردی ، روشتری را بشیدست ها
  –....  کتشبی و تراول ها را گذاشت داخل جنی حسریمسمت ا

  
 یلیخ...  به فاصله اشان نگاه کردنیرحسیام....         بعد هم رفت سمت آسمان و آسمان عقب عقب رفت 

   ...یلیخ... دور بودند 
  

   ....یولم کن روان...  ولم کن -        
  

 دی کرد ؛ شای سرش خالی را برداشت و رومکتی نی رویبطر...  شد تی تازه متوجه موقعنیرحسی        ام
 ینی بشی که پیبا همان حرکات نامتعادل ، زودتر از زمان...  کرد بدود ی از سرش بپرد و بعد سعیمست

 مشت محکم و گرشی و با دست ددی مرد را گرفت و کشاهی و اورکت پاره و سدیکرده بود بهشان رس
 را نداشت به یشگی که رمق همیی با پاهانیرحسید افتاد و اممر...  صورتش کرد ی را حواله یجاندار

  ... کرده بود به جان مرد خوراند رهی ذخی مقتدری را که برای کتکدیو شا.... جانش افتاد 
  

  ... بهاروند یآقا...  گردنتونفتهی خونش منشی کشی بهاروند بسشه می آقا-        
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 ریی سرش را تغهی زاونیرحسی امدی را کشنیرحسیمان کت امآس....  آمدگری چند نفر دی        بعد صدا
 فکر نی زد و تنها به ای نمگری دنیرحسیام....  شدند ی مکی نزداری ناهشکلی شش نفر هیپنج ال.... داد

  ... کرد زمه لب زمری است و چشمش را به آسمان انداخت و زانی رو به پاشی کرد که انرژیم
  

  ... ؟ یدیفهم... پشت سرتم نگاه نکن....  بهت گفتم فقط بدو یوقت و اری کفشاتو در ب-        
  

  ... اورد گفت ی را در مشی که کفش هاینی        آسمان در ح
  

   ...دمی آره فهم-        
  

  دی داد کشنیرحسی        ام
  

  ...بـــــــــــدو ... بدو آسمان بدو... بدو ....  حاال -        
  

 خورده و دست آسمان مانع افتادنش ی سکندرنیرحسیچقدر ام... دندی چقدر دو دانستندی        نم
 پشت ی کسای دانستند آی نمیحت ... دهی او را کشاری ناهشنیرحسیچقدر آسمان خسته شده و ام... شده

  !! .... نه ای دود یسرشان م
  

حکم بستند و هر دو پشتشان را  خودشان را انداختند داخل و درب را مدندی که رسی درب بازنی        به اول
 ی روی آمد وقتی کدام باال نمچینفس ه... نی زمی دادند به درب و نفس نفس زنان سر خوردند روهیتک
 قلب در حال نی گرفته و اان جهی رنی کردند ای میچشمان هر دو بسته بود و فقط سع....  ولو شدند نیزم

  .... دهندریی نرمال تغتیوضع در حال قل خوردن را به نی آدرنالنی و ادنیکوب
  

  ... خونِ داخل حلقش گفتی شده و بودی و سردرد تشدبی در همان حال عجنیرحسی        ام
  

  ... ؟ی کجا رفتسکوی دی توی با مقتدر-        
  

  .... بود دهی را پرسری چند ساعت اخنی سوال انی        انگار مهمتر
  

  ....دهانش را قورت داد  زد و بعد آب ی        آسمان نفس نفس م
  

  .... گم شدن تی جمعنی من آب انار آوردن و بعد خودشون بی کم براهی....  دونم ی نم-        
  

  ....گرم شد ....  آرام نگرفته بود هنوز اما دلش نیرحسی امنهی        س
  

  ... ما خوب ؟شی پیومدی چرا ن-        
  

واسه ...  از جام بلند شمو دنبال شماها بگردم راهو گم کنمدمیترس اونقدر اونجا شلوغ پلوغ بود -        
  ... دنبالمانی بعدش بی مقتدری همونجا نشستم که آقانیهم
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 بود که ییزهای چنی اولی چوبیرهای کوچک و حصار گی چشمانش را باز کرد و باغچه هانیرحسی        ام
  ...آسمان گفت.... لش خشک داخی و ساقه های قهوه ای و بعد گلدان هادی دیم
  

   کجاست؟نجای ا-        
  

 و هتل نشسته اند که هول و وال برشان داشت و ابانی به جز خیی بودند در جادهی        انگار هر دو تازه فهم
  .... بلند شدند شانیاز جا

  
  ... ؟گهی دنی بهاروند شما راه هتلو بلدی آقا-        

  
  و الله گوشش را فشار داد و فکر کرد بلد است ؟ سرش را کج کرد نیرحسی        ام

  
 ی کرامتی با آقادیری نه خودتون تماس بگای دی بدتونوی گوششهی ماوردمی نفموی بهاروند من کی آقا-        

   ...ی مقتدری آقاای
  

 و ساتنش شی هابی را برد داخل جشی چشمانش را به اطراف کشاند و بعد جفت دست هانیرحسی        ام
  ... لمس کرد و گفت را
  

  ... جا گذاشتم تو هتل -        
  

  ... را نگاه کرد رونی        آسمان رفت سمت درب و بازش کرد و آرام ب
  

   ...می نشده برگردری تا دنیای بسی دنبالمون نی کسگهید ... ستی نی کس-        
  

   تنِ سرد در گذاشت و بستشی دستش را رونیرحسی        ام
  

 ی ، نه زبونی از کسمی راهو بپرسمی بماند که االن شبه و اگرم بخوامی کنی تو روز روشن راهو گم م-        
  ! وقت شب نی هست که بتونه راهو نشون بده ای نه آدممیبلد

  
  ... آهسته و محتاطانه گفت یلی و خدی        آسمان نال

  
 تو خونشون بدبخت می اومدننی شن و ببداریاگر ب... اونم تو خونه مردم  ... می کار کنی خوب پس چ-        

  ... بهاروند ی آقامیشیم
  

  ... لب زمزمه کرد ری و بعد زدی گوی هم نمراهی فکر کرد بنیرحسی        ام
  

  ... وقت شب چرا در خونشون چهار تاق باز بود ؟ نی ا-        
  

 خاموش داخل بود آرام رفت سمت ی بسته و چراغ های        بعد هم همانطور که چشمش به پنجره ها
 ی مشتری بنی و ساکت بود و اکی تاریادیهمه جا ز...  رفت ی پشت سرش ماطیپلکان و آسمان با احت
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 شدن درب ه بلند بستی و صداشانی سر و صداهای حتنکهی و ابی عجی خانه نیدر باز و ا... ترساندشان
   بود ؟یخانه خال....  نکرده بود داری را بی کساطیح
  

  کهوی رفتند که ی        هر دو در سکوت ، پلکان را باال م
  

   ...نیرحسی امی هی آسمان و بعد صداغی جی همزمان شد با صدای گربه اوی می        صدا
  

  ... قلبش بود ی دستش روی و آسمان ولدهی نترسیعنی زد که ی تک سرفه انیرحسی        ام
  

  ... ؟ نی ری کجا منی بهاروند داری آقا-        
  

 یاریهمون ... اریکدوم ...  که دلدار خونه داره یهمون دشت... کدوم دشت ....  دشت رمی دارم م-        
  ... داره وونهی دل دکیکه 

  
  ... خوب نی خوری مای زهرمارنیچرا مرتب از ا...  بهاروندی آقا-        

  
   ..شهیواس تو که بد نم...  ا مگه بده -        

  
  .... سر من اومدیی بالهی نیهر وقت خورد...  واسه من بد نشده ؟-        
  

  ... گفت یآسمان داشت م...  و لبش به لبخند کش آمد دی گوشت لبش را گزنیرحسی        ام
  

   ؟نی کار کنی چنی خوای حاال م-        
  

   خوام برم تو خونه خوبیم.... خوام آپولو هوا کنمی م-        
  

 باال ی مترمی بود را نانهی که در حال باال رفتن از پلکان آن هم مخفینیرحسی بلند آسمان امی هیصدا        
  ....پراند 

  
   ...می بعدش بگن ما دزدنیگینم...  تو خونه مردم ؟؟؟؟؟؟ نی بریواشکی نی خوای م-        

  
  .... کرد داد نکشد ی سعنیرحسی        ام

  
   ....نجای منم دنبالت کردم تا ای تو دزدگمی فوقش م-        

  
  ...تی وضعنی گرفته تو اتونی بهاروند شوخیآقا..  ؟ ی چــــــــــ-        

  
 زد و گوشش را چسباند به شهی به شی از پنجره ها و تقه ایکی رفت سمت دی به بالکن که رسنیرحسی        ام

  ....تن سردش
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  ... گفت ی        آسمان داشت م
  

 نمازخونه نجایا ... میاری بری پارک گهی میاصال بر ... می برگردنیای قلبم اومد تو دهنم تو رو خدا ب-        
  ...نداره نه ؟ 

  
  ... چشمانش را کشاند تا صورت ساده لوح کنارش و بعد ابرو باال انداخت و زمزمه کردنیرحسی        ام

  
... رب انار ... بالل ... آش دوغ !...  هم داره شلمهی دییچا! ... چادر نمازم داره ! ...  چرا داره -        

 که شمالمون داره که مردم کرور کرور تو صفش یی هایی دستشونیاز ا...اکبر جوجه ...  بادمجونیترش
 ی خودمون پولرونی مثه ایاری بانس شدیتازه با....  ناقابلم بکنن داره شی دهی مونن که برن یمنتظر م

   !!!!...میونو جا گذاشت پولمفینباشه چون ک
  

  .... شد و سکوت کرد ی شاکی        آسمان کم
  

...  زد ی پر می حتی امد و نه پرنده ای مرونی بینه کس...  امد ی از داخل خانه نمیی        صدا
 ی افتاد روی و در باز شد و نور مهتاب آسماندی اش را کشرهی و دستگی رفت سمت درب چوبنیرحسیام

 نبوده که روغن ی وقت است باز نشده و کسیلی داد خی در نشان مژی قژی قیاخل و صدا آن دیکیتار
 اگر درب خانه چهار تاق نکهی ترساندش و اشتری دو لت در بانی بسته می تارعنکبوت هانی کند و اشیکار

ز  در نگذشته داشت داخل مغنی از ایو سوال چند وقت است کس ... ستی تارعنکبوت ها چنیباز بوده ا
  دی شده بودند و آسمان پرسرهی خورد و هر دو به تارها خی وول منیرحسیام
  

   ؟شنی نمداریچرا ب...  بهاروند ی آقا-        
  

   کرد نخنددی باال رفت و سعشی ابرو هانیرحسی        ام
  

  !! ؟هی تار عنکبوت چی دونی م-        
  

  ...        آسمان نگاهش هنوز به تارها بود 
  

   هوم ؟-        
  

  ... آسمان گرفت جی آب دهانش را قورت داد و نگاهش را از چهره گنیرحسی        ام
  

  ... نکن ری ولش کن مغزتو درگ-        
  

 خاک نی زمیآنقدر رو...  حصار گرد گرفته نی کردن تار ها و رد شدن از ازی        بعد هم شروع کرد به تم
  ... آسمان باز آمدی شد و صدای مدای پشانیبود که با هر قدمشان رد پا

  
   ...ستی نی کسنجای فکر کنم ا-        
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  ... به خنده باز شد و به راهش ادامه داد نیرحسی        لب ام
  

   !!!نیآفر ... نی آفر-        
  

  ... درش را باز کرددندی که رسی اتاقنی بود و به اولیلی        راهرو طو
  

  ... ؟دی کنیمسخره م بهاروند ی آقا-        
  

 وری و درادهی کشی و به تخت روتختشی لت چوبی روزانی        نگاهش را کشاند به پنجره باز و پرده آو
   ...ی گرد گرفته قرن هجدهی چوبیها
  

  !! نوبل بود زهیجا...  پ نه پ -        
  

 در چهار تاق باز کیبا ..  آمد ی از سکنه می و خالیمی که به نظر قدی خانه خالکی کجاست ؟ نجای        ا
  .... داخلش پا نگذاشته است ی داد مدت هاست کسی که نشان میو عالئم

  
  ... بهاروند ی ترسم آقای دارم م-        

  
 بود و لی سالن طونی که مشرف به ای و درب را بست و رفت سمت سالن بزرگرونی رفت بنیرحسی        ام

  .... داخل اتاق اثر از نداشتن صاحب داشت به خودونی و دکوراسندمای داخلش درست مانند چدمانیچ
  

   !!شنی نمداری حاال حاال ها بنهیپس خوابشون سنگ! ....  نشدنداری تا االن بنیبب...  نترس خوب -        
  

  ! که ستی خونه ننی تو ایکس...  بهاروند ی آقا-        
  

  .... سالن یضلع شرق چی رفت به سمت پلکان مار پنیرحسی        ام
  

        - ؟یدیاز کجا فهم... چرا ...  ا !  
  

  ... آمدی داشت پشت سرش مزی رفت و آسمان باهوش نی        پلکان را تند و تند باال م
  

  ... داد ی مسخره کردن می بوگهی دیکی نی بهاروند ای آقا-        
  

 بزرگ کنار ی های شد و بعد به تابلورهی سرش خیال تار عنکبوت بسته بایرهای به نور گنیرحسی        ام
  ... بسته یپلکان و درب اتاق ها

  
  ... حرفو نینگو ا! ...  مثه تو ؟ی من ؟ مسخره کردن موجود باهوش-        

  
   ...ی اتاق ها را باز کرد و همان منظره تکرارکی کی        درب 
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   ...دی خودش از خودش پرسنباری        ا
  

  ! ؟هی چه دخمه اگهی دنجای ا-        
  

  ... شهداشونی پهوی بهاروند اگر ی آقا-        
  

 ینطوری اشهی شد و بعد فکر کرد همدهی نگران صورتش کشکیمی به آسمان و منیرحسی        نگاه کالفه ام
  هست ؟ ... ستین

  
مگر قرار است ... ودش را داد بعد جواب خ... لی تعطنقدریا...  خنگنقدریا...  بماندینطوری        اگر هم

  ! .. به او دارد ؟ به درک بماندیاصال چه دخل ...فتدی بیچه اتفاق
  

  ...        آسمان با همان چشمان نگران به اطراف اتاق نگاه کرد و باز همان جمله را گفت 
  

  ...ومدهی نیکی تا می بر-        
  

   گرفتی دمنیرحسی        ام
  

  ! ؟ی خوری مزی تو مو-        
  

   هوم ؟-        
  

  ... هم خوبه یماه...  گردوای ... زی مو-        
  

آسمان عقب تر بود و باز هم ...  از خاک بلند شد ی و گرددی مبل را کشی رودی        بعد هم ملحفه سف
   ...دی پرسنی کرد و در همان حشتریفاصله اش را ب

  
   خوبه ؟ی واسه چ-        

  
  ... مکث جواب دادی بنیرحسی        ام

  
   ...!وی کی واسه آ-        

  
  ... مبل ی        بعد هم ملحفه را پرت کرد کنار و نشست رو

  
  ... نکنه تی که مرض شما به ما سرامی کم بخوابهی حاال هم اجالتا بذار -        

  
ن بسته اش را دوباره  داد آسمان چشمای سرش که صداری و دستش را گذاشت زدی        بعد هم دراز کش

  ...باز کرد 
  



  تایس
  

 

 

200

  ... بهاروند سوسک یآقا... سوسسسسسسسسسسسسسک -        
  

   بودستادهی مبل و همانجا ای        رفته بود باال
  

 تو رو دی بهاروند به دادم برسیآقا...  موجود وحشتناک هی ... بهی عجزی چهی ستی نه انگار سوسک ن-        
  !خدا 

  
 مبل نگاه کرد و ی پانیی و به پادی سرش کشری و دستش را از زدی کشی نفسی کالفگی از رونیرحسی        ام

  .. لب غر زدری برخواست و زشی معلوم نبود و از جایزیدر ظلماتش چ
  

   تره ؟بی از تو عج-        
  

  …رمی می دارم از ترس مگهید .... عتری بهاروند سری آقا-        
  

 یکی تاری آسمان داشت توی پاری که زیزی چنکهی بود و اهی ترسند فرع قضیز سوسک م زن ها انکهی        ا
 شد ی منیرحسی سر امی مکررش روی هاغی آسمان و جیمنبع ترس و اوهام و از آن بدتر چشم بستن ها

 اش به ی فرانسووع به نام ظلمات ، آنهم از نی موهومیکیاصوال الک پشت ها درون تار ... هیاصل قض
 سوسک آدم خوار است شانیکی شوند و ی مهی و منقرض شبی و قرن دومیع حشرات و موجودات جهنمانوا
...  
  

  ....دی آسمان نگه داشت و داد کشی روی جلوی الک پشت را برداشت و عمودنیرحسی        ام
  

  ... سوسکتونی بب-        
  

 داد شتری هم فشار داد و بی چشمانش را روشتری مبل و بی خودش را چسباند به تنه پشتبای        آسمان تقر
  ...و هوار راه انداخت که 

  
 نشیارین ... دی اونو با دست بردارادی دلتون میاه چطور... نشی بهاروند تو رو خدا بکشی آقا-        

  ... کنارنشی من ببرکینزد
  

 ی حوصلگیبود با ب آورده نیی وقت بود پایلی که الک پشت اندازه کف دستش را خنیرحسی        ام
  ... و بعد هم گفت دی آسمان و الک پشت چرخنیچشمانش ب

  
   پس بکشمش ؟-        

  
  ... چشمانش را باز کند گفتنکهی        آسمان بدون ا

  
 گهی دنشی بهاروند بکشیآقا ... می فردا ظهر سوپ سوسک بخورنشی به قول خودتون پ نه پ بذار-        

   ...نیجون به سرم کرد
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  ... آمدن نداشترونی بالی شد که خرهی نشاند و به سر الک پشت خشی لبهای روی لبخندنیرحسی        ام
  

   ؟ادی من مری گی کار چنی خوب بابت ا-        
  

...  االن ها رمیمیبه خدا م...  نکنهونیخدا آدمو محتاج شما آقا...  بهاروند دستتون درد نکنهی آقا-        
   ...گهی دنشیبکش

  
  ... نشد و نشست لبه دسته کاناپه سه نفره مجاور ادهی پطانی از خر شنیرحسی        ام

  
  ... تا بکشمشادی من مری گی اول بگو چ-        

  
 تیاذ...  بوده مگهنی اری تا بحال غدمی انجام مدی بگیهر کار... تونمی بهاروند من که منشی آقا-        

   ...گهی دنینکن
  

  ... نوازش کرد شیک پشت را با پشت انگشت ها        الک ال
  

  ... ؟ی کنی بگم می هر کار-        
  

  ... آسمان باال رفت ی        ابروها
  

  ... صابکار باشه آره هی و ی منشهی مسلمون و هی در عرف یهر کار... ینه هر کار...  خوب -        
  

 بزند که ی و خواست حرفدی کشی درک کرد پوفیخوب که منظور مستتر کالم آسمان را به نیرحسی        ام
  ... وسط حرفشدی پرعیآسمان سر

  
 اوهو مراقب دی بگدی خواستی دونم که االن می منمی و استی شما خارج عرف نی دونم کارای البته م-        

   ...یچی کنم هی حساب نمیچیافکارت باش من تو رو ه
  

   آسمانزی چشمان بسته و زبان تی شده بود رودهیکش که چشمان بهت زده اش نیرحسی        ام
  

   ...دی        داد کش
  

   وجب انگشت ؟هی تو یاری منو در می ادای دار-        
  

  ...        آسمان کالفه شد
  

  ... باال نی خسته شدم اگهی اونو دنشی بهاروند بکشی بابا آقای ا-        
  

  گفت کش دار ی با همان صدانیرحسی        ام
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   ...نیی پاایب...  بکشمشرمیباشه دارم م-        
  

 و اجاق گاز و نتی شد به چند تا کابی که مشرف میی برخواست و رفت به سمت راهروشی        بعد از جا
  ... بلند گفتنی دار و در همان حهی پای چوبیآشپزخانه که سمت چپش پلکان بود و سمت راستش صندل

  
   ...ی القلبی قصنقدری دونستم ای نمهیشنگ موجود قفی ح-        

  
  ... سرش را تکان داد و با حالت انزجار گفت نیی امد پای        آسمان که داشت از مبل م

  
 شهی حالم بد مادیاسمش م... سوسکم قشنگ و زشت داره ؟ ...  که دیگی نمی بهاروند جدی آقای وا-        

...  
  

 دو پا نشست و الک ی رونی زمی و رفت رورونیک پشت به دست آمد ب چاقو و الکی با نیرحسی        ام
  ... سرشیپشت را گذاشت و چاقو را مثال گرفت رو

  
   ...رونی بارهی خانم سوسکه سرشو بمی منتظر باشدی خوب حاال با-        

  
 کرد گفت ی مزی مبل را تمی نشده بود و داشت با دستمال دستش رونیرحسی        آسمان که هنوز متوجه ام

...  
  

   ...ادی بهش مشتریآقا سوسکه ب...  چرا خانم سوسکه ؟-        
  

  ... قشنگه اسمش خانوم آره؟ ی چندشه اسمش آقا باشه و هر چیهر چ...  عجب - -        
  

  ... ترسن ی مردم از آقا ها مشتریب... گهی دنیدینه ند...  خانوم بترسه هی از ی کسنیدی تا حاال د-        
  

  ... کش امد شتری لبش بنیرحسی        ام
  

   ...دمیمن زن ترسناک د....  نه - -        
  

   ؟ی ک-        
  

   ...دی را مالشیشانی با دسته چاقو پنیرحسی        ام
  

  ...!!! تو رو -        
  

  ... و باز شد  و چشمانش منبسطدی دنیرحسی        آسمان معترض سرش را برگرداند و چاقو را دست ام
  

  ... بهاروند ؟ی آقاهی چنی ا-        
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  ... جلو تر آمد و چشمش به الک پشت افتاد که سرش هنوز داخل الکش بود نی        و در همان ح
  

   بهاروند ؟ی آقاهی اون چ-        
  

  ... کمبود فسفرش هر چند وقت افول و شدت داشت و باز عود کرده بود یماری        انگار ب
  

تو تابحال چاقو و ...  بهاروند ی آقاهی بهاروند اون چی آقاهی چنی مگه من لغت نامه دهخدام انمی بب-        
  ... تو عمرت ؟یدیالک پشت ند

  
  ...        آسمان از همان دور گفت 

  
  ... الک پشته ؟نی ا-        

  
  ... تازه کرد ی دمنی حسری        ام

  
  !!! به هدف ی کنم که زدتیی خواستم راهنمایتازه م!!!..  باالست ها تیعات عموماطال ... نی آفر-        

  
   بودنی زمی به الک پشت رورهی هنوز خنیرحسی امی متلک هاالی خی        آسمان ب

  
 که نویا...  خورن ؟ی بهاروند مگه الک پشتو میآقا...  ؟نشی بکشنی خوایم...  ؟نشی از کجا آورد-        

  ... رو نکشته حاال ی که کسی شب گرسنگهی...  گناه داره ی طفلنیاری از الکش در بنی تونینم
  

 ی امد بلند شد و دوباره نشست روی جوجه کنارش بر نمی های از پس خنگ بازگری که دنیرحسی        ام
  ...مبل 

  
  ... همون خانم سوسکه استنی ا-        

  
  ... مکث گفت ی        آسمان ب

  
  ... آقا سوسکه -        

  
  ... شد نیرحسی        بعد انگار متوجه جمله قبل ام

  
   بود ؟نی ادمی که من دی اونیعنی -        

  
  ... کردقی تشوی حوصلگی با بنیرحسی        ام

  
  ...ادامه بده  ... ی رسی می خوبی به جاهایدار !!!... نیآفر... نی بازم آفر-        

  
  ... دسته مبل ی انداخت رونییرا پا        بعد هم دستانش 
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   چند بوده ؟پلمتی معدل دنمی بب-        

  
  ...        آسمان هنوز چشمش به الک پشت بود

  
 نی خوای میبعدشم چطور... به خدا گناه داره  ... نشای بهاروند نکشی آقایول...  نونزده و نود -        
  ...نشیبخور

  
  ... داغ کردنیرحسی        ام

  
  ... باشم شی تابحال الک پشت خورده که من دومی کوانهی خوب د-        

  
 مبل ی اول رونیرحسیام ... دندی دخمه خوابنیرحسی به قول امی در آن خانه نیرحسی        آسمان و ام

 و غی جی شب دوباره صدای هامهیکه ن...  باال ی طبقه ی از اتاق هایکی و آسمان را فرستاد داخل دیخواب
 خوابش ی هنوز تشنه ی هام پراند و همانطور که چشنیرحسیاد و هوار بنفش آسمان ، خواب را از سر امد

 یداشت ... وانهی دنیرحسیام...  زنا رو نی نکنه اابونیخدا قسمت گرگ ب...  لب غر زد ری کرد ؛ زیرا باز م
  ... خرم رمی اگر زن بگسنایبه جان مامان ... ی کردی متویزندگ

  
 سرش یی فکر که حتما بالنی شد و اکی بعد که صدا ها مرتب و شدت افول و صعودشان به هم نزد       

 و پلکان دی پرشی پر رنگ شد از جانیرحسی دوزد داخل ذهن امی را به هم منیآمده که دارد آسمان و زم
 داد به ی صدامان که آسمان داخلش بود و همزی کرد و بدو رفت سمت اتاقی را دو تا دو تا طچیمارپ
 بود و رهی دستگی دستش روکیدر را با شدت باز کرد و ....  شد ی تر مهی نتردام شبیسای ناقوس کلیصدا

 را شی پاکی کهی در حالواری تخت و رو به دی رودی در که آسمان را دی کم قهوه ای روگرشیدست د
  !! !وارید ی را بگذارد روگرشی دی کرد پای می تاج تخت و سعیگذاشته بود رو

  
 بچه گربه کی ... ی کرمی خزه دار شکالتی روتختی آسمان و روی پاری زدی        بعد که چشمانش خز

  .... آسمان کندی پازانی خواست خودش را آوی و موی گفت می که مرتب مدی کوچک دیلی خیلیخ
  

به خدا .. .ماست تو رو خدا به خدا تا آخر عمرم حرف حرف ش ... دینجاتم بد...  بهاروند یآقا-        
  ... تر عیتو رو خدا سر...  براتونشمی می خوبیمنش

  
 برداشت و رفت رهی دستگی شود دستش را از رولی که کم مانده بود لبخندش به قه قه تبدنیرحسی        ام

 برش داشت و برد سمت اطی را گرفت و با احتدیسمت تخت و با همان دست کمر گربه کوچک تمام سف
  ...صورتش

  
  !!! تمساح هشت پا رو گرفتمنیی پاای ب-        
  

 ساعت می که آسمان هر نهی قضی جانی بکشند اغی دوست دارند جشهی زن ها همنکهی        صرف نظر ا
 جفت و ی سپرد و پس بندش را ادعا و حاضر جوابی می داده بود را به باد فراموشنیرحسی که به امیزحمت

 حاضر جواب که ی مقصود خاصسی جوجه خکی... ورد کرده بود  را خنیرحسی کرد اعصاب امیجور م
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 ذهن و فکر و نقدری اعتماد به نفسش اعتماد به سقف شده بود و حاال بماند که چطور و از کجا ادایجد
  ... کرده اری نچسب تمام عبهی غرکی بود را خرج ی اکراد و کار و بارش می رودی که بایتمرکز

  
 داشت نه برو ی و مسکوت همچنان نه صاحببی خانه عجنی هوا سرد بود و اسیپار        صبح شده بود و در 

 زی می رویگری جیی تلفن طالی چشمش را از رونیرحسیام ... ی و نه زنگ تلفنی دربی و نه صداییایب
  ... آسمان آمدی برداشت که صدارهی تیبلند قهوه ا

  
 خراب دوارمی کنم امدای تو آشپزخونشون پی و کمدانتای سالم تونستم از تو کابی بسته قهوه هی فقط -        

  ...نشده باشه 
  

 گرد و خودش هم نشست داخل مبله بنفش عمق زی می قهوه را گذاشت روی فنجان هاینی        بعد هم س
  ... آباژوریدار جلو

  
   ...شنای نگران مهیبق...  ؟میینجای ای بهاروند تا کی آقا-        

  
 انداخت ی انگشتانش که هنوز روشنش نکرده بود نگاهی الگاری ابروانش را باال داد و به سنیرحسی        ام

...  
  

  ... ؟ به درک بشه هی مقتدرهی منظورت از بق-        
  

 که داشت دنبال ینیرحسی سکوت کرد و دوباره رو کرد به امی نگاه کرد و کمشی        آسمان به دست ها
  ... گشتیتش م کی داخلبیفندک زرد درون ج

  
  ... مادرم دنی دمارستانی بمی قرار بود برنی منظورم خانم نانسری نخ-        

  
 و بعد بشی لبش را آتش زد و فندک را گذاشت داخل جی روگاری ضامن فندک را زد و سنیرحسی        ام

  .... پا جا به جا کرد ی را روشی برداشت و پاشی لبهانی را از بگاری سقی عمیاز پک
  

  ! قهومو بده -        
  

 و سبز قهوه و ی شد به ماگ صورتدهی ماند و بعد نگاهش کشرهی خنیرحسی به امی        آسمان لحظه ا
  ... به جوارحش دادی خشن دادش تکانی که صدانیرحسیدوباره به ام

  
  ... با تو ام-        

  
  ... گرفت نیسرحی و ماگ را برداشت و به سمت امزی        آسمان خم شد سمت م

  
 از آن را خورد و آسمان همانطور بغ کرده ی بخورد جرعه ای تکاننکهی        ماگ را گرفت و بدون ا

 اصال با نیرحسی گربه کوچک داخل سبد دم در به پا بود و امی وی موی میصدا ... شینشست سر جا
  ... نداشت ی خوبانهی می صوتیآلودگ
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  ... برو اونو خفه کن -        

  
  ... راست نشست ی        آسمان کم

  
  ! من ؟-        

  
   خوردیگری جرعه دنیرحسی        ام

  
  ! پ نه پ من -        

  
   ؟کشی بعد برم نزدشهی مو به تنم راست منمشی بی بهاروند من می آقا-        

  
...  افتاد و سکوت کرد ی جنوبیقای آفری بوفالو هاادی ماگ را خورده بود و ی هامهی تا ننیرحسی        ام

 شدن با دختر یمی صمیادی و خاطره زادی بود و باز دهی از سرش پرشبی دی ممنوعه های بخار هانیآخر
   ....خورد ی را مثل خوره مپوتاالموسشی کنارش داشت تمام سلول به سلول هیمقصود خاص

  
   نه ؟ای ی من هستی تو منش-        

  
   ... مکث جواب دادی        آسمان ب

  
  ... خوب یول... آره که هستم  ... هی چه حرفنی ا-        

  
 آنکه پلک بزند کلمات را ی شد و برهی گرد روبرو خزی نگاهش کند به لبه منکهی بدون انیرحسی        ام

  ... کرد فیرد
  

ه من تو رو به  االن برو و اون المصبو خفه کن وگرننی و خوب ند اره همی اما و اگر و ولگهی پس د-        
  ... تکرارش کرد دی باایروشنه ...  کنم یجاش خفه م

  
 تکان داد و زی سرش را رتی و عصبانی و دلخوری ناراحتی        آسمان همانطور بغ کرده همراه با چاشن

  ... و بلند شد و رفت سمت سبد دی و دست به دسته نرم مبل کشدی به خودش کششتریلبه شالش را ب
  

 که ی اوانهی نه آن شوخ و شنگ و دندی بی که االن منستی بهاروند انیرحسی فهماند امی به او مدی        با
  ! خواست الک پشت بخورد یم
  

 ممنوعه خانه کی را با ی و اکراد و امثالهم بود که وجهه و ابهت بهاروندی از مقتدردی کشی        هر چه م
 را از قله کوه جبروت با خفت و حقارت نیرحسیام گرفتند و ی به بازی هر کس و ناکسیخراب کن جلو

  ... لعنت به تو یا..  لعنت به تو اکرادیا ... دندی کشنییپا
  



  تایس
  

 

 

207

 ی که روی به ملحفه اشی آوردش که ناگهان پای        آسمان دسته سبد را گرفته بود و با چشمان بسته م
 و درست باال سر نیرحسی سمت ام از داخل سبد پرتاب شدچارهی کرد و گربه بری رها شده بود گنیزم
 گندش بلند شد ی بوی و وقتدی راه کشنیرحسی امیشانی پی روی لزجعی ماکی...  افتاد و بعد نیرحسیام

 ی بود و به زحمت داشت بلند منی زمیآسمان هنوز رو...  سرش هوار شده است ی روی چه کثافتدیفهم
  ...برد  ادشی اش را از ی خاکی لباس هانیرحسیشد که داد ام

  
   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی من زدکلی به هی چه گندنی بب-        

  
 بود و وزنش را نی زمی داده روهی تکشی        آسمان سرش مثل فنر باال آمد و همانطور که کف دست ها

  ... و صورتش زرد و زانی و گربه درون دستانش آوستادهی که ادی را دنیرحسی کرد امیتحمل م
  

  ... صورتتون ؟ ی روهی چانی ا-        
  

  !!! ؟ینی بی نمگهیگهه د...  زرده تخم مرغه -        
  

 به گربه نگاه کرد و نی زمی        چشمان آسمان گشاد شد و چند بار پلک زد و همانطور چهار دست و پا رو
  .. باز گفت یبا دهان

  
   کرده ؟ی خراب کارنی ایعنی -        

  
   ...دیال دستش صورتش را محکم و با انزجار کش با دستمنیرحسی        ام

  
 پاشو از تو نی رو زمی چهار دست و پا موندزیحاال چرا مثه مترسگ سر جال! ...  پ نه پ خودم بودم -        

  ... گند و کثافتو بشورم نی سرم اری کن برم حموم خدای پیزی چی حوله اهی خراب شده نیا
  

و از کنار آسمان رد و شد و رفت طبقه باال ...  سر به هوا یدست و پا چلفت. .. لب غر زد ری        بعد هم ز
  ... در آمد یکه صدا

  
 کردند و همزمان با هم ی را تکاند و هر دو داشتند به هم نگاه مشی بلند شد و لباس هاعی        آسمان سر

  ...گفتند
  

  !!! تونه باشه ؟ی می ک-        
  

انداخته بود داخل حمام و آسمان را مجبور کرد برود دم در و با اعتماد به  خودش را نیرحسی        ام
 فازش اوج گرفته بود جواب هر که آمده بود را بدهد و آسمان چند دای که در او سراغ داشت و جدینفس

 اگر و..  آمده باشند دعواراگ..  کنند رشیاگر به جرم دزد دستگ.. بار سوال کرد که اگر صاحب خانه باشد 
 شود فرار کرد و راه ی نزار نمافهی قنی او است و با ای اورد منشادشی باز نیرحسیکه ام... اگر و اگر 

  ... جمعش کند دی که خودش زده است و خودش هم باستی گندنی و استی نیگرید
  

          آسمان
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 ی رویسرش و لبخند ی روی حالت دار مشکی دختر تپل حدودا هفده ساله با موهاکی        در که باز شد 

  .. که بلد بود گفتیسیآسمان با همان چند کلمه انگل...  بودستادهی اشی جلوشیلب ها
  

  ... هلو -        
  

  ... گفت شی        دختر روبرو
  

  پقله وون گله؟... ژوق   بون-        
  

اه کردن به دختر بود که  و مبهوت در حال نگجی اورد همانطور گی سر در نمشی        آسمان که از حرف ها
 تر قی پاکت را گرفت سمت آسمان و لبخندش را عمکی را سر هم کرد و دست آخر یدختر تپل باز کلمات

 طرف بهی با غردی نفهمچطور او که بود و نکهیآسمان با بهت و ا...  به شانه آسمان زد و رفت یکرد و دست
 یاصال خوشش نم ... فتادی نسی و کارشان به پل نشدند و سرریاست در را بست و خدا را شکر کرد دستگ

  .... مثل بهاروندی ادبیآمد به قول مادرش پا سوز از ما بهتران بشود آنهم مرد ب
  

 خواست و اگر قول و قرار و آن قرارداد و سفته ها نبود ی        انگار طلب همه جد و آبادش را از او م
  ... همه خفت را تحمل کند نیمحال بود بماند و ا

  
  ... بود پشت در ؟ی ک-        

  
  ... و سرش را باال برد و رو به بهاروند گفتستادی اعی داده بود سرهی        آسمان که به در تک

  
  ... داد و رفت نوی ای گفت ولی چدمی خانوم بود اصال نفهمهی -        

  
 نیا .. نیی از پله ها آمد پادی کشیم سرش ی که حوله را روی در حالنیرحسی        پاکت را نشان داد و ام

  ... حمام کرد و تمام ؟عی سرنقدریا...  آمد ؟ی رفت کیک
  

   ...نمی بدش ببهی تو پاکت چ-        
  

 هی همراه نبود مشخص بود از ی ادبی لحنش اصال با بی ولهی تونم توش چی توشو نگاه نکردم نم-        
 هی داد و نویبا وقار بود و با احترام ا...  نه فحش داد دیشنه داد ک... خونواده با فرهنگ و متشخصن

  ... گفت و رفت ییزایچ
  

 نیرحسیام...  کرد ی شالش بازی هاشهی بود بهاروند منطورش را گرفته باشد و بعد هم با ردواری        ام
  ... برگه را از پاکت در اورد کی
  

   ...یکی نیاما ا ... هی فهمم چی نمنوی ا-        
  

  .... که چشمانش گشاد شده بود نیرحسی برگه ها بود و نگاه آسمان به امی رونیرحسی        نگاه ام
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   ...ادهی زیلیخ... و مبلغش ...  چکه گمانمکی نی ا-        

  
 ی داد بکشد بکهوی که نکند باز دی ترسی شد آسمان می مداری پدی بهاروند وقتیشانی وسط پی        اخم ها

  ... اش مهی فکر کند او شاهزاده است و آسمان ندیکند و مثل شاه ساسان یاحترام
  

 دنی اش را در آورد و شماره گرفت و آسمان با دی و گوشبشی دستش را برد داخل جنیرحسی        ام
  ... خشکش زد نیرحسی درون دستان امیگوش

  
 نیدروغ گفت...  تو هتل نشیا گذاشت جنی گفتشبید!!!  همراتونه تونی بهاروند شما که گوشی آقا-        

  ...؟
  

 ی اهی مکث کرد و نگاهش تا شال آسمان باال آمد و بعد از چند ثانی به گوشرهی خی لحظه انیرحسی        ام
  ...دوباره شروع به شماره گرفتن کرد

  
  ! نبودم نجایکه اگر بود باز با تو ا...  بودم حواسم سر جاش نبود جی گشبی د-        

  
 تا قهی دم به دقدی آی خوشش نمیلی و فکر کرد او هم خامدیمعنا دار خوشش ن» با توِ  «نی      آسمان از ا  

 یحاال طلبکار هم شده به جا...  زند مزاحم او بشود ی به سرش می عقلی شود و بی ماریمست و ناهش
  ...تشکر کردن 

  
  ... داشت ی مردک از خود راضنی را ای از ادبِ مقتدری        دست آخر هم فکر کرد کاش کم

  
 عایسر...  ترجمشو برام ارسال کن عی رو برات فرستادم سری نامه به زبان فرانسوهی عکس ینی بحر-        

...  
  

  ... گفت نیرحسی کند که امی و پوستش را مدی گزی        آسمان داشت گوشه لبش را م
  

   ...ارشیاون گربه رو هم ب... و وسائلتو از تو خونه برداربر...  دنبالمونانی خوام زنگ بزنم بی م-        
  

  نیرحسی        ام
  

  .. مکث گفت ی        آسمان ب
  

  ... حاال چرا اون گربه ؟ -        
  

  ... طلب گنده ازت دارم هی بمونه ادمی نکهی محض خاطر ا- -        
  

  ... من بود ؟ ری بهاروند مگه تقصی ا آقا-        
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  ... کردی اش نگاه می هنوز داشت به گوشنیرحسی    ام    
  

  !!! ... حاجت کرده ی و رو سر من قضادهی زبون بوده که پری اون بری پس البد تقص-        
  

  ... رو لبانش نشست ی و ته لبخنددی        آسمان لبش را جو
  

  ! اونم نبوده ری نه تقص-        
  

  ... زد دی مطالعه اش آسمان را دنکی عی از باالی ولاوردی سرش را باال ننیرحسی        ام
  

   بوده ؟ی پاک خورده اری تونم بپرسم پس مقصر کدوم شی م-        
  

 شالش ور رفت و دوباره چشمش را آورد ی هاشهی پشت سر و باز با رواری به ددی        آسمان چشمش را کش
 نیرحسی امی و کشدی را برد به دکمه بلوز سفشی هایه ا انداخت و بعد هم قهونیرحسی به امییو نگاه گذرا

...  
  

اصال ...  دست بزنه که ازش وحشت داره یزی به چدی کنی چرا آدمو مجبور مدی اصال مقصر خودتون-        
   ؟دی باشکشی نزدای دی بهش دست بزنادیخوشتون م ... دی ترسی می از چیشما تو زندگ

  
 حرف ها نیاصوال ا...  را پر کرد شی هانوسی ، سسی سرد سر صبح پاریوا گرفت و هی دمنیرحسی        ام

 یول...  اش ی تمام زندگمهی همه کار ننی نه در حوصله اش نه در شعورش نه در ادی گنجیدر حوصله او نم
  ... جواب دادنحالیبا ا

  
  ! ترسم ی من از خودم م-        

  
  ...        و آسمان خوب از خجالتش در آمد

  
   !!!دی خوب اونو که حق دار-        

  
  ... آمدنی حسری امی        بعد هم رفت سمت پله ها که صدا

  
  ! ... رو حق دارم ؟ی متوجه نشدم چ-        

  
  ... مکث کرد ی کمی        آسمان سرش را برنگرداند ول

  
   !نیشما هم آدم... گهی ترسن دی آدما از موجودات ترسناک م-        

  
  ... کالم آسمان شدی کرد و متوجه بدجنسی اخمنیرحسی   ام     

  
  ! ... ؟دی از موجودات ترسناک ترسدیکه با!...  که آدمم ؟-        
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 ، دی را که شننیرحسی بلند امی قدم هایصدا...  رفت سمتشنیرحسی بود که امستادهی        آسمان هنوز نا

 شد که اخم و رمز و راز رهی خینیرحسی و البته نگران به ام منتظری و سرش را برگرداند و با چشمانستادیا
  ... و آهسته زمزمه کرد لب ری گذشت ، زی از کنارش مینی و در حدی رسنیرحسیرا با هم داشت و ام

  
 توهه ارمیاجالتا مراقب باش گربه رو ن ... می زنی فقره با هم مفصل حرف منی به وقتش در مورد ا-        

  !!! ... آبم روش هیجوجه رو بخوره 
  

  ... سراند ادامه داد ی سرد در مرهی دستگی که دستش را روی        بعد هم رد شد و در حال
  

   !!!دی از موجودات ترسناک ترسدیبا... بترس ...  زبونت باش طنتی ضمنا مراقب ش-        
  

  ... گفتی        مترجم داشت م
  

   ...یریگی پی بشه برابی خونه ترغی که نامه رو می طرفنکهی ای براهی چک صورکی نی ا-        
  

  ... زد و بعد توسط مترجم ترجمه شد یی        دختر تپل روبرو به زبان خودش حرف ها
  

عمه مارگارت ...  داخلشدی که شما رفتی وقته فوت کرده ،صاحب اون خونه ایلی عمه مارگارت خ-        
 مندرج در ی بدون اطالع از بند های گفته شده اگر کستی وصنیدر ا...  کرده در مورد خونه یتیوص
 تی و عمدا و با ناشه مطلع بتی اگر از وصیول ... شهی مبشی پول هنگفت نصنی نامه وارد خونه بشه اتیوص

   ...دونهی آخرو عاقبتشو محی مسی که فقط خداشهی گرفتار می ابدنیسوء وارد خونه بشه به نفر
  

  ... شد رهی بود خسی در پارینی بحری به دختر تپل کرد و بعد به مترجم که از آشناها رونیرحسی        ام
  

   ؟ادی مقدار زنیا...  رسه؟ ی پول به من منی ایعنی حساب نیبا ا...  خوب -        
  

 نیرحسی نشسته بود و امی صندلی مدت آسمان رونی را رو به دختر زد و تمام ایی        مترجم حرف ها
 قهی نشستن ندارد و خالص شد و در همان چند دقزای پی به سر سفره ی لزومگری کرد دیکر مداشت ف

 و زی ری هاوچه نگری و دی و اکراد و مقتدرزای که پندازدی راه بی چنان کاسبنکهی رفت به االتشیتخ
   ...ندازندی لنگ بششیدرشتش پ

  
  ... فاتحه خواند شیاهای روی        که مترجم رو

  
  ! ... رسه ی نه به شما نم-        

  
  ... وا رفت نیرحسی        ام
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 میداشت...  خونه بازه نی روحمونم خبر نداشت چرا در امی نامه خبر نداشتتی ما که از مکتوبات وص-        
 ... می تو که خودمونو نجات بدمیدیپر...  و در چهارتاق بازش میدی خونه دکی و ناغافل می کردیفرار م

  ! ؟هنی اریغ
  

 و بعد دست چپ نیرحسی        دختر تپل رفت به سمت آسمان و دست راستش را گرفت و کشاند سمت ام
  ... گفت ی را هم گرفت و کلماتنیرحسیام
  

  ... شد دهی        جمله مترجم شن
  

  ! رسه ی به هر دوتون م-        
  

  ... رو به مترجم گفتیپلک زدن ی اش گذاشت و بدون حتنهی قفسه سی        آسمان کف دستش را رو
  

   رسه ؟ی به منم میعنی -        
  

 یزیچ... بود و اگر ادی شد و البته که نصفش هم زفی کرد که حی داشت دو دو تا چهار تا منیرحسی        ام
بعالوه  ... دی گنجی اش نمیدر مرام حاج محسن... نه ....  بود کهی اانهیکه در ذهنش وول خورد فکر موذ

  ... کله پا کردن اکراد ی بود براادیان نصفش هم زهم
  

 ی به حرف هارهی دهانش گذاشته بود و اشک در چشم و خی را روشی        آسمان شاد و سر خوش دست ها
  ... کردیمترجم گوش م

  
 شروط نی طبق ادی نامه عمل بشه و اگر بتونتی طبق شروط داخل وصدیبا...  شرط داره ی بله ول-        

 در هر ی پول به هر حسابنی اون وقت ادی برادرزاده مارگارت هاوس رو کسب کندیی و تادیاریام بدو
  ..نصف نصف  ... شهی انتقال داده مدی داشته باشلی که تمایکشور

  
  .. کرد ابرو باال انداخت ی می که با نامه دستش بازی در حالنیرحسی        ام

  
  !!! شرط و شروط ؟-        

  
   ...نیرحسیمترجم نگاهش را از آسمان گرفت و داد به ام        

  
 حرف ی رو هم درج کرد که درش از شروطی اگهی دی نامشون بنداتیخانوم هاوس در وص...  بله -        

 خانواده هاوس کشف نشده ماندهی برادرزادش و تنها باقی برای کس حتچی هی زنه که رمز و رازش برایم
...  
  

  ...دیسمان پرس آنباری        ا
  

   خونوادشون کجان؟هی تنها بازمانده ؟ بق-        
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  ...        مترجم به آسمان نگاه کرد
  

 ایصوف...  نفر موندکیو از اون خانواده شاد و سر خوش تنها !  شدن بیهمه غ!  دونه ی کس نمچی ه-        
   ! بی نامه عجتی وصکیهاوس و 

  
   شدن ؟بی غ-        

  
 نی زمری در چشم داشت و هر چه بود ترس از زی نه دستانش باال بود و نه اشکنباریسمان گفته بود و ا        آ

  ... شدن در سرش انداخت البد بی غنی بود که ایی مگوی مخوف و رازهایها
  

  ... لبانش نقش بست ی روی پوزخندنیرحسی        ام
  

  ... ، باور کرد گهی غلو نکن د-        
  

 امدی مترجم بدش نیِ بود و سلمانی شدن مسری در خودمانی گفته بود و انگار مرض مقتدریدمان        خو
  ... کردی را خاکستر مگاری که باز داشت نخ سینیرحسی شدن و برگشت رو به امی خودماننیاز ا

  
  ... نامه نوشته شده نی که تو اهیزی مو به مو چنای ا-        

  
  ... هاوسایت اشاره کرد به صوف        بعد هم با ابرو و دس

  
   ...دی خانوم پرسنی از ادی باشوی بق-        

  
  ... شلوارش را برداشت ی با اخمِ وسط دو ابرواش پرز رونیرحسی        ام

  
  ... ها ی فرانسویلی مخوف تخیاز شرط و شروط بپرس نه از داستانا...  خوب بپرس -        

  
 ی را به فرانسویی هاوس شده بود حرفاای اسمش صوفگریبه دختر تپل که د و به رو دی        مترجم خند

 جز زحمت و دردسر و شی اگر تا بحال برای جوجه مقصود خاصنی فکر کرد انیرحسیبلغور کرد و ام
  ... مترجم حرف زد یِ شانس آورده بود که سلماننباری نداشت ایزی کردن چابیاعصاب آس

  
  

  ................................!ه  کنهی شرط انی اول-        
  

 نی بدشی شد و بعد راست نشست و نگاه مملو از تردزی خمی نبای شرط ، آسمان تقرنی اولدنی        با شن
 زد و دست آخر ی مترجم که هنوز داشت حرف میِ داده بود و سلمانهی تکواری هاوس که به دایصوف

 فاصله ی و حتکث می و بدی تردیط گشت و سرش را محکم و ب شرنی بود از اولامدهی که بدش ننیرحسیام
   ...دی تکان داد و زبانش هم چرخیاش به نشانه نع گشاد

  
  ... نه -        
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  ... مکث اعتراض کردی بنیرحسی        ام

  
  ... فکر کن ی قبل از هر نعشهی هم-        

  
 او بند بود گشاد شد که ی که نخش به اراده ییا هزی چیلی اشاره به خی به نشانه نیرحسی        چشمان ام

 را با تمام جوارح دی سکوت و تردیرا تکرار نکرد ول» نه«آسمان !  نه آسمان ی محبا گفته ای بیعنی
  ...صورتش تکرار کرد 

  
  ... حرف زدی        بعد سلمان

  
 بعد دی دو هفته فکر کنیکی. .. فکر و تامل الزمهی کمی مهمنی کنم در برابر مسئله به ای فکر م-        

 مسئله نی ادی اطالع ندی دو هفته به کسنی کنم در ای مشنهادیالبته من پ ... دی رو بهشون اطالع بدجهینت
 کانیت نامه خواسته شده که نزدی وصنی موضوع موکداً در انیا... کتونیمخصوصا به دوستان نزد... رو

   ....گهی وقت دچینه االن و نه ه...  خبر دار شن ینینچنی ا نامهتی خونه و پاداش و وصنی از ادیشما نبا
  

 ی بزرگ اتاق هتل لی دی ال ای روبرونیرحسی و آسمان و بعد امی        مهران و دختر اکراد و مقتدر
 گفت یمقتدر...  لوک بسون بودند ی به کارگردانی لوسیفرانسو- ییکای آمرلمی فدنی مشغول دسیمور
...  
  

  ... شد دختره یاعجوبه ا عجب -        
  

 آب انبه را برداشت وانی و لزی می شد روزی خمی        بعد هم خودش را از آن حالت لم داده بلند کرد و ن
 ی خورد وتند و تند مغز فندق می به صفحه تکان هم نمرهیمهران همانطور خ...  و دوباره لم داد دیسر کش

 وهی آب می جرعه ای اقهی چند دقر بود و هی دی به ال ارهیخ تفاوت ی بیانداخت باال و دختر اکراد قدر
  ... و آسمان نه اما دی نوشیم
  

 خوشش یلی تخی هالمی نوع قسم فنی هم اصال از انیرحسی بود و املمی فی        همه حواس المسه اش رو
  ...ود  بیادی بود از سرش هم زدهی که به اجبار مهران دی خون آشامکی امد و همان خاطرات ینم
  

 جوجه بی بود که قرار بود نصف بشود و نصفش برود داخل جی پول هنگفتکسی آن ای        حواسش پ
 اش داشت نخ به لهی درون مخطانی فکر کند که شیانبری می و اصال دوست نداشت به راههایمقصود خاص

  ... زد ی خط منیرحسی امی خواند و هینخ م
  

  .. شد گفت ی که بلند مینی و در حزی میرو آب را گذاشت ی بطری        مقتدر
  

  یی دسشوهی من برم نی استاپ بزن-        
  

  ... کرد ادامه دادی شلوارش صاف می را رودشی زد و بلوز سفی را دور مزی که مینی        بعد هم در ح
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   ...می بخورارمی بیزی چهی دم کنم و یی چاهی بعدشم -        
  

  ... گفتی        مهران شاک
  

  ! سر حمومم برو هی ی خوای جان مالدی می ندارگهی کار د-        
  

 داشت لبخند ی را از داخل سبد کنار دستش بر می که موزی در حالنیرحسی خنده و امری        همه زدند ز
  ... خشک شده بود گفت ی دی ال ایکه رو ... ری به تصورهی زد و مهران خیکم رنگ

  
 ری دیبدو زود برگرد ... دهی کار می بلند باالستی لهی استاپ بزن و گهی ملمیساس ف حی واال جا-        

  ... رو ادامه ها می زدیبرگرد
  

   ...دی از همان داخل داد کشی        مقتدر
  

   ...شهی که خونت برام حالل مالدی می نزنی کنی تو غلط م-        
  

   و فشار داد و خاراند و له کرددی چپش را مال        مهران با ترقوه پشت انگشت سبابه اش چشم
  

   ...مینی ببلموی فهی کارتو تموم کن بقعی نطق سری به جا-        
  

   آمدی بهداشتسی از داخل سروی مقتدری        صدا
  

   ...می راحت کارمونو کنالی با خی حاال اگر گذاشت-        
  

 دی که بای کارنی و آخرش بعد گرفتن پول به اولرندی پذی کرد شرط را می داشت فکر منیرحسی        ام
 خواهد بود و آن موقع است که به شیطانی اکراد و خاندان شی خودش از ورطه بالدنی کشرونیبرسد ب

 ی بالقوه و بالفعلیا بهاروند پسر ارشد حاج محسن بهاروند چه استعداد هنیرحسیهمه ثابت خواهد کرد ام
به حاج محسن ثابت خواهد کرد که هنوز همان ...  نکردهییخودش رونما دی و شادهی ندیداشته و کس

 شد و تمام خانواده تکه پاره شده دهی افتخار نامهیما... روز قبل از اعدام ...  که روز آخر ستینیرحسیام
  ...اشان را به او سپرد 

  
  ...کرد  آرام زمزمه یلی کرد و خنیرحسی به امی نگاهمی عقب آمد و نی        آسمان کم

  
  ! کارو انجام بدم نی تونم اینم ... شهی من فکرامو کردم نم-        

  
 و آرام تر شی های رفت درون قهوه ازی آمد و ترونی درون ذهنش بالتی تخشی از پس و پنیرحسی        ام

  ...گفت
  

 خانوم تا آخر کی مثه ی تونی پول منی با ای دونیم...  چند تومنهی دونیم...  زده به سرت -        
  ...رانی ای هانی از ثروتمند تریکی ی و بشی کنی گذارهی نه بهتر سرماای.... ی بخوابیعمرت بخور
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          بعد هم فندق داخل دستش را نشانش داد

  
  .... داشتشهی توقع نمنی از اشتری تو بی خوب البته از مغز فندق-        

  
  ...دی چرخی لبه مبله کمی        آسمان سرش را کج کرد و چشمش رو

  
...  دخترم کیمن ... خانوادم...  شرطنی ای دونم ولی مدویگی که میینای بهاروند همه ای آقا-        

   ...نی دونیاگر بفهمن م... اگر مردم بفهمن ... یی آقاکیو شما ...  بهاروند یآقا
  

  ... وسط حرفشدی اما آهسته پری عصبنیرحسی        ام
  

 آبرو رو لنگ ی سر و پای دن غول بی از توش و مارنی هفتاد من در میبله اگر مردم بفهمن مثنو -        
 نی دست از ای خوای مردم میبه خاطر دهن گاله  ..... ی سر ببرن که چری کبرانی سر در ایدر هوا جلو

بکنن طناب  و همونو ن عده عادت دارن حرف بزنن و حرف ببافهی که نیبه خاطر ا .. میهمه پول بکش
 و پشتت یزنی دست و پا می نداری پاری االن که تو زی کنیفکر م... به درک بذار بگن... آرامش امثال تو 

 ی حسابش نمی عددیعنی زنن ی حرف نمی پشت کسیاونا وقت... نه ...  ؟؟؟؟ ی افتخارهی زنن مایحرف نم
 تومور عقده و یه که قد علم کنه جلو بزرگ نشدر هنوز اونقدیعنی...  طرف هنوز مهم نشده یعنی... کنن

که داره به  ... شهی زنن که بفهمن داره بزرگ می حرف می پشت سر کسیوقت... شونیحسادت و خودخواه
...  کنهی تونه باال تر از اونا و بهتر از اونا زندگی نمی کچی اوناست و هی رسه که به زعم اونا جای مییجا

 شهی که همیبه خاطر حرف مردم...  جاشو رنیذارن رو گُردشو بگ و پا بنیم زنن که بندازنش زیحرف م
 لهی مخ تعطگهی دی ؟ عقل نداری که داری فالکت باری زندگنی تو همی بمونی خوایخدا دهنشون بازه م

   ...لیتعط... 
  

   شدی شاکی        آسمان کم
  

   ...می کنی می مردم زندگنی همنی بمی ما داری ول-        
  

  ... تر برد و باز زمزمه کردکی سرش را نزدنیرحسی        ام
  

  !آدماش مهمن نه حرافاش ...  عده حراف هی عده آدمن هی مردم نی وسط ای آره ول-        
  

 ها یلی حاج محسن به چوبه دار خی پادنی بود که بعد رستی آدمی رودشی بود و تاکدهی        آ را کش
 ی خانومش هم سرش را گذاشته بودند لب طاقچه سنای ی بعد خودکش... ها که قبل تر هایلیخ... نداشتنش

آدم ها ...  کشندی آدمِ مرده را چند بار نمکیآدم ها ...  بودند دهی بار دوم بری و براشانی هایحراف
 و هی تجزشی پندارند و روی نمدهی را ددهیآدم ها ند...  برندی نمجایقضاوت و تهمت و افترا و حکم ب

 در نیرحسی که به زعم امیزیچ... آدم هــــــــــــا ...  کنند ی نممهیله و عکس ضم و مجلیتحل
  ... گفتی داشت مانآسم...  انگشت شمار بودند یلی خیلی دوره و زمانه خنیا
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 مردم بودن که نیهم..  مردم بودن که تابحال به من و خونوادم هر چند وقت کمک کردننی هم-        
 مردم بودن که نیهم...  شهر در حال درمان باشه نی امارستانی بنی تخت بهتریانم روباعث شدن االن مام

  ... کردنری شدو تعمیخونه خرابه ما رو که داشت رو سرمون آوار م
  

   ...گشتی مزای و پانتی او و سی پشت کارهاشی پوزخند زد که همه مردم گفتن هانیرحسی        ام
  

همون مردم ...  کردن ی خفتت کردن و داشتن پاره پورت مریرکبیکه تو ام آره همون مردم بودن -        
...!!!!  

  
  ...        آسمان جواب داد 

  
  ! همون مردم نیاز ب... ی و نجاتم دادی که اومدی شما هم جزو همون مردم-        

  
  گهی دنی نگا کنلموی فنی کنی دم گوش هم پچ پچ می چنی ساعته دارمی ننی بابا ساکت باشی ا-        

  
 ینی خودش را راست کرد و دختر اکراد که کنار آسمان بود بادام زمی مهران بود و آسمان کمی        صدا

  ....را داخل دهانش گذاشت 
  

   ...لمی فنی تو اشی اسکارلت فوق العاده است باز-        
  

  ... شددهیدختر اکراد کش انداخت نگاهش تا ی را باال میگری که فندق دی        مهران در حال
  

  ... ؟ رهی همشهی کی که گفتینی ا-        
  

  ...        دختر اکراد لبخند زد 
  

   ...ی نقش لوسگری باز-        
  

 ی را داد مدی تنش و سوال و تردی اش بوافهی بود و قلمی که چشمش به فی        بعد هم رو کرد به آسمان
  ...زد 

  
  ... لحظه پرت شدهی گفت آسمان جون ؟ حواسم ی چسی پروفسور مور-        

  
  ... نگاهش کرد جی        آسمان گ

  
  ! هوم ؟-        

  
  دی محسوس پرسری غی و کملمی را کرد به فشی        دختر اکراد دوباره رو
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 ی مشکلستی نی اکتی حال و روحیاز اون شب که برگشت ... شمونی پیستی دو روزه ننی ایی کجا-        
   اومده ؟شیپ

  
 دوباره صورتش را برگرداند امدی در نیی بود صدایگری تر از هر وقت دجی از آسمان که گی        وقت

  سمتش
  

   تونم کمکت کنم ؟ی اوم ؟ نم-        
  

 ختهی کرده بود و رطنتی که ششیی خرمای از موهای از آن حالت خلسه در آمد و الخی        آسمان کم
  ... شال ریرا داد ز شیشانی پیبود رو

  
  ... فقط نگران مامانم ستی نی نه نه مشکل-        

  
 شد و بعد به دستانش که در رهی و مرموز به آسمان خرهی خی        دختر اکراد ابروانش را باال داد و کم

  ... داد هی تکان داد و تکی شد و سری مدهیمواقع پر استرس به هم تن
  

  ... خوبه تشیضعو...  نگران نباش -        
  

 گشت ی روبرو میلی تخلمی فی و مهران که تمام حواسشان پی آهسته بود که مقتدری آنقدرشی        صدا
   ...دی سند زده بود شننیری معامله شنی که شش دانگ حواسش را به نام اینیرحسینشنوند اما ام

  
...  کنجکاو نم پس ندهد یجوجه اکراد نی ای ماند آسمان را روشن کند تا هرگز جلوی مادشی دی        با
  ... ماند ی راز مدی راز ، بانیا...  اکراد ی از جوجه نوچه هاگری دچکسی هی او و نه جلوینه جلو

  
 شد که داشت داخل هوا رهی خشی های در را بست و به قهوه انیرحسی        آسمان که آمد داخل تراس ام

  ...د  گشت و بعد دست به کمرش زیو مناظر دور م
  

 بدون می کنی عملنجای شرطو همنی اولمی تونی نمونده میزیتا برگشتمون چ ... می بدی اکمی بر-        
  ... بفهمه ی کسنکهیا

  
  ... ادامه داد نیرحسی بزند امی        آسمان تا آمد حرف

  
   باشه ؟می کنی میری کناره گمیای از پسش بربمینتونست...  اگر به فرض محال -        

  
 تواند از پسش بر ی فکر کرد منیرحسی کرد و امی نگاه مدی سفی هالهی        آسمان نگران و مضطرب به م

   ؟دیایب
  

 بود و ینی معتمد بحرنشی آستمهی نی متوسط و بلوز های و قدی مشکشی ته رکی با ی ، مردی        سلمان
 تا آرام نیرحسی سر امکی را آورد نزدسرش...  شد ی هم منیرحسی باشد معتمد امینی که معتمد بحریکس

  ...حرف بزند
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 ستی خواستم بگم بهتر نیم...  باهاتون مالقات خواهد داشتندهی خانواده هاوس در آلی وکگنی م-        

  ... کار نی رو ادیذاری میباالخره وقت و انرژ ... دی که متضرر نشدی معتبر داشته باشلی وککیشما هم 
  

  ... گرفت ی لبش را به بازری تازه جوانه زده زی هاشی از ریخم کرد و با انگشتانش کم انیرحسی        ام
  

  ... بابت ندارن نی از ای مشکلنیبهشون بگو بب... ستی نمی بد فکر-        
  

 خانه به صدا در آمد و هر سه ی در چوبنی تکان داد در همان حدیی سرش را به نشانه تای        سلمان
  ... و ستادندیا

  
 ی انبوه چروک هاری زبای زتی به غایبا صورت...  ساله ی حدود شصت و اندیزن....  وارد شد ی        زن
 رفت و ی متر به باال ممی که با هر قدم نییبا عصا...  دوم زابتی بلند به سبک ملکه الیراهنیو پ... زمانه 

   ...نی زمی آمد روی موقار با اری داشت و بسریی تکان چهل و پنج درجه تغکی اش با هیبعد زاو
  

 ی روبرو مدی جدریو هر سه داشتند به تصو... سرش بسته شده بود یکه باال ... دی تماما سفیی        و موها
  ... وارد شد یشگی که دختر تپل همستندینگر

  
 که  مبله منزلنی نشست در باالترشی لب های آرام بخش روی با طرح لبخنددهی چروکیبای        زن ز

 را به زبان خودش گفت و مترجم با چشمان گشاد شده و به یی او بود و بعد دختر تپل حرف هاگاهیانگار جا
  ... شدی کفرنیرحسی مکالمه تکرار شد و دست آخر امنی بار انیزبان همانها جواب داد و چند

  
  ... ؟میر طرف؟ ما با چند نف ... هی کنی نه ؟ اای خراب شده چه خبره نی تو ایگی م-        

  
 مهم نبود نه نگاهش شی برانیرحسی لبخندش نرفت و امی قفل شد ولنیرحسی امی زن رونی        نگاه سنگ

  ... بود ختهی که از بدو ورود آسمان داخل دل و جانش ریبی حس عجنینه لبخندش نه ا
  

  ... بهت زده سر تکان دادی        سلمان
  

   ...یول !!! هیرستانی دختر دبنی هاوس همای کردم صوفی فکر مشی من تا سه روز پ-        
  

  ... را کرد به زن شی        رو
  

 که شما یو کس... برادرزاده مارگارت هاوس ... تنها بازمانده است...  هاوس ایصوف...  خانوم نی ا-        
   !دیری نامه رو بگتی شروط وصدیی تاشونی نظر اری زدیبا
  

  ... سر برگرداند گفتنکهی بدون ای ولدی شننیرحسی را امشی که صدادی کشیقی        آسمان نفس عم
  

  ! هم هست ؟ی اگهیچاره د ... ی کارمون سخت تر شد ولمی نداری ما مشکل-        
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  ... نه دی شاایو ...  دانم ی تکان داد به نشانه نمی و سرنیی چشمانش را انداخت پای        سلمان
  

   ...یهاوس آمد و بعد سلمان ای صوفی        صدا
  

   ...ای ساعته گونی بهاروند شروع شرط از همی آقا-        
  

  ... سرش را تکان داد نیرحسی        ام
  

  ! ؟نای با حضور ا-        
  

  ... کرد خنده اش بروز نکندی سعی        سلمان
  

  ... خواد ی مینطوری کنم ای فکر م-        
  

  ...د آسمان آمی        صدا
  

...  بوده و تموم شدهی بازکی دیفکر کن... می بگذررشیاز خ ... می برگردنیای بهاروند بی آقا-        
  ! که نه ؟شهی عوض نمیزیچ
  

  ... سرش به سمت آسمان برگشت نیرحسی        ام
  

 فی کثری اون پ نجاتم از شری گذرم که خدا برای نمیمن از پول ...گذرمی پول نمنیمن از ا...  نه -        
  ...فکرشم نکن ... فرستاده

  
 را با دست چپ داخل شکمش محکم گرفت و آهسته پچ پچ کرد فشی جلو تر خم شد و کی        آسمان کم

...  
  

  ! زن شدن ؟متی به ق-        
  

  ... بلند شدشی از جانیرحسی        ام
  

  ... دارن ؟ لی می بپرس خانوم هاوس چ-        
  

  ... ترجمه کردی کوتاه سلمانی از مکالمه ا        بعد
  

  ! ؟یبلد ... ی شکالتکی مقدار ککی فعال قهوه و گنی م-        
  

 بای چند وقت از فرنیدر تمام ا ... ی شکالتکیک ... دی هم سابی را روشی دندان هانیرحسی        ام
 ی میاقی را با چه سبک و س گذاردی مزشی می خوش مزه که صبح به صبح روی هاکی کنی بود ادهینپرس
  بلد است ؟... پزد 
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  ... بلند شد شی تکان داد و آسمان از جای        سرش را به نشانه نف

  
  !هوم؟...  کنمی مییفقط راهنما...  کمکشون کنم ؟شهی م-        

  
   ...ستیاض دو نفره ری همکارنی از آن بود که از ای هاوس حاکای ترجمه کرد و لبخند صوفی        سلمان

  
          آسمان

  
 خوام واسه ی خانوم مبایفر.. خوب ؟ ...  کنم ادداشتی من نی خانوم آروم و دونه دونه بگبای فر-        

  ... کنم ی مادداشتی من نیباشه باشه بگ....  خوام خوشحالش کنم ی ممارستانهیمامانم بپزم گفتم که تو ب
  

  ! کرد ی داشت قهوه دم منیرحسی نوشت و امیکاغذ م ی آسمان تند و تند روی        دست ها
  

 ی بند آبشی آن پری زنیرحسی امی را قطع کرد چشمش رفت پی        مکالمه که تمام شد و آسمان که گوش
  نه ؟...  مردهاست هی شبشتری کرد االن بی که داده بود باال و داشت فکر میی هانی تنش و آستدیو سف

  
 ختنی ریی و زمان چاستادی ای منیرحسی داشت درست مثل امی جوانی حال و هوا        و اگر پدرش هنوز

 ی شره نکند داخل نلعبکیی که مبادا چاختی ری میی داشت و آرام چای را نگه می سر قورنیرحسیمثل ام
 النه ابروانش درون یشگی اخم همختنی ریی وقت چانیرحسیپدرش هم مثل ام ... نیرحسیمثل ام... 

 نی به همی پدر زمان جوانیشانه ها...  گرفت ی را مشی آرامش مردانه جاکی چه بود نداشت و هر
 یاصال هم با کفش داخل خانه ...  خدا چرم بود شهی نبود همی ورنشی کفش هاینبود ؟ ول...  بود یفراخ

  ... گذاشت یمردم پا نم
  

  ! کمک ؟ی سرت اومدریخ...  تو یی کجا-        
  

   !... هوم ؟-        
  

نمک ... پودرنگیبک ... یشکالت تخته ا... ولرم ، تخم مرغ ریش... پودر کاکائو کره ...  آرد و شکر -        
   ...می داشته باشدی رو بانایا... 

  
  ... شد و بعد به آسمان نگاه کرد دهی نگاهش تا درِ بسته کشنیرحسی        ام

  
  ..        آسمان که متوجه منظورش شده بود گفت

  
 بزنمم لی بدیاون موقع که من مثه مردا با ... نی جر بزننی خوای االن منی بهاروند از همی آقا-        

   کمک ؟نیایم
  

 و همه زحماتمون میکه وسط کار لو نر... شما کار خودتون منم کار خودم...  بودنی        قرار ما از اول ا
   ...نیخودتونم موافقت کرد... هدر بره 
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  ... منقبض شدنیرحسیک ام        ف

  
   !...می رسی باشه به هم م-        

  
 کند آسمان ی مغرور حالی پسر پر ادعانی به ای نوبت او بود که کمگرید...  گرفت ی        آسمان دم

   ...ستیک
  

 حرف گوش کن ی من همون منششهی عوض نمیزی من که چیبرا ... می ادامه ندنی خوای اصال م-        
  ...!عادت کرده بودم  ... شمیسابق م

  
 اورد و آسمان رونی را که الزم داشت بییزهای ها را دانه دانه باز کرد و چنتی درب کابنیرحسی        ام

  ... گفت یهنوز داشت م
  

   ...می قدی شما هم همون صابکار اخمو-        
  

 کند و جواب آسمان را بدهد پشت  آمد سرش را باالنتی که تا کمر رفته بود داخل کابنیرحسی        ام
  ... سمتشدی و آسمان پرنتی کابیسرش محکم خورد به باال

  
  ...آقا ... دی بهاروند خوبیآقا...  شدی سرتون طورنمی شد ؟ ببی چ-        

  
 که اندازه بند انگشت مانده دی کاوی مرموز و بدجنس داشت صورت آسمان را منیرحسی        چشمان ام

  ... کرد و دو قدم عقب رفت و آب دهانش را قورت داد یآسمان سرفه ا ... ردیلش جا بگبود داخل بغ
  

  ... گفتنتی کابی رفت سمت پنجره مربع شکل باالی که دستش مینی        بعد هم در ح
  

  ... هوا خفه است نجای انقدریچرا ا... ادی کم هوا بهی باز کنم نوی ادیبذار...  هوا گرم شده نه -        
  

   ...رونی آورده بود بنیرحسی که امی        بعد هم رفت سمت مخلفات
  

  ...می رو داری همه چنمی ببدی خوب بذار-        
  

 کرد که آسمان آرد ی بود و به آسمان نگاه مستادهی به دست ای قهوه ای کاغذسهی هنوز کنیرحسی        ام
  ...ها را جابه جا کرد

  
  ...نمک کجاست ...  پودرنگی بکنمیا...  از شکر نمیا...  از آرد نی ا-        

  
  .... به هم زددی لرزی که می        باز خرت و پرت ها را با دستان

  
  ؟.. بهاروندینبود ؟ نبود آقا ... ستیپودر کاکائو ن ... نجاستی آهان نمک ا-        
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  ... زمزمه کرد نیرحسی        ام

  
   !!!نجاستی ا-        

  
 گوشش زمزمه ری جلو آمد و زی آسمان و کمی روی به دستش را باال گرفت جلوسهی  بعدهم دست ک      
  ...کرد

  
  !!!! کار خودش ی زنم هر کی به بعد جر نمنی از ا-        

  
  ! داشت ی ترسناکی آسمان معنای جمله آن هم با آن لحن و نوا برانی        و ا

  
  ... داخل کاسه نیزیر و کره رو بی شکالت تخته ا-        

  
  ... بخار آب رو اجاق تا کم کم شکالت آب شه ی رونشی بذار-        

  
   ...شهیخراب م...  نه می حرارت مستقی نه رو-        

  
   ...نی حاال شکر و پودر کاکائو رو اضافه کن-        

  
   ...نی به همشون بزن-        

  
  ...آروم  .. نی کنی و رو مری ز خاک باغچهنی بابا مگه داری ا-        

  
  ... که نیختی همشو رنیدی بهاروند گل که آب نمیآقا ... دی اضافه کنروی شدی حاال با-        

  
   ...نی بشکونگهی ظرف دهی سرد شه تخم مرغا رو تو ی شکالتعی مانی خوب تا ا-        

  
   ...دی با همزن به هم بزندی حاال با-        

  
  ... همانا نیرحسی صورت امی روعی مادنیدن همانا و پاش        همز

  
  ... ها شهی مواد خراب ممی اضافه کننای شکالتو به ادی بانیی بدوگهی دنی دستمال پاک کننی کجا با هم-        

  
   ...دی و دوباره با همزن همشون بزندی پودرو بهشون اضافه کننگی خوب خوبه نمک و بک-        

  
 ری خمندینه جهت چرخشو برعکس نک ... نی همشون بزنی و آروم و دوراننای رو انیدا رو الک کن آر-        

  شهیخراب م
  

  ... بهاروند نه ؟ یخوبه ها آقا...  آماده شدریخم.. حاال شد ..         آها 
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   به آسمان نگاه کردی تخم مرغافهی لبخند زد و با همان قنیرحسی        ام

  
  ... داره میب خوی بو-        

  
   ...ری آسمان رفت سمت خمی های        قهوه ا

  
  ... بمونه ی تا دو ساعتدی روش بکشکی پالستهی دیخوب با...  آره -        

  
  .. سرش را باال آورد نیرحسی        ام

  
  ... دو ساعت ؟-        

  
  ... داخل آمدی درب باز شد و سلماننی        در همان ح

  
  ...کارتون خوب بود  ... هی امروز کافیگفتن برا... نم هاوس رفتن  خا-        

  
 ی با دستمال ، محکم دور دهانش و رونیرحسی خنده اش گرفت و امنیرحسی امافهی قدنی        بعد هم با د

  ... تفاوت گفتی و بدی را کششیگونه ها
  

   ؟یدی ازش پرسلی در مورد وک-        
  

   ...هی منقضهی وسط کل قضادی بلی وکی گفت پا-        
  

  ... شد رهی خی سلمانی و به چشمان مشکدی با دستمال قرمز دستش پشت گردنش را هم کشنیرحسی        ام
  

  ... ؟ ی چمی خوب اگر کال ما سر کار باش-        
  

  ... شانه باال دادی        سلمان
  

  ... کننقی تحقنی بسپاریکی به دی باگهی دنوی ا-        
  

  ... شد رهی خری کرد و دست به کمر زد و به خمیشی فشی فنیرحسی        ام
  

  ... ؟هینظرتون چ ... می بپزنوی و امی قهوه بخورهی نیای ب-        
  

  ... سرش را تکان داد و به ساعتش نگاه کردی        سلمان
  

 امیفردا صبح م... خوش بگذره  ... گهی ساعت دمی دارم تا نسیتدر....  برم دی من بادی ببخش-        
  !!! کنن ی که قراره خانوم ، روش کشاورزینیببرمتون سر زم
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 ی شد به آسماندهی لبانش طرح بست و نگاهش کشی رویقی سرش را خم کرد و پوزخند عمنیرحسی        ام

   ...دی کشی مقی آبکش آن کنار نفس عمسیکه مثل موش خ
  

  !!! ... خانوم جالب باشه یِکشاورز دی بامی آره فردا منتظر-        
  

   اشاره کردری        بعد هم رو کرد به آسمان و به خم
  

  ... کاراش با تو هی بق-        
  

  ... جبروت مردانه اش خواندی آسمان فاتحه روی به جای        که سلمان
  

 تقلب نیگفتم که بدون... ه داره  مدار بستنی ، دورباطی و حییرایآشپزخونه و پذ...  به جز اتاق ها -        
 مردانه هم ی بهارونده همه کارهای زنانه به عهده آقایهمه کارها...  بره هوا ی کنه میکل پولتونو دود م

  ... هاوسه ثروت خان نی اولنیا...  نره ادتونی نویا ... یبه عهده خانوم ابر
  

   ...رونی ب از در رفتنی        بعد هم دستش را برد باال و در همان ح
  

  ...نمتونی بیم.. . خداحافظ -        
  

  ... داد گفتی بود و داشت الله گوشش را فشار منیی که سرش پای گرفت و در حالی دمنیرحسی        ام
  

  ...! باشم یالبته اگر تا آخر کار ازت راض ... ی دارم برات سلمانی خوبیِنیری ش-        
  

 خواند ی پا انداخته و مجله می که آسمان پا رودی رفت داخل سالن دیو وقت قهوه دم کرد نیرحسی        ام
رفت و نشست کنار کاناپه زرد و ...  را سر و ته گرفته بود ستیگوئی ایخوب که نگاه کرد مجله فرانسو...

 و آسمان مجله را زی می روباند را کوینی و بعد با صدا سیزنی بزرگ پرنسس والت دی کنار تابلوییمویل
 را شی پا برداشت و سارافان سورمه ای را از روشی افتاد و پانیرحسی و چشمش به امزی میگذاشت رو

  ...مرتب کرد و درست نشست 
  

  ... هم گفتهی شد به بقی بهاروند کاش می آقاگمی م-        
  

   ... بغلزی می و گذاشتش رورونی بدی کششی پاری را از زی وی لم داد و کنترل تنیرحسی        ام
  

  ... امدی جلوتر می مبل کمی        آسمان داشت رو
  

  ... کارمون درست نباشهدیاصال شا ... می کردی باهاشون مشورت م-        
  

  ... کردزی چشم رنیرحسی        ام
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   ...می کنی کار می چمیمگه دار...  کارمون درست نباشهی کجا-        
  

  ... دست به اطراف اشاره کرد         آسمان سرش را تکان داد و با
  

   ؟یاگر بفهمن چ.. خودش اشتباهه ... میینجای االن امارستانوی بمیری ممی دارمی که به اونا گفتنی هم-        
  

  ... چپش را خاراند ی ابروری با نوک ناخن سبابه اش زنیرحسی        ام
  

  ... خواد بشهی می بفهمن چ-        
  

  ... را فشار داد         آسمان کف دستش
  

   ...شهی اعتمادشون نسبت به ما سلب م-        
  

  ... مبل ی داد به پشتهی سرش را تکنیرحسی        ام
  

  ... نداره یمورد...  مقوله دو طرفه ، من به اونا اعتماد ندارم اونا به من هی شهیتازه م...  بشه -        
  

  ... شد رهی خشی بود عقب رفت و به دست ها شدهدی نا امی        آسمان که از بحث جار
  

   ...دی اعتماد نداری کچی شما به ه-        
  

   دارد ؟ی ترک بر مشانی هم سقف هانجایا...  کرد ی نم دار سقف فکر می داشت به رگه هانیرحسی        ام
  

  ... به خودمیحت...  اعتماد ندارمی کچیمن به ه ... ی رو خوب اومدیکی نی ا-        
  

  ... آسمان هم آمدی ، صدایواری تاک ساعت شماطه دار دکی تی        وسط صدا
  

 نقدریچرا ا ... ستی بد نتونیاصال شما که وضع مال...  پول نی از امی بگذرگمیم...  بهاروند ی آقا-        
   ...می کار مسخره ادامه بدنی به انیاصرار دار

  
  ... سرش را بر نداشت نیرحسی        ام

  
 و آرزو ای مگه تو رونمیبب...  پول نی ای برای نداری ازهیتو چرا اصال انگ...  حاال کارِ من مسخره -        
   ؟یندار

  
   ...دی تر به گوش رسفی آسمان خفی        صدا

  
 با جون کندن پول نکهیبه ا...  وضع عادت کردمنیمن به ا...  بهاروند ی کنن آقای آدما عادت م-        

 که خان نمی بشی سجاده ای پامی واسه دوقرون دوزار زندگنکهیاز ا.. رق و گاز و جور کنم عادت کردمب
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 واسه تک تک آرزو نکهی ابه...  عادت کردم ی پاش دعا کنی کنه وقتی داد و گفت معجزه مهیجونم بهم هد
  .. برسونن عادت کردم کمی کوچی و از اونا بخوام منو به حاجتاسمیهام تو دفترچم به فرشته ها نامه بنو

  
  ... سرش را باال اورد ی کمنیرحسی        ام

  
  ! به فرشته ها ؟-        

  
 و ی کائنات به شوخی آمد اعتقادش به قانون جاذبه ی        پوزخندش طرح بسته بود و آسمان خوشش نم

 بود و کارمندش کرده  رساندهنیرحسی امی گری که او را به مرز منشیهمان قانون.. مضحکه گرفته شود 
 ی که از آسمانِ بی قانونن و مخصوصِ از ما بهتران ها رسانده بود همایونی سفر اعنی او را به ایبود و حت

 بدتر از خودشان ندار و ی هاهی ساخته بود و کجا همساسی مسافر پاراری ملکه تمام عکی و ندار االن زیچ
 در حال سی پاری هتل هانی از بهتریکی االن در ی شد دختر خانواده مفلوک ابری باورشان مزی چیب

 و می ببخشیی نور و نواتانی به خانه و زندگمیواه خی شود که مشیدای پیکی کهوی ای باشد و یخوش گذران
 هم گری دیکی و ردی بگادی یکی در مغازه مش محمد مکانمی را بفرستیکی مدرسه و آن میبرادرت را بفرست

 دی که هم سرش به کار خودش باشد هم شابشی برود داخل جیر ماه پول خوب که سانتیبرود حجره حاج س
 را سر به ی علانتی همان حاج سدیشا... یغمبری مسجد و خدا و پی باز شود پشی راه پایاز کنار کار کم

 و آنطرف و نطرفی ماه اکی و مادر را ببرد ی شود به نام مقتدردای پیکیبعد هم  .... دی کرد شایراه م
 گری قانون جاذبه بود دنیهم... کجا ...  فرنگ ی دکترهانیخاطر خدا درمانش را بسپارند به بهترمحض 

  ... مضحک بود گرانی قانون به قول دنی اش از هممهه... 
  

  ... روبرو نِیرحسی امی هادنی کند و بحث نکشد به خندی کرد ماست مالی هم سعنی همی        برا
  

  ... قهوتون سرد نشه -        
  

  ... کرد ی که قالب را گاز زده باشد ، ول نمی ماهکی مانند دی سوژه را چسبنیرحسی امی        ول
  

  ... خوام بشنومیم...  دنباله حرفتو بگو -        
  

  ...رونی        آسمان نفسش را محکم داد ب
  

   ...دی خوام مسخرم کنی بهاروند نمی آقاالشی خی ب-        
  

   گرفتی دستش را به بازی دو زانواش خم شد و ساعت فلزی رونیرحسی        ام
  

  ... خوام بشنوم یفقط م...  نخندمدمی قول م-        
  

  ... شد ی        آسمان جد
  

   !نای قول داد-        
  



  تایس
  

 

 

228

 شی و درشت قانون جاذبه را برازی آسمان تمام ری انداخت وقتنی در فضا طننیرحسی قه قه امی        صدا
 شتری و از دفترچه آرزوها که حرف زد بی خواسته ات ر ا به کائنات بفهماندی کار بانی کرد و گفت با افیرتع

  ... شد ی باعث خنده شد و آسمان شاکشتری و بشتری قوطه خورد و بنیرحسیاشک در چشمان ام
  

  ... کنم فی تعرنی چرا اصرار کردنی اعتقاد نداری وقتنی شما قول داد-        
  
  ... نشست و سرش را به جهت مخالف چرخاند نهی     بعد هم دست به س   
  

 یو بعد که کم....  کنترل یب...  شائبه یب ... تی محدودی بدی خندی نه اما همچنان منیرحسی        ام
 ، مضحکه افتاد فکر انی اطرافی بود و برازی او همه چی که برای مسئله انیآسمان از فراست خجالت بابت ا

 است لهی و پلهی شی چقدر بو ستی مقتدرالدی می بهاروند چقدر مردانه تر از صدانیرحسی امیرد صداک
 از یی نشست و دای صولت میی پدرش هم کنار دای خندد و وقتی از ته دل منقدری ایزی بابت چیوقت

 پدرش یت و تمام خانه ذوق و شوق بود وقدی خندی زد همانقدر شاد و شنگول می ده حرف میاتفاق ها
 نداشت و بچه ها آنقدر کوچک و دآن وقت ها مادرش در...  زد ی صولت قه قه مییدوش به دوش دا

 مراقب بزرگ شدن و دی که بایی بودند تا داداش هاهی شبشتری بودند که به عروسک بیخواستن
  ... گوشه چشمش را فشار دادنیرحسیام...  باشد شانیگوشیباز

  
  ! ؟نمی دفترچتو ببشهی م-        

  
  ...پررو ...  خواست ی و دفترچه هم مدی خندی        هنوز داشت م

  
  ... کار ی چنی خوایدفترچمو م. .. ری نخ-        

  
 تلفن برداشته بود اشک چشمانش را زی می روی که از داخل جا دستمالیدی با دستمال سفنیرحسی        ام
  ..گرفت

  
  ... برام جذابه بخونمش-        

  
  ...    آسمان قاطع گفت     
  

   ...دی جنازه من رد شی مگه از رو-        
  

  ... نبود ی بود و از جنازه هم خبرنیرحسی آسمان داخل دستان امی ساعت بعد دفترچه کی        
  

 نی شد برش داریی خانوم گفتن هر وقت روش طالبای سوزه هان االن وقتشه فری بهاروند می آقا-        
...  
  

  ... و درب فر را باز کرد و سرش را خم کرددی دستش را پوشی دستکش گونه رهی دستگنیرحسی    ام    
  

  .. گفتی        آسمان داشت م
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  ... ؟ هینطوری چرا ایول...  فکر کنم خوب شده ها -        

  
  ... را برداشت کی و ظرف کرونی بدی فر را کشینی دستش را برد داخل و سنیرحسی        ام

  
   چشه مگه ؟-        

  
  ... اش هی داخل ردی پخته را کشیادی زی شکالتکی کی        بعد هم چشمانش را بست و بو

  
  ... داره المصب ییعجب بو .. نی هم خوبه ببیلی خ-        

  
 نبود دهی و مثل بادکنک پالسدهی تکنقدری خانوم ابای فری هاکی بود ککی کی        آسمان هنوز نگاهش رو

...  
  

  ... اولتون کی خوبه واسه ک-        
  

  ...دی داد کشکهوی نیرحسی        ام
  

  ...دستم سوخت ...  سوختم -        
  

 و ری و هر دو رفتند سمت شرونی بدی را آسمان کشرهی اجاق رها کرد و دستگی        بعد هم ظرف را رو
   ...دی هوار کششتری ب آب وری دستش را برد زنیرحسی را باز کرد و امریآسمان ش

  
... هو ... هو ...  عقل ی بی آب داغو باز کردریش...  که داغــــــــه نی ا-        

  ...سوختـــــــــــــــــــم 
  

 که فکر کرد آب سرد است نیرحسی بازش کرد و امشتری        آسمان هول شد و خواست آب داغ را ببندد ب
  دیکش داد شتری آب و بریدستش را برد ز

  
   سوختـــــــــــــــــــــ ـم-        

  
 اول خودش نباری را به سمت آب سرد باز کرد و اری پدال شدی گفت ببخشی که مینی        آسمان در ح

 نیرحسیام...  آب سرد ری و دستش را گرفت زدی را کشنیرحسی امنیامتحان کرد و بعد که مطمئن شد آست
   ...دی کشیقی نفس عمختی ریق مکه سرش را باال برده بود و عر

  
   ...ذارنی نمیی گرماقی عانای ایتو...  بود مثال ؟ رهی دستگنی ا-        

  
  ... باز کردشتری آب سرد را بری        آسمان ش
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 شهیبابام هم...  داشت ی بر مرهی رو صاف کنه دو تا دستگی خواست ماکارونی می وقتشهی مامانم هم-        
   ...یانوم نازک نارنج خی گفت ایم
  

  ... شده رهی روبرو خیواری کاغذ دی نامعلوم روی به نقطه انیرحسی که امدی        بعد د
  

   ؟نیخوب...  بهاروندی آقا-        
  

  ...رونی بدی آب سرد کشری پلک زد و دستش را از زنیرحسی        ام
  

 کف ختید ظرف برنج از اون باال شتلق ربع...  دستش سوختینطوری بار همهی خانومم سنای -        
 حرف و ناحرف کی و پشت بندش هزار و دای به پا کرد که اونسرش ناپیآشپزخونه و حاج محسن چنان قشقل

 مگه خورشتو که می آب سرد و اونروز ما همه تا شب غر زدری گرفت زینطوری خانوم دستشو همسنای... 
اصال ...  شدی دستت چی بار نگفت واهی ی حتی کچیه...  یکه پولومونو خراب کرد...  خورن ی میخال

  ...سوخت نسوخت 
  

   ...نتی را بسته بود دستانش پشت کمرش و کمرش را داده بود به تنه کابری        آسمان ش
  

   ؟نی کردی صداشون مسنایاز همون اول ...  ؟ نی کنی خانوم صدا مسنای چرا مامانتونو -        
  

   ...ی نهار خورزی می صندلینشست رو نیرحسی        ام
  

اونوقت ... مونیوبا زد به زندگ... طاعون اومد ...  زلزله اومدهوی یول...  مامان بود شهیهم...  نه -        
 مامان گهید... مامان تموم شد ... نی مامان صداش کننیحاج محسن گفت حق ندار...  خانومسنایشد 
  ... مامانتون مرد گهید... نیندار

  
   ...نیی پادی را کشنشی حجمه نفسش جابه جا شد و آستری و عضالت مردانه اش زنهی        بعد هم س

  
آب داغ  .. یستی دست بردار نیتو تا منو نکش...  کنم ی مفی رو دارم واسه تو تعرنای اصال من چرا ا-        
  ! سوزه ؟ی که داره می دستی کنن رویباز م

  
  .... لب و نامحسوس گفت ری و زدی نوک انگشتانش را مکنیرحسیام... اد         آسمان جواب ند

  
  ... هم داره ی خانوم چه سوزشسنای دستات بشم ی فدای اله-        

  
   ...نیرحسی امی به دست هارهیهمانطور خ...  آسمان آمدی        صدا

  
 ی هر بار که مشدی جهنم مامین دن خانوم شما بودم اوسنای ی اگر من به جای دونم چرا ولی نم-        

  ... خانومسنای گهی مامان مامان گفتن می جگر گوشم داره به جادمیشن
  

   ...دی خندنیرحسی        ام
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 نمی روز ببهی ترسم ی می زنی مادربزرگا حرف منی انیع... ؟ ی رو نکردی نکنه بچه مچه دارنمی بب-        

   !ادی و هفت و هشت ساله در مستی صد و ب عجوزههی و از توش ی کشی نقابتو مپیز
  

   ....رونی دندان امد بری خمکی و با یی        آسمان بلند شد و رفت سمت دستشو
  

 که دوستم به دمی سوم دبستان بودم و دی بار وقتهی یول ... ستمی ننیگی که می نه من عجوزه ا-        
 دعوام کرد و بعد که یکل...  جونی مامانم گفتم گل جون منم اومدم و بهی مامان گفت مهریمامانش به جا

 بچه هاشون کلمه مامانو بشنون ن که از زبوننی گفت مامانا عاشق اارهی کردم و خواست از دلم در بهیمن گر
 فکر نیواسه هم...  جونی گفته بودم گلنکهی ناراحت شد از ایلی خی دونم چرا ولینم ... ی اگهی دزینه چ

  ... جونسنای دیگی می هادیهم خوشش نم کنم مامان شما یم
  

 سوار شود و از وسط دود نی دوست نداشت ماشمی هاوس به سنت قدایکه صوف!         با درشکه آمده بودند 
 سده انی و کارولنژانی وسط سلطنت مرونژلی اصی فرانسوکی خواست مثل یها برانند و به قول خودش م

 نه نباری انیرحسی و امتند مراتع سر سبز قهوه و برنج و غالت گذشاز وسط..  کند ی زندگالدیپنجم پس از م
 نیرحسی و درشت امی مشکی هاهی آسمان به چشمان و قرنی و وقتی حوصلگی و نه بیاخم داشت نه خستگ

بعد فکر کرد ...  روز ها نی رسد ای کرد صابکارش چقدر خوشحال به نظر می کرد داشت فکر مینگاه م
تمام درمان و پول و ...  گفت ی راستش را می مقتدرالدی گفت و حداقل به می دروغ می به خانم نانسدینبا
 خانم چطور حرف کی بود و خوب بلد بود با ی ستودنشیمهربان...  آن مرد بود ونی را مدمارستانی بنهیهز

 از یستی حرف ناشای و دستور دهد و هر از گاهدی بگوی تف تف و اه اه نداشت که هنیرحسیبزند و مثل ام
 یول...  داد ی را درون ذهن آسمان خوب جلوه می مقتدرالدی ، متی مزنی و ارونیدهانش پرت کند ب

 مثل نیرحسی کرد امی رفت و فکر می منیی درشکه باال و پای وقتدی خندینگاهش داشت م ... نیرحسیام
 سفت و آسمان مهتاب ی هلوکی مثل ی مقتدرالدی است که کود نخورده و سالم است و مدهی گندی هلوکی

 ی بزنی نداشتیگریمثال د...  گفت رشی گرادی کره امی و ندی مثال درون ذهنش خنده است و بعد بدهیند
  !...؟
  

 کار کنند البته نه همه فقط شی که قرار است روستینی گفت زمی می که سلماندندی رسی بزرگنی        به زم
  ... گفت یسلمان... آسمان 

  
   ؟نی ادامه بدنی خوای مدی فهمم مطمئنیمن نم...  ته خطهگهی دنجای ا-        

  
 نکهی هم بدون انیرحسیکه ام.... کرد چرا ؟ی نگاه منیرحسی به امی صحبتش با آسمان بود ولی        رو

 را شی کرد دست های مملو از علف نگاه منِی که به اطراف زمینی شد و در حادهیجواب بدهد از درشکه پ
  ...به هم زد

  
  .. از کجا شروع کنه ؟دی با-        

  
 ی بود برادهی خرزهی شانزالابانی از فروشگاه داخل خنیرحسی بود که امینی دوربی        آسمان نگاهش رو

  ... شدادهی و دلخور پیشاک...  بود دهی امروز رسنی مبادا درست همنیمبادا و ا
  



  تایس
  

 

 

232

  ... ؟ نی با خودتون آوردنی دورب-        
  

  ... نگاهش نکرد و دست به کمر زد نیرحسی ام       
  

  ! خوره که آوردمش ی به دردم م-        
  

 مثل یی هاوس را ترجمه کرد که لبخند به لب و عصا در دست و با صداای صوفی حرف های        سلمان
  ... دادی آسمان آهسته مدام اُرد میصدا

  
 و به فروش نیاری از داخلش محصول در بنیگر تونستا...  دست شماست کسالی به مدت نی زمنی ا-        
   ...شهی می شرط طنی اولدیبرسون

  
   ...دی تاول نوک انگشت شستش را مکنیرحسی        ام

  
   ...می کنیما از امروز شروع م...  حله -        

  
   ...دی تحکمانه توپبای تر شد و تقرکی قدم نزدکی        آسمان 

  
  ...دی؟ حرفشم نزن..  باشمنجای اکسالی تونم یمگه من م ... کسالی ؟ کسالهیند  بهاروی آقا-        

  
 شد و مثل خودش آهسته جواب داد رهی را به کمرش زد و به آسمان خشی جفت دست هانیرحسی        ام

...  
  

  .. کنم فعال خرابش نکن خوب ؟ ی درستش م-        
  

   داشت از چشمانشی هنوز چشم بر نمنیرحسی بود امستادهی انهی        آسمان دست به س
  

نذار فکر کنه ...  بده ی االن اکیول... رانی امیری هفته منیما آخر ا..  آسمان خرابش نکن -        
  خوب ؟ .. می کنار و دو دلمیدیکش

  
   ...نیرحسی امدی به دکمه بلوز سفدی        آسمان چشمانش باال امد و چسب

  
   ؟می گردی بر مهی ؟ با بقمونیزیته ؟ طبق برنامه ر هفنی آخر هم-        

  
  ... کرد زی چشم رنیرحسی        ام

  
  ! ؟هی بق-        

  
  ... کرد ی شک منیرحسی امی هاتی حساسنی داشت به اگری        آسمان د
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  ! ... ان ی منظورم خانم نانس-        
  

  ... آمدی سلمانی که صدادی بگویزید و خواست چ تکان دازی سرش را رنیرحسی مکث امی        بعد از کم
  

   ؟دی منصرف شدای کار نی ای رونی خوان بدونن هنوزم مصری خانم هاوس م-        
  

  ... هاوس و سرش را محکم و قاطع تکان دادای برگشت به سمت صوفنیرحسی        ام
  

  ... کنمی امروز شروع منیاز هم ... می نه ما منصرف نشد-        
  

 خودش حس کرد ی جمع را رونی آسمان بود و آسمان که نگاه سنگی نگاه خانم هاوس روی        ول
  ... اعتماد کند و سرش را تکان داد نیرحسی کرد به امی سعشی هادیعالرغم تمام ترد

  
   ...می کنیشروع م..  هوم-        

  
  ... آخر فعلش فکر کرد و بعد لبخند زدمی به منیرحسی        ام

  
   !!ی کنی شروع م-        

  
   ...دی        آسمان هم خند

  
  !!! بهاروند یآقا...  کنم یشروع م..  بله -        

  
  آخ...  آخ دستم -        

  
 زدند و ی بود که در نبود مادر به دل و جانش می اغهی درد نبود تنی بود ادهی        درد امانش را بر

 بزند و شخم بزند و علف هرز لی را که مجبور بود بید که همه زمان مرد نا مرکی نداشت جز یداریخر
 ی شه و آقای بهاروند دستام داره خشک می گفت آقای می و هدی خندی کرد و میبکند فقط نگاه م

 بهاروند من ی گفت آقای می که عوض داره گله نداره هیزی کرد که چی نگاه منهیبهاروندش دست به س
 همان بهتر که می جر نزنای بدی گوی که می کرد که چه بهتر کسی نثارش میپوزخند و چنان میری میدارم م

  ... البدردیبم
  

چشم آسمان افتاد به ساعت ...  دست ورم کرده آسمان گذاشت ی حوله گرم شده را رونیرحسی        ام
 خانه کیداخل ...  مرد کی شب بود و او کجا بود باز کنار مهی ن11 ساعت حدود واری دیشماطه دار رو

... ضشی مرمادر شی کرد خواهرش رفته پی فکر میکجا عل ... ی شهر غربت زده پوچالکی آنهم در یخال
 در حال جان ی رمق گوشه ای و بحالی روزها از فرط غصه بنی کند دخترش ای مامانش البد فکر میوا

  ...دادن است 
  

  ... دستمیوا ... واشتری آخ -        
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 آسمان و مبل نشست و ی پاری زنی زمی دستش روکی دستش حوله را گرفت و با کی با نیرحسی        ام
  ...نگاهش کرد 

  
   کنه ؟ی درد میلی خ-        

  
  ...        آسمان به عضالت سفت شده و دردناکش فکر کرد و بعد گفت

  
  ! بود ؟ ی جوابش چدی پرسی ازتون می سوالنی همچیکی اگر -        

  
  ... آمد نیرحسی امی        صدا

  
   آسمان ؟-        

  
  ی مردانه ایو باز صدا... اسمم... ی مردچیتابحال ه... آخ ...         دل آسمان به صدا در آمد که 

  
   ...دی ببخش-        

  
  !...آسمان ! .. آسمان ! ...         آسمان 

  
 کی وسط نکهیدرست مانند ا...  شوند یگرم م... دانه دانه .... یکی یکی شی هارگی        حس کرد مو

 و حست ردی و رگ به رگت گرما بگینی خانه خان جون بنشی کرسریز...  و بعد ی زمستان بوده باشایدن
  ...خوب شود

  
   ...ی شتی اذنقدری کردم ای اصال فکر نمی من باعثش بودم ول-        

  
 را بکشد نی آدم ای گاهستی و اصال بد هم ن را بستهدنمی که راه نفس کشی حسنیهم... ستی چنی        ا

... قلبت ...  اتنهی گوش ها تا قفسه سانی میی جامی حس عظکی...  توپ بزرگ کی...  نفسیبه جا... 
  ... کند ی مپیحلقت را ک... دلت 

  
  .... ؟هی چنی ا-        

  
   دو زانو بلند شدی هم رونیرحسی        بلند گفته بود و ام

  
   ؟هی چی چ-        

  
  !! ... هوم ؟-        

  
 یمشک....  گشاد شده و نگران ی مشکلهی جفت تکی برگشت و به دی بالشت کوچک سفی        سرش رو

  ...ستی نیمشک....چشمانش ... ستین
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  ... ؟ ی آسمان خوب-        
  

... سسس ... دی گوی می طورکی را نشیس.. آسش از مانش جداست... ینجوریو چرا ا...         باز گفت
  ...دی گوی میگریطور د...  را نشیس
  

  ... ؟مارستانی بمی بری خوای م-        
  

 ی پاری مبل و زری دوباره همان زدی با تردنیرحسی سرش را تکان داد و نتوانست حرف بزند و امزی        ر
  ... لمس کرد شتریآسمان نشست و بعد حوله را ب

  
  ...د بذار برم گرمش کنم فکر کنم حوله سرد ش-        

  
 داخل و ختی ری هرزیی اواخر پایدر که باز شد سرما ... رونی برداشت و رفت باطی        حوله را با احت

  .... چوب شده دستشی هاچهی ماهانیخورد به صورت آسمان و درد دوباره جان گرفت م
  

...  کند ی مشیاصال چرا به اسم صدا... چرا  ... یبا چه جرات...  کرد آسمان ؟شیصدا...         آسمان ؟ 
  ...مان.... آسسس ... مان... آس ...  که او آسماندی گوی منیرحسیمگر او ام

  
  .. به جانش و لرز ، تمام بدنش را گرفت ختی        دوباره در باز شد و سرما ر

  
  ... خودشون مزخرفهنی خونه هاشونم ع-        

  
 و هر چه به دی را پوشی عروسکی ابری هایی را در آورد و دمپاشی هاییپا        بعد هم در را بست و دم

  ... مبل ی به پشتدی چسبشتری تر شد آسمان بکیآسمان نزد
  

  ...اری دستتو ب-        
  

 و دو و سه کرد و بعد کی گذرد و آنقدر ی مدارشانی دنی کرد چقدر از اولی        آسمان داشت فکر م
  ...ار ماه ؟  به سه ماه نه چهدیرس

  
 کرد و آخش در آمد و همزمان کی دردناکش را تحری هاچهی حوله گرم افتاد و ماهکی        که 

  ... از درد جمع شده آسمان کیمی شد تا مدهی نگاهش کشنیرحسیام
  

   ...مارستانی بمی سر برهی لجباز نباش پاشو نقدری ا-        
  

   سرش را تکان دادزی        آسمان ر
  

  ... االنم که نصف شبه می نه آدرس دارمیدونینه زبونشونو م ... ی واسه چمارستانی بمی نه بر-        
  

  ... زنم مهران ی زنگ م-        
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 چقدر مشکوک شد حاال می نرفتمارستانی بدی رفته عصر که فهمادتونی ؟ ی کرامتی آقادی زنی زنگ م-        

  ... تو روشون نگاه کنم یحاال چطور...  بهاروند ی حال من بده ؟ آبروم رفته آقای چمیبگ
  

   زانواشی کرد و دستش را گذاشت رویشی فشی فنیرحسی        ام
  

   ؟ی مگه باباشو کشت-        
  

  ... باز هم درد داشت ی که دردش کمتر بود ولگرشی        آسمان پتو را مشت کرد داخل دست د
  

  ... خدا یوا...  دخترِ هی .. می کنن من کی کنن فکر می فکر میون چ بهاروند حاال با خودشی آقا-        
  

  ... صد بارنی حرف مردم برات مهم نباشه انقدری ا-        
  

  .. ها را چشم چرخاند زی می کرد و دنبالِ دستمال روشی فشی        آسمان ف
  

 هم یلیخ...  کنن ی فکر می در موردم چگرانی تونم مثه شما باشم واسه من مهمه دی من نم-        
  ...مهمه

  
 و پتو را کنار زد و تا خواست تکان بخورد دی گوشه سالن دی عسلزی می را روی چوبی        جادستمال کاغذ

  ... و دادش چهار ستون خانه را لرزاند دیچیاز شدت درد به خودش پ
  

  ... باال دی شانه اش کشی مبل و پتو را تا روی هلش داد روی        دست
  

   ...ارمی بگو برات می الزم داری تکون نخور هر چ-        
  

          آسمان صورتش را که از شدت درد جمع شده بود را به حالت اول در آورد و آرام گفت
  

  .... دستمال لطفا-        
  

  ... جا به جا شد و رو به در قلت زد شی سر جااطی با احتی        بعد هم کم
  

   بهاروند ؟یا آق-        
  

  ... جانم -        
  

   ...االید ...  برش ندارد االتی حرفت را بزن که خهیبق...  ذهنش گفت ری گرادی امهین... جانم ..         جانم 
  

 رادی امهیباز ن...  خواستم بگمی می رفت چادمیاصال ...  تونم ینم ... شهینم...  مغزش گفت ی دلمهی        ن
 ته ته ته دلش یکیبعد انگار ...  چپ و راست نگه جانمیزن تو دهنش که در جوابت ه مغزش گفت بریگ
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 مغزش بود که گفته بود و نم یدل مهی دهند و انگار همان نیجواب محبت آدم ها را که با داد نم... گفت 
   سرش آمدکی از نزدنیرحسی امیصدا...  داد یپس نم

  
   ؟گهی سر کارم د-        

  
  ... نه یعنی.. آره .. آره ...  هوم-        

  
  ... دستمال را گرفت سمتشنیرحسی        ام

  
   نهای باالخره آره -        

  
  ... باشد یعی کرد طبی        آسمان دستمال را با دست راست و لرزانش گرفت و به خودش امد و سع

  
   ؟هی بپرسم اون کشهیم ... فی کثریپ .. نی گفتیزی چهی اون روز -        

  
  ! صابکارم -        

  
  ... هاست ی شهرنیی طبقه پانی ندارها و ایکه اصوال صابکار برا...         آسمان چشمانش گشاد شد

  
   ؟نی مگه شما هم صابکار دار-        

  
  ... مبل ری بسته اش نقش بست و دوباره نشست زی لب های روی لبخند کم جاننیرحسی        ام

  
   ؟ی فقط خودت صابکار داری فک کرد-        

  
  ...        آسمان بدجنس شد 

  
  ... ا چه جالب صابکار شما هم بداخالق و -        

  
 ی جنس نگاه از رونی کنند و ای دارند نگاهش می مشکلهی جفت تکی دی دی        حرفش را خورد وقت

   ...ستی دلخوریکه از رو... ستین...  و یبداخالق
  

  نیرحسی        ام
  

 ی سرهی حله یگفتن همه چ...  سر سفارتم رفتم بابتش هی ... نیرحسی اطالع دادم امسی من به پل-        
 کردنی می خالبی گشتن و بعدشم جی مشونی مخفنی سوژه داغ واسه دوربی کله بودن که پیمجنون و ب

 ی گفت هنوز داریم ی سلمانی ولی در اوردی همه ساده دلنی ندارم که چطور تو ای کارنشیبه ا... 
 کهیاون زن ... نی بابت نگه داشتن اون خونه و زمی همه پول دادنیا ... هی قصه چیدی رو ادامه میباز

   ...شایری سشهیتازه سه ماهه از بند خالص شده اون م...  چرا گهیاونو د...  ژُوان یشرل
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 گوشش را محکم فشار داد ی به ستوه آمد و غضروف هاینی بحری همه وراجنی از انیرحسی        ام
 و صداقتشان درون مرام ی که سند اعتماد و پاک دلگری دی هایلی داشت مثل خی نگه مدی را باینیبحر

 را ده ساله دش اعتماینیبحر...  نبود اسی قابل قینحلی چک و سفته و قرارداد الجی اش با هیحاج محسن
 که هنوز ینیرحسی رو به اماهی و سدی پرده سف آنری زانتیدرست از همان زمان که س... پس داده بود 

  ... تو نی خانواده بهاروند و انی اینی نشده بود گفت بحریپانزده سالش تمام و کمال ط
  

  ... در آمده اششی به ته ردی        کف دستش را کش
  

 کی جماعت نیاز همون اول کارم باورم نشده بود ا .. دمی ادامه می رو به دالئل شخصی بازنی ا-        
 بازه از هی بودم لی متماشتری بیبه همون دالئل شخص ... ستنی و مجنون نوانهیعده آدم خل و چل و د

  ...رانی اامیمن فردا م...  جامع بود شهی مثل همقاتتیممنون که تحق...  شماتی چرندنی اری درگمیزندگ
  

  ؟ ی ادامه بدی خوای مرانی گفت برنامتو تو ای می سلمان-        
  

 اش چقدر هم جامع یمی دوست قدی چه خوب همه برنامه ها را گذاشته بود درون گوش های        سلمان
  ... نقص یچقدر هم ب

  
   که گفتم چه خبر ؟یضمنا از اون مورد...  باهاترمی گی تماس مرانی اامی حاال م-        

  
 بود نی و قابل تحسقیشش کارشون کامال دق پوریحدست در مورد ز... میری مشی پمی طبق برنامه دار-        

 و نی واحد سرعت نور و فاصله زمی روی بردیبا... ستی چاه دو متر سه متر ننیا ... نیرحسی امیول... 
  !دراوردنش ...  تو میدستمونو تا آرنج برد ... یمشتر

  
....          

  
 یدراوردنش به دست مادر... اوریب که گفت دمار از روزگارش در ی        دراوردنش به دست حاج محسن

 که یکس...  بود که سنگ پرتاب کردند به جنازه اشروزی دنیانگار هم...  اش خواندند یکه به ناحق جهنم
 مثه تو ی زن جهنمون بچه ها که مادرشنی افیح...  حرامزاده است ستی مسلمون نگهی کنه دی میخودکش

 و ی کار ممکنو انتخاب کردنی بهت سخت گرفت راحت ترای ارادت بکنن که تا دنیخاک بر سر ب... باشه 
  ...خاک برسرت ...  قد می چند تا بچه قد و ننی ای به رگت و زندگی زدغیت

  
 سنای نشان ی ماه بعدش رفت سر خاک بکی که یادیخاله ص..  گفته بود ادشی ها را خاله صنی        ا

 دمی بری دانستم می دانستم که اگر میاهرم که نم و گفت که من شرمنده ام خودی طلبتیخانومش و حالل
 بر سر من که پشت اک گفتم که خی شاهد حرفی علت و بیکه خاک بر سر من که ب...  را هیزبان در و همسا

 یادیهمان خاله ص...  عمر تو رو نشناختم کی زدم که خاک بر سر من که ی پاک فرشته گون حرفیسر تو
 حروم زاده هم ی پدر کشته اون لعنتیت که مادرتون خودشو نکشته اون ب گفی علری و امنیرحسیکه به ام

 ستی نگهی که قانون مینی که انیرید تواص بگیکه با...  خوش ما رو یایآبرومونو کشته هم مادرتونو هم دن
  باشهادتونیپس  ... می که ما دارهینیشاهد ا...  که خدا داده هیشاهد سند...  همش چرته می نداریو شاهد

   ناموسی شرف بی بنی از انیریانتقام بگ
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 و شی هاقهی شقی و دستش رفت تا رودی کشری تنیرحسی سر امی هنوز پشت خط بود وقتینی        بحر
  ... گفت ی و داشت مدشانیمال

  
  ... پسر ییکجا...  ؟ ی خوبنیرحسی ام-        

  
  فعال.. ت باهارمیگیتماس م... فعال  ... نجامیهم...  هستم -        

  
 را شی ذرات آبرونی آخری قسم خورد وقتنیرحسی کردند و تماس قطع شد و امی        خداحافظ

 زی که بشود تمام روح و جسم تعفن زده را شست و تمیی جاکی ی مسجدکی یی جاکیبرگرداند برود و 
  ... انتقام فی همه حس کثنی و پاک شود از اردیکرد گوشه عزلت بگ

  
 و دشی اش را شل کرد و بعد کشقهی یبی خط اری تخت و کراوات مشکی پرت کرد رو رای        گوش

 و فنرش برش شییکوی الهی ابر الیبعد هم از همان باال خودش را انداخت رو....  همان تخت یآنراهم رو
... نمارستایدرون ب...  کرد االن آسمان کجاست ی به تراس روبرو فکر مرهینشسته بود و خ... گرداند باال 
  ... ؟ یکنار مقتدر

  
 و به قول آسمان که آنروز دی تراس پردی سفی هالهی می روی قرمز و بال مشکنهی پرنده سکی کهوی        که 

 گرفت و بعد با کی را به فال نزی همه چدی گوش چرب کن گفته بود بااتی چرندنیاز قانون جاذبه و ا
 تراس دی سفلهی می روده پرننی که اگر بود استی ن کنار آسمانیخودش گفت جواب سوالمو گرفتم مقتدر

 کرد همان زمان درب اتاقش به صدا ی پرسد چه می سوال را از خودش منی ایآنهم درست وقت... اتاق او 
   ...داری درش پدی مقتدرافهی باز شد و قدی بگویزی چنکهیدر امد و بدون ا

  
   خوام حرف بزنم ؟یم ... ی وقت دار-        

  
  .. تو ای بیعنی نگاهش را گرفت و دوباره درست نشست که نیرحسی  ام      

  
 مارک مهران بلند و کوبنده بود و ی کفش های هم مثل پاشنه های مقتدری پاشنه های قدم های        صدا

  ... خودشی شد و صداکیبعد نزد
  

   تونم باهات رک و پوست کنده حرف بزنم ؟ی منیرحسی ام-        
  

  ... و تکاند رونی بدی کشی مقتدری پاری کراوات را از زنیرحسی        ام
  

  ... کنم ی گوش م-        
  

 و صورت دی شد دستان مشت شده اش را دی کرد و از گوشه چشم می هنوز داشت نگاهش می        مقتدر
  ...سرخ و عرق کرده اش را 

  
هم  ... افهیهم صدا و ق...  محشرپی هم تیارتو هم جبروت د... شناسمی من تو رو قد دو سه ماه م-        

  ...جنم و جربزه ...  اکراد یآقا... هم به قول اکراد ... پول قد خودت
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 از هم باز شی نه اما پاهای پا انداخت و مقتدری شد و پا روی هنوز متوجه منظورش نمنیرحسی        ام

  ... زانوانش ی روزانی آوشیافتاده بود و دست ها
  

   ...شهی جذبت می که بخوایهر دختر ... ی هر کسی رو داشته باشنای دوره زمونه انی تو ا-        
  

   خورده بود ؟یزی        چ
  

 ... یپدر مصنوع ... ی همه چنیرحسی بود امی مصنوعی چش باز کردم دورم همه چی من از وقت-        
اما  ... ی مصنوعیدخترا ... یت مصنوعامکانا ... یمحبت مصنوع .. یخانواده مصنوع ... یمادر مصنوع

...  فکرشو لمس کنم و مغزشو ی تونم دستمو ببرم توی کنم می که حس مهیعیاونقدر طب .. هیعی طبیکی نیا
 داره نمی که ای شک ببری تونی که نمیعیاونقدر طب...  کنه ی تونه نقش بازی که اصال نمیعیاونقدر طب

  .. کنهی مینقش باز
  

   زد ؟ی حرف میچه کس        درباره 
  

 یشانس دار...  جوابت بله است ی بذاریتو دست رو هر کس ... ی ازش دست بکششهی منیرحسی ام-        
 یحت...  خوانت یهمه م .... ازی اون دختره عیحت ... ینانس...آسمان  ... یتو مهره مار دار... مرد 

بذار ...  بردارآسماندست از ...  بردار یکی نیدست از ا... ی کنی مری جنس خودتو درگیحت... مهران
 جبران کنم و بشه معامله ی که تو بگی به هر روشدمیقول م...  جبران کنم دمیقول م... مال من باشه 

  ...معقول ... منصفانه  ... یاپایپا
  

لخمر  ممنوعه خور دائم اکی ... ی مضحکطی زد و آنهم در چه شرای از عقل و معقول حرف می        چه کس
 او به قول آسمان صابکارش ی کش هاشی را به خاطر پتشی که عقل و دراینیرحسی امیجلو... پاچه خوار 

  ... زد ی معقول حرف میاز دست داده بود از عقل و معامله 
  

          تن سر کراوات را با پشت انگشت شستش نوازش داد
  

 نیمن وقت ا...  بپره تی بخور مستیزی چهی برو پاشو...  من دست نذاشتم روش که حاال بردارم -        
  ... ندارم فویاراج

  
 که یی دست بردار نبود با آن چشم هایمقتدر...         بعد هم بلند شد و وسط راه مچ دستش گرفته شد 

  ... ، پرِ ممنوعه است یشانی زد که تا پیکاسه خون بودند و کامال داد م
  

  ... ؟ی دختره ندار روی نظرچی هیگی می دار-        
  

خواست برود سمت کمد که مچ دستش در حصار دستان ...  گفت دختره ؟ یبه آسمان م..         دختره ؟ 
  ... شدپی سفت تر و ملتمسانه تر کی مقتدرالدیلرزان م
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در  ای رونیبذار اونم از ا... ی بهش نداری حسچیبهش بگو ه...  بهش بگو نویا...  پس بهش بفهمون-        
  ... که چشت گرفتتشادیب

  
  ... بود دهیکه پر....  نگاه کرد که نبود لهی می به پرنده رونیرحسی        ام

  
 .... ستی ناتشی من در حد اون و خصوصقهی دونه سلیاون خودش م...  کنهی نمی فکرنی اون همچ-        

  ! دونه یاون برخالف تو حدشو خوب م
  

   ...دیچی پسی موری در اتاق هتل لیشت و داد مقتدر قدم برداکی نیرحسی        ام
  

 دونه که محلم ینم...  زنهی دونه که مرتب به من پشت پا مینم...  دونه ی دونه المصب نمی نم-        
 ینم...  دونه المصب ینم...  گرفت ی کم طعم محبت مهی دونست در جواب محبتام یکه اگر م .. ذارهینم

 بهش بگو نویا ... یکن ی حسابش نمیبگو که عدد... یبگو که دوسش ندار ...  بهش بگونیرحسیدونه ام
...  
  

 شل شود و دوباره ی محکم بود که دست منقبض مقتدری و آنقدردی مچ دستش را کشنیرحسی        ام
 دینبا...  رفت سمت کمد و در را باز کردنیرحسی و امردی زانوانش شود و بعد لبه تخت را بگزانیآو

  ... درشان بود رِیدمش ، گ...  دانست ی شدند خوب می می و اکراد ناراضیمقتدر
  

  ... کرد ی کراوات ها با وسواس و منظم جاسازری سای        درب کمد را باز کرد و کراوات را ال
  

  ... گمی کنه بازم بهش می متی باشه اگر راضی قبال بهش گفتم ول-        
  

 که ازت ادی که همه بشنون که آبروش بره که ازت بدش بیبلند طور... مروز انیهم...  جمعی جلو-        
  ... به من یعنی فکر کنه ی بعدنهی باشم به گزدواری تونم امی که مهی تنها راهنی کنه اداینفرت پ

  
   گفتی هنوز داشت شر می لبه کتش که در حال در اوردنش بود خشک شد مقتدری        دستش رو

  
 که سر تا پاشو طال یبهش بفهمون اونقدر ندار...  ارزش نداره وونمیبفهمون برات قد گه ح بهش -        

  ...من ...  تونم یمن م...  اما من دارم یبارون کن
  

...  زند ی جوشد و خاطراتش را که قل می تپد و خونش را که می گردنش را حس کرد که می        رگ ها
 آمدکه چطور مهرانه و بهاره ادشیا شب قبل از دادگاه  ری آن مارموز عوضی آمد حرف هاادشی

  ... کرده بودند که برادر عاشق مادرشان بود ی پاچه مردزانیخودشان را آو
  

  ...زدی امد که چطور مهرانه زار مادشی        
  

آقا ...  آب تو دل زن و بچت تکون بخوره ذارمی کنم نمی متوی کنم تا آخر عمر کلفتی متوی آقا نوکر-        
 و مواجب تا ته ته ته عمرم رهی جی جنازه متحرک و بهی شمی من می خدا اگر از خون بابام بگذریبخداوند

  ... نکن ممونیتیتو رو خدا ...  بگذرشتو رو خدا از خون... تو رو خدا ببخش ...  تو و خانوادت ی فداشمیم
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 زدود و باز اشک ها ی اش اشک می پره چادر مش توانست حرف بزند و تنها بای امد که بهاره نمادشی        

 انصاف تر ی بشی خزان گرفته زندگزیی بهاره بهاره نبود و پاگری شدند که دی تو رفته اش می گونه هایراه
 ها سم خفت و حقارت را ی کاشت و افعی مشی خواهر های جوانی ، درون پستوهای افعیگریاز هر زمان د

 برادرِ بد ذات نی ماند اادشی ابد ی برانیرحسی که امدندی پاشیانش م دو خواهر جونیچنان در کالم ا
  ...عاشقِ مادرش را 

  
  ... مصلحت کرد ی و دلش را فدای        سرش برگشت به سمت مقتدر

  
 نی ایول...  بهش گمیم...  خوادی که دلت می جمع همونطوری به وقتش جلویول... بهش گمی م-        

تو هم بار آخرت باشه در ... بار آخره  ... ی شنوی مدمی موضوع باج منیره که بابت ابار آخ... بار آخره 
  ... بکن تو مخت نویا ... مام و تی کارکیشر ... می کارکیمن و تو فقط شر ... یریگی مورد وقت منو منیا

 شده ی و کنده کاری دختر اکراد و شهر جنگلی بود شهر نورهاشی        روز آخر اقامتشان در پار
 سگ پاچه نی زد ای و همان موقع داشت غر می مقتدری رمقی آسمان و شهر بی و شهر مات زدگنیرحسیام

  ...خار 
  

  ... سوال ری زی فرار بچگانه بردکی اعتبارشو با دی فهمی شد وقتی شاکیلی اکراد خی آقا-        
  

 ها خودشان را مانند مثلث هی سا زد کهی قدم می سنگ فرشی روبی همانطور دست در جنیرحسی        ام
   نوریمی بود و نهی سایمی تن آفتاب پهن کرده بودند و نی روی تابداریها
  

 اول کار بخوام به نیمن هم...  بوده و نوچشو فرستاده ومدهی نی خود طرف واسطه اصلیگی تو که م-        
  ... که کالم پس معرکه است امی باج بدم و کوتاه بی جماعت اجنبنیا

  
  ... حرفش را زد ی سرش را نود درجه باال آورد و باقنیرحسی خواست حرف بزند که امی        مقتدر

  
 قرارداد بگو تماس نی اصرار داشتن به ایلیخ ... ستی نی من محل مالقات کاری براسکوی دی در ثان-        

  ... مالقاتشون کنمرانی داخل ارنیبگ
  

  ... تفاوت گفتی بی        مقتدر
  

 یدی میرونیحکم ا...  بره شی پی طبق ضوابط کاردی که نبایهمه چ...  سفارش شده بودن -        
 دست مونی نداره سرماشهی نمسکوی برو دگهی می معامله قول داده وقتنی ای اکراد پایآقا ... نیرحسیام
 می بردیست بعد با به قول خودت کالمون پس معرکه امی نداشته باشتشونوی باشن و رضای ناراضزاستیپ

  ...نیی پرتمون نکنن پامی که هستیی از جامیری دست بگییکاسه گدا
  

 و پرچم دار دی سفی بودند و گل هادهی چاچهی که در امتداد هالل دریدی سفی های به صندلدندی        رس
  داخل
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دختر اکراد ... یتانژانت دار و نمودار بی شیی هاهی گرد با پای هازی سه پر و بلند روی می        گلدان ها
 برهنه اش و بعد مهی نی ساق پاهای رودی شانه کشی کوچک زرق و برق دارش را از روفینشست و ک

 بود که ی کرمال را گذاشت رویشان و دستش به شفشی را جفت کرد و کشیآسمان نشست کنارش و پاها
 ی و چشمان درشتش را کمدیخش دری مشی هایامروز قهوه ا...  شانه و بازوانش یلخت افتاده بود رو

  ... فرا گرفته بود یبرق زندگ
  

 مرتب ی کرد که حواسش پی نگاه می بود و داشت به آسمانستادهی هنوز ابی دست در جنیرحسی        ام
  ... اش البد ی بود و چروک نشدن جنس نخشی پروانه ادی سفیکردن مانتو

  
   نهنیرحسی حال داد به جون تو امیلیخ...  بود ی زود تموم شد سفر خوبفی ح-        

  
 خودش ی آورد که نه برای در مگاری        مهران گفته بود که کنار دختر اکراد نشسته بود و داشت نخ س

  ... کنارش رهی همشیبرا
  

 او نشست و چشمان ی از پشت سرش به جای کنار و مقتدردی کنار آسمان را کشی هم صندلنیرحسی        ام
  ...خوب جواب داد ... مهران نه اما....  روبرو ریج و واج تصو هانیرحسیام
  

 هی باشه ادمی سوخت ی موند می وسط جا می از صندلی که هر کی افتاداتی بچگادی داداش الدی م-        
  .. کنم یدست باهات باز

  
   پراندی و مهران همچنان داشت متلک می آسمان و جنب مقتدری روبروی نشست صندلنیرحسی        ام

  
 دادن تا ی رو هل مهی کالس بقی پسر پرروهامی رو داشتی بازنی ما تو مهد کودکمون هر روز ا-        

 مثه دی و خودتون بامی نداری خوند جر زنی بدبختمون تو گوششون می مربیخودشون برنده شن و هر چ
   رفت قلدر بودنی تو کتشون نمنیآدم برنده ش

  
 کنار تر دی و گلدان آن وسط را کشزی می را گذاشت روشید و دختر اکراد آرنج ها غذا را اوردنشی        پ

...  
  

   ؟ی تو هم جزوشون بود-        
  

  ... جلوتر دی را کشی جا به جا کرد و صندلشی پای        مهران کتش را رو
  

   ؟ای جزو ک-        
  

  دی        دختر اکراد بشقابش را کش
  

   ...گهید همون قلدرا -        
  

  ...شی        بعد هم بشقاب مهران را گذاشت روبرو
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  ... دوفونس ؟ ی لوئی بودطونی مثه االنت ش-        

  
  ...        مهران ابرو باال داد و چنگال را برداشت 

  
   ؟طونمی مگه االن ش-        

  
  ... گذرا کرد ی نگاهنیری به چهره سانباری        دختر اکراد ا

  
  ... رو واسش شاهد دارمیکی نیحداقل ا...  کم نه -        

  
 ، شی بچه هاچارهی زن مهران ، بچارهی شده اند و بخالی کرد خوب با هم ی داشت فکر منیرحسی        ام

 ی خون می وفائی و بیرتی غی چوب خورده اشان که بشهی فرهنگ همچارهی و بیرانی ای خانواده چارهیب
  ... فرهنگ ما فرهنگ ما فرهنگ ما ندی گوی و باز مشیافکند رو

  
بعد ...  کردی به اطراف هم نگاه منیی اش و همانطور با سر پای داده بود به صندلهی        آسمان هنوز تک

 ری شده بود و زرهی به آسمان خزی تی کرد و مقتدری رفت و باز به اطرافش نگاه میدوباره با دستانش ور م
  ...لب گفت 

  
   ...رمی بگمی بار من تصمهی فکر نکن بذار رنقدی ا-        

  
 خودشان مشغول شر ی حرف های کرد دختر اکراد و مهران در تو در توزی را تشی گوش هانیرحسی        ام

 گوش آسمان نگه داشته کی را به آغوش گرفته بود و سرش را نزدشی دست هایو ور گفتن بودند و مقتدر
  ...بود

  
دوست ...  تموم شهینطوریاصال دوست ندارم ا...  کارو باهامنینکن ا... آسمان  من دوست دارم -        

... بفهم خرابتم دختر...  تا االن ساختم و خراب کنمی و هر چی همه چری بزنم زمی باطنلیندارم عالرغم م
منم  ... نمی بگو منم ببی دارسراغ...  رو ؟ ی کسیدار...  مثه من خرابت باشهی کچیفکر نکنم ه... خرابت 
  ...بشناسم

  
 ی مهی ثانی که هر سیمیوسط نس... سی سرد پاری عرق کرده بود و گرمش بود وسط هوانیرحسی        ام

 داخل ختی ری برگ ها می از صدای درختان کاج و گاه انبوه و اندوده ای وسط شاخ وبرگ هادیدو
 از شاخه یبرگ...  شدرهیه درختان خب.. سرش را باال کرد ...  گر گرفته بود تنش نیرحسیام... جمعشان
 و دختر اکراد و مهران سر زیبه م... باز داغ شد ....  زد به تن عرق کرده اش سردش شد مینس... کنده شد

 خورد به گردن و میباز نس...  اش را بازتر کرد قهیدکمه بلوزش را کند و ... در بشقاب کرده نگاه کرد 
  ...شی زد به پایمقتدر... ...باز گر گرفت ... عضالت دردناکش

  
  ... بخور غذاتو-        
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 داده ی کرد که چه قولیاداوری شی خورد رقص چشم و ابروی مقتدرزی        چشمانش که به چشمان ر
   وقتش است ؟یاست و ک

  
  شدهزی رجاتی و با سبززی داد به مهی تفاوت چنگال را برداشت و ساعد دست چپش را تکی بنیرحسی        ام

 ی زد و موهای می آورد بادی بود و گه گاه که باال منییهنوز آسمان سرش پا... داخل بشقابش ور رفت 
 برق ی کرد به جایم که خوب که نگاه شی چشمان قهوه ای رفت روی و مدی تابی سرش میکوتاه جلو

 ری داد زی را مطانشی شی آمد و موهای کوچکش باال می ، گرد غم داشت امروز و بعد دست هایزندگ
   ....فشی بند کی رفت رویشال کرم و دست آخر دستانش م

  
 مهران ی و حرف زدن ها و گاه پچ پچ هانیری سای و وسط غذا خوردن هادی جوی داشت منیرحسی        ام

 اشاره کرد به بشقاب آسمان و لب نیرحسی و آسمان چشم در چشم شدند و امنیرحسیو دختر اکراد ام
  نیری صدا و دور از چشم سایب را تکان داد شیها
  

  ... بخور -        
  

 کرد و بعد چشمان آسمان ی همچنان نگاهش منیرحسیچشمانش را گرفت و ام...         آسمان لبخند زد 
 و لبخندش شی هالهی و ابروانش و تیشانی پی نگرفتشان و رفت رونباری و انیرحسیافتاد درون چشمان ام

  ی نامرئی هاگنالی همه سنی اعمق گرفت و باز رو گرفت از
  

  ... به حرف آمدنباری        دختر اکراد ا
  

  خوش مزه است...  بخور آسمان جون-        
  

 نیرحسی و امدی کم جان خودش را جلو کشی شد و با لبخندرهی خدی به غذا و بشقاب سفی        آسمان کم
مهران با دهان پر ... بود و چشم غره اش کم ی وسط نگاه مقتدرنی بشقاب را هل داد و انیدر همان ح

  ...حرف زد 
  

   هان ؟نیحتما دوست ندار ... نهیرحسی امی آسمان خانوم کپ اشتهای فقره اشتهانی تو ا-        
  

 شد کسی مهران فی رد شد و بعد رونیرحسی امی کرد و آسمان نگاهش گذرا از روی        داشت نگاهش م
  کان داد و تی به نشانه نفزیو سرش را ر

  
  ... دوست دارم ی نه نه برعکس من ماه-        

  
  ... کردحی زد تصری تبار حرف می فرانسوکی سفر که مانند ی        دختر اکراد به مثابه تمام روزها

  
...  هم هست یذی لذیغذا...  خورن ی غذا مشی واسه پی پرس ماههی شهی هملی اصی های فرانسو-        

  ....زمی عزی بشری پری دشهیباعث م ی ماهنکهیضمن ا
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 ی های و آن گوله کوچک سبزینی زمبی و سی ماهی بود و بشقاب و تکه هازی می        آسمان نگاهش رو
  ... ها را برداشت و برد سمت دهانشینی زمبی از سیسبز و با چنگال کم

  
 گون انوری ذائقه اش را تلخ و سدی را که شنی اما حرف مابعدامدی بدش نی از مزه تند ماهنیرحسی        ام

  ...کرد
  

   ...!می گردی من و آسمان امروز با شما بر نم-        
  

 حق به افهی نگاهشان به سمت او و قنیرحسی گفته بود و مهران و دختر اکراد و بدتر از همه امی        مقتدر
   شددهیجانبش کش

  
 بود که بشود ی تفاوت تر از آنی اکشن بی رنی انیرحسی بود و به نظر امنیی        آسمان هنوز سرش پا

 اش کرد که قاشق را در ی کفرشتری بنی نشده و اینی بشی اتفاق پکینامش را گذاشت تعجب و بهت از 
 انی را مشقشدختر اکراد قا...  گردنش سوخت و صورتش داغ حرارت شد یدستانش مشت کرد و رگ ها

  ... جات تکان دادیسبز
  

 و پدر کامال روشن کردن که من و شما هم می جلسه فوق محرمانه دارکی و فرانک ای با جورج امشب-        
 دای بحث ادامه پنی خوام ای و نممی پری مسی همه با هم امروز از پارنیبنابرا ... می تو اون جلسه باشدیبا

  ...کنه 
  

 جمع ی نگاه هانیوت در ب تفای بیلی را داخل دهانش گذاشت و خی از ماهی        بعد هم تکه بزرگ
   ...دشانیجو

  
 و حی بودند آنهم با ان لحن صردهی که از زبان دختر اکراد شنی از جوابنیرحسی        همه من جمله ام

 رفت ی مشی که در آغاز سفر آنقدر با تجمالت و تعارف تکه پاره کردن پی در برابر مقتدرانهیتحکم جو
 کرد با همان دهان یع جمع ، دهانش را پر کرد و سنیم جو سنگ عوض کردیمتعجب بودند که مهران برا

  ...پر حرف بزند 
  

 نه می گردی همه با هم بر ممی همه با هم اومدمی راه ندارمهی نقی رفنجایما ا ... رهی ول همشی ا-        
   ؟نیرحسیام
  

 بغ کرده داشت با افهی با ق بود ونیی به آسمان بود که هنوز سرش پانیرحسی مهلکه نگاه امنی        وسط ا
  ... خورد ی از عرق و حرارت به چشم می برامده اش اثریشانی پی کرد و روی می بازشیغذا

  
  ... جمله بسنده کردنی دختر اکراد حساب کار دستش آمده بود تنها به احی که از لحن صری        مقتدر

  
   بدم ؟حی اکراد توضی اگر خودم به آقا-        

  
 دهانش نگه داشت و به گوشه کی را نزدانی بری ماهی چنگال حاوی نگاه کردنیدختر اکراد بدون حت        

  ... شدرهیگلدان خ



  تایس
  

 

 

247

  
 کنم ی رد مدهی نشنی بدیحی اگر قراره توضمی گفتم پدر اصرار دارن جفتمون باشی چی متوجه نشد-        

...  
  

  ... و حرفش را کامل کرد یتدر        بعد هم رفت داخل چشمان از تب و تاب افتاده مق
  

  ... از طرف پدر-        
  

 نی همنکهی اای خواست بکند و ی مانده چه کار می روز باقکی نی کرد در همی داشت فکر منیرحسی        ام
 اش لعنت فرستاد که به ختهی دل افسار گسنی ، بعد به خودش و ارانی توانست در نبود او در ایکار را نم

   ..دی کشی میادگاری ها هی حاشی داشت روشیر اصل و اصول زندگ تمرکز بیجا
  

 حاج ی نفس هانی داشت آخردی و سفاهی سی خروار خروار خاطره ری که زشی        اصل و اصول زندگ
 سر در ی زندگشی که مدت هاست از پس و پشیاصل و اصول زندگ...  داد ی اش را به باد فنا میمحسن

 و خط کرد ی منیی مدت تعانی نخ به نخشان اهداف بلند مدت و می داشت برا گم گرده بود حاالشیهوا
 که ی مقتدریاصال گور بابا...  اشی بهاروندیاصل و اصول زندگ...  انداخت ی را بلد مشانی هایکش

   ...شینقشه ها
  

  ...االن وقت وا دادن نبود ... دی بری دختر را منی اش به ای زودتر نخ وابستگدی        با
  

 هی حاشی دهی درختان سر به فلک کشیحت...  داد ی مرانی ای همه جا بورونی        از فرودگاه که آمدند ب
  ! منظم یادی زی های تاکسنیجاده و ا

  
 یحت... ستندی نی و گفت وطندی خط بطالن کششانی شد روی شد و نمی که میی        تمام دربست ها

 که از کنار ی مزخرف عرق زن چاقی بوای و دی کشیتند داد م دانسی که نمیزی که سر چیرزنی پیصدا
  ...ختی در هم آوی تند عطر مقتدری رد شد و با بونیرحسیام
  

  ... داد ی مرانی ای بوزی        همه چ
  

  ... راه باز اس داد که ی رفت خانه و وسط هاکراستی نیرحسی کرده بودند و امی        از هم خداحافظ
  

  ... کنم تیدای و گذر گشتم که پی هر کو بهی        عمر
  

  ... کنم تی تماشانی کرده ام ، بنشدای        اکنون که پ
  

  ... نهم تیسوی به گی        الماس اشک شوق را تاج
  

  ... کنم تی سراپابی باغ شعر را زی        گل ها
  

  ... که با من هر نظر،با چشم دل ،با چشم سر نی        بنش
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  ... کنم تیبای زیلحظه خود را مست تر ، از رو        هر 

  
  ... و بنشانمت آنسان که خواهم خوانمت نمی        بنش

  
  ... کنم تی جان بر لب مانده را مهمان لبهانی        و

  
  ... بخت دور از دسترس ی        بوسم تو را با هر نفس ، ا

  
  ... کنم تی تماشانیغمگ!  که بس ی        ور بانگ بردار

  
  ... دهم تی نشان ، بازو به بازوی        تا کهکشان ، تا ب

  
  ... کنم تی ، جان را هم آوای ، همدلی        با همزمان

  
  ... امان ابمی دم اگر کی عطر و نور توامان ی        ا

  
  ... کنم تیای روی کمان با نونی از رنگی        در شعر

  
  ... من یاهای دندی من ، خورشیاهای روی        بانو

  
  ... کنم ؟ تی تمنای من ، تا کی فرداهادی        ام

  
 را که ی بعد از وسط نخ به نخشان نخ آنکسردی جان بگدی باشی آمد که اصل و اصول زندگادشی        باز 

 کار نهمهیبعد از ا...  آنطرف تر دی شااوردی اش برسد به دستش و دمار از روزگارش در بقهی بکشد و دیبا
  یعروس.... شیسنای و به قول مامان یاری تا او باشد و یمی باشد و نسیرود... .
  

 در یمی انگشتانش محکم فشرد و صندوقچه قدنی را بدی اش و آن کلقهی        دستش را برد به سمت 
 آغاز یدربش باز شد و محاسبه ا...  دخمه گون رنگ گرفت نی زمریدرون آن ز...  ذهنش یپستوها

 دانست و ی حاج محسنش هم نمی که حتیمی صندوقچه قدنی تواند باشد درون ای که چه م ...دیگرد
   ...دینفهم

  
 نی بود که به استقبالش آمد و سر که چرخاند فکر کرد ای نفرنی خانوم اولبای        درب خانه که باز شد فر

   ...دی دی را خالی کسی عوض نخواهد کرد بعد انگار جاای دنی جاچی مسکوت را با هشهیخلوت هم
  

که آسمانش گفته بود جواب سالم واجب ....  سر تکان داد نباری انیرحسی خانوم سالم کرد و امبای        فر
 تفاوت ی تکان دهد و بی کار خودش را متقاعد کرده بود در جواب سالم ها سرینجای تا انیرحسیاست و ام

 ی و بلند بلند با همه حرف مرد کی سالم مطی شرای  و در همهشهی امد که عاشقِ مادرش همادشی... نباشد
 داد با آب و لعاب بود ی مشیسنای که به مامان یی امد که چقدر سالم هاادشی کرد و یزد و خوش و بش م

...  
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 ی گردچی وقت شناس بود که اتاقش هشهی مثل همبای بود داخل اتاق و درب را بست و فردهی        رس

 یکشور دوست داشتن...  آن طرف مرز کشورش نیرحسی که امیی هازید از تمام چ پر بوزی مینداشت و رو
  ...اش نداشتشان

  
 ینی زمبی و سی سوخاری هاگوی تر منطرفی ظرف پر کاهو و اکی...  سبز ی و هل های استکان چاکی        

 نی اولیشست رون...  له یلی برشته شود و نه خیلی که نه خی بلد بود بپزد و طوربای که فقط فرییها
 دندان ری ها زنجاب رنگ روشن را برداشت و مثل سی گرد اتاقش و کاهوزی و کنار مشی روی جلویصندل

  ... اش آمد ی لرزش گوشیصدا ... دی خورد کرد و جوششین
  

   ...انگر بهت ین اپس در منشین        
  

   ...رانمد را نجا ی جامه رانمد        
  

   ...نگ ، دربغض نی درخسته ی امکن        
  

  ... تنها ،دل تنگ ی نهایو        دل د
  

   ...ستیکی سنگ دل و رِقد ، نسنگدال ین اپیش        
  

   ...ستیکی شباهنگ بانگِ و غن زلِقا و قیل        
  

   ...ترینریا جهان ، به ینداخو تو که آن را یید        د
  

   ...ترینرسرشا ، عشقش از ساختی را سینه        
  

   ...ترینارغمخو تو بهر منم گفت می نکه        آ
  

   ...ترینزارآل دچه شد ترینزارآل دچه        
  

   ...ندراگذ حد از بیگانگی و یدسر مینه نه        
  

  ....نشاند ینگونه اغمت در مینه نه        
  

   ...جنگ سر ، دارد شمن دنچو تو با        
  

   ...تنگدل ....  تنها ی نهایو        دل د
  

   ...مکن از درد ناله        
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   ...مکن دسر ی ایسته در آن زکه را تشی        آ
  

   ...نبما زبا غمش با        
  

   ...نبما ازفراسر و عشق ین ازشبا رو خسر        
  

   ...نگ ، رنخو از دشو ارهموه که ست اعشق        راه 
  

  تنگ تنها ، دل ی نهایو        دل د
  

 خواند و دوباره و نشییدوباره شعر را از باال تا پا... کامش خشک ...  کاهو درون حلقش تلخ شد        
   ؟ستی مقصودش چدی را معنا کرد و بعد دوباره و دوباره و دوباره از خودش پرساتشیدوباره اب

  
 را داد پشت  رها کرد و رفت سمت پنجره و پرده نازکشزی می اش را روی بلند شد و گوششی        از جا

 ی حاج محسنی هاشهی ، رزیی پای خورد به صورتش و بوی سردمی و لتش را باز کرد و نسوارشی دیپدال رو
 یبو ... گری بود دزیی پایبو...  خانومش در امد سنای ی کرد و بعد داد داغ هاکیاش را تکان داد و تحر

  .... بهاروند ها یزنده به گور کردن آبرو
  

 کوه کندن را فرهاد وار شروع دی کرد بای شروع مدی را گذاشت همانطور بماند از فردا با        لت پنجره
 نیری شیبرا... شی آبرونیری شی آنرا عروس خوانده بود بلکه براسنای که مامان ینیری شی کرد نه برایم

 دندان نی ادیش کی مدیبا... دند کنارش بودند و نبودی که بای و خانواده ای جواننیری شیبرا.. انتقامش
  ... کندی کوه مدیبا... عفونت گرفته را 

  
 بود کنار باغچه دهی افتاد که آسمان قبل رفتنش آورده بود و چی کوچکی چشمش به گلدانچه هاکهوی        

 آمد و ی روز در هفته که مکیبه عادت  ... دندی کشی زحمتش را مشهی و شوهرش همبای که فری سبزیها
 خواست و ی نبود و بودنش را مشی بی دانست همه اش بهانه ای خوب منیرحسیرد و ام کی کمک مبایبه فر

 ی هالی را گاز گرفت و سبنشییلب پا...  درون دلش الی سعی تکان خوردن آن مای بود برای بهانه انکهیا
م  به خودش بدهد و رفت سمت حمای سر و ساماندی و فکر کرد باشی لب باالی خورد به قسمت فوقانزشیت

 ....  
  

بعد چند بار پلک ...  چشمش ی درون باد رقصان آسمان آمد جلویی خرمای        دوش را که باز کرد موها
 کارش را گرفته دیی تاجی نتادی پخش کرد و چشمانش را بست و فکر کرد باشی موهاانیزد و شامپو را م

 و گوهرنژاد را بسپارد کار ی سماواتهنکی به امورات کارخانه برسد و ادی باشد بای قطعجهیباشند و اگر نت
  ...گری خواست دیکه کوه کندن تمرکز م... کارخانه را انجام دهند تا خودش بتواند تمرکز کند 

  
... گردنش ... شیلب ها...  صورتش ی دوش رفت و کف ها نرم نرمک راه باز کردند تا روری        بعد ز

  ... چشمش رنگ گرفت و بعد بلند خواند ی عرق کرده آسمان جلویشانی اش و پنهیفراخ س
  

  انگر بهت ین اپس در منشین        
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  رانمد را نجا ی جامه رانمد        
  

  نگ ، دربغض ین درخسته ی امکن        
  

   تنها ، دل تنگینهایو        دل د
  

   عمق گرفت و دوباره خواندشی لب های روی لبخنددی جا که رسنی        به ا
  

  ... تنها ، دل تنگ ی وانهیل د        د
  

 به دی را از سر گرفت و دوباره رسدنی جهی اهی شد و جان گرفت و به ثانمی درون دلش حجالی سعی        ما
   گرفتی شعر ، جان متی بتی بی چهره آسمان بود که رونیدوباره خواند و ا...  کرد پشیحلقش و ک

  
   ...ستیکیی هنگشبا بانگ و غن زلقا و قیل ... ستیکی سنگ دل و رقد نسنگدال ین اپیش        

  
   ...ترینرسرشا عشقش از ساختی را سینه .. ترینریا هانج به ینداخو تو که آن را یید        د

  
  ...ترینزارآل دچه شد ترینزارآل دچه ... ترینارغمخو تو بهر منم گفت می نکه        آ

  
   ...نشاند ینگونه اغمت در مینه نه... ندراگذ حد از بیگانگی و یدسر مینه نه        

  
   ...تنگ تنها ، دل ی نهایودل د .. جنگ سر دارد شمن دنچو تو با        

  
   ...مکن دسر ی ایسته در آن زکه را تشیآ ... مکن از درد ناله        

  
   ...نبما ازفراسر و عشق ین ازشبا رو خسر ...نبما زبا غمش با        

  
   ...تنگ تنها ، دل ی نهایودل د ...نگ رنخو از دشو ارهموه که ستا عشق        راه 

  
 ی روختی رشیشانی پی موهای راه گرفت و بعد از روشی شانه های از روخی        دوش آب را بست و آب 

  ... و گونه اشینیتاج ب
  

از حمام که .. . درون گراست یادی و بعد فکر کرد زی مقصود خاصی جوجه نی        از چه دلخور بود ا
 دی کشی مشی موهای که با دست راست حوله را رویدر حال...  اش بلند شد ی گوشی آمد صدای مرونیب

  ... و برش داد ینگاهش را داد به گوش
  

  ...        شماره آشنا بود 
  

  ... سالم -        
  



  تایس
  

 

 

252

   ...دی با خودش کلنجار رفت تا بگویکم..  سکوت کردنیرحسی        ام
  

  ... سالم -        
  

  ... ؟ دی خوب-        
  

   ؟دی پرسشی ساعت پکی نبود که ی سوالنی        ا
  

   ؟یتو خوب...  آره خوبم -        
  

   بهاروند ؟یآقا... خوبم ...  هوم ؟-        
  

  ...        ناخواسته گفت 
  

   جانم ؟-        
  

  ... لرزان حرف زد ی مکث نکرد و تنها با صداگری آسمان دنباری        ا
  

   سر کار ؟امی تونم بی من از فردا م-        
  

   ..دی پرسنیرحسی امنباری بود ؟ ایجمله سوال...  پنجره مانده بود ری شوفاژ زی چشمش رونیرحسی        ام
  

   افتاده ؟ی اتفاق-        
  

   آسمان نامحسوس امدی        صدا
  

  ... نه -        
  

  ...شی لب های رودیپلک زد و لبخند سر نیرحسی        ام
  

  !! ؟یدی سوال بود پرسنیاالن ا...  ؟ نی هم-        
  

  ...رونی بنی پرتم کننی نبوده باشم و بخوای خوبی سفر منشی تودی گفتم شا-        
  

  ... بدجنس شدی عمق گرفت و ابروانش باال رفت و کمنیرحسی        لبخند ام
  

   ...شهی نمدای پگهی دی مقصود خاصی خوب منشیول! ...  کردم ی موضوع فکر منی به ا البته داشتم-        
  

  !... بهاروند ی آقا-        
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  ... گوشش را خاراندوارهی راست دهانش و بعد داخل دفی ردی کنار دندان هادی        زبانش را کش
  

  ... ؟ ینخورد .... یضربه ا ... ی خونه ، تصادفی رفتی زبونم الل االن که م-        
  

  دی پرسنیرحسیام...         سکوت برقرار شد
  

  .... الو ؟-        
  

  ... بله -        
  

   !!!.... ی پس ضربه خورد-        
  

  !... بهاروند ی آقا-        
  

  ... نه ؟ ای ی باالخره ضربه خورد-        
  

  ... داره ؟ی چه ربط-        
  

  ...مانش را با انگشتان شست و سبابه فشار داد        گوشه جفت چش
  

 کارا تلنبار شه رو ی نرسری برو استراحت کن که فردا دبی عجی فکرانی ای که به جانهی ربطش به ا-        
  ...سر خودم 

  
  ... ؟ امی بیعنی -        

  
   ...ادی نه بخواب اون مخت رو ب-        

  
   ؟امی ن-        

  
  !...ش را فشار داد و فکر کرد باز عود کرده         الله گوش

  
   ...یای فردا سر وقت ب-        

  
  ... آها -        

  
   ...نشانی        سکوت شد باز ب

  
  .... بد موقع مزاحم شدم خداحافطدی خوب پس ببخش-        

  
  ... نشست ی صندلنی اولی گرفت و همانجا روقی عمی دمنیرحسی شد و امدهی شنی        بعد هم بوق قطع
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  !        اصال منتظر جواب نماند 

  
 یزی و مدی پاششی مچ و گردن و گوش های را روکی و اللدی را خشک کرد و لباسش را پوششی        موها

 همه اش را جمع کرد و به سفارش بای کرد و فری کرده بود خورد و خالای محشی خانم برابایکه فر
 رفت بای گرد اتاقش و بعد که فرزی آسمان را آورد و گذاشت وسط مسفوی گلدان کوچک حسن نیرحسیام
  بعد خواند...  کرد شی حد ممکن برد و بونی ترکی را تا نزدشینی و در را بست ، رفت و برونیب

  
  ... تنها ، دل تنگ ی وانهی        دل د

  
 تکان کی تمام شهر را ششی هفته پ کهی با تمام برف و بورانی روز سرد زمستانکی        روز سوم اسفند ماه 

 چند کی زد و ی تن شهر سو می ها روابانی داده بود هنوز هم طعم برف و لغزنده بودن معابر و خیاساس
 زودتر برسد ی آسمان کمو گردد لی آب شود و عبور و مرور تسهی خواست تا برف ها کمی زمان میروز

  ...شرکت 
  

 ای و امدی ها نابانی سرد بودن خی کرد اگر امروز هم به بهانه ی داشت با خودش فکر منیرحسی        ام
 رود دم ی و بهمان خودش منی و چنستی چرک کرده و حالش خوب نشی است و گلوضیبهانه اورد که مر

  ...درب خانه اشان دنبالش 
  

  .... درست نشست و پتو را زد کنار دی اش زنگ خورد برش داشت و تا شماره را دی        گوش
  

  ... سالم -        
  

   بهاروند ؟یآقا ... کمی سالم العل-        
  

  ... بله خودم هستم -        
  

   تماس گرفتممی کردلیمی خدمتتون اشی که سه روز پی نامه ارویپ...  بهاروند ی آقا-        
  

...          
  

  ... عضالتش را فشار دادی و کمدی        به گردنش دست کش
  

  ... رسمی خدمت می نه اصال حضورای... رمی گیمن امروز با حاج آقا تماس م..  بله -        
  

 قدم رنجه یهر زمان...  اقامه نماز ی دارن برافی که حاج آقا زمان اذان مسجد تشردی مستحضر-        
وز راتون  امرنیحاج آقا فرمودن هم ... دی ناکرده پشت درب اتاق نمونیی که خدادی مطلع باشدیی فرمایم

  ... بمونه نی کار مردم رو زمادی آقا خوششون نممیبنداز
  

  ... کرده بود ری گی روتختی هاشهی ری الشی که پای        چشمش افتاد به شاپرک
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  ...چشم ...  بله -        

  
  ...خدا نگهدار .. شمی نمفی مصدع اوقات شرنی از اشیب...  خوب اری بس-        

  
   ... خداحافظ-        

  
 پر کرده بود و ییزای را گرفته بودند و کار و بارشان را نان و روغن پهیدیی تای دو ماه و اندنی        در ا

 ی بود که هر از گاهی مقتدرالدی کرد و تنها مشکل حادش می می را دانه دانه طی ترقی پله هانیرحسیام
 اواخر هم که مرتب به پر و نیا ... دیواب خیه م مهران هر بار قائلیانی شد و البته با پا درمی دماغ میمو
 داد که اال و بال چی سه پری گنیرحسی بود که باز به امشی دو روز پنی و همدیچی پی میادی آسمان زیپا

 کار کهی جمله ختم الگمان داده بود که مادامکی با نیرحسی و امرونی بندازشی امروز از دفتر بنیهم
 شهی ری ندار بکی نسبت به ی حسچی سوزد و هیماند و فقط دلش به حالش م بنجای هماوردهی نری گیگرید

 هدف رنگ داشت و آنهم کی تمام جمالتش تنها انی حاج محسنش گواه بود که در میو نسب ندارد و خدا
  ... اش و تمام قهی و سلیکوچک جلوه دادن مقتدر

  
 گذاشته بودش نجای بار انیرا نگاه کرد آخر اش را کجا گذاشته بود رفت سمت پنجره و لبه اش ی        گوش

 را جابه حتاجشی که داشت مادی را دی را خوب نگاه کرد و تنها مورچه ارشیپرده نازک را باال زد و ز... 
 زی سمت مدیچرخ ... دیی پاب صاف را خوی روتختی کرد و پرده را انداخت و رفت سمت تخت و رویجا م

 یکه دوباره صدا...  نبود یآب را برداشت و پشتش را نگاه کرد و نه خبر وانیو گلدان را جابه جا کرد و ل
 ری لبه را کاوید ولی صدا از زی آمد برگشت سمتش رویصدا از سمت پنجره م...  اش بلند شد یگوش

 ی شوفاژ و نور گوشری و سرش را برد زدی دراز کشزیخ نهی سنی زمی شد و روزی خمین... شوفاژ بود گویا 
 بود دایشماره اش پ...  شوفاژ یزی و تواری لبه دانی کرده بود مری و همانطور کج گنی زمید روافتاده بو

 شوفاژ اما جا ریدستش را برد ز...شماره آسمان بود و عکس جوجه ی زرد افتاده بود روی صفحه اش ...
قطع ...  کرد یر م بلند بود مرتب تکرای گوشیهنوز صدا..  بود دهیفای فشار داد اما بشتریب...  شد ینم

  ...نکن قطع نکن 
  

برش داشت و  ... ی داده شده به پاتختهی تکنی زمی روشی        باالخره چشمش خورد به فلوت قهوه ا
 و تا خواست وصل تماس را بزند صدای زنگ قطع شد رونی بدی را کشی شوفاژ و گوشریپشتش را هل داد ز

...  
  

 کال و شماره و عکس جوجه سی می و نگاهش هنوز روواریداد به د هی نشست و تکنی زمی        همانجا رو
 زنگ دیبا...  زد ی زنگ مدیبا... مشتش را فشار داد و باز انگشتانش را باز کرد خشک شده بودند ... بود 

   ...دی بری نخ را منی ادی بانکهیمگر نه ا...  زد اما نهیم
  

  ...ل و تماس گرفته شد  کاسی سمت مدی اجازه پری        انگشتانش اما ب
  

          هر دو با هم گفتند
  

  ... سالم -        
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...  طرف نی انیرحسی امی لب های آسمان آن طرف خط و طرح لبخند روی خنده هازی ری        بعد صدا

   ...دی تفاوت بگوی کرد بی سعنیرحسیبعد ام
  

   ؟ی داشتی کار-        
  

  ... بهاروند ی آقا-        
  
 دی تند و زننده پریلی قد چهار دم و سه بازدم بود کلمات خنیرحسی امی که برای طوالنی     بعد از مکث   
   نشستنیرحسی امی های و درون حلزونرونیب

  
  ... شرکت شماامی تونم بی نمگهید...  از امروز -        

  
 داد و کلمات ، هی به اعصابش تکنیرحسی امیدر سلول ها...  کور یتی هم عصباندیشا...         بهت و تعجب 

   ....رونی تر پرت شد بیتند تر و عجولتر و شاک
  

  ...  کار کنم شونیازم خواستن از فردا برم محل کار ا ... ی مقتدری آقا-        
  

 شرکت شما ی برای اگهی دی گفتن منشیگفتن شما هم موافق...  اکراد دستور دادن ی گفتن بگو آقا-        
 نی بهاروند ؟ شما گفتی ؟ آره آقاامی من ننی بهاروند ؟ گفتن بهتون ؟ شما گفتیگفتن آقا... ن  فرستیم

   بهاروند ؟ی باشه ؟ آره آقای باشه هر کیمنش
  

 شود و داد بکشد و ی کفرنیرحسی بود که امی آسمان گرفته تر از آنیصدا...         بعدش سکوت شد 
 چپش را فشار داد و حرف آخر را یبا کف دستش زانو... ند  آنطرف خط را بترسای مقصود خاصیجوجه 

  ...زد 
  

  ... من ی خونه پدرگهی ساعت دکی تا -        
  

 قدم زدن ی را که پر کرد صدانیرحسی دود شده مشام امی اسپندهای که باز شد بوی        درب خانه پدر
درب را بست و دست ... فت انگار  جان گرنیرحسیام...  شد دهی که شندی سفی هاکی موزائیآسمان رو

 سبز و حیتسب... رونی بدشی و کشحی کرد و انگشت سبابه اش را برد داخل تسببشیراستش را درون ج
 خواند همان که ی ذکر شکرا هللا مشیهمان که آسمان با تک به تک دانه ها...  اش را یدردانه حاج محسن

  ... فرستاد همانیه اشان صلوات م با دانه داننشیاسی آل ارتی خانومش هم بعد زسنای
  

 ی و جعبه زرگربی را داد به دست چپش و دوباره دست برد به جحی        آب دهانش را قورت داد و تسب
فرع و حکم ...  قاطعانه تر برداشت نباری را اشی دستانش مشت کرد و قدم هانیبرادران فتاح را در ب

...  قبل از آمدنش مکرر ی بار خوردن هاری زنیرحسی باز ام خانه مسخ شده بود ونی نبود و انگار اشیحال
  ... آمده بود اریناهش...  گفت راننده را خبر کند بای که خورد و به فری بار قورت قورت ممنوعه اریز
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عقلش را ...  اشی زندگی کند وسط تلنبار های می آمده بود که عقلش نفهمد دارد چه غلطاری        ناهش
  .... خانومش سنایکنار روح حاج محسن و نگاه ... نجای و آمد ابای دست فرخواباند و داد

  
  ... سالم -        

  
که ممنوعه اجازه راست کردنش را ...  کج یبا سر...  همانطور مات نیرحسی آسمان بود و امی        صدا

  ... کشدار جواب داد یی داد و با صداینم
  

  ... ماهتی سالم به رو-        
  
   ... دی نگاهش را کشنیرحسی امی     آسمان اخم کرد و به سر تا پا   
  

  ... بارهی شهینم... ن؟ی و اومدنی باز خورد-        
  

 درخت به چشم ی علف و خاک و پای برف روی و رفت سمت باغچه که هنوز رد پادی        وسط حرفش پر
  ... خورد یم
  

...  سرِ پامینه وقت... ستی من نی جانجایا...  آسمانامینم...  جاشه عقلم سرینه وقت... امی نمنجای ا-        
 ی قدم بذارم که مادرمو کشتن و پدرمو بی خونه انی زمیمن حق ندارم رو...  فقط خاطره ها زندننجایا

  ...آبرو کردن و خواهرامو بدبخت
  

   کشدار ، بلند و رستم وار خواندی        بعد هم با همان صدا
  

  ...سته ماه بر گردونه عاج         نش
  

  ...        به گردون می رود فریاد امواج 
  

  ...        چراغی داشتم، کردند خاموش
  

  ... داشتم، کردند تاراج ی        خروش
  

  ... رفت و نشست لبه تخت نیرحسی نگاه امری        آسمان ز
  

   ...دی شتیم اذ خواستینم ... نجای خواستم به زور بکشونمتون ای نم-        
  

 شد و نشست کنار آسمان کم مانده بود کی آمد نزدی کش مرشانی زنی که زمیی با قدم هانیرحسی        ام
 شد رهی بغل دستش خی های سرش برگشت و به قهوه انیرحسیام...  داد یبرود بغلش که آسمان جا خال

...  
  

  ... عشق ،ی خوانم انیری        ترا من زهر ش
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  .... ندانم نتی خوش تر از ایه نام        ک

  
  ... ،یری تازه گی رنگ– هر لحظه –        وگر 

  
  ....نخوانم  » نتیریزهر ش«  از ری        به غ

  
   را در آوردروزهی فی برادران فتاح را باز کرد و انگشتری        جعبه زرگر

  
   ...ی سوزنهی ، زهر گرم سی        تو زهر

  
  .... از تست ی، که شور هست ینیری        تو ش

  
  ... ، که جان را یدی        شراب جام خورش

  
  .... از تست ی        نشاط از تو ، غم از تو ، مست

  
 شد به دهی آسمان و آسمان همانطور مات زده چشمانش کشفی انگشتان ظرکی        انگشتر را برد نزد

  ...واند  کش دارش خی باز با صدانیرحسی و امروزهی فیسنگ آب
  

   ...ی ، مرا از من ربودی        به آسان
  

   ...ی غم آزمودی        درون کوره 
  

  ... سوخت می        دلت آخر به سرگردان
  

   ...ی گشودییبای        نگاهم را به ز
  

  ... درون انگشت دی غلتی        دست آسمان باز شد و انگشتر
  

  ! ... ریدل از عشق برگ« :  گفتندی        بس
  

  ! ... است و افسون است و جادوست رنگین:         که 
  

   ...میدی و دمی ما دل به او بستی        ول
  

  ... زهر است ، اما نی        که ا
  

  ! ...        نوشداروست 
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 درون انگشتانش جا گرفته لی دلی بود که بی آمد و نگاهش به انگشتری آسمان مشی فشی فی        صدا
 نی همیلی به طویبغض...  داشتی طوالنی بغضنیرحسیاما ام...  نبودندهی اشکانش انگار دنبال توجبود و

 دنی نفس کشکی یه آمد و اما کنار آسمان به کوتای زمان که زمان ممنوعه خوردن کش مدی و شانیزم
  ...بود

  
  ... زنگ دارش گفت ی پلک زد و با صدانیرحسی        ام

  
نشون پسر ... نشون کرده ام... بگو نامزد دارم ...  کنهی خواست بهت تعدیبعد اگر کس به نی از ا-        

 یشنفت...  خوردن ی بازار رو اسمش قسم مکیبگو همون که  ... هی گفت کیاگر کس... ارشد حاج محسنم
  ... خانوم ؟ سنای گفتم عروس یچ
  

... ری وال غفتدی بنیرحسی امهی سای رونکهیا قد ا کرد امی نه باال مای...  کردی        آسمان سرش را باال نم
 ی و زمان برانیزم...  بشنودنیرحسی بلند که گوش امی نه آنقدری زد ولی می حرفای..  زد ی نمیحرف

 ی وسط همه دردسر هادیای که بدممنوعه خورده بو....  دادی باغ و بلبل و دار و درخت می بونیرحسیام
  ...ان دار کند را نشسنایعروس ...  اش یزندگ

  
   ...دیچی پاطی فکر احمقانه اش زد و بعد پوزخندش قه قه شد و در حی به فراسوی        پوزخند

  
 یگفت ... ی کنی و انگشتر دستش مینی شی تخت منیگفتم رو هم ... یدی خانوم عروستو دسنای -        

 من ی سابیونم تو دلت قند م دی خانوم من که مسنایگفتم ...  زنهی چه حرفا می وجب قدمیساکت ن
 ی گفتی برقصری سدلِ هی و ینی ببموی بغل ، شب دومادهی همسای سال ، مثه فرهاد آقاستی سالم بشه بزدهیس
   ...ی رفتسهی کنه و بعد ری بابات بشنوه فلکت منیرحسیام
  

کرد و با  ی مشی فشی داد به تخت و تنش رفت عقب تر ، آسمان هنوز فهی را تکشی        کف دست ها
 برد و کج کرد و همانطور ولنگار کی سرش را نزدنیرحسیام...  گرفت ی را مشینیدستمال دستش آب ب

  ...گفت
  

   ؟یشی عروس من م-        
  

 گری هوا گرفت و تمام درونش را پر کرد که حس و حالش دی پدراطی دلش قد حالی سعی        بعد انگار ما
 آورد نیی اش پای نامحسوس جوجه مقصود خاصی هاهی را قد گرشیحس و حال ممنوعه نبود که تن صدا

...  
  

 که هنوز یشی میعروس کس ... یشی دونه کجا واستاده و قراره کجا بره می که نمیکی عروس -        
 که با ی هستیزیتنها چ...  سال ، تو ی و اندستی بنی دونه بعد ای و فقط مستی با خودش معلوم نفشیتکل

...  بهاروند ، پسر ارشد حاج محسن بهاروندنیرحسیام... من ... ها...  خواد نگهش دارهی متمام وجودش
   ...یاز شما بانو...  فتاح سنایپسر شاخ شمشاد 

  
  ... زبانشی رودی جان گرفت و بعد سری        درون فکرش جوجه مقصود خاص
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  ... من ی مقصود خاصی بانو-        
  

  ... باال دیر پر        آسمان سرش مثل فن
  

   ...نیرحسی زل زد به امی درشت شاکی جفت قهوه اکی        و بعد با 
  

  ... قه قه زد نی حسری        ام
  

  ؟... بدبختت کنم لمی وکای آ-        
  

 شد گسسته ی مزی خمی گرفت و نی که دست به لبه تخت مینی باال و در حدی اش را کشنشی        آسمان ب
  ....حرف زد

  
  ...ارمی درست کنم بیزی چی شربتهی رمیم ... ستی شما حالتون خوب ن-        

  
  جواب منو بده ... یری چرا طفره م-        

  
  ... شده بود دوباره نشستزی خمی        آسمان که ن

  
  ... رو ؟ ی جواب چ-        

  
  ...        باز خنگ شد 

  
  ...گهی دمویب خواستگارخوب جوا ... ی جواب آزمون استخدام-        

  
 کمبود فسفرش عود نکرده باشد یماری خدا خدا کرد دوباره بنیرحسی و امدی کشیقی        آسمان نفس عم

!...  
  

   ...نی بخورارمی شربت بهی برم ستیشما حالتون خوب ن...  بهاروند ی آقا-        
  

  یتر به انگشدی کرد و نگاهش را کشسی لبانش را خنیرحسی        ام
  

   ؟ستی حال من خوب ن-        
  

   ...دی تر پرسی کفرنیرحسیام...        آسمان دستانش را پنهان کرد 
  

   ؟ستی با تو ام حال من خوب ن-        
  

پرسشگر نگاه  ... رونی امد بی از ته چاه مشی که صدایگری آهسته تر از هر زمان دنباری        آسمان ا
  ...کرد



  تایس
  

 

 

261

  
  !حالتون خوبه االن ؟ ... دی بگ خودتون-        

  
 و دشانی کاوتی شد و به تمامرهی خسی خی مژه هاهی ساری روشن روبرو زی های به قهوه انیرحسی        ام
  ...لب زد 

  
  ... شوم ی        حال من خوب است اما با تو بهتر م

  
  ... شوم ی مگری جور دکی نمتی بیتا م...         آخ 

  
  .... جلوتر دی آسمان را کشیشانی پی گرفت و چادر رویقی عم        بعد هم نفس

  
  ... کند ی گل مشتری        با تو حس شعر در من ب

  
  ... شوم ی بارد معطر می و باران که ماسمی        

  
  ... لبش ی آمد روی مچ شدن تصادفنی شد و لبخند از ارهی آسمان خی        به لباس آب

  
   ...ی بری دل مشتریمن ب از ی        در لباس آب

  
  ... شوم ی کبوتر می پوشی که می        آسمان وقت

  
 باز نیرحسی چادرش ور رفت و امی انداخت و با پره هانیی شد و سرش را پای        آسمان سرخ و صورت

  خواند
  

  ... تو ی        آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پا
  

  ...وم  شی گهگاه دلگرمی هی توانم مای        م
  

 آسمان که از ینی شد به نوک برهی گرفت و خی او و چادر آسمان را به بازی و الخ مودی وزی        باد سرد
  ... زده بود خیشدت سرما 

  
  ... تو باور کن که من ی توست اما بلی م- لی        م

  
  ... شوم ی سرد پرپر می        در هجوم باد ها

  
 نی حسری گذشت امنیرحسی امی روی اش را صاف کرد و از جلویتی کبریمانتو        آسمان تند بلند شد و 

  ... و با ادب و قاطعانه گفت دی نبود که دستش رفت سمت دست آسمان و آسمان دستش را کششیحال
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 ساده باشم که دلش خوش یمن همون منش...  بهاروندی آقادی در دسترس تصور نکننقدری منو ا-        
  ... بهاروند ی آقانی سر به سرم نذارنقدری و رفتن سر کار بهتره و اباشه به اومدن

  
 و ی جوجه مقصود خاصسی خی و زل زد به مژه هاستادی بلند شد و کنار دستش اشی از جانیرحسی        ام

به سنت آسمان ... صلوات نذر کرده بود ...  سبز حی و سرانگشتانش خورد به تسببشیبعد دست برد داخل ج
 کند به آمدن و یضقبل از ممنوعه که خودش را را...  دهد ی گفت جواب می که مییع همان هااز نو

 ترک شی اشهی و دار گفتن و شنفتن ، غرور شری گنی کند به جواب دادن که مبادا در ایآسمان را راض
  ... از داخلش تمام جبروت مردانه اشزدیبردارد و بر

  
  ...کنار گوش آسمان ...  تر از آهسته نیی پایلیخ... سته نه آه...  کرد زمزمه کند ی        سع

  
   ؟ذارهی که داره سر به سرت مهمی شبی من االن به کس-        

  
  ... متوقفش کردنیرحسی و خواست برود که داد امدی کشی        آسمان آه

  
  ... ذارهی ام که داره سر به سرت مهی شبیمن االن به کس...  کجا ؟ با توام-        

  
  ... بود هی آماده به حمله شبی اسب آبکی به شتری        آسمان قرمز شده بود که نه از شرم و ب

  
 که پامو یوریاز همون روز شهر ... شهیهم ... دیذاری سر به سرم مشهیشما هم ... دیهیشب...  آره -        

 مغزتون ی فهمم تویمن اصال نم... دیذاری سر به سرم مدیدار ... ی روز زمستوننیگذاشتم تو شرکتتون تا ا
 دی داری کدی کنی مسخره مدی داریک... دیگی می جدی کدی کنی می بازی دونم کینم...  گذرهی میچ

 نی کنی باهاش بازدی خسته شدای که هر وقت از دنتونی شب بازمهیمن شدم عروسک خ... دی کنی میشوخ
  ...تونی به پسر همسانیو هر وقت دلشو زد بد

  
   کردی را طنشانی کم بی قدم بلند فاصله کی با نی حسری    ام    
  

 رو ی عروسکچی من تابحال هیول... ی منی شب بازمهیتو عروسک خ... باشه ...  اعتراف کنم ؟ -        
 من از یتنها اسباب باز...  نداشتمیمن اصال اسباب باز.. من تابحال اصال عروسک نداشتم... دوست نداشتم

 بشه ی نبوده که حتی کچیه و خواهرام امرزمیبعد مادر خداب... اهمهی به بعد خاطرات سیلگپانزده سا
 ی که ازت خواستگاریشد ... ی واستادنجای که ایشد ... ی تو شدیول...  من ی شب بازمهیعروسک خ

  ... بهاروند بودن ارزش نداره ؟نیرحسی امی شب بازمهیعروسک خ... کردم
  

 و دی و پرِ آن باال چرخاهی و سدی سفیسرش رفت سمت آسمان و دور ابرها... زد        آسمان پوزخند 
  ... شد ی پخش منشانی سرد بی شد و بخار دهانش درون فضاهیپوزخندش به خنده شب

  
 آسمان ینی بشی قابل پری غی اکشن های رنی بود و اجی بار عوارض ممنوعه هنوز گری زنیرحسی        ام

  ...منگ ترش کرد 
  
  ؟ ... ی خندی می چرا دار-        
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  ... شدرهی خنیرحسی به چشمان امنباری        آسمان کم کم خنده اش را خورد و ا

  
  !!! به اعتماد به نفستون -        

  
  ...        بعد هم نگاهش را تند گرفت و رفت داخل خانه 

  
 که مثلث وار افتاده یداخل خانه و نور ی باز و فرش هامهی درب نی نگاهش مانده بود رونیرحسی        ام
 داده بود چطور ادمی ی خانوم و بعد رفته بودسنای ی داده بودادمیچقدر سخت بود کاش  ... شانیبود رو

...  زلزله آمده استنمی و ددلبه او بفهمانم ...  کنم و به او بفهمانم دوستش دارم ری زن را تسخکیدل 
  ...  خانومسنای یکاش بود

  
 سردر در آورد و بعد برشان داشت و با خود برد ی را جلوشی را بلند برداشت و کفش هاشی قدم ها       

 که داخل آشپزخانه دی و آسمان را ددی سفی جاکفشیداخل و در را بست و کفش ها را جفت گذاشت رو
 داخل یک و ابری تاریفضا...  را آهسته برداشت شیقدم ها...  بود ی در حال آب کردن کترنکیپشت س
  ... داشت ی داخل دلش را به جنب و جوش وا مالی سعیخانه ما

  
   ...دی کشقی عمی هم داشت نفسیگری دی روزها بونی که ای پشت سر آسماندی که رسکی        نزد

  
  ... رک بگو هیاگر نظرت منف...  دختر خوب ی کنی رو سخت مهی قضنقدری چرا ا-        

  
 نگه داشت و شی آلوئولی هوای هاسهی که احتمالش کم نبود نفسش را داخل کی        بعد هم از فاجعه ا

 گاز و گاز را روشن کرد و دوباره ی را گذاشت رویآسمان کتر...  را سخت منقبض کرد شی هاافراگمید
  ...نکی سی دستش را گرفت جلودی که سکوت آسمان را دنیرحسیام.... نکیبرگشت سمت س

  
  ...بده  اول جواب منو -        

  
  ... آن طرف خط هم حائل شد نیرحسی امگریدست د ... ییرای        آسمان برگشت به سمت پذ

  
   ...یری جا نمچی هی تا جوابمو ند-        

  
 و لرزش شی دست هاشی های قهوه ادی لرزی        آسمان پلک زدنش نامنطم شده بود و کامال محسوس م

   ...شین و ساق ها به زانوادی رسیداشت مدار وار م
  

  ... کردم اومدم یاصال کار اشتباه...  ندارم بزنم ی من حرف-        
  

  ... آسمان قرار گرفت ی داد و جلوی به خودش تکاننباری انیرحسی        ام
  

  ! ... ؟ی اومدی اشتباه کرد-        
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 را دوبار باز و بسته کرد شیخم ها انیرحسیام...  نداد ی        زل زده بود به چهره آسمان و آسمان جواب
  ... شد رهی پا خری زنیو بار آخر به زم

  
من اگر  ... ی چیعنی یاشتباه کرد... حرف بزن ... شمی می همه جواب ندادن عصبنی آسمان از ا-        

  ... کنمی پشت سرمم نگاه نمرمی مستی که دلت سمت من نادی درصد دستم بکی
  

 دی پرسی عصبنیرحسیام ... دی لرزی به وضوح مشی رفت و لب هایگشتانش ور م        آسمان داشت به ان
...  
  

   نکنه دلت با اون پسره است ؟-        
  

  ... نه -        
  

   نه ؟ی چ-        
  

   ...گهی نه د-        
  

   نه ؟ی گفتم چ-        
  

 در اتشی دختر را با تمام محتونیدل ا عزمش را جزم کرد که نیرحسی و امنشانی        باز سکوت پهن شد ب
   ... اوردیب

  
   نه ؟یچ...  االن نی همنجای خوام بشنوم همی آسمان م-        

  
  ...        آسمان من و من کرد 

  
   ...ستیدلم ن...  نه -        

  
 اش را نهی سهی مجهول الهوی معنا حجم هواکی هزار و ستی ننی رفت و ای راه مغی        انگار داشت لبه ت

  ... کرد ی تر مادیز
  

   ؟ستی دلت کجا نی حرف نزنی تلگرافشهی م-        
  

 را انداخت ی اش و با زحمت حرف اصلقهی برد داخل شتری را بست و سرش را بشی        آسمان چشم ها
   ...رونیب

  
   ...ستی نی مقتدری دلم با آقا-        

  
 بزرگ و سکی گذشته بود با تمام رشی دره زندگنی و انگار از بزرگ تردی کشی نفس تازه انیرحسی        ام

 حس لجوج داخل دلش که دست نی اشتریخطر جان دادن و تکه تکه شدن غرور و جبروت مردانه اش و ب
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 نفس یعنی کرد ی را دوست نداشت و رد می که مقتدرنیگذشته بود هم...  داده بودالی سعیبه دست ما
 ی به آسمان حس خفه شدن می جوجه اکرادنی شدن اکی که تابحال از هر نزدینیرحسی امیراحت برا

  ...کرد 
  

 ازی رو با پمی و دو شاخ نبات و دو تا نکیبا دو تا استکان کمر بار...  دم کن یی چاهیفعال ...  خوبه -        
  ...ل  حرف دارم باهات مفصمینی بشیی رو روشن کنم دوتای تو هال که منم بخاراریاضافه ب

  
  ... افکنده آسمان ری سر به زی خم شد تا کمر به کمر آسمان شود و سرش را برد جلوی        بعد هم کم

  
  ... بغ کرده رو هم چال کن افهی قنی ا-        

  
  ...        تو آسمان آبی آرام و روشنی

  
  ...        من چون کبوتری که پرم در هوای تو 

  
  ...مر راست کرد  و کستادی        بعد هم ا

  
  ....        یک شب ستاره های ترا دانه چین کنم 

  
  ...        با اشک شرم خویش بریزم به پای تو 

  
   ...دی شد چهره اش را دی بود و نمنیی        آسمان همچنان سرش پا

  
  ....        بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح 

  
  ...        بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب 

  
   ...نشانی بی آرامش پهن شده بود در فضاری آمده بود و حرنیرحسی امی لبهای        لبخند تا رو

  
  ...        بیمار خنده های توام بیشتر بخند 

  
  ....        خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب 

  
          دوشنبه هشت اسفند

  
 ی شرکت کسمیزنگ زد..  راهه شرکته ی بهاروند توی کارخونه گفتن آقامی رفتی خونه نبودمی رفت-        

 دی بارزنی من پی اوهونی اهنکی ی خبرکی بابا خاله جان یبرنداشت اون مثال همراهتم که جواب نمیدی ا
حاال درسته خاله مادر ...  نهو از تادی شهر صدا در منی ایوارای که از دیی ماهه آزگاره کجاکیبدونم تو 

هر ...  دو سر واالطهی برات زن بابا شدم و افرنقدری که ای و دلسوزیشتم از دلواپس کم برات نذای ولشهینم
 ی زنگ منیرحسی االن امهی بار که چشم به گوشکی به سه ماه دهی حاال هم که رسونی شب در مکیشبت شد 
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ه نه اصال  روحمون شی امام زاده دوامیری کنه اصال مریی تغالمون حنمای سمی سر برهی امی مگهیزنه االن م
 یتو اصال دار...  بدم روحش شاد شه یراتی خی فاتحه اکی امرزمی قبرستون سر خاک مادر خدابمیریم

 رک به دی رو بازای طور چنی کنی ا نه خوب ای منی رو تمری مردگی دارای...  خاله جانی کنی میزندگ
 امرزتمی مادر خدا بی رسی میلگ سای به مرز سیبابا دار... ستی نتی و استعاره که حالهیتو گفت با کنا

 می حرص بزندی حاال بامی زدی شدن دخترا رو مدهی حرص ترشمایقد...  گفت وقت سرکه انداختشهیبود م
 جور نی و کار دارم و از اشهی آخه و اما و نمیاری نه نمگمی مزی چهی ... فتهیکه پسرمون داره از سکه م

ستگاری از دختر صفورا خانومو گذاشتم ا باباب هشت ساله  امشب قرار خوانیهم... یگیچرت و پرتا هم نم
 ی هنوز می و بفهمی خواستگاری دوباره بردیبا... ییای نه بیینه برو.. دختر مردمو نشون کردم واست 

 ی کالتو بندازدی گرفت که بادی ندرو شدن تو بی و غیی همه سر به هوانیاگر لطف کرد و ا..  نه ایخوادت 
 ی شنوی رسه میکه به اونجاش نم ... ستی اگرم نه که دختر که قحط نی باال بزننیهفت آسمونو آست

   ...ن؟یرحسیام
  

 اش ینی ها و بعد از دو سوراخ بهی رفت داخل رمی عظناتوری باد درون ترمکی مانند نی حسری        نفس ام
  ...رنگ کرد  کرد را درون ذهنش پرینی بشی را پزی شود همه چی نمیگاه... رونیمستاصل آمد ب

  
  ...نی فرمودی شنوم می بله م-        

  
 جلسه ی باز نگذارمیامشب قرار مدارو م...  آره خاله جان من همه حرفامو گفتم قربون قد و باالت-        

 نیرحسیمن منتظرم ام...  خونه استا ضی مری گرفته و پسر مهندس فلونشیداشتمو کارخونه زبونم الل ات
 اون قهی دقکی ور تر نه نیا قهی دقکی نه 7 کنم امشب راس ساعت یاهات اتمام حجت م ؟ دارم بی شنویم

   ...یینجایا... ور تر 
  

 خواست ی کجاست و چه کار منجای است و استادهی کجا اقای        تماس که قطع شد فکر کرد خوب االن دق
 رانی انیرحسیواهر کوچکش فقط ام خی افتاد که از پسر های مادشی ادیبکند ؟ اصوال هر زمان که خاله ص

 زبان و ی هسته ای از کالهک هایدی خورشی به سان انرژشی رسد انرژی نمیرعلیاست و دستش به ام
  ... که آن هم امرزی خدا بی کس جلودارش نبود جز اصغر آقاچی شد و هیدلش خارج م

  
 با مخ ی گذاشتی مشی که پا روی ها لغزنده و ناجور طورابانیخ...  شلوغ بود آنروزیلی خی        مطهر

   ..نیی پادی را کششهیمهران ش .. نی زمی خوردیم
  

 هی می وقت نکوبونهی ... رهی می داره بندرنی ماشی چرخامی با مترو برمی شادهی بذار پنیرحسی ام-        
  ..ییجا
  

  .... فرمان را به سمت چپ چرخاندنیرحسی        ام
  

  ... در اورد و شروع به بازکردنش کرد یی بسته آدامس نعناکیز کرد و         مهران داشبورد را با
  

  ... کار و بار چطوره نیرحسی ام-        
  

  ... بغل نهی چشمش رفت تا آنیرحسی        ام
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 ی که می نداشت و پشت هر چراغ قرمزانی پای لعنتکیتراف ... ی داخل مولودیچی را پی        مطهر

  ... شد ی پشت ها و حلزون ها تازه آغاز م راه رفتن الکدندیرس
  

  ...        مهران آدامس تعارف کرد 
  

   گفت توپ توپه ها ؟ی مالدی م-        
  

 بود ی خالشی جلویی جلونی بار باز کرد و دوباره رفتند داخل هم و ماشکی را شی اخم هانیرحسی        ام
 ی گاز ولی را گذاشته بود روشی پایی جلونیماش بوق و ی خورد ، دستش را ممتد گذاشت رویو تکان نم
  ...مهران آدامس را گذاشت داخل داشبورد...  کرد یحرکت نم

  
  راسته ؟ ...نیرحسی دادن ها امری گتی به سبقه خانوادگیلی خگنی م-        

  
  نیی پادی را کششهی شنیرحسی        ام

  
   ؟ی کنی چرا حرکت نمی هو-        

  
  ... شد ادهی پنیتا باالخره از ماش... گاز پشت گاز ...  گاز داد شتری بییلو        راننده ج

  
          و

  
   ؟دی دی        درست م

  
          آسمان بود ؟

  
   ؟دی شال سفکی        با 

  
  ...        پره شالش افتاد 

  
   اش دستش بودیانگشتر...         با دست کوچکش 

  
  ...        پره اش را داد باال

  
   شد ؟نیرحسی        متوجه ام

  
  ...        نه 

  
 ی می تا حاال رانندگی که از کرونی به لبخند باز شد و تا آمد در را باز کند و بپرد بنیرحسی        لب ام

  ... و آنکسندی از آنطرف آمد که پشت رول بنشی کسیکن
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   بودی مقتدرالدی        م

  
  ... گفت ی        مهران داشت م

  
 ی تا االن ذره ارستانی از دبافشونی دو قلو ها قنی ایاگر بدون ... ای و سای کشی رفته بودم پشبی د-        

   ...نیرحسی نکرده کپ همون وقتاس جون امرییتغ
  

 چراغ دانی مکینزد...  و دود فراوان حرکت کرد ادی با گاز زنی نشست پشت فرمان و ماشی        مقتدر
 ی بوق هایصدا...  داخل دانشفردیچی را پی مولودانیو سرعت کم شد و بعد دور م ترمزش روشن شد یها

 تنش انداخته بود و ه لرز بی راننده و باد سرد زمستانکی رکی شده بود به فحش هاختهیممتد پشت سر آم
   ...نیرحسی را باال زد و زد به شانه امشهیمهران ش...  زده بود خینوک انگشتانش 

  
  ...حرکت کن ملت معطل موندن ..  تو یی کجانیحسری ام-        

  
  ... زدی که نگه داشت مهران هنوز داشت حرف مابانی        کنار خ

  
   نه ؟گهی دیای می تولد نانس-        

  
 ادهیپ...  از باد سرد خورد به گردن و صورتش ی شماره را گرفت و در را باز کرد و حجمه انیرحسی        ام

چرا ... ده بوق ...  بوق دو بوق کی... شیی را چسباند به گوشش و رفت پشت طالیت و گوششد و در را بس
  ... داشت یبر نم

  
          تا باالخره تماس وصل شد

  
  ... بهاروند ی سالم آقا-        

  
  ... تنها ، دل تنگ ی وانهی        دل د

  
   توییکجا...  سالم -        

  
   من ؟-        

  
  ... شد رهی اطراف خی هاابانی کرد و دست چپش را به کمرش زد و به خسی لبش را خنیرحسی        ام

  
  ... شاه قاجار نی پ نه پ عمه ناصر الد-        

  
   ...یراستش اومدم آموزش رانندگ...  من خوب -        

  
  .. قفل شد نابای عبور ممنوع آنطرف خی تابلوی        زبان خشکش را چسباند به کامش و چشمش رو
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  کدوم آموزشگاه ؟... کجا ! ...  ؟ی آموزش رانندگ-        

  
  ... خونمون کی آموزشگاه ؟ آره خوب آموزشگاه نزد-        

  
   ...دی لرزی نمشیصدا..  هم بود ی خوبی        دروغ گو

  
  ! اسمش ؟-        

  
 یی که اگر شرکت جایری بگادی ی رانندگیای بدی گفتن بای مقتدریآقا... ری اسمش ؟ آموزشگاه ام-        

   ...میکار داشت دنبال راننده نگرد
  

  ... شباهت به اسم خودش نبود ی بشیالی لبانش خشک شد که اسم آموزشگاه خی روی        تلخند
  

  !!! باشه ؟الدی مدی فکر کردم اسمش با-        
  

 ی هاخی به جان لی زد که با بی مدی را دیار شهردنی از ماموریکی نیرحسی و امنشانی        سکوت شد ب
  ... افتاده بود ادهیعابر پ

  
  ... که گفتم هی نه اسمش همون-        

  
  ... از دهانش خارج شد ی و بخار کره مانندرونی        نفسش را داد ب

  
   ؟گهی دیای امروز م-        

  
   ...امی آره آره م-        

  
 ... نی کنار او داخل ماشی مردک عوضنکهی قطع کند و فکر ادیچطور با دانست ی نمنیرحسی        ام

  ...ریآموزشگاه ام
  

 حس لجوج نیا...  توانست ینم..  توانست ی نمی بود ولی ارام مدیبا... شی موهانی بدی        دست کش
   ..رونی بکشد بنیخودخواه زبان نفهم ، دوست داشت هر طور شده آسمان را از آن ماش

  
 رو یخودم جواب مقتدر ... ی برستی به بعدم الزم ننی دنبالت از اامی بیابونی االن تو کدوم خ-        

  ...دمیم
  

  ... آسمان آهسته تر شد ی        صدا
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 گفت بگم ی فعال هر چنیگفت ... گهی دنیاون روز گفت... میای کم به دلشون راه بهی دی بانی مگه نگفت-        
 تونم برگردم شرکت ؟ آره ی استعفا بدم ؟ منجای تونم از ایم...  ؟ دهیموقعش رس... چشم تا موقعش برسه 

   بهاروند ؟یآقا
  

  ...دی آی را کوتاه نمیکی نی فکر کرد انیرحسی        ام
  

 دروغ نمی هم نبگهید ... رونی بارمتی می لعنتنی الحساب از تو اون ماشی اما علی تونی نه فعال نم-        
  ! تو ؟یریاالن آموزشگاه ام ... ید بلمیتحو

  
 زد و آسمان پشت ی مغازه دار حرف مکی داشت با نی ماشرونی که بی مقتدرالدی        بعد نگاه کرد به م

  ...دیی به دست ، اطراف را پای گوشنیفرمان داخل ماش
  

  ! ... بهاروند ؟ی آقانیی کجاقای شما دق-        
  

   ...نیرحسی امدی دی هوا جلوی تودندیزمان پر همدی        پوزخند و بخار سف
  

   ...ی کار داریی کن بگو جای خداحافظی از مقتدررونی بایب ... ابونی پشت سرت اون ور خ-        
  

   دروغ بگم ؟-        
  

   ...دی اش کشهی به ری عصبی دهانش را باز کرد و دمنیرحسی        ام
  

  !!!دروغ چرا ؟ ... ی گفتی به من می االن داشت بگو کهیی راستانی نه از هم-        
  

 که به ینی و در خودش جمع شد و در حدی شد و درب را بست و دستانش را به آغوش کشادهی        مهران پ
  .. کرد گفت یاطراف نگاه م

  
  ... ها شهی مری ؟ دمی ری نمنیرحسی ام-        

  
 و ابانی برد و به آنطرف خشی هابی را به جشیها جفت دست نیرحسی        تماس را قطع کردند و ام

 رفت و دست آخر جدا شد ی ور مفشی شد که با هم حرف زدند و آسمان مرتب با کرهی خیآسمان و مقتدر
 شد و کت شریبای به آسمان نگاه کرد و دست آخر سوار تی مدتی کرد و مقتدری را طابانیو عرض خ

 شود و ی محو می بود که کدی سفیبای چشمش هم به تکیو  آمد طرفشان یآسمان داشت م... حرکت کرد
 کی شمارد و فکر کرد ی آسمان را می کرد و قدم هازی گرفت و چشم رنهیدست به س...  نه نیرحسیام

  ..!! بسازد یریآموزشگاه ام
  

   ...نی داد به ماشهی به آغوش برده اش را تکی شد مهران دست هاکی        آسمان که نزد
  

  !!! جا موندن راننده ، کل مترو رو متوقف کرده ستگاهی نگو خانوم از اهی واسه چری تاخنی گفتم ا-        
  



  تایس
  

 

 

271

 آمد و بند کیآسمان نزد...  شد ی مگر می باز کند ولی را کمشی کرد رد اخم های سعنیرحسی        ام
 یکرد و نگاه صورت گردش مرتب ی را رودشی و گوشه شال سفنیی پادی شانه اش کشی را از روفشیک

  ... انداختنی و بعد ماشنیرحسی و مهران و دوباره امنیرحسیگذرا به ام
  

  ... سالم -        
  

  ..        مهران گفت 
  

 معطل ستگاهی تو ایلی به خاطر شما خمیبپر باال حرکت کن ... یخوش اومد...  سالم شاطر راهنما -        
   ...میموند

  
 شده کسی و فزی شد تا چشمان ردهی افکنده کشنیی و نگاهش با سر به پا زدی        آسمان لبخند محو

  ... که با اخم و معنا دار زل زده بود به آسمان نیرحسیام
  ...        مهران باز ، نخ قائله را به دست گرفت 

  
   ...نیرحسیبپر باال ام ... ستمیبخدا خوش مزه ن...  ؟ ی مهران بخوری آالسکای خوای بابا م-        

  
 خی باال نیایب ... دی بوق و همزمان دوباره داد کشی        مهران در را باز کرد و نشست و دستش رفت رو

   ...میبست
  

  ... گرفتقی عمی ابرو داد باال و دمنیرحسی        ام
  

  ...!!! تا بعد نی تو ماشنی اجالتا بش-        
  

 و وسط راه ، آسمان سکوت عصری کرد و آسمان را برد ولادهی پی دختر امالک اسکندی        مهران را جلو
 ی برارونی که آمده بود بنیهم ... یتی رد و بدل شد و نه شکوه و شکای هم اخم و نه حرفنیرحسیکرد و ام

  ... بود ی کافنیرحسیام
  

  ... کرد پی اش را برداشت و تای به پاسداران فقط گوشدهی        نرس
  

   !!!...ریموزگاه ام هم نرو آگهی د-        
  

...          
  

 نشان و با نشان آن طرف ی سرسبز و بی داخل پاسداران بود کوچه هاادی خاله صییالی وی        خانه 
 سبز بود ی در همان کوچه باغ هادی دی خانومش را مسنای یای که خواب و رویی وقت هاکی شهر که یمرز

 خانومش هنوز سنایآنجا که ... دلش رفت ... نه هاشان  خای جلوی باغچه های الی جلبک بسته یو نما
 چند ی روادهی زدند و پی کوچه ها را با هم قدم منیآن روز ها که کل ا...  داشت ییزنده بود و بر و رو

 دختر صفورا خانوم قهی و صدنیرحسی و صفورا خانوم و امادی خانوم و خاله صسنای... دی چسبینفره اشان م
 ی آبی بور و چشمانی خوش رنگ و ابروهاییطال زرد یبا آن موها...  کوچک تر بود  از اوی سالکیکه 
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که صفورا دختر تو مال پسر ماست و اما ...  همان روز ها دستشان را گذاشت داخل دست هم ادیخاله ص... 
 یم مشک گرفتند که پسرِ ما چشی دادند و قلوه می و صفورا دل مادی که خاله صی ساعتمی خانوم بعد نسنای

 عهد ی حرفانی ادی آمد گه نگی سازد به حرف می محشر می دو رگه کی شما یاست و با دختر چشم آب
 ی جدی جدادیباز خاله ص ... شهی می جدی شوخی کنن و شوخی بعدا بهش فکر مشهی رو باورشون میقجر

 می کنی می شوخمی بشه مگه داری خواهرش که جدی زد به پهلوی می اش سقلمه ای چادر رنگریبا آرنج ز
خدا ساختتشون ...  مال هم باشندهی دختر و پسر پاک و آفتاب مهتاب نددی باکری در و پی بی زمونه نیتو ا
 ی های با هم بازقهیدرست همان زمان بود که او و صد...  کنن ی می با هم بازی چطورنشونی هم ببیبرا
 انشان مامی کردند و ادایرا دست به دست م قهی صدی بابا و مامان عروسک هاکی کردند و مثل ی مبیعج

 دومش را یآن روزها صفورا خانوم بچه ... ری کم بچه رو بگهی خسته شدم تو هم ی اوردند که وایرا در م
 گذشت را با ی اشان می که از صبح تا شب در جمع خانوادگی تمام اتفاقاتقهی آورده بود و صدایبه دن

 گفته است و مامان چه جواب ه کرد که بابا چی و مو به مو اجرا م کردی می بازگری دور دکی نیرحسیام
 ... ی بگنوی تو ادی بانجای گفت نه ای می در گوشقهی زد صدی می را اشتباهی حرفنیرحسیداده و اگر ام

 ی مسهی رفت و جفتشان ری آن صحنه را دوباره منیرحسیبعد هم ام...  گفت به مامان ی منوی انجایبابام ا
  ... توت و آلبالو ی درخت هاریرفتند ز

  
 ی و بادی بزرگ شدند به اصرار خاله صیکه وقت...  بزرگ و خانوم شده باشد دی که االن باقهی        صد

 نبود که ینیرحسی بود به نامش در امد و اصال امهی شبشتری که به ربات انسان نما بینیرحسیحرف از طرف ام
 دوست ی عروس دوست و عروست جماعنیدر حوصله نداشت که با ا زبانش آنقی بود ولیعنی...  نه دیبگو

 بزند ی خواست حرفی منیرحسی و تا امشی داشت برای مادری که ادعایادیسر جنگ بردارد آنهم خاله ص
  ... و ذالک رهی و غی پسرمیاشکش لب مشکش بود که من پسر ندارم تو جا

  
 زد و نه ی می هم نه زنگقهی رفت و صدی آمد نه می م نهنیرحسی و امقهی        نشان کرده اش شده بود صد

 با نیرحسی امی آوردش خانه ی داشت می برش مادی خاله صی کرد و هر از چند گاهی میتیشکوه و شکا
 ی زلزله می ماهکیهر ...  را به سالمتنیرحسی و امری خوردند و باز آنها را به خی می عصرانه اکیهم 

 نیرحسی سر امی و رودی رسی مادی کرد و پس لرزه از او به خاله صیوه م شکادیامد و صفورا به خاله ص
 فشوی نامزدتو و چرا تکلدنی دیای چرا نمنیرحسی اماوردنی شد که مردم آبروشونو از سر راه نیآوار م

 یی همش پول و تنهای زندگی و بفهمیای در بودت منتظر بمونه که تو از الک خدی بای تا کی کنیمعلوم نم
  ... ستین

  
 ی آه مدی شنی نمی که اعتراضادی کرد و خاله صی داد و باز سکوت می ملی لبخند تحونیرحسی        بعد ام

 چه آرزو ها داشت سنای ی چرخاند که طفلی محی آشپزخانه و تسبی مشکی داد به صندلی مهی و تکدیکش
 یکی دی بایشی مری پیدارپسرم ...  من نِی حسری امیای در بیی فالکت تنهانی از ای خوای میک... برات 

 خانه کی مسجد نزدی اشفع لنای نگاه کنم بعد صداسنای ی تو روی چطورایباشه تر و خشکت کنه من اون دن
 از ته دل و ی هی گرکی شد و قائله با ی جمع مادی شد اشک درون چشمان خاله صی که بلند منیرحسی امی

 ، زلزله نی سکوت سهمگکی در ادی کرد و خاله صی مدای پ خاتمهنیرحسی امی بلند او و بغض هایهق هق ها
 ی ماه هانی به انیرحسی بود که امنی اهی و اصل قضی بعدی رفت تا ماه بعد و زلزله ی کرد و میرا تمام م

 ی قهی آبرو و دختر مردم و صددی شد که بگوی نمشیدای پادی عادت کرده بود و هر وقت خاله صیتکرار
 مارستانی ببرمت بامی بیستی نضی ؟ مری خوبادی زد که خاله صی زنگ منیرحسی ام.... و صفورا و یطفل

  ! ... افتادهی اتفاقهی نگران نشم؟ نه یگیتعارف نکنا ؟ نکنه نم
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 بود و ستادهی اشی روی جلوی شلوار مخمل طوسکی بافت گشاد بلند و کی با ادی        در که باز شد خاله ص
 خاله و ی بازوان گوشتانی جا گرفت می رفت تو و کی کدینفهم ... دی خندی تپل و جا افتاده اش مافهیق
 بود ادشیهنوز ..  کردنشیت و حیشانی گونه ها و پی روختی مانند خاله راگارای آبشار نی بوسه هایک

 و ی نشستند و خاله به دانه دانه اشان مرهم دلداری که بهاره و مهرانه و فاطمه کنار دامنش مییشب ها
 واری تودار ، کنار دنِیرحسی مادر دوست و امیِرعلیکه چطور ام...  زدی می مادری هر چند مصنوعنِیمتایو
  ... مردند آن روز ها ی منیتامی نبود از کمبود وادی صله خای رفتند داخلِ خودشان و اگر مکمل مادریم
  

  ... االن شروع کرده بود نی از همادی        خاله ص
  

بعد االن تو ...  به هفده سال وقت داماد شدنشه دی پسر که رسگنی و عرف همه دارن منی شرع و د-        
  چند سالته مادر ؟

  
 خدا ی اصغر آقاادی که هر سال خاله به ی و طنابی کهنه سال افتاد و تاب چوبری        چشمش به درخت انج

  .... کرد و ی مرشی تعمامرزیب
  

 ادیخاله ص...  کتاب حافظ در دست کیخوابش برده بود با ...  تاب یو        و بعد دختر صفورا خانوم که ر
  ... دستش یمحکم زد رو

  
  ... چرا مادر ؟نجای سرد ای جان هواقهی خاک بر سرم صد-        

  
 نکند و دارشی دست خاله را گرفت و با اَبرو و اشاره متوجه اش کرد که بنیرحسی سمتش و اما امدی        پر

 را فراموش شی جانماز هاادی خاله صدی رسی جا که منیحداقل ا .. ستی سرش نیود که روسراصال مهم نب
  ... مال هم بودند و حالل همنیرحسی و امقهی کرد و به زعم خاله ، صدیم
  
  

 بند برداشته بود را انداخت ی که از روی آبی آمد و روسرنیرحسی از پشت سر امادی خاله صی        وقت
 تمام تفکرات نادرستش را در نیرحسی ، امشی دست و پای گلدار هر چند نازک را رو سرش و چادریرو

  ... غالف کرد ادیمورد خاله ص
  

  ... شروع کرد نیرحسی        رفتند سمت پلکان سمت راست و ام
  

 بگم و مرخص اطیاگر ممکنه تو ح...  بهتون بگمی که مطلب مهمنجای خاله جان امروز اومدم ا-        
  ...شم

  
   ...دی به گوش رسوانی ای صفورا خانم از باالی        که صدا

  
 باال چرا ایب...  منتظرت شد خوابش برد بچم یلی خقهیصد ... یخوش اومد...  سالم پسرم -        

  ...یواستاد
  

  ... گفت ی داشت منیرحسی        ام
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  ... زود برگردم دی راستش با-        

  
  ... کرد و نا محسوس به سنت آسمان لب زدادی خاله ص        بعد هم رو به

  
  ...راستش ...  آشنا کنم یکی شما رو با دی خاله من با-        

  
 طنتی که شییمثل تمام وقت ها...  و با وقار اینازک و با ح...  از پشت سر آمد قهی صدی        که صدا

 را نداشته ی دوران کودکتیمی آن صمگریشت د دای که سعییداشت با اعتماد به نفس و مثل تمام وقت ها
  ...باشد 

  
  ... آقا نیرحسی سالم ام-        

  
  ... گرفتلهی آورد و دست به منیی پله ، پای را که گذاشته بود روشی پاکی ادی        خاله ص

  
  ... کم با شوهرت راحت حرف بزن برات عادت شه مادر هی...  آقاشو بردار -        

  
 ی آبی داده بود به نرده هاهیفورا خانم همانطور چادر به سر و انگار از سر نماز برگشته بود تک        ص

 ی لب مثل آسمان صلوات مری طرح انداخته بود و زشی لب های کرد و لبخند روی را نگاه منیی و پاوانیا
  ... چرخاندی را دانه دانه محیفرستاد و تسب

  
 گریکه سرش را تکان داد و نگاهش اما د...  که جواب سالم واجب است  آسمان افتادادی نیرحسی        ام

  .. حرف زد قهیاما صد...  نگشت و قد بلندش شی چشمان آبیرو
  

   ؟یوقت دار ... می بریی جاهی منتظرت بودم با هم -        
  

 آسمانش دیه بگو که نامزد دارد کدی و بگواوردی به ساعتش کرد و خواست بهانه بی نگاهنیرحسی        ام
 گری دهد که دی تلخ گذشته ها را نمی بوگری کرده که ددای را پی بعد سالها کسدینشان کرده است که بگو

 ی کنارش است که وقتیت که وقستی نشی زندگی زلزله آمده ی سالهااداوری گری دهد که دی بد نمیبو
 ادی بارد و او را ی مشیاه قهوه ا از نگی زندگی بوی دارد که وقتانی جرشی در اتمسفر گوش هاشیصدا

 بلعد یدلش آرامش را با تمام وجود م ... ی اندازد که وقتی مازندران ماری درختان دی قهوه ایتنه ها
...  
  

 است و تمام تحرکش گوشی هم بازیلی در خلقت است که خیالی موجود سکی که دهی        و تازه فهم
   ...یست که دوستش دار هیسنسور دارد و سنسورش حساس به وجود کس

  
 شود حرف ی مکی آن آدم نزدی آسمانِ زندگیکه وقت...  هست داخل بدن آدم ها یالی        که موجود س

 و ردی گی شود جان می شود بزرگ می مداری از خواب بالی کند موجود سی متی خندد صدای زند میم
 شوند همه یم رنگ ها قشنگ تر ی همه  اندازد وی مییبای زری ، حرنی زمزی همه چی بخشد و رویلذت م
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 آن ی شود برای بهشت مدیشا... بهشت ....  شود ی می بهتری جانیزم...  بو ها مدهوش کننده تری
  ...آدم

  
  ... گفت ؟ی میزی داشت چقهی        صد

  
   ؟می بر-        

  
 پا انداخت و ی پا روییرای پذی مبلمان سلطنتی رونیرحسی شد و امی داشت حاضر مقهی        رفتند و صد

 از نیرحسی نبود و امی صفورا خانوم کسی را انداخت و داخل خانه گرشی دی را عوض کرد و پاشیباز پا
  آسمان... جز دی پسندی را نمی آدمچی نداشت که خلوت با هی نبودن اصال حس خوبی کسنیا

  
 ی مواری دی رویش تا کنار تابلو و قد بلندرونی لخت سرش از اتاقش امد بی با چادر مشکقهی        صد

   ...دیرس
  

  ... من آماده ام -        
  

 بود قشنگ تر به دهی که پوشیچند بار ... دی آی کرد چادر به آسمان هم می داشت فکر منیرحسی        ام
   خاک درامده انگارری اش از زیبعد فکر کرد باز افکار حاج محسن ... دی رسینظر م

  
   ؟می ری کجا م-        

  
  ... با چشم به راه اشاره کردقهی        صد

  
  ... بهت گمی ممی حاال بر-        

  
 باز به ساعتش نگاه کرد امروز با آسمان موعد داشتند قول داده بود سر وقت آنجا باشد نیرحسی        ام

 گذشته ی قهی و حاال صدقول داده بود و قول گرفته بود...  سبزیبا نما...  سبز یبا بو... کنار آن درب سبز 
   ...می گفت بروی مشیها
  

 قهی الگو گرفته بود صدشی براادی سکوت کرده بود خاله صنیرحسی قول داده بود امادی        خاله ص
 با خواندنش نیرحسی که امی نامه داده بود نامه عاشقانه ارستانی که سال سوم دبقهیدلخوش شده بود صد

 بود و دوخته بود و تنش کرده بود و دهی برادیسکوت کرده بود خاله ص نیرحسی نداشت باز امی حسچیه
 نیرحسی همند که تن هم شده بودند و امی فکر کرده بود برازنده قهی سکوت کرده بود و صدنیرحسیام

 ی تن هم می و اگر به حکم زن و شوهرچی هگری خواهر باشد و دکی تواند ی تنها مقهیفکر کرده بود صد
  ... وسط نبود نی ای زدند که اصال حسی زار مشدند به تن هم

  
 شی زندان گذشته بود برای مثل روز هانیرحسی امی گفته بود از دانشگاه که بقهی راه صدی        وسط ها

 تا زنده است نکهیاز ا...  درون فکر و جانشنیرحسی و حضور امنیرحسی که از نبودن امشی هاییاز تنها
 اش خطور نداده که نکند لهی اصال به مخیی تنهای روزهانی کند و ایم حساب باز نیرحسی قول امیرو
 مرد قول است نیرحسی و امستی ننیرحسی جزو منش امیخی تاری زباله هانی کند و نه اانتی خنیرحسیام
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 قول حاج محسن نیرحسی شود که قول امی و مرد زندگدیای بی ولدیای بریکه قول داده خوشبختش کند د
 ، قهی گرفتن دست صدی آماده شد آماده ی اصرار نکنند بگذارند وقتادی به مادرش گفته زبهاروند است که

و چقدر خوشحال است که به  ... دی آی ، خودش مقهی خسته از درد صدیآماده پناه داده به شانه ها
ت  زبان مردم شود و دسزهی و نگذاشت آونجاستی داشت که االن مثل کوه مثل مرد امانی ای کسیمردانگ

  ...ممنونم ازت : آخر گفت 
  

 و ی سکوت کرده بود و باز داد دلِ آسمان دوستش درامده بود که داد منش و مردانگنیرحسی        و باز ام
 خاک بر ی لب داخل دلش هر چه فحش بود به خود المصبش نثار کرده بود که اری و زی حاج محسنیآبرو

 ی از سر گذرانده اا ری عرضگی که بنیرحسی امی کنی گند را چگونه جمع منی که انیرحسیسرت کنن ام
   ...قهی خواست و عقلش وجدانش منشش قولش ، صدی که دلش آسمان منیرحسیام
  

 و عاشق سنای اهی از تمام خاطرات سفی بعد تعری پدری بار داخل خانه نی افتاد که آخریاتی ابادی        باز 
  ... بود دهیمادر و قتل پدر از زبان آسمان شن

  
......  مرده ی هست و چراغیرگیت...  خسته یی است و پایراه دور...  است و من افسرده ی        شب سرد

  .. گذشتواری از سر دی اهیسا... دور ماندند زمن آدمها ...  کنم تنها از جاده عبور یم
  

   با دل من خبر آمد تایب ... یرانی ونی و ایکیفکر تار...  افزود مرا بر غمها ی        غم
  

   استکی صبر سحر نزدیاندک...  با مندی که بگوی رنگستین ... ی        قصه ها ساز کند پنهان
  

   استکی شب چقدر تارنی ایوا...  بانگ بر آرم از دل نی        هر دم ا
  

  زم؟ی رای کو که به دریقطره ا ... زم؟ی کو که به دل انگی        خنده ا
  

   که شب نمناک استنستیمثل ا ... زم؟یبدان آو کو که ی        صخره ا
  

   غمناک استی غمکیغم من ل...  را هم غم هست به دل گرانی        د
  

   استکی شب چقدر تارنی ایوا...  بانگ بر آرم از دل نی        هر دم ا
  

  ... استکینزد....  صبر سحر یاندک...  است کی صبر سحر نزدی        اندک
  
  

          آسمان
  
  

  ... آمدی بابا با سرفه می پهن کرد صدای چهار خانه آبی پتوکی رشی        در را بست و ز
  

   ...یاری بی داریی استکان چاهی بابا آسمان جان -        
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 کوچک خانه اشان را سرد ی فضای در تا سوز زمستانری پتو را هم داد زی گفت و گوشه ی        آسمان چشم

 دی کنن و دوباره بای در و باز و بست می هانی االن پسرا می وقتهی چدشیفا: گفت نکند و بعد با خودش
  ...درستش کنم 

  
 اجاق کی که فقط ی بلوز مردانه اش را داد باال و رفت سمت آشپزخانه ای هانی شد و آستالشیخی        ب

 دو در و نتی کابکی کرد و ی پر مدی که داخلش را بای کوتاهخچالیگاز کوچک کمد دار داخلش بود و 
  .. خان جون ادگاری اش بود ی زندگی سماور که همه کیتشت و لگن و 

  
 به مغازه احمد ی سرکی دی        درب سماور را برداشت و داخلش را نگاه کرد آب تا دو سومش پر بود با

 یلیخ داد ی می که مقتدری گذاشت حقوقی می علی زد البته اگر خجالت قرض باال اوردن هایآقا م
  ... گذاشت اما خوب ی کف دستش منیرحسی بود که امی بهتر از چندر غازیلیخ
  

 پر کرد و بعد مهی سماور و تا نری شری دوست داشت را گذاشت زیلی که بابا خیکی        استکان کمر بار
  آمد کهادشی سماور خواست بردارد که دستش سوخت و بالفاصله برد سمت دهانش و ی را از باالیقور

 که انگشتش همانطور که او باز کرده بود و ی آب داغری با آن دسته سوخت و بعد زنیرحسیچطور دست ام
 شد داخل بی شیی را گرفت و چای قوری را برداشت و دسته رهی شد و دستگدهی لبخندش کشدی مکیرا م

  ... داشت ی به مشامش خورد و بخارش انگار رنگ زندگی گرمیاستکان و بو
  

 ، ی نفتی استوانه ای که بابا کنار بخاری گذاشت و رفت سمت هال کوچکینیتکان را داخل س        اس
  ...تشکش را پهن کرده بود 

  
   شما ؟نیبهتر ... یی چانمی ا-        

  
  ... زد ی سرش را تکان داد و لبخند کم جاننشی        پدرش سرش را بلند کرد و باز سرفه کرد و ماب

  
 ی امروز تمام مدیبا...  بافت ی بودند آسمان نشسته بود داخل اتاق و تند و تند مامدهیا ن        هنوز پسر ه

 ادشی پناه بود و ی خدا لخت و بی شهی افتاد که همنیرحسی گردن برهنه و سر امادیبعد  ... دیبا... شد 
 ری گرادی امهین... ده بود آن روز ی مثل بچه ها آه کشی خواهری و بی مادری بنیافتاد که چقدر از ا
 واسه پسر ی نشستی اومدیدلت به حال خودت بسوزه که مادرتو تو غربت ول کرد... ذهنش شروع کرد 
 شهیمگه گذاشتن بمونم خودشون گفتن نم...  ذهنش جواب دادی دلی مهین ... ی بافیمردم شال و کاله م

 عالمه هی بعالوه اونجا دنی نمگهیکه د موندن منو نهی هزدنی درمان مامانو منهیبعدشم با کدوم پول اونا هز
 ی کار می چگهی باهاش حرف بزنم دپی با اسکاذارهی می مقتدریدکتر و پرستار داره و هر روزم که آقا

  ...تونم کنم 
  

 راه ی از همه بلند تر بود و صدای مرتضی صداشهی آمد و مثل همی ماطی پسر ها از داخل حی        صدا
 ادی شد پچ پچ زی در هم گم مشهی همی عباس و علی و صدای دبستانی انرژ سجاد هم پر ازیرفتن ها

 رفت حجره ی موزهر ر...  کرد ی مست می نه سجاد فال می فروخت و نه علگریداشتند از بدو ورودشان د
 هر از ی هادادی از تب و تاب دعوا و داد و بیول...  عباس ی حرف داشت برای و از آنجا کلانتیحاج س
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 بغل و همهمه پسرها هم نی باد سرد راه گرفت تا اتاق ایدرب خانه که باز شد حجمه ...  افتاد ی نمشیگاه
  ...سجاد گفت ... همراهش آمد تو 

  
   ؟می نهار داری آبج-        

  
 را همانطور در هم فشار داد داخل کدستی دی سفی ها را جمع کرد و کامواهالهی معی        آسمان سر

  ... جواب دادنی ح و در همانلونینا
  

  ... کنمی سفره رو پهن مامی االن می آره داداش-        
  

 را رشی کرد که نظی به پا می قشقلدی دی می که اگر علزی و دل و جانش ندی لرزی مشی        دست ها
د و از آن روز که کنار امام زاده بست نشسته بو ... شتری بشی بود باز خانه سرد شده بود و درد گلودهیند
 از ی گذشت که نه خبری میاند گرفته بود تا االن که سه روز و دنی نشده بود و برف بارشیدای پنیرحسیام
 گرفت و ی اوج مشتری ، بهی هر روز و هر ساعت و هر ثانشی ، درد گلویامی نه پی داشت نه زنگنیرحسیام

   ...دی شد شای گذاشتند خانه ، گرم بماند بهتر میاگر پسر ها م
  

 ی سالم دادند و آسمان همانطور که قابلمه ی    بلند شد و رفت سمت آشپزخانه و اول عباس و بعد مرتض    
  ... گذاشت گفتی گاز می را رویکوچک روه

  
   باز ؟ی سجاد سالمتو خورد-        

  
   باالدی پری مترمی نی علی        با صدا

  
   ؟می داری نهار چ-        

  
 را نیرحسیام)  بافته بود نیرحسی امی که برایشرتییکاله و شال و سو( یود بافت ها مجبور بی        از وقت

 زد تی تکان نخورد و کبرشیاز جا...  داخل جانش ختی ری پنهان کند با هر الف و ب اش ترس مدشیاز د
نماند  از نظر پنهان ی علی صدادنی هنگام شنشی تکان محکم شانه هایول...  تفاوت روشن کرد یو گاز را ب

 ندی درونش را بباتی برد داخلش تا محتوی که سرش را مینی ، سر قابلمه را برداشت و در حیکه عل
  ...گفت

  
 نه باز ای...  ترس برت داشته نقدری و ای کردی کارای...  ؟ می که ما نامحرمهی باز خبریدی چرا ترس-        

 و ما بسم اهللا ؛ ی تو جن شدهوی که ی کردیم بهش فکر ی و داشتی پری ناموست می صابکار بنی با ایدار
باز که ...  ؟ یستی نمی زنی محرف می همه داری وقتی کنی مری کجا سی زنی چند وقته مشکوک منیاصال ا

   تو اون خونه با اون ینرفت
  

 تفاوت بودن را ی گذاشت و بی سفره می آورد و الی در ملونی        آسمان داشت نان ها را از داخل نا
  ... گفت ی علی حرف های دانست که فقط در جواب همه ی زمان ها منی راه حل انیتربه
  

  ... کمک کن ی به آبجای بی سجاد داداش-        
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 خورد به پشت لب سبز نشده ی دانست چقدر بر می خوب میلی مانده بود آن وسط و آسمان خی        عل

  شی تو خالی هادی برد از دعواها و تهدید و حساب نم شناسیاش که آسمان او را مانند آقا باال سر نم
  

  ... پهن به آسمان نگاه کرد ی سجاد آمد و با لبخندی        عباس به جا
  

   ...ی کنم آبجی من پهن م-        
  

  ...        آسمان سفره را همراه با لبخند داد و عباس گرفتش و آسمان گفت
  

  ...نه ؟ چطوره داداش مهربویکی مکان-        
  

 دی هم چرخی خدا طلبکار علی شهی همی افهی قی        عباس لبخندش پهن تر شد و وسط راه نگاهش تا رو
   ...دیو لبخندش را کم رنگ نکرد تا به چهره آسمان رس

  
 زود رسوندم به باز کردن موتور مرده به یلی خی دارم از آچارکشی خوبی اوستاهی ی خوبه آبج-        

   ....ذاشتی نمهی مانقدری بود اگهی دیموال هر ک
  

لبخند به .  آمد بشنود ی خوشش نمای دی لب غر زد که آسمان نشنری و زرونی رفت از آشپزخانه بی        عل
  ...نام عباس زده اش را جاندار تر کرد 

  
  ری بگادی کنم تو یخودم برات باز م...  داداش ی روز مغازه بزنهی شهی میعنی -        

  
 ری سمت آسمان و زدی کرد پری باز نگاه مدی به ذوق ها و کلمات مثبت آسمان با دشهی      عباس که هم  

  ...گوشش گفت 
  

   بگم ؟ی در مورد علزی چهی فقط می مخلصی آبج-        
  

  ... گوش آسمان گفت ری        بعد هم پشت سرش را نگاه کرد و بعد دوباره ز
  

  ! خواد بره جنگ ی م-        
  

  ... را برد شانی هر دوی        داد آسمان آبرو
  

  ...! جنازه من رد شه ی خونه مگه از رونیغلط کرده مگه صاحب نداره ا!  جنگ ؟-        
  

  نیرحسی        ام
  

  : گفت ی        فرانک داشت م
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 ی مشنهادی پزایوسس پ جز می به هر کسمتوی قنی نشم من امونی پشمی که بستی از قرارداددوارمی ام-        
 فارس جی نوسانات نفت تو بازار خلنی که با ادی هستانی کرد ؛ جناب اکراد در جریکردم ، به عقلم شک م

 ی می و امارات مثه کسرانی شده افی تعری تجارت خارج از محدوده ی عمده تو صحنه یمتای قنیمن با ا
   ...رهی پوست موز راه میمونم که رو

  
 زی و براقش تکان داد و فنجان را از لبه میی طالی عصای زد و دست فرتوتش را رویخند        اکراد لب

  ...برداشت 
  

 ی بازاری برام از چه کنم چه کنم های از اول ، فرانک ؟ دو ساعت تمامه داری صحنه بودنی تو هم-        
 خاص یتای و خالقزای پتافی به ضی که اگر من دستتو نگرفته بودم و از فالکت بازار داخلی زنیحرف م

 گذشته از تمام ی ثاندر ... ی و امثالهم بودی کشوندمت االن واکس فروش کفش امارات و دبیخودش نم
 به ی دست رد زدی و بگیبر ... هی که مد نظر جنابعالیمتی دونم اگر با قیدب دب و مرسومات کار ، من م

 ی کاری کنن ؛ کجای ؛ برات تره هم خورد نمین ما معامله کیشنهادی پمتی با سه برابر قی و اومدزایپ
   ؟ ی کنی منیی تعمتی و قی کشی من شاخ و شونه می برایدار... تو ... فرانک

  
 بود ؛ دهی را درشی باز هم نظنیرحسی با خود داشت که امیتی اش آرام بود و لحنش چنان عصبانافهی        ق

 دی پاشی ماهی را داشت که جوهر سیروزی،حکم د نیرحسی امدی و سفاهی که در خاطرات سشیمدت ها پ
 ی لبخندش می هی ماری و ززد ی برادرِ عاشقِ مادر ، لبخند منی زد و ایکه مهرانه زار م...  سرنوشتش یرو

 گرفت و مهرانه هم ی داد و پدرش را می که خواهرش را گرو منی سهمگی و بعد معامله اهی و کناشیشد ن
   ...ایقبول کرد گو

  
 که دید .... دی دنیرحسی ، اماهی داشت انکارش کند و آن روز سی که مهرانه مدام سعی  معامله ا      

 کردن خانه و دست به سر کردن بهاره و سر هم کردن هزار و زیمهرانه بعد صبحانه درست کردن و مثال تم
 نیرحسی و امرونیت ب و رفد رفت ؛ وقتش را تا فردا پر کری کدامشان نمچی هی که تابحال پی برنامه اکی

 ی معنانِیرحسی ، امدهی به سن حساس رسنِیرحسی پانزده ساله ، امنِیرحسیام...  کرد بشیپشت بندش تعق
 مهرانه ، شب یول.  ؛ گمشان کرد دندی که رسی چراغ قرمزنی ، رفت و پشت اولدهی و ناموس را فهمرتیغ
 دی برادرِ عاشقِ مادر را دنیچراغ قرمز ، ماش نیآخر ، پشت نیرحسی و فردا صبحش برگشت و تنها امامدین

  ... لوکس برادر عاشق مادر شد نی شد و سوار ماشادهی پی که از تاکسیو مهرانه ا
  

 شی ، درون رگ هارتی داشت که تا صبحش غی بدی معناشی برانی بود و ادهی دنیرحسی        تنها ام
داغ ...  اش ی ستبر حاج محسنیشت روداغ گذا...  مردانه اش ی نهی سیسوخت و داغ گذاشت رو

  ... اش ینیرحسی امخی تاریگذاشت رو
  

 آوردم ری کار گهیکه :  رفت و بهانه پشت بهانه یهر سه هفته ، شب ها مهرانه م...  شد ی        سه هفته ط
ته  آشفنی باالخره تو ادنی هم میپول خوب.  تونن جمعش کنن ی ، فقط شبا بچه هاش نمضِی از مریپرستار
 کنم خرج یبهاره که درس و دانشگاه داره خودم کار م...  نهای رونی بمی بکشونمی بتونممونُی گلدیبازار با

  ... درسشون باشه ی دم همه حواسشون پیهمتونُ م
  

 ی زد ؛ برنامه ی مسی اکراد را لی        فرانک که از سرافت داغ کردن افتاده بود و حاال داشت ته کاسه 
  ...را نشانِ اکراد داد  شیهفت ماه پ
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 که میمن ک . دیی برنامه به شما عرض کرده بودم که طرف حساب اول و آخر من شمانی من با هم-        

 من که ی روز هانی رو حساب مشغول بودن ادی من رو بذاری گستاخنیبخوام جسارت کنم آقا ؛ لطفا ا
  گشی نفت طرف دمتین ق و راکد بودرهی گی طرفش ُ مکیکساد بودن اوضاع صادرات 

  
  ... وارد شد ی به در خورد و مقتدری        ضربه ا

  
  ... آقا وقت جلسه تمومه -        

  
 ی ها فرانک بود و براییزای که نام مستعارش در دم و دستگاه پرانی امی عرب مقکی        بعد رفتن فرانک ، 

 ی تجارت با کشورهای محصوالت آن وقت هانیر گشت به عنوان برتی نامش در سر زبان ها میهر معامله ا
   ...بس اکراد و ی شد نوچه ی کردند باز هم می اگر جمعش میول... عرب و کلهم 

  
  ... و دود توتون از دهانش خارج شد نیرحسی        اکراد رو کرد به ام

  
 انجام ی کارهی دیبلش باق ... ی داره ولیی که با خودش گنج گرانبهاادی داره از اون ور آب می کس-        

   ...میبد
  

 ، شتری دقت بی را به نشانه شی مخوف کج کرد و چشم هاری باالتنه اش را به سمت پی کمنیرحسی        ام
 کوچک ی الهی و بعد در آورد و توتون داخلش را با مشی لب هانی را برد بپیاکراد دوباره پ..  کرد زیر

   کردی جاسازیکم
  

 سپارم تا فردا ی به بچه ها می شب نامه منتشر کنکی خوام یم ... رهی فرانک بگی جا خوامی م-        
 و زی باشه ؛ تو اون شب نامه از رزتی مردک ، رو منی ای رفتن های آبری زی اههی الطلوع سیصبح عل

 صفت و ی بتار کفنی سوخته اعالمش کنم ای مهره دی کن ؛ بای که زده پرده بردارییدرشت گندا
  .... آب ریبعدم سرشو بکنم ز... شناس قدرن

  
  ... اکو شد نیرحسی جمله درون مغز امنی        ا

  
  ... آب ری        سرشو بکنم ز

  
  .... آب ری        سرشو بکنم ز

  
  ...        سرشو 

  
  برداشت وشی پای را از رودیدستمال سف...  را خورد زی می روی سرخ شده ی هاینی زمبی        تمام س

 داخل بشقاب لبه ی سوخارگویدوباره م... امروز روز آمدنش بود ...  رنگ گذاشت ی گرد بلوطزی میرو
 دوبار دستمال بکشد که ا رفته چنگال رادشی بای را برداشت و گاز گرفت ؛ به درک که امروز فردی سفیهالل

 کردن زیروز تم... سد شنای را هنوز نمنیرحسی نباشد ؛ به درک که امشی اعصاب قاچ کن روی لکه کی
   ...گری امروز بود دنیخانه ، موعدش هم
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  .... آمد ی        آسمان م

  
 که وقت کم یی کرده بود و زمان به مثابه تمام روز هاری گ7 ی بزرگ روی        به ساعتش نگاه کرد عقربه 

 سوم را درسته یگویم ... دی که بای به وقتدی رسی امد و نمی ، نبود انگار و کش مدی دویداشت و م
 پرسد ؟ یم ... نیرحسی ؛ سوال دارد از امدشیگذاشت داخل دهانش و آنقدر بزرگ بود که به زحمت جو

 چهار روز را کجا بوده است و چرا موعد امام زاده را فراموش نی پرسد حق دارد بپرسد که تمام ایالبد م
 را ادی خاله صی مالحظه یخی زندان تارکیکرده است خوب فراموش کرده ؟ نه فراموش نکرده و تنها در 

  ...کردن ، گرفتار شده بود
  

 شد و مانی رفت و پششی شده بود دستمال را دوباره برداشت و خواست تا کند تا مثلث کردنش پری        س
 نیرحسی آمد ؛ امی از اسمش هم بدش مگرید...  باگت ی سبد نان های که افتاد روزیانداختش وسط م

 شد ی ، خلع سالح مادی خاله صی داشت و جلودیخوب شا.  نه گفتن را نداشت کی یجربزه بهاروند که 
 پدر ی که مهرانه را از چنگال آن بیادیخاله ص ... شانی که همه کار کرده بود برایادیخاله ص ... شهیهم

 و دل شیبای و زی ولو عاشق ، صورت پوست گندمی مردچی ، دست هامرزی خدا بینجات داد و بعد اصغر آقا
 داند ی مخوف و خدا مزی آن پغهی که شد صیادیهمان خاله ص. مهربان و کبوتر وارش به او نخورده بود 

 و حست را متعفن ی خواهرت تنت را به حراج بگذاری نجات جگر گوشه ی فقط برای داشت وقتیچه حس
  ... به قول خودش کفتار کی دهان یبو
  

  چه کنم ؟... چه کنم باهات خاله :  لب گفت ری و بعد زشی لب های رودی        کف دستش را کش
  

 ی حتنکهی ، بدون ادی و سفی لباس فرم آبکی به در و متعاقبش ورود آسمان با ی تقه ای        صدا
 و بعد دستمال را دی و سبد نان ها را کشزیآمد سمت م...  کند زی پشت منیرحسی به امی نگاهنیکوچکتر

 ی خالی مات و مبهوت تنها به جانیرحسی سبد و امری ها را هم زینی زمبیس انداخت و بشقاب شیرو
  .... شده بود رهی خروزهی فیانگشتر

  
   ...دیچی پنشانی بنی سنگی در فضانیرحسی امی ؛ صدارونی بدی رسشی        رفت سمت درب و تا پا

  
   انگشتر کو ؟-        

  
 و مچ دست چپش را با دست راستش محکم زی میش رو تخت بود و آرنجی گوشه نیرحسی        نگاه ام

  ... اول مکث کرد و بعد گفت نیرحسی داد و آسمان همانطور پشت به امیفشار م
  

   ...دمی امروز عصر ، زمان رفتن پسش م-        
  

  ...        بعد هم بالفور از اتاق خارج شد و رفت 
  

  .! .. زد ی حرف می گرفته بود ؟ خروسشی        صدا
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 که از یکار. تختش را مرتب کرد ...  لبانش ی آسمان ، لبخند ، ناخواسته امد روی        بعد از تن صدا
 انجامش نداده بود و بعد کمدش را کباری ی اش حتی و هشت سال زندگستی بنی بود و در ادی بعنیرحسیام
 تولدش ی براقهی صدشیل پ که سای کنار هم ؛ شلوار طوسدی را دوباره چشی ؛ کراوات هارونی بختیر

تا زد که سر فرصت ...  خاله را نه امای و شلوار مشکبایآورده بود را گذاشت کنار ؛ تا بدهد به شوهر فر
  ... کند شیاتو

  
   دهد ؟ی را پس می        انگشتر

  
زعم  و به نیرحسی نگاه به امی تفاوت و بی به در خورد و آسمان همانطور بی تقه ای        دوباره صدا

 خدا به ی شهی که همیی کوچک و پر سر و صدای جارو برقنباری و دلخور وارد شد و ای عصبنیرحسیام
 کن را آورد اده بود استفدهی خرشی که ماه پی سامسونگی دور و از جارو برقندازشی گفت بی مبایفر

 نیرحسیام ...  وحشتناک و آزار دهنده اش روشن شدی با صدایداخل و دکمه پاورش را زد و جارو برق
  ... دی نشسته بود و داد کشنیهمانطور چهار زانو کف زم

  
  ... رو خاموش کن ی اون لعنت-        

  
 از دستش حی که تسبروزی فکر کرد دنیرحسی و امدی تخت را کشری که خم شد و زدی        آسمان مثال نشن

 زد سمت تخت رجهی تخت و شریند ز رفتشانی هایلی جمع نکرد و خنی زمی را از روشیپاره شد دانه ها
....  

  
  ... خاموشش کن -        

  
  ... کنار دی داد و جارو را کشی        آسمان جا خال

  
   ؟ی شنوم چی نم-        

  
 ی اگر سر خاموش کردن جارو چانه بزند ؛ تمام آن دانه هادی دو دو تا چهار تا کرد و دنیرحسی        ام

 را باال زد و سرش ی مشکی بلعد و روتختی دهن گشاد وراج می جارونین را ا آسمای ذکر خورده نینازن
 ی شدن برخدهی بلعکیری تکیری تی تخت و شروع کرد به جمع کردن دانه ها و صداریرا تا کمر برد ز

  ... آمد یهاشان م
  

  ... موج پر کشش کی رود داخل ی سرش دارد مدی        که ناگهان د
  

   !ی کنی می آخخ چه غلط-        
  

  ... شنوم ی نمنیگی می چنمی ببرونی بنیای خوب بنی کنی کار می چری اون ز-        
  

 ری توانست از زی نمنیرحسی و امدی کشی مری تشی هاشهی رفت داخل جارو و ری مشتری بشی        موها
  ...دی کشی جارو و فقط داد می که جفت دستانش به سرش بود و لوله ی زماندیایتخت در ب
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  ... موهامو اون المصبو خاموش کن گفتم ی کند-        
  

  ... شد ری هزار تا کار دارم دنی شنوم مزاحم کار من شدی من نمنی بگرونی بنیای خوب ب-        
  

  ... !! مگه یکر...  الشخور نی موهامو خورد اگمی دارم م-        
  

 به من چه که از صبح نی خانوم داد بزنبای ؛ سر فرستمی نمن که مسئول نهارتون ... نی نخوردیزی چ-        
  ... کرد ری چرا گنی بابا ایا...  خوب نی نخوردیچیه

 گرفت و تا آمد نیدستش را به زم...  گردنشی امیرحسین کنده شد و رفت روی        جارو باالخره از موها
 که زده ، نشده بود رفت سمت یه گند رفت داخل جارو و آسمان که متوجدی پاره شد و کلری ، زنجرونیب

 جارو ی و آسمان خم شد و لباس ها را داد کنار و لوله نی نازنی شد سمت لباس هادهیکمد و جارو هم کش
 دی دنیرحسی بود قل خورد داخل جارو و فقط امنی زمی رها که روی رها شده ی گربه ینیمنحرف شد و م

 ، نی حسنیرحسی امنباری شدن و ادهی نگفت زمان بلعی آخنی ، کوچکترچارهی بی پشمالوی گربه ینیکه م
 داخل سلول ی موج خورده تی و عصبانص و تمام حرزی نفرت انگیخودش هجوم برد به سمت جارو برق

  ... رو به افول خاموش شد ی خرناسی دکمه پاورش و جارو با صدای روختی اش را ری عصبیها
  

 نگاه کند دوباره خم شد و جارو روشن شد و ی و حتاوردیا ب سوال کند و چرنکهی        آسمان بدون ا
 بار جفتشان نی تر خاموشش کرد و آسمان روشنش کرد و آنقدر تکرار شد که آخری عصباننیرحسیام

 خاموش رو اتفاق افتاد و جاشانی کشاکش ، تصادف درد ناک برخورد سر هانیهمزمان خم شدند و در ا
   را بسته بودند شروع کردندشانی را گرفته بودند و چشم ها که سرشانیماند و هر دو در حال

  
  نیکنی کارا رو منی اصال معلوم هست چرا ا-        

  
  .. با جاروت ی گرفتنموی نازنحی تسبی تموم اون دونه هایدی ندی کور-        

  
   کردی کار می چنی زمی رونتونی نازنحی تسبی من ؟ خوب دونه های هه جارو-        

  
 ، گوشخراشه ی موتورقی قای گفته بودم بندازتش دور صداش مثه صدابای تو من به فری آره جارو-        

...  
  

 کنم یاصال به من چه من کارمو م! ..  خودتونه ها ی وسائل خونه نی کنی می خود زننی االن دار-        
  .. کار دارم به صداشیمن چ

  
   ...یدی تخت کشری موهامو زیرد گردنمو خودی کلی کنی کارتو م-        

  
 جاش تو جا دی کنه کلی کار می تو گردنتون چدی کار داشتم کلیمن به موهاتون چ...  موهاتونو-        

  هیدیکل
  

   باشهی معمولیدی نبود که تو جاکلی معمولدی اون کلیکنی می بلبل زبونی عذر خواهی به جا-        
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  گهی ددهی کلدی نداره کلیل معموری و غی معمولدی کل-        
  

  ی کردکونی کن فی رو هم زدچارهی بی گربه ینی اون م-        
  

   ...دیی آسمان هول شد و دور و برش را پانباری        ا
  

   ؟یهان ؟ کوش...  بهاروند ی تو اتاقتون آقانی گربه ؟ کو ؟ گربه دار-        
  

  دی مناسب دی تالفیزمان را برا و رونی دمش را با حرص داد بنیرحسی        ام
  

 جوجه ، نی ارونی بای ؟ بیی بابا کجاینی جان مینیم...  از ترس تو تو کمد خودشو گم و گور کرد -        
  ... فقط صدا داره ترس نداره ختهیکُرک و پرش ر

  
   !رونی بدی جارو را رها کرد و دوی و لوله دی کشغی        آسمان ج

  
 شکل با لی مستطی کنار باغچه هانیی کرد ؛ آن پاکیش را باال زد و ماگ را به دهانش نزد اتاقی        پرده 

 بود و گلدانچه دهی که دستکشِ زرد پوشی و آسمانشانی لبه های شده دهی و طبق به طبق چبی اریآجرها
 که یی هاشهی را با رآورده دی کرد و بعد گل های جدی می داشت ؛ خاکشان را خالی کوچک را بر میها

 گذشت از ی وقت بود میلیخ ... دشانی جدی گذاشت داخل خانه یباز هم دورشان حصار خاک بود را م
 چند وقت انگار تمام نی بود قهر کرده بود و اییسنای اهی با هر چه گلدان و گل و گنیرحسی که امیزمان

 ی زنی را به ما مگرانی د که چوب اشتباهستی ما چری که تقصدندی کشی به واسطه آسمان ، منت ماهانیگ
  ... ما تنهاست ی خانه اطیح:  و به قول آسمان میدیکه حساب ما را از حساب خانواده ات جدا کن که ما مف

  
 ی آوردند ؟ و همزمان باد سردی سرد زمستان دوام می گلدان ها در هوانی فکر کرد انیرحسی        ام

 ی خالی اش و جاقهی داخل دی و مردمک و خزهی عنب و خورد به عضالت گونه اش و بعد رفت داخلدیوز
   ...دی داد کشبای علت باز کردن پنجره افتاد و از همان باال تقرادیبعد ...  حس شد دیکل
  

  ... باال کارت دارم ای آسمان ب-        
  

 و  که داشت برگ هابای و رو به شوهر فرختی خاک ردی جداهی گی هاشهی ری توجه روی        آسمان ب
  ... داشت گفت ی آب استخر را با تور دسته دار بر می رویآشغال ها

  
  ... سرد عادت نداره ی داخل گلخونه به هوادی ببرنوی ا-        

  
  ... چشمش گذاشت ی تکان داد و دستش را روی از همان دور سربای        شوهر فر

  
  ... چشم ی به روی ا-        

  
  ! خرد ؟ی رود ؛ احترام می دختر ، هر جا که منی باال انداخت که چرا ا ابروانش رانیرحسی        ام
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  ... را برد باال شی        دوباره صدا
  

   ...نمتی خونه نبنی تو اگهی دقهی برسه به سه دققهی دو دقی تو اتاق منگهی دی قهی دو دق-        
  

وبش فاصله گرفت و ماگ را دوباره برد سمت         و بعد هم پرده را انداخت و پنجره را بست و از چهار چ
 که در یی های محلی بگذارند و بنی حرفش حرف بزنند حرفش را زمی امد رویاصال خوشش نم... دهانش

 ی مقصود خاصیفسقل ی جوجه کی آن هم از ندی را ببدهی ندی بشری بنچی اش از هیتمام عمر بهاروند
 را دانه دانه کنده ؛ شی را بشناسد ؛ موهاشی خط قرمز ها حد و مرز ودی بایول ... زیحاال هر چقدر عز

 کند ؛ مگر چقدر ی هم می احترامی خانوم را خورده و طلبکار هم هست و بسنای دی و کلنی گربه نازنینیم
...  
  

 ی و باز با شدت برگشت سمت آسمانواری باز شد و محکم خورد به دیادی        وسط افکارش در با شدت ز
   ...نیرحسی و نه اما به امزی کرد ؛ به پنجره ، به تخت ، به می گذشت و به کمد نگاه مانشیکه از م

  
  ... اش ی راک چوبی با اعتماد به نفس نشست رونیرحسی        ام

  
  ... خوب -        

  
  ... زرد دستش بود و درشان آورد ی        آسمان به دستانش نگاه کرد که هنوز دستکش ها

  
   ... خوب-        

  
  .... راک را تاب داد نیرحسی        ام

  
 تا ی گردی و دونه دونه آشغاالشو میری ؛ می رو ببره انباری لعنتی اون جاروی سهی گفتم کبای به فر-        

   ...ی کنی مدای رو هم پحی تسبیآها اون دونه ها ... ی کندای منو پنی نازنی گربه ینی و مدیکل
  

  ... کرد ی نگاه مرهی خنیرحسیگشاد شده بود و داشت به ام        آسمان دو چشمش 
  

 مستاصل آسمان که از قرار ، با مزه هم شده بود و بعد سر ی افهی قی رودی چشمش چرخنیرحسی        ام
  ...تکان داد به عالمت سوال 

  
   هست ؟ی ؟ سوالهی چ-        

  
  ...ه هم زد بی از فرط تعجب خشک شده اش را کمی        آسمان لب ها

  
  ! ... آشغالو بگردم ؟ی سهیتو ک..  من -        

  
 تخت پناه گرفته بود و خورده نشده بود و سر ی هی نگاه کرد که کنار پایحی تسبی به دانه نیرحسی        ام

  ...تکان داد 
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  !.... زباله رو ی سهی من برم جات بگردم تو کی خوایم...  آره خوب -        

  
 ابروانش را داد باال و نیرحسی و امدی چرخی بود و زبانش به کلمه نمستادهیان همانطور متعجب ا        آسم

   تلخ را قورت دادی قهوه نیماگ را از دهانش فاصله داد و در همان ح
  

 ی مزی رو تمیمرتبم باهاش انبار...  گرفت اهمی موش سکی باهاش روزی دبای فرادی مادمی خوب که -        
 و همه تو رهی گی می دو سه تا سوسک بالدار قهوه اهی کنه بازم هر روز ی می سمپاشیلی خنکهیا اکنه و ب
  .. مدفون شدن سهیاون ک

  
  ... شد رهی آسمان خی شده دی سفتی        بعد هم به صورت مثل م

  
حتما  بر حسب اتفاق زنده مونده شونیکی یدی مراقب باش جسداشون آزرده خاطر نشن اگرم د-        

   ! ...اطی کن تو حشونی با احترام راهرنیقسمت نبوده بم
  

  ... پا انداخت ی پا رونیرحسیام! ...  مانند ی جری اافهی        آسمان ، دهان باز مانده داشت و ق
  

  ! ؟ی شروع کنیری چرا نم-        
  

  ... اعتماد به نفس گرفت ی        آسمان کم
  

  ... االن نی کنم همی االن شروع م-        
  

 و بعد آمد باال و رفت داخل دی آسمان چرختی دستان مشت شده از عصبانی چشمش رونیرحسی        ام
 که دهی نپرسی هنوز سوالی بود ؛ حق دارد ؟ نه حق ندارد ؛ وقتیچقدر امروز عصبان ... شی هایقهوه ا

 از رو ببندد و ری شمشحانهی طرز وقنی با اینطوری را بشنود ؛ بعد انیرحسی بپرسد که حداقل دالئل امدیبا
 و حسابش با کرام الستی که واوشیعادت کرده بدون دادگاه حکم ببرد و اگر برسد داخل خانه و زندگ

  ... و اصال نیالکاتب
  

 که دی شدن درب اتاقش را شندهی کوبی و تنها صدارونی آسمان رفت بی کدی        باز وسط افکارش نفهم
  ...!نجره ها هم آمد  لرزش پیهمزمان صدا

  
 و دهی رسی را مرور کرد و تقاضا هاری ماه اخکی ی لپ تاپش را باز کرد و صورت جلسه هانیرحسی        ام

 سوسک مرده وحشت دارد ، چطور دارد مو به کی ی از تماشای افتاد وقتادشیبعد ...  را روزی دی هالیمیا
 دانست ی و مدی مهران را دلیمیبعد ا! ..  گردد ؟ی ، مدهی را شنفشی که توصی زباله ای سهی آن کیمو

 ی پر بود مگرانی بود ؛ عادت داشت هر روز که دلش از دشی های خاطرات روزمرگی دفترچه شهیمثل هم
 ی حتنیرحسی نوشت و امی منیرحسی امی پر از شر و ور برالیمی اکی نشست پشت لپ تاپش و یرفت و م

 ی کرد و نخوانده می بود و تنها اسپمشان مه مهران را نخواندیر ها فشرده شر و وی هالی فانی از ایکی
 منش ی و خواندنش هم قباحت داشت برای به قول آسمان ، ناشکریعنی مهران یدانست گله از زن و زندگ

 بود و اصال ی که هنوز بزرگ نشده بود راضی مهرانی به سنگ صبور بودن برانیهم...  اش یحاج محسن
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 گذار کردن ، نداشت که از هر چه بدش ری گوش دروازه وار مهران را پر از جمالت تاث وحی نصایحوصله 
 ی بود که هر از گاهی کلمه تا به حدنیتنفر از ا...  بود ـــــــــحتی کلمه بزرگ نصنی امد همیم

 گرداند تا ی گشت ؛ مدت ها زبان به سرزنش خودش می مبی کار عجنیاگر ناخواسته ، زبان خودش به ا
  ... نکند حتی نصا ری کسگری بماند دادشی
  

 ی از آسمان نبود ، نکند از ترس سکته کرده ؛ انباری گذشته و خبری ساعتکی...         به ساعتش نگاه کرد 
 هم ی رفته باشد آسمانادشانی حواسش نبود و اصال بای آمد و فری سرش میی بود و اگر بالی جنوباطیته ح

 ساعت کی نی هاست وگرنه همرف حنی زد نه او پوست کلفت تر از ابیودش نهدر کار است چه ؛ بعد به خ
 بر و بر نکهینه ا ... دیغلط کردم ببخش:  گفت ی گشت می بر مکباری بافتن ، سمانی بعد آنهمه آسمان رشیپ

  !! ... رم ی رم ؛ خوبم میم: نگاه کرد و گفت 
 سالم و احترام تکان داد و مثل ی سرش را به نشانه  پر آمد داخل وینی سکی با بای        در باز شد و فر

 شده بود ؛ ییانگار داخل دلش بلوا...  را پر کرد و از اتاق خارج شد و در را بست زی مسکوت ، تنها مشهیهم
 ی صندلنی اولی و نشست روزی ممت گرفته بود ؛ لپ تاپ را بست و رفت سیکی را دنشی نفس کشیباز جا
 نبود و دست آخر مستاصل بلند شد و یچرا خبر... ستش رفت سمت بشقاب و برگشت  او بود و دگاهیکه جا

  ...رفت سمت در 
  

 اگر نبردم و ی ولمی و پست دارشتونی پامی رو بردم که می لپانای اگر احی سفر آخر هفته ارمی        دارم م
 تی رو دارم که داره وصیکس االن حس ادیدوستون دارم ز ... دی نبود و بر نگشتم حاللم کنایعمرم به دن

 که هیزی بمونه خدا قشنگتر از چادتونی ... دی رو راه ندیهرگز به ذهنتون افکار منف ... دی کنه شاد بمونیم
 ادتونی ... دی و شب رو راحت بخوابدی بهش بسپارتونوی زندگی های سختیهمه ...  و قادر تر دیفکرشو کن

 کردم فکر تیاالن وص.....  عبادته کی گرانیآروم کردن د و گرانی شاد کردن دگرانینره خندوندن د
 گهی دای اون دنرمی سال می باالخره بعد از سنجای باشه همتهی وصالم سگمی مامی هر شب مادی بی اگر لپدیکن

   عود کرده می جنون مغزنی اشهی می خونن شب که نخوابیبعد بازماندگان م... 
  

 زباله در حال گشتن اند سهی ، کنار کهی همسایِ خانواده موکلی پسرهادی را که باز کرد دی        درب انبار
  ... گفتشانیکی... 

  
  ... گفت یکیآن ...  کردم دای پیکی کردم هورا من دای پیکی من -        

  
   ...نمی بده ببیگی اصال اگه راست منی جر نزن فرز-        

  
  ... کرد و نشان برادر بزرگ ترش داد زی را تم کف دستشی گرد گرفته ی نام ، دانه نی        فرز

  
   ...ینی بی برم حاال می ؛ مال من شد ؛ ده تا دارم مگمی راست منی ببنی ببای ب-        

  
 ی کرد و پنج پسر ، سرشان با صدای بود ؛ تک سرفه اجی گدی دی که میری که از تصونیرحسی        ام

 دندی پربای که وسطشان چنبره زده بودند تقریی و گرد و غبارها پرز هانی برگشت سمت در و از بنیرحسیام
 شانی گشاد شده دست هایا را جفت و با چشم هشانی و خودشان را مرتب کردند و پاهاستادندیهوا و زود ا

  ... با من و من گفتندی وقتدی باری مشانیرا گرفتند کنار کمرشان و ترس از سر و رو
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  ... س سس الم -        
  
 توانست هضم کند ی داخل چشم ها و چهره اشان را نمختهی ترس رنی مکث کرد که ای کمنیرحسی     ام   

   اند؟دهیکه مگر جن د
  

  ... شما -        
  

  ... شروع کردند ردی بگی شروع کند و دم تازه ای جمله اش را حتنیرحسی        قبل از آنکه ام
  

  نمی من فرز-        
  

  زم منم فرام-        
  

   منم فربدم-        
  

  دمی منم فر-        
  

   منم-        
  

   اش و با حرص گفتینی بی دستش را گذاشت رونیرحسی اسمش را نگفته بود امی        هنوز آخر
  

  سسسسسسسسسی ه-        
  

 دست نیحسری ، امشانی داخل چشم هاختی        بعد که هر پنج پسر ، زبان به کام گرفتند و دوباره ترس ر
  ... را برد پشت کمرش و قفلشان کرد شیها
  

   ؟نی کنی کار می چنجای شما ا-        
  

  ... خواستند فرار کنند ی        باز شروع کردند تند و با عجله انگار کلمات م
  

   کمکمی اومد-        
  

   گفتن مسابقه است-        
  

  می جمع کننای قراره از ا-        
  

  .... درونشان ، برق زد حی سبز تسبی را نشان دادند و دانه هاشانیدش کف دست ها        و بع
  

   دارهزهی خوش مزه ، جاکی ککی ببره ، ی هر ک-        
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   از همشون جمع کردمشتری من ب-        
  

  می به خدا سر و صدا نکرد-        
  

   ؟می کرددارتونی از خواب ب-        
  

  ؟ می مزاحم شد-        
  

  دی ببخش-        
  

   کنه سر و صدا راه انداختهی میی داره بناهی خونه کنارنی ما نبود ای آقا سر و صدا-        
  

  ... ما فقط سرمون به کار خودمون بود گهی آره آقا راست م-        
  

   ..نی شما تو رو خدا بهش نگی تو انبارمی آقا بابامون خبر نداره که ما اومد-        
  
  ... حاال نی کنی ممونی آقا زندان-        

  
  ... برادر کوچکترش زد ی داخل پهلوی        پسر بزرگ تر که فربد بود سقلمه ا

  
   !ادی خوشش نمی خونه از پر حرفی مگه اون خانومه نگفت آقانی ساکت باش-        

  
  ...        بعد فرامرز نام ، مثال پچ پج کرد 

  
   ...گهی دنی حرف نزنهی عصبانیلیروز خ آره گفت ام-        

  
  سی هنی آره ساکت باش-        

  
  .. خوب ساکت باشی زنی حرف مشتری تو که ب-        

  
   ...ی حرف زدی من حرف زدم از همون اول گفتم ساکت باش تو هی ک-        

  
  ... اصال به توچه دوست داشتم -        

  
  ...دی شد دوباره داد کشی وراج نمیِ موکلی پنج گربه نی افی حرگری که دنیرحسی        ام

  
  !!!! ــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــی گفتم ه-        
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 ی نکرده و حتی مات مانده بود که کارنیرحسی رفت هوا و امشانی افتادند و صداهی هر سه به گرگری        د
 داند و خواست آرامشان کند و ی وحشتناک را نمی هاهی گرنی الیدستش هم به جانشان نخورده و دل

  ... آسمان از پشت سرش امد ی که صدادی چرخیزبانش به کلمات نم
  

   معصومو ؟ی طفالنی کارشون کردی چ-        
  

 رد شد و نیرحسی آسمان از کنار امنی آسمان و در همان حی سرش برگشت سمت صدانیرحسی        ام
  یلرفت سمت پنج پسر موک

  
  نجامی بچه ها من انی نترس-        

  
 ، ی منجی سهیو آسمان ، قد)  سر است ی بییوالیدر افسانه ها آمده ه(  است سی        فکر کرد االن او بلم

 ی و احتمال برف داد در ذهنش که صدادی پر را داهی سیالبد و بعد سرش را به سمت آسمان برد و ابرها
  ... شد دهیآسمان شن

  
  ... آخه ؟ نی کار داری چنای به ا-        

  
 جی حق به جانب آسمان گشت و گی افهی قی آمد و نگاهش رونیی پااه،ی سی سرش از ابرهانیرحسی        ام

  گفت
  

  ... کنن ؟ ی کار می چنجای انایا....  حرفا نی نداشتم اصال گذشته از اشونی من کار-        
  

  ...عتراض افتاد اش از صرافت اافهی        آسمان ق
  

   هوم ؟-        
  

 و اعتماد به نفس گرفت و تک ی ؛ انرژدی آسمان را در حال افول دی افهی که بار مثبت قنیرحسی        ام
  ... زد یسرفه ا

  
   ...ی نشسته باشنجای شما قراره اادی مادمی که یی کنن تا اونجای کار می چنجای انای اگمی م-        

  
 آدم خوار ، سی که انگار پشت سرش پناه گرفته بودند که بلمیی تا پسر هادیگاهش را کش        آسمان ن

  ...نخوردشان البد و بعد گفت 
  

خوب منم ...  کن دای رو پحی تسبی و دونه هادی کلدی کنم شما فقط گفتدای من خودم پنی شما نگفت-        
   ...گهی کنم دی مدایدارم پ

  
  ... پشت کمرش فشار داد گریستش را با دست د انگشت شنیرحسی        ام

  
  ... کن دای و اونا رو پی تو انبارنی گفتم برو بشقای من دق-        
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 دارم گهی دنی خوای رو مدی و اون کلحی تسبی کنه شما اون دونه های می اصال واسه شما چه فرق-        

   ؟دی کنی کار می چنجای کنم اصال شما ای مداشونیپ
  

  ... لب و نامحسوس ادامه داد ری   بعد ز     
  

  ...! بعد ستی باشه ندی که بایی جا-        
  

  ... بلند و محسوس جواب داد نیرحسی        ام
  

  !! بله ؟-        
  

  ! هوم -        
  

  ... نگاهش را چرخاند سمت پسر ها دی را دنیرحسی امی افهی        سر آسمان باال امده بود و بعد که ق
  

  ... و چقدر جمع کرده ی چی کنمی خوب بب-        
  

 که انگار شجاع تر بود نشانی کردند و بزرگ تری نگاه منیرحسی        پسر ها هنوز داشتند چپ چپ به ام
   از آن پشت داد زدیکیکف دستش را باز کرد و 

  
  ... هورا ...هورا ...  بردم هورا یدی ددی کلنمی کردم ؛ ادای کردم پدای پ-        

  
 گری دی کرد و انگار آن چهار تای نگاه مدنی پرنیی و به پسر در حال باال و پادی خندی        آسمان م

 ی می پوستری شده بودند و زرهی که با اخم و تلخ به برادر کوچکشان خدندی رسی به نظر نمیچندان راض
   ...!می شویگفتند باز با هم تنها م

  
  ... سرش مثل فنر برگشت سمتش کهوی و آسمان هی گررید ز از پسر ها زیکی        

  
   ؟هیچرا گر ... زمی شد عزی چ-        

  
  ... لب گفت ری زنیرحسی        ام

  
   کننی شه وق وق می مشیشمی از کشی مثه بوقلمون تا ک-        

  
  ... سرش را باال کرد ی        و آسمان شاک

  
  ! بهاروند ؟ یقا کنه آی بوقلمون وق وق م-        
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 هم ی باالی گرفت و به کارتن های را جفت کرد و دمشی دندان هادی که اوضاع را خراب دنیرحسی        ام
  ... نگاه کرد ی انباری گوشه یتلنبار شده 

  
  ! کنن ی خوب نه قور قور م-        

  
 به اشتباه بودن جوابش دیرا د چهره اش ی وقتنیرحسی کرد هنوز و امی نگاه مرهی        آسمان همانطور خ

  ... برد یپ
  

   کننی خوب بوقولو بوقولو که م-        
  

  ... گفت ی کفرنیرحسی و امدندی خندی میرپوستی کردند و زی بچه ها هم نگاهش منباری        ا
  

  !نه ؟...  گن ی مگهیخوب بقولو بقولو که د...  اونم نه ؟ -        
  

   ...ی شد و بعد رو کرد به هر پنج پسر موکلدهیکش        لبخند آسمان هم 
  

  .... امروز دی داری خوبی زهی بود و جای کارتون عال-        
  

  ... اشاره کردنیرحسی        بعد هم به ام
  

 بچه ها رو دوست داره یلی خونه خی آقانی دونستی رو بده نمزهی خونه قراره بهتون اون جای آقا-        
 کیبعدشم مهمونتون کنه خونشو ... بده ی کولینقدری ای به بچه های تونه حتی اونقدر که م...و مهربونه 

   ...می خوش مزه با هم بخوریلی خیلی خکیک
  

   ...دندی کشی مغی گشاد شده بود و پسر ها نه اما ، داشتند جشی چشم هانیرحسی        ام
  

   هوراااااااااااااااااااا-        
  

   ...رونی بزند آسمان زد پشت کمر بچه ها و رفتند بی خواست حرفنیسرحی        تا ام
  

 که برگشت سمتش دی اسفند خورد به صورتش و در خودش جمع شد و نگاه آسمان را دی هوای        حجمه 
بچه ها سرشان رفت سمت ابرها و ...  بور آسمان ی او و مژه ینی نوک بی که افتاد روی برفی دانه نیو اول

 جبروت مردانه اش ز را انیرحسی خواست امی که میی وقت های را به مثابه همه شی، دست هاآسمان 
 قدم آمد کی کمرش و ی قلبش ، دستانش را صاف قفل کرد جلوی ختهی افسار گسیبکشاند به خواستن ها

   ...کینزد
  

  !... اوم -        
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 ی هنری مقصود خاصی جوجه نیو دعوا از ا تی منتظر ماند ؛ امروز به جز اخم و عصباننیرحسی        ام
 نییآسمان سرش را انداخت پا...  چند فاکتور نی ای داشت ورایزی عوض شده چی چهره نی بود و ادهیند

  ... را نشان دادنیرحسی را خورد و دوباره سرش را باال کرد و با انگشت اشاره ، گردن امشیو لب ها
  

  ... اش نگاه کرد قهی به نیرحسی        ام
  

   ؟ستی مرتب نقمی...  ؟ هی چ-        
  

 آمدند البد که ی زبانش نمی کلمات روی بزند ؛ ولی        آسمان آب دهانش را قورت داد و خواست حرف
  ... گردنش حرکت داد ی روی و کوچکش را افقدهی تکان داد و انگشت کشی نفیفقط سرش را به نشانه 

  
   ...رونی را انداخت بدی که به ذهنش رسی جمله انیول فکر کرد و بعد انیرحسی        ام

  
  ! ؟ انای احی سرمو ببرای ی پخ پخم کنی خوای م-        

  
 شد که در حال تند شدن بود و رهی خی به برفشی های آسمان لبش به خنده باز شد و قهوه انباری        ا

   ...دیزبانش باالخره به کلمه چرخ
  

   !شهی گردنتون سردش م-        
  

 رفتند تا ی وزن می رقصان که سبک و بی نامعلوم ، داخل برف های نقطه ای نگاهش رفت پنیرحسی        ام
بعد فکر کرد گردنش ، سردش است ؟ و ...  حرارت اتمسفر دورشان شوند ی ، قربانشی پاری زنی زمیرو

   گردن او بود ؟ یآسمان به فکر سرما
  

  ... آمد و بعد آسمان ی می موکلی دهید برف نی پسر هاغی جی        صدا
  

  ... من براتون -        
  

  ... آسمان را شکست ی ناخواسته جمله نیرحسی        ام
  

  خوبه ؟....  دور گردنم گرم شه ندازمی به بعد منی گرفتم از اهی شال هدهی شی سه روز پ-        
  

 ی نگران نمگری خوب است که دیلینش است و خ گردی خوب است که نگران سرمایلی        بعد فکر کرد خ
به ...  داده قهی داند صدیخوب آسمان که نم: مکث کرد بعد با خودش گفت ...  داده قهی که صدیشود شال

  ... داده و او نگران بود و ی داده و اصال به او چه که کیکی ؛ دی گوی ؛ نه اصال نمدی گویاو م
  

  ند ؟ بهاروی داده اقاهی هدی ک-        
  

  ... متعاقبش ادامه دادی داشت ولیری        وسط افکارش گفته بود و نگاهش قصد مچ گ
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   نکنه برادرتون برگشته آره ؟-        
  

 ی انصاف بزند تمام توشله های راست بکی با امدی دلش ننیرحسی مملو از ذوق بود و امشی های        قهوه ا
  ...براق داخل نگاهش را خورد کند 

  
        - نه پست کرده به مناسبت ...  

  
  ؟ ...ی به مناسبت چ-        

  
  : گفت ی مکثچی ، بدون هی فرار از هر سوء تفاهم احتمالی برانیرحسی        ام

  
  ! تولدم -        

  
   ...شی و انگشت سبابه اش را برد سمت لب هایجی اخم کرد از سرِ گی        آسمان کم

  
  ... ؟ االن اسفنده دی متولد مهرنیفت شما که گ-        

  
 که داشت بای و شوهر فری موکلی پسر های و نگاهش رونیی تمام بذاق دهانش را فرستاد پانیرحسی        ام

  ... برد داخل گلخانه گشت ی آسمان را با عجله میگلدانچه ها
  

  ... نه تولدم نه -        
  

   بوده ؟ی خوب پس مناسبتش چ-        
  

  ....سمسی آره کرسمسی کر-        
  

  ... مضاعف گفت یجی فکر کرد و بعد با گی        آسمان کم
  

   گذشته االن ؟هی مدتسمسی از کری ول-        
  

  ... نگاهش کرد نیرحسی        ام
  

  ! واقعا ؟ -        
  

  ... تکان داد دیی        آسمان سرش را به عالمت تا
  

  ... آره خوب -        
  
  ... اومد ادمی آها حاال -        
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  ... نجاتش داد ی موکلی از پسر هایکی که اوردی بری را از کجا گی کرد مناسبت کوفتی        داشت فکر م
  

  ... خوام ی می خوام من کولی می من کول-        
  

بد و بدتر ، بد را  انی منیرحسی کرد و امی نگاه منیرحسی به امجشی گی افهی        آسمان هنوز داشت با ق
  ...انتخاب کرد 

  
   ...می خوبه من حاضرم ؛ بزن بر-        

  
 کرد و نیرحسی کمرش و دستانش را چفت گردن امی رودی پری        بعد هم نشست و پسر تپل موکل

 خرس تنبل ، انداخت ی را مانند پاهاشی از کار افتادند و بعد پاهاشی حس کرد تمام شُش هانیرحسیام
  ... موقع باز بشه ی که بیلعنت به دهان:  لب غر زد ری و بعد زنیرحسیکمر امدور 

  
   ...نیرحسی امی زد به پهلو هاشی را چفت تر کرد و با پاهاشی دست های        پسر موکل

  
   ...ی ؛ چرا نشستگهی ؛ رام ببر دمی پاشو پاشو بر-        

  
 و همزمان آسمان هی همسایِ پروفسورشی کرده رتی تربی وحشی کرد عجب توله های        داشت فکر م

  شی رودیتوپ
  

  ... بچه منتظره گهی دنی بهاروند پاشی آقا-        
  

 از قد درازش ی و آن آخری داده بود به چهار پسر موکلی را کولی بزرگ جنوباطی        تمام دور ح
 ی بود و مدهیر ارشد بهاروند را د پسی شانه های کردن بر رویشرمنده شده بود وگرنه او هم لذت سوار

  ...خواست 
  

 ، قابل مشاهده بود که از ی مقصود خاصی جوجه کی مرد مفلوک اندر بند کی        به خودش که نگاه کرد 
 شده بود که صبح به صبح هی همسایِ نمانده بود و مانند موکلی بودنش ذره ای و دوست داشتنیمردانگ

 ی که برایی نانوای رفت جلوی که خوب با هم مچ بود ؛ می پروفسورشِی ر پوش با آنرژامهیخوابالود و پ
 بچه بدهد افی بچه عوض کند و شی خواهدکهنه یالبد بعدش هم م ... ردی تازه بگی نان بربرالشیعهد و ع

   ...دی ستون فقراتش داد کشی دردناک رویبه خودش تف و لعنت فرستاد و ترقوه ها... تو و 
  

 از آشپزخانه برگشت و در ینی دارچی پر از چاینی سکی با بای و فردی بری را مکیاشت ک        آسمان د
   گفتنیرحسی امنیهمان ح

  
   من کو ؟دی کل-        

  
 دوباره لبخند زد و بدون کهوی هوا ماند و بعد ی مکث کرد و چنگال داخل دستش توی        آسمان کم

   ....دی را برکی کیی مربای مهی نگاه کند ننیرحسیآنکه به ام
  ... مال شما نمی ا-        
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  ... را به طرف آسمان کج کرد کی تکان داد و ظرف کدی سرش را شدنیرحسی        ام

  
   متنفرمی خامه اکی و کینیری من از ش-        

  
  ... خوش مزه انننیری چرا ش-        

  
  ...دست به بازو گرفت  داد و هی کمر دردناکش را صاف کرد و تکنیرحسی        ام

  
   ...نیری دم ترش باشه تا شی محی من ترج-        

  
 انگار راه دهانش را گم کرده بود که تمام نشانی لنباندند و کوچک تری داشتند می موکلی        پسرها
  ! خورد و خودش نخورد کیصورتش ک

  
   ؟دی ترش دوست داری ا شما غذاها-        

  
  ...سنجون  آره خوب ف-        

  
  ... از شدت درد جمع شد نیرحسی و صورت امدی        بعد باز درد در ستون فقراتش داد کش

  
 نیرحسیام... و درب اتاق را بست رونی و مسکوت رفت بزی می آب گرم را گذاشت روی سهی کبای        فر

  ... که آسمان از در آمد داخل سهیناالن رفت سمت ک
  ه ؟ درد داریلی خ-        

  
  ... را برداشت و رفت سمت تخت سهی کنیرحسی        ام

  
  ...!! نه اصال -        

  
  ... قدم آمد جلو تر کی        آسمان 

  
   ؟نی کنی خوب پس چرا ناله م-        

  
   فنر ها و تشک درامدی تخت و صدای خودش را با تمام درد کمر قوزشده اش انداخت رونیرحسی        ام

  
  ! زنم ی کنم دارم چه چه می ناله نم-        

  
   بهاروندی ا آقا-        

  
 کمرش وول ی مهره هانی و درد ، بدی بلوزش و دراز کشری آب گرم را گذاشت زی سهی کنیرحسی        ام
  ...خورد 
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   ...دی کلنمی انیای ب-        

  
  ... جلو برد و گرفتش  و دستش رادی را ددی سبز کلری        سرش را که باال کرد ؛ زنج

  
   کو ؟حی تسب-        

  
  ... کردمی دوشش تنظی را روفشی        آسمان ، بند ک

  
   ...دمی کنم بعدا بهتون می اونم امشب درست م-        

  
   سرش را همانطور دراز کش ، تکان دادنیرحسی        ام

  
   خوبه-        

  
   تونم برم ؟ی م-        

  
  ! نه -        

  
   شد وزی خمی        بعد هم ن

  
  ! ببند دوی کلای ب-        

  
 ی داده بود و بعد از سکوتهی مخمل تکی تخت و روتختی کف دستانش را رونیرحسی و امامدی نیی        صدا

 تکرار طنتی حرفش را از سرِ شدی آسمان را که دی سرخ شده ی افهی ، سرش را برگرداند و قی اهیچند ثان
  ...کرد

  
  !! ... ببند دور گردنم دوی کلای با توام ب-        

  
 کوباند و آسمان اما سر تکان واری کرد و به در و دمی ، خودش را حجالی سعی بستن ، مانی        بعد از فکر ا

 ی خالوانی تخت و لی هاهی و پانی شدند به زمی خاموش و روشن می که هیی های و با قهوه ادیداد شد
  ... سبز وسط نگاه کرد ینچه  و گلدازی میرو
  

          دست آخر هم لب زد
  

  ... شده رمی برم ددی من با-        
  

 آسمان ی و داخل دلش غر زد و بعد صدادی سرش را به سمت پنجره چرخاند و دراز کشنیرحسی        ام
  ... شد دهیشن
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   ...شهی مفی کثدی بردارنی زمی بالشتو از رونی بعد ارمی بهاروند من دارم می آقا-        
  

   تفاوت جواب دادی بنیرحسی        ام
  

  ... به سالمت -        
  

   ...نای بالشتو بردار-        
  

 رساندش ؛ بعد ی آمد و فکر کرد کاش می شد که هنوز داشت مرهی خی برفی به دانه هانیرحسی        ام
   شود ؟یکمر دردناکش آالرم داد که مگر م

  
 پخش کرد و یی تنهای ذهنش ، دوده یوارهای تمام دی رونی سهمگی شد و بعد سکوتدهی در شنیا        صد

 ری زی اضافی درون دستانش را مشت کرد و بعد برد سمت گردنش و خواست ببندتش که زائده ادیکل
  ...دستانش لمس شد 

  
 کی سبز ، ری زنجی ، رودیار کل کندی را فاصله داد و ددی گردنش و بعد کلی برامدگی        چشم چرخاند رو

 لیشفاف و اص ... زهی مزهیدرست مثل خود آسمان ، ر ... ی قلب براق نقره اکی ... یقلب کوچک نقره ا
 گفت تمام شد آن تو ی داشت مار و انگنیرحسی امی هالهی بود و زل زده بود داخل تستادهیتمام قد ا.... 

 دارم غامی پتی ، براروزهی فینم که در جواب آن انگشتر که من ، قلب کوچک آسماتی های کسی بیدر تو
...  
  

 جوجه مانند نشسته فی لخت و صورت ظری قهوه ای را تصور کرد که آسمان با آن موهای        بعد لحظه ا
  .... سبز ری قلب شفاف را انداخته داخل زنجنی کاناپه و ایرو
  

 و دی جاندار کشی ، کش آمد و بعد نفسریند وقت اخ چنی ای هاینی تمام خوش بی        لبخندش به فراسو
 فی و حرشی داشته باشد زقی دو نفره عمکی بارشش تند است و دوست دارد یلیحس کرد برف امروز خ

   ...دهی امانش را بری کمر درد لعنتنیا
  

ردند را  خوی و قلب که به هم مدی بالشت و کلیسرش را گذاشت رو...  پوستش ری آمده بود زی        خوش
 کرد کی نزدشیبعد قلب را به لب ها...  من ی زهی مزهیر... قلب کوچک شفاف ...  چشمانشیگرفت باال
 طعم ی حلقش ولار امروز آسمان ، امد کنی شد رنگ کفش های دلش ، صورتالی سعی که ماکیآنقدر نزد

 ی و بوسه انییا پختی ری که خورد به تن سرد قلب ، دلش هرشیلب ها...  خوب بود یلی خنشیریش
  ... کرد پی دلش ، حلقش را کالی سعی کرد و باز مازهی مزهی قلب رتیمحسوس را نثار شفاف

  
   گرفت و چشمانش را بست و با خودش خواندقی عمی        نفس

  
  ... کنم تیدای و گذر گشتم که پی به هر کوی        عمر

  
  ... کنم تی تماشانی کرده ام ، بنشدای        اکنون که پ
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  ... نهم تیسوی به گی        الماس اشک شوق را تاج
  

  ... کنم تی سراپابی باغ شعر را زی        گل ها
  

  ... که با من هر نظر،با چشم دل ،با چشم سر نی        بنش
  

  ........ کنم تیبای زی        هر لحظه خود را مست تر ، از رو
  

 زی را نیانی ؛ گوش مدی صماخش را دری گوشش ؛ پرده یمجرا رفت داخل ی بغلی لودر خانه ی        صدا
 استاش را پوری و بعدش شی و رکابی و سندانیرد کرد و بعد لرزش پنجره ها خورد به استخوان چکش

 و کز ختی رهم داالن و منافذش را به ی حلقومهی نی راه و مجراچیلرزاند و پس لرزه اش رفت داخل پ
 به محض نیرحسیآخر مغر ، فرمان باز شدن پلک ها را صادر کرد و امکرد گوشه حلزون گوشش و دست 

 را جمع کرد و شی اش ، چشم هاهی درست مرکز قرندی تابی که از گوشه پرده ، می نورمچهیخوردن ن
 شی داد و بعد از جافشار شفاف و جفتشان را در مشتش ی زهی مزهی و قلب رسنای دیدستش رفت به سمت کل

  ... رفت سمت حمام کراستی تنش را کند و دی سفیشد و رکاب حرکت بلند کیبا 
  

 شب دی کرد اکراد تا االن بای داشت فکر منیرحسی بر و کولش و امی        قطرات خنک آب راه گرفت رو
 کی عرب ها داخل ی فرانک و دم و دسته نی هم آبش با ایلی باشد از قرار معلوم خدهی فرانک را دینامه 

 گوهر نژاد ، ی و حترد بی نمیی هم راه به جای امثال مقتدریمته به خشخاش زدن ها رود که ی نمیجو
 ی هاشهی بری پنی برش دارش نتوانست ای حرف های هم با همه زای پرانی وقت امور وکالت خارج از اسییر

  ... عبدالملک فارخ ری همان امای کردن امثال فرانک بردارد ریترسناک را قانع کند دست از سر به ز
  

 ی می داشت چه اتفاقزای دالل وار پدهیچی پستمی سی تو در توانی نداشت که در می ربطچی        اصال به او ه
 دوباره مرور دی رسی به نظر می کرد ضروری مادداشتی یی را جازشی ردی هر چه بود و هست بایافتاد ول

 طرف قرار داد را به ی هاشرکتا و  صنعت نشر ساده است که انشعابات کارخانه هکی فقط زایکرد ظاهر پ
 ری شد نظی و هر انچه به نشر مربوط مدی کشی مدکی بالمنازع با خود ی مجموعه ری زکیعنوان 

 کار ها و بدتر نطوری ای مورد لزوم راه اندازیکارخانجات جوهر و کاغذ و آهن آالت و خرت و پرت ها
 ی و البته مستتریی به عنوان پوشش نهاها نیا ی صنعت مورد ظلم واقع شده نشر و همه یتمام دالل ها

 نی رد نگذاشته بود بزای بود گرچه آنقدر اسم پی مردم عوام کافتی پر کردن ذهنی مقوله برانی ایبرا
 بفهمند با که طرفند شانی بود که طرف حساب های کافنی همشانی برند و تنها برادنی کشدکی و تیمعروف

 ری غی جات هاقهی ها و صادرات و واردات عتی متعفن به داللداخلش که  دم و دستگاه به ظاهر سادهنیو ا
 مجاز و مهر وزارت فرهنگ نخورده که از هر ده ری غی هول ناک و مشروبات و داروهای و مخدر هایقانون

 بود ی اکراد کافی براگری دی محموله کی شد و آن ی کشور حصار میتی امنستمی توسط سشیمحموله نه تا
  ... خاص خودش بارش را ببندد یزمان یه که در باز

  
 کی ، حکم همان نی شرط عقل است و ااطی ؛ صداقت گفته بود احترونی از حمام امد بچی        حوله پ

 و در نی زمی روی مشکدی خورد به بالشت سفشی که پانهی رفت سمت آیداشت م ... ایمحموله را داشت گو
 نداشت آن هم ا هی نظمی بنی عادت به ابایگاهش کرد ؛ فر ندی کشی مشی موهای که حوله را روینیح

 کرده؟ شی رهانی زمی گذارد که روی ملهی وسنی ای سرش را رونیرحسی دانست امیبالشت ، احمق نم
   کند؟ی میپس تمام مدت چه غلط
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 بای فرنکهی کرد و اکی اش را تحریوی شده ، غدد فوق کلدهی چی صبحانه نگاه کرد و وعده زی        بعد به م

 درجه ممی خونش را به ماکزنی ترشح ادرنالزانی را برنداشته ، می بالشت لعنتنی و ادهی را چزیآمده و م
  ... لب غر زد ری شد تا بالشت را بردارد زی که خم مینیرساند و در ح

  
  ... وقتشه اخراجت کی موندیادی ز-        

  
 آسمان ، روزی بالشت و ناگهان حرف دریش خورد به ز چشمی وقتدی جمله داخل دهانش ماسی هی        بق

  ...داخل ذهنش بلد شد 
  

   !دای بهاروند بالشت رو برداری        آقا
  

 خلش خلشش ی برداشت و صدانی زمی روی رهی تی کف پوش های پر از چسب را از روچِی        کادو پ
 تخت نشست و هنوز ی لبه ید و رفت و رو سرش افتای قلبش را آرام کرد ؛ حوله از روی شده دیپمپاژ شد

  ... کرد ی نگاه می گلدار مملو از چسب نوارلی مستطنیداشت به ا
  

 سبز ری زنجیآن از قلب شفاف رو .... ستییکهوی هم شی هازی ؟ سورپرانیرحسی ؟ به امهی        آسمان ؟ هد
  ... بالشت ری زی از کادونیو ا
  

 ی دادن به گربه های کولهی مضحک و تنبی هاتیامام زاده و آن عصبان        بعد آن معطل شدن ، پشت در 
لبخندش کش آمده بود و تلخ بود ...  مانست ی کمان بعد از طوفان و باران منی مثل رنگهی ، هدیموکل

  ... افتاد ی و آسمان مقهی کشکمش عقل و قلب و صدنی اادی یتهش وقت
  

 صبحانه نشست و فکر زیش فشار داد و بلند شد و رفت پشت م گردنی گرفت و حوله را روقی عمی        دم
 مسائل حساس است نی چقدر سر انیرحسی داند امی منکهی هم هماهنگ کرده البد که با وجود ابایکرد با فر

 بی و تلخ خندش کش امد و همزمان سی زرنگ مقصود خاصیجوجه :  لب گفت ریدست به بالشت نزده و ز
 هم کنجش و بعد غر زد ی و شاهی جعفریادیداخل دهانش گذاشت و مقدار ز را ی سخارگوی و مینیزم

 نداشته باشد به حانی نعنا و طعم ری که بوی ندارد و سبزحانی را دوست ندارد که نعنا و ری زمستانیسبز
  ...  شباهت دارد شتری بونجهیعلف و 

  
 مغزش حک شود که ی دی ال ای روهی هدنی اولری تصونی خواست ای        دوست نداشت بازش کند و م

 گذاشت و حتم ی دلش می چسب را کجانهمهی تاباند به کادو گلدار قلب مانند و ای خورد و نگاهش را میم
 دمار از اعصاب ی خروار خروار چسب نوارنی باز کردن ادی امام زاده است که شاهی هم جزو تنبنی انیقیبه 
  ... شود  جوجه ، خنکنی و دل ااوردی مانندش در برهیج
  

 آسمان ی و برش داشت ؛ شماره زی می اش سکوت اتاقش را شکست و دستش را برد روی گوشی        صدا
  ... وصل تماس را زد عیبود و سر

  
  ... بهاروند یسالم آقا-        
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  ... ناخواسته به لبخند باز شد شی        لبها
  

  ... سالم -        
  

   ؟نشیدی د-        
  

  ! خواست ی مطنتی شیلش کم        د
  

   ؟ی رفتی ولنگار ولش کردنطوری و همی نکردزی که تمی رو ؟ انباری چ-        
  

  ! هوم ؟-        
  

  ... شده بود البد داری وجودش بسی        باز بلم
  

  ... آسمان ی کم کار شد-        
  

 و به جاش ستی کار تو ننیاشتن ؛ گفتن ا خانوم نذبای فری کنم ولزی بهاروند من خواستم تمی آقا-        
 ؟ از کار دیشناسی نداشتم ؛ منو هنوز نمی قصد کم کاردیرفتم تو آشپزخونه رو رفت و روب کردم ؛ باور کن

 کنم ؛ اصال زی تمامی خودم امروز بده نشزی کنم ؛ بازم اگر هنوز تمی کم کارشهی برم ؛ مگه میکردن لذت م
 یم انگ بزنه ؛ اونم من که تو تمام عمرم کار کردن خستم نکرده ؛ آقا بهینطوری ایکیدوست ندارم 

  ! اونجا امی مشمی االن پا منی ؟ خوب اصال همنی فکر کردیبهاروند شما راجع به من چ
  

 ی و بعد کمدی خندی را از دهاش فاصله داده بود و می ناخواسته کش آمده بود و گوشنیرحسی        لب ام
  ...ختیآتش ر یدلش سوخت و آب رو

  
   ...دمی دتمی کادوِ بالشتنیا! ...  قشنگه کتی قلب کوچ-        

  
   ...نشانی        سکوت ، پهن شد ب

  
   ....ی و اکو داد کمی گوشی که خورد به دهنه رونی نفسش را داد بنیرحسی        ام

  
 ی ؟ از همه نی رو زمیندازیمنو م نیبالشت نازن ! ی کنی مزی ؟ سورپرای کارا بلد شدنی از ای از ک-        

  ! که بالشت من ، توش نباشه ؟ی شد انتخاب کنی نمی اگهی گذشته ، راه دنایا
  

 جرعه کی را برداشت و ی پرتقالی وهی و آب مزی می کادو را گذاشت رونیرحسی        سکوت جمع نشد و ام
  ...خورد 

  
 حق دیشا ... ی دونم دلخوریم...  باالخره یگفتن...  ؟ روزی ضمنا انگشترت چرا دستت نبود د-        

...  دور ی به محض دلخور شدن ، نشون پسر حاج محسنو بندازستی قرار نیول...  نه دمی شایداشته باش
 نمی ببگهیار که اگر بار دی درش نگهی دیو اگر دستت کرد...  دستت نکنگهی دور دشی اگر قراره بندازیعنی
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 و هی کی آسمان ابررهی مادمی و ارمی اسمتم به زبونم نمگهی درخشه دیش نم توی روزهیانگشتت لخته و ف
 من ی درختو ببره برای باد سبک ، تنه کی که بخواد با یکس ... ی راحتنی زنم آسمان به همیخطتت م

  ... رو که با یگشتر انی خالی جانمی نبگهیپس د ... دهیارزششو از دست م
  

  ...خوردش  با عشق که دی        خواست بگو
  

  ... آسمان ؟ یگرفت....  که با اون همه حرف و شرط دستت شد -        
  

 همه مدت مثل احمق ها نی و استی پشت خط نی شک کرد که نکند کسنیرحسیام...         سکوت نشکست 
   زند ؟یدارد با خودش حرف م

  
   الو ؟-        

  
   الو آسمان ؟-        

  
  ی شنوی الو نم-        

  
  ... الو -        

  
   آسمان ؟ی صدامو دار-        

  
   الو الو الو-        

  
  ... لب غر زد ری را از گوشش فاصله داد و زی        بعد گوش

  
   همه مدت ؟نی زدم ای حرف می        پ داشتم با ک

  
   از اول قطع بوده ؟یعنی        

  
   و باز گذاشت کنار گوشششیرد داخل قسمت فوقان گوشه و فوت کی        بعد چند بار زد به دهنه 

  
  ... الو -        

  
  .... آسمان آمدفی ظری        که صدا

  
 چرا نی که رد گم کننی زنی می همه با ذوق تماس گرفتم حرف از انبارنی من انیذاری سر کارم م-        

   بهاروند ؟ی آقانی کنتی مرتب آدمو اذنیدوست دار
  

   ذهنش مانده بود ؟ی توی فقط انبارشی حرف های        از همه 
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   ؟ی و حرف انباری انبارادی حرف خوب زد ؛ فقط نهمهی        ا
  

   ؟یدی چرا جواب نمی کنی کار می معلوم هست اون پشت چ-        
  

 وسط حرفتون بپره ی کسادی خوشتون نمنی مگه نگفتگهی ددمی کار دارم بکنم دارم گوش می چ-        
  ... آدم جواب بده دی دی الو اصال فرصت نمنیگی پشت سر هم منیدار

  
          آسمان

  
 شب باز ی هامهی خودش ماند ؛ پنجره ، ندی بالشت سفی را که قطع کرد تا مدت ها چشمش روی        گوش

ا  عود کرده بود ؛ زانوانش را بغل کرد و چانه اش رشی و درد گلوی اتاقش سرد و شرجیشده بود ؛ هوا
 دهد و ی مقورت را دردناک شی که آب گلوستی و اصال مهم نستی و فکرکرد صبح قشنگشانیگذاشت رو

 اش پر از عفونت است و قرص سرما نهی ترکد و تمام سی کند و سرش دارد می درد مشیتمام استخوان ها
 کرد و لب زد  دستش را نگاهی روزهی فیانگشتر...  دارد یصبح قشنگ...  امروز ی تمام شده ولیخوردگ

...  
  

 به دی چقدر بای دونی ؛ می و گم بشرونی بی و از انگشتم بپری کنطنتی شدی به بعد نبانی از ا-        
 ی ؛ اصال خوب شد که گم شدی گم بشیی چه وقتای دونی ها می انگار باهوشیول! صاحبت جواب پس بدم 

  ... کردنم خوبه قهر وقتا ی ؛ اصال بعض تونه قهر کنهی که آسمانم مدی آقا پسر ، ادب شد و فهمنیا
  

  : حرف مادرش افتاد ادی        بعد 
  

 بودن و آب تو دلشون ی فردوس بود و زنا حورنجای اگر قرار بود مردا با قهر کردن مرد بشن االن ا-        
 تکرار کنن  کار بدشونودی نبای دونن بعد آشتی مردا هنوز نمی نداره وقتدهیقهر فا...  خورد یتکون نم

...  
  

 باز کرد و شی روی زانواش تکان داد و دستش را جلوی اش در هم شد و چانه اش را روافهی        بعد ق
 و آسمان زل زد به دی تاللو نور درخشری زروزهی ففی ظریانگشتان کوچکش را فاصله داد و انگشتر

  یانگشتر
  

 از صاحبت دوست شتریتو رو ب...  باهوش یلیو خ.  ..ای قشنگیلیخ...  من ی روزهی دوست دارم ف-        
  !دارم 

  
  ... شد دهی حد مجاز کشنی از ته دل شد و لبش تا آخرزشی        بعد هم خنده ر

  
 آنروز را امدنی نلی فکر کرده بود قهر است ؛ دلنیرحسی بعد قهر کردن که قهر هم نبود و امی حتی        ول

 رفته بود ، مهم شی سالمتی اسفند همه یمعطل مانده بود و داخل سرما پشت در امام زاده نکهینگفت و ا
 ؛ ستی بلد نی اگر معذرت خواهردی بگادی دی بانیرحسی امنکهی دانست چرا و ای مدی الاقل باینبود ول

  ...دل تنگ...  تنها ی وانهیدل د....  دل نی اردی آرام بگی که کمدی را بگوشی کارهالیحداقل دل
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 و ارسال شد به ی گوشی رودی زبانش و بعد سری آمد رولی دلی افتاد که آن روز بی آن شعرادی         بعد
  ...دل تنگ شرمنده اش کرده بود ...  تنها ی وانهی وسط دل دنی و انیرحسیام
  

 دل ی ، شعر قحطه که های حی بی ذهنش غر زده بود که دختره ری گرادی ای مهی        مرتب از آن روز ن
 ذهنش ی دلی مهی تنها دل تنگ ؟ هان ؟ بعد نی وانهی دل دی کشی ؛ خجالت نمیریگی قلوه می دهیم

 ی شعر هانی ااز گری شعر را فرستاده و دست از سرش بردارد و دنی منظور ای داد که اصال بیپاسخ م
 داخل  زدی ذهنش باز مری گرادی ای مهی فرستد و به خدا منظورش ابراز احساست نبوده و نی نمیاحساس

  ! و من باور کردم یآره تو گفت:  گفت ی ذهنش و می دلی مهیصورت ن
  

 پدرش تمام شده و تا موعد حقوقش ی آمد که داروهاادشی کهوی پدرش که هوا شد ی سرفه های        صدا
  مورد رانی و اصال ای و آنهم زودتر از موعد و منت کشردی بگی حقوقش را از مقتدردی مانده و باز بایلیخ

 همه نی از ای توانست قرض ها را تمام کند و کمی حال پدرش مهم تر بود و اگر میدوست نداشت ؛ ول
 بود و بعد از آن همه ادی زیلی باال آورده بود خی که علی قرضی شد ولیحقوق را پس انداز کند بهتر م

اجب تر از پس انداز  شرخرش عقلش مجاب شده بود قرض مردم ، وی طلب کار ها و رفقایایدعوا و برو و ب
 پول به قول خودش نی استی و معلوم ند شی داشت خوب مشانی گذاشت وضع زندگی میاست و اگر عل

  ... بلند شد شی گفت و از جای کشد و دست آخر الحمد اللهی را کجا خرج کرده و چرا طلبش ته نمامفتی
  

 بافت نازک کی بافت و تن خودش ی مهی بقی که خودش برای اسمانی بود برای        روز سه شنبه روز سرد
 کارها را داشت ؛ اتوبوس را نطوری که هنوز حوصله و جان اشی دست مادرش بود سه سال پیآنهم بافته 

 نیقی کرد تند تر برود حتم به کر رفت باال و فادهی پاطی را قدم زنان و با احتی باکردی شهابانی شد و خادهیپ
 ینیریچشمش افتاد به ش...  شده اند ی قطبی هاخی که تکه ییبرف ها نی ای خورد رویبا سر ، سر م

 نی رفت از بی افتاد و دلش قنج می شود چشمش به زبان ها می رد مشی از جلوی که هر وقتای آسیفروش
 برشته و قرمز و آب انداز دهان شی را دوست داشت که رویمی زبان قدینیری شنی ها همینیریتمام ش

  ... بود یبعد فکر کرد مثال بد ... نیرحسی امی درست مثل انگشت ها باشددهیباشد و کش
  

 سردرش نوشته بود بلور ی که روی به مجتمع هفت طبقه ادی هم گذشت و رسی امالک آجری        از جلو
 دی باقای بود که دقدهی اصال نفهمنجای آمده بود ای سه طبقه باالتر بود و از وقتی مقتدریدفتر کار... زرد 

 رفت و ی مضهی نبودن عری خالی براای خواند و ی دفتر ، کتاب می در کتابخانه ای کار کند و مرتب چه
 ی هم می که توی زد که چند کارمندی می چند تقه ای دفتر مقتدری به درب زرشکشی باطنلیعالرغم م

 یگر وقت لشیاهی سنی کردند که ای چپ چپ نگاهش منی حسری از سکنه امی برعکس شرکت خالدندیلول
  ... رود ی موقت و سر دی آی ندارد چرا هر روز سر وقت منجای ای داند کاریم
  

 ی کرد و داشت مقنعه اش را درست می جاسازواری دی روفی و ظری زرشکی جالباسی را روفشی        ک
  ... پشت سرش آمد ی مقتدریکرد که صدا

  
   ؟ی خوری قهوه م-        

  
 اندازه وقار و ادب داشت و نی هم به همنیرحسید و بعد فکر کرد کاش ام کرد بخندی        آسمان سع

 آسمان ی کوریگربه :  ذهنش جواب داد ی دلی مهی کرد بعد نی دعوت می خالی قهوه کی او را به یگاه
 آنها چه دی خوردم خوش مزه که دور هکی آن کای...  اش ی در خانه پدردی با هم صبحانه خوردنهمهی؛ ا
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 از کنارش رد شد ی ذهنش خواست جواب دهد که مقتدرری گرادی ای مهیو چشمت را نگرفتند و نبود که جل
 ی رنگ برداشت و همانطور که قهوه می زرشکی هارهی گیو رفت سمت قهوه جوش و دو فنجان از رو

  :همانطور هم گفت ...  و موقر لی اصیرانی اکی درست مثل ختیر
  

  ... گفت حالش رو به بهبوده دمی از حال مادرت پرس زدمی صبح با دکتر حرف م-        
  

 ی و امد سمت کانتر و گذاشتشان و خودش هم نشست روینی        بعد دو فنجان قهوه را گذاشت داخل س
   ...ی بلند زرشکهی پایصندل

  
   ...نی بش-        

  
 چرا هر وقت با او حرف ی کرد خوب است که حال مادرش رو به بهبود است ولی        آسمان داشت فکر م

 ی به من میلی خنجایا:  گفت یخودش هم م...  رسد اما نهی خسته تر به نظر مشهی از همشی زند صدایم
  ... فنجان قهوه اش را برداشت یمقتدر... رسند 

  
من از مادرت تو رو  ... می ما هم به خودمون برسستی حاال که حال مادرت بهتره ، بهتر نگمی م-        

  ... کردم یستگارخوا
  

  ... کرد ی        آسمان داشت نگاهش م
  

  ... کنه ی مادرت گفت به من افتخار م-        
  

 کرد خوب است که حال مادرش رو به بهبود است حاال هر چقدر هم چهره اش ی        هنوز داشت فکر م
   ...ستی مقتدریش گونگی از انسررادی رسد حتما ای و نزار به نظر مدهی رنگ پرپیداخل اسکا

  
  ... با برادرتم حرف زدم روزی آسمان د-        

  
   ...ای        با عباس حرف زده بود ؟ 

  
   ...یلیخ..  آقاست یلیخ...  مرده یلی آقا خی عل-        

  
  ! ... ؟ی حرف زده بود راجع به چی        با عل

  
 می استکان چاهیکه حسابش جداست با هم  هم یآقا مصطف...  وصلت نی بود به ای اونم راض-        
 نی کنی اونجا زندگمی خونه بهتر بخرهی میبازم گفتم که اگر الزم باشه خونه رو بفروش...  دوباره میخورد

  ... پر از خاطره است نجایگفت نه ا
  

 ی م را نگهگاریمثال فالن پاکت س...  از لذت حال دوست داشت شتری خاطره ها را بشهی        پدرش هم
 ی ترک می اگر استکانای رونی بدهی را کشگاری خانوم از داخلش سی همان گلایداشت چون فاطمه جانش 

 ی ها با هم دو نفرن استکانی اول ازدواجش با همکسالی بماند که ی انباری گذاشت داخل گنجه یخورد م
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 شانیای و دندندیش چی لذت عشق به هم را مشانی زندگی های خوردند و وسط نداری می چااطیداخل ح
 از پسش بر گری شروع شد که بچه ها آمدند و خرج رفت باال و دی وقتشانی هایبهشت بود و تمام بدبخت

 شهی همی بود وقتنی اش همیری گجهی آسمان نتی را نگفته بودند ولی اخرنی وقت اچی آمدند و هینم
 کرد و گل از گلش ی مفیش را تعر خانومی همان گلای فاطمه جانش ی عشقوالنه های و خاطره ادیپدرش 

 وقت نطوری هم اشهی شد و همی آه از نهادش بلند مد؛ی رسی می شکفت و بعد که به زمان امدن او و علیم
 کند که یری خان جلوگی مصطفی گفتن های باقز خواست ای مشهی گرفت و مادرش همیها دل آسمان م

 غصه خورده یلی آسمان خی ماهگکی سر نکهیا به دی کشی بحث را مشهی کردن ها همفیوسط خاطره تعر
 ی آسمان الل بماند و بعد پدرش از آه مدی گفتند شای آمده و همه اهل محل میچون آسمان به حرف نم

  رفت تا به خنده
  

  ... کانتر ی روینی را گذاشت داخل سی فنجان خالی        مقتدر
  

   خوب آسمان ؟-        
  

  ... بودیال        چشم آسمان به فنجان خ
  

   بعد ؛ باشه ؟رونی بادی بمارستانی حال مامانم بهتر شده از بدی بذارگهی وقت دهی دی بذار-        
  

 گفت بگو چشم و به ی بود که روز نشان کردنش گفت هر چه مقتدرینیرحسی امری او نبود تقصری        تقص
 گذارم کف دستش و ی بزرگ خور را م لقمهنی کنم و حساب کار ای حرام راحتت می دخمه نیموقع از ا

  ... کرد ی آسمان نبود و او فقط داشت اطاعت مریپس تقص
  

   ، افسرده نگاهش کردی        مقتدر
  

   تشنت بمونم آره ؟دی پس هنوز با-        
  

  ... داد ی مکیری تکیری تی پراند و صدای        آسمان داشت ناخن سبابه اش ر ا با ناخن شستش م
  

 خراب شمی موانهی دیستی نی من آرومم وقتی هستیتو وقت...  بدون تو رمی می آسمان من دارم م-        
  ... خوامتیمن م...  دختر ی فهمی مشمیم
  

 رفت ی که مینی در حی اتاق بغلی و دو ساله ستی ببای        فعل آخر را آهسته گفته بود و سرافراز پسر تقر
 ی آسمان انداخت و حتما داشته فکر می افهی و قختیذرا به ر گیداخل دفترش سرش برگشت و نگاه

  ..بد کشد الی عامل شرکت دارد خودش را مری که مدستی نی هم آش دهن سوزنیکرده همچ
  

 هم در شی که محبت هانیرحسی را بشنود ؛ برخالف امی        آسمان دوست نداشت عبارات لخت مقتدر
 سر ی کند و کی خلوت می کند و کی مسخره می کند و کی محبت م ابرازی کدی فهمیلفافه بود و هرگز نم

 آسمان خوب ظر رک پراندن اصال از نیلی خنی پراند و ای رک محبت میلی خیکی نی گذارد ، ایکارش م
  ...نبود 
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 جا هی سرم دیدی کار خاص نمهیشما هم که تو دفتر به من ..  امروز زود برم دی من بای مقتدری آقا-        
   زودتر برم ؟شهید شه مبن
  

  ... تر آورد کی و نزدنیی سرش را پای کرد و کمی هنوز بِر و بِر نگاهش می        مقتدر
  

 ی فهمم آسمان چرا نمیمن نم... قبول کردن منه ...  منهدنید...  کار خاصت دوست داشتن منه -        
 رو به نی از اتوی تونم زندگی داره توپم مهیا سرمهیمن  ... ینی منو بچسبو ببگهی داره می که هی شانسیتون

فقط  ... ی کنم همه چی فراهم مرات بی همه چگمی خوام پز پولمو بدم به خدا ؛ فقط دارم میاو رو کنم نم
 و حال می واسه خودمون بچرخای تو سواحل آنتالهی ماه عسل ترکمی برمیدلتو بده دستم ؛ بذار ازدواج کن

 اونقدر عاشقت بمونم ی شرابی که سزمی رو نشونت بدم اونقدر به پات عشق برای بذار دنمی و لذت ببرمیکن
 کنم ی کشور ، مدلت منی کنم تو بهتری پوشونم ؛ خودتو برند میسر تا پاتو مارک م... که کور شن حسودا 

... ار  سوپر استهی ی و بشیاری از سرا در بی زود سریلی خی تونی مبای زی چهره نی با ایشی مگریاصال باز
 کیآسمان من االن مثل ...  کردم ی خوب کارنی آفری فکر کنینیخودت بش... بعد پولت از پارو باال بره 

اجازه بده حاال که همه خونوادت ...  تونم دست دراز کنم بدون اجازه ی که کنار برکه ام و نمامتشنه 
  ... بدون تورمیمیدم من دارم م قسمت بیبه چ... تو رو خدا تو رو جون مادرت ...  اجازه بده نیراض

  
 ی مقصود خاصی جوجه نیرحسی و به قول امزی چی و ندار و بدهی ندایآسمان دن...         وسوسه شده بود 

 ها باشد یی و باالنیرحسی خوار امثال امرهی نبود و مجبور بود تا ته عمرش جیچی ها هیلی خی برادیکه شا
 ی را می مقتدرنی زریاین دنی بد بود اگر پول و اعتبار و ایلی به نظر خودش خنیوسوسه شده بود و ا

  .... داد ی را منیرحسیگرفت و ام
  

 ی با خودش می کرد و هی پاک می نشسته بود و سبزی بزرگ گرد مسینی بود خانه و کنار سدهی        رس
  ...شمارد 

  
   مهربونهی مقتدر-        

  
   مهربونهنمیرحسی خوب ام-        

  
 هیفقط  ... می گذرانی ، روزگار می و آرامش نسبتی و در امنمی سالمزانمی شکرت که من و عزای  خدا      

 کوچولو براورده کنه تا قد هی کوچولومونو ی کوچولو آرزوهاهی تا نیی بفرست پانیکوچولو مرغ آم
 در لوح تیشگی همذار شکرگذار و سپاس گی هم ما رو به عنوان بنده هاینفرستاد ... می شاد شتیبزرگ

 یم ... میی الطاف توونی داشته هامون رو مدی همه می دونیقسم به عزت و جاللت م... عرش ثبت کن 
 ی اگر دلمون گرفته و گاهمی دونیم...  بنابر حکمت و علم توهه می نداری و هر چمی داری هر چمیدون

 کنه صد یل ناقصمونه که درک نم و عقل به خاطر جههی گرری زمی زنی کنه و هق هق می متمونیمشکالت اذ
 هی فقط می قسم بهت اعتماد دارتیبه جاللت قسم به بزرگوار...  منفعت شهی نداشتن منیقدم اون ورتر ا

 یبنده ها ... ی خودت شادترمون کنیبای زی خودت با روش هاشهی میتو که بزرگ... میکوچولو کم تحمل
   زانشیسارا و عز : رتیحق
  

  اسشی وسط قدی پرعی ذهنش سرری گدرای ای مهی        ن
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 و اخرشم با ی بکشی کرد صبح تا شب تی اول مجبورت می روزانی حسری امنی چرا مهربونه ؟ هم-        
 نی زد و همی نبودنو میچی بود که مرتب بهت انگ هنی حسری امنی همرونی کرد بی و خفت پرتت مریتحق

  .. بود که نی حسریام
  

   بابا ؟-        
  
 ی مدی شد بای موقع نماز که مستدی و رفت کمکش کند بادی پرشی از جادی پدرش را که شنی     صدا   

  ... شد دهی دوباره شنشی پدرش را که گرفت صدایبازو... گرفت یرفت وضو م
  

   به خونه بکشی دستهی بابا می امشب مهمون دار-        
  

   ...دی چرخ پدرشی دهی رنگ پری        سر آسمان به سمت چهره 
  

   مهمون ؟-        
  

   ...رهی آره بابا جان امر خ-        
  

   ؟ی آسمان از خجالت دهان بست و فکر کرد نکند مقتدردی که رسری        به امر خ
  

  نیرحسی        ام
  

همه  نباری بود و اییزای پیای ها برو و بیجاری بی سمت محله ی بابا نئومایمی قدی        داخل باغ جاده 
فرانک ...  برداشته شده بودنیرحسی امی ماه کار طاقت فرسانی آمده بودند که بعد چندی قدم بزرگیبرا

 اطاعت قربان گفتن داشت ر دییضای بدی که نشی از دور آخر کنار رفت و جانشهی فور28 یبا شب نامه 
 و شی روزهانیابکار ا شده بود صشی زندگطانی که به قول خودش شیکس...  روزها ؛ آمده بود وسط نیا

 را بزند به روغن که ی وسط ناننی و اردی را بپذییزای پی تمام راه و چاه هانکهی نمانده بود جز ایچاره ا
   ...ردی اش قوت بگیدوباره خون بهاروند

  
 را محکم فشار داد نیرحسی کننده ، دست امقی و تشوزی آمنی تحسی        گوهر نژاد جلوتر آمد و با لبخند

  ... تکان دادیمودو ع
  

 شاهد نطوری بتونم همدوارمی امدی رو داشتشیستگی گم شما شای مکی بهاروند واقعا بهتون تبری آقا-        
   ...طهی حنیرشد شما باشم تو ا

  
 ؟ پشت بندش سه نفر که از پشت ییزای کاره پچی و همه کاره و هی داللطهی گفت حی را مطهی        کدام ح

   کنار گوشش زمزمه کردی شدند که مقتدرکیوران فرانک بودند نزد دی هانی نشزیم
  

 خرده گرفتن به کارت و ابرو باال دادن و ی اگر کمی سمت چپم کرباسچیکی قاجار و اون نی ا-        
   دوتانی ازنی پنجه تاریخواستن خط و نشون بکشن بابت فرانک به روت ن
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 و ی ته استکانینکی و عدهی کشیه همان قاجار نام با صورت بزند کی خواست حرف تازه ای        هنوز م
   ...کی تر بود سرش را تکان داد و دستش را آورد نزددهی هم کشی که از قد مقتدریقد
  

 جا ی براادی از دستمون بر بی هر خدمتی سازماننی تعامالت بری گم آقا ؛ قاجار هستم مدی مکی تبر-        
  می کنی نمغیافتادنتون در

  
  نی حسری امی بود زد به شانه گاری را که به سی دانست دستی که اسمش را نمی       بعد آن وسط 

  
 و فروش مستعمالت دی شاهنده هستم معاونت خردی باشرای رو پذری حقی بنده ی مانهی صمکاتی تبر-        

 بود اساعه یازیه من ن هر زمان بی ولامی به کار میشرکت البته حکم زاپاس رو دارم و در مواقع اضطرار
   ....فی رسم و انجام تکلیخدمت م

  
 کای حکم آمریکی نی کرد ای داشت فکر منیرحسی سالم نکرد و امی و حتامدی نکی اما نزدی        کرباسچ

 از رو بسته اما قاجار ساطورش را غالف کرده پشت ری شمشیکرباسچ ... سیرا دارد و آن قاجار حکم انگل
  از پشت خنجر بزند البدکمرش که به وقتش 

  
 که دورش ی خواند و مردان سرخوشی می که آن وسط ها ، بلند ترکی زنی و خواننده تی الکی        موز

 با ی گشودند و گه گاهی مششی و ستانی به دست ، زبان به تحسالسی ، گی از نور زرد و صورتی هاله اریز
 از خاطرات عقلی و الت بود که مسی مقتدریاب ها شدند و آن طرف سالن ، رزم رستم و سهریاو همنوا م

 ی دادند و جلوی تعهد دورش قه قه سر می متاهل و بی جوان و زن های کرد و دختر های مفی تعرسیپار
 گردن کلفت ها ، مهران و دختر اکراد دست به کمر در ی خلوت کردن های کنار اتاقچه هایدرب جنوب

خاک بر سرت کنن مهران که :  غر زد ش داخل دلنیرحسیودند و ام بی خالی از اتاق هایکیحال رفتن به 
 مسحور اهی بزرگ و گیو بعد سرش را دوباره برگرداند سمت آب نما!  است ری دگری که دی فهمی میوقت

 عرضه یلی کنند و خی می چه غلطگرانی نداشت دی دست راستش و اصال به او ربطدی بنفش و سفیکننده 
 ی زن مهران مییایتالی ای مثل پرنسس های افهیق ادی ی کرد و وقتی پاک م خودش رایداشت غلط ها
 از یکی نی و در همان حدی دری مهران را مرتی بود و رگ غسی بلمکی خواست واقعا یافتاد ؛ دلش م

 کرواتشان مشخص بود ؛ مختص ی مختص بودنشان با رنگ دودنی شد و اکی مختص اکراد نزدیحشم ها
   رنگی و کت و شلوار و کروات دودی نفتیآب ی قهی داشتند جلیی مجزا اکراد رنگ فرمیها
  

  ... جناب اکراد با شما کار دارن -        
  

 نشستنش که آن ی        بعد هم سرش برگشت پشت سرش و دستش را به سمت اکراد بزرگ دراز کرد و جا
 ی احترام هر چند پوچالی به نشانه یر با نگاه اکراد ، سنیرحسی مجلس بود را نشان داد و امیباال باالها

  ... بلند شد شی رها کرد و از جازی می را روالسیتکان داد و گ
  

 یکوبی پاشی برادی است که باهی سر قضکی فرانک را گرفتن ، خودش ی کرد جای        در راه داشت فکر م
 داشت و هر لحظه غیت خارپشت که ی به رودی رسی مگرشی کرد و مثل بدن نرم خارپشت بود و سر دیم

 یکی در راس جو زد که مبادا بی به سمت او پرتاب شود و به خودش نهیامکان داشت با هر احساس خطر
 کرد که یاکراد هنوز داشت نگاهش م...  منحرف کند ی نشستن او را از هدف اصلزایاز اهرام ثالثه پ
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 دنشی شده بود بوسی عادگریرفت و د مخوف را گری شدن ، دست پکی قدم نزدنی و در اولدی رسنیرحسیام
...  
  

   ...دی که به بنده داشتی سالم آقا و ممنون بابت لطف-        
  

   ...دی زد اما زبانش نچرخی مثل آن شاهنده که لفظ قلم حرف مری حقی بنده دی        خواست بگو
  

 تازه دنشی وسط خند وختی ری مشی مصنوعی از وجنات دندان هاتی باز شد و رضاششی        اکراد ن
  دی سمت چپش را دی دندان طالنیرحسیام
  

   ...نی پسر اقتصاد دان بش-        
  

 کنند و خودش هم شروع کرد به ییرای که پذشی نشست و اکراد اشاره کرد به مختص هانیرحسی        ام
  ... دستش ی چوبپیپک زدن پ

  
 بعد مردن فرانک نوبت به گروهک دور و برش ارنیب فرانکو برات یای تمام دم دستی اههی دادم س-        

 یدی ملکه رو از تاج و تخت نکشی و وزراری تا وزی کنی مورچه رو منهدم می اکونومکی یوقت..  رسه یم
 راه رو دیپس با ... ی شجه خائن موای ملکه تازه به تخت نشسته کی هر آن امکان داره دوباره با نییپا

 ی گفتم که شک نکننویا...  کرد ی و اما و اگر طهی پر از حاشیل و خط مش خطا و احتمایحساب شده و ب
 سر راهت باشه ی هر کسستی راه ، راه ترسو ها ننیا ... رهی و غشهی دستم به خون آلوده می راه ؛ نگنیتو ا

  .... کشتت ی مشیو حکم به نبودش صادر بشه و نکش
  

پسر ارشد حاج محسن ...  آدم بکشد ؟ نیرحسی؟ ام گفت ی خشک شده بود ؛ داشت چه مشی        رگ ها
 ی ؟ چه می بهاروندکی...  ساقط کند او ؟ ی انسان را ، از هستکی دو پا را ، کی...  آدم را کیبهاروند 

  ... ؟ دیگو
  

 ی کارو با دستانی آدمات ای بذارای ی خودتم برستی فرستم ؛ اصال مهم نی چند نفرو برات م-        
   ! ...ی که دستورشو صادر کننهی بدن ؛ مهم اخودشون انجام

  
 گرفت و چشم چرخاند دور و بر صحن بزرگ دورش و بعد با دست اشاره کرد به قی عمی        اکراد نفس

 زد به ی که دست فرتوتش را مینی تر و در حکی آورد نزدیلی تا متفرق شوند و سرش را خشیمختص ها
  ...خمل ، گفت  مهی روی بلند مشکهی پای صندلیدسته 

  
   ....ی رو داری صندلنی خونم حرص ای من تو چشات م-        

  
از همون اولش ...  من ی واسه گرفتن جادهی چطور دلت داره چراغ منمی بیدارم م...  طمعشو -        

تا  دو دی و تمجفی در حد تعرزای با پی و اصال مرادت از همکاریستی ننایی مانیی پانی تو خواهان ادمید
   ...دادمی که اگر بود من بهت راه نمستی و مواجب نرهی جی بیاداره جات
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 گفت اصال ی منیرحسی و امی به او آب بدهی کمدی بای کشی گفت گوسفند را که می        حاج محسن م
 شاه ی و وقتی قربانی برادهی گفت خدا گوسفند را آفری زبان بسته را ؟ حاج محسن موانی حیچرا بکش

 فرستاده و یشکشی پهی هدمشی به ابراهکباریخدا :  گفت ی منیرحسی بخشه و امی نمیه شاه قل بخشیم
 آب ری را زی خونی و چاقودی خندیو باز حاج محسن م ! دی کنی میشما ها قرن هاست گوسفندها را قربان

 کالم خدا  ها وهی آری بچه ؛ تو رو چه به تفسی زنی بزرگ تر از دهنت می گفت حرفای شست و میحوض م
  ! گناه دارد وانی حنی نکردم من فقط گفتم اری گفت من کالم خدا را تفسی منیرحسیو ام

  
  ... گفت ی        اکراد هنوز داشت م

  
  ... زبونش ری طعم خون بره زدی به جاه و جالل منو داشته باشه بادنی که طمع رسی کس-        

  
 کرد که در ی هم نمفی تعری حتشی کس براچی دار و هی  چوبهی بردند پای        پدرش را دست بسته م

 داشت پناه زن و بچه اش باشد ؛ ی سعشهی که همی پدری داشت شانه یآن ساعات نحس چه حال و روز
 آورد که ی ممانی گفته انی وقت ها به ایلیخ...  نا بلدی بلد بود و همسری گفت که پدری خانوم مسنای

 ادی شی و پناه دادن هاشی سرشان بوده که از وجنات و محبت های رویر بلدند چون پدیخوب پسر ها پدر
 رندی بگادی نبوده که ی همسری جگر گوشه هاشان کنند ولی اشان را سپر درد هانهی چطور شانه و سرندیبگ

 ی شهی در سنت همشهی ها همیرانی خوب اکه گرفتند ی مادی پدر و مادرشان نی از روابط بدی را بای؛ همسر
 دی دارد و شای بچه ها بداموزی و محبت ها جلویی زند که روابط زناشوی مطلب سو منی اشانیغنخدا 

  ... خورند ی می درست چوب نابلدیمی غلط نیمی سنت ننی از همیرانی ایمرد ها
  

 گشت تا لباس ی خانوم کل جمعه بازار را مسنای ی نداشت وقتادی ؛ که حاج محسن رندی گی نمادی        که 
 خانوم می مرشی را پشی ، ستش کند و موهادی سفی و بعد با جوراب هااوردی بری کوتاه ، گدی تور دار سفهقی

 اش کند ؛ که یشانی را نثار پی بوسه ای کم ولدی و شای شده ابای زدی کالم بگوکی زد ی مش مشگاهیآرا
وم بار گذاشته بود و تا  خانسنای که از صبح خروسخوان ، یی بعد خوردن غذای نداشت حتادیحاج محسن 

 کی کم نداشته باشد ی و نسوزد و چاشنردی بود تا ته نگستادهی نم دار کنار گاز انی زمری ظهر داخل ز12
   ...ی که لطف کردمنون بکند که خوشمزه بود که میتشکر خشک و خال

  
 اصغر ی و گاه آمدندی مامرزی خدا بی و اصغر آقاادی خاله صی وقتی نداشت حتادی        حاج محسن 

 نوازش ها ، حسرت گرانه ی خانوم روسنای ی داد و چشم های را نوازش مادی فرنگ رفته دست خاله صیآقا
 مادرش مخاطبش بود که دهی ندی به صورت همسرش بپاشد و اصال لبخندزی محبت آمی شد لبخندیزوم م
 محبت داخل بستر دی شبانه و شای بلد بود و همبستررونی بدی فقط خریحاج محسن از تمام همسر... باشد 

  ... نبودند ی بودند و همسرزهی غری همه از رونهایکه خوب ا
  

 شود ی خواهد مرد زندگی اگر مردی بگادی زهای چیلی خدی زد بای مبی داشت به خودش نهنیرحسی        ام
ده افتاد و همانجا کنار  حکم صادر شییای و اکراد و فرانک و گروه مافمی و ابراهی گوسفند و قربانادیو بعد 

 به دست در حال رد شدن بودند ب که کتای پله ها و دو دختر جوانی پارک بهارستان افتاد روینرده ها
 است و احتماال عاشق شده و حالی بنکهی کردند و افی تعرشیپی هم و از بر و کول و خوش تیزدند به پهلو

 زشت یبدان عاشق دختر:  سر خوش گفت یکی آن  کردههی تکی الهی بر می جوانیدی خواند اگر دشانیکی
  ....! کرده هیشده و گر
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   که قول مرد بودن را به حاج محسن داده بشکند و بشود آلت قتاله اکراد ؟ینیرحسی شود امی        مگر م
  

   اش و بکشد ؟ی خانوادگی خدا دوستی شود پشت کند به تمام سبقه ی        مگر م
  

 آسمان ، دست رد بزند به امام زاده و برود امثال ی خدای تمام جواب محبت ها شود دری        مگر م
  فرانک را بکشد ؟

  
 قاتل ؟ آنهم قتل عمد ؟ از کی بهاروند پسر ارشد حاج محسن بهاروند بشود نیرحسی شود امی        مگر م

 یت و کثافت و آشغال هر مرگ و کوفی انتقام ؟ از روی ترس ؟ از روی طمع ؟ از روی ؟ از روی آگاهیرو
 صابکارش را گوش کند ف حرنباری دست به اسلحه ببرد و انیرحسی شود که امی شود نمیکه هست ؛ نه نم

 گری ددی آسمان را نداشته باشد شای آسمان را نخواهد داشت که اگر خدای خداگریکه اگر قتل کند د
  ... را هم نداشته باشد یآسمان

  
 خانوم ، کنار سنای که یاقی را حفظ بخواند درست مثل همان سبک و سنیاسیره  گرفته سوادی        که تازه 

تازه .  هزار معجزه دارد نیاسی ؛ ی هر روز بخواندی گفت بای زد و می داغ ها را هم مازی خواند و پیگاز م
 و  خواست به حرف آسمان گوش دهدیتازه م . دی گرفته بود مثل آسمان بعد هر نماز واجبش ذکر بگوادی
 خواست یم.  خواست برود امام زاده توبه کند یتازه م.  ننوشد شی درد های ممنوعه را در خلوت هاگرید
 بذر دی که با آسمان رفته بودند خرشی ماه پکی نیهم.  مهران هم ظاهر نشود ی های در پارتی حتگرید

 دستش گذاشت ی را روی رد شد و آسمان اسکناسنیرحسیم ظاهر شد و اشانی گدا جلوکی و حانینعنا و ر
 و اگر قضاوت با امثال من ی انفاق کنی دارفهی تو وظی قضاوت کنی ندارفهیتو وظ: و از قول مادرش گفت 

.  و از آن روز ده ها بار به فقرا کمک کرده بود مینی اول خودمان ، خودمان را به قضاوت بنشدیو تو بود با
   جنباندی داشت و حداقل سر میرا در هوا نگه نم ی جواب سالم کسگرید.  بود دهجواب سالم ها دا

  
  !حاال برود آدم بکشد ؟ ... ریی همه تغنی آسمان ، بعد ای خدای همه معجزه نی        بعد ا

  
   انسان راکی        

  
   گوسفند راکی        نه 

  
   زبانت ؟ری ؟ زی طعم خون برود داخل چدی بادی گوی اکراد مدی گوی        اکراد م

  
  دینه نبا .... دی نشده باوانهی برود ممنوعه بنوشد تا ددی      با  
  

 دوبار ؛ درد نداشت ؛ درد کباری ؛ لهی می سرش را مشت کرد و سرش را محکم کوباند روی        موها
 دردش یآستانه .  کردند ی جسمش درد را حس نمی عصب هاگری بود که دادی آنقدر زدی جدتیمامور

  ...رفته بود  فراتر یلی خیلیخ
  

 انی فرق سرش مانی می گرمعیما . لهی می بار بود که سرش را کوباند رونیازدهمی بار بود نه نی        دهم
 اگر ی تواند آدم بکشد ولینه نم.  نرم و گرم ؛ دوباره سرش را کوباند یعیما.  مواجش راه گرفت یموها

 ها چه زی چی هی بقفی ؛ تکلبگذارد جواب ی را بتی مامورنی اکراد بزند اگر نکشد اگر ای نهیدست رد به س
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 نی از هفت خوان رستم رد شد و خوان هفتمش اگر ادی کسب اعتماد اکراد بای شود ؟ به قول مهران برایم
  ... گوسفند را هم نکشته بود ی که حتینیرحسی امیباشد شکستن شاخ غول است برا

  
 عضالت ی روستی گرم چعی مانی دانست ایه بودند نم دورش را گرفتیتی گرم شد و جمعشیشانی        پ

  .... که انگار غلظتش کمتر بود یگری گرم دعی چشمانش پر بود از مای کاسه ی ولشیابرو
  

   بودند و نبودندی        صداها قو
  

  دی آقا بس کن-        
  

   تونم کمکت کنم ؟ی شده می چ-        
  

   است ؟وانهی د-        
  

   !ادی نمختشی به سر و ر نه-        
  

  .... کشه ی االن خودشو مرهی جلوشو بگیکی -        
  

  ...رهیگی دامنمونو مشهی می شرهی می برای خوب بکشه به من و تو چه ب-        
  

  .... تنها باشه دی بذارمی برنیای آره بابا ب-        
  

  .... تماشا نداره گهی دنی بر-        
  

 بهاره داشت خفه ی چه کنم های آخر که کاسه ی ؟ مهرانه گفته بود در آن روز هاردی گیم        دامنش را 
   کردیاش م

  
   تو ؟ی کار کردی چی آبج-        

  
  ی کار کردی با ما چتی با زندگندتی تو با خودت با آی آبج-        

  
   ؟امکی س-        

  
  ! ؟ی فهمی قاتل پدرمونه می عوضی اون پسره -        

  
   کردی بند پهن می        مهرانه لباس ها را رو

  
گردن .  داد بابا رو دار نزدن خودش ، خودشو کشت تی داده بود اون که رضاتی اون که رضا-        

   نندازامکیس
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 کرد ی درک مدی فهمی منیرحسی امی نبود ولشانی و فاطمه حالی علریام.         بهاره ماتش برده بود 
 ی تا پای خاطره دی شادندی وقت نفهمچی کرده بود دردش را هی خاک بود و خودکشریود زپدرش روزها ب

هزاران احتمال  .. .دیشا ... دیشا ... یی آبروی درد بدیشا...  نداشتن سنای درد دیشا..  دار رفتن یچوبه 
 تیادر رضا اکراد ، برادر عاشق مامکی خودش را کشته بود داخل سلولش و قبلش ، سی ولنیقیدور از 

 بود ی مهرانه البد که جسم مهرانه را گرفته بود و جسم پدر را داده بود ؛ گرو خوبیداده بود ؛ بعد همبستر
  .... بود ی خوبی؛ گرو کش

  
  دی را کششی موهانی حسری        ام

  
ر انداخت و  سرش ؛ مهرانه چادر را از سی بود برانی هم سنگشی موهادی رسی        اصال به آن روز ها که م

   را با شانه داد باال و رفت سمت باغچهشیتاج موها
  

 داد االن واسش ی نمتی اگر رضاامکی ما کشته ؛ سی که آدم نکشته باباامکی داد ستی رضاامکی س-        
   داد رو حرفش موندتی اون رضای کردم ولیتره هم خورد نم

  
   زدی        بهاره داشت زار م

  
 دل مامانو یبرادر اون عوض...  به هم ختی رمونوی رفته برادر اون کثافت تمام زندگتادی انگار -        
 ی فهمی می زنی منهی که سنگشو به سیامکی برادر همون سی کرد مامان برسه به مرز خودکشی کاردیدزد

خت  بود سنی درد سنگنیا ؟ من از درس و دانشگام افتادم اونقدر نی مار تو آستی مهرانه شدی گی میچ
  ! کرده ؟ری خونه خراب کنمون گشیبود بعد تو گلوت پ

  
 ی اش زد ؛ نه حرف از بی پانزده سالگرتی ؛ نه حرف از رگ غدی پانزده ساله نه داد کشنیرحسی        ام

 قهی آن دوره زمانه ، جو پشت لب سبز شده اش ، ی ؛ نه مثل جوانک هاشی پدری ؛ نه حرف از بشیمادر
 و فکر کرد چند زانوانش ی اتاقش کز کرد و نشست و سرش را گذاشت رویا رفت گوشه تنه . دیاش را چسب

 و حقش را بگذارد دیای برادر عاشق مادر در بنی که بتواند از جلوِ ای بگذرد تا برسد به وقتدی باگریسال د
  ...کف دستش 

  
 بودند و ستادهی صف ب صف آدم ا اشدهی        بلوار سعادت مثل تمام پنج شنبه ها شلوغ بود و بازار سر پوش

 و وارد پاسداران ابانی را رد کرد که برسد به ته خدهی پشت به پشت چسبی لعنتکی تمام ترافنیرحسیام
 ی و همان موقع زن جوانبود چپش درد گرفته ی آمد قوزک پای منیی پاشیی از لندکروز طالیشود و وقت
   چک کردن بود گفتلیهر کنار دستش که در حال موبا نگاه کرد و به شونیرحسی به امی چشمریرد شد و ز

  
  ! مکه ی حاجی و بعدشم حاجذارهی رو دختر مردم اسم می نده هر کری خدا خ-        

  
 دی چهار ساله را چنان کشی کند و دست بچه هی و کنامای با انیرحسی امی        و بعد نگاهش را از سر و باال

  !ستشو  دیکند:  لب گفت ری زنیرحسیکه ام
  

 نیرحسی کند امی گفت چرا خاله فکر می با خودش منیرحسی پخته بود و امی قورمه سبزادی        خاله ص
 وارد هال شد و ادی ، خاله صنی دوست دارد ؟ و در همان حی ها قورمه سبزیرانی درصد ا70هم مثل 



  تایس
  

 

 

316

 را باال آورد شکرد و سر را جمع نیرحسی داخلشان حواس امی شربت و قاشق های هاوانی لکیری تکیریت
...  
  

   خاله جان ؟ی خوب-        
  

 ی را با همان صداینی و بعد سنیرحسی زد و برق چشمانش خورد به مردمک امی لبخندادی        خاله ص
  ی عسلزی می گذاشت روکیری تکیریت

  
  ... پسر گلم ی برگذار کنی و خوشری با ختوی تو عروسی وقتشمی خوب م-        

  
 دی عوض کردن حال و هوا پرسی شلوارش و برای اتوی به تادی زد و چشمش را کشی تلخندنیرحسی   ام     

.  
  

   ؟دی عی چه خبر از سبزه -        
  

 کوتاهش را پشت سرش جمع کرد و با کش قرمز داخل مچش بست و بعد دمش را ی موهاادی        خاله ص
  دیکش

  
 جان هنرشو از االن قهیخوب خدا رو شکر صد!  ؟نیرحسی امیفتاد ای نمدی عادی ی سالچی ههی چ-        

 گمیم...  و سال نو کردن و سبزه دی عی سر به هوا رو اورده تو حال و هوانیرحسی که امدهیداره نشون م
   درسته ؟ی بسازگهی کارخونه دهی ی خوای گفت می مقهی صدنیرحسیام
  

 مو به دی به بعد بانی تصور مسخره را که از انیت و فکر ا شلوارش را برداشی تای پرز رونیرحسی        ام
 موج دی و مشروح اخبار بگواوردی باز کند و علت بادی خاله صی گفته براقهی را که به صدیی هازی چیمو

   جمله را انتخاب کردنی و کوتاه ترشی هامکرهی نیخورد تو
  

  ! بخواد ی تا خدا چ-        
  

 بود اگر دهی که پرسنیرحسی بود در جواب امدهی را از آسمان شنی کاربردی  جملهنی بار انی        آخر
 هی و برنامت چی کار کنی چی خوای ها رو متقبل نشه منهی هزگهی دزای بگذره و مادرت خوب نشه و پکسالی

 بخوام یکروزی بود اگر دهی پرسنیرحسی ساعت بعد که اممی نیو حت...  بخواد ی؟ گفته بود تا خدا چ
 و ی جمله را به کار برده بود و با خونسردنی ؟ و باز هم ایگی کنم نه نمتی خالمو و بهشون معرفشیت پببرم

 گی گتی نهای بی رفته بود داخل مموری جمله کاربردنیو ا....  بخواد ی گفته بود تا خدا چی تفاوتیب
   :دی مالشی دست هایو را رqv و کرم اوردی خودش نی و به روامدی اما خوشش نادی و خاله صنیرحسیام

   خالت ؟شی پیای مدی روز ع-        
  

   و باز گفتدی ته دلش خندنیرحسی        ام
  

  ... بخواد ی تا خدا چنمی حاال بب-        
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 ی فرار از نگاه های که شربت را براینیرحسی زل زد به امی شاکی اقهی دو دقادی خاله صنباری        و ا
  دینفس سر کش کی خاله یسرزنش گرانه 

  
 جمله نی ای جمالت قبل مقدمه ی و انگار همه دی بعد را پرسی نگاه شد و جمله نی االی خی        باز خاله ب

  بود
  

   قراره عقدو بذارم ؟ی ک-        
  

 انگشت اشاره اش را تند باال نباری اادی فعال حرفش را نزن و خاله صدی لب باز کرد که بگونیرحسی        ام
   کرد کهنیرحسی نگاه امزیو تآورد 

  
   اون ور تراابونی کنم سه تا خی طبقه سوم خونم پرتت منی بخواد از همی تا خدا چی بگنباری اگر ا-        

  
 و بعد با همان دهان باز مانده از خنده به دی ، قاه قاه خندادی از حرف خاله صنباری انیرحسی        و ام

 پر ی خاله نی زد و فکر کرد با ای درونش موج می مادرانه ی که آرزوها شدرهی خادی تپل خاله صی افهیق
  از آرزو چه کند ؟

  
   و آرام تر گفتنیی دستش را کم کم شل آورد پاادی        خاله ص

  
 سفر مشهد باال سر حضرت هی میری کنم و می مدای پمی از تو تقومنوی روز خوش کی ماه بعد خوبه ؟ -        
   خوبه مادر ؟ارتی و هم زاحتی ؟ هم س هامی کنیعقد م

  
 و بلند دی هلهله کشنیرحسی امی سکوت های همه ی به نشانه ادی باز سکوت کرد و خاله صنیرحسی        ام

   را به سمت سقف خانه اش باز کرد و بلند گفتشی و دست هادی را چند بار بوسنیرحسی امیشد و رو
  

   صاحب حق ، شکرتای -        
  

   بافت دست آسمان را دور گردنش سفت تر کرد و دستانش را به آغوش برددی شال سفنیرحسیام        
  

   ؟ی خوری سرده سرما نمنقدری انجای خاموشه چرا ای خاله مگه بخار-        
  

 لهیتی و بعد که فی سمت بخاردی گوشتالو دوی با آن پاهاعی انداخت و سرنی حسری به امی        خاله نگاه
   در همان حالت خم شده گفتچاندی پاش را

  
   ؟ی مادر نکنه سرما خوردادهی که تا آخر زنی ا-        

  
  ... اش یشانی پی و دست گذاشت رونیرحسی بلند شد و برگشت سمت امی        بعد هم با بسم الله

  
   ؟ی داغنقدریچرا ا        = 
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 یشانیپشت دست چپش را چسباند به پ خودش و دوباره یشانی پی        دست راستش را گذاشت رو
  نیرحسیام
  

 ی دورت بگردم الهی خالت الهرهی بمی مادر ؟ الهیی سر پای چطوری سوزی می تو که تو تب دار-        
  فدات بشه خالت

  
  نیرحسی برگشت کنار امدی و سفی آبی پتوکی داخل اتاق گوشه هال و با دی        بعد هم دو

  
  ...  پتو بندازم روت ی کنار بخارنی پاشو پاشو بش-        

  
   تکان نخوردشی از جانیرحسی        ام

  
  ی کنیچرا شلوغش م...  که ستی نمیزی خاله چ-        

  
  نیرحسی ساق دست امی اخم کرد و محکم با پتو زد روادی        خاله ص

  
 ی سوزی تو تب میم تو دار نگرفتی جدی هست ولشیزی چهی گفتم رنگ به رو نداره ستی نتیزی چ-        

   ؟ی از کی شدینطوریچند وقته ا
  

 را گرفت نیرحسی دست امنی سرش برگشت به سمت در و در همان حادیخاله ص...  در آمد ی        که صدا
 ی انداخت باالی که پتو را تا شانه مینی نشست و خاله در حنی زمی رونیرحسی و امیو کشاند تا بخار

   گفتنیرحسیام
  

   استقهی فکر کنم صد-        
  

 آسمان افتاد و تا پتو را بزند کنار و شال دی شال سفادی باال و بعد دی پتو را کشالی خی اول بنیرحسی        ام
  .... پله ها نیی بود به پادهی فرز و چابکش رسی دور گردنش را باز کند خاله ی شده دهیچیهفت دور پ

  
 ی زمستانی سمت کمد لباس هادی پرکراستی و امرزی خدا بی اصغر آقا بلند شد و رفت اتاقشی        از جا

 افتاد که ادشی اصغر آقا و بعد یادگاری یمی اورکت قدی گذاشت رواطیو بازش کرد و شال را با احت
   گفتی مادی خاله صشهیهم
  

 شیانم بپوش محض امتحی وقت بر ندارهی بهشا ی شگون نداره دست بزنی نگهش داشتم ولیادگاری -        
 از عی خاله اش دور حلقش را گرفت و شال آسمان را سریو بعد خرافات خاله زنک ....یتو هنوز جوون

   آمدی ماطی از داخل حقهی کردن صدی احوالپرسی بگذارد و صدایگری دی اورکت برداشت تا جایرو
  

   ؟یدی براش خر-        
  

   هنوزنیدی آره مگه ند-        
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  در نه ما-        
  

   بود شالگردنشو ؟دهی نپوش-        
  

   چرا اون که دور گردنش بود ؟-        
  

 که نشون کرده بودم تموم کرده بود ی اون مغازه امی ؟ قشنگ بود ؟ کل بازارو گشتدهی پس پوش-        
   ؟نجاستی کنم حاال کجا هست؟ ادای رو پی همون اولی راش ببرم تا لنگه ابونیمجبور شدم سه تا خ

  
 یگری دی وقت جاچی هقهی افتاد که صدیی دستشوادی کهوی مانده بود شال را کجا بگذارد و نیرحسی        ام
 و داخل شی کرد به خاطر درد زانوی استفاده می هم که از توالت فرنگادشی رفت و خاله صی نمییدستشو

   ...دی رسی اگر می گذاشت مگر مهمانی پا نمی کسیی دستشونیا
  

 کرد و رفت زانی پشت در آوی جالباسی را باز کرد و شال را رویی و در دستشورونی از اتاق بدی پر       
 و پتو را تا ی و بالفور خودش را انداخت کنار بخارستی گردنش نی روقهی افتاد شال صدادشیسمت پتو که 

 در و بازش کرد و در یجلو دی رس، زانو و کرم ی تا روی پالتوکی با قهی صدنیچانه آورد باال و در همان ح
   اش نگران شدافهی آورد قی پاشنه سه سانتش را در می که بوت هاینیح
  

   ؟ی شدضی مرنیرحسی ام-        
  

 دستانش به ی بود و سرمادنی ناله کرد و سرش را آرام تکان داد و قلبش در حال کوبنیرحسی        ام
 قبل که اصال دوست نداشت ی قهی چند دقیو کردن ها و بدو بدجانی بود از فرط هدهی انجماد رسیدرجه 

 ی تبصره و علت هم ما و بعد هزار تستی دور گردنش نقهی گند بزند و رو شود که شال صدادی خاله صیجلو
   ...قهی گفت و آخرش صدی مقهی که اولش صدیادی خاله صیاورد کارساز نبود برا

  
 ی که مینی در حادی و خاله صنیرحسی امکی نشست نزد رها کرد و آمدی پشتی را جلوفشی کقهی        صد

   گفتدیخند
  

  ارمی شربت بهی من برم -        
  

   ؟نی شربت دادنمیرحسی که به امنی خاله جون نگ-        
  

          خاله از همان داخل آشپزخانه جواب داد
  

   جانقهیه صد خونه خاله و شربت آب زرشک خالشو نخورادی بشهی آره خوب مگه م-        
  

  نیرحسی امی به پتودی دست کشقهی        صد
  

   ؟نیرحسی امی شدینطوری ای االن گرم شه بدنش از کدی باشهی حالش بدتر منی آخه خاله با ا-        
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   پتو چشمانش را باال دادری زدهی همانطور خزنیرحسی        ام
  

   اوم ؟-        
  

  ان سر تکان داد نگری افهی با همان ققهی        صد
  

   ؟ی چقدر رنگش قرمزه تب داری شدضی مری از ک-        
  

 ی مدتقهی و صددی سرش را پس کشنیرحسی و امنیرحسی امیشانی پکی        بعد دستش را آورد نزد
   درست نشست و گفتدیای به خودش بکهوی نگاهش کرد و بعد انگار رهیهمانطور خ

  
  .... آن کی یعنی حواسم نبود دی ببخش-        

  
   خاله برگشت به هالنی و در همان حی کنار بخاری داد به پشتهی و رفت عقب تر و تکدی کشی        بعد نفس

  
   لرزهی داره مدمی دهوی ضهی بچه مرنی دونستم ای خاله من اون موقع نم-        

  
   بوددای پتو پری که تنها چشمانش از زینیرحسی        بعد هم رو کرد به ام

  
   ...ی بخور گرم شرخرماروی شنی اای مادر بای ب-        

  
 دستش را باال آورد و پتو رفت کنار عی کرد سری عوض نمای خاله را با دنی خرماهاری که شنیرحسی        ام

  ... پتو و شروع کرد به ناله کردن ری زدیو از فکر و احتمال لو رفتن دوباره دستش را کش
  

  !رمیمی خدا دارم میآ...  خوام بخوابم یخاله حالم بده م تونم ی نم-        
  

 را عقب برد و ری شوانی ، رخت پهن کرده بود داخل چشمانش ؛ لی واقعا نگرانگری که دادی        خاله ص
   شدرهی خقهی دو زانو نشست و بهت زده به صدیهمانجا رو

  
 عجب ای لرز افتاده به جون بچم خداینطوری حالش خوب بود نکنه از شربت من اشی ربع پهی تا -        
   پسر جان ؟ابونی افته تو خی تب داره راه منقدری که ای کردم آخه کسیخبط

  
   کرد جواب دادی همانطور که ناله منیرحسی        ام

  
 اومدم که حسابم با کرام ی کارت دارم بعد اگه نمای بنی آب دستته بذار زمی خوب خاله خودت گفت-        

   بودنیکاتبال
  

   آوردنیی را پاشی صداقهیصد...         و متعاقبش ناله 
  

   آخه ؟ادی حالش بنی با انی خاله چرا اصرار کرد-        
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 مردم ی کاش می حالش بده ؛ انقدری دونستم ای خاله جان من پشت دستمو که بو نکرده بودم چه م-        

 زدمم ی دارت که نمامی تونم بی ناخوش احوالم نمی گفتی م کلومهی حرفو نزده بود خوب خاله جان نیو ا
  ...که 

  
   ناله کردنیرحسی        باز ام

  
 و ی انداختنی قد مادر ارزش ندارم که حرفمو زمیدی دی گفتی مکسالی فقط تا ی زدی دارم نم-        

  یبونه آورد
  

 شال به ی بود که اصل ماجرای راضنیرحسی و امدی قه قه خندنیرحسی از ادا در اوردن امقهی        صد
 راحت نشست و با ی شده کمی جو خانه ، خنده و شوخدی سپرده شده که ناگهان خاله که دیفراموش

  نیرحسی امینیحرفش زد پشت گردن خوش ب
  

   !هی دخترمون چطوری قهی سلنمی نشونم بده ببدهی برات خرقهی شالتو که صدی خاله راست-        
  

   باز بلند ناله کردنیرحسی        ام
  

  ... زنم خالهی مخی خونت سرده دارم نقدری چرا ا-        
  

 ژاکت کی و با امرزی خدا بی بلند شد و رفت داخل اتاق اصغر آقاشی کرد و از جای        خاله باز نچ نچ
   برگشترهی تیقهوه ا

  
   کنهی گرمت نمتمی کبرخی سهید  قی که تنت کردی اون بلوزی بپوش گرم شنوی اای مادر بای ب-        

  
   گفت ؟ ی بافت آسمان را مدی        بلوز سف

  
  

   گفتقهی        صد
  

  ! بود می ضخیلی ؟ اون که گرم بود خیدی پوشموی که اون روز گرفتی ا اون-        
  

   پتوری خودش را برد زشتری بکند و بی مانده بود چه غلطنیرحسی        ام
  

   کنهی گرمم منی همارمی خوام درش بی خوبه نمنیه هم نه خال-        
  

   داد زدنی حسری تر آمد و با اصرار خواست پتو را بکشد کنار که امکی        خاله نزد
  

  !! راحتم نی نکن با همتی تو رو روح اصغر آقا اذای نزدی خاله دست زد-        
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   متعجب رفت کناردی را شننیرحسی        خاله که قسم ام
  

   حاالی خوری باشه خاله چرا قسم م-        
  

 قورمه ی نهار نگه داشت و بوی را براقهی ، خاله ، صدنیرحسی نشستند و از شانس گند امی ساعتمی        ن
 بود صبحانه هم بخورد دهی آخر هفته نرسی از فرط کار های که حتنیرحسیپخش شده بود داخل خانه و ام
   کردی فقط ناله ممعده اش در حال سوراخ شدن

  
   ...نی ندارم شما بخورلی تونم می نم-        

  
 دوباره نیرحسی صفر امری شانس زی ساعتمی اورد و بعد نوهی را خوردند و خاله بعدش می        قورمه سبز

 ی که مثال خودش را به خواب زده بود تا صدانیرحسی و امیی خواست برود دستشوقهی که صددیبه اثبات رس
 شال افتاد و پتو را تا ادیو بلند شد و » نه  « دی به گوشش خورد داد کشیی روشن شدن برق دستشوکیریت

 در حال ونیخاله آنطرف تلوز ... قهی صدی در روبروی شانه اش باال آورد و با خودش کشاند تا جلویرو
  کرد ی بهتش داشت دود منیرحسی امی جلوقهی خشکش زده بود و صدیمیور رفتن با آنتن قد

  
   ؟نیرحسی شده امیزی چ-        

  
   اوم ؟-        

  
   سر تکان دادکیریستی هنیرحسی        ام

  
   خواد بشهی می نه چ-        

  
   پلک بزند گفتی حتنکهی همانطور بهت زده بدون اقهی        صد

  
   تو ؟ی خوب-        

  
  ... خوبم ؟ آره -        

  
   افتادادشی کهوی        بعد 

  
  رمیمی داره دارم مدنی پرسنمی ا-        

  
          خاله از همان دور داد زد

  
  ! خاله جان ؟هی کارا چنی ارهیگی درد مشی کلیی خوب برو کنار بره دستشو-        

  
 ی جالباسی بکند ؟ شال آسمان روی چه غلطدی باقای کرد االن دقی داشت با خودش فکر منیرحسی        ام

 شال نی که ااوردی برمال شود خاله تا ته ماجرا را در ننی و اگر استی نقهی و شال صدیل، گردن او خا
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 خاله را ی روضه خانداشت و اصال دوست نهی به گردی رسی و ته ماجرا مستی ، ول کن نستیدستباف مال ک
  .... خاله شروع کند تمام شدنش با خداست ی دانست وقتی منیرحسیبعد سالها بشنود و تنها ام

  
   اول من برمدی بایعنی کنه ی من دلم درد م-        

  
   باز از آن دور گفتادی        خاله ص

  
  ی رفتی می خوب خاله تو که توالت فرنگ-        

  
   رو برمیکی نی ادی باستی نه االن حالم خوب ن-        

  
   چند بار پلک زدی بود ولدهی هنوز بهتش نخوابقهی        صد

  
  وب باشه برو برو خ-        

  
 دی هم سابی روی را از فرط گرسنگشی سرش را برگرداند و روده اش صدا داد و دندان هانیرحسی        ام

   آمدادی خاله صیو درب را باز کرد و صدا
  

  ! با پتــــــــــو ؟-        
  

   خشکش زدنیرحسی        ام
  

   سرده خاله-        
  

  شهی مفیتو کث پی دونم خاله ولی م-        
  

   گفتقهی        صد
  

   پالتوی منو بپوشای اونو بده من ب-        
  

   داخل و در را بستدی پتو را کشنیرحسی        ام
  

   خوبهنی خوام همی نه نم-        
  

   آمدی از پشت در مشانی        صدا
  

   حالش بدهیلی خمارستانی بمشی خاله ببر-        
  

   نخوردهیزی اومده چی که از وقتنی ای انگار ول اسهال شده-        
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   شربته نکنه ؟نی خاله از هم-        
  

  ای زنی از شربت من تابحال اسهال نشده حرفا می خاله کس-        
  

 ی می خالدی بای که معلوم نبود تا کی معده اشی چشمش به شال آسمان بود و فکرش پنیرحسی        ام
  ...ماند 

  
   به در تقه زدادیه ص        خال

  
   حالت خوبه خاله جاننیرحسی ام-        

  
   کز کرده بود ناله کنان جواب دادواری که با پتو گوشه دی در حالنیرحسی        ام

  
 به سرش زد شال آسمان را برداشت و دور کمرش بست و بلوز ی فکرکهوی بعد رمیمی نه خاله دارم م-        
   رفت سمت دربکراستی و رونی و ناله کنان آمد بچی و پتو پدی کششیرا رو

  
  شمی خوب نمینطوری دکتر ارمی خاله من م-        

  
   آمد کنارشقهی        صد

  
  امی منم باهات م-        

  
   ناخواسته بلند داد زدنیرحسی        ام

  
  ... نه -        

  
  دی را پوششی کفش هانیرحسیام کردند و ی هر دو بهت زده تنها نگاه مقهی        خاله و صد

  
 ی خطرناکه وقتیلی خروسی ونی ا؟ی تو هم سرما بخوری خوای منی ماشهی سرما تو نی تو ایعنی -        

  رمینه خودم م...  کشه ی نافرم انداخته تو رو مینطوری که مردمو ایمن
  

  دی سرخ شد و خاله خندقهی        صد
  

   خالهامی پس من م-        
  

   محکم و قاطع گفتنیرحسی ام       
  

   بابای استمی بچه که نرمی خطرناکه خودم مروسی ونی اگمی خاله م-        
  

   کرد گفتی پله را طنی آخری رفت و وقتنیرحسی        ام
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   خالهارمی بعدا پتوتو م-        

  
  ایبر بد خشمی خاله جان نصف عمر می خبرم نذاری خدا به همرات مادر از حالت ب-        

  
 دیچی و تا پاسداران را پشیی به سمت طالدی و در را بست و بدو دورونی        سرش را تکان داد و رفت ب

  ... قلبش آرام نگرفت یداخل کالنتر
  

 نام تماس گرفت و از صورت ی وقت ، صمداستی را متوقف کرد و با رنی ماشی ساختمان شهرداری        جلو
 می زده بود حرف زد و دست آخر بعد نلیمی اشی من بابت مشورت ، براشیپ ی هفته کی که ییجلسه ها

 جا پا باز نکهی مسائل و ای جهت باز کردن برخی و صداقتیی امثال فدادنیساعت حرف حول و حوش د
 است ی ساختمان شهرداری دو نفر ممکن بود گفت که جلونی ال ممکن توسط ای گرفتن هادییکردن وسط تا

 کی یامدی که مرد مومن چرا از اول ندی خندی خدمت برسد که صمدستیمالقات حضور به ازیو اگر ن
 نطوری را انجام داده و از ای هم سفارش مقتدرنجای فکر کرد که تا همنیرحسی تازه گردد و امیدارید

   هم کنندیزی مری مانده که طلب زنی است و همزاری بند پ بیمالقات ها
  

 ی از شدت درد و همه ادی ترکی و اصال سرش داشت می راند تا مطهرکراستی را روشن کرد و نی        ماش
 دور فرانک و من جمله ی آدم نمای گوسفند هادی بانکهی دانست و ای حکم داده شده مونی درد را مدنیا

  . کرد ی و نفسشان را کوتاه مدی بریخود فرانک را هم سر م
  

 را یش را به فرمان گرفت و با دست راستش گوش اش زنگ خورد و دست چپی        اواسط راه گوش
   آمدشی زد صدای که آسمان زنگ میی بزند مثل تمام وقت های حرفنکهیبرداشت و بدون ا

  
   من دم در خونتونمنیی بهاروند کجای سالم اقا-        

  
  ستی کرد امروز که شنبه نی ساکت ماند دم در خانه او چه منیرحسی        ام

  
   خونه ؟نیای می کار واجب دارم کهی -        

  
 چقدر کند دور زد و انگشت شستش را یی جلونی و ماشدیچی        کار واجب دارد ؟ ابرو باال داد و بلوار را پ

   بوقیفشار داد رو
  

  .... تو راهم -        
  

   لرزان جواب دادی        آسمان باصدا
  

  ... باشه پس من منتظرم -        
  

   وقت روز ؟نی واجب دارد ؟ ا        کار
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 آن شرکت که ی کند توی چه کار دارد می باشد و اصال مقتدری شرکت مقتدردی بانکهی        االن مگر نه ا
   کنند ؟ی می گردابانیکارمندانش خ

  
 چند نفر ی به برج بلند از دور ، نمادهی هفده و نرسی داخل مطهردیچی        با همان دست چپ فرمان را پ

 که پشتش به ی که انگار داشت با مرد جوگندمهی همسای و کنارش موکلدی خانه دی رهی درب تی جلورا
 و آسمان کنار پسر بش بود تا خوش و هی شبی بحث جدکی به شتریب...  کردی بود خوش و بش منیرحسیام

   ؟ستی آب حوضی همان علنیخوب نگاه کرد و نکند ا...  که یکوتاه قد
  

 درد را آالرم زد و حرارت شی هاقهی و شقشی دوباره رد انداختند وسط دو ابروشیا        رد اخم ه
 خواب را پرانده ی ، پرنده ری تصونی خواب ؛ گرچه اکی خواست و ی تخت مکی بود دهیصورتش به اوج رس

   کاشته بودنیرحسی در دل امی و نگرانشی تخم تشوشیبود و به جا
  

 زانوانش نگه داشته بود و پسر قد ی را جلوفی و کنیرحسی امیی به طال        آسمان همانطور زل زده بود
 هاش کرده بود و گه بی را داخل جشی بسته تنش بود جفت دست هاپی کاپشن رنگ روشن زکیکوتاه که 

 و در را باز کرد و د و فرمان را قفل کردی کشرونی را بچییسو...  کرد یگاه درون گوش آسمان پچ پچ م
 هم چهره ی و همزمان مرد جوگندمدی چرخنیرحسی به سمت امی موکلی افهیر را بست و ق شد و دادهیپ

   شددایاش هو
  

 و دی را از دور دانتی جعفر سی گرفت وقتنی از دور خشکش زد و دست به درب ماشنیرحسی        ام
 کند با ی م چهنجای اانتی خوردند که سی به هم می دردناکش هی هامکرهیعالمات سوال درون ذهنش و ن

 و بعد راه خندد ی کند و پچ پچ و گاه می نگاه می با آسمان دارد که هی پسره چه سر و سرنیاسمان و ا
 و طرح نیرحسی تمام قد برگشت سمت امانتی رساند و سانتی بلند ، خودش را به سیافتاد و با قدم ها

 خواست نیرحسیراز کرد و تا ام دنیرحسی صورتش افتاد و دستش را به سمت امیلبخند مملو از بهتش رو
   گم شده بودانتی بزند در آغوش سیحرف

  
 در موردش رجز خوند نقدری آقا ای که علی پسرنی دونستم ای درصد مکی سالم عمو جان اگر -        

   شدمی نگران نمنقدری اییشما
  

برگشت سمت  درون دستان مردانه اش مشت شد و سرش نیرحسی امی        بعد رفت عقب و شانه ها
  ساختمان

  
  نمی خونتو ببامی همه سال بنی شد بعد ابمی نصی اجبارقی خونته ؟ خوب توفنجای ا-        

  
 به دل ی چشمانش کمیرونی بی گوشه ی تر شد و چروک هادهی        بعد به آسمان نگاه کرد و لبخندش کش

   نشستیم
  

 خود داغ ی آقا بیعل... گل خود خود خود اعتماده  ی دسته نی ای خواد نگران باشی نمگهی بابا د-        
   پسر حاج محسنهستی نی لنگه نداره بابا کم کسای پسر تو دننیکرده ا
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 کرد و شب ی که با فرانک کرد را با او می کارنی کرد اگر اکراد مثل همی داشت فکر منیرحسی        ام
 فرستاد باز هم ی مانتی امثال جعفر سی برا کرد وی را جور منی حسری امی کرده و نکرده ینامه کارها

 و گلستانشند ؟ و گرمابه قی رفغمبری که خدا و پی شد قرار وکالت تام مردی حاج محسن میسند پسر ارشد
 دانست که پسر حاج محسن از ی مانتی کرد ؟ و اگر جعفر سی مجدانه از اعتماد او دفاع منطوریباز هم ا

 مخوف را از سر گذرانده و طانی شکی ی و دست بوسییزایا و فساد پ گرفته تا مجالس فحشیمشروب خوار
 ری ها را بکند زیلی و قرار است سر خهی توجی بی برده که پر است از پول حرام و مفت و داللیسر در برف
 گفت پسر نَبرد نشان از پدر و ی کرد و می جا دستور قتل صادر منی همنیقیحتم به ...  کرد؟ یآب چه م
  ... کرد ی مدای نوح پحکم پسر

  
   زد پشت شانه پسر کوتاه قد کاپشن پوشانتی        س

  
  ... برو جلو بابا -        

  
   شدرهی گرم محبت خی افهی با همان قنیرحسی        بعد هم به ام

  
   ماست داداش آسمان خانوم ؟ی عباس آقا-        

  
رفتند داخل و  ... دی را دنیرحسی امی توجهی بیست وقت اش را بهی هم همانجا بار و بنهی همسای        موکل

 بود ی ابری علی داد طرح دعوی را که می چه خبر است و تنها احتمالنجای دانست ای نمنیرحسیهنوز ام
   البد ت ادعا که وقار و نجابت خواهرش را نشانه گرفته اسنی با انیرحسی امهیعل
  

 شناخت تعجب کرد که ی تنها آسمان را منشانی ناشناخته که از بتی جمعنی ادنی خانوم هم از دبای        فر
   بلند گفتنیرحسی دستش ور رفت و دست آخر امی الل ماند و با دستمال آبی اهیچند ثان

  
   ...امی منم االن مییرای سالن پذی کن توشونیی راهنما-        

  
 و اشاره از ماوقع ماجرا سوال کرد و مای بود و با اانتی به آسمان نگاه کرد که پشت سنیرحسی        ام

   دانم البدی من هم نمیعنیآسمان شانه باال انداخت که 
  

 دهی رنگ پری است ولدهی رنگ پردی فکر کرد امروز چهره اش چقدر بشاش است و شانیرحسی        بعد ام
  ! تنش است اهشی سی و باز مانتودی آیهم به آسمان م

  
 خانه ی نقلاردیلی ک مشرف به اشپزخانه و سالن بییرایباس نام رفتند سمت سالن پذ و عانتی و سبای        فر
   گوش آسمان گفتری زنیرحسیبود و ام

  
  ! باال کارت دارم ای ب-        

  
 نه بعد ای دهی را پوشروزهی فی انگشترندی فکر کرد نگاه نکرده ببنیرحسی رفتند امی        از پلکان که باال م

 حواسش را جمع دیچی و از پاگرد پله ها که پدهی را نپوشقهی دست صددیرد شال و بافت خرخدا را شکر ک
 مهم شی و بفهمد حتما براندیبببافت کرد و کتش را کنار تر زد که آسمان ، خوب بافت دست خودش را 
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 دیفهم و دی پلکان که رسی و به باالدی و خواهد پوشدی پوشی و مدهی اول پوشی روزهانیبوده که از هم
 ها و قدم دنی نفس کشی سرعتش را کند کرد و تا صدای کمدی آیآسمان دارد تند و تند پشت سرش م

 را برگرداند و رخ به رخ شی و با سرعت روعی گوشش آمد ؛ سرکی آسمان نزدی انهی محتاط گرایها
ام مثل  براق گشاد شده بودند و زل زده بودند به چشمان آریآسمان شد و دو جفت شکالت قهوه ا

 در حال ی شالش ؛ همانجا که از شدت نفس های و آسمان دست گذاشت رونیرحسی امحونی جیرودخانه 
  ... شد ی منییآمد و رفتش باال و پا

  
   او حرف زدی به جانیرحسی        ام

  
   ؟یدی ترس-        

  
 عقب تر گذاشت و یا کم چپش ری پادی را دنشانی فاصله کم بی انداخت و وقتنیی        آسمان سرش را پا

 هول شد و دستش را دراز کرد و نیرحسی عقب تر پله بود و آسمان افتاد و امی دانست که کمیفقط خدا م
   ...دیداد کش

  
   حواس پرتری دست منو بگ-        

  
 تعادلش به هم خورد و افتاد و آسمان نیرحسی امی ولردی را بگنیرحسی        و آسمان خواست دست ام

 پله بعد از به راست و چپ موج خوردن ماند و از آن باال شاهد نی اولی گرفت و رولهیاستش را به مدست ر
 آخ و ی خورد صدای منیرحسی که به کت و کول امی پلکان و با هر ضربه ای بود رونیرحسیقل خوردن ام

 که درون ی موجی داشت و صداجهی تنها سر گدی رسنیی به پای وقتنیرحسی شد و امی مدهیاوخ آسمان شن
 ی قدم های نشست و سرش را گرفت و صدانی زمی کردند و همانجا روی واهام ووهوم مشی هایحلزون

   خودشی آمد و بعد صدایآسمان م
  

   نشد ؟ خوب حواستون کجاست ؟تونیزی چدی خوب-        
  

 نگران ی افهیب به ق را زد کنار و متعجشی تمام دردهانیرحسی ام،ی سوالی جمله نی با اقای        و دق
  ... شد رهیآسمان خ

  
  ! حواسم کجاست ؟-        

  
   را لرزاند و ادامه دادشی صدا زد که فقط لب های نامحسوس و بی        بعد پوزخند

  
   ؟یجواب سوالتو گرفت!  حواسه ی بی مقصود خاصی جوجه هی شی حواسم پ-        

  
 ی پله بود و پانی آخری راستش روی گرفته بود و پالهی به م کرد که دستی نگاه می        داشت به آسمان

 آمد و انتی جعفر سی زدند که صدای مدی را دنی زمی روشی قهوه ای و دوباره شکالت هانی زمیچپش رو
  دی رسی از همه مرتری مواقع دنطوری اشهی که همبایمتعاقبش فر

  
   ؟نیرحسی شد امتیر از پله ها ؟ آخ آخ آخ طوی شد بابا ؟ افتادی چ-        
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  نیرحسی امی بازوهاری        دست گرفت ز

  
   ...ی علای -        

  
   شده بوددی پله سرخ و سفی آسمان نگاه کرد که روی افهی به قانتی        س

  
   بابا ؟ی چرا اونجا واستاد-        

  
 جمجمه اش را دست یامده رو را زد کنار و محل برشی موهانیرحسی        آسمان به من و من افتاد که ام

 و بای و فرانتی سی افهی و صورتش جمع شد و قدی مثل برق گرفته ها لرزشی و از دردش شانه هادیکش
   عباس نام آمدیآسمان هر سه برگشت سمتش و بعد صدا

  
   من کمکشون کنم حاج آقانی بذار-        

  
  ییرای را کشاند سمت پذنیرحسی امی بازوانتی        س

  
 بردمش ی کولم می افتم که روی گذشته ها مادی شمی پسر منی ای بازو به بازوی نه عمو جان من وقت-        

  ...  اون زمانا می داشتی گشتم دورانی و بر منیسر زم
  

 رونی کش بری که از زدشی سفی از موهای رفت و کمنیی باال و پاشی و شانه هادی کشقی عمی        بعد نفس
 نکرده ؟ همان ریی تغشی همه وقت ، موهانی فکر کرد چرا انیرحسیبعد ام ... دیهوا رقص ی بود تودهیجه

 که یی آمد و تا جای در نمر و منشش جونی با دنی را بلند نگه دارد و اشیزمان ها هم دوست داشت موها
   بودانتی متفاوت سی افهی قنی ای شاکشهی آمد حاج محسن هم همی مادشی
  

 ی نگاه منیرحسی به امرهی بود و خستادهی انیرحسی و آسمان هنوز کنار امی صندلیرو        همه نشستند 
   شدی لحنش جدی کمنباری اانتیکه س.... کرد و البته نگران 

  
   بابانوری انی بشای ب-        

  
 نیا ته ا را مجبور کرد تنیرحسی با زبان و آسمان با نگاه ، امانتی شربت گل گاو زبان آورد و سبای        فر

 وانی لنیرحسی را هم به او بخورانند و بعد که تمام شد امشی تلخ را بخورد و کم مانده بود تفاله هاعیما
  ی چرم مشکی داد به صندلهی و تکینیبزرگ را گذاشت داخل س

  
   من در خدمتم-        

  
  ... بود دهی امانش را بری کنجکاوگری        دوست داشت زودتر تمام شود د
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 انداخت و انگار از شروع حرف سر باز زد و نیی اول به عباس نگاه کرد و عباس سرش را به پاانتی     س   
 ساله اش را ستی بی شلوارش را صاف کرد و دست بزرگ چروک افتاده و نماد زحمتهای رودیبعد بلوز سف
   ....زی میگذاشت رو

  
   بابا ؟هی چقایدو تا جوون دق شما یرابطه  ... نهی جان لپ کالم انیرحسی ام-        

  
 سرش و محل درد کند ی دستش را از روحی صریلی خی سوالی جمله نی مات و مبهوت از انیرحسی        ام

  ... شد رهی خانتی آورد و به سنییو پا
  

   ؟دی پرسی بپرسم چرا مشهی م-        
  

 زد زی می روی نعنای به برگ های و دسترونی و چند ساله آمده بود بنی از الک عمو جعفر چندانتی        س
...  
  

 لی دلی بی رفت و آمد هانی بزرگتر به اکیفکر کن به عنوان ...  خانوم نی تو فکر کن بزرگتر ا-        
   ...دی دارای ؟ چرا دم به ساعت با هم برو و بهیحساس شدم و اومدم بپرسم شما رابطت با دختر من چ

  
  ... زانوانش و تن زبر پارچه کتان را لمس کرد یا گذاشت رو رشی دست هانیرحسی        ام

  
  ... عمو جان هی ها کارایتمام برو و ب ... ی کار-        

  
را اصال » جانش« زبانش و تلفظ ی پرزهاریآمده بود ز» عمو جان «  عبارت نی بود چرا ادهی        نفهم

 ی کمانتیس...  کرده البد یشیه مصلحت اند کرد مغزش به طور ناخوداگای فکر مشتریدوست نداشت و ب
   شدی از تعجب و بعد دوباره جددی ماند شارهیخ
  

  ! غربت ؟ اری رن مسافرت ؟ اونم دی دختر با سه تا پسر مکی هفته کی ؟ به خاطر کار ی کار-        
  

 توقع داشت نیرحسی خورد و امنیرحسی شد و آسمان نگاهش گذرا به امرهی به آسمان خنیرحسی        ام
 دوباره به عباس نیرحسی بار را به دوش بکشد و آسمان ساکت ماند و امنی از ای بزند و کمیآسمان حرف

   شدرهی خانتیو بعد به س
  

 ی فقط منششونی موضوع اصال اطالع نداشتم در اصل من تو عمل انجام شده قرار گرفتم انی من از ا-        
 همسفر کنار خودم کی به عنوان موی منشسی من به پاریاحتیو سفر س تدی دونستم بایمن بودن و اصال نم

   ...دی بپرسشونی از خود ادی تونیم... داشته باشم 
  

  دی شد و پرسرهی        بعد به آسمان خ
  

   ؟ی من خبر داشتم خانم ابر-        
  

   شدرهی خانتی به س دوبارهنیرحسی        آسمان چند بار پلک زد و سرش را آرام تکان داد و بعد ام
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 با قصد مسافرت با من اونجا نبودن مگه شونی بودن اصال اختهی خانوم با صابکارشون برنامشو رنی ا-        

  ... وضنی مرشونی عمو جان ؟ مادر انیستی نانیدر جر
  

   ...دی وسط حرفش پرانتی        س
  

  ! ؟ی نبودانی پس تو در جر-        
  

   سر تکان داد و توامان گفتکیستری و هیکث و عصب می بنیرحسی        ام
  

 کنه رو ی سه ماهه برام کار مدی که صرفا دو شای کارمو اونم کسی داره من منشیلی نه اصال چه دل-        
   ؟نیشناسیعمو جان شما منو نم... نه منطقا درسته نه عرفا  ... سیببرم با خودم سفر اونم کجا پار

  
 به محاسن دی دست کشی و کمنیرحسی افتاده بود به نظر امیی بازجوی حال و هوا ازی کمانتی        س

   ...زی می و دوباره دستش را گذاشت رودی کشیقی را بست و بعد باز کرد و نفس عمشی و چشم هادشیسف
  

 ی کشن تو خونه و مجبورش می مشونوی شماست ؛ همه منشی دختر خانوم فقط منشنی ایگی شما م-        
 دره پا بذاره و ی که گرگ گرگو مییابونای خنی شب تو امهی نکی شب مهی نصف شب ساعت دوازده نکنن

من !  شناسم ی نممن ؟ نه یشناسی شما منو میگی جان منیرحسیضمنا ام! ...  تنها نباشه ؟سشیی که رادیب
 حال خراب و  کنه با اونی خوره و تا صبح با دختر مردم خلوت می شناسم که الکل می نمینیرحسیام

 دی چرخی کنه که نماز و قرانش رو قائده و قانون می کارو منی ای مردی گزه که داره تو خونه یککشم نم
 اونور واری هفت دی هی همسای دعانشیثی المستغاثی غای ی افتاد و صدای ساعت عقب نمکیو نماز شبش 
  ...  شناسم ی نمنویرحسینه بابا جان من اون ام...  کرد یترو اجابت م

  
گفته بودند از ...  به سرش آمده بود دی ترسی بود و از هر چه مدهی بود داغ ددهی حرف شننیرحسی        ام

 انتی سی که اگر کمیی شبش و گفته بودند از حرف هامهی نیگفته بودند از حاج محسن و نماز ها.. ممنوعه 
 عباس نی اینه جلو..  جمع نینه جلو ا شد ی حرفها در خفا زده منیهمان عمو جعفرش بود ؛ بهتر بود ا

آب دهانش را قورت داد و سرش را ...  را از سالن خارج کرده بود باینام و بعد خدا را شکر کرد که فر
  ... ادامه داد انتیس ... دی مالشتری را با انگشت سبابه بزشی شلوار تمی انداخت و رونییپا
  

اونقدر  ... نیرحسی کنم امی دارم اشتباه میبگ ... ی کنبشی حداقل تکذی تونیم! بگو که دروغه -        
 آقا به من گفته من تا ی رو علنجایتا ا...  قضاوت کردم لی دلیهنوز روت حساب باز کردم که بگم باز ب

 قسم ی به روح حاجهی کنم کافی قائده حرف قبول نمیمنم مسلمونم ب...  درسته گمی خودتو نشنوم نمدییتا
 نی قبول و از اگمیم...  درست گمی می پاکی بگهیکاف .. ی نجس نزدیال لب به اون ماده  که تا بحیبخور

 کوبم هر یم...  که بخواد پشت سر پسر برادرم حرف بزنه و شر و ور بگه ی تو دهن هر کسزنمیبه بعد م
 ی کنم پایفلک م...  بزنه یمونی ای و بی بهش انگ کافرو کنه ی پسر برادرم بازی که بخواد با آبرویکس

 نیرحسیفقط بگو دروغه ام...  خانواده بهاروندو ی که بخواد لگد کنه شجره هفت سر خدا دوستیاون کس
 و دست ی خانه خراب کن بدنی که تن به ای نشدشهی ریبگو هنوز خون محسن تو رگاته بگو هنوز اونقد ب

 بهت دی بگو که بای بچه مسلمون بگو که هنوزی بگو که کافر نشدنیرحسیبگو ام ... ی بشطانی شینشانده 
   ...هیی عباسه کربالقی رفهینی حسکی سپر کنم که پسر دوستم پسر برادرم نهیافتخار کنم و س
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 ترس داشت از شهی که همیی منجالب هانی را شکسته بود و تمام اشی زندگی تمام مرزهانکهی        ا

 عام و ی جمع مضحک ، مضحکه نی ای جلورنطوی انکهیا... گفتنشان و در موردشان حرف زدن به کنار 
  ... سوزاند که سر باال کرد یخاص شود داشت رگ به رگش را م

  
 داشته باشه و اونقد از خدا عمر گرانی به دی من دخلی خصوصی کنم زندگی عمو جان فکر نم-        

 خودش اریاده و اخت کشوندم به ارییاگر آسمانو به هر جا...  بدم صی خودمو تشخریگرفتم که صالح و خ
 حاج ستمی نشی سال پستی بی بچه نی کنی منی جنی منو سینطوریبوده و دست و پاشو نبسته بودم که ا

اگر ...  کثافت من هی هفت الی تو زندگنی کشی و سرک منی مثه آقا باال سرا اومدینطوری که اانتیس
 ریسم اگر اگر اگر به خودم ربط داره والغ ناموی اگر برتمی غی اگر خدا نشناسم اگر بمونمی ایکافرم اگر ب

 پسر به قول برادرش هی ی خونه ادی شد بینماگر دختر به قول شما مردم هم دوست نداشت نصف شب پا ... 
  ! اومده ی که بدش نمادی خواسته بی خودش بوده که خودشم ماریپس اگر اومده به اخت ... اریناهش

  
 سوال و نی دونم ایمن اصال نم..  جواب پس بدم دی باینطوری که ا گلوشخی چاقو نذاشته بودم ب-        

 نیا...  رو نداشته باشم ایی بازجونطوری دارم که وقت ای بد بختمیمن اونقدر تو زندگ ... هیجواب واسه چ
 اون نی به سالمت همگفتم خواد بره ی خودش اومد گفت مستی من بود و االن نی منشی مدتهیخانوم 

  ... به من نداره والسالم ی دخلچی هم هشونی ایاهمسافرت و همر
  

  ... کدامشان نگاه کند گفت چی به هنکهی بلند شد و بدون اشی گرفت و از جازی        بعد هم دست به م
  

  ... ترکه ی سرم داره از درد منمی بشنجای تونم ای نمنی از اشتری بدی االنم منو معاف کن-        
  

  ... آمد انتی سی سمت در که باز صدا        برگشت که برود
  

   نداره ؟ی ارتباطچی خانوم با شما هنی ایعنی -        
  

  انتی برگشت سمت سزی کرد ارتباط ؟ آسمان ؟ با او ؟ تی جمله را حالجنی انیرحسی        ام
  

   باشه ؟ی تا منظور از ارتباط چ-        
  

 چند نیرحسی گفت و امی لب ال اله اللهری شد و زرهی خی زد و به پرده مشکششی دست به رانتی        س
 کرد و بعد انگشت ی دفاع نمشی زد و از آبروی که الم تا کام حرف نمیقدم بلند برداشت به سمت آسمان
  سبابه اش را گرفت سمت آسمان

  
 از یهرانه حت از بهاره از مانتی حاج سیدی دای تو دنیاز هر ک...  دختر از برگ گل پاک تره نی ا-        

  !ارتباط ؟...  دختر پاک تره نیمادرم ا
  

  ... سوزاندند ی انگار عود مشی هاقهی زد و درون شقی        بعد هم پوزخند صدا دار
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 که اگر حرف مردم برام مهم ستی چون برام مهم ننی مختارنی ؛ به من بزننی تهمت بزننی حق ندار-        
 انگ رابطه نی مثه ای زبونی بکی به نی حق نداری بودم ولدهیا نفسا پوس ویای دننیبود االن صد کفن تو ا

 خواهرش به ناموسش انگ ه حق نداره بی گفته ولی بهتون چی دونم اون پسرک علی ؛ من نمنیبچسبون
  ..رابطه بچسبونه 

  
، گرفت و رفت  بود و نه قرمز و برافروخته ی نه عصبانگری که دیانتی را از سنشی        بعد هم چشمان آتش

 و در را کوباند به هم رونی امان بازش کرد و رفت بیسمت درب بزرگ سالن و با دست راستش محکم و ب
...  
  

 بودند و دهی رفت که روز دوم بهمن به خاطر اصرار آسمان خریکری        چشمش تا ساعت پروانه وار است
 کی چهار قل که ی قهوه ایورد به تابلو کرد و بعد باز چشمش خیتند چشمش را گرفت و عرص سالن را ط

 بخش خانه آرام آسمان گفت چهار قل ندی بی مشانی پری خواب هانیرحسی امنکهی بعدش سر ایهفته 
 مهی بی باشد مثل سند شش دانگ و شناسنامه و دفترچه دیاست و خان جونش گفته است که در هر خانه با

 قران خوش خط کید سند منگوله دار بچه مسلمان ها با  شوی داشته باشد چهار قل هم مدی بایکه هر آدم
 و صد بار به قول آسمان خم و کند نزی خواندنش چشم ری که خان جون آسمان براییو خط درشت از آنها

  ... دهد و باز از کنارش رد شدصی نبرد تا کسره اش را تشخنیی را باال و پانکشیراست نشود و ع
  

 بلند سالن ال زی انگار داشت مبای بود ؛ فرامدهی دنبالش نی رفت هنوز کسی م تندنقدری ادی نبادی        شا
 خواست ی مدی نگاه کرد شاشی چشم های توزی تنیرحسی کرد و امی مزیمانند مشرف به کتابخانه را تم

 است و گرچه مهم هم دهیشن یزی دار گفته اند چیزی که داخل آن سالن ممی بلندی از حرف هاایبفهمد آ
 کند ؛ شی موجودات زندگنی ترتی اهمی مانده بود که تمام اعصاب و حواسش را متمرکز بنی؛ همنبود 

 داند و ی مانتی آسمان خبر دارد ؛ سی مهم باشد وقتدی خدمه اش چرا باری و سابای فردنی نفهمای دنیفهم
 بای فری بعد صدا درب بزرگ آمد ویده بود که صدای پلکان رسیبه باال.  اوضاع ناجور است نقدریحاال ا

...  
  

   ؟دی بری مفی تشر-        
  

   کار واجب دارم باهاشرهی تماس با من بگهی بگو نیرحسی فقط به اممی کنی بله رفع زحمت م-        
  

   خداحافظ-        
  

   خداحافظ-        
  

   خانمبای خداحافظ فر-        
  

 ماند ؛ ی آمد ؛ کاش می زد ؛ کاش میحرف م ی شد کمیکاش م.  آسمان بود ی صدای آخرنی        ا
 ، انتی کس مهم نبود ؛ نه سچیه..  گذرد ی ها چه در ذهنش مهی ثاننی در اقای االن و دقدی شد فهمیکاش م

 نی بود که از ام اش ؛ برداشت آزاد آسمان مهی برهه از زندگنی االن و در اینه روح حاج محسن حت
 چی گه گاه بدون هنیرحسی که امی و اساس و فالبداهه اهی پایب ی اعصاب و حرف هایجنجال و فروپاش

  ... کرده است یری گجهی آورد چه نتی به زبان میلی تحلهیفکر و تجز
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 را شی اخم هانیرحسی پلکان کرد و امی به باالی نگاهبای و فررونی رفتند بتی جمعی        بعد که همه 

 دی و رفت سمت اتاقش ؛ باز فکر کرد شادیوخته و سر کش سی قهوه ای لهی تر کرد و دستش را از مدیشد
 شود گند و کثافت و ی مستنباط کلمه انی که از ایی همه رابطه هانکهی چه و ایعنی گفت رابطه یبهتر بود م

  .... آشنا ی بهی غرنی دارد نسبت به ای حسنیرحسی که آسمان نشان قبول کرده که امستیسوء استفاده ن
  

 اصغر امرزی از فوت خدا بادی با خاله صانتی سنکهی و اقهی و صدادیارش گره خورد به خاله ص        باز افک
 محرم ها با هم گفت و گو ها دارند که امسال ی هایآقا به گمانش رفت و آمد دارد و گه گاه در سر نذر

 عروس جمع ی هی که جهزهیری فالن خای و مسجد خرجش کنند و هینی را مثال چقدر بدهند و کدام حسینذر
 و ادی ها آمده و خاله صازمندی به جرگه ندای جدیمیتی کند را به کجا منتقل کردند و کدام خانواده یم
  ... در صف اول انفاق کنندگان بودند و شهی همانتیس
  

 بود ستادهی تمام قد ای نهی آی را کنده بود و روبروی رکابی        آمده بود داخل اتاقش و بلوز تنش و حت
 آسمان را مجسم کرد یبعد چهره ...  کنارش دوخته بود زی ری گردنش و آن قلب نقره ای رودیم به کلچش

 قد ی مدت حتنی که تمام اینیرحسی نکرد ؛ از امی دفاعچی زد ، هانتی که سی تندیکه در جواب حرف ها
 نی من از ادی بگو بود کهنیحداقلش ا.  گذر از خط قرمز ها را نداده بود ی انگشت به خودش اجازه کی

 استخدامش کرده بود و یلی دلچی بدون هنکهیمگر نه ا.  بود دهی هم دی خوبدی و شادمی ندیمرد ، بد
 ، االن شده بود چی هی مقصود خاصیآن جوجه .  شده بود ی خودش کسی گرفته بود و برایحقوق آنچنان

 جمعش ریرکبی از داخل امدیکه با بود ی هم حسرت داشتنش را دارد و اگر همان کسی مقتدری که حتیکس
 آدمش کرده بود ؛ بزرگش کرده بود ؛ خانومش نیرحسیام...  دنبالش بود ؟ نه ی باز هم مقتدری کردیم

 ستی او نری گفت تقصی کرد ؟ می حداقل دفاع مدین دعواها نبایکرده بود ؛ کارمندش کرده بود وسط ا
  ... شدم ؟چشی من است که پاپریتقص

  
 ی نقره ای هی سرش گذاشت و به لوستر پنج پاری و ساعدش را زدی تخت و همانطور دراز کشیرو        رفت 

  ...وسط اتاقش نگاه کرد 
  

! ..  باشد دهی وسط مقصر بود چرا داخل سالن بود ؟ نکند شننی هم ابای به در خورد و فری تقه ای        صدا
 مهم نقدری دور و برش ای آدم های کند اصال از کی خزعبالت فکر منیاصال به درک چرا دوباره دارد به ا

  دی داد کشنیرحسیام...  زدند ر به دیدوباره تقه ا...  داد ی متی به طرز فکرشان اهمدیشدند که با
  

  گهی تو کارتو بکن برو دای بی زنی چرا در م-        
  

 ی و گذاشت رودیسرش کش ری چشمانش را بست و ساعدش را از زنیرحسی در آمد و امیژی قی        صدا
  ...بلند گفت ...  کور کند چشمانش را ستیاصال به درک که بلوز تنش ن ... شیشانیپ

  
 از فردا نمی کور شو تو خونه من کر شو اگر ببینی صحنه محنه ببی تو اتاق من دوست نداریای می وقت-        

   ...ابونی خ توندازمی و زر زر بشنوم تو و شوهرتو مثه سگ مفتهیپچ پچ را ب
  

  .... لب غر زد ری چشمانش را باز نکرد و زنیرحسی بسته شدن در آمد و امی        صدا
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  ... هم که زبون نداره جواب بده یکی نی گرفته بود ای شعور الل مونی بی دختره -        
  

  ! شعورم ؟ی من ب-        
  

  ! آسمان بود ؟ی        صدا
  

 ی رکابی بنیرحسی امدنی بود و با دستادهی در ای باال و نشست و آسمان جلودیه مثل فنر جنیرحسی        ام
 آسمان به خودش آمد و دستش را غی جی هم با صدانیرحسی چشمانش را گرفت و امی و جلودی کشغیج

  دی باال تنه اش و داد کشیگرفت جلو
  

  رونیببرو .. برو  ... نمی ببرونی برو بی کنی می چه غلطنجای تو ا-        
  

 قدم کی خشکش زد و بعد برگشت و ی اهی        آسمان همانطور که جلو چشمانش را گرفته بود چند ثان
 چشمان بسته ی و باز آمد عقب و چشمانش را باز نکرد و همانطور که دستش روواریبرداشت و خورد به د

 نی زمی روی رکابالاشت دنب هم تند تند دنیرحسی بود دوباره رفت جلو و خورد به در بسته و امپیاش ک
   ....واری خورد به در و دی مراهی نکرده بود و راه و بدای گشت و آسمان هنوز در را پیافتاده م

  
  دی باز داد کشدی پوشی می که رکابنی در حنیرحسی        ام

  
  ! خونم ترک برداشت یچی خوب اون چشاتو باز کن حاال تو ه-        

  
  رام جواب داد و آی        آسمان شاک

  
  ! ؟نیدی لباستونو پوش-        

  
   تا کمرش و صاف کرددی را کشی رکابنیرحسی        ام

  
  ! که ینی بی هم نباشم نمدهی فرضا پوشوارهی حاال که روت به د-        

  
   صورتش تکان دادی را روشی        آسمان مردد دست ها

  
  ! ؟وارهی روم به دنی مطمئن-        

  
   !ینی مزون مک کوئی نه االن روبرو-        

  
 و با قدم دی باشد مغزش سوت کشدهی ته کششی باز فسفر هانکهی گرفت و از تصور اقی عمی        بعد هم دم

 آسمان با آن زی صورت ری در که چشمش روی رهی بلندش رفت سمتش و دستش را برد سمت دستگیها
   ...د خشک شرهی دستگی ماند و دستش روکسی فدی لرزی نامحسوس مبای که تقری ترزی ریدست ها

   ؟اروی نی به ای منو دادی چرا آدرس خونه -        
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 رفت و چشم نیی پاشی و دست هادی از ترس باال پرشی شانه هانیرحسی امکی نزدی        آسمان از صدا
   ...واری به ددی گشاد شد و چسبشیها
  

 خونه ی اونا رو آوردی کی ؟ با اجازه ی که پخشش کنهیغاتیشور تبلآدرس خونه من برو!  با تو ام -        
  .... من؟ ی
  

  ... کرد ی تر مری را شنیرحسی امنی کرد و ای        آسمان ساکت بود و فقط نگاهش م
  

   کردم ؟ی رسوندم ؟ بهت تعدبیبهت اس...  کردم ؟ی من تا االن به تو دست دراز-        
  

 پشت واریدستش را کوباند به د...  شد ی تر می کفرهی به ثانهی ثاننیرحسی کرد و امی م        آسمان باز نگاه
  ...سر آسمان 

  
 آسمان ی بلغور کرده بودیچ...  ؟ نجای با توپ پر اومده بودن اینطوری که ای بهشون گفته بودی چ-        

  ؟
  

 ی می رفت و نه حتی منییشان ؛ نه پا گرفتی نه مگری بود که دیی های به قهوه انیرحسی        چشمان ام
 از خودش را دنی فکر کردن و سوال پرسی اصال حوصله نیرحسی داخلش چه خبر است و امدیشد فهم

  واریباز کف دستش را کوباند به د ... طی شرانینداشت حداقل در ا
  

اصال تو ..  ؟ ای اونور دنمن تو رو برده بودم...  ؟ ی بهش گفته بودیچ...  ؟ ی با توام چرا الل شد-        
 غلطا بکنم ؛ من اگر نی بخوام از ادمی بکنم ؛ به گور هفت جدم خندی غلطنی که بخوام چنی من بودیِک

 االنشم نیهم . ی حدش نبوددر آبم روش که اصال هی کلکتو کنده بودم ریرکبیاهلش بودم همون تو ام
 یزی آبرو رمی تو خونه زندگیای بی تونی می هوا برت داشت ؟ فکر کرددمی کم به روت خندهی . یستین

! ...  ؟یزی آرامش و اعصابمو به هم بریای بی برام که بخوای اونقدر گنده شدیفکر کرد! ...  ؟یکن
 به نام ابونوی تونن خی کنن می فکر میدی مون تا چراغ سبز بهشون نشگهی جنبه ان دیجماعت ندار ، ب
  ! ...خودشون بزنن 

  
   برد باال تر راشی        صدا

  
 گله رو هی من کاروانسراست که هر وقت دلت خواست یبگو مگه خونه .  مگه د حرف بزن ی کر-        

   ؟ی در اری بازی دم در و کولیزیبر
  

 و دندی رسی موجدار به نظر مشی شد و مردمکش از پشت اشک های        چشمان آسمان کم کم ابر
 افتاد و نفس داغش را محکم و دنشی از تب و تاب داد کشدید اشکش را که ی دانه نی اولنیرحسیام

 بود ؛ دهاکراد دستور دا.  سرش هوار شده بود ی روای دنیهمه .  کرد یسرش درد م . رونیمستاصل داد ب
 کرد و مادرش ی دوخت و تنش می می هشی براادیخاله ص.  خواست زنش شود ی مقهیصد. آدم بکشد 
خواست یاکراد م.  کرده بود یجانفشان.  بود و بزرگش کرده بود ادیر خاله ص سی روی مادرنیرفته بود د 

 یمقتدر.  نگرفته بود زانتقامش را هنو.  خودش نبود ی سر جاشی زندگزی چچیه.  آدم بکشد نیرحسیام
گند .  شناخت ی منیرحسی نبود که امی مهرانگریمهران د.  انداخت ی مابشی چرح آسی سنگ الشهیهم
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قتل و ممنوعه خوردن و هزار کار کرده و نکرده .  اش ی وجدان بهاروندخیان هم افتاده بود ب مهریزندگ
  ... لرزاند ی را مشیندگ نابهنگام و مسکوت و لرزان جدا ، زی چشمان ابرنیکنار و ا

  
   کن ؟ی ؟ مگه من مقصرم ؟ من گفتم قشون کشی کنی مهی چرا گری خوب لعنت-        

  
 و دعوا و دادی متنفرم ؟ من نگفتم تمام خاطرات لجنمو با داد و بی اضافی از سر و صدا من نگفتم-        

 ی پاشه ؟ منِ کثافت بی مادی روح نداره ؛ زلزله بینی بی که می جسمنی ؟ نگفتم ادنیمرافع دوختن و بر
 یرست م رو دیگفتم آسمان همه چ. گفتم آسمان صبر کن !  و گذاشتم کف دستت ناری ایآبرو که همه 

.  سن به امثال اون مردک جواب پس بدم نی تو اادی ؟ بدم می باش ؛ بار شدارمی. دست کمکم باش . کنم 
 ؟ ببند اون گاله رو اصال تا االن ذارنی ؟ مگه منو تو قبر تو میازی ته پیازی بهش بگه سر پستی نیکیاخه 

 کردم و ی کابوس وار خراب مین خوابا چوبه دار و اوترسِ شبا تو تختم از ی وقتی ؟ کجا بودیکجا بود
 هیگر...  ؟ ی کجا بودی لعنتی داشت کجا بودی گند سر تا پامو ور میبو

  ...نکـــــــــــــــــــــــ ــن 
  

 اشک ها را نی طاقت اگرید...  نازک ی هاشهیش...  عمرش ی هاشهیش.  بود دهی ها هم لرزشهی        ش
 ی را نداشت ولی زنچیطاقت اشک ه.  سرنوشتش را نداشت ین ها از زگری دیکیطاقت اشک . نداشت 

  ... کرد ی مشی فشی گرفته بود و فدنشی بارگریآسمان د
  

 داد و باز انگار ی اتاق را نمی ، کفاف سرمای رکابگری را قورت داد و دشی آب گلونیرحسی        ام
  :د آرام کنار گوش آسمان نجوا کر.  بود دهیی در زمستان رویزمستان

  
  ... نکن هی وقت گرچی هگهی خوام دی کارو ازت مکی نی نکن فقط همهی گر-        

  
  ... مستاصل تر شد نیرحسی صورتش و امی را گرفت جلوشی و جفت دست هادی ترکشتری        بغض آسمان ب

  
   ...گهی نکن دهی گفتم ؟ گری مگه من چ-        

  
 لب ریز.  آمد ی آسمان هنوز می صدای هق هق بی و صدادی ند رای و دستمال کاغذزی        رفت سمت م

  :غر زد 
  

بعد رفت کمدش و لت چپش را باز کرد و ..  شلخته ی کهی زننی رو کجا گذاشته ای لعنتی جعبه نی ا-        
  ... و خم شد و برش داشت و آمد سمت آسمان دی دنیی پای طبقه یجعبه بسته را گوشه 

  
   آسمان ؟ آسمانم ؟گهی نکن دهی خوب ؟ گرامی کوتاه منبارویباشه ا . گهید نکن هی گر-        

  
  ...        دستمال را گرفت سمتش 

  
 تواند ی که مستی از آن اتفاقاتشینی فکر کرد راه افتادن آب بنیرحسی        آسمان دستمال را نگرفت و ام

   ...دی زبانش سریوساعت ها در موردش حرف بزند و بخندد و بخنداند و بعد فکرش ر
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   !ی نکردی عروسک دماغو رو تو ذهنم تداعکی دستمالو تا نی اری بگ-        
  

 صورت در غم فرو ی باز کرد و به جامهی اشکالودش را نی و چشم هادی اش خندهی گرانی        آسمان م
 از بای فریا موتور صدی جارویباز صدا...  به دستمال زل زد و بعد از مکث ، گرفتش نیرحسی امیرفته 

  : لب غر زد ری رفت و زرهی تی در مشکی ، چشمش تا رونیرحسی اتاق آمد و امرونیب
  

  ... حرف رو زد تا بره تو مخش کی دی چند باهی کگهی دنی رو ننداخته ای موتورقی قانی هنوز ا-        
  

   ...دی نوک سرخ شده اش کشینی بی        آسمان دستمال را محکم رو
  

 کردن و اصال دوست ی رسما خواستگاری مقتدری آقانکهی اومدم معذرت بخوام بابت امروز و ا-        
  ....! اصال قصدتون از دادن اون انگشتر دی بهتون بگم شانوینداشتم ا

  
 دستمال را فشرد و باز کرد و دوباره تا زد و دست آخر دستش را انداخت شی        ساکت شد و با دست ها

 پسر ی به خودش اجازه داده بود از نشان کرده ی شد و مقتدری تر مکی نزدی موتورقی قای صدا ...نییپا
 نیرحسی ناخوداگاه امو خوداگاه ری ضمی اصلی کند و در حال حاضر پروژه یارشد حاج محسن خواستگار

من نبود و  ماگری دادی از رو بسته بود و خاله صری شمشانتی بود که مامورش بود و سی قتل و کشتاریرو
 ی مقهی که به صدی و به ضرب المثلدی آش کشک خاله بود شاقهی آمد و صدیسوهان روح بهتر به نامش م

  ...آمد احسنت گفت 
  

  ...دی لغزی اش کمی و خط مشکیواری کاغذ دی گوشش را فشار داد و کف دستش روی        الله 
  

  ! ... کرده ؟ی رسما خوستگاری کی گفت-        
  

 ی جوجه نی که از بودن ایبی همه حس عجنی که بر تنش نشسته بود و ایعرق سرد ... شی رد اخم ها       
 تکان یمتریلی می خواست حتی نمنکهی خودش داشت و ای مترکی در اتمسفر کره به شعاع یمقصود خاص

 آسمان ساکت  ؟یتگارخواس.  بود زی همه چی و کوسه وار جداییزای پسر پری پنیاسم ا... بخورد به کنار 
  ... خواست حرف بکشد ی منیرحسیبود و ام

  
  ... با تو ام جواب سوالمو بده اعصاب ندارم -        

  
   ...دی چرخشی ترقوه گلوی و بعد قلب رونیرحسی امینی و بیشانی        آسمان نگاهش گذرا به پ

  
   بگم ؟ی چ-        

  
 و بعد به سقف و یواری طرح کاغذ دی روی مشکی ا فکش را منقبض کرد و به گل قهوهنیرحسی        ام
   شدرهی ، جان سالم به در برده بود ، خبای فری دست جاروری که از زیعنکبوت

  
  ... ! بگو ی قصه حسن کرد شبستر-        
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  ... از منقتونی همکارتون رفی مقتدری گفتم که آقا-        
  

  ...آسمان زل زد  و به زی کرد و گوش تزی چشم رنیرحسی        ام
  

  ! ؟قمیرف!  ؟گهی همکارم د-        
  

   ادامه دادری مچ گی و با لحنرونی        بعد بازدمش را با حرص داد ب
  

   ؟یاز من چ!  ؟شیبق!  خوب ؟ -        
  

  ! انگار من مقصرم نی زنی حرف می طور-        
  

 واقعا خاص بود ؛ حداقل االن و یمقصود خاص ی جوجه نیا.  شد ی مبتری        ابرو باال داد و حسش عج
 ی کرد که مرتب با انعکاس فرکانس صدای پر جنب و جوش وجودش ثابت معی را مانیا.  ها هی ثاننیدر ا

   کشاندی را به آرامش منیرحسی شد و حس بد امی ممیآسمان حج
  

  ! ؟یستی مقصر ن-        
  

   من ؟-        
  

   استسی برگشته اش خیز مژه ها فکر کرد هنونیرحسی        ام
  

  ! ژنو ونی کنوانساستی نه ر-        
  

  ...        آسمان باز دستمال را تا کرد و باز کرد 
  

 دونم اگر شما واقعا از من ی نمیحت ... دی انگشتر به من دادی دونم شما با چه قصدی من هنوز نم-        
  ...از من ... 

  
 حی ترجدی سکوت آسمان را دی مردد و وقتی قهوه ای به شکالت هارهی فقط خ ساکت ماند ونیرحسی        ام

  داد حرف بزند
  

  ! ؟ی از تو چ-        
  

 روز کی که در ستی الغر مردنی همان منشنیا.  نفس کم آورد نیرحسی        آسمان حرف نزد و باز ام
 افتاد که ی بارنی اولادیدانست چرا  ینم... را آسفالت کرد و رفت و باز آمد نیرحسی اعصاب امیتابستان

 ی جالباسی آنرا روواس برداشت و تکاند و با وسی صندلی را از پشتنیرحسی و کت امنیرحسیآمد طرف ام
  ... کرد زانیکنار چارچوب آو

  
   تر بردنیی        سرش را پا
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   کردم ؟ی ؟ که ازت خواستگاری شک دار-        

  
          بعد نفس گرفت

  
   که نهی خوب البته خواستگار-        

  
 خوشش آمد که باز نیرحسیام...  ترس باال آمد دی سوال و تعجب و شای        چشمان آسمان به نشانه 

  ... کند ی متشیدارد اذ
  

 تو جواب ی به خواستگاری مثه من نداری به جز بله به کسی اگهی شما جواب دنکهی با توجه به ا-        
  ...مثبت دادم 

  
 نیرحسیام.  گرفت ی بود ؛ نه نگاه می ؛ نه عصباندی خندینه م. کرد ی       آسمان همانطور داشت نگاه م 
 دیخواست بگو...  کرد لبخندش را جمع کند ی موزه لوور افتاد و بعد سعزوی لبخند ژکوند مونالادی

  ... باال که آسمان حرف زد ی و امدی اجازه گرفتانتی از سیچطور
  

  ! ن هنوز شک دارم  م-        
  

 ی نهی بود گوشه چشمش را فشرد و به آشی لب های از حس لبخند روی همانطور که کمنیرحسی        ام
  ... گفت الی خی شد و برهی خیتمام قد رو مشک

  
   ؟ی شک داری به چ-        

  
 زدی بری و دلت هرید کن ارتفاع ممکن ، سقوط آزانی بود که از باال ترنی        و حرف ما بعد آسمان مثل ا

   ؟ اقیانوس ؟ کدام بهتر است ؟ای ؟ صخره ؟ درنی چه بود زمتی پاری زیو فکر کن
  

  ! نه ای کنم ی با شما زندگدی بانکهی به ا-        
  

شک دارد به ...  پلک نزد ی اهی هوا ماند و چند ثانی آمد و تونیی از گوشه چشم پانیرحسی        دست ام
   ؟نیرحسیام با دی بانکهیا

  
          شک دارد ؟

  
...  که به او دهی رسیی بود ؛ کارش به جاادی زشی هم براچی که هی مقصود خاصی جوجه نی        ا

 التماس کارمند شدن شی که تا چند وقت پیکس ... دی عامل شرکت نهال سفریمد...  بهاروند نیرحسیام
 به نجاتش ده کری آنجا می دانست چه غلطیوز نم که هنریرکبی امی توی که وقتیکس...  کم بود ششیپ

  ...امد 
  

  ... . حرامش کرده یلی دلچی را بدون هامفتی که پول ی        کس
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          شک دارد ؟

  
...  گرفت ی گاز منشیی و دو دندان پاششی نی        داشت گوشت پشت انگشت سبابه اش را با دندان ها

  ... شد ؛ ادامه داد ی متولد مشیا حرف هشتریآسمان که از وسط سکوت ب
  

 ی خوردم و هر حرفی میاگر هر وقت دلم خواست از اون زهرمار...  بودم مثه شما ی من اگر کس-        
 ی بود؟ آقای کی کردم ؛ اگر با امثال اون آقای دلم خواست می زدم و هر کاری مومدیاز دهنم در م
اگر ...  مسلمه ودنش اوردم که حرام بی در میخودتون پول کردم و به قول ی اکراد کار میاکران نه آقا

 گذروندم شما نسبت به ی خوش می چشم شما با امثال خانوم نانسی نبودم و اگر جلوبندی پاینی دچیبه ه
 ی خانوم مناسب منه ؟ آره آقانی که انی کردی موضوع فکر منی و اصال به ادی کردی مییمن چه فکرا

  بهاروند ؟
  

. همان صدا را داشت .  امد ی از ته چاه در مشی آرام و همانطور صدایلیخ.  گفته بود اطیحت        با ا
 نیرحسی احساس امگری دیول. همانقدر جذاب  . ریهمانقدر آرام همانقدر سر به ز. همان لحن را داشت 

  ... شده بود ر داحهی جریلی کرد ؛ غرورش خی فکر میوقت.  نداشت یاصال حس خوب. خوب نبود 
  

 مواقع در نطوری نبود که ای در فرهنگ لغت بهاروندی و اصال کلمه ادی چرخی        زبانش به کلمات نم
 افتاد که ی انتگرالادی و فتح الباب کنند و گره گشا باشند و ندیای آدم ها بنجوری ای جلوطی شرانگونهیا

 حل گفت که دنی بعد از دییضاو ر حلش کرد نیرحسی است و امنحلیال:  گفته بود ری دبیی رضاشیسالها پ
  ... قفل بود طی در آن شرانیرحسیمغر ام ... دیمغز او آنموقع قفل بوده شا

  
 و در را هل داد تا چهار تاقش باز شد و بعد دست دی اش را کشرهی        تنها رفت به سمت درب و دستگ

 اتاق و آسمان رونید به سمت بدراز کر» برو  « ی کرد و دست راستش را به نشانه بشیچپش را داخل ج
  ... رفت رونیاز اتاق ب» خداحافط «  گفت ی که مینی در حطی و هضم شرای طوالنیبعد از مکث

  
 ی نفسش هم بی پلک نزد و حتقهی بود و چند دقستادهی چقدر کنار آن چهار چوب تمام باز انکهی        ا

 دانم ی نمنی و ای خالء فکرنی دانست ای فقط م. دانست ی آمد را نمی آمد و گاه نمی هدف میاراده و ب
   ...ستی نی خوبزیچه شد و االن چه خبر است ؛ چ

  
 انجام ی برای کارچی هگری که دیکس.  داند چه کاره است ی نمنی زمی را داشت که روی        حس کس

 ، نه محسن ، نه سنایه ، نه  ، نه خالقهی ، نه صدانتی سری ، نه شمشینه مقتدر.  اکراد مهم بود گرینه د. ندارد 
  ...بهاره نه و نه و نه 

  
   خواست ؟ی چه منی زمی روگری        د

  
  .... تنگ شده بود شانی براکهویدلش .  خانوم و حاج محسن سنای شی رفت پی االن منی        کاش هم

  
   خواستی می        دلش پانزده سالگ
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  ی مش موسیو آالسکاها قل دو قل کی        تاب و درخت و باغچه و 
  

  بی باز کند با رضا و حبکی دست گل کوچکی خواست بدود و ی        دلش م
  

  شی همانطور برود داخل رگ و پیالی خی خواست بی        دلش م
  

  !        داغ بود ؟ تصادف خورده بود و درد نداشت 
  

 گذاشت و ی خانوم می با پسر روح خواست که هر روز عصری را میی و مسابقه های        دلش خروس جنگ
  ... برد ی خروس خوش رنگش مشهیهم
  

 ی رفته بود پنشی بود ؛ دل و دسنای خانوم ، مامان سنای ی خواست که وقتی می        دلش پانزده سالگ
   رفتی عاشقی حال و هوادی خانوم که رسسنای و به بعد ی چشم آبی نامقهیصد

  
  ... داشت ی قشنگی و آبدی خاطرات سرخ و سفیول. افتاده بود از دهن .         تهش سوخته بود 

  
 یاهای داد ؛ دلش خوش بود به برو و بی مفتادهی جا نی قورمه ی هنوز دل و احساسش بوی        وقت

 پز دهد که دوست دختر شی های همکالسشی و بعد پندی محله را ببی ها که دختر خوش قد و باالهیهمسا
 نوشت و یم شب ها نامه ی دهد و مال خودش است و حتی کدامشان رو نمچیه هدارد و دوست دخترش ب

   ...سی رفت تا مدرسه پسرانه آپسی و بدو مقهی دست صدی گذاشت تویسر راه مدرسه م
  

  ... خواست ی        دلش برگشت به عقب م
  

مستان از داخل لباس  که هر سال زی سورمه ای همان پالتوادیخاله ص. بلند بود قهی صدی        بوت ها
 گرفت به ی دست می بود و هدهی رفت داخل همانها را پوشی آورد و آخرش هم می ها در میزمستان

 و لبخندش بود نه اما دستش رو شال قرمزش قهیصد ... نی اسپرتش نخورد زمی که با کفش های آجروارید
  ... نبود نجای حواسش انیرحسی کرد و امی گوش مادی خاله صیکش آمده بود و داشت به حرف ها

  
 ماه کی...  ماه مملو از عذاب کی . انتی ماه از اتفاق نحس امدن سکی.  ماه گذشته بود کی        کمتر از 
  نیرحسی محکم زد پشت اور کت امادیخاله ص .... نیرحسی ماه تکرار مکررات اشتباهات امکی. پر از حادثه 

  
   مادری با ما معلوم نکردفتوی و تو هنوز تکلنیرحسی امادی م دارهدی زمستون تموم شد سال جد-        

  
 دانه درشت را لمس حی و تسببی جی برد و پرز هاشی هابی را داخل جشی دست هاشتری بنیرحسی        ام

  ....کرد 
  

   شد ؟ی        زمستان داشت تمام م
  

 شد ؟ ی هم نمشتری ، بچی شد هیکم نم برف و بوران نی نداشتند و ای تمامشی        پس چرا آسمان و ابرها
  امروز چند اسفند بود ؟... 
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          اصال اسفند بود ؟

  
   رسد ؟ی می کنی        فرورد

  
   ماه گذشته ؟کی        

  
  ! سال است کی ماه است اما قد کی        نه کمتر از 

  
 تکان نیرحسی امدی دی را جلو بود ؛ دستشدای که انگشتانش از داخلش هویی با دستکش هاقهی        صد

  ... هدف یب...  رفتند یهر سه داشتند م... داد 
  

   ؟نیرحسی امیی کجا-        
  

 شود ؛ چشمش به ی خواست بداند تهش چه می بخواهد نفس بکشد ؛ منکهی ؛ نه ارونی        نفسش را داد ب
 گرم شود و دی کرد شایه بود و ها م دهانش گرفتی برهنه اش را جلوی افتاد که دست هاواری کنار دیپسرک

  .. کرد ی و به اطراف نگاه مواریکتاب هاش را گذاشته بود کنج د
  

 نی و سوم فروردستی سالم رسوند خاله جان گفت لباس تا بدمی رو دی امروز خانم صداقتگمی م-        
 مرتب دی باادیها رو باهام ب جانطوری مامانم که پا نداره امی رسی گفتم با خاله خدمت مشهی پرو میآماده 

  مزاحم شما شم
  

 ها شی و دوباره به دست هاواری داد به دهی و تکنی را محکم زد به زمشی        پسرک کفش اسپرت تا مچ پا
  ...کرد 

  
          خاله گفت

  
  اشه تحت نظر بدیسنش رفته باال با... ده ی زن چرا به حرف آدم گوش نمنی نرفته دکتر مگه ؟ ا-        

  
 ی کبود شده ی را دست هانی نداشت ای استخوان سوزش تمامی سرمای        برف تمام شده بود ؛ ول

   گفتقهیصد... از کنارش رد شدند ...  گفت یپسرک م
  

 کنم خوب ی گرفتم و استفاده میی که دفعه قبل از دکتر هورایی نه همون داروگهی بهش گفتم م-        
  شمیم
  

   را در آورد و دست برد به شالش و برگشت به سمت پسرکشی دستکش هانیرحسی        ام
  

   ادامه دادنیی با سر پاواری نشد از آن طرف دنیرحسی متوجه امادی        خاله ص
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 تو یری اون داروها توفگهی چند تا دکتر بره ؛ مگه نمشی پدی علت نداره باهی درد زانو که همش -        
 مادر نی همکنهی مری وقتا استخون و زانو و کمرو درگیدش باشه ؛ قند باال هم بعض از قندیدردش نداره شا

 ی شد ولی درمان ممی داده بودصی مطهره از قند باال فلج شد دکترش گفت اگر زودتر تشخهی همسانهیثم
   ...---— بال گرفتار شد با مادرت نی کرد به ایالی خیچون ب

  
  ...به پسر و شال را دور گردنش انداخت  دستکش ها را داد نیرحسی        ام

  
  ... تفاوت نباشد ی داده بود بادشی        آسمان 

  
  ... داده بود قضاوت نکند ادشی        آسمان 

  
  ... داده بود مهربان باشد حداقل با بچه ها ادشی        آسمان 

  
 خم ی کمنیرحسیشنا بود ؛ ام آیلی کرد خی خاله قطع شده بود چشمان پسرک را که نگاه می        صدا

 دستکش ی کرد و شال را با همان دست هاریی چهره اش تغکهویشد و پسرک هاج و واج نگاهش کرد و بعد 
 و ی و ناباوربهت و با نیرحسی و انگشت اشاره اش را گرفت سمت صورت امنیی دهانش داد پایپوش از رو

  دی داد کشتیعصبان
  

  ! ؟ییتو... ..تو .... تو ....  تو -        
  

 قد فی به ردفی ردی چنارهای باالی کالغ های صدای        داخل کوچه را سکوت گرفته بود و هر از گاه
بعد انگار ....  و عطسه اش گرفت نیرحسی شال امی و گردن بینیسوز زد به ب ... نشانی افتاد بی مدهیکش

 صورت ی و پرت کرد تورونی بدیسکوت شکست و پسرک شال را باز کرد و دستکش ها را با حرص کش
 مملو از ی گفتن و نگاه های وری برداشت و با درواری را با اخم از کنج دشی و خم شد و کتاب هانیرحسیام
  ... دور شد ضیغ
  

 ی برمراهی که راه و بی و به رفتن پسرکستادی و راست ادی را با دستمال کششینی نوک بنیرحسی        ام
   لب گفتری زجی نگاه کرد و مبهوت و گ گفتیگشت و چرت و پرت م

  
  ... شدن وانهی ملت د-        

  
   گفتی داشت مادی        خاله ص

  
   ؟ی گفتیزی مادر بهش چ-        

  
   را همزمان باال انداختشی شانه و ابرونیرحسی        ام

  
  ! به گدا گدوله ها بهش برخورد دمی شالو منی گفتم ای داشتم بهش م-        

  
   از آنطرف زمزمه کردقهی       صد 
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   ؟نیرحسی بود هان امیزی چی ذهنی عقب مونده دی کرد ؟ شانی چرا همچنی نگفت ایزی نه بابا چ-        

  
 و ی افتاد و دو جفت چشم قهوه اشی روزها پادی کهوی کرد و ی هنوز داشت به پسرک نگاه منیرحسی        ام

  ! داخل ذهنش مرور شد یلمیف
  

 و سکوت از سر ی سرما دوست اسفند ماهی درخت و غار غار کالغ های به هم خوردن شاخه های    صدا    
 کوتاه نی اسفندماه آستی که وسط سرمای گذر مرد روزنامه به دستی و حتادی و خاله صقهیتعجب صد

 نیرحسیام چشم ی محو جلوری فقط تصونهای ناف زده بود داخل شلوارش ؛ ای بود و بلوزش را رودهیپوش
  ... ؛ گرم بود آنروز ی هم تابستاندی ؛ نه شایزیی بود که در آنروز پای پسرکی اصلریبود و تصو

  
 نداشت ی خورده بود که آن روزها آسمانینیرحسی فنچ به پست امکی با شیی        کنار درب لندکروز طال

 و ستی نیرمشان کند که آدم قاض گدی لبخند شاکی ی که حتیی از کمک ، از مالحظه ، از آدم هادیکه بگو
 که آدم را آدم انفاق و تنها کمک است و ستی اش دست آدم ها نفهی قضاوت وظنی و آن طنستیخدا قاض

  ... مسئله محرومنی از اوانی کند و حیم
  

 فال و فنچ گرشی بود و دست دنیرحسی به کت امکدستشی که ی آن روز پسرکی امد التماس هاادشی        
 بود که ییآن روز از آن روزها.  خواست ی هلش داد ؛ فال نمنیرحسیخوب که فکر کرد ام. ..کوچکش 

 و از قضا ختی ری را به هم منیرحسی ، اعصاب امیی صدانی برد و کوچکتری حوصله اش را سر مایتمام دن
  ... هلش داده بود نیرحسی شده بود و امشیدای پسر بخت برگشته هم همان روز پنیا

  
  ... افتاد نی زمی که فنچش رودی دنیرحسیم        ا

  
  ... که در حال جان دادن بود دی        د

  
  ... کرد هی که پسرک گردی        د

  
   ...دی رسی هفت ساله به نظر مای که به نظر شش ی        پسرک

  
 اولش باشد  درس و مشق و مدرسه و کالسی پدی پسر االن بانی فکر کرد انیرحسی        همان موقع هم ام

  ییای دنلی صور اسرافی هاابانیو نه خ
  

  ... حداقل مدارا ایو ....  کمک کند دی دانست بای آن موقع نمنیرحسی        ام
  

  ...  نبود ی        آن موقع آسمان
  

 ری بود و زدای پشت پاسداران هوی اقاقی شد ؛ سر نبش که تابلوی پسرک ته کوچه داشت محو مری        تصو
   عوض شددی بایی فکر کرد از جانیرحسیام...  کرد ی تر جلوه می گونه اش آبیو باران ، آببرف 
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:  گفت ینقطه عطف و آسمان به آن نقطه م:  گفت ی مری دبیی ، رضارستانی که در دبیی جاکی        از 
 یدم ها آی و خوب باشدی آی به سراغت می خوبی کنیخواستن و قانون جاذبه و آسمان گفته بود خوب

 نیرحسی بود و امه آورند و آسمان گفتی از دلت در میاوری خورند و از دل آدم ها در بیخوب به پستت م
   ...دیدو

   آمدادی خاله صی        صدا
  

   ؟یری می اوا مادر کجا دار-        
  

اها و  کوتاه پوش هم برگشت به سمت صدنی و نگاه روزنامه به دست و آستامدی نقهی صدی        صدا
 داشت نیرحسی شود و امی دلت شاد میدل آدم ها را شاد کن:  کرد آسمان گفت ی داشت فکر منیرحسیام
 شد ی مشت راز مانند جاذبه دابی قانون عجنی مادر آسمان و خان جونش و ای شد و حرف های مدیمر

  ...مراد 
ش را عوض کرده بودند و از  حاج محسن بود که اسمی خدای حرف ها حرف هانی ای هم همه دی        شا

   رفتیزبان خان جون آسمان و مادرش و قانون و علم و تبصره به خورد عقلش م
  

 قهیوسط راه ، دوچرخه سوار جل.  کش آمده بود 7 پاسداران ی        نفسش کشدار شده بود و انگار کوچه 
 افتادن رفت و با یتا آستانه  و ترمز کرد و دی ترسنیرحسی سرعت امدنی در آمد و با دی از فرعیقهوه ا

   مگه ؟ی بری چته سر میهــــــــــــــو : دی داد کشی بلندیصدا
  

   ...21 ی اقاقی آبی به سر نبش و تابلودی رسنیرحسی        و ام
  

 شد ؛ ی منیی زد و شانه اش با هر دم و بازدمش باال و پای که نفس نفس مینی        سمت راست را در ح
 بغل زده بود و با سر ری بسته شده بود ؛ زینیری شی را که دورش بند جعبه شیسرک کتاب هاپ. نگاه کرد 

 یی و با همان صدانیح تند رفت سمتش و در همان نیرحسی رفت و امی و خرامان خرامان داشت منییپا
   حنجره و سرما خش افتاده بود گفتیدگیکه از فرط خراش

  
  ! صبر کن آقا پسر -        

  
 ی و وقتی اش براق شد و عصبافهی باز قنیرحسی امی افهی قدنیاول متعجب و با د.  سر پسرک برگشت        

 . دی رسی چشمانش اما گود افتاده و کبود به نظر مری تپل بود که زی کرد سبزه گون و کمینگاهش م
  ستادی اکشی تازه کرد و نزدی دمنیرحسیام
  

   می قهوه با هم بخورهی ی وقت دار-        
  

 تشی کرد و انگار عصبانیپسرک هنوز داشت بر و بر نگاهش م.         بعد هم دستش را دراز کرد به سمتش 
 نی کرده بود و نگاهش بجشی گنیرحسی امی افتهی ریی تغی رازهی شنی و انیرحسی امی حرف هانیو ا

 ی منیی باال و پانوزه ه کشی رفت و شانه های آمد و می و بخار دهانش که تند و تند منیرحسی امیچشمها
  ... گشت و دستش را دراز کرد نیرحسی امیشد و دست راست از سرما کبود شده 
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 دانست ینم ... ی شود آشتی دست دادن مکی ؛ که قهرش با نی ایعنی فکر کرد بچه نیرحسی        بعد ام
  ...چرا بچه شده بود 

  
  ... در چشمانش سوخت یی        جا

  
  ... سوخت ی ، چشمانش می ، حشره ایگرد...  رفته باشد داخل یزی چدی        شا

  
   ....ی دوستی فشارش داد به نشانه نیرحسی ، سرد بود و امی        دست کوچک پسرک چشم قهوه ا

  
   آره ؟گهی دمیقی من بعد با هم رف-        

  
  : گفت ی بود ولجی        پسرک هنوز گ

  
  ! فنچم مرد -        

  
  چش شده بود ؟... تواست حرف بزند ینم...  سوخت شتری ماتش برد بعد چشمانش بنیرحسیام        

  
 شی زندگی مفهوم گم شده نی کلمه مزخرف ترنیا. نه ! احساسات ؟...  بچه نبود نقدری که انیرحسی        ام

  پسرک را ول کرد کرد و دست شی فشیف..  دارد البد یچشمانش مورد...  تواند باشد ی نمنینه ا... بود 
  

   ؟ی چالش کرد-        
  

 یگری شد و با ساعد و بافت جی شد و چشمانش ابررهی خنیرحسی سوزان امی        پسرک به چشم ها
   تکان داددیی تای را پاک کرد و سرش را به نشانه شی اشک هانشیآست

  
  ... آره تو باغچمون -        

  
   باز شوددنشی راه نفس کشدی چند بار پلک زد تا شانیرحسی        ام

  
   بود ؟قتی چند سال رف-        

  
   سرخ بودشینی        پسرک نوک ب

  
  ... دادم و دوسش داشتم ی آورد منم آب دونش می گرفت و پول در میبرام فال م...  دو سال -        

  
 که در تقاطع یی هانی چشمش رفت به پشت سر پسرک و ماشنیرحسی کردند و امی مشی فشی        هر دو ف

   کاوه در حال رفت و آمد بودنددی و شهیاقاق
  

   ؟قتی از رفیری گی میبرام حالل بود ... هیادی دو سال زمان ز-        
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   کردی        دست پسرک را ول کرده بود و پسرک هنوز داشت نگاهش م
  

   ...رمی گی آره م-        
  

  دی رسی منیرحسیبه زحمت به کمر ام پسرک که ی زد به شانه نیرحسی        ام
  

   ؟می قهومونو بخورمی بر-        
  

  دی        پسرک خند
  

   خوامی می شکالتی من بستن-        
  

  دی هم خندنیرحسی        ام
  

   وسط زمستون ؟-        
  

  دی        پسرک نخند
  

   ندارن ؟-        
  

 افتاد ؛ چشمان ی آسمان مادی کرد ؛ ی پسرک نگاه م به چشمانی مکث کرد و وقتی کمنیرحسی        ام
  ... مثل شکالت ستی درشت و قهوه انطوریآسمان هم هم

  ! چرا دارن -        
  

 ادی که خاله صییمثل تمام وقت ها ... شهی ساله شلوغ نبود مثل هم55 مرد روس ی        درون قهوه خانه 
آن  ... نجای آورد ای را مقهی و صدیرعلی و امنیرحسی امامرزی خدا بی قران داشت و اصغر آقایدوره 

  ... شفا شاپ ی بود و االن شده بود کافسی آالری نداشتند و اسمش قهوه خانه یموقع بستن
  

 مرتب و کت قهی و جلدی شکسته و فرتوت نشده بود و بلوز سفنقدری ساله آن موقع ا55        مرد روس 
 عصا داشت ؛خوب شی و به جادی پوشی همان کت را هم نمگریو د امدند ی به هم مشی و قد و باالشیرو

  ... همه شاگرد و رزوشن و همان گارسون را نداشت و االن داشت نیآن موقع ها ا
  

  ... کرد ی االن نگاه می و شفامی قدسی اطراف آالرکی و براق و شرهی        پسرک داشت به دکور ت
  

 داد و دست گذاشت هی تکی کرم شکالتی به صندلنیرحسیدادند و ام و قهوه را سفارش ی شکالتی        بستن
   پا انداختی و پا روشی زانوهایرو
  

   مدرسه ؟یری م-        
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 یقهوه ا.  بود ی قهوه ایلیخ.  کشاند نیرحسی را از اطراف گرفت و تا چشمان امشی        پسرک چشم ها
 آسمان به پست هی شبی آدم های خواست همه ی مایانگار دن.  آسمان ، روشن تر ی از چشم هایروشن حت

   بخوردنیرحسیام
  

  ...کالس اولم  . رمی آره م-        
  

   مچ دستش جابه جا کردی بند ساعتش را رونیرحسی        ام
  

   ؟ستهی نمره هات ب-        
  

   گونه اش چال افتادی و رودی        پسرک خند
  

   خوبهیلی خوبم ، همه درسام خیلی من خی ولمی ما نمره ندار-        
  

  . همه اعتماد به نفس خنده اش گرفته بود نی از انیرحسی        ام
  

   ؟ی خوبیلی خی دونی از کجا می نمره نداری خوب وقت-        
  

   !گهی خوبم دیلی خوب خ-        
  

  زی میگذاشت رو به جلو خم شد و جفت آرنج ها و ساعدش را ی گرفت و کمشی بازنیرحسی        ام
  

  ی خوبیلی خی فهمی می از چی نمره نداریگی تو که می ولی خوبیلی خوب قبول خ-        
  

 ی هم که مستیزمان خودشان نمره داشتند و ب.  خودش هم سوال بود ی کرد برای خوب فکر می        وقت
 ندی گویره به خودشان م بدون نمی از خود راضدی نسل جدنیبعد ا!  خوبم یلی گفت خیگرفتند ؛ طرف نم

  ! خوب یلیخ
  

   :دی رسی به نظر می شاکی کرد و کمی        پسرک داشت بر و بر نگاهش م
  

 پشت یاون خوبه رفقا . ستی خوب نیلیدوست خودم خ.  خوبه یلی درسام خی همه گهی دونم دی م-        
   خوبمیلی از اول سال خشهین هم می ولفنی ضعشانونمیلی تازه خشترنی به تالش بازی ناشونی بعضممیسر

  
  : کرد ی نگاه مرهی خشی های داشت به قهوه انیرحسی        ام

  
   ؟فنی ضعی دونی به دوستات تهمت نزن از کجا م-        

  
   گفتی را پر باد داد جلو و شاکشی        پسرک لب ها

  
   ...فنی اونا ضعدمیم دکارنامشون.  خوبم یلی تو کارنامم نوشته من خگهی دونم دی م-        



  تایس
  

 

 

350

  
  : با تکان سر تشکر کرد و رو به پسرک گفت نیرحسی و قهوه را آوردند و امی شکالتی        بستن

  
  ! ؟فنی و اونا ضعی خوبیلی خیدی از کارنامت فهمی چطوری نمره نداری وقت-        

  
 را باز کرد و کتاب ها را شانی و گره بند روزی می را گذاشت روشی با حرص کتاب هانباری        پسرک ا

 را برداشت و وسطش را باز کرد و چند ورق دی رسی میاضی که به نظر ری نگاه کرد و کتاب بلندیکی یکی
   گرفتنیرحسیزد و کارنامه اش را به سمت ام

  
   خودت نگا کنری بگ-        

  
  ! خوب یلیوشته بود خ هر درس نی که جلودید...  با خنده کارنامه را گرفت و نیرحسی        ام

  
  !  گفته ی چه مچارهی پسرک بدیبعد تازه فهم..  بود ی چه قانون مزخرفنی        ا

  
  .... بازتر شد و کارنامه را باال گرفت با دو انگشتش ششی        و بعد ن

  
  نی آفرنی آفری خوبیلیپس تو خ...  شد مدرک نی ا-        

  
 شی روبروی راحت شد ؛ با ولع شروع به خوردن بستنتشیثی حیو اعاده  از کارنامه الشی        پسرک که خ
 ی دوست داشتنی بود و منظره دهی راه کششی و آب دهان در آور ، رورهی داغ و تیکرد که شکالت ها

 کرد و کی نزدشیها داغ را به لب ی اسپرسونیرحسیام...  کرد ی می را تداعنیرحسی امی های بچگیفضا
 سی آالری و آرام فضاتی الیقی پا انداخته بود و از موسیمزه کرد و همانطور که پا روطعم تلخش را مزه 

  نیی فنجان را آورد پای کرد و بعد کمی سبزه گون پسرک روبرو نگاه می افهی برد ؛ به قی لذت ممیقد
  

   ؟قی رفهی اسمت چ-        
  

 و دور دهانش هم شی شکالت هایتو بر نداشت و قاشق را فرو کرده بود ی        پسرک چشم از بستن
   شده بودیشکالت

  
   سجاد-        

  
   لبخند زد به دهان پرشنیرحسی        ام

  
   بودی کی خوردی که بستنی بارنی آخرنمی بب-        

  
   کرده باشدی نگاه کرد ؛ انگار کار اشتباهنیرحسی امی اافهی        سرعت خوردن پسرک کم شد و بعد به ق

  
   ...ستی نادمی -        
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  ی با ابرو اشاره کرد به بستندهی نپرسی را وقت خوبی سوال خوبدی که فکر کرد شانیرحسی        ام
  

  .. باشه بخورش -        
  

 ی اش را دوست داشت ؛بوی طعم تلخ و دوست داشتنیداغ بود ول.  از اسپرسو را خورد شتری بی        کم
... سی انداخت وسط آالری دل مشتری روس ها بدمانی چیو طرح ستن کی تاری فضانی داد و ایآرامش م

  ... چپش جا به جا کرد ی پای راستش را روی پایکم
  

  ؟یریگی فال نمگهی د-        
  

   کشاندنیرحسی تا امی را از بستنشی با ذوق اما محتاط چشم هانباری        پسرک ا
  

   ؟ی خوای م-        
  

   پلک زدنیرحسی        ام
  

   ؟ی بستن-        
  

          پسرک پلک نزد
  

  ... نه فال -        
  

   وسط اسفند ماهیی گرم بود ؛ گرمانجایا ... دی با بازدمش خندنیرحسی        ام
  

   ؟ی خوام داری آره م-        
  

   و وسط گونه اش چال افتاددی        پسرک خند
  

   ؟ی کشی فنچمو نمگهی د-        
  

 نفر را به نی خنده و قه قه کوتاه اما بلندش سر چندری و سکوت دبشش زد زسی وسط آالرنی حسری        ام
  ... ماند شی لب های لبخند روی بدون توجه به آنها خنده اش را خورد ؛ ولنیرحسی آنها کشاند و امزیم
  

  ... نه -        
  

 از یه قاشق تلنبار شده بود و کم قد سشی روی قاشق بود ولکی خورد ؛ ی قاشق بستنکی        پسرک 
 زی لبش را تمی گوشه ی و پسرک با زبانش کمشینی به نوک بی شد و مابقدهی لبش کشیشکالت ها به گوشه 

  ... ماند ی همچنان قهوه اشینیکرد و نوک ب
  

   ؟یدی قول م-        
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  ... باز اسپرسو خورد نیرحسی        ام

  
  ... قول -        

  
   نگاه کرد و مشغول خوردن شدی و به بستندی خندشتریب        پسرک 

  
  ارمی برم از خونمون بدی با-        

  
   ابرو باال انداختنیرحسی        ام

  
   کجا ؟-        

  
   چشم برنداشتگری دنباری        پسرک ا

  
   ...ی هر جا تو بگ-        

  
   شدرهی خنیرحسی با دهان پر ، به امی        بعد کم

  
  ! باال ها رهی ممتی قی ول-        
  

   باال گفتی با همان ابروهانیرحسی        ام
  

   !ای کنسمی سر کستی اوهو قرار ن-        
  

   اشوهی تره بار و می محموله ی خواست چانه بزند ؛ برای مدانی        پسرک انگار وسط چاله م
  

   ...ی بدهی ماشتری بدی بای خوایو م هر جا تارمی فالو بی خوای اگر منهی هممتی ق-        
  

 پسرک هفت هشت ساله ؛ او قد آنها بود ی لفظ قلم اقتصادنی نامحسوس پوزخند زد به انیرحسی        ام
   شوند ؟ی زود بزرگ منقدری ندارها انیچطور ا...  با غ ای سندی نوی را با ق ممتی قدی فهمیاصال نم

  
  زی می در اورد و گذاشت رویل ده و دو تراوبشی        دست برد داخل ج

  
   ؟هی کاف-        

  
          پسرک طماع شد

  
  ! پول فنچم -        
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   دراورد وبشی از جگری دی تراول صدکی ی حرصش گرفت ؛ ولی نوک شکالتنی از طمع انیرحسی        ام
  

  سگ خور کردم پولو بچه پررو:  و در دلش گفت زی می        گذاشت رو
  

 رنگ در ی صورتی زوار در رفته فی ککی بشی برداشت و بعد از داخل جعی پسرک تراول ها را سر       
  بشی را برگرداند داخل جفیآورد و پول ها را با وسواس داخلش قرار داد و ک

  
   ؟ارمیبگو کجا ب...  خدا بده برکت -        

  
 کرد و داشت با خودش ی پشتش کار م و مرد روس کهسی آالرشخوانی چشم چرخاند به پنیرحسی        ام

  ... کرد ی را زمزمه مونای النا سرگدی جدیترانه 
  

   خونت چطوره ؟می با هم بر-        
  

  ...        پسرک سرش را باال کرد 
  

   ما ؟ی خونه -        
  

  گشت و حساب کرد و برشخوانی و رفت سمت پزی می اسپرسو را گذاشت روی ته مانده نیرحسی        ام
  

  ... آره خونت -        
  

   ...می بر-        
  

 ی را از ذوق تراول ها کنار صندلشی برگشت و انگار کتاب هاکهوی راه رفتند و پسرک ی مهی        با هم تا ن
  رونی بدی راستش کشبی را از داخل جچیی سونیرحسیام! ... جا گذاشته بود 

  
   ؟ی برداشت-        

  
  : بغل و گفت ری را زد زشیها        پسرک کتاب 

  
  می آره بر-        

  
  !        و جلو تر حرکت کرد 

  
   جواب دادنباری بلند شد افونشی آی بار صدانی چندمی برانی به ماشدهی        نرس

  
   بله-        
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 شد ی چی ؟خوب خاله قلبش گرفت از نگرانی جواب ندادتوی ؟چرا گوشهوی ی کجا رفتنیرحسی ام-        
   ؟هوی
  

  ... در هم گره خورد شی و اخم هارونی بازدمش را با حرص داد بنیرحسی        ام
  

   کنمی حال و احوالهی اومدم دمی رو دیمی دوست قدهی ستی نیزی به خاله بگو چ-        
  

   !ستی فهماند دلش با او نی مقهی به صددی چطور باگری را قطع کرد ؛ دی        و گوش
  

  ... گذاشت ی جواب می را بشیمام تماس ها        ت
  

 ی را باز نکرده پس مشی هاهیهد...  کرد یبافتش را تنش نم...  کرد ی را نخوانده پاک مشی هاامی        پ
مهم : تفاوت گفته بود ی بنیرحسیکدام مدل لباس عروس را دوست دارد و ام:  بود دهیاز او پرس... داد 

 و باز هم رندی کجا بگرا یعروس:  بود دهیپرس . ستی مهم ننیرحسیام ی ؛ هر چه بپوشد ؛ براستین
 مسافرت و میکجا بر:  بود دهی پرسقهیباز صد . ستی مهم نرندی هر جا بگستی گفته بود مهم ننیرحسیام
 شود ؛ آنقدر دغدغه و کار و مشکالت دارد که مسافرت را الی خیمسافرت را ب:  جواب داده بود نیرحسیام

 کوتاه قهیصد...  چند یری باشد ؛ مسافرت سنیرحسی امی زندگی دهی فای بی زالوی بنگری اهیواز هر زا
 جواب نیرحسی بود و امدهی و اصال خجالت هم نکشمی بود ؛ رفته بود تا بچه که اسمش را چه بگذارامدهین

 لنباند ی مای که  وق وقو نداردی دو وجبکی به ی عالقه انی خواهد ؛ هرگز و کوچکتریبچه نم: داده بود 
 کلمات ممکن جواب داده نی را با بدترقهی صدی ذوق هایهمه ...  کندی میکار خرابای زند ی آروق مای

 شی به دختر با محبت کودکیاتی دانست با چه ادبی نمگرید...  دست بردار نبود قهیبود و باز هم صد
   ...میستیبفهماند ما مال هم ن

  
  ..!. خواست ی        دلش آسمان م

  
 ی مرغ وحشکی به دای که از قضا جدی مقصود خاصسی خی جوجه کی...  که شک داشت ی        آسمان

  شی آمد از روزها پادشی بوقلمون شود و کی خواست ی مگریبدل شده بود و انگار تا چند صباح د
  

  ! کنه ؟ ی بهاروند بوقلمون وق وق می آقا-        
  

   پسرک آمدی نصر و توامان صداابانی فرمان ، داخل خ        لبخندش کش امده بود پشت
  

  ! ؟ینی بی خواب می دار-        
  

   عصر را دور زدی ولدانی منیرحسی        ام
  

   خواب ؟-        
  

   کردی        پسرک داشت نگاهش م
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گه دارم تو  ی می خندی گم چرا می میوقت.  خنده ری زنه زی مثه تو مهوی من ؛ ی آره مثه آبج-        
   !نمی بی خواب میداریب

  
 شدند و ی رد مکی ترافی از البه الی قانونچی بود که بدون هابانی وسط خی        چشمش به موتور سوار ها

  ... اوردند ی را در منیریبوق سا
  

   ؟ی دارمی آبج-        
  

          پسرک جواب نداد
  

   بوقی دستش را گذاشت رونیرحسی و امدیچی پیم داشت بدون راهنما یی اوراق روبرونی        ماش
  

   ؟هی اسمش چ-        
  

   گفتی        پسرک جد
  

   ها ؟ی کار داری من چی به اسم آبج-        
  

 به گلسا را دهی عصر و نرسی ولریاصال متوجه نبود دارد تمام مس.  بود دهی را تازه دبی تقارن عجنی        ا
 آسمانند هی خورند و از قضا شبی منیرحسی که به پست امی کسانید چرا همه  فهمییاصال نم.  کند ی میط

 ی شاکنیرحسی باشند و از امشته دای کنند و چشمان قهوه ای عصر و گلسا زندگی در حد فاصل ولدی؛ با
  : کمربند گفت ری ، زیپسرک همانطور که رفته بود داخل صندل.... باشند و 

  
   ...ارمی فاالرو مرمیدار من م نگه نوی ماشنجای هم-        

  
 ی بازکی داشتند گل کوچی عصر غربی ولضی عرابانی که وسط خیی شد به پسرک هارهی خنیرحسی        ام

 شهی شی لبه ی بودند و آرنجش را گذاشت رودهی چیلی بود که مستطیی کردند و دروازه اشان آجرهایم
   را زد کنار و متوقف کردنیو راهنما زد و ماش

  
  ! رسوندمت ی خوب م-        
  

  ... بغلش محکم کرد ری را زشی و کتاب هادی را کشرهی        پسر دستگ
  

   ...ارمی خواد خودم االن می نم-        
  

   لب گفتری زنیرحسی        ام
  

  ... خسروان دانند شی صالح کار خو-        
  

  نیرحسی شده بود ؛ برگشت سمت امادهی        پسر پ
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   ...!ارمای ؟ نمی ؟ االن فحش دادی گفتی چ-        

  
 اش و هی سرد از درب باز خورد داخل عنبی چشمانش از فرط تعجب گشاد شده بود و هوانیرحسی        ام

  ... باز شده خورد به مالجش ی شهیاز پشت سر و ش
  !!شعر خوندم برات ...  فحشم کجا بود بچه جان -        

  
 گرو نیرحسی امشی بود که ری حق به جانب در را بست ؛ مثل کسی اافهی مکث با قیکم        پسرک بعد از 
  ... داخل دلش پوزخند زد نیرحسی فکر ، امنیدستانش بود و از ا

  
  ! اسمم سجاده ستمی بچه ن-        

  
 عصریل آسمان وی کرد و فکر کرد خانه ی همان سجاد نگاه مای رفتن پسر ری داشت به مسنیرحسی        ام

 همه نهای زد ؛ ای مخی کهوی گرفت و ی گر مکهوی... را زد ی را داد باال و بخارنی ماشی شهی بود ؟ بعد ش17
 گرفته بود و به قول راسخش یی اکراد بود و عوارض بسته بسته قرص که از نجواشاتیعواقب خرده فرما

آرامش از دست ... ده برگردد  خورد تا روانش اصالح شود و آرامش از دست دای هر هشت ساعت مدیبا
 گم شده ی کلمه نی در آن واحد به انیرحسی در امده بود و امیی بود که از زبان نجوایرفته عبارت مضحک

  .... کرده بود ی دهن کجشیاز زندگ
  

 ی را آزرده منیرحسی مشام امشهی نچسب که همی گازی آمد؛ بوی خوشش نمی بخاری        اصال از بو
 داد ی گالب میبو...  کرد کی نزدشینی دانه درشت را در آورد و به بحی و تسببشیاخل جکرد دست برد د

 ی بود و وصل محبت کرده بودش ؛ بودهی چفی به ردفی را کنار هم و ردشی آسمان ، دانه هایاز وقت... 
  ... شده بود شی اذکار آسمانی مهیگالب هم ضم

  
  ...شکراهللا ..کر اهللا ش... شکرا هللا ...         بعد شروع کرد به 

  
 ی که به روزهای و گندسنای به ادی زگرید...  همه تحول نی از ادی کرد ؟ خوب شای        چرا شکر م

 به داد و عربده ی حتگرید...  اورد ی به خاطر مشتریمادر بودنش را ب...  کرد ی زده بود فکر نمشینوجوان
 رفتن ی آبری فاطمه و بهاره و زی هاهی دار و گری  به چوبهگرید...  کرد ی حاج محسن هم فکر نمیها
...  را دوست نداشت ی روح مجردی بی از سکنه و خانه ی اتاق خالگرید...  داد ی مهرانه هم دل نمیها

 ریی ها تغزی چیلیخ...  اش نبود ی بهاروندخی وبا زده تاری روزهااهی سی همه اش خاطره ی پدریخانه 
 ی جورکیدلش ....  آرامش ی چشم ها و ندای رفت پی خاطرش میکه وقت را داشت یکس... کرده بود 

  ... افتاد تی بنی اادیباز ...  شد یم
  

  ... شومی مگری جور دکی نمتی بیتا م... آخ ...  شومیبا تو بهتر م...         حال من خوب است اما
  

  ... آسمان داخل ذهنش بلد شد ی        بعد چهره 
  

 درامده بود و دستان کوچک آسمان دشی شال سفری که از زطانشی شیی خرمای موهاریز زد ی        باد م
  ... شال ری کند و به بند کشد زری وروجک را اسی داشت الخ هایکه سع
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   ... نیرحسی دل امدی کشی حسرتش را مد،ی شال سفی        آ

  
 که یی دست هانیبتواند ا ... دیکه شا ی کرد به زمانی فکر میحت...  دانست ی بود می        افکار مزخرف

 رسد آن روز ؟ یم...  شود یم...  را از آن خود کنددهی سر انگشتش هم به آنها نرسی کس حتچی هگرید
...  
  

نه !! ...  کرد آسمان هم یداشت فکر م ... 17 عصری داخل ولدیچی پسرک پدی        سرش را که باال کرد د
 نگاه کرد ؛ سرش برگشت به تقاطع ابانیبه اطراف خ...  همه تقارن ؟نی ا شودی کند مگر می اشتباه مدیشا
 نجایهم...  درست بود ؛ خودش رسانده بودش ریمس .... سی عصر و مجسمه بزرگ تقدی بزرگ ولدانیو م

   ...17 عصری هم ولنیبود ا
  

 17 عصری ولیو کج شده  ی آبیچند بار و به تابلو.. پلک زد ...         همانجا نشسته پشت رول خشکش زد 
  ... شد رهیخ
  

 عصر یآنهم ول...  عصر یول ... یچشمان قهوه ا.....  بزرگ شکل گرفت ی        داخل ذهنش عالمت سوال
 را بزند پا تند کرد به سمت تابلو و پسرک موتی رنکهی شد و درب را بست و بدون اادهی پنیاز ماش ... 17
   کردندی و داد مغی بودند ج کردنی بازکی که در حال گل کوچییها
  

   اوت شده بودستی گل قبول ننی ا-        
  

   ..نی از زمرونی کشونم بی ممموی االن کل تمایکنی نمی بازگهی احمد جر نزن د- -        
  

   ؟گمی دروغ می ا خوب اول اوت شده بود مصطف-        
  

   گل زدنجای بعد اومد از ارونیت ب دروازه رفی مترکی دمی خودم دگهی نه دروغ نم- -        
  

 نی ؛ ارونی آمد بیهمان موقع سجاد نام از درب کم عرض...  بود به تابلو و رفت داخل کوچه دهی        رس
  ! آسمان بود ی خانه قایدق
  

  دی دی که می        چشمانش خشک شده بود به منظره ا
  

  ... شد ی        مگر م
  

 وتمام وجناتش کلی از هیجیگ...  ؟رونی خانه آمد بنی پسر چرا از انیا ... نی انی        مگر ممکن بود ا
 نیرحسی و امرونی اخم کرد و با دست اشاره کرد که از کوچه برود بنیرحسی امدنی و پسر با ددی باریم

 سجاد نام راه درب کم یها تفاوت به اشاره ی ترشح شده بود که بشیآنقدر هورمون تعجب درون رگ و پ
...  رفته اند نجاینکند از ا...  آسمان بود و نبود ی که خانه ی و برود به سمت خانه اردی بگشی را پعرض

  ... آمده اند نهای اشانینکند به جا
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  ...        اصال دوست نداشت به احتماالت بدتر فکر کند 
  

  ... پسرک امد ی        صدا
  

   تو کوچه ؟ی چرا اومد-        
  

 و دی پسرک گذشت و درب بسته بود و رسی شاکی افهی تفاوت به راهش ادامه داد و از قی بنیرحسی        ام
  ...در زد 

  
 توت زانی آوی سر درش نگاه کرد ؛ همان شاخه هایبه باال.  به درب کم عرض متوقف شد دهی        نرس

... کش را منقبض کرد  و فنییدست به کمر زد و سرش را آورد پا...  مالت و برگ ی خشک و بنباری ایول
  ! صدا واقعا آشنا بود نیا

  
   اون نرده رو درست رنگ بزن-        

  
   تو نصب باالبر دقت کن-        

  
  نیی پاادی با ُکم بدی گفتم اون پنجره با-        

  
دست . .. نداره که ی اگهی دزی جز چند خشت آجر پاره چنجای خونه انی کال از امی حاج آقا گفتم بر-        

..  کنم بهشت ی رو منجای خوب حاال که دلتون رضا نداده ایول...  باره ی از سر و روش خاک اره منیبزن
   ...نمشی بی آسمان خانوم کجاست نمیراست

  
   گرفتهیفکر کنم از عباس سرماخوردگ..  ناخوش احوالِ هی چند روزهی تو خونه است - -        

  
  ... برمشی حاضر شه خودم منیبگ... کتر  دمشی خوب حاج آقا ببر-        

  
 دهیرفته تو اتاق خواب ... ستی نمی کچی زنه به حرف هیافاقه نکرد لب به غذا هم نم...  گفتم بابا - -        

  ...درم رو خودش بسته 
  

 و با همان اخم رونی آورد باطی داخل حی آشنای از صدای را کمنیرحسی پسرک ، حواس امی        صدا
 سوخت به ی سوخت و نمی درون داشت می اسفند و گرمای که از فرط سرمای گره خورده و صورتیها

  :سجاد نام نگاه کرد و سجاد گفت 
  

   !گهی دمی برنجای ای ؟ اصال چرا اومدی چرا واستاد-        
  

  اطی گره زد و سر تکان داد و اشاره کرد به داخل حشتری را بشی        اخم ها
  

   تو خونتون ؟هی کنی ا-        
  



  تایس
  

 

 

359

  ... نگاه کرد و جواب نداد جی و وجی        پسرک گ
  

 توت نگاه کرد و آب دهانش را زانی آوی سرش را باال کرد و دوباره به شاخه های کمنیرحسی        ام
  ...قورت داد 

  
  ! آسمان خواهر توهه ؟-        

  
  ... شد رهی به پسرک خشتری بتیاطع با قنباری انیرحسیام...         باز پسرک ساکت ماند 

  
   !دمی سوال پرس-        

  
  ... شده بود سرش را ناباورانه تکان داد دهی به ظرافت بهت و تعجب کشی        پسرک که از صرافت قلدر

  
   به صورت مبهوت و پر عالمت سوالش نگاه کند گفتنکهی و بدون ادی دست پسرک را کشنیرحسی        ام

  
  .. کار دارم باهات میبر -        

  
 بلوز بافت کی داخلش را کامال پر کرده بود و پسرک که ی اسفند فضای نشستند و هوانی        داخل ماش
 نه اما نیرحسی و امقهی به تن داشت ؛ با همان بهت دست به آغوش برده بود و سر در دهینازک و رنگ پر

 نی ای تراوش نکند و کسیی داخل لندکروز طالی فضا ورونی او به بی درونی گرمادی نبود شاادشیاصال 
  ... را شروع کرد ییکنار از سرما بلرزد ؛ بازجو

  
  ... ؟ اطی بود تو حی کنی ا-        

  
  ---- شنای منو از کجا می اول تو بگو آبج-        

  
  .. جواب سوالمو بده -        

  
 بود ؛ اخم داشت ؛ فک منقبض داشت ؛ رگ دهیکش و ناراحت ، داد ی بود ؛ عصبدهی        وسط حرفش پر

 ی را منیری شد و سای مدای صورتش هوی زلزله روی زمانهانیرحسی برامده داشت و هر آنچه امیها
 شی قهوه ات که چشمان درشدی دنیرحسیترساند و از قضا ، سجاد کوچک بود و هنوز هشت سال داشت و ام

   و گشاد شده جواب داددیترس
  

   ...مهیواستگار آبج خ-        
  

   اکو برداشتنیرحسی مغز امیبی صلی کلمه درون رگ هانی        ا
  

  ...        خواستگار 
  

  ...        خواست
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  ...        گار 

  
   ...شی        خواستگار آبج

  
 تا  کهی جور منافات با آرامشکیاز ...  محض تی از عصباننباری سوخت؛ اما ای        چشمانش دوباره م

 به نام ی ، مکانی ، نقطه ایی بود به جادهی شد و حاال رسی مبشینص» آسمان  « ی کلمه نی از اشی پیچند
  ...خواستگار 

  
 نیی خودش را انداخت پای عصر غربی داخل ولهی همساواری از دی و پشتش ؛ گربه اشهی        نگاه کرد به ش

  ... فرود آمد شیی دو دست جلویو رو
  

  ... دامش را پهن کرده بود یر        مقتد
  

 را گرفته بود انگار سلطان جنگل ابانی چنان با جبروت راه خی مثال نزدنی        گربه بعد فرود با متانت
   ...یمقتدر...  کرد ی آسمان را بهشت می داشت خانه یمقتدر...  مغرور یگربه ... است 

  
 ی بعد ، آسمان هم فکر کند مقتدردیشا.. ت البد  اسشتری بیلی خی مقتدری        بعد فکر کرد جربزه 

 پسر نیرحسی زند و به فکر مردم ندار هست و امیآنقدر پاک و مطهر است که کمک داخل خونش قل م
 و خراب کردن و زدن رفتن و گند راههی ممنوعه خوردن بلد است و بای فقط از تمام دار دنی بهارونددیالق

 حس شود که ی باشد که طعمه اش بی کارششیدام سوراخ بگزد که ن داند از کی نه اما خوب میمقتدر
 و مات کرده شی ده تنه کی کند و مقتدری می فقط رو بازنیرحسی نه گفتن را و امیزهرش ناکار کند غده 

  ... تن فرمان یسرش را گذاشت رو...  سوخت شی هاقهیشق... بود 
  
  

   آقا حالتون خوبه ؟-        
  

   آقا ؟-        
  

   ؟ی شناسی منو از کجا می آقا آبج-        
  

  ؟ ...ی منی خواطرخواه آبج-        
  

   آقا نکنه ؟-        
  

   ؟ی شما صابکارش-        
  

  ! بهاروند ؟ی همون آقا-        
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 داده شده بود و هی اسمش باال آمد و هنوز ساعد دست چپش به تن فرمان تکدنی با شننیرحسی        سر ام
   ...نشی داخل ماشی رو به هشت ساله شیاما ؛ با تمام رخ اخمالو و عصبسرش 

  
  ... شدهدهی تنشی برامده و اخم های ادغام شد به رگ هایپوزخند ... ری فالگی هشت ساله نی        ا

  
  ! ؟ی برادرش-        

  
 بود پشت چهار  هفت سالهنیرحسی امی که وقتسنایدرست مثل ...  به گونه اش دی        بعد دست کش
 داشت ؛ تمام ی پشت گونه اش و لبخندش مهر داشت ؛ محبت داشت ؛ زندگدی کشیانگشتش را آرام م
   ...ی تمام نشدنیوجود داشت و بغض

  
...  تونه مال برادرش باشه مال هم خونش ی چشا فقط منی زدم ای حدس مدی ؟ بای داداش آسمان-        

   ...ایمخصوص آسمان ... هدی بار آفرکی چشا فقط نیخدا از ا
  

  ...        پسرک انگار موم شده بود و نرم که لبخند زد
  

   نه ؟ی بهاروندی آقا-        
  

  ... کرد ی سجاد را با شستش نوازش می داشت چانه نیرحسی        ام
  

 هیو و سا لبت همونطوره رفته تریز...  و برامده ی و نوک نوککی خودشه کوچی چونتم که چونه -        
  ...انداخته 

  
 خوره ی غصه داره ؛ رفته تو اتاقش درم بسته غذا نمممیاالن آبج .. می طرفتمی غصه نخورا من و آبج-        

  ... کنم ی دارم اعتصاب مگهیم
  

   سجادی به مژه هادی        دست کش
  

  ... روشن ی اقهوه...  رو فر و رنگ زده نای ازی برامده است انگار خدا قبل هر چ-        
  

  ... ؟ حالتون خوبه ؟ نی داغنقدری آقا شما چرا انی شنوی م-        
  

 مزخرف ی االن ؛ هوانی ؛ انگار تابستان آمده بود از همنیی پادی را کششهی گرمش بود ؛ شنیرحسی        ام
  ... جهت داد ریی تغنقدری اکهویگرم چرا 

  
 پسره نیبعدشم ا ... نی اومدنهی ببشهی خوشحال ممی آبجنقدری ا... مای خونه می بهاروند بری آقا-        

   کنهی دست و پاشو جمع منهیشما رو بب
  

 با یسی رودربای هی و او هنوز در ته مای آمده بود خواستگاری حس کرد داغ است ؛ مقتدرنیرحسی        ام
 ی درست مزیفته بودند همه چگ. گفته بودند صبر کند ...  مانده بود شی شطرنج بچگی صفحه یپادشاه ها
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ممنوعه ...  و چنان نیچنشب نامه زده بود که فرانک ...  فرانک را یشود ؛ آدم هم کشته بود ؛ آدها
گند زده بود به اسم ...  مادرش یگند زده بود به شجره ..  پدرش یگند زده بود به آبرو. خورده بود 

 انتی سیکمک کرده بود اما در خفا و با دست ها ...  آسمان البدتیگند زده بود به ذهن...  اش یبهاروند
  ... را االن الزم داشت انتی سدیشا... 

  
 بهتر از یگفته بودند کس...  مصلحت است و ثواب نهای ایگفته بودند همه  ... دی دور سرش چرخای        دن

 تنها نیرحسیودند و امگفته ب...  کمک به سازمان را داشته باشد ی اوردند که سبقه ی نمری گنیرحسیام
 صد نشان ری تکیبا ... هم فال بود هم تماشا ..  بود رفتهی انتقام سخت و آزار دهنده پذنی گذر از ایبرا

 که مدت ها حاج محسن را به ی داری کشاند به چوبه ی منیی به پایاکراد را از مسند پادشاه...  زد یم
 که پولشان را خرج آوار کردن یی هاییم رده باالفالکت درد کشانده بود ؛ اکراد و همرزمانش و تما

 ی مزیهمه چ...  لرزاند یعاشق مادرش را هم در گور م...  اکراد یمصطف...  کردند ی مگرانی دیزندگ
بعد انگار عضالت گردنش شل شد و سرش با شدت  ... شی توانست او هم برود سر جای بعد مشیامد سر جا

  دی را که شنی جمله انی فرمان و آخریافتاد رو
  

   آقا ؟ -        
  

   بهاروند ؟ی آقا-        
  

  ... آب گرم شد که ؛ برو آبش کن داداش نی سجاد ا-        
  

 باشم داری لرزه برو استراحت کن بابا گفت من بی دستات داره می تب داری تو خودتم داغی آبج-        
...  
  

  !جونِ مامان ... وبم من خ...  اب کن داداشنوی گفتم برو ا-        
  

  ... ها دهی رنگت پری باشه ول-        
  

  ! سجاد -        
  

  ... باشه رفتم -        
  

بعد حس کرد آتش ...  چشمانشی آمد تا رویسی تکان خورد و حس خشیشانی پی روی        جسم نرم
 یبعد صدا ... شیگونه ها ، سطح شی گوش های ، ته حلقش ، لبه شینی بیروشن کرده اند داخل سوراخ ها

  ... هنوز بسته بود نیرحسیآسمان آمد چشمان ام
  

  ...چرا  ... نی کنی منکارویچرا با من ا...  بهاروند ی چرا آقا-        
  

  ... امد ششی فشی فی        بعد صدا
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چرا دوست ... هی قصدتون از آزار من چنی و بگنی شداریکاش ب ... نی کنی می چرا با من و دلم باز-        
  ...نی عذابم بدنیدار

  
  ... را تند تر کرد که حاال با دل زدنش در حال ادغام بود ششی فشی فی صداتمی        ر

  
 ی من بدون شما چنی بگنی شداری بدیبا...  کار کنم ی رو چروزهی انگشتر فنی انی بگنی شداری بدی با-        

آقا  ... ارمی دووم بی من چطورنی بگنی شداریب... ونم زنده باشم تی بهاروند نمیمن بدون آقا... کار کنم 
 ای ؛ حاال که دنادی نمرتی بهتر گنیگه از ای میعل... ی جواب بددی باگهی بابام ممی اومده خواستگارالدیم
 دونه تو ی نمی کچیه..  هستتمیادی زگهیم...  لگد نزن به بختت دهی شده شتر شانس پشت بختت خوابجیگ

 تونستم تو یکاش م...  شد یکاش م...  حرفا رو بهتون زد نی شد ایکاش م ... گذرهی میچدل من 
..  و مغرور نی بدیلیبگم هرچند گنده اخالقتون هر چند خ ... گمب...  بهتون بگم دوستون دارم تونیداریب

 فی ضعیلیخ ؛ هر چند نیشی نزاکت می مالحظه و بی ادب و بی بیلی وقتا خی و بعضنیهر چند ادب ندار
 آسمان سوراخ شده فقط شما از توش نی کنیهر چند فکر م ... نینی و خودخواه و خودبرتر بنیالنفس
  ... براتونرهی می آسمان میول...  مار قاهره شی چند دلتون از سنگه و زبونتون نره ... نیی پانیافتاد

  
  ! شد دهی کشنیرحسی امی        لب ها

  
.  کرد آرام بخندد ی باز شد و سعشیلب ها... خنده اش کش آمد  ... دی خند        با همان چشمان بسته

 ی مقصود خاصی جوجه ی افهی توانست قی بسته می با آن چشم های ؛ حتامدی نگری آسمان دیصدا
   کرد ؟ی ؟ نه شرم مدی کشیخجالت م...  دهدصی را تشخشیزندگ

  
  ... مرد ی        داشت از تعجب م

  
  ... آمد یخنده اش بند نم...  ؛ اول آرام و بعد بلند تر         قه قه زد

  
  ... شد ری که اشک از چشمانش سرازدی        آنقدر با همان چشمان بسته خند

  
   ...دی باز هم خندشی سرفه هاانی        به سرفه افتاد و م

  
   ...دی آتش بود ؛ خندی        با همان چشمان بسته که داغ حرارت و کوره 

  
   ...دی رفت خندی درزش نمی احساس و فحش که مو الزی برش تنیبه ا...  اعتراف صادقانه نی     به ا   
  

   ...دی کس بود و نبود خندچی ههی اش که شبی مقصود خاصی جوجه ی        به حرف ها
  

نه جواب بله  شینه خواستگار ...دی ها نبود خندزادی آدمهی اش شبی بهاروندی زندگزی چچی هنکهی        به ا
 دهد و ی پسر بزرگش فحش می نشان کرده دی دی خانومش بود و مسنای که اگر دی خندنیبه ا... گرفتنش 

 نی ترای با گوعروسش ی دانست بله ی شد اگر می میچه حال...  گفت ؟ی کند چه میابراز محبت م
  ... بود دهی نشنی پاک خورده اری شچی بود که از زبان هیحقائق
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  ... به هم خوردن در آمد ی صدادکهینقدر خند        آ
  

   سجادی        بعد هم صدا
  

  ! ؟ی آبجی ری کجا می آبج-        
  

   تکان خوردشی از جای چشمانش را باز کرد و کمنیرحسی        ام
  

   چرا ؟نجامی من ا-        
  

   حنجره اشی ناملموس سجاد نام هم آمد و بعد صدای قدم های        صدا
  
 بار داد هی دونم ی نمی گفتی مونمی هذی سوختی می داشتی داغ بودی شدهوشی بکهوی سالم -        

  رونی از خجالت رفت بممی آبجی فحش مادر خواهر دادیدیکش
  

   چشمانش گشاد شدنیرحسی        ام
  

   من ؟-        
  

  شی جفت پاهای        سجاد نام نشست رو
  

   !ستنی کردم پولدارا فحش بلد نی فک مشهیمن هم ! ی بلدیی آره چه فحشا-        
  

   پتو را زد کنارنی حسری        ام
  

   گفتم ؟ی چ-        
  

  ستی نی خواست مطمئن شود کسی مای        سجاد نام به پشت سرش نگاه کرد ؛ گو
  

  !  کشتم ی ممی تکرار کنم آبج-        
  

   شدی عصبنیرحسی        ام
  

   ؟اوردمی رو نی کس حرف نزدم اسم کسچی نگفتم ؟ از هی اگهی دزی کفتم ؟ چیتم چ بهت گف-        
  

          سجاد نام مشکوک نگاه کرد
  

 ها ؟ ی کنگهی دیکی ی هووی منو ببری آبجی خوای ها ؟ نکنه می رو ؟ نکنه زن داری مثال اسم ک-        
  !! بگو  راستشواالی ؟ ی ترسی منقدری که ایاوردی رو میمثال اسم ک
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 ی ، از فرانک و کشتن دور و برادیاز خاله ص!  گفته باشد قهی کرد اگر از صدی داشت فکر منیرحسی        ام
 خراب شده ی آسمان ؛ اگر خراب کرده باشد زندگتیاگر گند زده باشد به ذهن...  جلد پشت بامش یها

   ...شیبعد چنگ زد به موها... اش را 
  

   گفتم ؟ی شر و ور بگو من چی پسر جان به جا-        
  

 شناخت یهنوز جا داشت برا...  جا خورد نیرحسی امی هالهی موج خورده در تتی از قاطعی        پسر کم
 نه اگر یول...  مرد ی منیرحسی امی که برایابج...  را جلد خودش کند شی خواست آبجی که میکس
 دیشا ... دی پرسی و مقهی گفت از صدی زد و میم با حس و آرام حرف ننطوری گفته باشد که آسمان ایزیچ

 ی می چه آزارگری دنیرحسی وگرنه امی گفت آزارم داده ای کرد و می مهی گرنطوری که ادهیهم شن
   نخورده بود ؛ آزار ؟ی مقصود خاصیتوانست داده باشد سر انگشتش هم به جوجه 

  
 ؛ دوباره رو کرد به سجاد نام و دی پرسی بود و م تعجب کردهروزهی که از گرفتن انگشتر فدهی شندی        شا

 بافتش و دو تا تراول در اورد و دست راست سجاد نام را گرفت و ی قهی جلری بلوز زبیدست کرد داخل ج
  ...گذاشتشان داخلش 

  
  ... گفتم ی چنمی بگو بب-        

  
  ... به تراول ها به من و من افتاد رهی        سجاد نام خ

  
  ! ... کمه یلی که خنی ا-        

  
   داغ ، مچ دست سجاد نام را فشار دادی و تندهی در هم تنی با همان اخم هانیرحسی        ام

  
  ! بگو االی ... یستی کم دندون گرد ن-        

  
   کنار در نگاه کردی سفالی کرد و به کوزه سی را خشی        پسرک لب ها

  
   ...ی اوردی همش اسم مردا رو میاورد ی نترس اسم دختر مختر نم-        

  
 ی مقصود خاصی برادر جوجه نی و باهوش ای ذهن اقتصادنکهی ای و برادی کشی نفس راحتنیرحسی        ام

  شک نکند گفت
  

  ! گفتم ی می چگمیدارم م!  مونت ؟ای من سوال کردم اسم مذکر گفتم -        
  

          سجاد نام چند بار پلک زد
  

  ! خوب ستی نادمی -        
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 کرد و سجاد نام که مشی هم دراورد و تقدگری تراول دکی و بشی باز دست برد داخل جنیرحسی        ام
 شدنشان ادی که بالقوه باز هم احتمال زیی زبانش مزه کرده بود ؛ لبخند زد و به تراول هاریانگار پول ، ز

   شدرهی رفت ؛ خیم
  

 چند وقته فشار باالش نی چقدر ایطفل:  گفت ی مدی کشی آه میآسمان ه ی گفتی که ممی هر اسم-        
 کنم ی ؛ فکر می باز بهم پول بدیول ... ستی نادمی شتری بنی از اگهید...  بدنش کم اورده کهویبوده که 

   !ادی بادمی دیشا
  

 نیچقدر ا.  آمد رونی خانه بی از اتاق کوچک گوشه اطیبا احت.  بلند شد شی        پتو را زد کنار و از جا
 نی هزار ساله دارند و بعد هم ، ای که انگار عمریی تا پرده هاشانی پاریاز فرش مندرس ز. خانه محقر بود 

  .. نم زده ی هاوارید
  

  ... به گوشش خورد یی شد که صدای مدهی        چشمانش داشت به سر و گوش خانه کش
  

  هاروند ؟ بنی حسریام...  ؟ ینیرحسی شما ام-        
  

 مدرسه ری داشت که توسط مدی بار ، حس دانش اموزنی اولی        سرش برگشت به سمت صاحب صدا و برا
 ببرد حکم غمای خواست دخترش را به ی که مینیرحسی امیفراخوانده شده باشد و الحق که پدر آسمان برا

 ی موج مشمانش در چتیرید ، جبروت مدهی چروک ها و رنگ پرنی اری مدرسه را داشت و زریهمان مد
  ... نداشت اما و انگار آسمان و برادرش به مادرشان رفته بودند یخورد و چشمان قهوه ا

  
  ... بهاروندم نیرحسیمن ام...  بله -        

  
 و سرفه اش گرفت و دی چرخنیرحسی تشک کوچکش جا به جا شد و به سمت امی روی مدرسه کمری        مد

 حاصل نشد که آسمان از داخل ی انگار فرجی ولدیای بند بدی معطل ماند تا شای اهی چند ثاننیرحسیام
   و رفت سمت پدرشرونی بدی استکان آب پرکیآشپزخانه با 

  
   ؟نی قرصاتونو خورد-        

  
  ! تر شده بود ی رنگ ، صورتش گندمدی چادر سفری        ز

  
  ... آره بابا جان خوردم -        

  
  ندیکمک کرد که درست بنش        آسمان 

  
  نیری گی کم جون مهی نی خوریواستون بار گذاشتم م ...دنی ، قلم خرالدی آقا منی آبو بخورنی ا-        

  
 و دی را پوششی و کفش هارونی رفت بمنی از نشی حرفچی بدون هنیرحسی جمله ، امنی ادنی        با شن

  ... کوچه شد یراه
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  .... سجاد ی آمد و صدای مدرسه مری مدی        صدا
  

   کجا بابا جان ؟-        
  

  ! ؟ی خواستی مگه فال نمی ری کجا م-        
  

 شدن به پسرک رهی آخر آسمان و خی و حرص خوردن سر جمله عصری از سر و ته ولدی خری        بعد از کل
سمان و هنوز در باز بود  آی خوردند ؛ برگشت به خانه ی زدند و ده تا می گل مکی ابانی که وسط خییها

  :باز سجاد به صدا در آمد ... و رفت داخل 
  

  ! ؟ی شد برگشتی سالم ، چ-        
  

 امد ی سرفه می پله ها شد و هنوز داشت صدای راهی توجهنی کوچک تری حتای        بدون جواب دادن و 
  ... سجاد هم پشت سرش آمد ی قدم های را دراورد و صداشی در کفش هایجلو... 

  
   تو ؟ی بری خوای منیی پای سرتو انداختینطوری بگو هماالی!  کجا ؟-        

  
   بلند گفتشی در را باز کرد و سجاد به جانیرحسی        ام

  
  .... اهللا ای...  اهللا ای ... ااهللای -        

  
 نیرحسیفتاد و ام دستش ای هالونی و نانیرحسی مدرسه به امری        همان بدو ورود چشمان متعجب مد

 را کنترل شی کرد سرفه های می که سعی مدرسه در حالری با ولوم متوسط سالم کرد و مدیی با صدانباریا
  :کند گفت 

  
   بابا ؟هی چنای ا-        

  
   ها را باال گرفت و نگاهشان کردکی پالستی کمنیرحسی        ام

  
   ...یاهی گیالبته دارو... شت و دارو  و چند قلم گووهی کم مهی خرت و پرته یچی ه-        

  
 که پشت دی نا ملموس گفت و رفت داخل آشپزخانه و آسمان با همان چادر سفی        بعد هم با اجازه ا

 نیرحسیام...  گفت ی بلندی قلبش گذاشت و هی و دستش را رودی خورد و ترسکهی ی بود کمستادهی اوارید
  ! به دست زل زد به آسمان کیست و پالستادی قدم بعد از چهار چوب اکی
  

 شد و از گفتن هر دهی افتاد لبش کشگری دی عبارت هاادی نزاکتم ؟ ی ادبم ؟ من بی من بدی        خواست بگو
 ها و چشمش نتی انداخته چشم گرفت و رفت سمت کابری کرد و از آسمان سرخ شده و سر به ززی پرهیحرف

 دی کشلونی از داخل نایکی یکی کات شده را ی بود و قلم ها که در حال قل خوردنیخورد به قابلمه ا
   آسمان در امدیصدا...  آب ری و رفت سمت شرونیب
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   ؟نی کنی کار می چنی دار-        
  

  : شست جواب داد ی که قلم ها را مینی        در ح
  

  ! نزاکت بود ؟ی مالحظه و بی ادب و بی بی ک-        
  

 بار بود که دستش به نی اولیبرا.  با وسواس کارش را ادامه داد نیرحسی و امدامی آسمان نی        صدا
  ! خورد یجوارح محترم گوسفند م

  
 خنده و بازار مضحکه ی شده تا مدت ها سوژه یی وادار به چه کارهانیرحسی امدی فهمی        اگر مهران م

  ...راه اندازش به راه بود 
  

  ... شد کی نزدی        آسمان قدم
  

  ! ؟هی چنای ا-        
  

   نگاهش کردزی کرد به نگاه آسمان و تلی متمای سرش را کمنیرحسی        ام
  

 شهی کنن می کنن و کات می کشن استخونش رو جدا می به نام گوسفند رو میموجود!  ؟ی دونی نم-        
  ! بدن بهت  گستردشوی سرچ کن احتماال معناایدی ویکی ؛ تو وی ترشو بخواقیدق ... نیا

  
  ! بهاروند ی آقا-        

  
 کرد و بعد دوباره زل زد به ی گاز نگاه مری حرکت ؛ چشمانش داشت به شی آب ماند بری        دستانش ز

  آسمان
  

من ... مسخره است  ... ییتو...  دارم ی که حال شوخیتو تمام عمرم با تنها کس ... هی چی دونی م-        
  مثه مهران

  
  ! نداره واست ؟ی خاصی معنانیا...  تو ی فقط روبرویول ... شمیدلقک م        

  
   ...دیچی پی انگشتانش به هم می کرد و هی        آسمان داشت به دستانش نگاه م

  
   ! ...می ما که قلم داشت-        

  
  ...        باز شروع کرد به شستن 

  
  ...! دور زی اونا رو بر-        

  
  ! بهاروند ؟ی آقا-        



  تایس
  

 

 

369

  
  ... رو بار بذار واسه شب بابات نای دور باشه ایزی ری خوب نم-        

  
  ... بزرگ برد داخلش ی را باز کرد و سرش را به دنبال قابلمه نتی        بعد هم درب کاب

  
  ... ؟ نی کنی مهی کارا چنی بهاروند ای آقا-        

  
  ... حرکت شد ی باز بنتی کابی        سرش جلو

  
  ! ؟دمی تو رو آزار منکهی کدوم کارا ؟ ا-        

  
 کرد و برش داشت و بلند شد و درب دای پیکی پالستی هایقابلمه را پشت صاف .... امدی نیی        و باز صدا

  ... را بست نتیکاب
  

  ... خوره ی شبا بابام قلم نم-        
  

  !!ور  دشونیزی برنکهی مونه جز ای نمی پس راه- -        
  

   اسرافه آخه چرا ؟شهی نم-        
  

 ی گاز و قابلمه ی قلم ها را کوباند داخل قابلمه و آبش کرد و با حرص گذاشتشان رونیرحسی        ام
  : گفت نکی داخل سختشانی ری که مینی را برداشت و در حالدشیم
  

   !زمی ری من مشونیزی ری تو نم-        
  

 و برگشت سمت نکی داخل سی رو آمده ی های افتاده و چربی قلم هایکوباند رو        بعد هم قابلمه را 
  آسمان

  
 ی ال قبا بگهی ی پسره نی به انمی چش ندارم ببیدی علت که هنوز نفهمنی به اقای دق-        

  !!! د لـــــــــــــــایم
  

  ... زبانش ی و رودی کشیانه م که احتماال داشت از چشمانش زبی گفته بود ؛ با آتشظی        د را با غ
  

  ...        پوزخند زد 
  

  ! مار قاهره ؟شی ن-        
  

 نیرحسیام...  رخنه کرد شی به وضوح داخل شکالت های        آسمان آب دهانش را قورت داد و نگران
   نگاهش کردشتریسرش را خم کرد و ب
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 !!! ی خانم ابریشنفت ... ی کنی صداشون ملیبا فام به بعد همه رو نیاز ا! ...  ؟ الدددددی آقا م-        
  ! آشغاالشم برو بنداز سگ بخوره نیا !!! یمقتدر

  
 پر از چوب ی گشت و کنار قوطتی کبرای به دنبال فندک و شی        بعد هم برگشت سمت گاز و چشمان عصب

  لب گفت ری قلم ها را روشن کرد و زری کرد و برش داشت و گاز زشیدای سوخته پتیکبر
  

  ! ؟الدی آقـــــــــــــا م-        
  

 ری که چادر به سر سرش را به زی تلفظ کرده بود و باز دوباره برگشت سمت آسمانظی بار ق را غلنی        ا
  ... کرد ی شده اش نگاه مدهی در هم تنیانداخته بود و داشت به انگشت ها

  
  ...فقط با بابات ...  خوام با بابات بخورم ی ماریرم کن ب گشهی آماده منای تا ادمی کله پاچه خر-        

  
 کرد و ی اش سرفه مقهی چهار دققهی که از هر پنج دقی مدرسه اری رفت و نشست کنار مدنیرحسی        ام

 نیرحسی کرد و امی که کنار دستش بود تف می گفت و داخل سطلی میدی کند و باز ببخشیخلط گلو م
 که به سقف دیس از سن باال ترنیرحسی سن باال ها بود و امیماریبار عوارض ب اجنی شد و ایچندشش م

 یلی خودش هم جالب بود که شکر کردن خی خدا را شکر کرد که هنوز جوان است و برای شد و کمرهیخ
 وقت ها در یلی مثل خنکهی ای افتاد به جای میندی اتفاق خوشاشی عادت شده است و هر زمان براشیبرا
 تی موقعنی کرد که چنی خوبش ، خدا را شکر متی رفتن موقعنی بترسد بابت از بشی پی ها سالیلیخ

   آمده ؛شی پیخوب
  

  : گفت ی        پدر آسمان داشت م
  

  ! ؟ی رکابدهی شبیلی خ-        
  

   مدرسه گفتری آمد و رو به سمت مدرونی افکارش بی خاک اره هانی از بنیرحسی        ام
  

  ! بله -        
  

 مشخص شد و رنگ روشن شتری فکش بی زد که همراهش استخوان های        پدر آسمان لبخند کم جان
 در نیرحسی کرد و امی مدای هوشتری سبز را بی هارگی شدن رگ ها و موداری و پدیپوستش انگار نازک

.  بردنم ی برایست ؛ فرشته ات را بفرفتمی فضاحت چهره بنی که به انی باشد قبل از اادتی ایدلش گفت خدا
 را هم نداشته باشم ، حسابم ی حاج محسنی چهره نی جبروت و انیمن طاقت زشت شدن را ندارم و ا

  .. اسم رکابد افتاد ادیبعد ... روشن است 
  

  ... خشم ی تعجب نه از روی اخم کرد البته از روی        کم
  

  ! ؟ دیرکابد فرمود!  شم ی متوجه نم-        
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«  عبارت ادیبعد ...  کم جان تر شد نیرحسی امی تلق تولوق آسمان از داخل آشپزخانه با صدای        صدا
 را تکاند شی و پرز هادی به تشکش کشی باز شد و پدر آسمان دستششیافتاد و ن»  براتون رهیمیآسمان م

  ...سمت فرش 
  

 ی که به اهورایماد کرد مرد که بشه بهش اعتیمرد...  مرد عمل کی...  االصل بود ی متقکی -        
  میبگذر ... یول ... یلی خی اونهی شبیلیتو خ... جهانش اعتماد محض داشت 

  
 مکرر چشم یو بعد از سرفه ها...  قرمزش ی زد به متکاهی ؛ تکدی را دنیرحسی        بعد که سکوت و بهت ام

  : کرد و ادامه داد زیر
  

 من و اجدادم و اجدادشون دست به دست ، زبون به زبون ، یرا بشی سال ها پیمی قدی افسانه کی -        
 ی ابری خانواده ی نسلش خطش فقط مخصوص دختر هاگنی که میافسانه ا...  شده فینسل به نسل تعر

و ...  کنن ی ممعجزه که مرموزن و ییتاهایس...  زمان یتاهای سشنی ما می دختر هاگنیم ... شهیمحسوب م
   !ی تو زمان خودت رکابد اصلدیکه شا ی هستیهمون کس... تو 
  

 یی داشت به حرف های سر و ته ؛ چه سر و شباهتی بی شد از حرف های تر مجی هر لحظه گنیرحسی        ام
کنجکاو شد و چهار ...  کند ی مفیگفت تعر ... یمی قدیافسانه ا!  بود ؟دهی از آسمان شنشی پیکه چند

  ...زانو نشست 
  

  ... گفت یشت م        پدر آسمان دا
  

   کنم برات پسرم ؟فی تعری حوصله دار-        
  

  : چند بار پلک زد و بعد بلند گفت نیرحسی        ام
  

   !دی البته کنجکاوم کرد-        
  

 دهانش و قرمز شد از ی مدرسه راست نشست و دستش را گرفت جلوری        باز سرفه ها شروع شد و مد
 چادر زد ری و رفت نشست کنار پدرش و مچ دستش از زرونی آسمان آمد بفرط زور زدن و فشار و باز

  ... شد رهی برامده اش خی به استخوان نخودنیرحسی و امرونیب
  

  ! ؟ی ابری خانواده یافسانه  ! تایس!         رکابد 
  

 یباره رو که از شدت فشار و درد ، قرمز شده بود دوی پدر آسمان که بند آمد با صورتی        سرفه ها
  ... داد هی و تکدی ، دراز کشرونی زده بود بشی که پرها از البه الی قرمزیتشک مندرس و متکا

  
 قرن که آدم ها به نیچند...  هزار ساله نی وجود داشته به قدمت چندی اارهی در افسانه اومده س-        

 یخدا...  شناختنیام اهورا م ، خدا رو به نارهی اون سنیساکن...  کردنی می در اون زندگنی زمیجا
 به ارهیبزرگان اون س...  کرد ی حل مشکل مفی گفت و توصی به وضوح سخن مارهی که با بزرگان سیواحد

 ی مری و تفسهی توجدی رسی به خط قرمز هاشون می معنا که وقتنیاهورا اعتماد داشتن و نداشتن به ا



  تایس
  

 

 

372

 به اسفل شونی خاکی زدن و جاده های منبرای خواست می که اهورا می نرفتن به راهیآوردن و برا
 رشی داشت و اونم حرارت افول ناپذیساس مشکل اکی ارهی سنیا..  شد ی مری بهانه گرفتن ها تعبنیالسافل

 ینی بشی گذشت و طبق پی منشی بزرگش حد و مرزش داشت از اون مقدار معیبود که در مرکز کره 
  ... شد ی نابود مارهیشت س گذی مزانی منی حرارت از انی اگر اشگوهایپ

  
 وسط رکابد در شور شرکت نی دادن و ای مشنهادی رو پی راهکیهمه ...         بزرگان شروع کردن به شور 

 کنن و تمام سلسله مراتب کارهاشون ی چقدر کوفه وار عمل می دونست اهالی خوب میلینکرد چون خ
 بودن ارهی سی دارهرکابد و دوستانش در راس ا... کنن ی که دارن بهشون اقتدا مهی بستن دهن عوامیبرا
  ... درجه بود نی داشتن و رکابد در راس ای سر و گردن در امور مربوط به اهورا درجه اعتبار باالترهیو 
  

 کرده دای شهرت پانی به نام راپارهی که اسم و رسمش در سی        رکابد به اهورا اعتماد محض داشت طور
 و میدی دممونی امثالش تو ابراهنی زمخی بودند که ما در تاری کسانشهی همارهی سخیر ها در تاانیبود راپ

 یکسان...  بودن که مردم ، تقدسشون رو با تمام وجود باور داشتن یی ها مختص هاانیراپ ... میشاهد بود
خاطر  گرفتن و به ی پاک بودن و توسط عوام جاهل العقل مرتب مورد تهمت قرار ممیکه مثه حضرت مر

 سپردن به اهورا ی رو می کنن و همه چیبی منافق ، عوام فری تونستن مثل گروه هایصداقت محضشون نم
  ... دونست ی وقت ها ارجح میلیو اهورا سکوت رو خ

  
  

  ... آمد اطی سر و صدا از داخل حی آمد و همزمان صدارونی        آسمان از آشپزخانه ب
  

  ... ؟ ارمشونی ؛ گرم کردم بدنیکردن کله پاچه خر بهاروند لطف ی بابا آقا-        
  

  ... شد لی متمانیرحسی مدرسه به سمت امری مدی        چشم ها
  

   ... ستی من خوب نی براادی زی چربی بابا جان ممنونم بابت زحمتت ول-        
  

   ....ندی درست بنش کردی مرموز ؛ سعی افسانه دنی شنانی که دستش خواب رفته بود در منیرحسی        ام
  

 ناراحت نینخور ... دمیمن مخصوص شما خر..  بار در ماه ضرر داشته باشه هی کنم ی فکر نمهی مقو-        
   ...شمیم
  

   کردریی تغدهی در هم تنی آرامش صورتش به اخم های        بعد هم رو کرد به آسمان و به آن
  

  ... باهاش اری بازمی پ-        
  

 در ی دادیی را داخل هوا تکان داد و سر فداشیی مار گونه و طالی آمد و عصانیید از مسندش پا        اکرا
   ...دیخور کش

  
  !!! برخورد کنم نفهم ی با ارباب رجوع چطوریدی مادی به من ی داری لعنتی تو-        
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 پنجه کرده شیه آسمان جلو و دستانش را به مثابدی ترسی متی که از بر و کول اکراد به قد کفایی        فدا
   سر تکان دادزانی بود ؛ عرق ردهی قدش کشیبود و در راستا

  
 چند نیمن فقط عرض کردم در عرض ا...  به عرض شما برسونم ی جسارتنی آقا من غلط بکنم چن-        

اگر  کردن و ی امر و نهزای گذاران پهی شرکت سرمانی طومار به مرجوعکی یلی به طویماه جناب مقتدر
 ی مسئله رو به جناب مقتدرنی تو چش خودمون ولو من ارهی کنه دودش مدای روند پاس دادن ادامه پنیا

—----  
  

 تو دستش ی که زمان افسار کشون گاوای کسیدی درس می به مقتدری تو داری خفه شو نفهم ال ابال-        
 ی تو خط به خط مثلث منشورشیاد و ممالک عرب و امثالهم بوده و لقب و شمِ اقتصی گذارهیتو سرما
 معاونت ی از به درجه م الجردهی و تازه به دورون رسی حراف دهاتی کهیمرت...  سر زبوناس رانیاقتصاد ا

 و سفسطه یدی ملی تحوی قاجاری برام دو دو تا چهار تای و االن اومدبی رقی برای دم تکون داددهینرس
   !یندازیبازار راه م

  
 را صد و هشتاد شی شد و عصاکی نزدیی برافروخته به فدای و با صورتنیی را آمد پای        پلکان مرمر

  : ابراز داشت شی هانی توهی و در ادامه یی فدای شانه یدرجه باالتر آورد و کوباند رو
  

 که خود ارمی بی تونم به سر همون خونواده ای میی رفته افسارمو ازت بکنم چه بالهاادتی انگار -        
  !...دخترت چند ساله بود ؟! ...  خودم فرستادمشون فرنگ یقم با دستااحم

  
   چپ اکراد را گرفتی زانو زد و پایی        فدا

  
 ی بدم و چطوری دونم قراره توونشو کی رو امضا کنم که نمی قراردادری زشهی آقا من فقط گفتم نم-        

 و دهی رو امضا کنم که سفیداشتم اما چطور برگه ا سر عائله دارم به سرتون قسم قصد جسارت نکیمن ... 
  ... نوشته بشه ی دونم توش قراره چینم
  

 گرگ با اعتماد به کلمه به کلمه کی و مثل نی زمدی را کوبشی و عصارونی بدی را محکم کششی        اکراد پا
  دی گفت ؛ خودخواهانه غری که میا

  
 ؟ من ی نخوندیکور بود...  قرارداد با من چه نوشته شده ی تو برگه ی دونی نفهم تو االنشم نم-        

 و مواجب الل و کر و رهی جینوکر خانه زاد و ب...  من باش ی چهار پاوانینوشتم کارمند من ، االغ من ، ح
 رو با دختر پنج سالت ی بدم کارالن انی تونم همیم ... یامضاش کرد...  ؟ چارهی بی شنویم... ربات وار 
  ! ؟ی خوای منویا...  به سرش اومد ؟ دق کرد و مرد یچ..  کردن ی با دختر ساالرشیشت سال پبکنن که ه

  
  ... با وحشت سر باال کرد یی        فدا

  
  نی پرستی که مییتو رو خدا!  آقا ؟-        

  
   خالص را زدری تشی دندان هاری        اکراد از ز
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  ! پرستم ی رو نمیی من خدا-        
  

 شروع به لرزش کرد و بعد شی و لب هاشی دو زانوی قرمز شد و دستانش افتاد رویی  چشمان فدا      
   ...شی اسکقهی بلوز ی لبه یقطرات مرطوب اشکش شره کرد رو

  
 محو روبرو ی مقابله با جنگ رخ به رخ نداشت که به فضایارای گری        دهانش باز مانده بود و چشمانش د

 دانست ی آمده بود اصال نمی چه بر سر دختر ساالرشی دانست سالها پی نمنیرحسیام...  مانده بود رهیخ
  ! دارد ی دختر بچه ، چه کارکی گرگ با کی توانست حدس بزند ی خوب می ولستی کیساالر

  
 سوخت و اکراد دوباره مثل سگ ، پارس ی وار مانوریحالش بد بود و حلقش س.  کرد ی        سرش درد م

  :کرد 
  

   د ؟لـــــــــــــــــــــای م-        
  

 در یسی در دست راست و خودنوری برگه گکی را باز کرد و با دی بالفور درب سالن تمام سفی        مقتدر
 نی شکار ، آخرکی مثل ییفدا...  و برگه را گرفت سمتش یی آمد سمت فداکراستی وارد شد و گریدست د

  توانش را صرف کرد
  

   ؟ادی سر بچه هام نمیی آقا بال-        
  

   ...دی سفی به مرمرهادی را محکم تر کوبشی        اکراد عصا
  

 و ی گستاخنی حاال که طبل ای و طمع بچگانت خون منو به جوش اوردی گستاخنی با ا-        
 تو!...  روبراهه ؟ ی هم بذارم و بگم همه چی چشم روی توقع داردهیچی تو کل عمارت من پتیقدرناشناس

 ابی دور آست هم اگر امثال تو رو تو هفزای شرکت سالوادور کره با شرکت پتی حماشی سه سال پیبرنامه 
 متی شدم که قی اعتراض ال موجه روبرو نمهی دور بردارن همون موقع با صد الذاشتمی بودم و نمچوندهیپ

 هی نبارویا ... ندازهی م لگدشهی مریگاو که س ... رهی پخش شده رو دوبرابر اعالم کردم و غیدارو ها
 تموم زای چیلی دست رفتن ارامش خز امتی من به قشی پی لگد پرونی که بدوندمی مختصر بهت میگوشمال

   ...شهیم
  

 را مشت کرد و ی سلطنتی و نقره اچی سه پی فقط دسته نیرحسی تر شد و امدی شدیی فدای        اشک ها
   ضجه زدییفدا

  
 امضا کنم به خدا دی بایچ ... ی مقوله بگذرنی کار کنم از ایغلط کردم آقا چ.. ال  آقا غالمتم به مو-        

  ... کنم یامضا م
  

 را امضا رشی لرزان زی گرفت و تند و با دستانی را از دستان مقتدرسی و خودنودی سفی        بعد برگه 
 و برگه را به سمتش ستادیاد ا اکری جلوزی اشک ریی لرزان و چشم هایکرد و بعد هم بلند شد و با زانوان

  ...گرفت
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 گهی بار دکیآقا اگر ... نی نداشته باشیبه خانوادم کار ... نیاری سر من بنی خوای میی آقا هر بال-        
  ... نه نباری فقط ارمی پذی مدی رو که مجاز بدونیهی حماقتو تکرار کردم بعد هر تنبنی اگهی بار دکیفقط 

  
 نهی با طمانی و بعد خودش برگشت و از پلکان مرمررونی اشاره کرد برود بی به مقتدر        اکراد با دست

 دو رده زر داشت و هر رده ی کبرشی که چهار گوشه اش مانند نشی تخت پادشاهیباال رفت و نشست رو
  ... پراند ی مبو سوز داشت می عود نکی زده بودند و از داخل هر کدامشان نیاش هالل به هالل چ

  
 رو دنشی زجر کشی لحظه به لحظه ذارمیم ... زاستی دهن گشاد پشیامشب پ ... ایمی دخترت ک-        

   ...یری بگادی به بعد سگ رام من بودنو نی تا از ایشاهد باش
  

  دی به سمت اکراد پریی        فدا
  

  ...آقا  .. زانتی تو رو جان عزنتی آئنتی آقا تورو خدا آقا تو رو د-        
  
  ... زانو زد یی زهر شده بود و فداشی گلونیرحسی اول را باال آمد ؛ امی     پله    
  

 هاپ هاپ هاپ نیبب..  گرفتم ادی االن سگ بودنو نی کنم به خدا از همی می بگی هر کاری آقا به عل-        
!  
  

 را گذاشت شیها پارک بهارستان نشست و ساعد دست ی چمن های برگ زد و روگاری به سیقی        پک عم
 سرسره افتاد و فکرش رفت به اما و چرا ی و کلوش روی مشکراهنیچشمش به دختر پ...  زانوانش یرو
از ...  بود یزخرفنسل اکراد نسل م...  گذشته اش آورده ی هی به ثانهی که سر ثانیی اکراد و بالهایها

رو ...  کرد ی میرو باز... و بود  آمد خانه با حاج محسن ری وقتیمصطف...  تا خودش ریعاشق مادر بگ
 گفت و حاج محسن رو ی بابت اقتصاد مملکت مشی و مصائب وقت و نگراننیرو از د...  کرد یانتقاد م
 دیبا..  بخورد دی تواند بایم یاگر کس:  گفت ی داشت ؛ میی مجزای خط مشی داد ؛ مصطفیجواب م

 و مضحکه ی را حاج محسن به باد شوخشی خط مش ؛رونی ها بکشد بفی حقش را از حلقوم ضعدیبچاپد ، با
 کرد که صالح کار ی مشهور بسنده می جمله نی نبود و تنها به ای چندان جدشیری گرفت که جبهه گیم

 ی از کار و بار مشقت بارش گله می که مصطفطی از شرایلی وقت ها در خی برخای خسروان دانند و شیخو
آرزو بر جوانان :  گفت ی آورد ؛ حاج محسن می پول در منیتر از ا گفت اگر گدا بود و دزد ، بهیکرد و م

   خندهری زد زی و مستی نبیع
  

 اطی کرم به تن داشت و با احتی و تاپدی تاب که شلوارک سفی روی پسر پنج ساله ی        نگاهش رفت پ
 یلی وقت ها خیلیچرا خ...  کند ی ها مزی چیلی را شاهد خنیرحسیچرا اکراد ام...  خورد یداشت تاب م

 کشاند عمارت و به ی می انه بهاکی را به نیرحسی رسد امی مزای پی و فالکت اعضاهیجاها تا به سر مرز تنب
 باشد و هر شی شاهد اخم و تخمش به نوچه هادیاصال چرا با...  گذرانندی صرف قهوه و عصرانه و گپ مکی

  ! ...ر شود  نظاره گدی جدیوی سنارکی رسد ی به آنجا مشیبار که پا
  

 با دی تکاند ؛ دود سفی خاکسترش را کنار جدول کنار دستش می زند و کمی مگاری به سی ترقی        پک عم
اگر ...  شود ی و منبسط مردی گی موج مجی متراکم شده به تدرنی فروردکی سرد نزدی هوایبازدمش تو
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 ی هیسا... کَند یر خودش را م گذاشت زودتی مای گذاشت اگر دنی گذاشت اگر سازمانش میصداقت م
  ... داغ ی نسکافه وانی شود با دو لی مداریآسمان از دور تر پد

  
 شی درد هاقی مواقع مهران ، رفنطوری اشهی شود همی مدهی کششی به چشمان قهوه انیرحسی        نگاه ام

 زده بود انتیه س کیی با حرف های پدریخواست برود خانه ...  نشان کرده ی جوجه نی شد و االن ایم
 حاج محسنش را و یت افسارش پاره کند منطق و ژن خدا دوسیکه اگر دل ب...  بود ذهنش را دهیترس گز

 قی را تصدشییزای پدی دی واقعا باگری کند و فاتحه بخواند دینیخط قرمز ها را رد کند و آسمان را زم
  ...کنند

  
  ...        آسمان لبخند زد 

  
   !دیی بفرما-        

  
  ... شد رهی نسکافه را از دست آسمان گرفت و به بخارش خنیرحسی        ام

  
   ؟ی از کجا گرفت-        

  
   چمن های را جمع کرد و با فاصله نشست روشی        آسمان هم چادر مشک

  
  ... داخل پارک ی بوفه نی از هم-        

  
 ی مترمی نیه کرد که داشت به دنبال دختر بچه  نگای زد و به مادرگاری به سیگری پک دنیرحسی        ام

   ....دی دویاش م
  

   چادرش را مرتب کردی        آسمان کم
  

   شده نه ؟ی خوبی هوا-        
  

 شکر که همه می و گفتمی شدداری لنگ ظهر از خواب بگهی حس خوب دهی با گهی روز دهی شکر که ای        خدا
 بدست اشونویلی خی روزگار جامونده ولی آرزوهامون در گره ها ازیلیهر چند خ...  رو به راهه یچ

 ی و به لطف تو گزندمی که دارزامونِی خودمون و عزتی و امنی مهمتر از همه نعمت بزرگ سالمتمویآورد
  ...  رسه و بازم شکر یبه مال و روح و آرامشمون نم

  
 ی که از جوجه یی حرف هاادی و به  سرش را کج کرد به سمت آسمان و فقط نگاهش کردنیرحسی        ام

  ... بود لبخند زد دهی سجاد شنداری اش در آن روز دیمقصود خاص
  

 خورد و به دور دست و تاب ها اطی از نسکافه اش را با احتی تفاوت باشد و کمی کرد بی        آسمان سع
  ... شد رهیخ
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 چانه ی اش ، پینی بی ، پشی مژه هایفت پ را رها نکرده و باز هم نگاهش رطنتی سرنخ شنیرحسی        ام
 فروخت ی کرد و فخر می میی دست چپ خود نمای انگشت انگشتری اش که روروزهی انگشتر فیپ... اش 
   !نیرحسیبه ام

  
  ...        آسمان به نسکافه اش نگاه کرد 

  
  ... بابت اون حرفا -        

  
   کرد و نگاه بر نداشتزی چشم رنیرحسی        ام

  
   بودرهی        آسمان هنوز به بخار نسکافه خ

  
   ...دیببخش...  شرمنده ام-        

  
  ... آسمان بود شی پی نگاه چندری شد و به همانجا نگاه کرد که مسدهی کششتری لبخندش بنیرحسی        ام

  
  ! ؟قای بابت کدوماشون دق-        

  
  ! نداد ی        آسمان جواب

  
  ورت نسکافه را خورد قنیرحسی        ام

  
  ! بابت کدوم پارتشه ؟تی عذر خواهنی انمی ببدیبا...  اون روز ی حرفا زدیلی تو خ-        

  
   مزه کردی        آسمان هم نسکافه اش را کم

  
  ! تندش ی قسمتا-        

  
   تا فلک سبز دور دست نگاه کردشهی ابرو باال انداخت و به درختان از رنیرحسی        ام

  
...  بود یو اون عبارت چ!  پسر حاج محسن ی تندش واسه من مردن آسمان بود برای قسمتا-        

  ! ...دوستون دارم ؟
  

 روبرو را ی شده دی        بعد هم دوباره سرش را نود درجه چرخاند و نگاهش کرد که آسمان سرخ و سف
  ... را پک زد گاری سنیرحسیام... د  لرزی مشی حلقه زده و پلک هاوانی که انکشتانش را دور لدید
  

  ! خوام بشنوم ی م-        
  

 نیرحسیام...  سرش تکان نخورد و نگاهش را از دور دست نگرفت ی        آسمان چشمانش گشاد شد ؛ ول
  تکرار کرد
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  ! ؟یدی نشن-        

  
 با شرم رو دی را دزشیه ت نگای شد و وقتنیرحسی کرد و چشم در چشم املی سرش را متمای        آسمان کم

  ... شد رهیگرفت و به چمن خ
  

  ! ؟دی بشنونی خوای رو می چ-        
  

   !ی بهم بزنیداری تو بی تونستی کاش می که گفتیی همون فقره حرفا-        
  

 که کنار نقدری کنار اکراد ، ای حتای مهران و شی ، پی پدری بود شرکت ، خانه یگری دی        اگر هر جا
 اورد ؛ ی به قلب و دل و جانش هجوم می موجود ساکت و ناملموس و آرام ، حس استرس و نگراننیا

 دی بود و از دتی امندم جور احساس عکی ی که نه ؛ از نقطه نظر لغوینا امن...  کرد ی نمیاحساس نا امن
 یای جور فوبکی ینا امن...  آرامش داشتن و حس بد از دست دادن انی بود میزی چی نا امننیرحسیام
  ... انگشت سبابه ی شاپرک از روکی دنیپر
  

  ... رفت ی        آسمان داشت با چمن ها ور م
  

   !دی سر به سرم نذارشهی بهاروند می آقا-        
  

ساکت بود  ... دی رسی به نظر نمدی مواقع از آسمان بعنطوری در اشهی بود که همی جمله انی ترحی        صر
 ی را صادر مهی جوابنی سکوت ادامه دهد ، رک ترنی به ادی کرد بای فکر منیرحسی ام کهیو درست وقت

  ...کرد 
  

   گوشش را فشار دادی الله نیرحسی        ام
  

  ! ! که آرزومه نیخوب البته ا..  ؟ ذارمی سر به سرت م-        
  

  ! کرده بود رک باشد ی        سع
  

  دی        سر آسمان بالفور چرخ
  

  ! بهاروند ی آقا-        
  

   رک تر شدنیرحسی        ام
  

   چطوره ؟الددددتونی آقا م-        
  

 مکث کرد و بعد ی کمنیرحسی امی های و عدسهی و عنبهی قرنی نشسته بود توزی آسمان که تی        نگاه شاک
  ... کرد ی اسکوترش داشت حال می که روی پسریرفت پ
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  دی خندنیرحسی        ام

  
  !... ؟ی دونی و منو محرم نمی دارای ازش ی نداری خبرهی چ-        
  

          آسمان هم بدجنس شد
  

   !!!ی دوم-        
  

 داد که ی آسمان گرفت و به مورچه ای عصبانی افهی از قی و نگاهش را شاکامدی خوشش ننیرحسی        ام
  ... داد ی تکان م راشی رفت و شاخک های درخت باال می مخملی تنه یداشت از رو

  
   ؟ی چرا اومدی کنی کار می چنجای کنم تو ای کار می چنجای فهمم من االن ای من نم-        

  
  ...        آسمان با حرص چند قورت از نسکافه را خورد 

  
   ...دی دارازی کردم به بودنم نی اومدم چون فکر م-        

  
   دادریی لحنش را تغری است ؛ مسدنی که حس کرد شاپرک در حال پرنیرحسی        ام

  
  ... هست ازین...  اون که صد البته -        

  
   ؟دی زنی آزار دهنده حرف منقدری و ادی دارازی ن-        

  
  دی به زور خندنیرحسی        ام

  
  ؟...  توای زنم ی من آزار دهنده حرف م-        

  
  ... گفتم ی مگه من چ-        

  
  ... بود ده سانت باالتر دهیرس        مورچه 

  
   !ی بگیزی چیی بعد از اون عبارت کذاستی الزم ن-        

  
   ...نیرحسی نوک کفش امکی نزدی شد به چمن هارهی        آسمان باز خ

  
   کدوم عبارت ؟-        

  
   ...دی رسی به نظر می که منطقه صعب العبوری جور برامدگکی به دی        مورچه رس
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  ... !!! کن سشونیمقا!  بهاروند ی و آقاالدی آقا م-        
  

 سکوت نی فکر کرد انیرحسی و امنشانیسکوت پهن شد ب...  همان چمن ها ماند ی        آسمان نگاهش رو
 ی اش می مقصود خاصی چه در ذهن جوجه ی زمانی ها و بازه هی ثاننی که االن و در انی ترساندش ؛ ایم

  ...ت ترسناک اس... گذرد 
  

   ؟یدی چرا جواب نم-        
  

 کرد که شور ی نگاه میی که داشت به بچه های آرام در حالیلیزمزمه کرد ؛ خ...         آسمان لب زد 
   زدی موج منشانی ؛ در بیباز

  
  ... ! گفتن ی ندارم برای حرفگهی من د-        

  
 خواهد ی میعنی نی گفتن ؛ ای ندارد برای ؛ حرفدی چشمش را مالی شد ؛ گوشه ی کفرنیرحسی        ام

   چشمش درد گرفتی ؛ گوشه ندازدی فاصله بنشانیبرود و باز مرداب سوء تفاهم مدت ها ب
  

  ؟ ... ی کنهی نه اصال فقط توجای ی بدحی توضی خوای نمیاری علت بی خوای نم-        
  

  دی خندنباری        آسمان ا
  

حداقل االن بعد  .. نیشما از حس من باخبر...  بهاروند ؟ ی کنم آقاهیتوج ای بدم حی توضدی چرا با-        
 دونم چرا ی نمدی بری کردن من لذت متی کردنه شما از اذتی اذگهی دشیبق ... نی استراق سمع کردنکهیا

  ...واقعا 
  

  ؟ با بهت گفت...        استراق سمع 
  

  ... من استراق سمع کردم ؟؟ی کردیاعتراف م گوش من خی بی من استراق سمع کردم ؟ داشت-        
  

          آسمان باز لب زد
  

  من اعتراف کردم ؟!  اعتراف ؟-        
  

  ... را خورد و بالفاصله جواب داد وانی از لیمی تا ننیرحسی        ام
  

  ... اعتراف ذارمی من اسمشو میذاری می آره اسمشو چ-        
  

 نابهنگام و خطرناک ی توانست در برابر سکوت های نمگری دنیرحسیکرد و ام        باز سکوت فضا را پر 
  ...جوجه اش منفعل عمل کند و لحنش را زنانه کرد و گفت 

  
  ! ؟هی پس چستی اسمش اعتراف ننیاگر ا!!!  براتون رهی می آسمان م-        
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  ... بارز باشد یتین موفق که نشای جور پوزخندکی ای و دی        بعد هم کامال بارز و مشخص خند

  
   چادرش را صاف کردی        آسمان گوشه 

  
 همی زدم که االن علی نمی به خواب حرفنی کردم شما خودتونُ زدی درصد حس مکی من اگر -        

  ...استفاده بشه 
  

ده  ؛ خسته شیبس بود دور...  خواست شاپرک بپرد بس بود سکوت و سکونی شد نمی جدنیرحسی        ام
  ... بار دهان غرورش را بست و گفت نی و آخرنی اولیبود برا

  
  !درسته ؟...  به خواب ی تو که االن خودتو نزد-        

  
 پلک بزند آرام نکهی بدون انیرحسیام... نشده بود جواب نداد نیرحسی        آسمان که متوجه منظور ام

  لب زد
  

   االن ؟ یداری ب-        
  

  ام پلک زد        آسمان آر
  

   بله ؟-        
  

 و انگار زمان نشانی همانطور سکون و سکوت موج برداشت بی        هر دو چشم در چشم شده بودند مدت
  : را ارام تکان داد شی لب هانیرحسیمتوقف شد که ام

  
  ! برات رهیمی منیرحسی ام-        

  
 کرد ؛ انگار همه داشتند دای نمود پیگری طور دزی شستند ؛ همه چی        بعد انگار داخل دلش را م

 و نیرحسی که تنها امییجا...  ابر ها انی میی بود جاستادهی اای کردند و مهم نبود و انگار دنینگاهشان م
...  ذهن ی و آزادرز حد و می بی فکری محض و بی خبری در بییجا...  دانستند کجاست یآسمان م

 وقت از چیه...  را در حال تجربه بودند ی ابدی و آرامشیزن وی آسمان که هر دو درونش بانی مییجا
 با ایدن...  که دوستش دارد ی جز او و کسستی کس نچی نگاه نکرده بود که های منظر به دننی و از ادی دنیا
حس ...  قشنگ تر بود یلی محشر وجود دارد خنیبابی زیبای حس زنی و تنها استی که همه اش بازدی دنیا

 خاک و ی مدهوش و بوی مهاجر و چکاوک های پرنده هایحس کرد تنها صدا ... دی ای می خوبیکرد بو
 بی نگاه عجنی ای باران شده است وقتاسی ، نیفکر کرد زم...  رسد ی عود به مشام می عنبر و بویبو

  ... خاطربیط..  مناعت طبع ینوع...  گرفت رام و آدی خزنی حسریآسمان در نگاه مات ام
  

 دی که دنیرحسیام...  داشت ی بر نمنیرحسی امی هالهی چشم از تی ناباوریآسمان انگار در خلسه         و 
  ... موج سکون و سکوت ادامه دارد دوباره زمزمه کرد نیا
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 ... ارمی هشاری هم اون شربت شوم نخورم هشگهی دگمی میداری من تو بی تو تو خواب اعتراف کرد-        
  !دوست دارم 

  
 نیرحسی رفتند و شب شد و امی چه مدت سکون و سکوت راه برداشت و کدندی کدام نفهمچی هگری د       

  اعتراف کرده بود ؟...  امد ی سر و نگاه به سقف و پلک زدنش هم نمری اتاقش دست زی تخت دونفره یرو
  

 یلعنت....  زد  را بست و نعرهشی چشم هادی را کششی به هم سرش را تکان داد موهاختی        اعصابش ر
   ...ی لعنتـــــــــــــــــــــ ــیلعنت

  
   زدی حرف مدی        نبا

  
   کردی اعتراف مدی        نبا

  
   کردی زبان باز مدی        نبا

  
          احساسات ممنوع بود

  
  ! بود دهی        غرورش را سر بر

  
گفته بود دوستش ...  و فشارش داد شیشانی پی سرش برداشت و گذاشت روری        غلت زد و بالشت را از ز

  ... کرد ؟ چطور ؟؟ ی گند را جمع منی ؛ چطور اشی براردی میدارد گفته بود م
  

 پرتش کرد گری داد دکی فشار داد و با شتریبالشت را ب... نه ...         ممنوعه که نخورده بود خورده بود ؟ 
 دیبعد سرخ و سف...  گوشش ری ، دستش را گذاشت زنیرحسی و امنی تکان خورد زمکی و بالشت با واریبه د

 کرد و پلک ی نگاه مجی گآنطور ذهنش را پر کرد که یشدن و مات و مبهوت ماندن آسمان ، تمام کره 
 دی چرخی معنا و اسلوب نمی هر چند نا مفهموم و بی و اصواتی کلمه و هجچی آمد و زبانش به هیزدنش نم

 شد ی حس منیرحسی ، حداقل داخل دل امی مرزی خال و بی هاهیه که در آن ثانو هر چه که بود ؛ هر آنچ
 خواست برگردد و زمان را یم ... ی دوست داشتنتی جور حس مالککی.  جور حس آرامش بود کی

 ی اش هم خطور نملهی مزخرف اعتراف را پاک کند ؛ اصال به مخی ننگ کلمه ی لکه نیبرگرداند عقب و ا
 سر درون رهی خی موجودی هوا سر ببرد ؛ ولی و بییکهوی نطوری جبروت مردانه اش را اکرد تمام جالل و

با تمام رگ به رگش سلول به ...  خواست ی آسمان را مه کی کرده بود موجودانی وجودش طغسیبلم
 دوست هی ثاننی االن ، همنی سوخت ؛ انگار همیسلولش مثل معتاد ها شده بود ؛ استخوان به استخوانش م

  ... را بشنود شیاشت صداد
  

 ی ساعته داشت جلو4 عصر لمی آمد اعصابش خورد بود تمام فی        باز غلت زد به سمت پنجره خوابش نم
 ی گفت میو باز دلش به دلش م...  مردانه اش ی نهی زد بر سی رفت و داغ میچشمان غرورش رژه م

  ...خواهدش 
  

 ی روفونی سر وجودش به آرهیموجود خ...  تخت یشست رو حرکت بلند شد و چهار زانو نکی        با 
 به موجود سی شد از بلمی منتقل می ، سرش را برگرداند اما انگار داشت انرژسی شد و بلمرهی خیعسل
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 دانست چه فعل و ی را برداشت ؛ نمی و گوششیدستش را دراز کرد به سمت اپل مشک...  سر رهیخ
 ی اراده گری بود که دیی تو در تونحلیست اما هر چه بود تناقضات ال در وجودش در حال انجام ایانفعاالت

 وجود ی ترهی اراده و اطاعت از منطق سچیانگشتانش بدون ه...  توان حل و فصلش را نداشت نیرحسیام
   کردپی تانیرحسیام
  

 شود یم آب ـشـهی ، همیسر قـرار عـاشـق...  شود ی که عـاشـق ابــر ِ عـذاب میخی تکـه -        
...  
  

  ... شودی ، خانه خـراب میروز وصـالشان کس...  پـا ، سقف که مبتال شود ـری        به چشم فرش ز
  

  ... شود ی کند ، سنگ،مذاب میکوه که بغض م...  سـنـگ ها ی غـم ، نخوان برای        کـنـار قـله ها
  

  ... شود ی رود ؛ غنچه گالب می مگی به دصبح...  که شب ،نظر به آسـمـان کند ی        بـاغ پر از گُل
  

  .... شود ی کنم شعر حساب می هم که مهیگال ... گرانی دشی تـو بـا دلم که از تو پی        چه کـرده ا
  

  ...!  اش ی مقصود خاصی جوجه ی        فرستادش برا
  

...  بهاره ی باران هایند برا شدی سبک بود و ابرها کم کم داشتند متراکم تر منی اوائل فروردی        هوا
 درونش زای اکراد و پی خورد به جوارح دهانش هنوز داغ بود و تاللو درد سر های که منیرحسینفس ام

 ی ذهنش را می کمدهی درختان سر به نجوم و آسمان کشنی جنگل سر سبز و انی اینشان و اثر داشت ول
 ی جنگلی هاکی نکی که مخصوص پیلیبار و بندسجاد و عباس از دور با ...  خوب ی هایبرد به فراموش

...  باال بکشد ی پدرش را از برامدگلچری داشت وی امدند و پشت سرشان آسمان سعی مکیبود نزد
 تا له دی سبز و کوچک پری هار شبدی رد شد و از باالی دور برداشت و از پشت درخت مخملنیرحسیام

  نشوند
  

   آقا کجاست ؟ی عل-        
  

 رفت پشت نی حسریچشم ام...  را گرفت و آسمان با ابرو اشاره کرد به عقب لچری ویعد هم دسته ها        ب
 و خطاب به پدر دی گذاشته مشاهده کرد و ناملموس خندشی مرد رکی بتی را در هیسر و پسر آب حوض

  ...آسمان گفت
  

   کنم ، درسته ؟ی شما ؟ امروز سرفه هاتون بهتره فکر مدی خوب-        
  

   گفت وی مدرسه خدا را شکرری        مد
  

 رو یاهی گی طبق برنامه اون داروهایاز وقت ... یدی که شما زحمتشو کشهیی از لطفا داروهانی ا-        
   بابا ؟یتو چطور...  بهترم یلی خورم الحمد هللا خیم
  

  ... سنگ رد کرد ی را از رولچری        و
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  ... خدا رو شکر -        

  
  ... مدرسه سرش را رو به آسمان برد ری  مد      

  
   قبلت باشهی رو به راهه انشاء اهللا هر روزت بهتر از روزهای خدا رو شکر که همه چ-        

  
 و آسمان دندی چری خودشان می گودال بزرگ سبز داشتند برای که انتهای        چشمش افتاد به دو خوک

 از دی دی اگر آن دو خوک را منیقیرو به باال بود و حتم به  رفت سمت آنها و سرش اما یداشت درست م
 کرد و رفت سمت ا را رهلچری ویگفت و دسته  » ی لحظه اکی«  لب ریز...  کرد در جا یترس سکته م
  ... ممکن داد بزند ی صدانی کرد با بلند تری و سعدی نامحسوس به پشت سرش رسیلیآسمان و خ

  
  !ــــــــــــــــ ـــــــه  هوا خوبــــــیلی خ-        

  
 شد چشمانش نیرحسی چشم در چشم امی و وقتدی و دو دور ، دور خودش چرخدی کشیغی        آسمان ج

 نیرحسی امی گشاد و منبسط شده بود و از قضا دو خوک با صدایشگی همیعی طبی دو برابر اندازه بایتقر
 غی نعره ، آسمان پشت سرش را نگاه کرد و جی صدا زدند و پا به فرار گذاشتند و بای و نعره ادندیترس

 یشما ها چرا داد م:  لب زد نیرحسی زدن و امغی و جدنی و شروع کرد در جهت مخالف دودی کشیبلندتر
   آخه ؟نیکش

  
 ی را رویری و حصنی انداز رنگری مدرسه از پشت سر آمد و متعاقبش عباس زری مدی خنده های        صدا

  ...چمن ها پهن کرد 
  

   ...!دی چون آسمان بد ترسی به گمانم قراره کباب بشی خواست ثواب کنه بنده خدا ولی فکر کنم م-        
  

 مدرسه همچنان ری خوک ها بود و مدی خالی دست به کمر ، هنوز در حال نگاه کردن به جانیرحسی        ام
   ...دی خندیداشت م

  
  ... چسبه ی منجای برام ازیوش بر دمنهی ای بی آسمان بابا کجا رفت-        

  
 به دی که سبد سفینی کرد و سجاد نام با بهت در حی هر از گاه سرفه مشی خنده هاانی و مدی        و باز خند

  دی گذاشت پرسی منیرنگ کرم در امده را زم
  

   ؟دی ترسمی آبجی کشی چرا داد م-        
  

  ...عباس کمک کرد ...  را کم داشت یکی نی فکر کرد انیرحسی        ام
  

  ! خواست حواس آسمانُ پرت کنه از خوکا نترسه -        
  

  دی خندشتری مدرسه بری        مد
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 کردم با اون نعره ی می کرد دخترکم از خودش بترسه واال منم بودم قالب تهی فکر کنم کاری ول-        

  ! زد نیرحسی که امیا
  

  ... کرد  روشنگاری سرفه کرد و سی        عل
  

  ! کششی روشن نکن گرم کردن پشی شما آت-        
  

 وصف ی موج اندر موجش آرامشی شر شر آب هاشی مجاور به خروش آمد بود و صدای        رودخانه 
 شاخسار ی که در انواع و اقسام مختلف روی کرد و چه چه پرندگانی القا منیرحسی را به ذهن امریناپذ

 کنار رودخانه انآسم...  کرد ی می از بهشت را درون جنگل تداعیه بودند تکه ادرختان به پرواز در آمد
 با ی مدرسه هر از گاهری سخن نگفته بود و مدنیرحسی با امی تا االن کالمشی ساعت پمینشسته بود و از ن

 به ی آب نشدنخشی که ی علی کرد ؛ حتی همه را ادغام می که گذشت ؛ اشک و خنده ی اتفاقیاداوری
 آسمان همانطور کنار یل زد وی شد و لبخندش سو می چروک مشی دور لب های کمدی رسیر منظ

 ی نامعلوم پرت می بود که خودشان را به مقصدیی حرف و مسکوت ناظر آب ها و جلبک هایرودخانه ب
  ...کردند جلو 

  
   ...ی رنگری حصی مدرسه با کف دستش زد روری        مد

  
   افسانه رو برات بگم ؟ی هی بقی خواینم...  بابا نی بشای ب-        

  
 که یی پتوی را دراورد و نشست روشی و کفش هاری نام افسانه ، رفت سمت حصدنی با شننیرحسی        ام

  ... درخت لم داد ی داده شده بر تنه هی و نرم تکدهی رنگ پریعباس پهن کرده بود و به پشت
  

  ... من سراپا گوشم -        
  

 از ی گذاشت و خبری متوالی تا مدت ها بدون رکابد به شور ادامه دادند روز هاارهی بزرگان س-        
 روال نی شد و مردم عوام از ای هر روز بدتر از قبل متی ؛ وضعچی نشد هارهی سی هسته ایبهبود گرما

 و من جمله رهای سنیول به مسئارنی کردند رو بی رو بزرگان سعنی گله مند بودند و از ایمعکوس بهبود
  ... که در راس همه بود یرکابد

  
 حرفاشون یرای از سمت اهورا ندا اومد که پذی سر باز زد ولرفتنشونی امر از پذی        رکابد در ابتدا

 دی بای راه حل چنکهی ای اطالع داشت ولتیرکابد از ماوقع اوضاع به قد کفا... باشه و بعد قضاوت کنه
 ی های و کم شدن انرژتن گفارهی سیبزرگان از هسته ... فکر نکرده بود  در موردش یلیباشه هنوز خ

 ی و چرخ زندگندازهی مردم هراس منی داره بی بالکل نابود بشه و نا امنارهی قراره سنکهی مردم و ایاتیح
...  کمک کنه به حلشدی و رکابد باادی از دستشون بر نمیمردم مخدوش به دلهره و عذاب شده و کار

 ی مشکل کنن و کمک بخوان و رکابد خوب مفی دادن به نزد اهورا برن و توصشنهادیرکابد پ یارهای
 کرده و یزی که اهورا برنامه رهی دونه و حل مشکل ، حکمت مضاعفی رو میدونست اهورا خودش همه چ

  ... داشت ی حس خوبشنهادی پنینسبت به ا
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 رو البته به زعم ی و هولناکبی اهورا راه حل عج بزرگ رفتن وی        عصر همون روز همه به نزد اهورا
  ...مردم عوام ارائه داد 

  
 ی می ازش دورشهی همی که اهالبی منحوس و عجیماده ا ... تای گفته بود به نام سی        اهورا از ماده ا

 رو به خونه هاشون ی خواستن برکت و خوشی که می شدن و در مواقعی هم نمکی بهش نزدیکردن و حت
 سوزوندن تا ی میکون مسی هانی دور از زمی در محلادی زیلی خری منحوس رو به مقادی ماده نی اارنیب

 جزو ی اهالی ماده در نظر همه نیا...  رهنمون بشه زانشونی رحمت به سمت خودشون و عزیدوباره درها
کردن اون حرارت  کم ی ماده برانی بود و اهورا از بزرگان خواسته بود از اارهی سی هانیبد شگون تر

 راه ی در هول و وال افتادند و آخ و واهمه رکابد ارانیبزرگان من جمله ...  استفاده کنن ریافول ناپذ
رکابد اون روز ! ...  بود دهی ؟ و اهورا خندی کنی روبرو می داری ما رو با چی دونیانداختند که اهورا م

...  رد و نقض کنه شی و خودخواهیفتگیمورد خودش و رقباش رو در نی منافقیبه نزد اهورا نرفت تا ادعا
 زدند و اعاده ی و ارادش رکب ممانی به تقوا و اشهی بودند که همیعده ا...  نبود زیرکابد در نظر همه عز

 از نی و حرف تو برو داره و ای داریشتری نزد اهورا عزت بی کنی کردند که تو به غلط فکر می دعوا می
  ... کرد ی داد و رکابد اطاعت می و اهورا فقط دستور به سکوت مرهی گی کاذبت نشات میخودخواه

  
 و ما رو از ترس و ی رو ارائه بدیی راه حل مجزاشهی مساله که منی        بزرگان تا شب نزد اهورا سر ا

 بار آخر تکرار کرده بود که تنها راه نجات ، ی چونه زدن و اهورا حرفش رو برای عوام راحت کنیچراها
  ...تفاده از اون ماده است اس
  

 شدند ی می دچار امراض مختلفشی با دست زدن به اون ماده در سالها پی        در افسانه اومده اهال
 براش کشف نشده ی علمی شده ینی بشی داشت و درمان با قاعده و پیبی و غربی که عوارض عجیامراض

 که از ی به همون عوامدی بود و حاال باارهی سری قرن اخکی ی هایماری درصد ب99اون ماده عامل ... بود 
 تا دی کنی جارنی زمی و اون رو به داخل هسته تای به سنی دست بزندی شد بای وحشت داشتن گفته متایس

   ...دیابی و بالطبع خودتون نجات بارتونی کنه و سدایهسته درمان شه و حرارتش کاهش پ
  

 با آنها فاصله داشتند ی که چند قدمینگام شروع شد و عباس و عل مدرسه به طور نابهری مدی        سرفه ها
   آمدکی و همزمان آسمان هم نزددیسرشان به سمت پدرشان چرخ

  
   ضرر دارهتونی ری برادی صحبت کندی نبانقدری اهی بابا امروز کاف-        

  
   حرف زدشی سرفه هانی خوب است باال آورد و مابی مدرسه دستش را به نشانه ری        مد

  
 هی چه نعمت بزرگنجای ای هوای دونیم..  جنگل خود درمانه نیحرف زدن تو ا...  خوبم دخترم -        

   ازش استفاده کنمدیبا
  

   آمدکی نزدی        عل
  

 بعد باز ی کنی بدتر می دستی خودتو دستی دارگهی حرف حرفه دیدی بابا چرا گوش نمگهی راست م-        
   خواد پول اون همه دارو رو بده بهتی می بخورم باز کدیدارو با مشت مشت یگیم
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  دی لب گزی سر باال کرد و رو به علختی ری مدی که دم نوش را داخل فنجان سفینی        آسمان در ح
  

   !ی کارا ، کار داشته باشنی خواد به ای تو نمرمی گی خودم م-        
  

   پاچه گرفتی        عل
  

   ...ی خواد پول دارو بدیتو فعال چاه فاضالبتو درشو ببند نم .. فهیتو ضع!  ؟یری گیو م هه ت-        
  

   لب غر زدری کرد و دور شد و باز زکی را به دهانش نزدگاری        بعد هم س
  

  ... جلو ماارهی در میگنده باز ... دمی هه خودم م-        
  

  نیرحسی امی پایر و زد رو آمد و نشست کنار پدر و دختکی        عباس نزد
  

 تو خونواده ی کچیه...  طرز برخورداش نی به ای کنیعادت م ... زهی کم زبونش تکی داداشم نی ا-        
   اشتباه شده و گذاشتنش تو دامن مادر مامارستانی انگار تو بیکی نی فقط استای تلخ ننقدریا

  
  غر زد از آن دور یعل ... دی        بعد هم بلند بلند خند

  
  ! کنن سشی عباس ببند تا ندادم سرو-        

  
   پوزخند زدنیرحسی        ام

  
   !می شدضی نگران نباش ما هم قبال مستف-        

  
   داد سمت پدرشی را هل مینی به آسمان دپرس شده انداخت که داشت سی نگاهمی        بعد هم ن

  
  ! شی البته با آب حوض اونم از نوع تگرگ-        

  
  دی داد با بهت پرسی را فشار مشی که مچ پای و عباس در حالدی        آسمان نخند

  
   ؟هی آب حوض چی قصه نی ا-        

  
 داد به هی تکنیرحسیام...  و وسط بهت لبخند زد دی چرخنیرحسی آسمان و امنی        بعد هم نگاهش ب

   داد به زانوهی گذاشت و ساعدش را تکی را تا کرد و عمودشیدرخت و پا
  

   ...ی بپرستی از آبجدی باگهی دنوی ا-        
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 را به اصرار شی چشم های مدرسه کمری و کم شدن شدت سرفه ها ،مدی        بعد از بهتر شدن حال جسم
 به خودش نیرحسی قدم زدن و امی و آسمان هم رفت پی هم گذاشت و عباس رفت نزد علیآسمان رو

  ... زد وقتش است بینه
  
 خواسته و دلش آرزو کرده را به فردا و فرداها ی را که می جاها کاریلی وقت ها خیلی خدی       شا 

 ی را بسته بودند حس های دهان منطق و غرور بهاروندگری شد که دی می چند صباحیموکول کرده ول
  ... آسمان خواهی پازیگر
  

 بلند یی با قدم های و آهسته ولدی را پوششی گرفت و از جا بلند شد و کفش هانی        دست به تنه و زم
  ... نا محسوس بود و شانه به شانه اش شد شی هم مثل لحن و صداشی که قدم های آسمانیرفت پ

  
   !ری آغور بخ-        

  
 رنگ و سرب ی بی لب هایلبخندش رو...         آسمان نگاهش نکرد ، کند هم نکرد ، متوقف هم نشد اما

  ...ش خط انداخت  ایعینگرفته و طب
  

 ی و با لذت از رواطی با احتدشی اسپرت سفی که با کفش های        بعد آب دهانش را قورت داد و در حال
   شد گفتی ، رد منی درامده از دل زمی هاشهیچمن ها و ر

  
  ! کلمات بود نی اولنی ا-        

  
سبز براق را به دست گرفته بود و سر  حی را پشت کمرش قفل کرده بود و تسبشی دست هانیرحسی        ام

  تکان داد
  

   داشتهشرفتی پیلیحافظت از اون زمان خ....  خوبه یلی خوبه خ-        
  

 سوم ی شاخه ی هوا که موازانی میی دور و بر را با حرص نگاه کرد و جای و کمستادی آسمان انباری        ا
  درخت رو برو بود متوقف شد

  
  تازه استارتش بزنند حرکت کرد و او هم سرتکان داد        بعد انگار که 

  
   !!شرفتهی من در حال پی دارتون هم درست مثل حافظه شی درسته دوز آزار دادن شما و زبون ن-        

  
   قه قه زد آنقدر بلند و جاندار که آسمان لب زدنیرحسی        ام

  
   !نی زدی اصال اون زمانا بلند قه قه نم-        

  
   آورد و وسط خنده اش گفتنیی را پاشی صدای کمنیرحسی    ام    
  

  ! ؟ادی بدت مهی چ-        
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  ! بود ی        آسمان انگار دانش آموز خوب

  
   !!ادی آره بدم م-        

  
 براق را رد حی تسبی دانه از دانه هاکی آرام گرفت و نیرحسی را که امی گرفته بود بدجنسادی        خوب 

  کرد
  
  ! چرا ؟-        
  

 دی نقطه را بانی لنگد و همی کار می جاکی دی فهمنیرحسی        آسمان جواب نداد ؛ساکت ماند و ام
   !دیچسب

  
 باشد و روبه رو ی درخت تنومندی قرار گرفت که آسمان پشت به تنه ی قدم بلند برداشت و طورکی        
   !ی تنومند ترنیرحسیبه ام

  
 سبزه و درخت و گل و ی بومی جنگل سبز و نسنیبا ا...  بدتر نیرحسی بود و دل امشی        هوا گرگ و م

 واناتی حی درخت و هر از گاه چه چه پرنده و هو هو ی شر شر آب و به هم خوردن شاخه های و صدااهیگ
 دست ری قضا زز که ای مقصود خاصی جوجه کی شده بود کنار ی وجودش وحشالی سعیدور دست بد ما

  لب زد...  کرد ی نمود می قدرری بزرگ شده و ماده شنیرحسیام
  

  ! من بلند قه قه بزنم ؟ادی چرا بدت م-        
  

 یزی خاطر و پر استرس عقبگرد کرد و پشت کمرش محکم خورد به تدهی فاصله رنجنی        آسمان از ا
 جلوتر نیرحسیام. .. شانه اش ی برامده درخت و صورتش از درد جمع شد و دستش رفت تا رویشاخه 

  رفت
  

  ! ؟ی شدی طور-        
  

   را باال نبردشی کرد صدای        آسمان چشمان بسته اش را که باز کرد سع
  

   !ادی هوا بی کمدی نه اگر بذار-        
  

   عقب رفتی لبخند زد و با مکث کمنیرحسی        ام
  

  ! ؟گهی دادی عقب هستم که هوا بینقدری ا-        
  

 وجودش الی سعی هر چند مانیرحسی کردند و امی نمیاری نداشت و کلمات هم ی   آسمان حال خوب     
   آمدی مواقع حرفش منطوری کرد ای اش موانهیداشت د
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   !دمای ازت سوال پرس-        
  

   نگاه کردی        آسمان شاک
  

   رو ؟ی چ-        
  

  د کرد و پوزخند زسی را خشی لب هانیرحسی        ام
  

  ! نکرده شرفتی حافظت پرمی گی حرفمو پس م-        
  

  دی کشیقی        بعد نفس عم
  

   بلند قه قه بزنم ؟ادی چرا بدت م-        
  

   گرفت و شروع کردی شد و نفسرهی بود خنیرحسی مچ دست امکی نا معلوم که نزدیی        آسمان به جا
  

  ...نیبلند بخند... جمع ی توادیبدم م ! ادی بدم نم-        
  

   کرددی محرز شدن حدسش تاکیبعد برا...  کرد و خوشش آمد زی چشم رنیرحسی        ام
  

   جمع ؟ جمع رو ترجمه کنی تو-        
  

          آسمان چشمانش را بست
  

  ! گرفته باز ؟تونی باز-        
  

  ! باز قه قه زد نیرحسی        ام
  

  ! تو فکر کن آره -        
  

   گفتی جدیلی    آسمان خ    
  

   !ستی با خودش معلوم نفشی که تکلیاونم با کس!  ندارم ی بازی من حوصله ی ول-        
  

 آسمان روبرو و بعد به ی جدی افهی ماند به قرهی خیکم...  از صرافت قه قه افتاد کهوی نیرحسی        ام
 و بعد هم آب دهانش را قورت رونیداد ب کرد و دست به کمر گرفت و بازدمش را با حرص یاطراف نگاه

  داد و دهان بست و دوباره باز کرد
  

  ! من ؟یعنی -        
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   ادامه دادعی        بعد سر
  

   ؟ی ؟ داری چالدوی کردن با آقا می بازی حوصله -        
  

 ی پا نگاه مری زی و داشت به مورچه هارونی کم بود ؛ دم گرفت و بازدم داد بژنی        باز نفسش آمد اکس
  :بعد از بازدم داغش گفت ..  درخت ی دامنه یکرد و تنه مخمل

  
 با خودش معلومه ؛ هم پول داره هم دک و پوز داره هم بر و رو فشی تکلالدتونی خوب البته آقا م-        

 نیصال در اا...  کنه و دل ببره ی داره چرب زبونادیخوب ...  مار قاهره نداره مثه من شیداره هم زبون ن
  ... !مورد فکر نکرده بودم 

  
هوا داشت ....  کرد ی آسمان مرتب و مکرر رنگ عوض می افهیق...  کرد ی را حس مشی        رد اخم ها

  ... بود ی سر هم خط خطیآسمان باال...  شد یسرد م
  

 و لنگر انداخته ؛  بد کنگر خوردهیمقتدر...  حق دارد دیفکر کرد شا...  بد تر نیرحسی        اعصاب ام
 به رهی زبانش و خی رودیبعد باز حرف سر ... ی ناموس عوضی شرف بی بی مقتدری مقتدریمقتدر
   زد گفتی و آرام پلک مدی گزی لب می که هیآسمان

  
 االن ؟ یشک دار ... ی در مورد من فکر نکردی به من گفتشی چند وقت پادمهی ! ... ی فکراتو کرد-        

 یمن نه پول درست درمون دارم برا !... ی خوب حق داری فکراتو کردیعنی ... یکه زد یبا حرف... 
   ...یمی دارم که بشه دلتو باهاش گرم کرد نه خونواده گرم و صمینه زبون...  امثال تو یآرزوها

  
باره و  تنگ شد ؛ دوباره نفس تازه کرد ؛ دوباره و دوشی هاهی انگار ردی که رسی عبارت آخرنی        به ا

 نبود و آسمان هم ساکت بود ؛ ژنی بود و اکسدی اکسی دشی هانوسی امد داخل سیدوباره انگار هر چه م
 هم که فشی کار دارد ؛ تکلعالمه کی شود ؛ فردا یبهتر است بروند ؛ دارد شب م ... ستیهوا کارساز نبود ن
 شی زندگنیاطینه با ش... آسمان روبرو  ، نه با شی کوفتی ؛ نه با خودش ، نه با زندگستیبا خودش معلوم ن

 گرم بخورد و ری شوانی لکی ردی دوش بگکی برود دیبا ... ی حاج محسنی، نه با قرارداد امضا شده ها
  ... برود دی ؛ بابخش مشت قرص آرام کی با دیخوب شا... بخوابد

  
 یزی چی بود و اصال کسدهی کرده بود چه گفته بود و چه شنی خداحاظی دانست کی خانه ؛ نمدی        رس

 ، کنار در االن سالم هی همسای شد فکر کرد موکلادهی بود خانه ؛ از لندکروزش که پدهیگفته بود ؟ فقط رس
 نشده بلند سالم کرد و اما رد آب و ی به جودهی ؛ نرسستی با خودش معلوم نفشی که تکلی کند ؟ به کسیم

 شده ی سالمی مات و مبهوت کلمه ی مشکی شلوار راسته  وی پروفسورشی که با آن رینگاه نکرد به موکل
   ...دهی پرنیرحسیبود که از دهان ام

  
 اوردی بری گی الهی طوی خاکی تپه اکی جا کی دی دور شازدی را برزی همه چدی فکر کرد شانیرحسی        ام

 فشی آنوقت تکلدیشا.  که بود ی چند وقتش را با هم چال کند و بشود هماننی ایی بکند و تمام دارایچاه
  با خودش معلوم باشد هان ؟
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 یتو را چه به رجز خان!  مردک ی هستییتو خراب خدا!  افتاد که اسمان خرابتم ی مقتدرفی اراجادی        
 شده بود ی چند وقتشیی آشناخیتار...  بود به درب آپارتمان و رمز را زد دهیرس...  نسل نو یی گوانیو هذ

 که یهمان ... نیرحسی ندارد با امثال امی بازی گفت حوصله ی که می با همانشیی آشنا...رمز درب ورود 
 شدن دهی پشه بند رها هم ارزش دی روی پشه ی اندازه نیرحسی امی برای ساعتی روزی تابستانیموقع

 اش ؛ از ته دل ی زندگی ندار جذاب قرار است بشود همه نی ادی فهمی اگر آن موقع مدینداشت و شا
 ی قاطگری شد دی میچند وقت...  خبر بود ی بن شد از مهرای میچند وقت...  شدی خنده میعث و بانبا

 چند نی فکر هم نکرده بود که کل انی شد اصال به ای میچند وقت...  امثال او نبود یدل خوش کنک ها
 یو فاتحه هم م زدی ری برد و گالب می رود و گل میصباح گذشته هر روز پنج شنبه سر مزار رفته ها م

 ی از جلودینفهم...  نکرد یاری ... شیاما پا...  رفتن کرد ی هواکهویدلش ...  زند یخواند و حرف ها م
  ... هم گذشت ؟ اصال خانه بود ؟ بایفر
  

 آورد و رونشی ببیبالفور از داخل ج.  خونش را جا به جا کرد نی آدرنالی اش کمی اس گوشی        صدا
 جوجه ها هی فرستاده باشد شبغامی پشی برای کسدی را داشت که شای رمق ، حس کسی بیبا همان چشم ها

  ...  کرد یو الحق که حس ششمش هنوز خوب کار م
  

 برداشت نی حرفم انی کردم از ایمن اصال فکر نم ... نی نبود که برداشت کردینی من منظورم ا-        
 من شرمنده دی بهاروند ببخشی کردم آقاینو کور نم کردم ذوقتوی وقت روزمونو خراب نمچیبشه وگرنه ه
  ... خوام ی زده شد من معذرت می غلطیام حرفم جا

  
  ! زده شد ی غلطی        حرفش جا

  
 و درب اتاقش را باز کرد و رفت داخل و چشمش بشی را دوباره انداخت داخل جی        جواب نداد و گوش

دوباره ...  بود امروز ی گرفته ایپرده را زد کنار و هوا بسته و راست رفت سمتش و یخورد به پنجره 
 و خونش ، بی کند رفت سمت جلی تحلهی و تجزردی اجازه بگنکهیدستش بدون ا...  اس آمد یصدا

   ...ی مرهم گونه پخش کرده بود به آنیهورمون
  

          اس را خواند
  

 مثه دی دعوا کندی کنم جواب بدیواهش م ؟ حالتون خوبه ؟ خنیاس رو خوند!  بهاروند ؟ی آقا-        
  دی جواب بدی ولدی تند ششهیهم
  

  ... رفت سمت حمام کراستی و لنتی سای را گذاشت روی گوشنیرحسی        ام
  

  ! خودش باز کرد ؛ خوشش امده بود ی        آب سرد را رو
  

 احوالش یصرار به پرس و جو ، انیرحسی اصرار به خوب کردن حال امی اصرار به عذر خواهنی        از ا
...  
  

  ! را گرفته بود شی پی ساعتی و قهوه ااهی از آن حس سی        کم
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 کرد معلوم نبود دست به چه کار ها بزند ی نمی شد ؛ اگر عذر خواهی نمای داد ؛ اگر جوی        اگر اس نم
 را نیرحسی ، امقهیحداقل صد قهی با صدمی امروز عقد کننی گفت همی مادی رفت و به خاله صی مدیشا...

 ... ستی و جا زدن نانتیخ اهل نیرحسی گفت امی منانی با اطمقهیحداقل صد... همه جوره قبول داشت 
شک  .... ستی را که او شناخته ، نامرد و دو دره باز نینیرحسی شد که امی مرتب متذکر مقهیحداقل صد
  ... نه ای نیحسری امی شانه هاری زردی پناه بگدی بانکهینداشت به ا

  
 تند و زننده معلوم نبود ی جمله نی کرد بابت ای نمی امروز عذر خواهی مقصود خاصی        اگر جوجه 

   !دی کشی به کجا که نمنیرحسی امی ندهیا
  

   ...بی عجی را کشاند به صحنه هاسنای همان که حاج محسن و ری عشق نظی بنی روتی زندگکی        به 
  

 که دلت با او ی باشیکه با کس ... ستی که روحت کنارش نی باشی روح که کنار کسی بی زندگکی        
 روح نشسته ی ، بگری دی کنار مرددی که او هم شاگری دیکه فکرت لبخندت شوقت ذوقت کنار زن ...ستین

  ...باشد 
  

 گم یآغوش عشق ی آرزوالتی و در خی کنی با کسیهم بستر... ذهن ها ...  مواج روح ها انتی        خ
 نیرحسی پست اندر پست را امی زندگنیا...  است انتی خنی عنی گذشته موج بخورد و ایشده در پستوها

 ی نمنیرحسی را امقهیصد...  خورد ی که جوان شدن معکوس در وجودش موج می خواست زندگینم
  ... خواست 

  
 گفت که همسفر دی بایی با چه رواما...  روح را نخواهد خواست ی بنیرحسی هم جسم امقهی        صد

 نه با یبا هزار زبان گفته و ناگفته ؛ بارها و بارها گفته بود ول ... ستیدل من با تو ن ... می کودکیروزها
 کرد ی مرشیتعب» بله  « دی شنی منی حسریاز ام» نه  « قهیصد...  شناخت ی مقهی که صدیکلمات و اصوات

 بود و هنوز شک داشت دهی همه ابراز محبت دنیا... د و آسمان کری مرشی محبت تفسدی دیاخم م... 
 را ی نا مرد است که دختری آنقدرنیرحسی کرد امی زند ؟ فکر می جا منیرحسی کرد امیفکر م... چرا 

 شده دستش ری تطهی روزهی فی ، انگشتری کرد از سرِ بازی فکر مای خواهدش ؟ ی نمدینشان کند و بعد بگو
  کرده ؟

  
   مادام الخمر شک داشت ؟نیرحسی هم به مغز امدیشا        

  
 آب را بست و رفت سمت حوله ریش ... نیرحسی به معرفت امنیرحسی امیبه مردانگ..         شک داشت شک 

 و ی اجازه برگشت به سمت گوشی و سرش برونی و از حمام رفت بدی سرش کشی و بازش کرد و روچیپ
  ...شت سمت تخت  برگدی را که دی خاموش گوشیصفحه 

  
 آخر اقرار کرد ی که خودش در روزهای بشود حاج محسندینبا...  بشود حاج محسن دی بشود نبادی        نبا
 ی زودتر می اگر کمدی که شای را دوست داشت زنیگری که زن دیحاج محسن...  نبود سنای شیدلش پ

 کی یمزه  ... ق با عشی خانواده ی شد که خوشبخت تر بود که مزه ی متولد مگری دینیرحسی امدیجنب
  ! بود دهی را چشی عاطفی و وابستگیجور همدل
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 ی را قربانیزی چیی جاکی دیاما با...  خواست ینم...  دوم رقم بزندیسنای را قهی خواست صدی        نم
 ی شهی ر زد بهی مشهی ، کلنگ و تقهی در برابر سد بزرگ اعتماد صددیبا...  را قهی صدتیذهن....  کرد یم

 کرد و آماجش تا کجاها را هدحاال بماند که خاله ، بعدش چه خوا.  داشت قهی که درون ذهن صدیاعتبار
 گفت برو و یدلش م...  داده باشد امی پدیآسمان شا...  سر ی رودی کشیشانیپتو را تا پ... خواهد گرفت 

 کار یزودتر فردا کل: د  دای گفت بخواب و مغزش فرمان می مشی را چک کن و اعصاب خط خطیگوش
   ...ی نشده و زنگ نزده داری بررسیعقب افتاده و پرونده 

  
   بود ؟دهی چبای فریک...  شده دهی چزی نگاه ، چشمش خورد به منی بلند شد و با اولشی        از جا

  
ورده  گوشه ، خاک خنی شد ای میچند ماه.  قرمز را برداشت و بازش کرد ی قوطی پاتختی        از رو

از ... از تابستان ، البد ...  نخورده بود زی آرام بخش کرم ری قرص هانی شد از ای میچند ماه... بود 
  ! به بعد ی آرام بخش گوشتکی
  

  ...  تفاوت پلک زد و قرص را انداخت داخل دهانش ی        ب
  

   ...دی راست خوابی و به پهلودی        دوباره دراز کش
  

   تمام را تمام کند ؟مهی نی، کارها فردا دی        با
  

...  پا خانه کی پا دکتر کی ادیخاله ص ... ادی خراب کردن آرامش خاله صیعنی تمامش مهی نی        کارها
...  جاها سر بزند یلی فردا به خدیبا! ...  همان مادر ای...  داد ی خانومش را مسنای ی که بویادیخاله ص

  ! جاها یلیخ
  

          آسمان
  

 و شینی زد به بشتری بهار با افتادن پرده بی نازک را انداخت و بوی        از کنار پنجره فاصله گرفت و پرده 
هنوز خم ...  کنارش و خم شد یسرش برگشت به سمت بالشت هنوز جمع نشده و گوش ... دی اش لرزیگوش

   ...دی سه روز دنی را بعد انیرحسی امامی پنیمانده بود و اول
  

   اگر با تو تا کند سخت استبهی غرکیمثل ...  او جفا کند سخت است ی وفا باشقی    ال    
  

   لبخند پا به پا کند سخت استکی یاو برا ... ی غرق بوسه اش بکن،ی بشودنشی        مست د
  

   اکتفا کند سخت استلتیاو به نام فام...  ذکر هر شبت باشد می        اسم کوچکش دا
  

  ... دعا کند سخت استی هی دورنی ایاو برا ... ستی نی دورری چاره غست،ی نی که زوری        عاشق
  

 هم شروع شد دوباره از باال تا دنشیلب گز.  داخل دستش خشک شد ؛ دست عرق کرده اش ی        گوش
 افکار نیا یبه درک به جا:  ذهنش غر زد ری گرادی ای مهی کرده بود ؟ نی را خواند مگر او کار اشتباهنییپا
 در غربت افتاده ضی مادر مرل را اصال از حاشیسه روز پ....  بدتر برو به فکر نهارت باش یمی بد نیمین
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او به نام ... اسم کوچکش دائم ذکر هر شبت باشد :  ذهنش باز خواند ی دلی مهین...  ؟ یات خبر گرفته ا
 ی هی دورنی ایاو برا ... ستی نی دورری ، چاره غستی نی که زوریعاشق...  اکتفا کند سخت است لتیفام

  ...دعا کند سخت است 
  

قرار بود کجا برود بدون آسمان ؟ .. قرار بود دور شوند ؟ قرار بود برود ؟  ... نیی پاختی ری        دلش هر
 خواست ی شعر نو چه می پره سنگ هانیپس ا... چرا ؟ مگر نشان نداده بود ؟ مگر قرار نگذاشته بود ؟ 

  ... ؟ دیبگو
  

  ) هست ی مرادنی نازنیشعر سروده         ( 
  

 آسمان گهیاسمان د ... نای راه نشمهی نقیرف ... نای بهاروند نری        در ذهنش التماس کرد تو رو خدا آقا
 ی به چه بهانه اگری رفت دی واقعا منیرحسیداخل ذهنش باز غوغا شده بود اگر ام ... نی اگه برشهیقبل نم

 ی خواند و نثار روح شهدای را مدشی رفت و نذر توحی مادهی پی عصر تا امام زاده را هیل ونیراه ب
...  کرد ی که دعا می خواند و برای شب ممهی شب ، نماز نی هامهی نی با چه بهانه اگرید...  کرد یگمنام م

  .... ؟ ی خوب شدن چه کسیبرا
  

 سحر به خواب ییای با چه روگرید...  بافت یافت و م بی بافت و می زمستان ها می چه کسی براگری        د
 چه دنی دیدلش برا...  رفتی قنج می چه کسی صدای دلش براگرید...  خواست ی رفت و صبح بر میم

 باال سر قسم ی بار دهم به خدایبرا...  شد ی می چه کسی ذهنش وجودش آمالش فدادی کشی پر میکس
  ..ری را نگیکی نیکه ا.... داد 

  
 و متزلزل ، جا ستی خط خطنیرحسی که اعصاب امیی مثل تمام وقت هادی    درب اتاقش را باز کرد و د    

  ... مانست و عوارضش ی که به زلزله ها میی وسائل خانه رخ داده جا به جای روی مهلکییبه جا
  

 پا گذاشت اطی احتبا...  رخ داده بی عجی نظمی همه بنی تو ایبابت جمله :  ذهنش گفت ی دلی مهی        ن
 ناخنک کی خورد قد ی خورد و اگر هم می گفته بود سه روز است که نمبایچراغ ها خاموش بود فر. داخل 
 که کوچک بود ؛ ی ، وقتاد ؛ درست مثل سجدی آی نمرونی و از اتاقش بستی از سر ناچاراری اختیزدن ب

 ماست و کی ، شی غذا و بویه جا و بدندی خری خواست نمی را که میزی چی کوچک و وقتیلی خیلیخ
 رفت داخل همان ی بغض آلود می با چشمان اشکالود و با حلقدی دی در سفره می نان خالدی و شااریخ
 ی و دلش که خالختی ری و اشک مکرد ی کز می بست و مدت ها ساعت ها گوشه ای متر اتاق و در را مکی
...  چاره و درمان ی دردناک بکی شده دراماتیش پرده نقاکی ماند و ی برد و آسمان می شد خوابش میم

 کیو حاال  ... ی پولی دل شکسته و شکم گرسنه اش و بکی پناه و ی برادر بکی ماند و یآسمان م
  ... تر ختهی رهم و اتاق به ختهی تخت به هم رکی ی خواب رونیرحسیام
  

 نی است ؟ اشیم کوه مانند ماه ها پ همان مرد محکنیا...  آسمان نشست ی لب های روینی        لبخند سنگ
 جمله کی همان است ؟ همان که به نیا ! یستی نیچی من هی تو برادی کشی که نعره مستی قدرریهمان ش

 ی چشمان بسته ی شد ؟ لبخندش وسعت گرفت و چشمانش رفت رویاش مو به تن آسمان راست م
  ! دستش ولو بود ی که توی و گوشنیرحسیام
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 قرار نی خودخواه خودبرتر بی مالحظه ی مغرور بالداری ری شنی دانست که ای آن روز م اگردی        شا
 همه آتش نی توانست پا به داخل شرکت بگذارد و ایاصال نم...  و آمالش ی و زندگدیاست بشود تمام ام

 کیا  بی خالاطی حکی ل شب برود داخی هامهیاصال چطور جرات کرده بود ن...  آن شب ها ای! بسوزاند 
   شناخت ؟ی که نمیپسر

  
 به ردی کرد اگر بخواهد گاز بگی دندان است ؟ چرا فکر می قدرش بری کرد شی        چرا آن روزها فکر م

   شناسدش ؟ی کرد می ندارد ؟ اصال چرا فکر میگری سالح دچی آزار هی بیجز لثه 
  

   !یریرکبی از آن روز امدی        شا
  

 ولو شده ی کف پوش ها خم شده و جوراب ها یرد و در همان مهتاب افتاده رو        چراغ ها را روشن نک
 اش ر ا ی و سگک نقره ای مشکمی کتان و کمربند ضخی تخت و شلوار مشکی لهی می عمودیو کت رو

 ماند که ین می مرد ، مثل انی ادنی نفس کشیصدا...  ان طرف تر ، در کمد را باز کرد یبرداشت و کم
مثل ...  و دلش شکسته ی دوست داشتن ، کتکش زده انی دوستت دارد و االن بابت ایود موجی کسیبدان

   ...ی شالق وجدانکی
  

 ،جرعه جرعه ، خط به خط رنگ گرفت لهی پلهی نوع اعتماد محض پکی طرف نی به ایریرکبی        از روز ام
 نکرد و ی نکرد و تعدیاز خودش هم دست دری داخل خانه ی وقتیول... اول چهار چوبش بود فقط ... 

 که نگاهش دی جاها دیلیبعد که استخدامش کرد بعد که خ... چهار چوب هم پر شد ...  رقم نزد ی حرمتیب
 ... لی تمثکی اعتماد شد ی نقاشنی ها را ازی چیلی داند چطور کنترل کند خی و مستی و آفت زده نفیکث
  ... دی که بشود آنرا اعتبار نامیزی چکی...  مجسمه کی
  

 ی کارهانی تمام ادی فهمی کرده بود که آسمان می کاری زمانکی ی وقتکی جا کی اگر نیرحسی        ام
 شب ی هامهی دو پاست ،نی به جنس مخالف آدم ها لی و می جنسی زهی غری کرده از روشی که برایخوب

به :  غر زد شیالن عقی مهیبعد ن.  رفت ی خواستن آسمان ، نمی داد برای هم ندا مابانی ، در خچیکه ه
 ی دلی مهین...  ؟شی بوددهی بار دکی که تنها ریرکبی در امی پسردنی دی بود که نصف شب رفتنیخاطر هم

 شی عقالنی مهین .... ردیبه خاطر کار بود ؛ گفت در آشپزخانه شب ها ظرف بشورد و پول بگ: ذهنش گفت 
  ... نه به خاطر اعتماد ی کار رفتاطر به خ را همنیرحسی امی شب خانه ی هامهیپس ن: پوزخند زد 

  
 که یچشمش افتاد به گلدان سبز ... زی        لباس ها را که مرتب کرد درب کمد را بست و رفت سمت م

  ...با گل ها دوست شده بود ، روح داده بود جان گرفته بود ... پس اخت گرفته بود ...  بود زیوسط م
  

 به خاطر کار بود به خاطر پول دیشا...  پهن سبز ی به برگ هادیو دست کش        باز لبخندش طرح انداخت 
 دی را استخدام شرکت نهال سفدشی شد و تنها کلی وقت پر نمچی که هییبه خاطر پر کردن چاله چوله ها

 بود که ی اییبه خاطر تنها...  به خاطر کار نبود گرید... آن اواخر ...  آن وسط ها یول...  دانست یم
 شده ها زمیپنوتی هنی مثل اشیاری ناهشی هاهی که در ثانی کسی کرد صابکارش دارد ؛ به خاطر بیمحس 

 جاها آن شب ها آسمان را یلی و خستندی االن ننکهی و اشی به خاطر حسرت خواهر هادیجار زده بود ؛ شا
   !یت حمام بو گرفت گفت فاطمه ببرمی وقت ها هم میخ اوقات مهرانه و بری کرد و بعضیگاه بهاره صدا م

...  نامرتب نقدری هم ازی وارد اتاق شود که می جرات نکرده بود حتبایفر...         لبخندش دندان نما شد 
 یفکر م...  دارند زی دارا همه چی کرد آدم های فکر مشهیهم...  هم گذاشت یبشقاب ها و ظرف ها را تو
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 دی را دنیرحسی امی وقتیول ... دهته و به دارا ها دا را قسمت نکرده ؛ از ندار ها گرفیکرد خدا خوشبخت
 که به دل و کس و ستی واقعا به مال و منال نیی دارادیو جنسش را شناخت و دردش را حس کرد تازه فهم

 است که نیمثل ا ... زمی هستم آرام باش عزدی نباشد که بگوی و کسیکه پول داشته باش... کار است 
 هستم شهی منتظرت بودم که هستم که همدی نباشد که بگوی و کسینه داشته باشکه اگر خا ! ... یگرسنه ا

 ؟ همه ی خوبدی نباشد که بگوی کسی ولی داشته باشنیکه اگر ماش ... ی است که کارتن خواب باشنیمثل ا
 نباشد ی کسیوقت ... ی است که چالق باشنی کند ؟ مثل ای بدنت دلت درد نمتی رو به راه است ؟ پازیچ

 آدم نی ، ندار تری حتی شوزانی به محبتش آوی به وجودش پناه ببری کناعتماد به معرفتش ی بتوانکه
   ...ی ایهست

  
 ی ساعد دست راستش قل خورد و محکم خورد روی روی لباس هانی از بیزی چکی        وسط افکارش 
 ی مشکی کش بود ولهنوز دراز...  شد داری بنیرحسی در امد و امی بدی خفه ولیکف پوش ها و صدا

 دی و شاس تخت نشسته بود و از فرط تری که لبه ی زل زده بود به آسمانی باز بود دراز کش بود ولشیها
   لب زدنیرحسیام...  کرد ی ورود به اجازه بر و بر فقط نگاه منیخجالت بابت ا

  
  ! سالم -        

  
 گرفته ادی را خوب ی و دو بخشی چهار حرفیمه  کلنی نگرفته باشد اادی را یزی        آسمان فکر کرد هر چ

  !است 
  

  ! ؟نی شدداری بهاروند بی سالم آقا-        
  

   سرشری به سقف و ساعدش را گذاشت زدی باز شد و چشمانش را کشششی ننیرحسی        ام
  

  ! نه هنوز خوابم -        
  

  د شد و گفت بلنشی از جاعی استرس افتاد به جانش و سرشتری        آسمان ب
  

   مزاحمتون شدمدی ببخشرمی من م-        
  

   آمدنیرحسی امی صدادی در که رسکی        به نزد
  

  ! ؟ی لباس مردونه دوست دار-        
  

          آسمان برگشت
  

   هوم ؟-        
  

   آسمانی های به قهوه ادی گرفت و چشمش را از سقف کشی دمنیرحسی        ام
  

   !ی صابحشونو دوست دارمدی شا-        
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   شدی تر مجی        آسمان داشت گ

  
  ! بله ؟-        

  
   !دی طعمه را قاپنیرحسی        ام

  
  ! پس دوباره ازت اعتراف گرفتم ی اک-        

  
   زدهی چه گنددی        آسمان فهم

  
  ... منظورم بله نبود -        

  
   دادهی تک آرنجشی شد و روزی خمی ننیرحسی        ام

  
          آسمان دوباره برگشت سمت در

  
   اومدم خداحافظی مدی اصال نبا-        

  
   با خنده آمدنیرحسی امی        صدا

  
  ! منو نبر ی فقط لباسا-        

  
 به نام مغز آن لحظه ، یزی داد اصال انگار چی        آسمان دوباره برگشت سمت تخت ؛ مغزش فرمان نم

 با ابرو اشاره کرد به ساعد آسمان و چشمان آسمان هم نیرحسی گم و گور کرده بود ؛ امییخودش را جا
 و درجا ی اممنوعه وسط چشمش خورد به لباس نی و انیرحسی امزانی آوی شد به دستش و لباس هادهیکش

  !خشک شد 
  

 شده بود باز ری دگری خورد به مشامش ؛ دنیرحسی امی آشنای که بودی گزی را مشی        داشت لب ها
 امدند و راه حلق و ی که تند و تند میی خواستن و نخواستن ؛ باز نفس هابی کم ، باز حس عجیفاصله 

 نیرحسی امیو صدا ... دی که بایی ها برسند به جاژنی گذاشت اکسی کرد و نمی پر مکی را ترافهی و ریمر
   حلقش همهمه انداختنی سنگکی ترافی تومهی جری برگه کیمثل 

  
   !!!ستای اندازت ننی ا-        

  
   آسماندی دی کرد جلوزانشی را برداشته بود و با دو انگشت سبابه و شست آوری        لباس ز

  
   !!!!نیاونم ا!  ؟ی دزدیای چرا نصف شب مرمیگی واست می لباس مردونه دوست دار-        

  
  :        آسمان چشمانش را بست و گفت 
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  !وند  بهاری آقا-        

  
   گفت ؟ی بود چه مشی عبارت ، ته ته حرف هانی        و ا

  
!  بود ی وحشت ناکی چه خراب کارنی کند ؟ ای دست او چه می رونیرحسی امری گفت لباس زی        م

 با خودش نطوریداشت هم...  موضوع را درست کند نی تواند ای کارش تمام است تا مدت ها نمگرید
   آمدنیرحسی امی صدا رفت که بازیکلنجار م

  
  !! تونم بهت قرض بدما ی می دارازی بهش نیلی حاال اگر خ-        

  
 که در تاللو ی مردی هی ساریز...  مرد ی تمام کلمه داشت میآسمان به معنا...  زد ی لبخندمچهی        و ن

  زبان چرخاند...  فضاحت را نی کرد ای جمع مدیبا... مهتاب ، جان گرفته بود 
  
  ... لطفا دی دارم فکر بد نکنی بر می دارم چدمی ندیکی تارنی کردم تو ای رو مرتب منای داشتم ا-        
  

   واضح تر شدنیرحسی پوزخند امی        صدا
  

  ! فکر بد ؟-        
  

 اتاق ، کی روشن تاری تودی سفی به اطراف نگاه کرد و دست به کمر زد و با همان رکابی        بعد کم
  !ش به چشم و دل آسمان آمد قامت

  
 ی بود که تو عاشق لباسانیتنها فکر بدم ا!  کرد ؟شهی وقتا منطوری ای کنم چه فکر بدی دارم فکر م-        

   ...یشبونه اومد ! یمن
  

   مکث کرد و بعدی        کم
  

   !!!یرینتقام بگ که ای کردی کمدمو خالی ها ؟ اومدرونی بی منو لخت بفرستیدی نقشه کشدمی شا-        
  

 که کج به کمر زده بود و نیرحسی دست امی ساعدش برداشت و گذاشت روی        آسمان لباس ها را از رو
 شی روی قدم بلند جلوکی در را بست و با نیرحسی و بازش کرد و امدی را کشرهیرفت سمت در و دستگ

  قرار گرفت
  

   !یری نمیی شما جا-        
  

   کرد اخم کندیل سع        آسمان مستاص
  

  ادی مشی اومدم اشتباه کردم باز االن سوء تفاهم پی مدی اصال نبادی نکنتی لطفا اذ-        
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   اش به آغوش زدنهی سی دستانش را رونیرحسی        ام
  

 تا روشن شدن پرونده رونی به من حق بده نذارم دزد لباسام از اتاقم بره بی ولی آره اشتباه کرد-        
 هتی علی به بعد بزننی که از ای و هر حرفی کناری اختلی وکی تو حق داری اتاق رو ندارنیق خروج از اح

   ...شهیاستفاده م
  

 مرد بزرگ نشده بود البته طبق نی ای بازی لهی گرفته بود انگار آسمان از همان اول هم وسشی        باز باز
کوچکش کنند بشکنندش لهش کنند بعد او بلند شود  نکهی شود مگر ای بزرگ نمی مردچی مادرش هیگفته 

 شوند گرگ گونه قد علم ی بلند شدن مردگونه بلند نمنی بعد اشانی هایلی مادرش خیکه باز هم به گفته 
 پسر کی نه گری درندی گی مادی خوردن و له شدن نی که بعد شکستن و زمی کنند و انگشت شمارند کسانیم

 ها مرد باشند نی همه ایو به جا!  گرگ آدم نما کیمغرور باشند و نه  ی چموش و چهارده ساله یبچه 
  !مرد 

  
  ! با تو ام ؟-        

  
   هوم ؟-        

  
   معلوم هست حواست کجاست ؟-        

  
   بهاروندی آقانجای هم-        

  
   شددهی کشنیرحسی امی        لب ها

  
  ! کرده ؟دای پی گوشات موردنی بشگمیمدارم  ... نجاستیخوبه که هم...  خوبه -        

  
          آسمان پلک زد و مستاصل گفت

  
   !دی درو باز کننی اشهی م-        

  
  ی نفی سر تکان داد به نشانه نیرحسی        ام

  
   گفتنیرحسی و امدی کشصالی استی از روی        آسمان نفس

  
   رو شروع کنمیی تا بازجونی بش-        

  
   ندارمی بازی بهاروند حوصله یقا آ-        

  
   ...دی فکش را به هم سابنیرحسی        ام
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 نه زبون چرب و نرم داره نه خونواده ستی با خودش معلوم نفشی که تکلیاونم با کس!  دونم ی م-        
   بدهی آنچنانی و به عروسش قوالارهی تونه پول در بی نه مثه آدم میمیگرم و صم

  
   کرد دوباره درست کندی زده است سعیفکر کرد باز حرف بد        آسمان 

  
 ی من که گفتم اشتباه کردم من که گفتم منظورم اوندی تکرار نکنتونویمی قدی کنم حرفای خواهش م-        

 رو برداشت ی اونشهی همدی کنی منو اشتباه برداشت می حرفاشهی اصال شما همنینبود که شما برداشت کرد
  ... بهاروند من فقط گفتم یآقا...  منه ی جمله ی معنانیتر که بددی کنیم
  

 تکان داد و به ی آغوشش کمی کرد و دستش را روزی چشم رنیرحسی        آب دهانش گس شده بود و ام
   ادغام شدنیرحسی امی کم در درامد و با صداکیری تی داد و صداهیدر تک

  
  ! بگو ی گفتی چ-        

  
   ...نی زمی روی مشکینی فرش تزئی رودیا کش        آسمان چشمش ر

  
 شد ی که می کساری مرد تمام عکی مرد بود کیرکابد هر چند !  رکابد دیشما نش...  من فقط گفتم -        

...  شد گفت تا تهش هست یم...  تقواش ری زمانشی اری آرامشش زری شد پناه گرفت زیبهش اعتماد کرد م
 داد اگر درک ی کرد اگر دل به دلش میاگر شروع م...  زمانش یتایدن به س کرد به پناه دایاگر شروع م

 رکابد یمین...  نه عقل محض ادی با دل راه برهی بگمی مونه تا اون تصمی منتظر نمزی کرد که همه چیم
 ی که میکس...  عاشق رو یتای رو نابود کرد دوسش داشت و نابودش کرد ستایرکابد س...  نه یمی ندیباش
 رکابد دست دست ی که اهورا بهش داده بود ولیست با رکابد به کمال برسه با آرامش و معرفت و علمتون

  ... کرد 
  

.... الی بهاروند ، من بهتون گفتم آقا میآقا...  انزوا رو ای عشق رو بچسبه دی بانکهی شک داشت به ا-        
 فکر دی دست گذاشتی دست رودیون نداد نشی عکس العملچی شما همی خواستگارادی داره می مقتدریآقا

 دنبال خوشبخت یهر خانواده ا...  خانواده ام مقاومت کنم ی تونم در برابر خواسته ی من چقد مدی کنیم
 کی رکابد فقط کی اگر قرار باشه بشه ی و دوست دارم ولنیرحسی من امگهیپدر من م... کردن بچه هاشه 

  ! خوره ی رقم مگهی دینابود
  

 ی پلک گوش می روشن اتاق با اخم و بهت و بدون زدن حتهی ساانی ماتش برده بود و منیرحسیم        ا
  ... شمرد متیآسمان فرصت را غن... کرد 

  
  ! افسانه رو ؟ی هی بگم بق-        

  
  و آسمان ادامه داد...  بله ی مکث سر تکان داد به نشانه ی بعد از کمنیرحسی        ام

  
... رکابد اهورا پرست و مومن ...  رکابد یهمه به عالوه ...  کوه ین روز همه رفتند باال اوی فردا-        
آروم دوست ...  زن مرموز کی نفر کی...  از اون همه شتری نفر بکی که همه دوسش داشتن و یرکابد
 از انایاون زن ، س...  پاک ی زن ساده ولکی...  نداشت ی ارزش خاصهی بقی که برایکس ... یداشتن
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 ها انیاردوغ...  کردن ی می زندگنیری که مدت ها بود دور از چشم سای بود خانواده اانیخانواده اردوغ
 ی به اوج متی حساسنی اادشی زی به خاطر سادگانای سی داشتن و روتی حساسیلی دخترهاشون خیرو
 شد رکابد بره یو نم مشهور بود ارهی سد مرنی و معتمد ترنی به خاطر عشقش به پاک ترانای سی ولدیرس
  ! نباشه اونجا انای زنه و سی که خطر توش موج مییجا
  

 نی براش اهی منحوس رو با خودش حمل کنه که بقی اون ماده ی کوه و قرار بود کسی        همه رفتن باال
ود  شرط با بزرگان همراه شده بنیبا ا ... انی اردوغانای نبود جز سیشرط رو گذاشته بودن و اون فرد کس

 یاسب...  داشت به نام رعبِس یند اسب قدرتمانایس ... ارهی شروع با خودش بی رو براتای سیادیکه مقدار ز
 اسب نی به خاطر قدرت همقایدق...  و قرمز اهی سیالهای با دی سفیاسب...  شتر ی و بزرگلی فیبه قدرتمند
 شرط نداشت نی از ای آخر اطالعیه  کردن ؛ رکابد تا لحظی رجوع مانای به ستای آوردن سیبزرگان برا

 باال قلبش دلش و ارهی رو بتای ، سانی اردوغانای دور کن تا سخودت اهورا ندا داد همه رو از ی وقتیول... 
 قرار بدن تا به اهداف چهی زن رو بازکی چطور تونسته بودن عواطف نکهیا ... دیتمام وجودش لرز

 ذهن رکابد وول خورد و ناراحتش ی بود که تویوال مهم برسن و جونش رو به خطر بندازن سشونیشخص
 ی تونست به خاطر عشقیمردم بهش اعتماد داشتن نم...  اعتراض ندادی اجازه تش و متانی صبوریکرد ول

 ی ماده مخوف رو حمل منی ادی بایکی ؛ گهی دیکی نه انای مسئله مخالفت کنه سنی داشت با اانایکه به س
 بی آسانایحاضره س...  گفتن خودخواهه ی انداخت مردم می مسئله بحث راه منیکرد و اگر رکابد سر ا

  ... براشستنی مهم نگهی مردم دی ولنهیبن
  

 تونست ی و معرفتش رو به جد قبول داشته باشن نمی مردمش مردونگنکهی رکابد مهم بود ای برا-        
 نی ای مشکلکی ی ولارهی عقد خودش در ب رو بهانایبار ها خواسته بود س...  مردم رو خراب کنه تیذهن

 عوام به ی رو براتیذهن نی تونست اینم! ...  خواست مردم فکر کنن رکابد عاشق شده ینم!... وسط بود 
 ، در ذهن گرانی دی برادیرکابد با ... هیوانی حلیدربند م .. هی جنسلی می که رکابد هم بنده ارهیوجود ب

و ... رو دوش بکشه شیی باعث شد ده سال ، عشقش رو تنهاتی ذهننیهم موند و ی می ، فرشته باقگرانید
 باهاش نداره به جز ی رابطه اچی نجات بده که هرو ی تونست جون کسی در خطر بود ؛ نمانایحاال جون س

اون ...  شد ی ؟ نه نمدیری رو ازش بگتای شده سانی ؟ عاشق دختر اردوغی گفت چیم ... ی دلیرابطه 
  ! کردن یفکر م یموقع مردم چ

  
   وسط کالمشدی پرنیرحسی        ام

  
  ... که یگی می که حرف مردم برام مهمه اگر دارنهی اگر منظورت ا-        

  
          مکث کرد و آسمان ادامه داد

  
 رکابد افسانه فرق کنه لی با دللشونی دلدی زمان ما شای رکابد هاگهیبابام م...  بهاروند ی مهمه آقا-        

 حرف ی برادی نبادی گفتی زمانکیشما ..  ها تای سیبه نابود...  رسه ی اتفاق مکی دالئل به نی ایاما همه 
 رسه به خاطر حرف همون ی مدتون به خوی وقتی زنن تره هم خورد کرد ولی که مدام حرف میمردم

   ...نی لغزیمردم م
  

  ... منحرف کند  کرد بحث رای همانطور مات زده لب زد و سعنیرحسی        ام
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  ... ؟ ی کنی خطابش متای چرا سستی نانای دختره سنی مگه اسم انمی بب-        
  

   گرفتی        آسمان نفس
  

   ...دی تا متوجه بشدی رو بشنوشی بقدی با-        
  

   و گفترونی را بست و بازدمش را داد بشی آرام چشم هانیرحسی        ام
  

  ...م  شنوی باشه بگو م-        
  

 اهورا ، رکابد ی کوه برد و قبلش طبق خواسته ی منحوس رو به باالیتای با رعبس سنی اردوغانای س-        
 می افتاد تصمشی و چشمش به مرد زندگدی کوه رسی به باالانای سی رو از محل دور کرد وقتی اهالیتمام

 هم نبود یی نبود دختر پر روییای حی دختر بانی اردوغانای بار اخر شانسش رو امتحان کنه سیگرفت برا
 گهی دی قهی تا چند دقنهی تونست ببی خورد خوب می کوه به چشم منی ای روشی بار ته زندگنی ایول

 در امون بمونن تای از شر سی اهالنکهی ای نکنه و برای بزرگشهی که رکابد مثل همتایمجبوره دست بزنه به س
  ... کشه ی باشه که رکابد توش نفس نمییای تونست تو دنی نمانای سفتهیدست به کار شه و جونش به خطر ب

  
 نداشت اون ی قصد خودکشانای سدی بدون رکابد رو تحمل کنه نه اشتباه نکنیای تونست دنی نمانای س-        

 برن سر ی با رکابد روزنکهی خورد ای ذهنش موج می تویادی زی داشت ارزوهای به زندگلیبه شدت م
 رو فقط ی عصر بهارکی نکهی کار جانفرسا کنار هم نوش جون کنن اکی و نهارشون رو بعد ی کشاورزنیزم

 انای از دلش از آرزوهاش حرف بزنه ؛ سانای و سنهی روز رکابد بشکی نکهی بارون ؛ اری زدیقدم بزنن شا
مجبور بود .. . گر ثاری اشهی بسپرتش به رکابد همانای نبود که سی ماده اتای کنه اما سیدوست داشت زندگ
 ی هجوم سلول هاتایس.  باعث مرگش شه دی شاکه یماده ا.  ترسناک شه ی ماده نیداوطلبانه حامل ا

 که ییسلول ها.  مجدد داشتن ی و سازندگبی به تخرلی مادشونی که در بنی وحشیمهاجم بود سلول ها
 عی سربیتخر.  کنن دای پتهی فرمالانی عصنی کنترل ای برایدانشمندان زمان هنوز نتونسته بودن راه حل

 اخر تای دونست سی خوب مانای گرفت و سی شکل مهی ثاننجاه و پقهی دقکیبدن انسان در کمتر از 
 در جواب انای کار رو خطرناکه اصال چرا داوطلب شده ؟ و سنیرکابد به حرف اومد که نکنه ا... استیدن

  ! تونم برات انجام بدم ی که مهی کارنی آخرنیا: گفت 
  

رکابد اروم و بدون .  رعبس برداشت ی رو از روتای سی محموله انایس.         همه از دور نظاره گر بودن 
 چرا یتو جوون. دم ی کار رو انجام نمنی کار و اعالم کن من انیبگذر از ا:  زمزمه کرد گرانیجلب توجه د

 و جرعه جرعه اون رو تای سه محموله رو باز کرد و دست برد بانایو س... ؟ ی خودت رو بکشی خوایم
 نشونیی که در ذهنشون و آی کسانی کردند حتی مهی بزرگان گریهمه ...  کوه ی دامنه ی کرد روتیهدا

 زدن و ی و زار مختنی ری خبر داشتن اشک مانی اردوغانای کرده بودن چون از عشق سی کم دلسوزیلیخ
 ... ندهی نوع درد خشک شدن آمال و آکی  نوع شوککی.  کرد ی تنها نگاه میرکابد در کمال ناباور

  ... به دل همه دی کشیوحشت با تمام وجود ناخن م
  

  ...        همه از درد وجدان و رکابد از درد عشق 
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 کوه ی خودرواهانی گنی خورد بی داشت موج متای اهورا سی در حال نابود شدن بود طبق گفته انای        س
 داشت با تایس.  شدن بود یکی نی هم ذره ذره محور اانای دست سیل ها شد و سلوی هاشون مشهیو جذب ر
 و خاک سرد کوه رو اهانی گی هاشهی رانای و ستای ادغام سنی شد و ای مخلوط مانای وجود سیسلول ها

 هضم ماده انایجزء جزء بدن س...  بودن انای کرد و بزرگان و من جمله رکابد شاهد آب شدن سی مرابیس
  : تنها به دو جمله قناعت کرد دنشی لحظات زجر کشنیشد و در اخر ی منحوس می
  

 فقط و فقط ارهی دونه که نجات سیاهورا خوب م! ...  ده ی رو نجات مارهی که داره سستی نتای سنی        ا
  ! ... خوره ی عشق رقم میبا عصاره 

  
 عشق ی که عصاره ی هضم کسی برای الهی بود ؛ وسلهی فقط وستای ، سانی اردوغانای سی        طبق گفته 

 بره تو وجود ی سه حرفاتی حری اکسنی که باعث شد ای الهیدرون سلول به سلولش خونه کرده بود وس
 و وجود انای با عشق ستناونا تونس...  رو ارهی سی هسته ریخاک و بشه درمانگر و کم کنه حرارت افول ناپذ

ا فردا گفتن و دست دست کردن ، عشقش رو به خاک سپرد  رو نجات بدن اما رکابد با فردارهی ، ستایس
  ... درمانش بود ی که تا زمان مرگش همراهشو و درد بیعشق

  
 ختنیاشک ر...  نه توان ادامه دادن داشت و نه توان رو برگرداندن گری ددی لرزی آسمان می        لب ها

 ی کرد؛ بعد آن اشک هایحتمالش فکر م بود که به ای اتفاقنی مغرور ، آخری مالحظه ی پسر بنی ایجلو
 قصه بار ها و بارها نی انکهیا رکابد و یی تنهایاداوری ... انای رفتن سیاداوری یول ! ... شیچند صباح پ

  .... لرزاند ی شجره اش تکرار شده بود دلش را می دخترهایبرا
  

   زمزمه کردختی ری که اشک می        در حال
  

 انتقال عصاره ی هستن برای الهی که وسی مشهور شدن کسانتایام زنان نسل ما به س از اون موقع تم-        
 نابودگر تای تونن مثل سی خود و به صورت بالقوه می به خوددی که شایکسان...  هاشون ارهی عشق به سی

  ...معجزه ان  ...ننجات دهنده ا... شن درمانگرن ی عشق مخلوط می با عصاره ی وقتیباشن ول
  

 دانست ی دانست آسمان چه مدت است رفته ؛ نمی ؛ نمدی وزی می انگار باد سردی   پنجره بسته بود ول     
 ی ارهی سنی ای دانست کجای گذرد ؛ اصال نمی عجول می هیاز زمستان چند روز و چند ساعت و چند ثان

 ی می لی لندهی آ وشته در گذری گی معلق چه کنم های گوکی ی دانست روی است ؛ تنها مستادهی ایلعنت
 به خاطر داشت دلش را ی را نگه داشته است از وقتادی آمد احترام خاله صی مادشی یاز وقت... زند 
 یبه واسطه ...  مهرانه و دلش آمد وسط ی که پای نگذاشته است درست از وقتنی را حرفش را زمشیآبرو

 و اول صلح و بعد ادی خاله صیآمد ها و فت اکراد داشت و ماوقعش رامکی که دل مهرانه ، کنج دل سیریگ
 ی میلیاز آن وقت ها خ...  و جسم مهرانه را نجات داد نی گرگ ادم نما راه انداخت و دنی که با ایجنگ

 طانی شکی اکراد به مثابه امکی پا دارد و اگر همه به سکی مهرانه آمد و گفت مرغش یاز وقت... گذشت 
 یمهرانه م...  گفت یمهرانه م... راده و جربزه اش شده است  ااشق ، سنگ هم پرتاب کنند او عیگوشت

 موقت ی غهی شد استنباط کرد که خاله ، صی منطوری اعاتی اکراد ؛ از شاشیگفت و خاله بعدش رفت پ
 دی مرغ عشقش بپرد و نپردی چشم مهرانه به عمد علم کردند تا شای را جلوعهیاکراد شده است و همان شا

 ندارد که دل تو را یو اصال دل!  فقط دنبال مرغ هاست زی مردک هنی اینی بینم یکورخاله گفت ... 
 ها از ی راحتنی که به استی و عشق او لباس نستی نشی حرف ها حالنیداخلش نگه دارد و مهرانه گفت ا

   ... دیایتنش در ب
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...  برود رونیگار از خانه ب ماه آزکی کرد و نگذاشت شی        خاله ، مهرانه را بست به کارِ خانه و زندان

آن ...  خواند ی خواند و نمیمهرانه م...  بچه درس خوان کیبعد به زور و حرف و نا حرف بدلش کرد به 
 ، دی کشی ، هوار مدی کشی ماد آورد دی بالشتش قرص آرام بخش در مری گفتند هر روز از زیروز ها م

  ! هفت خط امکی شد سی اش میلیل...  را  کرد و از سر گذرانده بود مجنون بودنی می حرمتیب
  

 و وام گرفته تا کار ی و ارث پدرهی زنانه مادرانه فرستادش فرنگ ، از سرمای هالهی        خاله به زور و ح
 از دل مهرانه کنده شود و امکیمهرانه را فرستاد تا شر س....  کرد ی که فکرش را مییتمام وقت در هر جا

...  بود ادی مانده بود و همه اش را مرهون خاله صشی برایرعلید ، کنار ام شاخسار بهاروننیفقط هم
 زن االن خواهرها و برادرش نی گذاشته بود به لطف همهی ماشی از مادر براشتری که بیادیمرهون خاله ص
..  بهاره یفاطمه را خاله فرستاد آن طرف ول...  توانستند نفس بکشند اما باشند ی مرانیآن طرف خط ا

 ذره ذره از ییتنها...  خوردش کرد ای دنی مادر خورد تا خوره یآنقدر غصه ...  نبود ایهاره عمرش به دنب
 و دو خواهرشان ی اش دوباره به دل دو پسر بهاروندی زندگزیی پای روز بهارکیدرون ، آبش کرد و در 

 یهاره اشان رفته بود ، ولب...  زخم ها تا االن عفونت گرفته بود و درد داشت نی ابیو عج... زخم زد 
 ی میزندگ. زنده بودند .  مانده بودند ای دنی خاله نی بهترثاری به لطف و ایرعلی و امهمهرانه و فاطم

  ... کرده بود یکم لطف.  زن کم گذاشته بود نی ای نسبت به بزرگ وارنیرحسیکردند و تا االن هم ، ام
  

 ترکش عقلش را هم ری تنی خواست برود و آخریم... است  دانست با خودش چند چند ی هنوز نمی        ول
با  ... ردی بگمی تصمشی کارتش را هم رو کند بعد بگذارد خاله برانی خواست حداقل آخریم... بزند 

  ... همان شود دیخودش عهد بست هر چه خاله بگو
  

 درخت سرو بلند قد کنار یباال زد و از ی پاسداران به مشامش می هانهی سبزیبو.  شد ادهی پنی        از ماش
 اسی ی به پا بود و بودی و سفاهی خوش خوان سشهی همی کالغ های ، صدای حورشگاهی آرایدست تابلو

 روز سه شنبه کی عصر ی هساعت س....  طرف کی قد انداخته بود از واری دی خاله هم که روی خانه یها
   ...ی بهاری
  

 را هی گفت بمان و قال قضی مگرشی گفت برگرد و دل دی دلش مکی خاله را زد و ی        زنگ درب خانه 
  ...وجدانت را همه را با هم راحت کن ... دلت را ... خودت را  ... جایبکن و از همن

  
 دی سفشهی همی زانو و جوراب هاری دامن زکی کوتاه و نی بلوز آستکی        درب خانه باز شد و خاله با 

   زاللشهی همی تپل و آن چشم های افهی خندان و قشهی لب همکی شد و داری پداطیداخل ح
  

  ! .... شد داتی از کدوم طرف دراومد مادر باالخره پدیخورش...  جان نیرحسی سالم ام-        
  

باز به سرش ...  دم در گذر کرد و وارد شد ی پله کی سر تکان داد و آرام سالم کرد و از نیرحسی        ام
 که در آن واحد از یی هازی چی تحول شود باز خواست فرار کند از همه نی االیخ یزد برگردد و ب

 روز ها بد زبان نفهم نی که از قضا االی سعی ماکی مانند فکر وجود یزی چکیوجودشان ترس داشت؛ باز 
  ...شده بود مانع شد 
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 را مالک شود ؛ مانند سنای خواست تمام موانع را پشت سر بگذارد تا عروس ی جاذبه وار که می        حس
 ممنوعه اش دور کند و ی را از منطقه ی متجاوز وحشی هاری کند و شنیی خواست قلمرو تعی که مری شکی

  ... شده حسابشان را بگذارد کف دستشان یحت
  

  ...        خاله در را بست 
  

  ...حالت خوب شده ؟ ...  ؟ی جان بهترنیرحسی امی خوب-        
  

 دیخاله که مکثش را د... انگار کلمات را گم کرده بود ...  چانه اش را فشار دارد ی گوشه نیسرحی        ام
  ...با دست تعارف کرد به باال 

  
  ... تازه دمه یی چامی مادر برمی بر-        

  
  ... گوشش را فشار داد ی الله نیرحسی        ام

  
  ... هوا خوبه اطی تو حمینی بش-        

  
 امن می جابه جا شود و حریزی بخورد چی تکانفتدی بیله که انگار بو برده بود قرار است اتفاق        خا

 بهت در ی ماند و بعد با همان ته مانده نیرحسی بلرزانند چشمانش اول مات امی کمکبارهیآرامشش را به 
  : بر نداشت گفت نیرحسی چشم از امکهیحال

  
 زنم ی هم زنگ مقهی ارم به صدی رو هم مییچا ... رونی کنم بیم باشه خاله جان االن فرش پهن -        

  .. طفل معصوم شهی خوشحال مادیب
  

   زبان به کلمه چرخاندی افسرده تر از هر وقتنیرحسی        خاله رفت به سمت سر سرا و پلکان که ام
  

  ... خوام باهات تنها حرف بزنم ی نه خاله جان امروز م-        
  

 تپلش ی گلوبی شد و بعد سی تر مبی و عجبی که عجینیرحسی و سر برگرداند سمت امستادیا        خاله 
  تکان خورد و مات تر سر تکان داد

  
   ...ی باشه خاله جان هر طور تو راحت-        

  
 بو برده ی افهی قنیا...  کند ی االن دارد شرمنده اش منی خاله از همی افهی فکر کرد قنیرحسی        ام

 را محکم شی تار موی بهارمی و نسنشانی پخش شد بی اهی ثاناسی یبو... ششمش داغ و رو شده است حس 
  ... اش یشانی پیزد رو

  
 ی دانه درشت را لمس کرد و از خداحی شلوار کتانش و تسببی را برد داخل جشی دست هانیرحسی        ام

  ...که حرمت ها شکسته نشود ... اسمان کمک خواست 
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 حرمت نی از بدی بایگاه...  برسد که به خاطر خاله قرار شود از آسمان بگذرد یی که مبادا کار به جا       
  یحرمت را انتخاب کرد که خودخواه نباش... و عشق 

  
 دی بایگاه ... ی که مسلمان زاده باشدی را برگزنی ، حرف دنی حرف دل و حرف دنی از بدی بای        گاه

 که به سرش ، عمرش ، دلش دارد ؛ ینی و اگر خاله بخواهد به خاطر دیبگذربه خاطر خدا از خودت 
  ... را رقم خواهد زد قهی عشق با صدی بیزندگ

  
   :دیچی کالغ ها پی غار غار های صدانی خاله بی        صدا

  
  ! کردم الی و بگو جون به سر شدم از بس فکر و خنیبش...  مادر نی بش-        

  
 دست باف ی چهی قالی پا گذاشت رودشی سفی را در آورد و با جوراب هاشی کفش هانیرحسی        ام

  ی پشتی که خاله دست تکان داد جلودی خواست بنشیقرمز و م
  

   ...رهی گی بده کمرت درد مهی مادر تکنی بشنجای اای ب-        
  

 ات ندهیبشود طناب دار آ که وجدانت ی شوی چنان غرق محبت می قرار است دل بشکنی        انگار وقت
...  
  

 و آب دهان گس شده اش را قورت داد و انگار ی ننشسته کمر راست کرد و رفت سمت پشتنیرحسی        ام
  !درد هم داشت 

  
 راستش را فشار داد و خاله همانطور مات مانده ی گرفت و زانوقی عمی        نشست و چهار زانو کرد و نفس

  : باز نفس گرفت و گفت نیرحسیام... بود و منتظر 
  

  ... ! خاله تشنمه یزی ری نمیی چا-        
  

 را یی دسته طالدی سفی را کشاند جلو و قورینی و سدی کشی        خاله نفس جانسوز و پر از اضطراب
  : گفت ختی ری منیرحسی امی برای کم رنگی که چاینیبرداشت و در ح

  
  ... ؟ ی بد دقمی خوای مای نیرحسی امی گی م-        

  
 سی جا به جا شد و لب خشی سر جای کمنیرحسیام...         الحق که حس ششم خاله مثل آن وقت ها بود 

   :دیکرد و آب دهانش را قورت داد و دوباره جا به جا شد و خاله داد کش
  

تما زبونم الل  شده مهرانه ؟ حشیزی چیرعلی شده ؟ امیزیچ...  زنم ی االن سکته مگهی د پسر بگو د-        
 گفتم ها مگه تو یرعلی امکیگفتم از اون محله برو گفتم برو نزد...  سرش اومده هانییمهرانه بال مال

 بار نی ترکش کرده ها اما بود نامزدش حتی فاطمه آره حتما اون پسره کدمیشا..  رفت نه یگوشش م
  آره ؟... چندمه 
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 پوزخند صدا شی حدس هادنی کرد از شنی نگاه م که داشت به چشمان مضطرب خالهنیرحسی        ام
 حدس ها نی او از ای حرف هادی آرام گرفت و به اطراف نگاه کرد و بعد که فکر کرد ؛ شای زد و کمیدار

 دوباره افکارش به جانش و وسط ختی هزار آرزو ، دلهره آور تر باشد باز استرس رادی خاله صیهم برا
  دیخاله نال

  
  ! رو خودم زمی رو بریی استکان چانی اای یگی منیرحسی ام-        

  
   ...می مهمون دار-        

  
 ی کالغ ها هم کم شد انگار دوز تنش زای کرد صدای جمله هر دو ساکت شدند خوب که فکر منی        با ا

   ادامه دادنیرحسیخاله ماتش زده بود و ام...  کرد تیجمله به آنها هم سرا
  

   !ادی بگم نی اگر ناراحت شدومدی از مهمون خوشت مشهی هم خاله تو که-        
  

 خودش چه شی پیعنی...  توانست افکارش را بخواند ی دوست داشت منیرحسی        باز خاله نگاه کرد و ام
  :خاله لبش را گاز گرفت ... کرده یاستنباط

  
  ...! خوب دی رفتم خری می گفتیم روزی ددی درست کنم بای ؟ من واسه شام چی االن بگدی خاله با-        

  
   زدی لبخندمچهی ننیرحسی        ام

  
  ... جوجه نی خاله اری سخت نگادی ز-        

  
   کردحی        حرفش را تصح

  
   اصال فکر کنم شامم نخورهستی مهمونمون پرخور ن-        

  
   دهانش گرفتی        خاله دستش را جلو

  
 شی کنم بره پی می کارهی ترش منو نخوره ی تونه ماهیدرم کم خوراک مگه م هر چقشهی اوا مگه م-        

  ری بگادیزنش بگه برو از خاله 
  

  ! کرد مهمانش مرد است ؟ی        چرا فکر م
  

 و سکوت ی داد به پشتهی آخر دوباره مضطرب تکی جمله نی شده بود با ادواری امی که کمنیرحسی        ام
 ابر ها کبوتر نی چشم دوخت و از بنی فروردی تا مدت ها به آسمان آبنیرحسیام و دیکرد و خاله رفت خر

 کالغ ها حواسش را پرت ی و صدااسی یجدا کرد و باز بو... و چشم آسمان و دست اخر تفنگ و چاقو و 
  ...کرد 
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 گل فرو هیاد ال چاه هفتنی بس بود انقدر در اردی تماس بگی با صداقتدی مهلکه که خالص شود بانی        از ا
   ؟یتا ک...  اش را ی زندگرونی بکشد بدیرفته با

  
 دوباره نیرحسی خانه را پر کرد و امی ترش خاله ، فضای ماهی هفت شب بود که بوی        ساعت حوال

 و خاله همچنان محو آشپزخانه و خانه دی گزی لب می کرد و هیاسترس گرفت و مدام به ساعتش نگاه م
  .. .! خواند و باالخره زنگ در به صدا در امد یلب القلوب واالبصار م مقای خودش یبرا

  
 حواست به دلمان ی که نشان دهی کنی را رو می را اتفاقیزی چکی شهی که همیمهربان...  من ی        خدا

 ی رقم ممی که برایبابت تمام اتفاقات خوب... ممنونم...  منیخدا ... ی دانی و مینی بیکه م... هست 
 نشانه رفت درون یکه اگر درد...  داشتن هانیبابت ا...  چند وقت نی خوب ایبابت تمام حس ها ... یزن

 ی بودنی همشهیو تو هم...  که مرهم گونه ارامم کندی کردنیگزی را جایزیباز چ...  گذشته امیرگ و پ
 انشیعام... سیت بنو در لوح بندگان سپاس گذار و مخلصشهیهم... مرا  ... یمهربان و دوست داشتن... 

  ... بوس یزی تو عزی فدامی مخلصمی چاکرشهیم
  

  نی کن آمتیو هممونو به راه راست هدا...  منو و هموطنانم و همچنان داشته باش ی        هوا
  

 قرمزدارش را چفت چانه اش زی گل ردی که چادر سفی آمد در حالرونی        خاله به حالت دو از خانه ب
  : گفت ی مدی پوشی دون دونش را می آبی هایید و تند دمپاگرفته بود و تن

  
   جان اون در و باز کن ، پشت در نمونه مهمونتنیرحسی ام-        

  
 گفت و یی خداای لب ری را مرتب کرد و رفت سمت در و زدشی گرفت و بلوز سفیقی نفس عمنیرحسی        ام

 که باز هم دسته ی بلند و عبا مانند در حالیو مانتو ی شال مشککی ری آسمان زی افهیدر را باز کرد و ق
 ، نیرحسی امکهویدار شد و ی زانو ، پدی گرفته بود جلوشی اش را به جفت دست های ور نی کتابفی کیها
 درست مثل آن روز بود و ستادنشی طرز انی اول روز آمدنش به شرکت را به خاطر آورد و ای افهیق

   که گفتشیصدا
  

  !... هستم ی ابر سالم-        
  

 ری سر به زستادهی در ای جلوی چه کسندی بلند کند و ببنکهی بود و بدون انیی هم سرش پانباری        و ا
  :افکنده گفت 

  
 بد موقع مزاحم شدم اصال قصد مزاحمت نداشتم من دی بهاروند ببخشی هستم کارمند آقای سالم ابر-        

  .... که تسی بهاروند هم گفتم درست نیبه آقا
  

   نازک را جمع کند زمزمه کردی صدانی اای که مانده بود بخندد نیرحسی        ام
  

   !ادی ساکت خالم داره م-        
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 در و ی از پشت درختان به جلوادی گشاد شد که خاله صشی باال و چشم هادی        سر آسمان مانند فنر پر
 تپل که هنوز چادرش را ادی عدد خاله صکی و یخانم ابر ی گشاد شده یچشم ها ... دی رسبی عجیمنظره 

 و پوست لب ادی خاله صی و دهان باز مانده نیرحسی امی شده پیچفت دهانش گرفته بود و دهان بسته و ک
  ... شد ی تکه تکه مشی دندان هاری آسمان که داشت زیها
  

   جلو آمدی        خاله کم
  

   دخترم ؟ی کار داری با ک-        
  
 را محکم بست و در دلش به شی چشم هافتادهی اش نی خاله هنوز دوزارنکهی از فکر انیرحسی      ام  

   شدرهی خنیرحسیآسمان به ام... آمدنش غر زد 
  

  .. .من ....  خوب -        
  

 نجاتش دهد ی از همه الل تر و آسمان که منتظر بود کسنیرحسی        خاله لبخند زد و منتظر ماند و ام
  بدال
  

   کرددی        خاله دوباره تاک
  

   ؟نجای ای داری دخترم ؟ کار-        
  

 ی خوب و من می زبانش به دو کلمه ی و هدی چرخی و خاله منیرحسی امنی        آسمان مدام چشمش ب
  دی نالنیرحسیدست اخر ام ... دیچرخ

  
   !شوننی مهمونمون ا-        

  
 و در همان رونی بدیور که چادرش را چفت صورتش گرفته بود سرک کش        خاله رفت سمت در و همانط

  : گفت نیح
  

   پس آقاتون کجان ؟-        
  

 ی اش خطور هم نملهی فکر کرد خاله تا کجاها را فکر کرده و بدبخت خاله که اصال در مخنیرحسی        ام
 و دی گزیآسمان داشت لب م.. . را دوست داشته باشد قهی به جز صدی ، دخترنیرحسی امدیکند که شا

   جمله را البته به زعم خودش به زبان اوردنی بهترنیرحسیام
  

  ! تو ؟میبر...  خاله جان انی مشونمی ا-        
  

 چادرش را به سمت ری و دست زدی        خاله باز آنطرف کوچه را نگاه کرد و بعد صورت آسمان را کاو
   نشانه گرفتاطیداخل ح
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   چشمی قدمتون رودییرما بف-        
  

          بعد هم جلو تر حرکت کرد
  

...  کنه من ذوق زده شدم ی جان دوست و اشناهاش رو دعوت منیرحسی باره امنی اولنی ادی ببخش-        
  ... خودته یبفرما تو دخترم بفرما فکر کن خونه 

  
   غر زدنیرحسی لب به امری        آسمان ز

  
   ؟نیت چرا دروغ گف-        

  
   لب گفتری سرش را آرام تکان داد و زنیرحسی        ام

  
  ! دروغ نگفتم -        

  
  دی اخم کرد و موکدانه پرسی        آسمان کم

  
   ؟نی ؟ شما االن دروغ نگفتنی دروغ نگفت-        

  
فته بود االن دروغ نگ...  چشمانش را به خاله و لنگ لنگان رفتنش داد و سر تکان داد نیرحسی        ام

  دی پرسنیرحسیام ... ! دی آی آسمان میآقا
  

   ؟هی مگه آقات ک-        
  

   پلکان برگشتیخاله از رو!  بود دهی که شنی        آسمان ماتش زد به سوال
  

  ! شده ؟یزی چ-        
  

  !نه :  نه و همزمان گفتند ی        جفتشان محکم سر تکان دادند به نشانه 
  

 گشت و دست اخر پله نیرحسی بعد آسمان و باز چشمان امنیرحسی چشمان امی خاله روین پفک        چشما
   نامحسوس تر از قبل زمزمه کردیلی مکث خی کرد و آسمان بعد از کمی را هم طی و بعدی بعدی
  

   ؟ستی من برم بهتر ن-        
  

   نگاهش کند گفتنکهی بدون انیرحسی        ام
  

  !ما رو باش  شجاعت زن -        
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 پشت سر خاله و آسمان پشت سر او رفتند باال نیرحسی کند تر شد و امشی        آسمان ساکت شد و قدم ها
...  
  

 ینی مبل و آسمان همانطور راست و خشک نشسته بود که خاله با سی داده بود به پشتهی تکنیرحسی        ام
   آمدرونی بیچا
  

  ! ؟انی می آقاتون ک-        
  
   شدرهی خنیرحسی     آسمان به ام   
  

  ... خوب -        
  

  دی        بعد هم نال
  

  ! بهاروند ی آقا-        
  

  دی خندنیرحسی        ام
  

   به من چه خودت جمعش کن-        
  

 اما دی رسی به نظر مجی تعجب زده و گنشانی مرموز بی و از گفتگوستادی اییرای        خاله همانجا وسط پذ
 برداشت ینی به وضوح لرزان ، استکان را از داخل سی تعارف کرد و آسمان با دستانیی و چااوردی رو نبه

...  
  

   به سمت جلو خم شدنیرحسی        ام
  

   من حرف دارم با هاتینی شی خاله م-        
  

  نیرحسی را گرفت سمت امینی        خاله س
  

   !میدارمهمون ...  االن چه وقت کاره مادر-        
  

  زی می گرفت و گذاشت روادی را از دست خاله صینی سنیرحسی        ام
  

   باهات کار دارم خالهمی چون مهمون دارقای دق-        
  

 صی شد تشخی اش میشانی و تاج پینی عرق بی را از رونی شدن بودن و ای عصبی        خاله در آستانه 
   بودانی شجاعت بی منتظر کمنیرحسی و امی خشک و رسم نشست و آسمان همانطورادیخاله ص... داد 

  
   :دی        خاله پر حرص پرس
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 فکر کردم ی مهمون داری گفتی وقتیگی می شده عصر گفتی چیگی خاله جان من قلب ندارما م-        

  تمام حرفت همون بوده
  

   حرف زدنیرحسی        ام
  

  !رفم مهمون بود  خاله جان ، تمام حیدی خوب درست فهم-        
  

  : خطرناک را گفت ی جمله نی اولنیرحسی و امی و نگرانصالی استی        خاله سر کج کرد به نشانه 
  

 که قراره من به یتمام حرف!  منه ی شما نشسته تمام حرف زندگی که جلوی مهمون همون خانمنی ا-        
  شما بزنم

  
 و آسمان را به سمت نیرحسی به پشت دستش زد ؛ چشمان ام کهیخاله و ضربه ا » یه«  بلند ی        صدا

  : خاله بلند شد ی خاله کشاند و مابعدش صدای قرمز شده ی افهیق
  

  ؟ ... ی آره ؟ عاشق زن مردم شدنیرحسی ؟ امی مادر رو زن متاهل نظر دار-        
  

 رفت و یداشت به انگشتانش ور م آسمان نگاه کرد که ی افهی که هنوز هضم نکرده بود به قنیرحسی        ام
 را خودش جمع نباری ادیو احتماال با ! ... ستی نری شد و فکر کرد خود کرده را تدبرهیدوباره به خاله خ

   کردیم
  

  ...! مجردن شونی خاله جان ا-        
  

ده بود و  پلک زدنش تند تر شتمی محبت و ری تر و چشمانش برهیچهره اش ت.  بود ی عصبگری        خاله د
 آسمان و دستان آسمان و نی نگاهش بنکهی سکوت کرده بود انکهیا...  نبودند ی خوبی ها نشانه هانیا

 یهمه ...  گفت یم نیزی گشت و چی و درب خانه و پنجره منیرحسی امی افهی جفت شده اش و قیپاها
ه قرار است دامنه اش  کییبلوا...  به پا شده است یی گفت داخل ذهن خاله بلوای عالئم داشت منیا

 آمد نطق کند و اولش را هم نیرحسیام...  اش کرده بود ینی بشی پنیرحسی باشد که امیگسترده تر از آن
  گفت

  
   خانم رو دوست دارم و اگرنی من ا-        

  
   ....نیرحسی امی داری رفته تو سر و زندگادتی انگار -        

  
 بود وسط دهی مغموم پریلی ناراحت و خیلی و خی جدیلی خادیصخاله ...  بود وسط حرفش دهی        پر
  حرفش

  
 ی هر چه را نگفته و بارها براشهی همی بار و براکی ی برادی حرف بزند بادی فکر کرد بانیرحسی        ام

 یول .. ردی باز بپذی ، را به زبان آورد بعد هر چه خواست بشود را با رومانیگفتنش مصمم شده و باز پش
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 نگردد تا اگر برگشت و به عقب عمرش ی هاهی مالک ثانیمانی ، پشی روزگاری زبان باز کند تا روزدین بااال
 داشته باشد جز انتقام از خانواده یزی بزرگش نداند تا چینگاه کرد خودش را مقصر از دست دادن ارزوها

  ... مجدانه تالش کرده باشد شی عاشق مادرش که برای
  

 و اهی سی غار غار کالغ های صدای حتگریشب بود و د.  دلهره آور فرو رفته بود یت        خانه در سکو
آسمان مرتب با  . دی رسی به گوش نمزی نادی سر سبز خاله صاطی درختان پاسداران و حی از باالدیسف

 درجه با ستی بی هیو رفت و سرش زای مانتو و دوباره با انگشتانش ور می و گوشه فیانگشتان و بند ک
  ... شروع کرد نیرحسی کرد و امی و نگاهشان مدی کشی آه میگردنش داشت و خاله ه

  
 برام یمی و هر تصمدی شما بگیاالنم هر چ . ذارمی و مذاشتمی احترام مشهی خاله جان من بهتون هم-        

وم کردم  رو تمی نامردقهیقبول من در حق صد ... دی قبلش حرفام رو بشنوی جفت چشام ولی به رودیریبگ
 خاله من اون زمان اصال یل وستی گفتم دلم باهاش نی رو اون دختر مدی همون موقع که دست گذاشتدیبا
 نی ایتنها تصورم از زندگ... وجود داره ی لعنتی وانفسایای دننی ای به نام دل هم تویتی دونستم هوینم

 که ینی روتی و زندگی و نهار و شامی و صبحانه ای و بعد بچه ای و ازدواجی باشه و مردی زندیبود که با
چه  . هی رنگنی فکر کردم همه جا آسمون همدمیکه آسمان رو دیمن تا زمان ... دمی دی مهی بقنیبا چشم ماب

 و ی خستگی حس معمولنی همشهی همی اگهی باشم چه با فرد دقهی چه با صدرمی چه نگرمی رو بگقهیمن صد
 تو ی ده خاله تو بودی جولون ممیداری تو خواب و بدی رسی که هرگز نمی و انتظار مرگیزگی انگیب

 ی می چی دونی و میدی بزرگ شدم دی با چه خاطراتی تو اون زندگبدبخت من یدی و دی بودمیزندگ
 کنار گوشم زده ستی که دلم باهاش نی دادم اسم کسی اجازه نمی شناختم وگرنه حتی نمیگم من اصال دل

 دختر بخت برگشته گره بخوره که بعدش بخوام کی با می کنم و نخ زندگ من سکوتنکهیبشه چه برسه به ا
 کرد تازه ریی تغدمی ، رنگ ددمیجهت د ... می دختر پاشو گذاشت تو زندگنی ای از وقتیول...  شم مونیپش

 ی کنه و حتدوارتی اماهی سی ارهی سنی موندن تو ای تونه برای هست که می تو زندگییزهای چدمیفهم
   ...د دختر به دل من دانی که ایحس...  واسه داشتنشون ی عمر کنشتری بیکنه که دعا کن بتیترغ

  
   دوباره گفتنیرحسی سکوت خلسه آور را نشکست و امنی کس اچی مکث کرد و هی        کم

  
 و امی بود که به خودم اجازه دادم بی و خواستنقی دختر به دل من داد اونقدر عمنی که ای حس-        

 ی خواستم ذره اینم...  داشتم زی که به شدت ازش پرهی کنم کارکسانی با خاک زموی عزی خاله یزوهاآر
 دی گفتم بای مدی بایول...  دلت بره ی به پای خوام خاری و حاج محسن نمسنای به جان ی شریاز من دلگ

  ... ندارمش یکه اگر فکر کنم روز...  دختر عالقه دارم که نی گفتم اونقدر به ایم
  

  ... به حلقش دی ناخن کشزی پنجه تی گربه کی        بغض به دلش چنگ انداخت درست مانند 
  

  ... باشه به جز من ی دختر کسنی تونم تصور کنم مالک ای نمیحت...  شه ی و تار مرهی تامی دن-        
  

 ی رو کردم سمت خدا با آسمان آشنا شدمی من از وقتگمی خودش می باورت نشه خاله جلودی شا-        
 تی سالها به جز گله و شکانیتو تمام ا...  خوندم ی رکعت نماز رو هم نمکی سالها نیحاج محسن تو تمام ا

آسمان دوباره ...  بزنم محسن تو و حاج ی اومد که به خدای به زبونم نمیاز ناعادالنه بودن سرنوشتم حرف
 هم ی اگهی دی روای کرد که دنی باال کنه ؛ بهم حال که جلوت رو نداره سری دختر مظلومنیآشنام کرد هم

 خبط کرد و حاج محسن سنای کرد اگر ی رو تکرار نکنم بهم حالگرانی کرد اشتباهات دیبهم حال... نداره 
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 به من نی نشه ادهی خودمم به لجن کشی نکشم تا زندگو کشنی شد ادهی به کثافت کشمیتهمت زد و زندگ
 گم همه ی گم خوب شدم نمینم...  خودم ی بکنم درس نه سوهان روح برا روگرانی دی کرد زندگیحال

 ی وقتگهی که دنهی حداقلش ای کنم ولی مموی آدم شدم و مثه آدم دارم زندگگهی گم دی رو به راهه نمیچ
 زنه و ی آسمان تو دلم موج مدنیذوق د...  تهوع آور ی و فکر روزمرگاهی افکار سی به جاشمی مداریب

االن ... هه ... آرزو  ... هی دونستم آرزو چی شه خاله من تا امروز اصال نمیباورت م ... آرزو دارم
 دختر و صداقت و نی زنده موندن طمع کنه و من االن به لطف اشتری بی آدم براشهی آرزو باعث مدمیفهم
 ی ای که زندگنهیتنها آرزوم ا...  که بهش دارم آرزو دارم یحس ... منِی بودنش به لهی پلهی شیب و یپاک

 گهی ها و بهاره ها و مهرانه ها دنیرحسی خوام امیم...  و حاج محسن سنای ی زندگیداشته باشم باهاش ورا
   ...ارمیمحرف ن... رو حرفت ...  گم ی خاله ، نه نمی اگر مخالفحالی ایعل... تلف نشن 

  
 گرفت و نه یود و نه خاله تماس م گذشته بادی هفته و سه روز از موعد گفت و گو با خاله صکی        

 ای پاسداران و ی و حال و احوال با شبه مادرش برود حوالجهی کسب نتی کرد برای جرات منیرحسیام
 از ی پاره ای براو تماس گرفت ی عصر بود که صداقتیحدود ساعت سه ...  و حالش را بپرسد ردیتماس بگ

 زود یلی خدهی طناب مندرس و پوسنی پاره کردن ای برانیرحسی به مافوق ، احضارش کرد و امحاتیتوض
  ... بهارستان رساند ی هاابانیحاضر شد و خودش را به ساختمان مستتر در خ

  
  : کرد شی از پشت صدای کسی به اتاق صداقتدهی        نرس

  
  ... بهاروند ی آقا-        

  
رنگ چرک و گشاد پشت سرش انداخت و  به مرد کوتاه قد با بلوز ی نگاهمی        سرش را برگرداند و ن

 دیای تر بکی نزدهی بزند منتظر ماند تا مرد کوتاه قد مجهول الهوی حرفنکهی و بدون استادی ابیدست در ج
پاکت را گرفت و مرد ...  زد ی ، کفش برق مدی سفی چشم چرخاند به دستش که پاکتدنشیو به محض رس

  : لب گفت ریکوتاه قد ، ز
  

  ... خانوادت رو هواست یاکراد فرمودن لب تر کن ی آقا-        
  

 شد ؟ ساختمان یمگر م.  سوخت شی هاقهی شروع کرد به دو دو زدن و شقنیرحسی چشمان امی        به آن
  ! شد ؟یمگر م...!  ها نبود ی شل بازنی اهل ای کرده بودند ؟ و صداقتدای پشی را اکراد و نوچه هانجایا

  
 فاصله شتری ده قدم بی افتاد که تا اتاق صداقتادشی اش و بعد یور دست برد به گوش و به بالفعی        سر

 فکر کرده بود و ی نجاتی دانست که در راه به چه پستوهایندارد و سر برگرد اند و پا تند کرد و خدا م
   از پشت در آمدی صداقتی شبه زنانه یصدا...  و در زد دیرس

  
   ...نیرحسی تو امای ب-        

  
 که از کنارش گذشت ؛ داخل شد و در را پشت ی و بدون توجه به کسدی را کشرهی دستگنیرحسی        ام

 پشتش نشسته بود و به پرونده ی شکل مشرف به پنجره که صداقتلی مستطزی رفت سمت معیسرش بست و سر
  ... کرد ی دستش نگاه مری زی
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  ... نامه رو از سمت نی اومدم این که من داشتم م االنیهم.. لو رفته  ... ستی امن ننجای ا-        
  

   ؟ی بازش کرد-        
  

  ی نفی و دست پاچه سر تکان داد به نشانه جی گنیرحسی بود و امدهی        وسط حرفش پر
  

   نه-        
  

   اش برداشتینی طاق بی را از رونکشی زد و عهی تکی صندلی به پشتی        صداقت
  

   ؟یازش نکرد چرا ب-        
  

   را باال بردشی صدای کمی لو رفتن ناگهاننی مبهوت و ناراحت بابت انیرحسی        ام
  

  ! بازش نکردم ؟ی چی مهمه که برانی االن ا-        
  

 شکم شتری خورد و بی کرد و تکان نمی نگاه منیرحسی به چشمان امرهی خرهی داشت خی        صداقت
   !شی پادشاهبزرگش نمود داشت داخل اتاق

  
 از عوامل ترور و فساده و یکی دی تهدی که حاوی سازمان ما مهمه که چرا پاکتی برانیرحسی آره ام-        
   شما نشونه رفته باز نشده ؟ی به سمت خانواده کونشیسر پ

  
   به در اشاره کردنیرحسی        ام

  
  ! ؟ی کنی مهمه با من بحث می واسه کی چنکهی گرده بعد تو سر ای داره دنبال در رو ماروی االن -        

  
   لبخند زددی رسی به نظر مدی که از او بعی تامی با خونسردی        صداقت

  
   ؟ی خوام بدونم چرا پاکت رو باز نکردیفقط م...  نگران نباش نی تماما مجهزه به دوربنجای ا-        

  
 جواب جی خلسه مانند و گی کرد با حالتیب درک نم را خوری اتفاقات اخی که هنوز معاننیرحسی        ام

  داد
  

  ... فکر نکردم شی بود که تو رو از موضوع مطلع کنم به بقنی که به ذهنم خطور کرد ایزی چنی اول-        
  

  دی خندی        صداقت
  

  ! خودمون بود یروهای نگران نباش از ننقدری و انیبش...  خوبه همکار جان -        
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 بار دهم بود و هر نیا.  خشکش زد ی صداقتی روکش مشکزی پنجره و کنار می همانجا جلونیرحسی  ام      
 و معذور ی که مامورفیح:  لب گفت رینشست و ز...  خورد ی را میرانی ای شرفتهی سازمان پنی ابیبار فر

  !وگرنه 
  

رزاند و با دست راست برش داشت  را لبشی داخل جی که گوشیمی بود به گنج آباد و دفتر قددهی        رس
   را چرخاندچییو سو

  
 زهی شده بود جاشیدای خوش مزه که داخل لپ لپ پی قهوه اکی کاپ ککی مثل ادی خاله صی        شماره 

 ی دارش را گذاشت روچیی و هم خوشحال شد و دست سودی هم ترسدنشی با دنیرحسی زد و امیوار سو م
  کرد کی را به گوشش نزدیزانو و گوش

  
  ... جانم خاله -        

  
  ... بود و بس ادی فعال مختص خاله صشی        جانم ها

  
  ... از اون خانوم ی رسمی خواستگاری امشب قرار بذار برانیرحسی ام-        

  
 کرد و انجماد در رگ به رگش خی و باز رونی مور مور شد و از داخلش آتش زد بنیرحسی        بدن ام

 ی ترکد نفس داغ ترک ترکی و میزی ری مخمکی داغ که داخلش را وانی لکیست مثل  شد درفیتعر
   و من و من کرددیکش

  
  ! خاله -        

  
 نامش را نیرحسی ستبر که امیمی و مفاهیپر بود از معان...  داشت و نداشت زی خاله گفتنش همه چنی        ا

 ی هالی فانی داشت و خاله هم که به ایی باالییا وقت ها کارنطوری محبت که ای فشرده لی گذاشت فایم
 و آبرو ی فکر و ناراحتت که مبرهن و مشخص بود از شدیی الزم را داشت با همان صداییفشرده آشنا

  دیگرفته و دمار از روزگارش در امده نال
  

 نون و شیبق...  بهت افتخار کرد دی بای رو تا اخر کاله نذاشتقهی و سر صدی کردی که مردونگنی هم-        
 ی بشستیقرار ن...  مورد هیفقط ...  کنه به وقتش یکه خود خدا درستت م ... تهیروغن روزگار و ناپختگ

 دی بای ولستی حرفا مال پشت تلفن ننی انیرحسی نه ؟ امی که دوسش داری دختریحاج محسن دوم برا
 و یفتی که از تب و تاب بستیقرار ن ...  باباتی محبتی از بدیبگم که حناق نشه تو گلوم مادرت کم زجر نکش

  ؟...  ها ی تو خونت زنده به گور کنی کسی هندستون کنه و دختر مردمو از بادی لتیف
  

 مهر خاتمه خورده باشد و ی راحتنی مقوله به انیهنوز باور نداشت ا...  هنوز باور نداشت نیرحسی        ام
 گشوده شده باشد و اصال فکرش ی راحتنیبا سر انگشت به ا با دندان باز شود دی کرد بای که فکر میگره

 اصال ادمش مهم قهی به جز صدی تن بدهد به ازدواج به کسی سادگنی به اادی کرد که خاله صیرا هم نم
 ... نی حسری بشود زن امیگری نباشد و فرد دقهی صدنکهی اش مهم نبود ای مشترای نی زماینبود آسمان 

  ...کن نمود داشت  ممری غادی خاله صیبرا
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   داده بود ؟تی رضاادی        واقعا شده بود ؟ خاله ص
  

  دی خاله را شنی سر در گم صدای        با حالت
  

 حاج ی سر دختر مورد عالقت باشه و نشی هی محبتت تا آخر سای دی ؟ قول می شنوی منیرحسی ام-        
  محسن دوم ؟

  
  ... بوسم خاله یدستتو از دور م...  دم یتت قول م دم خاله قسم به معرفی قول م-        

  
 یبی غریدانه ... کجا ی مکرر بچگی سوختن کجا و آن سوختن هانی سوخت و ای مشی        باز چشم ها
   کردسیگوشه پلکش را خ

  
 یا هنهی کرد و سبزی تر جلوه مبای زشهیگنج آباد خلوت از هم...  اش ی صندلی داده بود به پشتهی        تک

 باز شده ی شهی انداخته بود و باد از شنی دلنشی اهی لندکروزش سای شهی شیدرختان سنجد و کاجش رو
  زمزمه کرد...  زد به سر و گردنش یم
  

 هینه  ... ی به آرزوت برسی آسوننی به اشهیم ... شهیم...  حله ی تموم شد همه چی همه چیعنی -        
   افتهی می اتفاقهی ی خبرهی. ..شک ندارم  ... ستی سر جاش نیزیچ
  

 رفت ی مدی کارها بایلی کردند خی کارها میلی خدیامشب با... آسمان ...  کرد او ی        داشت فکر م
 دی زد بای هم می سر به گلفروشکی دی بادی خری هم می جفت کفش مجلسکی دی گرفت بایکت و شلوار م

 نکند ؟ زشت است بر دهند ؟ عاقد خبر کند ؟ خیقه م سفارش دهد شب اول حلدی حلقه باردی هم بگینیریش
 اند عاقد خبر کند ؟ خبر نکند ؟ ی است خانواده ها راضی است عروس راضی دارد او راضی؟ نه چه زشت

  دیداد کش
  

  ...شکرت  ... ـــــــــــــــای خدا-        
  

 عمرش از ی به درازاقشینفس عم گونه اش و ی کشان کشان شل شدند روبی غری        بعد انگار دانه ها
 ی پرده کی را دشی شد و ددهی اش کشهی به ری دوست داشتنیشی تا به اکنون با آساشیپانزده سال پ

 را باز و بسته ش لرزانی به وجودش جذب شد و لب هاژنی تار کرده بود و باز نفس داغ از اکسسینازک خ
 یانگار گنج آباد بو ... شی رفت سر جای داشت مزی شد همه چیمگر م... آسمان مال او بود ؟ ... کرد 

 دیبا...  کرد ؟ ی چه مدی شد بای مری ختم به خنیقیبعد از کار اکراد که حتم به ... عنبر و عود گرفته بود 
 نشر ، ری امد داشت در همان صنعت فقشی براه کی ؟ کار و باردی رفت سر کار خودش شرکت نهال سفیم

 ندی گوینم...  پسرک هول است ندی گویخورده بود عاقد خبر کند ؟ بعد نم شی زندگیچشمش به معجزه 
خاله تا ابد مخلصتم : دست اخر هم زمزمه کرد ... ال مفهوم ی عجله نینه به آن دست دست کردنش نه به ا

  ...به خدا 
  

 ی نهیس گردن و ی کنار لبش و بعد روی چهی ماهی افتاد روبی غری از دانه هایلی        پلک زد و س
 شیدستش را برد به سمت گردنش و قلب کوچک و براق را لمس کرد و بعد کشاندش تا لب ها... فراخش 
 ی شادنی اسط گرم و چسب مانند ،نثارش کرد و چشمانش را بست و دعا کرد بتواند تا شب ویو بوسه ا
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نکند تا شب آسمان را . نکند سکته بزند و خالص کند  ... ردینکند تا شب بم . اوردی دوام بریوصف ناپذ
 ی را برداشت و شماره یگوش... نکند ...  در شرف وقوع است که او خبر ندارد ی نکند اتفاقردی بگیمقتدر

   شددهی آسمان شنی بوق صدانیآسمان را گرفت و بعد از سوم
  

   بهاروندی سالم آقا-        
  

  !...الدی کن کارمند آقا مزی برو خونتو تر و تمیامشب خواستگار دار...  سالم -        
  

   ...امدی از پشت خط نیی        صدا
  

   ؟ی شنوی م-        
  

   !امدی نیی        باز هم صدا
  

 ادی براش داره مرهیمی ارزه که اسمان هم می گل که سرش به تنش می پسر دسته کی امشب -        
  ....خونتون با خالش 

  
  یمرئ خطوط نانی زد بی        سکوت موج م

  
 مار قاهره شی ننیزبونش ع...  نزاکته ی مالحظه و بی ادب و بی ؟ بابا همون که بشی هنوز نشناخت-        
   ! ...گهی دستی با خودش معلوم نفشیهمون که تکل!... است 

  
 را زمزمه وار شی تن صدانیرحسیام...  وجود نداشت ی نداشت انگار ان طرف خط کسی ادهی        فا

  رد اونییپا
  

 یهمون که صد ها بار با خودش خونده حال من خوب است اما با تو بهتر م!  برات رهیمی همون که م-        
  .... شوم ی مگری جور دکی .... نمتی بیآخ تا م... شوم 

  
 چه بپوشند با دی چه کنند و بانکهی بود دو نفر آدم بالغ و عاقل سر ایی غوغاادی خاله صی        داخل خانه 

  ... کردند یم جر و بحث مه
  

   ...گهی لج نکن دادی بهم میلی خی خاله کت مشک-        
  

   پوشهی می تمام مشکی شب خواستگاری خاله جان ک-        
  

  ... منی خاله -        
  

          بعد چادر را با انگشت سبابه اش نشان داد
  

   ...گهی دهی ؟ مشکهی چادره سبز چمننی پ ا-        



  تایس
  

 

 

420

  
  دمی پوشی بپوشم وگرنه مدی تونم چادر سفی خوب خاله جان نم-        

  
 تو کمدت که سر نماز ی هشتاشم داریدار...  قحطه دی شه مگه چادر سفی خوبم مشهی خاله چرا نم-        

   ؟ی پوشی چرا اونا رو نمی پوشیم
  

اوا خاک بر سرم !  مردم ؟ یونه  من چادر نماز بپوشم برم خیگی می معلوم هست چنیرحسی اوا ام-        
...  
  

 دی چادر سفنیخوب االن ا ... دی لباساتونو سر نماز بپوشنی بهتری گفتی می تو نبودنی خاله هم-        
   !االی بپوشش گهی لباسته دنیبهتر

  
   بودرهی خنیرحسی دهان گرفته به امی مات و مبهوت و دست جلونطوری        خاله هم

  
   دوباره ادامه دادنیسرحی        و ام

  
  ...زشته !  بپوشم دی تونم کت سفی منم نمی بپوشدی چادر سفشهی نمنی بب-        

  
  ! که هست دی کت سفستی تو عرف ندی زشته چادر سفشی چ-        

  
   بپوشهدی نشون بده که کت سفابونی رو تو خیکیبرو  ... ستی خاله نستی د ن-        

  
 ی داره منی که برم نشون بدم ای رن خواستگاری االن که همه نمی به مردم نگا کندیا خاله مگه ب-        

   ...دهی نپوشی مشکیره خواستگار
  

   خندنی پوشم خلق عالم بهم می نمدی خاله من سف-        
  

   خالهی پوشی م-        
  

   پوشم خالهی نم-        
  

   !ی پوشی م-        
  

  ! پوشم یسم نم خاله به شرفم ق-        
  

 سر ، داخل ی رودی و شال سفی چادر مشکی و خاله دهی پوشدی کت سفنیرحسی ساعت بعد امکی        
 بدهند و ی گل را به چه کسنکهی سر ای آسمان ابری خانه ی درب بسته ی بودند و باز داشتند جلوعصریول
  ... کردند ی باشد تبادل نظر می دست کینیریش
  

   دمی گلُ نمنی ا خاله من-        
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  ! ؟شیدی چرا خری بدی خوای اوا اگر نم-        

  
  ... به عروست ی بددی شما بادمی خاله واسه شما خر-        

  
  ! کنم ی امروز سرت ضربه مربه نخورده مگه من دارم شوهر منیرحسی ام-        

  
  !!ری خاله چرا که نه خوب برو بگ-        

  
  ...لت بکش خجانیرحسی ام-        

  
  : باز مانده به در نگاه کرد و خاله ادامه داد نیرحسی امشی        ن

  
  ... دست بزرگ تر عروس یدی تو و گلُ می ری در و باز کردن می وقت-        

  
   خوام بزرگ ترشو عقد کنم که گلُ بدم دست اون ؟ی خاله مگه م-        

  
  ... خاله سنته -        

  
  ...ال اله اال اهللا ... —گم سنت تو  خاله ب-        

  
   ...ای ادب شدی خاله ب-        

  
  ... قلچماقش که ی خاله خوب گلُ نگرفتم که بدم دست داداشا-        

  
 حرمت خونوادشم نگه دی بازِیاگر آسمان خانوم برات عز ... یاری ادا در می االن دارنی ا از هم-        

  !قلچماق ؟ ... زِی اونم عززانی ، عززِی عزی هر کیدار
  

   چشمشی دستش را گذاشت رونیرحسی        ام
  

 دم ی اون نمی من گل دست داداشایول...  جفت چشام اشتباه کردم قبول یبه رو..  چشم ی به رو-        
  .. درو باز کنه ادی بهیبالخصوص اگر اون آب حوض

  
 دوره نی کنه ؟ االن تو ای می ؟ آب حوض خالی گی مادر ؟ داداش آسمان و مهی کهی آب حوض-        

  ! کردن پول بده ی حوض داره که واسه آب حوض خالیزمونه ک
  

  ..ری رو بگینیریش... در بزن  ... الی خی خاله ب-        
  

   من ؟-        
  



  تایس
  

 

 

422

   !ینیری دستم شکی دستم گل کی ، واری خورم به در و دی که مینطوری خاله ا-        
  

  ! ؟ینیری هم شی خاله خوب چرا هم گل گرفت-        
  

  ... چشمانش گشاد شد نیرحسی        ام
  

  ! خونه ؟ای بمونی نره پر و پادتی ینیری که گل و شی نگفتی ا خاله خودت زنگ نزد-        
  

   جا به جا شد و به در نگاه کرد و زنگ در را زدشی        خاله چادرش را تنگ تر گرفت و سر جا
  

   رونای ادمی نگفتم من می گفتم ول-        
  

   خاله-        
  

   سسسس-        
  

   خاله جانِ من-        
  

   سسسسسسسسسسس-        
  

 کیی موزای روشی هایی شدن دمپادهی آمد و متعاقبش خرِش خرش کشی بلند علی » هیک « ی        صدا
  اطی حیها
  

  ... بهشا دمی رو نمینیری ش است منهی آب حوضنی اری خاله بگ-        
  

  یدی م-        
  

  ... دمش ی نمی خورم ولی قسم نمنباروی دم خاله ای نم-        
  

   داخل همدی را کششی اخم هانیرحسی        در باز شد و ام
  

   سالم پسرم-        
  

   سالم-        
  

 نیهم...  مانده بود فقط نیهم... د دستش  را نداینیریاصال هم ش ... ی سالم کرد نه علنیرحسی        نه ام
  -— ی مالحظه ی بی پسرک آب حوضردی هم بگزهی کاسه حوض ، جاکیکه بابت آن 

  
   !ی و سجاد فنچیعباس و مرتض.  هم آمد گری دی سه تای که صدادی نکشی        طول
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 صورت هر چهار ی تودی پاش و نگاه و لبخند گرمش رادی سجاد را بوسی        هر سه سالم کردند و خاله رو
 نبودند رفت داخل جانی قدر راه رفتن و هنی ای هی پاگری که دیی گفت و با همان پاهایپسر و ماشاء الله

 کند و دای طرف و آن طرف که آسمان را پنی چرخاند ای و گل ، چشم مینیری شنی مدام از بنیرحسیام... 
  ! به نام دختر ی موجود بود نه اصالی دو را بدهد دستش ؛ اما نه اثرنیا

  
 و ی رسمی با لباس های پشتی اش ، نشسته نبود و از جلویشگی تشک همی رونباری مدرسه اری        مد

 با او بودند شهی همی دوران کهن سالی شناسنامه کی که مثل یی سرفه هامی بلند شد و با نشی از جایادار
  ... آمد ی وضع خانه منی بهت زده از ایبه سمت خاله 

  
  ... سالم حاج آقا خدا بد نده -        

  
  شی پاری مدرسه لبخند زد و چشمانش را کشاند تا فرش قرمز زری        مد

  
 می که حاال افتادمی زدای حرصِ دنیخودمون اونقد تو جوون.  ده حاج خانوم ی وقت بد نمچی خدا ه-        

   ...یبه حرصِ سالمت
  

   خانهی باالی و لرزانش اشاره کرد به سمت پشت        بعد هم با دستان چروک
  

   ...دییبفرما . دی چشم ما گذاشتی قدم ، رودیی حاج خانوم بفرمادیی بفرما-        
  

  : لبخند زد ادی        خاله ص
  

   ارن ؟ی نمفی مادر بچه هاتون کجان ؟ تشر-        
  

   ...دی لبانش ماسیرو سوال زود و نابهنگام ، نی مدرسه از اری        لبخند مد
  

  ... ان یبستر ... مارستاننی تو ب-        
  

چرا  « یعنی پرتاب کرد که نی حسری به سمت امی و چش غره اافتی رنگ ریی        خاله هم صورتش تغ
  »!  ؟ی مورد به من نگفتنی در ایزیچ
  

 یزی تمیفقط بو..  آمد ی نم آسمانیبو . دی نفس کشیبعد کم!  سرش را برد پشت گل ها نیرحسی        ام
 خودش ، انگار ی تازه دم و گل های خانواده و چاکی حضور ی ساده و گرمای برق افتاده یبود و خانه 

  ! بودند ی وسط مصنوعنیا
  

  ... زد پشت شانه اش یشگی مدرسه با لبخند گرم همری داد و مدی هم تکه سالمنیرحسی        ام
  

   رو به راهه ؟ی همه چی قبراقی؟ سالم بابا یخوب... سالم -        
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 ی پشتیقناعت کرد و همراه خاله نشستند جلو» شکر  « ی کلمه کی تنها لبخند زد و به نی حسری        ام
   ...شانی ها درست روبروزبانی شده و مدهی چفی به ردفی ردیها
  

  ... عباس به حرف آمد نکهی        سکوت ، نقل مجلس بود تا ا
  

   سرد شده نه ؟یلی هوا امروز خ-        
  

  :        خاله هم به حرف امد 
  

  ... اعالم کرد رو به گرم شدنِ ی هوا شناسی ول-        
  

  ... پراند ی مدرسه باز به سرفه افتاده بود و سجاد هم نخودری        مد
  

   ! ...شهی ملی مدرسمون تعطادی خدا کنه برف ن-        
  

  ... محکم زد پشت سر بچه یو عل دندی        همه خند
  

  ! تو ساکت -        
  

  ... دستش ی        خاله زد رو
  

 کنه ی هم خودش ذوق ممی خندیبچه گناه داره چرا ساکت ؟ بذار حرف بزنه هم ما م...  اوا مادر -        
  ها ؟

  
 به ریور دست راست زنجنگاه هم نکرد و فقط همانط. چشم هم نگفت .  را باز نکرد شی اخم های        عل

 داد و یسجاد اما داشت پشت سرش را ماساژ م...  شد رهی زانواش و به درب خانه خیدستش را گذاشت رو
  : گوشش گفت ری زشیعباس با نوازش موها

  
   !ادی تو بهار برف نمکهی داداش کوچ-        

  
   سرش را چرخاند سمت عباسی هی        سجاد زاو

  
  ! درست کنم ؟ی آدم برفشهی نمگهی ا پس د-        

  
  : جواب داد شی وسط سرفه هانباری مدرسه اری و مددندی        باز همه خند

  
   نه ؟ای ادیباالخره برف ب! ...  هم خدا هم خرما ؟ی خوای می بابا جان معلوم هست چ-        

  
 خنده ی داشتند پس لرزه ها و جمغ حاضر هنوزنیی و از خجالت ، سرش را انداخت پادی        سجاد خند

 نیرحسی امی و هر از گاهنشانی کردند و بعد از جمع شدنش ، دوباره سکوت پهن شد بی را جمع مشانیها
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.  کند ی می که خاله دارد با چادرش بازدی دی بود و گل داخل دستش ؛ مشی پای روینیریکه هنوز ش
 دهد و سجاد ی سجاد را نوازش میس ، موهاعبا.  کند ی را جمع مزی فرشِ تمی مدرسه دارد پرزهاریمد

 بود که ادی و آنقدر درد زدیچی پنیرحسی امی داخل پهلویبی رود و ناگهان درد عجیهم با انگشتانش ور م
   :دی داد کشنیرحسیام
  

  ... آخ -        
  

 گل را بده  وینیریش « یعنی خاله است و شگونی بود ندهی تازه فهمنیرحسی        همه برگشتند سمتش و ام
  »!  شد از خجالت مردم رید
  

 سرخ شده از خجالتش و چشمان مبهوت و گشاد شده ی مانده بود و نگاه مصرِ خاله و چهره نیرحسی        ام
  ! مدرسه ری زبان مدی ها و عالمت سوال داخلشان و روزبانی می
  

   شد بابا ؟ی چ-        
  

 کرد داشت مثل یرا جمع م» آخ  « ی مهلکه نی ادی چطور بانکهی ای را دوست داشت ولشیها» بابا         « 
  : جابه جا شد ی کمشیسر جا...  خوردش یخوره م

  
   !دی کشری تیلی خیعنی ... دی کشری کم پهلوم تهی یچی ه-        

  
  ...!! را خطاب به خاله اش گفته بود ی اخرنی        ا

  
  : پراند تی پاراز تکهی        باز همه ساکت شده بودند که عل

  
  ! ؟ی اونا رو با خودت ببری خوای دادا م-        

  
 ری و سر مددی لبش نقش بسته بود چرخی که گوشه ی و پوزخند مزخرفی        همه سرشان به سمت عل

  : و حرف موکدانه ترش شتریمدرسه جلو تر با اخم ب
  

   !ی عل-        
  

  »حاال خوب شد ؟ «  که نیرحسی خشنش به امیرزنش خاله و زمزمه         و متعاقبش نگاه مملو از خشم و س
  

  : مدرسه گفت ری خاله رو به مدی توجه به نگاه دستوری پاتک زد و بی به علنیرحسی        ام
  

  ! ؟نمشی بی نمادی می کستی آسمان ن-        
  

   !ای بود گودهی زودتر از همه شنی        عل
  

  !! ...نچسبه به معدت  ! ی ترشی وقت رودلهی...  بچسبون کنارش دادا یسی میخانوم!  آسمان ؟-        
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   دادش با سرفه همراه شدنباری مدرسه اری        و مد

  
  ... بابا رونی لطفا برو بی عل-        

  
   ...دی را مالشی تر و شانه هاکی رفت نزدی شد و مرتضدی تشدشی        بعد هم سرفه ها

  
 آمد و ی چای و توک استکان هاکی و تینی سی کرد که صدای پچ پچ می گوش علیشت تو        عباس دا

   ...ی مقصود خاصی جوجه کی ی آشنایبو
  

 افتاد و سر برگرداند و تا شی پی قهی چند دقتی از صرافت عصباننیرحسی        اسمان بلند سالم کرد و ام
 را بدهد و دستش را هم دراز کرد ینیریل و ش بلند شد و رفت سمتش و خواست گشی از جادیآسمان را د

   :دیکه آسمان زمزمه وار و نامحسوس نال
  

  ! ؟رمشونی بگی چطور-        
  

  : بود که باز مزه پراند دهی شنی        عل
  

   ...ری آقا رو بگینیری چادرت در آر ؛ گل و شری از زی دست سومتو آبج-        
  

 ری و مدی پوستری زی و عباس و مرتضدیو سجاد هم به حالت انفجار خند خنده ری زد زی        بعد هم پق
 ها از خنده منفجر ی ابری شد حال کوچک خانه دهی باز شد و کر کر خاله که کم رنگ شنششیمدرسه هم ن

  ...شد 
  

  ... دستش ی که مانده بود روینیری و گل و شنیی مانده بود و حوضش و آسمان و سر پانیرحسی        ام
  

  دی لب نالری        ز
  

  ری رو بگنای اونا رو بده به من ا-        
  

   خوبنشیری بدم دستتون بگی خوب چطور-        
  

  ری رو بذار بگینی س-        
  

  ! ؟نی دی رو به من منای اصال چرا انیری بگنی بهاروند شما اونا رو بذاری خوب آقا-        
  

   !گهی به تو بدم ددیوب باخ!  بدم ؟گمی پس به زن د-        
  

  ... از گوش ها پنهان بود شانی پنهانی آمد و مکالمه ی خنده ها می        هنوز صدا
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  : نگفته بود ی علکهی        البته تا زمان
  

  ... کشه ی هنوز نگرفتتش داره براش شاخ و شونه مای ب-        
  

 کند از یچیا خودش عهد بست به وقتش دمش را ق بنیرحسی و امی شده بود قلچماق آب حوضری        جوگ
  ! ...ته 
  

 خون نی آدرنالزانی دقائق چه بر سر منی دانست در ای و خوب مدی را دی علی        آسمان که مزه پران
 بلند شد و شروع کرد به شی را داد دستش و سجاد از جاینی آمده است رفت سمت سجاد و سنیرحسیام
  ...! پر استرس یمی بود و نی عصبانیمی که نینیرحسی امیوبرو و آسمان برگشت رییرایپذ
  

   گل را دراز کردنیرحسی        آسمان با چادرش ور رفت و ام
  

   ... !ری بگی شک ندارگهی اگر د-        
  

   بوددهی شنی علی جمله را ولنی بود ادهی نشنی کسچی        ه
  

   ؟هیاشه آخرش چ که اولش شک بی ؟ زندگی شک ؟ شک به چ-        
  

 به جانش ی که بابت حرف علیتی داشت و از شدت عصبانی را برمی مدرسه داشت استکان چاری        مد
   :دی و داد کشینی شده بود استکان را کوباند داخل سقیتزر

  
   ...می رجطانی برم به خدا از شر شی پناه م-        

  
 هنوز نیرحسی پدرش و دست امی پدیآسمان نگاهش چرخ...  باز از سر گرفت شی        بعد هم سرفه ها

 شی سرفه هاانی خوب نشان دادن اوضاع لبخند زد و به زحمت می مدرسه براریمد... دراز بود به سمتش 
  ...حرف زد 

  
  ! از دست داد دی دسته گلو نبانیا!  شم ی من زنش می خواینم...  بابا رمی بگامی من بای یری گی م-        

  
   !...دندی  و باز همه خند      

  
 داد ی محبت مگنالی تبادل سی و آسمان اجازه نیرحسی ها به امدنی نفس کشی محض و صدای        سکوت

 کی رمانتی منظره نی بودند که زل زده به اییهر چند در آن حال و اوضاع هر دو به فکر نگاه ها... 
 .. دندی کشی از ته دل را می و خنده ادی جدیی انتظار گرفتن آتوی زدند و هر کدام به نوعیلبخند م

 شده بود دهی و سرخ کشدی که نگاهش به دسته گل سفینیآسمان دست کوچکش را دراز کرد و در ح
 لرزانش ی دانست دست های نمنیرحسی زد گل را گرفت و امی لرزان می نامحسوس با ان لب هایولبخند

همه ...  داد ی رنگ مرییغ که مرتب تنگ تر تییفت و رو گری می که هی نگاهایرا نگاه کند و حظ ببرد 
 که تا یچهره ا..  اش چشم بر نداشت ی مقصود خاصی محجوب جوجه ی از چهره نیرحسیدست زدند و ام

   وجودش امدالی سعی وسط جوشش مای علیصدا ... شی زن زندگی شد چهره ی مگریچند صباح د
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   !ادی چشات داره در م-        

  
  : لب گفت ری زنیرحسیآسمان سرخ تر شد و ام        

  
  ... مار قاهره است شی سرت که زبون داداشت نی فدا-        

  
   !نشیقی بر دی کشی خط بطالنی باز علی جز خودش و آسمان ولدهی کس نشنچی داشت هنیقی        و 

  
 نکهیقاهره تو عمرم نرفتم چه برسه به ا...  دادا می ، من مار وطنماید . هی اوال مار قاهره نه و مار غاش-        

  !بخوام اونجا متولد شم 
  

 مکالمه نشده بودند که به هم نگاه کردند و نی بود و جمع حاضر متوجه ازی بر انگنی تحسشی        گوش ها
  : عوض کردن جو گفت ی مدرسه براریمد

  
  می کننیری رو باز کن دهنمونو شینیری بابا اون ش-        

  
  : لبخند زنان زمزمه کرد نیرحسی بود و امستادهی     آسمان هنوز ا   
  

   گفت ؟ی بابات چیدی مگه نشن-        
  

  : لب زد ری        آسمان همانطور سر به ز
  

  ! بازش کنم ی هر دو دستم پره چطور-        
  

 ی رویبرد به جعبه  ی که دست مینی و در حی علزی تی توجه به گوش های و بدی خندنیرحسی        ام
  : باز کردنش جواب داد یدست آسمان برا

  
  ! خانومم ی هنوز مونده تا کدبانو ش-        

  
   !دی و کور و کر شود هر آنکه نتواند دیبشنو آب حوض:  زد دی        بعد هم داخل دلش تاک

  
  : سه حرف زد  هری پراند و خاله به جاتی پارازنباری ای        نه آسمان جواب داد و نه عل

  
   ...می کننیی عقدشون تعی رو برایخی تارهی دی خوب اگر اجازه بد-        

  
  : پررنگ جواب داد ی و با لبخندشی سرفه هانی مدرسه بری        مد

  
  ! حاج خانوم دی عجله نکن-        
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  : کرد حی        خاله تصح
  

  ...ا  حاج آقستی استخاره نچی حاجت هری در کار خ-        
  

  : حرفش آمد ی شد ولدی تشدشی        سرفه ها
  

 نی حالش بهتر شه بعد به امی کنم بهتره بذاری من فکر ممارستاننی راستش چون مادر آسمان تو ب-        
   ...میمسئله برس

  
ن  را برداشت و آسماینیری شی داد در باز شده ی آن دو گوش می که به مکالمه ینی در حنیرحسی        ام

  : گفت نیرفت سمت آشپزخانه و در همان ح
  

   ...ارمی بذارمشون تو ظرف م-        
  

  : گفت ی        خاله داشت م
  

  رهی وصلت هر چه زودتر سر بگنی هم خوشحال شن اگر ای کنم حاج خانوم ابری حاج اقا فکر م-        
  

 ی را آرام تر کند و کمشی ، سرفه ها راشی کرد صدای زد ؛ فقط سعی لبخند نمگری مدرسه دری        مد
  ...عقب برود 

  
 ما یشما با وضع زندگ...  از شما هم پنهون نباشه ستی راستش حاج خانوم از خدا که پنهون ن-        
 و میاز قد...  و دالئل کاذب با هم روبرو بشن هی االن دو خانواده با کنانی از همستیقرار ن ... دییآشنا

 می صبر کندی ما بای بودجه د مادرش و کمبوطیبا توجه به شرا...  به از صلح آخر  گفتن جنگ اولمیند
 خواد رخت ی که دختر جهاز مدیی مطلبم توجه بفرمانی رسه و به ای مادر بچه ها به کجا متی وضعمینیبب

  ... شه که ی خواد نمی میعروس
  

 نداشتم ی خوبیمنم وضع مال ... امرزمیب ی رفتم خونه شوهر خدادی لباس سفکی حاج اقا خودم با -        
 بود نی همشهی ما همی خونواده یرسم و سنت تو...  ما رسم نبود دختر جهاز بده یاصال تو خونواده ... 

اماده کردن خونه و  ... یچ همه یعنی کنه ی خونه مهی رو وارد شی و محبت و جوونی که پاکنیدختر هم
...  بوده نیواال تا بوده هم...  دو نفر کار مرده یوسائل ضرور و مختصر با کی هر چند کوچیسقف زندگ

 خونده بشه که ی عقد مختصرکی دو تا جوون نی انی بمیبذار ... می طبق رسم ما عمل کندیاگر اجازه بد
  ... کنن ی اماده مشونی زندگی رو برای جان مکاننیرحسی نشه بعد سر فرصت امدهیروابطشون به گناه کش

  
 کرد رو به خاله و خطاب به ی مضطرب می را کمنیرحسی که امی ای جدی افهی مدرسه با قری        مد

  :شخص او پاسخ داد 
  

 بخت رسم و سنت ی خونه می بفرستینطوری شه که دخترمونو همی نمنمیاما ا.  شما درست شی فرما-        
   شهی میچ
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  دی        خاله وسط حرفش پر
  

 کنه یپسر ما کار م.... دو تا جوون عاقل و بالغن ...  گل گرفت دی غلط رو بایاسنت ه...  حاج آقا -        
 ... ی و ضرورنِی هم که دستور دهیمهر...  خرن و تمامی مشونوی رن وسائل ضروریبا هم و طبق نظر هم م

 یرا و قرار مداشیبق... تمام  ... ی بهار آزادی تا سکه 114...  معصوم و کتاب مقدسمون 14 نییبه آ
 سر رنی خوان می دونن و خرجش نمی خودشون مرنی بگی خوان عروسیم... بعدش با دو تا جوون 

   ...شونیزندگ
  

   داد و خاله از فرصت استفاده کردحی مدرسه سکوت را ترجری        مد
  

 که میبگذر ... ی به نام خودکشیی به جادی غلط رسی سنتانی همی حاج اقا خواهر خودم به واسطه -        
 ، خواهر بخت شی سال پی نبود سری رسوم دست و پا گنی و اای سنگ اندازنی اگر ای نشد ولی شد و چیچ

 پسر نی محبت ای بل متموی بابای شد به جای عاشق هر چند آس و پاسش می من زن پسر عمویبرگشته 
...  
  

  : کرد دی گفت و تاکی لب الاله اال اللهری مدرسه زری        مد
  

  ... حاج خانوم دی رفته ها رو نکنبتی غ-        
  

   چشم راستشی        خاله دست گذاشت رو
  

 ی خوشبختی رسم و رسوما به جانی ادی گفتم که بدوننوی نبود ابتی چشم قصدم به خدا غی به رو-        
 خوان یجوون م دو تا نیا...  ندارن ایلی خدیندار ... میسختش نکن...  کنه یجوونامونو هر روز تنها تر م

 ... رهی خواد زن بگی منم رسونده االییمرد کار کرده خودشو به جا...  دوننی کنن خودشون میزندگ
 ری محبت و دو سای دنهی و ی نقلی خونه هینداره  ... رهی خونه و وسائلو بگنیپول داره حاج اقا بره بهتر

   گم؟یدروغ م ... یمردونگ
  

  : رفت و سر کج کرد و متفکرانه زمزمه کرد ی ور می قالیپرز ها مدرسه داشت باز با ری        مد
  

  !... چه عرض کنم -        
  

   کردکی آخر را شلری زد و تی اروزمندانهی        خاله لبخند پ
  

   عقد ؟ی خطبه ی خدا محضر برادی و بعدش به امشی پس حاج اقا فردا برن ازما-        
  

 گره اش نی و در همان حرونی کج از اتاقش امد بی با روسربایاز کرد و فر درب خانه را بنیرحسی        ام
 رفت سمت پلکان آن وسط ، ی کرد و می بلوزش را باز می قهی که ینی در حنیرحسیرا صاف کرد و ام
  :دستورش را داد 

  
   !ادی خانوم خونه مگهی دی هفته کی کن تا زی خونه رو تم-        
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 ؛ از پلکان رفت باال و در همان ختی ربای که داخل صورت فری به تمام بهت و تعجب توجهی        بعد هم ب

 اش و جسم نهی سی به قفسه دی دست کشی رکابی گردنش را باز کرد و از روکی نزدی سه دکمه نیح
 کرده و گرفتش و یگوشی گردنش بازی روی افتاد قلبادشی کهوی...  خورد به نوک انگشت سبابه اش یسرد

 تمام زیهمه چ...  شد یفردا تمام م...  و گرم و چسب هر دو لبش را چسباند به تن سردش دیچی را پپاگرد
  ... خورد ی سند متشی مالکی طرهی شد و آسمان در سیم
  

 قرار یندی توانست تصور کند بعدش چه اتفاقات خوشای اش نملهی شد و اصال در مخی        آسمان مال او م
   !...فتدیاست ب

  
 اتفاق نی توانست بهتری شود ، می بهاروندملکی جذاب جزو مای مقصود خاصی جوجه کی نکهی    ا    

  ! ساکت بود یادی زیمقتدر...  امد ی وسط جور در نمنی ایزی چکی ی ؛ ولردی لقب بگشیزندگ
  

ز تنش  تخت و بلوزش را ای را باز کرد و کتش را انداخت روی بعدی        درب اتاقش را بست و دکمه ها
 پر مخلفات ینی سکی با بای خورد و سپس باز شد و فریبه درب اتاق ضربه ا... کند و رفت سمت پنجره 

   ...دنی و شروع کرد به چزی حرف رفت سمت می ساکت و بشهیوارد شد و مثل هم
  

 می و نس پشت گردنش و پرده را زد کنار و پنجره را باز کردی به غضروف هادی دستش را کشنیرحسی        ام
 گفتند سرد ی همه منکهی ابیچقدر گرم بود امروز و عج....  اش نهیخورد به صورت و چشم ها و ستبر س

  !است 
  

 و چشمش ششی نی دندان های سرخ کرده را دانه دانه گذاشت الی هاینی زمبی نشست و سزی        پشت م
  ! که اس بده  زدی و چشمک می روتختی بود رودهی کت سربی که از جیخورد به گوش

  
 برخواست و با همان لبخند مرموز شیاز جا...  داد ی شدنش مداری وجودش نشان از بسی        لبخند بلم

 چت آسمان را باز ی که صفحه ینی را کش رفت و در حیرفت سمت تخت و خم شد و با دست چپش گوش
  ... و ارسال کرد زی کرد رفت و دوباره نشست پشت میم
  

   خوب استابانیگم شدن با تو در انبوه خ...  که باران خوب است مینیران بنش باری        ز
  

   خوب استشانیبا تو حال خوش و احوال پر ... ی و دل مشغولی خوابی و بی تابی        با تو ب
  

   بوسه پس از شعر فراوان خوب استیاندک...  تازه بخوان ی و غزلنی بنشمی        روبرو
  

   خوب استمانی گذر از کفر به ایگاه گاه...  برسم تیا کن و بگذار به رو خود وی        مو
  

   به خراسان خوب استالنی گی جاده یمست...  ؟ ی دارارتی ست، بگو حال زی        شب خوب
  

  به قرآن خوب است... کنار تو ...  با تو یزندگ...  عبدالباسط ی شب و نغمه مهی        نم نم ن
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 سکوت ی از هر زمانشتری امشب ، بی مقصود خاصی دانست جوجه یواب نداشت و خوب م        انتظار ج
  ! اش زنگ خورد ی گوشکهویخواهد کرد و 

  
   !قهی صدی        شماره 

  
 ی ؟ هر چه بود ، شرمندگیترس ؟ نگران . ختی ستون از دلش رکی دانست چرا ، اما ینم.         مکث کرد 

  ... و وصل تماس را زد دی وجودش خوابسیبلم...  کرده بود ی مردانگقهی در حق صدنیرحسینبود که ام
  

  ... سالم -        
  

  ! بودن آسمانش بود ی آبزی شگفت انگری تاثنی گفته بود و انیرحسی کلمه را امنی        اول
  

 افتی یم انی شرنیرحسی اسمان و امنی بی که گاهینه از آن سکوت و سکون...         سکوت بود و سکون 
 دل شکسته کی...  طرفه کی عشق کی...  نزدی و حرفدی را داخلش دزی شد همه چی که میاز نوع... نه 

 ی با لرزشد داد و بعی از همه اشان متی آنطرف خط حکای هاشی فشی فیصدا... سی چشم خکی... 
  : ها امد ی بچگی قهی صدی صدای داد و دعوا و دادخواهچیآرام و بدون ه

  
  ! کنم ی زنگ زدم خداحافظ-        

  
 کی را که خوب با یکی نی توقع داشت بشود جز ایزیهر چ...  مانده بود و توقعات کورشنیرحسی        ام

 در دلش به ی کنجی گوشه ایی جاکی... دلش گرفت ... کرور فهم و محبت ، وجدانش را آسفالت کنند 
 ی آبسمان دانست آی زدند و ماهیرچم س پشی های بچگی روبای زی دختر بچه یحرمت دل شکسته 

 سکوت را نیرحسیام ... ستی به سوگ نشستن کامال موقتنی ای زند و همه ی ندانسته خطش مشیزندگ
  ... ادامه داد قهی داد و صدحیترج

  
 تو و نی مزاحم بی رودخونه کیمثل ...  مدت نی دونستم تمام ایاگر م...  گم ی مکی بهت تبر-        

  ... عالقت فاصله انداختم دختر مورد
  

   :دی آه کشقهی        صد
  

چرا ...  خوام بدونم چرا ؟ ی منیرحسیفقط ام... اما چرا ؟  ... دمی کشی زودتر خودمو کنار م-        
   ؟یدوسم ندار

  
چرا  ! یبیچه سوال عج...  با تناقض مواجه شد نیرحسی امی و منطقی ذهننی تمام قوانکبارهی        به 

 کرد ی هم می زباننیریسر وقتش ش... پاک هم بود... مهربان بود...  بود بایز!  را دوست نداشت ؟قهیصد
 ی ساده را بر جایگ خواهرانکیهر چند حرمت ...  نداشتنیرحسی درون دل امیی جانیاما کمتر... 

 و شانیها ی کند به حرمت بچگدشی تهدی خطری وقتکی یی جاکی اگر قرار بود یعنی... گذاشته بود 
 که حرفش را یدوست داشتن...  کرد اما عشق ی دوانده بود مردانه قد علم مشهی وسط ها رنی که ایمحبت

چرا ...  زن کیک خواهر که به عنوان یچرا دوستش نداشت ؟ نه به عنوان ... چرا ؟ ... نه... زده بود 
   نداشت ؟نیرحسی درون دل امییجا
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  ... شد ی مدهی واضح تر شنشید تر شد و به مراتب هق هق ها بلنقهی صدی هاهی گری        صدا

  
  ... دلت ی زمانهی کردم که از چشت افتادم ؟ ی خوام بدونم کاری فقط منیرحسی ام-        

  
  ... شد و حرفش ناتمامدی اش تشدهی        باز گر

  
  : داد دنی به زبانش دستور چرخنیرحسی        ام

  
 من اون دخترو یول...  دونم چرا ینم... من عاشقم ...  دارم بگمنویفقط هم... تم  من واقعا شرمند-        

اون زمان بهم ... دمی بری که مدی رسی می گفتم روزیاگر تا ابد بهت دروغ م... با تمام وجود خواهانم
 شدم ینم اگر عاشق دیشا ... ی باشی الدهی زن ای تونی دونم تو از هر نظر میمن م...  خائن ؟ ی گفتینم

 حس نیمن تابحال ا....  کنهیعشق تمام قواعدو نقض م ... ی ولی من بودی تمام زندگی نهی گزنیتو بهتر
 کنارمه انگار همه یوقت....  و دلچسبه نیری حس چقدر شنی ای دونینم ... قهیرو تجربه نکرده بودم صد

 تونستم دل به نام ینم... مصبم بندشه دل ال...  انبهی غرای دنی ندارمش انگار همه ی رو دارم و وقتای دنی
 که مال خودت یدل ... ی دل دسته اولو دارکی اقتیتو ل...  به تو قالب کنمی رو با کاله بردارگهی دیکی

  !... رو داشته باشه تی مالکنی ااقتی ، لفی شردیشا... باشه به نام خودت باشه 
 رسه اگر ی می روزنی دونستم چنیمن همون موقع ماگر ...  زندان رفت به خاطرتی که تا پای کس-        

 درک فویحال شر ... شی بره از زندگی لذت مینطوری وجود داره که باهاش آدم ای دونستم حسیاصال م
 ی بکی منم دست ی اگر دختر مورد عالقه دیشا...  خوره ی االن داره چوب عشقشو مفیشر...  کردمیم

 دمی رسی نممارستانیبه ب... اگر اون شب ...  کردفی که شریار بستم کی افتاد کمر به قتلش میشرف م
 هی ی کنی فکر نمدی نرسیول..  دار ی چوبه ی بود باالدهی عاشق به حکم عاشق بودن سرش رسفیاالن شر

 او به تو بودم و دنی رسنی وسط بنی و من انی شما دو تا قسمت همی کنیفکر نم...  ؟ قهی داشته صدیحکمت
 طرفه کی ی دونم حکمت عشقاینم...  به عشقش برسه ؟ فی مانعو برداره از وسط که شرخدا خواست منِ

  ... ازادش کرد و شهیم...  بشه دوستش داشتدیشا ... ی فکر کنفی کن به شری سعیول ... هیچ
  

  ...        تماس قطع شد
  

 دیشا...  استدهی ، شندی را که بایی بود که حرف هانی شده باشد مهم ای عصبانقهی        مهم نبود صد
   ...دی بدون خفت و حقارت رقم بخورد شانباری اش ای بدهد و زندگفی دوباره به شریفرصت

  
  ... رقم خورد نیرحسی و امقهی ارتباط صدانی        پا

  
   شدری اتفاق دستگکی ی در پنیرحسی ام– شی        چند ماه پ

  
   ؟دی رو مرتکب شدی چه جرمدی اطالع دار-        

  
          سکوت
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مصرف الکل  ... دی که اصال تعادل نداشتیطیاون هم در شرا ! دی آدم رو کشتکی بهاروند شما ی آقا-        
  ... مملکت ؟ نی تو اهی چه جرم بزرگدی دونیم ... زانی منیاونم به ا

  
          سکوت

  
   ؟دی کنی و همکاردی حرف بزندی خوای نم-        

  
          سکوت

  
و اعدام ....  خانواده کی پدر شدن ی جدل منجر به بکی تصادف و کی ی مصرف الکل بعالوه -        

  ! به قول خودتون آرام بخش ی شهی شنی همه فضاحت رو داره ؟ خوردن انیارزش ا... شما
  

          سکوت
  

 تر دهیچی پروندتون پدی شی باعث مدی کنی سکوت نه تنها به خودتون کمک نمنی با ادی کنی گمان نم-        
   ! ...دی آدم مرده و شما قاتلنی ادی چه نزندی شماست چه حرف بزنهی مدارک علیهمه ! هم بشه 

  
   بعدی هفته کی        

  
 باالخره به حرف ی بهاروندی موجود زنده کی از ی نشانه اچی هی روبرو و بواری مات دنیرحسی        ام

  :امد 
  

  د ؟ بوی اسمش چ-        
  

   ؟ی اسم ک-        
  

   که کشتم ؟ینی اسم ا-        
  

  ... ستار رنجکش-        
  

   من کشتم ؟-        
  

  ! گمان کنم -        
  

   مرده ؟-        
  

  ... باز هم گمان کنم -        
  

   کنمی می دارم چه غلطدمینفهم ... دمی من نفهم-        
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  کنه ی رو عوض نمیزی چنی ا-        
  

  .... بار اولم بود -        
  

   ؟دی کشتی که آدم م-        
  

   خوردمی عمد می خودم و از رواری نه که به اخت-        
  

   روبروی        پوزخند مرد فربه 
  

  !... گمان کنم بار اخرتونم باشه -        
  

  ... خواستم بکشمش ی من نم-        
  

  شی کشتی ول-        
  

  دی کشی من اونجا بودم داشت نفس می تا وقت-        
  

   !دی کشی داشت نفس می کنی پس اعتراف م-        
  

   بودمدهی ترس-        
  

  ی و خورده بود-        
  

   بود وسطدهی با موتور پرهوی چرا بهش حمله کردم دمی کرد وحشت زده بود نفهمی مغزم کار نم-        
  

 هی کنن تا ی بکوب کار م11 تا ساعت 5 شرکت که از ساعت کیکارگر ... گشت  ی از سر کار بر م-        
  دیخسته بود شا...  زن و بچشون یلقمه پول حالل ببرن سر سفره 

  
   کردیمغزم کار نم...  خواستم بکشمش ی نم-        

  
   زدنشنهی مرد فربه روبرو و دست به سقی        نفس عم

  
  !.... زن و دو تا بچه ؟ کی ... ی بگنوی مقتول هم همی  به خانوادهی خوای م-        

  
   رو خورده بودم عقلم سر جاش نبودی من اون لعنت-        

  
  ! قانعشون کنه ؟ی کنی فکر م-        

  
   باور کنننوی خوام همی خواستم بکشمش می من نمیول....  توقع ندارم قانع شن-        
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   ...رنی گی آروم نمننینب باور هم کنن تا قصاص -        

  
          دو هفته و سه روز بعد

  
به ....  اکراد و دار و دستش رو امکی مردک ، سنی اون ادم زنده است تمام اطالعاتت از امی اگر بگ-        

   ؟یدی ملیما تحو
  

 یلب ها... و لب زدنش ...  اش یناباور...  لرزانشیدست ها ... زشی و نگاه تنیرحسی        بهت ام
  خشکش

  
   زنده است ؟-        

  
  می خوای ما اطالعاتت رو م-        

  
   زنده است ؟-        

  
   !می نظر داشتری ما تو رو ز-        

  
  ! زنده است -        

  
   ؟ی کنی می همکار-        

  
   زنده است ؟ی د لعنت-        

  
  ! بله -        

  
 قتل ، خشک شده کی که چند هفته در کابوس ی سری هارگیون مو خون دری        و شورش گلبول ها

 کیو  ... تی عالمه هورمون عصبانکیو ... عالمت سوال ... عالمت تعجب ... بهت  ... جهیبودند و سر گ
  .…و ...  نشده می تنظنیآدرنال

  
 به ی تنه رفتکی که ی شدی روبرو مقتی حقکی با دی بایول...  خوام از طرف همهی من عذر م-        

  ! نداره جز از دست دادن سر ی اجهی نتری مهابا رفتن تو دهن شیو ب ! ... یاهی لشگر ظلمات و سکیجنگ 
  

   آمدندی تند و تند مشی زل زده بود و نفس هانیرحسی        و فقط ام
  

   !می کمکتون کنمی خوای بهاروند ما می آقا-        
  

  ! کمک ؟-        
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  !مک ؟ بله ک-        
  

  نیرحسی امی نعره کهوی        و 
  

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نی به سر من اوردی چند وقت چنی ای دونی م----------— یِ د عوض-        
  

  و دوباره شجاعت مرد روبرو...         و سکوت و انعکاس صدا 
  

 کی اون وضع نامساعد با  درصد شما باکیاگر  ... تهی واقعنیاما ا ... می و شرمنده امی دونی م-        
 ی پرده حرف نمی رک و بنقدری االن من و شما با هم انی شدی مواجه می قتل واقعکی و ی واقعیریدرگ
 چی هی به خدمت و بور مامکی مجرم محکوم به قتل و منتظر اعدام و من در حکم کی شما در حکم میزد

 دی فکر کنی کمنیبنابرا ... ستیساعد ن متونی روحتی دونم االن وضعیم...  و عذر و بهانه یشرمندگ
  ! گردم یدوباره بر م

  
   روز بعدکی        

  
 خاص ی مخفی های و خط مشیو مدام با پرونده ساز...  نظره ری سازمان مدت هاست زنی ا-        

 رخواهانهی خی مستتر در کارهاای خالفشون رو ی بار قانون قسر در برن و کارهاریخودشون تونستن از ز
 عفونت ی اکونومگم بهتره بای سازمان نیا...  مافوق حذفشون کننی هاستمی کال از سایموجه جلوه بدن و 
مگر  ! دی از داخلش جون سالم بدر ببردی دونم شما بتونی مدی و خطرناک شده که بععیاونقدر بزرگ و وس

  ! و ما به شما دیشما به ما کمک کن ... نکهیا
  

  نیرحسی        سکوت و اخم ام
  

 از یکی دی عفونت شایتوسط همون اکونوم! ...  و البته نه فقط توسط ما دی شما تمام مدت تحت نظر-        
  ... مطلب بود نی تماس برقرار شد همنگونهی که با شما ایدالئل

  
          مرد فربه عرض اتاق را قدم زد و کف دست ها و نوک انگشتانش را به هم چسباند

  
 است با گهی دی سال و اندکی سازمان نی در ادتونی عمر مفدی نکنی شما با ما همکارنکهیض ا با فر-        

 مهی نی مهره کی به دست اوردن شما زای حراست پی ما در بخش های های نفوذزی که سایتوجه به مدارک
   ...دیسوخته ا

  
 و نوک انگشتانش زی مید رو خم شنکهی مرد فربه و اتی نشان از حساسشی فشی و فنیرحسی        سکوت ام

   موج خوردهدی و تردتی عصبانی و زل زد به چشمان در چشمه شیرا چسباند به تن قهوه ا
  

 که محرزه حکم مطلق اعتماد به شما یزی اما چی و چه اسناد و مدارکلی به چه دلقای دونم دقی نم-        
 زود شما از سازمان ای رید ... ستی نی خوبی نشانه نی هنوز در دفتر و اسنادشون ثبت نشده و ازایتوسط پ

!  باالتره زای کارمندان پی به سبقه ه با توجشیکه احتمال دوم... مرده  .... ای زنده و ای دی شی مپورتیر
   ...می داشته باشیپس به نفع هر دو طرفه که من و شما با هم همکار... 
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   ! گهی دی نفوذکی و من بشم -        

  
البته ...  خوره ی سازمان مجرم و مفسد کامال خط عفو منی تمام مجازات کارکردن شما در انکهیا و -        

 هر چند ی زدن بوده و نه همکارنی شروع تنها به قول محرز خودتون زمنی که قصد شما از اهی توجنیبا ا
 یرک و همکار مدانی اکردن پس پاک دی سازماننی ای شما کامال دست نشونده دهیتمام مدارک نشون م

  ! ؟دی کنی فکر نمنطوریشما ا!  رسه ی به نظر میاپای پای معامله کیشما 
  

 جلفا هم که دانی از می حتدی رسی پر ازدحام تر به نظر میشگی همی انقالب از تمام روزهاابانی        خ
 دنینع رس کردند و مای بود که مانند سد عمل میی هانی پر از ماشعی وسی گذشت درست مثل اتوبانیم

 بود و تا انجا حدود انتیس تر از پاساژ حاج نیی پادانی دو تا مکی شدند محضر حاج اقا ظفرنی منیرحسیام
 شد سه ساعت و از ساعت ی ساعت ممی ندی رفت شای مشی پکی ترافنی راه بود و اگر با همگری ساعت دمین

 ی صندلی کرد خاله همچنان روی تر می را کفرنیرحسی امنی باز باشد و ای بود محضردی ظهر به بعد بع2
 چشم قهی بافته که چطور با مادر صدی مسمانیر را آسمان شبی زد و به قول خودش تمام دیعقب چرت م

 مدرسه کنار دست ریمد...  خوابش برده بوده نییتو چشم شوند و بعدش هم با آلپروزوالم و کدو
 و دی رسی مانی از ته حنجره به پایدن عفونت کنده شی کرد و گه گاه با صدای مرتب سرفه منیرحسیام

 رونی بود کنار پنجره و چشم به بانهی در مادی مدرسه و آرامش خاله صری درد مدنیاسمان نه اما خارج از ا
  ...و مسکوت 

  
 زن و مرد نی ای گوش هاانی توانست می توان حرف زدن داشت و اگر به فرض محال منیرحسی        نه ام

 مثل نکهی گفت از ایم...  گفت ی ماوردنی همه تاب ننی گفت از ای حرف هم بزند چه میمی قدیدهه ها
 ای چه مرگش است و اند دی زند و نمی بال بال مانوسی دور افتاده از اقی های پرکنده و ماهی مرغ هانیا
  ... بود و نبود ی لعنتکی ترافنی داند و راه عالجش باز شدن ایم
  

 و نیی پادی را کششهی و آسمان شدیجی و ترانه اش پی رضا صادقی ملودی صداانی م بارانی صداکهوی        
  : آرام و نامحسوس گفت یلیبعد خطاب به پدرش خ

  
   ؟نیی رو بکشم پاشهی ؟ شدی شی نمتی بابا اذ-        

  
ت عقب  سرش را به سمی هی داد زاوی دهانش فاصله می که دستمال را از جلوی مدرسه در حالری        مد

   جهت دادرییتغ
  

   نشنتی نه بابا راحت باش فقط حاج خانوم اذ-        
  

   باالی تن صدای حاج خانوم جواب داد او هم نامحسوس و مثل آسمان بی به جانیرحسی        ام
  

   هر چه سردتر به مزاجشون سازگارترنیی نه حاج خانوم گرما-        
  

  :و در اصل آسمان حرف زد  مدرسه ری        بعد هم خطاب به مد
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.  کرد رو به بهبودن یدواریپزشکشون ابراز ام...  حال مادر ، خوب گزارش شد شبی خدا رو شکر د-        
 می ری شما می مدت که اوضاع کارو سرو سامون بدم با اجازه هی رمی بگیاگر خدا بخواد و بتونم مرخص

   ...دنشونید
  

   را صاف کردشی مدرسه صداری کرد و مدیا نگاه م ررونی        آسمان هنوز داشت ب
  

 وضع ، نی غربت بمونه و با ااری قراره تو دی دونم تا کیفقط نم...  بابا جان میشی مزاحم کارت نم-        
  ... خرج و مخارجش فیتکل

  
 یش بو توانست حدس بزند از داخلی می به خوبنیرحسی جمله را نداد اما امانی پای        سرفه اجازه 

   !...دی ای نمیخوب
  

 آن وسط ها یی جاکی را نی اورد و ماشری پارک گی به زحمت جانیرحسی امنکهی و بعد از ادندی        رس
 دست فرمان ی پارک و ثمره ی جاانی منی ماشعی سردنیچی با پادی شدند و خاله صادهیخواباند همه پ

 شد ی که نمی ایسیبا جمع و رودرنی اانیواب و م بود از خدهی با چشمان گشاد شده از ترس پرنیرحسیام
 مهابا سرزنش نکند ی بدنیجی پنی را بابت انیرحسیاز حجمه اش فاصله گرفت مجبور شد سکوت کند و ام

  : گفتی بست با نگرانی که در را مینیخاله در ح... 
  

   !نیرحسی ام-        
  

   بله-        
  

  ...موند  خونه شای ازماجهی خاله ، نت-        
  

  : ، جمعش کرد موتی زدن رنی در حنیرحسی و امنشانی سرها برگشت و سکوت پهن شد بی        همه 
  

  ! نه برداشتمشون -        
  

  ... گفت ی شکری مدرسه الهری و مددی کشی        خاله نفس راحت
  

 همه محضر نی اانی منیرحسی علت امنی به همقای خلوت بود و دقشهی مثل همکی        محضر حاج اقا ظفر ن
 شی پوش و رقهی جلرمردی پدندی رسی انقالب را انتخاب کرده بود و وقتابانی دو طرف خی به خانه کینزد
  ... لبخند به لب اورد نیرحسی بشاش امی چهره دنی برخواست و با دزشی دار از پشت مدیسف
  

  ی خوش امدی سالم پسر حاج-        
  

 یلی داد و خی که در جواب سالم ها فقط سر تکان میی کرد و بر خالف تمام وقت ها پا تندنیرحسی        ام
 پدرش یمی دست به گردن دوست قدنباریا..  اواخر نی گفت ای هم می کرد سالم نامحسوسیهنر م

 اتی در خلقریی تغه همنی هم انگار تعجب کرده بود از ارمردی را نثار صورتش کرد و پیانداخت و بوسه ا
  : با لب خندان گفت نیرحسیام...  شد خوردشیکه با پنج موم زنبور و عسل هم نم یادم
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  ! حاج آقا ؟ی خوب-        

  
 سر ی ؛ با همان چشمان پر از بهت و البته برق شاددی رسی به زحمت منیرحسی امی که تا شانه رمردی        پ

  :اره کرد  ها اشی به صندلدی کشی را جلو می که صندلینیتکان داد و در ح
  

 برسه که پسر ی کردم روزی به به به به اصال فکرشو نمدینی بشدیی خوبم بابا جان شکر خدا بفرما-        
   ...دمی روز رو دنیخدا رو شکر خدا رو صد هزار مرتبه شکر که نمردم و ا... حاج محسنو داماد کنم 

  
 و اما کی حاج آقا ظفر نزی می روبروی و چرمی مشکی های صندلی        همه سالم کردند و نشستند رو

 ی و حاضر و دقائقی حاج اقا بعد از دادن مدارک رفتند داخل اتاق عقد حیی با راهنمانیرحسیآسمان و ام
  ... داد ی مریی خاله تغی قهی و وسائل اتاق عقد را به سلستادهی با قد متوسط آنجا ایبعد زن

  
 و مابعدش سه نفر با دیچی پی مهران داخل سالن اصلیکه صدا بود ونی دکوراسریی        خاله در حال تغ

  ... تندشان وارد شدند ی عطر های و سه سبد گل و بوینیری و دو بسته شهی و سه پانیدورب
  

  : گفت ی باز شده مشی و با ننی و در همان حکی        مهران امد نزد
  

  ... رفت پسر که ی خوب بدبخت شد-        
  

  ...ط عوض کردن ها لبش را گاز گرفت         خاله وس
  

   ؟ی زنی پسرم چرا نفوذ بد م-        
  

  : وز وز کرد نیرحسی گوش امری گفت و زیدی و ببخشدی        مهران قه قه خند
  

   !نیرحسی گم امی مکی ورودت رو به قوم عجوج و مجوج تبر-        
  

  ! آمد ی سالم بعدی        و درست بعدش صدا
  

  ... بود انتی حاج سیصدا        
  

 ری پدروارش ، زی و روبوسدی پاشنیرحسی امی که به روی و ما بعدش لبخندی        بعد از سالم و احوالپرس
  :گوشش زمزمه کرد 

  
 ی در برابر حرفای و قد علم کردی دختر خطابه سر دادنی در دفاع از ای که اونطوری همون روز-        

 ی پسرنی و از پسر حاج محسن مغرور چنیای مقر بی خوای کرده و نمریت بد گ دلدمیبه عمد تند من فهم
 ری تابلو غنقدریا:  اول رسد ... می بگذری اومدی دختره وگرنه بازم مقر نمنی اری نبود االنم دمت گدیبع

  نفر کههی یوقت: درس دوم ...  از زنت دفاع نکن به جاش رک و پوست کنده بگو آره دوسش دارم میمستق
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 کنه احتماال نقشه ی اعصابتو خورد می شهی زنه شی ده و می مهی روریی تغکهوی وقت حرمتتو نشکسته چیه
  ! داره بهش ظن بد نبر یا

  
   بلند خطاب به جمع گفتی        بعد هم با صدا

  
  ! صلوات شونی خوشبختدی دو جوون و به امنی ای به سالمت-        

  
 از آسمان دفاع کرده بود می مستقریغ!  ؟انتیس!  فکر کرد نقشه ؟نیرحسیم        همه صلوات فرستادند و ا

  !؟
  

و بعد ...  دختر و پسر نامحرم و کی ی و خطابه اش راجع به رابطه انتی روزِ آمدن سلمی        بعد ف
 بود ختهی را ریآب پاک! بله ....  آسمان از گلبرگ گل هم پاک تر است نکهی خودش منوط به ایسخنران

بعد فکر کرد !  بود رده بچگانه ، کامال دلش را رو کی است و با آن خطابه چی هشی آسمان برانکهی ایور
 عشق با منطق بی احساس عجنی و ادغام ای مقصود خاصی جوجه نی در جوار اشی هوشبی اواخر ضرنیا

  ... روشنش افت کرده شهیهم
  

 مغزشان گریکه د...  کند و ساده یآدم ها را ابله مکه ...  عشق است یماری هم از عوارض بنی ادی        شا
 سکه انداخته بود که صد سکه بپرد باال کی...  رو دست زده بود انتیپس س...  کندینصف قبل هم کار نم

 ی سالها بی را از خواب زمستاننیرحسی امنکهی اای چه خبر است و نیرحسی خواست بداند ته دل امیم... 
  ! کند داری بیتفاوت

  
  ... هر دودی      و شا  
  

  نیرحسی امی شانه ی        خاله زد رو
  

  ! ... خواد خطبه بخونه ی حاج آقا منی مادر بشیی کجا-        
  

  : گفت نیی پایی        آسمان باز با تن صدا
  

  ... خوام قبلش با مامانم حرف بزنم ی اگر ممکنه م-        
  

  ... را زد پی اورد و اسکا اش را دری گوشعی سرنی حسری        ام
  

 غرق بود و مادر آسمان و دخترش در حال زار زدن بودند انتی سی در فکر حرف هانیرحسی        هنوز ام
 نیا...  خواهند بکشندش ؟ ی دانست که چه ؟ مگر می قبل ازدواج ها را نمی اشک های فلسفه نیو اصال ا

 ی غهی تری رود زی مدارد کند انگار ی مهی گری طورکی...  ؟ ستی ادا و اصول قصه اش چنیا... اشک ها 
 ی مهیمادرش از او بدتر گر...  برندشی میری کند به اسی نداند فکر میهر کس! ...  اش یغول زندگ

 شود و حس ششمش را پس ی داند خوشبخت نمیانگار م!  مادر ی خوشبخت شیاله:  زد یکرد و زار م
 ازدواج خی ازدواج هم تکرار مکرر تارنی داند ای منکهی اایاه باشد و  اشتبشییشگوی کند پی زند و دعا میم

 قبل از عقد و قبل از رفتن به خانه ی اشک هانیاصال همه اش مزخرف است ا...  است گری ناهمگون دیها
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 اسف بار روبرو شده بود و همان موقع هم در تی وضعنی مهران با ای بار داخل عروسنیاول...  همسری
 ی خودشان خواستند و منکهی امد که مگر نه اشی سوال پمت عالشی دلخراش برای صحنه هانیبرابر ا

 ی تو پوست خودش نمادیخوشحالِ از شوق ز:  و مهران گفته بود ستی چی اشک و سوگ وارنیخواهند و ا
  ... و وحشت دی بود و همه اش ترس بود و ترددهی اشک ها ندانی میگنجه و هر چه نگاه کرده بود شوق

  
 سنت کی دی فکر کرد شانیرحسی را پاک کرد و باز امشی        تماس که قطع شد آسمان ، اشک ها

  ! ردش کنند دی و همه باستیمیقد
  

 درون ی دارم که منو از شر گرگاییچون خدا... هنوز ...  خندمیهنوز دارم م!  روزگار ال مراد نی        بب
 یو م...  خودم رو دارم ی بود اما گذشت و من هنوز خدایامشب شب سخت...  داره یتو در امان نگه م

 رو ای رسم و دنی ارزوهام متک مونم و به تک یزنده م... من ...  با تمون گرگ هاتری و بمنیبب... خندم
 امروزت هم درد ی هایلی سی خندم و جای هنوز دارم منیبب...  کنمی ادمها می برای قشنگ تریجا

  ! خندم ی هنوز هم دارم منیبب... رهم گذاره  من میچون خدا... نداشت 
  

 سکوت یبای و همه جا را ُنت زهی حاج اقا شروع کرد به خواندن آی نبود وقتنیرحسی دل امی        دل تو
 ی دقائق صدانی که در انیرحسی دانست جز خود امی کس نمچی به آرزو گرفت و هدنی رسزیشعف انگ
 دی شنی نمی اصال کسدیو شا ... نیرحسی دم و بازدم امیکه صدا اسمان هم همانقدر تند هست ینفس ها

  ! زند ی درست مثل جوجه ها تند و تند می مقصود خاصیکه قلب جوجه 
  

 خط نی و گذشتن از ای شادانیمرز م...  منقلب بودند ی طور خاصکی نکاح همه ی هی        زمان خواندن آ
 که ی زندگکیو ...  کالبد کیو جان گرفتن در .. .قرمز محرم و نامحرم و گره خوردن دو سرنوشت 

 مثل تمام مراسم نمهرا...  داشت ی خوبی صدارونی هندوانه ، داخلش نامعلوم بود و از بکیدرست مثل 
 شک نداشت از نیرحسی و اممی تنظهی سه پای رونی امده بود ؛ دوربمانی که دست راستشان بود پر و پییها

 مهران و زبان دلقک وارش ی و به وقتش مضحکه ردی گیدارد سوژه م زانشی عرق ریلحظه به لحظه 
 نفسش بند آمد از فرط مشامش هوا خورد به ی بینطوری همی مقصودی جوجه یخواهد شد و بعد که بو

   ، تجربه اش نکرده بودزانی حجمه و منی که تا بحال با ای حسای و جانیه
  

 نی انیرحسی امدند و امی ها کش مهی و ثاندی انجامیبه طول م به اندازه هفتاد ساعت هی آی        هر کلمه 
 اش از شدت ورود و نهیس...  آورد ی را تاب نمی مرز محرم و نامحرمنی و شوق رد شدن از ای شادزانیم

 نی خوشحال و در عنقدری ال کرد تابحای در حال شکافته شدن بود و داشت با خودش فکر مژنیخروج اکس
  ...ت هرگز حال نگران نبوده اس

  
 مچ دست نیرحسی کرد و امی آسمان با لبخند ، نگاهشان می بله دنی منتظر شنکی        حاج آقا ظفر ن

  ... شکست آنقدر که بابت فائق آمدن بر استرسش فشارش داد بایراستش را تقر
  

  : آمد و خاله به حرف امد ی آسمان نمی        صدا
  

   ...ادی و بنهی دخترمون گل و بچدیو تا جوون صلوات بفرست دنی ای و سالمتی شادی برا-        
  



  تایس
  

 

 

443

را  » نهیعروس رفته گل بچ«  مزخرف ی که جمله ی به کساننیرحسی        همه صلوات را فرستادند و ام
 باب کرده اند که چه بشود بی و غربی عجی چه طرح استرس زایعنیاختراع کرده لعنت فرستاد ؛ اصال 

توهم زده اند ... اورند ؟ ی در بی پر از شور و نگرانی هاهی ثاننی در ایاعصاب پسر هادمار از روزگار ... ؟
   گفتی ؟ مهران داشت منندیملت ؟ گل از کجا بچ

  
   ...دمی تو آب بعد خدمت مذارمشونیم!  به به خوش بو بود عروس خانوم گالتون -        

  
 گوش ری زنیرحسی امنباریر کرد و باز سکوت و ا آخر را تکرای هی و حاج آقا آدندی        کل جمع خند
  :آسمان زمزمه کرد 

  
   !ی کنوانمی دی خوای مای بله یگی م-        

  
 کرد و سرخ شد و ی بازشی و با دست هادشی فرو کرد داخل چادر تمام سفشتری        آسمان سرش را ب

  :گفت 
  

  ! ... بله -        
  

باورش ...  گفته بود بله ی مرز محرم و نامحرمنیدر جواب ا... بله :  بود آسمان گفته... بله :         گفت 
...  تمام شده بود گفت بله زی همه چگرید ! ی مقصود خاصیجوجه ... آسمان گفته بود بله ...  شد ینم
   وسط افکارشدی خاله پرکهوی
  

   ؟یدی خاله جان چرا جواب حاج آقا رو نم-        
  

   زدیده ا        مهران تپق خن
  

  نهی فکر کنم دامادم رفته گل بچ-        
  

   کردلی حرفش را تکمانتی        س
  

  ننی برو بابا جان اصال چه معنا داره فقط خانوما برن گل بچ-        
  

 ری و اسمان هم سرخ شده و متبسم و مدجی گنیرحسیو ام...  همهمه و خنده ی        اتاق عقد پر از صدا
مهران آن وسط ....  سرفه اش را خفه کند و از شدت فشار قرمز شده بود یکرد صدا ی میمدرسه سع

   زندیحرف م
  

 ... ی دودیی و چاشی کنن واسه آتی جمع مزمی هرنی بدبخت مردا مننی چی البته خانوما گل م-        
  ! جمع کنه زمیاالن داماد رفته ه

  
  واتصل:  خنده گفت ی تمام کردن صدای براانتی        س
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 « دی تازه فهمنیرحسی را خواند و امهی دوباره آکی        و بعد از فرستادنش توسط جمع ، حاج آقا ظفر ن
   !ستیمخصوص خانم ها ن» بله 

  
  ! خاله الطافش را به اوج خود رساند دندی که رسعصری        به ول

  
  .. و کاراشون  دوتا امروز برن دنبال وسائلنی ادی حاج اقا اگر اجازه بد-        

  
  ! االن ؟یعنی امروز -        

  
  : سرعتش را کم کرد و خاله ادامه داد نیرحسی        ام

  
 امروز برن دنبال نیاز هم...  هم حالل ترن ی مادر براریعقد کردن و از ش...  چرا که نه حاج اقا -        

   ...ونشونیدرست کردن اش
  

   ؟ی چه کارگهیان خونه دارن ؛ د جنیرحسی بودم امدهی من شن-        
  

 خاله یول!  رسوب کرد شانی تنها ماندن های پاک شدن بهانه ی برانیرحسی امی انهی        نفس در س
  درستش کرد

  
 وسائلش باب دی که زن قراره بره توش بای زندگکی بوده حاج اقا فرق داره با ی اون خونه مجرد-        

  ...بخواد خونه رو عوض کنه  خانومش دیدل زن باشه اصال شا
  

  : مدرسه به دخترش نگاه کرد ری        مد
  

   آره بابا ؟ -        
  

 حرصش گرفت و خاله نیرحسی        آسمان هم زل زد به پدرش و مسکوت و مردد و پر از وقار کاذب و ام
  :باز درستش کرد 

  
   !دای دونی م خودتوندی بمونرونی ب9 از شتری خونه بنی زود برگرد-        

  
  .... ادامه نداد گری که باز شروع شد دیی عمل انجام شده و سرفه هانی مدرسه در اری        مد

  
  : گفت ینیی پای شد و اسمان با تن صداادهی مدرسه پری        مد

  
  .... شم ادهی بابا اگر الزمه پ-        

  
 ؛ دست آزادش را باال شی دهانش و سرفه هایلو برد جی که باز دستمال را می مدرسه در حالری        مد

  : نه و بعد هم شکسته بسته جواب داد یآورد به نشانه 
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  ... به سالمت نی نه بابا جان بر-        
  

   آسمانی مدرسه که رفت داخل خانه زد پشت شانه ری        مد
  

  ! شو برو جلو دخترم ادهی پ-        
  

 ی کرد و ارنجش را گذاشت روپی جلو و راه حلقش را کدی اسمان پریه جا انگار قلبش بنیرحسی        ام
 شد و اسمان همانطور ی داشت نفس بکشد و مگر می دهانش و سعی باز و انگشتش را گرفت جلوی شهیش

  :خاله حرفش را تکرار کرد ... در سکوت باز به خاله زل زد 
  

   ؟ی چرا معطلگهی پاشو د-        
  

  : نشنود جواب داد نی حسری داشت مثال امی که سعی طورنهیام و با طمان        آسمان آر
  

   !دیی شما بفرمانی شما بزرگ تر-        
  

 بلند زد و با نگاه تند ی و قه قه اردی موجه بگی بهانه نی خنده اش را بابت ای نتوانست جلونیرحسی        ام
  ... کرد که چشمانش به اشک امد دایقدر سرفه ادامه پخاله خنده اش در نطفه خفه شد و به سرفه افتاد و ان

  
  ! پا را فراتر گذاشت نباری        خاله ا

  
  ! شوهرت دختر جان خفه شد ی بزن پشت شونه -        

  
  :        آسمان همانطور مات زده گفت 

  
  ! هوم ؟-        

  
   :دی        خاله داد کش

  
  !بچم  بزن پشت شونش خفه شد گمی م-        

  
 بهی اورده و غرورشی همه احساس متضاد و نی شده بود از ای که انگار خون و نفسش قاطنیرحسی        ام

 نی به سرفه افتاد و حلقش سوخت و آسمان آرام زد پشت شانه اش و با اشتریبه دل و روده و معده اش ب
  ! هپروت ی و رفت به آسمان هادی بال کشنیرحسیتماس دل ام

  
  : کرد دیاله دست بردار نبود و تاک        خ

  
  ! راه نفسش باز شه ؟ی زنی مای دخترم ی کنی ناز می االن دار-        

  
  : تند تر شد شی کرد و اسمان نفس هادی وضعش را تشدنی و ادی خندشی وسط سرفه هانی حسری        ام
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   !دی شما بزنشهی م-        

  
          خاله براق شد

  
  ! من بزنم ؟یزنش تو -        

  
 محکم بزند بای تقری کرد سه ضربه ی و از همان دور سعدی و آه گونه کشقی عمی        آسمان مستاصل نفس

 که در حال یی به سرفه هاای مانده بود به دل و جانش فکر کند نیرحسیو ام .... نیرحسی امیپشت شانه 
  ! کرده بود باز ی اش را کمهیاه ر نوازش گونه ری ضربه هانیانگار هم... بند آمدن بودند 

  
   :دی        خاله پرس

  
   خاله جان ؟ی بهتر شد-        

  
 با همان لبخند و حس گنگ ، سر تکان داد و خواست حرکت کند که خاله خم شد و درب نیرحسی        ام

  :سمت آسمان را باز کرد 
  

  .... جلو ، کنار شوهرت نی برو بش-        
  

 به درب و دی چسبشتری نشست و با توان هر چه بنیرحسی اجبار رفت و کنار امی با مکث و از رو        آسمان
  ! ... اش رهیدستگ

  
  ! وجودش را الی سعی را حرکت داد و بودن آسمان ، مانی ماشنیرحسی        ام

  
   :دیچی پیا م رشی ابوذر و خاله از آن پشت ، سفارش هادانی رفت سمت می را معصری ولنیرحسی        ام

  
 نه ای هست بخواد بخره ی الهی وسای هست الشی باب منهی ؛ ببنهی اسمان جون خونتو ببنی ری امروز م-        

 ؛ نی غافل بشی اصلی عشق و حال و از کارای پنی برنیرحسی امنمی خواد کال خونه رو عوض کنه ؛ نبیم
 کسا یاالن که مثه ب ... رمی بگرو یم عقد و عروس معلوم شه مراسفیاالن براتون مهلت گرفتم که زودتر تکل

 ی خوام نمی و گله ببرم محضر ؛ نملی خوام ای خوام شلوغ شه نمی که نمی محضر اونقدر بهونه گرفتمیرفت
 ی نمگهی دی ولی زنتو هم بستی خانواده ی دست و پایچیحاال تو و خواهر برادرت ه...  خوام یخوام نم

 کنم و ی صبر مگهی ماه دهی که من حداکثر نیار شه پس زودتر کاراتونو کن خلوت برگذیشه مراسم عروس
  ... مو چشی من پینی بی گله نکنن زشته مادر تو مو ملی تا فامرمی گیمراسمو م

  
 ی خشک و خالدهی ما اومدن خوردن و بردن به خودشون که رسی گن زمان مجلس بچه های بعد نم-        

   ؟نیرحسی امیدیشن...  بلند کنم هی در و همساشی سرمو پدی بای دونم چطوریرفتن عقد کردن االن من نم
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 محرم ی مقصود خاصی جمله اش به جوجه نی کرد االن که خاله برود اولی داشت فکر منیرحسی        ام
 کند و خاله داد ی بدتر حرف بکشد چه غلطای وسط نتوانست حرف بزند و نیشده اش چه باشد و اگر ا

   :دیکش
  

   ؟ــــــــنیرحسی ام-        
  

  ... کرد ی برگشته بود و دنده را نگاه می        سر آسمان کم
  

  : نگاه کرد نهی به آی کمنیرحسی        ام
  

  ! ؟ی بله خاله ؟ با من-        
  

  : جواب داد ی        خاله شاک
  

 الدوله سیناصر جان مراسم عقدتو با انخدا رحمتت کنه ...  شاه قاجارم خاله نی پس نه با ناصر الد-        
 از کارات ی محبوبت خوش بگذرونی با ملکه ینر!  ها ی کاراتو کنمیدی انجام مگهی ماه دکیتا حداکثر 

   ! ...شن کی ما شری تو شادانی قاجار منتظرن بلی اکیباالخره !!!  ها یغافل ش
  

  : شد گفت ی مادهی که پینی        بعد هم در ح
  

  ... به امان خدا نی بر-        
  

 بود که داشت با اسکوترش وسط پاسداران تست ی مات دختر بچه انیرحسی        درب خانه را که بست ام
دلش ، معده اش ، روده  ... رونی بدیای شود و بلی االن است که سالی سعی مانی کرد و فکر کرد ایتعادل م

 داشت زهی شده بود که ذوق گرفتن جایبچه مدرسه ا بود و درست مانند ختهیاش و تمام آماجش به هم ر
 ی آسمان هم نمی نفس های حرارت و صدای گرداند داخل کوره ی کرد و دوباره برش میمنجمدش م

 گذشت که دوباره درب خانه باز شد و خاله ، قهی دانست چند دقینم! ... امد چه برسد به حرف زدنش 
  :گاهشان کرد و گفت  به دست هاج و واج نی مشکی زباله لونینا
  

   ؟نی شما هنوز نرفت-        
  

  ... را حرکت داد نی ماشنیرحسی        ام
  

 نی ای و وقتدی چرخی مابانی به خابانی هدف فقط خیو ب ! دندی دوی منیرحسی        سلول به سلول ام
  :ت  سکوت موج برداشانی در می شاد رضا رخساری را زد و ترانه نی ضبط ماشدیسکوت را د

  
 ومدهیحاال باز ن ... ی دل تنگم اومدادتی عیواسه  ...یکه به چنگم اومد...  دور ی        من از اون ساال

هنوز ...  ترانه را رد کرد نیرحسیام .... ی خواب قشنگ از تو چشام بپرهیمثه  .. ی برشمی از پی خوایم
 ی آدم نسخه ی برااهی ثق سانندرست م دارشان دی موج منفی اهنگ هانیبا ا!  خواهد برود ؟ی مامدهین

  !برود ؟...  اورده رشیتازه گ! ... کجا برود ؟  ... چندی پینحس م
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  دی        اسمان پرس

  
   ؟می ری ممی کجا دار-        

  
  ! دونم ی نم-        

  
   ؟ی چیعنی -        

  
 ی با دلم بی کار کردیچ ! رهیرم م و ادرس از خاطابونی کنارتم ماه و سال و خی وقتنکهی ایعنی -        

  ...انصاف 
  

  : ها نگاه کرد و زمزمه کرد نی و ماشابانی        آسمان به روبرو و خ
  

   ؟نی ناراحت-        
  

  : و فرمان را با دست راستش نگه داشت دی ، انگشت سبابه اش را به چانه اش کشنیرحسی        ام
  

  ! ؟یدی دلمو دزدنکهی ؟ از ای از چ-        
  

   نه-        
  

   ؟ی پس از چ-        
  

  دی ولش کنیچی از ه-        
  

  ی بگدیبا!  که شهی نم-        
  

  دی نبود باور کنیچی ه-        
  

   ...یدی پرسی اگر نبود سوال نم-        
  

  دی بهاروند باور کنی آقا-        
  

  !!! ؟ی چ-        
  

   ؟ی رو چی چ-        
  

   ؟ی گفتی ؟ چی چی همون که گفت-        
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 خودش را یول!  بود داد بکشد کی نزدتی از شدت عصباننیرحسی روبرو ساکت ماند و امجی        آسمان گ
  :کنترل کرد و آرام گفت 

  
   ...گهی دکباریفقط  ... گهی دکباری اگر ی تکرار کنگهی دکباری اگر -        

  
  !حرفش را خورد و اسمان حرف را عوض کرد  !  نکرددای        بعد اخر جمله را پ

  
  !... شلوغ ی جاهی می بر-        

  
 ی مهربان و ساقاری خواهد و ی امن می جاکیاالن ! ...  شلوغ داخل حلقش ی فکر کرد جانیرحسی        ام

  ! شلوغ ؟یجا... 
  

  !! شلوغ ی جاهی برمت ی االن م-        
  

  : کرد گفت ی که به درب بزرگش نگاه مینی آسمان در حدندی که رسی پدری به خانه -        
  

   چرا ؟می اومدنجای ا-        
  

  : بود گفت شی درخت روبروی که چشمش به شاخه هاینی کمر بندش را باز کرد و در حنیرحسی        ام
  

  ! شلوغ پر دار و درخت که دلت باز شه ی جاهی اوردمت -        
  

  :ا باز کرد و گفت  بعد هم در ر-        
  

  ! ... شو ادهی پ-        
  

 برد و ی وقت سال هوش از سر منی ای سنجد های فکر کرد بونیرحسی اسمان هنوز نشسته بود و ام-        
 را کرده نجای ازیی جا مانده از پای و رنگ و برگ هاواری دی تاب برداشته روی محمدی و گل هااسی یبو

   !یلی حالش خوب است خیلیروز خام! ....  از بهشت یتکه ا
  

 کی دیبعد که د...  شکر یاله:  و از ته دلش گفت دی کشقی نفس عمکی ماه نی فروردی        درون هوا
فروند آسمان هنوز نشسته است ؛ رفت سمتش و درب را باز کرد و با کرور کرور استرس و گرما و حرارت 

 دارند از رگ و یرئ موج نامگنالی سگنانیو حس کرد س شکم آسمان کمربند را باز کرد یخم شد و از رو
 و دهیی که اسمان رنگش به قرمز پر رنگ گرادی عقب رفت و دیکم!  کنند ی مهوششی گذرد و بی مشیپ

 ی وحشالی سعی تر برد و در جوشش ماکی کرده باشد سرش را نزدی وجودش را راضسی بلمنکهی ایبرا
  : گوش آسمان زمزمه کرد ریشده ز

  
  ! ؟نیی پاارمتی بای نیی پایای م-        
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 ی پر شده از بهار را نوازش می که شاخه هایمی پرندگان خوش خوان و نسگری گنجشک ها و دی        صدا
  ... نه اما نیرحسی امی تاب شده ی دل بی آمد و صدایکرد م

  
 دوباره نیرحسیام ... تی جدنی زل زده بود و انگار مسخ انیرحسی اماهی        آسمان همانطور به چشمان س

  دیپرس
  

   !ی رو امتحان کنی دومی خوای م-        
  

 و در آن لحظه هر دی باری که از نگاهش مطنتی شیادی ززانی جور لحن بدجنس شده و مکی        با 
  : و زمزمه کرد اوردی تاب ننیرحسی نگاه امری کرد و اسمان زی را از مسخ میدختر

  
   !شی نه اول-        

  
 پر رنگ زد و ی و دست به کمر ، لبخندشی زندگی همانطور زل زده به اسمان آباری اختی بنیرحسی        ام

  : تکان داد ی عقب رفت و دستش را کمیکم
  

  ! مادمازل دیی پس بفرما-        
  

 بپرسد یزی چنیرحسی و اصال الزم نبود امدی باری اش استرس و خجالت مافهی شد و از قادهی        آسمان پ
 زد اسمان در ی لرزان و چشمان لرزان تر داد می و لب هاانی در میکی ی شدن هادی سرخ و سفنیو ا

 نی دهد و اصیشخ توانست تی مطی شرانی دست اول بودنش را در همنی ادیشا ! ستی نی نرمالتیوضع
 شد و همه ی نمنیری ش گرفتی رو نمنقدری کرد اگر آسمان ای گنج بود و خوب که فکر منیرحسی امیبرا
 کی...  جذاب بود نیرحسی امی برایگری طور دشیای رو گرفتن ها و حنی به کنار و اشی های سر تق بازی

  !کدام بود ؟ ! یری ویری قای داد ی میلی ویلی که ته دلش را به قول مهران قیطور
  

  :و گفت  را زد موتی با دست چپ در را بست و رنیرحسی شد و امادهی        اسمان پ
  

  ! برو جلو شما -        
  

 تالشش را کرد نی شود اخری که قرار است زندانی رفت به سمت درب مثل کسی        اسمان همانطور که م
!  
  

  ! بخورم چی ساندوهی نمی ازاد بشی کم هوس کردم برم تو فضاهی گرسنمه -        
  

 ی جوجه ی مغز فندقی روختی را ری؛ آب پاک زد ی وجودش داشت قه قه مسی که بلمنیرحسی        و ام
  ! خلوت نی فرار از ای اش برای ابکی و نقشه هایمقصود خاص

  
  می خوری ماطی ازاد حی تو فضامینی شی ممیای کنم می درست مچمیساندو!  قربون توی گرسنگ-        

  
   تالش کردگری        اسمان بار د
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  ! خونه نباشه  کههیی ازاد جای منطورم از فضا-        

  
   بستی باز شده اش را کمشی را داخل قفل چرخاند و نچیی سونیرحسی        ام

  
 نباروی که خونه نباشه ای ازادی برم همون فضای فردا می منظورتو گفتری ، دی گوشتیایدی ویکی و-        
  .!! .. که خونه باشه ی آزادیدلم لک زده واسه فضا...  ما بساز ی داشته نیبا هم

  
  : گفت یگری        بعد سرش را برگرداند و برد جلو و درست کنار گوشش آهسته تر از هر وقت د

  
  ! تو یخدا...  و ی که من باشم و تو باشیی جا-        

  
 سرش را عقب برد تا فعل و انفعاالت سلول به سلول آسمان را اسکن کند و حظش را ببرد ی        بعد هم کم

   ...خی رنگ و اتش و ی و بدی شد و سفی سرخ می بدجنس هسی بلمی همه حرف هانی انی بچارهیو اسمان ب
  

          دستش را دراز کرد به داخل خانه
  

  ! تو ؟ی ری نم-        
  

 نیرحسی اش تکان خورد و امنهی سی شده بود و با نفسش قفسه رهی برگ گرفته خی        آسمان به دو پله 
  :باز زمزمه کرد 

  
  ! خورمت ی نترس نم-        

  
 خواهد ی کند مینکند واقعا فکر م:  باز شد و فکر کرد ششی باز ننیرحسی        آسمان رفت داخل و ام

   !زی سحرامیای غول درخت لوبکیبشود شام 
  

 ی اسمان گرفت و گفت می که دو ورق اسکناس را جلوی امد آن روزادشی        در را پشت سرش بست و 
   نبود ؟نی کرده بود ؟ نه قصدش اریتحق.... ند و استخدامش کند خواهد لطف ک

  
 گذاشتند ی سبز بهاری ادغام با برگ هایزیی مانده از درختان پای برگ های که روگری        دو قدم د

در ان شب .... را خوانده »  خوام ی رو مبمیامشب شب مهتابِ حب«  بود و دهی افتاد همانجا دراز کشادشی
 بود که تازه حس ییها رمق و همان روزی هوش و بی هنر دست اکراد ، بیران و ان ممنوعه سراسر با

...  دانست چه مرگش است یکه اصال نم...  بود ان روزها بیعشق داخل جانش جوانه زده بود و چه عج
نار  کشیو دارو!  استرس و اعصاب گرفته ی موقتیماری بکی کرد یفکر م...  دانست عاشق شده یاصال نم

  !چقدر ابلهانه ... اسمان بودن است 
  

 رفت نیرحسی شود امی خانه منی بود و انگار بار اول است وارد استادهی ااطی        آسمان همانطور وسط ح
   تختی تخت و با کف دستش زد رویو نشست رو
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   ...نی بشای ب-        
  

   !نیرحسی و دوباره به امی خالیعد به جا بنیرحسی الل ها باز زل زد اول به امنی        آسمان مثل ا
  

  : دوباره تکرار کرد نیرحسی        ام
  

  ! منتظرم -        
  

 ی خانه کی...  دادند ی منی حسری را به امای شد و انگار دنکی        اسمان قدم از قدم برداشت و نزد
  ... که مال اوست ی دل پر شور و اسمانکی و یخال

  
  : به حرف امد ی اهیو بعد چند ثان ! ی مترکی ی فاصله ا        نشست اما با

  
  ! بود روزی دنی انگار هم-        

  
  ... داد هی تخت و خودش را تکی کف دستش رونیرحسی        ام

  
   ؟ی که چ-        

  
   !دی تخت منو انداختی و از رونی که شما زد-        

  
   سرفه کردنیرحسی        ام

  
  ! مونده ؟ادتیام خاطراتت فقط همون انداختن  از تم-        

  
  : دوباره تکرار کرد نیرحسیام...  لبخند زد یفقط کم ... ی        آسمان کم

  
   جواب سوالمو بده ؟-        

  
   بگم ؟ی چ-        

  
   ؟ی چگهی د-        

  
  .. خوب -        

  
  ... جابه جا شد شی سر جای کمنیرحسی        ام

  
   ؟ی خوب چ-        

  
  می خوردمروی ننجای انکهی ا-        
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   ؟گهی د-        

  
   بهاروندی اقاگهی بسه د-        

  
 جمله نی کرد و تاب اورد و تنها به ای تنها خودخوری حرصش گرفت وللشی فامدنی از شننیرحسی        ام

  بسنده کرد
  

   ؟گهید...  خوام بشنوم ی م-        
  

   ؟نی بشنودی خوای چرا منی دونی همشونو م شما که-        
  

برق چشاتو دوست دارم شب  ... هییزنگ صداتو دوست دارم مثه الال...  چون صداتو دوست دارم -        
   ...دهیطرز نگاتو دوست دارم به ادم جون م ....دهی بارون میعطر و هواتو دوست دارم بو ... هیمهتاب

  
  ! دور اسی شاخه نی داشت از ای چشم بر نمنیرحسی و امنیی را انداخت پا و سرشدی خندزی        اسمان ر

  
   ؟ی خندی چرا م-        

  
  ! به شعرتون -        

  
   مگه شعرم چشه ؟-        

  
  ! نداشت اخه ؟ی ربط-        

  
 پشتش نگاه دی سفی و پرده ی اشهی شی ها و پنجره واری گوشش را فشار داد و به دی الله نیرحسی        ام

  :کرد و زمزمه کرد 
  

   !دهی پرتمی که اونقد خوشحال و خجسته ام که پاک عقالننهی ربطش به ا-        
  

  ! رگ شعرش قلمبه زد باال نیرحسی و باز امدی خندزی        اسمان دوباره ر
  

 پنجره هم ی لب گلها...اسمان چکه کند ...  فاجعه کمتر بشود نی تو عمق ای تو بخند مگر از خنده -        
 ی خوریبر لب ساحل دور تو هوا م...  تو آخر بشود ی ما به شکر های دل خسته یتا نشد ها... تر بشود 
 دل یخنده کن تا که هوا...  بشود رنرسد تا به خدا ش...  شکنم کنج دلم ی آه را منی ، زمچارهیاما منِ ب

 از ان کز تب هجران تو پر پر بشود شیپ... دارد یگاه ز تو چشم نچارهیدل ب...  تو معطر بشود یمن ز صدا
  ! ....مهربان تر دل تو با دل من گر بشود  ... ری به چشمان قشنگت دل سرهی شوم خیم...
  

  ... گفت شی پاری کشاند به زی که می گرفت و در حالواری دی روی        بعد هم چشمش را از قمر
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   ؟ی بدیی چاهی به من ی خوای نم-        
  

   هوم ؟- -        
  

   ؟ی خوای نم-        
  

   ؟دی خوای م- -        
  

   رو ؟ی چ-        
  

   !گهی رو دیی چا- -        
  

   اهان-        
  

   ؟دی خوای م- -        
  

  ! خوام ی ؟ اره مگهی دیی چا-        
  

 محو شدن آسمان پشت پرده ی هیان تخت ماند ؛ قد دو ثی که روی کمنیرحسی        اسمان رفت داخل و ام
 از ترس تکان شی در ، شانه های صدادنیاسمان به محض شن... بلند شد و رفت داخل شی؛ او هم از جا

   :دی پرسی با بدجنسنیرحسیخورد و ام
  

  ! ؟یدی ترس-        
  

 ری زیند تا کتراسمان نگاهش را از در کشا!  توانست ببندد ی رقمه نمچی باز شده اش را هم هشی        ن
  : لب گفت ریدستش و ز

  
  ! نه -        

  
 در را نبسته بود و با ی برق را روشن کرد و هنوز درست و حسابنیرحسی        چادرش هنوز سرش بود و ام

 کرد و ی مقصود خاصی حساس کردن جوجه ی کار را فقط برانیدست محکم فشارش داد و قفلش کرد و ا
  : در امد شی به هدف خورد که صدارشیت

  
   ؟نی کنی درو چرا قفل م-        

  
 خانه و نوار کاست را داخلش ی گوشه یمی باز شده رفت سمت ضبط قدشی با همان ننی حسری        ام

  ...گذاشت 
  

  !ی از عدم فرار زندانیری جلوگی براینطوری هم-        
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 مهی را چرخاند و در را باز کرد و ندیو کل را زد و بعد رفت سمت در تی مکث کرد و کبری        آسمان کم
 ی بعد از دقائقنیرحسی و امدیچی خانه پی در فضای مرحوم ناصر عبداللهیمی قدی کرد و ملودشیباز رها

  ... شد کی نزدنیرحسیم ، در حال شستن استکان ها بود و انکی سیرفت داخل اشپزخانه و اسمان جلو
  

   ؟ی چرا درو باز کرد-        
  

 ، دستش را از پشت سر اسمان و کنار نیرحسی استکان و امی رودی کشی   اسمان اسکاچ را محکم م     
  ! را برداشت رهی گی استکان رونیرحسی حرکت تکان خورد و امنیگوشش دراز کرد و اسمان با ا

  
  !نه تو رو !  خوام اب بخورم ی م-        

  
  !کرد  ی حداقل سعای        آسمان به کارش ادامه داد 

  
  ... هست خچالی آب تو -        

  
  !!... آب خوش مزه تره نی ا-        

  
  ... ذارم ی میی االن چا-        

  
   !می خوری متمیی چا-        

  
بلند و  » یهـ«  و نیرحسی ستبر امنهی را باز کرد و آسمان خواست عقب برود خورد به سری        بعد هم ش

 شد دهی پاشوانی لی و اب ها ، با برخوردشان به لبه دی از اسمان ترسشتری بنیسرحی و امدی کشی مانندغیج
  ! سر و صورت جفتشان یرو
  

 ی لبخند زنان و آسمان اخم کنان رفتند سمت حوله و جفتشان با هم دست بردند به حوله نیرحسی        ام
 و دی اسمان دستش را کش خورد به هم و بالفورشانی کنار در ، سر انگشت های نصب شده لهی میرو
   لب گفتری حوله را کش رفت و زنیرحسیام
  

  ! فعال گربه برقصون تا به وقتش -        
  

  :        اسمان سرش را قلدرمآبانه باال کرد و گفت 
  

   هوم ؟-        
  

  : لبخند زد نیرحسی        ام
  

  ! ؟دی دارلی میی من چای بانو-        
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 در حال خشک کردن سر و صورتش حرفش را عوض نیرحسی کرد و امیشت نگاه م        اسمان هنوز دا
  :کرد 

  
  ! تشنمه اری رو بیی خانوم چا-        

  
  ... قرمز و نشست ی        و بعد رفت سمت پشت

  
  :        اسمان زمزمه کرد 

  
  ! چشم -        

  
  : خواند ی داشت می را اورد و ناصر عبداللهیی        اسمان چا

  
  ... گفتای از بد دنستیهر چه شب با من ز...  گفت بای زیا  مرا نکتهری        مادر پ

  
   ...یمان ی انگشت کتاب سالها میال ... ی        گفت پروانه مشو ، که به سرگردان

  
  ی شعله یگر شو... زندی ، چه ز تو بگریوس که کژدم نشو ... زندی خبتی        فکر طاووس مباش که به ع

 که در او ستی ننهی آ یزندگ ... زندی رتی پاریز,  اشک به چشم یور شو ... زندی پرهیشمع ، از تو م
چون ...  به اندوه مبند  گر چه غم همره توست ، دل ... یگذری خاطره ست که بر او م یزندگ ... ینگر یم

  ...ا خار کنند  باش نه خاک که تو رنینه زم...  باش و بخند خون به دل.... خم حافظ باش 
  

 تو ، دنی دهیبس به ... آسمان باش که خلق به نگاهت بخرند ...  ذهن ترا پر ز مرداب کنند ی        وانگه
  ....سر به باال ببرند 

  
   لب زدنیرحسی        اسمان ننشسته بود که ام

  
 شی پی گردی بر م بند و بساطانی و ای روسری تو اتاق و بیری دم می وقت مقهی بهت پنج دق-        

   ؟یشنفت... شوهرت 
  

 سرش نیرحسی و مات و بهت زده و مسکوت نگاهش کرد و امینی        اسمان همانطور خم و دست به س
  ! ... رفت و خاموشش کرد ی ور مشی بود و داشت با گوشنییپا
  

 مچ ی رویت بند فلز به ساعنیرحسی کرد و بعد امی        سرش را که باال کرد اسمان هنوز داشت نگاهش م
   انداخت و با لبخند گفتیدست چپش نگاه

  
 ی باشنجایزمان تموم شه و تو هنوز ا...  مونده گشی دی هی ثانی و سقهی رفت و چهار دقشی ثانی س-        

  !!! شم ی که گفتم خودم دست به کار میزیبدون انجام چ
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 رشی دانست تی شد و خوب مرهی مآبانه به اسمان خ ابرو باال انداخت و بدجنسینی به سرهی        بعد هم خ
  !به هدف خواهد خورد 

  
   رو ؟ی چاینی سنی انیی پایذاری نم-        

  
   لب گفتری گذاشت و زری را با تاخینی        اسمان س

  
   حرفتوننی از انی بگذرشهی م-        

  
  ... شد و همچنان لبخند زنان رهی خی به چانیرحسی        ام

  
  ! شرط کیبه  ... هی خوش رنگی چا-        
  

   جواب دادعی        اسمان سر
  

   باشه قبولی هر چی چه شرط-        
  

   بازتر شدششی را برداشت و نی چانیرحسی        ام
  

   ؟ی هر چ-        
  

   کرددی تاکنیرحسی مکث کرد و امی        اسمان کم
  

   ؟ی هر چ-        
  

  ل گفت        اسمان مستاص
  

   ...ی هر چ-        
  

   کرد و گفتی هومیسی بلمی افهی را مزه کرد و با همان قی چانیرحسی        ام
  

   هاشهیزمان داره تموم م!  که ی زنی حرفت نمری ز-        
  

   کرددی تاکزی        اسمان ناگر
  

  ... نه به جون مامانم -        
  

   شدرهی اسمان خ را گذاشت و بهیی چانیرحسی        ام
  

  ... خوام بشنومی نباشه نمنیرحسی که توش امیزی بهاروندو هر چیاقا!  من بعد به اسم صدام بزن -        
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   گفتنیرحسی ها و بعد به دستانش و امیی        اسمان نگاهش را داد به چا

  
  ... باشه ؟ -        

  
 ی چانه اش کمری انگشتش را زنیرحسیانش و ام و مسکوت نگاهش به دستستادهی        اسمان همانطور ا

  :تکان داد 
  

   باشه ؟-        
  

  : جواب داد دی        اسمان با ترد
  

  ! باشه -        
  

  : چسباند دی فکر کرد تا تنور داغ است بانیرحسی        ام
  

  ! صدام کن -        
  

   هوم ؟-        
  

  ! باشه ی صدام کن گفت-        
  

  ! االن کارتون ندارم -        
  

 کنج خانه و سمت راست ی پشتی قه قه زد و اسمان لبخندش کش امد و نشست همانجا جلونیرحسی        ام
 با نیرحسی و اسمان از تب و تاب قبول کردنش افتاد امدی ته کشنیرحسی امیخوب که خنده  ... نیرحسیام
 و دستش دی کشی و چفتش نشست و اه جانسوز اش رساندی مقصود خاصی تکان خودش را کنار جوجه کی

  ... شانه اش دراز کرد یرا رو
  

  ! حاال شد -        
  

 شد ی را مشی فقط حرارت نفس هادی کشی نفس هم نمنیرحسی خورد و به زعم امی        اسمان نه تکان م
 یشت درونش متبلور م که دایحس....  را به او داده اند ای فکر کرد دننیرحسی فاصله حس کرد و امنیاز ا

!...  نبود نه تی حس مالکنیا...  بود که تابحال تجربه کرده بود یی حس های گرفت ورایشد و جان م
 نیا...  باز هم نهی در زندگیدی جدزیحس داشتن چ....  هم نبودستی نیگریحس مال من است و مال د

 شک ی که بی خالقی برایگذار حس شکرکی...  نام نمود داشت و بس ی ببی حس عجکی ... یحس لعنت
 کی...  کرد ی بندگانش نگاه مه بتی داشت با لبخند مملو از رضانیرحسی لحظات به فکر خام امنیدر ا

 ... یکه منو به ارزوم رسوند...  دم لطف شما گرم نیرحسی به قول دل امای!  دارم شکر زیجور حس همه چ
 کردند و وا ی را موم منی حسری دل امی ذره ذره بیج امواج چه بودند که در حال انتقال بودند و عنیا
 جوجه یدستش را محکم به شانه ا ... قی عمی خوشحالور جکی شد درون ی انداختند و دوباره هضم میم
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...  و نه انتقامی و باز هم زندگیزندگ...  داشتزی همه چگرید ... یکی فشار داد و شدند ی مقصود خاصی
نه فکر ...  دور یلیخ...  نکبت بار سالها دور ینه فکر زندگ... ار ودسته اش نه فکر اکراد بود و دگرید

...  که دست خودش نبودینه سرنوشت... شانی هایی وفاینه ب... شانینه حماقت ها ... گرانیاشتباهات د
 زی که همه چنیبه ا...  داردی قشنگی چه نقشه هاندهی آی کرد که برای فکر منیتنها به ا....  کدامچیه

  ...حال آنها... حال او... مخصوصا حس او... خوب است
  

  ... داد هی تکواری و سرش را به ددی کشیقی        نفس عم
  

   تو ؟ی خوب-        
  

 امده بودند رونی از حنجره هضم شده بی لرزش خاصکیکلمات در ...  بوددهی        به زحمت کلمات را چ
   افکنده زمزمه کردریآسمان هم سر به ز!  کرده بود ی را گلشانی عشق سر تا پابی حس عجیو بو

  
   ؟نی شما خوب-        

  
نرم و !  دارد ی کوچکی شد و فکر کرد شانه هادهی تکان خورد و لبش کششی گلوبی سنیرحسی        ام
   !!یخواستن

  
  ... منم خوبم ی باشیمثه االن رام و اهل .... ی تو خوب باش-        

  
  راق شد        اسمان ب

  
   ؟می من وحش-        

  
  ! جوجه ی نخی مانتوی رودی سر انگشتش را کشنیرحسی        ام

  
  ! ؟ی دوسم دار-        

  
 فقط شی ، کنار دختر محبوب زندگبی لحظات عجنی در انیرحسی        اسمان سکوت داشت و سکوت و ام
   کرددیو دوباره تاک... دوست داشت زمان را نگه دارد و بس 

  
   !شهی بده همشهی جواب سوالمو هم-        

  
   ؟نی شک دار- -        

  
   ؟ی به چ-        

  
  ! نه ای دوستون دارم نکهی به ا- -        

  
  ... آره -        
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   ؟نی چرا شک دار- -        

  
   !یستی تاب داشتن نی چون مثه من ب-        

  
  ... شد دهی اسمان شنی صدای اقهید چند دق و بعنشانی بدی        باز سکوت انگشت کش

  
  ! دوستون نداشت ؟شهی م- -        

  
  ! شک کرد شی به گوش هانیرحسی        ام

  
   ؟ی گفتیزی چ-        

  
 مثه شما رو دوست ی و پاکلهی پلهی شی آدم مهربون و رو راست و بشهی دوستون نداشت ؟ مشهی م- -        

  نداشت ؟
  

 زل مرخشی را به سمت آسمان چرخاند و به ندشی صورت فرو رفته در حس تعجب و تردنیرحسی        ام
  زد
  

  ! ؟ی االن خودت-        
  

 شد ی اسکن مشی همانطور که صورتش توسط مرد زندگی اهی دو ثانی و بعد از مکثدیزخندی        آسمان ر
  دیپرس

  
   ...ی آقا-        

  
  : کرد حی و تصحدی        حرفش را بر

  
   ... !!!!نیرحسی ام-        

  
   !دی چرخی سر آسمان می جامد نبود ؛ گاز بود و روگری دنباری انیرحسی        ام

  
  !لب تر کن .. بگو  ... نیرحسی جانِ دلِ ام-        

  
 قشنگ را درون ی کلمه نی کرد و ای همچنان داشت فکر منیرحسیو ام! ...  نزد ی حرفگری        آسمان د

   :دی پرسی طوالنی و بعد از مکثیش هجذهن
  

  ... ؟ ی بگی خواستی می چ-        
  

  ! رفت ادمی : دی        آسمان خند
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  دی هم خندنیرحسی        ام

  
  !؟ ... ای رفت ادتی ی جد-        

  
   هوا شدی        آسمان کر کرش کم

  
  !  رفت ادمی نه به جون مامانم -        

  
  دینجکاو و خندان پرس کنیرحسی        ام

  
  ! چرا خوب ؟-        

  
          آسمان بحث را عوض کرد

  
   سر کار ؟نی رفتی مدی امروز نبا- -        

  
   ...ستیکی نزدنی چپ همی علی کوچه -        

  
   تونم کار کنم ؟ی من بازم م- -        

  
   !یی نه هر جای اره ول-        

  
   تونمی پس م- -        

  
 کی زنونه و طی محکی...  سال 3 ری زی بچه هایمرب..  مهد کار برات جور کردم کیتو ...  اوهوم-        

  ... از بابت تو راحت باشه المیکه من سر کارم خ..  امنیجا
  

  .... برم دفتر آقا م ستی الزم نگهی من دیعنی -        
  

  ! مثل فنر برگشت و اسمان درستش کرد نیرحسی        سر ام
  

   ؟نی کنی نگاه مینطوری ؟ چرا ای مقتدری دفتر اقا- -        
  

   ؟ی دونی نمیعنی -        
  

   بدونم ؟دی رو بای نه چ- -        
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 فشی آسمان از داخل کی زنگ دلخراش گوشی که صدانیی لبخند زد و سرش را انداخت پانیرحسی        ام
 و به محض رونی بدی و گوش را از داخلش کشفشیسمت ک برخواست و رفت به شیبلند شد و اسمان از جا

  ... گشت و مردد وصل تماس را زد ی و گوشنیرحسی امنی شماره ، نگاهش بدنید
  

  ... لحظه کی...  االن ؟نیهم... چشم ... بله ...  بله -        
  

 ییان و تن صدا نگری لرزان و صورتی با دست هانیرحسی را گرفت و رو به امی گوشی        آسمان جلو
  آهسته حرف زد

  
 گن برم دفتر یم...  خوردن یزی چهی... فکر کنم ...  زنن ی حرف می جورهی ... نی مقتدری آقا-        

...  
  

 را از ی سمت اسمان و گوشدی بلند شد و پرشی منجمد شد و از جانیرحسی امی        خون درون رگ ها
  ن کلماتدستش گرفت و با اخم شروع کرد به پرت کرد

  
 امروز دستور خروجش از دفتر شما رو صادر نیهم...  منهی و قانونی خانوم االن زن شرعنی ا-        
 حرفم برات قابل نی ادوارمیپس ام...  خط بزنه زای هم گفتم کال اسمشو از کارکنان پیبه کرباسچ... کردم

  ... مزاحمش نشو یطی شراچی وجه و تحت هچی به هگهیهضم باشه د
  
  : از پشت خط آمد ی کش دار مقتدری       صدا 

  
 کشمت یم .. ی لعنتـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــی لعنتی لعنت-        

 اگر ی دونیپدرسگ حرومزاده م..  پدرم بخورن ی دم سگای مکتوی کنم هر تی مکتی تکهیت ... نیرحسیام
 دهن من دست ی به لقمه یتو به چه حق...  ذارتت ینم و هار شده زنده ی وحششیبابام بفهمه که سگ اهل

بابام ...  نه ؟؟؟؟؟؟؟ای ی دونیم ... —------! ؟؟؟؟؟؟؟؟ی عوضهی بابام کی دونیم...  کثافت یزد
همون که قالده بسته به ..  اکراده امکی من آق سیبابا...  ؟؟؟؟؟؟؟؟ی شنوی میهو...  نفهمزاستی پاستیر

 یهو ... یری بگاحبتو پسر صی پاچه نکهینه ا ... ی و دم تکون بدیکن پارس دی بایسگ... گردنت 
 کارتن ی خوایاگر نم ... ی شنویم... اون زن مال منه ...  مال منهرونیحرومزاده لقمه رو تف کن ب

به ... رونی رو تف کن بی خور کردمی که نی لقمه ای مرگ کنی ارزوهی که تو هر ثانیخوابت کنم طور
  ... خوامش یم ... ستیت اول ن دسگهیدرک که د

  
  ...منفعل ....  جان یب...  روح ی ستون بکی ، درست مانند نی زمی مانده بود رونیرحسی        ام

  
   بود هراسان گفتدهی ترسنیرحسی امی        آسمان که از رنگ و رو

  
  ... شده ؟ هان شیزی شده ؟ مادرم چیزی شده ؟ چی چ-        

  
  ... که قه قه سر داد دی شنیقتدر        و انگار م
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 که مجبور باشه رونی کنم بی پرت ممارستانی بهش بگو اگر امشب تو تخت من نباشه مادرشو از اون ب-        
بهش ...  بخوابه و تا صبح جون بده و خبر مرگش برسه بهشابونیشب تو خ

  ...بگـــــــــــــــــــــــ ــــــو 
  

 از شی زد و لب های پلک هم نمی روبرو و حتی پرده اری که زل زده بود به شینی در حنیرحسی        ام
  :شدت تعجب باز مانده بود تماس را قطع کرد و لب زد 

  
  !پسر اکراده ...  جونور نی ا-        

  
  : شد دهی آسمان شنی        صدا

  
   ؟ی مقتدری آقا-        

  
 و آسمان داخل خانه نهار گاری پشت سگاری قدم زد و ساطی داخل حنیرحسی گذشت و امی ساعتکی        

...  اش کرده بود ی پسر اکراد است پس چرا مخفیمقتدر...  کرد و فکر ی فکر منیرحسیام! ....  پخت یم
 کند و برش گرداند تا اوضاع سی را راست و رشی کارهادی بگوینی به بحردیبا... مادر آسمان را چه کند ؟

 کرد و فی را گرفت و ماوقع را تعرینی بحری برداشت و شماره بشی را از داخل جیوشگ... بغرنج تر نشده 
  : مات زده جواب داد ینیبحر

  
 کرده شی که مخفشهی پسر اکراد به ضررش تموم می که مقتدرقتی حقنی حساب ، گفتن انی پس با ا-        

 خودش داره ملکی مای طرهی در سیوصف قابل ری اکراد قدرت غنکهی و با احتساب به انصورتی اریدر غ.. 
   !... نه رو عوض کشیلی اسم فامی کنه و حتی مخفتی جدنی پسر رو با اکی نداره یلیدل
  

  دی کشششی به ته ری تخت نشست و دستی رونیرحسی        ام
  

... میار ش زودتر دست به کدی االن و با اتفاق امروز بانکهی مورد جز انی ندارم درای اهی نظرچی ه-        
  ... کننده اندی پدر و پسر االن به شدت تهدنی داشته باشه اتی مسئله واقعنیاگر ا

  
 انداختن اکراد و اتهام و ری گی برای که به دست اوردیاالن مدارک...  گدار به آب زد ی بشهی نم-        

 هنوز مونده تا تمام ی کنه ولی متی درصد کارهاشون کفای سی سنگ انداختن جلویشروع کار و بار قانون
   ...نیرحسی شه امی بررساتیجزئ

  
 تونم با وجود ی نمنی از اشتری خم دو خم نداره و بهی سازمان نیا...  رو به من نگو نای دونم ای م-        

 ی نمنی از اشتری گذاشتم االن خانواده دارم بهی از حدم ماشتری بنجاشمیمن تا هم... اسمان مانور بدم بفهم
 روز هی ی تابحال شده از خدا بخواینیبحر... اگر سرمو از دست بدم ... سرمو ببرم تو گند و کثافتشونتونم 

   ...ی زنده نگهت داره تا کنار زنت باششتریب
  

   !رمی روز زودتر بمکیاما االن دوست دارم ...  اره اون اوائل -        
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 خوام به خاطر مسائل ما اون یو مشخص کن نم مادرشفیاول تکل...  ندارم اتی چرندی حوصله -        
  نهیبنده خدا ضررشو بب

  
  ... بعد نفرت یمرحله ...  بعد عادت ی مرحله ی اول شوق داری رو مرحله ی زندگری نگی جدادی ز-        

  
 تا مرحله دی زانو و فکر کرد بای را برداشت و ارنجش را گذاشت روری        برگ سبز افتاده از درخت انج

 مشمول ی راحتنی شاد بودنش به همیتنها بهانه ....  اش ی زندگی بکند تا تنها دلخوشی فکرکی اخر ی
  !مرور زمان نشود 

  
  : مکث و تپق گفت ی تند و بی گرفت و بعد از سالم و احوالپرسیدری را با حی        تماس بعد

  
 که بهت ییالیمی رو بفرست به ای کردوی سستمتی تا بحال داخل سشی که از سه ماه پی تمام اسناد-        

 پنج تاش ی ال4 حای و ترجکتی فابری از رفقایکی رو بفرست به شی هر کپری بگیدادم و ازشون ده تا کپ
از اون ... انهی خاور می جان خارج از محدوده یدریتکرار نکنم ح ... انهی خاور میخارج از محدوده 

 رو به شی به من و بقی کپکی و ینی بفرست به بحری کپکی هم شی دو ماه پی سوم صورت جلسه هایسر
  .... با پنبه شدن رشته هامون ی مساوری تاخهی ثانکی یحت...  دادم پخش کنحی که بهت توضیهمون روال

  
  : وقفه جواب داد ی هم بیدری        ح

  
   ...شهی چشم جناب بهاروند اساعه تمام اوامر اجرا می به رو-        

  
  یسی ، مترجم پاری را گرفت با سلمانی تماس بعدنیرحسی کردند و امیاحافظ        خد

  
   سالم-        

  
   به سالم عرض شد جناب بهاروند- -        

  
   باهات تماس نگرفت ؟ینی رم سر اصل مطلب بحری م-        

  
  ...نه قربان چطور مگه - -        

  
  : را زد  حرفشی کرد و ادامه ینی نثار بحری        غر

  
  ... چه خبر ؟ مارستانی از ب-        

  
 ی و خودم هم هر سه روز سر مشنی مضی سه پرستار روزانه تعودی همونطور که امر فرموده بود- -        

  ...زنم و اوضاع تا االن نرمال بوده 
  

  ... امروزنی همی برگشتشونو بدبی امروز ترتنی خوام همی خوبه م-        
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   ...ی ول- -        
  

 که ی انهی رو که گفتم انجام بده هزیفقط کار...  دارم نه حوصلشو حی نداره االن نه وقت توضی ول-        
   کننده بوده ؟ی کردم تا االن راضزیبرات وار

  
 می رو عوض کنمارستانی فقط بستیفقط الزم ن...  بود که الزمه ی از اونشتری بهاروند بی بله آقا- -        
  ا برش گردونم ؟حتم

  
  .... رو بده بشی امروز ترتنی آره برش گردون هم-        

  
 رو هم براتون ارسال ادای اون شیقربان گزارش پرونده ...  کنم ی چشم کاراش رو می به رو- -        

   ؟دیکردم مالحظه فرمود
  

  ... ارزش متمرکز شم ی مسائل بی خوام فعال روی نمستیمهم ن...  بله -        
  

  .. کنم ی دم و گزارششو ارسال می رو مبشی خوب قربان من ترتاری بس- -        
  

 ی کرد ؛ بی که تنها مغزش کار می مجسمه اکی تخت مثل ی رونیرحسی کردند و امی        خداحافظ
 هم  کارها را بای خواست همه ی تر شده بود و انگار مدی و شدشتریپمپاژ قلبش ب.. حرکت و متفکر نشست 

 ی کرور نگرانرور آمدند و کی رفتند و می و نقشه درون ذهنش مالیکرور کرور فکر و خ... انجام دهد 
 نکند آسمان از موضوع مادرش نکهی بابت ایو نگران... بابت نقش بر آب شدن تمام زحمات چند ماهه اش 

اتهام به سمت او و عشقش  کانی قابل تحمل بود که سر پری غنیبو ببرد و آب داخل دلش تکان بخورد و ا
به ... اگر ....  اگر رانی شد و با برگشتش به ای وارد می وسط به مادر آسمان ضررنی ادینبا... گرفته شود

 عذاب وجدان کی ماند و ی افتاد تا اخر عمر ، اسمان می هم کم نبود جانش به خطر میلی که خیاحتمال
   ... جواب مثبت داد نیرحسیابلهانه که چرا به ام

  
  .... را گرفت ی سلمانی و دوباره شماره شی موهای الدی        انگشتانش را کش

  
 بسته رو عوض کن بزن به نام من زای رو که پیفقط برو قرار داد...  نظرم عوض شد برش نگردون-        

...  
  

  ! ؟دیانیدر جر...  هنگفته یلیخ ... نهی قربان هزی ول- -        
  

 فعال ی رو سرم ولزمی ری می خاکهی..  کنم یوام جور م...  کرد ی اگهی شه کار دی نم بله فعال-        
  ... برش گردوندشهینم
  

نه بدتر شده نه بهتر ... اصال  ... ستی اصال رو به بهبود نماری ؟ بدیدی قربان گزارش درمان رو د- -        
 مارشونی که بشهی بستگانش مشهود می برا طرف کامالنی گزارش از اکی چکاب و کیاالن برگرده با ... 
 االن برگرده تا چند نیهم ... دیدون برش گردی اگر نظر منو بخوانیبنابرا...  نکرده از زمان اومدنشیفرق

  ... بهتره یلی خگهیماه د
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  ... بدم ی شه جواب دخترشو چشی بمونه اگر طورمارستانی تو اون بدی باستی فعال صالح ن-        

  
   آسمان آمدی صدا       

  
  ...دهیخودش جوابمو م... عمر مادرم دست خداست  ... دی بددی جواب منو شما نبا-        

  
   آمد باالنیرحسی        سر ام

  
  ! ؟یینجای ای از ک-        

  
 دیمادرم رو برگردون...  وقته یلیخ ! دی اونقدر فکرتون مشغوله که اصال متوجه حضورم نشد- -        
 ی از خواب پا می و صبحا با دل تنگرمی به خواب مدنشیشبا با ترس ند... شیخسته شدم از دور ... لطفا
 باشه تو وطن خودم ای دنهاگر عمرش ب..  خوام اونجا باشه ی نمگهید...  ذره شده هیدلم واسش ... شم 

 کنم یخواهش م...  کنم ازتونی عمرشو کنارم باشه خواهش می خوام باقی اگرم نباشه مشهیدرمان م
   !نیرحسیام
  

 ترس ی داد و هم بوی می نگرانی که چشمانش هم بویبه دختر...  ماند به دختر محبوبش رهی خی        کم
   گوششکی را برد نزدی گوشردی نگاهش را بگنکهی و بعد بدون ای دلسوزیو هم بو

  
  .. برگشتشونو بده بی خوب ترتاری بس-        

  
 شد و دل ی اش داشت غرق اشک می مقصود خاصیچشمان جوجه ...  کرد         و تماس را قطع

 توانست ی را مزی بود و همه چختهی دوباره به هم رزیهمه چ...  اشک ها را نداشت نی طاقت انیرحسیام
  ...دست چپش را باز کرد ...  توانست ینم... نه ...  آرامش جوجه اش ختنیتحمل کند و به هم ر

  
  ... کنارم نی بشای ب-        

  
قدم برداشت و کنار مردش ارام ...  آسمان ی گونه ی مهابا روی بی اشکختنی مکث و ری        بعد از کم

 دلش الی سی دستش را حولش حائل کرد و دختر محبوبش را پناه داد و باز ماده نیرحسیام... گرفت 
  ...جوش و خروش از سر گرفت و نفس نفس زنان زمزمه کرد 

  
 اگر تا اخر عمرت از من بدت یحق دار...  خودخواهم یلیمن خ ... ی منو مقصر بدونی تونی م-        

 نیتو ا ... یمتیبه هر ق...  گم اره یم...  نه ای ی خوای دخترو منی اگر هنوزم ازم بپرسن ایول... ادیب
  !اره  دی ؟ عشق تعارف بر نمی فهمیم..  تونم آسمان ینم...  تونم از حقم بگذرمیمورد نم

  
  : گفت نشیی پایلی خی کرد و با تن صداشی فشی        آسمان ف

  
 اقا در نی دوباره به عقد ای حاضرطی شرانیچون اگر به منم بگن با ا..  مقصر باشه خودممی اگر کس-        

   ..رمی می بشه منم می اگر مادرم طوریول...  گم ارهی بازم میایب
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  ... زمزمه کرد نیرحسی        ام

  
بهت ..  مونه یزنده م... !  نمردمیول... رمی می شه من مشی منم قبل رفتن مامانم گفتم اگر طور-        

 من زیاز جون عز ... ی بخشی مفهی خلی سهی باشه که از کیضمنا بار اخر...  مونه ی دم زنده میقول م
  ... !ی زنده بموندی و تا هر وقت من بگم بایتو مال من...  نذارهی ماگهید
  

  ... متضادش حصار پناهش را تنگ تر کرد ی با حس هانیرحسی آسمان بلند تر شد و امی هی گری        صدا
  

   ...می که اون روز نشد بری اون امام زاده امی فردا بر-        
  

  : لبخند زدشی هاهی        آسمان وسط گر
  

   !دیومدی من که رفتم شما ن- -        
  

  ... ! کننیی وسط نرخ تعنی ا حاال تو-        
  

  ...دمشی چند وقته نددی دونیم...  ؟رانی رسه ای میمامانم ک .... می دعا کنمیبر ... می بر- -        
  

   ...ی به زود-        
  

   ؟ینهار پخت : دی عوض شدن حال و هوا پرسی        بعد هم برا
  

  ... آره - -        
  

 بود حی رخش چه جذاب و ملمین...  آسمان و نگاهش کرد ی بازوی رودیکش        دستش را نوازش گرانه 
  ...آخِ دلش در امد ... 

  
  ! تستش کنن من هنوز آرزو دارما اری بری گی موشهی ی گربه اکی فقط -        

  
 قر و نیرحسی و امنیرحسی سرو کردند و همانجا اسمان زل زد به اماطی تخت داخل حی        غذا را رو

   امدشیقم
  

   نمکهی ب-        
  

   تلخ شده-        
  

  ! خامِ چرا ؟-        
  

  ! شفته هم شده -        
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   !!فتادهی جا ن-        

  
  !! ده ی بو موانی لنی ا-        

  
 ی روری درخت انجی جلوی        بعد که دو بشقاب کامل پلو مرغ و زرشک فراوانش را خورد لم داد به پشت

  ... آن باال یلی تخت و سرش را برد به سمت آسمان نی هالهی مینش را باز گذاشت روتخت و دستا
  

 ... می زندگی خدا رو شکر که دست پختت خوبه وگرنه مجبور بودم آشپز استخدام کنم واسه باق-        
   !یلی خوب بود خیلی غذا ها درست کن خنی خوش مزه بود بازم از ایلیخ
  

  مان بلند شد استی شکای        صدا
  

 ؟ اخه من نی کنتی اذنی خوبه ؟؟؟ چرا دوست دارنیگی بهاروند غذام زهر مارم شد حاال می آقا-        
  !باورم شده بود 

  
   :دی توپی جدیلی گردنش را راست کرد و خنیرحسی        ام

  
  ! باز ؟ی گفتی االن چ-        

  
  ! هوم ؟-        

  
  !؟؟؟؟؟ ی کفتی االن چنی هم-        

  
          آسمان دست پاچه شد

  
  !... خوب نی کنی متی گفتم چرا اذگهی دیچی        ه

  
  ... نه قبلش-        

  
  ! قبلش گفتم غذام زهر مارم شد -        

  
   !نی نه نه قبل از ا-        

  
   !ادی نمادمی -        

  
  :م کرد  اخشتری بنیرحسی شد و امدهی        بعد هم لبخند آسمان کش

  
   !!ادی نمادتی که -        
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   :دی دوباره پرسنیرحسی نه و امی        آسمان سر تکان داد به نشانه 
  

  !!! ؟ادی نمادتی -        
  

 غی که جینی سمت آسمان و آسمان در حدی تکان پرکی با نیرحسی        و دوباره اسمان سر تکان داد و ام
 رشی رفت داخل و درب را بست و دستش را گرفت و کنج در گنیسرحی فرار کرد سمت خانه و امدیکش

 ی جوجه شنگو چشمان ق ... تی محرمی خط آبکی... دو انسان دل باخته ...  کمیانداخت و فاصله ا
 چشم دوخت به مشت لرزان آسمان و نیرحسیام...  وسوسه کننده اش ی های و قهوه ایمقصود خاص
  :زمزمه کرد 

  
   !ادینم ادتی که -        

  
  ...        آسمان لبخند زد و نگاهش را گرفت 

  
  ! کنم ی تکرار نمگهی ددی ببخش-        

  
  : زمزمه کرد نیرحسی        ام

  
   !دیاعدامش کن .... ستی بخشش الزم ن-        

  
  ... هوم ؟-        

  
   ...دیای حساب کار دستش بی کمدی        بعد فکر کرد با

  
! ...  شنوم ی مزخرف بهاروندو نمی کلمه نی اگهی دیگفت ... میمعامله کرد... فتم قانونو  بهت گ-        

  !... من مجوز رد شدن از خط قرمزو دارم یعنی نی ای بازم گفتیول
  

  ... لطفا نیرحسیام...  آق-        
  

  ...... نداره دهی فاگهید...  آآ-        
  

 افهی چشمان بسته و قنی به انیرحسی و آسمان چشمانش را بست و امکی        دستش را باال اورد و برد نزد
  ! لرزان فقط نگاه کرد ی سرخ شده و پلک ها و مژه های
  

 نیرحسی آرام آرام آسمان چشمانش را باز کرد و امفتادی نی اتفاقچی که هی اقهی        بعد از چند دق
  دیخند

  
 داغ ذارمیم...  بترسونمتینطوری هر بار اهی خوبی که سوژه فعال... قائله رو ختم کنم ستی نفی ح-        
  ...عجالتا ... بمونه
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   زمزمه کردنیرحسی انداخته مسکوت ماند و امری        آسمان همانطور نگاه به ز
  

  ... االن نیهم..  نگام کن-        
  

 و کی سرش را برد نزدشتری بتید با جنیرحسی امنباری و نگاه آسمان همانطور ماند و افتادی نی        اتفاق
  زمزمه کرد

  
  ! نگام کن تا افسار عقلمو پاره نکردم -        

  
 با کمال قهی و بعد از سه دقنیرحسی امی های آورد باال و زل زد به مشکدی        آسمان سرش را با ترد

   لب زدیناباور
  

  ! دوستون دارم -        
  

 اش به صدا در امد و اوضاع را ی که گوشنیرحسی نگاه و بهت امیتالق بود و بی منظره رمانس عجکی        
  !هر دو نگاهشان را دادند به نور تماس و اسم اکراد  ... ختیبه هم ر

  
   ...نجای اای و بنی دستته بذار زمی االن هر چنی هم-        

  
   شده جناب اکراد ؟یزی چ-        

  
  ...منتظرتم !  تنگ شد کهوی پسر اقتصاد دان یبرافقط دلم !  نشده یچیه...  نه -        

  
 تو در ی معماهانی شود و ای دارد کش دار میادی زهی قضنی کرد ای        در راه داشت با خودش فکر م

 خواهد برگردد ی و اصال دلش نمستی نای پسر اوست ی ندارد که مقتدری اکراد اصال به او ربطی زندگیتو
 که دستشان را نیهم..  و بالخصوص برادر عاشق مادرشگرانی دیماقت ها و حیبه همان فالکت زندگ

   ....ستیلی کاه خودش خری آب زینی بحریگذاشته داخل دست دار و دسته 
  

   لب گفتری        آسمان ز
  

   !دی ری اشتباه مدی دارروی مس-        
  

 رود و ی میرازی شادی به سمت صعصریل دارد از ودی دور و برش را نگاه کرد و فهمی به کمنیرحسی        ام
 در ینی بحری های کاری که داشت به مخفینی فاصله بود و در حیلومتری چند کیتا دور برگردان بعد

 ی اسمان و برادست ی برد و گذاشت رونیی کرد دستش را پای کرد فکر می که با او کار میمدت زمان
  کرد و زمزمه کرد لمس ی ستودنی بار پوست دستانش را با آرامشنیاول

  
  ! باشن واضحه ؟ارمی در اختدی ده و مال منه هر زمان بخوامشون بای دستا به من آرامش منی ا-        
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 که چشمش ینی در حنیرحسی کالم بت هوون در حال پخش و دوباره امی بیقی جز موسامدی نیی        صدا
   ...دی پرس گشت دوبارهی دور برگردان داخل اتوبان میبه دنبال تابلو

  
  ! واضحه ؟-        

  
   لرزان آسمان آمدی مکث صدای        و ب

  
  ...  بله واضحه -        

  
 از نظر نی و اگنالی در حال کنکاش بود و انتقال سنیرحسی دستان بزرگ امری        دستان آسمان ز

 که دست در دی دیرا م ی چند ماه خواب روزنی در اشهی بود و همشی اتفاق خوب زندگنی دومنیرحسیام
 یگری دزیچ محبوبش تمام اتوبان کوثر را برود و جز آرامش و حس خوب و خدا و آن دو یدست جوجه 

  . ببرد شی اسم منحوس ، اکراد را از زندگنی جفت ایی جاکی دی همه اتفاق خوب بانینباشد و وسط ا
  

 ی کمرش را برگرداند به سمت جوجه ی هیاو را زد کنار زنی و ماشدی ها که رسی ابری خانه ی        به جلو
   ...شی هایمحبوبش و آرام پلک زد و زل زد داخل قهوه ا

  
از خونه  .... نمتی تا فردا که باز ببی کنیاز خودت مراقبت م ... ی کنیاستراحت م...  خونه یری م-        

  خوب ؟.  به خودم اطالع بده ی هم الزم داشتیزی هر چی ری نمرونیب
  

   لب زدنیرحسی به چشمان مبهوت امرهی    آسمان لبخند زد و همانطور خ    
  

  ! چشم قربان -        
  

  .... خواند نیرحسی        بعد در را باز کرد و ام
  

   ...ی الل من شده ای غزل هاتیو شاه ب ... ی که مال من شده انمی        چقدر خواب بب
  

  ی چند سال من شده انیجواب حسرت ا...  بغض  که بعد آن همهنمی        چقدر خواب بب
  

  ی فال من شده اتی بنیتو ناسروده تر...  ورق بخورد؟ نی نشلدای        چقدر حافظ 
  

  ی من شده االی خیخدا نکرده مگر ب...  را مجاب کنم هی        چقدر لکنت شب گر
  

  ی من شده ا حاللفتدیکه اتفاق ب ... نستی من ای        هنوز نذر شب جمعه ها
  

  ی وسعت پرواز بال من شده ایبرا...  کنارتان هستم فتدی        که اتفاق ب
  

  ی احتمال من شده انیتو شاعرانه تر...  وحشت و عشق انی بغض و تبسم مانی        م
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ز مهنا: شاعره  !... ( ی ست مال من شده ای خواب قشنگبیعج ... ستی نیازی نمیداری        مرا به دوزخ ب
   )یفرهود

  
 آسمان در یچشم در چشم هم و بعد از دقائق...  در سکوت و سکون گذشت و دست در دست هم ی        مدت

  : برگشت و خواند ی شد و به آرامادهیرا باز کرد و پ
  ... را پر از ستاره کنم تی پاریز...         دوست دارم تو را نظاره کنم 

  
  .... منم با افتخار تو را اشاره کنم .  ..ستی کزتی        اگر بپرسند عز

  
 یثی که در مقابله با برادرِ عاشقِ مادر ، سکوت را به هر حرف و حدیی مانند تمام وقت هانیرحسی        ام

 یکی از یالدی می شد در دهه سی که گفته می عقاب بزرگی به مجسمه رهی داد ؛ نشسته بود و خی محیترج
 ی مانهی گذرش به ممالک شرق و خاورمدارشی اند و بعد ها که خردهی خر تاجران ونزوئالنیاز بزرگ تر

...  شمارد یافکارش را م....  زند ی می جنوبیکای آمرخی آثار تارنی از برتریکی دست به بردن زایافتد پ
 نشست و آثار ی می جلب توجهچی هی روح و بی بنجای عقاب گران انی مانند ادی بود که بانیتمام تفکرش ا

  ... کرد ی می جاسوسالرض ای مفسد فنی را به دست ارانی تنِ ایبودک
  

 گوشتالو و ی افهی و همانطور که با آن قدی سرخ رنگ کشعی پر از ماستالی کری به لبه ی        اکراد دست
  .. شروع به حرف زدن کرد ی خش داری با صدادی درخشی سرش می تاللو لوستر کم ارتفاع باالریبورش ز

  
 صنعت تا نی ایرقبا...  مصلحت حال نکردمی رو فداندهی وقت پسر اقتصاد دان ، آچیه...  وقتچی ه-        

 نی من ، دم از بردن پول و قدرت تو ای دراز کرده بودن که وقتمشونی عرصه از گلنی پا رو تو ایبه حد
 ی و بیسر دست به باز پکی... من ...  شد ی نمدمی عایزی چانی زدم جز تمسخر اطرافیجاه و جالل م

اونم  ... یرانی ای سازمان هانی از بزرگ تریکی وقت استی تونستم بشم ری جربزه مگر میحواس و ب
 تنه کی واسطه ، دست به واردات و صادراتش حرف نداره و ی حضورِ دست های تنه و بکی که یسازمان

...  دست من افتاد ی سازمان وقتنیا...  کشه ی رو می داخلی صنعت های های عرضگیداره جور تمام ب
 نشست که حق یی جااقتی لی پسر بنی افتاد که ایچه اتفاق...  کردند ی سوال مکیهمه از خودشون فقط 

  ...ما بود ؟
  

 گاهشی خورد و تنها نطاره گر بود ، ساکت ماند و اکراد از جای که خون خونش را منیرحسی        ام
 که ی قفل کرد و آرام و با اعتماد به نفسشیرتوت و هنوز سر پا را پشت کمر فشیبرخواست و دست ها

 یی تن صداا بدی اش رسی به سه قدمی تر شد و وقتکی نزدنیرحسی جزو خصائص خاصش بود به امشهیهم
  :آرام تر گفت 

  
  !!!با فروختن پدرم ...  ؟ دمی رسگاهی جانی به ای چطوری دونی م-        

  
 نیرحسی و امنی زمی کوباند روی را کمشی و عصانیرحسی کنار دست امیله  مبی        بعد هم نشست رو

  :اکراد زمزمه کرد ...  اش قهیهمچنان دو انگشت دست چپش کنار شق
  

 سر و ی برسه به هر بگاهی جانی خوام ایبعد من ، نم...  که هستمیینجای به ای خوام برسی م-        
 هی شدن با ی و قاطی جربزگی تو کردم انتخابت کردم پسر بی در مورد جربزه قی تحقیمن کل... ییپا
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...  کنهی دور مید که براش ساخته شی و جاه و جبروتگاهی تو رو از جایمشت احساسات زودگذر و موقت
به بلند  ... ی و پرواز کنیبذار بال و پر باز کن ... ی بذار رشد کنروی موانع دست و پا گنی دور ازیبر

 .... ی ولکری درو پی سازمان بنی ااستیرو مسند ر... نجای اینی بشی وقتنکهیبه ا. .. فکر کناتیپرواز
  !... بده ت تونه از روش تکونیخود خدا هم نم... بی رقیمحکم و ب

  
  ! زن نیبگذر از ا...  اگر دست به اطاعتت رو باشه پسریول...  نشونمت ی من م-        

  
 چطور به خودش حی مرد وقنی دانست ای شده بود و فقط نملی تبدنیقی که حدسش به نیرحسی        ام

 ی آرزونی بزرگ تری رودنی بزند به برجک حادثه و حرف از خط بطالن کشمی مستقنقدریاجازه داده ا
 اعتراض هم ی زد و حتی پلک نمدی کشیچشمانش باز مانده بود و نفس نم...  اش بزند ی بهاروندخیتار
  . مغزش بودند ی که در حال شستشوید غالم حلقه به گوش کرد درست شده بود ماننینم
  

 ... کای آمری و بری خوام زنتو ول کنیم ... زای پتی دوونن تو امنی عده دارن موش مهی دمی شن-        
 خوام تو رو یم....  شن ی مکی دارن به دوران انقضاشون نزدشی اولی و دست نشانده هازاینوظهوران پ

 ی های سوراخ موشنی او زای از پشترِی که بیزیچ...  رو بسپارم بهتیی هازیش چنگه دارم که به وقت
صد ... برو باالتر .. نه ..  قدمت ده برابر دی شازای که قراره به تو ارث بدم در برابر پیزیچ... متوسطه 

اگر ...  و بعد ی مدت تحت آموزش باشهی ... کای فرستمت آمریم. برابر ارزش روزش رو داشته باشه 
  ... دمیاون کارت تک خال درخشانمو نشونت م ... ی تا اون موقع اعتماد منو به خودت جلب کنیبتون

  
   .دی کشی داد و سر به سمت سقف برد و نفس راحتهی سر داد و بعد به مسندش تکی        اکراد قه قه ا

  
 ی و تابوتمو جلودمی کشی میداد آه ی قلبم جولون می که تویری کنم با هر تداتی پنکهی تا قبل از ا-        

من ...  دمی رو جون مگهی اکراد دهی کنم دارم یفکر م . نیرحسی کردم اما حاال امیچشام تصور م
 اون ی تویتو م ... یمتو اکراد دو....  کنه شک ندارم ی تو حلول میروح من تو... جاودانه ام پسر

 ی پرواز دارگهی ماه دکیتا .  جلوش لنگ بندازه ی کنونیزای پی که حتی برسونییدرخشان ارث رو به جا
اون ...  ساخته شده ی کاری برایهر کس . یاون دخترو هم بسپار به مقتدر... کار و بارتو بکن  . نیرحسیام

 تونه و در حدش ینم...  گذار باشه ری نداره تاثهجربز...  که خوش بگذرونه نهیپسر تمام استعدادش ا
 ی رو پله ی رو مانع رقباش کنه و دومی و پولو رو پول و اولارهیگو رو سنگ ب سنای دننی که تو استین

 تونم بخونم ی از تو چشات منویا ... ی تونی که منمی بیم ... ی تونی تو می گنجهیتو ...  تو یول... خودش
   ...ی تونیکه م

  
   قرار گرفتنیرحسی را چرخاند و رو به امی صندلینی        بحر

  
 ی مدرکچیه ... میدی نه شنمیدی مورد نه دنی در ای مدرکچی االنش تازه است تا بحال ما هیفا حر-        

  ... گه یوجود نداره که داره راستش رو م
  

 ی دانه درشت ؛ حتحی و سر انگشتش خورد به تسببشی دست راستش را گذاشت داخل جنیرحسی        ام
 از سرب داغ را داخل ی بود که کوهنیه بود و مانند افکر از دست دادن آسمان و احتمالش هم آزار دهند

  ... فرو کنند شیگوش ها
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  : زد ی مدام زر مینی بحری دانست ولی چندم بود نمگاری        س
  

 اکراد نی زمری زی تری داشته باشه مار وحشقتی درصد گفته هاش حقکی اگر به احتمال ی ول-        
 شه و ی مرانی وارد اقتصاد ایشتری با قدرت بنباری و اادی زود در مای ری دزای و با برانداختن پدهیخواب

  الستی واوشیبق
  

 در حال گذر ی هانی عبور داد و به انبوه ماشششی نی دندان هانی را از بگاری سظی دود غلنیرحسی        ام
... نه ... اشد  خراب شده بزی دوباره همه چکهوی شود ی شد و فکر کرد مگر مرهی کم عرض روبرو خابانیخ

 که ییجا...  کند ی را ماش ی شهر خراب شده زندگنی جا داخل اکی رود ی و مردی گیدست آسمان را م
 شانی و برازدی خاک برشی آرزوهای روی گذارد کسی نمگرید... دست اکراد به سر انگشتشان هم نرسد 

  . کرد ی ملی تحلهی تجز داد وی را مرتب تکان مزی می کوچک روی نقشه ینیفاتحه بخواند و بحر
  

   ؟؟؟؟؟ی چی چیچ...  هم قدرتش باالتر باشهزای تونه از پی کنه می تو چنتش داره که ادعا می چ-        
  

 از کارمندان جزء بود و هفت هشت تا پرونده یکیبه نظر ...  کوتاه زد و وارد شد ی به در تقه ای        کس
   داد زدینیر آورد و بحینی بحرزی قطور را به سمت می
  

   ببند او درو-        
  

  : باز حرف زد ینی        مرد برگشت و با همان دستان پر ، در را چفت کرد و بحر
  

   ...ی کنی بازدی بانیرحسی ام-        
  

 که با آن ینی نکرد و به بحرکی نزدشی انگشتانش نگه داشت و به لب های را الگاری سنیرحسی امنباری        ا
   :دی اش ستون کرده بود ؛ زل زد و غررهی دستگی نشسته و دست چپش را قائمه وار روی صندلی روشکم پر

  
  ... جا نی تا همنی ؟ به من گفتی زدی چه زر-        

  
   شدزی خمی جلو نینی        بحر

  
   آروم باش-        

  
   قدم جلو آمدکی نیرحسی        ام

  
 زنتو بده دست اون مفتخور گهی کنه می نگاه مرهی بر تو چشام خ آروم باشم ؟ ؟؟ مردک بر و-        

 سرم اومد دووم اوردم لمیاون همه ف...  جا نی تا همنیحرومخور قمار باز آروم باشم ؟؟؟؟ تو و رفقات گفت
  ... رو ی همه چمی تانیکه تو ا

  
  ... کنه دای ادامه پینطوری قراره امی دونستی ما نمنیرحسی ام-        

  



  تایس
  

 

 

475

 آوردمو بدم و برم گم و گور ری رو که تا االن گی رو تموم کنم تموم مدارکی خوام همه چی اصال م-        
  شم

  
   خم شدزشی می روشتری اخم کرد و بینی        بحر

  
  ! ؟ی ما نذاشتاری مدارکو در اختی مگه تو همه -        

  
   نه-        

  
   چرا ؟؟؟؟؟-        

  
   دمی ادامه نمگهیمن د...  بود ؛ بدم و خالصرتونی دمم گیکه اگر روز! ...  علت نی به همقای دق-        

  
  ی دی ادامه م-        

  
 مفت هی دست ری پناه بره زی دختر بهی گزه ی که ککشونم نمی مشت آدمهی ؟ به خاطر ی به خاطر چ-        

  ...رگا  ندازم تو دهن گی من زنمو نمری بته به عمل اومده نخریخور از ز
  
  

 که کنار ی قدمی قد و نی جوان و بچه های بود شلوغ و پر از زوج هاشهی        پارک بهارستان مثل هم
 کدام خبر چی خورند و هی منی و زمدندی دوی رفتند و دنبال هم میمادرانشان از سرسره و تاب باال م

 به دنبالشان زهی رنگ کوه سکیو  را بدوند ای دنیبی قرار است تمام سراشکی نزدی اندهینداشتند در آ
  . کند کسانی و درشتشان را با خاک زی ری و آرزوهادیای بدواریتهد

  
 اواخر نی داشت اما اتی و زمان شکانی از زمنیرحسی بود که امیی        پارک بهارستان محفل تمام وقت ها

 ی رهی نگاه خیشد و وقت کی قهوه نزدوانیآسمان از دور با ل...  آورد یبدون آسمان داخلش تاب نم
  ... خودش حس کرد لبخند به لبش آمد ی را رونیرحسیام
  

 را دوباره به لب گاری شد و سرهی دختر محبوبش خی درخت و به سر تا پای داد به تنه هی تکنیرحسی        ام
   شددهی آسمان شنی کرد و صداکی نزدشیها
  

  ... سالم -        
  

   لب زمزمه کردری چشم بر دارد زنکهی گرفتش و بدون انیرحسیا دراز کرد و ام قهوه روانی        بعد هم ل
  

   ؟یخوب....  سالم خانوم-        
  

   زد جواب دادی مهی کرد و او هم به درخت کنارشان تکی که چادرش را درست مینی        اسمان در ح
  

   ؟دیشما خوب...  ممنون خوبم -        
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 آسمان همزمان به نیی پای زد به تنش و تُن صداقی عمی و پکشی لب هایرا برد ال گاری سنیرحسی        ام

  دیگوش رس
  

  نوی انی نکش-        
  

  : دختر محبوبش را نگاه کرد و جواب داد ی چشمری زد زی مرونی که دود را به بینی در حنیرحسی        ام
  

  ! داره نیگزی جاهی یزی هر چ-        
  

 رهی قد بود خمی قد و نی و به روبرو و تاب تخت وارش که پر از بچه هادی از قهوه را چشی        آسمان کم
  شد

  
  ! ؟هی چنی انیگزی جا-        

  
 دلش ی که روی غمای موجود بغل دستش را بچشد نی دانست لذت بودن ای که نمینی در حنیرحسی        ام

  : کرد را زمزمه کرد ی مینیسنگ
  

  ! ... خط قرمزه کی نشیگزی جا-        
  

 و چشمان آسمان ستادی دختر محبوبش ای و روبرودی حرکت چرخکی را پرت کرد و با گاری        بعد هم س
 آسمان کرد و همانجا ماند یشانی نثار پی شد و بوسه اکی نزدی قدمنیرحسی حدش گشاد شد و امنیتا اخر

!  
  

 نکهی بدون ایمدت...  تنها به هم نگاه کردند یمدت...  ستادندی هم ایروبرو ... ی حرفچی هی بی        مدت
 فکر نیرحسیام ... ی گونه نگاه کند همانجا از هم آرامش گرفتند مدتسی بلمنیرحسی و امردیآسمان رو بگ

مگر  ... یک خواب کوتاه و موقتی شود تمامش خواب باشد ، ی باشد ، مگر مای شود تمامش رویکرد مگر م
 کی شود ی اوست کنار اوست مال اوست ، مگر می روبروی خالص دوست داشتنیه ا جفت قهوکی نکهینه ا

چطور ...  پس بدهد و برود بالد غرب دی باندی گوی شود چطور می نه اجاره باشد ؛ مگر مایخواب باشد 
هد  نخوای آسمانگری او دی شود ؛ آسمانِ اوست بی نه نمگرانی دبی درِّ گرانبها را بزند به جنی اندی گویم

  ... ! سابق خواهد بود ی آسمان دوباره همان روانیداشت و ب
  

  :        آسمان زمزمه کرد 
  

  ... کنن ی دارن نگامون م-        
  

  : لب گفت ری کرد زی که صورت دختر محرم شده اش را با چشمانش کنکاش مینی در حنیرحسی        ام
  

  ... به درک -        
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  شت        آسمان دست بر ندا
  

  نیرحسی زشته ام-        
  

  ! ابرها ی باز رفت رونیرحسی        ام
  

   رو زبونت دخترادی اسمم مینطوری ای وقترمی می آخ م-        
  

  ! آسمان الل شد نباری        و ا
  

 ی که قهوه را مینی زد به درخت و در حهی و درست کنار دست آسمان تکی عقب رفت کمنیرحسی        ام
 یقی انگشت کرد و نفس عمی دخترانه را گرفت و انگشت الفی و دست ظرنییست چپش را برد پا ددیچش
 ی سومفس گرفت و پوست نرمش را نوازش کرد و نیگری را لمس کرد و نفس دروزهی فی و انگشتردیکش

  : و گفت دیگرفت و باز قهوه اش را چش
  

   ؟می کنی کجا زندگ-        
  

   هوم ؟-        
  

 هر می جفتشونو خط بزنمی تونی می اگر تو بخوایول ! می پدری خودم هست هم خونه ی هم خونه -        
   چطوره ؟می کنی زندگیجا تو بخوا

  
  دی به گوش رسشهی تر از همی و خواستنفی آسمان ، ظری        صدا

  
...  کنمی می هم زندگنابوی و بابونی ؛ تو خنی باشینطوری شما همکهی نداره تا زمانی من فرقی برا-        

 من دارم نیرحسیام ... ینطوریتا ابد هم... دلتونو نزنم. دیازم خسته نش ... دیفقط تا ابد دوسم داشته باش
تنهام ... نی شدم و شما خسته شدتادبعد اگر مع...  شم یمن دارم معتاد محبتاتون م ... شمیمعتاد م
 ی آنچنانالتی ساده بدون تحصی افهی قکیتر ساده با  دخکیاخه من  ... نی ترسم ولم کنیم ... نیگذاشت

 خر شانس می به قول داداش علهوی ... ستی خوب نشی که اصال وضع مالی تو خانواده ایبدون کار آنچنان
 برسه که ی روزهی ترسم یم...  ترسم همش خواب باشهیم...  ترسم همش خراب شه یم...  شم و شما یم

  ... ترسم یم...  عقل شدم که چشم تو رو گرفت ی بنقدری دونم چرا ای نمدیبگ
  

 اتفاق عیآنقدر سر ... دی قرار گرفت و به آغوشش کششی دست آسمان را رها کرد و روبرونیرحسی        ام
 شد که ی هم باورش نمنیرحسی که خود امعیآنقدر سر...  مانده بود یافتاد که آسمان از انجام هر عمل

حس ! ...  کرد ی متجربهآسمان داشت دو حس متضاد را . ..  کند یرد رد مخط قرمزها را دانه دانه دا
   گوشش گفتری زنیرحسی و امییکهوی کار نی ابی از دست دادن و حس عجینگران

  
 نی تکرار تریتو ب ... یشی می من تکراری وقت فکر نکن تو براچیه!  نامردم نقدری من ای فکر کرد-        
نه ...  آدم از عشقش خسته بشهشهی مگه میتو عشقم... ی منی زندگیو تنها بهانه ت ... ی منی زندگیبهانه 

 باهات فاصله ای اگر قد دنیحت... مانم آسشهینم... شهی نمژنی اکسری وقت سچیآدم ه ... ی منژنیتو اکس... 
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... نم کی و هر جا باشم تو رو عشق صدا میهر جا باش...  کشمتیهمچنان نفس م...  داشته باشمی عرضی
  ! عشق جاودانه است کی ، ژنیاکس ... شهی آسمانم نمشهینم...  دور انداختشهی رو نمژنایاکس

  
 کی پوش با ی مشکنی از ماموریکی کی به ظاهر تاری راهروی کرد و در انتهای را طضی        پلکان عر

  ت به لب زد و گفی لبخند موقرنیرحسی امدنی بود و با دستادهی ا193تفنگ کلت مدل 
  

  ! اکراد منتظرن ی آقا-        
  

 که بودند و یی سمت راست جای شد به شاخه ی که مشرف میی        حرکت کردند به داخل راهرو
 قوت شتری تصور بنی گذرد ای کرد هر لحظه که می کرد و فکر می اش حرکت می مترکی در نیرحسیام
   ! ستی زدن اکراد ممکن ننی که زمردی گیم
  

 وقت ها با سر ی بود و دست راستش مطابق همه ستادهی رنگ ای بزرگ مشکتوری مانکی ید جلو        اکرا
  ... داشت ی مار گونه اش سر و سریعصا

  
   ...ی من خوش آمدینمایبه س...  سالم پسر اقتصاد دان-        

  
سر خم کرد و هر دو  اکراد ی و البت جلویشگی کوتاه سالم و به عادت همی تنها به کلمه نیرحسی        ام

  ! روشن شد توری ، باال برد و ماندی شروع کنی و اکراد دست راستش را به نشانه وری مانتینشستند روبرو
  

 توانست از هدف ی و نه مستی چاتشی دانست محتوی کرد که نه می را نگاه میلمی داشت فنیرحسی        ام
 نشان داده شد یی دقائق جانی در همی در آورد ؛ ول دست سرری زکیبرادرِ عاشقِ مادر از نشان دادنش به 

 تمام ی صندلی دسته ی آرنجش را گذاشت رونیرحسیام...  و مدرن شرفتهی به ظاهر پشگاهی آزماکیاز 
  : و اکراد حرف زد دی و انگشت سبابه اش را به لبش کشیمشک

  
 ی سازمان برانیم آموزش گردوندن ا که بگدمی نشونت مکی به کی رو زای پزاتی من دارم تمام تجه-        

  !ممکنه  .... ری مسکیتو آغاز شده و خروجش تنها با 
  

  .... حرفش ماند ی شد و مسکوت منتظر باقرهی مخوف خری به چشمان فرتوت پنیرحسی        ام
  

 که یوقتسه هفته از ... پسر  ... ی بشه کنار بکشدتی عایزی سازمان چنی از انکهی ای خوام بی نم-        
   !ی تو از احساساتت دست بکشدمیند... بهت دادم گذشته و من هنوز 

  
 داد و ی فکر نحس را خبر مکی شروع شی هاهی اش حبس شد و لرزش قرننهی نفس در سنیرحسی        ام

  :اکراد ادامه داد 
  

و اگر از  ... ینی مدونی میتو االن رو ... می برسمونیبذار ما به کار اصل ... ی زنتو بده دست مقتدر-        
 ما نی از متخصصیمی به نبیقر .... یستادی دروازه بهشت ایجلو:  شه گفت ی می نگاه کنهی قضی گهیسر د
 ... نتیی پای با احتساب سن و تجربه وت ... ی که فکرشو کنهی باالتر از اونیلی شروع کردن که خییاز جا

 ی و درک کنیاگر خوب فکر کن... پسر اقتصاد دان . ..نجای به ایدی رسیاگر دست و کمک من نبود نم
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 نی رخت پهن کرده به اتی زندگی شتر نفهم اومده و روهی که مثه هی و شانسستی حقت نی که داریگاهیجا
 ی و کوپال و شجره الی که امثال شاهنده با هزار یگاهی جابه یدیتو االن رس...  ببازه ی ذاریسهولت نم

 اکراد امکیس... من ... نتونستن چون من نخواستم ... مان نتونستن قبضش کنن  سازنیهفت سر نفوذ تو ا
 خوام چون یم ... ی خوام برسی کنه می فرق مهی در مورد تو قضیول... من نخواستم که برسن به راس... 

 یس و کیتو اکراد دوم... دمی تو چشات دنویا...  که شناختمت یاز همون وقت... از اول ... ی منهیتو شب
 که االن داره از یزیثلث چ...  باشه بفهمدی بعد من مال تو باگاهی جانیا ... نهی مسند بشنی رو ادیجز تو نبا

و دو سومش دست من ...  تو دم و دستگاه شاهنده است ادی در مهی حاشی کشور و کشورانی ایتجارت داخل
  .... به عالوه هوش سرشار تو هی سرمانیا... 

  
   !یی مدت کذانیدر ا...  بار نی اولی وسط حرفش برادیپر نیرحسی        ام

  
 در من دی زنی که ازش حرف میاون هوش سرشار!  رخ داده جناب اکراد ی کنم اشتباهی تصور م-        

 اومدم ی شرکت به قول شما جزء نشر در نمکی سن از نیوجود نداره که اگر وجود داشت من االن و تو ا
 یازی بودم که نرده پول آویاشت من اصال تو اون شرکت نبودم و اونقدر پول رو وجود دیهوش سرشار... 

 رو داشتم االن دی که شما عرض کردیاگر من اون هوش سرشار... دمی دی نمزای به پیبه درخواست همکار
  دست شماری که زنی همدی کنی که فکر مستمی نی حساب من اوننی راه انداخته بود پس با ازای پا شبه پهی

 بدم گهی آدم دهی لی زنمو تحودیازم توقع نداشته باش.  کنه ی متی تو روغن بزنم برام کفایباشم و نون خوب
 سازمان نی که نسبت به شما و کارم و ای احترامتیبا نها...  اکراد یناموسم از کارم برام مهم تره آقا... 

   ...امی رو کوتاه نمهی قضنیقائلم ، ا
  

 انی که مینیرحسی امی نداشت برای خوبی کرد و سکوتش بوی چانه متفکرانه نگاه مری        اکراد دست ز
  ! سوزانش ، آرامش مصلحت گونه را ارجح دانست رتیداد و قال و غ

  
 و عابرها گشت و ابانی و خنی ماشی شهی شنی و نگاهش بگرشی دست دی رودی        آسمان دستش را کش

  ... را کم کرد نی سرعت ماشنیرحسیام
  

   ؟ی هستیزی نگران چ-        
  

  : انداخت و همزمان سرتکان داد و لب زد نیرحسی گذرا به سمت امی نگاهمی        آسمان ن
  

  چطور مگه ؟...  نه -        
  

  ... کنارش کرد ی های به قهوه اینگاه دنباله دار...  نه اما نیرحسی        ام
  

   ؟ی کالمم حرف نزدکی  جز سالمی سوار شدی آخه از وقت-        
  

  : آهسته و مختص خودش گفت شهی همی و آسمان با تن صداابانی        بعد نگاهش را انداخت به خ
  

   بگم ؟ی خوب چ-        
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 ی کرده درون خوششهی روزها رنی گفتن و فقط درد در ای ندارد برای فکر کرد او حرفنیرحسی        ام
  ! ؟دی آیآسمان چرا حرفش نم...  اکنونش گرفته  و مثل آفت ، لذت حال را ازشیها
  

 ؟ از آرزوهات ؟ از ی کار کنی من بعد چی خوای ؟ مهی برنامت چنکهی از خودت بگو ؟ از ا-        
   ؟اتیدلواپس

  
 از گرفتن گری دنیرحسی که امی درست وقتی اهی ثانی سی و بعد از مکثدی کشیقی        آسمان نفس عم

  : شده بود ، گفت دیجواب سوالش نا ام
  

 نکنم تیشکا...  نخوامیزیچ... عادت کنم غر نزنم ... سربارتون نباشم ...  که کار کنم نهی برنامم ا-        
عادت کنم درست بپوشم ... برم عطر بخرم  ... رمی بگادی یآشپز... کم حرف بزنم...  نکنم یحسود... 

  ... نباشم  خجالتتونی هیخوب راه برم خوب حرف بزنم که ما
  

  !!! ؟یگی مهی چنایا:  قه قه زد نیرحسی        ام
  

  : متبسم ادامه داد ی کمی        آسمان متعجب ول
  

 شهی همدی زن باهی...  پر حرف نباشه ادی زدی زن باهیگفتن ...  گفتن پشت خط شبی رو مامانم دنای ا-        
 سر بار مردش دی زن نباهی... از شوهرش لباس بخواد قهی دم به دقدی زن نباهی...  مردششیخوش بو باشه پ

 بشه ی حسوددی زن نباهی...  باشه ی خوبشپز آدی زن باهی...  کنه تی غر بزنه و شکای هدی زن نباهی... باشه 
  ... حرف بزنه و راه بره و رفتار کنه که مردش بهش افتخار کنه ی طوردی زن باهی... عادتش

  
  : گرفت و همزمان گفت نیرحسی بلند امیشد و دنباله اش را خنده ها هوا نیرحسی        تپق ام

  
   باشه ؟ی مرد باس چه مدلهی خوب مامانت نگفت -        

  
  : جواب داد ابانی به خرهی واضح تر و خی با خنده انباری        آسمان ا

  
   از باباتون ؟ اونم نه از مامانمدی بپرسدی بپرسم شما بادی رو من نبایکی نی نه ا-        

  
  ... راست نشست و سر تکان داد کهوی        بعد 

  
   !دی من بپرسیاز بابا... از باباتون نه ...  نه نه -        

  
  : خنده اش را خورد و سوال کرد ی را عوض کرد و ته مانده نی النیرحسی        ام

  
  ما ؟ شی چطور شد ؟ چرا اونوقت ؟ از بابا من نه و از بابا-        

  
  : من و من کرد نیرحسی        آسمان ابرو باال انداخت و همانطور زل زده به ام
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  ...خوب ...  خوب -        
  

  ! جواب ممکن قناعت کرد نی        بعد هم به ساده تر
  

  ! بود ؟ی ؟ مادرتون زن خوشبختدی کنی فکر می خودتون چ-        
  

وسط دو  ... شیشانی پیبعد اخم رو...  داند ؟ ی خوب میلیرا خ فکر کرد جواب سوالش نیرحسی        ام
  ... شد مانی از سوالش پشای داد و آسمان گوحی مادرش افتاد و سکوت را ترجادی خط انداخت و شیابرو

  
 ادی زدی زن نباگهی مامانم منهیواسه هم ... دمی پرسی مدینبا ... دی بود ببخشی سوال بددی ببخش-        

   !گهیدحرف بزنه 
  

 دندی به درب دفتر رسی دادند و وقتحی ترجیگری        از پلکان رفتند باال و هر دو سکوت را به هر حرف د
 کرد و ی شده اش را جدا ممی حجی شمعدانی زرد شده ی داشت آواز خوان ، برگ هاهی همسایموکل

  ! نمود و آسمان بلند سالم کرد و انگار عمدا ینوازشش م
  

   ؟دی خوبی موکلیم آقا سال-        
  

  ... کش امد شتری ، لبخند زنان برگشت به سمت آن دو و لبخندش بهی همسای        موکل
  

   ...کمی بهاروند سالم العلی ، آقای به به خانم ابر-        
  

ور  موجود سالم کند و با نگاه تند آسمان مجبنی هنوز ساکت بود و انگار عادت نداشت به انیرحسی        ام
  .... شد ی دوست داشتنیبه اطاعت

  
   چند وقت ؟نی ادی داشتشیدر نبود ما آسا ... ی موکلی سالم آقا-        

  
   بار رک شدنی ای        موکل

  
 چرا نکهی ساعت فکر کنم به امی تو دفترتونو و ننی نه آقــــا من عادت کرده بود هر روز صبح بر-        

  !!جواب سالممو نگرفتم 
  
 شد و ی انگار کفرنیرحسی باز شد و امششی از ته دل زد و آسمان هم نی     و بعد سر برد به باال و قه قه ا   

  !از کنار جفتشان گذشت 
  

 دفتر نی همه اشان ظاهر شد انگار ادی دی مات جلوی خاک گرفته ی منظره کی        با باز شدن درب دفتر 
  ! بوده شیمال قرن ها پ

  
 و پا گذاشت داخل و پشت سرش آسمان و همانطور که چشمش دی کشرونی را از قفل بدی کلنیرحسی        ام

  : گشت مبهوت گفت ی دفتر می سر و رویرو
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   گرد و خاک گرفته به خودش ؟نجای انقدری چرا استی دفترتون دو جداره نی مگه پنجره ها-        

  
   کرد از داخل اتاقش گفتی مزی نشستن تمیبرا را ی صندلی که با وسواس روینی در حنیرحسی        ام

  
  ! دو جدارم کجا بود ی پنجره -        

  
 مکرر ی و تماس هادنی در حال قهوه نوشنیرحسی ساعت بعد آسمان در حال رفت و روب بود و اممی        ن

   ...شی ماه ها پانی زنده کردن مشتریبرا
  

 کرد به شماره نگاه ی که تماس تلفن دفتر را قطع مینی ح زنگ خورد و درنیرحسی امی گوشکهوی        که 
 و ساعت واری در و دی روی و عصبی کفرنیرحسینگاه ام...  سو زد شی روزای مجتمع پیکرد و شماره 

   گذشت و با اکراه تماس را جواب دادشیروبرو
  

   بله-        
  

 دادن آدرس به بی ترتیهمانی مکی شما جناب اکراد به مناسبت ازدواج...  بهاروند ی سالم آقا-        
   ...می منتظرتون هست6 شما فرستاده شده امروز عصر ساعت لیمیا

  
 که با آن ی ؟ آنهم به مناسبت کارکی ؟ تبریهمانیاکراد ؟ م...  مسکوت ماند و البته متعجب نیرحسی        ام

  صدا دوباره از پشت خط آمد! مخالف بود 
  

   ؟دیدیعرضم رو شن جناب بهاروند -        
  

   گفتشی به نوک آبرهی و خزی می انگشتانش گذاشت روی خودکار را از النیرحسی        ام
  

 می رسیخدمت م..  چشم ی به رودی و بگدی برسونشونی من رو به محضر ای مانهی بله تشکرات صم-        
...  
  

 ساعت اما درست بعد از قطع تماس دیشا و قهیچقدر و چند دق....  دانست چه مدت گذشته است ی        نم
   دادی اش آالرم قرمز مندهی آییشگوی پیاکراد مغز و تمام سنسورها

  
  ستی وصلت ناراضنی        اکراد از ا

  
  ...آسمانش... دختر محبوبش... محرم جانش...  زنش نی در کمی        مقتدر

  
 قتی حقنیکتمان ا... ر مستتر کردن موضوع دارد  دی سعی که به دالئلیکس ... ستی        اکراد پدر مقتدر

 نیرحسیام...  به ثمر ننشست شیکه البته سع...  داشت هی در پنهان کردن قضی دارد که او هم سعیکه پسر
 آسمان یصدا...  افتاده ؟ سکه داند رازش از یم...  رو شده است ؟ قتشی داند حقیفکر کرد که اکراد م

  دیرس درب اتاقش به گوش یاز جلو



  تایس
  

 

 

483

  
   براتونارمی بیی چا-        

  
 ی را کجایی کذایهمانی منی وصلت ، انی فکر کرد بعد آن همه ممارست جهت به هم زدن انیرحسی        ام

  دی آسمان باز به گوش رسیدلش بگذارد ؟ صدا
  

   ؟نی خوای قهوه م-        
  

 ی وسط نمنی ایول... بود واضح بود  رو شده نیرحسی امی اکراد براتی        اصوال دو لبه بودن شخص
 جهی خواهند به چه نتی میهمانی مکی زاده اش را حدس بزند از طانی اکراد و پسر شیتوانست قدم بعد

   آسمان آمدیباز صدا...  برسند؟ یا
  

   شده ؟ی طور-        
  

          و بعد انگار زبانش به ممنوعه گشت
  

   بهاروند ؟ی آقا-        
  

 نشست ی بلند و اهنخی که سرش قائمه وار باال امد و مثل دو عدد مدیشن... دی شننیرحسی امنباری        ا
  !  باز ی گفتیچ : دی لب غرری خبر و زی از همه جا بی روبروی هایداخل قهوه ا

  
 به آسمان هم متذکر شده بود که یحت...  تماس گرفت و دوباره ادرس را چک کرد ی        سر راه با مقتدر

 مظهر دام فتنه کی تواند ی میی جشن کذانی دانست ای به خودش برسد خوب مستیاصال و ابدا الزم ن
 عوض نی ؛ مرتب البش اعصای رفت روی پشت سرش بد داشت منی کرد ؛ ماشمی بغل را تنظی نهیآ... باشد 

  رعتش را تند تر کرد نثارش کرد و سیی لب ناسزاری را هم در اورده بود ؛ زنیری سای کرد و بوق و کرنایم
  

 و دو ساعت از وقت مقرر گذشته و نگران دی آی می        آسمان اس داده بود که منتظر است و حاضر و ک
 مثل خوره افتاده بود به جانش که بی عجی هاالی جوابش را نداده بود و فکر و خی حتنیرحسیشده و ام

 ی بود و نفسداده و بعد سرش را تکان ی مقصود خاصی جوجه نی جشن است انیچقدر مشتاق رفتن به ا
  ! به محبتش ؟ی که شک داررونی رد کرده بود و فوت کرده بود بشی هانوسی سی از القیعم
  

 از ی نت تندش کمدی و ترانه اش را برد باال تا شای محمودی ابوبکر را دور زد و همزمان صدادانی        م
  ... تنش آزار دهنده را بکاهد نیا

  
 ی زوم کرد رونیرحسی اش خارج شد و امی درب نگه داشته بود که آسمان با چادر مشکیلو        ج

 جشن حضور خواهد نی هم در ای داند مقتدری باشد چون خوب مدهیصورتش که مبادا به خودش رس
 ارآسمان درب را باز کرد و سو..  فحش خورده لعنت فرستاد انی در میکی ی شک هانیبعد به ا! داشت 
  : آرام گفت نیر همان حشد و د

  
   نشده ؟یزی چنی ؟ سالمنی خوبنی کردری سالم د-        
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 ی و عجله نی کردری دنی و اول با حرص بابت ای مقصود خاصی برگشت سمت جوجه نیرحسی        سر ام

 رادی ااتی تمام محتودی را به وضوح در جوارح صورتش دی نگرانیحضور در جشن و بعد که رنگ و رو
  : را چرخاند و گفت چیی و سورونی بختی را رشیها
  

  ... ! مونده بودم کی تو ترافشهی مثل هم-        
  

 را حرکت داد و آسمان هنوز نی ماشنیرحسی نداده بود و امهی        آسمان هنوز درست ننشسته بود و تک
   کردیداشت نگاهش م

  
   ...نی نکرده تصادف کردیی من فکر کردم خدا-        

  
  : لبخند به لبش آمد نیرحسی      ام  
  

   ؟ی نگران شدنقدری انی واسه هم-        
  

  ...آره :         آسمان سرش را تکان داد 
  

هزار  ... نی دیجواب اسا رو هم که نم! ... شبه 9 االن امی م5 نی ؟ گفتنی شدی نگران نمنی شما بود-        
  ...االن دم در بودم  نیتا هم...  از ذهنم گذشت الیتا فکر و خ

  
   سرش مانند فنر برگشت سمت آسماننیرحسی        ام

  
  ! ؟ی تا االن دم در بود-        

  
 تند نیرحسی شود و امی ابرشی های        آسمان با همان صورت نگران سر تکان داد و کم مانده بود قهوه ا

  :شد 
  

   محله ؟نی ا ؟ اونم تویاالن دم در بود...  دختر 9 ساعت -        
  

   ...ابانی داد و نگاهش را داد به خهی آرام گرفت و تکی        آسمان انگار کم
  

  ! ... مگه محله ما چشه ؟-        
  

  ... من و من کرد نیرحسی        ام
  

  ... خوب -        
  

  : شد ی        آسمان جد
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   خوب ؟-        
  

   :دی مظلوم گرانه پرسنیرحسی        ام
  
   گفتم ؟ی مگه چ-        
  

  ! بود ابانی        آسمان نگاهش به خ
  

   !! ...گهی دنهی نشریفق... نا امنه ...  شهر و خطرناکه نیی ما پای محله نیفقط گفت ... نی نگفتیچی ه-        
  

  دستی کم سرعت شد و دست راستش را برد و گذاشت رونی سرعتش را کم کرد و وارد النیرحسی        ام
  ... دختر محبوبش و آخِ دلش درامد فیظر

  
 ی تو خونه منتظر مدی بارونیفقط گفتم ناامنه ب...  دهن من نذار یحرف تو...  نگفتم خانوم نوی من ا-        
   !یموند

  
  ... انگشتانش ی رودی دستش را نوازش گرانه کشنیرحسی نزد و امی        آسمان حرف

  
   ؟ی االن خوب-        

  
  ! مشابه الل شده بود انگار ی هاتی  آسمان سرش را تکان داد و تند پلک زد و درست مثل موقع      

  
و باز  ... شی گرم نشاند روی و بوسه اشی لب هاکی دست آسمان را گرفت و آورد نزدنیرحسی        ام

  ...آسمان ساکت بود 
  

  ... ها هی ذهنش بود در آن ثانیه  جملنیپر رنگ تر»  نخواهد داد ی دست ها را به کسنیا        « 
  

          اسمان
  

 ی از ناشناخته های نقابچی هی خدا ، بی شهی همی بار چندم بود ؛ لب های برادی را گزشی        لب ها
...  لعاب ی رنگ و بی و بدی سفنقدری بودش همدهی دینطوری همنیرحسی امشهی که همییلب ها ... یشیآرا

 ی خودش آرام می دست های روهی مردانه اش که هر از چند ثانیدست ها یچشمش ، نگاهش نشست رو
 یصدا ... نهی سی دل و قفسه انی مدنی جور لرزکی از حس قشنگ اضطراب و همزمان یگرفت و موج

  :مردانه اش هم آتش زد بر جگرش 
  

  ! خوشحالم کرد یلی خیزی چهی -        
  

   !شانی کرد روینیت و نگاه زن کنارش سنگ با سرعت از کنارشان گذشی بغلنی        ماش
  

  : و زبانش ادامه داد دی رقصی انگشتانش می النیرحسی        آسمان ساکت بود و انگشتان ام
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   !یدی و به خودت نرسی به حرفم گوش کردنکهی ا-        

  
 نیه از ترس از ا که ندی لرزی مشیایدن... وجودش ... دل و جانش  ... دی لرزی مشی        آسمان لب ها

 ی نمشی وقت آراجیتو ه:  گفت شی عقالنمهیبعد ن...  حد و مرز ی بی جور گرماکیاز ... همه آرامش 
 ابونی تو خی رفتیم دابی که انگار تا بحال با صد قلم سرخاب سفی گه حرف گوش کردی می جورکی یکن

   :دی چرخمهیزبانش به حرف همان ن!!! 
  

  ! کنم ی نمشی وقت آراچی من ه-        
  

 سلول به سلول ی دوست داشتنی کرد و زلزله ری ظرافت دستان آسمان را اسشتری        دستان مردانه اش ب
  ! حلقش ی مردانه اش قلب آسمان را اورد تا جای جان گرفت و باز صداشتریآسمان هم ب

  
لب سرخ ! خوام دوست دارم  یم .... ی کنشیآرا...  مردت یجلو...  من ی جلودی من بعد بای ول-        

  !آخ دلم خواست .... شونی پریمو...  چال افتاده یگونه ها .... ی مشکیچشا... 
  

 یمی کوچه باغ قدکی داخل دیچی پنی شد و ماشبیو زبانش انگار غ!  گر گرفت ی اهی        تن آسمان به ثان
 را چرخاند و به اطراف چییسو.. .. نگه داشت ی آجری هاواری کنار دکی تارهیاما سبز و دبش و در سا

 و ستی دانست اصال کی کجاست نه منجای دانست ای که نه می کرد و سرش برگشت به سمت اسمانینگاه
 جور کی!  ، حالش را عوض کرده بود ی نسبیکی تارنی و هوا معلق بود و انی زمانی کند و می چه منجایا

 و قشنگ کم داشت ی دوست داشتنی تن صداکی  انداخت به قلبش و فقطی و ناشناخته چنگ مبیحس عج
  :که آمد 

  
 تو یدستاش وقت...  اهو ، درشت و عاشق کشه ی که تمثال چشمایی با چشازنقشی دختر رکی -        

آسمان دلم ...  کنه آدمو ی موانهید!  تنش یو بو!  سرد و لرزونه ی شمالی کرده خی انوسیدستامه مثل اق
  !خواست 

  
 کوچه باغ واری از دزانی و آسمان نگاهش به شاخسار آودی پری منیی جانش داشت باال و پایل دمهی        ن

 آسمان و صورتش را برگرداند سمت خودش ی چانه ری آمد زنیرحسیدست ام....  اش هی و ساشهی شیرو
...  
  

   ؟ی دی اجازه م-        
  

 شده دهی کشنیرحسیچشمانش از دستان ام و نه ردی گی چه دارد اجاره می دانست برای        آسمان نم
 آمد کی نزدنیرحسی صورت امی وقتنیی پاختی ری و بعد انگار دلش هردیباال تر و نه زبانش به کلمه چرخ

 یای دنکی... ب یعج... همه جا گرم  ... کهویداغ شد ....  صورت و ی نفس و هرمش نشست رویو بو
 که یموجود! ... واستنش هم با اجازه بود و نه با هوس  خی که حتی موجود خواستنکیو ... سراسر مبهم

 فشار ریسلول به سلول آسمان ز... فرشته بود ....  مرد نبود نیرحسیام...  شدیآرامش از آن ساطع م
 نی ماشکی عروسک درون کی د دستان مردش سوزن سوزن شد و گر گرفت و آسمان فقط ماننیخواستن
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بوسه اش که تمام ...  شد نی زمی موجود رونی ترزی خواستن عزمیلآرامش بخش تس... نرم ... خوش بو 
   :نشانی بدیچی مردانه باز پی که با چشمان بسته عقب رفتند تن صدایشد کم

  
   !یلی بود خنیری شیلی خ-        

  
          بعد دستانش ، انگشتانش ضرب نبض دستان آسمان را شمرد و نوازش کرد

  
به خودت قسم هر ...  آسمان ی ولدهی برامون دی مار خوش خط و خال چه خوابنی امینی ببمی بر-        
 نکهیا ... ی باشنکهی خوام فقط به خاطر ای بدون تو رو به خاطر خودت مشهیهم ... ی هر اتفاقفتهی بیاتفاق

 و ی فقط مال من باشنکهیا ... ی و بدونم دوستم داری حرف بزننکهی دستاتو لمس کنم انکهیا... نمتیبب
 و فقط ی کنهی من باشه که روش گری فقط شونه یزی ری می اشکی وقتنکهی نتپه ای اگهیدلت واسه کس د

 دوستت دارم و دوستت خواهم شهی همفتهی بیهر اتفاق ... ی اگهی بشر دی بنچیخودم بتونم دلتو بشکنم نه ه
   ؟ی شنویم... ا نداره  انقضخی وقت تارچیه ... شهی نمی شه تکراری وقت عوض نمچی هنیا... داشت

  
 مرد ، معتاد خواستن نی داخل آغوش اشی پی که چندبی عجی حرف هانی بود از ادهی        آسمان ترس

...  باشد تحت خواستن تحت محبت تی تحت حماشهی مرد همنیمعتاد شده بود که توسط ا... شده بود 
 رونی آمد بنیرحسی از آغوش امیکه وقت دی فهمی می را آسماننیا...  بد است یلیمعتاد شدن به عشق خ

 دقائق که باز هم نی در ای بود حتی و جاذبه واربیحس عج!...  دستانش ری خواست بخزد زیدوباره م
 بعد تی پدریخانه ...  خانه می برگرددی خواست بگوی خواست بپرد داخل آغوشش و گرم محبت شود میم

نوازشم  ... تتی پر از حمادستان داخل ری و نه با هوس بگتا ساعت ها ماه ها سال ها همانطور مرا مردانه
 هوس ی بودم مرد ها وقتدهیشن...  بودم مرد ها دارند دهی هوس همان ها که شنزی تیبدون پنجه ها... کن

 ی است و جاذبه تی جنسی همه اش بوستی نشانی دوست داشتن حالگری کند دیداخل دلشان خانه م
  ... وارش زهیغر
  

 یک...  عطرش تمام دلش را شست ی دست آسمان را گرفت و بونی حسریب کنارش باز شد و ام        در
  ! شده بود ؟ادهیپ

  
   ؟ ی خانوممی بر-        

  
   ....نیرحسیام .... ینیدرون اتاق بحر....  ساعت قبل کی        

  
 رو به عنوان پسر ثبت شده یتدرچرا اکراد ، بودن مق : نهی سوال انی و مهم ترنی و اخرنی االن اول-        

   خودش پنهان کرده ؟ی
  

  ... در اورد و پرده را انداخت بشی دستانش را از داخل جنیرحسی        ام
  

   !ی سوالو دارنی جواب ا-        
  

 نی اش تکان داد و اخم افتاد برهی دستگی چرخانش و دستش را روی زد به صندلهی تکینی        بحر
  ابروانش
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  ! شده ؟رتی دستگیزی چ-        

  
   لبخند زدنیرحسی        ام

  
  ! من جلوترم از سازمان مجهزت نباروی ا-        

  
  : شد و لب جنباند رهی خشتری بینی        بحر

  
 می تونستی نمنی از اشتری بزای پیتی امنی قوستمی با توجه به سمی ما همه جا رو نگشتنیرحسی ام-        

 ی رشته ممی و چند ساله بافته بودنی چندنی که تو ایی بردن تمام پنبه های درصد بو مکی اگر می کنسکیر
 اورده ری گی مامور خبرمون چونم کنجکاوم بدیلی ، االن خنی همی برامی رفتی جلو می عقالندیبا... شد 
  ! نه ای یگیحاال م...  زنه ی با اعتماد به نفس حرف منقدریکه ا

  
  پنجره فاصله گرفت از نیرحسی        ام

  
 ی که بشه در مراجع قانونیزی چکی...  سند کی...  بده نه قول نه ی قولکی به من دی سازمان تو با-        

 مار بخزم کی که پشت منو گرم کنه تا بتونم مثه یزی چکی دونم ی تعهد چمکی مجوز کیبهش استناد کرد 
   !ارمی تو باال بیبعد جلو... لعم تمام مدارکشونو  االرض و بخورم و ببی مفسد فنی فساد ایتو لونه ها

  
  ! شد ی باز تر نمنی از اینی        چشمان بحر

  
 از ارمی که منِ ناقص االعقل هم سر در بی واضح تر حرف بزنیفقط کم ... ی کمشهی منیرحسی ام-        

   تو چنتته مرد ؟یچ... حرفات 
  

  ... داد ینی باال آورد و کفش را نشان بحردی تاکی دست راستش را به نشانه نیرحسی        ام
  

اگر  ... ری باز شدن زبون منِ والغدی کلنیا!  سازمان نی مقام انیبا امضاء باالتر! قول ! تعهد !  سند -        
 ... نیی تونه طناب دارشون بشه و بکشتشون پای دونم و سر دراوردم و می رو که میزی بگم چی خوایم
   ....ی رو برام جور کن سندنی ادیبا
  

  شی لب های رودی انگشت سبابه اش را کشینی        بحر
  

 ی شی عضو از ما حساب مکی تو االن ی رو داشتی همکارتی سازمان ، نهانی تو با انکهی با احتساب ا-        
 قول تو تعهد ،  گرفتن قول و سند و بهمی کمک و لطف رو دارتیو و ما به اعضامون و وفادارانِ به کشور نها

 و حتما می ندارتی وفادارمون رو تحت حمای اصال و ابدا اعضاای به ما که گومی ؛ تهمت مستقهی انصافی بکی
 امکان نداره نی ؛ انیرحسی امشهینم ... می بشی و شرعی و انسانی که متعهد به الزامات قانونمی امضا بددیبا

 ری رم زی سوال ؛ اصوال من هم مری ره زیهمش م شجاعانت ی ، کارهاتیچون بعد کال وجودت همکار
  ... سازمان ورود دادم یتی امنی رو به شاهراه هایتیهن ذنی با چنی فردنیسوال که چرا چن
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 و ینی بحرزی می حرکت کشاند جلوکی کنار پرده را با ی برداشت و صندلی بلندی قدم هانیرحسی        ام
   ....زی می سوخته ی داد به تن قهوه اهیساعدش را تک شد جلو و آرنج و زی خمی نشست و نشیرو
  

 و تمام نی اخرو بزنی گره هادی و باشهی دستمه که اگر رو بشه بافت پنبتون تموم می من کارت آس-        
...  
  

 دوونده و شهی و اروپا رانهی شه چون تو کل خاور می کنده نمشهی از رزای پی اکونومی دونی        خودت م
  .... اما دهی دراوردنش به عمر من و تو کفاف نمشهیاز ر

  
   پلک نزدینی        بحر

  
   ؟ی اما چ-        

  
 نشونه گرفت و شونویاتی حی سوال برد بعد سر فرصت شاخکاری زرانی تو اشونوی وجود قانونشهی        فعال م

  !....جود نخواهد داشت  وییزای پی به طور قانونگهی درانیحداقل تا سالها تو ا... شاهرگشونو زد 
  

   کنجکاوانه لبخند زدینی        بحر
  

 شی داره اما عقلم داره هر هر به رتی واقعیگی می دوست دارم باور کنم اونچه که دارنیرحسی ام-        
  ! خنده یجفتمون م

  
   را غنجه کردشی لب هانیرحسی        ام

  
 دونم یم...  به خاطر وطن یحت ! دمیست اما ناموسمو نم جلو اومدم درنجای من رو حساب وطن تا ا-        

 و خط اتی دونم اخالقی مستی درست ننی ای خدمت به وطنت گذاشتی که تمام عمرت رو براییاز نظر تو
 نیهر چند تو هم تو ا ! اشم من بتونم همون قدر صبور بنی اما توقع نداشته باشنهی امثال تو ای منطقریس

 ستمی من مرد گذشتن از زنم نیول!  گذشت از ناموس شهی می که بدونینگرفت تهوع اور قرار طیشرا
 و نی دی گرگ خائن بکی اونم گهی دیکی که محرمم بشه محرم ستمی ننی ادنی من آدم نشستن و دینیبحر

 از من نیدی به من تعهد مای که گفتم هی همونمپس حرف اخر ... ستمیمن آدم گذشتن از اسمان ن .... مونیا
 و زای و از پستمی نگهی من دای و رانی داخل ادی کنتی هست تا اخر عمرم حمانمونی که بینم و وصلتو ز

 به جز دادن زنم ی هر چدمی باشه میتوونشم هر چ...  و تمامشمی شما بالکل خارج می همکاری طرهیس
  !  شرف ی کثافت بهیدست 

  
   هاییزایداخل باغ مجلل پ...         آسمان 

  
 داد به مرکز آدم ی گرفت و می میی داخل ، توجهشان را از هر جای فضای دو وارد شدند و شلوغ        هر

 رقصان ی بلند و نور های با صدایقیموس .... دندی لولی در هم مکی که سرخوش و لبخند به لب و شییها
 بی اشنا و غر نایلی خان که به چشم آسمیی پر از رنگارنگ هالی طویی هازیم....  مات یکی تارکیوسط 

 کی تر و شبی عجی آن وسط با آن کفش هابی که وسط پهن بود و مردم عجی قرمزیفرش ها...  آمد یم
اصال چرا فرش پهن کردند که روش راه :  آسمان باز غر زد ی عقالنی مهی رفتند و نی راه مشانی روکیو پ
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 افتخار نی و آسمانم االن جزوشونه انینطوری امه هایباال شهر:  آسمان جواب داد ی دلی مهیو ن!... برن ؟
 ؟ راه رفتن رو فرش قرمز کجاش ی زودنی به همیخودتو گم کرد:  غر زد شی عقالنمهیباز ن... نداره ؟ 

برو باال تو هم :  آسمان جواب داد ی دلمهیباز ن.! ..  به عقلشون شک کنن نه افتخار دیافتخار داره ؟ با
  ...دوست دارن رو فرش راه برن خالف شرع که نکردن  داره یربط اصال چه یدی مری گیالک

  
 یلی به ورود آندو جمع شد و انگار خنیری اندک اندک حواس ساتی شدنشان به مرکز جمعکی        با نزد

اول ...  شدند و دقتشان را دادند به آنها کی با پچ پچ نزدبایهمه تقر... مهم بودند که نگاه ها برگشت 
 خجالت ی هی ماپوشش نی که مبادا با ادی همه مرکز توجه بودن و بعد ترسنیآسمان خوشحال از ا

  ! شود نیرحسیام
  

 که خودش خواسته خجالت بکشه ی خواد با پوششیبه درک اگر م : تشی ذهنی رودی توپشی عقالنمهی        ن
ودش گفت  خی و به خودت نرسی خودش خواسته چادر بپوشدهی دیختی رنیبذار بکشه ؛ از اول تو رو هم

 کی وسط مثه نی ایمشک بعد تو با چادر کنی و پکی همه چقدر شنی ببیول:  جواب داد ی دلی مهیبعد ن... 
 رهی گی سخت میلی خنمیرحسیام!  ؟ی ای مهموننی به چنی اومدافهی قنی با استیزشت ن ... ی نچسبی کهیت

  !هان 
  

   گوشتالودش آسمان را ترساندی افهیار بود و ق مهی که شبیی شد با عصاداری پدتی از وسط جمعی        مرد
  

   به به سالم پسر اقتصاد دان-        
  

   بود ؟نیرحسی        آسمان فکر کرد با ام
  

   و لبخند زددی دست آسمان را رها کرد و دراز کرد به سمت مرد و دستش را گرفت و بوسنیرحسی        ام
  

  نم سالم عرض شد جناب اکراد و ممنو-        
  

   گرداندتی جمعانی        دستش را م
  

   !هی هدنی بابت ا-        
  

  ...! را شیی طالیعصا .... نی زمی را کوباند روشی        قه قه مرد ترسناک روبرو رفت هوا و بعد عصا
  

  ! ...  ارزشش باال تره پسر اقتصاد دان یلی خیلی من خهی هدستی من نی هی هدنی ا-        
  

  .... بدم هی خوام بهت هدی که مستی نیزی هزارم چکی یهمانی منی ا-        
  

 کرد به آسمان و آسمان دوست داشت پشت سر رهی مانست خی مار مشی        بعد نگاهش را که مانند ن
  ! مرد مثبت نبود نی اصال حسش نسبت به ای دانست چرا ولی نمردی پناه بگنیرحسیام
  

   ! ....ی عجب ماهیی رو عجبیالی به به عجب -        
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 تر کی قدم نزدکی مرد آمد و همزمان یبا من بود ؟ که باز صدا:         باز آسمان از خودش سوال کرد 

  شد
  

   و با مزه زنته ؟فی مرفی دختر کوچولو و ظرنی ا-        
  

 خانوم عشقمه ، نیبله ا:  بود و دست آسمان را محکم گرفت و فشار داد نی نگاهش به زمنیرحسی        ام
   ....مهیزنمه ، تمام زندگ

  
   از پشت سرشان امد و اسمان سرش برگشتی مقتدری صداکهوی        

  
   !نیرحسی سالم ام-        

  
 که از برگشتنش دی به چشمانش انداخت و اسمان فهمی و نگاه تنددی دست اسمان را کشنیرحسی        ام

  یرفته دست اسمان را رها کرد و برگشت سمت مقتدر در هم نیرحسی امیشکوه کرده و اخم ها
  

  .... سالم -        
  

 امد و دستش را دراز کرد و مدت ها نگاه کی نزدی ؟ مقتدرنی بود همدهی ؟ اسمان پرسنی        هم
 و ی ماند و بعد انگار باالجبار دستانش را دراز کرد و مقتدررهی خی دستان مقتدری رونیرحسیام
 رهی خو آن دگنی چشمان خشمی و اسمان چشمش رورونی زده بود بشانیشانی پیو رگ ها هر دنیرحسیام

 نیرحسی امدند که دست آن دو نفر رها شد و امکی نزدگریمانده بود که به هم زل زده بودند و چند نفر د
   آسمان و زل زد به صورتشکی امد نزدی شده بود که مقتدرتی با جمعیمشغول سالم و احوال پرس

  
  ! معرفت ی سالم خانم ب-        
  

 که پشتش به او نیرحسی کرد اخم کند و بعد چادرش را صاف کرد و نگاهش را داد به امی        آسمان سع
  !بود و اصال حواسش نبود 

  
  .... سالم -        

  
 کی نی همدیاپس او هم ب... سالم :  گفته بود ی به مقتدرنیرحسی افتاد که امی تنها کلمه اادی        بعد 
   ...چی هگری گفت و دیکلمه را م

  
  : تر اورد و سرش را مماس سر اسمان کرد و گفت کی خودش را نزدی        مقتدر

  
   ؟ی آسوننی به همی که عاشقتمو تنها گذاشتی بهش ؟ منی که منو فروختی دوسش دارشتری بنقدری ا-        

  
 و نگاه مملو از شانی که پوزخند های برهنه امهی نی زن ها پشت سرش پر بود ازی        آسمان عقب رفت ول

  ...  توانست حس کند یحسادتشان را م
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   به چادر آسماندی دست کشی        مقتدر

  
   سرش ؟هی چنی ای نازنی عروسک به اکیاخه  ... ادی اصال بهت نمنی ا-        

  
   هم کرد ابروانش را درشتری و بدی چادرش را کشی        آسمان لبه 

  
  ! پوشم چون اون گفته یمنم م...  گفته بپوشم نیرحسی ام-        

  
  دی غریمقتدر!  کرده بود فی        عمدا به اسم خطابش نمود و ک

  
  ! نشونت بدم که داغش تا هفت پشت برات بمونه ینیرحسی امکی -        

  
 دی شد که نه از محبت و نه از ترددهیش براقش کی کت مشکی رفت و اسمان نگاهش به گوشه ی        مقتدر

 بی عجی چه خبر است که امشب همه دارند حرف هانجای انکهیاز ا ... یاز نگران...  جور وحشت کیاز ... 
 نیرحسیتازه عشق ام...  بر وفق مرادش شده است زیکه تازه حالش خوب شده است که همه چ...  زنند یم

   ...ندی گوی ها چه منی ها خواب نباشد پس انی ایهمه را لمس کرده است و خدا قول داده است 
  

  ! تنهات گذاشتم دی ببخش-        
  

  ... هوم -        
  

 با آن نیرحسی سرش مشاهده کرد و امی لبخند روی عدد صورت حاوکی        سرش را باال کرده بود و 
   ...دشی کاوی داشت میچشمان مشک

  
  ! خوامت ی م-        

  
 دنی خندی و صدادیبعد نکاهش را دزد!  فعل نابهنگام نیاسمان چشمانش باز شد گشاد شد از ا        و 

  ... امد نیرحسیام
  

  ! گذره ی تو مغزم می چی کنن اگر بدونی نگات مینطوری که اشمی دارم نارحت متشی واقع-        
  

 ها بد مرموز شده بود و هی ثاننیا کرد که در یی های        آسمان کنجکاوانه سر باال کرد و نگاه به مشک
   :دیپرس

  
   گذره ؟ی می چ-        

  
 حرکت ارام و نی ارام که تصادفا ایلیخ...  ارام یدست...  کمرش حس کرد ی را روی تماسکهوی        بعد 

 کمر اسمان ی رهی تی شد رودهی آرام کشیلیدست ؛ خ...  شد یکی نیرحسینوازش گرانه با نگاه مرموز ام
  .... بود ؟ نیرحسیدست ام...  و چسباندش به خودش دیه آغوشش کشو ب



  تایس
  

 

 

493

  
حاال جرات دارن شر و ور ...  راه بود نی بهترنی خواستم بهشون بگم بهت چپ نگاه نکنن ای م-        
  ...بگن

  
  : گوشش زمزمه کرد ری با همان لبخند واضح و ملموس زنیرحسی        آسمان الل شد و ام

  
  ! طرفن ی سازم که بدونن با کی براشون م18 ری بخوان حرف بزنن صحنه زیلی خ-        

  
   !نیرحسیام:  انداخت و کامال ارام شکوه کرد ری        اسمان سر به ز

  
  !جونم  : دی اسمان کشی بازوی و دستش را تا روستادی از حرکت انیرحسی        ام

  
انگار ...  آمد ی کنند پچ پچ ها به نظرش ساکت میم دارند نگاهشان نی        اسمان حس کرد تمام حاضر

 قلب و عقل که ی نابهنگام در تکاپوی تماس هانی آن دو بودند و آسمان از ای و زمان در حال نظاره نیزم
 کشه یخجالت نم:  بود نیا زد ی که میمحرم هم بودند تنها غر...  بزند ی توانست حرفی عقلش نمگرید

نوش ... محرم همن:  داد ی پروا و خنده زنان جواب می ذهنش بلند و بی دلی مهیو بعد ن!  جمع ؟یتو
  ! مادر واسه هم حالل ترن حاال تو خودتو بکش ریاز ش... جونش 

  
   شدکی بلند نزدی از دور با صدای        مرد

  
   آقـــــــــــــای کنی مفی تنها تنها ک-        

  
ان گرفت و کج کرد پشت سرش و دست راستش را از کمر اسمان  نگاه مرموزش را از اسمنیرحسی        ام

  .... بود شی پی لحظاتدنیرها کرد و اسمان هنوز داغ به آغوش کش
  

   سالم جناب شاهنده-        
  

 و چادرش ختی شکل داشت و نگاهش تا اسمان و سر و ری مربعی پروفسورشیمرد ر...         دست دادند 
 که دوباره و دی انگار فهمنیرحسیرفت و آسمان حسش بد شد دوباره و ام شد و پوزخندش رنگ گدهیکش

...  شد وب سمت خودش و اسمان حسش باز خدشی کمر آسمان و کشی رهی تا تدی دست چپش را کشنباریا
 نیرحسی که امنی مهم نبود اطراف چه خبر است همشی بود که اسمان براییاصوال امشب از آن شب ها

...  اش ی اتفاق زندگنی قشنگ تریعنی شود ی قدم مشی محبت به او مدام پیا برا دارد که از قضیدست
 دهی شننیرحسی امیا زود به زودو که صدی بغل کردن هانیدوست دارم ا:  گفت ی داشت می دلی مهین

  شد
  

  معرف حضورتون هستن ؟...  عشق من آسمان خانوم-        
  

  ام تکان داد و همزمان دست راستش را به سمت آسمان دراز کرد        شاهنده نام ، سرش را به فرضِ احتر
  

  ! سالم خانوم ، شاهنده هستم -        
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 چیه... پچ پچ ها باز قوت گرفت ... مرد منتظر بود !  نگاهش کرد نیرحسی        آسمان ماند چه کند ؟ ام

 دهد ؟ ندهد ؟ خوب اگر دست  دستدیبا...  است نی ها انیرسم ا....  اسمان چه کنددی گفت بایکس نم
 کنم چه کنم به ه و حرارت مملو از استرس و چی کشد ؟ داغی کشد ؟ می خجالت نمنیرحسیندهد ام

 اسمان بود و شاهنده نام دوباره دستش را تکان ی به سمت گوش ها و چشم هاانیسرعت نور در حال طغ
  داد

  
   خانوم ؟دی دی افتخار نم-        

  
 گذاشته بودند دست دراز کرد و شی امتحان سخت جلوکی جواب و ی سوال بکیه انگار         و آسمان ک

از کمر اسمان ....  امانیرحسی اسمان را گرفت و دست امفی دست ظرشی قه قه هایشاهنده نام در صدا
  !...فاصله گرفت 

  
 چه اشتباه دی ؛ فهمدی را که دنیرحسی امیشانی گردن و پی        و سر اسمان که باال امد و رگ برامده 

 مضحکه شده یعنی نی و ادندی خندیجمع حاضر م..  نداشت ی ادهی فاگری را مرتکب شده است و دیبزرگ
  : ذهنش بود که به زبان شاهنده امد ی عقالنی مهی حرف ننی اقایاست و دق

  
  !با باد هم جهتن ...  چادر پوش ها رو با قشر روشن فکر جامعه دوست دارم ی تالقنی ا-        

  
  !        و باز قه قه 

  
  یسهراب...  وقت استیر ... ینیداخل اتاق بحر .... شی ساعت پکی        

  
 غلطه اگر ما به خاطر منافع شهیاز ر!  غلطه شهی عرض کردم از رینی بحری شما به آقاابی من در غ-        

 ی از طرف کسی و اگر اشتباهستی ما نی هدف و خط مشنیا ... می سوال ببرری کشور رو زیکشور ارزش ها
 ی کل و من از طرف کل پرسنل از شما عذر می رودی خط بطالن کشدی صورت گرفته نبای قسمت جزئایو 

 رو دی پا بذارمی که ما ازتون خواستنی رو خط بزنتی ذهننی کنم ای بهاروند و مجدانه خواهش میخوام اقا
 امور نبودم و اگر ی همه انیمن در جر ! شهی ری مشت بهی  بانی بشکیحق و ناموستون و همسرتون رو شر

  ! کردم ی مخی احترام توبمال شدم مسئولش رو با کی درخواست مفتضحانه منیمتوجه ا
  

  ... ادامه داد یسهراب...  کرد ی کوتاهی سرخ شده بود و سرفه ینی        بحر
  

 ی منبع تو در تونی ما تو ای ، شما تنها نفوذریتفاس نی ای به عرض شما برسونم با همه دی و البته با-        
 مونه و کشور رو هواست کامال خالف واقع ی با نبودتون کار ما لنگ مدی کنی و اگر تصور مدیستیخالف ن

   ...دیفکر کرد
  

 نگه داشته زی می دستش را روی تکان داد ؛ انگار توپ فرضزی می را کره وار روشی انگشت های        سهراب
  : ادامه داد نیرحسی به امرهید و همانطور خبو

 نی بهتر بگم اای کار ، نیا ... می کس تعارف ندارچی و با همی ها رو الزم دارتی بهاروند ما واقعی آقا-        
 می و نخواهد بود چون ما رستم زمان هم باشستی نفر نبوده و نکی و چند ساله رو دوش نی چندتیمامور
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 ی که اقاهی فرضنی با انیابنابر ... شی صادق و دلیروهایدست خداست و ن شاخ شکستنش فقط نیا
 ، اری ی دم هزار پای محی ترجیو منِ سحراب...  هست ی کمکی هزار پانی ای پاکی بهاروند تنها نیرحسیام

 خورده و ازش دیی مهر تانجای شما تا به ایکار ها ... گمیهر هزار تا پاش درست و سالم کار کنه دارم م
 ی نماستی سازمان ولو رنی از اعضاء اکی چی شما و نه به هبه نه ی باجچیما ه....  اما میمخلصانه قدردان

 کشور نیا ... می داددی سازمان شهنیما تو ا....  کنه جانم ی کار می کنه دلی کار منجایهر کس ا ! ... مید
 خارج از ی تبصره و ماده اچی همیبر رو با عصا راه بی کمکی هزار پانی شده ایحت ... ستیباج بردار ن

   ...مینی چی و ضوابط موجود کنار هم نماضر حنیقوان
  

 کشور از وفادارانمون از مخلصان و از مدافعان خون شهدامون با تمام وجود نی ما طبق قوان-        
 با دی بر از کنارموندی خوای نکرده میی خداای و دی اگر شما به ما شک داریول ... می کنیمحافظت م

  ! و تمام می کنی می باهاتون خداحافظمونی باطنلی عالرغم میدادن تعهدات
  

 چرم کنار ی صندلی داده بود به پشتهی تنها در سکوت تکینی بود و بحرنی نگاهش به زمنیرحسی        ام
   :دی پرسی و سهرابوارید
  

   ؟هی چمتونی تصم-        
  

   نگاهش نکردنیرحسی        ام
  

 واکنش ممکن نی جهت با بدترکی و از دی قدرداندیی فرمای جهت مکی چه عرض کنم ؟ شما از -        
 نی ادی باسکیبعد اون همه ر...  کردم ی باززانمی با جون خودم و عزنجاشمیمن تا هم...  شم یروبرو م

  ... ونی توقع داشتم جز ایزیمن هر چ!... برخورد با من بشه ؟ 
  

   وسط حرفشدی پری        سهراب
  

 ی مسکی کنه داره با جونش ری داره کار می هر کسنجای بهاروند ای کنن آقای مسکی همه دارن ر-        
  ... خدا و خدمت به خلق یجز رضا ... ستی تو موندنشون نی اجبارچیو ه ... زانشیکنه جون خودش و عز

  
  : جواب داد نیرحسی        ام

  
 موندن الزم دارن یقدرت برا...  چرا روین...  چرا زهی انگی ولستیندنشون ن تو موی اجبارچی بله ه-        

 من مونده بود با خاک ی هم برای و شما اگر قدرتشهی مادی کم و زگرانیقدرت ما آدما به زبون د... 
...  فساد بپاشه از هم ی اکونومنی که با تمام وجود دوست دارم استمی نفر نکیمن ... بله  ... دی کردکسانی

 ؟ باشه ؟ دی کنی میاز من خداحافظ...  نداره روهاتونی از نکی چی که من دارم رو هیزیچ ... یول
 که من باب شروط در ی که دارم و مدارکی در خدمتتون بودم با توجه به تعهدنجایخوشحال شدم تا به ا

 برم شی پشتری نداره بیورت ضرگهی و عفو هم بهم خورده و دم رو ادا کردنمی گذاشتم گمان کنم دارتونیاخت
 ارج و نجای اگرانی به زحمات دنکهی خواستم ادامه بدم علتش تصور غلطم بود راجع به ایاگر باز هم م... 

از  ... دیدی پاشتی ابهاماتم کامال گرد واقعی تشکر رو دارم که روتیمن نها ... شهیقرب و ارزش داده م
  !... شم ی مخصخدمتتون مر
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   هاییزای باغ مجلل پ–        آسمان 
  

 و شاهنده نگاهش تا رفتنشان آمد و دی هم کشتی جمعانی مدی بد هم کشدی دستش را کشنیرحسی        ام
 ی ؛ شرمنده نیرحسی امی کار اشتباه خودش ؛ شرمنده رفتار عجوالنه یشرمنده . اسمان شرمنده شد 
 نبود که شیحال . ود نبشی حالنیرحسیاما ام!  ؛ شرمنده باز اشتباه خودش نیرحسی امیبرخورد آقا باالسر

  ... مانست ی ملومتری کی به بلنداشی داد و قدم هایدستانش دور مچ اسمان را فشار م
  

 بچگانه است یلیرفتارش خ:  ذهنش باز غر زد ی عقالنی مهی گرفت و نیشتری        و نگاه و پچ پچ ها قوت ب
  ! گوشش ی زد توی عقالنمهیبزند ن امد حرف ی دلمهی جمع و تا ننی ایاونم جلو

  
 بنفش و زرد ینی تزئیدرخت ها.  بود دهی را ندرشی که تابحال آسمان نظیی پشت درخت هادندی        رس

 خروشان گذر اب ، دلت را ی گذشتند و صدای با فشار میی که از وسطشان رود هایفوق العاده چشم نواز
 گذر یصدا!  بود فته سبز شمال که تابحال اسمان نری ها جنگلی و آبشار هایمی قدی برد به باغ هایم

 نیرحسی امتی طرف هم از تنش و عصباننی ابی درختان عجییبای همه زنی دبش و ای سبزه ی بونیآب و ا
 نیرحسی گذرا نگاه امی از محبت ، دستش را ول کرد و آسمان وقتی نشانه اچی هینکاست که محکم و ب

  : امد نیرحسی امیاصد...  حس نکرد یگری دزیخشم دار چ ی جفت چشم زبانه کیکرد جز 
  

   ؟ی بود کردی چه کارنی ا-        
  

   :دی شده غری نر وحشری شکی مثل نیرحسی که امدی        اسمان مانده بود چه بگو
  

فقط درست و .  نادرست ی درسته چه کاری چه کاری کنی ؟ اصال فکر نمی بود کردی چه غلطنی ا-        
  ..... به اون مردک ی راحتنی بهت دست بدم ؟ که به همی راحتنی تونستم به همیت مال منه ؟ من مغلط

  
 کرد و سرش را به اسمان برد و دست به کمرش زد و نفسش را با شدت باد فوت شی موهای        دست ال

  ! کرد داد نکشد ی و سعرونیکرد ب
  

   ؟رمی گی مشیارم ات اسمان حرف بزن دی گرفتی چرا الل مون-        
  

  : لرزان و دل لرزان تر دفاع کند ی کرد با لب های        اسمان سع
  

 کنن که دست و پامو گم کردم فکر ی شده بودم اونقدر بد نگام مجی دونم چم شد گی اون لحظه نم-        
   ....یکردم چون ساکت

  
  بدتر هم شد کاسته نشد که نیرحسی امتی از عصبانی        و انگار ذره ا

  
نکنه  ... ی کار کنی چی دونستی تو دلت صورت گرفت که نمی مگه اون لحظه چه فعل و انفعاالت-        

  ... رها شد مونتی و انی افتاده دی پدر مقتدریچشت به اون چغندر ب
  

          اسمان به زحمت زبان چرخاند
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  ... من ی زنی تهمت میدار ... ی کنی اشتباه می دارنیرحسی ام-        

  
 به ی که محرمم نبودی کردم زمانی دستمو دراز مینطوری خوام بدونم من اگر ایم!  تهمت ؟ هه -        

 ... ی کردخمی سنگ رو ی دونی ؟ می از من بردیی چه ابروی دونیم ... ی باختی قائله رو می آسوننیهم
  ... جماعت نی تونم سر باال کنم جلو ای نمگهی دی دونیم
  
  : لرزان آسمان انداخت و پوزخند زد ی به سر تا پای     بعد نگاه   
  

 نای اوردم که به همه بفهمونم زن من با همه فرق داره که از جنس اختی رنی سرم تو رو با اری خ-        
  ! باطل الی خیزه ! ستین

  
 سبزه و یکرد و نه بو ی آب گذرا را حس می نه صداگری حلقش بود دپی        اسمان قلب و دل و جانش ک

 توده کی!  نبود نیرحسی امگری بود دشی که روبرویفقط مرد...  نام را ی درختان زرد و بنفش بینه بلندا
 مادرش را بهتر ی جمله نیو آسمان ا...  شناختشی که نمیکس...  نامهربان ی توده کی....  بود نی بدبی

  ... درک کرد یگریاز هر وقت د
  

 از اون یکی انتخاب یحت!  که نه حرف زدن آسونه نه حرف نزدن ادی مشی پی تو زندگیی وقتاکی -        
 جهنم توی تونه زندگیراه اشتباه م ... ی نزنای ی اون موقع حرف بزنی بدصی تشخدیبا.... دو تا هم سخته 

 یچیدشون ه جز منطق ناقص خونی عصبانی که ادما وقتنهیاونم ا...  دم بهت ی مدی شاه کلکیفقط .... کنه
  ... بذار طرفت اروم شه بعد بزن ی بزنی خوای هم می کنن پس اگر حرفیرو درک نم

  
  ! مادر ، آسمان موقتا ساکت ماند ی جمله یاداوری نی به خاطر همقای        و دق

  
 رنگ ی برنزی صندلی روی و آسمان گوشه اتی جمعانی رفته بود منیرحسی ساعت تمام بود که امکی        

 یدنی کردند و نوشی را پر مزشی امدند و می اش مییرای پذی برایر درخت ها نشسته بود و هر از گاهکنا
 وسط از او دعوت ن آی چند تن از جوان های کردند و حتی غذا تعارف مشی کردند و دسر و پیعوض م

 کنار نیا.. . و حس بد ی روح و پر از دلشوره و نگرانی بی مجسمه کیبه صحبت کردند و آسمان مانند 
 .... دمی بخشدی و بگودیای بنیرحسی خواست امی شد و دلش می می چشمانش پر و خالی کاسه یفقط ه
   !دیای بی ولدی نگوچیاصال ه

  
   :دی به گوش رسیی اشنای        وسط افکار ناراحت کننده اش صدا

  
   !ی زودنی تنهات گذاشت به هم-        

  
   ! ...تی و آن طرف جمعنیرحسی        ام

  
 که در یری چشم گشرفتی گفت ؛ از پی مزای پشی ده سال پتی        اکراد حرف زدنش گل کرده بود از وضع

 حساب و کتاب و ی بی برداشت های سهام و نمودار نزولی ده ساله کرده بودند ؛ از نمودار صعودنیا
 گرفت در کل ی پا ماشتو کم کم د که او وضع کرده بود ینیاز قوان ... شانی خارجی شرکایاسراف کارانه 
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 شده ی کنونتی االن و در وضعنندشانی نامی مری که از ابتدا دست و پا گنی قواننی همنکهی و اانهیخاورم
  ... ها یاست چتر نجات امثال امارات

  
 توانست ی ها ببخشتش نه می زودنی توانست به همی بود که نه می فکرش سمت اسماننیرحسی امی        ول

خوب که ...  صالح نبود طی شرانی گذشتن از کنار اکراد در ایول...  را ی خبری و بیی تنهانی ااوردی بتاب
  ... زد ی آتشش مشتری فکر بکی نی کرد عمدا به حرفش گرفته بود و همیفکر م

  
  : سرخ را تعارف کرد یدنی        شاهنده کنارش نشسته بود و نوش

  
   !سییر ... کیشر ... قیرف جفتمون ی بزن به سالمت-        

  
 از کنار شکش با ی مشکوک شده بود ولنیرحسی گفته بود و امهی دار و پر کناشی را نی آخرنی        ا

  ! زبانش بسراند ی هوا روی بینطوری لقب را همنی بود ادی گذشته بود ؛ از امثال شاهنده بعاطیاحت
  

 کردند ی زدند و درصد محاسبه می اکتبر چانه مستیب ی سر معامله زی آن طرف می        قاجار و کرباسچ
 وسط نشسته بودند ی اشهی شکل شیضی بزی که دور می جمعیو اکراد که چانه اش گرم شده بود رو به سو

 مضحکه بر زبان راند و و ی را با شوخی داد زد و حرف زشت و نامانوسیدی قی را دراز کرد و با بیدنینوش
 از دی چرخاند تا شای سرش را کمنیرحسیممنوعه بودند قه قه سر دادند و ام ی خود از ماده یهمه که ب

:  و شعر گونه خواند تمی پر رنی حسری شود که اکراد خطاب به امای بتواند حال آسمان را جوتی جمعانیم
 ؛ به راه دمی دم ؛ به هم کسونش نمی کس کسونش نمه تا نداره ؛ بی دختر دارم شاه نداره ؛ از خوشگلهی

  !! دم ی ؛ به حرف زورش نمدمیدورش نم
  

 کرد ی حفظ می که تعادلش را به سختی برخواست و در حالشی تاج بلند نقره ای        بعد از پشت صندل
   ونیرحسیامد سمت ام

  
 دم که تک باشه ؛ ملک ی میبه کس! ....  تنش اطلس باشه رهنیپ....  که کس باشه دمی می به کس-        

   باشهباشه و مَلک
  

  !! همهمه امد ی اکراد صدای        وسط حرف ها
  

  ی و سهرابنیرحسی ام– ینی داخل اتاق بحر– شی        دو ساعت پ
  

 یبو .... یری انعطاف پذی کمیبو...  داد ی خوب می بوی ساکت مانده بود و سکوتش اندکی        سهراب
  ... تامل یمقدار

  
 رهی خینیرحسی و متفکرانه به امزی داده بود به مهینش و آرنجش را تک دهای        دستش را گرفته بود جلو

  ... حداقل از نقطه نظر خودش دی رسی مصر به نظر ممشیشده بود که قصد رفتن کرده بود و در تصم
  

 شانی اورد و بازنیی آن پای و دفتر دستک هامی و تقوزی می چند بار پلک زد و دستش را تا روی        سهراب
  : و گفت دی کشقی عمی و نفسی باز متفکرانه برگشت به حالت اولداد و
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شما به عنوان طرف دوم معامله طبق ....  معامله میبذار ... می کار رو باج نذارنی اسم انیای ب-        
 میدی بهت می خوای و ما اونچه رو که می رسونی مزاستی پی خودت ما رو به هدفمون که فروپاشاتیفرض
   ! ی منقضهی از پاحکمو اگر برقرار نشد ...  اگر فرض برقرار شد آنگاه حکم یعنیامله  معیول... 

  
 تا به ی برشی ما پی ما و خواسته هایزیبرنامه ر...  طبق اهداف ما دی چون و چرا بای بیعنی -        

 یصورت صور به دی کنه باجابی و اگر مصلحت استی در کار نی اما و اگرگهی وسط دنی و ایهدفمون برس
 به ی ضررنکهی ای شده فرستادن همسرتون به خارج از کشور برایحت .... می کنی ها رو قربونزی چیلیخ

 توله ی دشمن که االن هدف هوس و خواسته هادی از دشونی شدن ایمخف... خواسته هامون وارد نشه 
 وسط به واسطه نی منافع ما ای بهاروند اگر پای کنم آقای مدیدوباره تاک...  راه حله نیگرگش شده بهتر

 اومدم و صد ها کارمند و کار ین اتاقم نمی تا دم در ای مطرح نبود من حتزای حضور پر رنگ شما در پی
 دارم ینی که به بحریبا توجه به اعتماد...  کردم اما ی شما نمی حدس و ادعای سازمان رو قرباننیکنان ا

 خوام ی منی شده بنابرایزی رهی پایساس کامال مستدل و منطق و اهی بر پادی زنی که می کردم که حرفنیقی
  ... کنم سکیروش ر

  
  . شد زی خمی به هدف خورده به جلو نرشی تنکهی خوشحال شده بود از ای که کمنیرحسی        ام

  
ست  کنم از دی مدای که پی دست من تا با قدرتدی رو بدزایپ.... اگر موفق شدم انگاه ...  موافقم -        

 دست شما تا به هدفتون دمی اگر موفق نشدم من جونمو و مصلحتمو میول... بدخواهام در امون بمونم 
  !موافقم  .... دیبرس

  
 ریی را تغتشی کرد موقعی سعی خشکش زد ولنیرحسی امحی پرده و صری از حرف رک و بی        سهراب

  ... انداخت  ابرو باالی نگاهش کرد و بعد از دقائقرهیندهد و همانطور خ
  

   ؟رانی داخل ای بخشکونشهی رو از ری کنونیزای پی رو بدم دست شما ؟ اگر شما بتونزای پ-        
  

   مشتاقانه سر تکان دادنیرحسی        ام
  

 تو در نی محرز خودتون ادیی بنابر تانکهی باشه با توجه به ای منصفانه ای کنم معامله ی بله فکر م-        
 گهی دارم که دیزی من چیول .... دیدی و هنوز بهش نرسشهی مبی تعقی کمکیره با هزار پا خالف دایتو
 و رو کار خواهد ی کنم کامال قانونی که من رو مییزایپ ... ستی نی ادهیچی پیمعامله  ... دی بهش رسشهیم

   ...یول.. . نظر مقامات ریو ز...  کامال در جهت منافع ملت و کشور ی ولهیبا همون سرما... کرد 
  

  : اخر را زد ری تنیرحسی تر شد و امزی تی        سهراب
  

  ... ! کامل شخص من اراتی با اخت-        
  

  : روبرو گفت ی به پنجره رهی و خدی را به هم مالشی برخواست و دست هاشی از جای        سهراب
  

   قرار بدمیرو مورد بررس که مطرح شد ی ادم مشورت کنم و مباحثی سرکی با دی من با-        
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   هاییزای داخل باغ پنیرحسی        ام

  
 شده نونی و شنیی طالیبا موها...  زانو و دکلته ی رویازی لباس کوتاه پوست پکی اکراد با ی        نانس

  ! شروع شد :  لب غر زد ری زنیرحسی امد و امی منیرحسیداشت به سمت ام
  

   امدشی تر از همه صداشی        اکراد پ
  

  ! بابا ی دونه هی یکی سالم دختر -        
  

 احترام و به ی دختر اکراد را به نشانه ی دهی و دست راست و کشدی        بعد هم شاهنده به حضورش رس
   اکرادامکی دست دراز کرد به سمت پدرش ؛ سی و با لبخند کجدی گرفت و بوسی چاپلوسنیرحسیضعم ام

  
  !لس کم بود  گل مجدیی بفرما-        

  
 امد و نگاهش بعد از صورت کی در وجنانش بارز بود نزدشهی که همی        دختر اکراد با حالت موقرانه ا

 رفت به سمت پدر و به ی توجهنی گذرا گشت و بدون کوچکترنیرحسی امی صورت و چشم هایپدرش رو
  شاهنده باز مزه پراند ... دیآغوشش کش

  
  !که در دستت به جز ساغر نباشد ... هتر نباشد  گل امد گل وزان ب-        

  
 کمر و یاکراد دست رو...  هر دو دندی قاجار و سر کشیدنی ممنوعه را زد به نوشیدنی        و بعد هم نوش

  : گشاد زد و گفت ی دخترش با همان حالت نامتعادل لبخندیشانه 
  

 زای پاستی که بعد من ری کنم ؛ کسیدمو معرف خوام دامای خواهد بود چون می ماندنادی امشب به -        
  ... رسه مال اونه ی که به دخترم می منقول من و کل سهم االرثریکل امالک منقول و غ... مال اونه 

  
 دارد دهی به دستش رسشی که روزها پی کرد خبری شد و فکرش را نمدای خنده اش هونیرحسی        ام

 فیو ک!  تاج بلند ی نقره ای اکراد نشست کنار پدرش کنار صندلدختر ... ردی گی عمل به خود میجامه 
  : امد دوباره اکراد ی را داد به اغوش هم و صداشی و دست هازی می کوچک براقش را گذاشت رودیسف
  

   !اری گوهر نژاد مدارک رو ب-        
  

 اکراد ، امکیس!  دانم داشت ی و منیقی مبهم فرو رفته بودند و تنها نگاه سه نفر رنگ ی        همه در سکوت
   !نیرحسیدخترش و ام

  
 را گفت و یی هازی را باز کرد و در گوش اکراد چی امد و دفاترکی نزدزای وقت پلی        گوهر نژاد وک

 ی انداخت و در دل منیی سرش را پانیرحسی رفت و امی اش ور مدهیدختر اکراد داشت با انگشتان کش
   !اری امشب رو آسمان طاقت بنیفقط هم...  امشبه نیهم...  شه ی نمیزیچ: گفت 

  



  تایس
  

 

 

501

   ....یسهراب ... نیرحسیام ... ینیاتاق بحر .... شی ساعت پکی        
  

 ها دهی که از مدارک و شنییتا اونجا...  اکراده امکی پسر سی مقتدردی دونی همونطور که م-        
  ! شدم ی اگهی دزی متوجه چمن ... ی االصله ولیرانی زن اکی پسر از نی امیدیفهم

  
 حرف ها به زبان ی تماس تمامنیدر ا!  برقرار شد ی من و اکراد تماس تلفنی از نشست هایکی در -        
 انجام داد و ی اکراد ، اشتباه فاحشستمی زبان رو بلد ننی فرض محرز که من انی گفته شد و بنابر ایلیاسرائ

   !تمام مکالمه رو در حضور من ادامه داد
  

 که نشان از یی پلک با اخم های کلمه و بدون زدن حتکی ی حتدنی بدون پرسینی و بحری        سهراب
 به رهی جمالت خی ادامه دنی شنی وار براوانهی دی برافروخته در کششی محض داشت و صورتیکنجکاو

   :ده دا و ادامدی کشی آب دهانش را قورت داد و نفس راحتنیرحسی بودند و امنی حسنیرحسیام
  

 نی مترجم خبره کلمه به کلمه معنا شد و داخل اکیو بعد توسط !  من اون کلمات رو ضبط کردم -        
  ! من و شماست ی رو کشف کردم که برگ برنده ی مسائلیبمب اطالعات مخف

  
  نیرحسیام .... ی هاییزای        باغ مجلل پ

  
   اشاره کردنیرحسیم        اکراد با همان حالت نا متعادل به سمت ا

  
   !نجای انی بشای پسر اقتصاد دان ب-        

  
 ستادی مخوف اری پی با اشاره ی برخواست و رفت کنار اکراد ولی مکثنی بدون کوچک ترنیرحسی        ام

...  
  

ما زن  شما و دختر من رسگهی ساعت دمیتا ن....  جان یکنار نانس...  نه پسر اقتصاد دان کنار من نه -        
 کنم ی اعالم منجایمن از هم ... ستی با هم بودنتون نی برای منع و مانعچی هگهی و ددی شیو شوهر اعالم م

 وصلت با نیا...  به هم بخوره نیرحسی و امی آسمان ابرنی که وصلت خجسته بنمی بی نمی ضرورتچیه
 چی هیدختر دوست داشتن در کنار اون یدخترم هم با زندگ ... باستی همگون و زاریوصلت امشب بس

 نی رو همزایکل مجتمع پ...  کنن ی می دو نفر درست مثل دو خواهر کنار هم زندگنیا...  نداره یمخالفت
 امکی سگهیاز امشب د....  بهاروند نیرحسی و امی ابرانآسم... دخترم ...  زنم به نام سه تاشون یامشب م

  ....اکراد 
  

 از ی نفس گرفت و باز هم جرعه ای داشت ولدی مابعدش تردیادامه         اکراد مکث کرد و انگار از 
  :ممنوعه خورد و ادامه داد 

  
 ... ندمیداماد آ....  اقتصاد دان خبرهکی سپارتش دست ی کنه و می میری کناره گزای پاستی از ر-        

  ... بهاروند نیرحسیام
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 و خبر دندی شنی که نمی و چه کساندندی شنیکه م ی ها جمع بودند چه کسانییزای        تمام باغ مجلل پ
 خبر داغ و نیبهت بابت ا...  کرد دای نمود پیونی باغ اعنیو بهت در سرتاسر ا .... دیزبان به زبان چرخ

 که هر ی کسانیآن هم برا....  بود اری به تمام عی بمب خبرکی...  اکراد امکیکنار رفتن س ... بیعج
   ....نی دل خوش کرده بودند و کمزای پیه  هر لقمی برایکدام به نوع

  
 نفر نبود و آن هم آسمان بود و تمام کی جماعت بهت زده و متعجب و در حال پچ پچ ، تنها نی اانی        م

 به هدفش دنی رسی کرد برای خورد و سعیداخل ذهنش وول م» نبود  « نی بابت انیرحسی امینگران
 مسئله ی روبگذارد دوست داشت بردارد و شیتمام وجود و رگ و پ که با ی کسی تمرکزش را از رویساعت

 بند کند که حرف ها را ییاکراد قول داده بود سر اسمان را جا...  بود دهی که سالها انتظارش را کشیا
 با زبان خودش با منطق خودش نیرحسی افتاد امابی ها به گوشش نرسد و بعد که آب ها از اسدهینشنود شن
  .... باز کند شی گره ها را دانه دانه برازدی ری مشی تنها زن زندگی به پا کهیو با عشق

  
 کرد و بعد که امضاء ها تمام شد ی زد و اکراد امضاء می برگه ها را ورق مزای وقت پلی        گوهر نژاد ، وک

 داد و ی نشان م امضاء ها رایدفتر اسناد باز شد و گوهر نژاد با انگشت جا .... نیرحسی به امدی؛ نوبت رس
 به دختر دی و بعد نوبت رسدی کشیق می نفس عمی از خوشحالی کرد و هی خواند و امضاء می منیرحسیام

  ... جمع ، خطبه خوانده شد یدر سکوت همه ...  را به محضر فراخواندند یروحان.... اکراد و وصلتشان 
  

  !آخ اسمان ...  در دلش گفت آسمان آخ نیرحسی        ام
  

  ...زی ننیرحسیام... دختر اکراد بله را گفت ...     بله را گفت     
  

  ....گری الزم بود دیقربان...         امضاء ها زده شد 
  

  !.... بود ی همان قرباندی شانیرحسی دست اول نبودن امنی        و ا
  

  ... بود ندهی آ از دقائقنیرحسی تمام ترس امنیو ا... زلزله خواهد اورد ....         شک آسمان 
  

 بود ؛ اما نگاه دهی ندیی جاچی را در هرشی که نظی الماس گونیانگشترها...         انگشتر ها رد و بدل شد 
  .... خواهد کرد شیفدا ... نیقی را به شی که زندگیبه کس....  نه به آنها که به دل اسمانش بود نیرحسیام
  

 خواهد یاکراد گفته بود کار....  شاهنده افتاد ادی... کرد  ی ننگ مفتضح را جمع منی چطور ای        ول
و گفته بود در هر ...  او و اسمان به هم بخورد مانهی صمی رابطه یهمانیکرد که به طور موقت در م

 که شاهنده یزمان!  سکوت کرده بود نیرحسی دهد و امحی سکوت را به حرف زدن ترجنیرحسی امیطیشرا
  ... استفاده کرد دهی تازه به اوج رستیمی صمنی به هم زدن ای ناعادالنه برا راهکی ، از حیآنقدر وق

  
 ی کرد اسمان دستش را دراز کند و دل بدهد به نقشه ی درصد گمان نمکی بو برده بود اما نیرحسی        ام

 اجرا اما نقشه! ...  درصد کی...  سکوت نی شود با اجی کرد آسمان گی درصد گمان نمکی...  اکرادفیکث
  ! شده بود و آسمان خراب کرده بود و به دل نقشه راه امده بود 
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 نیرحسیجان ام ... نیرحسیمحرم ام... همه بودند و آسمان نبود ...         و حاال نقشه در حال اجرا بود 
 ی خدا و بی بی شرف های بنیدور از چشم ا ... ی در گوشه انیرحسیعشق ام ... نیرحسی امزیعز... 
 رفت و یم...  رفت یم...  افتادی پس مدی شنی که اگر مدی شنیخوب بود که نم ... دی شنینم... س نامو

  ...اکراد بلند حرف زد ....  را زی خواهد داد همه چحی توضنیرحسیام...  گشت ی بر نمگرید
  

  ... می رقصی و ممی خونی و ممی خوری وصلت فرخنده امشب تا خود صبح منی ای به مبارک-        
  

 اغاز شد ی متوالی پخش محفل شد و دست زدن های شاد غربیقیموس...  جمع را ولوله افتادی        همه 
  ! اغاز شد ی به تن کردند و شادی خوشحال شدگان صوریو تمام بهت زدگان متعجب حسود ، جامه ... 

  
 یتمام دختر ها .... دیکش داد نیرحسی و دل امنیرحسی        اکراد دست دخترش را گذاشت داخل دست ام

 نیرحسی امی شانه ی را گذاشت روفشی ظرشی قدم شد و دست هاشی پی خواستند و نانسیاطراف بوسه م
  .... داغ خورد نیرحسی اورد و جگر امکی را نزدشیو لب ها

  
  .... و همهمه کردند دندی کشغی اطراف جی زن ها و دختر های        همه 

  
  ... قه قه زد حی و اکراد با لبخند وقدی کشینم نام کنار ی        نانس

  
   !دندی و وسط رقصدی را کشنیرحسی دست امی شروع شد و همه رفتند وسط و نانسی اذریقی        موس

  
 داشت حاال هر تشی از رضای شد و لبخندش حاکدهی کشنیرحسی بر و کول امی روی نانسی        دست ها
  !چند باالجبار 

  
  ! کنش و واکنش زجراور و ناخواسته کی در نیرحسی مدت امنیا        و تمام 

  
  ی سهراب– نیرحسیام ... ینی دفتر بحرشی ساعت پکی        

  
اکراد  ! .... شیلی اکراد و همسر اسرائنی مابیمشاجره ...  مشاجره بود کی ی اون مکالمات حاو-        

 ذارهی کنه و دست اسمان رو می میرو راض داشت فرد اون طرف خط رو مجاب کنه که پسرش یمرتب سع
 کنه ی قاطی کارائل مسائل رو با مسنی ادی کنم و نبای رو ممی گفت من تمام سعیمرتب م.... کف دستش 

 ی کنم که رابطه ی کرد من تمام تالشم رو می پشت خط تکرار می عصبیو باز در جواب حرف ها... 
 اما متوجه شدم دمی شنی اون طرف خط رو نمیحرف ها! وره  زوال به هم نخیلیدوستانه ما با شرکت اسرائ

  .... شه ی ها ساپورت میلی داره توسط اسرائزایشرکت پ
  

 تو موسسات می شده و اذقان کرد ما با تمام وجود داری شد که اکراد عصبی بحرانیی مسئله از اونجا-        
 خواسته بچگانه کی که سر ستی انصاف ننی و ارونی بمی کشی و اطالعات ممی کنی مسکی ررانی ایهسته ا

 وسط تمام ادی من بی و اگر پاه تموم شدنی ما سنگی معامله برانی و امیزی رو به هم بری پسرمون ؛ بازی
 وسط ککش نی الی طرف قرارداد زوال کامال مشخصن و اگر اسرائیشرکت شما هم پاش وسطه و کشور ها

 ضرر دودش تو چشم نی ای و مسلما باعث و بانننی بیم به ظاهر دوست ضرر ی گزه اون کشورهاینم
  ... مونه ی نمی صفحه هستی روگهی به نام زوال دی ره و شرکتی و بالطبع شخص خودت ملیاسرائ
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   اخم کردی        سهراب

  
  !نفوذ کردن ؟ .... عی وسیتی امنواری دنی مگه شهر هرته با اشهیمگه م....  ؟ی هسته اساتی تاس-        

  
  : برخواست شی از جانیرحسی       ام 

  
 خوره و بعد از باز یامروز امضاء به نام من م...  زنم ی اخر رو مریمن امروز ت....  نمونده ی وقت-        
...  سازمان ی فرستم برای و تمام اطالعات رو مزای طرفه پکیمن  ... استی ری اطالعات برای سرکیشدن 

 تمام پرسنل فعال رو دی تونیم...  که امشب داخل اون باغ جمعنزایجمع پ و تمام دی مونیاونوقت شما م
  !با مدارک الزم  .... دی بازداشت کنکشبهی
  

   :دی موکدانه پرسی        سهراب
  

  .... رسه ی امشب اطالعات به دستت می دارنیقی -        
  

   سر تکان دادنیرحسی        ام
  

 تو زای کنه و تمام پی میری اکراد رسما کناره گامکی از امشب سزایب پ طبق سلسله مراتدی شک نکن-        
 رسوند و خدمت به وطنم تمام داشتم رو نجای که منو به ایی همون خدایو به خاطر رضا...  منه یدستا

 که ی قول و تعهد شما و سندق طبی ادامه خواهم داد ولزای خالص پی هی و فقط با سرمادمی ملی تحوکشبهی
  !و بِرندش رو پاک نخواهم کرد ...  مونه ی دست من مزایمن و شما امضاء شد ؛ پ نیماب
  

   ....نیرحسیام...  ها ییزای        باغ مجلل پ
  

  .... مجلل ی و دختر اکراد رفتند داخل اتاقنیرحسی شب بود و اممهی        ساعت دو ن
  

 مجبور بود و نیرحسیام.  بخورد دییب مهر تا او و دخترش امشی        اکراد خواسته بود خواسته بود همسر
 اش را گرفته بود و قهیعذاب وجدانش ...  کرد ی خودش تکرار می جمله را مصرانه و موکدانه برانیا

 ی گفت امشب را میدختر اکراد ممنوعه خورده بود و نگاهش م....  بلوزش را ی قهی ی نانسیدست ها
  !خواهد 

  
  : و زمزمه کرد نیرحسی ستبر امیه         سرش را چسباند به قفس

  
   سوال بپرسم ؟هی تونم ی م-        

  
   با اکراه جواب دادنیرحسی        ام

  
   بپرس-        
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  : کرد زمزمه کرد ی را لمس منیرحسی سرش را عقب برد و همانطور که با انگشتانش گردن امی        نانس
  

   ؟ی دوستم دار-        
  

 نی دانست و ای دانست خدا می را خودش منیدوستش نداشت و ا ... دیماند چه بگو نیرحسی        ام
 را باد التشی که دخترش را طعمه قرار داد که تشکیپدر...  شد ی طمع پدرش می قرباندی بابایموجود ز

دش  بسته بود که به قول خویبارش را به قدر...  بارش را بسته بود ی را داده بود ولالتشیتشک... نبرد 
 ی کار بس است و کار بماند براگری و نوش کند و دشی عمرش را برود به بالد غرب و عی خواست باقیم

  ! و دخترش نیرحسیام
  

   و لب زددی طلبری عذر تقصی از اسمانش و وجدان بهاروندنیرحسی        ام
  

  ! رفتم تو شناسنامت ی اگر دوستت نداشتم رسما نم-        
  

  :د زد  لبخنی        نانس
  

  ! مثه سگ ی گی دروغ می دار-        
  

 مانده است که بعد از سلسله نی بهتش زد ؛ خشک ماند ؛ پلک نزد ؛ بعد فکر کرد همنیرحسی        ام
 طی شرانی کردن صداقتش با دختر محبوبش حاال و در ای و قربانشیاشتباهات و تکرار مکررات خطاها

 تمام داشته اش را هحاال ک....  مانده بود که حاال نیهم... و کند  مثل دختر اکراد بزند دستش را ریکس
 را زی دختر بزند همه چکی...  با امثال اکراد ها دنی شب خوابکی بود و تن داده بود به خفت دهیسر بر

 یمی از دست رفتن نمتیبه ق...  شد ی تمام مزی همه چدیامشب با...  شدینم ... دینبا... نه ... خراب کند
 و ی همه جواننیکه به خاطر ا...  تلخ را نه به خاطر انتقام ی همه گذشته نی ادیبا...  خوبشی روز هااز

 که اسمانش به اون ییکه به خاطر خدا....  که به فکر زدن پشت اکراد به خاک سر کرده بود ینوجوان
  ....شناسانده بود 

  
 از پوشش دختر اکراد و به اغوشش ی خالیه هادست برد و به شان...  رفت ی مشی طبق نقشه پدی        با

  ... گوشش زمزمه کرد ری و زدیکش
  

  ! ... خوام امشب تموم شه ی االن مثه سگ م-        
  

دلش ....  تخت پر شد کی یآخ دل و جگرش در امده بود ول...  شد ی مدیشد آنچه نبا....         و بعد هم 
...  جانش زیعز... شیدلش کباب دختر محبوب زندگ.. . اغوشش پر شد ی ولدی کشی دلش اه میبرا

  ! خواست یطبق همانچه اکراد م...  بسته شد ی کودکینطفه  .... یول.... آسمانش شد 
  

 قرار ی و در راسش سماواتزای پزشکان پقی دقی نهی تحت معاینانس...         بعد از خارج شدن از اتاق 
 خورد ی در گذشته اش سو مقاتی که سال ها تحقی پزشکزاتی تجهنی اکراد با تازه تریطبق گفته ... گرفت 

  ! نوه اش جا گرفته است اکراد به قول ایو ...  نه ای بوده است زی امتی شبه موفقکی شد کار ی؛ مشخص م
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مهر باز شدن تمام ...  اخر یی طالدی پشت درب منتظر کلنیرحسی        دختر اکراد داخل اتاق بود و ام
  ! دلش نبود یدل تو... امضاء اخر  ... زایپاطالعات 

  
  ! شد داری پددی درب سفانی پزشک میکه سماوات....  گذشت ی ساعتمی        ن

  
  ! ... بود زی امتی موفق-        

  
  ! نمود داشت بی سرعت عمل عجنی اشرفتهی پی تکنولوژنی        گذشته از ا

  
 جمع ی جمع شده دور اکراد و شلوغتیجه به ضرورت کار از جمع امد و با تورونی بالفور بنیرحسی        ام

  .... تماس گرفت ینیاستفاده کرد و با بحر
  

 باال رفتن ی داره اما برانترنتی انجایا....  به ادرس نیاری رو بنی خوام ماشی مگهی ساعت دمی تا ن-        
امکان شک کردن اکراد و  ... سکهی محدوده رنیوگرنه خارج شدن از ا ... دی الزمه بکنیسرعت هر کار

 بتونه ی اگر کمی افت کنه وللشی تحلهی در حال حاضر اونقدر خورده که قدرت تجزادهیبستن اطالعات ز
  ! وجود داره ی خارج شم امکان هر احتمالنجایتمرکز کنه و من از ا

  
   !افتی ی جمع و آسمان را کنار مقتدرانی برگشت منیرحسی داد و امی اکینی        بحر

  
  ! بود ی کند و بهانه اش مقتدری سر اسمان را گرم می بهانه اکی        اکراد گفته بود به 

  
 دخترش را به نکهی ندارد و همیرادی        به اکراد گفته بود زنش را رها نخواهد کرد و اکراد گفته بود ا

   !ستی کافشی برانی از خاندان او شده است و همیعنیعقد خودش دراورد 
  

 نیرحسی کار امدن امی و تنها با روی گام اساسکی یعنی که شرکت زوال دست از سرش بردارد نی        هم
 شد و ی اکراد برداشته می از رودی خطر و تهدکانی پنیرحسی کار امدن امیبا رو...  امکان داشت نیا

  ! اش با من هی گفته بود بقنیرحسیام
  

 زد و جام را تا لبش برد ی پوزخند نامانوس اما واضحنیرحسی امدنید با ی        رفت سمت آسمان و مقتدر
 زی بود که چنی از انیرحسی امی خورد و اسمان اما هنوز متوجه حضورش نشده بود و تمام نگرانیو جرعه ا

  !خورش کرده باشد 
  

   کرد؟ی چه منجای مردک حرام خوار انی        اصال ا
  

  را برد باال شی نشده بود که صداکی        نزد
  

   !نی پاشو از کنار ا-        
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 شدن ی و چشمان سرخش نشان از پر و خالدی پرشی از جابای تقرنیرحسی امی صدادنی        اسمان با شن
 توامان تی و شکای شرمندگی و نگاهش بودی لرزشی لب هانیرحسی امدنیبا د...  داد ی مشی هایقهوه ا

  ! نگفت اما چیگرفت و ه
  

 توجه به حضور ی و بتی گرفت و رو کرد به سمت جمعتی نگاهش را از اسمان با عصباننیرحسیام        
   حرف زدیمقتدر

  
   !فتی راه بی چرا معطل-        

  
 را برداشت و شروع به پر کردن از هر ی پر از شام و بشقابی اردوزی به سمت مدی        بعد هم راهش را کش

فقط حس کرد  ... یتیشکا ... ی حرفچی هیب....  سرش احساس کرد گونه کرد و حضور اسمان را پشت
 ی قدمکیبشقابش را که پر کرد و رفت به سمت مخالف و آسمان !  کند ی از بغض نگاهش میکوله بار

 به اسمان نکهی گردش نشست و بدون ازی کرد و دور مدای را پیکنج مشرف به سه راه دنج... پشت سرش 
 ارنجش را ی را پنجه کرد داخل هم و عمودشی و دست هازی میاب را گذاشت رو بشقندازدی بی نگاهمین

   ...زی میگذاشت رو
  

  ! بخور نی بش-        
  

   ؟یدینشن:  در هم دی را کششی اخم هاشتری بنیرحسی بود و امستادهی        اسمان هنوز ا
  

   شناخت لب زدی که نمینیرحسی امی        آسمان بغض کرده رو به سو
  

  ... من -        
  

  دی پرسی کفرنیرحسی        ام
  

 در گهی بهتره نه من دینطوریا...  ها می ؟ آسمان ولش کن بگذری من چگهی ؟ د بگو دی من چ-        
  ... زنم نه تو یموردش حرف م

  
 یسه  که حرف زد با بغض و دوباره کاامدی        بعد هم نگاهش را داد به دور دست اما اسمان کوتاه ن

  چشمانش پر شد
  

   !دمی شنییزای چهی من -        
  

  ... خشکش زد و چشمش همان دور دست ها ماندنیرحسی        ام
  

 به ی داغنی به ای ، خبردی قی بی که پر است از حسادت و توده های        چطور فکر کرده بود در باغ
هن و منطقش خوانده بود کدام احمق کدام احمق داخل ذ...  رسد چطور ؟؟؟؟؟؟ی از شرکا نمیکیگوش 

کدام ... کدام احمق ..  تا به وقتش دی را نخواهد شنی داغنی؟؟؟؟که آسمان خبر به ا
  ...احمـــــــــــــــــــق 
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  : داد و نرم و منعطف و ارام گفت نیی آمد پای و تلخ مظی        آب دهانش را که به نظر غل

  
   ؟یدی شنی و بگو چنی بش-        

  
  ! ناسزا دهد که حقش بود ی حتای کند و ی بکشد شکوه ای دادنکهی لرزان اما بدون ایی        آسمان با صدا

  
   :دی        نال

  
   ؟ی ؟ کنار کنمی کجا بش-        

  
   محض نگاهش کردی کنار و با شرمندگدی کنار خودش را کشی و صندلاوردی تاب ننیرحسی        دل ام

  
  ... کنم یواهش م خنی بش-        

  
   در حال غرق شدن سرش را با حالت انکار تکان دادی های        آسمان با قهوه ا

  
 نکهیا....  ندارمینیرحسی امگهی دنکهیا ... دنتی دزدنکهی ای بدحی توضی خوای رو می رو ؟ چی چ-        

...  ؟ی شدری زود سنقدریا. .. خودم نگهت دارم ی ماه براکی ی نتونستم حتنکهیا... عشقم از دستم رفت
  ... عرضه امیچقدر ب... من چقدر بدم 

  
 چادر یرو... شی گونه های خالص و نابش روی از اشک هایلیرا با س..  ها نیهمه ا...         آرام گفته بود

 آرام گریآرام جانش د...  بوددهی دل و جانش لرزنیرحسی و امشی قهوه ای مژه هایرو...  و پاکشیمشک
 کی برخواست و نزدشی جااز...  گرفته بود دهی شنانتی خی و بویآسمانش را رعد شک و دو دل... نبود

  رفت و اسمان عقب رفت
  

  دی نالنیرحسی امنباری        ا
  

 احد یبه خدا ... یتو تنها عشق من... آسمانم ...  بدم حی بذار توضی درصد بهم اعتماد دارکی اگر -        
 ... ینمیزتریبه جان خودت که عز... به خاک حاج محسن ... سنایبه روح مامان ...  گم یو واحد راست م
 ی به قران به قران محمدانسهیس ی همش بازلمهیهمش ف...  نکردمانتیمن بهت خ...  گمیبه قران راست م

به قداست چشات به ...  که هنوز ازت دارم و ذکر خوردتهیحی همون تسبیبه پاک ... ی خونیکه م
...  نقشه است کی هی ساختگیدی اونچه شنیهمه  ... هیهمش ساختگ...  نکردمانتی خدا بهت خیندخداو

  ! امشب نیهم... تو رو خدا ... کن امشب بهم اعتماد نیهم...  فقط اروم باش دمی محیبهت توض
  

   اشاره کردی به گوشستنی اش بلند شد و آسمان در حال گری زنگ گوشی        صدا
  

  !...زاحم نباشم  م-        
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 نی داد همی احتمال منیرحسی که امدی رسی و بدبخت به نظر مفی و آنقدر نحدی لرزی مشی        لب ها
   !فتدیاالن ب

  
  :        وصل تماس را زد و مهران پشت خط بود 

  
  ... من آماده ام -        

  
   به اسمان جواب دادرهی خنیرحسی        ام

  
 االن دیبا...  امتحان کنی کنی که فکر میبا هر راه...  که برات فرستادم اقدام کنیت طبق اطالعا-        

  ...ادی به صدا در نیفقط مراقب باش وسط راه زنگ خطر... االن راه بازه... جواب بده 
  

  ... توهه ی االن تو دستازایپ ... هی اکی کردم همه چقیتحق...  تخت التی خ-        
  

  ؟ ی مطمئن-        
  

بفرستمشون به ...  فقط مونده قدم اخر رمی باهات تماس بگنکهی االن چک کردم قبل انیهم...  هوم-        
  سازمان ؟

  
   را خاراندشینی گوشه بنیرحسی        ام

  
   اره-        

  
  دی        مهران موکدانه پرس

  
   همشو ؟-        

  
   بود لب زدنیسمان که به زم اتی به نگاه مملو از شکارهی خنیرحسی        ام

  
 ی حالم داره به هم مگهید!  خراب شده نی کار تموم شد به من خبر بده برم از ایوقت!  همشو -        

  .... متعفن ی بونیخوره از خودم از ا
  

   گرمابه و گلستانقی        مهران شد همان رف
  

   باهات ؟انی ؟ می چی دختر اکراد و سماوات-        
  

   دادهی و تکدی کرد اه کشی اسمان را رصد می افهی همانطور که قنیرحسی   ام     
  

 و عی سرشونی به خاطر همکاریول...  کار های سرهی و یی بازجوی رن برای نه طبق روال معمول م-        
   ...شنیمشروط ازاد م
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  ... ره ی لو نملمی گفتم فیدی د-        

  
  دی دوباره اه کشنیرحسی        ام

  
   !ی از کار انداختنوی دوربی چه طور-        

  
  ! دونم االن سرت شلوغه با عشقت یم... فعال بذار به کارم برسم :         مهران قه قه زد 

  
   رو به اسمان لب زدنیرحسی        ام

  
   لقمه بخورهی نی بش-        

  
 دی در حال غرق شدن بعد خندی های قهوه ا را گاز گرفت به اطراف نگاه کرد با انشی        آسمان لب ها

   و زمزمه کرددی خندی ولدی خندزیر
  

 .... نیشما منو دور ننداخت ! فتادهی نی اتفاقچی شام بخورم انگار هنمیبا شما بش...  بخورم ؟ شامی چ-        
 زود شتر چه...  همدم نشدمیب...  نشدم اری یب...  کس نشدمیمن ب .... نی خانم عقد نکردیبا نانس

  ... خدا یا...  شدداری بدی بخت من خوابی که پشت در خونه ینفهم
  

 گونه اش ی سر خوردند روشی دل زد و اشک هاشهیآرام تر از هم...  صدا هق زد ی        و بعد ارام و ب
   جان آرام کردن آرام جانش را نداشتگری دنیرحسیام.... 

  
  .... کردم یر اکراد عقد ساختگمن با دخت ... هی اون عقد ساختگ-        

  
  دی خندشی هاهی        باز آسمان وسط گر

  
  گفتن....  گفتن یساختگ...  ؟ نیدی رقصیساختگ...  تو اتاق ؟ نی رفتی با هم ساختگ-        

  
  مکث کرد و پلک نزد و .... نیرحسی به چشمان پر هراس امرهیخ...         مکث کرد 

  
من زن ... ستمیمن بلد ن...  عرضه امیمن ب.... نایستیشما مقصر ن! ...  بگم شویباق تونم ی نمی حت-        

  ...ستمیجذاب ن... ستمیبلد ن... بودنو 
  

   باال و دل زددی را کششینی        بعد آب ب
  

 ...زود نبود اصال .... زود نبود ؟ ...  محبتتونو بچشم بعدی من مزه نی اوردی کم طاقت مهی فقط -        
...  شمی من اون اسمان نمگهید... نیچرا نابودم کرد.. نی زجرم بدنیچرا اورد ... نیاصال چرا منو اورد

 نی کردی کارهیچرا  ... نید کروونمی اخر دیچرا تا لحطه ...  شمیعشق نم ... ی من واسه کسگهید
 که بغلم ستی نینیرحسی به دلم بفهمونم امیچطور... ارمی دووم بیحاال چطور... بغلتون برام بشه ارزو
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 چقدر نمی ببنم؟ی ببنیاورد ... نجای انیچرا منو اورد... چرا .. که با تمام وجود دوسم داشته باشه... کنه 
 یم...  دونستمیاونو که خودمم م...  خانوم ی در برابر نانسارم چقدر کم دنمی ببنی؟ اورد... عرضه امیب

  ... خانوم از من سرتره یدونستم نانس
  
 با کلمه هم اشنا نبود و سکوت رخت پهن کرده بود گری دنیرحسی دست بردار نبودند و امشی     اشک ها   

  ... زد یداخل دهانش و اسمان فقط آرام ضجه م
  

  ... حالم بده یلیخ.... حالم بده  ! شهیم....  منو ببرهنی بگیکی به شهی م-        
  

 خلوت دمید!....  بهتون ی تو اتاق چطوردمید....  تو اتاق نی رفتدمید ... دمید ! دمی من نشن-        
... داشتم  ..... توری مانکیمن پشت  ... دمید... خلوتتون داغ شد...  برقا خاموش شد دمید... نیکرد

  ... دادمیم... جون 
  

وجودش و تمام سلول و به سلول ... شیچشم ها.... زانوانش... انگشتانش.... دی لرزی مشی        دست ها
...  بود ختهی زهرش را ریمقتدر ... می بهت عظکی در نیرحسیو ام... آسمان را زلزله امده بود انگار ... 

 امد که با ی علت می بنیرحسی امیرا لحظه بنی باغ تا انیبودن آسمان در ا.... ! ....  سم اکراددی شاایو 
  .!... شد دای قابل باور علتش هوری تلخ و غی واقعه نیوجود ا

  
 کرد و ی بود و نفس نفس میستادنی نا الی به تمثال سشی را بسته بود و اشک هاشی        آسمان چشم ها

 و تا ی فشارش افت کرد و دست گرفت به تاج صندلی اومد و به آنی در مشی از ته گلویهوم هوم خفه ا
  .... رفت شی افتادن پیآستانه 

  
 مردانه اش نی را گرفت و با بغض سنگشی بازوری و زدیاشت پر جان ندگری که دی با بدننیرحسی        ام

  : گوشش زمزمه کرد ریز
  

تو اتاق اولش مجبور به ....  اکراد بود ی من رفتم تو اتاق چون قرار اکراد بود شرط اکراد خواسته -        
به جان خودت  .... میما نبود....  نه شی بقی نظر بود ولری نصب بود و کارهامون زنی بودم چون دوربیباز

 در اومد و من شی به نمانی دوربیجلو ی ساختگلمی فکی رو قطع کردن و نیبعد دورب .... ینی ترزیکه عز
 محض و یکی بود جز تاری ساختگلمیاون ف ... می بودلمی و منتظر تموم شدن فمیو دختر اکراد فقط نشست

 ! ... می بود ما نبودلمی اسمانم به خدا اون ف بودلمی توش واضح بود ؟ اون فی اگهی دزیچ! حرکات مشابه 
 کنه دروغ ی میداره همکار... دکتر با ماست  .... هیاونم ساختگ...  در کاره ی که گفتن بچه ایدیاگر شن

اون احمق شرط گذاشته ... اکراد شرط بسته بود ...  نکردم انتیمن بهت خ...  آسمانم ی شنویم... گفته 
 کارارو کردم که نیمن تموم ا... بفهم ... رهی گی تو رو ازم مشهی همینم برا کارو نکنیبود که اگر ا

 ی برایوگرنه ذره ا....  شده بود نجات بدم خودمو خودتولی تحممی که به زندگی از شر و عذابمویزندگ
 ی کچی خوام هینم... به خدا دوستت دارم بفهم...  نبودمیمن با کس...  طمع نکردم ی لعنتیزای پنیا

   ...نجایا... رهیتو بگجا
  

 یبا مشت ها...  لرزانشیبا دست ها...  محکم یلیخ... محکم ....  اشنهی مشت زد به سنیرحسی        ام
  .... قلبش است گاهی گفت جای که میی زد به جایغضب کرده اش مشت م
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 گفته اون یک... ت بدم اگر بخوام آزاررمیبم....  بغل فقط مال توههنیا...  فقط مال توههنجای ا-        
 یتو نباش ... یی توی خاکی کره نی ای دختر رونیباتری و زنی من قشنگ تریبرا! دخترک از تو سرتره ؟

 که یبه عشق روز...  اومدم راهو به عشق تو باالنیآسمان من تموم ا ... ارمی لحظه هم دووم نمکیمن 
 کوتاه میدست اکرادو از زندگ ... می کنیدگ مزخرف کنار هم زنیزای پنی جنجال ای تو آرامش بمیبتون

  .... نه ای ی شنوید م ... ی شنویم... که با تو باشم... کردم 
  

   بودینی بحرنباری اش زنگ خورد و ای        دوباره گوش
  

   ...می دستور حمله دارنیبجنب...  منتظره نی ماشرونی بنیای ب-        
  

   امن مهران را گرفتی شماره  را باز کرد وری اخی        شماره ها
  

   خوام مطمئن شم کارت تموم شدیم ... رونی رم بی من دارم م-        
  

  دی کشازهی        مهران خم
  

  ... بود شتری اگر سرعت نت ب-        
  

   چشمانش از ترس و هراس باز شدنیرحسی        ام
  

   ؟ستی نی هنوز اک-        
  

  دی        مهران خند
  

 یمنتها همه ...  سالمه الی و فادهی داد که به دستشون رسی تموم شد سازمان هم اکشی پنی نه پنج م-        
  ! شن یابی رمز دی ها قفلن و بالیفا
  

   قفلن ؟-        
  

 دواری امیلی خینی بحریول ... می کردی شک متشونی به امندی بود بانی اری اره خوب داداش اگر غ-        
 هی ور قضنیاحتمال داره ا....  دارن ریدستور ت ... نیرحسیفعال خارج شو ام... مزشونو بشکنن بود بتونن ر

   ....ببجن ... ی محشر کبرشهی مگهی دی قهیهم مسلح باشن اونجا تا چند دق
  

   بعدی هفته کی        
  

  ... را جابه جا کرد ی اشهی زد و گلدان کوچک شیی دندان نمای خنده ی        سهراب
  

 قی طری چند سال طی رو جابه جا کنه که ما در طی ادعا بتونه کوهکی کردم ی اصال تصور نم-        
 بی غریت.... از کمک خدا غافل نشو...  بهاروند یاقا...  بود ی هر چزتیانگ...  و جا به جا نشد میکرد

   ! رسوند به ناکجا اباد هدفی تماس ناغافل ما رو نمکی... خورد بهشون وگرنه 
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   لبخند زدنیرحسی        ام

  
   ...دمی کشینفس نم .... ی کنونتیبا وضع....  اصوال اگر کمک خدا نبود من ی جناب سهراب-        

  
  ... کرد سی را خشی        بعد لب ها

  
من  .... دمی خودم دراتییمن کمک خدا رو تو تغ....  کس مثل من کمک خدا رو لمس نکرده چی ه-        

 خواست کارت برنده دست من باشه ی مدی کنی عرض مدی عوض کرد که شما دارییمن رو همون خدا. ....
...  
  

 ی لمس می در قلبش را کسیی سوخت و حس کرد جاشی هاهیقرن ... دی کاسه چشمانش جوشی        کم
  ...کند 

  
 که ثابت یمن شده کس یخدا برا...  گذشته ی صاحب الطاف سه حرفکی من از مفهوم ی خدا برا-        

 عاشق رو کی شهیو مگر م... دنمیعاشق خند... عاشق خوب شدنم... کرده با تمام وجود عاشق آرامش منه 
د داره اسمان و ی ندشهیمگر م ... دیکمک هاشو ند... لمسش نکرد ... عاشقش نشد ... دوست نداشت 

 شهیمگر م ... ی از آدم بودن لذت ببریگکه از زند ... رهی بافه که دل تو اروم بگی رو به هم مسمانیر
شوق خدا  ... ی بشکی باال و بهش نزدی کنه تا تو بری داره اتفاقات روبروت رو مثه پله کنار هم جور مدیند
 عاشق دوست نیا...  دونسته قی اما منو الدارم ناقتشویل.... ستیدر حد من ن...  به من یکی نزدیبرا

   .... دوست نداشتشهی رو مگر میداشتن
  

  .... سر خورد نیرحسی پر ارزش اشک از گوشه چشم امی        دانه 
  

  ... کرد شی فشی فینی        بحر
  

   از زنت چه خبر حالش خوب شده ؟ مساعد شده ؟-        
  

  : جواب داد نیرحسی امی به جای        سهراب
  

  ... پسر مرهمه نیه عشق ا خواد کیفقط مرهم م ... شهیاونم خوب م .... شهی خوب م-        
  

   ...زی می لبه دی و انگشتش را کشدی آه کشنیرحسی        ام
  

   دختر اکراد ازاد شدهدمی شن-        
  

   لبخند زد و انگشتانش را پنجه کرد داخل همی        سهراب
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 ی مدکیختر رو  تو کار نداشت و فقط عنوان دی دستچی از همون بدو امور هشونیعمال ا...  بله -        
 جمله حالی ایعل...  صفر بود بای تقری چون از نظر اطالعاتمی نگهش دارشتری نداشت بیو ضرورت ... دیکش

  ! سوال داره ی که به پدرش گفت برام جایا
  

   کردزی چشم رنیرحسی        ام
  

  ! جمله -        
  

   شدرهی خزی سر تکان داد و به می        سهراب
  

 دوارمیام...  برسم یمن تو رو فروختم که به ازاد ... ی برسزای که به پیبابا تو باباتو فروخت گفت -        
 ی کنیهر کار ... یِری گی از همون دست می بدی جمله مصداق بارز از هر دستنیا ! ... ی درک کنیبتون

... کاش بفهمن . .. باور کننندگانی کاش آادی همون در می بکاریهر چ....  گرده ی به خودت بر منشیع
   ....میبگذر !... ادی و مادی سر خودشون بندهی انجام بدن انگار ارزو کردن اون عمل در ایهر عمل

  
  ... را گذاشت داخل دهانش ی        قند

  
   ...دیالبته اگر موافق باش ... دی بدی همکاری با ما ادامه می بهاروند ما از شما درخواست داری آقا-        

  
  ی داد به صندلهی تکنیرحسی ام       

  
به خواستش احترام .. و اگر مخالف ...  چشم ی با همسرم مشورت کنم اگر موافق بود به رودی بذار-        

  ... آرامش رو بچشه ی همه مکافات مزه نی حقشه بعد اذارمیم
  

  : برداشت زی می را از رویی چاینی        بحر
  

  وام برم مسافرت خی متی مامورنی بعد ا-        
  

  ی        بعد اشاره کرد به سهراب
  

هر چند اخرش کام ...  خسته کننده و ازار دهنده بود یلی کار خنیا .... دی البته اگر اجازه بد-        
  ... شد نیریهممون ش

  
  : کرد کی را به لبش نزدیی چای        سهراب

  
  !خوش بگذره ....  نوش جونت -        

  
  .... بعد ی ماه و اندکی        

  
  دی ، از پشت خرزهره ها سرک کشنیرحسی        ام
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   ؟ی آسمانم دمنوشتو خورد-        

  
   ...شی به نوک موهادی باال نگاه کرد و دست کشلگونی        آسمان به ن

  
  ... خورم ی نم-        

  
 شیردن شاخه ها را تکاند و از جا هرس کیچی طرف و قنی ادی مملو از غم خزی با نگاهنیرحسی        ام

  ... ماه رفت عقب و اخم کرد کی نی تخت و آسمان مثل تمام اکیبرخواست و رفت نزد
  

 دی تخت و خزینشست رو....  بلند ی قهوه ای آن موهای برادی کشی دلش داشت پر منیرحسی        ام
  ...جلوتر 

  
          آسمان لب زد

  
 کی به من نزددیحق ندار .... دی اما حق ندارستمیمن اهل جدا شدن ن...  دی شرطمونو قبول کرد-        

   ...دیبش
  

   ...دی نالنیرحسی        ام
  

   ؟ی ببخشی خوای میک ... ی کردغی ماهه خودتو ازم درکی...  انصاف ی ماهه بکی -        
  

رنگ پر و ... نگ غرق شدن ر...  شورانوسیرنگ اق...  اسمان دوباره رنگ آب گرفت ی های        قهوه ا
   شدنیخال

  
  ! که ببخشم ؟میاصال من ک...  رو ببخشم ؟ی چ-        

  
  دی از ته دلش داد کشنیرحسی        ام

  
  ... بفهـــــــــــــم ی قلبمیتمام وجودم ... یعشقم ... ی تو زنم-        

  
  ...        آسمان ناباورانه سر تکان داد 

  
 ... توریاگرم بودم پشت اون مان... نه ... قلبتون ... نه ...  تمام وجودتون یول... بودم  من زنتون -        

 ی قلبگهید! ...  بهاروند یمن مردم آقا... مردم ...  زدی که داشت به حسم پوزخند می مقتدریکنار اقا
  ...د شه بخواد کنار شما شاه ندارم کیروح...  ندارم خرجتون کنمیحس... ندارم به شما بدم

  
 شی الی نوازش نرمای دلش برانیرحسی را زد پشت گوشش و امشی تخت بلند شد و موهای        بعد از رو

  آسمان رفت سمت خانه... پر زد 
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...  مادرم دنی برم ددیامروز با ... دی بخوردیهر زمان گرسنتون شد گرم کن...  نهارتون رو گازه -        
   ...ینذر آش یقول دادم کمکش کنم برا

  
من ...  من و شما ی سالمتی برایآش نذر:  بغض کرد نیرحسیپشت به ام.....  در ی        بعد همانجا جلو

   ... شهی متی کنه قلبش اذی شروع میینرم تنها
  

 را برده بود ی اضافی تمام درختان را هرس کرده بود و برگ و شاخه هانیرحسی        شب شده بود ؛ ام
 خواند و در دل دعا ی منیاسی ی اسمان و سوره ی سجاده یرا نخورده بود و نشسته بود پا و نهارش رونیب
 شود ی باشد دوباره مه اسمان دوستش نداشتگری کرد اگر دیفکر م....  کرد مهر زنش به او برگرددیم

اعتماد  گریاگر د....  محبتش کندری نماند که سشی برایاگر آسمان ... نیتلخ و سنگ.... همان که بود 
...  اول ی برنگردد سر جاگری دزیاگر همه ج...  نباشندی کارشیاگر مرهم ها... اگر خوب نشود... نکند
 کرد ی صاف مدیبا...  دارد ی بزرگ از مقتدرطلب کی ماند که ادشی اگر ها را گذاشت کنار و نی ایهمه 

 بار کتک و تمام ری زردی را بگیدر دوست داشت مقتدیشا ... ردی آرام بگی دل پر از دلشوره اش کمنیتا ا
کاش جگر آدم ها هم قصاص  ... اوردیآنقدر بزنتش که خون باال ب....  کندی هجشی را براشیدرد ها
  ....کاش ... داشت

  
...  به او ندارد ی حسگریگفته بود د...  دوستش نداشتگریآرام جانش د...         جگرش تکه پاره شده بود

 تن آسمانش تمام خانه را گرفت و حس یباز شد و بو....  درب خانه امدیصدا ... گریگفته بود د
  ..... مغزش را ی قهی... دل زبان نفهمش...  اش یدلتنگ ... نیرحسیام
  

  ... سالم -        
  

  ... زد ی به ظرافت زنانه اش انداخت و لبخند تلخی بود باال اورد و نگاهنی        سرش را که سنگ
  

   ؟یخوب ... نیرحسی دل امزی عز سالم-        
  

 ی روح و بی بی مجسمه کیانگار ...  کرد ی وقت بود نگاهش نمیلی خگری        آسمان نگاهش نکرد د
  ... بود و نبود نجایا ... تیموجود

  
  ... ممنون -        

  
          رفت سمت تنها اتاق خانه و در را بست و از همان پشت در ، آرام گفت

  
   ...نی مامانم خواست براتون آش بکشه گفتم آش دوست ندار-        

  
  و به زبان اورد...  فکر کرد آش دوست دارد نیرحسی        ام

  
  ! گفته دوست ندارم ی ک-        
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 رفت کراستی از اتاق خارج شد و ختهی دور شانه ری با موهای جواب نداد و بعد از دقائقگری        آسمان د
 روح ی بی پهن بر و کول خانه ی گوش نوازنی ها طنرکیرجی جیشب شده بود و صدا.. .داخل آشپزخانه

  ستادی درب اشپزخانه ای برخواست و رفت جلوشی از جانیرحسیام... کرده بود
  

 که دست نخورده است و دیآسمان غذاها را د...  ربع کی به بی قریمدت...  به سکوت گذشت ی        مدت
 نگاه ری دانست زیم ... دی را دوباره دستمال کشزی تمنتیکاب ... زریان داخل فر گذاشتشی حرفچیبدون ه

  :  لب زد نیرحسی است و معذب بود و امنیرحسی امیها
  

تو که از رحم و مروت حرف  ... یتو که خدا شناس...  آسمان ؟ ی دی عذابم می به کدوم گناه دار-        
 تونم دستشو ی نمی ماه کنار عشقمم حتکی...  کشم ؟ی می منِ عاشق دارم چی دونیم ... ی زدیم

  ....گفت ...  دکتر بودمروزید...  بهم گذشته ی چی دونیم... رمیبگ
  

لب ... نگران ...  و دستمال به دست دی کشنیرحسی امینگاهش به نوک پا...         سر آسمان برگشت 
  گفت...  لرزان شیها
  

   ؟ی چی دکتر برا-        
  

  ! ته دلش قنج رفت نیرحسیام        
  

 کم دل هی...  کم هی دیاما شا...  خواستم بگمینم...  نداره ی ماه تمومکی که یی سردردای برا-        
  ...ادیسنگت به رحم ب

  
  ...        دستمال از دست آسمان افتاد 

  
  ... سردرد ؟ دکتر؟ -        

  
کشش ... هر چه بود ...  آمد ی خنده اش هم نمگری دیحت....  به حال خودش پوزخند زد نیرحسی        ام

... دوست داشت بپرد به آغوشش بکشد ...  او بودنی بود که به محرمش داشت و عذاب بی واروانهید
  ....دوست داشت ...  کندشانیبو ... شی موهای دست ببرد الایدوست داشت تا آخر دن

  
  

   ...واری داد به دهی کس تکی همانطور بچارهی ب همانطور مفلوک همانطوری        اما دست خال
  

 دیشا!  خوام ی نمگهید...  خوامی من عمل نمیول ... ی عمل کندیگفتن با!  تو سرم تومور دارم -        
 اشتباه نی خوام تاوان بزرگ تریم...  خوام تاوانشو بدمیم... مجازات شکستن دل تو...  مجازاتمهنیا

  ... بدم مویزندگ
  

  ... درب آشپزخانه برگشت ی  بعد هم از جلو      
  

   !ی جلو چشت نباشم راحت تریهر چ...  برم سر کار دی کن بادارمیصبح ب...  رم بخوابم ی من م-        
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 شد رهی باز خیمدت ها به پنجره ....  تخت ینشست رو...         رفت داخل تنها اتاق خانه و درب را بست 

 نخ کی....  دو ابروانش نی انگشتش و با اخم بی برداشت و با ضربه زی میا از رو رگاری سیبعد جعبه ... 
 یتنش داشت آتش م.... گاهش نی خورد توگاری سی و سرخدیفندک را کش....  اورد و زد به لب رونیب

 دلش ی لحظه ایبرا.... دی کشی داد مشییبغضش خفه کننده بود و تنها...  کرد یسرش درد م... گرفت
 خواست برود سر مزار حاج محسن و مردانه زار بزند و درد دل ی لحظه ایبرا...  تنگ شدسنای یبرا

  ...کند
  

سخت بود عاشق ... سخت بود...  داد به تخت هی و دستانش را از عقب تکرونی را داد بگاری سقی        پک عم
 و جز قهر ی نظاره کنی فقط بتوانی اشهی قفس شکی و عشقت کنارت باشد و مثل ی و دل تنگ باشیباش
 را به یی بود تنهاختس....  باشد و دلت پر بکشدی ماه تمام دستانت خالکیسخت بود ...  نشودبتینص

  ! سخت بود ...  به تو ندارد ی حسگری ددی و عشقت پشت در بگویآغوش بکش
  

رد به آسمان که  و چشمش خورونی تخت برخواست و از اتاق رفت بیاز رو...         دو ساعت تمام گذشت 
.... اطیآرام و با احت... کیرفت نزد...  چشمانشی افتاده بود روشی بود و تار مودهی مبل خوابیرو

...  دلش نبودی شب هنگام هم بچگانه دل توی شدن هاکی نزدنی بابت همیحت.... نی پاورچنیپاورچ
...  نقش آرام جانشزیبه صورت ر.. .نگاهش کرد ....  نرم را زد باال ی تار مویبه آرام... شی پارینشست ز

به ...  شدی باز می محبتی به بی که هییبه لب ها....  شدندی می بارانی روزها هنی که اییبه چشم ها
بد ... دخترک لج کرده بود... بعد لبش به خنده باز شد....  کرد ی که مدت ها بود مرتبشان نمییابروها

 یجوجه :  لب گفت ری به چانه اش و زدیدست کش... دی دی اسمان را تازه می رونیهم لج کرده بود ا
  ... سرتق یمقصود خاص

  
  !اگر مردم مواظبش باش خدا :  تومور مغزش افتاد و ناخواسته لب زد ادی        بعد 

  
 دی را به وضوح دشی های قهوه ای رنگ نگرانی نگاه نگرانش افتاد دلش قنج رفته بود وقتادی        بعد 

 از خنده شی خامش پوزخند زد و لب هاالیبعد به خ ... ی ذره اید هنوز دوستش دارد حت حس کریکم
جرات ....  کردلمستار به تارش را  .... شی موهایدست برد رو... چانه اش را نوازش کرد ... ستادیا

  .... نداشتدنیبوس
  

 از پاکت یگری دگاری و س برخواست و آرام رفت سمت درشیاز جا....  خواست ی تازه می        دلش هوا
  ! و ناگهان دی را پوششی هاییدر اورد و دمپا

  
  ... دور کمرش حائل شد ی        دست

  
  ... ها اسی به ظرافت ی        دست

  
  ... بود و نبودنیرحسی که مال امی        دست

  
   حرکتیب....  درختکی لحظه شد کی نیرحسی        ام
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   فکری        ب
  

   !ری نظی بی دست هانی از ای برداشتچی هی        ب
  

  دیشا...  زد ی        پلک نم
  

  ...دی کشی        نفس هم نم
  

  ! مانده بود تک و تنها شی لب های خاموش الگاری        س
  

  ... اشنهی سی قفسه ی هاچهی ماهانیگم کرده بود م ... تی        قلبش خودش را به تمام
  

   امدی می خوبیبو...  شدشتریشان ب فشارفی ظری        دست ها
  

  ... شدی نمنی تر از اری نطی        ب
  

.... خشک شده!  بت شده نیرحسی موج برداشت و خورد داخل مشام امی اهی به ثاناطی درختان حی        بو
  ! لور ی موزه یتمثال مجسمه ها

  
 نرم و ی با موهایسر... افتاده بود  شانه اش ی رویسر.... دی رقصی که با باد می برگی        نگاهش رو

 ی زهیلی عطر استری داد و نه بوی عشق می که بویتن...  بوددهی به آغوشش کشیتن...  و بلند یقهوه ا
   ...نالیاورج

  
  ... کردی موانهیکه آدم را د...  داشت ی ناب منحصر به فردی که بوی        تن

  
 چکی پکیمانند ...  بود و بهت دهیچی پنیرحسی امیرگ و پ یتو...  دست ها نی عشق در ای        جاذبه 

  .... به گلو و حلق و قلب و دلش دیسبز دستش را کش
  

 ی خودش را انداخت روشتری بفیتن ظر... ملموس تر شدند... جانانه تر ...  محکم تر شی        دست ها
   ...یات مزاحم کلمه و صوت و اصوچی هیب ... ی حرفچی هیب ... نیرحسی امیروح تنها

  
....  رفت باالی اش صعودهیفشارش به ثان...  به جوشش درامدشی رگ های        کم کم خون خشک شده 

 دوستش یعنی... که دوباره برگشته بود...  آرام جانش بودفی دستان ظرنیا... گر گرفت ... داغ شد 
  دارد ؟

  
          هنوز ؟

  
  و زبانش ناخواسته گشت... شی زندگی فرشته ی دست های رودی مردانه اش را کشی        دست ها

  
  ... آخ خ خ -        
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 شیرو... دست ها را باز کرد... دیبغضش ترک... محکم تر  .... دی جوششیاشک ها...         محکم گرفتشان 

 و دست دور کمرش انداخت .... دی از اشکش را دسی آسمان و صورت خی افتاده نییرا برگرداند و سر پا
   و باز ناخواسته گفتدیبه آغوشش کش

  
  ... آخ خ خ -        

  
  ....دل تنگش... نفس تشنه اش... نفس پر از حرارتش...         نفسش صدا دار شده بود

  
 تواند سخت و یعشق همانقدر که م....  کردند کودکانهی مهیهر دو گر...         هضم شده بودند انگار 

 را با تمام وجود درک کرده بود و خوب نیا...  بخش و جذاب باشد اتیواند ح تیکشنده باشد همانقدر م
  ! دوست داشتن آسمان نه ی اورد اما بی آب و غذا تاب می دانست بیم
  

   ؟یدیبخش:  گوشش زمزمه کرد ری        ز
  

 شه من تونیاگر طور....  آره ی دکتر خوب شیاگر بر:  و دل زدن آمد شی فشی آسمان با فی        صدا
  ... کار کنم یچ
  

 ی ماه تمام است مرتب با زبان بکی که یهمان موجود ... ختی ری زد اشک می زد هق می        دل م
به ...  اندیبی فکر کرد زن ها چه موجودات عجنیرحسیبعد ام..  دوستت ندارم گری ددی گوی میزبان

 ندی گوی که میزیچون چ...  ترجمه کند  راشانی حرف هادی بایکیاصوال ...  شک کرد دیسخنانشان هم با
   !ندی خواهند بگوی که مستی نیزیهمان چ

  
نفس ...  به چشمانشدی را کششانینرما... دشانیی ماه تمام بوکیقد .... شی موهای        سرش را برد ال

  ... بوددهی نرسشی هاهی به رژنی ماه تمام اکسکیانگار  ... دیکش
  

  .... آسمان ؟ -        
  
  ...       آسمان زمزمه کرد  

  
   هوم-        

  
  :        دوباره گفت 

  
   آسمان ؟-        

  
  :        آسمان آهسته تر گفت 

  
  ... هوم -        
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  ... دوباره زمزمه کرد نیرحسی        ام
  

  ! آسمان ؟-        
  

  آسمان لب زد .... ی طوالنیبعد از وقفه ... سکوت پهن شد ... نشانی        مکث افتاد ب
  

  ! جانم -        
  

 به بر و دی کشیمرتب دستش را م...  شدی بند نمنی زمیرو....  عصر نبودنیرحسی امگری دنیرحسی        ام
  .... اشی مقصود خاصی جوجه یبازو

  
رم باو...  همون موجود مملو از محبت یشی همون می دوباره دارشهیباورم نم...  شهی باورم نم-        

  ...دلم تنگ بود برات ....  وجودمیهمه  ... زمیعز... نفسم ... عشقم  ... شهینم
  

...  زبان شدیب...  کرد ی محبتش مسی خنیرحسی که امییمثل تمام وقت ها...         آسمان الل شد
   ...یمسکوت و دوست داشتن

  
  !اشت و رفتند داخل تنها اتاق خانه  برش دنی زمی و بغلش کرد و از رواوردی تاب نگری دنیرحسی        ام

  
  ! سال و دو ماه بعد کی        

  
   داد آسمان همه جا را برداشته بودی        صدا

  
   خوامی خوام نمی خوام نمی نم-        

  
   خوامینم..  خوام ینم... غلط کردم... غلط کردم ...  خوام ی        اصال نم

  
   زدی سر و صورتش بود و نعره ملی مثل ابر بهار سشی        اشک ها

  
  ... !!! خوام ینم...  خوام ینم...  خوام یبه خدا نم...  خوامی خوام خدا نمی نم-        

  
  واری دست زد به دنیرحسی        ام

  
 ی تا بچه آماده ی قدم بزندی بای راه بردیدکتر گفت هنوز زوده با ... اری قربونت شم طاقت ب-        

  ...اومدن بشه 
  

   به پشت کمر اسماندی        مادرش هم نگران دست کش
  

  ادای بچه نمینطوری ای راه بردیبا...  راه بروگهی کم دهی آسمان جان پاشو مادر -        
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  شی موهای        دوباره اسمان چنگ زد ال
  

  ...رمی میبه خدا م ... رمی می دارم م-        
  

  ر بچه هامثل دخت ... ختی ری        اشک م
  

  .... تونم ی تونم نمی تونم نمی نمگهید...  خوامی تونم غلط کردم بچه نمی نمگهی د-        
  

   ...دیبه آغوشش کش...  زانو زد نیرحسی        ام
  

  !        آسمان هلش داد 
  

  !!! بااالم یندازیخودتو م ... رمی می برو اونور درد دارم دارم م-        
  

   !دیمادر آسمان بلند خند...  خشکش زد نیرحسی        ام
  

   شکوه کردنیرحسی        ام
  

   ...گهی می چنی ببی خندی مادر چرا م-        
  

          باز آسمان داد زد
  

...  خدایا...  طاقت ندارم گهید ... نی کنی کارهیتو رو خدا ... رمی می من دارم منی کنی کارهی -        
  ...طاقت ندارم 

  
  ... بودی روز تمام نشدننیانگار ا...  را گاز گرفت شی     دست ها   
  

   کردداری وجودش را بسی بلمنیرحسی        ام
  

  ... ولش کن ادی درد داره اصال نی وقتمی کورتاژ کنمی برزمی عز-        
  

  ... گشاد شد ی اهی        چشمان آسمان به ثان
  

  !!! خوام یم...  خوام ی نه غلط کردم م-        
  

   کردانی        درد دوباره طغ
  

خدا خدا ... رمی میدارم م... خدا ...  خــــــــــــــــدا دوباره شروع شد -        
  ...خــــــــــــــــــدا 
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  مانی پشت درب اتاق زانیرحسیام....  ساعت بعد کی        
  

  ... پخش در سالن انتظاری کودکی هی گری        و صدا
  
  .... داشت اتی حی       نشان از ادامه  

  
  . نجات خواهد دادی را از ناپاکنی شک زمیب...  که از عشق متولد شودی        و کودک

  

  انیپا

  

  یسارا اکبر

  95 ماه ید
  

  

  در تلگرام کتاب کانال

goldjar@  

  
  

  
jar.gold@  

jar.gold/com.instagram  

  
  

 دیموفق باش

  


