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اول فصل

خارج  رانیاز ا لیادامه تحص يهمراه پسرخاله م،بابک ستوده،برا شیهفت سال پ شیحدود ش.پژوهش ام نیآرم من

 نیخوبه،امشبم ا یلیوضع پدرامون خ ياز نظر ماد.میکنیم یزندگ کیارتمان شآپ هیتو  ییمدت دوتا نیتو ا.میشد

.نداشتم لهبابک چند تا از دوستاشو دعوت کردهن خونه مون،اگرچه من اصال حوص

!تو اتاق خواب چکار بوف کور؟ ياومد!نیـ آرم بابک

.آم یساعت بخوابم بعد خودم م میبذار ن.کنهیسرم درد م ـ

پاشوپاشو !باش داریچند وقته ب نیحداقل ا!المال مون رو بردن تیتمام ب يپونصد سال خواب بود ـ دوو هزار و بابک

.شنیبچه ها ناراحت م.زشته

.سیباور کن بابک حس تو تنم ن ـ

که تمام  دنید.ننیب یم ونیزیرو تو تلو رانیتمام اخبار ا یخارج يدخترا نیا!ها یدخترا نگ نیا يجلو نویا!ـ اه بابک

 هی یفتوکپ هی یارانیکنن هر مرد ا یفکر م نایا.کنن یو مفهوم حجاب رو هم درك نم یمعن.با حجابن رانیا يوخانما ت

.از رستم دستان

!؟یگفت نایبه ا هیچرت و پرتا چ نیا ـ

!ن یرانیا يرو براشون گفتم که همشون عاشق مردا زایچ نیـ چرت و پرت؟هم بابک

Roseسگ الالگ نیـ آرم!

!نکردم زیبدو برو تا زبونت رو با قاشق داغ چ!زنه؟یحرفا رو م نیآدم به بزرگترش ا!تیترب یتر بدخ يـ ا بابک

؟يد یم ادی نایبه ا زارویچ نیا یکشیبابک خجالت نم ـ

!داده باشم ادیرو بهش  یکی نیـ بجون تو اگه من ا بابک
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!به من بگه سگ اخالق؟ یگرفته به فارس ادیخودش  نیپس ا ـ

دو تا  نیحتما خودش رفته پرس و جو کرده و ا!باهوشن یلیپدرسوخته ها خ نیا یدون یدونم؟آخه م یـ چه م بابگ

!آد یاتفاقا چقدرم بهت م!کرده و چسبونده سرهم و به تو گفته دایکلمه رو از تو فرهنگ دهخدا پ

!زهرمار ـ

.زشته میـ حاال پاشو بر بابک

.آدم ید مساعت چشمم گرم شه بع مین هی ن،منیشماها بر ـ

 يمردا يآبرو يپا!هیمسئله مسئله مل!ن یهمه چرت یرانیا يکنن مردا یفکر م نایا يایاگه ن.میـ بابا پاشو بر بابک

!وسطه یرانیا

«گفن یسیبه انگل رز»

!ستیحاال که وقت خواب ن نیپاشو آرم ـ

چه؟ یعنیـ خواب  بابک

!رز خانم میستیاصال اهل خواب ن یرانیا يمامردا

!میکن یم تینفس فعال هیربع تموم، هیو سه ساعت و  ستیم،بیخواب یساعت م میول شبانه روز،ندر ط ما

ن؟یکنیم کاریشو چ گهیربع د هی!قهیو سه ساعت و چهل و پنج دق ستیب شهیم نکهیـ ا رز

!میزن یچرت م هی ینگ یبگ تمونیسر فعال میربع م تا بر هیـ اون  بابک

«و گفت دنیشروع کرد به خند رز»

ده؟یگرفته خواب نیپس چرا آرم ـ

 ياز اون مردا نیآرم نیا!میبه شماها بگ میتون یهمه اسرارمونن رو که نم!دختر؟ يـ چقدر تو کنجکاو بابک

!بخوابه شتریخرده ب هیکه  میبراش اجازه گرفت رانیاز تو ا نیواسه هم!خطرناکه
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!مونه یم لهیوش درست مثل سهراب خلق و خ!کنهیباشه محشر به پا م داریب ادیاگه ز نیا یدون یم

ه؟یک الیـ سهراب  رز

سهراب خان چهل و هشت تا زن گرفته  نیا گنیم!الینه  لهیاسمش م سهراب !خطرناکه!اریاسمشو ن!س؟یـ ه بابک

!موضوع باباش کشتش نیسر هم.بوده

.یگیـ چهل و هشت تا؟دروغ م رز

!مام عقدنامه هاشو چاپ کردنت.کن گاهین خیتار يبرو تو کتابا یکنیـ باور نم بابک

همه زن داشته پدرش کشتش؟ نیـ حاال چون ا رز

«به بابک گفتم یفارس به»

!گه ها یبه همه م رهیو م کنهیحاال باور م نیا.بگوو پسر ییور يکم در ـ

.شهیبهتر نم نیاز ا غیتبل!گهید خوامیم نویخب منم هم بابکـ

جونمون  رنیدادن،دماغ مون رو بگ یتازه کوپن ،اونمیبس بهمون روغن نبات ماها رو از!چاخان بکن نایواسه ا یحاال ه ـ

!میبگو ما رستم دستان نایبه ا یحاال تو ه!آد یدر م

کن ده تومنش رو بذار واسه  غیتومنش رو تبل ،نودياگه صد تومن پول دار گنیم.دارن يشعار هی ایخارج نیـ ا بابک

!کار

!يکرد غیتو که صد تومنش رو هم تبل ـ

«گفت کردیکه با تعجب به ما نگاه م رز»

!که انقدر پرقدرت باشن هیواقعا عال گهید نیبودم اما ا دهیشن ادیز یرانیا يمردا یمن از گرم ـ

!کننینگو،چشممون م یجلو کس.خودمون بمونه نیکه گفتم ب زایچ نیا کنمیـ ممنون رز خانم جون اما خواهش م بابک

«گفت یرو به من کرد و به فارس بعد»
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بدهکار  یغاتیم به شبکه تبل يزیچ هیو  گذرهیمون از صدتومن م م لغیتب.بگذرهن گهید قهیدق هی!گهید میبابا پاشو بر ـ

!گهیپاشو د!آدها یواسه خودمون نمونده گندکار در م هیاونوقت اگه بفهمن سرما!ها میشیم

شام دعوتشون  يدانشکده تو سالن بودن بابک برا يچندتا از بچه ها.تو سالن میرفت ییبلند شدم و سه تا.گرفت خندم»

«.دنیهورا کش دنیتا مارو د.کرده بود

.رانیبه ا ران،ماشااهللایماشااهللا به ا نیهمه بگ!سرمون رفت نیکشیم هیهورا چ.نیذوق نکن ادیز!ـ خبه بابک

«شون با هم گفتن همه»

!رانیله با ا یماش رانیله با ا یماش

!ماشااهللا!ه؟یله چ یها ماش یـ الل پت بابک

!بابک ولشون کن ـ

!تونن بگن یماشااهللا نم هی زنمیشش هفت سال دارم باهاشون سروکله م!گهید رنیبگ ادی دیـ با بابک

.میکن يکاله باز میخوا یم نیایب.بابا میخب،نخواست یلیخ

!؟یکن يکاله باز يخوایم یکشیخرس گنده خجالت نم ـ

!م؟یکن يا بازبه هو م؟گرگمیکن کاریـ پس چ بابک

.میحرف بزن گهیبا همد مینیبش میکن يباز دیحاال حتما که نبا ـ

 یفقط م با زبون ب!طرف ازدواج کننیم يریجهت گ ،صافیو حرف بزن ینیباهاشون بش قهیدق هیاگه  نارویـ ا بابک

 نجایا شهیهم يبرا يندار الیخ گهیم یکی ه؟اونیبرنامه ت چ.حاال که درست تموم شده گهیم شونیکی!یزبون

؟یگرفت یمیچه تصم ندهیآ يبرا گهیم یکی ؟اونیبمون

!رهایمنو بگ ایکه رك به آدم بگن ب شهیروشون نم حاال

.مشکله یدختر خارج هیصدبار بهت گفتم ازدواج ما با  ـ
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واج ازد یدارم با چند تا دخترخارج الیاما من خ.کنهیم جادیمشکل ا یدختر خارج هیازدواج با .یگیـ درست م بابک

.خوردهیبهشون برم.حرف نزن زشته یحاال انقدر فارس!کم همشه مکافات داره زیچ!شهینم جادیمشکل ا ينطوریا!کنم

«گفت یسیبه انگل یسوف»

«ن؟یگیبه زبون خودتون بهم م نیدار یها چ طونیشما ش ـ

!کننیشروع م يخندیبهشون م ن،تایآرم نیـ بب بابک

!کرم از خود درخته ـ

.بدم ادی یرانیبهتون شعر ا خوامیم نیایب.بچه ها اهللایـ  بابک

.نیخندیاونوقت شما بهمون م میبگ میتون یسخته،ما نم یرانیـ شعر ا نیژاکل

!خودش رو کشت تا مردم بهش بخندن امرزیشما،خداب نیچاپل یـ چارل بابک

!آن در خونه ها یها م هیرون،همسایب رهیبابک صدا م ـ

!گهیگرم کنم دـ بابا بذار سرشون رو  بابک

.صدا سرشون رو گرم کن یب.سرشون رو گرم کن گهیجور د هی ـ

!اجرا کنم میبراتون پانتوم نیایب.ـ خب بچه ها بابک

!مرده شورت رو ببرن بابک ـ

 یعنی.خرده کوتاهه هیشون  کلیقد و ه یرانیا يمردا نیا!یرانیا يقصه مردا!گمیبراتون قصه م!خب بابا یلیـ خ بابک

حق مون رو خوردن قدمون کوتاهه؟!زهیچه ت نیبشکن بب زهیچه ر تیاما فلفل نب نهیزم ریز شون ینصف

که قدش کوتاهه؟ یگیرو م یک!من و تو که قدمون بلنده ـ

.براشون بگم خوامیو هفت کوتوله رو م یبرف دیقصه سف.گنیـ خودمون رو نم بابک

!رانیا نیرفت یو نم نیکرد یو ازدواج م نیموند یجا م نیـ کاش شماها هم زایل
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همه با هم ماس ماس کنگر ماس اهللای!هندوستان کرد ادی لشیباز ف!ـ اوخ بابک

«به بابک گفتم.م گرفته بود خنده»

م؟یریبگ میتون یمگه چندتاشون رو م میریزن بگ نجایا میتازه اگرم بخواه.ستنیدو تا ن یکیکه  نایا ـ

.عمل عادالنه باشه دی،بایگیـ راست م بابک

«رو به دخترا کرد و گفت بعد»

Achtبچه ها توجه توجه ـ ungBi t t eAt t ent i on! ,

!شهیسال پ صدیمال س!قهیعت میدار نیآرم هی!رینظ یحراج ب هی

.کیبدنشم سالمه و فابر يتمام اعضا.چشم و ابرو افه،خوشیق قدبلند،خوش

....و سه پوندد.سه پوند کی.سه پوند هیپا متیق.م نداره یکج و کوله گ!ضمانت نامه با

«و من گفتم دنیها خند بچه»

!سه پوند؟!يغلط کرد ـ

چشمه از اون اخالق کل ت رو رو  هی!رو بردم باال متیق یهزار پوند؟تازه پسرخاله م صدیـ پس چن پوند؟س بابک

.فروختمت يو چهل پوند یس دیشا.حرف نزن بذار کارم رو بکنم !خرنت یپوندم نم هی،یکن

Hurryupست یمانیجب پشکه غفلت مو.

.خرمشیـ من ده پوند م رز

!پت پونزده پوند واسه خودمون تموم شده بابک

«رو جواب داد و در رو وا کرد و بعد به من گفت فونیوقت زنگ زدن و بابک آ نیهم تو»

!اومد لینجاتت رو تنت کن که س قهیزود پاشو جل ـ

بود؟ یک ـ
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!و مهتاب و پدر و مادرش میـ مر بابک

!به تنشون نخورده یرانیهنوز صابون عمه خانم ا!دخترا نیا چارهیب!شب؟ نوقتیا ؟چطوریگیم راست ـ

«گفت یسیو نصفه به انگل یرو به دخترا کرد و نصف به فارس بعد»

!پروپاچهourپاره پورهakeandدنیبه محض رس!cameهاپو!Dangerخانم ها ـ

«.دنکریدخترا بر و بر بابک رو نگاه م.م گرفته بود خنده»

.هارو چارهینترسونشون ب ـ

 میمهتاب بزرگتر از مر.کردنیم یمن بودن که تو همون شهر با پدر ومادرشون زندگ يعمه ها دختر»میو مر مهتاب»

رو  ا،بابکیهم تو عالم رو میمر!پر جذبه یلیعمه م همه پولدار بودند و خ.بود یدختر قشنگ.بود و به من عالقه داشت

!دید یشوهر خودش م

.بعد،در آپارتمان رو زدن و خودم در رو وا کردم قهیدو دق یکی صهخال

.سالم عمه،سالم فرزاد خان پت

«ندار يبهانه ا گهیدرستم که تموم شده و د!یکنیاز ما نم يادی چی؟هيچطور زمیـ سالم عز عمه

!میمزاحم شد یبه به،انگار بدموقع ـ

.عرض کردم میـ سالم عمه خانم،تعظ بابک

!ه؟ی یچه بساط نیا!و زهرمارـ سالم  عمه

خرده اثاث  هیکه  نهیا.رانیا میبرگرد میکنیدست و پامون رو جمع م میکم کم دار!عمه خانم میداشت یـ حراج بابک

خانم میسالم فرزاد خان،سالم مهتاب خانم،سالم مر.میفروخت یم میمثاث رو داشت

؟یکنیچاخان م ای یگیـ راست م عمه

«گفت زدیحرف م يجد یلیکه خ بابک»
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منظورش از «ده پوند بخره خواستیم شونیکیکل جنس رو !بز خرن نایا.اما معامله مون نشد!نیجون آرم هیدروغم چ ـ

«.جنس،من بودم

!ـ غلط کرده میمر

!رو متیپرت نگفتن ق ادمیز.دیارز یحدودا م نیـ البته جنس هم بابک

«چپ چپ نگاه کردم بهش»

ز؟یرو م هیچ وهیو م ینیریـ پس ش عمه

 نیریکه اگه معامله مون شد،دهنمون رو ش میگذاشته بود نارویا!معامله کرد شهیـ عمه خانم ،گلو خشک که نم بابک

!میکن

!هیحراج یگیم یگرفت یمهمون!پدرسوخته یـ خودت عمه

 میشما داشت يپا شیپ نیهم!اگه دروغ بگم نهیمادرم داغم رو بب.ـ به سرتون قسم اگه خالف عرض کرده باشم بابک

.نیدون یاخالقش رو که م.گهیاونکه دروغ نم.بپرس نینه،از آرم نیگیم!میزد یچونه م متیسر ق

عمه؟ گهیـ راست م عمه

.میزد یچون م متیسرق میاالن داشت نیعمه هم گهیراست م ـ

زاونا فرزادخان ا یول کردنیچپ به دخترا نگاه م م،چپیاما مهتاب و مر.نشد یپاپ گهیعمه د.هم گرفته بود خنده»

«کردینگاهشون م داریبود و با چشم خر ومدهیبدش ن

.ریشب بخ!شد لیتعط یعیطب يایحراج به علت وقوع بال.ـ خب خانمها بابک

«حالت معصومانه عمه رو نگاه کرد و گفت هیبرگشت و با  بعد»

!که پول کم داشتن فیچشمشون گرفتهن بود،ح یلیجنس رو خ هیطفلک ها  ـ

!گهیروببر باال و بده بهشون برن د  متیخرده ق هیواستن؟خیرو م یـ خب چ میمر



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠

!اومد یخدارو خوش نم رفتیسرشون کاله م دنیخر یم شتریب!ارزش نداشت ادمیز خواستنیکه م یاون.ـ نه بابک

«.چپ چپ نگاهش کردم دوباره»

.نییبفرما.میما فعال از فروختن منصرف شد.ریشب بخ نیـ خب بچه ها پاش بابک

!حاال بودن طفلکها عمه ـ شوهر

!ـ شما دخالت نکن آقا عمه

«چشمک به فرزادخان زد و گفت هی بابک»

که اگه  میکنیبعد واسه حراج شمارو هم دعوت م يدفعه  شااهللایا.سیواسه حراج مناسب ن تیفرزادخان حاال موقع ـ

!نیالزم شد بخر نایاز ا يزیچ

 ادتونیگفت ماس ماس  دمیو شن رونیسرش رو کرد ب ون،بابکمریرفتن ب یروبه طرف در آپارتمان برد و وقت دخترا»

.و رفتن دندیدخترام خند!نره

«مظلوم گفت ي افهیبرگشت تو آپارتمان و با ق بعد

طرفا؟ نیچه عجب از ا نیخوش اومد یلیخب،خ!خرده تنگه هیطفلکها دست و بالشون  ـ

عمه مرده سرش تو درس و مشق .سیکارا بلدن نیا از نیبچه م آرم!سر توئه ریهمه ز زایچ نیا.دونم یـ من م عمه

!شهیاز گور تو پدرسوخته بلند م شایهمه آت.شه

 ایاش رو  بفروشه  هیاسباب اثاث دیننه مرده هرچقدرم پخمه ودرس خون باشه باالخره با دیببخش!عمه مرده نیـ ا بابک

نه؟

!بدن؟ بیتونن ترت یاج هم نمحر هیطفل معصوم ها  نیا!ها نیالیکج خ یلیعمه ـ خانم شما خ شوهر

!و همه اثاث رو بار کنه و بره ادیب يزیچ يسمسار هی میگیم ندفعهیـ نه بابا؛ا بابک

ن؟یآرم یـ خوب مهتاب
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ن؟یشما چطور.ستمیممنون بد ن ـ

.یـ خوبم،مرس مهتاب

«بلند شد و رفت طرف آشپزخونه و گفت عمه»

.زخونه بکشمسروصورت اشپ یدست هیو هم  ارمیب ییبرم هم چا ـ

.مونه یآشپزخونه م مثل گل م.آرم یم ییرم چا یخودم م!نیکشیچرا زحمت م!عمه خانم خوادیـ نم بابک

«.عمه بلند شد يبابک گوشاشو گرفت که صدا.عمه وارد آشپزخونه شده بود گهید اما»

ن؟ید یها م يشامم به مشتر.نیذار یشما حراج م!مرده لیـذل

و دست و دل  نیو پاش دار ختیتو خونه تون ر نقدریماشااهللا ا!نیریگ یسخت م ـ عمه خانم شمام چقدر بابک

غذا بلند شده بود،روحشون  يبو.لقمه بذارن دهنشون ثواب داره هی یکیها گرسنه شون بود گفتم  چارهیب نیا!نیباز

!دیپر یم

«خود عمه خنده ش گرفت ندفعهیا»

!یبشبرسه که تو قسمتش  يـ خدا به داد اون دختر میمر

!نیخودشون قسمت کنن که شماها نذاشت نیرو ب نیکه من و ارم یاومده بودم حراج نامیـ د ا بابک

 رونیاومد ب یداشت از آشپزخونه م ییچا ینیس هیعمه هم که با .به بابک چشم غره رفت میو مر دنیهمه خند دوباره»

«گفت

!به حالت يا،ویراه انداخت یبشنوم حراج گهیبار د هیچشم دراومده اگه  ـ

!داریمغازه خر میبر یم میداریجنس رو ورم میبفروش يزیچ میبه بعد اگه خواست نیاز ا.ـ چشم عمه خانم بابک

«ش رو خورد به من گفت یینشست و چا یعمه وقت.دنیهمه خند دوباره»

 ،وضعيمدرك دار!یتموم یهمه چ گهید ؟االنیکن کاریچ يخوایدرست تموم شده م یخب عمه جون،حاال که به سالمت ـ
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حاال خودت به عمه .دست دست کرد دیوقتا نبا نیا.و جوون،سن ت هم که سن ازدواجه يا افهیخوش ق.ت خوبه یمال

ه؟یبگو برنامه ت چ

«که خنده ش گرفته بود گفت بابک»

وارد  یرانیبزرگ ا يها یتو حراج ما شرکت کرده بودن،حاال کمپان یو خارج یتیچند مل يتا حاال شرکتها رینخ ـ

!معامله شدن

«.بلند شد و دنبالش رفت ممیمر.گفت و از ترس عمه فرار کرد و رفت تو آشپزخونه نویا»

.بانمکه یلیخ.پدرسوخته رو دوست دارم نیا یلیعمه ـ من خ شوهر

!بچه رو فاسد کنه نیا ترسمیم!مثل زلزله س!ـ بالس عمه

«از تو آشزخونه بابک»

گرگه در لباس .نیمعصومش نگاه نکن ي افهیبه ق!نهیآرم نیسر ا ریو مفسده س زفساد  یهرچ!هس ییفاسد خدا نیا ـ

شیم

عمه؟ گهیـ نکنه راست م عمه

.کنهیول نم نیا.بودم دهیعمه بخدا من گرفته بودم تو اتاقم خواب ـ

.بود بینج یلیش خ یاونم جوون.یتوام مثل بابات.بارهیمعصوم،ازش نجابت م يچشما نیا.عمه دونمیـ م عمه

«آروم از تو آشپزخونه گفت بابک»

!شنیخراب م ذارنیپا که به سن م!هاشون همه خوبن یجوون نایشده؛ا بیبود،حاال نانج بیش نج یآره آره،جوون ـ

کرد و بلندشدن و  حتیبا من حرف زد و نص یساعت هیخالصه .دهیعمه وانمود کرد که نشن.خنده ریزد ز فرزادخان»

.رفتن

«و گفت دینفس بلند کش هی رون،بابکیگذاشتن ب پاشون رو از در تااونا
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!برگشت انهیتوپولف دشمن به آش!ياعادی دیسف تیاعالم وضع!شیآخ ـ

.سربه سرش نذار.رتوئهیتقص ـ

!فهیقشون رو حر هی!تو بذاره؟ يسربه سر عمه  تونهیم یـ مگه کس بابک

!خوان؟یم یو دختراش از جون ما چ نیا!فهمم یمن نم اصال

آد؟ یز مهتاب خوشت متو ا نمیبب

.زن گرفتن ندارم الیآد،اما من فعال خ یبدم نم ـ

!مثل عمه خانم شهیم.آدیبچه تون منگل درم.نیلیبا هم فام ؟شماهایکن یتو با مهتاب عروس ذارمیـ تازه مگه من م بابک

 ینیب ینم!ذبه دارهجاذبه و ج نیزم يتمام کره  يعمه خانم اندازه  نیا.ریرو بگ ن،دختریمادر رو بب گنیم تازه

.شهیدخترشم مثل خودش م!فرزادخان جلوش مثل موشه؟؟

نگفت؟ یچیامشب ه يدیند.هی ینه مهتاب،دختر آروم ـ

کمکش  یالزم نبود که کس گهید!مارو جنبوند يمامانش دست تنها،سر و بونه !بگه يزینبود مهتاب چ یاجیـ احت بابک

.آن جلو یاونام م ارهیکم ب!کنه

.کنمیوقت خواب ابهات صحبت م میکن زیخرده تروتم هی نجاروینباشه،حاال فعال بلندشو ا تیتو کار اصال

وزنش  لویصدو پنجاه ک!؟یکلیچه ه!دنیلرز دیدخترا،چشمشون که به عمه ت افتاد،شروع کردن مثل ب نیا چارهیب

هس،نه؟

اب؟یافراس ایرستمه  ينواده ها ن؟ازیا هیک!برد یو تو و اون دخترا رو باد م کرد،منیم فوت

.رم ظرفارو بشورم،تو جارو بزن یمن م ـ

تو گربه .شورمشون یتو جارو بزن خودم م!تو قفسه يذار یم یلیهمه ظرف رو چرب و چ يظرف بشور خوادینم بابک

!یکنیشور م
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.تو سالن میو اومد میو لباسهامون رو عوض کرد میخونه تموم شد و هردوتامون دوش گرفت يکارا خالصه»

«دیو خودشم نشست و ازم پرس زیو آورد و گذاشت روم ختیر ییلند شد و دو تا چاب بابک

کنه؟یسرت چطوره؟بازم درد م ـ

.یکم هی يا ـ

.کنمینسخه خوبش م هیخودم با .منه شیدردت پ يـ دوا بابک

؟يچطور ـ

 دایو خوشگل پ بیجدختر خوب و خانم و ن هیبرات  گه،خودمینباشه د تیـ تو فقط به حرف من گوش بده کار بابک

.کنمیم

!؟یم کن چارهیب يخوایدفعه م م نیا!س؟یبس ن يدو دفعه که بدبختم کرد نی؟هميدار یتو دست از سر من ور نم ـ

؟یک!ـ من ترو بدبخت کردم؟ بابک

س؟ین ادتی!یتو دو تا کتاب قبل!فرگل و فرنوش انیسر جر ـ

!گهیخارج از کتاب نکن د یشوخ!ـ ا بابک

!بکشم یچارگیو ب يدربدر دیو خوش،من بدبخت با یخودت خوب شهیهم.خورمیرو نمگولت  گهید ـ

!تو داستان خودمون میـ خبه خبه،برگرد بابک

؟یکنیبهت نگفتم بازم ول نم یچیاون دو دفعه ه!تو داستان خودمون؟ میبرگرد یچ یچ ـ

بهمون؟ گنیم یخواننده ها حاال ج!پسرزشته!تو یهست يـ عجب خر بابک

ساعت از  هیبخواب، ریاالنم بلند شو بگ!يریکه تو کتاب سروسامون بگ دمیقول م ندفعهیا.بوده و گذشته يزیچ هی حاال

.نصف شب گذشته

.آد یبخواب،من خوابم نم ریتو برو بگ ـ
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؟يخوریرو که دکتر داده نم ییـ مگه قرصا بابک

.شدم یقرص يدیدفعه د هیکنم، یبدتر عادم م.نداره دهیفا یچرا بابا ،ول ـ

؟یخوابیم یوقت شهیـ چه ت م بابک

.تا حاال صدبار بهت گفتم.بخواب ریتو برو بگ.شهینم میزیچ ـ

.م بگو گهیبار د هیـ حاال  بابک

.آد ینم ادمی یچیه. سین یچیپرم ه یاز خواب که م!زنه منو یصدا م یکیره انگار  یتا چشمم رو هم م ـ

شش؟یپ يمگه بهت نگفت اگا قرصا اثر نکرد دوباره بر. سیکتر هربود؟آهان د یچ ه،اسمشیدکتر آخر نیـ ا بابک

دوباره قرص  یچیکردم؟ه کاریچ ششونیبعدش کهن رفتم پ.رو گفتن نیم هم یداره؟اون چند دگتر قبل دهیچه فا ـ

.بهم دادن

فن؟یقرصات ضع دیـ شا بابک

!خوابونهیرو م لی؟فيخوایتر م يخورم قو یم ناکهیاز ا گهید ـ

 لیواسه ف يکه داد نایا!واسه کرکدن میخواهیدکتر جون قرص م میگیم.ششیپ میر یدا دوباره مـ فر بابک

!فهیضع.خوبه

.چرت و پرت نگو.بخواب ریبرو بگ ـ

؟یخوابیم يچه جور نمیتو بخوابم بب شیاتاقتت پ امیب خوامیـ امشب م بابک

!ساعت صبح خوابم،امایکه م دنیخواب ـ

؟ينبود ينطوریـ تو که قبال ا بابک

ده بار  دیدو ماه شا نیا ياما تو دمیپر یدوبار از خواب م یکی لیاوا.شدم ينطوریکه ا مهیسال و ن هی بایچرا تقر ـ

.شمیم ينطوریا
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چند وقت که بگذره .فشار درس کالفه ت کرده.همش مال اعصابه نایا.تا صبح خدابزرگه میبخواب میـ حاال بر بابک

باالخره هر !؟یکه چ 17من گرفتم  20 یحاال تو گرفت رمیگ!نکن یخونانقدر خر گمیبهت م یه.یشیخوب م

 زیچ يا یحراج هیواسه ات  يگدار گاهخوبه حاال !يناك شد بیتو ع.من سرو مر گنده م یول!میدومدرکمون رو گرفت

.دفتر شصت برگ نیع يوگرنه تا حاال شده بود ندازمیرا م

سرم  يبابک باال دمیمنگ بودم،چشمم رو که وا کردم د.دمیواب پراز خ.کرد دارمیصبح بود که بابک ب يها یکینزد»

«دهیواستاده و تکونم م

شده؟ یچ ـ

.يدیخواب بد د يانگار یچیـ ه بابک

«دمیکه گذشت پرس یشدم و نشستم کم بلند»

تو خواب؟ کردمیم کاریچ ـ

؟يدید یچه خواب سین ادتی؟يدینفهم یچیـ خودت ه بابک

.نمیب یه اصال خواب نموقت ک یلیاالن خ!اصال ـ

سم اهللا !ّيشد ینکنه جن!؟یکنیم کاریچ ینیاگه خواب بب!یکشیعربده ها رو م نیو ا ینیب یـ خوبه خواب نم بابک

!میالرحمن الرح

کردم؟یم کاریمگنه چ ـ

.يچندتا دادم زد!حرفا نیاز ا!؟یهست یتو ک!برو.آم ینم یگفت یهمش م!دونم؟ یـ چه م بابک

.خوابم برد ی؟وقتیسرشب چ.سین ادمیاصال  یگیکه م زایچ نیا ـ

 میبر زنمیزنگ به دکتره م هیصبح .بخواب ریبگ.دهیحاال خواب از سرت نپر.يدیـ چهار پنج بار از خواب پر بابک

.بخواب. ششیپ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧

.آد یخوابم نم گهید ـ

.دراز بکش يجور نیهم.ـ باشه  بابک

!آد اما داغونم ینم ادمی یچیه شمیاز خواب بلند م یوقت!کالفه ام بابک یلیخ ـ

.ترسمیم دنیاز خواب گهید!خواب کوه کندم انگارتو

مبل،کنار تختم  هیبابک رو.شدم داریبود که ب 85ساعت «.تا خوابت ببره نمیش یسرت م يـ بخواب من باال بابک

.کردم داریبلند شدم و صبحونه رو درست کردم و بعدش بابک رو ب.خوابش برده بود

 هی يتلفن کرد و ازش برا سیساعت بعد بابک به دکتر هر میو ن میو صبحونه مون رو خورد میگرفتدوش  هی ییدوتا

.ساعت بعد وقت گرفت

«.میمن به طرف مطب دکتر حرکت کرد نیو با ماش میرفت رونیساعت بعد از خونه ب مین

برادرزاده م رو  گهیم.کنهینممنو ول  گهیاون وقت د!و خوابت بده میر یدکتر م یوقت به عمه خانوم نگ هیـ  بابک

؟ياسکنت رو آورد یتیعکس س!يکرد ییدعا

.دشونیاوندفعه م د.آره ـ

.بگو خجالت نکش ینیب یتو خواب م یهرچ ششیپ میـ رفت بابک

!که بگم نمیب ینم يزیچ ـ

!يشد يـ دور از جون،دور از جون،فکر کنم اونطور بابک

!؟يچطور ـ

!دونم یـ نم بابک

.مدیترس!زهرمار ـ

کدوم  شیپ دونمینم.شده بود يجور نیهم یچند وقت هیداشت که اونم  یقیرف هیبابام . سین یچیه!ـ نترس بابا بابک
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!کرد یماه بعدشم زندگ6تازه .دکتر رفت با دوتا نسخه خوب خوب شد

.چپ نگاهش کردم چپ»

.تو مطب دکتر میگوشه پارك کردم و با هم رفت کیو  میدیخرده بعد رس هی

«بابک بهش گفت میتا وارد شد.دکتر بود یر مو بور،منشدخت هی

بهتر شدن؟ يچطورن؟اخو رهیچطورن؟بابا خوبن؟همش نایچطوره؟مامان ا ،حالتونیسالم خانم منش ـ

«.کردیبابک رو نگاه م د،ماتیخند یم کهیدر حال هی یمنش ارهیچی،بیبه فارس یگفت،نصفیم یسیبه انگل ینصف»

.ندارن رهیو همش ياخو ناکهیا.رایدر ن يبابک مسخره باز ـ

!وارد زبان شون شده دیجد يواژه ها کننیم ،فکریحرف بزن ينطوریکه ا نایـ با ا بابک

«گفت هی یدوباره به منش بعد»

 هیدکتر با .خل بود یکم هی.نجایدوستم رو آوردم ا نیا شیوقت پ س؟چندین ادتونیما دو نفر رو .یخانم منش دیببخش ـ

!ردش ک وونهینسخه د

!مارستانیبشه و بفرستمش ت يریزنج.بده گهینسخه د هیآوردمش دکتر  حاال

«که غش کرده بود از خنده گفت یمنش خانم»

.شنیزود دوستتون معالجه م یلیدکتر خ يبا داروها.ر احت باشه التونیخ ـ

 میقبل که اومد يعه دف.از شما چه پنهون!داروتر ییخندون شما از هر دارو يخانم چهره  نیدار اریـ اخت بابک

اصال به !شیبود رو آت یانگار آب دمیشمارو که د!کردمیم یخرده احساس خل چل هی،ینگ یخود منم تو مغزم بگ.نجایا

!شهیتموم م ترو به اسم دک نیکن یدکتر رو شما درمون م يضاینظرمن فنصف مر

!بابک ـ

!خدمتتون میاومد میدیت دساع میدارن؟ما قبال تلفن کرد فیمحکمه تشر د،دکتریـ ببخش بابک
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؟یگیم هیها چ يور يدر نیه؟ایچ میدید ه؟ساعتیمحکمه چ ـ

.که زودتر بفرستمون تو کنمیم يـ دارم زبون باز بابک

!جزما سین ضیکه مر نجایا ـ

!نیآرم یتوئ وونهیشهر انگار فقط د نینداره؟تو ا گهید ضیدکتر مر!ـ ا بابک

«دیخند یواستاد بود م نطوری،همیمنش خانم»

.وقت گرفتم از دکتر.پژوهش هستم نیخانم،من آرم دیببخش!نمیبرو کنار بب ـ

.تو دیبفرمائ.دکتر منتظرشماهستن.کنمیخواهش م.ـ بله یمنش

«به بابک کردم و گفتم رو»

!آد یاز دهنت درنم یکامه حرف حساب هی یزنیساعته حرف م مین ـ

!از تنش دربره یلوم حرف خوب بزنم خستگخواستم دو ک.نجایا شنیخسته م نامیـ خب ا بابک

«بود با خنده بهش گفت ومدهیکه از بابک بدش ن یمنش خانم»

د؟یندار يشما خودتون با دکتر کار ـ

!کنم یآباد معرف نیبرم خودم رو ام دیبا گهیمن د!حرفا گذشته نیـ نه خانم جون،کار من از قرص و شربت و ا بابک

تر دکترو بردمش تو دف دمیرو کش دستش»

تعجب  یلیکه داروها به من اثر نکرده،خ دیدکتر شن ی،وقتیو پس از سالم و احوالپرس میدفتر دکتر شد وارد

جلسه  هی دیبهم گفت که با.کنه زیمن تجو يبرا تونهیکه م ییدارو نیتر يقو نیفکر کرد و بعد گفت که ا یمدت.کرد

و عکس برام  شیبعد چند تا ازما.بشم زمیپنوتیهباشه که الزم  دیبده و شا بیترت گهیمشاوره با چندتا پزشک د ي

«به من گفت دیرو شن زمییت نویبابک تا اسم هپ.نوشت

!شهیکنه تا جور م زمتیپنوتیاگه ه!بد شد یلیآخ آخ آخ آخ،خ ـ
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چرا؟ ـ

و  یگیم يه کردچند سال نیکه تو ا ییها يتوام تمام کثافتکار.گهیرو م زیهمه چ شهیم زمیپنوتیآدم ه یـ آخه وقت بابک

Diبتایوامص!رهیابرومون جلو دکتر م!يتو کشورش باال آورد یفهمه چه گندائ یدکتر م sasroos! tو! ragedyای!

!یشیکنن اعدام م زمتیپنوتیترو بگو که اگر قرار بشه ه.راحته المینکردم وخ يمن که کار چارهیب ـ

نداره،بذار اعدامم  یبیبارون کننن،باشه،ع ریاره تآدم رو قر يریـ اگه بخاطر درس خوندن و نجابت و سربه ز بابک

!کنن

.شهینم دایتر پ اهیتو س يآره جوون خودت پرونده از پرونده  ـ

د؟یکنیمشورت م دیـ دار دکتر

!داره؟ تیاعترافات تو دادگاه سن نیا.اعتراف بکنه زمیپنوتیآدم اگه در حالت ه.دکتر جون دیـ ببخش بابک

!بابک یخفه ش ـ

و از  میرفت شهایازما يراست برا هیو  میاومد رونیو عکس برام نوشت و از اونجا ب شیو بعد چند تا آزما دیدخن دکتر»

.يعکسبردار يهمونجام برا

«.ظهر شده بود بایتقر.خونه میکه تموم شد برگشت کارامون

ـ ناهار نوبت منه درست کنم؟ بابک

.آره ـ

«سفارش داد تزایرو ورداشت و پ تلفن»

!آرن یغذا م رونیاز ب یزنیزنگ م شهینوبت تو که م.درست کنم یرانیا يغذا دیبا شهیچه؟نوبت من که م یعنی ـ

سرظهر که !شتره شلخته هام کهیزن نیمن از ا.زهیر یو از هر انگشتت صدتا هنر م ییـ قربونت برم،تو کدبانو بابک

!جلوش ندازمیم تزایدو تا پ.شهیم داشیشوهره پ
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.دم کن ییچا هیبلندشو حداقل  ـ

مون رو  یزناشوئ یغذا پختن ارزش نداره که براش زندگ هی!شگون نداره یاخر سال.نکن یاوقات تلخ.ـ چشم بابک

!میبهم بزن

«رو آوردن و بعد از خوردن بهش گفتم تزامونیخرده بعد پ هی.م گرفت خنده»

.شبا که خواب درست ندارم.خسته م یلیبخوابم،خ یکم هی خوامیمن م ـ

.نمیـ دوندون هات رو نشون بده بب بابک

؟یچ يبرا ـ

.بود داریو شبا ب دیخوابیدراکوالم روزا م!؟یشیدراکوال م يـ نکنه کم کم دار بابک

.نکن دارمیتا عصر ب.گمشو  ـ

!عروس دراکوال شمیم يریاگه گازم بگ!پدرسوخته ها يریمنو گاز بگ ییاین يـ اما اگه دراکوال شد بابک

!ه؟ی یعروس قحط.رمیگ یرو گاز نم یکیدراکوال بشم تو مطمئن باش اگه  ـ

ور دلت تا شب  نمیش یفقط م!نه پخت و پز بلدم،نه ر فت و روب!شمیبرات م یچه عروس يریـ اما اگه گازم بگ بابک

!رهیبگ رادیخب،مادرشوهر ندارم که ازم ا یول!يشم عروس ددر یم!رونیاز خونه ب میبا هم بزن ییبشه و دوتا

دوم فصل

 یزنن م يبه موهام و اروم و با صدا دیکشیسرم و دست م ينشسته بود باال.کرد دارمیعصر بود که بابک ب يطرفا»

«گفت

پاشو !تو تنمون ادیجون ب رمیچندتا گاز بگ میپاشو بر.غروبه يدمدمه !پاشو خون آشام من!ملوس من یشیپاشو،پ ـ

!ضعف کردم یگشنگ
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!بابک؟ یآدم ش يخوایم یتو ک ـ

!پاشو حوصله م سر رفت!شهیـ خون آشام که آدم نم بابک

ساعت چنده؟ ـ

 ياریمامانم منو به تو داده که ب!غربت تیتووال یدلم گرفت تنگه غروب.یبخواب شهینم گهید!ـ هرچند هس بابک

!دخمه؟ نیتو ا ینجا،بچپونیا

ذله !از بس گذاشتم و ورداشتممردم !مردم از بس پختم گذاشتم جلوت!یتفرج هی،یگردش هی.خونه نیتو ا دیپوس دلم

!یزندگ نیشدم از ا

رو خودم جواب  فونیآ.که زنگ زدن رونیب میبر میکردیکارامونو رو م میو داشت میو بلند شد میدیخند ییـدوتا

«دادم،مهتاب بود

 هومدیخودش ن زخانیخدا کنه حاال چنگ!مغولها حمله کردن!که در لعنت رومون واشد يدیاونقدر خواب!ایـ ب بابک

بهانه  هیرون،یب میاگه اومده بود که با هم بر!رحمه یسفاك ب یلیکنار اومد،خودش که خ شهیم گهید يبا اونا!باشه

مارو  خوادیبازم حتما م.آم یمن نم.تنها برو رون،خودتیب يباهاشون بر یخواس.من اصال حوصله شون رو ندارم.اریب

!مون کنه حتیعمه خانم که نص شیببره پ

«،نشستیدر رو وا کردم و اومد تو و بعد از سالم و احوالپرس.مهتاب پشت در آپاتمان بود بعد قهیدق هی»

ن؟یرفت یم ییجا نیـ داشت مهتاب

چطور مگه؟ ـ

.مامانم دعوتتون کرده.ما  يخونه  میـ اومده بودم دنبالتون که بر مهتاب

مگه چه خبره؟ ـ

.میدور هم باش میخواهیم.ينطوریهم یچیمهتاب ه ـ
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.میدیرو د گهیهمد شبید.گهیفرصت د هی يباشه برا.هیال چه عجله احا ـ

.نیایب دیمامان گفته حتما با.نه.ـ نه  مهتاب

.خورهیم به کله ت م يباد هی.جون نیـ خوب پاشو برو ارم بابک

.نیاریب فیگفته که حتما شام تشر میمخصوصا مر.نیـ بابک خان،شمام دعوت شد مهتاب

!خونه تون؟ نیدار یحراجکار؟یچ امیـ من ب بابک

«دیخند مهتاب»

.خرده م درس بخونم هی خواستمیتازه م.بهشون برسم دیمن هزار تا کار عقب افتاده دارم که با.نیـ شماها بر بابک

تموم نشده؟ ؟مگهیـ چه درس مهتاب

 امیمن ب. گهید نیدختر عمه هست ییپسردا.نیشماها بر!نره ادمیمرتب مرور کنم که  دیبا یول!ـ خب چرا بابک

امشب پام رو !بابام افتادم،دلم گرفته ادی.م خراب هیامروز از صبح که بلند شدم کسلم و روح.شهیتون خراب م ی،مهمون

شما !خونه و غصه هام رو واسه خودم نگه دارم نیهم جکن نمیبنش رمیبهتره بگ!کنمیهر جا بذارم همه رو افسرده م

گن دلمرده پاتو  یم!ومدهیلبخند رو لبم ن هیامروز از صبح .شهی،دلم وا مکنم هیخرده گر هیمن .نینباش ن،فکرمنیبر

!یکنیجمع نذار که همه رو دلمرده م

!شدیکه اگه خودم از صبح باهاش نبودم،دلم براش کباب م گفتیم نیافسرده و غمگ ي افهیق هیرو با  نایا»

«که باور کرده بود،گفت مهتاب

.شهیش عوض م هیو روح شهیوقتها اگه آدم دور هم باشه سرش گرم م رنجویا!نیتنها باش دیشما االن نبا ـ

گهیـ م بابک

را یکحفل خود راه مده همچو من در

را یدل افسرده کند انجمن افسرده
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امان .شهیآروم نم زم،دلمیاشک نر کهیو چند تا چ نمیموقع ها تا من نش نیا.دونه یاخالق منو م نیآرم.ممنون یلیخ.نه

!ز غربتداد ا!از غربت

.که تنهاش بذارم شهینم.سیکه بابک حالش اصال خوب ن ینیب یم؟میامشب رو کنسل کن يبرنامه  شهیمهتاب جان نم ـ

ش رو دعوت  یو خارج یرانیا يچندتا از دوستها میمر.من چند تا از دوستهام رو دعوت کردم!ـ نه نه،اصال مهتاب

!اونجا انیقراره ب لیفام يتمام دخترا.کرده

«.ادیاونم ب خوادیاالن م دمیفهم!شد و چشماش گرد زیبابک ت يعه گوشادف هی»

که دارم،اگه شما  يا هیروح نیترسم با ا یم!منو بخوره خوادیخونه م نیا واری،در و د نیکه اگه شماها بر يـ وا بابک

در وطن  ییو نه رودر غربت دلم شاد  زم؟نهیتو سرم بر یخاک ارم،چهیسر خودم ب ییبال مال هیو تنها بمونم  نیبر

من  شیپسر همه ش دلش پ نیترسم اگه بمونم خونه،ا یم.زنهیم دلش واسه من شور م نیطفل معصوم آرم نیا!دارم

!باشه و بهش خوش نگذره

.نیایبا ما ب دیـ خوب شمام بلند ش مهتاب

!شه؟یم یچ!خونه نیموندم تو ا رمیگ.شما نیگ یـ آره بدم نم بابک

و  دیآه بلند،از ته دل کش هیبعد «!امیم که شده با شماها ب نیطفل معصوم آرم نیاشم بخاطر اپ!رمیگ یغم باد م بدتر

«رفت طرف اتاقش و اروم گفت

!دل من که چقدر غصه توشه نیبترکه ا ـ

«که ناراحت شده بود به من گفت مهتاب»

!بودمش دهیند نیغمگ نقدریامروز بابک چه شه؟تا حاال ا ـ

«م گرفته بود خنده»

!شهیم ينطوریا ییوقتا هی!گهیآدمه د.سین يزیچ ـ
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«!و ادکلن زده دم در حاضر بود دهیبعد بابک لباس پوش قهیدق دو»

!رو نکردم میکار چیمن هنوز ه ـ

!ها کشهیخونه بمونم کارم به جنون م نیتو ا گهید ي قهیدق هیمن .شهیشون خراب م یمهمون!زشته گهیـ بجنب د بابک

 نیتو ماش. نییپا نیایشماها کارتون که تموم شد ب.امیبخرم و ب پسیچند تا چ رمیضر بشه من محا نیـ تا آرم مهتاب

.منتظرتونم

«مهتاب رفت ،بابک گفت یوقت»

.حاال بدو لباس بپوش!نمیعمه ت رو نگاه کن هی یصورت تافتون میاونجا و زل بزن میفقط بر سیپس امشب قرار ن ـ

دراز باشد یدل چه شب یعاشقان ب شب

!چشم عمه خانم به مثال غاز باشد سرو

تیبپوش لباسها تو

عمه ت يبه سو میرو که

رید یاگر شود کم که

ما زشام امشب سهم

سه فحش ناز باشد دو

ش رو داد به  یکیروشن کرد و  گاریبابک دوتا س.مهتاب هنوز برنگشته بود.نییپا میو رفت دمیلباسهام رو پوش باخنده»

«من و گفت

همه مهمون دعوت کرده؟ نیعمه ت ا یچ يبرا!بعله برون ت باشه نکنه امشب ـ

 دیشا.سیمهتاب ن دونمیم...ناسیاز ا یکیفکرکنم تولد .کردیبود،مهتاب قبال با من صحبت م ينطوریاگه ا.فکر نکنم ـ

.باشه میمر
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.بهم متلک گفت یرفته بود و کل ادمیبود که من  شیچند وقت پ میـ نه بابا،تولد مر بابک

س چه خبره امشب؟پ ـ

بود؟ یبود؟چ لیبود؟عقرب بود؟هزار پا بود؟رط یچه برج س؟متولدیـ چشن تولد عمه ت ن بابک

!آره یرو در م ،پدرتیزنیحرفارو م نیاگه بابام بفهمه در مورد خواهرش ا ـ

!دهیم زهیجا هیحرفارو زدم،بهم  نیـ اما اگه مامانت بفهمه در مورد خواهر شوهرش ا بابک

«.میو حرکت کرد میسوار شد ییم،دوتایاون بر نیقرار شد با ماش.دیموقع مهتاب رس نیهم تو»

.بابک خان نیآورد فیـ چقدر خوب شد که شمام تشر مهتاب

عمه  نیبده ا رشیخدا خ!عمه جون تنگ شده بود يخرده م دلم برا هیراستش .خودمم خوشحالم.ممنون یلیـ خ بابک

!خانم رو که وجودش منبع برکته

!کردمیاون نبود که امشب تا صبح تو خونه دق م هاگ

!م؟یبوقلمون هم دار ،برجیبروج فلک يبابک،تو ـ

!!میمحل رو دار ی،اما انگار برج خروس ب میـ برج بوقلمون که ندار بابک

تخر و بزرگ بود با اس ییالیو يخونه  هیعمه، يخونه .تو خونه میرفت ییو سه تا میشد ادهیو پ میدیبعد رس قهیدق ده»

چند تا از اقوام .یو خارج یرانیا.دختر و پسر.بزرگ داشت که پر از مهمون بود یلیسالن خ هی. زاتیسونا و تمام تجه

.نگاه کردن ابه محض ورود ما،همه ساکت شدن و به م.دورهم بودم

و به عمه سالم تا من خواستم برم طرف عمه م،بابک تند جلوتر رفت .میکرد کیهمون دم سالن با همه سالم و عل از

عمه رو ماچ  لمها،دستیف نیبابک حقه باز مثل تو ا نیعمه دستش رو دراز کرد که باهاش دست بده،ا یکرد و وقت

!کرد

!بابک،گل از گل عمه خانم شکفت نکاریا با
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«که گذشت و خوش و بشها تموم شد،آروم به بابک گفتم یکم.میرفتم جلو و عمه م رو ماچ کردم و نشست منم

«؟یهست يچه جونور گهیدتو  ـ

!نداره يبکنم،عمه ت باهام کار يهر کار!شدم نهیتا آخر شب واکس گهیـ خره،د بابک

«کرد و گفت کیباهامون سالم کرد و عل میاومدن جلوو مر میمهتاب و مر.چپ نگاهش کردم چپ»

.اونطرف سالن بچه ها منتظرن با شماها آشنا بشن میبر نیپاش ـ

خرده حداقل  هی.دلمون واسه عمه خانم تنگ شده.میباش نجایا يا قهیده دق هی، نیه اجازه بدخانم اگ میـ مر بابک

!نمشونیبب

«!دوستانش از حرف بابک حظ کرد هیبق يجلو.رو نگاه کردم عمه»

.میواسه گفتن ندار یما پا به سن گذشته ها که حرف.جوونها شیپ دیبر.زمیعز دیـ بر عمه

مون شما رو  هیرفتن همسا ن،موقعیداشت فیکه منزل ما تشر شبیه؟دیچ شایفرما نیا!نمعمه خا نیدار اریـ اخت بابک

 ن،باورشیهست نیآرم يبهش گفتم شما عمه  یوقت!فوضوله یلیه،خی یسینف ياسمش آقا!نجایبودن ا دهید

م تا باور چقدر واسه ش قسم خورد!بود هاشتباه گرفت نیآرم يبزرگه  رهیهمش يشما رو جا!یگیدروغ م گفتیم!شدینم

!بگم شهیم گفت که روم نم گهید زیچ هیتازه !کرد

«که انگار ده سال جوون تر شده بود با ناز و خنده گفت عمه»

!گفت بابک جوون؟ یمگه چ!وا ـ

«دور و برش رو نگاه کرد و بعد آروم گفت بابک»

که اسم شمارو بفهمه  کردیم یرپاکشیاز من ز زیه يپدرسوخته  ي کهیمرت!کرده بود فرزادخان پدر شماس الیخ ـ

!هیچ

!اون شوهرمه یبگ یخواستیم!خاك تو گورش کنن! يـ وا عمه
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!شما چندسالتونه عمه خانوم؟ یراست!کردم و رفتم دنبال کارم یکه گفت بهش کم محل نارویا.نگفتم گهیـ نه د بابک

؟يدار کاریبه سن و سال من چ یـ سوزمون عمه

«حرف زدن شروع شد و عمه با خنده به ما گفت یو پچ پچ و در گوش دنیخند همه»

طفل معصوما گلو خشک  نیا اریب یشربت ینیریش يا وهیم هیجون، میمر.نیاونطرف خوش باش نیبر نی،پاش نیپاش ـ

!نجاینشستن ا

«اونطرف سالن که بابک آروم به من گفت میبر میراه افتاد میو با مهتاب و مر میبلند شد ییدوتا»

!نداره يکار ،باهاتيریدخترش رو هم نگ.حت باشهرا التیخ گهید ـ

!؟یگیو م يآریرو از کجات در م زایچ نیبابک تو ا ـ

!ریبگ ادیتو فقط گوش بده و .نباشه تیـ کار بابک

از دخترا که  یکیم،یکنن خالصه همه با نشست کیاونور سالن همه بلند شدن که با ما آشنا بشن و سالم عل میدیرس تا»

«د گفتاسمش نادره بو

.میبود دهیشن یلیشماهارو خ فیتعر ـ

کرده بودن؟ فیاز ما تعر ایچ دیـ ببخش بابک

!خوب یلیخ يزایـ چ نادره

!رو بهتون نگفتن زیـ خب،شکرخدا که همه چ بابک

ن؟یدیخر یکادو چ میتولد مر يـ حاال برا شهرزاد

«آن جا خورد اما بالفاصله خودش رو جمع و جور کرد و گفت هی بابک»

خانم رو داشته باشه وجود  میکه قابل مر يزیچ دمیکه فکر کردم،د یاما هرچ.گذاشتم رپایتمام مغازه رو ز روزید ـ

م که  یدست خال هی یدست خال رون،البتهیتولد،شام دعوتشون کنم ب هیبود که فکر کردم به عنوان هد نیا!نداره
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!ومدمین

.نمبخو نیاگه اجازه بد!شعر با خودم آوردم  تیب چند

 يزیگشت چ یاما هر چ.هاش روگشتن بیشروع کرد ج!مونده بودم که شعرش کجا بود؟.همه براش دست زدن»

ش رو پاك کرد و  یشونیورداشت و مثال عرق پ يناراحت بخودش گرفت و دستمال کاغذ یلیخ یافهیق هی.نشد دایپ

«اروم گفت

تنم !دونم کجا گذاشتمش ینم!خانم گفته بودم میمر يشعر رو برا نیبودم و ا م،نشستهیتا ساعت سه ،سه و ن شبید ـ

!حواس پرتم نقدریگل بره که ا ریز

«دیاز من پرس بعد»

بودم  ؟گذاشتهيدیگل سرخ بهش چسبونده بودم،تو ند هیکه  ییجلد طال هیقشنگ،با  يدفتر کوچولو هی نیآرم ـ

.اتاقم زیروم

«برگشت به مهتاب گفت بعد»

!جانمونده؟ يزیچ شما نیمهتاب خانم،تو ماش ـ

.ـ نه ،فکر نکنم مهتاب

!ـ گذاشته بودمش تو اتاقم که گم و گور نشه ها بابک

!گهیدونستم داره دروغ م یم.کردمینشسته بودم و نگاهش م.اش رو پاك کرد یشونیعرق پ دوباره»

«به من گفت دوباره

!ناراحت شده یلیاعصابم خ!سین یقشنگ یاصال شوخ.بده ش کنمیخواهش م ،ازتی،اگه تو ورش داشت نیآرم ـ

.من ورنداشتم،احتماال خونه جا مونده.نه بابک جون ـ

و برام  ارشی،ب میشام رفت يبرا یوقت.قشنگ بود یلیمن خ يهمون دعوت شام برا.ـ حاال خودت رو ناراحت نن میمر
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.بخون

!شد فیح!سوخت یلیخ دم،دلمیروش زحمت کش یلیـ آخه خ بابک

«.دادن و باور کرده بودن یسرتکون م یدن،همگیاحت بابک رو دنار ي افهیکه ق دخترا»

!شام با شعر!یجالب ي هیچه هد!دارن بابک خان یفیـ چه طبع لط شهرزاد

!مال من بود هیهد نیکاش ا!میـ خوش به حالت مر ایرو

«!پاش رو فشار دادم یواشکیبگه که  يزیچ هیآن بابک اومد  هی»

ن؟یآورد میمر يراب ییخان،چه کادو نیـ آرم مرجان

«بگم یبودم چ مونده»

زود زد  یلیخ نیطفلک آرم نیکرده بودم ا ریشعر گ تیب هیتو  شبید یعنی!گهید يکادو آورد هی نیـ من و آرم بابک

!شعر رو برام جور کرد هیتا قاف

و مهتاب بلند  میموق ،مر نیتو هم!چشمک به من زد  هیبابکم برگشت و .بابک خنده م گرفته بود هی یحاضر جواب از»

«ش شروع کرد به صحبت کردن که بابک به من گفت یبا بغل یهر ک.کنن  ییرایشدن که پذ

!يبود بند رو آب بد کینزد!ها دمیبه دادت رس ـ

!؟یشعر رو با گل سرخ کجا گذاشت يدفترچه  سین ادتی ـ

.رونیشام ببرمش ب یزورک دیحاال با ـ

؟یبکن یچاخان نیهمچ هی دیحاال چطور به عقلت رس ـ

براش  دیکه فهم کردینم فیبودم،انقدر ک دهیطال براش خر لویاالن اگه دو ک!ن ییایرو يزایدخترا،عاشق چ نیـ ا بابک

!شعر گفتم

؟یبگ یچ ایبه رو یخواستیم ـ
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 سبد شعر و گل هیآم خدمت تون با  یبموقع ش م نییتولدتون رو بفرما خیبگم تار خواستمیم!بگم که یـ نذاشت بابک

!سرخ

«کم که گذشت به بابک گفت هینشسته بود، یدختر خارج هیما  کنار»

 يها هیهد نیا.برام جالب بود یلی؟خیکه بخون ستین ادتی یچیبگم از او شعرها ه خواستمیم.من ژانته ک،اسمیپاپ ـ

!زیو خاطره انگ ییایرو یلیخ

«گفت یسیبه انگل بابک»

.تیب هیهس،البته فقط  ادمیچرا  ـ

.برام بخون کنمیخواهش مـ  ژانت

«گفتن یشروع کرد به فارس بابک»

!شودیگلستان م ایدختران دن رنیگر بم یگل دیاز قبر او رو يدختر ردیگر بم ـ

«!مردم یاز خنده م داشتم»

؟یبرام ترجمه کن شهیـ م ژانت

«گفت یبه فارس بابک»

کتاب کتاب شعر  یو دمنه و هر چ لهیو کل نیریش مجنون و خسرو و یلیشما دستور بده من کل داستان ل!شه؟یچرا نم ـ

!کنمیهس واسه شما ترجمه م

«و گفت یسیشروع کرد به ترجمه انگل بعد»

 یوحش يجنگلها ادیکه با عطرشون،انسان رو به  ییگلها.فیحساس و لط اریبس.نسل و نژاد خانما از گله ـ

اشک شون  يقطره ها!پرنده هاش يدنشون مثل صداحرف ز!ندازهیپروانه ها م ادیحرکاتشون انسان رو به !ندازنیم

!بهاره میخنده هاشون مثل نس!پناهه یب ينگاهشون مثل آدم نگاه آهوها!مثل بارون و شبنمه



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢

«گفت یش رو به فارس هیبق»

مثل شروع جنگ  کننیطرف آدم پرت م يزیزنن و چ یسرآدم نعره م یوقت!ضد نفره نیقُرقُرهاشون مثل انفجار م ـ

!هدوم یجهان

!داره؟ یهمه معن نیشعر ا تیب هی!بابک یبترک ـ

!من پرمحتواست يـ شعرا بابک

!آدم هزار چهره!کنن یت م کهیت کهیه،تیچ یکه گفت يشعر یاگه خانما بفهمن معن ـ

 اهیو گل و گ عتیتازه مگه تو با طب!برن نیاز ب یعیمنابع طب نیکه ا ارهیخدا اون روز رو ن.کنمیم یـ بابا شوخ بابک

!؟یخالفم

!م کنن؟ کهیت کهیت دیگلستان بشه با اینره،حاال تا من خواستم که دن نیازب اهیکه گل وگ کننیم یدارن سع همه

«!شده ریژانت سراز يقطره اشک از چشما هیکه  میدیو د میبرگشت»

!پراحساس بود یلیخ!کیبود پاپ یعال یلیـ خ ژانت

!که اسم سگه کیبک،پاپنه،با کیبشم،پاپ فتونیاوم طبع لط يـ فدا بابک

.ما مشکله يبرا یکم یرانیتلفظ اسم ا خوامیعذرم یلیخ!ـ اوه ژانت

!گرگ و کفتار و گراز شدمیحتما م!ن؟یکردیصدام م یـ پس اگه اسم من غضنفر بود چ بابک

!ره؟یشما غازان ف د،اسمیـ ببخش ژانت

!صدام نکن گهیغاز و اردك د!قشنگ تره يهمون اسم سگه رو روم بذار.ـ نه نه نه نه،قربونت بابک

.گردمیاالن برم. دیلحظه منو ببخش هیـ  ژانت

!بود منو بفرسته جز پرندگان و تخم گذاران کیخوب شد رفت،نزد!شیـ آخ بابک

«که از دور حواسش به ما بود اومد جلو و به بابک گفت میمر»
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!صحبتتون گرم شده بود یلی؟خیگفت یم یبه ژانت چ ـ

و  ستانیدوز نیب کردیم يطفل معصوم ژانت داشت مارو طبقه بند نیا!گفتم یم يزیدرم اگه چـ به روح پ بابک

!کترهیحداقل به اسمم نزد!سگه بمونم يتو همون دسته  دمیم حیالبته خودم ترج!پرندگان 

؟یگیم یـ معلومه هس چ میمر

.نیهم! کیپاپ گفتیبابا ،ژانت به بابک م ـ

!ن؟یرفته بود سهیغش و ر ییه دوتاخنده داره ک نیا!ـ چه لوس میمر

«گفت و رفت نویا»

!دختر عمه ت؟ نیا هیـ واخ واخ،چه حسود بابک

.طرفت آدیداره م گهیدختر د هیژانت با !بابک دهیگاوت زائ ـ

!قیاومده تحق!خهیما قبل تار واناتیمتخصصه خزندگان و ح یکی نیـ حتما ا بابک

.ندراساسمش سا.دوستم اشنا شو ک،بایـ پاپ ژانت

«.میو نشست میو آشنا شد میشد بلند»

.قشنگه یلیشعراش خ.گهیـ ساندرا هم شعر م ژانت

گن؟یم یگن؟رباعیم گن؟غزلیم دهیه؟قصیسبک شون چ!ـ جدا؟چه جالب بابک

؟يکردیرفته و خالصمون م ادمی میتولد مر یکلمه بگ هی شدیحاال نم!رو ندارن زایچ نیکه ا نایا ـ

!ژانت خانم نیم هس ا لهیچه بد پ!پونصد تا شاعر و شاعره دعوت دارند نجایونستم اد یـ بابا چه م بابک

 يبر مبنا یگاه.گمیاما شعر هم م هی یقیمن موس یرشته اصل.قشنگ بود یلیخ.شعرتون رو ژانت برام خوند!ساندرا

 یو شعرهامون رو م میشیجا جمع م هیبار با دوستانم  هی یکه ماه میهم دار يدوره ا هی.کنمیهم م یشعرم نقاش

.نییایشما هم ب نیتون یم نیباش لیاگه ما.میخون
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!آم یم نیهرجا شما بگ!ام یـ م بابک

من که !نیکف پاتون هزار تا هنر دار ستم،شما،چشممیبلد ن گهیاز حاال گفته باشم،من فقط بلدم شعر بگم،کار د اما

.ندارم

«دنیدو خند هر»

ه؟یحرفتون چ نیا یـ معن ساندرا

.دختر ینیبد نب یعنی.چشم بد از شما دور باشه یعنیـ  بابک

«گفت دیخندیم کهیدر حال ساندرا»

.نیکنیم تیموفق يمن آرزو يشما برا یعنی ـ

!کنمیم تیموفق يقشنگ آرزو يتمام دختر خانما يـ من برا بابک

...يدختر ردیگر بم ـ

!آخه کنمیدارم با خانما صحبت م!ـ ساکت پسر بابک

«ما و دور بابک و من جمع شدن شیدختر و پسرا هم اومدن پ ي هیقع بقمو نیهم تو»

ه؟یـ صحبت در مورد چ ژنیب

!ـ شغر،روح،احساس بابک

.خورهیبرم ن،بهشونیصحبت نکن یبچه ها فارس ـ

.میصحبت کن گانهیبه زبان ب گه،همهیـ راست م بابک

؟یبار شعر گفت نیاول يشد که برا یک،چیـ پاپ ژانت

!ادیداره شعرم م دمیروز صبح از خواب بلند شدم و د هی!یچیـ ه بابک

«خنده ریز میو من زد ژنیب»
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!نیمنو برد يآبرو!ـ زهرمار بابک

ن؟یـ حتما شعراتون رو بصورت منظم نگه داشت ساندرا

س بهم پ گهیاز دوستام که بخونه،د یکیدادم به .شعر توش بود تیکتاب داشتم که حدودا هزار ب هی!ـ داشتم بابک

!نداد

!شعرت کجا بود؟ تیهزار ب ؟تویگیم هیچرت وپرتا چ نیبابک ا ـ

!خودش برد ران،بایرفت ا یوقت.دیکتاب حافظ داشتم داده بودم دست سع هی!بخدا گمیـ دورغ نم بابک

«خنده ریدوباره زد ز ژنیب»

ن؟یحاال جدا کتاب شعر دار.بابک خان نیبانمکه ا یلیـ خ ایرو

.تیهزار بـ دارم اما نه  بابک

!نیتمامش رو برام بخون دیروز با هیـ  ایرو

فعل و فاعل و صفت و موصوفش رو براتون  کنم،همیم ی،هم معن خونمیهمه رو ،هم براتون م!نیـ شما امر بفرمائ بابک

!بیو ترک هیتجز!کنمیجدا م

«در گوشش گفتم آروم»

!زنهیم شیاشغارت آت وانیبفهمه،ترو با او د میمر ـ

!سخت و مشکله یلیخ یعنی!رو ببره بشیش خوبه اما مرده شور اون ترک هیه،البته اون تجزـ بل بابک

ه؟یتون با الفونتن چه جور ونهیـ م ساندرا

!میبه کار هم ندار يکار یعنی.سیـ بد ن بابک

«تو پهلوش و گفتم زدم»

!هیشاعر خارج هیالفونتن !وانهید ـ
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!کنهیسبک هامون باهم فرق م!هستم یرانیا يتو کار شعرا شتریمن ب یعنیـ  بابک

!میخسته شد میدیشن يـ بابا از بس حرف شعر و شاعر شهرزاد

.میـ آره ،حرف و عوض کن مرجان

!در مورد مقاله هام حرف بزنم؟ نیخوایبراتون صحبت کنم؟م یاز چ نیـ دوست دار بابک

!ولت نکنن نایکوك کن تا ا گهیساز د هیحاال !بابک یالل بش ـ

!نیاز خودتون بگ ـ ایرو

!ادهیز یبگم که گفتن یـ از خودم چ بابک

«شد داشونیو مهتاب از دور پ میمر»

.نیبفرمائ.ـ شام حاضره میمر

«بابک و گفت شیاومد پ میمر.راه افتادن يبه طرف سالن غذاخور همه»

!یخوب معرکه گرفت ـ

شام  میحاال بر!بود یفردوس میالفونتن و حکبحث حول و حوش  شتریب.میکرد یم یبحص ادب میـ جان شما داشت بابک

«آروم در گوشش گفتم.شهیسرد م

!ادهایباال ب يگند هی یترسم آخر شب یخونه،منم خسته م،م میپاشو بر گهیساعت د مین ـ

!گرفتم ادی نارویتازه من اسم ا!م؟یـ بر بابک

مرجان . میور که شروع به خوردن کردهمه ورداشتن و همونط.و قهوه برامون آورد  ییبعد خدمتکار چا قهیدق هی»

«گفت

جا با چند تا از دوستام دوره  هیتو  شیاما چند شب پ نیکن یباور نم دونمیم.براتون بگم بچه ها خوامیم يزیچ هی ـ

!گهیآدم رو م يگذشته  کنه،تمامیو تو چشماش نگاه م نهیب یآدم رو که م.دارد یبیاز بچه ها قدرت عج یکی.میداشت
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ساعت  مین.مینشسته بود زیم هیو دور  میچراغ ها رو خاموش کرده بود.شروع کرد به احضار ارواح کردن نیا خالصه

!که نگو میبود دهیانقدر ترس!دوستم رفت تو حالت خلسه نیکه گذشت،ا

!واسه او حالت خلسه رمیـ بم بابک

!اومد ییصداها هیکه گذشت  گهیکم د هیـ  مرجان

اومد؟ یاز ک یعنی!بود اون صداها؟ یـ از ک بابک

!بعدش روحه ظاهر شد یدونم،ولیـ نم مرجان

!داد؟یبوهم م!بیترت یـ گم شه اون روح ب بابک

«اومد یکه دلش رو گرفته بود و اشک از چشماش م ژنیب.خنده ریزدن ز همه»

.وحشتناك بود یلیبابک خان،خ نیـ مسخره نکن مرجان

ر کرد؟کا یحاال اومد چ.ـ کورشم اگه مسخره کنم بابک

نقطه  هی میدید میآخرش که چراغها رو روشن کرد.زیرو م میمداد گذاشته بود هیکاغذ و  هینکرد،فقط  يـ کار مرجان

!گذاشته رو کاغذ و رفته

!رو کاغذ ننوشته؟ يزیاگر روح اومده بود چرا چ.همه دروغه و خرافات نایـ ا شهرزاد

بود و  نیسر دلش سنگ زا،روحهیچ نیصدا و بو و ا یعنیکردن، فیرکه مرجان خانم تع ییزهایچ نیـ احتماال با ا بابک

!سهیبنو يزیچ دهینرس

«دنیهمه خند دوباره»

!ترسهیآدم م نیحرف نزن زایچ نیـ بابا از ا نادره

.يدروغه و حقه باز نایـ تمام ا دیسع

!نیکن یکه بگم باور نم دمید يزیمن خودم چ!سیدروغ ن چیـ ه بابک
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«میکن یگو باور مگفتن بگو ب همه»

رفت .بابام اسمش نصرت اهللا س.آد شب بود یم ادمی.تو شمال المونیو میرفته بود.میبود رانیتو ا ادمهیبار  هیـ  بابک

.بسم اهللا بگو هی.نیزم يزیر یمامانم بهش گفت نصرت اب جوش م.کرد تو باغ یفالسک آب جوش رو خال

!کردن؟یـ مادرتون،پدرتون رو نصرت صدا م ایرو

خوب  یلیبا هم خ یوقت.گفت نصرت یبودن م یبا هم اشت یوقت.ستوده گفتیبا هم بگو مگو داشتن بهت م یـ وقت بابک

!کردیم صداش»ینص«بودن

«دنیهمه خند دوباره»

!گهیکنه د فیتعر نیبذار...!ـ اه مرجان

بابام  ادیکه گذشت فر یساعت مین هیم،یدیآخر شب که خواب.دیـ آره،خالصه بابام اون شب به حرف مامانم خند بابک

!هوا رفت

!رهیگ یوشگونش م یتو خواب ه یکیانگار  گفتیبابام م.بودم دهیترس یلیخ.باال سرش میدیپر

تا صبح زهره !بود اون شب  یچه شب!دیاز خواب پر ادیتا صبح دو سه بار بابام رو وشگون گرفتن و بابام با فر خالصه

مورچه پردارا رفته  نیدونه از ا هیصبح که بابام بلند شد،معلوم شد !به ما داد ارویافتاب که زد،انگار خدا دن.میترك شد

!گرفته یگازش م زده،اونمیبابام که غلت م!تو شورتش

«خنده ریهمه دوباره زدن ز»

.دمیچقدر ترس!کارت نکنه بابک یـ خدا بگم چ مرجان

!ن؟یدیگرفته شماها چرا ترس یمنو مورچه هه گاز م يـ بابا بابک

با شاخ و برگ  هیگفتن،بعد بق یم يزیچ هیها  یمیقد یعنی.داستانها رو مردم از خودشون درآوردن نیـ اکثر ا دیسع

.کردن یم فیتعر گهیواسه همد
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!اسمش رو ببرم خوامیکه نم یروح وجود داره و هم اون ر،همیـ نخ مرجان

!ـ منظورش جنه شهرزاد

!میرفتضعفه گ ن؟دلیبزن نیندار گهیـ حرف د نادره

.میصحبت کن گهید زیچ هیاز .میترس یم یکم کم همگ میه،داری،کاف گهیـ نه د ژانت

.نیکنم بخند فیتعر يزیچ هیبراتون  نیـ گوش بد بابک

برادر  ایکرد که گو یم فیتعر.پدربزرگش اتفاق افتاده يگفت که برا یو م کردیم فیرو پدرم تعر اننیجر نیا

آرن  یو م دنیشورن و غسل م یجنازه رو م یوقت.برده بودنش که خاکش کنن.هپدربزرگش سکته کرده و مرده بود

که اومده بودن واسه  ییکسا ي نه،همهیش یم و شهیو بلند م شهیتا مرده هه زنده م!شهیطرف زنده م ایکه خاك کنن،گو

زنه تو سر مرده  یم لیب نه،بایب یرو م انیجر نیقبرکنه که ا اروی!رن یکنن و در م یجنازه از ترسشون فرار م عییتش

«!زدم کشتمش لین،بابین،برگردینترس«زنه یبعد داد م!بدبخت که زنده شده بوده

«دنیهمه خند دوباره»

!نکردن؟ شیـ اونوقت او آقرو محاکمه و زندان ساندرا

!م دادن زهیتازه بهش جا!ـ نه که نکردن بابک

!سراغمون آن یروح و جن و مرده س م یامشب هر چ.دونم یـ من م نادره

شهر دور افتاده،تمام مرده ها از  هیداد تو  ینشون م.ترسناك بود یلینشون داد خ 12کانال  لمیف هی شبیـ پر شهرزاد

!تو قبرهاشون دراومده بودن و راه افتاده بودن تو شهر

کنن؟ کاریـ اومده بودن تو شهر چ ایرو

.خوردنش یو م کردن یاومد،پاره پاره ش م یجلو دستشون م یـ هر ک شهرزاد

خودشون راه  دیمرده هام با چارهیاون ب.کنن ینم راتیو خ ریمرده هاشون خ يبرا ایخارج نیا نکهیت واسه ا بابک
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حواستون باشه من اگه مردم هرشب جمعه برام حلوا وخرما و غدا !کنن ریلقمه غذا و شکمشون رو س هیدنبال  فتنیب

!خورم یگاز ازتون م هی یکیو  نم در خونه هاتوآ یوگرنه گشنه م که بشه خودم م نیکن راتیخ

.از آب در اومد یبابک شب خوب يها یاونشب با شوخ خالصه»

و  رونیب میبا هم از خونه اومد ییو دوتا میشب مهتاب خواست که من و بابک رو برسونه خونه که قبول نکرد آخر

«بابک گفت میترف یهمونطور که راه م.میخودمون حرکت کرد يقدم زنون بطرف خونه 

زشتت بگم که دست از سرم  يشعر واسه اون دختر عمه  تیچند ب یباشه فردا صبح کمکم کن ادتی!بود یامشبم شب ـ

.ورداره

!م قشنگه یلی،خیچیه سیزشت که ن میمر!يغلط کرد ـ

!گفته ماستم ترشه یت کدوم بقال بابک

آد؟ یخوشت نم میاز مر یعنیبابک؟ یگ یم يجد ـ

.رو بدونم فمیبه من ،بگو تکل يوکالت بهت دادن که تو عالم رفاقت،دخترعمه ت رو بندازـ اگه  بابک

ه؟ینظرت در موردش چ.حاال راستش رو بگو!ده تا خواستگار داره میمر!برو گمشو ـ

ازش  المیبابت ها خ یلیاز خ.شناخته شده م هس.هم قشنگه هم بانمکه یعنی.هی یبگم ؟دختر قشنگ یچ ـ

.رو دستش ختمیر یرو م یآد،وگرنه تعارف نداشتم و اب پاک یازش خوشم م يو بخواراستش ر.راحته

کنم که بهم امتحانش رو پس داده  یعروس يبا دختر خوامیم یعنید،یکه،من با نهیمسئله هس،اونم ا هی نجایا اما

!بره هیبرام ما دیبا!باشه

برات بره؟ يا هیما ؟چهیچ یعنیـ  من

.کنه ياونقدر دوستم داشته باشه که حاضر باشه واسه م فداکار دیپشتم باشه،با دیـ با بابک

.کنهیفقط خاله م برات م یکه گفت ینیا ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١

!مطمئن تره یکه از هر زن نمیدارم برم ور دل ننه م بنش میـ اتفاقا تصم بابک

.ببرم دکتر رمیرو بگ شمیبرم عکس و آزما دیصبح با.میبر یبا تاکس ایب ـ

.آم یم ،منممیر یـ با هم م بابک

.شهیبرنامه ها شروع م ن،اونیذارم زم یباز تا سرم رو م!رمیگ یم شه،عزایبه جون تو تا شب م ـ

!؟یشده باش یجن یـ نکنه راست راست بابک

.سیحالم اصال خوب ن.کنم بابک ینم یشوخ ـ

.شهیچندوقت که بگذره،خودش خوب م هی.همه ش فشار درسه.سین یچیـ به جون بابک ه بابک

.صداش کن.اومد یتاکس ایب.شهیفعال که روز به روز بدتر م ـ

سوم فصل

.دکتر شیپ میو رفت میو عکس رو گرفت شیصبحش،جواب ازما فردا

و عکسهارو نگاه کرد گفت شهایآزما نکهیبعد ازا.ششیپ میراست رفت هی.منتظرم بود دکتر

.دیندار یمشکل چیهمونطور که قبال بهتون گفتم،شما ه ـ

رو  شایتا حاال سه بار انواع و اقسام آزما.م بهمون گفتن  گهیمسئله رو تا حاال دو تا پزشک د نیدکتر،ا يقاـ آ بابک

ش از  یناراحت نیپس ا.حاال که سالمه.نداره يرادیا چیهمشونم هم گفتن که سالمه و ه.انجام دادن نیآرم يرو

نه؟یب یبد م يخوابها ه؟چرایچ

گم؟ یدرست م.نهیب یبد نم یلیدونم خواب خ یـ تا اونجا که من م سیهر دکتر

 یشنوم از خواب م یتا اون صدا رو م!زنهیصدام م یکی دن،انگاریفقط به محض خواب!نمیب یمن اصال خواب نم ـ

.آد ینم ادمی یچیکه بعدش ه نهیجالب ا!پرم
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به نظرما .میدیرس جهیتن هیبا هم به .هم جلسه مشاوره داشتم گهید نیبا چند تااز متخصص روزیـ من د سیهر دکتر

.زههیپنوتیکار ه نیبهتر

همون باعث  یول.دیخبر یوجود داشته باشه که خودتون هم ازش ب يشما مسئله ا رناخوداگاهیداره که در ضم احتمال

.شما شده یناراحت

.ندارم یعنوان مشکل خانوادگ چیمن به شما گفتم که به ه یول ـ

.کنهیم جادیمسائل رو ا نیکه ا تسین یـ تنها مشکالت خانوادگ سیهر دکتر

رو  يبد ریاز ذهن شما،تصو يتونه در گوشه ا یصحنه تصادف م هی دنید یحت ای!ینامناسب در کودک لمیف هی دنید

!برجا گذاشته باشه

.ستیهم ن یکار سخت.باشه يکمک موثر تونهیم زمیپنوتیجور مواقع،ه نینباشه معموال در ا یمهم زیاصال چ ممکنه

.حاضرم.ندارم یمن حرف ـ

.دیاریکفشهاتون رو هم درب.دیاون کاناپه دراز بکش يلطفا رو. هیـ عال سیهر دکتر

«دمیاتاقش بود؛دراز کش يکاناپه که گوشه  هی يشدم و رو بلند»

من نشست و در  ي،جلویصندل هی يبهش وصل بود اومد و رو يزیچ هیکه  ریزنج هینور چراغ رو کم کرد و با  دکتر»

وصل بود و  ریکه به زنج يزیشروع کرد باهام حرف زدن به من گفته بود که به اون چ دادیرو تکون م رینجز کهیحال

«گفت یکه م دمیفهم واولش ر يچند تا جمله .نگاه کنم زدیدر اثر تابش نور،برق م

مهات کم کم داره چش.وجود نداره که ارامش ترو بهم بزنه يزیچ نجایا.یکنیم یو کامال احساس راحت یتو االن آروم ـ

 یو خال دیسف يو به پرده  ینشست نمایس يپرده  هی يتو االن جلو.ت یمثل دوران کودک.آد یخوابت م.شهیم نیسنگ

جسمت داره .فکر تو ازاده.رهیتر و بگ ينداره که جلو جودو يزیچ.متمرکز بشه دیتمام افکار و حواست با.یکنینگاه م

.شهیسبک م
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.خوابت گرفته شتریب.یشیدر زمان ازاد م تو

.ياز خودت ندار ياراده ا.یکه بخواب يدار اجیاحت يا خسته

.یبهتره بخواب.نداره يتو اثر يجاذبه هم رو يروین گهید.تر شده نیپلکهات سنگ.ستین ارتیدر اخت بدنت

.يدار یخوب گرده،احساسیتو به عقب برم يبرا زمان

...يه دارچشمهاتو باز نگ یتون ینم گهی،دیپرواز کن خوادیم دلت

.نیهم ستمیخودم ن گهیوقت متوجه شدم که د هی.دمینفهم يزیچ گهید»

تو  گهید یو کسل یازاون خستگ.داشتم یخوب یلیاحساس خ!دمیکه خواب شدیکرد،انگار صدسال م دارمیدکتر ب یوقت

.نبود يسرم اثر

.م برطرف شده یاز ناراحت یفکه نص کردمیدکتر نشستم احساس م زیم يجلو یصندل يو رو دمیکفشهام رو پوش یوقت

.هیزودتر دکتر حرف بزنه تا بفهمم مشکلم چ خواستیدلم م.نشسته بود یاون صندل يرو بابکم

«که گذشت دکتر گفت یکم

.دینداشت یمشکل ن،درگذشتهیکه خودتون هم اشاره کرد نطوریهم ـ

د؟یدار یچه احساس االن

باشه؟ تونهیم یچ نیکل ارمبابک ـ پس مش.بهتره یلیدکتر،حالم خ یعال یلیخ ـ

«رو درآورد و با فندك روشن کرد و گفت پشیپ.نگفت يزیچ دکتر»

کنه؟ینم تتونیدود که اذ ـ

.زد و رفت تو فکر پیچندتا پک به پ.گفتم نه بهش»

«فکر کردن گفت یاز کم بعد

 اریاحساسات بشر بسروح و روان و !هست که علم از جواب دادنش عاجزه ییپرسشها یعنی.ستیعلم بشر کامل ن ـ
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.میداریاول رو برم يراه هنوز قدمها نیدر ا.هی یسطح اریبس یمتاسفانه دانش ما در روانشناس!س دهیچیپ

.دیندار یو روان یمشکل روح چیبگم که همونطور که قبال هم گفتم،ه دیمورد شما هم با در

کشم؟یپس چرا هر شب زجر م ـ

اما قدر  گهید يزهایچ یلیاز خانواده،وخ ياز وطن،دور ي،دوریخستگ.هتونه باش یم زهایها چ یلیـ علتش خ دکتر

.تونه باشه یپزشک نم شیشما پ یناراحت کنم،عالجیکه من تصور م نطوریمسلم،ا

س و  گهید يدرمان جا.مسکن باشه هی تونهیفقط م نیاما ا میاریشما خواب ب يبرا یمدت يقو يبا داروها میبتون دیشا ما

.گهید زیبا چ

با .دیهست یشما شرق!پدر،کار صد تا دارو رو انجام بده زیمحبت آم يکلمه  هی ایکه دست نوازش مادر و  دیشا

.یشرق هیاحساسات 

 نیمن ا ي دهیبه عق.خانواده تون شیبه خونه تون،پ.به کشورتون دیچندماه برگرد يکه برا کنمیم شنهادیبهتون پ من

.شما باشه يدرمان برا نیتونه بهتر یم

.مطمئنم نوید،ایستین ماریشما ب.کنمیم دیاکت بازم

به .لرزوند یبکشم تنم رو م يداریصبح ب کیتا نزد یشب با بدبخت دیافتادم که بازم با یم نیا ادی.ناراحت شدم یلیخ»

«دکتر گفتم

د؟یکه به من بگ دیرو دار نایشما فقط هم ـ

.رهیگیشدن هوا،تمام وجودم رو غم م کیکه به محض تار دیدون یشما نم!کشمیم يمن چه زجر دیدون ینم شما

از اتاق خودمم هم  گهید یحت!ترسم یاز خواب م!ترسم یاما چند وقته که از شب م.دکتر ستمین ییآدم ترسو من

!وحشت دارم

!کشهیکار من به جنون م.کنه دایادامه پ گهیچند روز د یمطئله حت نیا اگه
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به فکرم افتاد که  شبید نیهم!رو یکس دنیرو دارم،نه د یا کسنه حوصله حرف زدن ب گهیچندوقته که د شینطوریهم

!آأمها بخوابم ي هیشب مثل بق هی نکهیحداقل ا!جا بخورم هین،یرو که شما به من داد ییتمام قرصا

.خوددار بود دیبا.دیهست يکرده ا لیشما جوان تحص!بد و خطرناکه یلیخ نیـ ا دکتر

.من خارجه تیوضع از ظرف نیتحمل ا ـ

.ممنونم دکتر.نیخودتون رو کرد یشما سع.صورت از شما ممنونم هردر

«جا بلند شدم که دکتر گفت از»

 یکردن و به مردم م یدرست م زهایچ نیبودن که دعا و طلسم و از ا یدر کشور شما،کسان میدونم که در قد یمن م ـ

دادن درسته؟

.کردنیسرکتاب واز م.بودن سیدعانو.ـ آره دکترجون بابک

 یالبته بعض.ها هم بهشون اعتقاد دارن یلیکنن و خ یکار رو م نیها ا یدونم که هنوز هم بعض یم نطورهیـ هم ردکت

.زهایجرو چ نیمثل فال قهوه و از ا.دیجد يها هم با روشها یکنن،بعضیکار م یمیهاشون هنوز به همون روش قد

 يهست حاال به صورت ها زهایچ نیا ایدر تمام د ن بایبلکه تقر.مسائل وجود داره نینه تنها در کشور شما ا البته

.کشور خودم هم هست نیمختلف،در هم

ن؟یمسائل اعتقاد دار نیبدونم شما به ا خواستمیم

.اصال دکتر ـ

!بیعج یذهن يروهاین!دارن عهیماوراالطب يافراد،واقعا قدرتها نیاز ا یبهتون بگم که بعض دیـ خوشحالم،اما با دکتر

انجام  ياعمال رو چه جور نیبدم که ا حیتونم براتون هم توض ینم.ستیشناسم،متقلب ن یو من مر نهایاز ا یکی

.دمیدر مورد کارش رو من د یکیاما .دهیم

«من و گفت يز،جلویم يآدرس نوشت و گذاشت رو هیاسم با  هیکاغذ، کهیت هی يرو»
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.دیبذار انیمنو در جر دیبا من قطع نکنتون رو  د،تماسیتونست د،اگهیریرو بگ میتصم نیشما بهتر دوارمیام ـ

.شد پیپ دنیرو کرد طرف پنجره و مشغول کش صورتش»

.میاومد رونیاز اتاق دکتر ب یخداحافظ هیاکراه کاغذ رو ورداشتم و با  با

«دمیاز بابک پرس میشد نیسوار ماش یوقت

گفتم؟ یکردم؟چ کاریکرد،چ زمیپنوتیمنو ه یوقت ـ

دونم؟یـ چه م بابک

؟يمگه تو اونجا نبود!چه؟ ینعی ـ

!شدم داریترو که صدا کرد،منم ب!خوابم برد منم»يریشمرم و تو بخواب م یحاال تا سه م«ـ چرا،اما تا دکتر گفت بابک

!مثال ترو بعنوان همراه برده بودم!مرده شورت رو ببرن ـ

و  يزد یداد م هی.نگذشته قهیده دق.برد یتا خوابت م.بخوابم یکه نذاشت شبید!گهیکنم بابا،خوابم برد د کاریـ چ بابک

.منم اومدم باال سرت نشستم!يشدیم داریب

.يتوام چند وقته از دست من خواب ندار.یگیراست م ـ

.یبمونم تا تو خوب بش داریسرت ب يباال گهیمن حاضرم هزار شب د.سرت يـ فدا بابک

نه؟ ای رهیفالگ نیا شیپ میم؟بریکن کاریچ یگیحاال م ـ

احتماال !کنه زیتجو يزیچ يخودیکه ب سین یم آدم سیندارم اما دکتر هر دهیعق زایچ نیبگم؟من به ا یواهللا چـ  بابک

.طرف کارش خوبه

 گهیو بعد م شهیبختت وا م یکه چه وقت گهیو بعد م دهیخرده از گذشته خبر م هیو  رهیگیفال برات م هیکه  نهیا آخرش

!دارم رینره،بچه صغ ادتی ازشیبرادر،ن يها.گه یم يبر يدم که بلند ش یوقت!دستت رو بکش رو صورتت

که  يزیبه هر چ قیغر هیشدم مثل !شمیم یراض یافتم،به همه چ یشب که م یبدبخت.رمیجهنم ،هرچه بادا بادا م ـ
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!شم یم زونیآو ادیدستم ب

؟يعصر ای میـ االن بر بابک

.میبر يعصر.ظهره کینزد گهیاالن که د ـ

 کشیش نیکه کنار ماش میدیرو د میم،مریدیخونه که رس يجلو.مید و حرکت کردرو روشن کر نیماش»

.واستاده،منتظرما

.نگیرو برد که بذاره تو پارک نیباال و بابکم ماش میرفت میو من و مر میکرد کیو سالم عل میشد ادهیپ

«باال گفت ادیدرست کنه و تا بابک ب ییرفت که چا میتو اپارتمان،مر میرفت یوقت

ن؟یارم نیجا رفته بودک ـ

چطور مگه؟ ـ

رون؟یب نیچطور صبح اول وقت رفت.منتظرتونم نییساعت پا هیـ  میمر

شده؟ يزینجا؟چیا يتو چطور شد اومد.میکار داشت ییجا ـ

؟ینیبابک رو بب ياومد

«و گفت دیخند»

.اره ـ

؟يدوستش دار یلیخ ـ

نه؟ ایش هس  یتو زندگ يا گهیبدونم کس د خوامیم.راستش اومده بودم از تو بپرسم  یعنیدونم، یـ نم میمر

.بگم نه دیرو دوست داره با یکه کس نهیاگه منظورت ا ـ

بهش عالقه مند شدم؟ يخودیمن ب یعنیـ  میمر

در مورد عشق و  دشیبهت بگم که عقا دیاما در مورد بابک با.باشه يخودیتونه ب ینم يو عشق و عالقه ا یدوست چیه ـ
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رو محک  يبابک تا دختر.بهت بگم ينطوریا میمر نیبب...ازدواج يمخصوصا برا!هی یجور خاص هیدوست داشتن 

.دهینزنه،دل بهش نم

 يدست رو هر دختر.خوبه یلیم خ یو وضع مال التیاز نظر تحص.هی يا افهیو خوش ق پیپسر خوش ت بابک

رو واسه ازدواج  يهر دختر نمیشکل ببم نمیهم يبرا یدونیخودت بهتر م زارویچ نیا یعنی.شنوه یجواب نه نم.بذاره

.انتخاب کنه

!گفتم یچ نیتو خودت خوب فکر کن بب حاال

«گفت دیموقع بابک اومد تو و تا رس نیهم تو»

!برده بودم دم،حتمایخر یم ییبخت ازما تیبل هیامروز اگه  ـ

ـ چطور مگه؟ میمر

حتما بختش بلنده  نهیمثل شمارو بب ینم قشنگدر خونه ش،دختر خا يآدم از راه برسه و جلو.گهید یچیـ ه بابک

؟یعمه خانم چطورن؟مهتاب خانم،آقا فرزاد؟خوبن همگ یراست!گهید

.رسونن یسالم م.ـ همه خوبن میمر

چطوره قوزك !هی یتیچه خانم مهربون و با شخص!راست عمه خانم يپا سمیواسه او درد رمات رمیمن بم یـ اله بابک

!ورم کرده یکم هیگفتن  یم شبیپاشون؟د

!یکنیم یزبون نیریش سین نجایبابک،عمه که ا ـ

اوردن؟ین فیچرا مهتاب خانم تشر یراست!محبتش که تو دل من هس!ـ نباشه بابک

.کرده تشیخرده اذ هی نیآرم.ناراحته نیاز آرم یـ مهتاب کم میمر

!دعیشما باشه خند ییبه گور پدرش که دا!غلط کرده نیـ ارم بابک

«من و گفتکرد به  بعدرو»
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دختر مردم رو؟ يکرد کارشیالت سنگدل،چ ي وونهید ي کهیمرت ـ

«میدیخند میو مر من»

 نیکه رفته ا یاز موقع نیآرم نیا.کنمیم هیپسره رو تنب نیمن خودم ا.ناراحت نباشه نیـ شما به مهتاب خانم بگ بابک

هام فحش  یتازگ!اخالقش رو خراب کردن خرده هیپدر و مادر دوست شده، یب يچند تا از بچه ها د،بایجد يمدرسه 

!دهنش زمیر یامشب فلفل م!دمیبدم از دهنش شن

!کنمیم زیقاشق داغ زبونت رو ج ؟بایبه مهتاب خانم گفت یتیترب یحرف ب نمیراست بگو بب حاال

!بگم یتیترب یب زیبا مهتاب خانم حرف نزدم که چ شبیمن اصال د ـ

.کلمه هم حرف نزده هیباهاش  نیآرم شبیگفت د یم!اراحتهموضوع ن نیـ اتفاقا اونم از هم میمر

!نطوریکه ا!ـ آهان بابک

االن تلفن رو  نیکه حاال ناراحت شدن؟هم ينزد یتیترب یب يبه مهتاب خانم حرفا شبیسروپا چرا د یالت ب ي پسره

!انیدرب یتا از ناراحت یگیچهارتا کلمه حرف بد به مهتاب خانم م يداریور م

!گرم یلیشلوغ بود وسرتون خ یلیدور ورتون خ شبیم دـ شما میمر

!ما؟ شبید اتیعمل هیضد حمله س عل هیامروز  داریپس د!ـ آهان بابک

هان؟ هی یکش لشکر

!دشمن رو عمه خانم بعهده داره یفرمانده!دشمن به خاك مون نفوذ کرده!ریسنگر بگ نیآرم

و گلسرخ رو باور کردم؟ ییفتر جلد طالشعر و د انیجر يزنم،فکر کرد یدارم حرف م يـ جد میمر

!؟يباور نکرد يـ جد بابک

!باور کنم یتو بگ یکه هر چ ستمیساده ن گهید يـ من مثل اونا میمر

.خوشم اومد یلیخ! نیـ آفر بابک
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.يجد هی يجد.ـ اومدم باهات صحبت کنم میمر

باهم حرف  مینیبش.اریب زیبر ییا چاشما سه ت.میندار م؟دعوامیکه باهم ندار یپدرکشتگ میکنیـ صحبت م بابک

.داور ما شهیم.ات هم هس ییپسردا.میبزن

!میفحش م ندار!میوشگون م ندار!میکندن ندار سیم،کیندار گاز

«بابک آروم به من گفت.بهش کرد و رفت تو اشپزخونه ینگاه هی میمر»

.گندش دراومد ـ

.توام حرفاتو باهاش بزن.حواست باشه!پره یلیتوپش خ ـ

.مبل نشست هیو خودشم رو  زیرو گذاشت رو م ییاومد تو سالن و چا ییبا سه تا فنجون چا میبعد،مر قهیدق هی»

.هر دو تا ساکت بودن و تو فکر.کردمیم نگاهشون

«ش رو که خورد گفت ییچا بابک

کردم؟ يزیچ يخانم،من تا حاال به شما اظهار عالقه ا میمر ـ

.ـ نه میمر

که دوستتون دارم؟ نیما احساس کنکردم که ش يـ کار بابک

«داد یبا سر جواب منف میمر»

.ياما مسئله بعد.نیاز ا نیـ خب ا بابک

.راحت حرفهام رو بهتون بگم خوامیم نیهم يبرا.میدار یبینسبت س هی.میلیو شما با هم فام من

 ی،میهست یر قشنگشما دخت.که امتحانش رو بهم پس داده باشه رمیگ یرو م يدختر ای رمیگ یزن نم ای من

 ی،ميدار ادیخواستگار ز.دونم یه،میتون عال یوضع مال.دونم ی،ميدار التیتحص.دونم ی،میکلیخوش قد و ه.دونم

!واسالم.سین نایاز ا چکدامیازدواج،ه يمن برا اریاما مع.درست نایا يهمه .دونم
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!میدرآورد و روشن کرد و زل زد به مر گاریس هیکه گفت  نارویا»

.رو ورداشت و رفت فشیم بلند شد و کارو ممیمر

«رفته به بابک گفتم رونیمطمئن شدم که از خونه ب یوقت

!ت يزهر شین نیهات،نه به ا یزبون نیرینه به او ش!مرده شور اون حرف زدنت رو ببره ـ

«روشن کرد و داد به من و گفت گاریس هی»

باهاش بد حرف زدم؟ یلیخ ـ

!!یلیخ ـ

.نگه ش دارم تونمیزبون من که نم نیالل شه ا!ش سوختـ خودمم دلم برا بابک

!ت یاحساسات خرک نیگمشو با ا ـ

.رمیگ یها زن نم ينطوریا.آد اما حرف همونه که گفتم یـ ازش خوشم م بابک

.توئه امروز م،نوبتیضعف کرد یحاال پاشو فکر ناهار باش،گرسنگ ـ

خوابت معلومه نشه،به  يبرنامه  نیتو و ا فیمن تا تکل.حرف زدن انتخاب کرد يرو برا یت بعدشم بد موقع بابک

.کنمیفکر نم یچیه

؟ینگران یلیبرام خ ـ

.شما يمن خونه  ای،يما بود يتو خونه  ای.میبا هم بزرگ شد یت من و تو از بچه گ بابک

دونه که  ینم.البته طفلک حق داره!کرده لهیپ يخودیهم االن ب میمر.تو دوستش نداشتم يبرادر داشتم،اندازه  اگه

.گهید يزایبه چ میرس یم. يتو که خوب شد شااهللایا.هیتو چ انیجر

؟يخوریم یحاال ناهار چ خب

.امروز با من ،ناهاريحرفهارو زد نیحاال که ا!جهنم ـ
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«شدم و ماچش کردم و رفتم طرف آشپزخونه بلند»

!گهید کننیخر م ينجوریـ بچه رو ا بابک

 یتو راه بابک شوخ.آدرسش رو برام نوشته بود سیکه دکتر هر يریسراغ فالگ میتعصر بود که با بابک رف يطرفا»

«گفت یو م کردیم

.میبذار باهاش چونه بزن!ها يدفعه گفت فالن قدر پول بده؛ند هی ن،اگهیحواست باشه آرم ـ

.کنهینم یرو معرف یکس يخودیدکتر ب.باشه یآدم نجوریفکر نکنم ا ـ

.گهید نهیا خواد،کارشیپول م یباشه،واسه زندگ ینه؟هرچقدرم آدم خوب ایبگذره  شیزندگ دیـ باالخره با بابک

.کیتار مهیاتاق ن هیبرن آدم رو تو  یمعموال م نامیا

 هیده،یلباس جادوگرا پوش هیحتما طرفمم !زدن بیغر بیعج يشکلها و عکسا وارمیوسط اتاقه و به در و د زیم هی

اما گره به کارت !جوون بختت بلنده!گفتن يور يبه در کنهیو شروع م هدیقهوه بهت م هی!م بغل دماغشه لیگیز

بدت رو هم  خواد،امایرو نم رتیخ!ته عمه هیشب!نمیب یگوشکوب تو فالت م هی!يبدخواه دار!قفلت کردن!افتاده

!رو بچسب يولش کن بعد.دختر تو فاله ته هی.حذر کن نم،ازشیب یجفت چشم م هی!گهینم

انجامش  يخوایم.فکر اومده تو کله ت هی!رو بچسب يولش کن،بعد!اههیروس دشمن،دشمنته،يدوست دار هی

.رو بچسب يولش کن،بعد گهیدروغ م.بهت کمک کنه خوادیننه مرده م هی!رو بچسب يولش کن،بعد.يبد

بود؟ یآدرسش چ یراست

.يدیچیپ یچهارراه م نیاز هم دیبا ـ

!رو بچسب يولش کن،بعد.میت حاال که گذشت بابک

.میدور بزن برگرد!یزنیحرف م ،چقدریه شخف ـ

آب پسر نابالغ و چرك ناخن مرده و اب مرده  شیوگرنه برات پ.سین یرانیطرف ا يـ حاال شانس آورد بابک
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!سرت تا جادو باطل بشه يزیبر کردیم زیشورخونه رو تجو

!تیترب یب ـ

مثل .کنن زیداروها رو تجو نیا رایفالگ نیم از اهر کدو!داروئه نینکار،بهتریکه گفتم تو ا نایه؟ایچ تیترب یـ ب بابک

 کنهیم زیتجو هیتنق هیاول  ششیره پ یم یو هرک هی یمیکه قد يمثل دکتر!که تو صنف شون فوق تخصص دارن نهیا

!زایچ نیو از ا کیوتیب یو آنت دنیم شیمتخصص،آزما ياما دکترا!دهیبعدم بهش جوشونده م

.آدینم ریگ نجاهایا.کنه زیداروهارو برام تجو نیاگه ا ـ

تو خارج  الشونیاز فام یکیبه  سنینو یم خوان،نامهیرو که م ابیکم يمردم داروها شهیس،همین يـ خب مطئله ا بابک

!نجایرو بفرستن ا زایچ نیبرات ا رانیا سیحاال توام نامه بنو.که از اونجا براشون بفرسته

 زیبرات تجو نارویخواست ا رهیفالگ نیباشه اگه ا ادتی.شهیبرسه فاسد م نجایداروها تا ا نینداره ا دهیفا هرچند

!آب پسرنابالغ نبود که نبود شیکه حاال پ نهیمصرف کرد؟منظورم ا شهیازش بپرس اگه مشابه ش باشه م.کنه

 میتون یتازه م!یدارو رو مهمون خودم یکی نیا.خودم در خدمتت هستم!میکنیآب پسربالغ رو استفاده م شیپ جاش

!ادیکه دست واسطه م تو کار ن میبه مصرف کن دیتول از میمستق

.داروهات نیبا ا نیمرده شور تو رو ببر ـ

 یول!به درك!یو تو زودتر خوب ش ارمیب ریکه گ گردمیمنه که فکرت هستم و دنبال داروهات م ریـ اصال تقص بابک

!گرنه اثر ندارهو یداروهات رو سر وقت مصرف کن دیکه حالت خوب بشه با يباشه اگه بخوا ادتی

.نهیهم ابونشیخ.نمینگه دار بب ـ

.ت پالکش رو نگاه کن بابک

.اسم رو نوشته نینکنه دکتر آدرس رو اشتباه داده باشه؟اما رو درهم هم!جاس نیانگار هم ـ

!کنهیکار م نجایطرف ا دیشا!که قصره نجایـ ا بابک
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!سنینو یدر خونه نوشته نم يکار بکنه که اسمش رو رو نجایاگه ا ـ

نکنه دکتر دستمون انداخته باشه؟!شه ییجلو اطیفوتبال فقط ح نیزم هی!نیـ خونه رو بب بابک

تا  میاز اونجا که ما واستاده بود.اومد یجا بود اما با عقل جور در نم نیظاهرا هم.که دکتر داده بود یادرس.میشد ادهیپ»

.اهیو درخت و گل و گ يمتر فاصله بود و همه ش چمن کار ستیدو ،حدودیساختمون اصل

!لمهایتو ف يمثل قصرها.قصر بود هیهم شکل  ساختمون

بود که حتما ما دو  نیدر دورب يجلو.میجواب داد و ما اسم مون رو گفت یزن هی.دو دل شدم که بابک زنگ زد یکم من

.دنید ینفر رو از اونطرف م

فت که خانم منتظر شما هستن و بعدش گفت اگه که با در رو وا کردم و گ.میو اسم دکتر رو برد میاسم مون رو گفت تا

.تو خونه میمون بر لهیکه با وس میاجازه دار میاومد لیاتومب

!لمهایمثل ف.واشد گهیبود از همد یدر قصر،بصورت برق یعنیخونه، در

کارا از پله ها مرد با لباس خدمت هیکه  میرو نگه داشت نیساختمون ماش يتو و جلو میو رفت میشد نیسوار ماش ماهام

«بابکم بلند داد زد و گفت.رو با خودش برد نیرو از بابک گرفت و ماش چیو سالم کرد و سو نییاومد پا

!ها سیبه من مربوط ن ردتیآجان بگ!يباهاش دخترباز يپسر نر ـ

.خودت رو نگه دار گهید نجایترو خدا ا!ساکت بابک ـ

جوون !دهیسر و همسر باهاش پز م يجلو.زنه یم يدور هیره  یداره م یرو ور م نیماش یگاه!ت راننده مه بابک

!بهش بگم یگخ،چید

!آقا بابک لطفا خفه ـ

تا چشم بابک بهش .خدمتکار دختر،که اونم لباس مخصوص تنش بود اومد جلو و سالم کرد هیکه  میپله ها باال رفت از»

«خورد گفت
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ن؟یهست نجایشما صاحب ا دیببخش!؟یچه متانت!؟يرچه وقا!!حال شما چطوره؟به به به !ماهتون يسالم برو ـ

.کنمیکار م نجایمن ا ریـ خ خدمتکار

ن؟یریگیمواجب چقدر م د،شمایبازم ببخش.مال شماس یخونه و زندگ نیفکر کردم ا د،منیـ ببخش بابک

«!هاج و واج مونده بود دختره»

!بهتون بدن نجایدو برابر ا دیشا.وبهم خ ن؟حقوقشیکنیبشع ،قبول م دایکار بهتر براتون پ هیـ اگه  بابک

.هست یکارش چ نمیبب دیـ با خدمتکار

پر بود  وارهایتمام در و د.میبزرگ شد یلیسالن خ هیو وارد  میراه افتاد گهیو با همد دمیبابک رو گرفتم و کش دست»

.زدیشده بود که برق م دهیقشنگ پوش یلیسنگ خ هیکف سالن از .متیو گرون ق یمیقد ياز تابلوها

.قشنگ کاسته شده بود يبزرگ گذاشته بودن که توش انواع و اقسام درختا یلیخ يتا دور،گلدون ها دور

«گفت خدمتکار»

.نیاریب فیلطفا دنبال من تشر ـ

.میشد گهیسالن د هیو وارد  میرفت دنبالش»

.میبزرگ شد یلیخ یلیسالن خ هیو وارد  میچند تا راهرو گذشت از

«.هم کف سالن پهن بود کیش یلیچند تا فرش خ.شده بود دهیتو سالن چ یدست مبل سلطنت چند

!شونزدهم ییبه زمان لو میـ فکرکنم برگشت بابک

!شونزدهم هم بوده باشه ییتو قصر لو هیاسباب اثاث نیفکر نکنم ا ـ

!فدهمیه ییـ خب لو بابک

!شونه متیق ونیلیت متابلوها هر کدوم پنجا شص نیا.نداشته یدم و دستگاه نیهمچ هیاونم  ـ

!قابل قسمت باشن 3فکر کنم به !میریگ یها مضرب مشترك م ییلو نیاصال ب!دونم؟یچه م!جدهمیه ییـ خب لو بابک
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«و استاد و ته سالن رو نشون داد و گفت تیمارگر»

.دارن فیخانم اونجا کنار پنجره تشر ـ

رو  ستگاهیدو تا ا نیشما ا شهینم!نهیب یا ته سالن رو نمبزرگه که چشم م نجایا نقدریا. خانم تیمارگر دیـ ببخش بابک

!میکنیم دایو راه رو پ میو راه رو بلد میخودمون بلد گهید نیخانم هم مارو ول کن يهمون سرکوچه !ن؟یائیهم با ما ب

«که بابم دستم رو گرفت و گفت میکردیرو نگاه م واریدر و د میداشت.و رفت دیخند تیمارگر بازم»

!خدمت خانم میبر میریبگ یتاکس هی ایب!یشیو بده به من گم مدستت ر ـ

!آره؟!گوشه دماغش داره لیگیکه ز رهاسیفالگ نیاز ا ـ

چه !میهست دیبد دیفکر نکنه ما ند ریجلوخودت رو بگ میبر ایحاال ب!دونستم وضعش انقدر خوبه یـ من چه م بابک

!!مئو مئو مئو!چهیپ یچقدر صدا توش م!هی یسالن

«!گربه در آوردن يشروع کرد صدا ابکب»

!يآبرومون رو برد!بابک خجالت بکش ـ

گنده  يجلو خانمه حرفا یکه هس؟راست ادتی!یاشراف يمثل کارتون گربه ها.دارن يزیچ يگربه ا هیحتما  نایـ ا بابک

انم اومد که گربه ش خ هی يدفعه از او طرف سالن صدا هی«!ویلکوموت یلیبگو قطار تر! يسواد یگنده بزن فکر نکنه ب

«!کردیرو صدا م

.نجایاایب!یتیک یتیک ـ

!ـ مئو مئو بابک

!نجایا ایاذر ب ـ

!نجایا ایآذر ب گهیم!ـ اسم عمه ت رو گذاشتن رو گربه شون بابک

مبل اونقدر .مبل بزرگ نشسته بود هی يرو یخانم هیکنار پنجره ته سالن . میبه طرف صدا رفت.م گرفته بود خنده»
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.نقره بود يخور ییچا سیسرو هیبود که روش  زیم هیجلوش .شدینم دهیبلند بود که اون خانم اصال د پشتش

.میو سالم کرد میرفت جلو

.مینیجواب داد و تعارف کرد که بنش ییخوشرو با

.به گردنش متیگرون ق یلیگردنبند خ هیو  کیش یلیخ یلیبا لباس خ.خانم حدود شصت ،شصت و پنج ساله بود هی

!ش هیکه اون خانم دوباره شروع کرد به صدا کردن گر نمیو نشست میکرد یرو معرف ودمونخ

.نجایا ایاذر ب.یتیک یتیک ـ

!نینکن شیپ شیپ يخودیخانم،ب دیـ ببخش بابک

!ش؟یپ شیـ پ خانم

!یتیک یتیک میچه بگ!شیپ شیپ میفهمه ،حاال چه بگ ینم يزیگربه هه که چ.گهید میگ یـ خب م بابک

!یتیک یتیک!جالبه یلیـ خ مخان

!نیصداش نکن يخودیب. سین نجایگربه تون ا!ـ عرض کردم که بابک

!االن صداش اومد نیهم یـ ول خانم

!گربه هه نبود که!کردمیـ من بودم مئو مئو م بابک

«کردیهمونطور به بابک نگاه م خانمه»

 مین،اومدیشما کجائ دمیمئو مئو که کردم فهم.نیوم نبودو از او دور معل نینشسته بود نجایا ن؟َمایدون یـ آخ م بابک

!خدمتتون

خنده  یوقت!که اشک از چشماش اومد دیاونقدر خند.دنیشده بود،شروع کرد به خند انیکه تازه متوجه جر خانم»

«هاش تموم شد گفت

.در مورد شما با من صحبت کرده بود سیدکتر هر.هستم...يدیمن ل ـ
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«تکون داد و گفت يسر.میو دوباره نشست میاحترام کرد يو بهش ادا میشد بلند»

 دیشا!امیکه من به خنده درب نیباعث شد نکهیدوم بخاطر ا.نیکه کرد یاحترام ياول بخاطر ادا.زیممنون بخاطر دو چ ـ

!بودم دهینخند ينطوریسالها بود که ا

«و رفت ختیر ییاومد و برامون چا گهیدخدمتکار  هیرو تکون داد که  ییطال يزنگوله  هی...يدیو ل میکرد تشکر»

 يوقت برا يوگرنه قبال تقاضا میاز شما نداشت يتصور نیهمچن هیما اصال .يدیل نیریپوزش مارو بپذ دیـ با بابک

.میکردیمالقات شما م

 ینمحتما  نیبود نجایاگه اهل ا. نیخشک هست فاتیتشر نیبند ا يپا ادیو ز نیهست یشما شرق.ستیـ اصال مهم ن يدیل

.رفتمتونیپذ

ارتباط برقرار  گرانیراحت با د.ها خونگرم و زود جوش هستن یشرق.خورمیشما غبطه م يعادت و خو نیبه ا البته

ن؟یخوریم یرو معموال با چ ییچا.کننیم

.چسبه یم شتریها ب یرانیبه ما ا.میخوریبابک ـ واله تو خونه با استکان م ـ

«و بعد گفت دیخند قهیو دو دق یکیو  کرد دنیشروع به خند... يدیل دوباره»

مو؟یل ای نیخوریم ریبود که با ش نیا ن؟منظورمیمن آورد يشما خنده رو به لب ها ـ

.منظورتون رو متوجه نشدم.دیمنو ببخش دیـ با بابک

د؟یکنیم یتنها با خدمتکارهاتون زندگ نجایشما ا.خوامیعذرم ـ

.نها هستموقته که ت یلیخ.تنه يتنها.زمیـ آره عز يدیل

ن؟یشما ازدواج نکرد... يدیـ ل بابک

«و گفت دیدوباره خند...يدیل»

!نیکنیارتباط برقرار م گرایچقدر راحت با د!ها یخوش بحال شرق ـ
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.کردم یانگار فوضول.دیـ ببخش بابک

.مازدواج کردم اما موفق نبود زمیچرا عز.اما حاال نه شدمیناراحت م داید،شدیبود یغرب هیـ اگر  يدیل

مردا تنبون شون که  نجوریا!داشته يکلفت هام سروسر نیحتما با ا!هوسباز بوده يـ حتما شوهرتون از اون مردا بابک

!رهیم ادشونیزنشون .شهیدوتا م

!؟یگیم يدار یچ!بابک  ـ

«بعد گفت.به سرفه افتاد کهیبطور.دیدوباره خند..يدیل»

!شهیتنبون شون دوتا م!؟یچه اصطالح جالب ـ

...يدیل ردیش منو بپذپوز ـ

 ينطوریکه هم خوامیبعدش هم ازتون م.نیصدا کن نیکارول م،منویبا هم تنها هست یوقت دیتون یـ اوال که شما م يدیل

.خسته شدم یو القاب و احساسات مصنوع فاتیاز تشر گهید.نیو راحت صحبت کن نیراحت باش

.هی یشرق يادیو ز زنهیرك حرف م یلیدوست من خ ـ

 یزندان هیمثل .تنهام یلیگفتم که من خ.خوشحالم که با شما آشنا شدم.رو به دل من آورد یـ دوست تو گرم نیکارول

!زندان نیدر ا

؟یخونه که چ نیتو ا نینشست رون؟قوقوقویخونه ب نیاز ا نیزن ینم یواشکی،چرا  نیـ کارول بابک

«و گفت دیخند نیکارول دوباره»

چه؟ یعنیقوقوقو  ـ

.یکس یو ب ییتنها یعنیـ  بابک

من  زمیاما عز.باشه تونهینم دیبع رانیداره البته از تمدن و فرهنگ ا یمعن ایدن هی؟یقشنگ يـ چه مثال مثالها نیکارول

.برم رونیهر وقت که دلم خواست از قصر ب تونمیهستم نم یشخص معروف
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بعد با .مزاحمتون بشه یکس دیو نبا نیتاتاق تون مشغول استراحت هس يکه تو نیبه همه بگ.نداره يکار نکهیـ ا بابک

و با بقال و چقال حرف  دیخر نیبر.تو پارك نیبر نیکن دایدوست پ نیبر.رونیب نیبر یلباس ساده از در پشت هی

!دهیم فیاونقدر ک.شهیم یعال یلیخ!نیکن ن،دعوایبزن ن،چونهیبزن

تون  التیتحص.نیحاال از خودتون بگ.انش کردمروز امتح هی دیشا.موضوع فکر نکرده بودم نیـ تا حاال به ا نیکارول

تموم شده؟

.بله تموم شده ـ

ن؟یرو ندار رانیبرگشتن به ا الیـ خ نیکارول

!همانا و ننه و بابامون زن دادن ما همان رانیا میـ برگرد بابک

آد؟ یخوشتون م نجایـ از ا نیکارول

 یکیها اگه  یرانیما ا.کشهیآدم نم م. هی یه ش بارونهم.رشت خودمونه يفقط آب و هواش مثل آب و هوا.ـ آره  بابک

.میشیپژمرده م مینیدو روز آفتاب رو نب

!خونه کرده منیها کمتر در وجودتون اهر یباشه که شما شرق نیبخاطر هم دیشا!یمظهر پاک!ـ آفتاب نیکارول

درسته؟ نیآرم.توبگو خوب

«رو تکون دادم سرم»

ن؟یهم دار یبا هم نسبت ایکارت به دکتر اعصاب و روان بکشه؟گو دیچرا با یدوست نیهمچ هیـ با داشتن  نیکارول

«سرم رو تکون دادم دوباره»

!تو دلش لونه کرده منیاهر!دهیهاس که افتاب کمتر د یاز اون شرق نین،ایـ کارول بابک

«و گفت دیدوباره خند نیکارول»

.وطنشه از يدور نیکه مشکل آرم دمیاحتمال م سیمنم مثل دکتر هر ـ
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که اگه استفاده کنه،درجا خوب  کننیم زیتجو ییدارو هی ران،براشیاگه پاش برسه ا.کنمیفکر م نطوریـ منم هم بابک

!شهیم

«چپ نگاهش کردم چپ»

؟یهست که دوستش داشته باش یکس رانیـ تو ا نیکارول

.پدرم ،مادرم.البته  ـ

هست؟ که در وجودت عشق نهیمنظورم ا.از اونها ریـ غ نیکارول

.دونمینم ـ

؟یت هست که دوستش داشته باش یدختر در زندگ چیه!کنهیاز دردها رو درمون م یلیـ عشق خ نیکارول

.هنوز نه ـ

«دستم رو گرفت و گفت یکارول»

.تمرکز داشته باشم دیبا.نیحال هر دو ساکت باش ـ

«.دست منو تو دستش گرفته بودچشمهاش رو بسته بود و .مینگاه کرد نیو به کارول میو بابک ساکت شد من»

به من کرد و دستم رو ول کرد و  قیعم ینگاه.بعد چشماش رو وا کرد.به همون حالت موند قهیحدود ده دق دیشا

.زنگوله رو تکون داد

من نگاه  يدوباره به چشما.ارهیب ییازش خواست که بازم برامون چا نیخدمتکار اومد و کارول هیبعد  قهیدق هی

.کرده بود دایپ یبیحالت عج.کرد

 ییمرخصش کرد و خودش برامون چا نیگذاشت ،کارول زیم يرو رو ییچا لیخدمتکار اومد و وسا نکهیاز ا بعد

.ختیر

.رو مزه مزه کردن ییرو ورداشت و شروع کرد چا فنجوش
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شروع کنه  نیکه کارول میهر دو منتظر بود.مینگفت یچیمدت من و بابک ه نیگذشت که تو ا ينطوریهم ا قهیدق چند

.که باالخره م شروع کرد

!گهید يداخل انرژ يانرژ کینفوذ !جور نفوذه هی.هی یجور کار علم هی کنمیکه من م ينکاریا!پسرها؟ دیدونیم ـ

خود  یکه حت ییبه جا.کنمیانسان نفوذ م رناخودآگاهیذهنم،در ضم يمن با انرژ.ستیهم در کار ن یسحر و افسون چیه

!خبره یشخص هم ازش ب

داشتم؟ یچه احساس یبدون يخوایم.کار رو با تو کردم نیاالن ا نیهم

.فوق العاده جالبه!ادیز یلیخ ـ

«خورد و بعد گفت ییچا یکم»

!احساسات مثبت!از احساسات برخورد کردم يدیشد اریوارد ذهن تو شدم،با امواج بس یوقت ـ

.یکن هیرو بهش هد يادیعشق ز یتونیم شه،چونیاون دختر خوشبخت م ،حتمایبش ياگر عاشق دختر تو

.يندار یمشکل چیبه نظر من تو ه.در مورد مشکلت اما

.دمیبر عدم تعادل باشه در ذهن تو ند لیکه دل یخاص زیچ من

 دیبا یدونستم چ ینم.شد رونیباغ ب يحرف،سرش رو به طرف پنجره برگردوند و مشغول تماشا نیاز ا بعد»

«خرده بعد بابک گفت هیکه .شده بودم  دیاامراستش ن.نییسرم رو انداختم پا.بگم

ن؟یوارد بش نیبه روح ذهن آرم دیزمان کم تونست نیشما تو هم نیکارول ـ

در  یبا شخص تونهیلحظه م کیباشه در  یقدرت تله پات يکه دار یکس!روح،زمان ومکان وجود نداره يـ برا نیکارول

.عالم باشه نیدر ا زیچ نیساده تر نیا دیشا!ارتباط برقرار کنه ایدن گهیطرف د

«صدام کرد نیچشمامو رو بستم که کارول.بازم وحشت وجودم روگرفت.میدوباره سکوت کرد»

؟يحالت شد نیکه ا هی یچه مدت نیآرم ـ
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.شهیم میو ن کسالیحدود  بایتقر ـ

نه؟.ياز شب وحشت دار گهیـ حاال د نیکارول

«رو تکون دادم سرم»

 کی!جسم کی!دیکل کی!مانع کی!شدم زیچ هیمن فقط در ذهن تو متوجه .گمیم یچ نیـ خوب گوش کن بب نیکارول

!راهنما کی!نشانه

«میو نگاه کرد گریو بابک همد من»

 دایپ يزی؟چینگرفت هیهد يزیچ شتریب دمیش،شایپ میو ن کسالی،یمدت که گفت نیتو هم.نیآرم نیـ بب نیکارول

؟ينکرد

«ومدین ادمی يزیچ.فکرکردم یمدت»

.ستین یمعمول يزهای،چ هیـ منظورم از هد نیلکارو

.شمیمتوجه نم ـ

«فکرکرد و گفت یکم نیکارول»

 یمیقد یلیکه خ يزیچ هی!یمیگردنبند قد هی ای!یمیقد يچوب با کنده کار هی دیشا.هی یمیقد يزیچ هیمنظورم  ـ

!مهمه یلیباش،اما خ يعاد زیچ هیظاهرش  دیشا!هی

!رمردهیپ!بازار کشنبهی!نیـ آرم بابک

!اون؟ ـ

!ها؟ یکمکش کن یخواستی؟ميدیخر یـ آره آره؟ازش چ بابک

!چرم بود کهیت هی ـ

!ـ االن کجاست؟ نیکارول
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 یم یمیقد يزایبود که چ يدوره گرد رمردیپ هی.نبود یمهم زیچ.باشه زهامیخرده ر يتو دیشا.دونم  ینم ـ

ورش داشتم و بهش .دمیچرم رو د کهیت نیساطش ابود که تو ب نیا.خواستم بهش کمک کنم اما قبول نکرد.فروخت

.که کجا گذاشتمش سین ادمیاالنم اصال .پول دادم

!باشه نیکه گفتم هم دیاون کل دیـ شا نیکارول

!من داره؟ یخوابیو ب یبه ناراحت یاون چه ربط!آرم یسردرنم ـ

عکس  هیمثل !کنهیط مهست که مارو با گذشته هامون مربو زهایچ یلیخ.نیـ خوب گوش کن ارم نیکارول

!خاطره هیمثل  یحت!دوست هیبود از  ادی هیمثل !یالبوم خانوادگ هیمثل !يادگاری

.میافت یخاطرات مون م ادی دنشونیهربار با د!ما و گذشته ها نیب هی یکه گفتم پل زهایچ نیا

!و بخواب ریچرم روتو دستت بگ ،اونیبخواب یخواست یامشب وقت تو

تکه چرم  نیدم،همیکه من در ذهن تو د يزیاون چ دیشا.رو بکن نکاریباشه اما ا یخراف یلیخ به نظرت دیشا دونمیم

!دیشا!باشه

!حتما!کن داشیاالن برو خونه و پ نیهم

!منو جادو کرده؟؟ یکس یعنی.بهیعج یلیبه نظر من خ نیا یول ـ

!تو يمعما دیکل دیکل تو باشه و شاچرم مش کهیاون ت دیگم،شایم د،بازمیشا.ستین زهایچ نیصحبت ا.ـ نه  نیکارول

هروقت که .نیائیمن ب شیبازم پ.نیخبر نذار یمنو ب یول.اومد یبود که از دستم براتون برم يتنها کار نیا. دیبر حاال

.نیخواست

چهارم فصل

«بابک گفت میرفت یبطرف خونه م می،داشت نیتو ماش یوقت»
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خورد؟یچرم به چه دردت م کهیت هیآخه او!رینگ یرو از کس یصدبار بهت گفتم هر آت و آشغال ـ

؟يگفت باور کرد نیکه کارول زارویچ نیبعدشم،توواقعا ا.کمک کنم رمردهیبه اون پ خواستمیاوال م ـ

 يلمایف.هستن یخرافات یلیخ نایخود ا.فراوونه نجایا زایچ نیخب از ا یول.که ترو جادو جنبل کردن گمیـ من نم بابک

؟ینیب ینم دهیشون من ونیزیکه تلو یترسناک

.دهیقد نم ییعقلم به جا گهید!دونمیچه م ـ

.کنمیدارم ضعف م یگرسنگ.میریبگ يزیچ هیجا نگه دار  هی.میندار یچیشام تو خونه ه واسه

کارد  کمیهنوز به فکر ش.شهیکرده،جسمت داره فنا م ریتسخ طونیروحت رو ش!بخوره کمتیـ کارد به ش بابک

صاحاب مونده  یب!خوندم ییمردم از بس باال سرت نشستم و در گوشت الال!ون باشامشبم یفکر بدبخت!یخوردت

خواب به خواب  دیدهنت شا بذارمپستونک بخرم  هیچرم برات  کهیت هیاون  يچطوره جا گمیم!بره یخوابشم که نم

!م؟یو راحت ش يبر

.درست بشه خورمیامشب قبل از خواب هفت هشت تا از اون قرصها م ـ

تو !نگاه کن!ترسمیکم کم منم دارم م گهید!یمه گرفته و بارون!ترسناك يلمایمثل ف!م هس وامونده یشبـ چه  بابک

!همشون پشت چراغ قرمز موندن!طونهیو ش ویو د يروح و جن و پر کیتراف ابونیخ

!خونه ما انیتو همشون منتظرن وقت خواب تو برسه و ب بجون

 !؟يدیتوام ترس يجد يانگار جد ـ

دو جلسه کالس واسه شون  يهفته ا!کالس منه يتنبله  ناس،شاگردیا يکه استاد همه  طونیش!منو ترس؟!؟ یـ ک بابک

بود بهم،بلند  ختهیکالس رو ر!کردم رونیروح سرگردون رو از کالس ب هی روزید!دمیم يدیگذاشتم و بهشون درس پل

!گرفت 18ازم  ثیروح خب هی روزیپر!رفت یتو کالس راه م یشده بود ه

 يچهارشنبه هفته !تو؟ یگیم یچ!دادم مهیمشقهاش رو ننوشته بود بهش جر طونیخود ش روزیپر پس
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هفته ش،فرانکشتن داشت  یکیسه شنبه اون !چک و لگد ریرو گاز گرفت،انداختمش ز یکی ش،سرکالس،دراکوالیپ

!ادیش ب یکه بره با ول رونیپرتش کردم ب يتو سر خورد،بایم یسرکالس خوراک

 هیقبل  يجلسه  نیهم!مبکرد يکالس شرباز يها یننه مرده رو کاش!مرده هه رو اونقدر زدم که مرد هیقبلش، روز

!محروم کردم لیجن رو از تحص

چرا؟ گهیرو د یکی نیا ـ

!بست یشکیش رون،برامیبهش گفتم برو ب!کرده بود تیروحه رو اذ هیـ  بابک

!نیدار یچه کالس شلوغ ـ

!مادره امسال ثبت نامم کرده تو کالس من پدر یب يبچه  یهرچ.ـ آره بابک

خونه ما؟ انیب نایا ياگه همه  یترسیچرا م گهیپس د ـ

!ارنیهاشون رو ب یخودشون خوراک نکهیمگه ا!میندار ییرایپذ ي لهیـ آخه وس بابک

!کنمهایکالس،مبصرش م ادیاگه عمه خانم ب یراست!گهیاز معلمشون توقع دارن د!؟زشتهیدونیم

!بابک ـ

ـ هان؟ بکبا

.خونه میببر ریجا نگه دار و برو دو تا همبرگر بگ نیهم.انقدر چرت و پرت نگو ـ

!ترسم برم توش یمن م کهیکوچه ش تار.سینه،خوب ن نجایـ ا بابک

.خونه میو رفت میدو تا همبرگر گرفت باالخره»

 یم شتریشدم،بیم کینزدبه ساعت خوابم  یراستش هر چ.میتماشا کرد ونیزیتلو یاز خوردن شاممون،کم بعد

.بود،بد بود یترس نبود اما هر چ دیشا.بود بیاحساس عج هیچطور بگم، دونمینم!دمیترس

«بود که بابک گفت میو ن ازدهیحدود  ساعت
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؟یکن دایچرم رو پ کهیاون ت یگشت ـ

.نه ـ

ـ چرا؟ بابک

.ندارم زایچ نیبه ا ياعتقاد نکهیا يبرا ـ

آب پسرنابالغ  شیاز پ.دردت بود يدوا نیهم دمیشا.میکن شیدایو پ میبا هم برگرد میپاشو بر.ـ ضرر که نداره بابک

!که بهتره

«بهش کرد و گفت یبابک ورش داشت و نگاه.ته کشو افتاده بود.خرت و پرتها يسرکشو میرفت ییدوتا»

!نه ایمصرفش گذشته  خیتار دید دیبا ه،حاالی یمیبودنش که قد یمیقد ـ

تا حاال با دقت نگاهش .روش کار شده بود بینوع نخ عج کیچرم بود که با  کهیت هی.کردمگرفتم نگاهش  ازش»

«.روش شده بود یو قشنگ فیکار ظر.نکرده بودم یاصال بهش توجه یعنی.نکرده بودم

ن بهش بز سیل هیاول  ایبعد از شام؟ب ای شیبخور دینگفت قبل از شام با نیکارول!زنهیبرق م یاز کهنگ!ـ به به  بابک

!اشتهات واشه

!خجالت آوره.بندازش کنار ـ

قنداقت کنم  ایتو بکن و زود ب یپ یحاال برو پ.م روش یکی ي،ايو صدتا قرص رو خورد یـ تو که ده تا دکتر رفت بابک

!بدو پسر خوبم!و پستونکت رو بذارم دهنت

بال داره یب ییال داره داره الال ال

داره ایح یب يداره بابا داره چشا ننه

داره ایس يعمه  هیجونم الال داره  نیرمآ

زم؟یعز يبرو کارات رو بکن و بپر تو رختخواب که انشااهللا خواب به خواب بر بدو
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؟یتو اتاق من بخواب يآ یم ـ

!میلیباهم فام یکه اگه اشباح و ارواح اومدن سراغت،بهشون نگ یآم بشرط یـ م بابک

«چرم رو آورد و داد دستم و گفت کهیبابک اون ت.خوابو رفتم تو رخت دمیدوش گرفتم و لباس پوش هی»

فکر  یچیاصال به ه.راحت باشه التیبخواب خ.نمیش یم داریراحت بخواب،تا صبح م که باشه،باال سرت ب ریبگ ـ

.نجامیمن ا.نکن

!بابک ـ

ـ جون بابک؟ بابک

!زود چراغ رو روشن کن دمیاگه از خواب بازم پر ـ

.یخوابیراحت م گهیامشب د شااهللایا.بخواب ریبگ.وشن باشهـ اصال بذار چراغ ر بابک

 هیدفعه بابک با  هیکه .مبل گوشه اتاق نشست و من جرم رو تو مشتم فشار دادم و چشمامو بستم هی يرفت رو بابک»

«گفت یبیحالت عج

!اونجا؟ هیچ گهیاون د!حرمزاده طونیلعنت بر ش ـ

اما  دادیاتاق رو نشون م يگوشه !معلوم نبود يزیچ!نگاه کردم.دادیشون مرو که بابک ن ییو اونجا دمیرختخواب پر از»

«دمید ینم يزیمن چ

!؟یگیرو م یچ ـ

!پدرسگ هنوز زنده س!پاف زدومها فیـ پشه هه رو امروز پ بابک

!فکر کردم روح اومده تو اتاق!دمیترس!مرده شورت رو ببرن ـ

!کنهیمون م کهیت کهیتا صبح ت!پشه از روح بدتره نیـ ا بابک

!نه؟ ایبخوابم  يذاریم ـ
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 زیو زیو!گهید یپشه خارج!زیوا زیوا گهیم یدر گوشمون و ه آدیتا صبح م.پشه هه بذاره نیذارم،اگه ا یـ من م بابک

!کنهیم زیوا زیکنه،واینم

«رفتم تو رختخواب دوباره داد زد و گفت تا»

!نیرو بب یکی نیا ـ

س؟ گهید يپشه  هی ـ

!خچالیجن م رفته تو آشپزخونه،سر هیروح اومده تو اتاق، هی!ـ نه بابا بابک

.ریشب بخ!زهرمار ـ

.ریـ شب بخ بابک

بعد از مدتها !يداریبود و نه از ب ينه از صدا خبر گهید.که خوابم برد دینکش هیرو که گذاشتم رو بالش،ده ثان سرم»

!!بیعج یخواب اومده بود سراغم اما خواب

؟يسرانجام اومد ـ

!ن؟یهست یک شما ـ

.ست که چشم براه توام یرگاهید ـ

!ن؟یهست یکجاس؟شما ک نجایچشم براه من؟ا ـ

.کاخ من است نجایا ـ

!کاخ؟ ـ

.هراس مکن.ارم باش ـ

.نمیب یکه دارم خواب م دونمیم.ترسم یمن نم ـ

!ستین شیب یخواب یهست ،تماميآر!خواب؟ ـ
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ن؟یهست یشما ک دییبفرما شهیم ـ

!شگفت است اریبس میبرا!؟ییگویچگونه سخن م!یچه سخنان سبک ـ

.نیزن یحرف م تیرومئو ژول لمیمثل ف.بهیمن عج يحرف زدن شمام برا ـ

!مانند چه؟ ـ

.نیهست یک نیشما هنوز نگفت ـ

.نام است نیریمرا ش ـ

!ن؟یریش ـ

!نیزم رانیا يبانو زیخسرو پرو نم،همسریری،من ش يـ ار نیریش

«م گرفته بود خنده»

بر ما  یآن نبود تا سر برآورند و دم يارایرا  یما،سرداران نام شگاهیدارم که در پ ادیب!؟يخندیـ م نیریش

!پاداششان مرگ بود!بنگرند

!بهیعج یلیخب برام خ!ن؟یفرمائ یم یخانم،چ دیببخش ـ

!نیزم رانیا ينم،بانویریمن ش نیگ یم نیو شما اومد نیگذاشتم زم یخواب یماه ب نیرو بعد از چند سرم

!هی یواقع یلیخ گهید نیا نم،امایب یدونم خواب م یم البته

ترا اندك  دیبا.نیکنار من بنش نجایو ا ایب.کردمیگونه رفتار م نیبا تو ا دارید نیدر نخست دی،نباییگویـ راست م نیریش

.اندك با سرگذشت خود آشنا سازم

سالن بود گهیاومد و دست منو گرفت و با خودش به طرف د جلو»

!زه؟یخسروپرو ن،زنیریهمون ش نیا یعنی!شدیباورم نم.کردمیرفتم نگاهش م یکه راه م همونطور

!دمید یدم،چید یدم،وقتیند دم،خوابیند خواب
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بود که تا عمق قلب  رایگ يچشماش بقدر!تو صورتش نگاه کرد شدینم یگفت که از قشنگ!بود یواقعا دختر قشنگ اما

!بود که واقعا مثل برگ گل بود فیلطقشنگ و  يپوستش بقدر.کردینفوذ م

 ریلباس از حر هی زدیتاج روسرش بود که با هر حرکتش برق م هی!تر از کمرش نییتاب دار بلند داشت تا پا يموها

!دوشش يشنل قشنگ رو هیتنش بود و 

!دنیکه مثال روم باستان و امپراطورها و شاهزاده هارو نشون م یمیقد يلمهایف نیتو ا مثل

حالت  هیدستم رو که گرفت،!و باوقار بود،مثل ملکه ها نیسنگ اریحرکتش بس.با تناسب کامل یداشت و اندام يقدبلند

!رفتیم چیسرم داشت گ!شدم یبیعج

نشست و  گهیطرف د هیطرف و خودشم  هیمنو نشوند .بزرگ و قشنگ یلیخ.مخمل مانند يکاناپه  هیبه  میدیرس

«نگاهم کرد و گفت

م؟یگو یدرست م.است نینامت آرم.یهست ییمایخوش سجوان خوش قامت و  ـ

ن؟یدون یاما شمااز کجا م.نهیاسمم آرم.بله  ـ

ست؟یچ يآنکه در دست دار یدان یـ م نیریش

«.چرم هنوز تو دستم بود کهیدستم نگاه کردم،ت به»

...چرمه که کهیت هی نیا ـ

.من استپوش  ياز پا يچرم،تکه ا نیا.ـ من خود از راز آن آگاهم نیریش

!کفش شما؟ یعنیپوش شما؟ يپا ـ

.نزد فرهاد بود ادگاریبه  شیب يروزگار.يـ آر نیریش

!ن؟یکنیم یبا من شوخ نیفرهاد؟دار ـ

است؟ انینما یـ در چهره ام شوخ نیریش
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...آخه یول ریخ ـ

«!تلخ يا هیگر.کرد هیرو تو دستاش گرفت و شروع کرد به گر صورتش»

.نداشتم نیقصد توه.ترو خدا دیببخش نمکیخانم،خواهش م نیریش ـ

اشک،مثل  يقطره ها کهیانداخت و در حال نییسرش رو پا!دیاسم خدارو آوردم،مثل فنر از جاش پر نکهیمحض ا به»

«گفت و بعدرو به من کرد و گفن ییزایچ هیلب  ریاومد،ز یم نییاز چشماش پا دیمروار

!؟يوحشت ندار!يساز یرا برزبان روان م کتایچه آسان نام کردگار  ـ

.نداشتم يکه قصد بد نیبود که شما باور کن نیا د،منظورمیببخش ـ

!يکردینم یگستاخ نی،چنياو آگاه بود یو بزرگ ییـ اگر از توانا نیریش

.خوامیعذرم ـ

!ـ از من؟ نیریش

!نیقسم بخورم که شما باور کن خواستمیم!بگم یدونم چ ینم ـ

.میبا تو گو یتا سخن نیاکنون بنش.داردبه سوگند ن ازین یـ درست نیریش

«صبر کرد و بعد گفت یکم.مینشست ییدوتا دوباره»

 زیو همسر خسرو پرو رانیا ي،بانويپندار دشوار است اما آگاه باش که من روزگار نیا تیدانم که برا یم کین ـ

!بوده ام رانیپادشاه ا

«جلوش بلند شدم که گفت.بد بوده یلیرفتارم خ دمیخرده فکر کردم و د هیگفت، یراست م انگار»

.نیبنش.بگذشته یاز آن روزگار بس گریاکنون د.مکن یگانگیبا من ب.آسوده باش ـ

«و گفتم نشستم»

خواب  نایالبته ممکنه هر لحظه از خواب بپرم و متوجه بشم که همه ا.مشکله که باور کنم یلیخ د؟برامیدونیآخه م ـ
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.بوده

.يزماایب.ست ساده یـ آزمون نیریش

«گفتیاما نه،انگار درست م.چشمامو بستم و واکردم چندبار»

ست؟یخواب در توان تو ن نیکه برخاستن تو از ا یافتیـ در نیریش

استخوونهاتون هم  دیدر واقع االن با یعنید؟ینشد ریو پ دیپس چرا هنوز جوون یهست نیریاگه شما ش!شدم جیمنکه گ ـ

!دیاز دهنم پر!دیببخش»ود گفتمز!زدم يحرف بد دمید«!پودر شده باشه

«به من کرد و گفت ینگاه»

است که گرفتار کردار  نیا ياگر کهن سال نگشته ام و تارو پودم خاکستر نشده،برا.در چهره ندارم یاگر آژنگ ـ

.شمیخو

آد؟ یم هیصدا چ نید،ایببخش ـ

«زد و گفت يخند زهر»

ست؟یآشنا ن تیآواز برا نیا ـ

.دارن يزیچ.يا ییطرفا حتما بنا نیجا ا هی.چکشه يبگم؟صدا یچ ـ

.خراشدیکوه م ي نهیزند و س یبر کوه م شهیفرهاد ت!فرهاد است ين،آوایـ ا نیریش

!مگه اونم هنوز زنده س؟!فرهاد ؟ ـ

نام من و فرهاد جاودان نگشته؟ ایم؟ایگشته ا ستین خیاز ما در تار کیـ کدام نیریش

!باور کنم؟ زارویچ نیا يآخه من چه جور یول.دیفرمائ یکه شما م نطورهیچرا هم ـ

«خرده بعد گفت هی.شدیقطع نم شهیت يصدا.سالن رفت و واستاد و گوش کرد گهیبلند شد و به طرف د نیریش»

 دانمیبانگ،م نیا دنیهنگام شن.من است ییتنها اریمن و هم  يآوا،هم شکنجه  نیا.ستین یانیفرهاد را پا شهیآواز ت ـ
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!من است ادیه که هنوز فرهاد ب

«جلو رفتم و گفتم.کنهیم هیکه بازم داره گر دمیبرگشت د تا»

!ن؟یکن هیگر یقشنگ نیکه شما به ا سین فیح.نینکن هیگر ـ

«زد و گفت يلبخند»

!هستم بایپس هنوز ز ـ

!دمیشما ند یبه خوشگل يمن تو تمام عمرم دختر!دیقشنگ هست یبزرگ،اما شما راست راست يبانو دیببخش! یلیخ ـ

!ساخت یسخنان مرا شاد م نیا يـ روزگار نیریش

و  ارامیبازگرد و ب شیبرو به خواب خو.ییایب نجایبر توست که به ا گریبه خواست من بود اما بار د دارید نیا.برو اکنون

.بدرود.کن شهیاند

«شدم داریبابک از خواب ب يصبح بود که با صدا 9 ساعت»

؟یمسابقه گذاشت با خواب!گهیـ پسربلند شو د بابک

سالم ساعت چنده؟ ـ

راحت !شد یچ نمیکن بب فیبلندشو تعر!یفکر کردم خواب به خواب رفت.دمیترس.گذشته یکم 9ـ ساعت  بابک

؟يدیخواب

«با خنده گفتم.کردمیو آرامش م یسبک احساس»

.اره،راحت راحت ـ

!گفت؟ یدرست م نیکارول یعنیـ  بابک

.گفته یاحتماال درست م.آره  ـ

!زن نیبه ا نیآفر!دیفهم نیبود که کارول نیدرد تو تلق يدوا نیبهتر!نیـ تلق ابکب
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تو خواب؟ کردمیم کاریچ ـ

.يدیو خواب یکله گرفت هی یچیبابک ه ـ

؟يدینشن ییبودم تو صدا دهیمن خواب!بابک  یراست ـ

از همه پرس و جو کنه که  شهیکه صبح بلند نم دیایم درب ییآدم اگه تو خواب صدا!ها يشد تیترب یب یلیـ خ بابک

!نه ای دنیصدا شن شبید

!ارهیم ن گهیهمد يفراموش کنه و به رو دیشبانه رو آدم با يصداها نیا

.گمیرو م بیعج يصدا!سین یمعمول يمنظورم صدا!ادب یگمشو ب ـ

درهر صورت !شهیم بیاگه طرف گنده باشه،صداها عج!هیصداها معمول نیا.باشه یآدم معمول يبه جثه  یـ بستگ بابک

!سین ياریاخت

.تیترب یب!یخفه ش ـ

!شده؟ يزبندیشبونه م سا يصداها!متوسط،نه بزرگ ک،نهینه کوچ.ومدین شبید ییـ در هر صورت صدا بابک

.بود که حال تو خوب بشه نیمهم ا.صبحونه حاضره پاشو

«و گفت ختیر ییبابک برام چا.صبحونه زیدوش گرفتم و رفتم سرم هیو  بلندشدم»

.دستش درد نکنه میتشکرکن ن،ازشیل.کارو شیپ میو بر میریسبد گل بگ هی دیخوشحالم،با یلیبجون تو خ ـ

شد؟ یتا خوابم برد چ شبید یدونیم ـ

 ییصدا چیه شبیبابا به جون خودت،من د!مشکوك شبانه  يصداها يتو طبقه بند يبر يخوایـ حتما بازم م بابک

!میصبحونه مون رو بخور يذار یحاال م!گفتم یم یآوردم و نه به کس یتو م يبودم نه به رو دهیاگرم شن!دمینشن

.دمیتا سرم رو گذاشتم رو بالش،بعد از مدتها خواب د شبیبگم د خواستمیم!گمشو ـ

؟يدید یچه خواب.رهی؟خ یگ یـ راست م بابک
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گم؟یرو م نیریکدوم ش یدون یم.رو نیریخواب ش ـ

خانم،دوست خاله رو  رهین ن،دختریریش!تر تو کوچه مون بود که من نشناسنش؟دخ!شناسم باب همشون رو یـ م بابک

!يحتما تو خواب دنبالش افتاد.ش افهیبدم نبود ق!هی یته کوچه خونه شون بود در آب.یگیم

.بود یدختره معقول.شیخواستگار میر یبرات م رانیا میبرگرد

.گمیرو م زیزن خسرو پرو نیریش ـ

«ش و سرفه ش گرفته بود،گفتجست گلو يچا کهیدرحال»

!دنبال زن مردم؟ يافتاد ـ

 زیخسرو پرو!آرن ها یزنن پدرت رو در م یم!تو نوبت واستاده.گردن کلفت مثل فرهادم هیتازه !اون شوهر داره بابا

!داره؟ یخرک يرتهایاون غ ؟ازیدونیفرهاد رو هم که م!ه؟ی يچه کله خر یشناس یرو که م

 یبه درد تو نم نیریاون ش!کنمیم يدختر خوشگل رو خواستگار هیبرات .جاها نیمرم ه یخودم م!کن بابا ول

!ازت بزرگتره یهزار و خرده سال هی. سیسنش م با تو جور ن.خوره

«خودش خنده ش گرفت و گفت بعد»

 رو با خسرو و فرهاد فتیتو اول تکل یبهش بگ یخواستی؟ميخواستگار ایگفت ب یبود؟م یحاال مزه دهن خودش چ ـ

هاش  یجوون نیبب!کنهیم ول نم یتو سن هزار و چهارصد،پونصد سالگ فهیضع!،بعدیروشن کن که سرخر نداشته باش

!بوده يپاره ا شیچه آت

از !تو؟ یچه خبث!رزنیپ هیبدم من؟بگم رفته افتاده دنبال  یجواب ننه بابات رو چ.قباحت داره!کن ایح!شرم کن توام

!؟يگذر ینم رزنامیپ

تموم شد؟ چرت و پرتات ـ

!داره؟ يازت بپرسم حاال چه مزه ا خواستمیم!خرده ش مونده هی.ـ نه بابک
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!تو صورتش نگاه کرد شدینم یبدبخت از خوشگل!رزن؟یپ ـ

!ـ خب بابک

!کمون يقد بلند،ابرو ـ

!ـ خب خب بابک

!بلند يمو!رایقشنگ و گ يچشما ـ

.بگو!ـ خب خب بابک

!رسه یبه گوش آدم م ییزنه مثل الال یحرف م یداره که وقت یگقشن يصدا يبقدر!یچیه گهیصداش که د ـ

!میکنیم يفکر هیواسه تو بعدا !خورهیبه درد تو نم نیـ زود شماره تلفن ش رو بده که ا بابک

؟یباش يجد قهیدق هی شهیم ـ

.م ،بگو يجد.ـ خب بابک

.دمهدست خو گهید ياما دفعه .اولمون به خواست اون بوده داریبهم گفت که د ـ

!ز؟یدم در قصر خسروپرو ای ستونیکوه ب ي؟پایباهاش قرار گذاشت ؟کجایچ یعنیـ  بابک

!کن یحاال بازم شوخ ـ

.دست وردار ترو خدا.کارش یرفته پ يدید یخواب هی!یزن یم ییحرفا هیـ آخه تو  بابک

.اما نبود.که خوابه کردمیمنم اولش فکر م ـ

!تو؟واقعا اومده سراغ  نیریش یعنیـ  بابک

.بهیبگم؟واسه خودمم عج یچ ـ

مرده رو  ياگه تو خواب شست پا گنیم!يریو شست پاش رو بگ يزود بپر یخواست یگفت؟م یم یـ حاال چ بابک

!یرس یبه ارزوهات م يریبگ
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.نیهم.کرد هیجاش گر هی.کرد دمیجاش خنده م گرفت،تهد هی.گفت یبه اون صورت نم يزیچ ـ

که دختر مردم رو به  یگفت يزیچ هیحتما !يغلط کرد. کرد،ت هیاونجا که گر!غلط کرد.کرد دتیـ اونجا که تهد بابک

!یانداخت هیگر

.ش گرفت هیاسم فرهاد رو که بردم،گر.نگفتم يزیمن چ ـ

!بره؟ یاسم دوست پسر سابقش رو جلوش م.نهیب یرو که م يآدم دختر!ـ خاك بر سرت کنن بابک

!خواب نبود دمیکه من د یاون.زنم یدارم حرف م يبخدا جد!کن یبازم شوخ ـ

بود؟ یـ پس چ بابک

.دونم یچه م ـ

.میصبحونه تو بخور کار دار.حاال ولش کن.خب یلیـ خ بابک

.اشتها ندارم ـ

اون از فرهاد،اون از !نیریش نیا هی ییچه دختر فتنه ا!تا حاال خواب نداشت،حاال خوراك نداره!بابا يـ ا بابک

!ات کرده یینشده هوا یچیهنوز ه!از تو نمیخسرو،ا

؟يکار دار یحاال چ ـ

.گهیدارم د يکار کیـ  بابک

؟يدیکش يچه نقشه ا گهید ـ

برنامه جور کنم با بچه ها  خوامیبعدشم اکشب م.به خونه مون رانیزنگ بزنم ا هی خوامیاول م.کار دارم يت جد بابک

.رونیب میبر

م؟یکجا بر ـ

.تا بعد رانیزنگ بزنم ا هیعال بذار ف.گهید میر یجا م هی!ـ قبرستون بابک
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کرد و  ضهایصداش رو مثل مر.تا خط وصل شد.باباش تلفن رو ورداشت ایگو.خونه شون رو گرفت يو شماره  بلندشد»

«شروع کرد به صحبت

شما؟ نیچطور!آره منم غالمت.قربون صدات برم.ـ سالم باباجون بابک

!ززنده م هنو.گهیهستم د یعنی.ستمیمنم بد ن يا ـ

«!يبابک خودش رو زده بود به موش مرده باز گه،امایم یباباش چ دمیفهم ینم»

باباجون،مامان چطوره؟ ـ

.ذره شده هیبخدا دلم براتون  ـ

 فیواسه خودم تعر یخوندم ه یدرس م یه!از بس بلندبلند درس خوندم صدام گرفته.گهیشده د ينطوریصدام ا ـ

!کردمیم

!ونیقل ین نیشدم ع!نیشناس ینم نینیاما اگه منو بب.میریگ یم گهیم چندوقت دبله،تموم شد،مدرك مون رو ه ـ

که اال چند  نیکنیباور م.میتو خونه و در رو رو خودمون بست میامااالن سه ماهه که نشست.نه خورد و خوراك مون خوبه ـ

م؟یدیوقته رنگ کوچه رو ند

.«گفتم آروم»

!چاخانات نیپسر با ا یالل ش ـ

بود تو  يجلوش رو گرفتم و هر جور یبا بدبخت!يو کثافتکار يباز قیمدت افتاده بود دنبال رف هی.م خوبه نیـ آرم بابک

.قبول شد باالخره!درسها رسوندمش

!گهیره به بابا م یحاال م!؟یگیم هیچ نایا ـ

م که بار  يددر.میکن یم که نم يباز قیرف!که میندار يرفت و آمد نجایماا!کار؟یچ میخواهیـ نه باباجون پول م بابک

و گوشت و  میخر یگرون نم يزایخرج خورد و خوراك مونهن که اونم چ هیفقط .تو خونه میهمه ش نشست!میومدین
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 ينطوریتون برم که منو ا تیقربون اون طرز ترب!شهیخرج و دخل مون جور م میکن یخرده کمتر مصرف م هیمرغ م 

.فرستن،اما من الزم ندارم یم شتریپول ب نیالبته خاله و شوهرخاله واسه ارم!نیبار آورد

 ینم يزیجوون جاهل بودم و عقلم به چ هیمن که .از شما شتریب یعنیدارم از شما و مامان دارم، ینه باباجون،هرچ ـ

فهمم که  یحاال م.نیگرفت یم رادیبهشون ا ادمهیاما  کردیمنولوس م یمامان گاه.نیکرد تیشما خوب منو ترب.دیرس

دفعه  هیم،یراه دور هم هست.ازم شهیناراحت م!حرف رو نیا نیبه مامان نگ کنمیالبته خواهش م!نیداشت ریچقدر تدب

!رهیگ یدلش ازم م

شما  يحتهاینص ادیباهام دوست بشه  خوادیآد جلوم و م یدختر م هیتا .حرفاتون تو گوشمه شهیهم نیچشم باور کن ـ

!ذارم یافتم و بهش محل سکم نم یم

.راحت التونیخ.میرانیمدرکمون که حاضربشه و ا.چشمممنون، یلیخ ـ

.رسونه خدمتتون یم سالم

م عمه خانم و فرزادخان تا منو  شهیهم.اونجا میر یوقتا م یگاه.عمه خانمه يمون همون خونه  حیتنها تفر.بعله بعله ـ

!کرده تیترب ينجوریپسر رو ا نیکه پدرت خورده و ا يریگن رحمت به ش یم ننیب یم

.نیمواظب خودتون باش.خداحافظ باباجون.ممنون یلیهس؟خ د،مامانیببخش.ممنون یلیخ ـ

شما؟ يسالم مامان جون درد و بالت بجونم بخوره،چطور ـ

.خرده الغر شدم اما خوبم هیمنم خوبم، ـ

.شما بخورم ياز اون دست پخت خوشمزه  امیزودترب شااهللایا.گهید خورمیم ییزایچ هی!يا ـ

 یسوغات هیبرم سرکار که واسه شما  يچند روز هی خوامیبعدش م.رمیاوال منتظرم که مدرکم رو بگ.مآ ینه حاال نم ـ

!ارمیخوب ب

براتون دعوت نامه  نیناراحت کنه؟اگهینم تتونیبهتر از شما؟بابا که اذ ارمیب یک يبرا.مه فهینه بابا،وظ.ممنون یلیخ ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨١

!خودم شیپ نیایبفرستم ب

.رشمادارمیخ ياز دعا دارم ینه مامان جون هر چ ـ

الحق که شما مثل .برسم نجاهایشما بوذکه تونستم به ا تیترب!بره ادمیشما  يکه محبتها ستمیوفا ن یمامان جون من ب ـ

 گنیم!يکه خورد يریگن رحمت به ش یبهم م نجاهمهیکه ا نیبار آورد ينطوریو منو ا نیده تا مرد باال سر من واستاد

 یم رادیکرد اما شما بهش ا یمنو لوس م یادمه بابا گاهی!شهیم ينطوریشه،بچه ابا لیکه پاك و اص رمادریش

 نمیو نفر رهیگ یدفعه دلش ازم م هیراه دورم .که بهتون گفتم نویا نیحاال به بابا نگ.شد تمیهمون باعث موفق.نیگرفت

!شمیم نیو عاق والد کنهیم

.گوشت مرغم گرونهخونه باالس و  هیکرا نجایالبته ا.هینه مامان جون،کاف ـ

.شهیجور م میخور یو کمتر م میکنیم ییصرفه جو ن،مایبفرست شتریب خوادینم.نه نه ـ

م رو  ندهیشما زن ا دیرم،بایم خواستم زن بگ یوقت هیاگه !اد یحرفا بدم م نیمن اصال از دختر و زن و ا.نه مامان جون ـ

!یکن دایبرام پ

ترو خدا !صداتون رو بشنوم شتریخرده ب هی خوامیم.آد قطع کنم یدلم نم!شهیم ادیسرتون که پول تلفن ز يفدا!نه  ـ

!خورمیغصه م نینکن هیگر

.آم یزود م. نیمواظب خودتون باش.باشه چشم چشم ـ

.نمایرفته س ستشین،نیبعله،خوبه آرم ـ

!اخالقم خراب بشه!برم نمایترسم س یم.نه،من تو خونه راحتترم ـ

.چشم چشم،فعال خداحافظ ـ

«.کردمیهمونطور واستاده بودم و نگاهش م.رو قطع کرد فنتل»

؟یکنیم ه؟نگاهیـ چ بابک
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!؟یبود گفت یچرت و پرتا چ نیا ـ

!فرستن ینم ینگم که پول حساب نارویـ ا بابک

!رفتم؟ يدنبال کثافتکار یمن ک ـ

!کردن فیکه گفتم چقدر ک نارویا یدون یـ نم بابک

؟يچرا منو جلوشون خراب کرد ـ

!که من گفتم بکو ییزایبرعکس چ یعنی!بگو که من گفتم نارویهم.يـ توام تلفن زد کباب

!؟يخوایم شتریباز ب.فرستن یپول برات م نقدریها ا چارهیب نیپسر ا ـ

پولها کفاف  نیکه ا میش شیقوم و خو یخانم ساسان نیریاگر قرار باشه با ش.میت پس فردا هزار تا خرج دار بابک

!شهیتموم م میوتشون کنشام دع هی!کنهینم

!؟یافت یبابات م حتینص ادی،ینیب یدختر رو م هیتا  م،توینیبب ـ

پسرم،دخترا در ظاهر خوبن و «گفت  یو م کردیم حتیبهم نص شهیبابام هم.ـ اره بجون تو،دروغ نگفتم بابک

برو !نکه انگشت بزن یستیداره؟عسل ن یبیچه ع!شو قیباهاشون رف!برو طرفشون گهیدل ادم م.خوشگل

!محبوب و ساکته قدرچ نیبب!آد که تروگول بزنه؟ یدختر م نیاصال به ا!دختره چقدر قشنگه نیبب!جلو،نترس

.ش هیبق.خب ـ

 نیهم!جاهاش رو حفظ کردم نیتا هم!رفته ادمینبود  ادیز.گفت یم م گهید يزایچ هیالبته .ادمهیجاش  نیـ تا هم بابک

اگه داشته باشه و سوال .نبود شتریخط ب هیش  هیبق!رمیگ یرو م یقبول ينمره .هیقدر که درس رو حاضر کردم کاف

آد؟ یاز آخر کتاب سوال نم موالمع!هیبرام کاف جدهیه فدهیهمون ه!نمره داره 2 ادیازش ب

«دمیپرس.م گرفته بود خنده»

اد؟یب ادتیش رو  هیبق یتونی،میخرده فکر کن هیحاال اگه  ـ
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شه؟یـ آره،اما فسفر مغزم حروم م بابک

بوده؟ یش چ هیبق نمیحاال که درسمون تموم شده،فکر کن بگو بب ـ

«طرفشون ها يو بر يدفعه گول نخور هیاما «گفت یآخرش م.کردیم فیکه تعر نارویا.بابا یچیـ ه بابک

جامعه دادن؟ لیکردن و تحو تیترب يخوب بچه ا!يپدرت عمل کرد حیاماالحق که خوب به نصا ـ

جمع کن تا من چندتا تلفن  زرویحاال بلند شو م!شهیوقت،مواجب من دوبرابر م نیهم گهید يته تا هف.ـ حرف نزن بابک

.امشب رو جور کنم يبزنم به بروبچه ها،برنامه 

سروبر را یبیآراسته با شکل مه یجوان نیرفت به بال یشب شیابل ـ

که دییـ بفرما بابک

!سروبر را یآراسته با شکل قشنگ یجوان نیرفت به بال یشب نیریش

آد  یم سیابل يداریحداقل من تو ب!خودت بزن يتو باغچه  لیدو تا ب یزن لیتو اگه ب!دکونت رو تخته کن پاشو

و دستور و پامو گم کردم؟ دمیرو د نیریمن بودم که تو خواب ش!کنهیوقت نم سیتو که تو خوابم ابل.سراغم

.ترو از گرداب گناه نجات بدم خوامیمنه که م ریتقص ـ

بر تو نخواهند نوشت يسرشت که گناه دگر زهیزاهد پاک يرندان مکن ا بیـ ع کباب

هوس  یباشه،تنگه غروب ادتیاما !تو گرداب میبر یدارم،با بچه ها،همگ الیمن خ.تو خونه نیتنها بش ریبگ امشب

!ها یاومدن با من رو نکن

!برو به منجالب فساد.به درك ـ

دست به برق و .رو تماشا کن یکارتون پلنگ صورت نیمن که رفتم تو بش!تدر ساحل نجا نیتوام بنش.ـ باشه بابک

!م واز نکن تا من از منجالب فساد برگردم یدر رو روکس.گازم نزن

.ذارم یترو تنها نم ؟منيبر يخوایم ییتنها!مرده شور اون رفاقتت رو ببرن ـ
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.؟يشد مونیش!ملعون يـ ا بابک

!یآم مواظب تو باشم که غرق نش یم ـ

!انوسیبه اق يزد گهیتو د!نجاتم دارم قهیتازه جل!وگرنه شنا خوب بلدم نمیب یـ نترس،من اب نم بابک

؟ینیبه ما بب يکاسه اب رو هم چشم ندار هی.لیـ آدم بخ بابک

!شهیم رید.حاال پاشو به بچه ها تلفن بزن ـ

تا !هم وجود داره ایداشت و تا آخر دنها ساله که وجود  ونیلیم!رنیگ یگرداب گناه رو ازمون نم!ـ هول نشو بابک

!رهیزنده س؛بساط گناه دا طونیش

؟يپس فردا جواب بد يخوایم نارویتو چطور ا ـ

من !رم جهنم یراست م هی،یکمرک يها يریو درگ يو کاغذباز یبدون معطل!جام معلومه!ـ من سوال جواب ندارم بابک

!ات بسته بوده هاو چشم يبهت نگفتم و گولم رو خورد یپس فردا نگ!یدوزخ

!پاشو تلفن بزن!گم یباشه نم ـ

 میزن یکجاش گناهه؟ما که فقط حرف م دنیرفتن و گردش کردن و خند رونیب قیبدونم،با چهارتا رف خوامیـ م بابک

!میخطر یب تیو کبر

!دونم،پاشو تلفن بزن یم ـ

«نهصبحو يخنده و بابک رفت سر تلفن و منم رفتم سراغ ظرفا ریز میزد ییدوتا»

پنجم فصل

.رونیب میو بعدشم شام بر تاژیاول پات میبا چند تا از بچه ها بر يشده بود عصر قرار»

باشگاه  يجلو یاما وقت. میرفت نیبا دو تا ماش یکه بچه ها اومدن دنبالمون و همگ میرو تازه کرده بود کارامون
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.لهیتعط راتیکه بعلت تعم میدیم،فهمیدیرس

«که بابک گفت کردیم شنهادیرو پ ییجا هی یهر ک.میرنامه رو عوض کنکه ب میستادیوا همونجا

.یکادلیپ میبر نیایبچه ها،ب ـ

.اونجا جمعن شهیمشت آدم ناجور هم هی.آم یمن اونجا نم ـ

.میخند یو م میگیبا هم م ؟خودمونيدار کاریـ تو به اونا چ نیرام

.میکار ندار یما به کس.گهیـ راست م وانیک

.آم یمن نم.نیباشه بر ـ

.گهیـ شبمون رو خراب نکن د وانیک

!جورن یلیهاشون خ یستن،بعضیهمه شونم ناجور ن.ش با من هیم،بقیبر ایـ ب بابک

و ؤانت و ساندرا  ایم،رویتا برگشت!از پشت سر،صدامون کرد یکیکه  میشد یم نیسوار ماش میداشت.شده بودم  یراض»

.میباهاشون بکن یکیسالم و عل هیتا  میصبر کرد.دن یما دست تکون م يرو دارن برا ادهیپ يکه از تو میدیرو د

«بعد همه با هم اشنا شدن قهیدق چند

ن؟یرفت یکجا م نیـ داشت ایرو

.بود لیکه تعط ناژیپات میاومده بود.میرفت ینم یخاص يـ جا بابک

.میبا ما بر نیایو دلتون بخواد،ب نیندار یخاص يـ اگه برنامه  ایرو

جا؟ـ ک بابک

.بحث يجلسه .جلسه س هیـ  ایرو

!ادیبرم که از توش حرف در ن ییمن دوست دارم جا.ممنون یلیخ.آد  یبحث و حرف بدم م یـ من از هر چ بابک

«ژانت و ساندرا ترجمه کرد که ژانت گفت يو برا دیخند ایرو»
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.آد یمن مطمئن هستم که از اونجا خوشت م.ایب ک،حتمایپاپ ـ

«شد خرده شل هی بابک»

.گذرهیبهمون خوش م یلین،خیایـ اگه شماهام ب ساندرا

«کرد و بعد به بچه ها گفت يفکر هی بابک»

ن؟یآوئ یبچه ها شماهام م ـ

.میذار یبا هم برنامه م گهید  يدفعه  هی. نیشماها بر.میبحص و گفتگو رو ندار يحوصله . ـ  نه بابا وانیک

م؟یبر نیمن و آرم نیش یـ ناراحت نم بابک

.مینیب یرو م گریبعدا همد.نیخوش باش نیبر.ـ نه بابا نیرام

«میشد نیسوار ماش هیو با بق میکرد یاز اونها خداحافظ خالصه»

!نیدار یقشنگ یلیخ نیماش!وضعتون خوبه  یاز نظر مال رانیـ شما انگار در ا ژانت

.ممنون یلیخ.رسه یم کهیآب بار هی!يـ ا بابک

خودته بابک؟ نیـ ماش ایرو

.کنهیفقط رنگش فرق م نهیمنم مثل هم نیماش یول نهیمال آرم نیا.ـ نه بابک

مثل هم؟ نیـ چطور دو تا ماش ایرو

جور باشه که  هی زمونیهمه چ خوانیم،مینه دخترخاله پسرخاله ا!خرن جفته یواسه ما م یـ ننه باباهامون هر چ بابک

!مینزن گهیسرکوفت سرهمد

!میفهم یکه ما نم نیکنیمصحبت  یشما فارس یـ وقت ژانت

!شهیم یچ یسیسرکوفت به انگل دونمیآخه نم.میکن یصحبت نم یفارس گهیخوام،دیـ عذر م بابک

«همه رو براشون ترجمه کرد بعد»
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!مثل هم بوده نیخون یهم که م يحتما رشته ا.نیهست یـ شما زوج جالب ساندرا

تازه دارن !همه نیفرستن ع یم رانیکه واسه مون از ا هم یی يرشلواریز.خود داره يکه جا یلیـ رشته تحص بابک

،در  نیجلسه که گفت نیا یراست!تا زنهامون هم شکل هم باشن رنیکه واسه مون بگ گردنیدنبال دو دختر دوقلو م

ه؟یمورد چ

.ـ احضار روح ژانت

!بحث و گفت و گوئه؟ نیشما که گفت!ـ احضار روح؟ بابک

.گمدوستاتون نخواستم ب يـ جلو ایرو

!کنن یولمون نم ارنیچشممون ن شیمارو پ يتا روح تمام مرده زنده !ریـ نخ بابک

.زهیانگ جانیجالب و ه یلیـ بابک خ ایرو

!ن؟یرو بجونبون یقراره مرده ک ن؟حاالیکار دار یـ بابا شما به مرده ها چ بابک

.ستین یـ روح شخص خاص ساندرا

.نش مهمهجنبوند!کنهیپس مرده ش فرق نم!ـ آخان بابک

؟یساکت نقدریتو چرا ا نیـ آرم ایرو

.ذاره من حرف بزنم یبگم؟بابک اصال نم یچ ـ

 شهیمن هم نیواسه هم!رهیم سرش کاله م شهیهم!سیاهل دوز و کلک و زد و بند ن!ساده س نیآرم نیـ ا بابک

 لیفردا،کلمه به کلمه تحو تا نیجلوش و بهش بگ نیبذار یفقط پنجاه ا کتاب درس نویا!سرو زبونه یطفلک ب.مواظبشم

!يبد

!ذارهیواو از توش براتون جا نم هین،یایصبحش که ب فردا

.ستیمحجوب هست،اما پپه ن.آد یـ بهش اصال نم ایرو
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مادرتون؟ ای نیهست هیشب شتریبه پدرتون ب.نیهم هست هیاز نظر صورت و اندام شب یلیـ شماها خ ژانت

.مادرمون ـ

.باشن یقشنگ ينهامادراتون ز دیـ پس با ایرو

.ممنون یلیخ ـ

!رو هوا زدنتون رانیـ پاتون برسه ا ایرو

!م؟یـ مگه ما گنجشک بابک

 یم رشونیدختر زشت گ افهیخوش ق يشن،پسرهایزشت م يخوشگل زن مردا يدخترها.بوده نطوریهم شهیـ هم ایرو

!آد

زن گرفت مثل قرص  هیرفت .و قدبلنده پیو خوش ت افهیخوش ق یلیعمو دارم که خ هیمن .ایرو گهیـ راست م بابک

ازش  یوقت!دختر زشت و چاق و قدکوتاه رو گرفت هیکرد اما باالخره طالقش داد و رفت  یمدت باهاش زندگ هی!قمر

مرد  ریآد و دختر زشت گ یمرد زشت م ریگفت از بس همه بهم گفتن دختر خوشگل گ يرو کرد نکاریچراا دنیپرس

!زن زشت گرفتم هیکه رفتم زن خوشگلم رو طالق دادم و  نهیا!سرم کاله رفته مکردی،همه ش فکر م افهیخوش ق

؟راحته؟ هی یش راض یـ حاال از زندگ ژانت

.ـ اره،راحته بابک

!زن زشت ازدواج کنه و راحت باشه؟ هیبا  افهیمرد خوش ق هی شهیـ چطور م ایرو

!حاال راحته گمیم که نایواسه ا.ماه بعدش از غصه دق کرد و مرد شیـ آخه ش بابک

«دنیخند همه»

بهش نگفتن؟ يزیعموت زن اولش رو طالق داد،پدر و مادرش چ یـ وقت ژانت

مرده بود اما پدرش که پدربزرگ من باشه،اونموقع زنده  ششیسال پ یلیـ مادرش که مادربزرگ من باشه،خ بابک
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!دیاصال نفهم یعنی.بهش نگفت يزینه اونم چ.بود

د؟یـ چطور نفهم ایرو

همون  کردیرو هم فکرم یزن دوم.دید یرو نم يزیـ آخه اون موقع بابا بزرگم صد و دوسالش بود و چشماش چ بابک

!س یزن اول

ازدواج کرده؟ یمگه تو چه سن!ر؟؟یپ نقدریـ چراا ساندرا

رد عالقه ش سه چهار تا زن طالق داده تا دختر مو.بوده افهیخوش ق ایهاش گو یاونم  جوون چارهیب!رید یلیـ خ بابک

.کرده و بعد بچه دار شده دایرو پ

نه؟ ایـ دختر مورد عالقه اش باالخر خوشگل بوده  ایرو

اما تا دلتون بخواد خانم !ش بود گهید يپاشم کوتاه تر از پا هیخرد سرش طاس بوده و  هیفقط .ـ اره،بدنبود بابک

.بابابزرگم که عاشقش بود.بود

.يذاریسربه سرمون م يـ دار ایرو

فوت کرد؟ ییـ حتما چند وقت بعداز مرگ مادربزرگت ،پدربزرگت از تنها ژانت

!مرد یم نم گهیسال د ستیاگه به خودش بود ب!میـ نه بابابزرگم رو خودمون کشت بابک

«دفعه با هم گفتن هیکه هرسه دخترا  کردیبابک صحبت م يطور»

!!نش؟یخودتون کشت ـ

«خونسرد گفت یلیخ بابک»

!که نه نیکنیشما فکر م که ياونطور ـ

«دنینفس راحت کش هیدخترا  همه»

مش؟یخودمو کشت یبود که گفت یـ پس منظورت چ ایرو



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٠

 مشیبعدش قلبش گرفت و رسوند.شد و باهام دعوا کرد یعصبان.بلند بود یلیضبط من  خ يروز صدا هیـ  بابک

.اونجا مرد مارستانیب

ـ سکته کرده بود؟ ژانت

حالش خوب شده .دکترا فرداش مرخصش کردم.سین شیزیگفتن چ مارستانیتو ب.شده بود یبخرده عص هی.ـ نه بابک

.بود

نکردن؟ یدگیبهش رس مارستانیـ تو ب ساندرا

.دنیبهش رس یلیها خ چارهیـ نه،ب بابک

!مرد؟ يباالخره چطور یگیحاال م!بابک  يمون کرد ونهیـ د ایرو

نگاه به من کرد و  هیو  دینفس بلند بکش هی»دن و همونجور گفتمردن پدربزرگش رو درآور يشروع کرد ادا بابک»

!چونه انداخت و مرد هیبعد چشماشو بست و 

!ـ منظورم علت مرگش بود ایرو

 يکرد به پا ری،عصاش گ نییپا ارمشیب مارستانیب يبغلش رو گرفته بودم که از پله ها ریز.گهید یچیه!ـ آهان بابک

!و مرد نیپله ها با مغز اومد رو زم يول کردم از باال رو رم،خودشیمن،امدم عصاش رو بگ

«!کردنیهاج و واج بابک رو نگاه م نطوریهم دخترا»

!؟يـ انوقت تو ناراحت نشد ایرو

خونه اونقدر شلوغ .من يآخه تمام مراسم سوم و هفتش افتاده بود تو امتحانها.ناراحت بودم یلیخ.ـ چرا نشدم بابک

!ستم درس بخونمتون یپلوغ بود که اصال نم

!یهست یاحساس یـ واقعا پسر سنگدل ب ایرو

صد و پنجاه شصت  میکردیولش م!آورد یتازه داشت دندونم در م.صد و دوسالش بود امرزیخداب!چه؟ یعنیـ  بابک
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!چقدر هوا داره؟ نیزم يمگه کره !کردیسال عمر م

!گفت من به جامعه خدمت کردم شهیتازه م!رسهینم يزیهر  بخواد انقدر عمر کنه که به نسل بعد چ اگه

«دنیدوباره خند همه»

.جلو اون خونه.جا نگه دار نیک،همیـ پاپ ژانت

!صدا نکن کیـ ترو به امواتت قسم منو پاپ بابک

.مشکلخ یـ برام تلفظ اسمت کم ژانت

بگو با!نداره که يـ قربونت برم کار بابک

ـ با ژانت

!کیـ پ بابک

.کیک،پاپیـ پ ژانت

!یش رو درست گفت یحاال حداقل نصف.نیآفر ـ بابک

دادنه؟ ادیزیچه مدل چ نیا ـ

!به شاگرد فشار آورد دینبا.ـ آموزش پله به پله س بابک

.میشماها رو بعنوان مهمون با خودمون ببر دنیاجازه م نمیتا من برم بب نیـ شماها صبر کن ژانت

 ریسربه ز ،روحیطانیش ث،روحیروح خب!زیتو هر سا کنمیم روح ظاهر!بودم ومیـ بهشون بگو من خودم سالها مد بابک

!يروح کرد!یروح عمل!بیو نج

«برگشت و گفت گهید قهیرفت و چند دق ژانت»

.میرو با خودمون تو جلسه شرکت بد یبچه ها متاسفانه اجازه ندادن که کس ـ

.ـ بهتر بابک
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.نیدید یمراسم رو م نیکه شماهام ا خواستیدلم م یلیخ!شد فیـ ح ایرو

آدم بره سربه سر مرده ها بذاره؟ هیاصال چ.م خوب شد یلیخ.ـ غصه نخور بابک

.نیبرنامه تون رو خراب نکن. نیشماها بر کنمیخواهش م ـ

.ذارم یـ نه،من شمارو تنها نم ساندرا

!ـ بازم به معرفت تو بابک

.آم یباشما م.رم تو جلسه یـ منم نم ایرو

.میبر خوادیهرجا که دلتون م.میشما هست اریما در اخت نیک،آرمیباپ ـ

.ما يخونه  میو بر میریبگ يزیچ هی ن،شامیاگه موافق باش ن،امایاریـ شما صاحب اخت بابک

.هیـ عال ساندرا

 یو همگ نگیرو بابک گذاشت تو پارک نیخودمون ماش يخونه  میو رفت میگرفت ییزایچ هیو سرراه  میکرد حرکت»

«بابک به من گفت.و آپارتمانت میدیرس یوقت.باال میرفت

!ها یاگه زنگ زدن،در رو وا نکن ـ

؟یچ يبرا ـ

 گهیدفعه در واز بشه چندتا د هی سیخوب ن آدیبابا چهار تا مهمون که واسه آدم م!ـ خدا منو مرگ بده از دست تو بابک

.انیم ب

.گهیمهمون مهمونه د.داره یبیچه ع ـ

 یدفعه م هی!زنن یم شیعمه ت رو انگار آت يامشب از اون شباس که مو!خرسر یسرخر ب نکهیا یعنی!ـ آدم هالو بابک

!نجایخودش و شوهرش و اتل و متل بلند شدن اومدن ا ینیب

.لقمه بخورن هیغذا که هس اونام .انیخب ب ـ
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در  درمنواد،پیاگه عمه ت ب ندفعهیا!پسر!نجایا ارمیرو داده دست من ب يـ داغت به دل مادرت بمونه که چه پپه ا بابک

!آره که یم

.نیهم.فقط در رو واز نکن.نباشه تیتو کار اصال

ن؟یگیدر گوش هم م یچ نیـ اونجا دار ایرو

...زنگ یاگه کس گهیبابک م یچیه ـ

«رفت تو حرف من  و گفت بابک»

ت بجونم برو درد و بال!کتاب وردار و برو تو اتاقت مطالعه کن هیتو برو !جون،قربون اون شکل ماهت برم نیآرم ـ

!بخوره

«و گفت دیخند ایرو»

.هی ییپسر صادق و راستگو یلیخ ـ

«گفت ایکه رو میکردیصحب م يو از هر در میو مشغول خوردن شد مینشست زیو دور م میکرد میتقس.بود تزایپ شام»

.نیموند یم رانیهمونجا تو ا ن،خبیکه درس خون نجا؟شمایا نیشد که شماها اومد یچ ـ

.نبودم لیما ادیمن ز.خارج از کشور ادیب خواستیدلش م.شدـ باعثش  بابک

ن؟ینجائیچندساله که ا!بابک نیا طونهیـ از بس ش ایرو

؟یینجایتو چندوقته که ا.سال ش،هفتیـ ش بابک

.ـ هفت ،هشت سال ایرو

ا؟یـ چندسالته رو بابک

.سال کیو  ستیـ ب ایرو

نجا؟یا ياومد یسالگ زدهیحدود س یعیـ  بابک
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.ـ آره ایرو

ـ تنها؟ بابک

.ـ تنها ایرو

!دختر دوازده ساله،تنها هیشه؟یم يچه جور ـ

؟يشد که اومد یـ اصال چ بابک

.کشهیساعت طول م هیکنم، فیبخوام براتون تعر.مفصله انشیـ جر ایرو

.بگو م،خبیندار يـ ما که کار بابک

.جالب باشه دیحتمابا.کن فیا،تعریـ آره رو ژانت

!جالبه یلیـ آره،خ ایرو

.نگو شهیت م یـ اگه باعث ناراحت بابک

.کردم فیبراتون تغر ییزایچ هیبعدش  دیم،شایـ فعال شاممون رو بخور ایرو

 يتو یشام جمع شد و ژانت ظرفارو شست،همگ زیم یوقت.دم کرد ییرفت و چا ایو رو میخورد یبا خنده و شوخ شام»

.میسال نشست

«حس کرد که گفت نویا ایخود رو.میبود ایمنتظر گوش کردن سرگذشت رو میاریخودمون ب يبه رو نکهیبدون ا انگار

اما تا دلتون بخواد محبت تو دلهامون .ياز نظر ماد م؛البتهینداشت یخوب یزندگ.کارمند ساده هی.کارمند بود هیپدر من  ـ

.بود

 يالبته تو دو تا اتاق طبقه .میدکریم یزندگ ياجاره ا يخونه  هیکه با پدر و مادرم تو  میبرادر و خواهر بود هی

.که حوصله تون سر نره کنمیم فیخالصه براتون تعر.بن بست يکوچه  هیشهر بود،ته  يوسطها.باالش

که بود با اصرار و کمک مادرم،تمام  ياومد خونه که تا اون موقع من و برادرم،هرجور یم 5،45ساعت  يعصر پدرم
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.میدرسهامون رو خونده و تموم کرده بود

باباتون خسته از سرکار برگشت خونه،کتاب و دفترتون تو  یکه وقت نیگفت مشق و درسهاتون رو تموم کن یم امانم

.اتاق وك ولو نباشه

!بود که دفتر و کتاب ماهام توش پخش و پال باشه یچ يدو تا اتاق دوازده متر گهید.گفت یم راستم

 مینداشته باش يبابا اومد،کار یکه وقت میهامون رو تموم کنزودتر درس خواستیما هم دلمون م ن،خودیرو بخوا راستش

.ششیپ مینیو بش

تو  ياومد،شاد یخالصه بابام که م.مون ساده بود اما با محبت و عشق یزندگ نیکه بفهم کنمیم فیبراتون تعر نارویا

.شدیخونه کامل م

.اومد باال یشست و بعد م یو صورتش رو م اط،دستیسر حوض تو ح اول

بعد .کردنیم گهیبا دوتا لخند،سالم اول رو به همد دنیرس یتا بهم م.حوله بدست تو بالکن باال منتظرش بود ممامان

!نوبت سالم دوم بود

؟بچه ها کجان؟ يخبرر؟چطور ،چهیسالم،مونده نباش.دادیجوابش رو م ،بابامیسالم،خسته نباش گفتیبهش م مامانم

بود؟ ادیخبرا بود اداره؟امروز کارت ز ؟چهيبچه ها توئن تو چطور.گفت،خوبم یم مامانم

چطوره؟حاج خانم  یهر روز،تو چه خبر؟حاج ،مثليگفت،ا یم کردیکه با حوله سرو صورتش رو پاك و خشک م بابام

چطوره؟

.تو تا برات خبرا رو بگم ایب.گفت،خوبن سالم بهت رسوندن یم مامانم

اون  چوقتیم،هیدید یپنجره م يرو از پشت پرده  زایچ نیاهفت سال از من بزرگتر بود،تمام  شیو برادرم که ش من

!ره ینم ادمیدوتا لبخن که مثل صد تا حرف عاشقانه بود از 

بار بهشون  هی يو مامان روز کردنیم یخانم و حاج آقا،پدر و مادر مامانم بودن که دوتا خونه اونطرف تر زندگ حاج
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.زدیسرم

خودش،هم به اونا  هی یبابام با اون دست تنگ.اونام وضعشون خوب نبود.ونستدیاونا رو مثل پدر و مادر خودش م بابام

که گفتم ،دو تا اتاق اجاره  نایا يهمه  یعنی.و هم به مادر خودش که اونم دو تا کوچه باالتر خونه ش بود دیرس یم

.کردنیم یکرده بودن و توش زندگ

.احمد ییدا.برادر داشت هیود اما مامانم مرده ب یتک خانواده بود که پدرشم تو  بچه گ يبچه  بابام

مدل و سر  نیآخر نیبا ماش!یبرگشته بود و اونم چه برگشتن يروز هیاما .از خونه قهر کرد و رفته بود شیسال پ یلیخ

!پرپول بیو ج یو وضع حساب

اون .دهب ودش یعال یلیخالصه وضعش خ.یبه چه بزرگ دهیشهر خر يباال يخونه  هیگفتن  یشناختنش م یکه م اونا

 هی!بوده یبهانه ش چ نیحاال بب.نشد داشیاون طرفا پ گهیبعدش رفت و د!دفعه م که اومده بود،واسه پز دادن بود هی

 دهیجواب م ،بهشیزنیکه چرا به مادرت سرنم گهیبهش م و ندشیب یم یاتفاق ابونیتو خ ییجا هی ایبارکه حاج آقا  گو

!رو خط انداخته بودن نمیاوندفعه که اومدم ماش!ن تیترب یون بمحله ت يگرفتارم،بعدش م بچه ها یکه حاج

!بهتر؟ نیاز ا ست؟استداللین جالب

  يرفت خونه  یسر م هیو  شدیو هم به مادر خودش،عصر به عصر بلند م دیرس یم نایبود که بابام هم به ا نیا خالصه

.گشتیوبرم وردخیاونجا م ییچا هیو  زدیسرم به حاج خانوم و حاج اقا م هیمادرش و 

و سفره  میخوردیسفره م هیشام رو دور هم سر.شام حاضرباشه دیتابرمگشت خونه،با. دونستیهم عادتش رو م مامانم

 .بود اطی،ظرفا لب حوض تو ح شدیکه جمع م

.رو چشم زد مونیزندگ يدونم کدوم چشم شور ینم

!مامان شکست يتارك الصلوه شد و روزه  بابا

!مون مون،اخالقمون،محبتمون،عشقیخونه مون ،زندگ.عوض شد زیچ مدت کوتاه همه هی تو
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.خواست ونیزیشروع شد که مامان از بابا تلو یاز وقت زیچ همه

.بودن دهیاونام تازه خر.بود دهیهامون د هیاز همسا یکی يخونه  ایگو

.خرهیو براش م رهیگیبابا گفت که از اداره ش وام م.دیکش شیصحبتش رو پ.روز که بابا از سرکار اومد هی

!نیو هم نیهم.دهیم یمغازه س که قسط هیبهش گفت  مامان

و چرخ  یو ضبط و جاروبرق زرریو فر خچالیو  ونیزیما پر شد از تلو يما،دو تا اتاق اجاره ا يعرض چند روز خونه  در

!يخور زناهاریو گاز و مبل و م یاطیخ

!پنجره واستاد ي شهیاتاق و پشت ش رونیعشق رفت ب يجا واسه محبت تنگ شد و مجبور گهید

.میجا بزرگتر رو اجاره کن هیشد که  قرار

 یبا هم سرسفره،وسط اتاق نم گهیشهر،د يباال یآپارتمان بزرگ و کم هیبه  میو رفت میکرد یماه بعد اسباب کش هی

بغل  میخواست بپر تا هر وقت دلمون مینم نشست نیزم ير و گهید.میشدیجمع م يخور زناهاریو جاش،دور م مینشست

زد که مواظب باش مبل  یطرف بابا،مامان داد م میفتر یاز ماها م یکیو اگه  مینشست یمبل م هیهر کدوم رو .بابا

!نشکنه

.زدیبابارو با دست خودش چنگ نم يمامان رختا گهید

!بود زریزده تو فر خینون .که نمازبخونه و بعدش بره نون تازه بخره شدیبابا صبح زود بلند نم گهید

!تو فالسک آماده بود ییچا.که با صداش ماهارو دور خودش جمع کنه کردیاتاق قل قل نم يسماور کوشه  گهید

و  میداشت ییتو خونه دستشو.شست که مامان براش براش حوله ببره یبابا لب حوض دست و صورتشس رو نم گهید

!بود زونیآو وارشیحوله به د

.اومد تو آشپزخونه رکسیو جاش اجاق گاز فردار و طرف پ يانبار يتاد گوشه مامان اف يزیو د يا لهیفت چراغ

غذاهامون عوض شد و رنگ و !بود خچالیهفته تو  هیخورد و خوراك .نرفت رونیب دیمامان هر روز واسه خر گهید
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!غذامون هم عوض شد يبو

.مامان راحت شده بود کار

!پاك شده يگرفت و سبز یشده م يبسته بند گوشت

.بود کاریروز ب ي هیو بق کردیساعته ناهارش رو درست م ود

!کارتون داشت ونیزیتلو.من و داداشم هم تا دو ساعت از شب گذشته ،هنوز تموم نشده بود يو مشقها درس

.از سرکار اومده بود و هنوز دفتر و کتاب ما،وسط اتاق ولو بود بابا

،با ما  یعشق و محبت ،بعداز اسباب کش!خانوم،هر روز سر بزنه سختش بود که به مادرش و حاج آقا و حاج گهید بابا

!ومدنیخونه ن نیبه ا

.دیبابا و مامان شروع شد و کار به دعوا کش اختالف

.کنه دایکار دوم هم پ هیمجبور شد !قرض ریتا خرخره رفته بود ز بابا

بابا قرضهاش رو .ضع مون کم کم خوب شدو.شرکت باز کردن هیمدت هم از اداره استعفا داد و با چند نفر  هی بعداز

!یو چ یو چ یو بعدش چ نیو بعدش چند تا زم الیو هیخونه و بعد  هیو بعدشم  دیخر نیماش هیداد و 

!یو چ یو چ یو چ متیو طال و جواهر و لباس گرون ق دیخر نیماش هیگرفت و بابا براش  ادی یهم رانندگ مامان

 یاستخر م ایدوره داشت و  ایوقت شب شرکت بود و مامان با دوستهاش  ریتا د بابا.میدید یو م گریکمتر همد گهید

.زایچ نیو ا شگاهیرفت و کالس فالن و آرا

.تو اتاق خودمون میرفت یکدوم م م،هریم تو خونه بود یوقت

 کاریبابا چدونم  ینم!میباش شیچندسال پ يکه ما همون خونواده  کردینم د،باورید یمارو م یکیاز چندسال اگه  بعد

زن  هیبعد از چندوقت گندش در اومد که بابا .کردیخالف م يحتما کارها!کردیکه پولشهاش رو با پارو جمع م کردیم

!گرفته گهید
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 يمدت بعدشم من داداشم رو با چند تا بچه  هیبود و  دهید ابونیتو خ بهیمرد غر هیوقت بعد داداشم،مامان رو با  چند

!الت و اشغال

و داداش و مامان تو همون  میکرد یجا زندگ هیش  گهیمامان و بابا از هم جدا شدن و من و بابا با زن دسال بعد  هی

!که داداشم معتاد شده میماه بعدش خبردار شد شیخونه و ش

!نبوده،تصادف کرده و جابه جا تموم کرده يدر حال عاد یروزم خبر آوردن که داداش وقت هی

!م شدم سرخر واسه بابا  و زن بابامکرد و من گهیشوهر د هی مامان

!کردن ونمیجا پانس هیو  لیتحص يبه هوا نجایشد که فرستادنم ا نیا

!ونیزیتلو ریتقص ایبابا بود  ریتقص ایمامان بود  ریدونم تقص ینم کنمیکه فکر م حاال

و محبت و وفا و  ،عشقیاسباب کش ،موقعیمیدوتا اتاق قد نیکه تو ا کنمیهمه سال ،همه ش فکر م نیبعد از ا حاال

!میرو کجا جا گذاشت یمهربون

پول برام  یمزاحمشون نشم کل نکهیکدوم واسه ا ران،هریا امیسر ب هی دیشا گمیو م زنمیبابام تلفن م ایتا به مامان  االنم

!نجایکنن ا یحواله م

.!من یداستان زندگ نمیا

«.که تموم شد،اشک تو چشماش جمع شده بود حرفش»

«بلندشد و گفت کردیاشکش رو پاك م کهیبوجود اومده بود که ژانت درحال ینیجو سنگ.گفت ینم يزیچ یکس

.خوشمزه بدم يقهوه  هیبهتون  تونمیقهوه کجاست،م یبگ ک،اگهیباپ ـ

!هیما و در زدن همسا ي ختهیـ دل گر یبه فارس بابک

«گفت یسیبع انگل بعد»

!ها یو پاش کن ختیو ر ياریندر يس،اما شلخته باز يا شهیتو همون قفسه ش ـ
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!یفهم یبعدا م!بمیبا نظم و ترت یلیـ من خ ژآنت

!کرده زیممثقال گوشت تن ما دوندون ت هی نیانگار واسه ا نمیا!نفهمم اهیصدسال س خوامیـ م بابک

!کیاو،باپ»ژانت که گفت ياومد و بعد صدا يزیچ هی کستنیافتادن و ش يدفعه از تو آشطخونه صدا هی»

بود؟ یحاال چ!؟؟يدیبهمون نشون م بینظم و ترت يدار!کیـ حناق و باپ بابک

«و فنجون رو به باباك نشون داد رونیفنجون شکسته از تو آشپزخونه اومد ب هیبا  ژانت»

!چالق شه دستت دختر.گرفت شیآت گرمیج!ـ آخ بابک

sorryBapiـ ژانت k

کوچولو و  يمجسمه  هیآپاژور که اونم افتاد رو  میو به س اومد برگرده و بره تو آشپزخونه ،پاش دم در گرفت تا»

«!کستیمجسمه هه ش

!ohmygodـ ژانت !

که يبرد نیتمام جهاز ننه م رو از ب!یقهوه درست کن خوادینم نیبرو بش ایب!کنه دختر لتیـ خدا ذل بابک

«گفت دیخند یدراومده بود و م یکه از ناراحت ایرو»

.االنم واسه من ناراحته.کنهیو پاش رو گم مناراحته،دست  یژآنت وقت ـ

تاوونش رو پس  دیما که نبا ي هیبد کردن،اسباب اثاث يکارا ایپدر و مادر رو!ـ ترو خدا غصه نخور ژانت جون بابک

!بدن

«از تو آشپزخونه گفت  ژآنت»

!کنم دایتونم قهوه رو پ یآخه من نم ـ

!گهید کریـ بغل ش بابک

ست؟ـ خب ،اما شکر کجا ژانت
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.ییچا هی یقوط شیـ همونجا پ بابک

کجاست؟ ییچا یـ و قوط ژانت

.ـ همونجا که قندها هس بابک

ـ حاال بگو ظرف قند کجاست؟ ژانت

!همونجاس،جلو چشم کورت!ارنیـ خبرت رو واسه م ب بابک

«گفت دیخندیم کهیدر حال ژانت»

!س شهیو چندتا ش ریو ش وهیو م يسبز یو ماست و کم ریچشم کور من کره و پن جلو

!کار؟یچ یرفت خچالیـ شلخته خانم سر بابک

!خچالیاومدم سر یچ يدونم برا یخودمم نم!شدم جیگ یحساب!من يـ خدا ژانت

.اریرو وردار ب وهیهمون ظرف م می،قهوه نخواست نیبرو بش ایـ ب بابک

!؟ وهیـ ظرف م ژانت

 رکجاست؟بغلیپرسه پن یدوباره م.خچالیتو  ریغل پنب گمیکجاست؟من م وهیم!کنهیـ حاال دوباره شر وع م بابک

!ییدستشو رکجاست؟تویش.ریش

«بلند شد و گفت دیخند یم کهیدر حال ساندرا»

.رم کمکش کنم یمن م ـ

کرد و گفت ایبه رو ینگاه بابک

؟یسربه پدر و مادرت بزن هی يبر يخوایتنگ نشده؟نم رانیا يدلت برا ـ

من مزاحمشون  خوادیپدر و مادرم هم که دلشون نم.دارم که دلم رو بهش خوش کنماونجا ن يزیکار؟چیـ برم چ ایرو

.بشم
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.یچ ن،همهی،ماشیخونه،زندگ.راحتم نجایا

؟يندار نجایم ا يزی،چي،نامزدیـ دوست بابک

دوست .ادیخوشم نم زایجور چ نیبهت بگم اصال از ا دیـ نامزد؟نه،اگرم منظورت از دوست ،دوست پسره،با ایرو

!ساده یدوست هیفقط .سر،دختر اما مثل شماهادارم،پ

!بهیعج یلیخ گهید یکی نیـ ا بابک

 يبرا!منو از هم پاشوند يو دور شدن از اصل بود که خونواده  يبند وبار یب نیهم.ـ آره باور کردنش سخته  ایرو

بند به  يو پا ياق اجاره اتو همون دو تا ات دمیخودم رو همون دختر کوچول د شهیهم.نجایکه اومدم ا یاز موقع نمیهم

.رسوم

«شد و گفت یعصبان ایفقط نگاهش کرد که رو بابک»

!کنه؟ یسالم زندگ نجایدختر ا هیکه  بهیعج یلیبرات خ ـ

.بهیعج یلیخ!ـ اره بابک

.فکر کن يخوایهرجور م.ستیـ مهم ن ایرو

؟ير یـ دانشگاه م بابک

.يسال سوم معمار.ـ آره ایرو

؟یکنینم کاری،چیکنیم کاریچ ننیبهت بزنن بب يسر هی ومدنین نجایتا حاال اـ پدر و مادرت  بابک

«تکون داد یسرش رو به عالمت منف ایرو»

؟ینرفت رانیبارم ا هیچندسال، نیـ ا بابک

.اونا شیآد برگردم پ یخوشم نم.ـ نه  ایرو

؟يشوهر کردن ندار الیـ خ بابک
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کردن اما ازشون خوشم  يازم خواستگار نجایا يها یرانیدو تا از ا یکی البته.بشه،چرا دایآلم پ دهیـ اگر مرد ا ایرو

.سردن!خنی.آد یخوشم نم نجایا ياز مردها.ومدهین

.خورهیبه درد نم یـ نه بابا،شوهر خارج بابک

چرا؟ ـ

 رونشونیچزونن شون،نه ازخوننه ب ینه م!دنینه بهش فحش م!زنن یزنشون رو م ،نهیخارج يـ آخه مردا بابک

!ندارن یگرم!پدرسگ ها خمی!ننکیم

.!؟یگرم یگ یم زایچ نیتو به ا ـ

مثال به !رو بهانه کنه يزیچ هی ید،کشکیاز راه که رس دیشوهر با!گهید شهیگرم م زایچ نیبا هم ییزناشو یـ زندگ بابک

توپ و تشر با  دیاگه زنش گفت آره که با)؟يامروز خونه رو جارو کرد!زن  !(خشن يزنش بگه البته با اخم و صدا

(!رفت نیفرشها از ب ؟کركیزن یهر روز خونه رو جارو م یواسه چ(سرش داد بزنه

 ادیبه تو  یپس ننه ت چ!گندو کثافت خونه رو گرفته(بازم سرش داد بزنه دیزنش گفت نه جارو نکردم،با اگه

کتکش بزنه؟ خورهیتا م!بعد کمربند بکشه به جون زنش!)داده

بعد داد !کنه که دلش وا شه هیواسه خودش گر یساعت هیگوشه و  هیبکنه که بره  بعدولش!بزندش یساعت مین هی

 یشوم چ فهیضع(بعد ازش بپرسه.بره یم ییدوخ براش چا یزنش م)شده؟ یمن چ يزهرمار ییچا نیپس ا(بزنه

ته امشب چلو به تو گف یک(؟یکه چ!زنه ونبج فتهیبلندشه و با کمربند ب دیدوباره با.زنش بگه مثال چلوخورشت!)میدار

زن  سفره .(بعد صداش کنه.کنه هیگر یساعت میدوباره ولش کنه که ن.که زدش یخالصه حساب!)؟یخورشت درست کن

.کشهیو شام رو م ندازهیو زود سفره رو م  شهیزنش بلند م(رو بنداز

خبره هر روز سرش چه (بگه دیاگه گفت آره که با!)امروز ننه ت بهت سر زده؟(از زنش بپرسه دیرو که خوردن با شام

اگه گفت که !)مسافرخونه س؟مگخ من خون کردم که تو رو گرفتم؟ نجایمگه ا!نجا؟یآد ا یو م نییپا ندازهیرو ننه ت م
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سر به دومادشون  هیآن  یدخترم دارن؟نم هی کننیفکر نم.داننه بابات ولت کردن به امان خ(بگه دینه،سرنزده که با

!رو بکشه بجون زنه بلندشه و کمربند دیدوباره با!)بزنن

 یزندگ نیا يکجا!بخره دیکمربند با هی يهفته ا ينطوریا!حد اقل فکر کمربند بدبخت باش!داره؟ سمیمگه ساد ـ

!گرمه؟  ییزناشو

!تنیهمه ش در حال فعال!شهیس هم دهیدونم،اما بدنشون گرم و ورز یشون  رو نم یـ زندگ بابک

.«که از خنده غش کرده بود گفت ایرو»

!مرد گنیم نیبه ا!هیقعا عالوا ـ

!وانهید گنیم نیبه ا ـ

بخن؟ یخارج يمردا گنیچرا م. یفهم ینم زارویچ نیـ تو ا بابک

غذا  رونیب میر یم يزم،دوتایاشکال نداره عز(گهیم سیغذا حاضر ن نهیب یو م رسهیاز راه م یوقت نکهیا واسه

آژانس،نظافت  هیزنم به  یزنگ م.رو ناراحت نکن ودتزم،خیعز سیمهم ن(گهیم فهیخونه کث نهیب یم یوقت)میخوریم

(نجایبفرستن ا یچ

تازه )یداشت یشام نگه ش م يمادرت حالش خوب بود؟کاش بر ا(گهیسر اومده اونجا م هیفهمه مادرزنش  یم یوقت

ده و باهاش حرف ز دهیدوران دانشکده ش بودخ د یمرد رو که همکالس هی ابونیفهمه که مثال زنش تو خ یم یوقت

(!یچه اتفاق جالب!اوه(گهیم

!پدرسگا خنی

!برق بپره وزیکنه،فیم نیف!ها بشکنه شهیکنه،شیعطسه م!،خونه بلرزه کنیسرفه م!جذبه داشته باشه دیمردبا

!ه؟ی یمال چه وقت ستمیس نیا يدار یجالب يها دهیواقعا  ا ـ

 شهیهم گنیکه م  نهیجالب ا!کردنیرفتار م يطورنینئائدرتال با زنهاشون ا ياسناها ایدونم اما گو ینم قهیـ دق بابک
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!موفق بودن

«قهوه اومدن تو سالن ینیس هیموقع ساندرا و ژانت با  نیهم تو»

خنده؟یم نقدریا ایکه رو گهیم یداره چ کیـ باز باپ ساندرا

!کردم حیخودم رو براشون تشر ياز تزها یکیـ  بابک

.خندهیخوشش اومده و م رنقدیا ایباشه که رو یخوب زیچ دیـ با ساندرا

تازه  يدو تا از اون کمربندا بخور.ادیب رتیداغ گ يمردا نیدونه از ا هیخدا قسمت کنه !هیخوب اریبس زیـ اره چ بابک

!هی یتز من چقدر علم نیکه ا یفهم یم

بود؟ يادگاری.ببخش که فنجونت رو شکوندم کیـ باپ ژانت

!امانم بود از شوهر چهارمشجاهاز م يادگاری.سرت يت اره ،اما فدا بابک

!چهار مرد مختلف رو تجربه کرده ي هیروح!مادرتو چهار بار ازدواج کرده؟چه جالب!يـ جد ژانت

اون موقع که من  یعنیاونم بابام بوده تا حاال،!رو تجربه کرده هیروح هیچهار بار ازدواج کرده اما فقط !ـ نه بابا بابک

مرد واسه هفت   هیهمون  ي هیروح يتجربه !کردن یاز هم طالق گرفتن و دوباره آشتبودم،بابا و مامانم چهار بار  رانیا

!هیم کاف چارهیپشت ننه ب

«دیبا تعجب پرس ساندرا»

!کردند؟یرو م نکاریچرا پدرت و مادرت ا ـ

دوست داشت مامانم رو چندبار با لباس عروس .گهیبود د ينطوریخلق ش ا.کردیم کرد،بابامیت مامانم نم بابک

.هیخوب اریاتفاقا پدرش مرد بس.کنهیم یـ بچه ها ،بابک داره شوخ!کردیعقدش م یو ه دادیطالقش م یه!نهیبب

طونکیش میگ یم کیمثل باپ یبه آدم ن؟مایگ یم یچ یرانیـ شما به ا ژانت

!حناق گرفته يزده  گریجز ج يپدرسوخته  میگ یم یرانیـ ما به ا بابک
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!سخته یلیخ نیـ ا ژانت

.يریگ یم ادیبگو !ادهیز شیعوضش اثر گفتارـ  بابک

؟یچ یعنی!زجاگر؟یـ ج ژانت

!گریجاگر خک نه،ج!گنیرو به بچه ها م زیج!نه جز زیـ ج بابک

!ولش کن بابک د ـ

بود؟پدر سوخته؟ یچ یکیـ اون  ژانت

من که  يبابا!کشهیم يسازه و کار به کتکار یپدر نم!شهیدعواشون نم چوقتیه!ـ اگه پدر با مادر بسازه که خوبه بابک

!سازشکار نبود

؟یبود گفت یچ یکیـ اون  ژانت

شبه تمام  هیکه  سیتازه قرار ن!هیماریب هی.یپزشک يبه رشته  شهیمربوط م.خوره یبه درد شما نم.ـ حناق گرفته بابک

!که نیریبگ ادیمارو  ينهایناله نفر

.يند ایخارج نیا ادیچرت و پرتا رو  نیکنه که انقدر ا لتیبابک خدا ذل ـ

.یچ یعنیکنه  لتیپرسه  ذل ینگاه کن االن م.ـ خودشون  کنجکاون بابک

ن؟یدار زهایچ نیو ناله و از ا نیـ چرا شما تو زبان و فرهنگنون انقدر نفر ساندرا

 مثال پولمون.ناراحت مون کنه یهر ک!میندار نیوتیاتاق گاز و ک. و یکیالتکر یمثل شماها صندل گهیـ عوضش د بابک

!میزن یو براش حق م میکنیم نشیاز صبح تا شب نفر مینیش یرو بخوره،م

.و هم زندان نیشماها،هم دادگاه دار.یکنیم یشوخ يـ دار ژانت

بعد جمع شد و از اون به بعد هر  میدادگاه خانواده داشت شیمثال تا چند سال پ.میقراره جمعشون کن یول  میـ دار بابک

.کردیم نشیگوشه و ناله و نفر هیشست  ید،زنش مدا یکه زنش رو طالق م يشوهر
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از اون !هفته بعد سوسک شده بود هیبود و اونم  دهیکه زنش براش آه کش دمیرو د يشوهر هیبار  هیخودم  من

!ها يسوسک انقدر

«متر رو نشون داد یسانت 10حدود  يزیچ هیدستش  با»

.کنم یـ من که باور نم ساندرا

 کنمیم نتیکشم و نفر یو برات آه م نمیش یم یکن تمیو اذ یروز زن من بش هی،اما اگه مثال ـ به در ك،باور نکن بابک

!یکه ده روز بعد مارمولک بش

!؟یگیم نایبه ا هیچرت و پرتا چ نیبابک ا ـ

«کردن دنیشروع به خند کنهیم یباباك باهاشون شوخ دنیکه فهم دخترا»

!گذرهینشسته،زمان مثل برق م ششیپ یاز بس بابک بانمکه،آأم وقت!چه زود گذشت!ساعت دوازده شده!ـ بچه ها ایرو

.زود گذشت یلیکه امشب خ فیح.هی یـ واقعا پسرجالب ساندرا

.هستن یجور مخصوص هیدو تا  نیا.خوشم اومده نیو ارم کیاز باپ یلیـ من خ ژانت

.مینیبب گرویکه بازم همد دوارمیام. میبر دیبا گهیـ بچه ها ،ما د ساندرا

شماره تلفن مارو از بابک  ایدم در،رو ؛،رفتنیتشکر کردن و بعداز خداحافظ ییرایبلند شدن و از شام و پذ ییتا سه»

«گرفت و گفت

.بهم بگو ،ركیاگه حوصله مو نداشت کنمیزنم بابک اما خواهش م یبهت تلفن م ـ

.گمیـ اگه نداشتم حتما بهت م بابک

«که بابک گفت میخواب شد يو آماده  میرو جمع و جور کرد خونه یبچه ها رفتن،من و بابک کم یوقت»

تو دستت؟ هیاون چ ـ

.گهیهمون چرم س د ـ
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!؟ياون خوابت رو باور کرد يـ جد بابکـ

.خواب نبود ـ

بود؟ یـ پس چ بابک

.تو اتاقت بخواب ریبرو بگ!؟يدار کاریاصال تو به خواب من چ!دونمیچه م ـ

 ساشویوگرنه تمام گ نمیرو نب نیریش نیمن ا نکهیمگه ا!؟يسرم هوو آورد یرفت.خوامیبگو سرخر نم!ـ آهان بابک

واسه تو  يریکبیبرو همون ا!صفت یعاطفه و ب یب!ینشده باعث شد اتاق خوابمون رو از هم جدا کن یچیهنوز ه!کنمیم

به درد تو  دهیو شتره شلخته و ترش يدگور يدخترا نیهم!که يرو ندار بیزن خانم و نج هی اقتیتو ل!خوبه

شب  !ها یو موس موس کن یدر اتاقم رو بزن ياینصف شب ن!جلف ي کهیمرت!خاك بر سر دله ت کنن!خورنیم

!هوس باز پدرسوخته ي کهیمرت!و دماغت بسوزه یو امشب تنها بمون ادیبخوابت ن نمیریش شااهللایا!ریبخ

«میدیخند یلیخ!آورد یخانمها رو در م يو ادا گفتیو زنونه م ریز يبا صدا نارویا»

دم بخت  بیدختر خوشگل و نج الشونیازش بپرس تو فام يدیرو د نیریگذشته،اگه دوباره ش یـ حاال از شوخ بابک

!ندارن؟

رش؟یبگ يخوایاگه داشتن م ـ

مثل  يخودیب.آد ینم ریدوره زمونه شوهر گ نیبدم که تو همون دوره شوهر کنه که تو ا غومیبراش پ خوامیـ نه م بابک

 ریشب بخ!ادیدوره واسه ش خواستگار ب نیتو ا نکهیا يبه هوا نهیزار و چهارصد پونصد سال نشه نیریش

!کتکتت بزنن يخور یتا م وسراغت  انیب زیو خسروپرو ن،فرهادیریش يامشب جا شااهللایا.وونهید

.گفت و رفت تو اتاقش نارویا»

طرف با خودم  هیخرافات رو باور کنم،از  نیا که دمیکش یطرف از خودم خجالت م هیاز .کنم کاریبودك که چ مونده

!ها راست باشه؟ انیجر نیا يگفتم نکنه همه  یم



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٩

تازه چشمم گرم شده بود که .دمیسرم و خواب دمیچرم رو گذاشتم تو کشو و رفتم تو تختخواب و پتو رو کش باالخره

قشنگ  یلیخ!بودم دهیال نشنکه تا حا يساز يصدا!ییایرو يصدا هی!به گوشم خورد بیعج یلیآهنگ خ هی يصدا

نتونستم طاقت  گهید.صدا قطع شد.دمیازخواب پر!بود دهیزمان رس نیبه ا گهیزمان د کیاز  نکهیمثال!بود

«.بلندشدم و چرم رو از تو کشو در آوردم و رفتم تو رختخواب و چشمامو رو بستم.ارمیب

  

ششم فصل

.نیچشمانت را بگشا آرم ـ

«رو وا کردم چشمام»

!م؟یگو یم ،درستيهنوز مرا باور ندار.ـ اسوده باش نیریش

!سالم شاهزاده خانم؟ ـ

خوب رانیا يخطاب کنم،بگم ملکه  يشمارو چه جور دیدونم با ینم د،منیببخش ـ

«و گفت دیبلند خند يصدا با»

!ران؟یا يملکه  ـ

ران؟یا يبانو ـ

دوست  شتریرا ب شینام خو!یرانیمانده و نه ا یپادشاه من نه ياکنون برا. دیآ یبکار نم نجایسخنان در ا نیـ ا نیریش

!باست،نه؟یز!نیریش.دارم

.مثل خودتون!یو جاودان بایز ـ

«به من کرد و گفت ینگاه»

.ایبا من ب ـ
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رو تو خودم  یبیعج دم،احساسید یرفتم و حرکاتش رو م یکنارش راه م یوقت.میهم به طرف همون کاناپه رفت با»

«.کردمیحس م

.خانم نیریش ـ

؟يـ از من آرزم دار نیریش

«کاناپه نشوند و گفت يانداختم که دستم رو گرفت و رو نییرا پا سرم»

.داده ام يدستور نیبگو،خود به تو چن نیریبه من ش ـ

!ییایآهنگ رو هی.قشنگ یلیخ.آهنگ بود هی يدم؟صدایبود که من شن ییچه صدا نیا.نیریش باشه

ر از خسرو  ز»سهیک«یانی،هم»لیدل«فرنود نیبه هم.من سرود ییباین را باربد در زآ!بود نیریباغ ش يـ آوا نیریش

.پاداش گرفت

!دم؟یقشنگ بود اما چطور اون رو من شن یلیخ ـ

.يکردم تا مرا باور دار نیچن.يو برمن بدگمان شد یمرا راست مپنداشت گرید يتو بار رایـ ز نیریش

.شک کردم ببخش شبمیبه خواب د یراستش کم.ارمیو دربچرم رو از تو کش نیهمونم باعث شد که ا ـ

«و کنارم نشست و گفت دیکش یآه»

!نبود یداشتم و مرا فرجام يا»جاودان«انوشه یکاش زندگ يا ـ

!سخن گو،هرچند از سرنوشت تو آگاهم شیخو از

!؟یدونیمنو م یتو تمام زندگ یعنی ـ

.به من دارد یـ تا آنجا که بستگ نیریش

؟یفهم یبکنم،تو م يکار يداریمن تو ب اگه یعنی ـ

«قشنگ کرد و گفت یلیخ يخنده  هی»
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؟يدار»زشت«پلشت يکردار يداریمگر در ب ـ

.دمیپرس يطور نینه،نه،هم ـ

.یباش»خوش و خرم«پدرام شهیکه هم کنمیآرزو م.یهست يـ تو جوان پاك نهاد نیریش

.رانیرگردم اب گهیممکنه تا چند وقت د.من تازه درسم رو تموم کردم ـ

!یچه نام باشکوه!رانیـ ا نیریش

؟یدوست داشت یلیرو خ رانیا ـ

؟یتو چ.يـ آر نیریش

.از اون،خونواده م اونجان ریمنم دوست دارم،غ ـ

«حرف بابک افتادم و گفتم ادیبشه که  وونهیاومدم بگم که فرهاد بدبخت حق داشته د.دیچشمام نگاه کرد و خند تو»

.يخندیم یمخصوصا وقت!نیریش یقشنگ یلیتو خ ـ

.زدیگر یمن م از»غم«م،پژمانیگویهرگاه که با تو سخن م.مایراست گفتار و خوش س.ینیچن زیـ تو ن نیریش

؟ییتنها یلیخ نجایا.ممنون یلیخ ـ

.«شانیپر«شمیسخت و دلخسته و پر دریـ ا نیریش

هنوز .بهیبرام عج یلیخ نای؟اییایکه تو به خوابم ب هفتیمن ب يبرا دیاتفاق با نیا ؟چرایینجایتو ا ه؟چرایچ انیاصال جر ـ

.شهیباورم نم زایچ نیاز ا چکدامیه

که در برابر  ستیشکنجه ا نیا.میگوش دار تا با تو بگو.يآگاه شو زیتا از همه چ يمرا بشنو يافسانه  دیـ با نیریش

!ندارم ییرها يارایو  کشمیا پگاه درد مت»حق مرغ«يزیمانند شباو!نگاشته شده است میکارنامه ام برا دم،دریکردار پل

؟يکرد کاریآخه مگه تو چ ـ

.گسستم مانیـ پ نیریش
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؟یت رو شکست ؟توبهیمانیچه پ ـ

 نیچند!دمیلغز.گناه من است يفرهاد،بازگو ي شهیت»آهسته يصدا«شرفاك!با فرها شکستم شیخو مانیـ پ نیریش

!را شکستم یدل!ك سربرتافتمپا زدانی ،از»یفان يایدن«يسرا یدر سپنج.دمیبار لغز

!دل فرهاد رو ـحتما

«زد یتلخ لبخند»

.یآد که سنگدل باش یتو اصال نم ؟بهيرو کرد نکاریآخه چرا ا ـ

؟ينکرد يا گهیکار بد د یعنینه؟یفقط هم ،گناهتیراست

.ام گشته»یطانیش ي وسوسه«منیداهریگرفتار ش یـ گاه نیریش

!یستین شیالن تو آتکه نبردنت جهنم و ا يپس شانس آورد ـ

«زد و گفت یلبخند تلخ دوباره»

.مهربان است اریبس کتای»خداوند نام«ذریش ـ

«دیو پرس.لب گفت و بعدرو به من کرد  ریز ییزایچ هینام خدارو گفت از جاش بلندشد و  تا»

!؟یکنینم شی،ستا يشنو یکه نام او را م یتو هنگام ـ

.خوامیمک ماول از اون ک يتو هر کار!نمیچرا نم ـ

 زیدارد و در رستخ بازیدیاز هر پل رد،ترایگ يات جا شهیدر روان و اند یاگر نام او براست.برتو باد نیـ آفر نیریش

.یسرفراز باش

!یبزرگ نیقصر به ا!یخوب نیبه ا ه؟جایپس مشکل تو چ ـ

ه؟یدر چ نیپشت ا یراست

.با من باش.انمیکاخ به تو بنما نیتا ا ایـ ب نیریش
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 يراهرو هیدر بزرگ رو که حدود چهار پنج متر ارتفاعش بود واز کرد و وارد  هیسالن رفت و  ي گهیرف دط به»

«.میبزرگ شد

اون موقع ها نه دستگاه فرز بوده و نه !بهیعج یلیخ!درست کردن؟ قلیصاف و ص نقدریا يسنگها رو چه جور نیا ـ

!نهیب یم نیرو کردن؟آأم عکس خودش رو کف زم نکاریبا دست ا.يزیچ

ده؟یتخت جمش نجایا یراست

.سوخته است ،آنجاییگو یرا م سیـ اگر پرسپول نیریش

.دونم یم.آره  ـ

!مانده است؟ ياز آن برجا یـ مگر تاکنون و در روزگار تو ،نشان نیریش

چه !هاوارید نیا!ستونها نیا!؟يزینه چ یدستگاه ؛نهيکاخ رو ساختن؟نه ابزار نیا يچطور.مونده ییزایچ هی!يا ـ

!؟یی یطوالن يراهرو

!بود يخسرو شاهشنشاه نامور.باشد نیچن دیبا!پادشاهان بوده است نیاز بزرگتر یکیکاخ  نجایا! نیـ آرم نیریش

ساختنش؟ ياما چه جور.درسته ـ

.بهره مند بوده اند یاز دانش فراوان انیرانیـ ا نیریش

.گرفتم یم نجایداشتم تا چند عکس از ا نیدورب هی یکاش!هیواقعا عال ـ

آن  يبرا ینیب یرا م یگاهیجا نیو چن یینجایاگر اکنون ا.يگاه به گاه خود بر نیاز ا يزیچ یتوان یـ تو نم نیریش

.شده است داده»علت«زیدست آو نیبد نجایگردش تو در ا»اجازه«پروانه.یمن بکوش ییاست که به رها

«م گرفت خنده»

!پروانه؟ ـ

؟ییگو یـ تو به آن چه م نیریش
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.اجازه گنیپروانه م يکلمه  ياالن به جا.باشه تونهیدختر م هیپروانه اسم  ـ

آسوده  شیکنند تا من در خوابگاه خو یبودند تا از من نگاهبان ستادهیها ا»نگهبان«سرسرا،پاد نیا يـ در دو سو نیریش

است،نه؟ زیشگفت انگ!باشم

!گهید يبود یرانیا يخب البته تو ملکه .یلیآره خ ـ

.ایب.گشته يست که سپر یگاه ریـ آن روزگار د نیریش

«!نمیبب واریتونستم عکس خودم رو تو در و د یم.میقطور و قشنگ شد يبزرگ با ستونها یلیسالن خ هی وارد»

!س؟ین یچکسیاز من و تو ه ریغ نجایا نیریش ـ

.نه میبگو دیانه،بای نجاستیا یکه مانند من و تو کس يپندار دار نیـ اگر چن نیریش

نجاس؟یا یگه،کسید یاز ما ،حاال به شکل ریغ یعنی ـ

.ندارم»اجازه«يپاسخ دستور يبرا.مکن گریـ پرسش د نیریش

بوده؟ یچ يسالن قبال برا نیا ـ

.ابندیخسرو بار  شگاهیتا به پ کردندیست که همه در آن درنگ م يتاالر نجایـ ا نیریش

 نیدوطرف ا.میشد گهیراهرو د هیو وارد  میدر بزرگ رو وا کرد هی و میتا از اون سالن گذشت دیطول کش قهیدق چند»

«راهرو پر بود از مجسمه

ن؟یریش هیمجسمه ها چ نیا ـ

.و اسپهبدان انیویپهلوانان و جنگ سیـ تند نیریش

بود؟ یخسرو چه جور آدم ـ

«سکوت کرد وبعد گفت یمدت نیریش»

«دالور«هژبر و»ركیز«ریهژ.مایخوش س ـ
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ود؟عاشق تو ب ـ

.دید یخواه اریبس یم،شگفتیدر که بگذر نیاز ا.ایب.ام بود ،دلباختهيـ آر نیریش

 يبه فاصله .که دو طرفش پر از راهرو بود میشد گهیسالن بزرگ د هیو وارد  میرو هم واز کرد گریدر بزرگ د هی»

و خالصه  زهیو ن ریو تبر و ت ریشو شم یپر بود از سپر و زره و کاله خود جنگ واریبه در و د.راهر بود هیهر چند متر 

!همه م از طال!زیهمه چ

!همه طال هستن؟ نایا نیریش ـ

!دیآ یبکار نم زیرا در رستخ ینها،کسیاز ا چکدامیداشته باش که ه ادیبه .يـ ار نیریش

!آد یبکار م یلیخ ایدن یکیآره،اما تو اون  ـ

«هیچ نیا دمیپرس.بود نهیمثل شوم يزیچ هیسالن  وسط»

 ستیرگاهیافسوس که د.آذر هرگز خاموش نگردد نیبود تا ا نیما بر يرا.آتشگاه بوده است يـ آن،روزگار نیریش

.زدیخ یبر نم یکه از آن گرم

د؟یشما آتش پرست بود ـ

دارم که در جشن ها،اسپهبدان و  ادیبه .بود مانیبرا مانیو ا یآتش نمودار پاک.میپرست بود گانهیما !ـ هرگز نیریش

.پرداختند یم شیو به ستا ستادندیا یآمده و کرداگرد آذرگاه م يجا نیبد هیگرانما يبزرگان ،با تن پوشها گردان و

 شیخو نیبدان که من هم بر آئ.میبود»شادمان«وشادگار میدینوش یهوم پاك م.بود يو شاد یکوبیاز آن گاه پا پس

.خسرو نیبر آئ دونیبودم و هم

ه؟طالست؟یچ ریزنج نیا ـ

.شد ختهیآو نجایساخته و در ا روانیبه فرمان انوش ریزنج نیاـ  نیریش

!!باور کنم يمن چه جور نارویا!!داره تیواقع روانیعدل انوش ریپس زنج ـ
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.ایـ با من ب نیریش

«میو بلند واستاد ضیدر عر هی يو جلو میبزرگ گذشت يراهرو کی از»

توانست  یکردند و تنها خسرو م یم ین خسرو در ان زندگبود که همسرا وستهیپ یگاهیاز انها به جا کیـ هر  نیریش

.آمد،پاداشش مرگ بود یبدان جا در م يا گانهیاگر ب.نهد يبدان جا،پا

م؟یبرو میخواهیکه م هیچ نجایا ـ

اگر با چشم دل !»دندیمال یم«سودند یبرخاك م یشانیکه پادشاهان بردرگاهش پ ییجا.ـ بارگاه خسرو نیریش

.ایب!خود پنهان داشته ي نهیسترگ در س يکاخ راز نیسنگ از ا ،هرینیبب

مثل !حدود صد متر طولش بود دیتونم بگم شا یبود که به جرات م يا گهیسالن د هی.میو وارد شد میرو واز کرد در»

!ییچه شکلها.کرده بودن یسقف رو نقاش يرو.قشنگ و سقف بلند يپر از ستونها!فوتبال نیزم

.بود ییتماشا یلیخالصه خ.جنگ يها صحنه ها یعضب.بود یها مراسم مذهب یبعض

«و گفتم دمیسوت کش هی»

!؟ییچه جا ـ

!يرا از دست داده بود ،سرتيکردیم نیخسرو چن یپادشاه يـ اگر در هنگامه  نیریش

!دن؟یسوت کش هیفقط بخاطر !؟یآسون نیبه هم ـ

.يـ آر نیریش

!خسرو نیبوده ا ریچقدر سخت گ ـ

.اگرچه خسرو بر تخت ننشسته بود.سخت اریداشت بس ینیگاه،آئیجا نیر انهادن د يـ پا نیریش

ته سالن؟ هیاون چ ـ

.خسرو»یتخت پادشاه«ـ شادورد نیریش
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خسرو؟ هیچ ـ

.ـ تخت خسرو نیریش

رو  ییجا نیهمچ هیتونسته باشن  یزمان هیتونستم باور کنم که  یهمه جا قشنگ بود که نم يبقدر.میرفت جلو»

!از طال و جواهر بود ینتیز يزایچ يهمه !بسازن

.تخت خسرو يجلو میدیتا رس دیخرده کمتر طول کش هی دیشا قهیدق پنج

!تمامش رو با طال و جواهر درست کرده بودن!بود بایز واقعا

.نفسم بند اومده بود!مونده بودم مات

«.ودافتاد که انگار برام آشنا ب يزیچ هیتخت،چشمم به  يکه گذشت،باال يا قهیدق چند

تخت؟ يباال هیاون چ نیریش ـ

«اشک تو چشماش جمع شد و گفت نیریش»

!برتو يوا!؟یشناس یآن را نم ـ

!ه؟ی یانیدرفش کاو نینکنه ا ـ

.ست یانیدرفش کاو.يـ آر نیریش

!رفت نیاعراب از ب ياون که در حمله  ـ

 ستیاکنون ن زیهمه چ!،فرهاد.خسروتخت،من، نیتاالر،ا نیکاخ،ا نیا.که نابود گشته ستیـ تنها درفش ن نیریش

!یدان ینم چیه شیخو انینیشیگشته،بدان سان که تو از پ

پادشاهان بزرگ  هی یانیهمون درفش کاو نیا یعنیداره؟ قتینم،حقیب یکه م زایچ نیواقعا ا نیریش!هی یباور نکردن ـ

!ازش وحشت داشتن؟

 یکه هر کس ینیرا بب يبرگرفته شده تا چشم اندازکه پرده از چشمانت  یخوش بخت اریتو بس.است نیـ چن نیریش
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.ات بسپار شهیهمه را به اند!آن را دارد دارید يآرزو

بهش دست بزنم؟ شهین،میریش ـ

؟یآن هست ي ستهیشا ایـ آ نیریش

«که گفت نیرو انداختم پائ سرم»

.ایب.میدرنگ کرده ا نجایاز اندازه در ا شیا،بیب ـ

.میبرگشت میتم و از همون راه که اومده بودبرگش نیریهمراه ش باالجبار»

«دمیم،پرسیدیخسرو بود رس يبه راهروها که اتاق زنها یوقت

اتاقه؟ هیراهروها، نیآخر هرکدوم از ا ـ

«و گفت دیخند»

همسران  يکار برا يدرون هر کدام ده ها فرمانبردار آماده !است وستهیپ یاز آنها،خودبه کاخ کیهر!؟ییگو یچه م ـ

!نداو بود

!زیخسرو پرو نیداشته ا یچه دم و دستگاه ـ

.او بوده است ياز کاخها یکیتنها  نیـ ا نیریش

بوده؟ اشیع یلیخ گنیراست م ـ

.ایـ با من ب نیریش

.بوده يزنهاش چطور يبدونم خونه  خوادیدلم م.نمیکاخ ها رو بب نیاز ا یکی میبر شهینم ـ

.اما اکنون نه ینیکاخ مرا بب ینتوایتو تنها م.ندارم يدستور نیـ چن نیریش

م؟یر یحاال کجا م ـ

!من آماده ساخته بود يکه خسرو برا یبوستان.برم شیخو زیتو را به پال خواهمیـ م نیریش
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!تو؟ يباغ فقط برا هی ـ

.ایب.شودیم رگاهیا،دیـ ب نیریش

که از اونجا باغ  میبزرگ شد یلیخ وونیا هیو بعد از چند تا راهرو،وارد  میمنو گرفت و از اونجا خارج شد دست»

.شدیم دهید یبازرگ

!باغ،زبونم بند اومده بود یو قشنگ ییبایز دنید از

!همه جا سبز و خرم بود.بودم دهیکه تا حاال ند دمیاونجا د ییدرختا

!طرف درخت هیطرف چمن، هیخت،یر یم یکیبه اون  یکیکه آب از  ییطرف استخرها هی،يطرف گلکار هی

!اومد چشم ازش ور دارم یو قشنگ بود که دلم نم بزرگ يبقدر

.رفت تو باغ یو م خوردیپله م وون،چندتایا از

«.میسکو نشست هی يو رو میرفت

!تو داده ساختن؟ يباغ رو خسرو،تنها برا نیا ـ

.بود اریاو به من بس یفتگیش.يـ آر نیریش

نجا؟یا انیش حق نداشتن ب گهید يزنها یعنی ـ

.افتندی ینم يدستور نیمن در گردش بودم،چن هکیـ هنگام نیریش

درختا و گلها،همشون سبز  نیچطور ا یول!بودم دهیگلها و درختارو من اصال تا حاال ند نیاز ا یبعض.نجایقشنگه ا یلیخ ـ

!و زنده ن؟

«و گفت دیخند»

.يمرا بشنو يرا آماده ساز تا افسانه  شیاکنون خو!نشان از توان اوست نیساده تر نیا ـ

.خوندم یتو کتاب نظام یعنی دونمیمن داستان تو و خسرو و فرهاد رو م ـ
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سخنان را به گوش جان .میبا تو باز گو یراست یستیبا.ستیآشکار ن زیدر آن نوشتار،همه چ یـ آگاهم،ول نیریش

.بسپار

.دارم یسوال هی یشروع کن نکهی،قبل از ا نیریش ـ

.بازگو شیـ خواست خو نیریش

و نه  دمید یاما نه چراغ!تو باغ،همه جا روشن و رنوره نجایتو کاخ،هم ا دم،همیترو د نجایه که ادو دفع نیا ـ

شه؟یم نینورش از کجا تام.يزیچ

!از خرد اوست نشان»نیکوچتر«نیکهتر زین نیآگاه باش که ا یول.ندارم يپاسخ دستور يـ برا نیریش

!م شدم وونهید کنهینم چ،فکریه کنهیور که نماصال با گهیکنم،د فیبابک تعر يرو برا زایچ نیاگه ا ـ

!ـ بابک ؟ نیریش

.اسمش بابکه.منه يپسرخاله .آره  ـ

فرزند است؟ يـ او دارا نیریش

.هنوز ازدواج نکرده!نه ـ

گشته؟ ياو سپر یـ چندبهار از زندگان نیریش

.هم سن و سال خودمه ـ

بر او نهاده اند؟ ینام نیـ پس چگونه چن نیریش

ه؟یاسمش چ یعنمگه م ـ

!گردد یم»مشهور«یبه بابک نام اوردیب يفرزند شیو او برا ندیبرگز يکه زودهنگام همسر یـ جوان نیریش

نداره؟ يا گهید یمعن ـ

است؟ نیسرشت او چن ایآ.استوار و درستکار است گرشید»یمعن«ـ پچواك نیریش
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.ثابت قدمه یلیخ یدر دوست.آره ـ

؟یشنودن هست ياکنون آماده .انـ پس درود مرا به او رس نیریش

.حاضرم ،بگو ـ

«خرده بعد گفت هیشد و  رهیمن خ يبه باغ نگاه کرد و بعد به چشما یمدت»

.ساله بودم چهارده»دختر«یکه دخت کنمیرااز آنجا آغاز م شیسرگذشت خو ـ

 رانیهرساله باژبه شاهان اخود آزاد بود و  يبرا یآمد ول یبشمار م رانیاز ا يا کردم،پارهیکه در آن سرم ینیسرزم

.نمودیپرداخت م

.بود بایو جهان بچشمم ز ستمیز یفراخ بال م.داشتم يفرخنده ا روزگار

.کردیم ییفرمانروا يبود و با دادگر پادشاه»پدرم«بابم

.میکردیم یبزرگ زندگ یدرکاخ

از  ییبایز يگو یهارده سالگدر چ.چهره هستم کیو ن بایز یآگاه گشتم که دخت شانی،از سخنان خو یهمان کودک از

!در برابر نگاهم نبود يداریپا يارایرا  یجوان چیربوده بودم و ه شیهمساالن خو

.نام نهادند نیریبود که مرا ش رایگفتارم چنان گ آهنگ

!همتا بودم یب»بایز«یآشوب شهر

از آنان  یکیکنند تا مگر من  ییاتالش داشتند تا ازمن دلرب کیکه باب شان از چاکران درگاه پدرم بودند هر  یجوانان

.میبرگزن يرا به همسر

.گفت یکم سخن م اریبرنا بود که بس یآنان جوان انیم در

 یدور م يکردند،او در گوشه ا یمردان جوام گرداگرد من انجمن م يها همه  یکوبیکه در چشن ها و پا یهنگام

.ستینگر یو مرا م ستادیا
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و پهلوانان و »پهلوان«کوان ياز تخمه .بود  نینامش آبت.شناختم  یاو را م.اندام بود کیو ن مایخوش س اریبس

 یگذارد و با من هم سخن شود ول شیپ یارزو داشتم که گام.بود یگرام یپدرم بس شگاهیآذر شسب که در پ»پسر«پور

 شیا به نزد خواو ر ایاو روم  يتوانستم بسو ینمچون شاهدخت بودم  زیمن ن.کند نیاز آن بود که چن شیآزرم او ب

.فراخوانم

.نهم انیدر م یراز با کس نیواالتر از آن بود که ا زین گاهمیجا

در جانم چنگ انداخت و  ادشیاندك اندك  یافتاد ول یام بدو م دهید ییکه در جا دمیشیاند یبدو م ینخست،هنگام

.شد رهیمهرش بر روانم چ

.او گشته بودم ي دلباخته

 ییبایجز شک زین يچاره ا یول.بدو نداشتم شیخو یفتگیآشکار نمودن ش يارایم و گداخت یم شیاز آن در خو پس

.نبود

 یافسوس که هرگاه بدو م.کنم رونیبودم،باشد که مهر او از دل ب زیدر ست شیبا پندار خو یرگاهید

.افتمی یدر م شیش،بیخو یدم،دلدادگیشیاند

.پنداشت ماریو مامام مرا بشد که رنگ چهره باختم  يزان پس کردارم گونه ا یچندگاه

.و به تن رنجور گشتم»کرد فرار«دیاز من رم خواب

.فرستاد نمیو به پزشکان را به بال دیبه پدرم رس امیپ نیا

بهتر دارو را شکارو گردش دانسته و از بابم خواستند تا مرا  ابند،پسیدر من ب يماریب بر»لیدل«ينتوانستند فرنود آنها

.دارد»دنفرستا«لیبه شکارگاه گس

به شکارگاه  يآن است که چند روز»بهتر«به تن خسته گشته و به نیریکه ش دیرس زین انیبه گوش دربار یآگاه نیا

.ندینش شیرفته و در آنجا به آسا
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.کردمیم»تحمل«يبردبار زیاز او را ن يو دور ارینبود  دیاکنون با.سان براندوه من افزوده گشت نیبد

.میروانه شدشکارگاه  يبه سو بامدادان

.همراهم کرد زین ینگاهبانان» خدمتکار«و پاکاران بربندگان»عالوه«پدر،فزون

.به رفتن نداشتم یشیگرا.آمدم رونی،از کاخ ب»ناراحت«دل فکار و»نیغمگ ماریب«آهمند

.سپرد یما،پادگان به هوش ره م يدو سو م،دریو براه افتاد مینشست یشاه يارابه  خود،بر»کانینزد«ژگانیآو همراه

.گام ستوران ينبود مگر نوا انیدر م یشیخاموش بودند وگو همگان

فرمان بر درنگ .برجانم چنگ زد»غم«از من بشد و آذرنگ»تحمل«تاب.میره سپرد یفرسنگ چند»نیچن نیا«دونیا

.دادم

به گوشم  باریآهنگ آب در جو.از گل و سبزه بود دهیستم،پوشینگر یبهر جا م.بود بایز یگاهیجا.گشتم ادهیپ ازارابه

.بدان سود نهادم يرو.دیرس

.آب گوش فرا دادم يرود نشستم و به نوا کنار

که به من چشم دوخته  دمید انیژ يریچشم،ش شیدر پ!مرا به خود آورد نیبودم که غرش سهمگ شیپندار خو در

!بود

.و از هوش بدر شدم دمیبر کش یبانگ

.دمید انیگر شیبهوش آمدم و پاکاران را گرداگرد خو ناگاه

و پس از آن دانستم که  دمیآب نوش یناآگاه بودم اندک دادیرو یاز چگونگ.گشودن چشم من،همه شادگار گشتند با

.افکنده است يازپا ریاز پادها دالورانه بدوتاخته و ش یکیمن نموده و  ر،آهنگیش

آرزو داشتم تا هرچه .دمیاو د يوردال ي فتهیناگهان خود را ش رایو چه نام دارد؟ز ستیکه آن واال نژاد ک دمیپرس

.را بنگرم رافکنیزودتر آن گو ش
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.آه از نهادم برآمد.دمیجوانان،آغشته بخون د ي انهیرا در م نیاو بود که ناگاه آبت يدر جستجو چشمانم

بوده است؟ نیبود،دلدار من،آبت دهیرهان»خشمناك«شرزه ریهژبر آزاده که مرا از چنگال ش نیا پس

.دمید ینم شیرا زخمدار و پر نیو آبت دیکش یپر م دگانمیز دکاش فروغ ا يا

.باشد دهیسخت بر او نرس يارزو داشتم که گزند.بود ریسراز دگانمیاشک از د.برخاستم و نزد او شتافتم درنگیب

بر پا شد و بر من درود فرستاد و گفت شیخو یاو شدم،با همه سست کیکه نزد یهنگام

.نمیب یگزند م یست و برا تندر میکه بانو شادمانم

؟يرنجه کشته ا اریبه تن بس.ییما»سردار«پس تو سپهبد  نیز.باد برتو»نیآفر«شیگفتمفر

.میآماده جانفشان نهیبزرگ،هر آ يبانو شگاهیدر پ.ستین يا شهیداداگه روان از تن بدر رود،مرا اند اپاسخ

.دادم او»يپرستار«ماریدستور ت ياشاره ابدو کردم و با  یاز سر دلباختگ ینگاه.کامم برخاست از»زهر«شرنگ

به کاخ  دنیو بارس میو به شهر برشد مینهادند و همگان برنشست ياو را بر ارابه ا يآن دم،تن خسته  در

.بر درمان او گماردم ،پزشکانیشاه

.داشت یگرام شیآگه گشت و او را به نزد خو نیآبت يآمد و دالور شیپ یاز چگونگ پدر

.افتی ن،بهبودیآبت یاز چند گاه پس

.روان من بود و او.چشمان من بود و او.پس من بودم و او زآن

پنداشتم که چگونه او را از  یبا خود م.میبر زبان نرانده بود شیخو یاز دلدادگ یاز ما،سخن کیچیتا آن هنگام ه یول

راز خود آگاه کنم؟

!شتبه من ندا شیمهر خو انیب ياراید،ینهراس ریتهمتت که از ش نیچن

.گشتیبازم ییگفتگو یآمد و ب یسپاس و درود نزد من م يروزبرا هر

 اریبس!سپرد یم شیکوتاه ،مرا به اندوه خو یو هر روز پس از درنگ دیآئ ینم شتریب یاو،دم دارید»لذت«ییگوارا
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.و کم گو بود »یخجالت«شرمناك 

!نهم؟ يبدو رو دیاست،چرا من نبابرداشته  یدر راه دلدادگ»بزرگ«سترگ یگام نیکه آبت دمیشیخود اند با

.دمیو در او ننگر» برگرداندن«از او برتافتم يآمد،رو شگاهیروز که به پ گرید

دلش ننشت،در برابر  در»ترس«ییدر گرماگرم کارزار،پروا که»ریش مانند«رفشیش یپهلوان!شگفت بود اریبس شیبرا

!من لرزه بر دلش افتاد يخشم و سرد

گفتمامروز پهلوان ما چون  ينمودم و با سرد يتا بدو رو ستادیدر آستان ا یرگاهید!نمیب ینموانمودم که او را  نیچن

است؟

.آورد و سپاس گفت سرفرود

.نیو بنش ایب شتریگفتمپ

.نشستن نداشت يارای یآمد ول شیبا هراس پ!تر از گام نهادن در کام اژدها بود ،سختيکار نیچن شیبرا

.م و پس از آن بدو گفتمنمود یتاالر را ته يا بااشاره

!؟يبر یچه سان نام زهژبران م.يندار شیپندار خو انیکه توان ب ؟تويدیچنگ یسهمناک ریچگونه با چنان ش تو»

.خاموش ندارم یجوان دنیبد یشیگرا.ایما م داریپس به د ریز!ستیو پلنگان ن رانیبا ش ییارویتنها در رو يریدل

 ر،چهیچه شبگ.گام نه بزرگان»مکان«گاهیبه جا یافتیو توان سخن گفتن توش  شیهرگاه درخو!و برو زیبرخ کنون

 نندینش یشتابند و با او به راز م یدلدار م داریشبان به د مهیاز مهر،ن يبودم که دلدادگان با کمند دهیشن!شامگاه

«.بدرود!

.خواست و رفت يفکنده برپا يباسر

مرا از »قصد«اگر آهنگ !از دست شد؟ اریچه اسان .گشت رهیبر من چ غیو در افتم،افسوسیتنها  شیکه خو یهنگام

سخنانم نپنداشته باشد چه؟
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مباشد که او را از .مرا از اندوه برهاند شیمهر خو انیگستاخ گردد و با ب یاندک دیروش با او سخن گفتم که شا نیبد

!خود رانده باشم؟

رفتن »اجازه«را بار شیخو زکانیکن.رفتم شیگاه خوخواب به»نیاندوهگ«نژند يسان روز به شب بردم و با پندار نیبد

 شتریب دیبا!بودم؟ دهیشتاب ورز خود»میتصم«يدر را نیچرا چن.فرو شدم شیو به پندار خو دمیگز يدادم و گوشه ا

!ما گسسته باشد؟ وندیمباد که پ.نمودمیدرنگ م

 یماه پرتوافشان.ستمینگر رونیره به باز پنج.بود دهیگرائ یآوا به خاموش گریز،دیشباو يجز نوا.گذشت مهیاز ن شب

.«.بوجود آورده بود«بود دهیکش یبه هست زیبس دل انگ یدگاهیو د کردیم

.گشتم مانیپش شیخو زیاز گفتار ت.کردم نیبرخود نفر!از دل بشد تاب

.همتا بخاك افتادم و از او خواستم تا مهرم در دل او افکند یدادار ب شگاهیزانو در آمدم و در پ به

.دیبه گوشم رس رونیاز ب»آهسته يصدا«یکه شرفاک دینپائ شیب یاهگ

.کاخ به چشمم آمد يبر کنگره  يکمند.ستمینگر وانیشدم و بر ا برپا

 شیاز خوابگاه خو يگوشه ا د؟بهیآ یکاخ باال م واریمن از د درید يدالرام من است که دست بر کمند،برا نیا ایآ

.دیگزند بر فراز دژ درآ یکه ب خواندمیم»دعا«شتهی شیدر دل برا یول!ناآگاهم وانمودم که از امدنش نیو چن ختمیگر

چشم براه دستور من  ییگو.ستینگر یبود و مرا م ستادهیهمانگونه ا.دمید وانیچشم او را بر ا يبعد از گوشه  یدم

.دیبود تا به درون درآ

.هراس آشکار بود شیمایس در

!مرگ بود شیسزا دشیاگر رسوا م!بود»بزرگ«بس سترگ يکار

 نهیازس یبرگشتم و تا چشمم بدو افتاد،آه شیدرنگ به سو یب!که باز گردد دیدرنگ کنم شا یکه اگر دم دمیشیاند

.ستمیشتافتم و شگفت زده در او نگر شیبراوردم و بسو
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.و دست بر کمند زد تابازگردد دیواپس گرائ یشرمسار گشت و گام اریبس

.چنگ گرفتم در»يقو«ستبرش يازونداشتم و ب روا»ریتاخ«شیفرو

 یاگر پادها آگاه شوند،چه سرنوشت یدان ی؟ميآمده ا يجا نیگونه بد نیگشته که ا يدادیرو!ن؟یآبت یکنیچه م نجایا»

«!برتو افتد یمباد نگاه!ایبه درون ب!چشم به راه توست؟

.از هراس نبود یدر چهره اش نشان.بردم شیرا با خود به خوابگاه خو او

گفت آهسته

«افکنم ریبز خود»اکنون«دونیکرده ام ا یاگر گستاخ.آمده ام میبانو دارید به»

.بودم»شانیپر«شیگوارا بود و هم از ان پر میش برا یآزردگ

مهرم بدو دو چندان شد بر آن بودم .ستمیمردانه اش نگر يدر چهره .نشست و آرام گرفت.به نشستنش دادم فرمان

.مبرد یکه به رازم پ

تگف آهسته

«اگر دستور دهد،در رهش جان خواهم باخت.شمیخو يبانو يسرسپرده  من»

که «پاسخ داد سرافکنده«؟يآمده ا نجایاکنون بگوبه چه درخواست بد. يآمده ا رونیآزمون سرافراز ب نیا از«گفتم

خن امروز س.ستین یبیپس شک نیو مرا ز میو دلباخته او فتهیست که ش یرگاهید!دهیکشان نجایمرا بد میمهر بانو

«.من است یگستاخ نیچن»علت«ي زهیم،انگیبانو

و گفت دیاشک در چشمان گردان سپس

که  یتر ز آن»مرتبه بلند«وریدانم که پا یم.کردمیم ستیهست تو،ن یکه ب ریمرا بپذ یمن،دلدادگ يبایز يبانو نیریش»

 بهر»هیهد«یجز جان مرا ارمغان.ندیب یخواهد و نم یتو نم ن،جزیکهتر نیبدان که ا یول»ینیهمنش«يزیامیبا چون من ب

.مینما یم شکشتیپ يبا شاد زیکه آن را ن ستیتو ن
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دوستت دارم .،به آغوش غم رها گردد دایش نیمپسند که ا.نام توام،گرفتار افسون چشم توام يمن،سرگشته  يبانو

«.من نیریش

.فرو بست شیبگفت و چشمان خو نیا

که ناگاه خنجر آبگون از »!اگر من دوستدار تو نباشم چه؟«گفتم بدو»اریتاخ یب«شیخو یب.در دلم افکنده شد يشور

!و آهنگ جان خود کرد دیبرکش امین

 يجا شیخو رومندیدستان ن انیبازو بگشاد و مرا در م.دمیفکندم و چون جان در آغوشش کش يبر و شیخو درنگیب

!داد

.ندافک هیسا برسر»يافسانه ا ي پرنده«يهما.گل شگفت. دیخند سپهر

!به سامان در آمد دل

خودم رو گرفته  يبغض گلو.کردیم هیصورتش رو تو دستاش گرفته بود و گر.کردن هیشروع کرد به گر نیریش»

«بهش گفتم.بود

.وقته که گذشته یلیاز اون زمان خ.آروم باش کنمیخواهش م نیریش ـ

اصال طاقت نداشتم که .نییدن پاافتا یو م خوردنیم زیصورتش ل ياشک از رو يقطره ها.رو بلند کرد سرش»

«آروم گفت!دمیفهم یدختر در من اثر گذاشته بود که حال خودم رو نم نیا ییبایز يبقدر.نمیاشکهاش رو بب

کهن در  يدادهایهر دم رو!ستین»معنا«یرا سفرنگ ،گاهیتیآن گ نجا،مانندیبدان که در ا یول.ییگو یاست که م نیچن ـ

!رندیگ یجان م دهیبرابر د

!شن؟یمرتب برات تکرار م یکه گفت نایا یعنی ـ

.است نی،چنيـ آر نیریش

!سخت باشه یلیخ دیتو با يپس برا ـ
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«گفت کردیاشک هاش رو پاك م کهیدر حال نیریش»

.ناگوار است اریبس ـ

شد؟ یخب بعدش چ ـ

زان .را آگاه نمود شاد گشت و بابم یبس.نهادم انیدر م»مادر«با مامم شیو مهر خو یدلدادگ گریـ روز د نیریش

 ریمن از کام ش يداشت که رهاننده  یدوست م اریبابم او را بس»نامزد کردند«خواندند گریکدیمرا به نام  نیپس،آبت

.بود

نام زدند و پس از آن او  گریکدیاز بهر  نیکه در ان بزرگان گرد آمده بودند،من و آبت یجشن ،دریماهتاب یشب در

.دیمن آ داریبه د يتا با آزاد افتیدستور 

«دمیازش پرس.سکوت کرد  نیریش»

دادن؟ یبزرگترا بهشون اجازه م دیتونستن باهم رفت و آمد کنن؟حتما با یدر اون زمان،دخترا و پسرا نم ـ

.نبود نیـچن نیریش

ن؟یبهتون اجازه دادن که با هم رفت و آمد کن نینامزد شد نکهیاز ا ن،بعدیپس چرا تو و آبت ـ

داشت که هرجوان  ینیمن،آئ داریمن شاهدخت بودم و د م،امایآزاد بود گریکدی دارید يبرا زیآن ن از شیـ پ نیریش

.کردیم يرویاز آن پ دیبا

گم؟یدختر و پسرا رو م هی؟بقیچ هیبق ـ

.در آمد و شد و گفتگو،آزاد بودند زیـ آنان ن نیریش

!دادند یبخود راه نم دیما،پندار پل نیدر آئ جوانان

.گفت یدل آنان م یسخن از پاک شانیخنده ها يشاد بودند و نوا گریکدیها،با  یکوبیو پاجشن ها  در

؟يزن ساالر ایبود  يـ تو اون دوره ،مردساالر نیریش ـ
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؟یـ چه واژگان نیریش

زن؟ ایبوده  سیکه تو خونه ،مرد رئ نهیمنظورم ا یعنی ـ

«و گفت دیخند نیریش»

 ،ازیاز پدر،پادشاه ،پسیمن آگاه باش يچنانچه اگر بر افسانه .برخوردار بود ییواال گاهیدر آن روزگاران زن از جا ـ

.بود ستهیبس شا یاگرچه پدرم را برادران.آن من شد

!تونستن توسرزنها بزنن؟ یاون موقع،مردا نم یعنی ـ

«و گفت دیدوباره خند نیریش»

!کنند؟ نیمردان چن دیچرا با ـ

.دونمیچه م ـ

بعد «گشته باشد رهیچ انیروش در روزگاران پس از من بر پندار پارس نیا دیشا!نبوده انیرانیا ي وهیش نیـ ا نیریش

«و گفت دیدوباره خند

؟يدار يپندار نیچن زیتو ن ـ

.هیدر نظر من حقوق زن و مرد مساو!نه بابا ـ

 بایز ي مهیزنان ن.ستین»یهست«هست يبرا يا زهیبود زن،مرد را انگ یب.شد دهیـ آگاه باش که مهر با زن آفر نیریش

.اند چیه گریکدی یآنان ب.ستین ییجدا گریکدیاز  چگاهیدورا ه نیا.مردانند زیو دل انگ

.ستین یشیبود او زا یست و ب ی،زن يهر مرد شیرایکه پ یدانم تو خود آگاه یم کین.است نیچن یهست شیدایپ

کشه؟یم یین به جداسازن و کارشو یاماپس چرااکثرا زن و مرد با هم نم یگیدرست م ـ

.اند افتهین شیخو نیراست ي مهین رایـ ز نیریش

«فکر کردم و گفتم یکم»
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گناه م  یعنی.فهمن یو نم گریکه زن و مرد حرف همد نهیمال ا کشهیم ییازدواجها که به جدا نیاکثر ا.یگیراست م ـ

تره؟ يزن قو اما چرا مرد از!عقد يسرسفره  ننیش یم ننیب یو م گریتا دو دفعه همد.ندارن

.ستین نیـ چن نیریش

.تره يچرا ،مرد از زن قو ـ

 یبا نرم زیزنان را ن.ست ییاگر مردان را به تن توانا.باشد یهم سنگ م یاز آنان با آهنگ کیهر  شیدایـ پ نیریش

!دیگشا یاز دل سنگ خارا م شیراه خو بایز يهمانگونه که چشمه ا.است نیچن

له؟گن زن ناقص العق یپس چرا م ـ

«و گفت دیخند نیریش

گفتار از توست؟ نیا ـ

.دمیشن نویمنم ا.نه بابا ـ

مردان  يکه رشک ورز یدان یم!را سر داده اند يآواز نیچن شیخو یپوشاندن کاست يسست برا یـ مردان نیریش

 يارخواهند اما بردب یم شیخو يزن را برا نیکه چند ستیمردان به گونه ا يا»عتیطب«ایاز زنان است؟ک شیب

!ندارند شیرا همسر خو يگریمرد د »کیشر«يانباز

.ستین نیدر سرشت زنان چن اما

 یسازن و زندگ یهس با هم م يشناسم که چندتا زن دارن و زناشون هم هر جور یرو م ییمن مردا.درسته ـ

زن و مرد باهم فرق داره؟ عتیاصال چرا طب.کننیم

خود  ادیدر !یاهیو س يدیسپ يمانند شب و روز ابدی ینما م و»معنا«شیناسازگار خو ي مهیبا ن زیهر چ رایـ ز نیریش

ست؟ین نیارزش است،چن یب یجهان!زن و پندار بکش یرا ب یجهان

!است نیچن يار ـ
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 شیمحو تماشا!که تمام وجودم رو از عشقش پر کرد يکردوخنده ا دنیبلند شروع به خند يبا صدا نیریدفعه ش هی»

«بودم که گفت

!یسخن گفت اتینیشیبه آهنگ پ یآنکه خود خواسته باش یب! نیآرم ـ

«خنده م گرفت و گفتم خودمم»

!گرفتم ادیمنم  يصحبت کرد نطوریکنم،از بس تو ا کاریچ ـ

«گفت میزد یوهمونطور که قدم م میمنو گرفت و از جا بلند شد دست»

بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز  را در شیآنان که پندار خو.ستین یدارد و در آن بازپس شیجهان رو به پ ـ

.ابندی یرا در نم نشیآفر ي زهیانگ

«لب گفت وبعد به من نگاه کرد و گفت ریز ییزایچ هیچشماشو بست و  يا لحظه»

.دارند شیبه پ يآنان رو.داردیم یگرام یرابس شمندانیاو اند. دیواال آفر يو پندار يرا بارا یپاك آدک زدانی ـ

م؟یگذشته ها باش ریاس دینبا یعنی ـ

.او در گرو پندار اوست يرستگار.کشدیپندار اوست که در بندش م.ستیگرفتار ن دهیـ آفر نیریش

.سازد یواال رهنمون م یگاهیبه جا گرید یاو را در جهان یآدم خرد

ره؟یآدم دانا به بهشت م یعنی ـ

.ـ افزون،دستور گفتار ندارم نیریش

؟یبگ يشتریب زیچ ياجازه ندار ـ

«فکرکردم و گفتم یکم هی.زد و سرش رو تکون داد لبخند»

شن؟یم یندارن بعد از مردن چ یآدمها که شعور درست نیپس ا ـ

!گردد یم دیکسان پد نیبا روان چن زیکالبد آنان ن!دارد زیبه جانوران ن ازین یتیـ گ نیریش
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!!وونا؟یم حتو جس رهیو م گردهیبرم ایدن نینادان دوباره به ا يروح آدما یعنی ـ

«دمیپرس میکه قدم زد یکم.بکنم که انگشتش رو رو لبم گذاشت گهیسوال د هیاومدم ازش .فقط نگاهم کرد نیریش»

از کشورها،مردمش انقدر بدبختن؟ یچرا بعض ـ

.گرددیگرفتار رنج م دیبهره نجو شیـ هرکه از خرد خو نیریش

«صورتش نشستکه ترس تو  دمیدفعه د هیبگم  گهید زیچ هیاومدم  تا»

!ن؟یریشده ش یچ ـ

.بازگرد شیبه خواب خو.ـ گاه بدرود است نیریش

!تو برم شیاز پ خوامینم ـچرا؟من

!يزیـ تو ناگر نیریش

«لحظه چشماشو بست و بعد مضطرب تر شد گفت هی»

.بدرود!تنگ است ن،گاهیبدرود آرم ـ

لحظه بعد چشمامو وا کردم هی»

.اتاق خودم بودم تو

!نبود یچیه.ورم رو نگاه کردمدور و  یکم

.برگشتم و طرف در اتاق رو نگاه کردم!نبود یچیه گهیاما د نمیرو تو خواب بب نیریش دیچشمامو بستم شا دوباره

«کردیدم در واستاده بود و با تعجب منو نگاه م بابک

ش؟یدیتو ند ـ

رو؟ یـ ک بابک

!گهید گمیرو م نیریش...!!اه ـ
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بود که دو سه تا تابلو داشت و  ینقال هی!دمیازش د یدو تا نقاش یکیقهوه خونه، هیتو  شیال پس یلیـ واله من خ بابک

!گفت یو رستم و سهراب رو م نیریو فرهاد و خسرو و ش نیریش يتو قهوه خونه قصه 

.دمیرو د نیریش یبار اونجا نقاش هی من

 تیداشت حکا.واریم زده بود به د یپرده نقاش کیاون روز رفته بودم تو اون قهوه خونه .م داشت یدهن گرم چارهیب

.کردیم فیو فرهاد رو تعر نیریش

!بود دهیصورتش رو قشنگ نکش ادمیاتفاقا نقاش ز!دمیبار اونجا عکسش رو د نیاول من

.برو گمشو حوصله ندارم!اّه ـ

«دستش بود گفت تابهیماه هیهمونطور که  بابک»

!نجا؟یبا تو اومده بود ا نیریمگه ش ـ

«حرف زدن نداشتم ي حوصله»

مهمون دعوت  یمرد حساب!خداکنه صبحونه ش رو خورده باشه.میندار شتریـ در هر صورت تخم مرغ دو تاب بابک

!به آدم بگو ،قبلشیکنیم

.نکن بابک یشوخ ـ

!دمشیند گهید!شد یدونم چ یدفعه نم هی!میزد یبا هم حرف م میداشت

!صدا بزن و بهش بگو صبحانه حاضره هیپاشو !رو بشورهو روش  ،دستییرفته دستشو دیـ شا بابک

«بلند گفت يبه صدا.فرار کرد و از تو سالن .پرت کردم طرفش متکارو»

!دست بزن داره!ها ینش نیآرم نیزن ا!خانم نیریش يآها ـ

«گفت دیبلند شدم و رفتم تو سالن بابک تا منو د.م گرفت خنده»

 ننیش یرن م یم!ن یننه و باباش آدم حساب!از تبار شاه هاست نیا!فتار کندختره مثل آدم ر نیا يترو خدا جلو ـ
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!ن ها یچاك و دهن یب يچه آدما گنیپشت سرمون م

«دفعه داد زد هیکه  ییخنده رفتم طرف دستشو با»

«بعد بلند داد زد«.بگو» اُهن«هیحداقل !هی ییآدم تو دستشو!کجا؟! ياوهو ـ

!میم دار گهیمستراح د هیما تو خونه !راحت کارت رو بکنخانم،راحت باش و با دل  نیریش ـ

  

هفتم فصل

«دمیاز بابک پرس.زهیم يرو ییطال يکوچولو يدفترچه  هی دمیم،دیصبحونه که نشست زیسرم»

ه؟یچ نیا ـ

!شعر نوشته بودم و گمش کردم میکه توش واسه مر يـ همون دفتر بابک

!؟یکنیخودتم دروغات رو باور م!يغلط کرد ـ

!ـ دروغ نگفته بودم بابک

!بودمش؟ دهیپس چطور تا حاال من ند ـ

 ااشعارمیگو.وقته که داده بودم واسه چاپ یلیکتاب شعر رو،خ نیا!سیها ن یشل نیـ کتاب چاپ کردن که به ا بابک

چاپ  ياجازه  ندفعهیا دیکنم شا شیدستکار دیبا!خورده هیحاال بهش اصالح!بهش مجوز چاپ ندادن.قابل چاپ نبوده

!رهیبگ

!چرت وپرتات نیبرو گمشو با ا ـ

«.بود دیسف دیسف.رو ورداشتم و نگاه کردم دفتر»

!پس شعرش کو؟ ـ

!شهیـ امشب سروده م بابک
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؟یکن یمنت کش يبر يخوایم ـ

!کنهیم زیر زیعمه خانم شما،داره با دندون هاش گوشت تنم رو ر دمیخواب د شبید!کنم؟ کاریـ چ بابک

!سراغمون انیسراغشون،اونا م میما نر روزا نیهم اگه

.دفتر نیتو ا سمی،بنویشعر بگ تیچند تا ب ینیبش دیبا امشبم

!به من چه مربوطه ـ

م؟یبش لیبا هم فام يخوایـ مگه نم بابک

.هیشدم واسه هفت پشتم کاف لیبار با تو فام هیمن  ـ

«زیگفتم و دفترچه رو پرت کردم رو م نویا

تا حاال خون دل خوردم تا تونستم  شبیاحساس من از د یب ي کهیمرت!ينه که قلبم رو شکونددستت بشک یـ اله بابک

!احساست کنن یخاك برسر ب!؟یکنیم یاحترام یانوقت تو به اشعار من ب.کنم هیشعر رو ته يکتابچه  نیا

«رو ورداشت و واکرد و گفت دفترچه»

!دیسف دیشد سف!نرویب ختیتمام شعراش ر يزبون بسته رو پرت کرد!آخ آخ ـ

!کنم ها فیرو تعر شبمیبرات خواب د خواستمیم!گمشو ـ

!سال ممنوعه؟ 18 ریـ خوابت ز بابک

!چه؟ یعنی ـ

هم داره؟ يسانسور يصحنه ها یعنیـ  بابک

.گمیخوابم رو هم واسه ت نم!حرف زد شهیباتو اصال نم ـ

!ام کنرو بر یاصل ينسخه  کنمیفقط خواهش م.ـ نه نه،جون من بگو بابک

«م گرفت خنده»
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....گفت یرو م شیداشت برام داستان زندگ.دمیرو د نیریخواب ش ـ

«اومد تو حرفم و گفت بابک»

.بگو ارم،بعدیپاکت تخمه ب هیبذار برم !صبرکن صبرکن ـ

.گمیاصال نم!گمشو ـ

.ترو خدا بگو!ـ غلط کردم بابک

«گفتم.اداهاش خنده م گرفت از»

 يرو بهم نشون داد و خوابگاه زنها زیگفت اول منو برد و قصر خسروپرو یرو م شیگداشت برام داستان زند ـ

...و نگهبان ها و آتشکده و مجسمه ها و زیو سالن مالقات شاه ها با خسروپرو زیخسروپرو

«گفت جانیاومد تو حرفم و با ه دوباره»

!از خوابگاه ها شروع کن ـ

!الیکج خ زیآدم ه یخفه ش ـ

!برو جلو یکی یکیکه  نهیه؟منظورم اچ یعنیـ  بابک

«خندم گرفت دوباره»

!يدلمو آب کرد گهیـ بگو د بابک

 هیباالخره .گفتن یدوست داشتن اما بهم نم گرویهر دو همد.نیبوده به اسم آبت یجوون هیگفت عاشق  یم!بابا یچیه ـ

.کننیه ماظهار عالق گهیاونجا به همد.نیریآد تو اتاق خواب ش یبا کمند م نیشب آبت

.دو تا با هم نامزد بشن نیکه ا کننیو پدر و مادرشم موافقت م گهیرو به پدر و مادرش م انیجر فرداش

 یکن فیهمون شب قبل رو برام تعر انیکه جر لمیما شتریپرم، اما من ب یکه وسط حرفت م نجونیـ ببخش آرم بابک

!آد تو اتاق خواب یبا کمند م نیکه ابت
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.کننیعالقه ماظهار !گهید یچیه ـ

!ـ فقط اظهار عالقه ؟ بابک

!رو ببرن دتیمرده شور اون افکار پل ـ

کجا !؟يدید یاظهار عالقه،تو چ یعنی.اون شب حادثه يفکر کن و بگو تو قایدق!نشو یعصبان کنمیـ خواهش م بابک

!؟يدید ایو چ يشده بود میقا

!دمیجوابت رو نم گهیخودت رو هم د یبکش ـ

و من چه خوابا  ینیب یتو چه خوابا م!شانس داشته باشه دنمیتو خواب د دیآدم با!خدا شانس بده!لتـ خوش به حا بابک

!نمیب یم

 یچه خواب شبید یدون یم!نمیب یو منه بدبخت م خواب م ینیب یساله رو م جدهیه فدهیدختر ه هیشب خواب  توهر

دم؟ید

.میدکریم یمون زندگ یمیتو اون خونه قد.میرانیا يتو دمید خواب

.بگو ادمهیخب  ـ

شون  یکیاسم !زدن یمون دو تا داداش بودن که همه ش منو م یگ هیتو همسا.بودم کیکوچ یلیـ اون وقتا من خ بابک

با  خوانیو م ل،اومدنیدو تا داداش با باباشون ،اسماع نیکه ا دمیخواب د شبید!عقوبی یکیشمعون بود و اسم اون 

حاال خودت فرق !رستم دستان شیر ياندازه  اندر شیقبضه ر هیدوم هم هرک!مسافرت شمال میبر ییمن،چهارتا

!نیخوابارو بب

!بهتره یشب خوابم از شب قبل هر

با هم  میرفتم کوبا دار.ش ازم دعوت کرده دهینتراش دهینخراش ي افهیکاسترو با اون ق دلیف دمیخواب د شبشیپر

 هیو  يآ یم دلیف شیپ«ش اومد تو و به من گفت یچخماق يها لیبا اون سب نیدفعه استال هی!میکش یبرگ م گاریس
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«!نامرد یزن یبه ما نم يسر

!بودم از دستش از خنده مرده»

«!خوردیگفت و غصه م م یم يجد یلیرو خ نایا تموم

.يبخند يحقم دار!خان نیـ بخند آرم بابک

من همه ش مردونه س يدونم چرا خوابا ینم

اگه قرار بود تو خوابم به اعنال !هی،کافیکنیم يکثافتکار يداریکه تو ب نیتو هم!خدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد ـ

!بتایکه وامص يادامه بد فتیکث

!یگیـ راست م بابک

!دخترا نیب کننیتو خواب ولت م!يخطر یب تیمثل کبر تو

ینسل گنجشک از جهان برداشت یاگر پر داشت نیمسک يگربه  ـ

.میحونه ت رو بخور که کار دارفعال زودتر صب!یـ گربه خودت بابک

م؟یدار کاریچ ـ

 يدختر عمه  نیدست ا میوامونده و بد يدفترچه  نیتو ا میسیو بنو میبگ یشعر کوفت تیـ بابا کمک کن دو تا ب بابک

!میرو بکن هیتو وقال قض ي دهیترش

!سیبراش بنو رو»يدهتر ردیگر بم«همون شعر ـ

.نمیـ بذار فکر کنم بب بابک

«کرد و بعد گفت فکر یکم»

رعنا نه با عمه،خودت تنها میمر يا ایب

کردم بجون تو،خرت کردم مانم،غلطیپش
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نیدارو کنهیکه ثابت م نیآرم يعمه  بجان

مونه یعمه م هیشب مونهیانسان نسل م که

یعقل داشت شهیمشخص م یآشت یبا من کن اگه

!نمیرو نب میمن مر نکهیمگه ا ـ

!کن یقـ حاال برو باز دهن ل بابک

!نه ایدرسته  نیدارو هیکه نظر دهیاون وقت نشونت م!شعررو واسه عمه م بخونم نیبذار ا ـ

!هی یگفت که انسان از نسل خرس قطب دیدر مورد عمه تو با!صد در صد اشتباهه!ـ معلومه که غلطه بابک

«زنگ زد یکیموقع  نیهم تو»

ه؟یچ یقطب يخرسا يغذا یدون یجون تو نم نیآرم!فکر کنم عمه ته!اسمش رو بردم،ظاهر شد!ـ آخ آخ بابک

!ارمیعسل خوب براش ب ي شهیش هیخچال،یاز تو  دمیاگه عمه ت منو نخوره،قول م.اهل گوشت خوردن نباشن خداکنه

«.در رو وا کردم.بود ایرو.رو جواب دادم  فونیآ»

briبهش بگو امروز!شن یمازده مشوفاژ روشنه،خدانکرده گر نجایا.ادیـ اگه عمه خانمه،بهش بگو باال ن بابک r i sh

si r ways

!رسهیپرواز به قطب داره عجله کنه،بهش م هی

.زنه یحرفا رو نم نیآدم به بزرگترش ا.بابک خجالت بکش ـ

 یپدر و مادر حرف نزن یالت و ب يمامانت بهش سفارش نکرده با بچه ها!تیپسر مودب با ترب یناز بش یـ اله بابک

!پوپول خان؟

.کردیسفارش رو بهم م نیا شهیتفاقا همچرا ا ـ

؟يبا من هم اتاق شد یـ پس واسه چ بابک
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.آد باال یکه داره م سیدر ضمن،عمه خانم ن.رو خوردم زتیو تر تم کیگول ظاهر ش ـ

آد باال؟ یـ پس جون شماست که داره از حلق تون م بابک

!گهید هیبکن بگو ک جون

.آن باال یخانم دارن م ایرو ـ

.رونیازش اومد ب ایباال و رو يطبقه  دیبعد آسانسور رس ي قهیدق هی.باال ادیب ایدر رو وا کردم و واستادم تا رو رفتم»

«دیاومد تو پرس یوقت.جواب دادم و دعوتش کردم تو خونه.بود و خندون سالم کرد دهیپوش کیش یلیلباس خ هی

بابک کجاست؟ ـ

 ایرو!کنهیداره ناله م ضایکه مثل مر دمیاتاق خواب شن يرو از توبابک  يدفعه صدا هیجاس که  نیبگم هم اومدم»

«دیپرس

ه؟یک يصدا ـ

«گفت مارگونهیجواب بدم که بابک با همون صدا و حالت ب یبودم چ مونده»

بود زنگ زد؟ ی،ک نیآرم ـ

«بهش گفتم!دهیهفته س تو رختخواب خواب هیکه انگار  دیکشیم نیرو همچ صداش»

.آوردن فیخانم تشر ایرو ـ

«گفت یضیهمون حالت مر با»

!تونم از جام بلندشم یافتادم و نم نجایمنکه ا.کم ییرایازشون پذ.چشم يقدمشون رو.خوش اومدن ـ

«که ناراحت شده بود ،به طرف اتاق بابک رفت و گفت ایرو»

!شده بابک؟ یچ ـ

رنگ به !واریمثل گچ د دیصورتش شده بود سف!جا خوردم یاما تا چشمم به بابک افتاد،حساب.دنبالش رفتم تو اتاق منم»



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

!رو نداشت

«دیپرس یرفت کنار تختش و با ناراحت دیو دوئ دید،ترسید یتا بابک رو اون شکل ایرو

!شده بابک؟چته؟ یچ ـ

!دکتر؟ شیبرد!ه؟ینطوریا چندوقته

«اروم گفتم.جوابش رو بدم یدونستم چ ینم»

.دکتر نبردمش.دونم نه یواله نم ـ

«به من گفت.ناراحت شده بود یلیخ ایرو.بودم دهیودمم ترسخ راستش»

!ستیحالش اصال خوب ن.دکتر شیبرد یم دیبا ـ

کاسه  هی سیکه ن یخانم؟کس ایرو یدون یآخه م.صعف گرفته تم.سرما خوردم یانگار کم.سین میزیـ نه ،چ بابک

!شدم فیضع یکم که نهیا!تو حلقم زهیبر يزی،چیآب پرتقال کهیچ هی ایسوپ برام درست کنه 

!تیگلوم خشک خشک مثل چوب کبر!به سقم دهیتا حاال زبونم چسب شبید از

.کنمیسوپ درست م هیـ االن برات  ایرو

.تو چشماش حلقه زده بود شد،اشکیاز کنارم رد م یوقت.گفت و رفتطرف آشپزخونه نویا»

«تمرفتم جلو و گف.کنهیم يحقه باز يکه چه جور.بابک رو نگاه کردم برگشتم

به صورتت؟ يدیمال یچ ـ

«خنده گفت با»

!نشاسته ـ

چشمات چرا کبوده؟ ریپس ز ـ

کبوده؟ یلیـ خ بابک
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.آره ـ

؟یهست ی؟چيوی؟دیسی؟ابلیدونم تو از نسل آدم یـ نم!دمیـ واکس مال بابک

!ش گرفته بود هیطفل معصوم گر ؟دخترهیکنیم هیکارا چ نیا

جون من؟ یگ یـ راست م بابک

!الت بکشپاشو خج ـ

!يو پرستار يخورده دلسوز هیـ بجون تو دلم لک زده واسه  بابک

و ازم  دهینفر نازم رو نکش هیاالن چندساله که !که نگو کردیاونقدر لوسم م شدم،مامانمیم ضی،تا مر میکه بود رانیا

!نکرده يپرستار

«فکر کرد و بعد گفت یکم»

.کنهیم کاریبرام چ ایبشم رو ضیبدونم اگه مر مخواستیم!نشدم ضیالبته چند سال م هس که من مر ـ

!ت رو ببرن یستیفاش يها دهیمرده شور اون ا ـ

«دیآب پرتقال اومد تو اتاق و از من پرس وانیل هیبا  ایموقع رو نیهم در»

ن؟یتو خونه مرغ دار ـ

«اومدم جواب بدم بابک با ناله گفت تا»

!بالکن خونه س قفس تو م،تویدوتا مرغ عشق دار.اجونیآره رو ـ

«برد کنار تخت بابک ،گفت یو همونطور که آب پرتقال رو م دیخند ایرو»

!گم که بشه خورد یرو م یمرغ ـ

«بابک با ناله گفت دوباره»

!بد نبود م،گوشتشونیخورد میکباب کرد نارویجفت ازا هیبار ما  هیواله  ـ
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من به !ضهیمر یلیخ یعنیوع کرد به سرفه کردن که خودشم خنده ش گرفت اما زود شر.خنده مون گرفت ایو رو من»

«به بابک گفت ایمرغ رو نشون دادم که رو يجا ایرو

سوپ خوب  هیآب پرتقال رو بخور تا من  نیفعالا.ستیت هم خوب ن نهیوضع س.یحرف بزن ادیز دیحال نبا نیتو ا ـ

.دکتر میر یبعدش با هم م.برات درست کنم

.اجونیه رور ینم نییـ از گلوم پا بابک

«ناله گفت بعدبا»

؟ياریب ین هیبرام  يبر یتونیم نیآرم ـ

نوشابه آوردم و گذاشتمش تو  ین هیرفتم و از تو آشپزخونه .بودم و هم خنده م گرفته بود یاز دستش عصبان هم»

.آب پرتقال وانیل

«بهم گفت!بود روش دهیچونه ش کش ریباز پتو رو تا ز حقه

!تو دهنم؟دست خودم جون نداره يرو بذار یچون سر ن نیآرم شهیم ـ

رو محکم کردم تو دهنش ین تیعصبان با»

نفس آب پرتقال رو خورد و  هیدر آورد و  وانیرو از تو ل یرفت،بابک بلند شد و ن ایتا رو.رفت تو آشپزخونه ایرو

!روش دیو پتو رو کش دیو گرفت خواب وانیرو گذاشت تو ل یدوباره ن

«!دیخندیو م کردیش به من نگاه م یطانیش يچشمهاتو رختخواب با  از

!افتاده یچه گرگ ریکه گ ایرو نیا چارهیب ـ

«پتو،با آهنگ اروم برام خوند ریهمون ز از»

!برن یگرگم و گله م ـ

«پتو و گفت ریسرش رو کرد ز بعدش»
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چرا به دستور اطبا !نوشت؟برام طول درمان  اخانمیخانم دکتر رو يدیمگه نشن!نشو ضیمر شیبرو برو مزاحم آسا ـ

!حسود ي کهیمرت!؟يذاریاحترام نم

و دوباره رفت تو .ورداشت و صورتش رو پاك کرد  يدستمال کاغذ هیو  نهیدوباره بلند شد و زود رفت جلو آ بعد»

«روش و گفت دیرختخواب و پتو رو کش

!آب پرتقال رو که خوردم،رنگ و روم جااومد!شیآخ ـ

!بابک و بابکم همه ش رو خورد نیآب پرتقال داد به ا وانیتا ظهرسه چهار تا ل ای،اون روز رو خالصه»

.میخورد ییدرست کرد که سه تا يخوشمزه ا یلیبراش سوپ خ ظهرم

«گفت امیاصرار کرد که بابک رو ببره دکتر،بابک قبول نکرد و رو یهرچ ایاز ناهار،رو بعد

.زنم یشب بهت دوباره سر م.رم خونه یم گهیمن د.بخواب و استراحت کن یکم ریپس تو بگ ـ

«بابک شروع به ناله کرد و گفت دوباره»

!تبم عود کنه ،دوبارهيترسم تو که بر یم.حالم بهتر شده بود ـ

«و گفت دیخند ایرو»

.راحت باشه التیخ.گردمیشب برم ـ

رفته باشد ادیکز  يریبر اس يـ وا بابک

رفته باشد ادیص يدیدام مانده ص در

!مونه ها یپوست و استخون م هی مارت،فقطیاز ب گهیاونوقت د!یو فراموشم کن يرب نکنه

!چونه ش گرمه؟ نقدریکه ا هی يماریچه ب نیا ـ

!بده صیتشخ دیرو با زایچ نیدکتر ا.تو حرف نزن!هاس يمارینوع ب نیاز عالئم ا نیـ ا بابک

«و شروع به خوندن کرد رونیب دیتو رختخواب پرگذشت،بابک از  قهیتا دو دق.کرد و رفت یو خداحافظ دیخند ایرو»
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خوامیرو م بمیشب مهتابه حب امشب

خوامیرو م بمیاگه خوابه طب بمیحب

«رو به من کرد و گفت بعد»

کنه؟یم یچ ییرایپذ ن،ازتیریش شیپ ير یتو تو خواب م نمیبب ـ

!؟يگردیخشک برم ؛دهنيریخشک م دهن

.ستمیمن مثل تو حقه باز ن ـ

تند و تند آب  نجایمن ا.خشک حرف بزن يخانم،گلو نیریباش نیتو برو بش!س چشمت کور دنده ت نرمـ پ بابک

!و سوپ و مرغ خورمیپرتقال م

آورد رفت تو  یمن شکلک در م يبرا کهیدسته گل رز سفارش داد و بعد در حال هیو  یرفت تلفن زد به گلفروش بعد»

«حموم و شروع کرد به آواز خوندن

.در رو وا کردم واومدن باال.بود ایرو.ه زنگ زدنبود ک سرشب»

«من گفت شیاومد پ زیو تر و تم کیلباس ش هیزده،با  شیحموم کرده و ر بابک

آوردن؟ فیخانم دکتر تشر ـ

!بعله ـ

 نجایا خودیب نمیبرو کنار بب!آمپول بهت بزنه هی گمیوگرنه م!ها یباش تیـ خانم دکتر اومد،جلوش با ترب بابک

 ریگوشه بگ هیبرو !اصال رفته دکتر شده که منو معالجه بکنه!هی یس،خصوصین یدکتر تخصصش عموم نیا!وانستا

.نیبش

«گفت دیتا بابک رو سرحال د دیرس ایموقع رو نیهم تو»

!حالش خوب شد؟ ضیمر!چطور؟ ـ
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!تو دییبفرما!شماس ي مانهیـ از طبابت حک بابک

«بست گفت یر رو ماومد تو خونه و بابک د یم ایکه رو همونطور»

 تیشده بود که خوشبختانه شما با حذاقت و درا یروح یدچار افسردگ ماریب.بود یروان یروح يماریب هی،يماریب ـ

!نیداد صی،مرض رو تشخ

!شماس ونیکه خود من باشم،تا عمر داره،جونش رو مد ماریب نیا

«ورد و بهش داد و گفترو که سفارش داده بود براش آ ینشست،بابک رفت و دسته گل ایرو تا»

!شه بیبه طب ماریب نیمحبت ا يسرخ ،نشونه  يرزها نیا ـ

!دارن یچه رنگ قشنگ.ممنون!فشنگه بابک یلیت خ ایرو

.آورده بود دیـ رز سرخ سفارش داده بودم،ورداشته بود رز سف بابک

!همه سرخ ن ناکهیـ ا ایرو

ـ خودم ورداشتم تک تک کردم تو قلبم رنگ گرفت بابک

.و مشغول تماشا کردن گلها شد نییبا خنده سرش رو انداخت پا ایرو»

«که گفت کردمیهاج و واج به بابک نگاه م من

.اریوردار ب ییبرو چندتا چا کار؟بپریچ يواستاد نجایپسر تو ا ـ

نگاه هاش،صبحت .خوشش اومده ایکه بابک از رو کردمیاحساس م.میو صحبت کرد مینشست یدو ساعت یکی خالصه»

.دادیرو نشون م نیهاش،همه ا

«گفت ایبود که رو سرشب

خودم براتون جور کردم،باشه؟ يبرنامه ا هی رون،بعدشمیب میبر ن،شامیبچه ها،اگه موافق ـ

.مونم یمن خونه م. نیشماها بر ـ
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 ینیتامیو هیر،یروویه نیتو ا دیشا!درمان رو کامل کرد دیبا!منه یدرمان يهم جز دوره  رونیشام ب نیا.شهیـ نم بابک

!دیم به تو ماس يزیچ

.مزاحمتون بشم خوامینم ـ

.میبا هم بر دیبا ه؟حتمایچه حرف نیـ ا ایرو

!خانم کل کل کردن بهتره که نیریاز تو خونه موندن و با ش.بدو کارات رو بکن .نمیـ پاشو بب بابک

!خانم؟ نیریـ ش ایرو

!خانم نیریش!ـ بعله بابک

!دهیرو چسب هی،نقد رو ول کرده،نسمن؛چندوقته يپسرخاله  نیا

.شمیـ متوجه نم ایرو

.يخواستگار میکه بر مینیب یتدارك م هیته میدار.بابا یچیـ ه بابک

شناسمش؟ یم ؟منیخواستگار ک!خوب ؟چهيـ خواستگار ایرو

!سرشناسه یلیخ!بعله ـ

هست؟ یک!؟يـ جد ایرو

!یساسان زیمرحوم خسروپرو وهیب!یساسان نیریـ خانم ش بابک

!!بابک ـ

گردن کلفت،فرهاد بفهمه،تمام برنامه  کهیجون،اگه اون مرت ایرو یدونیم.مینکرد یرو علن هیـ البته فعال قض بابک

!زنهیهامون رو بهم م

و پسغوم کرده واسه  غومیدو سه مرتبه م،پ.خس نمیریخاطرخواه ش.ادیسنگ تراشم هس،زور بازوش ز طرف

.يخواستگار
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!ندازهیبو بره،خون راه م اگه

«بعد گفت.کردیم گاهیهاج و واج بابک رو ن ایرو»

!و فرهاد؟ نیریهمون ش!ن؟یریش!آرم یمن اصال سردر نم ـ

.زیزن خسروپرو نیریش!و فرهاد نه نیریـ ش بابک

«د،گفتیخند یم کهیدرحال ایرو»

!شهیسال پ ياونکه مال هزار و خرده ا ـ

سرپرست  یزن تنها براش سخته ب هیدوره زمونه  نیخب،تو ا.دهش وهیکه ب هی یخانم چند وقت نیریـ آخه ش بابک

!یبازنشستگ ریبخور و نم يحقوق ها نیاونم با ا.کنه یزندگ

به  ننیکنن که بب یالبته فعال دارن با هم رفت و آمد م.داره شوهر کنه الیدراومده و خ اهیاز س هی یکه چندوقت نهیا

!نه ایرسن  یتفاهم م

«به من گفت دیندخ یم کهیدر حال ایرو»

هاست؟ یاز اون شوخ یکی نمین؟ایآرم گهیم یبابک چ ـ

.نیبگم؟از خودش بپرس یچ ـ

.نیریش شیره پ یافته تنها م یکه هرشب راه م هی یاالن چندوقت نیا!ـ بجون مادرم اگه دروغ بگم بابک

.رهیره که نم یاما به گوشش نم.آد یدر م رن،گندکاریگ یدفعه مچت رو م هی.بهش گفتم نرو صدبارم

«شده بود گفت جیگ یکه حساب ایرو»

!هی يانگار موضوع جد ـ

«و گفت دیدوباره خند بعد»

ن؟یذار یسربه سرم م نیدار ـ
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؟ینیب یرو نم نیری،تو هر شب،ش نیـ آرم بابک

«دمیرو تکون دادم و خند سرم»

!؟ینیب یرو م زی،زن خسروپرو نیریتو هر شب؛ش یعنیـ  ایرو

.کشتنش یعنی.حادثه کشته شد هیشوهرش تو !زیحوم خسروپروـ زن مر بابک

!ـ کشتنش؟ ایرو

!تموم روزنامه ها نوشتن!؟يدیمگه نفهم!ـ اره بابا بابک

!شمیم وانهیـ دارم از دست شما دو تا د ایرو

.آد یبه خوابم م نیریخوابم،شیم یکه شبها،وقت هی یمن چند وقت.خانم ایرو ـ

!نهیکرم از ا!نیریره به قصر ش یم نیا یعنی!نیریره به خواب ش یم نیا!بدذات گهیـ دروغ م بابک

«م گرفته بود که بابک گفت خنده»

 یمارو قابل نم نجا؟حتمایا ادیتک پا بلند نشده ب هیچطور تا حاال اون .اونجا یچند دفعه همه ش تو رفت نیا ـ

!ما يخونه  ادیب شهیکسرشان م!دونه

!ذارم یرو اونجا نم ،پاميما رو پس بد دیبازد يایبخدا اگه ن!داره ياومد هی یبگو پسرخاله م گفت هر رفت بهش

«مات گرفت نشست رو مبل و ما دو تا رو نگاه کرد که بابک گفت ایرو»

!رهیوصلت صورت بگ نیمن فکر نکنم ا.فکرش رو نکن.کنمیم فیرو برات تعر زیتو راه همه چ.ایرو میبلندشو بر ـ

«دادیادامه م يجد یلیخ م،بابکیرفت یبه طرف در م ییو سه تا شدیجاش بلند م زاایهمونطور که رو بعد»

!چندتا بچه داشته باشه سیشوهر داشته و معلوم ن هیبعدشم طرف !ادهیشون ز یاوال که اختالف سن ـ

هفت و  دیبا م،حداقلیریبگ میعقد مختصرم که بخواه هی!یساسان نیریپژوهشه،اون ش نیآرم نیا!چیهمه ه نایا میریگ

!راشونیکب ریحاال پادشاه هاشون نه،سف!نه؟ ای میرو دعوت کن هیهمسا يکشورا يپادشاه ها نیهشت تااز ا
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!ذارهیخرج مون سر به فلک م!داره؟یچقدر مخارج ور م یدونیم

.نیریاون پدر و مادر تو،اونم پدر و مادر ش!کنمینم یدخالت چیمن که گفتم ه!نشه ایشون بشه،آ یزندگ ایبعدش آ تازه

و  نیدو سال دست نگه دار یکیفقط بهشون گفتم تا !دختره هزار و چهارصد پونصد سالشه!ستنیکه بچه ن خودشونم

!جون؟ ایرو گمیبد م!وسط تباه نشه نیطفل معصوم ا يبچه  هید،یحرفا کش نیو ا ییکه اگه کار به جدا نیبچه دار نش

«شده بود گفت جیکه کامال گ ایرو»

!هی ینه خب،حرف درست ـ

«تازه متوجه شد و گفت بعد»

!حرفها؟ نیا یچ یعنیاصال  ـ

دخترعمه ش !دور و ور خودمون نیهم!همه دختر خوب هس نیملک ا نیگم تو ا یم.گمیرو م نیـ منم هم بابک

هر .هس ه،اونمی یبیمحجوب و خانم و نج رانه،دختریتو ا میدار گهید يآشنا هیهامون هس، لیاز فام گهید یکیهس،

از اون !لجبازم هس پدر سوخته!چکسیه ای نیریش ایدن اما لج کرده که اال و بال  ی،با منت بهت م یرو که خواستکدوم 

!کنهیکوکش م یه نیریدختره ش نیورم ا

.میشد نیو سوار ماش رونیب میاومد ازخونه»

.ایرو يبرا فیخوب چرت و پرتاش رو گفت،تازه شروع کرد به تعر یوقت بابک

مورد از  نیش در ا م،همهیدیکه به رستوران رس يتا لحظه ا کهیسخت بود،بطور یلیمسئله خ نیر کردن اباو ایرو يبرا

.کردیمن سوال م

«گفت م،بابکیو نشست میوارد رستوران شد یوقت

.تو اون خونه دمیپوس!دلم واشد!شیاخ ـ

.خاطر بود نیمکسالت تو هم به ه.رونیب نیآئ یکه شما کمتر از اون خونه م نهیـ بخاطر ا ایرو
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.کنهیم دایپ یمونه حالت افسردگ یتو خونه م ادیآدم که ز.یگیـ آره،راست م بابک

شب  هیدر هفته فقط  دیشا.رونیب میر یهر شب با بچه ها م بایحساب کردم تقر!میمون یماها که اصال تو خونه نم یول ـ

!میخونه باش

؟یشما انقدر حرف نزن شهیـ نم بابک

!زنهیه اصال حرف نمطفلک ک نیـ ا ایرو

!آره یزنه گند کار رو در م یم م یزنه،وقت یحرف نم زنهیحرف نم.ـ آره بابک

رون؟یب میر یهر شب از خونه م یما ک پسر

.يبر یبزور با خودت م ،منمير یتو م!میر یما نم ـ

برم؟ یمن ترو با خودم بزور م!ـ مار بگزه زبونت رو بابک

«گفت دیخندیکه م ایرو»

!ها نید یلو م گرویهمد نیارخوب د ـ

؟يراحت شد!ایـب بابک

قصار رو هم  يچند کلمه  نیا شهینم!تیو باترب یبرمت،ساکت یکه هرجا م ،تویهست یتو که پسر خوب.جون نیآرم نیبب

!م يمن زبونم الل،ددر کنهیحاال فکر م!يبرد ایمنو که جلو رو يابرو!؟ینگ

صورت غذارو  يبه در رستورا و زود دفترچه .چشمش افتاد ایفعه رود هیکه  دنیبه خند میشروع کرد ایو رو من»

«ورداشت و گرت جلو صورتش و زود به ما گفت

!نیپشت تون رو نگاه کن نیبچه ها برنگرد ـ

چرا؟ ـ

!تا بهتون بگم نیصبر کن قهیدق هیـ  ایرو
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!خورهیعمه خانم به مشام م ي فهیطا يـ غلط نکرده باشم بو بابک

اومدن تو رستوران نی،همیپسرخارج هیو  گهیدختر د هیو  میمر.يه نکردـ اشتبا ایرو

!ما؟چه خوب میمر...!!ا ـ

«اومدم بلندشم،بابک دستم رو گرفت وسرجام نشوند و گفت تا»

شون جلومون سبز  یکی میر یهرجا م!ت کیپرتراف لیفک و فام نیباا نمیبب نیبش ریبگ!زهرمار و چه خوب ـ

!زنن یم شیآتانگار موشون رو!شهیم

!ه؟یمگه چ ـ

.نهیبب نجایبا هم ا م،ماهارویمر ستیجان،درست ن نیـ آرم ایرو

پسر بود؟ هیبا  یـ گفت بابک

.دختر هیپسر و  هیبا .ـ آره ایرو

.کنمیدکشون م يجور هی نارویمن ا.ییتو بلند شو برو دستشو.ایـ رو بابک

.دنبالت میآئ یم.رستوران نیسرکوچه هم ایب گهید قهیدق ستیربع ب هی

«بابک به من بعدش گفت.ییبلند شد رفت دستشو واشی ایرو»

.شونیدیحاال د نینشون بده که انگار هم يجور هیحاال  نیخب آرم ـ

نداره؟ بیع گهیاالن د ـ

!مدرك جرم امنه امنه ياالن جا!ییدستشو مشیفرستاد!مدرك جرم وجود نداره گهیاالن د.ـ نه هالو جون بابک

«کردم دادم،صدایبراشون دست تکون م کهیو دوستاش نشسته بودن و در حال میکه مر ییطرف جاب برگشتم»

!میمر! میمر ـ

«تند دستمو گرفت و گفت بابک»
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!ینشون بده ناراحت!يشد یرتیمثال غ!نخند!؟یعمه ته که انقدر خوش هی یمگه عروس!چه خبرته؟!!يهو ـ

!آخه چرا؟ ـ

!شهینم نه،شادیب یم بهیمرد غر هی ـ آدم که دختر عمه ش رو با بابک

!پسره انگار با اون دختره س ـ

!نمیشو بب یرتیغ!خالف خالفه!میندار يکار زاشیچ نیبه ا!میهست یرانیماا!ـباشه بابک

؟يچه جور ـ

.از ابروهات رو هم بنداز باال یکی.ـ اخم هات رو بکن توهم بابک

خوبه؟ ينجوریا ـ

!؟يازندیمن ابرو م يبرا يـ دار بابک

کنم؟ کاریپس چ ـ

!هایکن یاونجا باهاشون احوال پرس ينر!!نکن نشیباال پائ!ابروت رو بنداز باال و نگه دار هیـ گفتم  بابک

.متوجه مون شدن.م،زشتهیبلندشو بر ـ

!رو بزن کنار یبا پات صندل!یفارس يلمایـ آروم از جات بلند شو،مثل ف بابک

!بابک ؟ هیکارا چ نیا ـ

!يسرباال،قدم اروم،مثل خروس الر!جلو نهیس.حرف نزن ـ تو بابک

مش؟یپسره رو بزن ـ

!هدف عقب نشوندن دشمن از رستوران!میریگ یم افهیفقط ق!ـ تنه بابا بابک

هر سه تاشون با ترس از  میدیرس م،تایکه ما گرفته بود يا افهیبا اون ق.و دوستش میمر زیجلو م میرفت ییدوتا»

«خنده م گرفته بود که بابک گفت یحساب.جاشون بلند شدن
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خانم؟ میمر هیپسره ک نیا ـ

«که هول شده بود گفت میمر»

!ناسیدوست پسر م ـ

ه؟یک نایـ م بابک

.!من شونه،دوستیا نایـ م میمر

.«و گفت نایهمونطور که اخم کرده بود برگشت طرف م بابک»

ن؟یهست نایشما م ـ

!با ترس گفتمبله دختره»

«کردن یبک وا شد و شروع کرد با دختره احوال پرسبا يدفعه اخما هی

شهر  نیتو هم!نکردم؟ ارتیبابا مامان چطورن؟چطور تا حاال من شما رو ز!داریـ حال شما چطوره؟مشتاق د بابک

.جامعه دادن لیتحو یشما رو به پدر و مادرتون ببخشه که چه دخترقشنگ ن؟خدایدار فیتشر

پسره بدبخت .زیدور م مینشست ییپنج تا.مینیتعارف کرد که بنش میمر.ع شدتازه حواسش جم.زدم تو پهلوش آروم»

«گفت میهمونطور زل زده بود به من و بابک که بابک به مر

!دمید یرو نم يروز نیهمچن هیشدم و  یکور م یکاشک ـ

«گفت یبا ناراحت میمر»

!شده بابک؟ یمگه چ ـ

!ردمکیامروز سرم رو از رو بالش بلند نم یـ کاشک بابک

«خودش و گفت يمحکم زد رو پا بعد»

!رفتم ینم یناموس یب نیبار ا ریمردم وز یم یکاشک!عاطفه یب!وفا یب!تو گفتم يکه برا ياز اون همه شعر فیح ـ
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!ه؟یچه طرز حرف زدنه؟منظورت چ نیـ ا میمر

مامور دولت بدادم  يا!پاسبان يآ!جان يآ!واسه خودم داشتم؟ ییچه آرزوها!یحاشا کن خوادینم گهیـ د بابک

!کنه نونیاطم یآدم به ک گهید!نیبرس

!؟یچ یعنیـ بابک  میمر

!نیآفر!يخوب مزد دستم رو داد!ـ تو حرف نزن بابک

«دیآروم ازمن پرس نایم»

هستن؟ میمر ییپسر دا شونید،ایببخش ـ

.هستم هی ییمن پسر دا.رینخ ـ

«با تعجب گفت نایم»

!انقدر ناراحتن؟ شونیپس چرا ا ـ

!دونم واله ینم ـ

«گفت نایبه م دیحرف رو شن نیکه ا بابک»

 نمیب یرو م یرانیمن هر دختر ا!شه؟ یرتیباشه تا غ گهیهمد لیفام دیمگه آدم فقط با!پسرعمه داره؟ ییمگه پسردا ـ

آخه !شمام نگرانم يمن برا!شما  یحت!خورمیو حرص م شمیم یرتیشده،غ یخارج هیدست  ریغربت اس تیکه تو وال

 شااهللایا!رو بیبدترک ي کهیمرت نیا نیوللش کن!رون؟یب نیاومد نیباهاش بلندشد هیچ يریکبیزشت و ا يپسره  نیا

!آم یروزا خودم از خجالت تون در م نیهم

«آروم زدم تو پهلوش دوباره»

در !نایم امزدکله،نیاسمشون ما شونیبگم ا دیبا نیبد نکن يراحت بشه و فکرها التونیخ نکهیا يـ بابک خان برا میمر

!مامانم هستن هی یمیضمن پدرشون هم از دوستان صم
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!پس عمه خانم هم بعله؟...!!ـ ا بابک

«به من گفت یبا ناراحت بعد»

!جفا کارن یاصال خانوادگ نایکه ا میپاشو بر!است رانیبست و يکه انگار خانه از پا میبر نیپاشو آرم ـ

و  دیکش یبابک منو م.رو ورداشت و دنبالمون اومد فشیک ممین که مرطرف در رستورا میو رفت میبلند شد ییدوتا»

«کردیصدا م یه میبرد و مر یدنبال خودش م

!بابک!نیآرم ـ

 م،اونمیکه ما رفت دید یوقت.بود یعصبان یلیخ.دنبالمون اومد ممیمر.رونیب میبابک صبر نکرد و از رستوران رفت اما»

بود از  میبابک همونطور که پشتش به مر.شد و با سرعت رفت نشیماش و سوار ابونیناراحت رفت اونطرف خ یلیخ

«دیمن پرس

رفت؟ ـ

!آره یآد پدر منو در م یم گه،اونمیرو م انیره به عمه م جر یحاال م.آره ـ

!نترس مرد گنده!يـ قربون عمه ت بر بابک

ن؟یت تموم شد؟بندازم پائ شینما ـ

رو؟ شینما يـ پرده  بابک

!وابروم ر!رینخ ـ

«خنده و گفت ریزد ز بابک»

کمون رستم  نییبنداز پا!دمیترس تیعصبان ي افهیمن خودم از ق!شدیآب م ریدل ش!يکرده بود دایپ یاما عجب صالبت ـ

!رو

!بکنم دیبخاطر تو چکارا با نیبب ـ
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ربع نشد؟ هیـ  بابک

!چرا بابا ـ

!آد ینم رونیب ییاز ترسش از دستشو ایرو چارهیب!ریـ نخ بابک

«بابک گفت دیرس ایتا رو.آد طرف ما یخنده و م یداره از دور م ایرو دمیگفت،د نویا تا»

اومد؟ ـخوشت

!بود یـ عال ایرو

!حاال خدا بدادمون برسه با عمه م ـ

!سیجلودارش ن یچیبشه ه یعصبان!عمه ش مثل نهنگه!گهیـ راست م بابک

م؟یکن کاریحاال اگه فردا اومد چ ـ

رو بخش نگه که مسئله  انیاحتماال جر کنمیمن فکر م.گهینم ای گهیرو م انیبه عمه ت جر میمر ای.رهـ دو حالت دا بابک

ت رو به بابات  یران،چغلیا زنهیبعدشم زنگ م کنهیفقط باها قهر م.آد یاحتماال عمه سراغ ما نم.خود به خود حله

!کنهیم

!رسهیم رانیداستان تا ا!شدم چارهیپس ب ـ

 تیدن و معروف یره رو صحنه و نشونش م یم رانیبالفاصله تو ا.یکنیم يباز شینما نجایکه ا یکن افتخار دیـ با بابک

!کنهیم دایپ

!زهرمار ـ

.میکن یبعد فکرش رو م میبخور یشام هی میبر ایـ حاال ب بابک

«بابک گفت ارنیتا غذا ب.میو غذا سفارش داد گهیرستوران د هی میرفت ییتا سه»

!کتک مفصل بهمون بزنه هیپسره کاراته باز باشه و  دمیترس یهمه ش م ـ
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.تونست ینم.نیـ شما دو نفر بود ایرو

فکر رو  نیماهام اولش هم.با دو نفر دعوامون شد ابونیو تو خ میبار ما هفت هشت نفر بود هی!؟یگیم یـ چ بابک

.میکردیم

!میمرد یم میدو نفر،ما هشت نفر رو اونقدر زدن که داشت ،اونیخال جات

!!ن؟یـ دو نفر به هشت نفر؟پس چطور کتک خورد ایرو

!بودن یو اونا دست خال میـ آخه ما هشت نفر چوب داشت بابک

«.رفت ادمونیخنده و ترس انتقام عمه از  ریز میزد ییتا سه»

.از خودت نبود بابک خان یشوخ یکی نیا ـ

.هنرمنده یلیخ ریخب ادشی.گفتیم نارویافشار ا ي،سعديباز ایس شینما هیـ نه،تو بابک

بعدشم که اجرا  میقبل از انقالب که ما نبود.دمیکم د یلیمتاسفانه خ.دوست دارم یلیخ يباز ایس شیـ من نما ایرو

.دمید دئویتو و نجایدو تاش رو ا یکیفقط .شدینم

!گهید میرو برات اجرا کرد شیکی،یسرشب نیـ هم بابک

.شدیبدم یلیخ د،برامیدیرو با شماها م نم،میاگر مر.ازتون تشکر کنم دیبا یـراست ایرو

چرا؟ ـ

.گفتیرفت به عمه خانم م یـ خب م ایرو

!کرده يرو راه انداز يخبر يشبکه  هیهام  یتازگ!نترنتیفرستاد رو ا یـ عمه خانم هم زود م بابک

.سین یگیکه تو م مینطوریا ـ

!شون عوض شده يها،خلق و خو یرانیا نجایا!تو ينه تنها عمه .نیآرم هینطوریـ چرا متاسفانه ا ایرو

.ییپشت سرش به بدگو ننیبکنه و بش يکار هی یکیمنتظرن  همشون
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!شهیدوال دوال نم يشتر سوار.گمیم يزیچ هی دیببخش ـ

!؟یـ باز از اون سخنان قصار گفت بابک

 میکرد ینم يا که کار بدم.رونیکه من با شماها اومدم ب دیفهم یم دیبا میمر دیشا.گهیدرست م نیـ اتقافا آرم ایرو

.لحظه وحشت کردم هیدونم چرا  ینم

!میکنیواقع لباسهامون رو عوض م نجاها،دریا میآئ یم رانیاز ا یها،وقت یرانیا ما

.مشکله مینسل قد يدر تفکر و رفتار،برا یدگرگون.متحول بشه دینسل جد دیبا.اصالح فرهنگ،زمان الزمه يبرا ـ

نجا؟یبلند شده اومده ا يریسر پ یتو واسه چ يعمه  نیفهمم ا یـ اصال من نم بابک

.تیسرخونه زندگ یشست یم يبگو،آخر عمر!متحول بشه؟ اومده

!یکنیکار رو م نیهم يتوام دار قایدق.ندیبب ـ

!دادن ادیبهم !نگرفتم ادیکه  کنم،ازخودمیم نکاررویـ اگه من دارم ا بابک

.سالم بود شیحدود پنج ش ادمهی

ما رفت  يشد که تو خونه  یدونم چ ینم.از من هفت هشت سال بزرگتر بود.ما يه م اومده بود خونه روز دخترعم هی

.حموم

!تو سرم خورد»گرومب«يزیچ هیدفعه  هی.حموم رو نگاه کنم يتو دیرفتم و از سوراخ کل یواشکی،یعالم بچه گ تو

.بود مادرم

بود؟ یچ یدونیکه بهم گفت م يزیچ نیاول

!«کشدت یفهمه مبابات ب اگه«گفت

!براش سرهم کنم که منو نکشه يزیکه چه چ کردمیشب که بابام اومد داشتم فکرم ،تایبچه گ يهمون حال و هوا تو

چه؟ یعنی کننیبه کشتن م دیساله رو تهد شیش يبچه  هی یوقت یدونیم



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦١

!بابام به خونه برسهکشتنم با اومدن  يتا لحظه  شدمیمنتظر م دیبا یعنی!مرگ یعنیاون بچه تو اون سن  واسه

!بچه گونه يکنجکاو هی!یچیه!؟یبه چه جرم اونم

!داره یبدونم تن و بدن ما پسرا با دخترا چه فرق خواستمیم

!دمیباالخره نفهم که

!کنهیم رونتیبازم مامانم گفت اگه بابات بفهمه از خونه ب.کوندمیاتاق رو ش ي شهیکه با توپ زدم ش ياون روز ای

.میرو انداخت شهیبر خبر کرد و تا قبل از اومدن بابام،ش شهیزود ش اد،مامانمیز يو زار هیعد از گرآد که ب یم ادمی

از خواهرشوهرش  نیا یکینشسته بودن و  ییدوتا.مادر تو نیبا هم.که مامانم با خاله جون  ادمهیم  گهیبارم د هی

.اون یکیو  گفتیم

!زدن یحرفها پشت سرشون م چه

!وید هیبنظرم شد م  ؛عمهیاون بچگ تو

!اطیخواست منو ماچ کنه،خولش دادم و فرارکردم تو ح یوقت مایوقت بعدش که عمه م اومد خونه  چند

دادن  ادیچند مورد به من  نیبازتاب آموزش بد؟تو هم ایمن بوده؟ ریتقص نایا نمیخان ،شما بگوبب نیآرم حاال

چون بعد از اون همه حرفا که .ماهاش یکردن جز سرگرم بتیغ ادگرفتمی.باشم اکاریبترسم،دروغ بگم،دو رو باشم،ر

که من فکر  یدر صورت!کنهیبغلش کرد که انگار بچه ش رو بغل م نیش،همچیدید یمامانم پشت سر عمه م زد،وقت

مدارس  نیتو هم نکهیاای!دهیما،مادرم اصال تو خونه راش نم يخونه  ادیب گهیبار د هیکه اگه عمه م  کردمیم

!رنیمچ مارو بگ يجور هیهمه آماده بودن که .ناظم و معلم و ریمد.خودمون

پارك؟ يبود ؟رفتهيبود دکجایپرس یمدرسه،ناظم م میاومد یم رید قهیدق پنج

.گشت یهامون رو م بیو ج کردیدست م زود

نشد که  دایمعلم پ هی.مینوشت یم دیبا مهیده صفحه جر.میداد یمدرسه رو،حاال بهر علت انجام نم فیروز تکل هی اگه
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مشق هامون رو  میافتاده بود که نتونست یاتفاق هی دیشا!شب قبلش ننه بابامون باهم دعوا داشتن دیدرك کنه شا

.میسیبنو

شد؟ یش چ جهینت

آقا !مرد یکرده بود داشت م کمیبابامون قولنج ش شبیاقا د.میکرد یم یچاخان هیهردفعه .میدروغ بگ میگرفت ادی

هفته  هیپسر تو که ...!ا!میسر خاکش کن میآقا عمه مون مرده بود رفته بود!دیزائ یداشت ممامانم مون پا به ماه بود 

!عمه ت مرد شیپ

خاله مون بوده یکی نیحتما ا د،پسیآقا ببخش ا!

کتک زدن  يبزنم جا دیدختر عمه م رو د دیاز سوراخ کل خواستمیکه م يخان؟اگه اون روز نیآرم یگیم یحاال چ خب

 هیگرفتم در مقابل  ینم ادیمن .دادیم حیتفاوت ها رو توض نیگوشه و در حد امکان برام ا هیبردم  یم مادرم دیو تهد

1خشونت بخرج داد دیبا یهیطب يخواسته 

!چه بهتر گهیبود که د یحیالبته که پاسخ تشر.کردیمنو ارضا م يساده،کنجکاو یلیجواب خ هی دیشا

جواب رو از کجا  ؟باالخرهيدیکش یبدبخت ،چقدریکن دایل ساده جواب پواسه چندتا سوا نکهیا يبرا نیخودت آرم تو

؟یپدر و مادرت؟از معلمت؟از ک ؟ازيکرد دایپ

براشون مطرح شده،جواب رو از کجا  يسوالها،بطور جد نیساله که تازه ا زدهیدوازده س ياالن،پسر و دخترا نیهم

کنن؟ دایپ دیبا

 ،تلفنيکاریب گه،موقعیها نفر د ونیلیشده که امثال من و عمه خانم و م باعثت،یطرز فکرا و طرز ترب نیا!برادر من نه

!کردن بتیو شروع کنن به غ گهیرو ور دارن و زنگ بزنن به همد

که تو مملکت  نهیواسه هم.کننیکارا م نیهمش از ا.کتاب بگذرونن کیرو به خوندن  شونیکاریمثال وقت ب نکهیا يجا

!ما کتاب خون کمه
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!ضررش باشه نیکوچکتر دیاش نیا تازه

 هیمرغ درسته رو تو .گویو م کیمرغ درسته بود و است هی.مارو آورد يغذا یچرخ دست هیموقع گارسن با  یهم تو»

«به گارسن گفت یکرده بود که بابک به فارس نیتزئ جاتیگذاشته بود و دور و ورش رو هم با سبز ینیس

!قباحت داره واله!یدهن همه رو آب انداخت!و عور جلو مردم نگردون مرغ زبون بسته رو انقدر لخت نیبرادر من،ا ـ

.میو خنده شاممون رو خورد یبا شوخ خالصه»

«گفت ایاز شام رو بعد

!دارم زیسوپرا هیامشب براتون .گمیم یچ نینیبب نیخب حاال گوش کن ـ

!و مهتاب و فرزاد خانهس و هم عمه خانم  میکه هم مر يببر ییمارو جا يخوایدفعه م نیـ حتماا بابک

«و گفت دیخند ایرو»

.از استادمون اجازه گرفتم که شما دو نفر رو هم امشب با خودم ببرم خونه ش.نه ـ

!سر درس و مشق؟ مینیبش يببر يمارو وردار یآخر شب يخوایـ م بابک

«با خنده گفت ایرو»

!کنهیاستادم،احضار روح م ـ

تونم درس بخونم،چه برسه با مرده  یمن با زنده هاش نم.آم یمن نم!م؟یرس بخونبا ارواح د مینیبنش میبر دیـ با بابک

!دم شاگرد اول مرده ها بشه یقول بهت م!واسه درس خوندن دهیجون م نیا.رو وردار ببر نیآرم!ها

«برگشت به من گفت بعد»

؟یترس یم ه؟نکنهیـ چ ایرو

!ذارم یمرده رو زنده نم هیتر،اگه پام برسه اونجا، زهیعز که از تخم چشمم واسه م نیبجون آرم!ترسم؟ یـ من م بابک

.میبر میـ پس بلندش ایرو
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دارن؟ يـ حاال مرده ها تون سربراه ن؟از استادتون حرف شنو بابک

س؟یحرف بد که تو دهنشون ن!رو احضار کنن تیترب یارواح ب نگنه

!دخترم توشون هس؟ روح

.میپاشو بر.همه شون با ادب ن.نه اـیرو

س؟یـ استادتون که بداخالق ن ابکب

و دوستاش رفته  ایهمون خونه که اون شب با رو يجلو میدیربع بعد رس هی.میو راه افتاد میبلند شد ییتا سه»

.تو میو رفت میو در زد میشد ادهیپ.میبود

.داد یترسناك نشون م يلمایبود که تو ف ییمثل خونه ها.روشن شده بود یفینور ضع هیجا  همه

کرد و با  یمارو بهش معرف ایرو.کرد یسالم و احوال پرس ایزن حدودت شصت ساله اومد جلو و با رو هیبعد، قهیقد هی

.آرن ینم فیگفت که امشب استاد تشر ایبه رو رزنهیکه پ میشد ییهم آشنا

اد نباشه،جاش گفت هر موقع است.شاگرد استاده نیگفت ا ایکه رو هیک رزنهیپ نیکه ا دیپرس ایاز رو یبه فارس بابک

.کنهیو روح احضار م شهیم ومیمد نیا

«برگشت به من گفت بابک

!یرقابت کن رزنهیپ نیتو درسها با ا دیبا!شاگرد اوله کالسه رزنهیپ نیباشه،ا ن،حواستیآرم ـ

«گفت ایبه رو بعد»

!سالشه ستیباشه،پس خود استاد حتما دو رزنهیپ نیشاگرد استاد که ا ـ

«گفت یبه ما و و ژانت با خوشحال دنیخانم هاکه دوتاشون ساندرا و ژانت بودن رسموقع ،دختر نیهم تو»

!نمیب یچقدر خوشحالم که شماها رو دوباره م!یآخ چه عال ـ

 نیفرستم منو تو ا یرو م امیفردا صبح اول وقت،اول نیهم!راحت باشه التیخ!ژانت جون میـ ماهام خوشحال بابک
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!م کنن يانه روزشب گمیاصال م!کالس ثبت نام کنن

«با تعجب گفت ژانت»

!کالس؟ ـ

!زنه واسه دو خط مشق یآد؟دلم پر م یاستاد کجاس؟چرا نم!ـ آره کالس بابک

«کرد و گفت ایرو بعدروبه»

!يداد یکه منو دوباره با درس و مشق و دانش آشت ینیت بب یاز جوون ریدختر خ یاله ـ

بود و  یبزرگ یلیسالن خ.میطرف مبلها و نشست میخندوند،رفتیو مو همه ر کردیم یو شوخ زدیکه حرف م همونطور»

«آروم در گوشش گفتم.میکاناپه کنارهم نشست هی يمنو بابک رو!داشت یحالت باستان هیهمه جا .بیعج

؟یکنیم ينطوریچه خبرته بابک؟چرا ا ـ

«گفت آروم»

!علمم يریمشتاق فراگ!جون؟ نیکنم آرم کاریچ ـ

.دن یدرس نم يزیچ نجایا ـ

!دور و ورت پر از صفحات علم و دانش و هنره!ـ چشم باطن ت رو واکن بابک

!بذار حواسم رو جمع درس خوندنم کنم ریبلندشو برو منم به حرف نگ!یستیتو اهل درس و مشق ن اصال

«گفت ایبه ساندرا و ژانت و رو طنتیو آروم و با ش یواشکی بعد»

!میو گل بشنف میدور هم،گل بگ مینیو بش میدرس نداشته باش د،ماایبشه و ن ضیبچه ها خداکنه استاد مر ـ

«خنده ریزدن ز همه»

 نیهرچه شاگرد تنبله افتاده تو ا!خدارو شکر!نیستیاهل درس و مشق ن ادیانگار شماهام ز!ـ قربون اون خدا برم بابک

!کالس
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.نیبابک آروم بش ـ

!میشلوغ کنخرده کالس رو  هی ومدهیتا آقا ن!ـ اه،ولم کن بابک

م چندتا فنجون کوچک  ینیبود و تو س ینیس هیبا خدمتکار که دستش  ریموقع از اونطرف سالن،اون خانم پ نیهم تو»

«شد که بابک گفت داشونی،پ

!مبصر اومد!حاال؟ يدید ـ

.مینیاونطرف سالن بش یگرد چوب زیم هیو دور  میازمون خواست که همه بر ریپ خانم»

«همه نشستن گفت یوقت.دیرس یو خشک بنظر م يجد یلیخ ریخانم پ.مینشست زیو دور م میرفت همه

د؟یمردگان حاضر يایارتباط با دن يهمه تون برا ایآ.خب ـ

 هی یکیاونم .به خدمتکار اشاره کرد که فنجونها رو جلومون بذاره ریبعد خانم پ.شون سرشون رو تکون دادن همه»

«که بالفاصله بابک گفتما  يفنجون که توش قهوه بود گذاشت جلو

!فاتحه ـ

«برگشتن نگاهش کردن که من زدم تو پهلوش و گفتم همه»

!مگه مجلس ختمه؟ ـ

...قهوه و مرده و!گهیمجلس ختمه د نیـ خب ع بابک

 گهیبهمون م يزیچ هیدفعه  هی.انگار بداخالقم هس.حواست رو جمع کن!ها شهیسرش نم یشوخ رزنهیپ نیباباك ا ـ

!ها شهیم يزیآبرو

«خوندن که بابک آروم به من گفت يزیچ هیلب  ریشروع کردن ز همه»

!میمراسم دار نیاز ا رانیبذار بفهمن مام توا!لب هات رو بهم بزن یتو هم کشک.خوننیدارن دعا م نامیا!نیبب ـ

همونطور که .بدون حرف شروع کردن بخوردن قهوه یدعا خوندنشون تموم شد،همگ یوقت.چشم غره رفتم بهش»
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!خندنیم یواشکیدخترا، یکی یکیمتوجه شدم که  م،منیخوردیقهوه م میداشت

هم با اشاره سربه سر دخترا  یواشکیخورده،یهمون جور که داره قهوه ش رو م دمیبه بابک نگاه کردم د برگشتم

!ندازهیو خنده شون م ذارهیم

«تو پهلوش که بلند گفت زدم

!خدا رحمتش کنه ـ

«تگف یآروم به فارس ایرو»

!رو؟ یک ـ

!میمرده ش رو بجنبون میخواهیـ همون رو که االن م بابک

«بابک شده بود گفت يکه متوجه  ریخانم پ. نهینب یکه خنده ش رو کس نیسرش رو انداخت پائ ایرو»

پسرم؟ دیدار یشما سوال ـ

«ناراحت شده بود گفت یکه از خنده بابک کم ریخانم پ.دیخند بابک»

ن؟یخند یچرا م ـ

!نیکه پسر به سن و سال من داشته باش خورهیبه سن و سال شما نم!پسرم نیگ یبابک آخه شما به من م ـ

«از هم واشد و با خنده گفت ر،اخمهاشیپ خانم»

خوره؟یچرا به من نم ـ

 یازدواج نم نیپائ نیو در سن نیهست یاحتماال چون شما خارج!ساله ن،چهلیسن داشته باش یلیخ یلیـ شما خ بابک

.نیآد بچه به سن و سال من داشته باش یبهتون نم ن،پسیکن

«گفتم یفارس به»

!گلوت رو خیب رهیبگ سیدروغ که حناق ن!چهل سال؟ ـ
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!کننیـ دروغ هرچه گنده تر باشه زودتر باور م بابک

«کرد و گفت ریرو به خانم پ بعد»

.شما حدودا چهل و هفت و هشت ساله تونه گهیدوستم م ـ

«و گفت دیخند ریپ خانم»

.باالتره نیگ یم نکهیاز ا یالبته سن من کم ـ

تا  يدیزائ کمیچندتا ش!بزور شوهر دادن نیحتما شما رو هم تو سن پائ!بزرگترا نگذره نیا راتیـ خدا از سر تقص بابک

حاال؟

که  ریخانم پ.دسالها بود که به گوش شون نخورده بو امیخود خارج دیکه شا بردیبکار م ی،اصطالحاتیسیانگل انیز به»

«و گفت دیخند یشده بود،حساب یمیاصطالح قد نیا يمتوجه 

!یحد به زبان ما تسلط داشته باش نیتا ا کردمیفکر نم ـ

!بوده یسیلرد انگل هیـ آخه بابام  بابک

«با تعجب گفت ریپ خانم»

!؟يجد!اوه  آ

ن؟یدیتا حاال نشن.اسمش م سر آبرهام استوده بوده.ـ بله بابک

!اسم به گوشم خورده نیدوبار ا یکیانگار !چرا یول.نه نه متاسفانه رـیپ خانم

«بهش گفتم اروم»

!تو که نصرت اله س يبابا ؟اسمیگیم هیچرت و پرتا چ نیبابک ا ـ

س؟ین میبابام ابراه یـ مگه اسم در گوش بابک

خب چرا؟ ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٩

!گهید شهیآبرهام م یبه خارج میـ خب ابراه بابک

؟یت چ یلیفام ـ

!دهیخانمه اسم بابام رو شن نیداره؟اصال به تو چه مربوطه؟خود ا یـ ستوده با استوده چه فرق بابک

«دیو پرس ریکرد به خانم پ بعدرو»

ن؟یدیاسم پدر منو کجا شن د،شمایببخش ـ

د تو پدرتون،سر آبرهام استو ایروزنامه خوندم گو يتو شیسال پ یلیاگه اشتباه نکرده باشم،خ کنمیـ فکر م ریپ خانم

!مجلس لردها بودن

«گفت یبه فارس بابک»

چون  چارهیب!خواه بوده ها يمبارزه کرده و آزاد یلیگفت زمان مشروطه،پدر بزرگم خ یم یبابام ه نیا چارهیب ـ

!میکردیمدرك نداشت ما باور نم

!امر به خودتم مشتبه شده؟ ـ

!خانمه که دروغ نداره بگه نیـ ا بابک

ام کجا هستن؟حاال سر آبره رـیپ خانم

.دارن فیتشر رانیـ ا بابک

دارن؟ اشتغالیـ اونجا به چه کار ریپ خانم

.هستنن زایجور چ نیـ تو کار کاله و ا بابک

«خنده که بابک گفت ریز میزد ایو رو من»

!یسیاز نوع انگل کننیم دیکاله واسه سر مردم تول.دارن يکاله ساز يکارخونه  یعنی ـ

«و عوض کرده باشه گفتحرف ر نکهیا يبرا بعد»
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ن؟یشما شوهر دار یراست ـ

«دفعه ناراحت شد و با حسرت گفت هی ریپ خانم»

.حادثه فوت کرد کیشوهرم در اثر  شیسال پ نیمتاسفانه چند ـ

!ن؟یچندسال تنها بود نیشما ا یعنی.ـ نور به قبرش بباره بابک

؟يدار یهم ور نم رزنمیپ نیبابک دست از سر ا ـ

!دمیکردم و به حرفش کش داینگو که تازه رگ خوابش رو پ یچیـ ه بابک

«کرد و گفت ریبه خانم پ بعدرو»

!نیشما جوون جوون حروم شد گهیدوستم م ـ

«دیاصطالح نشد پرس نیا يکه متوجه  ریپ خانم»

داره؟ یچه جمله چه معن نیا ـ

من  ياتفاقا شما باب دندون بابا.داشته باشهشوهر  دیزن با!نیدینفهم یچیتون ه یو جوون یشما از زندگ یعنیـ  بابک

.گردهیمثل شما م یبابام چندساله داره دنبال زن!دی

پدر شما هم مجرد هستن؟!اوه رـیپ خانم

.کنهیم یـ نه فعال داره با مادرم زندگ بابک

گردن؟ یم گهیزن د هیمتاهل هستن،چطور دنبال  شونیـ پس اگه ا ریپ خانم

«که بابک گفت میمرد یده ماز خن میداشت ایو رو من»

!نداره یاز مادر من دلخوش ـ

قصد دارن از مادر شما جدا بشن؟ یعنیـ  ریپ خانم

.ارهیبه زبون ب دونمیم دیداشته باشه اما بع يقصد نیهمچ هیتو دلش  دیـ شا بابک
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ـ چرا؟ ریپ خانم

!کنهیم یکیـ آخه اونوقت مادرم سروبونه ش رو  بابک

!چه؟ یعنیـ  ریپ خانم

!دهیخرده اعتراضش شد هیفقط احتماال !کنهیبهش اعتراض م یعنیـ  بابک

تونن دوباره ازدواج کنن؟ یزن دارن چطور م شونیا یـ پس وقت ریپ خانم

.عدالت برقرار باشه نشونیکه ب یبشرط میتا چهار تا زن رو عقد کن میتون یم رانیـ ما مردا تو ا بابک

!آرم یـ من اصال سردر نم ریپ خانم

من بفرستم تهران واسه بابام؟ نیدار يزیچ یفقط از خودتون عکس.نباشه تونیکار زایچ نیـ شما به ا بابک

بابک دست وردار ـ

!رفت ادشیروح و احضار ارواح  انیجر.نگو یچیـ ه بابک

!میکه روح احضار کن نجایکه ا میما اومده بود ـ

!قه؟یآدم ب سل خوردهیه دردت مهمه آدم زنده دور و ورت هستن،روح به چ نیـ ا بابک

.ندارم دیـ عکس جد ریپ خانم

.رانیش دست من که پست ش کنم ا نیفقط زودتر برسون.باشه خوبه شمیدو سال پ یکیمال .سیـ باشه،مهم ن بابک

«تو فکر رفته بود گفت یکه حساب ریپ خانم»

.رسونم یرو به اطالع شما م ممیبعد تصم.درست فکر کنم دیمن اول با ـ

که تا پاتون رو زد  سیشوهر،کفش تنگ و گشاد ن.نیخوب فکراتون رو بکن.نیوقت دار.نیـ اصال عجله نکن بابک

!نیعوضش کن

«بعد گفت یبابک خنده ش گرفت و کم يمثالها نیاز ا ریپ خانم»
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.تمرکزم بهم خورده.ندارم یمن االن آمادگ.خوامیبچه ها عذر م ـ

«به بابک گفتم.بلند شد و رفت بعد»

.يکرد ییبدبخت رو هوا رزنیپ ـ

 !ببرم تهران نویسوغات واسه بابام ا يجا خوامیـ م بابک

پدرت قصد ازدواج داره؟ يساندرا ـ جد ـ

زن  ي هیاگه ترس مهر.میذارن مون تو گور هم قصد ازدواج دار یم که دارن م یتا وقت!میبابک ـ ما مردا دله ا ـ

!میرفتگ یم گهیهمه مون چهارتا زن رو د.نبود

؟یهست ينطوریـ تو هم ا ایرو

 چارهیب!مبصر کالس رو دکش کردم رفت یبا بدخت.سرخوش و بش خودمون نیایحاال ب!ـ من از همشون بدترم بابک

!اسم شوهر که اومد،تموم هوش و حواسش پرت شد

تو درس بخونه شیپ ادیب دیبا طونیش ـ

!دم یکه دارم بهش درس م هس یسال هیاالن !میبش طونیش خونهیـ داره درس م بابک

.میدیرو ند ریماخانم پ گهیاون شب د خالصه

اصال متوجه  ریرفت که خانم پ يموقع رفتن م بابک طور.بهمون خوش گذشت یلیخ.میدیخند یگفت و ما م یم بابک

.نشد

«به بابک گفت ایخونه ش،رو میرو برسون ایرو میخواست یو م میبود نیسوار ماش یوقت

 نیا!یکنیو شاد م یخندون یرو م ،همهيذار یهرجا که پا م.ترو شناخت شهینم ؟اصاليدار یتیصتو چه جور شخ ـ

 یوقت ؟آدمیهست یچه جور آدم گهیتو د. يو غصه بخور یکه ناراحت باش دمیکه باهات آشنا شدم،اصال ند یچندوقت

ادما رو دوست  يمه که ه کنهیم ساساح!ارزش یپوچ و ب ایدن نیکه تمام مشکالت ا کنهیبا توئه احساس م
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مشکالت  يها رو تحمل بکنه و به همه  یتمام سخت تونهیکه م کنهیآدما خوبن،احساس م يکه همه  کنهیداره،احساس م

!بابک يدار یجالب یلیخ تیشخص!بشه روزیپ

«گفت کردیم یهمونطور که رانندگ بابک»

!اومده که غصه بخوره و عذاب بکشه ایبه دن دزایکه آدم میدیجا ما نشن چیه.دهیآفر يشاد يخداوند انسان رو برا ـ

 هیظلم کن تا گر ر،بهشونیشون رو بگ يآزاد.کن نیحقشون رو بخور،،بهشون توه!نداره يانداختن مردم که کار هیگر

!ادیشون در ب

!یآدم یرو شاد و خوشحال کن یکس یاگه تونست اما

واسه پدرت  یعکسش رو بفرست يخوایکه م یبگ یو بهش دروغک يبذار رزنیپ هیاگه قرار باشه سربه سر  یحت ـ

ازدواج؟ يبرا

.نکردم يـ اگه منظورت امشبه که من کار بد بابک

.بهش اعتماد به نفس داد.ش شد يدواریباعث ام یزدم،کل رزنهیکه به اون پ ییحرفا

!و اعتماد به نفسش رو از دست بده دیکه ام رهیم یم یوقت آدم

!دادیرو از دست م دشیامداشت  گهید رزنیپ نیا چارهیب

زا؟یچ نیزن رو آورده به احضار ارواح و ا نیچرا ا یدونیم اصال

ناخودآگاه خودش به دنبال جفتش  ریچرا؟چون در ضم!که بتونه با روح شوهرش حرف بزنه نهیش بخاطر ا همه

!حاال تو زنده ها نشد تو مرده ها!گردهیم

!عوض بشه یکلش به  هیزن از فردا روح نیکه ا دمیبهت م قول

!اهیبود؟س یدامنش چه رنگ!اهی؟سيدیتنش رو د لباس

!سیتنش ن اهیلباس س گهیش د ینیبب گهید ياگه دفعه  حاال
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به !رهیگ یم هیآد،روح یکه چهل و هفت هشت ساله بنظر م میما بهش گفت نکهیهم.کنهیمن فکر م يبه حرفا امشب

!شهیم دواریام یزندگ

!از کاراش توبه کنه و فکر مردن باشه خوب بود؟ دیبا گهیآد و د یساله به نظر م هفتاد میگفت یاگه بهش م حاال

.میدل رو از خودمون رنجونده بود هی م،فقطیگفت یرو م زایچ نیا اگه

فردا  نیهم يتو فکر کرد!من بشه يآد زن بابا یو نشناخته که نم دهیند!کنن یشوهر نم ينطوریکه هم نای،ایثان در

!زا؟یواسه و رانیبره سفارت ا یمصبح پاسپورتش رو 

من تا قبل از امشب خنده رو لب  دمیرو تو چشماش د دیمن نور ام زدیاون حرفا رو م یوقت.گهیـ بابک راست م ایرو

!بار بخنده نیاول يبودم اما بابک باعث شد که اون برا دهیزن ند نیا

!رهیم ادشونیکه خنده از  شنیم چارهیآدما ب ینزما!سیغم و غصه بهش کارگر ن غیخنده،تیم کهیـ آدم تا زمان بابک

!یبهوت افسرداه عتشیطب نیا!رو ولش کن نیآرم نیا بابا

!دختر هزار و چهارصد ساله شده هیعاشق  یاول جوون!کرده دایاموات رو پ يو خو خلق

 رزنی!اسرزنیاصال عاشق پ!کرده ریمادر بزرگش گ شیگلوش پ نیهمه دختر خوشگل و جوون دور و ورشن،ا نیا

!پسنده

!سراغ مادربزرگ مادر بزرگش رهیخواب م اد،توین رشیگ يداریکه تو ب رزنیپ

درست جمع  زد،حواسشیبابک که داشت با ما حرف م!ابونیزن اومد وسط خ هیدفعه  هیجوابش رو بدم که  اومدم»

«!!میدفعه فرمون رو گرفت اونطرف واز کنار اون زن رد شد هینبود که من داد زدم و 

بدبخت رو له  رزنینمونده بود پ يزیچ!زبونت کار نکنه؟ نیا شهیپشت فرمونم نم!بهش یبود بزن کیاالن نزد وونهید ـ

!یکن

«گوشه واستاد و گفت هی بابک»
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!رزنهیکه طرف پ يداد صینظر تشخ هیتو  يتو چه جور!نمیبب.فراموش کرد زویو همه چ دید رزنیپ هیباز !ایب ـ

راه افتادم بطرفش که بابک داد .نیرو افتاده بود زم ادهیپ يو گوشه  ابونیفته بود اونطرف خاون خانم ر.شدم ادهیپ»

«زد

!؟يریکجا م ایب!خورهیبه درد تو نم نیا!رو ولش کن یکی نی؟اير یکجا م ـ

به شدن و دنبالم اومدن بابک خودشو رسوند  ادهیهر دو پ ایمحل نذاشتم و رفتم سراغ اون خانم که بابک و رو بهش»

«من و بازوم رو گرفت و گفت

!؟یکن کاریچ يخوایم ـ

.چرا غش کرده نمیبب خوامیم ـ

 رزنیپ هیفردا برات  م،خودمیبر ایب!شهیم ازمون طلبکار م يزیچ هیول کن حاال !آخر شبه ياز اون مستا نیـ بابا ا بابک

!نباشه هیآرم که دندون هاشم عار یم ریگ

؟!رفت ادتی!وندن مردمخند!شاد کردن مردم!کمک به مردم ـ

؟يتو چرا باور کرد!دادم یـ اونا شعار بود م بابک

ازش  يبد یلیخ يبو.گفت که مفهوم نبود یواسه خودش م ییزایچ هیلب  ریداشت ز.به اون خانم میبود دهیرس گهید»

«بابک دماغش رو گرفت و گفت میشد کشیاومد که تا نزد یم

 میریبگ تیاز بس الکل تو تنشه،کبر!مسته اهیپاك س!يخوردیکمتر م لهایدو تا پ!خدا خفه ت کنه زن!واخ واخ ـ

!شهیمنفجر م کشینزد

!عرق واسه ت آوردم بخور کهیچ هیپاشو !خانم!خانم

.سربه سرش نذاربابک ـ

دورش  میما گربه ا کنهیانقدر مسته که االن فکر م نیا!فهمه؟ یاصال م نیمن سربه سرشم بذارم،ا رمیـ حاال گ بابک
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!میشدجمع 

!تا شرش دامن مون رو نگرفته میبر ایب

!کنهیم هیداره گر!بابک  ـ

دائم  نیم،ایبر ایب!بابا نیباشه نه ا يعاد طیکه در شرا یخوبه اما واسه آدم دنیـ من گفتم شاد بودن و خند بابک

!الخمره

!قهیدق هیواسه  ـ

 کنهیرسه فکر م یم يزیچ یسیپل هیاالن  میبر ایب!تونم بخندونم نه مستا رو یرو م یمعمول يمن آدما يـ بابا بابک

!میبزن نویا بیج میاومد

!گهیم يزیچ هیداره !قهیدق هیساکت شو  ـ

«گهیم یبه فارس ییزایچ هیداره  دمیکه شن کشیرو بردم نزد سرم»

!زنهیحرف م یفارس یداره فارس!!هی یرانیا نیبابک ا ـ

!کنهیسکسکه مفقط داره  نکهیا!ه؟ی یـ سکسکه هاش فارس بابک

!گهیم یداره چ يشنو یتو حرف نزن م ـ

«میو گوش داد میکنارش نشست ییتا سه»

«سکسکه«نشد رهیچ»سکسکه«یکس چیه»سکسکه«برچرخ فلک ـ

«سکسکه«نشد ریس نیزم یآدم»سکسکه«خوردن  وز

!آخر همه ش سکسه س! يا افهیـ چه ق کاوه

!سیه ـ

«سکهسک«نخورده ست ترا که»سکسکه«یمغرور بدان ـ
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نشد رید»سکسکه«هم بخورد»سکسکه«مکن لینعج

!آخرش سکسکه نداشت!ش بهم خورد افهیق یکی نیا!ـ ا  بابک

حالتون خوبه؟!مادر !مادر ـ

کار؟یاومده چ نجایمامانت ا!منه؟ يخاله  نیا..!ـ ا بابک

!ه؟ی یرانیا ینیب ینم.نکن یبابک شوخ ـ

.بذار من باهاش حرف بزنم.یگ یـ راست م بابک

«سرش رو برد جلوتر گفت بعد»

!بوده یانگار جنسش عال!آروم در گوش من بگو يرو که خورد یقربونت ،اسم عرق!من يخاله !نیمادر آرم ـ

!بابک یخفه ش ـ

.میکمکت کن میخواهیم.میما هموطن.چشماتو واز کن!خانم!ـ خان بابک

«خانم همونطور که چشماش بسته بود گفت اون»

!«سکسکه«يم کرد چارهیب»سکسکه«تو هموطن »سکسکه« نیهم!ببره»سکسکه«و هموطن روت»سکسکه«مرده شور ـ

و دوستانه صحبت  یمیصم ينطوریباهام ا یوقت بود که کس یلیخ!نیریو ش سیسل یفارس نیـ حظ کردم از ا بابک

!نکرده بود

«مون گرفت خنده»

با مهر  گهید يدو تا جمله  کنمیداره،خواهش م یفیچه ک بیغر تیوال نیهموطن تو ا هی دنیکه د دونمیم!ـ خانم بابک

.و محبت بهمون بگو

....کشکیتو هموطن م...از دست کشمیم یهرچ...برو گمشو که ـ

به  نیتمام جمله هاش مز!کنهیم یقشنگ يچه سکسه ها!روحم تازه شد!حرف زدنت برم یقربون اون فارس یـ اله بابک
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!یعرق سگ ریدلپذ يسکسکه س با بو

!؟یکنیم تیبدبخت رو اذ رزنیپ نیا یکش یالت نمبابک خج ـ

!گهیم راهیداره به ما بد و ب نیا!کنم؟یم تیاذ نویـ من ا بابک

!تا جمله گفته،هفت تاش فحش بوده هشت

!سیشما ن يبرازنده  ؟بخدايکه سرخودت آورد هی ییچه بال نیا!مادر!مادر ـ

؟یکنیم یمردم فوضول...که تو کار رانهیا...نجامیمگه ا ـ

!یآخر جمله رو نذاشت يـ مادر،سکسکه  بابک

«سکسکه کرد ریپ خانم»

!چقدر حرف گوش کنم هس.ـ ممنون بابک

«مون گرفت خنده»

از دست ما براتون ساخته س؟ ياالن؟چکار میکن کاریبرات چ دیمادر ،ما با ـ

...کمک خواستم فوضول...مگه ازتون..... ـ

!ـ سکسکه،سرخط بابک

م؟یکن کاریبچه ها چ ـ

 یکه بخوره،م گهیبطر د هی!سیهنوز مست مست ن نیا!امیو ب رمیبطر عرق بگ هیمن بپرم  نیواست نجایـ شما هم بابک

!ره دنبال کارش یم شهیو صبحم بلند م خوابهیتا صبح راحت م نجایهم رهیگ

.نکن یگمشو شوخ!اه ـ

!دنبال کارمون میبر ایـ ب بابک

.میبر و میولش کن ينطوریکه هم شهینم ـ
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م؟یکن کاریـ پس چ بابک

.گهید میبکن يکار هی دیـ با بابک

.بگم نیاگه موافق!کرد شهیم م گهیکار د هیـ  بابک

.بگو ـ

صبح م !که تنها نباشه میتا صبح بخواب میریجا بگ نیهم ششیو پ میبخور ارم،ماهامیب رمیـ برم دو بطر عرق بگ بابک

!دنبال کارمون میهمه مون بر

«خنده ریزد ز ایرو»

!راه حل ت نیزهرمار با ا ـ

!به تو چه مربوطه؟!نهیزن کارش هم نیا!میبر ایـ بابا ب بابک

.کنمیول نم نجایحال و روز ا نیبا ا ينجوریا نویمن ا ـ

«نیگفتم و کنار اون خانم نشستم رو زم نویا»

حرفم !م؟یکن کاریچ رزنیپ نیبا ا خه؟ایپرست رزنیاخه تو چرا انقدر پ!ـ مرده شور اون دل هوس بازت رو ببرن بابک

!کنهیبارمون م يور يدر میزن یکه بهش م

«به من کرد و گفت ینگاه هیچشماش  يآروم سرش رو بلند کرد و از ال ریوقت اون خانم پ نیتوهم»

بدبخت....يا وونهید...توام»

!غلط مین یـ آخر جمله سکسکه نذاشت بابک

«میدیخند ییتا سه»

.مونیدنبال کار و زندگ میبلندشو بر.نییپا ایب طونین از خر شجو نیـ آرم بابک

«نگاهش کردم فقظ»
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ش رو با حرص و جوش به تو داده که تو انقدر  دهیگند ریش کهیچ هی نیمن ا يخاله  نیدونم ا یـ من نم بابک

!؟يلجباز

.هموطن ماس هیباشه  یزن هرچ نیا.ستمیلجباز ن ـ

«گفت یلب ریز ریگفتم خانم پ نویا تا»

...تو هموطن رو....مرده شور ـ

«نذاشت که حرفش تموم بشه و گفت بابک»

!میجمله رو بلد ي هیما خودمون بق!اریشما به خودت فشار ن ـ

«به من گفت بعد»

م؟یکن کاریچ یگیپسرخاله جون،م ـ

.خونه مشیببر نیتو ماش مشیبذار.  میبغلش کن دیبا ـ

به  يوا دهیداره فحش مون م شینطوریهم نیا!جنبونه ها یح مرده زنده مون رو مخونه تا صب مشیببر نویـ اگه ا بابک

!میبهش دست بزن نکهیا

.بگه خوادیم ینداره بذار هرچ یبیع ـ

با  شهیرو نم رزنیدوتا پ!ها کنهیم يبفهمه حسود نیریخونه مون،ش میرو ببر رزنیپ نیگذشته،اگه ا نیـ حاال از ا بابک

!بزرگتره و احترامش واجب تر نیسال از ا يو خرده ا صدیهزار و س نیریام باشه ش یهرچ!خونه نگه داشت هیهم تو 

«دوباره گفت یلب ریز ریگفت اون خانم پ نویبابک ا تا»

...ببره...رو هم نیریاون ش...مرده شور ـ

!پالون هووش رو بذاره آفتاب خوادیتو خونه م دهیهنوز پاش نرس!خان؟ نیآرم يدیـ د بابک

«گفت ریبه اون خانم پ بعد»
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!ارترهیاز منم که هوش نیا!ه؟ی یچه جور مست نیا!فهمم یمن نم ـ

گرفت بانشیو گر دیبه ره د یـ محتسب مست ایرو

.ستیاست افسار ن راهنیپ نیدوست ا يگفت ا مست

!جون ایـ ول کن رو بابک

!میکنیمشاعره م میدار کنهیفکر م شهیاالن بلند م رزنهیپ نیا

«من کرد و گفت رو به بعد»

م؟یکن کاریباالخره چ ـ

.مشیببر ـ

!آوردن ایو تو آدم لجباز رو بدن.منو گرفت  ي دهیترش يخاله  نیبابات لعنت که اومد ا يـ بر اون قوزك پا بابک

هشتم فصل

عب که اونم سرش رو به  یصندل يرو مشیو نشوند میکرد نیرو سوار ماش ریبود اون خانم پ يهرجور باالخره»

دیداد و خواب هیتک یندلص

«.میو حرکت کرد میسوار شد ماهام

ت ارضا شد؟ یخان حاال هس وطن پرست نیـ آرم بابک

.آره دستت درد نکنه ـ

«لب گفت ریز ریپ بازخانم»

....تو هموطن...مرده شور ـ

«ش رو بابک گفت هیبق»
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خوب گفتم خانم؟ کشمیاز دست تو هموطن م کشمیم یرو ببره که هر چ ـ

.آره»سکسکه«... رـیپ انمخ

!ش با من يجمله ساز.ـ مادر،شمافقط سکسکه هاش رو بکن بابک

«خنده ریز میزد»

؟»سکسکه«نیبر یکجا م»سکسکه«منو نیدار رـیپ خانم

.اونجا میر یم میدار!هس که اسم صاحابش ها مبارسونه نجاهایا یعرق فروش يدکه  هیـ  بابک

«سکسکه«ـ باشه ریپ خانم

!الت بکشخج!بابک ـ

!اومد که یگفتم نم یرو م گهیهرجا د!ـ اه بابک

«لب گفت ریبابک آروم ز. دمیماها خند دوباره»

.سنیزن من بسازم که تو داستانها بنو نیاز ا یهموطن هی ـ

«چشماشو واز کرد و گفت يال ریگفت خانم پ نویا تا»

....تو هموطن...پدرو مادر....لعنت به ـ

که انقدر حرف  میبود دهیمست ند!گهید ربخوابیبگ!که يجنبوند یمارو نصفه شب يزنده ـ بابا،مرده و  بابک

م  یکه دهنش چاك و بست حساب یکی نیا!بودن تیبا ترب تیهدا يو آقا چهرخانمیحداقل تو اون دو تا کتاب،پر!بزنه

!شنوه یم میگیم یهرچ!م داره يزیت يچه گوشا!نداره

«خنده ریز میزد»

!تاب خارج نشواز موضوع ک!اه ـ

تو آسانسور که  میبود اون خانم رو برد يو هرجور نگیتو پارک میرفت نیو با ماش میدیبعد رس قهیچند دق خالصه»
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«گفت

.....سیهامبارسون ن....هی یعرق فروش....که نجایا ـ

......داشت.....دکه شیسرتجر....هامبارسون

....از غصه....چارهیکرد ب دق

!خاك تو سرمون شد!بارسون مرد؟هام....!ـ اا بابک

«گفت هیبحالت گر بعد»

!یو مارو تنها گذاشت یهامبارسون رفت يشد؟ا رونیو دمونیام يخونه  گهید!خانم يخانم ا يا ـ

پشت و پناه  یکه ب گمیم تیآخر شب تسل يها و مستا یبزرگ الک يبه تمام خانواده  یعنی!گمیم تیبهتون تسل خانم

!شدن

!کف آسانسور میرو ول کن ریبود که خانم پ کینده نزداز خ گهید ماها»

 ریدر آپارتمان که خانم پ يجلو میخودمون و اومد يبه طبقه  میدیو آسانسور حرکت کرد و رس میدکمه رو زد خالصه

«به بابک گفت

........هامبارسون رو....شیشناخت یم ـ

!دلمون بود دیام!چشم و چراغ مون بود!شناختمش؟ یـ م بابک

رن خونه  یحاال مردم م!بساط دکه رو برد تو خونه شون!باباش خاموش بشه يبه پسرش که نذاشت چراغ دکه  نیفرآ

!ش سراغش

چشماش به ما کرد و  ياز ال ینگاه هیتا نشست .مبل هیرو  میرو نشوند ریتو آپارتمان و اون خانم پ میخنده رفت با»

«گفت

؟»سکسکه«تون کو یکی اون»سکسکه«نیچهارتا بود»سکسکه«شماها که ـ
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!خودشو کشت شیپ قهیمون از دست شما ده دق یکیـ  بابک

«خنده ریز میزد»

بود؟....ییچه جور دختر...امرزدشیـ خدا ب ریپ خانم

«کرد و به من گفت گاهیشد و دور و بر خودش رو ن زیدفعه گوشاش ت هی بابک»

!شده باشه؟ لیو م فینکنه وسط راه ح!م باهامون بوده گهیدختر د هی گهیم!م؟یو ما چهارتا بود گهینکنه راست م ـ

!بابک ـ

!تو دل آدم ندازهیشک م نیا!دونمیـ چه م بابک

«گفت ریپ خانم»

!بزنن....واسه مون يزیچ هی...بگو...سوت و کوره...نجایچقدر ا ـ

!کاباره مولن روژ مشیکه آورد کنهیفکر م نیا!ریـ نخ بابک

.بابک ولش کن ـ

!ها میبرقص یوادارمون کنه واسش عرب نیصبح  ا يرسم دمدمه هات یـ م بابک

«گفت ایخنده که بابک به رو ریز میزد»

!ها رهیگ یاشتباه م»جمال هیسام«يترو جا نیا ینیب یدفعه م هیزودتر برو، ایجون،تو ب ایرو ـ

!؟يریزبون به دهن بگ قهیدق هی یبابک اگه تونست ـ

م؟یکن کارشیچ یگیـ حاال م بابک

.خوادیم یخدا چ مینیجا بخوابه تا صبح بب نیهم میندازیرختخواب براش م هی ـ

تا  يدیدفعه د هیآنقدر الغر و زرد نبوئه  نیا.بخوره میبد میواسه ش درست کن يزیچ یی،غذایسوپ هی گمیـ م بابک

.من برم واسه ش درست کنم.میآماده دار يسوپ ها نیاز ا خچالیتو !دهایصبح نکش
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!توام عود کرد یحس همون پرست حاال يدید ـ

«گفت یلب ریز ریگفتم خانم پ نویا تا»

....رو.....تو هموطن.....مرده شور ـ

!داره؟ تیبهش حساس نیا ینیب یمگه نم!کلمه رو نگو نیـ بابا ا بابک

«ک گفتبسته به باب مهین يمبل بلند کرد و با چشما یپشت يسرش رو از رو یرکمیخانم پ.خنده ریز میزد دوباره»

......یبرقص یعرب.....يخوایم....یگفت....يتوبود ـ

!رقصه یخوب م نیآرم نیرو ا یعرب!بلدم يـ نه،من رقص شاطر بابک

«اومد یکه داشت از چشماش اشک م ایرو.خنده ریز میزد ییتا سه»

!میتا صبح بزن بکوب دار!خوابیامشب خواب ب!ـ اخ جون بابک

!شبه ساعت سه بعداز نصف!واشی!بابک  ـ

!برقصم؟ یعرب خوامیمگه من م!رسه؟یـ تو فقط زورت به من م بابک

!که فکر کرده اومده کاباره شکوفه فر ریهموطن ت رو بگ نیا يبرو جلو يمرد اگه

«لب گفت ریز ریهموطن رو گفت خانم پ يکلمه  تا

.........تو هموطن رو...مرده شور ـ

«خنده ریز میزد ییتا سه»

!کرده دایپ يکلمه الرژ نیزن آورده که به ا نیسرا ییاسمش رو بگم چه بال خوامینم نکهیادونم  یـ نم بابک

!گهید اریبرو ب ياریبراش غذا ب يخوایاگه م ـ

!آخه میدار یبابا مام زن و بچه و خونه و زندگ!لهیکافه تعط.منزلتون  نییبفرما گهیشمام د اخانمیرو.ـ رفتم بابک

.بابکم رفت تو آشپخونه دنبال غذا.و رفت یازمون خداحافظ یلیم یبا ب.ماها بره شیاز پ کندیاصال دل نم ایرو»
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 میبود داد يکاسه سوپ اومد و هرجور هیخرده بعد بابک با  هی.گوشه پهن کردم هیرختخواب آوردم و  هیرفتم و  منم

«بلندشد ریخانم پ يصداتو اتاقون که  میو من و بابک رفت مشیتو رختخواب و خوابوند مشیاون خانم خورد و برد

....خواهد بود......و جهان مینباش....بس که يا ـ

بود....نشان خواهد ین....نام زما و.... ین

خلل....چینبد ه....نبودم و ....شیپ نیز

خواهد بود....همان مینباش.....پسچو......نیز

«رو بگه زایچ نیکه بتونه ا دیرس یبه نظر م دیآدم مست بع هیاز . خوندیم یقشنگ يشعرا»

!م گفته ها گهید يزایچ هیـ شاعر  بابک

!برون دیباطناب آ یمقن کیبرون  از دو گوشم  دیمستم که از چشمم شراب آ آنقدر

برگشتم تو اتاقم سراغ .بود دهیخواب.بهش زدم يسر هیصبر کردم و  يا قهیده دق.ومدیازش ن ییصدا گهیاز اون د بعد

.ش داشتم و تو دستم فشارش دادم و رفتم تو تختخوابچرم و از تو کشو ور کهیاون ت

.داریزمان د ایوقت خواب .بود دهیوقت خواب رس باالخره

!لبخند نشست رو لبم هیبستم و  چشمامو

!چشمامو واز کردم اهویو ه ادیز يصدا باسرو

!باور کنم نمیب یرو که م يزیتونستم چ ینم

و تبر و  ریبزرگ بود پر از سرباز که با شمش یلیدشت خ هی رپاهامیز.واستاده بودم  یتپه نسبتا کوتاه هی يرو

!بجون هم افتاده بودن.زهین

ها و نعره  سربازا  یزخم ادیو فر ریبهم خوردن شمش يداشت گوشم از صدا!رو خون پوشونده بود نیزم تمام

!شدیکرم
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!کردنیم کهیت  کهیت گرویبجون هم افتاده بودند و همد وونهایح مثل

!باور کنم نمیب یرو که م يزیتونستم چ یمن اصال

با  گهیطرف د هیعده  هی.کردنیم قیرفتن و سربازا رو به جنگ تشو یور و اونور م نیعده اون وسط بااسب ا هی

..زدن یبزرگ مارش م يطبلها

!زهم خون همه جارو گرفته بود يبو!شدیآدم بود که کشته م نطوریهم

!افتضاح بود!پاره شده بود کمشیش یکی،سر نداشت یکیپاش قطع شده بودف یکی

!کردنیهام رحم نم وونیبه ح!و اونطرف افتاده بودن نطرفیپاره شده،ا کهیزبون بسته ت ياسبا

«زدم ادیبستم و گوشامو با دستام گرفتم و فر چشمامو

!نیریش ـ

«دهیچیتو سرم پ نیریقشنگ ش يصدا که»

روانت آزردم؟ ـ

!ن؟یریش ـ

.رسانند ینم يبر تو گزند نانیا.ـ آسوده باش نیریش

!کنن؟یو پاره پوره م گریدارن همد یوحش يوونایچرا مثل ح!ن؟ یک نایا ـ

!نجا؟یا میما اومد چرا

؟یخسرو را نداشت دارید يـ مگر آرزو نیریش

!نجاس؟یمگه خسرو هم ا ـ

 يرو ينفر هی.ا محاصره کرده بودنتپه بود که دور تا دورش رو سرباز هی.اشاره کرد يبلند هی يباال ییدست به جا با»

چتر  هیواستاده بودن و  یجنگ بیو غر بیعج يعده آأم با لباسها هیقشنگ نشسته بود و دور و برش  یصندل هی
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«.سرش گرفته بودن يبزرگم رو

.است نیزم رانیپادشاه ا زیـ او خسرو پرو نیریش

!ن؟یک گهید ياونا!کنن؟یم نیچرا همچ نایا ـ

.نهیبهرام چوب.بهرام است گریـ ان د نیریش

!افتادن بجون هم؟ یسرقدرت وپادشاه ـ

!به آنان بنگر.اوست گناهیاز ان سربازان و مردم ب کاریپ نیا انیز.ستین يکار گریکدیـ آنان را با  نیریش

گرداب  نیشان بد نیدگر را آئ يپاره ا. جنگند  یباك م یب شیکردن شکم خو ریس ياز آنان تنها برا يا پاره

!راسناك کشانده استه

دن؟ یم یهمه آدم رو چ نیدن؟جواب کشته شدن ا یجواب خدارو م يچه جور نایا ـ

 يبعد همونطور که به صحنه . لب گفت  ریز ییزایچ هیلحظه چشماش رو بست و  هید،یتا اسم خدا رو شن نیریش»

«گفت کردیجنگ نگاه م

!گرفتارند شیکردار خو فریبه ک دونیآنان هم ـ

.نیریببر ش نجایاز امنو  ـ

«به من کرد و گفت ینگاه»

نمودم؟»شانیپر«شیجان پر ـ

!رو ندارم يگر یهمه وحش نیا دنیطاقت د گهید.میحاال فقط بر.دمیصحنه رو د نینداره،اتفاقا بد نشد که ا یبینه ع ـ

.برهم نه دهیـ دست بدست من بسپار و د نیریش

«عد بهم گفتخرده ب هی.رو گرفتم و چشمامو بستم  دستش»

.افتی انیآن چشم انداز پا.چشم بگشا ـ
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گوش  هیفقط  خواستیبود که دلم م فیهوا لط يبه قدر میقشنگ وبزرگ بود یلیباغ خ هیتو.واز کردم چشمامو»

!و نفس بکشم نمیبش

د تا ص يخوندن انگار از حنجره شون صدا یهرکدوم که م!ییاونم چه پرنده ها شدیم دهیپرنده از هر طرف شن يصدا

!رونیاومد ب یساز م

!کرد خودمیکه بود از خود ب یاما هرچ! هی يتونستم بگم چه عطر یکه نم خوردیبه مشامم م یبیعطر عج يبو

!میقشنگ و مال یلیخ یقیموس هی يطرف صدا هیپرنده ها،از  يطرف صدا هیاومد،از  یآبشار م يطرف صدا هی از

«دمیپرس نیریاز ش کردمیو ورم رو نگاه مهمونطور که دور !شده بودم جیگ یحساب خالصه

!بهشته؟ نجایا! نیریش ـ

«و گفت دیخند»

.است گرید ییجا نویم ـ

!!نجایچقدر قشنگه ا!کجاس؟ نجایپس ا ـ

.تو يست برا یپاداش نیـ ا نیریش

کارکردم؟یمگه من چ!من؟ يپاداش برا ـ

؟يآور ینم ادیـ چگونه به  نیریش

رو؟ یچ ـ

!ينمود ياریا که دوش ر یرزالیـ پ نیریش

!که مست بود؟اونکه عرق خور بود رهیهمون خانم پ ـ

!ستیبرتو ن ي؟ّداوریداشت يپندار نیچن یشتافت شیاریآنگاه که به .ستین ياو کار يـ ترا با باده گسار نیریش

.نبودم زایچ نیبه فکر ا کردمیکمکش م یوقت.یگیراست م!نه ـ
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!بسپار ادیرا ب گاهیجا نیـ ا نیریش

«گفتم نیریبه ش هیرو ماچ کردم و در حال گر نیدوال شدم و زم.نیاشک از چشمام اومد پائ.م گرفت هیگر»

دن؟یپاداش م میکیکار کوچ نیهمچن هی يبرا یحت یگیم یعنی ـ

«لبخند زد و گفت هی بهم»

.گرددیدانا از تو خرسند م ي،بزرگ توانا يرا شاد نمود یآنگاه که دل ـ

!بگم؟ دیبا یدونم چ یمن اصال نم!خدا برم نیا یقربون بزرگ ـ

«لب گفت و بعد به من گفت ریز ییزایچ هیدوباره چشماش رو بست و  نیریش»

.ایبا من ب ـ

قشنگ  یلیخ يرودخونه  هیبودم،برد منو کنار  دهیچندتا درخت که تا اون لحظه تو عمرم ند يرو گرفت و از ال دستم»

«تخته سنگ نشوند و گفت هی يو رو

!يپنهان دار گرانیاز د دیراز با نیاما فراموش مکن که ا ـ

بگم؟ یبه کس دینبا یعنی ـ

راز  نیپس همان به که ا.را از تو باور نخواهند داشت يدادیرو نیاما بدان که چن يـ در آشکار ساختن آن آزاد نیریش

.ینهان کن شیخو ي نهیدر س

خونن؟ یکه انقدر قشنگ آواز م هستن ییپرنده ها چه جور پرنده ها نیـ ا نیریش ـ

.ـ دست بگشا نیریش

.دستمو دراز کنم یعنی ـ

.يـ آر نیریش

1دستمو دراز کردم چندتا پرنده اومدن و رو دستم نشستن تا»



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩١

!کردمیفقط نگاهشون م!بند اومده بود دنشونیقشنگ بودن که زبونم از د يبقدر

«!ون رو نگاه کردمپروازش يهمونطور.لحظه پرواز کردن و رفتن  بعدازچند

خوابه،مگه نه؟ هیهمه ش  نای،ا نیریش ـ

«تازه متوجه خودش شدم و گفتم. دیخند بهم»

!؟يتو چقدر امروز قشنگ شد ـ

«بهم لبخند زد دوباره»

.تو بمونم شیپ شهیهم يتونستم برا یکاش م ـ

.لبش محو شد و روش رو از من برگردوند يگفتم لبخند از رو نویا تا»

«گفت نیریلحظه بعد ش هیشدم که  مونیحرفم پش نیااز  خودم

؟يبه شنودن سرگذشت من ندار یشیگرا ـ

!رفت ادمی زیبود که همه چ یو باورنکردن بیبرام عج زایچ نیاونقدر ا.چراچرا؟برام بگو ـ

.دیآ یاو بشمار نم شهیتو در برابر توان و اند يها دهیاز د کی چیـ ه نیریش

.تا سوال بکنم،ترو خدا بهم جواب بدهازت چند خوامیم نیریش ـ

«بعد گفت یلب گفت و بعد به من نگاه کرد و کم ریز ییزایچ هیگفتم از جاش بلند شد و چشماشو بست و  نویا تا»

!پس هرگز مرا بنام او سوگند مده نیز ـ

!میحتما ده تا قسم هم باهاش بخور دیبا میآب بخور میخواهیم،میعادت کرد!حواسم نبود ببخش ـ

!برخاسته انشانیکه باور از م ازندی یو روش دست م يخو نیآنگاه بد دگانیـ آفر نیریش

.که دروغ هامون رو باور کنن میخور یم هیقسم و ا گهیماها همه ش واسه همد.یگیراست م ـ

.باشند ینم نیـ همگان چن نیریش
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!لرزه یشنوه تنش م یآدم م یکه وقت میم دارقس گهیهزار تا د.از قسم هامونه یکی نیتازه ا.میهست ينطوریما که ا ـ

.پاسخ خواهم گفت ابمیاگر دستور .پرسش خود بازگو.مگو شیـ ب نیریش

 یره و چ یروح آدم کجا م یعنیره؟ یکجا م ره؟بعدشیم یکه آدم م شهیم یچ ه؟اصالی يمردن چه جور ـ

م؟یآئ یم ایه دنچرا ما ب ؟اصالیکنیم یتو کجا زندگ گرده؟مثالیکه روح برم شه؟راستهیم

«و گفت دیخند»

.راز آگاه سازم نیان ندارم تا ترا ز ییتوانا زیمن ن.است ازین نشیافر يبه درازا یتو،پاسخ ياز پرسشها کیهر يبرا ـ

گناه کردم؟ یعنیدم؟یسوال رو پرس نیکردم که ا يکار بد ـ

.راه دانش است شیـ پرسش پ نیریش

.گهیخب،پس جواب بده د ـ

«زد و گفت يدلبخن نیریش»

!است گرید یخرد از دانش جهان یدانش جهان تو،گام ـ

م؟یریبگ ادی زیو مرتب چ میدرس بخون ایدن نیتو ا دیچرا ما با یعنیم؟یریبگ ادیما علم  دیچرا با ـ

!يریبر دوش گ يو بار یبچرخان یچرخش گرید یشیـ تا در زا نیریش

!سرکار؟ میر یو م میش یمتولد م گهید يایدن هی م؛تویمرد یما وقت یعنی!فهمم ینم ـ

گه؟ید يایدن هیکارمند  میش یم مثال

.ـ دستور پاسخ ندارم نیریش

ه؟یحاال بگو مردن چه طور.باشه ـ

.نیدلنش یـ خواب نیریش

؟یکنیم یکجاس؟تو االن کجا زندگ میکه االن ما هست نجایشه؟ایم یروح آدم بعدش چ ـ
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!تو»زمان«گاه يـ در آنسو نیریش

!یگیم یآرم چ یدرنمسر ـ

 نیز.سازم یمرز توان ترا آگاه م تا»لیدل«فرنود  نیبد!سترگ بود یبس یرا که بر زبان روان ساخت يـ سوگند نیریش

.پاسخ ندارم يارای زین شیب

.گسلد ی،روان از تن م ینام یکه آن را مرگ م یو وارستگ ییپس از رها.که روان ما در بند کالبد ماست بدان

ره؟ یجا مخب بعد ک ـ

!بود نهیدر آ یبازتاب توانیم ییـ پس از رها نیریش

به شب  توانیم.دیرا بارها د دیخورش يداریب تونانیم!ستیدم سالها ز کیدر  توانیم!کرد یآب زندگ يچکه ا توانیم

!ها کوچ نمود یها نشست به شهر شادکام يبر شاد توانیم!بازگشت و در ان ماند

!تخیبا رنگ گلها درآم توانیم

!افتی شیخو يبا خاك بود و تن خسته  توانیم

!تر رفت شیپ زیشد و از آن ن یبه گاه یاز گاه توانیم

!دیآن خند انیبرپا توانیم!دیرا د یتیگ نشیآفر توانیم

!دیپاره پاره کرد و به پندار هزاران کس خز شیخو توانیم

 دیخود مرگ بود و شا توانیم!فرهاد نم،گاهیریگاه ش زیشد،همان سان که من ن يگریاز خود رها گشت و د توانیم

!گرید یشیزا

!دیهست را چش ییگشت و گوارا ستین توانیم

!بود دیخورش توانیم!و با تابشش بازگشت دیکوب يو در شرار سرکشش پا دیرس دیبه خورش توانیم

!بود يتوان پژواك خنده ا یم!شد بایز يواژه ا توانیم
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!دیبتا نیمهتاب بود و بر زم توانیم

!کرد يرا سپر يروزگار یبرف يدر دانه  توانیم

!ستیها ز شهیرنگ باخت و در تارو پود ش توانیم

!خراب بود توانیم

!دیتاب يگشت و از پنجره ا يپرتو توانیم

!شد دهیبر فروغ هور نشست و با هر رنگ آن زائ توانیم

!بر شد و کوه گشت یاز کوه توانیم

!سرکرد يگشت و روزگار وندر»ینقاش« يدر گرده ا توانیم

!دیآرم شیخو هیگشت و در سا یدرخت توانیم

!دیرس يگشت تا به شادگار زیاز اندوه لبر توانیم

!مانند آنچه باتو کردم!دیدرون شد و تا ژرفناك پندارش دو ياز چشمان بسته ا توانیم

؟یافتی شیپاسخ خو اکنون

.دمیفهم ییزایچ هی یعنی! افتمی ـ

«و گفت دیخند نیریش دوباره»

!افتی یگفتارت دگرگون گشته و پرورش خواه يبا من هم سخن شو یاگر چندگاه ـ

؟یسرگذشت رو برام بگ ي هیبق يخوایحاال نم ـ

.نام زدند گریکدیو مرا از بهر  نیباز گفتم که آبت تیتا بدانجا برا يآور ادیاگر ب.میگوی،ميـ آر نیریش

.اندیبر ما نما شیخو»زشت»«پلشت يدون روگشت که گر يگوارا برما سپر یگاه چند

!نهاد يما پا نیبه سرزم زیخسروپرو
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.دمید شینخست او را در شکارگاه خو.بر ما وارد گشت شیخو ارانیچند از  یباتن.بود ختهیکه از خشم پدر گر او

به  نیاز نژاد او،آبت یهپس از آگا.میکه با آنان روبرو گشت مینهاده بود يسر در گور نیآبت يهمپا.شکار بود ي هنگامه

.گام بود که خسرو دل به من باخت نیدرهمان نخست.بارگاه بابک رهنمون شان ساخت

با خودش  زیبازگشت و مهر مرا ن شیخو نیتا او از بهبود حال کشورش آگه شد و به سرزم میاو بود ییرایپذ يچند

.برد

.من شد ییزناشو ،خواهانيداشت و در نوشته ا لیسخود به درگاه بابم گ ياز سو یاز نشستن بر اورنگ پادشاه پس

.سترگ گردد ينبرد ییرایروان ندارد،پپذ شیبسو شیداده بودکه اگر دخت خو میب کاریبابم را پ زین پنهان

.سخت دژم کشته بود امیپ نیکه بابم از ا دیآ دیپد»حل راه«یافتیانجمن کردند شاد ره بزرگان

داشتم و از  نیدل در گرو مهر آبت ییاز سو.آگه گشتم امیپ نیاز ا.کرد کاریپ آهنگ ،بابمیزن ياز کنکاش و را پس

.بود نیسهمگ ينبرد شیپندارم  پر گرید ییسو

جانها که  یو بس دیخواهد آغاز نیخون یشود جنگ لیگس زیخسروپرو يبسو کیکه اگر پاسخ بابم همراه پ دانستمیم

.تباه خواهد شد

مرا نوازش کرد که همسان بابم به من مهر  یاندک.آمد دارمیبه د بزرگ»ریوز«نیه فرزبود ک شهیفگار با خود در اند دل

.داشت

 يبس سترگ برما رو ين،کاریریبا من به گفتگو پرداخت و گفتش یاز آن آژنگ بر چهره اش نشست و به نرم پس

خواهد  نیگناه بر زم یب یمردم د،خونیآ دیپد يکاریما و خسرو پ انیاگر م.خوست زهیست اریخسرو بس.نموده است

.خواهد آزرد کتایو بس جان ها که تباه خواهد شد و روان دادار  ختیر

«داستان رو ادامه داد ي هیگفت و دوباره بق ییزایچ رلبیبا بردن نام خداوند،ز نیریش دوباره»

!گردد؟ ادی یجهان نامت به زشت انیکه تا پا یتو خواهان آن ایآ
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من چگونه از او .یآگاه نیمن به آبت یتوخود از دلباختگ.ام شهیاند نیسرگردان چن زین خردمند خود ریپ يگفتم ا بدو

م؟یدست شو

گفت»یمدت«یژرف فرو شد و پس از لخت يا شهیاند به

!شست یدست به خون هزار کس از مردمت خواه ییدست نشو نیاگر از مهر آبت.آگاهم

.سخت رهاکرد يا شهیو در اندافکندم و او مرا ترك گت  ریپاسخ نداشتم سر بز يارای

جدا ساختم شیاز دل خو نیو با مدادن مهر آبت ستمیزار گر آنشب

سوار بر .بدرود گفتم  شیخو نیبا سرزم زیغم انگ يبزرگ کنکاش نمودم و در بامداد نیروز پس از آن با فرز درچند

.خسرو روان گشتم گاهیجا يپا بسو زیت یاسب

«خرده صبر کردم تا آروم شد و گفتم هی.کرد هیشروع به گر نیریدم،شیسرگذشت که رس ينجایا»

؟يرو ول کرد نینشه آبت يزیجنگ و خونر نکهیپس تو بخاطر ا ـ

.است نیـ چن نیریش

اومد؟ یچ نیشد؟ُر آبت یبعدش چ ـ

.ستینز شیب یبدان که پس از من کس سخن از لبان آن راد مرد دالور نشنود و چندگاه.است اریـ سخن بس نیریش

!در کام شر افکند شیندانست و خو يکه آذرنگ مهر مرا بردبار دمیشن

!خودش رو کشت؟ ـ

.يـ آر نیریش

«که من گفتم میهر دو ساکت شد یمدت»

که از دستش  شدیباعث م يزیتوداشتم و چ یبه قشنگ يبودم و نامزد نیآبت ياگه منم جا یعنی یعشق واقع ـ

.کردمیم نکارویبدم،هم
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«م کرد و گفتنگاه یکم نیریش»

؟يبر زبان راند یسخن براست نیا ـ

.درست گفتم.آره ـ

«به سکوت گذشت که گفت گهیمدت د هی»

روم پناهنده گشته و با  نیاز بهرام شکست خورده بود و به سرزم يکاریکه او در پ دمیخسرو رس گاهیمن آنگاه به جا ـ

.روان بود رانیا يبزرگ بسو یسپاه

.برسر نهاد رانیا یشاهنشاه میهمیگشت و د رهیاز آن بر بهرام چ پس

!بودم دهیکژبرگز یکه راه افسوس

 شیخو نیبازگشت به سرزم يرو گرید.بسته یزندگ وندیشاه روم،پ م،دختیخسرو،دانستم که او با مر يروزیاز پ پس

.دمیانروزگار گذر يدور از کاخ خسرو در دژ یچندگاه.دردآور بود میبرا نینداشتم که آنجا در نبود آبت

.بس پست بود یگاهیجا

را  رامونشیکه پ ستمیز یم يدر دژ دیکرده بودم اکنون با یزندگ بایز يدر کاخها شهیهم شیروزکاران خو منکه

.انباشته از خار در برگرفته بود یابانیب

؟يکه تو اومد دی؟نهمیخسرو چ ـ

.مدآ یم دارمیبه د یپنهان زین یهرازگاه.ـ او از آمدنم آگاه بود نیریش

پس چرا با تو ازدواج نکرد؟!خب  ـ

او .در سر داشت  دیپل يپندار.توان نداشت  زیدست شستن از مرا ن.بود مناكیشاهنشاه روم ب م،دختیـ از مر نیریش

.بود ییزناشو وندیخواهان من بدون پ

..راندم یم شیآمد او را از خو ینزد من م يرا نیهربار که با چن.من نبود نیدر آئ زین يپندار نیچن
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وانمود که مهر من از  نیو چن دیگرد نیخشمگ اریکه ناکام از نزد من بازگشت بس ش،آنگاهیاز آزمون بخت خو پس

.دل بدر کرده است

دور يپژمان از گذشته ا يادیمن ماندم و .نیآبت ادیپس من ماندم و  زان

تو شد؟ یپس فرهاد چطور وارد زندگ ـ

«زد و گفت و اشک تو چشماش حلقه دیکش یآه هی»

و مردانه  بایز يچهره ا.همتا یب»معمار«يواالدگر.بود یسنگتراش يا شهیپ.دمید شیبار او را در دژ خو نینخست ـ

.پرغم تنها بودم یبادل زیمن ن!من نیهمسان آبت!رایگ یچشمان!رسا يکریپ.داشت

.من دلباخت دارید با

.دمید یرا م نیآبت يدر رخساره او چهره  زین من

.من آمد و با من همسخن شد داریبار به د نیکوچک چند يکار يبرا

.گرفت ياندك مهر او در دلم جا اندك

نمودم تا  شهیپ يدار شتنیخو زیمن ن.گفتیسخن م شیرایپ یساده و ب اریبس.شاهان و بزرگان نبود ياز تخمه  فرهاد

.بود افتهی انیاش در دژ پا شهیکه پ دیمن آ دارینتوانست به د گریآنکه او د

.شگفت آگاه نمودند يداریمرا از رو»خدمتکاران«که پاکارانم دینپائ شیب یگاه

من  ي فتهیدانستم که آنگونه ش ینم.تا درون دژ من  يباریجو.بود دهیآغاز يا شهیدر دل آن کوه سخت پ فرهاد

.دیرسان انیرا به پا باریبه اندك کاه کندن جو.گشته است

.کار از او کنکاش نمودم نیرا به درگاه خواستم و فرنود چن او

بر من نمود شیمهر خو شیرایپ یب

.میدانستم که اورا چه پاسخ گو ینم
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رساند چه؟ انیگفتم چنانچه فرهاد ساختن کاخ به پا بدو

!کردیکوه نرم م ي نهیس گرید یمردانه بود و اندك گاه شیپندار اندر شد چرا که فرهاد در کار خو به

ساده و تو از نژاد  يور شهیبست که او پ یخواه وندینه با فرهاد پ.و گفتتو چگسربرآورد  یپس از دم خسرو

؟یبزرگان

.نا خجسته بود میبا فرهاد برا وندیباز نموده بود که پ یبه درست سخن

!کار از دست گشته بود.کردم یم نیچن دیبا ینم من

ن؟یودهم قرار ازدواج گذاشته ب ؟بايکه دوستش دار يتو به فرهاد گفته بود ـ

دادم و با او سخن  یم شیخو داریهربار که او را دستور د.نمود یم نینکردم ،کردارم چن نیـ به زبان چن نیریش

.دارد شیمهر خو شیگو»اجازه«پنداشت که فرمان یم نیو چن شدیپروا م یب یو او در دلدادگ نشستمیم

.بود نیریگوارا و ش میسخنان برا نیچن زین من

!فکرا نکنه نیخودش از ا يکه برا یگرفت یمجلوش رو  دیتو با ـ

.است نیچن يـ آر نیریش

شد؟ یبعد چ ـ

.دیازیدست  رنگیـ پس از آن خسرو به ن نیریش

چرا نکشتنش؟ ـ

.فرهاد افکند يکردار ننگ بود که با آن توان واال،پنجه در پنجه  نیچون خسرو چن یپادشاه يـ برا نیریش

.پول و ثروت داده اما فرهاد قبول نکرده يوعده  تو داستان خوندم که به فرهاد ـ

.و مرا از آن برتر داشت دیداد اما فرهاد از ان چشم پوش دیهنگفت نو میبا انکه خسرو او را به زر و س.يـ آر نیریش

همم ف یاما نم.يجور کرد و به فرهاد خبر داد که تو مرد یکلک هیشد، دیفرهاد ناام دنیاز خر یدونم که وقت یم نمیا ـ
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!ه؟یوسط چ نیگناه تو ا

.کاوش نمود یمن شتافت و از آکاران دژ،راست داریبه د مهید،سراسیمرگ من به فرهاد رس امیـ آنگاه که پ نیریش

،او را  شهیپس از اند زیمن ن.داشته يست که خسرو برپا یرنگیو ن بیفر نیدانستم که ا.مرا آگاه کردند زین آنان

 نیریکه ش ندیفرمان دادم تا به فرهاد بگو شیخو ارانیشدم و خود بدو ننمودم و به  گریاریآنان را  رنگیو ن فتمیفر

!سپرد نیجان به جان آفر

 يناله ا!مرد بود هی يناله  يصدا!دیچیتو تمام اونجا پ یدردناک يناله  يحرف رو زد،صدا نیا نیریموقع ،تا ش نیدرهم»

!شدیکه از ته دل بلند م

گفتن  یدلخراش که م يواقعا ناله !شدیناله قطع نم يصدا.کرد هیگرفت وشروع به گر صورتش رو تو دستاش نیریش

!دیلرز یو م خوردیتکون م زیهمه چ!حشت کرده بودم.و!دنیدفعه همه جا شروع کرد به لرز هی!بود نیهم

دادار  يا يخشاگفتبر من بب یبلند بلند م کردیرو ماچ م نیو زم کردیم هیبه سجده در اومد و همونطور که گر نیریش

!داشتم دیپل يکه کردار کتای

!بر پندارم چنگ افکنده بود منیمن در گذر  که اهر از

لب گفتفرهاد،از من خشنود باش اگرچه برتو ستم روا  ریکرد و آروم ز هیهمونطور نشست و زار زار گر بعدش»

!داشتم

.دلرزه تموم ش نیخرده بعدش زم هیفرهاد قطع شد و  يگفت ناله  نویتاا

!کردمینگاه م نیریجا گرفته بودم و مات به ش هیدستم رو به !افتاده؟ یم بودم که چه اتفاق مونده

«گفت کردیم هیهنوز گر کهیاز جاش بلند شد و در حال نیریکه گذشت ش یکم

!فرهاد بدرد آمد ي نهیدل در س ـ

!لرزه؟ یجا م اد،همهیاگه دل فرهاد بدرد ب یعنی ـ
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«دفقط نگاهم کر نیریش»

 ییهایچه کثافتکار میدار ایو ما تو اون دن کننیم کاریچ نجایدل شکستن ا هیواسه !میخبر یبحال ما که چقدر ب يوا ـ

!!میکنیم

.میدو سکوت کرد هر»

«دیپرس یدستم رو گرفت و با مهربون نیریتو فکر بودم که ش بیعج.گذشت يا قهیدق چند

ن؟یآرم يا شهیدر چه اند ـ

!میکنیم کارایما چ ایکه تو اون دن يتو خبر  ندار!خودمم ياه یتو فکر بدبخت ـ

سر در گم در .در شگفت گشتم. رفتیکه به انجام رسانده بود بدو دادم نپذ يا شهیدر برابر پ يکه گوهر یهنگام

.از آن جدا شد ياز تخت گشت و پاره ا يگوشه ا ریپوشم درگ يپا.برخاستم شیپندار خو

نهاد و گفت شیو برچشم خو دیبوس.را برگرفت  به زانو درآمد و آن فرهاد

!افتمی شیمزد خو من

.چون خسروست یبدو گفتم فرهاد از من چشم پوش که مرا نگاهبان.گرفت ي،مهرش در دلم جا يرفتار نیچن با

چون من  يچه رسد به خسرو که مرد ستین یتو از خسرو خسروان باک یزد و گفتمرا در دلدادگ يهراس لخند یب

!است

.ییایتو با خسرو برن کاریدر پ فتمگ

!ستیبرمهر من ن يخشم او  را گزند.بر کالبد مرا دارد يازیخسرو توان دست  گفت

؟يبر من مهر دار زیخواندم که گفتتو ن نیاو آفر یباک یدل بر ب در

.نهاد میشادگار سر بر پا.پاسخش گفتم يبالبخند

.دمیش و از حالش پرسو در کنارم نشاندم زدیخ ياو خواستم تا برپا از
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.سخن مهر بر زبان نداشت جز

!چرم همونه که فرهاد ورداشت؟ کهیاون ت نیریش ـ

.يـ آر نیریش

!دست من افتاده يهمه سال چطور نیبعد از ا!بهیعج ـ

«منو نگاه کرد و بعد گفت یمدت نیریش»

 رونیراز از پرده ب نیپس از آن ،ا يچند. مینشست یآمد و با هم به گفتگو م یمن م داریپس از آن فرهاد هر روز بد ـ

.افتاد و خسرو از آن آگه شد

 ياونکه کار يکه چرا خسرو فرهاد رو نکشت؟برا بهیاما برام عج.خوندم یتو کتاب نظام یعنی. دونمیش رو م هیبق ـ

!نداشت

 زایچ نیاز ا یلیخ خیارما تو ت.کردنیکارا م نیراحت از ا یلیاون وقتا که شاه ها خ.سرش  رو قطع کنن گفتیم درجا

لطف کرده بودن  یلیتازه خ.کردنیهاشون رو کور م يچشم دور و ور دنیرس یم یکه به پادشاه ییتمام کسا. میدار

!که طرف رو نکشتن

.پاسخ سزاست نیـ پرسش تو را چند نیریش

 يکردار نیپس چن.ستنددان یم شیستاندند و آن را از آن خو یبا جنگ و نبرد م شیخو نیدر ان گاه،سرزم پادشاهان

همانا مانند او !داشته بود؟ يداد بر پا ریزنج رانیکه نوش یدانیم.سنج شیکردار آنان را در گاه خو!ننگ نبود شانیبرا

!نکرده نیچن ییفرمانروا چیان،هینیشیدر پ

 روانیانوش نگیم بهش م نیواسه هم! بوده یبزرگ یلیخ م،کاریاگر قدرت اونا را در اون زمان حساب کن.خب بعله ـ

.عادل

بت پرست بود؟ زیپرو ن،خسرویریش یراست
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.بودند کتاپرستیهمه  انیرانیدر آن گاه ا.پرست بود کتایاو !ستین نیـ چن نیریش

قصر بسازه،خسرو از سر راهش  هی ستونیفرهاد شرط گذاشت که اگه تو کوه ب يدونم که خسرو برا یخب تااونجا م ـ

شد؟ یبعدش چ.رهیکنار م

!نداشتند يبرابر يارایاو به من  یبا مهر فرهاد و دلباختگ ییارویدر رو ستونیب يخارا يـ سنگها نیریش

!ساخت که لرزه بر دل خسرو فکند یبر کوه آشنا م شخیت چنان

من او را به زانو در اورد و در  ییبایبر نمود و ز شیمن شتافت و مهر خو داریپس از ان خسرو به پوزش  به د يچند

.ستین زار گرم شگاهیپ

.من گشت یفشاند و دگربار خواستار هم آغوش میو گوهر بر پا میزر و س اریدارم که همان شب بس ادیب

زنش رو؟ میو هم مر خواستیهم ترو م یعنی ـ

در  زیبه چنگ آوردن من ن.گرفتن از شهنشاه روم بود ياری يبرا يزیدست آو.از مهر نبود میاو با مر وندیـ پ نیریش

.ت من بودگرو خواس

بود؟ یشرط تو چ ـ

.گشتم یم نیزم رانیا يبانو دیـ من با نیریش

شد؟ یباالخره چ ـ

به تن رنجور گشته و پزشکان در  میدهم،گفت که مر یسرانجام پس از آنکه دانست من به خواست او تن در نم ـ

.سازم شهیپ ياز من خواست تا بردبار.سرگردانند  يدرمان و

 شتریکنم که ب یخودکش دیبا ایحساب من تا برگردم تو اون دن نیبا ا!س گهیگذاشتن سر همد گناهمون کاله نیکمتر

!گناه نکنم

.ستین یانیرا پا دگاریآفر شیـ بخشا نیریش
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.گفت و بعد چشماشو رو بست ییزایچ هیلب  ریز بعد»

«که گذشت گفت یکم

.سازد یچشمداشت به گذشت اوست که پندار مرا از مهر پر م ـ

.ش یبون او قدرتش برم با او بخشندگقر ـ

.دونم یش رو م هیخودم بق. یداستان رو بگ ي هیبق خوادینم گهید

«سکوت برقرار شد و بعد من گفتم گهیمدت د هی»

برات بکنم؟ تونمیم کاریچ ؟منيتو به خواب من اومد یچ ي،حاال به من بگو برا نیریش ـ

ست؟ین نی،چنيمن گشته ا فتهیـ تو ش نیریش

«و گفتم نیسرم رو انداختم پائ!اخوردمج»

...یول نیریمن دوستت دارم ش.آره ـ

«حرفمو ادامه بدم و گفت نذاشت»

!سخن مگو شیب ـ

«با غم نگاهم کرد و گفت یکم»

.بند بدست توست،برهانم نیرستنم از ا.گرفتارم شیدر دام کردار خو!کن میرها نیآرم ـ

!ئارهانم.افکند یغم هماغوشم و آذرنگ برجانم چنگ م با

«دمیپرس!گهیم یچ دیفهم ینم»

!؟يچطور ـ

.دانست یـ خودخواه نیریش

!؟یبش دهیمن بخش ي لهیکه بوس يچرا تو اجازه دار ـ
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خسرو و  يور فتن بسو شیخو نیاز سرزم ختنیروا نداشتم و با گر شیخون مردم خو ختنیـ آنگاه که ر نیریش

پاداش  نیا.شدم یبخشش نیچن ي ستهیبگرداندم،شا شیاز مردم خو سترگ را ین،جنگیدست شستن از مهرم به آبت

.اکنون باز گرد!آن کردار من بود

!یبدان دیآنچه را که با یدانست تو

!نیو مهرم از سر برون مکن،بدرود آرم شهیاند

!!حرفا دارم که بگم یلیمن هنوز خ ـ

.ياز کردباشد تا سرافر.تو يست برا یآزمون زین نین،ایـ بدرود آرم نیریش

بدرود.بدرود

  

نهم فصل

شده  یعصبان لیخ.نمیرو بب نیریدوباره برگردم تو خواب و ش دیکه شا کردمیچشمامو وا نم یبودم ول دهیخواب پر از»

.که تو دلم بود بهش بگم یینتونسته بودم اونا.باهاش حرف بزنم خواستیدلم م!بودم

«داد زدم رایاخت یب.نداشت دهیخودم رو به خواب زدم فا یهرچ

!!نیریش ـ

«تو اتاق و گفت دیدفعه بابک دوئ هی که»

!؟یزن یچرا نعره م کهیمرت!نیریدرد به گور پدر تو و ش ـ

«رو سرم بهش گفتم دمیکشیفقط همونطور که پتو رو م.ش رو نداشتم حوصله»

!بابک یتیترب یب یلیخ ـ

!توئه کیبخواب که نوبت کش رینگ يخودیـ ب بابک
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«کنار و گفت دیو پتو رو از روم کشگفت  نویا»

من که گرفتم !آن آن!سیبه من مربوط ن گهیشده باشه د داریاگه با داد تو ب.رو خوابوندم رزنهیپ نیا یبا بدبخت ـ

!نجایا يکه آورد یسرراه يبچه  نیبا ا یخود دان.دمیخواب

 یلیخ دمید!نییاز تختخواب انداخت پا هل داد و منو یرو و ه دیگفت و اومد تو تختخواب من و پتو رو کش نارویا»

«گفتم. هی یعصبان

؟یکنیم نیچته؟چرا همچن ـ

!یو مهدکودك رو اداره کن يمن تموم شدده حاال نوبت توئه که بر فتیش!زمیعز سین میزیـ چ بابک

!خودت لیو سالم تحو حیش،صحیآورد شبیرو که د مچهیتی اون

!؟یآورده باشبدبخت  رزنیسر اون پ یی؟نکنه بال!شده یچ ـ

 نیسوما که همچن!ییباز تو رزنیدوما که پ!آرم ینم رزنایارم،سرپیب یسرکس ییـ اوال که اگه من قرار باشه بال مال بابک

سه تا رو داشته  نیفعال هم!چهارما که،امانه!پره پش که داشته باشه پنجاه و هفت هشت سالشه!سین رزنمیپ رزنیپ

!ظخداحاف.رسم یمچرت بزنم بعدش خدمتت  هیباش تا من 

«دیرو سرش و خواب دیرو کش پتو»

!دردگرفت ن؟کمرمییپا یمنو چرا از تخت انداخت!زده به کله ت بابک؟ ـ

«شد و گفت بلند»

 سیگ نیدستم بهتر از ا يرو سپرده بود یقنداق ياگه سه تا بچه !دهیامون منو بر رزنهیپ نیتا حاال ا شبیاز د ـ

!گالبتون بود

«دیخواب تیرو سرش و با عصبان دیگفت و دوباره پتو رو کش نارویا.و هم خنده م گرفته بود کردیکمرم درد م هم»

!دهیبدبخت که آروم گرفته خواب رزنیپ نیکرده؟ا کارتیمگه چ ـ
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«بلند شد و گفت دوباره»

 ویو مثل د یصبح که شما کپه مرگت رو گذاشت 5از ساعت !دهیچشمم آورده تا خواب شیپدر منو پ!ده؟یگرفته خواب ـ

 هیباشه تا .جون به سر شدم رزنیپ نیتا حاال از دست ا شبید!کرده»زابرا«تا حاال شمردم هفت بار منو  يدیکله خواب هی

.والسالم!من يجا ایخونه  نیتو ا نهیا يجا ای!مخودمو باهاش روشن کن فیچرت بخوابم و بلندشم و تکل

«دیگرفت خواب دوباره»

؟تا حاال شبیشده د یمگه چ ـ

«دوباره بلند شد و گفت بابک»

!آدم زبون نفهم نیا ریگ يندازیاونوقت منو م.ير یرو بالش و از حال م يذاریخودت تا سرت رو م ـ

!يکردیخب صدام م!ها يشد یادب یعجب آدم ب ـ

 نیا!يشدینم داریب کردمیصدات م یکه هرچ يخانم کجا رفته بود نیریمعلوم نبود با ش!ـ ده بار صدات کردم بابک

!و او طرفا ستونیب يمسافرت طرفا نیرفته بود ییحتما دوتا.نیدور و ورا که نبود

شده بود؟ یحاال چ!گمشو توام ـ

 ششیپ شیپ.خواستیبار بلند شد باباش رو م هی.دیدادم بهش خواب.خواستیبار بلند شد آب م هیگه،ید یچیـ ه بابک

ساعت هفت بود که بلند شدو گفت دلم !دهیبراش گفتم خواب ییالال.خواستیبار بلند شد ننه ش رو م هی!دهیکردم خواب

.کنهیدرد م

!؟ينکرد داریچرا منو ب!دل درد کرده بود؟ ـ

بکنم؟ دارتیکه ب یـ مگه تو پزشک کودکان بابک

؟يکرد کاریپس چ ـ

!دیآروغش رو در آوردم خواب!باد گلو داشت!بابا یچیه بابکـ
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!رت هاتچرت و پ نیمرده شورت رو ببرن با ا ـ

«!زدیغر م یپتو ه ریو ز دیروسرش و خواب دیرو دوباره کش پتو»

ساله جمع  جدهیه فدهیمردم دور و ور خودشون چهار تا دختر خوشگل ه يهمه !واز کرده شگاهیواسه من آسا ـ

گ همسن ننه بزر رهیگ یخاك بر سر دوست م!!واسه من یکنیرو سوا م»جونش خان«گردهیره م یم نیا کنن،انوقتیم

!من

«پتو رو انداخت کنار و بلند شد و رو تخت نشست و با حرص گفت دوباره»

.نیهم!اون يجا ایخونه  نیمنه تو ا يجا اینشده بهت بگم، داریتازه عروس ب نیا ن،تایآقا آرم ـ

«پتو دراورد و گفت ریخرده بعد دوباره سرش رو از ز هی!پتو ریرو دوباره کرد ز سرش»

.!يخوندیم یستان شناسبا یرفت یم دیتوبا ـ

غر زدن هات تموم شد؟ ـ

رو با توام روشن  فمیچرت بخوابم و بلندشم تکل هی!ازت پره یلیدلم خ.مونده تموم شه یساعت میفعال ن!ریـ نخ بابک

ازت  خوامیم م،حاالیکرد یبا هم زندگ یچندسال.م،باشهیدوست.م،باشهیقیرف.م،باشهیاصال پسرخاله ا.کنمیم

.والسالم!جداشم

«گفت ریو از اون ز دیروسرش و خوب دیپتو رو کش دوباره»

!تو شدم يخون که نکردم پسرخاله  ـ

«بلند شد نشست و گفت دوباره»

 يزیچ هی خوادی،شب که م55 شیشمیآب جو،ظهر عرق ک ه،صبحینطوریملوسک ا نیا ییغذا يبرنامه !حواست باشه  ـ

!شهیم ،اسهاليبهش بد گهید زینره که اگه چ ادتیکن  ادداشتی!ساده و سبک بخوره همون شراب واسه ش خوبه

«بلند شد و گفت گهیخرده د هی. دیروسرش و خواب دیپتو رو کش دوباره»
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؟یزن یو حرف نم يچرا الل شد ـ

.میش یم م؟خبیاز هم جدا ش يخوایمگه نم ـ

.م،بدركیـ بش بابک

«که گفتم دیرو سرش و خواب دیپتو رو کش دوباره»

.کنمیرو اجاره م گهیجا د هیرم و  یخانم م نیمنم با ا.ان مال توآپارتم نیا ـ

«بلند شد نشست و گفت دوباره»

هر .سیبه من مربوط ن گهید.فتهیو ببر که من صبح به صبح چشمم بهش ن ریعروسک رو بگ نیدست ا..بدرك بر ـ

.بکن یخواست یغلط

«رزدنرو سرش و شروع کرد به غ دیوپتو رو کش دیگرفت خواب دوباره»

فاسد نشه حواست  بیغر تیوال نیدوا درمونش کن،مواظب باش تو ا.چندسال زحمتش رو بکش! یلیاز فام نمیا ایب ـ

شصت هفتاد سال،پنجه تو  يباال يتنبون قرمز يخاله قز هیآخرش واسه خاطر .گردهینم یبا ک گردهیم یباشه با ک

آب بدوه و نون بدوه  دوارمیبرو که ام!واستادم اتچقدر پباشه  ادتی یول نیبرو آقا آرم!برو!کشهیپسرخاله ش م يرو

....دوارمیبرو که ام!ییو تو دنبالش بدو

«آروم گفتم کردیم نمیناله نفر رزنایومثل پ زدیکه داشت غر م نطوریهم»

ما صدتا حت نجایتو ا یبعد از سالها زندگ رزنیپ نیاما مطمئن باش که ا.میکنیم یزندگ گهیجا د هیو  میر یباشه،ما م ـ

.شناسه و باهاشون آشناس یدختر خوشگل رو م

«منم معطل نکردم و گفتم!دفعه صداش قطع شد هی»

حتما اون دختره از !دختر خوشگلم باهاتون بوده هی گفتیم!نیگفت شما چهار نفر بود یباشه م ادتیاگه  شبمید ـ

!با ما اشتباه گرفته یخودش بوده و در عالم مست يدوستا
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«بعد کم کم پتو رو از رو سرش زد کنار و بلند شد و گفت.ومدیاز بابک در ن ییصدا چیگذشت و ه يخرده ا هی»

!رهیگ یرو م ریکار خ يبنده و جلو یره تو جلد آدم و چشم آدم رو م یدفعه م هی یگاه!دل لعنت اهیس طونیبر ش ـ

!ها خورهیآدم گول م ينطوریهم

!پرت بشه،گولت زده حواست

«شروع کرد تخت منو مرتب کردن گفتهمونطور که  بعد»

 يبالفاصله تمام وسوسه ها!شیرو آت هی یآب نیباور کن ع!حرمزاده لعنت طونیمواقع آدم زود بگهبر ش نیدر ا دیبا ـ

!کنهیرو باطل م طونیش

اومده !زن کباب شده نیواسه ا گرمیتا حاال ج شبیکنم که بهت بگم من از د دارتیامروز اومده بودم ب نیکن آرم باور

خانم  دیاز صورتش معلومه که با!میداره ول کن اجیرو که به کمک احت یکس هیبه دوره که  تیبودم بهت بگم از انسان

انگار اون بابک رو !پدرسگ از راه به درم کرد طونیش نیدر،ا بچارچو نیبجون تو پامو که گذاشتم تو ا!باشه یمحترم

از دهنم  گهید زیچ هیها،اما  میخانم کمک کن نیبه ا دیبگم با مخواستیمن م یه!جاش گذاشتن گهیبابک د هیبردن 

!بود اسمش؟آهان طالع نحس یچ!تو جلد طرف؟ رهیهس که روح م لمهایف نیدرست مثل ا!اومد یدرم

!لعنت طونیبر ش یزود بگ یخواستیم ـ

انگار !تو انگار تکونم داد يآخر ياون جمله .حاال گوش کن!دیچرخ یزبونم نم نیبگم اما وامونده ا خواستمید م بابک

!لعنت طونیمنم زود گفتم بر ش!رو لعنت کن طونیش!دفعه سرم داد زد و گفتبابک هی یکی

!به توگفتم يزیآد چه چ ینم ادمیحاالم اصال !دفعه فکرم عوض شد هی

!؟یگفت یبه من م ایچ یآد داشت ینم ادتیاصال  يجد ـ

!نتونست گولمون بزنه طونیو ش میکه گمراه نشد نهیمهم ا.نحاال ولش ک.آد ینم ادمیکلمه شم  هیـ  بابک

و صبحونه  شهیم داریخانم ب نیصبحونه رو بدم که االن ا بیبرم ترت ،منميدست و صورتت رو بشو ير یتا تو م حاال
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!بدبخت رو ضعف گرفته رزنیپ.گناه داره بخدا.خوادیم

!شنیم دایپ ایدن نیتو ا ییچه آدما واقعا

«رفت طرف آشپزخونه یت و مگف یم نارویا»

!تفاوت از کنارش بگذرن؟ یو ب ننی،دردمند بب ابونیرو تو خ یمحترم يبانو نیهمچن هیآد  یچطور دلشون م ـ

«گفت دیبود تا رس دهیتو سالن کنار اون خانم که خواب دیمردم که بابک رس یاز خنده م داشتم»

!دهیچقدر معصوم خواب نیبب!کن گاهین ـ

«خودشو گفت ي نهیزد تو س بعد»

!رو نداره یرنج و درد کس دنیاصال طاقت د!که سیوامونده دل ن.شما تیمظلوم نیواسه ا رمیمن بم یاله ـ

رفتم و در  یم یکی یکیشناختمشون و  یم یکاشک!دوستاشن،االن دلواپس شن یچند تا از اون دخترا که گفت نیبب حاال

!واسه اون دل نگران شون رمیمن بم یاله!انیدر ب یکه از نگران کردمیخونه شون و خبرشون م

«و گفت دیکش یآه هی بعد»

!م؟یکن یگذاشت که ما بندگ یک سیابل ـ

«گفت ورفت تو آشپزخونه که من گفتم نویا»

!اسم ش بد در رفته!سیابل چارهیب ـ

«خوندیزد و آروم م یو بشکن م دیخند یکه م دمیرو از تو آشپزخونه شن صداش»

ییشاگرد ما-من شیپ ایبال ب طونیش- بال طونیش-بال طونیش ـ

یچه سر به راه یبا من یوقت ییوفا یهمه بجز من ب با

.دهیصبحونه رو قشنگ و مرتب چ زیبابک م دمیدوش گرفتم و اومدم تو آشپزخونه که د هی»

«م گرفت و گفتم خنده
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!دیتا اسم دختر آوردم دست و پات لرز!سیابل يا ـ

کنم که شک افتاده  کاریچ ،امایگیدروغ م يدونم دار یم!یمنو گول بزن یمونده که بتون یلیحاال خ،تو حاال  نیـ بب بابک

!تو دلم

!زیو ه ياز بس که دله ا ـ

نجابت نکردم  يتازه من ادعا!آد یشون سالم در م یکیاز هر پونصد هزار تاشون،!مرد رو بگو که نباشه هیـ تو  بابک

!باال آوردن ییخوردن چه گندا یمردم رو اسمشون قسم م نجایکه ا ییاز اونا یبعض نیبرو بب!که

شه؟ینم داریخانم ب نیچرا ا ـ

کله  هیبخوره چهل و هشت ساعت  میداد یخورده اگه به نهنگ م نیا شبیکه د یاون.ـ ولش کن بذار بخوابه بابک

!دیخوابیم

.که ضعف کردم میصبحونه مون رو بخور مینیبش ایب فعال

سر اون خانم و چندبار  يکه گذشت،رفتم باال یساعت مین. میرو جمع کرد زیو م میمون رو خوردصبحونه  ییدوتا»

«.نشون نداد یعکس العمل چیصداش کردم اما ه

!خورهیاصال تکون نم!بابا ایب!بابک،بابک ـ

«ش رو داد به من و گفت یکیو  رونیاز آشپزخونه اومد ب ییچا وانیبا دو تا ل بابک»

؟يدار شکاریچ!ولش کن ـ

!؟یاگه تو خواب سکته کرده باشه چ!شده باشه شینکنه طور!خورهینم یتکون نیکوچکتر ـ

!شه؟یم یآدرس اون دخترا چ فیتکل!ها یگ یراستم م!دادیداد ب يـ ا بابک

!برو گمشو ـ

.کنم دارشیب نویـ تو حرف نزن تا من ا بابک
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«صداش رو عوض کرد و بلند گفت بعد»

!حاروم شه فتهیعاراخ ب شهین شپسر پات ناخوره او ـ

گفت،اون خانم چشماشو وا کرد و سرش رو بلند کرد و بغل  يمخصوص عروق فروشها يبا اون لهجه  نویا تا»

«رختخوابش رو نگاه کرد و بعد دوباره چشماشو بست و گفت

!یخر خودت ـ

«خنده که بابک گفت ریز میو بابک زد من»

سر خاك انداز يزآنکه شود کاسه  شتریاز پزر اب طربناك اند يو در کاسه  زیخ

«چشماش بسته بود گفت کهیشعر رو خوند،اون خانم در حال نیبابک ا تا»

غلغه در گنبد افالك انداز ایخاموشانست حال يعاقبت منزل ما واد ـ

«که گفت میشعر رو خوند من و بابک که از تعجب دهنمون وامونده بود،براش کف زد نیا تا»

!ترکه یکه سرم از درد داره م نیکنسروصدا ن ـ

!کمتر الهیپ هیـ مادر من، بابک

ـ خانم

اداراك انداز ي نهییدر آ شیدود آه دیند بیکه بجز ع نیرب آن زاهد خود ب ای

«و باال سرش نشستم و گفتم رفتم»

.دمیبعد بهتون قرص م نیبخور يزیچ هی دیمادر بلند ش ـ

درمادر ما نیـ انقدرن به من نگ خانم

!يزیقرمز؟چادر  ؟کفشيخاله قز میم؟بگیبگ یـ پس چ بابک

«و همونطور که چشماش بسته بود گفت دیخند»
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.اسم من زرتاکه!زرتاك نیبگ ـ

«!میو بابک هر دو ساکت شد من»

به؟یغر بیعج ه؟اسممیـ چ زرتاك

انتخاب  یاسم هینفر  هیشنوم واسه  یم باره که نیواسه اول دیشا!تهیبه جا و درست و منطبق بر واقع اریـ اتفاقا بس بابک

!آد یکردن که بهش م

دختر و  نیاگه ا نیباور کن!دیاسمش رو گذاشتن مروار!زغال آخته نیدختر داد ع هیکه خدا بهش  میداشت یلیفام هی ما

اونوقت پدر مادرش !کرد داشیپ شدیو با صد تا چراغ نم شدیگم م یکیتار رون،تویب شیآورد یشب از خونه م

و قشنگ رو  دیدختر خوشگل و سف هیداشت که  تظارگفتن آدم ان یم نویتا اسم ا!که نگو کردنیم يدیمروار دیوارمر

بود  يزیچ هی!شست و بغل دستت یاومد تو اتاق و م یو گرد و قلنبه م اهیمثل گوله زغال،س يزیچ هیدفعه  هیکه  نهیبب

!و پشمالو اهیس!لیقاغده رط

!ما متلک بگوتوام به !خانم ـ بگو زرتاك

 شبیهمون د ن،منیکه شما خورده بود یاگه بخوام به مهمونم متلک بگم،اما با اون عرق نمینب میاز جوون ریـ خ بابک

!نیداشته باش یبا درخت تاك نسبت دیحس کردم که شما حتما با

«شد و نشست و گفت بلند»

!و دعاتون کنم ادیتا حالن سرجاش ب نیاریب نیکه دار یبرام از هر چ کهیچ هی نیبر نیکدوم بلند ش هیحاال  ـ

برن تو  یکه بعد از مردن مارو م هی ينطوری،حتما ا یرو که شما بعد از عرق خوردن واسه ما بکن ییـ اون دعا بابک

!ادیحال ب گرمونیآرن که ج یم خیبا  نیشونن و مرتب برامون شربت سکنجب یم شیجهنم وسط آت

من .نه قربونت!ادیحال ب گرشیآدم در حال جزغاله شدنه اونوقت شربت بخوره که ج»ما تحت«!داره؟ دهیـ چه فا بابک

به  نجایمن ا!تازه!قسمت مون نشده شتریکه ب»باسن«دونه هی!نه طاقت سوختن اونجام رو دارم خوامینه اون دعات رو م
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!ن؟یبد لیبهم تحو نیشربت سکنجب ایبدم شما اون دن یسکیشما و

.میکنیبعد با هم صحبت م نیصبحونه تون رو بخور نیایب نیش فعال زرتاك خانم بلند ـ

«به لباساش کرد و گفت ینگاه هیو بلند شد و  دیبه ما کرد و خند ینگاه زرتاك»

ن؟یکرد دامیکجا پ شبید!هی یگل خاک!شده یچه لباس ـ

!نیکرد یم لیرو تکمتون  یدستور زبان فارس نیسبزه ها و داشت ونیم نینشسته بود!باغ پراز گل هیـ تو  بابک

«خنده و گفت ریخانم زد ز زرتاك»

بد زدم؟ يحرفا یلیخ ـ

واژه !گمیم کیتون تبر قهیواقعا به حسن سل!ییبایاونم چه جمالت ز!نیگل باالتر بهمون نگفت ن؟ازیگ یم یـ چ بابک

!کردیکه تا اعماق قلب ما نفوذ م نیکرد یرو انتخاب م ییها

؟يذار یسر به سرم م يارد ای یگیخانم ـ راست م زرتاك

گفتم شما حداقل  نیکه به آرم نیکرد یسخنران هیشما  شبید!مو ببره اگه سربه سر شما بذارم گریـ آل ج بابک

!نیختم کرد نیآرم يو به عمه  نیمن شروع کرد يدر واقع از ننه  یعنی!نیرو دار سانسیل

«بعدش گفت.غش کرده بود ز خنده زرتاك»

ه؟ی،اسم تو چ نهیکه ارم دمیتون رو فهم یکی نیخب اسم ا.خوامیم از هر دوتون معذرت ـ

!ن؟یما رو بجنبون ي؛با اسم و مشخصات کامل سرو بونه  نیدفعه که مست کرد نیا نیخوایـ م بابک

.میش یبا هم آشنا م یصبحونه شون رو بخورن،بعد حساب شونیاول ا.تو آشپز خونه میبر نیایب ـ

و  ختیر ییو رفت تو آشپزخونه و بابک براش چا رونیوصورتش رو شست و اومد ب و دست ییرفت دستشو زرتاك»

منم رختخواب رو جمع کردم و رفتم تو آشپزخونه ،زرتاك همونطور که .زیو عسل گذاشت رو م ریو ش ریبا کره و پن

«زد گفت یو همش م ختیر یم کریش ش ییتو چا
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کجاس؟.دختر خانمم باهاتون بود هی ادمهی شبید ـ

!م؟یکجا جاش گذاشت سین ادتیشما !شون گم شد یکیانگار وسط راه !نبود و دو تا بود یکیـ  ابکب

«کردم و گفتم فیرو تعر انیخانم تعجب کرد که من براش جر زرتاك»

دختر  هیکه نکنه  دهیحاال هنوز تو دل بابک شک و ترد.میکه چهار نفر بود نیتون به ما گفت شبیشما در حالت د ـ

!دستش رفته باشه خوشگل از

؟يـ پسر تو به خودتم شک دار زرتاك

شما تو دور وبرتون چهار پنج تا دختر خوشگل سراغ .دارم یسوال هیاما ازتون .کردم یاونو که شوخ!ـ نه بابا بابک

!ها گمیم اطیمحض احت!رم؟یاومد من بالفاصله باهاشون تماس بگ شیپ یکه اگه خدا نکرده واسه شما اتفاق نیندار

!انه؟ی میبه کارمون برس يذاریبابک م ـ

مواقع  يشماره تلفن چند تا از آشناهاش رو برا دیبا یروز و روزگار هر کس نیتو ا!گهیجز کارمون د نمیـ خب ا بابک

!با خودش داشته باشه يضرور

«رو به زرتاك خانم کرد و گفت بعد»

!نیفرمود یه تلفن ها رو مشمار میداشت.میما به کارمون برس ذارهینم نیآرم نین،ایببخش ـ

«زنگ در بلند شد يموقع صدا نیهم تو»

.اسیرو نیـ اگه غلط نکرده باشم ا بابک

«و در رو وا کرد و به ما گفت رفت»

راه افتاده و اومده .حتما تا چشمش رو از خواب وا کرده!بره نجایکند که از ا یدل نم شبید.اوردهیدلش طاقت ن نمیا ـ

.چه خبره نجایا نهیبب

داره؟ یخانم ـ با شماها نسبت زرتاك
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.میبا هم دوست ـ

.سین ادمیخانم ـ منکه اصال صورتش  زرتاك

.کنمیاالن باهاتون آشناش م.هیـ دختر خوب بابک

.کشهیطول م قهیباال ده دق ادیتا اون ب.نیبش ایحاال ب ـ

و  یسالم کن هیبعد .تا از راه برسن در انتظار مهمونا بود دیبا!آداب معاشرت سرش بشه دیادب،مرد با یـ ب بابک

آب  کهیچ هیو  یبگ یگوشه و بهشون خسته نباش هی يبذار يریشون رو بگ فیو ک یکن زونیآو يریپالتوشون رو بگ

...هیشون در رفت  یبعدش که خستگ دیتا شا.دستشون  يخننک بد

«عمه م از تو راهرو بلند شد يگفت که صدا یم نویا داشت»

!؟ينه اعمه خو!نیآرم ـ

«رفت به زرتاك خانم گفت یو همونطور که در م ییآن جا خورد و بالفاصله فرار کرد و رفت طرف دستشو هی بابک»

!پاشو در رو که خرسه اومد ـ

«و در رو از تو قفل مرد ییگفت و رفت تو دستشو نویا»

گفت؟ یخانم ـ بابک چ زرتاك

.امیتا من ب نیداشته باش فیتشر نجایشما هم ـ

«گفتم و در آشپزخونه رو بستم و رفتم طرف در آپارتمان که عمه و مهتاب با هم اومدن تو نویا»

ورا؟ نیعجب از ا ن؟چهیچطور!سالم عمه جون ـ

.ـ سالم مهتاب

!ه؟ی يرسم عمه دار نهیا!جون نیجمالت آرم يبه گوشه  یـ گل عمه
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«میکردم و بردمشون تو سالن و نشست یمهتاب سالم و احوالپرس با»

ـ اون جوون مرگ شده کجاس؟ عمه

عمه جون؟ یک ـ

!گمیبجون گرفته رو م شیـ همون بابک آت عمه

«کرد و گفت يخنده ا هی بعد»

!اومد یاصال بهش نم!شده یرتیغ روزیپدرسوخته د دمیشن ـ

.خرده ناراحت شده بود هیآره ، ـ

خوشم اومدکه بابک پسر متعصب و  یلیفت خگ یبود اما بعدش م یعصبان یلیخونه خ دیکه رس روزید میـ مر عمه

!هیا یرتیغ

 هیکه اصالت خودش رو بعد از چند سال تو  يدوره و زمونه پسر نیبابک رو بدون که تو ا نیبهش گفتم قدر ا منم

.آد یم ریحفظ کرده باشه کم گ ییجا نیهمچن

تا چشمش به عمه افتاد با تعجب .رونیمد باومد و بابک در رو وا کرد و او ییقفل در دستشو يگفت،صدا نارویعمه ا تا»

«گفت

!آرزو رو کرده بودم ها نیزودتر ا یکاشک!نیعمه جون شمائ ـ

«طرف عمه م و گفت اومد»

انقدر دلم واسه تون تنگ شده که با اجازه تون  نیمون یشمام مثل مادرم م.نداره یبیع یدونم با شما نامحرمم ول یم ـ

!ون بکنمدو تا ماچ کوچولو از اون لپات

«کرد و رفت ونشست که عمه گفت یبا مهتابم سالم و احوالپرس خالصه»

!واسه من؟ یشیم یرتیغ گهیپدرسوخته حاال د ـ
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از  يدختر هیشنفم  یتا من م نیباور کن!دهیچشمم ترس دمیبد د يزایچ نجایکنم عمه جون؟از بس تو ا کاریـ چ بابک

نذارن تو  ؟کهیکنم و بشناسمش که چ داشیپ يجور هیکه  نمکیراه بدر شده وگول خورده همه ش پرس و جو م

 لیفام يدخترا نیاز ا یکیاما تا !بنیچقدر نج اهللانگو و نپرس که الحمد گهیکه د لیفام يرو دخترا!فتهیمنجالب فساد ب

!شهیتنم راست م گرده،موبهیم يپسر هیداره با  نمیب ینکرده م يدوست و آشنا رو خدا ای

!یداشته باش یاخالق نیهمچن هیتو  کردمیاصال فکر نم!نیآفر!اهللا کیـ بار عمه

انقدر زاغ .شده بود قیرف يپسر هیمون بود با  هیکه همسا يدختر هیبار تو محله مون  هی!بدترشم دارم!ـ دارم بابک

!رفت که رفت که رفت!کتک زدم خوردیپسره رو تا م.شون رو چوب زدم تا مچ شون رو با هم گرفتم

!!خوندم تا باالخره سربه راه شد یوانور و همه ش در گوشش م نوریرفتم ا یبا دختره مم  یوقت چند

!و کوشش کردم تا باالخره به راه اومد یاونقدر سع یول کردیاولش حرف گوش نم البته

!نینکن گامین ينطوریا!م عمه جون یرتیغ یلیخ من

رستوران  هیمنخودم خبر داشتم که قراره با هم برن .مهیبوده،نامزد همون دوست مر نایا میپسره که با مر نیـ ا عمه

 نیهم.دقت کنه و حساس باشه زایچ نیرو ا دیمرد با.يکرد یاما توام کار خوب.قبال بهم گفته بود میمر.شام بخورن

!گردن یم بیدنبال دختر نج نجاهامیتو ا یرن،حتیزن بگ خوانیفهموند که جوونها که م میبه مر يکه تو کرد يکار

!نمیچ یم ساشویتموم گ!ش نهیرو س ذارمیسرشو م!کشمش یم نمشیاگه بب.نیمنو برسون غومیپ میـ به مر کباب

!رونیگم من خبر داشتم قراره با اونا برن شام ب یم...!يـ اووو عمه

ن؟یشماخبر داشت...!ـ ا بابک

.آره عمه جون.ـ آره باباجون عمه

!داره؟ ینچه؟چه مع یعنی!برن نیاجازه داد خودیـ ب بابک

.الزم دارن حمیتفر.گهیـ باالخره جوونن د عمه
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دستمون به تلفنه  هیخونه و  نیتو ا میوروز نشست م؟شبیستیجوون ن نیمگه من و آرم!ـ جوونن که جوون باشن بابک

 نیاریب فیزنه و شما تشر یزنگ م یاف اف که ک نیگوشمون به ا هیو  میکنیصحبت م رانیو با ننه بابامون تو ا

!نایمون شده هم حیتفر!جانیا

 یداشتم از خنده م!گرفت یرو م نیزد که عمه جا خورده بود و همه ش دست پائ یبا توپ پر حرف م نیهمچ بابک»

«!دمیترک

!نگرفته بودم خون راه انداخته بود نویآرم نیا يعمه خانم بجون شما بجون شما اگه جلو نیـ باور کن بابک

بود تا مغز  دهیکش ریدماغش ت!خنجر رستم تاب ورداشته بود نیابروش ع!شده بود دو تا کاسه خون چشماش

وصل  ژنیاورژانس بهش اکس مشیرسوند!کردیداشت خفه ش م رتیغ! اومد یخونش در نم يزد یکاردش م!سرش

!اون شب میدیچه کش!تا نفسش باال اومد میکرد

شمام .رو براتون گفتم انیکه من اصل جر اما خب حاال!صورتش گر گرفته بود نیگفت بچه م آرم میـ آره،مر عمه

.راحت باشه التونیخ گهید

!ختینر نیگذشت و خون ناحق زم ریـ الحمداهللا که بخ بابک

«که تا چشمش به من افتاد گفت کردمیم گاهیمات به بابک ن نطوریهم من»

مرد  هیآدم با  يختر عمه د!بهش وارد شده يدیشوك شد!حقم داره!طفل معصوم هنوز تو بهته!نیکن گاهیعمه جون ن ـ

!اونم شب!کجا؟تو رستوران!بهیغر

.نیخودتون رو ناراحت نکن گهیشمام د.نبوده یمهم زیـ منکه گفتم چ عمه

«رو ورداشت فونیو آ دیبابک پر.موقع زنگ زدنم نیهم تو»

ـ بابک

ohhel l omr brownwehavenot i me! . !
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nonoi t sst ormyyeswehaverol l er! ! !

okby. t ohal f anhourat er .

!که میبوم غلتون ندار خواد؟مایبوم غلتون م یک ـ

!میبوغلتونم دار.میـ دار بابک

«بود؟ یک دیاومد و نشست که عمه پرس بعد»

Mrـ بابک browni sgoi ngt oschool everyday!

ما  انیب گهیساعت د میختمون گفتم نسا ریمد نییواسه تع میرفته بود که امروز جلسه دار ادمونیاصال .براون بود ياقا

!خواستیبوغلتون شونم انگار خراب شده از من م.میاالن مهمون دار

«که بابک گفت هیساختمون چ ياومدم بگم جلسه  تا»

توان که هنوز حالت .کنن ینم ام،ولتیب هیبراون و بق ياقا نیاالن ا.جون تو برو تو اتاقت استراحت کن نیآرم ـ

!و برو،پاشوپاش.ومدهیسرجاش ن

«.نجاسیبوده و بابک بهش فهمونده که عمه من ا ایکه رو دمیفهم»

سربه شماها بزنم بعد  هی امیگفتم ب.دیخر میرفت یم میداشت.میبر دیمام با.تو برو استراحت کن.عمه گهیـ راست م عمه

.خونه مون نیایشب شام ب هیزنم که  یبرم،حاال بعدا بهتون زنگ م

«دم در بابک گفت.بلند شدنعمه و مهتاب  خالصه»

 یلیبراون خ يآقا نیهرچند ا.میبا هم بخور شدیم دایپ نجایا ریلقمه نون پن هی!ها نیداشت فیعمه جون ناهار تشر ـ

بار »بزباش«ابگوشت  گهیدفعه د هی شااهللایا.سیول کن ن گهیهشتاد ساله شه اما چونه ش که گرم شه د!پرچونه س

!نمیبب گرویهمد ریدل س هیدور هم و  مینیبش کنمیدعوتتون م ذارمیم

«رونیاوردم ب دیخند یم کهیمنم رفتم در آشپزخونه رو واکردم و زرتاك خانم رو در حال.عمه و مهتاب رفتن خالصه»
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!بود؟ یک نیخانم ـ ا زرتاك

!ـ آسمون قلمبه بابک

.من بود زرتاك خانم يعمه  ـ

ما رو بهم زد سرش در  یاون شب رو که حراج یتالف!چزوندمشدفعه خوب  نیاما ا!گرد و باد ه؟بگویـ عمه چ بابک

!نرسه رانیکنه که خبر به ا یرو ماستمال انیاز ترسش اومده بود جر.آوردم

بود زنگ زد؟ ایرو ـ

استراتوس رفته  يکه ابرا ادیب گهیساعت د میگفتم ن!میدار یطوفان يجبهه هوا هی نجایبهش رسوندم ما ا.ـ آره بابک

شماره تماس اون دختر خانما چند بود؟ نیفرمود یم نیك خانم داشتخب زرتا!باشن

!گهیول کن بابک د!اه ـ

«زنگ زدن بابک جواب داد و دورو وا کرد دوباره»

!آره یاسم منونم گهید میم،مریمن گفتم با اون برنامه که تو رستوران اجرا کرد!ـ حاال خدا بدادم برسه بابک

فکر نکنم  گهید يکه تو اون شب براش بخرج داد یرتیغ!صد دل خاطرخوات شده دل نه هیگفت  یبدبخت ،عمه م ـ

.دست از سرت ورداره

در  میجلو مر دیبه بعد با نیحاال از ا!رونیب امیکه جرات کردم ب دمیشن ییرو از پشت در دستشو نایـ هم بابک

!ظاهر بشم»قصاب یعل ریش«نقش

موجود  رچهیم،گیاز دست ننه و بابامون فرار کرد رانیاز ا!نیمدختراش مرگ بده آر نیترو با ا يعمه  نیا خدا

!میافتاد یخوفناک

«گفت دیشد و اومد طرف ما و تا رس ادهیازآسانسور پ ایوقت رو نیهم تو»

!منظورت از بوم غلتون عمه خانم بود؟!بودن؟ نجایا نایسالم عمه خانم ا ـ
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تو بومون به مشام ش  ایب!ومده؟یلرزه و رنگ و رومون جا ن یه مهنوز تن و بدمون دار ینیب یـ آره بابا،مگه نم بابک

بدبخت من چه  يخاله !وهیالهاك د.که سیعمه ن!آد سراغمون یو م کشهیشنفه،تنوره م یما رو که م يبو!نخورده

!به بوغلتون متحاال خوبه از هم دورن تازه،صد رح!شده بشینص يخواهر شوهر

«کرد و رفت طرف زرتاك خانم یم و احوالپرسبا خنده اومد تو و با همه سال ایرو»

ـ خب شما حالتون بهتر شد؟ ایرو

.ناراحتتون کردم شبیاگه د دیببخش.بهترم.زمیـ آره عز زرتاك

چقدر از کار  یون.اگه بد.بهم تلفن کرد میام،مریب نکهیبابک قبل از ا یراست.نینکرد يکنم،کاریـ خواهش م ایرو

.یکه تو انقدر روش تعصب داشته باش کردهیفکرشم نم گفت اصال یم!خوشش اومده شبتید

وامونده که انگار دوباره داره ارتباط مون با دختر  يتو اون دفترچه  سمیپاشو دو تا خط شعر بنو!نیـ پاشو آرم بابک

!شهیبرقرار م ویالهاك د

«که گفت دمیخند یبهش م داشتم»

!نیلرزون یتن منو م يچه جور نیبب!رهیبگعمر تو و اون بابات و عمه ت  ي شهیبه ر شیآت یاله ـ

!گهیخوامت و همه رو خالص کن د یبگو نم میکلمه به مر هیخب باباجون  ـ

!بگم»نه«چرخه به دختر خانمها یـ آخه من زبونم نم بابک

.بکش.پس چشمت کور ـ

.و زرتاك خانم مرده بودن از خنده ایرو»

«که گذشت،زرتاك خانم گفت یمساعتین خالصه

ازم  يا يهر بد.ازتون ممنون زیبخاطر همه چ.بشم یبهتره که من دست و پامو جمع کنم و راه گهید.بچه ها خب ـ

.نیحاللم کن نیدید
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!ن؟یبر نیخوایکجا م ـ

ما !تون کنم و بندازمتون بجون عمه خانم تیخرده تقو هی خوامیتازه م!نیجم بخور نجایشما از ا ذارمیـ مگه من م بابک

.نیبر شهیحاال حاالها نم.نیایشمااز پس ش برب دیشا م،گفتمیآئ یبر نم یکهکشان يآذر گو نیا يکه از عهده 

.نیما بمون شیپ یازتون خواهش کنم که چند وقت خوامیم ـ

ه؟ی یتعارفات کشک نیاز ا ای نیگیم يجد نارویـ ا زرتاك

.میحرف دلمون رو زد ـ

.میدارکار با شما  یلیحاال ما خ.نیتعارف نکن گهیـ د بابک

.هی یگل خال.ـ لباسن ناجوره زرتاك

!براتون آوردم یخوب زیچ هیـ  ایرو

«قشنگ درآورد و داد به زرتاك خانم و گفت یلیاز توش دو تا لباس خ.ساك دستش بود هی»

.شده فیکه لباساتون کث دمیدم؛دیسر راه براتون خر نارویا ـ

«و گفت دیبه موهاش کش دست هیزد و بعد  یاز سر حق شناس يخان لبخند زرتاك»

.شده یبرم حموم موهام هم گل دیپس با ـ

.میناهار رو بد بیو ترت میبکش یدست هی نجاهارویماهام ا نیحموم بکن هیتا شما . نیپس پاش.ـ خب بابک

.ـ ناهار با من زرتاك

!امروز ناهار گردن من بود.ـ خدا امواتت تون رو رحمت کنه بابک

«فت طرف حموم که بابک گفتخانم بلند شد و ر زرتاك»

.حموم ي نهیتو سرب.زونهیاو یخشک تو حموم هست به جا رخت ـ

«خنده و گفت ریخانم زد ز زرتاك»
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!نهیسرب!خشک!زنه یرو م شیپنجاه سال پ يآدما!تو پسر یخفه نش ـ

اش صحبت از دوستاش وباه یکیروز ،تا زرتاك خانم رفت تو حموم بابک تلفن رو ورداشت و زنگ زد به  اون»

«دمیتلفن رو قطع کرد ازش پرس یوقت.کرد

؟يزنگ زد یبه ک ـ

تا حاال خودش رو نگه  نیا.واسه زرتاك خانم رمیبگ يزیچ ییدوا هیبرم ازش  خوامیم.دکتره.از بچه ها یکیـ به  بابک

!گردهیو عرق وشراب م یسکیدنبال و خچالیره سر یصاف م!لهیخمار و پات گهید ادیاز حموم در ب.داشته

.بشه چند روزه ترکش داد دیشا.بخوره میبهش بد ارمیب رمیبگ يزیچ هیبراش  برم

«کرد و گفت ایرو به رو بعد»

م؟یبا هم بر يآ یم ـ

.میبر.ـ آره ایرو

«دم در بابک به من گفت.کردن یخداحافظ ییدوتا»

..اطرم ازت جمعهخ.ياخالقا ندار نیدونم از ا یالبته م!نره تو جلدت طونیش میجون،ما رفت نیارم ـ

«چپ چپ نگاهش کردم که گفت فقط»

انسان  یخودم بعدا قشنگ برات آناتوم!جون نیمهمون ماس،زشته آرم!زدن نداره دید گهیکه د رزنیپ!خاك بر سر  ـ

!دمیرو شرح م

.و رفتن دنیگفت و هر دو خند نویا»

«.رونیومد بساعت بعد زرتاك خانم از حموم ا میکتاب گرم کردم تا ن هیسرموبا  منم

خانم ـ بچه ها کوشن؟ زرتاك

.گردنیاالن برم.رونیرفتن ب ـ
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.خوب واسه ناهار درست منم زیچ هیظرف و ظروف رو به من نشون بده تا  نیا يجا ایـ خب،پس تو ب زرتاك

ار و زرتاك خانم مشغول ک یصندل هیبهشون دادم و خودم نشستم رو  زویهمه چ يتو آشپزخونه و جا میرفت ییدوتا»

«دمیازش پرس کردیشد و همونطور که کار م

ن؟ید یازتون بپرسم جواب م يزیچ هی.زرتاك خانم  ـ

ـ آره،چرا جواب ندم؟ زرتاك

ن؟یش یناراحت نم ـ

.ـ نه مادر،بپرس زرتاك

ن؟یشد یم یعصبان میگفت یتا کلمه هموطن رو ما م شبیچرا د ـ

«خرده که گذشت گفت هی.شد يبه من کرد و دوباره مشغول آشپز ینگاه هی»

 یعمر بدبخت هیصحبت !هی یعمر زندگ هیصحبت !جواب داد شهیصفحه نم هیخط و  هیجمله و  هیسوال تو رو با  نیا ـ

!دنهیکش

ش؟ نیخور یبا مرغ م ای زمیگوشت بر نیتو فسنجون دوست دار نمیبگو بب حاال

«نشدم و گفتم یپاپ گهید.جوابمو بده خوادینم دمیفهم»

.مرغ باشه بهترهاگه با  ـ

«گفت کردیکه گذشت همونجور که داشت کار م يا قهیدق چند»

 کهیت هی خوادیم یکدوم رو که فکرشوبکن ؟هرینیب یروم قیرف نی؟اینیب یدوست رو م نی؟اینیب یهموطن رو م نیا ـ

!از گوشت تنت رو بکنه

ن؟ینجوریهمه ا ـ

.نینجوریا شترشونیاما ب.همه نه.نه.ـ نه زرتاك
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.آدما بد شدن یلیخ.چند وقته نیمخصوصا ا.شده يبد يزمونه  دوره

.از ما که گذشت.ولش کن گهید حاال

!دمیدو تا چشمام چند تا آدم رو د نیبعد از سالها با ا نکهیخونه ،موندم؟واسه ا نیا نجا،تویچرا ا یدون یم

!نیآدم  یلیبخدا خ.گم یم شماهارو

.نادیاما مثل ماها االن ز نیشما لطف دار ـ

!، سالم منو بهش برسون يدیآدم د!ـ نه واهللا زرتاك

.دیرو د وانیپره ل ي مهین دیبقول معروف با.نگاه کرد زیبه همه چ ینیبدب نکیبا ع دینبا ـ

!خورهیحالن ازشون بهم م گهیشعارا پره و د نیحرفا نزن که گوشم از ا نیـ ترو خدا از ا زرتاك

مثقال قبولش  هیحرفارو درست کردن خودشون  نیکه ا ییکسا!رو ببندنکه دهن من و تو  گنیم نارویا پسرجون

!ندارن

شعار دادنها بود،همون موقع که داشت پشت  نیکه اهل ا ییاز اونا یکیکه  دمیخودم د يکور شده  يبا چشما خودم

!الاله ااالاهللا...زد،دستش تو یواسه مردم م دوارکنندهیام يحرفها نیبلندگو از ا

!خورهیم يچرا آدم زهر مار گنیاون وقت م.اریروشن کن برام ب گاریس هیپاشو !صاب مرده بسته باشه دهن نیا بذار

!گهید ادین ادشی زایچ یلیکه خ خورهیم خب

«زد گفت گارشیدو سه تا پک که به س.براش روشن کردم و دادم دستش گاریس هیشدم و  بلند»

تا  نکهیدوم ا.يها ندار یو خبر از پدرسوختگ يدار یف و پاکاوال که قلب صا.یباش نیانقدر خوش ب يتو حق دار ـ

 يبا پسرخاله ت اومد نجایا ياومد یبعدشم وقت.سرت بودن و وضع شونم خوب بوده ي،پدر و مادر باال يچشم واکرد

.بوده نجایتازه عمه ت هم ا.تنت بوده و هوات رو داشته يکه وصله 

.یبا قسمت زشت جامعه سروکار نداشت خالصه
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.نیگ یکه راست م نارویخب ا ـ

.بذار دلمون وا شه يزی،چ ي،نواریآهنگ هیحاال بلندشو  ـ

«تموم شد گفت یوقت.گذاشتم  یمیخواننده قد هینوار از  هی»

 نیهمچن هینفر  هیاز هر ده هزار نفر،صدهزار فقط به  دیشا.نایفقط به ا.داده نایاستعداد رو،خدا به ا نی؟ایدون یم ـ

!شهیداده م ینعمت

در رو .بابک بود.بعد زنگ زدن قهیچند دق.نییقطره اشک از چشماش اومده پا هیکه  دمیبرگشت طرف من د یوقت»

.واکردم اومدن باال

«رفتم در رو وا کردم و گفتم.پشت در اپارتمان،دوباره زنگ زد دیرس تا

؟يندار دیپسر مگه تو کل ـ

؟ينکرد انتیکه خ نیریبه ش!زیه ياومده چشم در  نمیـ اوال که سالمت کو؟دوما،بگو بب بابک

!گمشو ـ

!نه ایکردن  انتیفهمم خ یکنم م گاهیمن توچشم مردها که ن!نمیـ چشماتو بب بابک

«خنده نگاهش کردم که گفت با»

 نیو خاك تو سرت که باالخره ناکام از ا نیآفر!نیآفر.که هنوز به عشق پاکش وفادار مونده دهینه چشماش نشون م ـ

!ير یم ایدن

«گفت ایاومدن تو و رو.غش کرده بود از خنده ایرو»

!گهیدوتا پسرخاله انقدر متضاد همد!بهیعج ـ

!ربرنجیش نیع خی یکیش،یآت نیداغ ع یکیـ  بابک

«رو به من گفت بعد»
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بستون گرم تا يتو شبا دهیاّ قربون پسرخاله م برم که جون م.ببر بهش بده.زرتاك خانم يدوا نمیا!در بهشت خی ایب ـ

!یو خنک ش یکن گاشی،باال پشت بوم،ن

.ستمیم ن یو خنک یخی نیبه ا گهید!يغلط کرد ـ

دوا رو ازش گرفتم و راه افتادم طرف آشپزخونه که اونم پشت سرم دوال دوال راه افتاد و  شهیخنده دو تا ش با»

«!شروع کرد به خوندن زدیهمونطور که بشکن م

کنم اشگیور اون ورش ننداز بذار ن نیا ـ

کنم گاشیسر لج ننداز بذار ن منو

«و با خنده بهش گفتم برگشتم»

!خرده خجالت بکش هیآخه !مرده شورت رو ببرن بابک ـ

!و سربه سرش نذارم کالفه م نمیرو نب نیآرم نیساعت ا میـ بخدا ن بابک

«گفتم دیخند یک داشت مباب يو به زرتاك خانم که از حرفا زیها رو بردم تو آشپزخونه و گذاشتم رو م شهیش»

.شما گرفته يبابک برا نارویا ـ

هس؟ یچ!خانم ـ واسه من؟ زرتاك

هس؟ یتوش چ نایا!بابک ـ

.«حوله اومد تو آشپزخونه و گفت هیکه دست و صورتش رو شسته بود،با  بابک»

!گهید زهیواسه چ نایا ـ

؟یواسه چ ـ

!گهید زیـ همون چ بابک

ز؟یخانم ـ کدوم چ زرتاك
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!نکن يبخور منبر بسوزان مردم آزار زیگهچیهمون که شاعر م!اسمش رو ببرم خوامیـ همون که نم بابک

!مشروبه؟!؟یم ـ

که اسم اون وامونده رو نبرم که زرتاك خانم  کنمیدو ساعته دارم معما طرح م!ـ خودم الل بودم اسمش رو بگم؟ بابک

!و مشروبه؟ یم یگیم یتو زرت!هوس نکنه

«لبخند گفتخانم با  زرتاك»

م؟ یمن الک يکرد الیکه من مشروب خوردن رو ترك کنم؟خ یگرفت نارویا یرفت ـ

!ه؟یحرفا چ نیا!ـ زبونم الل بابک

ن؟یدید يرعادیغ زیخانم ـ مگه از صبح تا حاال تو من چ زرتاك

 رخشتیل گاو زبون و شگ هیتنق هیرو امشب  نیارم نیگرفتم ا نارویا!واریگالب به روتون ،روم به د!ـ ابدا ابدا بابک

!رو دل کرده!آد یگندش در م نه،بویش یچند وقته هر جا م!بکنم

!تیترب یادب ب یب!بابک یخفه ش ـ

 ادمیاز  زیتا همه چ خورمیافتم،اونقدر م یم ییزایچ هی ادیوقتا که  یگاه ستم،اماین یخانم ـ بابک جون،من الک زرتاك

.از اون وقتا بود یکی شبمید.بره

ن؟یگ ین من راست مـ جو بابک

.خانم ـ آره بجون تو زرتاك

.!ن؟یستیشما دائم الخمر ن یعنیـ  بابک

.خانم ـ نه به مرگ تو زرتاك

س؟یهر شب شما ن يبرنامه  نیا نیـ منو کفن کرد بابک

.برنامه ها ندارم نیاز ا.نه یخانم ـ دور از جون تو ول زرتاك
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!ها میبخور يتا خرخره زهرمار مینیآوردم هر شب بش ریب گخو يپا هیبا خودم حساب کردم !شد فیـ ح بابک

«.خنده ریز میزد همه»

.نیخوشحالم کرد یلیگذشته،خ یـ حاال از شوخ بابک

آد؟ یم ییچه بو يتو خونه متوجه نشد يبابک اومد.گذشت ریم به خ یکی نیخب،شکر خدا ا ـ

انداخته  يزیچ ییکاغذ ،دستمالینکسیحتما دوباره کل ییپدرسگ طبقه باال نیا!حتما سوراخ مستراح گرفته!!!ـ نه بابک

!واشه دیشا یرو بکش فونیو س یدو تا تلنبه بزن یخواستیم!تو سوراخ

!زشته يزایذهن فاسدت که همه ش دنبال چ نیمرده شورت رو ببرن با ا ـ

!!چه؟ یعنیـ  بابک

!زرتاك خانم فسنجون واسه ظهر درست کرده!غذاس يمنظورم بو ـ

 یم!فسنجون يبو نیبه به به ا!به به.خدا عوض تون بده.دستتون درد نکنه!که بو رو نشنفتم شاالهیماغ شم اخون د ـ

!دفعه گشنه م شدها هی نمیب

فسنجونه با پلو؟ خورشت

!يآر ـ

لهجه  يدار یگذاشت نیریش کخیزن نیاز بس دهن به دهن ا!؟یکنیم يباز تیواسه من رمئو ژول دمینفهم!ـ بله بله بابک

!يریگ یاونو م ي

«خنده م گرفت شتریخودم از همه ب.خنده ریزدن ز همه»

زنه؟ یحرف م ينطوریا نیریـ مگه ش ایرو

.کنهیصحبت م ينطوریبا من که ا یعنی.آره ـ

به صحبت کردن،حرفا از  نهیش یبا فرهاد که م!زنه یآورده برات لفظ قلم حرف م ریـ بدبخت ترو خر گ بابک
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!دونیچاله م يد رحمت به التهاآد که ص یدهنشون در م

.صحبت نکن بابک ينطوریدر مورد فرهاد ا ـ

«که با تعجب به من مات مونده بود گفت بابک»

دوست  ي،رویکی نیا.داره رتیکه آدم در مورد نامزدش غ میبود دهیما تا حاال شن!خوش به سعادت فرهاد ـ

!پسرنامزدشم حساسه و تعصب داره

 هیت رو بصورت  یاخالق اتیو بعد خصوص میجا خاکت کن هیو  متیاول بکش یعنی!کرد شیترو ستا دیبا نیآرم جدا

!کنن شتیو ستا انیتا همه ب میجزوه منتشر کن

!نچسکویسن آرم ذارمیهم م اسمتو

مردم رو  يجور نیاونوقت هم!ش یشم متول یمنم م!نیسن آرم ادیبن میذار یاسمشو م میکن یم بنامت وا م هیریخ هی

!میبند یساله پشت خودمون رو م هیو  میچاپ یم

سنیرو قبرت م بنو دمیم

است نیریدوست پسر ش یاست حام نیدفن شده آرم نجایا آنکه

است نیسنگ یکم هیاو که گوشش  دیکه فرها نر است نشن میبگفت کیما ن هرچه

«!میکرد یغش م میاز خنده داشت یهمگ»

.نینذار نیآرم نیبه سر اانقدرم سر.که ناهار خاضره نیایخانم ـ ب زرتاك

دهم فصل

غذا .میخوشمزه برامون درست کرده بود که از خوردنش حظ کرد یلیخورشت فسنجون خ هیروز زرتاك خانم  اون

.شروع کرد به شستن ظرفا ایظرفا رو جمع کردن و رو میکه تموم شد من و بابک شروع کرد
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«دیآشپزخونه نشست و به ماها نگاه کرد و خند تو یروشن کرد و رفت رو صندل گاریس هیخانمم هم  زرتاك

زرتاك خانم؟ نیخند یچرا م ـ

.ينطوریخانم ـ هم زرتاك

.نیافتاد يزیچ يخاطره ا ادیـ حتما  بابک

فکر !نکرده بودم؟ يچند ساله که آشپز نیدون یم.عمرم بوده يروزا نیاز بهتر یکیامروز  قتشیحق.خانم ـ نه زرتاك

.رفته باشه ادمی کردمیم

!دیبهمون چسب یلیخ!تون رو دست نداره يـ الحق که آشپز بابک

.خانم ـ نوش جون تون زرتاك

«و گذاشتم جلوش ختمیر ییشدم و براش چا بلند»

.پزم یخانم ـ اگه خدا خواست و زنده بودم،فردا براتون آش رشته م زرتاك

.نیکن يآشپز نجایکه ا نیندار يا فهیدستتون درد نکنه اما شما وظ ـ

.رونیاز ب تزایروز زرتاك خانم،نوبت منم که شد پ هیروز تو، هی.میکن یم يآشپز یـ نوبت بابک

از  نمیب یم یوقت.نیمون یخودم م يشمام مثل بچه .خانم ـ نه ،من دوست دارم واسه شما غذا درست کنم زرتاك

.برم یآد،لذت م یدسپختم خوش تون م

.سرم منگه.بخوابم یساعت هی نیاگه اجازه بد.خسته م گهید حاال

.توش آماده س زیهمه چ.اتاق مهمونه.تو اون اتاق نیبر. نیشما بفرمائ ـ

.و بلند شد و رفت دیرو کش گارشیش رو خورد و س ییخانم چا زرتاك»

«من و بابک میموند.شستن ظرفا رو تموم کرد و بعدش اونم رفت امیرو

م؟یکارکنیخب ،حاال ما چ ـ
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م؟یکن کاریچ یچ یعنیـ  بابک

!ره یخب حوصله م سر م ـ

!ياتل متل باز میپاهامون رو دراز کن ایـ آهان،ب بابک

!گمشو ـ

!میچرت بخواب هی میریبگ میبلند شو بر یـ خب مرد حساب بابک

.آد یمن خوابم نم ـ

؟یبخواب يخوایـ نم بابک

.نه ـ

 سیاونجا ن یاز دوستاش کس نمیبب خانم نیریش شیسر برم پ هیچرمه رو بده من  کهیـ پس قربونت اون ت بابک

!حوصله مون سرنره هیبعدازظهر نیا میبا هم گپ بزن مینیبنش

.کنهینگاهم بهت نم هین،یریش شیپ يتو بر ـ

؟یـ واسه چ بابک

!آد یخوشش نم زیه ياز مردا نیریش ـ

 يزیخدا ه س،شکرینکه تو ذات من  يزیچسبه؟چ یبه من نم یکی نیبه من بچسبه ا يهر وصله ا.يـ غلط کرد بابک

!خورن یرو اسم من قسم م ایخارج نیا!هی یو چشم چرون

!اتاق باشم هیساعت با تو تنها تو  هی کنمیمنکه پسرخاله تم جرات نم!اره جون عمه ت ـ

از دوست دخترت !نیش رو بب قهیسل!ارنیب زیجا تنها گ هیمنو  قهیمردم آرزو دارن ده دق!يریکبیـ برو گمشو ا بابک

!هیت چ قهیسلمعلومه 

!منتظرته رزنهیرو وردار برو تو رختخوابت که پ کیالست کهیت هیپاشو برو اون !پاشو
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!يکردینگاه نم يدختر چیتو صورت ه گهید يدید یرو م نیرینظر صورت ش هیبدبخت اگه  ـ

دست  يساعت اون چرمه رو بد میکه ن یشورم بشرط یهفته پشت سرهم رخت چرکاتو م هین،یـ گوش کن آرم بابک

قبوله؟!من

«و بلند شدم دمیخند بهش»

قبوله؟!زنمیواکس م شورم،کفشاتویـ باشه،جهنم،دو هفته رخت چرکاتو م بابک

«و رفتم طرف اتاق خودم که گفت دمیبهش خند بازم»

!دیبد دیند يگدا ـ

تو  میو رفت میدوش گرفت هیمن و بابک .خانم زودتر بلند شده بود موزرتاكیشد داریبود که ب يعصر يطرفا»

.حاضر بود ییبساط چا.آشپزخونه 

«.رو ورداشت یبابک گوش.که تلفن زنگ زد میخورد ییو چا میدور هم نشست ییتا سه

.خودمم نیـ الو،بفرمائ بابک

شده؟ یا؟چیرو يتو..ا ـ

!االن؟ ییکجا!من بگردم یاله ـ

!ه؟یحرفا چ نیا!بشم ییمن فدا یاله ـ

«دمیپرس!شده؟ یچ میبود مونده»

!افتاده؟ ایرو يبرا یاتفاق ـ

.خداحافظ.آره آره.معطل نکن!اصال اصال!من قربون بشم یـ اله بابک

!شده بابک؟ یچ ـ

«!ش رفت تو هم افهیق.رو قطع کرد تلفن»
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بود؟ ایرو ـ

.ـ آره بابک

!!خب ـ

!زد یزنگ م ابونیاز تو خ!ـ طفل معصوم بابک

شده؟ ضیمر!شده آخه؟ یچ ـ

!!شن بخدا یم دایپ ایدن نیتو ا ییـ چه آدما بابک

تصادف کرده؟!شده یبگو چ!رونیدلمون از حلق مون اومد ب ـ

!مونه یم ایـ آدم اصال تو کار بعض بابک

!میبکن يکار هی میبتون دیشده بگو شا ينکرده طور يخانم ـ بابک جون اگه خدا زرتاك

!گهید نیورنطیا ایبعض!آد؟ یاز دست ما برم يکاریکرذ؟چ شهیم کاریـ چ بابک

!میتوسرمون بکن یخاک هی میبر میشده بلند ش يبگو اگه طور!بابک یخفه ش ـ

!تلفن؟ يگفت پا یم یخانم ـ چ زرتاك

!مزاحم ماهاش کنهیفکر م!اونجا امیب کشمیخجالت م گهیـ م بابک

«کردینگاه ممتعجب داشت مارو  ي افهیکه با ق میو به بابک نگاه کرد میخرده ساکت شد هیزرتاك خانم  منو»

!ن؟یهم ـ

.ـ آره بابک

فتاده؟یبراش ن یاتفاق چیه یعنی ـ

.نجایا ادیب کشهیفقط خجالت م.ـ نه بابک

!دل مون هزار راه رفت!طرز حرف زدنت نیمرده شورت رو ببرن با ا ـ
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«خانم مرده بود از خنده زرتاك»

!چه طرز رفتاره؟ نیآخه ا!؟یشیآدم م یبابک تو ک ـ

!قرار گرفتم ریتحت تاث یلیـ جان توخ بابک

حاال کجا بود؟ ـ

!سرکوچه مون نیـ هم بابک

!وونهید ي کهیمرت!بلندشو برو گمشو ـ

.رو وا کرد نیزنگ زد و بابک در پائ ایگفتم رو نویا تا»

«خوشش اومده ایاز رو یلیکه خ دمیچشمم که به چشم بابک افتاد فهم.بود دهیقشنگ پوش یلیلباس خ هی ایرو

...مزاحم اومد.المـ س ایرو

.اتویب.اتویب!رو یرونیا يتعارفا نیمن بگردم ا یـ اله بابک

.شمیخوشحال م یلیخ نجایا يایم یبخدا وقت.خودته ي ه؟خونهیحرفا چ نیا.خانم ایسالم رو ـ

.خوشحال بشم نه تو دیمن با!یشیخوشحال م یکنیـ تو غلط م بابک

!کرده کاریچ یاگه بدون ایرو!گمشو ـ

!؟یـ ک ایرو

.کنم فیتو تا برات تعر ایحاال ب!بابک نیا ـ

«غش کرده بود از خنده.کردم  فیرو براش تعر انیکرد که من جر یاومد تو و با زرتاك خانم سالم و احوالپرس ایرو»

.دیشام مهمون من ا.خوب يجا هیببرمتون  خوامیـ امشب م ایرو

توش روح احضار  میاون خونه هه هس که رفته بود یخوب به يمارو ببر يخوایکه م یخوب يجون،اونجا ایـ رو بابک

!میکن



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٨

!ـ از اونجا بهتره ایرو

«گفت ایکه رو میزد یو حرف م میدور هم نشسته بود یساعت هی»

م؟یبچه ها بر ـ

.اما مهمون من میـ بر بابک

«زرتاك خانم هم حاضر شد که آروم در گوشش گفتم.میدیو لباس پوش میو بابک بلندشد من»

ن؟یالزم ندار يزیزرتاك خانم شما چ ـ

الزم دارم؟ یـ نه مادر،چ زرتاك

«و ازم گرفت و گفت دیپول دادم بهش که خند یکم هی یواشکی»

!انسان گرفتم هینظر که از  نیاز ا.آره یبرام برکت م.دارم ینگه ش م شهیو هم رمیگ یازت م نارویا ـ

«.میو حرکت کرد میشد ایرو نیو سوار ماش ونریب میبا هم از خونه رفت یلبخند زدم و همگ بهش»

تازه از .خونهیتوش م یرانیخوب ا يخواننده  هیداره و هم  یخوب يرستوران که هم غذا هیببرمتون  خوامیـ م ایرو

.اومده رانیا

!اجق وجق نباشه ها يخواننده ها نیجون از ا ایـ رو بابک

آد؟ یخوشت نم دیجد يخواننده ها نیـ از ا ایرو

اومده آهنگ پوران  نه،اونوقتیصداش مثل لوله اگزوز ماش اروی!که خواننده باشه یآد،بشرط یـ خوشم م کباب

!مسخره س بخدا!خونهیرو م امرزیخداب

 یم م یخوب يخواننده ها.هم جاش خوبه و هم غذاش.جا سراغ دارم هیـ خدا رحمت کنه پوران رو حاال من  زرتاك

.اونجا میدم برآدرس ب نیاگه دوست داشته باش.آره

.هیـ عال بابک
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.میکجاس بر نیـ پس بگ ایرو

ن؟یشناس ینم........خانم ـ کاباره زرتاك

!اونجا برنامه دارن یحساب يم خواننده ها شهیهم.میرزرو کن زیقبال م دیبا!رفت شهینم ينطوریـ اونجا که هم بابک

.گفت ایاونجا که رو میر یم انوقت.گهیکه جا ندارن د نهیفوقش ا.حتما جا هس.االن اول شبه ـ

طرف در کاباره که  میقسمت رفت هیو از  میشد ادهیو پ میکاباره پارك کرد نگیتو پارک میو رفت میدیربع بعد رس هی»

.دربون با لباس فرم و کاله دم درش واستاده بود هی

جلو و کاله ش رو ورداشت  دیرچشم دربون که به زرتاك خانم افتاد پ میسالم کرد و تا ما جواب داد میشد کینزد تا

!کرد میو بهش تعظ

!میسه نفر جا خورد ما

«که زرتاك خانم گفت میکردیبه زرتاك خانم و دربون نگاه م ينطوریهم

!سن رو برامون حاضر کنه يجلو زیم.بهش بگو امشب مهمون دارم.رو صداش کن ریعباس آقا مد ـ

«رتاك خانم به ما گفتآقا تا کمر خم شد و بعد در رو وا کرد و ز عباس»

.نیایب.بچه ها نیایب ـ

 شخدمتیهر کدوم از پ میرفت یکه راه م نطوریو هم میپله باال رفت يسر هیو از  میمات ها دنبالش راه افتاد نیع ماها»

!در هیبه  میدیشدت تا رس یو دوال راست م کردنیسالم م دنید یها مه زرتاك خانم رو م

«گفت شخدمتیپ ياز دخترا یکیخانم به  زرتاك

.گم کردم دمویمن کل.در رو وا کنه نیا ادیعبداهللا رو صدا کن بگو ب ـ

با حالت دو به طرفمون اومد و به او دختره گفت که بره و  کینفر با لباس ش هیکه از ته راهرو  دیمثل برق دوئ طرف»

«سالم کرد و گفت دهیما و نرس شیخودش اومد پ
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.دیبفرمائ.دارم دیخودم کلمن .خانم يسالم عرض کردم زر ـ

«کردن کیخانم با سر جواب سالمش رو داد و طرف دستپاچه در رو وا کرد و بعد شروع کرد با ما سالم عل زرتاك»

.کنمیخواهش م دیبفرمائ.دیصفا آورد.دیخوش آمد یلیخ ـ

.کنن تا من برگردم ییرایمن پذ يخان ،بگو از مهمونها دونیـ فر زرتاك

.دییشما بفرما.چشمم يخان ـ رو دونیفر

بعد به زرتاك  قهیدق هیگرو،یهمد قهیدق هیو  میکردیرو نگاه م واریدر و د قهیدق هیما سه نفر فقط .گفت و رفت  نویا»

«و گفت دیکه خند میکردیخانم نگاه م

.کنمیم فیتا من لباسامو عوض کنم و برگردم،براتون تعر نیخرده صبر کن هینه؟حاال  نیار یسر در نم ـ

نگاه  گرویمات همد!ماسه نفر میموند.گهیاتاق د هیدر و وازش کردو رفت تو  هیگفت ور فت طرف  نویخانم ا زرتاك»

«و گفت دیکه بابک نفس بلند کش میکردیم

!ساکت نشده بودم یمدت طوالن نیهمچن هیتا حاال تو عمرم !خفه شدم!شیآخ ـ

؟!!دم و دستگاه مال زرتاك خانمه نیـ تمام ا ایرو

!!زن نیمارو کرد ا یـ چه رنگ کباب

!نگفت يزیکه چ چارهیـ اون ب.

نگفت؟ يزیچ یچ یعنیـ  بابک

به زور  میما ورش داشت.نگفت که يزیچ چارهیب!ن؟یبهم جا و مکان بد ن؟گفتیگفت به من پول بد!رم؟یگفت من فق ـ

!خونه مون مشیبرد

تو  مشیکرد میبه زور دست و پاش رو گرفت!و؟ر رزنیپ نیولش کن ا نیچقدر بهت گفتم ارم!!ـ آخ آخ آخ بابک

!خونه مشین،بردیماش
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چند  ییواسه آدم ربا یراست!کنهیم تیازمون شکا ییبه جرم آدم ربا يکالنتر زنهیلباساشو که عوض کنه،زنگ م حاال

!برن یسال زندان م

!چه خبره نجایا مینیبابک بذار بب....!!اه ـ

 جیشوم ه ينقشه  نیدر ا میطفل معصومم بگ ایرو نیدوم،ا فیرد ،منیاول فیباشه،تو متهم رد ادتی نیـ آرم بابک

.نداشته یمشارکت

«.خنده مون گرفت ایو رو من»

 نیبه ا ابونیچشممون تو خ.مینداشت يا هیزیانگ چیه میگ یم!م؟آهانیبگ یبوده چ یتون چ زهیـ اگه گفتن انگ بابک

حاالم به جرم !خونه مشیبرد مشیدیهن مون خطور کرد و دزدبه ذ یطانیو ش دیدفعه افکار پل هیافتاد ، رزنیپ

!دادگاه لیو سالم تحو حیحم ص يمال دزد!میکنیبخشش م ياز دادگاهم تقاضا!میخودمون معترف

 هیلب !،سالمیدونه قلم هیدماغ،!جفت سالم هیچشم !کم و کسر بود شیزیچ نیکه پس فردا نگ نیمجلس کن صورت

!انگشت دست ،ده با انگشتر سالم!،بشرط گاز سالم دیدندون ها،به تعداد الزم سف!؛سالمي،مدلقلوه ا نیجفت باال و پائ

!یبابک خفه ش ـ

اومدن تو  یچرخ دست هیها با  شخدمتیدر زد و بعد در وا شد و دو تا دخترخوشگل با لباس پ یکیوقت  نیهم تو»

«.وسالم کردن

 ارمیرو من ب يگار نیا نیبد ن؟اجازهیدیشما چرا زحمت کش...!ااا!کنمیخواهش م نیبفرمائ!ـ سالم از بنده س بابک

!واسه شما نهیسنگ

!منو مرگ بده که شماها رو انداختم تو زحمت خدا

«با آرنج زدم تو پهلوش که زود گفت محکم»

 ياعضا ي مهیله،سالم،ضمیسردست و راسته و ف!یعدد آبگوشت هیگردن ؛سالم،متصل به تنه،!آهان،صورت مجلس کن ـ
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!دنب

«گفت کردیکه بابکن همونجور که نگاهشون م کردنیواستاده بودن و مات به بابک نگاه م دخترا»

«گفت دنیخند یبعد به دخترا که م«!مثل بلور!بناگوش درهم سالم!سالم نیریعدد،مثل قند ش هیزبون  ـ

!میکنیکار م یتیتقو میفردا امتحان دار!میکن یم حیگوسفند رو تشر يکله پاچه  میدار ـ

!ساکت شو قهیدق هیبابک  ـ

!میدیـ کجا رس بابک

!دادگاه همه رو ازمون قبول کرد هیکاف گهید ـ

«میدیزرتاك خانم رو از پشت سرمون شن يخنده  يدفعه صدا هی»

!بابک؟ یواکن یقصاب يخوایخانم ـ م زرتاك

!شده بود مثل ملکه ها!بود دهیو قشنگ پوش کیش یلیخ یلیلباس خ هیزرتاك خانم .میبلند شد ییتا سه»

 زیو همه چ یردستیبا چاقو و ز یرو از تو چرخ دست ینیریو ش وهیو م ییجلو و به اون دخترا اشاره کرد اونام چا اومد

.و رفتن زیگذاشتن رو م

«بابک گفت میتنها شد تا

 شهیم شبید یداشتگروه نجات  هی!میزرتاك خانم حساب مارو بکن بر!کنه؟ نونیاطم یبه ک گهیآدم د!روزگار يا ـ

!صدتا شهیواسه تون م میکه خودمون سرو کرد یسوپ داشت هی!پونصد تا

!صدتای،س یدست رختخواب داشت هی

 سیرو سرو!هی یو صابونم مجان فیل!سرجمع هزار و پونصد شهیم!حموم هیو  ییناهار و دو تا چا هیو  یصبحونه داشت هی

!هتل واسه تون حساب کردم

 يحساب کن ما چقدر!دادگاه شد لیو سالم تحو حیبدن مقتوله صح يکه البته تمام اعضا میداشت ییآدم ربا هی
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!منتظرن رانیکه ننه بابامون ا میمون رو بکش یحبس می،بر میبدهکار

«اومد گفت یخانم که از خنده اشک از چشماش م زرتاك»

!پسر یخفه نش ـ

مال شماس؟ نجایتمام ا نمیبب نیحاال بگ.نینک ینم تیازمون شکا نکهیا یعنی نیخند یم نیـ خب دار بابک

.گهید يو چندجا نجایا.خانم ـ آره زرتاك

.میبش کیبهتره با هم شر!نیاداره کن نجاهارویا نیتون یـ شما که دست تنها نم بابک

.ایبا رو یامور خارج ياداره .به حساب کتابا با شما یدگیبه حضورتون رس عرضم

«و گفت دفعه حرفش رو قطع کرد هی بعد»

؟يدفعه پولدار شد هیتا حاال شما  شبیاز د يچه جور یراست ـ

!ازت کنمیخواهش م.حرف نزن قهیدق هیبابک !زهرمار ـ

دنیخند یو زرتاك خانم داشتن بهش م ایرو»

«به من کرد و گفت ینگاه هیگفتم، نویمن ا تا

بهش بگم که بذاره تو شبا  خواستمیم.به تو بده نجایم ا يکار هیاز زرتاك خانم خواهش کنم  خواستمیکه م رمنهیتقص ـ

!یبرقص یو واسه مردم عرب نجایا يایب

خنده ریز میزد دوباره»

.مبل نشست هیو خودشم رو ختیر ییخانم اومد جلو و برامو چا زرتاك

«و گفت دیتو چشم هم افتاد که بهم خند چشمامون

!هفتاد منه يمثنو هیداستان من !قصه سر دراز دارد نیا.ت رو بخور ییچا ـ

شما بودم  شیو امروزم که پ شبیطرف اون د هیبه جرات بتونم بگم که من شصت سال از عمرم  دیباشه شا ادتونی اما
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!طرف هی

!زدم یشستم و بادتون م یسرتون م يتا صبح باال شبید نایدونستم انقدر پولدار یاگه م!ـ آخ آخ آخ بابک

.دمیفهم یبودم و م داریب.يسه چهار بار بهم سرزد شبیولدارم،دپ یدونست ینم نکهیخانم ـ با ا زرتاك

ن؟یکنیبه نامم م نجارویا نیبود داریـ خب حاال که ب بابک

«و زرتاك خانم گفت میدیخند یهمگ»

!رفته باال چارهیب هی ي نهیدختر بدبخت و آه س هیبا خون دل  نجایهر آجر ا!نداره یواسه کس یچیه یجز بدبخت نجایا ـ

«به دور و ورش کرد و گفت ینگاه هی کباب»

!ها هی یمتیگرون ق ياما چه آه و ناله !برم گریسوز و خون ج نهیآه س نیقربون ا ـ

!کرد نییتع متیق شهیآه ها نم نیخانم ـ آره بابک جون واسه هر کدوم از ا زرتاك

«بخودش گرفته بود گفت نیغمگ ي افهیکه ق بابک»

 رمیمن بم یاله!داره یمتیچه ق!هنرمند نیاتاق رخت کن ا واریدر و د نیبب ه،حاالی یمتیقانقدر  نجاسیکه آجر ا نایا ـ

!اوونجا ياجرا ي نهیواسه اسرار تو س

!زیه يپدرسوخته  يخانم ـ ا زرتاك

ـ خونه تون کجاس زرتاك خانم؟ ایرو

.البته اطراف شهر.شهر نیجا تو هم هیخانم ـ  زرتاك

طفل معصوم  يدخترا نیاز ا ای نیکنیم یاونجا تنها زندگ یعنیه؟یاش آه و ناله اتونم آجر ن،خونهیـ ببخش بابک

دلسوخته م اونجا هستن؟

«خنده ریز میزد همه»

.مونده یساعت هیحاال تا شام .نیبخور يزیچ هیـ بچه ها  زرتاك
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مد و خبر داد که اونجا او ریخان مد دونیکه فر میپوست کند و مشغول صحبت کردن بود وهیخودش بامون م خالصع»

.حاضره زمونیم

.تو سالن نیپائ میو رفت میبلند شد ییچهارتا

.شدن یداشتن آماده م کیموز يسن،اعضا يما رو يجلو.قشنگ برامون حاضر کرده بودن یلیخ زیم هی

 ییرایپذ میتا نشست.سالن بود زتویحدودا صدوپنجاه شصت تا م!سالن جا نداشت گهید.پر شده بود زهایتمام م بایتقر

.سن بود يما درست جلو زیم.ساعت بعد برنامه شروع شد مین.میشروع شد و شام رو سفارش داد

!ختنیر یو براش گل م کردنیم قیمردم چقدر خواننده رو تشو!خبر شده بود چه

 گهید!زیم يرو دنیچند نوع غذا آوردن و چ!یبرنامه موقتا تموم شد و برامون شام آوردن اونم چه شام ياجرا خالصه»

!جا نبود زیم يرو

.سوزان خانم شروع شد يبرنامه  ياز شام دوباره  بعد

.رونیب میو اومد میبلند شد ییخالصه چهارتا.وقت رفتن بود گهید.تا تموم شد دیبرنامه ش طول کش یساعت دو

.رونیاومدن ب یدادن و کم کم م یرو م زهاشونیحساب م مردمم

«که بابک گفت میر واستاده بودو زرتاك خانم دم د ایو بابک و رو من

.بود یواقعا شب خوب.جدا خوش گذشت.دستتون درد نکنه زرتاك خانم »

!ن؟یو بر نیبذار نیدار الینکنه خ!ه؟یخانم ـ چ زرتاك

م؟یظرفارو بشور نجایا میم؟بمونیکارکنیـ پس چ بابک

ن؟یمنو با خودتون ببر نیخوا یخانم ـ نم زرتاك

!میرو ما بزن نجایآخر شب ا يفکر کردم قراره جارو دمیترس.تونمیبر یم!ـ چرا بابا بابک

!دفعه خشکم زد هیکه  دمیخند یم داشتم»
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«که نگاهش به من افتاد با تعجب گفت بابک

!؟يمسموم شد!چت شده ؟ ـ

!!نیریش ـ

!؟يهوس کرد ینیریـ ش بابک

!!نهیریبخدا ش!نهیریش ـ

!نهیریش شهیواسه ما پولدارا هم یزندگ!ـ آره واله بابک

رو واز کرده  نیراننده در ماش!رفتم شدیم کیش یلیخ نیماش هیدختر که داشت سوار  هیدادم و آروم بطرف  هولش»

!بود تا سوارشه

«بهش آروم گفتم دمیرس تا

!!نیریش ـ

ولش تا خواستم ه.اومدم برم طرفش که راننده جلومو گرفت.شد  نیبه من کرد و بعد سوار ماش ینگاه هی برگشت»

!نیجلوش و پرتش کرد طرف ماش دیم و پرتم کرد عقب که بابک پر نهیبدم کنار که زد تخت س

«به راننده گفت یسیبه انگل ایرو.اومد و منو گرفت بعدش

!خوامیاشتباه شده عذر م دیببخش ـ

که زرتاك  نیشمن خواستم که برم دوباره طرف ما.بشه  نیمارو نگاه کرد و رفت که سوار ماش یهه چپ چپ راننده»

«خانم به بابک گفت

!رشیمحکم بگ!بابک ولش نکن ـ

با تعجب  نیافتاد که از تو ماش نیریآخر چشمم به ش يلحظه .راه افتاد نیبرگشتم و به زرتاك خانم نگاه کردم ماش تا»

!کردیبه من نگاه م
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!!بود نیریخود ش.مطمئن شدم  گهیاما د دیطول نکش شتریب هینگاهش چند ثان دیشا

«.کردنیو زرتاك خانم شدم که با تعجب داشتن به من نگاه م ایبابک و رو يکه رد شد تازه متوجه  نیماش

!بود نیریبابک بخدا خود ش ـ

!؟یچ گهید!ـ بسم اهللا بسم اهللا بابک

؟یکنیباور نم ـ

 یکن یمها حمله  یبابا اگه از دختره خوشت اومده چرا مثل وحش!کنم؟ کاریـ آخه من از دست تو چ بابک

در گوشم بگو خودم برات  ایجور وقتا،آروم ب نیا!يریگازش بگ يخوای؟دختره طفل معصوم فکر کرد م!طرفش

.کنمیجورش م

!ره یدر م يها طرفش بپر نکیکیدفعه مثل وا هی!آروم آروم رفت طرفش نرم نرم دیدخترو با زمیعز نیبب

!کنم؟ يبرم دختر باز خوامیم يفکر کرد!گشمو  ـ

 یم بود در م نیریاگه خود ش يبرد ورشیکه تو طرفش  نطوریا!؟یکن کارشیچ یخواستیدختره رو م ـ پس بابک

!اعراب بهش حمله کردن کردیفکر م!رفت

!بفهمم خونه ش کجاس دیبا!االهی!دنبالش میبر اریرو ب نیبپر ماش ـ

!خونه ش کجاس یدنبالش تا بفهم میفانتوم بر دیبا گهیـ االن د بابک

!ده شور تو ببرن بابکمر...!اّه ـ

«سوار شم و برم دنبالش که بابک گفت یکه تاکس ابونیطرف خ رفتم»

!؟یکن کاریچ يخوایم ـ

!توام دخالت نکن!برم دنبالش خوامیم ـ

!شناسم یمن اون دختره رو م.عجله نکن!نیخانم ـ آرم زرتاك
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!زرتاك خانم؟ نیگ یترو خدا راست م ـ

.خرده آروم باش تا بهت بگم هینم،تو اول جو زم،آرهیخانم ـ آره عز زرتاك

!درسته؟ نهیریاسمش ش ـ

 یاز اون شرق!هی یش که شرق یچشم و ابرو و خوشگل.نه ای هی یرانیدونمم ا ینم.هیدونم چ یخانم ـ اسمشو نم زرتاك

!.از بس خوشگله صورتش تو ذهنم مونده. هی ییتا حاالم باهاش حرف نزدم که بفهمم کجا.لیاص يها

«و گفتت دیاومد جلو و دستمو گرفت و با خودش کش بابک»

!انتیطغ نیبه ا ت،نهیریبابا نه به اون نجابت و سربز ـ

پسرخاله مثل بابک  هیگن  یهمه م ،حااليعمر آبرودار هیبعد از !پسر یخاص و عام رسوامون کن شیبود پ کینزد

!يو دکور يددر،بوالهوس و  نیآرم نیپسرخاله مثل ا هیو طاهر، بیو ط بیپاك و نج

.!زرتاك خانم آدرسش رو داره نمیگمشو بذار بب!اه ـ

کوه آتشفشان  نیع ایح یب!تو سرم بکنم یچه خاک نمیتا بب گرداریو چهار ساعت خودتو ن ستیب هی بیـ آخه نانج بابک

!شده

.نجایآد ا یبار م هی یماه.کنم شیدایتونم پ یخانم ـ آدرسش رو ندارم،اما م زرتاك

!گه؟یماه د هیفت تا ر یعنی ـ

!؟يـ تو چه هوسباز شد بابک

!حرف نزن يخودیب!رسه ینم زایچ نیتو درکت به ا ـ

سر کن تا ما  نیریبرج رو با مشابه ش هی نیحاال تو ا!رسه ینرسه،به حرفه و تخصصم که م یچیدرکم به ه گهیـ د بابک

 دایپ یکوفت هیباال خره !حبه قند هینشد !مارماالد مربا نشد!عسل نشد مربا!نشد عسل نیریحاال ش.میبرات بکن يکار هی

!فتهیماهه بگذره و تو بچه ت ن هی نیدهنت تا ا يبدم تو بذار کنمیم
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!کنم دایرو پ نیریامشب ش نیهم دیمن با!بابک  یفهم یتو نم ـ

!کنم؟ دایاز کجا پ نیریوقت شب من واسه تو ش نیعفت ا یـ آخه ب بابک

!؟یکنیم نیریش نیریش یکرده که ه تیسرد مگه

چه !تو سرم کنم یچه خاک نمیتا بب ریزبون به دهن بگ قهیدق هیبزن و  کیآب نبات رو بذار دهنت م نیا ریبگ ایب

!!نایکردم از دست ا ریگ یبدبخت

!م؟یبر يایبا چهار تا دختر آشنات کنم ب میپاشو بر نیگفتم آرم یاون وقتا که بهت م يبود مرده

!يزد یبال بال نم ينجوریا ،حااليگوش کرده بود اون وقتا به حرفم اگه

!گمشو ـ

.فعال اریرو ب نیخانم ـ بابک جون تو برو ماش زرتاك

!مردم يولش کنم بپره به دخترا نویترسم ا یـ م بابک

«.کردن دنیو زرتاك خانمم شروع به خند ایرو.م گرفت خنده»

!مواظب بود پس لرزه هاش مونده دیهنوز با یلو!ش ترکش کرد یمنیو اهر دیپل تیانگار شخص!ـ آهان بابک

«!کردمیرو نگاه م ابونیمنم همونطور واستاده بودم و ته خ.ارهیرو ب نیرفت ماش بابک»

برگشتم  یدوش گرفتم وقت هیرو روبراه کرد و منم رفتم  ییزرتاك خانم بساط چا.خونه میدیساعت بعد رس مین»

«گفت دیتا منو د.تو فکر بود یلیخ.کرده  فیخانم تعر خواب هامو بابک واسه زرتاك انیجر دمیفهم

!؟ینیب یخوابهارو م نیا یتو راست راست ـ

.بعله زرتاك خانم ـ

سرووضعش  یه ایپوشه  یجور لباس م هیهر دفعه  یعنی؟ینیب یجور م هیرو  نیریخانم ـ هر شبم تو خواب ش زرتاك

شه؟یعوض م
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.شهیبعله ،هر دفعه لباسش عوض م ـ

 هی یعنی؟ینیب یخواب م هیکه تو فقط  نهیا شونیمنظور ا!جون خوب به سواالت زرتاك خانم دقت کن نیآرمـ  بابک

شه؟یخواب برات تکرار م

 شهیشب بعد لباسش عوض م.آد یو طال و جواهر بخوابم م شینوع آرا هیجور لباس و  هیبا  نیرینه هر دفعه ش ـ

.سیخواب ن هیتکرا

!به خوابت اومده؟هم  ویـ تا حاال با ما بابک

!گمشو بابک ـ

«خودمم خنده م گرفت.خنده ریزدن ز همه»

!بغرنج شده یلیـ مسئله خ بابک

زنه؟ یآد قشنگ باهات حرف م یبخوابت م ی؟وقتیحرفاش چ نمیخانم ـ بب زرتاك

.بعله ـ

ده؟یجواب م یخانم ـ اونوقت اگه تو ازش سوال کن زرتاك

.ده یهمه سوالهامو جواب نم ـ

ن؟ینیب یم گرویهمد ؟کجاهایخانم ـ جا چ كزرتا

.میزد یباغ قدم م هیبار تو  هی.داد یاونجا بار عام م زیکه خسروپرو يبه تاالر میبار رفت هی.سالن بود هیبار تو  هی ـ

!ن؟یـ تا ته ته باغ م رفت بابک

!بابک گهینکن د یشوخ ـ

.خانم ـ خب بگو زرتاك

و  میحوض بزرگ نشست هیبراش ساخته بود کنار  زیکه خسروپرو یباغ هیار تو ب هی.میچشمه نشست هیبار کنار  هی ـ
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.میحرف زد

کنه؟ینم فیتعر يزیچ ایخانم ـ از اون دن زرتاك

ازش  ایرو بشکنه اون دن یدل کس ایبذاره  رپایقول و قرار و عهدش رو ز ایدن نیتو ا یبهتون بگم هر ک نویچرا فقط ا ـ

!گذرن ینم

ش وفا  یکیدادم و به  يو خواستگار يو نامزد یمن بگذره که تا حاال پونصد تا قول عروس راتیتقص ـ خدا از سر بابک

!نکردم

!رسن یعذاب خدمتت م يفرشته ها!کننیت م چارهیب ایبدبخت اون دن ـ

!کنمیتحمل م يجور هیو عذابم بدن باالخره  انیاگه فرشته ها ب.نداره یبیبا خنده گفت ـ خب ع بابک

!سیخبرا ن نیا گهین خودت اونجا داره جو ـ

!م؟یریزن بگ هیاز  شتریب دهیکشور قانونش اجازه نم نیکنم که تو ا کاریـ بابا آخه من چ بابک

.دم یت شهادت م هیآم عل یخودم م ایاون دن!آره جون عمه ت ـ

!سیمثل تو قبول ن يشهامت آدم شل و وارفته ا ایـ اون دن بابک

«خنده ریز میزد همه»

!حساب کتاب داره یهمه چ ایحواست رو جمع کن اون دن.گمیدارم بهت م يابک جدب ـ

!؟ینیبب شیخوابا رو چند سال پ نیا يمرده بود!ها میکرد ریگ یـ عجب بدبخت بابک

پاشو برو خونه .جون ایپاشو رو!بطلبم تیبا چند نفر قول و قرارگذاشتم برم ازشون حالل نمیفکر کنم بب نمیبش دیبا حاال

!نذاشتم پس فردا بهت جواب پس بدم؟ يبا تو که قول و قرار نمیبب.که نصفه شبه تون

برامون  ییچا ینیس هیبابک رفت و .من و بابک و زرتاك خانم میموند.کرد و رفت  یبلند شد و خداحافظ ایرو»

«به زرتاك خانم گفتم.کالفه بودم یلیخ.آورد
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آد اونجا؟ یبار م هی یفقط ماه نیریکه ش نیشما مطمئن هست ـ

نه؟یریاسمش ش یدون یحاال از کجا م.آد اونجا یبار م هی یماه بایخانم ـ تقر زرتاك

.گمیم ينطوریدونم هم ینم ـ

؟يجدا تو اون خوابها رو باور کرد نیـ آرم بابک

.يکردیباور م يمن بود ياگه توام جا ـ

حلوا و  ینیفوقش شب جمعه ها،چهارتا س ق؟فویبراش بکن یتونیم کاریچ خواد؟تویم یاز تو چ نیریـ آخه ش بابک

.میخرده حلوا درست کن هی میتون یم نمیبب رمیباشه فردا برم ارد بگ ادمی.یکن راتیو خ ریخرما خ

«خنده و گفت ریخانم زد ز زرتاك»

 و حلوا بده در خونه فتهیراه ب نیآرم يکشور نیهمچن هیحساب کن شب جمعه به شب جمعه تو !شهیم یدنیواقعا د ـ

!یهمه خارج!؟ییها هیاونم چه همسا!ها هیهمسا

ه؟یـ خب مگه چ بابک

و فاتحه ش رو  نیبخور یبگ ایخارج نیبه ا يخوای؟میبگ يخوایم یچ هیواسه چ نیا دمیخانم ـ اگر پرس زرتاك

!ن؟یبفرست

ردن تا خرج ک یکل.سن و سال رسوندن نیعمرجون کندن تا ترو به ا هیبدبختت  يپسرجون اون ننه و بابا آخه

کرده  لیتحص یتو حاال ناسالمت وونهید يآخه پسره .مهندس يچقدر پدرشون در اومده تا تو شد.یرو گرفت پلمتید

!يا

بخورن که دستشون به  یرو که چهارتا آدم ییاونم حلوا!خوره؟یبشقاب حلوا به چه درد مرده م هیبدونم  خوامیم

!خوبه یو وضعشون از نظر مال رسهیدهنشون م

.گهیکنن د یاز اون آدم که مرده م يادی هیخب ـ  بابک
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آدم  ایکه مرده  یاون کس یعنی.يبه بد ایباشه  یکیتونه به ن یم ای یاز س ادکردنی!خانم ـ جوون سال دو هزار زرتاك

به مردم واسه ش  يحلوا بد ینیاگرم بد بوده که هزار تا س.نداره يزیبه چ اجیاگه خوب بوده که احت.بد ایبوده  یخوب

!نداره يریوفت

!ا؟یواسه اون دن يرشوه بد ایدن نیاز ا يخوایم

ه؟یچ یدون یکردنها رو م راتیو خ ریخ نیا ياصال فلسفه  تو

.میگرفت ادی میدیمون د نیما از بزرگتر.ـ نه واهللا بابک

!گهید میکه انقدر عقب افتاده ا نهیخانم ـ هم زرتاك

م؟ینکن اتریو خ ریواسه اموات مون خ نیگیم یعنیـ  بابک

 هیحداقل !يزیو نه چ رهیگ یذاره دهنش و نه ته دلش رو م یقاشق م هی یرو که هرک ییخانم ـ چرا،اما نه حلوا زرتاك

.بکن که ارزش داشته باشه یراتیو خ ریخ

 یم نیمردم اونقدر وضعشون بد بوده که سرگشنه زم ایبوده  یقحط ایبوده که تو مملکت  یو خرما مال اون وقت حلوا

شده  یآومده و م یاز همه ارزون تر در م زیدو چ نیبوده که ا نیا يدادن؟اونم برا یحاال چرا حلوا و خرما م!ذاشتن

!کرد ریآدم گشنه رو س يشتریتعداد ب

کنن و شب جمعه ها که  یم رمونیبچه هامون دو تا بشقاب حلوا خ میـ دلمون خوش بود که پس فردا که مرد بابک

 گهید يمرده ها ياد و ما جلو یحلوا م يلب پشت بوم خونه مون از آشپزخونه ش بو نهیش یآد م یروح مون م

!میکش یخجالت نم

!یخانم ـ خدابه داد اون مملکت برسه که تو قراره چرخ هاش رو بچرخون زرتاك

.کنهیم یزرتاك خانم بابک داره شوخ ـ

!؟یذاشت یسربه سر من م یخانم ـ پدرسوخته داشت زرتاك
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داشته باشن؟ نیریاز ش ینشون هی دیشا میکارگراتون سوال کن ای ریاز مد شهیانم نمزرتاك خ ـ

 نیریش نیریانقدر ش گهیکنم تا تو د راتیو خ ریسر قبرت خ ارمیب ینیریو من انقدر ش يریتو بم یـ اله بابک

!؟یکنیم نیریش نیریکه انقدر ش يدار ینیریش اریمگه و!ینکن

!يدار اریو ینیریکنم بچه ت پسره که به ش فکر

«گفت دیخند یخانم که داشت م زرتاك»

پسر؟ یدونیرو از کجا م زایچ نیتو ا ـ

 کمشیآورد و منم تو ش یو م دیخریم یبابام براش ه.داشت اریو ینیریش هیکه مامانم منو حامله بود  یـ موقع بابک

قاشق  هیمامانم  ادمهیبار  هی!خوردمیو باقلوا م ایو زولب يگرفتم باال و راه به راه نون خامه ا ینشسته بودم و دهنم رو م

!...همه گفتن اّ.گرفت چهیزدم به روده اش که دل پ قدل هیبودم  کمشیهمونطور که تو ش.خورد یترش

!دوست داره ینیریفقط ش!بچه ش پسره نیا

«گفت دیخند یخانم که م زرتاك»

!پسر یالل نش ـ

 یو فحش م يشد یم یعصبان میبرد یتا اسم هموطن رو م شبید بود که یچ انیزرتاك خانم جر یـ راست بابک

؟يداد

بابا !يکه سرما رو ببر ينذار ایدن نیکنه و تو قدم به ا نیکه خاله م سقط جن شدیباعث م یقاشق ترش هیهمون  یکاشک ـ

!میسرسام گرفت!ساکت باش قهیدق هی

.گذاشتمش تو کتابخونه برو وردار بخون.دمیزه خرکتاب تا هیامروز برات .رفت بهت بگم ادمی نیآرم یـ راست بابک

هس کتابش؟ ی؟چیگیجون من راست م ـ

اسم !یرو گرفتم بدم تو بخون نیریدفترچه خاطرات ش يگنجو یرفتم از نظام!نهیریخاطرات ش س،دفتریـ کتاب ن بابک
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!يگنجو ینظام يازپنج منظومه !نهیریدفترچه ش داستان خسرو و ش

.!بابک یلوس یلیخ ـ

 یزرتاك خانم سر و بونه مون رو م نیا میبرد یاسم هموطن رو م شبیبود که تا د یچ انیجر نمیـ بذار بب ابکب

!جبنبوند

!خانم ـ دست وردار بابک زرتاك

 نیریش نیریو ختم ش شهیم دهیبر نیآرم نیا يصدا نکهیحداقل ا نیکن فیـ تروخدا زرتاك خانم برامون تعر بابک

!رهیگ یواسه مون نم

«و گفت دیخانم خند رتاكز»

.سیساعت ن هیساعت  میکار ن.هی یداستانش طوالن ـ

.نیساعت برامون پخش کن میو هر شب ن نیکن الیداستان رو سر!وقته میدار ادیکه ما ز يزیچ.ـ باشه بابک

«و گفت دیخانم خند زرتاك

.رو شروع کنم الیتا سر اریبرامون ب ییپس بلندشو برو سه تا چا ـ

!پخش کنم قهیدق 45رو به مدت  یبازرگان يها یتا من آگه اریب ییتو پاشو برو چا نیرمـ آ بابک

.آوردم ییو من بلند شدم و رفتم چا میدیخند ییتا سه»

«روشن کرد که زرتاك خانم گفت گاریس کیو بابک  میهم نشست دور

.م واسه من روشن کن یکی ـ

و  اكیبساط عرق و تر نجایا میتون یم میبا هم آشناش گهیخرده د هیفکر کنم !نیم که هست يدود یـ خب بسالمت بابک

!میکن ریرو هم دا نیهروئ

م  کشیناخن کوچ گهیکه د نایا!کردم يهمه کار میپسرجون من تو زندگ!خانم ـ بده به من اون وامونده رو زرتاك
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!شهینم

!نیکن ما دوتارو فاسد نیخوایاز تجربه م يـ خب الحمداهللا که با کوله بار بابک

«و زرتاك خانم شروع کرد به حرف زدن میدیخند ییتا سه»

   

ازدهمی فصل

 نیدار کنمیفکر م نیگ یشماها بهم زرتاك م یراستش رو بخوان وقت.يگن زر یخانم ـ اوال که همه به من م زرتاك

!نیکنیرو صدا م گهید یکی

.کردن یصدا م ينو زرهمه م امرزمیپدر و مادر خدا ب رازیغ.س بهیزرتاك واسه م غر اسم

«خنده و گفت ریدفعه زد ز هی»

!يکاغذ يزر.لقب هم بهم داده بودن هین؟یدون یم ـ

هم خوشگل بودم هم خوش ! يکاغذ يگفتن زر یبودم همه بهم م کلیو خوش ه فیهام الغر و ظر یبس جوون از

!کلیه

!تهران معروف شدم ،تويکاغذ ي،زريکاغذ يزر

!کردمینظر همه رو هالك م هیا چشم و ابرو داشتم که ب هی

 يچه فرصت ها!شما متقارن نشدم يپس انداختن که با دوره  ریمن که انقدر منو د يننه بابا نیـ خدا نگذره از ا بابک

!که از دستم رفت ییطال

«گفت دیخند یخانم که م زرتاك»

!ها یناقالئ یلیپدرسوخته تو خ ـ

!کنمیهمه ش دست و پامو گم م شهیم وقت عمل که مزن یـ واله به خدا من فقط حرفش رو م بابک
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گن؟یم یزرتاك خانم چ نمیبب يذاریبابک م ـ

.خوبه يهمون زر.نیخانم ـ ترو خدا بهم زرتاك نگ زرتاك

.خانم يزر نیفرمود یـ خب م بابک

!کردیشفت شبم کار م چارهیب.دیند زیش خ یخانم ـ مادر بدبختم که از زندگ يزر

کرد؟یکار م ینشان شیتو اداره آت رتوند،مادیـ ببخش بابک

«.خنده ریز میزد ییتا سه»

کردن؟یچرا مادرتون انقدر کار م ـ

!رهیبه ش رهیش.تا بچه داشت ازدهی نکهیخانم ـ واسه ا يزر

 یسال توش جون م هیکه  میداشت نیزم کهیت هی.میکرد یم یتهران زندگ کیده نزد هیتا بچه و ننه و بابام تو  ازدهی ما

!رینون و پن ؟بایاونم با چ میکن ریمون رو س کمیش میتونست یبود فقط م اریباهامون  یتازه اگه همه چ میدکن

خالصه !دیخر یزد،دالل محصول رو خوب نم یخورد،آفت مزرعه رو م یبهمون م یآب یب!نبود نطوریهر سال م که ا یول

!لنگ آماده بود يهزار تا سنگ واسه پا

!آدم که جلوتون نشسته اومده نیکه سر ا ییتمامش بالها.سیقصه ن داستان و گمیکه م نایا

!ادهیز یلیتا بچه خ ازدهیآخه  ـ

 یحاال بذار به اونم م!داد یبود که به بابا و ننه م پسر نم نیبود؟همه ش بخاطر ا یبخاطر چ یکنیخانم ـ فکر م يزر

.میرس

به کولش و  یکیبا دو تا بچه  ایو  دیرس یبه شست و شو م ایتا روز بود که  چارهیب.گفتم یبراتون مادرم رو م داشتم

رو خاك  میشد یولو م میدیرس یاونجا که م.نیطرف زم میافتاد یمون مثل پشکل دنبالش راه م هیتو بغلش و بق یکی

..رفت کمک بابام یبه امان خدا و م کردیمادر بدبختم ولمون م!و خل
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!به سه تامون رحم کرد و راحتشون کرد خدا

!مون افتاد تو چاه یکیدوتامون رو مار زد و  نیزم رس

خرده از ته چاه بابا بابا  هیم که افتاد تو چاه  یکیو کبود شدن و تموم کردن،اون  اهیرو که مار زد جابه جا س ییدوتا اون

!و راحت شد دیصداش بر ارهیکرد و تا باباهه بخواد بره و طناب ب

!!؟یسادگ نیبه هم ـ

کردو بابام بهش قول داد که همون شب  هیخرده گر هیهرکدوم از اونا که مردن ننه م !ساده تر نمیاخانم ـ از  يزر

!جاش بکاره گهید یکی

«و بابک گفت میکرد گریبه همد ینگاه هیو بابک  من»

!زیحاصلخ نیبنازم به اون باغبون و بذر و زم ـ

«خنده ریز میزد ییسه تا دوباره»

.رو براتون گفتم قتیحق نیع!که دروغ بگمخانم ـ واهللا به خدا  يزر

خلقم تنگ  نیوسط حرفم مزه بپرون.کنم فیبراتون تعر يخوام سرگذشتم رو جد یکه م نینکن یشوخ گهید حاال

!گم ها یبراتون نم يزیچ گهیو د شهیم

بود که چرا  نیاز خجالت سرش پائ شهیمنم هم يبابا!واسه ش ننگ بود شدیپسردار نم یما هر ک يوقتا تو آباد اون

اما خدا نخواست که !پسر دیبه ام نداختیبچه پس م هی یهوا ننه م سال نیبه هم.دستش بشه يپسر نداره تا عصا

.نخواست

!تا دختر کور و کچل دور و ورشون رو گرفت ازدهی

درست  هیقض نیحاال ا نیفکر نکن!ملک چقدر زن و دختر خاك برسر بود که داشتن شون ننگ بوده نیتو ا نیبب حاال

!شده ها
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 ییحاال خدا!یچارگیگن ب یبهش م نویا!یگن بدبخت یبهش م نویا!کنن یفکر م ينطوریها هم یلیکه هنوزه خ هنوزم

!بابام داده بود لیپادگان دختر تحو هیشد که ننه م از بچه دار شدن افتاد وگرنه 

!کردمیم رو تو اون پادگان تموم م فهیخدمت نظام وظ يدوره  یـ کاشک بابک

.ما هشت تا خواهر میخالصه موند ـ

.اون موقع ده سالم بود دیشا.بودم يتو اونا؛تو تا مونده به آخر من

طرف  میافتاد یو راه م میزد ینون سق م کهیت هیو  میشد یسحر بلند م يبود که از صبح کله  نیما تو ده ا کار

 یم م،درویزد یم لی،ب میکردیف جمع معل.میکردیم نیتو زم دیبا يبسته به وقتش بود که چکار گهید.نیزم

 یتکون م يو آخرش بابام با حسرت سر میکردیهر کدوم از ما بدبختا مثل خرکار م م،خالصهیکرد یم م،خرمنیکرد

!کردمیپسر داشتم انقدر کار نم هیگفت اگه  یداد و م

 مینشون بد نکهیا يبرا یو حت میکرد یمرد گنده کار م هی ياندازه  یفسقل يکه هر کدوم از ما بچه ها نیکن باور

 یکه از ده تا پسر برنم میکرد یم ییتا بابامون سرکوفت دختر بودن رو سرمون نزنه کارا میپسر کم ندار هیاز  يزیچ

!اومد

!سردتر از شب قبل هوا بود.بازم آخر شب آه باباهه اما

تنه از  هی نیرن سرزم یم یهرکول وقت که پسرا مثل میکرد یهمه مون فکر م.کم امر به خودمونم مشتبه شده بود کم

!آن یکارا برم يپس همه 

گوشه  میدیتپ یو م میکرد یدر م یخستگ هی دیبا.خونه میگشت یم که برم يعصر يطرفا.از برنامه کار روزانه بود نیا

!میزد یم یگره به قال فینور ضع هیو تو  یدار قال يپا میشست یو م لهیطو

!کردیکار نم میکرد یانقدر که ما کار مبهتون بگم،تراکتور  ينطوریا

!طرف هیطرف آه و حسرت بابام و سرتکون دادن و افسوس خوردن ننه م  هی دنایو زجر کش ایبدبخت نیا تمام
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دهات  نیبفهمن تو ا ایخارج نیاسکار برنده بشه و ا ي زهیکنن تا پونصد تا جا لمیها رو ف یزندگ نیو ا انیب دیبا

!شهکیم یما،دختر بدبخت چ

!جات رو گذاشته بود رو ما یفیو بوته ها و ص اهایاسم تمام گ.داشت یرفت بگم،اما بابام طبع خوب ادمیآهان،

بود که قبل  نیبسته به ا!یخالصه همه چ میبو داشت م؛گندمیداشت حانهیم،ریداشت م،ترنجیبهار داشت م،گلیداشت زرتاك

!بوده يا وهیفصل فصل چه م ایکاشته و  یرختبه دماغش خورده و چه د ياز اسم گذارون بابام چه بو

زشت  امرزیبابام خدا ب.به مادرم یکیبودن و من  دهیهفت تا از خواهرام به بابام کش میکه مونده بود ییهشت تا نیا از

گفت تا دختر بزرگتر تو  یبابام م.بود که فقط من خواستگار داشتم نیواسه هم!بو اما تا دلتون بخواد مادرم خوشگل

بود که از  يفرستاد،تو سر یپسغوك م غومیخواستگار واسه من پ هیهر بارم که .دم یرو شوهر نم کترخیه س کوچخون

!خوردم یبزرگترم م يخواهر

آخه خودشون پنج تا پسر بودم و سه تا .رو تحمل بکنه يپسر یباالخره بابام نتونست ننگ ب.گذشت  یچهار سال سه

.به تهران میمرش شله و نطفه ش سست،دست ماها رو گرفت و کوچ کردبهش گفتن که ک ياز بس تو آباد.دختر

نگاه به دور و ورمون  هی.دور بابامون میگاراژ جمع شد يجلو نیپائ میگذاشت نی،پامونو که از ماش نیکه شما باش ییآقا

.نگاه تو صورت بابامون هیو  میکرد یم

!بیهشت تا دختر تو شهر غر. میو منگ شده بود جیگ

.از ما نداشت يبهتر يبابامم حال و روز خالصه

دونه درشت دستش  جیتسب هیکه  يمرد هی میو کجا بر میکارکنیکه چ میو عزا گرفته بود میکه واستاده بود همونطور

«؟یرونیح ،چراییسالم کربال«گفت دیبود آروم آروم اومد جلو بابام و تا رس

دست دادن و ماچ و بوسه  ارویشکفت و شروع کرد با  صداش کرد گل از گلش ییکربال ارویکه  دیتا شن بابام

!شناسه یانگار که صدساله طرف رو م.کردن
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خونه  هی،ورمون داشت و سوار دو تا درشکه کرد و بردمون در میو جا و مکان ندار میبیکه ما غر دیفهم یوقت خالصه

آره «گفت ارویخوبه شهره؟ يجا جانیبابام بهش گفت ا.ییدن کربال یاتاق اجاره م نجایمون کرد و گفت ا ادهیپ

قبول نکرد و اومد جلو و بابامو  اوریبه طرف بده اما  یه پولیبابام خواست که »آد ینم رتیگ گهیبهتر د نجایا ،ازییکربال

.کرد و رفت یبغل مرد و بعد از ماچ و بوسه خداحافظ

«!تهران ها نیداره ا یعجب مردمون خوب«تو چشم بابام جمع شد و گفت اشک

تا »!مرد يکه تو خورد يریتف به اون ش«دفعه گفت هیو  بشیکه بابام دست کرد تو ج میکردیطرف رو دعا م میداشت

«!رو زد پدر نامرد بمیج«با خجالت گفت مینگاهش کرد میبرگشت

اگه همه .ذاشت یم بشیخرده ش رو تو ج هیفقط .تنبونش ي فهیذاشت تو ل یبود که بابام پولهاشو م ییخدا حاال

.میبود چارهیبود که ب دهیلهامونو دزدپو

 هیسال که  يمرد چاق حدود پنجاه و خرده ا هیبعد با  قهیبابام خداروشکر کرد و رفت تو خونه و چند دق خالصه

نشون داد و  ارویو ماهارو به  رونیانداخته بود اومد ب شیشلوار ریز يرو رو رهنشیرو سرش بود و پ فیکث نیعرقچ

«میخونه و زندگ نمیا!نعمتبفرما حاج آقا «گفت

 یزن و بچه هاشون رو مثل اسباب و اثاث خونه شون م میقد يمردا! می،ماها بود یاز خونه و زندگ!بابام منظور

تو صورت دو تا خواهر بزرگم کرد و  ینگاه هیباال  دیکش یرو م شیشلوار ریز کهیحاج آقا نعمت در حال!دونستن

«ندارم تیپرجمع يجا واسه خونواده !يمشد نیادیز«گفت

«؟يماها دار يبه اندازه  کاری،چیحاج ریتو بگ هیتو کرا«گفت بابام

 شتریمسترابم دو تا ب.شهیخونه شلوغ م نیشماها که اضافه بش.خونه بقاعده س نیا ياالن آدما«نعمت گفت حاج

«.سیهمه آدم ن نیآب آب انبارم جوابگو ا.میندار

تا  ششین.تا برگشت و چشمش به من افتاد.داش من خنده م گرفتکرد که از ص نیمحکم رو زم نیف هی بعدش
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که  يکنم مشد کاریچ«گفت و شروع کرد سرش رو خاروندن بعد به بابام گفت یالاهللا اال الله هیبناگوش واز شد و 

«میده تائ«بابام گفت»!تیچند نفر!مهرت به دلم افتاد

دو تا اتاق رو  نیوگرنه ا.اما به ابولفض فقط واسه ثوابشه.تو نیبر«گفت کردیمنو نگاه م یچشم ریآقا نعمت که ز حاج

«!بدم هیخواستم کر یاصن نم

.تو نیببر نیبچه ها اسبابا رو وردار ااهللایگفت بابام دست انداخت گردنش و ماچش کرد و به ما گفت  نویا تا

من داشتم چادرم رو دور کمرم  تا.هیبه بردن اسباب اثاث میدر خونه واستاد و ماها شروع کرد يگوشه  هینعمت  حاج

 دمیدفعه د هیرد بشم  یبقچه رو ورداشتم و اومدم که از بغل حاج هی.نفر بودم نیرفتن ومن آخر هیبق کردمیسفت م

دستش دوباره  دمید.غ بکشم که چشمم افتاد به حاج نعمتیخواستم ج!زده شمیفکر کردم که زنبور ن!پام سوخت يباال

!درسگ وشگونم گرفتهپ نیا دمیفهم!اومد طرف پام

.و رفتم تو خونه دمیدوئ يتند!کردیخون بپا م دیفهم یکه اگه بابام م ومدیرو خوردم و صدام در ن غمیج زود

!من اون موقع چند سالمه؟چهارده پونزده سال حاال

!کنه؟ تمیاذ خواستیکنخ؟م يباهام باز خواستیرو با من کرد؟م نکاریمرد گنده ا نیچرا ا دمیفهم ینم

ابراز محبت !یالبته به مدل خرک!به من بفهمونه که چشمش منو گرفته و باهام گز رفته خواستهیکه مثال م دمیفهم دهابع

!شونم دردآور بود

بابا و ننه م مشغول فرش پهن کردن شدن و من و دو تا از . میتو دو تا اتاق گذاشت مینوبت اسبابا رو برد هی خالصه

.میاریرو که مونده بود ب يکه چند تا بقچه ا رونیب میبرگشتخواهرام که بزرگتر از من بودن،

بقچه رو بلند کرد و گذاشت رو سر من و  هیکرد تو خونه و  شیو راه یکیبقچه داد دست اون  هیبزرگم  خواهر

.من راه افتاد يبقچه گذاشت رو سرش و جلو هیخودشم ».هی یتوش استکان نعلبک.شیبپا ننداز يزر«گفت

اومد  یدست هی دمیدفعه د هی میاتاث رد بش هیدر  ياز جلو میرفت و من عقب،تا خواست ین جلو مکه او همونجور
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!آن هاج وواج مونده بودم هی!تو دیاز اتاق و مچ دست خواهرم رو گرفت و کش رونیب

 غیدم جاوم!که خواهرم رو بزور بغل کرده دمیو چندساله رو د ستیپسر ب هیتو اتاق عادت کرد  یکیکه به تار چشمم

!نگم یچیخواهر بزرگم انگشتش رو گذاشت رو لبش و به من اشاره کرد که ه دمیبکشم که د

بقچه رو رو سرش  هیخواهرم با  دمیخواستم بپرم رو سر پسره که د.ادیصدا در ب خوادیکردم از ترس بابامه که نم فکر

!دهیپسره رو هل م ش چادرش رو گرفته و آروم با آرنج ش داره گهیدست د هینگه داشته و با 

نذاشت ...یتا گفتم آبج!بهم اشاره کرد که برم میو پسره رو بزنه که آبج نیده زم یبودم که چرا بقچه رو ول نم مونده

!آوردم یداشتم شاخ درم دمینیکه از خواهرم ش نویا»گه گهیگمشو د«حرفمو بزنم و گفت

خودشو ول داده باشه تو  ينطوریکه خواهر بزرگم ا دشیهنوز باورم نم.کردم زیبغل اتاق و گوشامو ت دمیکش خودمو

!میدیترس یکه بعد از بابا و ننه م مثل سگ ازش م ياونم خواهر!مرد نامحرم هیبغل 

 هیاگه !زدیمحکم تو سرمون م میگرفت یوضو م یخرده اشتباه هیو اگه  ستادیا یکه مثل شمر باال سرمون وا م يخواهر

 يخالصه جا!تو دهن مون دیکوب یبا لنگه کفش م میت و حمد و سوره غلط داشت ای میخوند یخرده نمازمون رو تند م

.بزرگمون بود

 یعنی.دختر باسواد بود نیا.میبود يمنو دوست داشت و با هم همباز یلی،دختر کدخدا خ میوقتا که تو ده بود اون

مثل مکتب خونه داشت و درس  يزیچ هیمه  ییفرستاد ده باال یسال از ما بزرگتر بود م هیکدخدا پسرش رو که 

بود که ازشون  یسه سال بایتقر.داد یم ادی نوشتنوقتا به ماها خوندن و  یاونم بعض.خونده بود و باسواد شده بود

!نوشتم ها یخوندم و م یم زیمثل بلبل چ نیفکر کن نکهیحاال نه ا.میگرفته بود ادیخوندن و نوشتن رو 

اون روز من و .کدخدا دنبال من يخواهر بزرگم اومد در خونه  نیروز ا هیلغرض،ا.کرده بودم دایپ يکوره سواد هی،يا

.میبود يباز یل یگوشه و مشغول ل هی میچادرامون روگذاشته بود.میکردیم يباز اطیتو ح میدختر کدخدا داشت

چادرتو سرت  یواسه چ«گفت!؟یزن یگفتم چرا م!محکم زد تو صورتم دیو منو بدون چادر د اطیخواهرم اومد تو ح تا
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«!اره؟یپت يشد ایح ی؟بينکرد

«.کنهیبابا بفهمه هالکت م!سگ تیخفه شو م«گفت!چارقد که سرمه یابج گفتم

ازش  ياونقدر توسر!به سر من نذاشت سیبه خونه گ میدست منو گرفت و کشون کشون برد خونه و تا برس خالصه

!خوردمیم یلیپ یلیمست پ يخوردم که مثل آدما

!نگه يزیهمه کتک خوردن بهش التماس کردم که به بابام چ نیبعد از ا تازه

کنم؟ يبگو چطور بابام اجازه داده بود که من برم و با دختر کدخدا باز حاال

گندم  یگون هی یسال کردمیم يبا دخترش باز نکهیا ياومد و جا یبود که زن کدخدا از من خوشش م نیا انشیجر

!به بابام دادیم

!واسه دختر حروم بود يبرد وگرنه باز یکردن ماهام سود م ياز بازبابام  نکهیا یعنی

نجا؟یزدم به ا زیداستان بودم که گر يکجا خب

که خواهرم از  کردمیهمه ش فکر م.خواست بپرم تو اتاق يزیچ یبغل اتاق که اگه خواهرم کمک دمیآره،خودمو کش ـ

!باطل الیخ یاما زه. گهیبه پسره نم یچیترس بابام ه

!بهش داده بودن ارویانگار دن!م خوشش اومده بود یلیخ چینداشت ه دنیکش غیج الیکه خ رمخواه

«گفت یبه پسره م ضهینبود عر یوسط هاش واسه خال فقط

«!گهیبسه د...اه!شوم یاالن رسوا م رهیعمرت بگ ي شهیبه ر شیآت!دهیند ریکن خ ولم»

رفتم تو اتاق و بقچه رو !داشتم بماند یتاق خودمون اما چه حالوانستادم و رفتم طرف ا گهید دمیکه شن نارویا خالصه

دونستم  یت کو؟نم یآبج دیخرده که گذشت بابام ازم پرس هی!نشستم به فکر کردن واریگوشه و کنار د هیگذاشتم 

.باجونبا نجامیدفعه خودش اومد تو اتاق و گفت ا هیبگم که  یچ

خواهرم رفت تو . دیبهش کرد و خند ینگاه هیبابام .تو صورتش  چادرش رو محکم گرفته بود.نگاهش کردم برگشتم
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 یو رو م کنهیچادرسرش م يچه جور نینیبب!نیریبگ ادیاز خواهر بزرگترتون «تا رفت بابام به ما گفت.یاتاق بغل

«.میدار ونهحواستون جمع باشه که مرد نامحرم تو خ.سیده ن گهید نجایا!رهیگ

گوشه و چادرش رو انداخت رو  هیمنو  دیتا رفتم تو خواهرم کش.یورفتم تو اتاق بغل بلندشدم!مردم یاز خنده م داشتم

خرده سرخ شده و طوق  هیلپ ش  يگوشه  دمیشده؟نگاه کردم د یچ نجامیا نیبب يشونه ش و گفتزر

کرده؟کتکت زده؟ کارتیچ یناراحت شدم گفتم ابج.انداخته

«!وبهحاال بابا نفهمه خ!پدرسگ گازم گرفت«و گفت دیخند

اتاق بابام و ننه م و دو تا دختر  هیقرار شد تو .میو نظافت کرد میندیچ میکرده بود هیرو که کرا یدو تااتاق خالصه

.ما دخترا گهیها بخوابن و تو اتاق د کیکوچ

اما !؟میکن کاریچ مینفر بره باال سرشون ما خبردار نش هی ینصفه شب یگفت اگه شب یبه بابام م.بود یننه م ناراض اولش

!باال سرشون واستاده ریماشااهللا مثل ش!من راحته الیبزرگشون هس خ یرو راحت کرد و گفت تا آبج الشیبابام خ

و  میتو اتاق خودمون و تشک هامون رو پهن کرد میدهنمون،رفت میگذاشت ریلقمه نون و پن هی نکهیشب بعد از ا اون

تا صبح زود که  دیجور خواب د هیو  دیخواب يفکر هیرکدوم با اون شب ه.میدیو خواب نیپائ میدیچراغ رو کش ي لهیفت

.میکرد که نماز صبح رو بخون دارمونیبابام طبق معمول ب

 یکیبعدش ننه م سفره رو پهن کرد و  میو نماز خوند میو بعد از وضو گرفتن پشت سر بابام واستاد میبلند شد یهمگ

.حاال هنوز چه وقته روزه؟کله سحر.شد دهیچبهمون داد و بساط صبحونه ور ریلقمه نون و پن هی

تا چراغا خاموش .به بابامون میدور اتاق و زل زد میو نشست میکارامون رو کرد يو ماها همه  شهیهوا گرگ و م هنوز

 فیخودشو با پسره با آب و تاب تعر انیاونم جر!شد،خواهرام آروم بلند شدن و دور خواهر بزرگم جمع شدن

!آورد یو هم ادا اصول براشون در م کردیم فیهم تعر.کرد

خب مرد «که گذشت ننه م به بابام گفت یکم»!خنده ریز میزد ییسه تا«!تیبل کیبا  لمیدو ف!خدا جون يـ وا بابک
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«م؟یکن کاریچ

؟یاما حاال چ.نیسرزم میرفت یو م میافتاد یبعد از صبحونه راه م میتو ده که بود.گفت یم راست

به  میماهام نشست.رونینگاه مارو تحمل کنه و بلند شد و از خونه زد ب ینیم نتونست سنگگذشت،بابا یساعت مین هی

شدن و تو خونه ولوله  داریها ب هیهمسا یکی یکیتا هوا روشن شد و  میوقت رو گذروند ينطوریباالخره هم.چرت زدن

!بپا شد

بزرگ  یلیخ يخونه  هی.میکن یگتوش زند میخواست یکه م ياون موقع بود که من حواسم رفت به خونه ا تازه

.بزرگ که دورتا دورش اتاق بود یلیخ اطیح هی یعنی.بود

خونه هفت هشت تا اتاق  نیهر طرف ا.که اتاق هام همونجا بود وونیرفت باال تو ا یو م خوردیچهارتا پله م اطیتو ح از

دو سرعت همه  يبود و مثل مسابقه  یمسآفتابه  هیو دست هر کدومم  رونیبود و از هر اتاق چهار پنج تا آدم اومدن ب

!هجوم بردن و آفتابه شونو پر کردن و بطرف مستراح حمله کردن اطیبطرف حوض وسط ح

خواننده ها تو خارج از  نیاز ا یکیصف کنسرت  يصف درست شد بقاعده  هیهر مستراح  يجلو میچشم بهم زد تا

!کشور

!دهیبه هنر نشون ممردم رو  يواقعا عالقه !یقشنگ هیـ چه تشب بابک

«خانم گفت يخنده که زر ریز میزد ییتا سه»

 يبا عالقه  سهیقابل مقا دادنیتو صف مستراح از خودشون نشون م شیکه اون آدما پنجاه سال پ يعالقه ا.اشتباه نکن ـ

!تا واسه تون بگم نیحاال گوش کن!واسه کنسرت نبود تیبل دیآدما تو صف خر

!بود ییواقعا تماشا. میکرد یمنظره رو نگاه م نیا میاز پنجره داشت ماها

!صف مال مردا هیصف مال زنها بود و هی.ها زنونه مردونه بود مستراح

 يو تو پاشوره  نیپائ دنیکش یرفتن کنار حوض و شلوارشون رو م یهرکدوم م.ها که اصال داخل آدم نبودن بچه
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!کردن یحوض کارشون رو م

!اما امان از صف زنونه.منظم بودساکت و  بایهم صف شون تقر مردا

!یآفتابه مس نیا هیخوب زیچه چ!بخوره تو کاسه سرمن هی ییصف زنونه و آفتابه مس یـ دردو بال هرچ بابک

!کردن یم گهیهمد ينثار روح مرده و زنده  رو»يچاروادار«فرهنگ  يواژه ها نیتر کیو کالس نیباتریخانم ـ ز يزر

آخه ما خبر مرگمون از !تو پاشورع رهیبده شومبول صاحب مرده ش رو بگ ادی تتیترب یب يبچه  نیاکرم خانم به ا ـ

!میکن یاون آب حوض کوفت م

!سیمثه ما مزاج شون پاك ن ناینکن ا شیتو حوض ج.اون ور تو پاشوره ریخانم ـ هاشم،ننه سرش رو بگ اکر

!بهم زهیر یزاج مارو مشما به مزاج شما سازگارخ،م يشاش بچه !خانم ـ اکرم خانم سلطنه يصغر

!وضو نداره!آب حوض نجس شد گهید!خانم ـ آخ آخ آخ کوکب

!اون طرف وامونده رو ریبگ!خانم ـ گه به گور پدر آرزو دارت بچه نتیز

 هیروش رو برگردوند  دیها رو د هیتوپ و تشر همسا یساله بود، وقت شیپنج ش يپسر بچه  هیبدبخت که  هاشم»

چهارساله که اونم کنار پاشوره نشسته بود و داشت  يدختر بچه  هیرو سر  ختیفواره ر مثل بششیکه ج گهیطرف د

«!ش رفت هوا رهنع!شاشه یکه هاشم داره به بچه ش م دیتا مادر دخترك د!کردیم شیج

ش گرفته بود گفتپس ننه من  هیهاشم که گر!يبچه م رو دوبخته کرد!نیپائ ادیتخته مرده شور خونه ب گرتیج یاله ـ

کنم؟ شیجا جک

!کن که با مزاجش سازگاره شیخانم ـ برو تو دهن ننه ت ج شوکت

!گهیکن د»ضبط«خانم ـ خب اکرم خان برو بچه ت رو ضفظ  کوکب

!رنیگ یخانم ـ آخه نوبت مسترابم رو م اکرم

حوض  ي اچهیدررو قطع کن که انگار به  یفشان شیآت لنگیش نیبرو ا م،تویدار یم گریخانم ـ بابا ما جات رو ن نتیز
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!سلطان وصلش کردن

!استاده نگیکه تو کار ضبط و ربط شل يرو فرستاد یخانم ـ خوب کس يکبر

!خانم يچاه دهنت رو ببند اطفار گهیخانم ـ تو د اکرم

!شد سیدوش شاش خ ریمردم ز يبچه !گهیخانم ـ بابا برو د کوکب

!خانم يگم کبر یبه تو دارم م....!يآ!رهیحواله ش که نوبت منو بگ یآفتابه مس نیخانم ـ هم اکرم

!؟یگ یخانم ـ به من م يکبر

!تو مستراب يدیو تپ يمن واستاد يجلو يتا حواسم پرت شد اومد روزیخانم ـ آره به تو که د اکرم

!ت ارهیپت ينابدتر ننه  یخانم ـ آفتابه رو حواله بده به هر چ يکبر

و شروع کردن  گهیبه همد دنیخانم و اکرم خانم پر يشد و کبربحث و گفتمان تموم  يآخر يجمله  نیبا ا خالصه

!زدن گهیهمد يو کندن و تو سرو کله  گریهمد يسایگ

!جنگ دونیشد م اطیو ح گهیهمد پیاز اونا زدن به ت يداشتن به طرفدار يدلخور گهیم که از همد گهید يها هیهمسا

!دیلرز یدادن که تن ما تو اتاق م یم گهیها به همد فحش

بچه ها تا «ـ»ننه م گفت!میافتاد که خودمون مستراح نرفت ادمونی میکردیصحنه رو نگاه م نیا میکه داشت همونطور

«!طرف مستراح نیگرمه بدوئ ناسرشونیا

کم کم مردا دخالت کردن و صلح !دم مستراح میجنگ به سالمت خودمون رو رسوند دونیم ونیماها از م خالصه

.به تماشا مینشست وونیتو اتاق خودمون و تو ا میو رفت میحاجت کرد ياهام قضافرصت م نیبرقرار شد و تو ا

دادن  لیکه زنها رو از هم سوا کرده بودن دوباره رفتن تو صف خودشون و زنهام دوباره صف خودشون رو تشک مردا

!یاما چه تشکل

شون آفتابه ش  یکیدفعه  هیگفتن که  یم راهیبدو ب گریداده بودن و به همد لیدوتا ،سه تا سه تا باهم گروه تشک دوتا
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!که جنگ دوباره شروع شد گهید یکیرو پرت کرد طرف 

به !کتک ریهمه رو گرفتن ز!و ازدم دونیوسط م دنیو پر دنیکوماندوها،کمربندهاشون رو کش نیمردا ع ندفعهیا

!کردنیرحم نم ریو کب ریصغ

و داد و  رونیوقت حاج آفا نعمت از اتاقش اومد ب نیمکه همه رو زدن شورش سرکوب شد و تو ه يا قهیچند دق هی

!یکه چه خبره سر صبح دادیب

خونه ت که چند روز به چند  نیگفن خراب شه ا یم یکی.کنن یخال یبود که عقده هاشون رو سر حاج هینوبت بق حاال

!میسر مستراح رفتن کتک بخور دیروز ما با

ما شاش بند  یگفت حاج یم گهید یکی!رو بکن هیبساز و قال قض ازیگوشه ح گهیگفت بابا دو تا مستراح د یم یکی

جمله همه رو ساکت  هیبا  یاما حاج.شدینعمت م یخالصه اعتراض بود که به حاج!میاز بس تو صف واستاد میشد

!بره نجایکنه و از ا یناراحته اسباب کش یبه همه گفت هر ک.کرد

!ومدیدر ن یصدا از احدالناس گهید

«و گفت.روشن کرد  گهید گاریس هیخانم  يزر»

!ره یم یکه بگ یبار هرچ ریز یو بدبخت یآدم از العالج ـ

اما  میبود دهیرو شن ،همهیفرهنگ ،فقریو خانوادگ یاجتماع ،سقوطي،رکورد اقتصاد میبود دهیشن یاسیـ معضل س بابک

!میبود دهینشن یمستراح کیو تراف يتا حاال بن بست ادار

که دوتا  يبزرگ بود يخونه  هیتو  يتا چشم وا کرد!هیچه درد یتا بفهم يبهش برنخورد نکهیخانم ـ واسه ا يزر

!داشته واسه چهار نفر آدم ییدستشو

بدن که  ادیبه بچه ها تو مدرسه  يهزار.فرهنگ با حرف زدن و شعار دادن امکان نداره يها اعتال ي،بقول امروز نیبب

!بکنه؟ دیکارباینشه بچه چ دایصابون پ یاما وقت.صابون بشورندست هاشون رو با  دیمثال قبل از غذا با
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سطل آشغال  هی ابونیتو خ یخب وقت.دیزیخود را در سطل آشغال بر يکه زباله ها سنیبنو یه یمثال تو کتاب درس ای

!ابونیتو خ ندازهیآشغالش رو م خورهیم يزیچ هی کنه؟تایم کارینذاشته بچه چ يشهردار

تو مملکت  يکاره ا هی شهیآد جلو و م یسوزه و م یدلش م یاگه کس!برو جلو ریحاال بگ.گمیکه م ساده س يمثالها نایا

از اول امکانات واسه مردم فراهم کنه بعد بره سر آموزش و از مردم توقع  دیفرهنگ مردم رو درست کنه،با خوادیو م

!داشته باشه يهمکار

خب معلومه اون کارمند !اریکار کن و پدر خودت رو در ب هشت ساعت يروز گنیدن بعدش م یبه کارمند م چندرغاز

جون داشته باشه مثال بره  دیبا رونیآد ب یچرا؟چون از اداره که م.خسته بشه خوادیچون نم کنهیکار نم شتریدوساعت ب

!ارهیکنه که خرج زن و بچه ش رو در ب یمسافرکش

آدم پاك  نیاون وقت توقع داشتن که ا. شدیه ش نماجاره خون يدادن که اندازه  یآجان م هیده روز رو به  حقوق

از  یپول هی یگردونیتا روت رو برم!پاسبان نیکه دزد رو بسپره دست ا کردیجرات نم یکس گهید!رهیبمونه و رشوه نگ

!بره کردیگرفت و ولش م یدزده م

 يبه سرو کله  دنیو شاشبه مستراح رفتن خودمون  میبچسب میبر!؟يدار کاریچ استیخانم قربونت به س يـ زر بابک

!گهیهمد

«و گفت دیخانم خند يزر»

ساعت بعد صف مستراح تموم شد و همه کارشون رو کردن و رفتن تو اتاقشون واسه صبحونه  هیآره خالصه  ـ

.سکوت برقرار شد.خوردن

بچه .اطیتو ح نختیو رفتن سرکارشون و زن و بچه ها ر رونیمردا از اتاقا اومدن ب.که گذشت یساعت سه ربع مین هی

صبحونه  يو قور يو کتر یکه توش استکان و نعلبک ینیس هیکردن و زن هام هر کدوم  يبه باز اطیها ولو شدن کف ح

.دستشون گرفتن و بردن لب حوض واسه شستن!بود
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سر و و بزن تو  گهیکه دوباره بپرن به همد میهر لحظه انتظار داشت میکردینگاهشون م وونیاز تو ا میکه داشت ماها

!مغزشون

خانم بود به اکرم خانم گفت يدفعه همون که اسمش کبر هیهمه شون جمع شدن دور حوض  یوقت اما

تا تو اتاق ما »شوهرت«تو و شوورت ينصف شب صدا!يکه شب جمعه نبود جشن گرفته بود شبیخانم د ياطوار يآ

!کرده؟ ادیت رو ز رهیشده شوورت ج يخبر!اومد یم

پشت در  ياومده بود!اد سراغ من؟ یاکبرآقا م یکه ک یکشیم کیشیک!يکنن کبر اتیح یگور بخانم ـ خاك تو  اکرم

!اتاق مون

خواستم برم دست به اب کنم از جلو اتاق تون رد شدم  ینصفه شب!اگه گوش واستاده باشم نمینب ریخانم ـ خ يکبر

تو و اکبر آقا رو از پشت در  يون صدقه قرب يکه صدا یشبیبه امروز نکن بجون بچه م همون د گاین.آد یصدا م دمید

دردت اومد آفتابه رو  یلیحاال خ.خوبن گهیزن و شوور با همد نیبا خودم گفتم الحمداهللا که ا!انقدر ذوق کردم دمیشن

!پرت کردم خورد بهت؟

؟يشد تیرو کندم اذ ستی؟گیخانم ـ نه توچ اکرم

!ما حیشده تفر نمیا.فدا سرت!خانم ـ نه خواهر يکبر

داشتن  شیساعت پ میانگار نه انگار که ن.کردن  یو شوخ دنیگفتن شروع کردن به خند گهیکه به همد نارویا

!کردنیپاره م کهیت گرویهمد

 وونیبه ما بهمون تشر رفت که چرا تو ا دیگفت و اومد تو و تا رس ااهللای ااهللای اطیموقع بابام از در ح نیهم تو

کرد و بعد گفت فیرو واسه بابام تعر نایتو و ننه م جر میرفت یهمگ.مینشست

 یشون رو لب حوض م ییناشتا یهمه دارن استکان نلبک!کن گاهین.میسق بزن ینون خال شهینم گهید نجایا مرد

غذا بلند نشه و ظرفامون  ياگه ما از تو اتاقمون بو.آرن لب حوض یو قابلمه ناهارشون رو م گیظهرم که بشه د.شورن
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.!هی یمون سرشکستگلب حوض واسه  میرو نبر

!پره یروح بچه ها م شهیبو غذا بلند م گهیساعت د هی.ابگوشت بار بذارم هیکه  اریب ریگوشت بگ ریس هی برو

گم  یبقچه که بهتون م.بقچه برگشت هیساعت بعد با  میو ن رونیبگه بلند شد و از خونه رفت ب يزیچ نکهیبدون ا بابام

 یتو اونو م دنیچیپ یو م دنیخر یم يزیچ یداشتن که وقت یشمیدستمال ابر هیم مردا هر کدو مایقد.دستمال بابام بود

.آوردن خونه

!وامونده س نیاز ا میکش یم یکه هر چ یشمیدستمال ابر نیـ امان از ا بابک

«خانم گفت يو زر میدیخند ییتا سه»

 يکله قند درآورد و گذاشت جلو هیو  ییخرده چا هیخرده گوشت و  هیبابام دستمالش رو واز کرد و از توش  خالصه

«!تموم شدها میکه فروخت نیکف دست زم هیپول اون !زن اوستا برسون کن«ننه و گفت

 یکه ماه ییآدما.گمیم یمن چ نیفهم یشماها نم!بهمون دادن ارویانگار دن!چشمامون برق زد میدیتا گوشت رو د ماها

!فهمن یرو مآبگوشت  یواقع يآد تو خونه شون مزه  یبار گوشت م هی

و  میبود کستهیربع نگذشته بو که ماها قندهارو ش هی..رونیباباهه اونارو داد به ما و خودش از خونه رفت ب خالصه

.میکردینگاه م گرویو همد مینشسته بود کاریو دوباره ب میآبگوشت رو هم بار گذاشته بود

 میدیدوباره پر ادیتا ظهر که بابام ب میکرد یسرباال نمما چند تا خواهر که تا اون روز جلو بزرگترمون !يکاریاز ب امان

!میکرد يو کتکار گهیبجون همد

 میچشم بهم زدن ته ش رو در آورد هیآبگوشت و تو  يزیبه د میو حمله کرد میکه بابام برگشت سفره رو انداخت ظهر

مام پخت و  يتو خونه  یعنی شون پشت در اتاق که میو گذاشت»مجمعه«تو معجومه  میندیرو چ فیچرب و کث يو ظرفا

!شه یپز م

حبه قند داد که ماهام  هی یکیدرسته واسه بابام و به ماها  ییچا هیو  ختیواسه ماها ر یینصفه چا هی یکیننه م  بعدش
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!میمون واسه بعد که مثل آب نبات بمک بیتو ج میو حبه قند رو گذاشت میمون رو اول خورد ییچا

!رو داشت یحبه قند واسه ما حکم شکالت خارج هیاونموقع ها !گمیتون مدارم به یچ نینیبب نیکن گوش

 هیبا  یکی یکیهام  هیهمسا ي هیبق.میلب حوض که بشور میو برد میما دخترا ظرفارو ورداشت ییبعد از چا خالصه

.شد داشونیمعجومه ظرف پ

شستن ظرفا !کردن یرپاکشیماها زاونام شروع کردن از .به ظرف شستن میو نشست میکرد کیسالم و عل هی باهاشون

 هی.میتو اتاق و دور تا دور اتاق نشست میو برگشت میبلند شد!دونستن یما رو همه م یزندگ ازیتا پ ریکه تموم شد از س

بلند  ماهام»نیتو اون اتاق کپه مرگ تونو بذار نیبر نیپاش.به من  نیزل زد هیچ«بعد بابام با تشر بهمون گفت قهیدق

.اتاق یکیتو اون  میو رفت میشد

!بکنن؟ دیبا کاریچ یبعدازظهر بدون سرگرم هیتو  يو پرانرژ کاریحساب کن چند تا دختر ب حاال

پشت پنجره که  میسدیپر یهمگ.اتاقمون ي شهیخورد به ش گیر هیکه  میدیدفعه د هیکه گذشت  یساعت مین هی

.نبود يخبر اطیتو ح میرو نگاه کردخردع دور و ورمون  هی.خواهر بزرگم سرمون داد زد و ساکتمون کرد

روبه رو  يرو پشت بوم اتاقا میسرمون رو که باال کرد.شهیخورد به ش گهیسنگ د هیدوباره .تو اتاقاشون بودن همه

!م آب کردن یقند تو دل آبج!طرف اتاق ما کنهیپرت م گیر رکمونیو با ت دهیکه دراز کش میدیهمون پسره رو د

.رو پشت بوم ایب یعنیپسره با دست بهش اشاره کردکه .گهیم یچ یعنید که دست به پسره اشاره کر با

رفتم  نیشد و سراغ منو گرفت بگ داریاگه بابا ب.نیبچه ها مواظب باش«بزرگم چادرش رو ورداشت و به ما گفت خواهر

«.مستراح

نگاه بد به من  هی».زنهیلت مپسره داره گو نیا.ینرو آبج«که چادرش رو گرفتم و گفتم رونیگفت و خواست بره ب نویا

.هل داد و رفت منو»رسه؟یحاال اندازه تو چسونه عقلمون نم گهید«کرد و گفت

!در رفت گهیخونواده مون از همد يها هیهمون موقع بود که پا دیشا ـ
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رفتم و  رونیچادرم رو سرم کردم و آروم از اتاق اومدم ب.نتونستم خودم رو نگه دارم.گذشت یساعت سه ربع مین هی

.که خواهرم رفته بود ییطرف جا

 یبود که اون وقتا توش کفتر نگه م یاتاقک هیته پشت بوم .رو پشت بوم دمیرفتم باال و رس اطیتو ح ياز پله ها آروم

کنار و نگاهش  دمیخودمو کش.رونیاز اون تو اومد ب یکه دزدک دمیباال پشت بوم پسره رو د دمیتا رس.داشتن

.رو رسوندم به اتاقک ودمخ.به من کرد و رفت يخنده ا هیرد شد از بغل من  یوقت.کردم

!که نشسته دمیگوشه خواهرم رو د هیعادت کرد  یکیچشمام به تار یوقت.بود کیتار یلیخ.واز کردم و رفتم تو درو

.به من کرد و دوباره سرش رو گذاشت رو زانوهاش ینگاه هیرو آروم بلند کرد و سرش

!جربه کرده بودرو ت زایچ یلیروزه خ هی

بابک بلند شد و .نگفت یچیه گهیروشن کرد و د گهید گاریس هیخانم سکوت کرد و  يزر میدیداستان که رس ينجایا»

بگم  یچ دیمونده بودم االن با.ومدین رونیو برد تو آشپزخونه و همونجا موند و ب ینیرو گذاشت تو س یخال يفنجون ها

!کنم کاریو چ

نصفه شب گذشته بود  2از  یبه ساعت کردم کم ینگاه هی.دیکش یرو م گارشیفته بود و سخانم تو خودش فرو ر يزر

«بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.بدم که بابک صدام کرد  يخانم رو دلدار يخرده زر هیخواستم 

؟يدار کاریچ ـ

.آرم یم ییـ دارم چا بابک

؟يکه صدام کرد یداشت کاریخب منو چ ـ

!ـ من صدات نکردم بابک

.رونیب ادیب الیاز فکر و خ میخانم حرف بزن يخرده با زر هی میبر.گم ها یم ـ

.آم یو م زمیر یم ییـ تو برو منم االن چا بابک
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«برگشتم و گفتم.افتادم طرف سالن که بابک دوباره صدام کرد راه»

؟یگیم یهان؟چ ـ

!دوا درمون یـ هان و درد ب بابک

!؟یکنیصدام م يدار کاریچ ـ

؟یکشیخجالت م یبهم بگ يخوایم يزیچ هینکنه !ندارم که صدات کنم يـ من با تو کار بابک

هاس؟ یشوخ نیحاال وقت ا!بابک یلوس یلیخ ـ

«منو نگاه کرد و گفت يهمونجور بابک»

!زده به کله ت؟ ـ

.رونیب ادیخانم بخنده و از فکر ب يبگو که زر يزیچ هیو  اریرو وردار ب ییچا ـ

بودم  شهیبخدا اگه من هنرپ!کنهیرو نگاه م یخوب نیداره صحنه به ا!رو چارهیلقکم؟ولش کن بـ مگه من د بابک

کنه و من تمام اون  میاون اتاقک کفترا قا يگوشه  هیدادم که منو  یبهش م خواستیکارگردان هر چقدر پول م

!نمیسکانس داستان رو بصورت زنده و بدون سانسور بب

!ییایح یواقعا ب ـ

!ام؟یح یبدبد کرده من ب يننه مرده کارا يدختر ساده  هیرفته با  گهینره غول د هیـ  بابک

«!هنوز صدا تو گوشم بود!چشمامو بستم و گوش کردم!کنهیصدام م یکس دمیراه افتادم طرف سالن که باز شن دوباره»

!کنهیداره منو صدا م یکیبابک بجون تو  ـ

 یت رو م یکدوم گوش ته؟اگه گوش راستت باشه دارن خوب!زنه یکنن گوش ت زنگ م یرو م بتتیـ دارن غ بابک

!جنبونن یگن اگه گوش چپت باشه دارن مرده و زنده ت رو م

«!تو سرم صدا کرد دوباره»
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!جاهام هس نیهم!کنهیداره منو صدا م یکیبابک بخدا  ـ

!ها يشد یجن یراست یـ پسر راست بابک

«.لم اومدمبل بابکم دنبا يتو سالن و نشستم رو رفتم»

!شده؟ یخانم ـ چ يزر

!کنهیداره صدام م یکی گهیـ م بابک

!کنه؟یصدات م یخانم ـ ک يزر

!!دونمینم ـ

.آد یم التیتو خ زایچ نیا يخسته شد.بخواب ریـ پاشو برو بگ بابک

«مگفت اریاخت یب!بود فیقشنگ و لط یلیخ يصدا هی!دمیواضح شن یلیبار صدا رو خ نیا.چشمامو بستم دوباره»

!!نیریش ـ

هزار وچهارصد سال خواب !هرچند!زن انگار خواب نداره نیا!صلوات یخانم ساسان نیریش نیـ بر پدر و مادر ا بابک

!میچرت بخواب هیبعد از نصفه شب  2ما ساعت  ذارهیو نم.هاشو کرده حاال سرحال و قبراق شده 

درخت و سرش رو گرفته باال و داره به پنجره  هیه به ش رو داد هیکه تک دمیدختر بلند قد رو د هی.پشت پنجره دمیپر»

«!کنهیما نگاه م

«!برام آروم دست تکون داد دیمنو د تا»

!!نگاه کن ایب!بابک خان ایب!باالخره اومد نیدید!گفتم خودشه نیدید ـ

!کفن تن شه؟ ایلخته !اومده؟ یحاال باچ!امام زمون ایـ  بابک

ااصبر !باشه يزیچ ینکنه جن!بسم اهللا بسم اهللا!!صبر کن  نینرو آرم!واستاده نیپائ نیه ادختر هی!بخدا گهیراست م...!ا

!کن پسر
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و در ساختمون رو واز  نیکردم و مثل برق چند تا طبقه رو رفتم پائ یکیآسانسور نشدم پله هارو چهار پنج تا  منتظر»

«رونیکردم و رفتم ب

هرچند که !اون رفته باشه یلیتخ يلمایف نیمثل ا نیرسم پائ ینه تا مکه نک دمیترس یم نیفقط از ا هیچند ثان نیا تو

!دختره اونجا واستاده هیخودش گفت !بود دهیبابکم اون رو د

لبخند قشنگ رو  هیو  کنهیش رو به درخت داده و واستاده و داره منو نگاه م هیهمونطور تک دمید رونیب دمیتا رس اما

!لب شه

 یبلند و تاب دار که تا کمرش م يهمون موها.کردمیفقط نگاهش م!پاهام رو نداشتم اریانگار اخت!سست شد پاهام

!بیهمون قد بلند و اندام خوش ترک!همون صورت قشنگ که مثل ماه بود!دیرس

!؟یـ پس چرا معطل بابک

!کار؟یچ نیپائ يتو اومد ـ

!فاتحه براش بخونم و برم هیـ اومدم  بابک

!گمیم يدارم بهت جد!يدیاز چشم خودت د يدید یکه ناراحت بشه هر چ یبگ يزیبابک بخدا قسم اگه چ ـ

...آخر شبه که يدخترا نیاز ا دیـ حاال از کجا معلوم که خودشه؟شا بابک

!گهیبسه د!حرف نزن گهیبابک د ـ

 يه خرد هی.زد یهنوز داشت بهم لبخند م.دمیرس کشینزد یوقت.رد شدم و رفتم طرفش ابونیگفتم و آروم از خ نویا»

کج کرد و دوباره بهم  گهیطرف د هیسرش رو به .اومد چشم ازش وردارم یدلم نم.م واستادم و نگاهش کردم گهید

«گفتم بهشآروم .سرش ي گهیطرف د هی ختیطرف ر هیقشنگش از  يموها. دیخند

مگه نه؟ ینیریتو ش ـ

«قشنگ برام تکون داد یلیرو خ سرش»
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؟ینک تمیاذ يخوایم ؟چرایهست یپس تو ک ـ

.کنم ینم تیمن ترو اذ ـ

.ینیریپس بگو که ش ـ

.نجامیکه من ا نهیا کنه؟مهمیم یتو چه فرق يبرا یول.ستمین نیریمن ش ـ

«دمیخند بهش»

.و من تنها بشم يبر يذار یخوابهام،نم يدفعه مثل تو هی گهید ـ

.دونم ینم ـ

.االن برو نیهم يبر يخوایاگه م ـ

برم؟ يذار یتو م ـ

.نه ـ

«دیخند بارهدو»

نجا؟یا ياومد يچه جور ـ

!يتو صدام کرد ـ

«دمیخند بهش»

.نیریش یقشنگ یلیتو خ ـ

.خوام درست نگاهت کنم یم نیبش نجایاایحاال ب.ستمین نیریمن ش یول ـ

!رو چمنا؟ نجایا ـ

.ایاره ب ـ

؟يدیچند دفعه منو ند نیمگه ا!؟ینگاهم کن يخوایتازه م ـ
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.نمیب یمن دفعه دومه که ترو م ـ

«.میچمن نشست يکنار درخت رو ییدوتا»

.کردیحرفامو باور نم چکسیه.يغصه خوردم تااومد یلیخ ـ

؟يدیتو کجا منو د ـ

!تو خوابم ـ

«نگاهم کرد وبعد گفت فقط»

.بهیعج یلیاما برام خ کنهیتمام وجودم باورت م.خونمیاز چشمات م نویا.یگیدونم که دروغ نم یم ـ

؟یمیهنوزم مثل قد رونیب يحاال که از خوابم اومد یعنی ییجانیتو که ا نیریش ـ

!یگیم یفهمم تو چ یمن نم ـ

؟یهست يبگم تو همونطور که تو خواب بود خوامیم یعنی ـ

!من وجود دارم نیبب!ریدستمو بگ ایب!ستمین ایرو هی ایخواب  هیمن  ـ

!کردنیباور نم نایا!يدونم تووجود دار یمن م ـ

بودم؟ يچه جور من تو خواب تو ـ

«نگفتم یچیو ه نیرو انداختم پائ سرم»

بودم؟ يمن تو خوابهات دختر بد ـ

!اصال!نه نه ـ

!بودم که ناراحتت کرده؟ یتو خوابت من چ.پس بهم بگو ـ

«نگفتم يزیکردم و چ نگاهش»

.بدونم خوامیم.بهم بگو ـ
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«بهش گفتم آروم»

.یداشت ،شوهريخوابم که بود يتو تو ـ

«و گفت دیرد و خندک نگاهم»

.شوهر ندارم يداریاما من تو ب ـ

«.نهیمو نب هیسرمو گذاشتم رو زانوهام که گر. دیگفت بغضم ترک نویا تا»

!؟یکنیم هیچرا گر ـ

.نداشت دهیبرام زنده بودن فا گهید يکه تو شوهر دار دمیفهم یم م يداریاگه تو ب ـ

«گفت کردیبا دستاش اشکهامو پاك م کهیبعد در حال یاه کرد و کمزانوهام بلند کردم و تو چشمام نگ ياز رو سرمو»

!دمیند یقیاشک ها حق نیرو مثل ا یقتیحق چیه ـ

.باور کن.نیریدوستت دارم ش یلیخ ـ

.ستمیتو ن نیریاما من ش.رو مثل عشق تو درك نکردم یعشق چیه!نجایباور کردم که اومدم ا ـ

.دوستت دارم یباش یتو هرک. کنهینم یبرام فرق گهید ـ

«و دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت دیخند بهم»

.ت شیآم پ یبازم م.حاال برو  ـ

!آم یباهات م يهرجا بر!يذارم تو بر یمن نم ـ

!یدون یتو هم نم!دونم ینم یچیآخه من هنوز ه ـ

.دونم یچرا من م ـ

!مدون یمنم اسم ترو نم!یدون یاسم منونم یتو حت!؟یدون یم یتو از من چ ـ

؟يبر يخوایم ـ
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!برم دیبا ـ

.آم یپس منم باهات م ـ

.ستیتو ن يرم جا یکه من م یی؟اونجايآ یکجا م ـ

!منم همون جاس يجا یهرجا تو هست ـ

«داد و چشماشو بست هیو دوباره به درخت تک رفت»

؟يمنو دوست ندار ـ

.دونم ینم ـ

حاال .شمیپ يو برگرد یروز عاشق من بش هیکه توام  کنمیفقط دعا م.یناراحت بش خوامینم.آم یدنبالت نم.پس برو ـ

.نیریبرو ش.مونم  یمنتظرت م.هر چقدر که طول بکشه

«.قشنگ بود که زبونم بند اومد يجلوم،بقدر اومد»

.بهم بگو يخوایم یبرات بکنم؟هرچ يخوایکار م یچ نیبب ـ

.خوامیفقط ترو م ـ

!يدیفهم یکاش م!تونم یمن نم ـ

.نیریرو شب!یستیعاشق ن ـ

«.نگاهش محکم تو چشمام قفل شد.برگشتم نگاهش کردم.بابک اومد و بازوم رو محکم گرفت.دیزانوهام لرز تو»

.که اسمتون هس یهرچ ایخانم  نیریش دیـ بر بابک

ن؟یهست یشما ک ـ

.نمیآرم يمن پسرخاله  ـ

.اسمتم مثل خودت مردونه و قشنگه.دونم یحاال اسمتو م!نیآرم ـ
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!ن؟یهست یک ن؟شمایاومد یچ ياصال برا!ن؟یکرد دایپ نجارویا يجور نجا؟چهیا نیرااومدـ چ بابک

.نیاومدم دنبال آرم ـ

!؟یچ يـ برا بابک

!دیکش یچون تمام وجودم منو بطرفش م ـ

!نیـ پس دوستش دار بابک

.نیمواظبش باش.خونه نشیببر ـ

«رو صورت من و گفت دیدست شو کش بعد»

!گهیرو بهم م قتیحقاشکها  نیهنوزم ا ـ

«شد ور فت و من نگاهش کردم نشیسوار ماش.رفت  بعد»

.تو میبر ایب!خجالت بکش نره خر!یکنیم هیزرزر گر يننه مرده دار يبچه ها نیا نیع!گهیـ بسه د بابک

.فهمم یمن حال اونو م.خانم ـ سربه سرش نذار بابک يزر

«خرده بعد بابک گفت هی.میبدون حرف نشست یباال همگ میدیرس یوقت.دستامو گرفتن و بردنم تو خونه ییدوتا بعد»

 میما رفت ایما  یکه اومده تو زندگ نهیآرم نیهمه ش خواب ا نایا!نجا؟یچطور اومد ا!بود؟ یک نیا!شه؟یم يچه جور میا ـ

ن؟یتو خواب ا

!یکی نیبودم اال ا دهید يزیهمه جور چ میتو زندگ!آرم یخانم ـ منم سر در نم يزر

!هیبه چ یچ يخر تو خر نیتو ا میبفهم دیشا میدم کنم بخور ییچا هیبلندشم !م؟یشد ییـ نکنه دعا بابک

من بود کجاس؟ بیکه تو ج ياون بطر!حرفا گذشته نیو ا ییخانم ـ کار از چا يزر

!ن؟یدیحاال د.نیکرد یمنو باور نم يحرفا چکدومیشما ه ـ

اومده تو  شیسال پ يدختر خوشگل مال هزار و خرده ا هیگفتم  یاومدم بهت م یتوام اگه من م.ـ شلوغش نکن بابک
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!يکرد یاومد جلو در خونه م باور نم یکله م هیبعدازنصفه شب از تو خوابم  2خواب منو بعدش ساعت 

 یباور نم دمیچشمام د نیبا ا بیو غر بیعج زیسن و سال هزار تا چ نیمنم که تا به ا.بابک گهیخانم ـ راست م يزر

!کنم

به نظر من  میکن یتمام مسئله رو دوباره با دقت بررس دیبا.جلو میقدم به قدم و گام به گام بر دیبا نیدون یـ م ابکب

تا سردلمون سبک بشه  میگل گاوزبون بکن ي هیتنق هی یکی میبر میبهتره بلند ش.فکرمون وازشه یهمگ نکهیا يبرا

!میحرف بزن گهیبا همد مینیبعد با فکر باز بش

.بهتره یدم کن ییچا يهمون بر!نم ـ خاك تو گورت نکننخا يزر

«دم کرد و اومد و گفت ییرفت چا بابک»

خواست؟یم یتو خواب از تو چ.نمیبب نیبش نجایا نیآرم ایب ـ

«.مبل نشستم هیرو  رفتم»

!رهاش کنم دیگفت با یم.گفت کمکم کن.خواست ینم يزیچ ـ

؟یرهاش کن دیبا یاز چ ؟نگفتيـ آخه نگفت چه جور بابک

؟يکجا بر یکن کاریخانم ـ نگفت چ يزر

.نگفت یچینه ه ـ

خدا به داد برسه اگه قرار !نجایراه افتاده اومد ا م،خودشینکرد!میبراش بکن یراتیخ رویخ هیمن گفتم  نیدیـ د بابک

!داره یشهر و مرده ور م!روسیسلف س شهیم!یراتیدنبال خ انیو ب فتنیبشه تمام اموات خودشون راه ب

خودشم گفت که من .دخترك روح و مرده و جن نبوده نیقدر مسلم ا.میبکن دیبا کاریچ نمیخانم ـ پسر بذار بب يزر

.ستمین نیریاون ش

حلوا درست  هیآرد سنگک ندارن که  نجاهایکه ا نهیا ین؟بدبختیحلوا درست کن نیخانم شما بلد يـ زر بابک
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 یبوم هیاموات  نیهرکدوم از ا شهیتا بوش بلند م نیباور کن!فتمحلوا براتون بگم کم گ نیا تیاز خاص یهرچ!میکن

!رن یو م رنیگ یکشن و سهم خودشون رو م

!؟يدار یور نم یبابک دست از شوخ ـ

 هیارواح سرگردان باشه تا  نیکه در رابطه با ا سین میزیچ ی،ارگاني،نهاد یسازمان هی!کنم؟ کاریـ آخه بابا چ بابک

!تجمع کردن متفرق کنن نجایروح ها رو که ا نیا نایو ب میزنگ بهشون بزن

.انقدر حرف نزن.میبخور اریب ییخانم ـ پسر بلندشو برو چند تا چا يزر

.دهیدم نکش ییـ چا بابک

.دهیتو برو حتما دم کش دهیخانم ـ چرا دم کش يزر

شاه  اریآشپزخونه و روح خشا ترسم برم تو یم!شماها پام رو اونورتر بذارم شیاز پ کنمیـ راستش من جرات نم بابک

و  نمیشب خوابش رو بب دیفکر کنم شا الورنیبه سوف یه خوابمیگم ها خوبه منم از امشب که م یم!رهیمو بگ قهیو  ادیب

!میفهم یبهتر م گرویهم عصر خودمونه و زبون همد حداقلآد  یاون تازه زودتر م!در خونه مون ادیصبح خودش ب

!من ياومد کاباره  یبار م هی یماه نیا!سیکه روح ن دخترك نیخانم ـ بابا ا يزر

ش رو  هیروح میبتون دیشا ينطوریبه کدوم خواننده عالقه داشت؟ا شتریب نیدینفهم!ها هیا يـ عجب روح ددر بابک

!میبهتر درك کن

کرد؟یم کاریشما چ ياومد کاباره  یم یخانم وقت يزر ـ

 یو م کردیو چند تا آهنگ گو م خوردیشست و شامش رو م یم ییگرفت و تنها یم زیم هی یچیخانم ـ ه يزر

.باشه کیتار يکه جا کردیرو انتخاب م يزیشترمیب.رفت

!دیفهم زایچ یلیخ شهیم نایت خب از هم بابک

د؟یفهم شهیم یچ ـ
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اموات دوست و آشنا  نیب سیگفت که چون حتما اخالقش خوب ن شهیاومده م یتنها م شهیـ اوال که چون هم بابک

شسته  یم یکیسوم چون تو تار!راتیو خ ریآد دنبال خ یکه خودش م هی یروح نیا خوردهیدوم چون شام م!ارهند

 يو حاال در آخرت دچار شب کور ردهداشته وبه چشم پزشک مراجعه نک یچشماش ناراحت اتیاحتماال در زمان ح

 یجالب توجه جیبه نتا میتون یم میبر شیو بدون در نظر گرفتن خرافات پ یاگه با اطالعات و علم نیبب!مزمن شده

!میکن دایدست پ

!رهیگ یم یو به شوخ زیهمه چ.نهیکارش هم شهیهم!خانم يزر نیبب ـ

در !کنمیم بیرو خونه به خونه تعق تیم نیا يدارم ردپا.کنمیبا مسئله برخورد م یمن دارم علم!؟یچ یعنیـ  بابک

نداره و آزاد  یکه شب جمعه ها مرخص شهیاومده پس معلوم م یم التیبار به تعط هی یروح چون فقط ماه نیضمن ا

!هی یروح خوش ذوق و قرط کیناز بشه  یروح که اله نیکه ا نهیم ا گهیمهم د ينکته !سین

واسه مون در  وتریاز تو کامپ اشویو آدرس اون دن لیقبرستون تا اسم و فام يبه مامورا نیبد هیمشخصات رو کاف نیهم

!ارنیب

 یچیه میو باهاش صحبت نکن ادیدختر خودش ن نیتا ا میکن یوقت مون رو تلف م میبه نظر من ما دارخانم ـ  يزر

.شهینم رمونیدستگ

!کرد شهیم م گهیکار د هیـ  بابک

«کردم نگاهش»

 نیروح خوشگله که اومده ا نیو ازش بپرس که ا نیریتلفن بزن به ش هیچرمه  کهیبا اون ت يدیـ امشب که خواب بابک

.کن ادداشتیرو  نیریشماره ش!نه ای يتو فرستاد روایدن

 غامیپ نیریواسه ش زیخسروپرو لیاگه اونجا نبود زنگ بزن به موبا....برزخ ـ بهشت یت،داخلی،ابد تینها یصفر ب سه

چطوره؟!بذار
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دوازدهم فصل

 ياثر گهیا انگار دچرمو با خودم بردم ام کهیمن اون ت میکه بخواب میرفت ییحرفا سه تا نیشب بعد از ا اون

.ومدیبخوابم ن نیریخوابم برد اما ش.نداشت

سبد که توش دو تا قابلمه بود اومد  هیبود با  ایرو.میزنگ در از خواب بلند شد يبود که با صدا ازدهیحدود  ساعت

«بابک در رو واز کرد.باال

.ـ سالم ایرو

.تو نیبفرمائ.ـ سالم  بابک

«و گفت دیکش ازهیخم هی بعد»

ه؟یچ نایا ـ

ن؟یخرده زود اومدم؟خواب بود هیـ انگار  ایرو

 هیچ نایا!ایو اون دن ایدن نیا نیب یشده پل ارتباط نجایا!نداره یزمان معن گهیخونه د نیتو ا.سیمهم ن چیـ ه بابک

؟يآورد

«گفت کردینگاه م دیکشیم ازهیکه مات داشت بابک رو که هنوز خواب آلود بود و خم ایرو»

.گفتم امروز ناهار رو من درست کنم.س مهینج و خورشت قبر یکم هی ـ

خونه رو مرده ور  نیکه ا کشهیطول نم قهیدق هی،يآورد يپلو نذر مهیاگه اموات بفهمن ق!داد نزن!!سیـ ه بابک

؟يدیمرده که ند ياومد یتو راه که م!تا بوش بلند نشده خچالیزود ببر بذار تو !دارهیم

!دم؟یند یـ چ ایرو

.تو ایاال فعالبـ ح بابک
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شد و تا دست و صورتش رو  داریخانمم ب يزر.خچالیمات اومد توخونه و بابک قابلمه ها رو گذاشت تو  ایرو»

کرد و بابک  فیرو تعر انیجر ي هیخانم اومد و بق يکرد و بعد زر فیاونا تعر يرو برا شبید انیبابک جر.بشوره

.شم داریمن ازخواب ب منتظر نشستن تا یدوش گرفت و اومد و همگ هیرفت 

«ازجام بلند شم نداشتم نکهیا يبودم اما حوصله  داریب منم

.انهی دهیرو د نیریدوباره خواب ش نمیکن بب دارشیخانم ـ بابک برو ب يزر

 دارشیوسط خواب ب نکهیگند اخالق هس چه برسه به ا شهیم داریصبحا که ب شینطوریهم نیا!ـ نه نه نه بابک

!رو کهیخوردش مرت شهیمن عسل م نم شیاونوقت با ش!میکن

.نه ایبه خوابش اومده  نیریش!شد یچ نمیبب سیخانم ـ آخه دل تو دلم ن يزر

 نیریکه توش ش میبگ یکلمات یعنی!میجات صحبت کن ینیریاز ش ییهرسه تا دیبا دارشهیب میـ اگر بخوا بابک

 نیبفرمائ ینیریکه ش کنمیبهتون تعارف م یمنم ه!نایب نیریش نیبگ یخانم شما ه ين،زریریش ییتو بگو چا ایرو!باشه

!نیکن لیم

!ااهللای!دو سه همه،همه با هم  کیحاال !شهیم داریرو بشنفه ب نیریتا اسم ش ينطوریا

«و سالم کردم رونیخنده م گرفت و ازجا بلند شدم و اومدم ب دمیکه شن نارویا»

؟يخوریم ینیری،شیکام باش نیریش!عسل من نیریماهت ش يـ سالم به رو بابک

!کنم یزبون نیریبرات ش خوامیامروز م!میپلو دار نیریناهار ش!آوردم نیریش ییچا برات

؟یباز معرکه گرفت!گمشو ـ

تا بهت  ایت رو بپرون و ب شیتوالت شلوغ نشده برو دست به آب بکن و ج دیـ شما فعال تا صف مستراح ،ببخش بابک

!بگم

!تیترب یب ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٨

و مات  جیگ ایرو.رونیو اومدم ب دمیدوش گرفتم و لباس پوش هیکردم و رفتم  یسالم و احوال پرس ایخانم و رو يزر با»

«دیپرس هیبعد از چند دق.کردیمنو نگاه م

!داره؟ قتیحق گهیکه بابک م نایا نیآرم ـ

!نداره یداره و چ قتیحق یدونم چ یخودمم نم گهیباور کن د ایرو ـ

!يارتباط برقرار کرد گهید يایراحت باارواح در دن یلیدر واقع تو خ!مهمه؟ مسئله چقدر نیا یدونیـ توم ایرو

.دخترك نه مرده س نه روح نیگفتم ا شبمیخانم ـ بابا من د يزر

دخترك  نیباز بحث مرده بودن و زنده بودن و روح بودن و روح نبودن ا!اول مون يسرجا میبرگشت!ریـ نخ بابک

حمال  ي کهیاگه گفت آخ مرت!تو تنش کنمیسوزن م هی یواشکیفعه که اومد من د نیه؟ایچ نیدون یاصال م.شروع شد

نگاه سرد به من کرد و بعدش من شدم  هیو  گشتامااگه بر.که نه روحه و نه مرده میفهم یهمه م!؟یکنیم نیچرا همچ

!اومده ایکه طرف روحه و ازاون دن نیخرچوسونه بفهم

«حالت ناراحت بخودش گرفت و گفت بعد»

رو  قمیرو من و ر نیدفعه پاتون رو نذار هیکرد و خرچوسونه شدم  نیمنو نفر یوقت هیکه  کنمیقط خواهش ازتون مف ـ

!نیاریدر ب

«خنده ریزدن ز همه»

!بابک؟ يرو شروع کرد یباز شوخ ـ

و  دیدج يزن نسبت به کفن ها يمرده ها!دمیروحه؟آهان فهم ایطرف زنده س  میبفهم يپس ما چطور!بابا يـ ا بابک

کدوم  دیدفعه پرس هیاگه !سهیدراومده که پ دیکفن مدل جد هیبهش  میچطوره بگ!دنینشون م تیمد روز حساس

!که زنده س نیاگه با تعجب نگاهمون کرد بدون!که طرف مرده س نیفروشنش بفهم یفروشگاه م

«میدیهمه خند دوباره»
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؟یو حرف نزن یتو ساکت باش قهیفقط ده دق شهیبابک م ـ

بخوابت اومد؟ نیریش شبید نمیحاال بگو بب نیخانم ـ آرم يزر

.دمیخوابش رو ند شبینه د ـ

.يبود دهیدوبار بهت سر زددم راحت خواب شبید.ـ خوابت که خوب بود بابک

.ومدیبخوابم ن نیریآره خوابم برد اما ش ـ

 يپریم ایرفت؟از سر شب  ادتی شبوید!تو؟ یهست ییعجب آدم پرو!وفا یب زیه ي کهیمرت ادیـ تف به روت ب بابک

بهت  یچیه نیریش ياونوقت توقع دار!يذاریدرخت قرار م ریدخت خوشگل ز هیبا روح  ای!يریدختر مردم رو گاز بگ

!کردمیبودم نگاه تو روت نم نیریش ياگه من جا!نگه و باهات قهر نکنه؟

«!اون ور دیمتر پر هیبابک از ترس .گفت زنگ در رو زدن  نویتا ا»

!ها دمیترس!هی ییچه زنگ بد صدا...!ـ اه بابک

«!دیبه تته پته افتاد و رنگش پر میدیدفعه د هیرو روداشت و جواب داد که  فونیآ بعد»

 نیبفرمائ کنمیخواهش م!نجاسیخبر مرگش ا نیبله بله آرم!خاك بارتون خبر نبره!امرزدتونیخدا ب!ـسالم خانم بابک

تمام  يمابه رو يبخدا درخونه !تو خونه نیآورد یم فیتشر وارید يازتو ایجره از پن ن؟خبیاصالشما جرا زنگ زد!باال

!ارواح وازه

«رو گذاشت سرجاش و به من گفت فونیکه در رو وا کرد و آ میکردیمات بهش نگاه م یهمگ»

!زادهیآدم ریکه همه کارات غ نیخدا مرگت بده آرم ـ

!بود؟ یک ـ

!آد باال یداره م!نهیریش!بکن يفکر هیبلندشو بدبخت !گرفتن ادیخونه مون رو  مرده ها راه گهید!میشد چارهیـ ب بابک

برگشتم .با آسانسور ایاد باال  یدونستم که با پله م یحاال نم.رونیدر و واز کردم و رفتم ب!طرف در دمیگفت پر نویا تا»
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«.کننیدارن منو نگاه م جیخانم و بابک مات و گ يو زر ایکه رو دمید

و  ادیخوند که روحه از آدم خوشش ب دیبا ییموقع ها چه دعا نیا نمیبگو بب یکنیتو که احضار روح م. جونایـرو بابک

!به کارمون نداشته باشه؟ يکار

«جا خورده بود گفت یکه حساب ایرو»

!ستمیبلد ن یچیبخدا من ه ـ

!داده؟ ادیبهتون  یکه شاگرد اول تون بود چ رهیهمه وقت اون زن پ نیـ پس ا بابک

«!رونیمن از توش اومد ب نیریما واستاد و درش وا شد و ش يآسانسور تو طبقه  بعد»

تنش بود که انداخته بود رو شلوارش و  رهنمیپ هیبود و  دهیپوش نیشلوار ج هی. کردمیواستاده بودم و نگاهش م فقط»

 يرسد یشتش که تا تو کمرش مقشنگش رو هم بافته بود و انداخته بود پ يموها.کمربند قشنگم بسته بود دورش هی

«گفتبه صورتم و  دیو دستش رو کش دیآروم اومد جلومو بهم خند

زود اومدم؟ يدید ـ

تو خونه؟ یدعوتم کن يخواینم

.«دفعه بابک اومد جلو و گفت هیگفت  نویا تا»

!فاتحه.کنمیتو خواهش م نیبفرمائ ـ

«گفت نیریخنده که ش ریز میزد همه»

!و خاك براتون خبر نبره؟ امرزدتونیگفت خدا ب یم یچ ونفیآ يدوستت پا نیا»

با  ایکه شما از اون دن ياز همون روز نیباور کن!ترو خدا نینش یشما عصبان!گفتم يبد زیـ غلط کردم اگه چ بابک

 يواقعا برازنده !؟یچه متانت!؟یچه ابهت!؟یبه به چه جالل!دورادور خدمت تون ارادت داشتم نیتماس گرفت نیآرم

چطوره حالشون؟سالمتن که انشااهللا؟سالم منو !زمیپرواز ارادتمندان جناب خسرو یکیاصال من !نیاس که ملکه باششم
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زن  دیخانم با نیریمن هر جا نشستم گفتم که واقعا ش نیبهشون بفرمائ.نیخدمت شون برسون یلیخ یلیخ

 هیبپر  نیآرم!و ترو خدا،دم در که بدهت نیبفرمائ!گردن کلفت فرهاد ي کهیشدن نه زن اون مرت یخان م زیخسروپرو

!جلوشون میازبند اریطاق شال ب

«.تو خونه میبعد رفت کردیلحظه به من نگاه م هیلحظه به بابک و  هیو  دیخند یم نیریش»

 میندار یراتیترو خدا تو خونه خرما و حلوا خ دیببخش!بهتره نینیرو به قبله بش نجایا نیبفرمائ کنمیـ خواهش م بابک

 نیقاشق بذار هیآرم  یم کشمیبشقاب م هیاالن  میدار یعال یلیخ ينذر يپلو مهیق هیخدمتتون،اما  رمایب

!تون شاد ن،روحینکن یبیترو خدا،غر نیبفرمائ!دهنتون

«منو نگاه کرد و گفت دیخندیکه همه ش م نیریش»

 !گه؟یم یدوستت چ نیا ـ

.یکنیعادت م نیا يکم کم به چرت وپرتا.نیبش ایب ـ

 يو زر میکردیو نگاهش م میطرفش واستاده بود هیمن و بابک .مبل نشست و به ماها نگاه کرد هیرفت رو  نیریش»

«با خنده گفت نیریش.کردنیطرف واستاده بودن و نگاهش م هی امیخانم و رو

ن؟ینیبش نیخواه یشماها نم ـ

زیو ب به سنبل و عنبر يآراسته ا زیرب تو جمال آن مه مهر انگ ایخانم ـ  يزر

زیحکم چنان است که کج دار و مر نیننگر ا يکه در و یحکم چنان کن پس

!؟ دهیآفر یچ!خلقتش نیقدرت خدا برم با ا قربون

«و گفت دیخند نیریش»

.بار اومدم کاباره تون نیتا حاال چند.شناسم یمن شمارو دورا دور م ـ

واقعا که !خانم نیریشما شدم ش يما عاشق چهره منم صادقانه اعتراف کنم اگرچه خودم زن هستم ا دیـ با ایرو
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!دیبائیز

«و گفت دیخند نیریش دوباره»

 نیگ یها که شما م ياما اون طور.ممنونم یلیخ یلیهاتون خ فیدرهر صورت ازتعر!نیریش نیگ یشمام که به من م ـ

.ستمین

.اریقهوه درست کن ب هیجون بپر  ایـ رو بابک

«طرف آشپزخونه گفت رهیداره م ایرو دیکه د نیریش»

.ممنون یلیخ خورمیبگم من صبح ها قهوه نم دیبا نیقهوه درست کن نیخواهیمن م ياگه برا ـ

فقط .سیما درست طبع ارواح دست مون ن یغنی.نیبخور نیدار لیم یصبحا چ نیپس خودتون بفرمائ دیـ ببخش بابک

!زایجور چ نیو خرما و حلوا و ا دنیمراسم ختم و شب هفت و سرخاك قهوه م نیکه تو ا میدون یم نیهم

«و گفت دیدوباره خند نیریش»

ن؟یکن یم راتیرو خ زایچ نیمرده ها فقط هم يشما برا نمیبب ـ

مون رو واسه  ستیتمام هست و ن!جون ماس و جون مرده ها مون!میکن راتیخ نارویفقط هم میخوریـ ما گه م بابک

قبرستون که  نیرم سر هم یزنم م یوانت بار م هیمن شب جمعه  نیآرم نیبه جون ا نیباور کن!میکنیم راتیشون خ

ژامبون  چیموز،از ساندو ریو آب آناناس و ش کیوئگرفته تا سان ک یقوط يوسط شهره،جونم براتون بگه که از نوشابه 

ما تا حت!کنم یم راتیخ نیکه فکرشو بکن یسوپ قورباغه گرفته تا صدف آب پز؛هرچ ف،ازیو رست ب کیگرفته تا است

 يکارا نیا ایکه تو اون دن کنمیفقط خواهش م!دهیبشقابم به روح مبارك شما رس هیکردم  راتیکه خ زایچ نیحاال از ا

.که فراموش نشه نیکاغذ منظوربفرمائ يگوشه  هیمنو 

حرف بزنم؟ نیریمنم با ش ياجازه بد قهیدق هیفقط  قهیدق هیخواهش کنم  شهیبابک م ـ

از ما شاد  شونیروح ا دیفاتحه بخون شا هیحداقل تو دلت !یکنیرو نگاه م شونیهمه ش ا!یزن یـ تو که حرف نم بابک
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!بشه

«گفت نیریخنده که ش ریز میزد همه»

!مگه من مرده م که برام فاتحه بخونه؟ ـ

.«نشست و با لبخند گفت نیریمبل کنار ش هی يقدم اومد جلو و رو هیآروم  بابک»

ن؟یدور از جونتون هنوز فوت نکردخانم،شما  نیریش دیببخش ـ

«دیخندیفقط م نیریش»

!نیازخدا گرفت يا یـ هزار ماشاالتون باشه،چه عمر طوالن بابک

!و پنج ساله مه ستیمن فقط ب ـ

حساب  یچیش ه گهیبگم هزار و چهارصدسال د خوامیم یعنی!دنیآموزش نم قیجمع و تفر.ایاون دن دیـ ببخش بابک

!س؟ین

!نیبابک رو ساکت کن نیا قهیدق هی نیایخدا بخانم ترو  يزر ـ

«و گفت دیخند نیریش»

!هست یک نیریدونم ش یاصال نم!ستمین نیریبخدا من ش!نیگ یم یآرم شماها چ یمن سردرنم ـ

!گهیشوهر شماس د زخانیزن خسروپرو نیریـ ش بابک

«خانم گفت ياومدن رو مبل نشستن و زر امیخانم و رو يزر»

.یهست یو کخودت بگ زمیعز ـ

«به من کرد و گفت ینگاه مهربون نیریش»

.گهیم نیریشناسه و چرا بهم ش یو م دهیبگه که منو کجا د نیآرم دیاول با ـ

دختر  نیا يرو برا نیآرم يخوابها نیو ا يریش انیتا ماها جر اریب ییچا ینیس هیجون تو برو  ایخانم ـ رو يزر
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.میکن فیخوشگل تعر

رفته  یحساب.میکرد فیتعر نیریش يبرا زویخانم همه چ يمن و بابک و زر.برگشت ییچا ینیس هیرفت و با  ایتارو»

«دیکه گذشت از من پرس یکم.کنهیتعارف م ییکه متوجه نشد که بهش چا يبود تو فکر طور

!من بود؟ هیدرست شب يدید یکه تو خواب م یاون زن ـ

«رو بهش تکون دادم سرم»

خواست؟یم یاز تو چ ـ

.که بهش کمک کنم استخویم ـ

؟یچه کمک ـ

.بدم،رهاش کنم دنجاتشیگفت با یم ـ

.!زه؟یهمسر خسرو پرو نیریاون وقت اون خانم گفت که ش ـ

.آره خودش گفت ـ

«سخت تو فکر رفته بود نیریش»

ه؟یاسمت چ یهست یکه ک زمیخانم ـ حاال تو بگو عز يزر

«گفت خوردیرو م ییآروم آروم چا کهیسرش رو بلند کرد و درحال نیریش»

!من مرادم ـ

!زن؟ ای نیشما مرد!نیببخش!ـ مرادخان سالم عرض کردم بابک

«مکث کرد و گفت یکم نیریش»

.من هستن رویو پ دیمر يادیز یلیخ يعده  ـ

«بعد بابک با تعجب گفت قهیدق هی. میکردیفقط نگاهش م همه»
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!ن؟یغمبریشما پ یعنی ـ

.شفا دهنده هستم کیمن .نه ـ

!ن؟یـ دکتر بکبا

.شفادهنده م ـ

!ـ شفادهنده که خداس بابک

.تون مردم رو شفا بدن یکه اونا م دهیرو م ییقدرت ها یخداوند به کسان ـ

!ن؟یاز همون آدمها هست یکیـ وشما  ایرو

.درسته ـ

...قولنج من چن وقته نیخدا عوض تون بدن،ا يـ ا بابک

!نمیبابک حرف نزن بب ـ

«تمگف نیریبه ش بعد»

آرن؟ یم مانیو اونام به تو ا يدیتو مردم رو شفا م یعنی ـ

.يزیچ نیهمچ هی بایتقر ـ

!؟يدار یقدرت نیهمچ هیتو  یعنی ـ

.گهید يوقدرتها ـ

!؟يدار یچه قدرت گهید ـ

!کنم دایتونستم ترو پ نکهیهم ـ

!؟يکرد نکارویا يچه جور ـ

.با قلبت،با ذهنت.يتو صدام کرد ـ
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من؟ شیپ يخاطر اومد نیهمفقط به  یعنی ـ

.نبود نینه ،تنها ا ـ

 رمونیگ یدکتر مجان هیبذار حداقل حاال که .نکن یجون ترو خدا اوقات تلخ نیآرم!شهیاالن دعواشون م!ـ آخ آخ بابک

!اومده ازمون ناراحت نشه قهر کنه و بذاره بره

کنن؟یم کارایتو چ يبرا دهایمر نیا ـ

«به من کرد و گفت ینگاه هی.سکوت کرد نیریش»

.که من ازشون بخوام يهرکار ـ

؟يخوایازشون م کارایتو چ ـ

.دیفهم یقبل یراحت و بدون آگاه شهیو که نم زیهمه چ نیآرم ـ

.جلو میبهتره آروم آروم بر. گهیخانم ـ راست م يزر

هم دختر هس و هم پسر؟ یعنین؟ یو مرد با هم قاط د،زنیمرام جد نیا ن،تویـ ببخش بابک

.اره ـ

شتره؟یـ کدوما تعدادشون ب بابک

.ادترهیجوون توشون ز يالبته دختر پسرها.هم زن هست هم مرد ـ

شما کتاب  نیببخش!مذهب حقه مشرف بشم نیبگم که به ا دیبا یمن چ!بشم دیجد نید نیمن قربون ا یـ اله بابک

!ن؟یگیخودتون جزوه م ای نیدار یآسمان

«گفت که غش کرده بود از خنده نیریش»

.چکدومیه ـ

گسترده بشه و تمام جهان رو در  ایمذهب تو تمام دن نیهرچه زودتر ا شااهللایا!یبرحق نیچه آئ!ـ به به  بابک
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نوك سوزن گز  هیخرده اندازه  هیاگه پسرا با دخترا  یعنی!نیکن یکه نم يریسخت گ دیجد نید نیتو ا نمیبب!رهیبرگ

!سنینو یبرن پاشون که گناه نم

«دمیکه گذشت ازش پرس یکم.خنده  ریز میزد همه»

!بود؟ يجد یکه گفت نایهمه ا ـ

.نیآره ارم ـ

!؟یدون ینم غمبریتو که خود رو پ ـ

.شفادهنده م کینه من  ـ

!یتو هنوز اسمت رو به ما نگفت زمیخانم ـ عز يزر

«لبخند قشنگ گفت هیبه من کرد و بعد با  ینگاه برگشت»

ن؟یآرم یش یباشه تو ناراحت م نیریاز ش ریغ يا گهید زیاگه اسمم چ ـ

!ثبت احواله که ناراحت بشه يمامور اداره  نیمگه ا!چه مربوطه؟ نیبه ا!ناراحت بشه کنهیغلط م نیـ ارم بابک

.نداره یفرق چیمن ه يبرا ـ

«تو چشمام نگاه کرد و گفت دوباره»

.اسمم بهاره.بهار ـ

!بهار.خانم ـ اسمش م مثل خوش قشنگه يزر

.قشنگه نیریبهارم مثل ش ـ

ن؟یآرم یاز ته دلت گفت نویـ ا بهار

.آره از ته دلم گفتم ـ

؟يخانم ـ بهارجون ناهار که نخورد يزر
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.شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتریب گهیبرم،د دیبا یـ نه ول بهار

خدا تعارف  ن؟ترویدار لیم یواسه ناهار چ نیحاال بفرمائ!نیبر نجایشما ناهار نخورده از ا ذارمیـ مگه من م بابک

فاتحه ناهارتون رو  هیبا!که به روح تون برسه میواسه تون بخون نیبگ نیهوس کرد یحاال هرچ!هس یهمه چ نینکن

خوبه؟ میشروع کن

.بابک یالل بش ـ

«دنیشروع کرد به خند بهار»

؟يکه دوست دار مهیق.پلو درست کرده و آورده مهیخجالت مون داده و برامون ق اجونیخانم ـ امروز رو يزر

.نخوردم یرانیا يراستش االن چندساله که غذا.میرونیا يـ من عاشق غذاها بهار

که برات درست کنه؟ سین یـ مگه کس ایرو

بعد از سالها شما .ارتباط ندارم یبشه گفت من اصال با کس دیدر واقع شا یعنی.ارتباط ندارم یرانیا چیمن با ه.نه بهارـ

!من باهاشون دوست شدم و اومدم خونه شون که میهست یکسان نیاول

«برگشت منو نگاه کرد و گفت بعد»

.تنهام یلیمن خ ـ

؟یچ دتونیـ پس اون همه مر ایرو

!ننیب یـ اونا من رو نم بهار

ن؟یشد بیشما از نظرا غا یعنیـ  بابک

.منوندارن دنید يـ نه اجازه  بهار

.یا اول برامون بگ زویهمه چ دیمونه،بعد باکه گرسنه  میناهار بخور میخانم ـ فعال بر يزر

به  میو شروع کرد زیخانمم غذا رو گرم کردن وبعد آوردن سرم يو زر ایسفره و رو دنیبه چ میشروع کرد یهمگ»
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«قاشق رو که خورد گفت نیبهار اول.خوردن

؟يخودت تمام کارهاشو کرد!ایرو ي یواقعا عال!به به ـ

.ـ آره نوش جونت ایرو

.يبد ادیبه منم  دیاـ ب بهار

.بارهیهنرم هیخانم ما از هر پنجه ش  ایرو نیـ ا بابک

.يکرد فیتعر يزیچ هیباالخره تو از !چه عجب؟ ـ

که  دید دیحاال با.هم خانمه،هم خوشگله.نداره فیبه تعر اجیکه احت نهیبه خاطر ا کنمینم فیتعر ایـ من اگه از رو بابک

.نه ایبا معرفتم هس 

حرف  میخوردیغذا م میبابک همونطور که داشت.نگفت و مشغول خوردن غذا شد  يزیبه بابک کرد و چ یهنگا هی ایرو»

«.زد یم

 هیاگه .آدمو ول نکنه و بذاره بره.که پشت آدم باشه یقیرف.باوفا ارزش نداره قیمثل رف یچیه یتو زندگ زادیادم يبرا ـ

.براش جون داد دیبشه با دایپ یکس نیهمچ

.میمثل آدم بگو ماهام بفهم یکنیم يخواستگار ایز روا ياگه دار ـ

..مال خودتونه نیسوار بود شبیرو که د يبنز نیبهارخانم،اون ماش نیـ ببخش بابک

.دنیـ اره برام خر بهار

چه پسر با .پول شو داده زخانیحتما خسروپرو.آه نداره با ناله سودا کنه چارهیب ده،اونیـ فرهاد که براتون نخر بابک

شه  یها پرداخت شده،در واقع م یرانیما ا اتیاز مال نیماش نیها،چون پول ا نیالبته ببخش!زیخسروپرو نیا هی یفتمعر

!هی یمل ي هیسرما هیگفت 

 يدور هیحق مون  يماهام اندازه  نیرو بد چشیسوئ يعصر نیش یحاال اگه ناراحت نم.میماها توش سهم دار یعنی
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.میدم پز بدو جلو مر میبزن ابونایباهاش تو خ

؟یو حرف نزن يفقط ناهار تو بخور شهیبابک م ـ

من و تو  بیرو از ج ایولخرج نیبدبخت ا!اوردهیپولها رو از سر قبر پدرش که ن نیا زیخسروپرو!؟یچ یعنیـ  بابک

م گند یکیبه اون .دهیبه اون کشور وام م یکنه از درامد مل زیعز گهید يکشورا نیخودشو جلو ا نکهیواسه ا!کنهیم

 یدونیاالن م!آدها ینم رشونیمثقال برنج گ هی خودمونحاال ملت بدبخت !دهیم یبرنج مجان یکیاون  ده،بهیم یمجان

!خانم چنده؟ نیریش يپا ریکه انداخته ز نیماش نیا متیق

خرده  هی شیسرپل تجر نیببر نیبار ماهارو سوار کن هی يهمون که هفته ا!ها میلیما بخ نیبهار خانم،فکر نکن نیببخش

.میا یما راض میهوا بخور

!زنهیتا شب برات حرف م ياگه جوابش رو بد.بهار،جوابش رو نده ـ

!هم شجاع یلیخ.هی یپسربانمک یلیـ خ بهار

بهتون بدن که ماشاله چقدر  یسنیوالت د لمیتو ف يفرشته ها نیمثل ا کیجفت بال فابر هی ایتو اون دن یـ اله بابک

!شما نیزبون نیریش

.باهات خوب شد گهید يکرد فیکه ازش تعرحاال  ـ

ممکن بود .اون مسلح بود!کرد یخطرناک اریگارد منو هل داد کار بس يکه بابک بخاطر تو باد شبید.گمیـ نه جدا م بهار

!کنه يراندازیبه طرفش ت

«بعد من گفتم یکم.میساکت شد یهمگ»

!؟يتو محافظ مسلح دار ـ

«نگفت یچیو ه نیرو انداخت پائ سرش»

.افته یو از دهن م شهیخانم ـ غذاتون سرد م يزر
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بابک .غذا که تموم شد زنگ در رو زدن.نگفت يزیچ یتا آخر ناهار کس گهید.به غذا خوردن میشروع کرد دوباره»

«گفت هیبا حالت گر شیرو گذاشت سرجا فونیتا آ!دیدفعه رنگش پر هیکه  هیرو ورداشت و گفت ک فونیآ

!نیحاللمون کن نیدید از ماها یو خوب يهر بد ـ

!ه؟یک ـ

!اومدن سراغ مون ایاز اون دن یراست یراست گهیدفعه د نیبجون تو ا نیـ آرم بابک

!ه؟یگم ک یم ـ

!آوردن فیتشر لیعزرائ يـ آقا بابک

!ل؟یعزرائ يآقا ـ

!لیـ نه خانم عزرائ بابک

!ـ عمه خانمه؟ ایرو

ت  زهیاز جا ندهیدر آ یبتون نکهیا ياما برا!دیشد کانیپ لیمباتو کی يشمابرنده !پاسخ شما درسته!نیـ آفر بابک

!کنهیرحم نم چکسیبه ه یخرس زخم نیدفعه ا نیا!یش میجا قا هی يبر ياالن مثل برق بپر نیبهتره هم یاستفاده کن

!میچه مربوطه که ما مهمون دار یبه کس!باال انیدرو وا کن ب!؟یچ یعنی ـ

 نیآرم!دمیفهم ؟آهانيدیجواب م یچ کنهیم کاریچ نجایا ایرو دیپرس ؟اگهيشو بدجواب يخوایم یدفعه چ نیـ ا بابک

ش که دو  یقبل يمستاجرا نیبگ!نیآپارتمان رو تازه اجاره کرد نیا نیشماها بگ.پشت بوم میبر میپاشو من و تو بدوئ

م جنون  یکیو اون  رانیپ تر و بانمک بود برگشته ایاونکه خوش ت نیبگ.رو پس دادن نجایتا پسر جوون بودن ا

!زود باش نیپاشو آرم!خونه وونهیگرفته بردنش د

ه؟یـ مگه عمه خانم ک بهار

!اما تا دلت بخواد مخرب!گردو قلنبه!مثل گردباد هی يزیچ هیـ  بابک



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٢

«خنده که زنگ آپارتمان رو زدن ریز میزد همه»

ده،نه !مونده یبه انفجار باق هیثانفقط ده !توجه توجه.نیاشهدتون رو بخون!ـ آخ که فرصت از دست رفت بابک

....،هشت،هفت

«تا چشمش به عمه افتاد گفت.درو واکرد بعد»

 نیبفرمائ!کمیسالم عل!میاز بس به خونه تون تلفن زد مین؟مردیداریشما عمه جون؟چرا تلفن رو ور نم نیـ کجائ بابک

!نیکه حالل زاده ا نیبفرمائ

«کردنیگاه ممات به بابک ن.بودن میو مهتاب و مر عمه»

!گهیتو د نیـ بفرمائ بابک

«دفعه عمه گفت هیاومد تو خونه و مات به ماها نگاه کردن که  اروم»

!چه خبره؟ نجایا ـ

.تا براتون بگم نیبفرمائ.خوش يـ خبرا بابک

سالن  سرد جواب دادن و رفتن تو یلیو اونام خ میکرد یباهاشون سالم و احوال پرس ایاومدن تو ومن و رو ییتا سه»

«نشستن که بابک گفت

 يخونه  آمیپلو درست کردم و دارم با دو تا دوستام م مهیق هیکه من !؟یکه چ نجایزنگ زد ا اخانمیرو شیساعت پ هی ـ

؟یچ يما برا يخانم خونه  ایبهش گفتن رو.شما

که  نهیا.دهینم جواب یخونه شون کس میزن یتلفن م یخونه عمه خانم جون اما هرچ میبر میخواستیم قتشیحق گفت

اما از اون موقع تا حاال .اونجا انیبلندشن ب یهمگ.به عمه خانم و بچه ها میشما و بعد تلفن کن يخونه  میائیب میگفت

نکرده و از دهن  خیسرغذا که تا  میبر میبلندش دارهن یبیحاالم ع.دهیجواب نم یکس میزن یبهتون زنگ م یهرچ

.میبر نیبلند ش!دیکه حق به حقدار رس میبخور فتادهین
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!از کجا بلد بود؟ نجارویآدرس ا ایـ رو میمر

.دادم یـ خب من بهش نشون بابک

شما؟ يبرا ارهیپلو درست کنه ب مهیق دیبا ایـ اصال به چه مناسبت رو مهتاب

من در رفت که ما هوس  ياز دهن وامونده  میشما بود يعرضم به حضورتون که اون شب که ما خونه !ـ آهان بابک

غذاش رو ورداشت و  يامروز سرزده قابلمه .و تو ذهنش بود و بود تا امروز ندیخانم ش ایرو.میکرد يپلو نذر مهیق

!کنهیازماها م يادیبده که  رشیخدا خ.نجایاومد ا

؟یدونست یازکجا م نارویتو شماره تلفن ا ایـ رو میمر

البته پسر خوب و .بود یاسمش چ دونمیپسره که نمتلفن مونو دادم به اون  يـ بابا اون شب تولد تو من شماره  بابک

منم .با ما رفت و آمد کنه خواستیدلش م ستنیقابل معاشرت ن نجایا يپسرا نکهیبهم گفت نه ا یعنی.بود یدرس خون

بغل دست ما نشسته بود لطف کرد و کاغذ و  نیخانم هم ایرو.کنه ادداشتیکاغذ و قلم نداشت .شماره رو بهش گفتم

 يمحکم فشار دادم جاش افتاده بود رو کاغذ صفحه  یلیقلم رو خ اینوشتم گو یمن که شماره رو م.ماقلم داد به 

!کرد که نگو یانقدر ازمون عذرخواه.ناراحت بود یلیخودشم خ.امروز به ما زنگ زد يطفل معصومم ناچار نیا.بعد

هستن؟ یدوتا خانم ک نیـ پس ا مهتاب

 رانیتازه از ا.دخترشون هستن ،بهارخانم ایهم گو شونیا.خانم ایادر روخانم هستن دوست م يزر شونیـ ا بابک

 دایرو براشون پ ییجا هیتا بعد  کننیم یخانم زندگ ایجا و مکان ندارن فعال منزل رو ایگو.آوردن فیتشر

داد؟یچرا تلفن خونه تون جواب نم یراست!افته یغذا از دهن م نیبفرمائ.کنن لیتحص نجایا خوانیدخترشون م.میکن

«گفت دیمکث کرد وبعد با حالت شک و ترد یکم هیخانم  عمه»

.دیخر میاز صبح رفته بود ـ

«گفت دیکیبشقاب ورداشته بود و داشت غذا م هیخونسرد  یلیو خ زیکه رفته بود سرم بابک»
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.میلقمه غذا بخور هیدور هم  ادیب شونمیا میزنگ بزن هی یکجا بودن؟کاشک شونی؟ایفرزاد خان چ ـ

.خواهرش يخانم ـ نه اونم رفته خونه  هعم

 يبابک طور.نیگیدروغ م نیبه ما بگه که دار تونهیباورکنه ونه م یداستانرو حساب نیتونه ا یکه نه م کردمیم احساس»

ظاهرا  دیباشک و ترد مممیمهتاب و مر!نذاشته بود یباق یثیحرف وحد چیه يبا هم جور کرد و گفت که جا زویهمه چ

.ل کردنرو قبو انیجر

«عمه خانم گفت يپلو اومد جلو مهیبشقاب ق هیهمونطور که با  بابک

 هیگرفتن و بعدشم چمدون هاشون با مال  رادیا یتو فرودگاه سرپاسپورت شون کم.شدن تیاذ یلیانگار تو راه خ ـ

!مکافات یلیاشتباه شده و خالصه خ گهینفر د

خانم و بهار ماچ و  يو زر اینرم شدن و رفتن جلو و با رو میتاب و مرانگار مه.گفت وبشقاب رو داد به عمه خانم نارویا»

بودن اما  يخانم جد يو زر ایرو.کردن و خوش آمد گفتن یخانم احوالپرس يبوسه کردن و عمه م شروع کرد با زر

.دیخندیبهار داشت م

«مبل نشستم و گفتم هیبود که رفتم رو نیرو براشون بگم ا انیکه جر دمید بهتر

 شونمیبا ا.دختر خانم هم اسمشون بهارخانمه نیا.میتازه باهم آشنا شد.خانمه يخانم اسم شون زر نیمه جون اع ـ

.میتازه اشنا شد

«ش رو بگم و گفت هیگفتم بابک اومد تو حرفم و نذاشت بق نویا تا»

.کرد خیغذا  نیشما بفرمائ!میتازه باهم آشنا شد یهمگ.عمه جون گهیاره د ـ

«ه من نگاه کرد و گفتچپ چپ ب بعد»

برو دوتا بشقاب  کنن؟پاشویم یچندبار مگه آدم رو معرف.کردم یخانم و بهار خانم رو معرف يجون من که زر نیارم ـ

!کرد خیوامونده  يغذا نیا اریاز تو آشپزخونه وردار ب
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«رو به عمه خانم کرد و گفت بعد»

 فیتشر دین،خریفرمود یخب م!بشن یمعرف گهیر همدکامال حضو یهمگ خوادیدلش م!آدابه يمباد یلیخ نیآرم ـ

حاال؟ نیدیخر یبوده؟چ یحراج ییباشه جا ن؟مباركیداشت

«عمه م اومد جواب بده من گفتم تا»

.بهتون بگم يزیچ هیدر مورد بهار  خواستمیعمه جون م ـ

«بابک اومد تو حرفم و گفت دوباره»

!گهیپلو منجمد شد د مهیق نی؟اياریب يدوتا بشقاب وردار یتو هنوز نرفت ـ

«دوباره بهم چپ چپ نگاه کرد بعد»

!راجب بهار بگه خوادیم یبچه م چ نمیـ بذار بب عمه

«گفت دیخندیکه م بابک»

بهتون  یخوب يخبرا هیو  میریبگ یجشن حساب هیقراره ما بهار که اومد قتشیحق.میبابا قرار بود بعدا بهتون بگ يا ـ

!باشه زیکه بعدا سورپرا میهتون بگب میخواهیاالن نم یعنی!میبد

«گفت دیخندیکه م عمه»

.نیاالن بگ نیهم!که شهیتا اون موقع دل ما آب م!حاال کو تا بهار؟ ـ

«گفت کردیخودشو لوس م کهیدرحال بابک»

 دیزه باتا میفکر کن یلیخ دیآخه ما با!میراحت باش نیبذار!نیدست و بال مون رو نبند!نیمون نکن تیاه نه ترو خدا،اذ»

!ما میستیسرخود که ن اریاخت.میبا پدر و مادرمونم مشورت کن

«باخنده گفت کردنیکه قند تو دلش آب م عمه»

!هیخوب یلیخ يانگار خبرا!بال يپدرسوخته  يا ـ
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 دیخندیو آروم م نیجواب بدن سرش رو انداخته بود پائ يبه خواستگار خوانیدم بخت که م يمثل دخترا بابک»

«!کردیم یبه عمه و مرم ینگاه خجالت هی یوگاهگاه

!آد عمه جون؟ یبال؟چطور دلتون م يپدرسوخته  نیگ یـ به من م بابک

!یخودتو تو دل من جا کن يخوایـ پدرسوخته از االن م عمه

!نیدار ییچه قلب بزرگ و باصفا یعنی!ـقربون اون دلتون برم که چقدر جا داره بابک

«خانم که مرده بودن ازخنده يو زر ایبهار و رو.م گرفته بود خنده»

ن؟یکار بهار رو انتخاب کرد نیـ حاال چرا واسه ا عمه

!انتخاب کرده نیکور شده آرم نیا!ـ من انتخاب نکردم که بابک

.واسه بهار میذاریبعد قرارمون رو م میکنیاالن صحبتش رو م.االن بگو یبگ يخوایم يزیچ ن،اگهیـ عمه ،آرم عمه

.بگم نویهم وامخیعمه جون من م ـ

!فکر منه بدبخت باش آخه!فکر بهار باش!ها رهیمزه ش م!نیـ نگو آرم بابک

«رفت یگفت وبهم چشم غره م یم نارویا»

سیخانم ن يکه بهارخانم دختر زر نهیعمه جون راستش ا ـ

خودش دونست  ينفر رو مثل بچه  هیکه  ده؟آدمیکه بچه رو زائ یمگه مادر اون!جون؟ نیداره آرم یـ چه فرق بابک

دارن  یاختالف هیخانم  يبهارخانم و زر!؟یکنیمادر و دختر دخالت م یبعدشم به تو چه مربوطه که تو زندگ!هیکاف

مگه نه عمه خانم جون؟!گهید کننیمباهم دعوا  یمادر و دخترن گاه!گهید کننیخودشون با هم حل م

..باهم کردن ییگوبگو م هیبگم؟حتما تو مسافرت خسته شدن و  یـ واله من چ عمه

!نکن یتوام تو کارشون فضول!کنن یم یشون که در رفت با هم آشت یخستگ شاالهیا!تموم شد رفت!ـ بعله بابک

!که بابک گفت دروغه ییزایچ نیعمه جون تمام ا ـ
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«به من کرد و گفت ینگاه هی عمه»

!دروغه؟ یچ یعنی ـ

.روغ بودهمه ش د زایچ ي هیپلو و بق مهیق انیجر نکهیا یعنی ـ

ش رو داد به من و  یکیروشن کرد و  گاریبه من کرد و دوتا س ینگاه هیو دیکش یآه هیبابک .دفعه جو عوض شد هی»

«بعدش عمه به بابک گفت کردنیفقط ماهارو نگاه م میعمه و مهتاب و مر.مبل نشست هیخودشم رفت رو 

!ه؟یچ انیجر نمیبگو بب اهللاای!شهیاز گور توبلند م شایآت نیحقه باز تمام ا يپدرسوخته  ـ

!زنمیکلمه م حرف نم هینباشه  لمیـ من تا وک بابک

!کنن؟ یم کاریچ نجایا نایبگو ا االهی!زنمیبه جونت م شیـ ات عمه

«بودم دهیند یحاال انقدرعمه م رو عصبان تا»

!ممنوعه ییعمه جون شکنجه تو بازجو نیـ بب بابک

!سرتوئه ریفتنه ها ز نیا يهمه !سوزونم یـ پدرت رو م عمه

!واسه سوزوندن نداره يزیچ گهید!من که از دست مامانم سوخته و خاکستر شده ي چارهیب يـ بابا بابک

کنم؟یبگووگرنه خونه رو رو سرت خراب م!کنن؟یم کاریچ نجایا نایبگو ا االهیـ  عمه

ن؟ید یم فیـاگه راستش رو بگم در مجازاتم تخف بابک

.فقط حرف بزن!زیـ الل شو و نمک نر عمه

.نیکن یرو بگم شما باور نم قتیمن اگه حق.نیشد ینشده که شما انقدر عصبان يزیـ عمه جون چ بابک

.کنمیمن باور م یاگه راست بگ.ـ تو بگو عمه

!نایکن یبگم وحشت م!بهیعج یلیخ نایـ داستان ا بابک

!ـ نذار دهنم واشه ها عمه
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!ندارن تیواقع چکدومیه نینیب یم نجایرو که ا یینایا!خب اریـ بس بابک

 هیبهار خانم که ذاتا فقط  نیا میروح سرگردانه و ما تو کوچه باهاش آشنا شد هیخانم که  يزر نیا!شون روح ن همه

پس  ایرو نیگ یخودتون م!که اصال اسمش روشه امیرو نیا!بخوره وبره ییچا هیکه  نجایاز تو خواب اومد ا!خوابه

رفتن  نایهمه ا نیواز کن نیچشماتون رو ببند قهیدق هیفقط  گهشماا!ن یواقع ریخانما غ نیمام ادر واقع ت!نداره تیواقع

!نیمونه که شما ناراحت بش ینم یمهم یموضوع گهیپس د!برن کنمیمن ردشون م یعنی!کارشون یپ

!سر توئه ریز نایا يدونستم همه  یم زیه يپسره  يـ ا عمه

!چسبه یبه من نم یکی نیبه من بچسبه ا يـ هر وصله ا بابک

!جا باشم هیتنها با تو  قهیدق هی میکرد ینداشتم جرات نم نونیکه اگه من بخودم اطم یو چشم چرون زیـ تو انقد ه عمه

!به شما نگاه چپ بکنم کنمیمن جسارت نم نیشما که شوهر دار.عمه جون نیدار اریـ اخت بابک

خان  نیآرم.مینیبب گرویخانم باشه تا بعدا همد ایرو.برسم نایخدمت ا بچه ها تا بعدا میبر نیبلند ش!ریـ الل بم عمه

!يخوب دست مزدم رو داد یلیتو عالم فام!دستت درد نکنه

که  خچالیچهار پنج تاشون رو کردم تو  نیتازه شما که زنگ زد!منن يهمه دوستا نایا!چه مربوطه نیـ بابا به آرم بابک

!شده منجمد شدن يبسته بند يمرغا نیع ها االن چارهیب!نینکن داشونیشماها پ

«!گفتن یم يزیچ هیهرکدوم !ادیبودن شروع کردن به داد و فر دهیدم در رس کهیدرحال میو مهتاب و مر عمه»

!گناهه یبدبخت ب نیدونستم اون آرم یـ م عمه

!کارا رو نداره نیا ياون عرضه !ـ آره بابا بابک

!يبود تو دوست من!یواقعا که پست ایـ رو میمر

!کاراس نیزشت تر یدر دوست انتیخ!ایـ شرم آوره رو مهتاب

!عاقبتش نمیا!نیـ صدبار بهتون گفتم در گرفتن دوست دقت کن بابک
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!دمیـ حرف نزن تا خرخره ت رو نجوئ عمه

!نیخورد یپلو م مهیق نیقاشق از ا هی!ـ حاال کجا؟ بابک

تو  خوردیبود کنار م دهیاشت و پرت کرد طرف بابک که اگه نپرگلدون رو که دم در بود ورد هیگفت عمه م  نویا تا»

«کرد و گفت ایبه رو ینگاه هیبابک برگشت .درو محکم زدن بهم و رفتن!سرش

!که ازش نخوردن ومدیتو خوش شون ن يپلو مهیحتما از ق ـ

«بهار که از خنده غش کرده بود.خنده ریز میزد یهمگ»

 میاریب ییچا هیصبر نکردن حداقل !اره؟یببار ب یرانیو و یخراب تونهیردباد چقدر مگ هی يدیـبهار خانم حاال فهم بابک

!بخورن

!شهیتا خون ترو نخوره راحت نم دمیکه من د يعمه ا نیا.خانم ـ بابک مواظب خودت باش يزر

!منکه صحنه رو جور کرده بودم!شد؟ینم نیزد یخان شما اگه حرف نم نیـ آرم بابک

چرا .چند تا مهمون برامون اومده مینکرد يما که کار بد.دنیفهم یم دیرو با قتیاونا حق شهیوال نمدوال د يشتر سوار ـ

م؟یبهشون بگ دینبا

!یفهم یرو م قتیحق یت رو قطع کرد طعم واقع یبیو بابات پول تو ج رانیعمه ت زنگ زد ا یـ حاال وقت بابک

«و گفت هیافتاده رو کرد به بق یانگار نه انگار که اتفاق بعد»

!چه خبر؟ گهید نیفرمود یم نیخب داشت ـ

!براش مهم نبود ایتو دن یمشکل چیپسر انگار ه نیا.رخندهیز میزد همه»

 ییدوتا.رونیاز من خواست که باهاش برم ب.برم دیوبعدش بهار گفت که من با میخورد ییچا هیدور هم و  مینشست

«گفت میدیکه رس ابونیتو خ. نیپائ میکرد وبا هم رفت یو بهار از همه خداحافظ میبلندشد

.کنم فیرو برات تعر ییزایچ هیتا من  میخرده قدم بزن هی ایب.باهات حرف بزنم یکم خواستمیقبل ازرفتن م نیآرم ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٠

و  میما بود تا اونجا هر دو ساکت بود يپارك که پشت خونه  هیتو  میو رفت میخونه مون رد شد ابونیزنون از خ قدم»

 یکرد م یو به من نگاه م کردیکه سرش رو بلند م یو اونم گاهگاه کردمیفقط من نگاهش م.میزد یحرف نم

«تو پارك گفت میدیرس یوقت.دیخند

 هیبا بق یرو بدون که من از بچه گ نیفقط هم هیطوالن یلیخوام از گذشته م برات صحبت کنم چون خ ی،من نم نیـآرم

دوست داشتن هام،رفتارم،درس .نبود هیهام مثل بق یگرمنبود،سر گهید يهام مثل بچه ها يباز.فرق داشتم

متوجه  يروز هی نکهیموضوع نبودم تا ا نیا ي جهخودمم متو.کردیفرق م هیخوندنم،احساساتم،خالصه تمام کارهام با بق

سراز  چکسیه یدونیم یعنی!وونهید هیپاك در نظر همه شده بودم .کننیبهم نگاه م گهیچشم د هیشدم که همه با 

بود اما  بیاز افکار و رفتارم برام عج یلیآوردم و خ یدرنم زایچ یلیخودم سر از خ لیالبته اوا.آورد یمن در نم ياکاره

.که بود دست خودم نبود یهرچ

هام شده بودم  يدورو ور يمنم واسه !شن یترسن و ازش دور م یم شنیروبه رور م بیعج زیچ هی،آدما تا با  یدونیم

!ها وونهیدم با رفتار دآ هی!بیغر بیعج زیچ هی

 يها يو باز یبچه گ يپا ذاشتنیپدر ومادرم همه رو م.کردنیرفتارم توجه نم نیبه ا ادیکه بچه بودم ز لیاوا

حرفا گذشت و به کتک  نیو ا حتیکه کار از نص ییکردن تا جا یسرزنشم م شتریب شدمیبزرگتر م یاما هرچ.کودکانه

.دیرس یبدن هیو تنب

جور کارا  نیا یاصال متوجه نبودن که ممکنه معن.بود یوانگیاومد در نظر خونواده م د یم یعیمن طب که به نظر يهرکار

 ایس  وانهیدختر د نیا ای نیگفت یآوردن،م یچون از اعمال من سردر نم!رفتار من درست باشه دیشا!رو اونا نفهمن

!کارش جلب توجه کنه نیبا ا خوادیم

بزرگتر شده بودم و حدودا  یگم که کم یم یاز موقع کردمیم ییکه چه جور کارا گمیهام نم یبرات از بچه گ حاال

.چهارده سالن بود
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 یاما دکتر بهشون م.دو سه بار منو دکتر روانپزشک برده بودن و باهاش مشاوره کرده بودن میقبل از چهارده سالگ تا

.بزرگ شده بودم بایقرت گهیاما اونموقع د.ستیمهم ن ادیرفتار ز نیا یگفت که در دوران کودک

بستم و  ینشستم و چشمامو م یگوشه م هی ای.کردمیرو نگاه م واریو د مینشست یتو اتاقم م ییساعت تنها هی مثال

کار در ذهنم تمرکز  نیکه با ا دمیبعدا فهم.آد یکارا خوشم م نیاون موقع ها متوجه نبودم که چرا از ا.کردمیفکرم

.کردمیم دایو آرامش پ شدیم جادیا

چشمم  يجلو ریآن هزار تا تصو هیدر !درهم وبرهم يسرم همه ش صدا بود،صداها ن؟تویبرات بگم ارم يجور چه

 شیسال پ یس ستیب دیکه شا دمید یرو در ذهنم م ییادمها!بودم دهیرو تا اون زمان ند چکدومیکه ه شدیظاهر م

!مرده بودن

رفتن تو  یگفتم زود م یمادرم م ایحرفارو به پدر  نیوقت ااما هر .کنم فیتعر یکی يرو برا زایچ نیا خواستیم دلم

.!گفتن خبه خبه دروغ نگو یدهنم و بهم م

رو حس  اهیمن رشد اون گ.نیباور کن آرم.کردمیگلدون نگاه م هیجا واستاده بودم و به  هیدفعه دو ساعت  هی مثال

 هیفرستادنم دنبال  یکردن وم یزود صدام م ندید یرو ازم م يزیچ نیهمچ هیاما بالفاصله پدر و مادرم تا !کردمیم

!باور نکردن وبارم حرفم ر هی یحت!امیکه مثال از اون حالت در ب يکار

از بچه هاش  یکیمادرم .دیبار حامله شد ودو تا بچه زائ هی.میگربه قشنگ داشت هیتو خونه مون .همون وقتا بود ادمهی

در راهرو واستاده به من نگاه  يگربه هه جلو دمیشتم خونه،داز مدرسه برگ یوقت.از دوستهامون یکیرو داد به 

شون  یکی دمید یوقت.تند رفتم سراغ بچه هاش!تا چشمم تو چشماش افتاد تمام غم و دردش رواحساس کردم.کنهیم

 یکیگربه امشب اون  نیبعد همون لحظه بهش گفتم که ا.دمیرو ازش پرس انیمامانم و جر شیرفتم پ هیبا گر ستین

!رهیم نجایو از ا دارهیرو ور مبچه ش

 کیاماانگار در !دمیاون گربه احساسش رو فهم ياز چشما يچطور نکهیاای!دیمسئله به فکرم رس نیا يچطور دونمینم
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!اون وارد ذهن من شد ایلحظه وارد ذهن اون گربه شده بودم 

 نکهیا يو مادرم فکر کردن من برا پدر نکهیجالب تر ا!ما رفت يهمون شب گربه هه با بچه ش از خونه  نکهیا جالب

ازهمون وقت دوادرمون من شروع !کردم ستیرو با بچه ش سربه ن چارهیب يحرفم رو به اونا ثابت کنم گربه 

!شناختن یمنو م زشکروانپ ينصف دکترا!اون روانشناس شیپ میرفت یروانشناس م نیازا!شد

چه پدر و مادرم ،چه دکترا،همه خواستن با من  کهنیا یبدبخت!دیفهم یمنو نم چکسیکرد،هیمنو درك نم چکسیه

اومدم درمورد  یتا م!کردیحرف بزنم ونه حرفم رو باور م ذاشتیکدوم شون نه م هیصحبت کنن و بهم کمک کنن اما 

!ها یحرفا بزن نیکه از ا نشدقرار  گهید!گفتن یبراشون صحبت کنم م دمیدیکه در ذهنم م ییزهایچ

زدهمیس فصل

«روشن کرد و بعد گفت گاریس هیخنده هاش تموم شد  یقتخانم و يزر»

 دمیم رو با اون حال و روز د یرفتم تو اون اتاقک کفتر خونه و آبج یوقت.رهینم ادمی چوقتیاون بعدازظهر رو ه.آره ـ

!کار از کار گذشته بود گهید.م گرفت هیگر

«گفت یتو سر خودش و م زدیاروم اروم م بابک»

!!سه اون کفتروا رمیمن بم یاله ـ

«به من کرد و گفت ینگاه کیخانم  يزر

 يدیچقدر بهت گفتم نرو؟د یبهش گفتم آبج کردمیم هیهمونطور که گر!بدبخت شده گهیکه د دمیهمون موقع فهم ـ

!؟يشد چارهیب

تو سرمون  یگفتم حاال اگه بابا بفهمه چه خاک»!سیسر به سرم نذار حس تو تنم ن«به من کرد و گفت ینگاه هی

.یبهش بگ يتو بر نکهیفهمه؟مگه ا یاز کجا م بابا«م؟گفتیبکن



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٣

..برو بهش بگو ياگه جرات دار حاال

دفعه  هیکه  کردمیلباساشو تنش م کردمیم هیمنم همونجور که گر.ضعف گرفته بودش.دیکردم لباساشو پوش کمک

«!ننه ت مرده؟ ؟مگهیکنیچته انقدر زر زر م«به منو گفت دیپر

!ازم کم اومده؟ يزیچ!چه م شده؟ ؟مگهيخوریمنو م يغصه  یواسه چ«گفت خورمیرو مت يآخه غصه  گفتم

واسه  تونهیم کاریبابا چ!بابا بابا یگ یم یه!واسه م؟ یختم بابا بابا گرفت«داد زد و گفت ؟سرمیبابا اگه بفهمه چ یول گفتم

!کنهیم ریمون رو به زور س کمیش!ما بکنه؟

تونس بده که من کنج  یجاهاز نم!بودم دهییزا کممیشت که من تا حاال دو تا شدرست دا»وضع«وعض هیبابام و  اگه

ننه م  سیسوم شونم ترکمون زدن و من هنوز الغ گ کمیدخترا هم سن من االن تو ده ش!خونه ور دل ننه م نشسته بودم

بود به ننه که غم  دهیون کشم افهیحداقل مثل تو شکل و ق اگه...!میدار نیینه از پا!برو رو مینه از باال دار!مونده م

 هیبود »قباله«اگه چهار تا تلک پلک پشت قواله م ره؟حاالیمنو بگ ادیب کنهیرغبت م یک!کن گاهیمنو ن ي افهیق!مینداشت

 یکی دیشابازم !خوب بود میکن دآبیذره سرخاب سف هی ای میذاشت دو تا دونه ابرومونو وردار یاگه حداقل م!يزیچ

بابا  یگ یم یه!پشمالوئه مونیم نیصورتم ع!بزه يباجه  نیع ؟ابروهامیاما حاال چ!اختندیتف م هیتو صورتمون 

مثل !دهیاز صبح تا شب ازمون کار کش!واسه من صاب کار بوده شهیهم!نکردم گاهیبابامو به چشم بابان چوقتیمن ه!بابا

ها  فهیبوده که تمام ما ضع یراض م شهیهم!دهیبار تورومون نخند هی!یلقمه نون خال هیواسه  میجون کند نیخر رو زم

!بدبخت میما براش ننگ !پسر بهش بدن هیرو جلوش سر ببرن و جاش 

مال !زرزرم نکن که حالله و حرومه!که من االن گرفتم ذارنیبرج کار کنه انقدر پول کف دستش نم هی بابام

گلدار به  زیبل هیقدر آرزو چ!رو بکشم؟ لونیجفت جوراب نا هیچقدر خسرت .خودمه،دوست دارم بذل و بخشش کنم

!نمیب یمبدل رو  يجفت گوشواره  هیمن االن چند ساله که شبا خواب !دلم بمونه؟

ش که تموم شد  هیگر.نداشتم بهش بگم یچیه!کرد هیگر يها يگفت و سرش رو گذاشت رو زانوهاش و ها نارویا
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بعد دست کرد و از گوشه »!کنمیهالکت مدر بره  يزیکلمه از دهنت چ هی«اشک هاش رو پاك کرد و بلند شد و گفت

«!شه یخرده عقده هامون خال هی میربخورسقز بخ نویحداقل ا ایب«دراورد و داد به من و گفت يدو زار هیچارقدش 

!م گذشت گهید يروزا یلیخ.اون روز گذشت خالصه

 هیفقط .ن خوردن رو ندارهو آرواره هامم جون انقدر تکو ذارهیهمه ش رو براتون بگم سر به ده تا کتاب م بخوام

.شم یگم و ازش رد م یم يمختصر

و ظهر دست از پا درازتر  رونیرفت ب یصبح م.نکرد دایباباهه که کار پ.وقت از اومدن ما به شهر گذشت چند

 يشبم مثل ظهر با لبا.رفت تا شب یم يو دوباره عصر دیخواب یچرت م هیو خوردیلقمه نون م هیخونه و  گشتیبرم

افتاد به  یآورد و با کمربند م یدر م سرمارو  خودشیب يسگ دو زدن ها یگشت خونه و اون وقت تالف یرمب زونیآو

کف  ذاشتیپولش رو م يو همه  کردیهفته کار م هیبزرگمم که سرش با اون پسره گرم بود پسرك  یآبج.جون ما

.میگشت یم از صبح تا شب تو خونه ول مماها ي هیننه م و بق!ساعت تو اتاقک کفترا باهاش باشه میم که ن یدست آبج

 دایآدم باسواد پ هی یشکر خدا تو اون خونه به اون شلوغ.دیهامون از ده شون رس هیاز همسا یکینامه واسه  هیروز  هی

بهش گفتم .دلم واسه ش سوخت.نوشتن یزد که بفهمه تو نامه براش چ یداشت بال بال م.نامه رو بخونه نینشد که ا

خبر مثل توپ تو  نیا.روز کاغذش رو براش خوندم ونخالصه ا.بهش دادن ارویانگار دن.ن بلدممن خوندن نوشت

!ها صدا کرد که زرتاك سواد داره هیهمسا

 یو دو تا نون تعارف نهیب یکه نامه ش رو خونده بودم بابامو م يا هیکه بابام برگشت خونه همون دم در همسا شبش

ببر  نیکه در واشد و بابام ع میماها تو اتاق نشسته بود کنهیو ازش تشکر م گهیمنامه خوندن منو  انیده و جر یبهش م

 ي گهید يگوشه  هیمتر از جا بلندم کرد و پرتم کرد  هیو  شمنو گرفت تو چنگ سیگ دهیخورده اومد تو و نرس ریت

 دیننه م پر!ش گرفته ظیغ از من سر زده که بابام انقدر ازم ییشده چه خطا یکه چ میهمه هاج و واج مونده بود!اتاق

«!؟یزن یمگه زده به کله ت ه بچه رو ناحق کتک م!؟یکنیم نیمرد چرا همچ«طرف بابام و گفت
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 ینون ب دیبا گهیحاال د«و گفت دنیکه در و پنجره ها لرز دیکش ادیفر نیدو تا نون رو پرت کرد وسط اتاق و همچ بابام

«!کالمو بذارم باالتر!بخورم؟ یرتیغ

آخه بگو «از پشت گرفته ش و گفت دیننه م پر!دیچیو اومد طرف منو با لگد زد تو پهلوم که درد تو دلم پگفت  نویا

تا حاال باسواد  یتو از ک طهیسل ي دهیبر سیگ«بابام که دور دهنش کف جمع شده بود رو به من گفت»!کرده؟ کاریچ

«!رقاص یش یو واسه من م ینکیابرو م ریحتما پس فردام بندو ز!؟یخونیکه واسه مردم کاغذ م يشد

هام  هیهمسا!بابام رو گرفتن ختنیم ر هیبزرگن خودش رو انداخت رو من و بق یهجوم آورد طرف من که آبج دوباره

!به پا شد امتیق.تو اتاق ما ختنیر

اگه !دهیبکنه فردام خودشو لو م نکارویامروز که ا نیا!کنمیش ول نم نهینذارم رو س نویگفت تا امشب سر ا یم بابام

!رمیتونم بگ یهارم نم یکیفردا جلو اون  رمینگ نویاالن جلو ا

سرش رو هم با درد و غم تکون  دیکش یروشن کرد و همونطور که م گاریس هی دیداستان که رس ينجایخانم ا يزر»

«خرده که گذشت گفت هی. میگفت ینم یچیمن و بابکم ه.دادیم

!دونست یم یکیش  یاحشه گباسواد شدن دختر رو با ف!حرفه ها یلیخ ـ

«قلپ خورد و گفت هی.آب آوردم وانیل هیشدم رفتم براش  بلند»

 يگفت،اون گفت و همه  شیگفت،از ندار شیکاریهاش گفت،از ب یاز بدبخت.گفت زایچ یلیخالصه بابام اون شب خ ـ

ابام رو برد اتاق خودش و سرو باالخره حاج آقا نعمت به اصرار ب.ما باخبر شدن یو بم زندگ ریها از تمام ز هیهمسا

.کردنیدور و ورم نشسته بودن و منو نگاه م اهرامو خو کردمیم هیگوشه نشسته بودم و گر هیمن .دیصداها خواب

نامه بخونم نه اصال  ینه واسه کس گهیاما قرار شد که د!گذشت رمیها بابام از سر تقص هیهمسا یونیشب با پادر م اون

 يکار هیما با خبر شدن واسه هر کدوم مون  یها از وضع زندگ هیهمسا یهمون شبم وقت.محرفا بر نیسراغ سواد و ا

.جور کردن
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که مثال فکر  ششیبه بابام گفته بود که منو چند وقت بفرسته پ یحاج.حاج آقا نعمت شیکه قرار شد از فردا برم پ من

با  یقرارم شده بود که حاج!رهیه قوت بگاعتقادم که سست شده بود یدست حاج ریو ز فتهیسواد دار شدن از سرم ب

شب بود که بابام رو با سالم و صلوات آوردن تو  يآخرا صهخال.کار هیحرف بزنه که بابامو بذاره سر  شاشیقوم و خو

 میغلطا نکنم و ن نیم از ا گهینعمت به من گفت که برم و دست آقام رو ماچ کنم و توبه کنم و د یاتاقمون و حاج

!کرد یسواد دار شدن دخترا برامون سخنران تیساعت از معص

 یبزرگم که داشت به حالت مسخره بهم م یچشمم افتاد به آبج نمیدست بابامو ماچ کردم و برگشتم سرجام بش یوقت

!دیخند

 یلیبابام خ.دو ساعت بعد با هم برگشتن یکینعمت اومد دنبال بابام و با خودش بردش و  یصبحش حاج فردا

بار بود که  نیاول يبرا دیشا.شده بود دربون اون کارخونه.کارخونه براش کار جور شده بود هیتو  ایگو.خوشحال بود

شب  هیبود که  نیکارش ا يفقط بد.میکرد دعاچقدر اون روز حاج نعمت رو .میدید یبابام م يلبها يخنده رو رو

مو پکر کرده بود اما مرتب خدارو شکر خرده بابا هیداد که  یم یموند و نگهبان یتو کارخونه م دیبابام با ونیدرم

.کارم براش جور شده نیکه هم کردیم

ساعت بعدش رفتم خدمت  هیسحر رفت کارخونه و منم  يبابام صبح کله .همون فردا صبح کار من و بابام شروع شد از

اج نعمت خرده و پام رو گذاشتم تو اتاق ح دمیتا رس!آلوده شده بود ینفس م که کم ي هیتزک يحاج اقا نعمت برا

 نجایا ایبعد گفت ب.دم کردم ییرفتم و براش چا.منخورد ییدم کن که ناشتا ییچا هیاول گفت .شروع شد شاشیفرما

خودش دو تا اتاق تو در تو داشت که هر کدوم دو  یحاج.رفتم با احترام کنارش نشستم.که باهات کار دارم نیبش

.شده بود دهیاتاق مخده چ یکید و دورتادور اون بزرگ بو یکرس هی شیکیوسط .ما بود يبرابر اتاقا

قلم گذاشت جلو  هیو با  رونیب دیکش یدفتر کاه هیتشکچه ش  ریتا نشستم کنار حاج آقا نعمت دست کرد از ز خالصه

«.تا بعد سیگم بنو یرو که م یینایفعال ا«منو و گفت
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و  دیگفتم خند نویتا ا.کنم تیمعص خوامیم نم گهید.توبه کردم یشبیبهش کردم و گفتم حاج اقا من همون پر ینگاه هی

 يشون همون بابا یکی رسهینم زایچ نیاونا عقل شون به ا.دخترجون من اون حرفارو واسه اون آدما زدم«گفت

تو  دیو شا شدیگفتم آروم نم یون حرفارو نم مناون شب  ه؟اگهیفهمه سواد چ یچه م!سین شتریکه ب تیرع هی!خودت

«!دیبر یم ساتویخواب تمام گ

«!يقدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهر«کرد و گفت يخنده ا هی بعدش

م واسه ننه ت جور کنم و عضتون کم  يکار هیتا بعدا  سیگم بنو یکه م نایحاال ا«و گفت دیم رو سر من کش یدست هی

«.کم روبراه بشه

 خواستیبابامو گذاشته بود سرکار،م.دداشتم که بگم؟دو شب قبل منو از دست بابام نجات داده بو یچ گهیمن د خب

تونست  یم خواستیو هر وقت که دلش م میگذشته ما مستاجرش بود نامیاز تمام ا.کنه دایننه م پ يبرا يکار هی

.بهتر بود يکاریحداقل از ب.واسه من بد نبود.مونو بذاره در کوچه هیاسباب اثا

 هیکاغذ که روش  يها کهیخروار ت هیوع کرد از روم شر یحاج.قلم رو ورداشتم و شروع کردم به نوشتن خالصه

فکر  يخرده ا هیو  کردیو اونور م نوریاون کاغذ رو ا.خوندن زیشده بود واسه من چ دهیکش یخیمثل خط م يعالمت ها

.نوشتم یو من م خوندیمن م يو بعد مثال برا کردیم

کرد ازش کم  يپدرسگ زبون باز!قرون هی یو پنج تومن،تومن ستیمش رمضون ب!دوزار یتومن،تومن فدهیعباس ه کل

!گرفتم

!دوزار دو برجم هس که عقب افتاده یتومن،تومن یاصغر آقا کله پز س!الیدو ر یموش پونزده تومن؛تومن رجب

نعمت اون  یهمونجور که حاج نیکه شماها باش ییآقا.عقل رس شده بودم گهیوقتا حدودا چهارده سالم بود و د اون

 کالیگفت آموشاال و صدبار ینوشتم م یکه م یو هر خط کردیم قمیتشو یم ه ینوشتم و حاج یم مگفت من یرو م زایچ

...سمیبهتر بنو کهکردم  یم یاومد و سع یمنم خوشم م....و یو چه ربط یو چه خط
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رم به س یدست هیهم  یبردم گاه گاه یلذت م کنهیم فیاز خط و سوادم تعر دمید یم یمن بود و وقت يبابا يجا یحاج

.گفت یم نیو بهم آفر دیکش یم

خرده نشستم عقب  هی!کشهیو دست سر و گوشم م!کنهیم قمیننوشته اون داره تشو يزیکه هنوز چ دمیکم کم د اما

 يبه رو یچیاصال هم ه!خرده رفتم عقب اونم اومد جلو هیدوباره من !جلو واومد جلوتر دیاونم تشکچه ش رو کش.تر

!آورد یخودش نم

بلند  شهیاوضاع بدتر م نمیاگه همونجا بش دمید!وسط اتاق میدیرس دمیوقت د هی!تم عقب و اون اومد جلومن رف دوباره

.اتاق یکیشدم و فرار کردم تو اون 

وامونده ش که  کمیش.بود دهیطرف ترس هیطرف خنده م گرفته بود و از  هیاز !بدو و اون بدو یمن دور کرس حاال

 يباالخره گفتم اگه دست از سرم ور ندار!م داشت یچه نفس!دیدوئ یرفت و بازم م یم نیبشکه بود باال و پائ هیاندازه 

حساب کتابارو  ي هیبق میبر ایباشه اما ب«واستاد گفت گفتمکه  نویا!برم یها م هیو آبروت رو جلو همسا کشمیم غیج

«.کنمیتون م رونیب نجایو هم از ا کنمیم کاریوگرنه هم بابات رو از کار ب میبکن

.میو سرجامون نشست میگفت باشه،خالصه رفت ینکن قمیتشو گهیکه د یآم اما به شرط یباشه م فتمگ

!ن؟یحاج آقا نعمت داشت يناجوانمردانه  يهمون بود که قبل ازحلمه  يه؟مرزبتدیبه مواضع اول نیـ برگشت بابک

 شمیچندسال پ يجون و قوه  گهیدمن  میبخور زیبر ییگفت دو تا چا یحاج.اولمون يسرجا.مینشست.خانم ـ آره يزر

!رو ندارم که

 یبد نم یتو اگه با من مهربون باش!شهیدود از کنده پا م«و گفت دیخند!ها يدیدوئ یحاج آقا اما خوب دنبالم م گفتم

«.نیو بش اریرو ب تیینه غلط کردم چا«گفت»!رم ها یم ذارمیم یاگه دوباره شروع کن«گفتم»!ینیب

ازشون  يزیکردم چ گاهین یهرچ.کاغذا کهینشستم چشمم افتاد به ت یوقت.و آوردم  ختمیر ییدو تا چا رفتم

نه که سواد ندارم واسه «کاغذا؟گفت نیتو ا هیچ بیو غر بیعج يشکل و عالمتا نیحاج آقا ا دمیپرس.اوردمیسردرن
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و خونه ش مرغ و آخه ت.کشم یتاج خروش م هیمثال کل عباس رو براش .دمیعالمت و شکل کش هیآدما  نیهرکدوم ازا

«!کشم یباجه گوسفند رو م هیاصغر آقا کله ز رو براش عکس !دارهیم گهیخروس ن

 یوقت کردمیم ادداشتینوشتم و حسابهاش رو  یگفت و من م یاون م یساعت هیبودم از دستش از خنده خالصه  مرده

 یآم اما بشرط یباشه م«گفتم».يبد ادیعددا و حسابهارو به من  نیو حداقل ا يایهر روز ب دیتوبا«کاغذا تموم شد گفت

قشنگ بلدم که  يتازه من انقدر قصه ها«گذاشت کف دستم و گفت یقرونی هی».ریبگ نویا ایب«گفت.ینکن تمیکه اذ

.کنمیم فیش رو برات تعر یکیهر دفعه !نگو

.ذوق کرد یلیرو دادم به ننه م خ یقرونیاون روز گذشت و من برگشتم اتاق خودمون و  خالصه

آخه بابام  میکردیم فیتو خونه آرامش برقرار بود و ما دختر ک نمیخونه واسه هم ومدیداشت و ن کیشب بابام کش ونا

 شتریماهام ب يآزاد کردیم يخالصه بابام که شب کار!مینداشت دنمیما حق نفس کش گهیتو اتاق د ذاشتیکه پاش رو م

برق  یچشمام از خوشحال.داد دستم يخروس قند هی مدکر کیوسالم و عل دمیتا رس.یفرداش رفتم اتاق حاج.شدیم

و  میو سرجامون نشست میزدم رفت یم سیرو ل ينخورده بودم همونطور که خروس قند يتا اون روز خروس قند.زد

داد  یم ادیب رو بهش !رفت یقربون صدقه م م یحاج ینوشتم و ه یمن الف رو م.درس دادن یشروع کردم به حاج

خالصه »!قشنگت بشم ياون انگشتا يا فدا«گفت ینوشتم م یث رو براش م»!دست خط ت برما قربون اون «گفت یم

گرفت  یم ادیگفتم زود  یم یهرچ.خوب بود یلیهوشش خ.رفت یدادم اون قربون صدقه م م یم ادیمن بهش  یهرچ

که  سطاشوبعدش »!کنم ینم تیمعلم خوشگلم رو اذ.هم زرنگم هم با ادب!م یچه شاگرد زرنگ نیبب«گفت یو م

م  یبهم و راه دادیقرون م هی شدیظهرم م کینزد.کردیم فیبانمک و خنده دار تعر يبرام قصه ها میشد یخسته م

.اتاق خودمون کردیم

رفتم اتاقش بهم  یروز صبح وقت هی نکهیکرد تا ا دایکوره سواد پ هیکم کم  یگذشت و حاج یجور م نیهم روزا

 گهیمن د نیبب«و نشستم که گفت ختمیر ییدوتا چا.باهام حرف بزنه خوادیگفتم»لهیکه امروز درس و مشق تعط«گفت
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تا حاال دندون رو .يبر یو با خودت م يدار یو بعدش دل منو ور م نجایا يآ یتوهر روز م.دارم  گهیتونم خودمو ن ینم

«.تونم ینم گهیگذاشتم از حاال به بعد د گریج

تازه اگرن .شم ینم غهیاوال من ص«گفتم»کنم غهیکنم و تو رو ص با بابات صحبت امیب خوامیم«؟گفتیچ یعنی گفتم

 یلخت بش..جوون هیزن  يبر دیحتما با!تونم یدونم هم م یمن چه مه؟هم م مگه«شموگفتیتو نم ي غهیبخوام بشم ص

 برو کنمیقشنگ برات درست م يخونه  هیتو  ربستاتاق د هیخودم بشو، ي غهیص ایب!جوراب برات بخره؟ هیکه نتونه 

تموم  یهمه چ گهیو بفهمن د انیفعال شهرستانن تا ب اونا«؟گفتیگفتم زن و بچه ت چ».کن یاون تو واسه خودت خانم

 رونشیزنم و ب یم...لقد تو هیو  دمیکه طالقش م نهیخونه آخرش ا.تونه بکنه ینم یغلط چیه فهیاون ضع گهید.شده

«!کنمیم

 غهیگفتم من نه ص»!حرفا نزنم؟ نیچطور از ا يتو پدر منو سوزوند«گفت!یحرفا نزن نیاز ا گهیقرار شد د یحاج گفتم

.ختم کالم.شم و نه زنت یتو م ي

«!خواهرت چطوره؟ یکاسب یراست یدون یاما تو قدر منو نم باشه«گفت

 يفکر کرد.گن یرو پشت بوم رو م ياتاق کفتر خونه «فقط نگاهش کردم که گفت!دیگفت رنگم از خجالت پر نویتاا

 یب يگفتم اون پسره »!شمیآب بخوره اول از همه من باخبر م یمحله کس نیتو ا یچیخونه که ه نیتو ا!خبرم؟ یب

خبر  هیتازه !کنهیت داره محله رو آباد م یبجآ!ناموس گذشته یب يکار ازاون پسره «گفت!رو گول زد میناموس آبج

«!بزرگت یکمک آبج رهیتم م یآبج یکیامشب اون  نیاز هم.خوش بهت بدم

 يچه خونواده !باغ بابات ابد.رسهیبهم م خبرا«؟گفتیدونیتو ازکجا م دمیپرس!زدن تو سرم ارویگفت انگار دن نویا ات

که پشت سرم  رونیو اومدم ب نینگفتم و سرمو انداختم پائ یچیه گهید»!اریهمه پول درب!يهمه کار!یپربرکت

«!شهیم نیهم ماکار تو گهیچند وقت د یمن نش ي غهیخوب فکراتو بکن اگه ص«گفت

شام رو که .بابام بود کیاون شب نوبت کش.گذاشتم گریبود تا شب دندون رو ج يروز صبر کردم و هر جور اون
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بابام که .اتاق هیاتاق و ننه م تو  هیطبق معمول ما دخترا تو  میکه بخواب میساعت بعدش رختخوابا رو انداخت مین میخورد

.نبود

 یچیه.کنهیپچ پچ م میآبج یکیدر گوش اون  واشیبزرگم داره  یآبج دمید نیپائ میدیچراغ رو کش لهیفت یوقت

تا .منم بلندشدم!راست گفته یحاج دمیفهم.از جاشون بلندشدن واشیهر دوشون  دمیکه گذشت د یساعت مین.نگفتم

 یبا خودم مترم  گهیحاال واسه تو زوده،چندوقت د«بعد با خنده گفت»!کار؟یچ يتو بلند شد«گفت دیبزرگم منو د یآبج

«!هستن گهیفعال قبل از تو چند تا د!برم

 ومدهیبه تون ایگه خور نیا«گفت!نکن چارهیرو ب یکی نیا ينکن،خودت بدبخت شد نکارویترو خدا ا یگفتم آبج بهش

 نیموهات ع«دلش واسه م سوخت و نشست و آروم نازم کرد و گفت.هیگر ریدامنش رو گرفتم و زدم ز»بکپ ریبگ

خانم  یش یم.بره یو م رهیگ یو دستت رو م شهیم دایپ یکیروزا  نیهم.يندار یتو غم.ماه کهیت هیمثل صورتتم .کمنده

کارا عاقبت  نیبخدا ا گفتم»یمون یرو دست بابام نم!يدار یخوشگل یاگه جاهاز نداشته باش ؟تویاما ماچ.خونه  هی

 چیدستمال پ هیم رفت از تو صندوق لباسا نداشتم که بهش بد یجواب»خونه موندن عاقبت داره؟ نیتو ا«گفت .نداره

تومن  يو خرده ا یچندوقته س نیجون تو هم يزر نیبب«گفت.توش پره اسکناس بود.من يجلو فتدرآورد و گر

که چند  نهیحاال کدوم بهتره؟آخرش ا!پنج تومن بدن یقراره بهش برج کنهیبابا از صبح تا شب جون م!کردم یکاسب

.کنار میذار ینکارومیو بعدش ا میکن یو جمع مو پوالمون میکن یکار م یوقت

بعدش .زنه یحرف نم گهیو وضعمون خوبه د میپولدار نهیم که بب یهر ک!غهیص میسال رفت هی میگ یم دیم پرس یک هر

«!کس نشناستمون چیکه ه ییجا میمحل بر نیو از ا میبذار میتون یم

 نویتا ا.نیاریو پول درب نیکار کن نیجا جور کنه و بر هیتون  واسه يکار هیبگم  یگفتم اگه واسه پوله بگو به حاج بهش

برامون جور  یکارو خود حاج نیاتفاقاا«م گفت یخوب که خنده هاشونو کردن آبج.دنیگفتم شروع کرد به خند

 یبهمون معرف یپولدارم خود حاج يسه چهار تا مشتر تازهاز از تو، يبه همون پسره گفته جا از من ،مشتر یعنی!کرده
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.از همون جاها یکی میر یم میامشبم دار.کرده

جلو .تا برگشتن من چشم رو هم نذاشتم.صبح برگشتن خونه ياون شب دو تا خواهرام با هم رفتن و دمدمه ها خالصه

.از دستم ساخته نبود يکار چیشدن اما ه یم چارهیچشمم خواهرام داشتن ب

اتاق و  يگوشه  هینشست .هیگر ریزد ز کترمیکوچ یمدن تو،ابجدر اتاق رو وا کرد و او واشیبرگشتن و  ییدوتا یوقت

 يدفعه .سهم توئه نیا ریبگ«بزرگم چند تا اسکناس برد جلوشو داد بهش و گفت یخرده که گذشت ابج هی.کرد هیگر

«.کنهیبعد عادت م شهیخرده ناراحت م هیاول آدم 

«!کردم هیلحاف و به حال و روزمون گر ریکردم ز سرمو

کرد محکم زدم تو  گامیتا ن!تف انداختم تو صورتش دهینرس.یم رو نخورده رفتم سراغ حاج ییاناشت صبح

و گذاشت جلوم و  ختیر ییچا هیبرام .گوشه نشستم هیکنون رفتم و  هیگر.کنم یعقده هامو خال خواستمیم!گوشش

ط نون من آجر ن وسط فقیا!کنهیم گهید یکیبهت دروغ نگفتم؟من نکنم  يدید«خودشم پهلوم نشست و گفت

 يراستش رو بخوا.یحاج گنینکن به من م گاهین!نون تره یاز هر نون اتفاقا«؟گفتيخورینونه که تو م نیگفتم ا»!شهیم

چند  یکه تومن یاز پول ایگذره  یراه م نیازا ایماهم  یدوره و زمونه زندگ نیتو ا.دارم نه به آخرت مانینه به خدا ا

 يوگرنه ذکر و نمازم رو هم فقط جلو.یگذرون زندگ يبرا هیم سرپوش یسم حاجا نیا.ونو ا نیدست ا مید یقرون م

مگه !کردم؟ رتیس یت رو ب یمگه من ابج«حبه قند داد دستم و گفت هیرو با  ییبعد استکان چا».خونمیم گرونید

 منهریکنه؟تقصیکار م یمجان شه؟مگهیبه زور باهاش طرف م یکس ره؟مگهیگ یجاش پول نم س؟مگهین یخودش راض

که هفت هشت تا دختر کور و  رمنهیبابات بلند شده اومده شهر؟تقص یمنه که با دست خال ریپوله؟تقص یکه بابات ب

«ت رو بردم تو کفتر خونه؟ یکنه؟من دفعه اول آبج ریتونه س یشون رو نم کمیکچل پس انداخته و ش

 گهیچند وقت د يبه حرف من گوش ندحاال اگه توام «گفت.نداشتم بگم يزیچ.سین راهیم ب یلیحرفهاش خ دمید

«.حاال بازم فکراتو بکن!نوبت خودته
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.داشتم بگم؟بلندشدم و با خجالت برگشتم اتاق خودمون یچ گهید

شده بود  نیهام ا یدوتا آبج يبرنامه  گهید.میتو محل معروف شده بود گهید.رفتن یاومدن و م یم ينطوریهم روزا

م که  ییوقتا.گشتن یو صبح زود برم رونیزدن ب یو ازخونه م کردنیوزك مداشت بزك د کیکه بابام کش ییکه شبا

 يمردا!ها هیآره همسا!ها هیهمسا يخونه  ایو  ترخونهرفتن تو کف یموقع خواب بعدازظهر بابام،م ایباباهه خونه بود،

شونو بفرستن زن و بچه  يگدار یگاه ؟کهیآوردن که چ یباخبر بودن اما صداش رو در نم انیهمه از جر هیهمسا

م به اتاق  يسر هیبدن که بعدازظهر  غومیم پ یبشه و به آبج یو اتاق شون خال اهیننه زن شون دنبال نخود س يخونه 

!بزنهاونا 

 هیاتاق همسا نیرفت تو ا یم م یابج هی نیزم ذاشتیتا بابام سرش رو م!بود ییتماشا یلیکه بابا خونه بود خ بعدازظهر

بابامم دلش خوش بود که دوباره شده نون آور خونه و زن و بچه !هیاتاق همسا یکیتو اون  دیپت یم م گهید یابج هیو 

 یکه بفهمه با ماه کردینم یحساب سرانگشت هی یو ساده گ يسواد یاز ب چارهیب!و خوشبختن رهیشون س کمیش ش

 نیگفت ا یمم متب بهش م ننه!باشه نیآدم رنگ يسفره  شهیکرد و هم ریهمه آدم رو س نیا کمیش شهیپنج تومن نم

!کردیبخودش باد م یبابامم ه!شهیتموم نم دارمیازش ورم یبرکت داره و هرچ يآر یکه تو م یپول

!دنیهام به اون م یم آبج یخرج هیباخبر شده و  انیکه ننه م از تموم جر دمیبعدا فهم!م نبود یمن خرم حال لیاوا

باعث  نایتمام ا!نوبه دلش موندن رهنیپ هی يعمر آرزو هیر کردن،عمر مثل خرکا هی،یعمر بدبخت هی؛یعمر گرسنگ هی

چهل سال تازه رنگ  یبعد از س دیشا!هامه ینمونه و فکرکنه که حق با آبج یبراش باق یمونیو ا نیشده بودن که د

!ه قاپ پلویگوشت و  ریبود و سر سفره ش دو س دهیچند تا اسکناس رو د

«دوتا پک که زد گفت.ردروشن ک گاریس هیخانم  يدوباره زر»

.میبخواب میبگم و بلند ش نمیا ـ

 یکی ایبود که گو يجور نیم ا هیقض!يسریروز صبح بهمون خبر دادن که بابامو بردن کم هی نیبود تا ا انیجر نیا.آره



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٤

رد ننه م چادرش رو سرش ک دیخالصه خبر که بهمون رس.کرده بود و انداختن گردن بابام يکارخونه دزد ياز کارگرا

 میسیبنو يزیاگه قرار شد اونجا چ.يکوره سواد دار هیتو  ننه«کار؟گفتیچ امیگفتم من ب.و به من گفت که باهاش برم

چه  يریدونستم که کمس یاصال نم.دل تو دلم نبود.منم بلند شدم و چادرم رو سرم کردم و رفتم ».یحداقل تو باش

!میدیترس یاز اونام که مثل سگ م.بودم دهیدتا اون موقع فقط تو ده مون ژاندار مارو !هی ییجورجا

فرستادمون  میرو با مامور دم در گفت انیجریوقت .تو میبود رفت یو با هر بدبخت يسریکم میبا ترس لرز رفت خالصه

 گاشیما فقط ن!گفتن راهیافسره شروع کرد به بدوب نهیبابامو بب خوادیتا ننه م رفت و گفت که م.افسر هی شیپ

 یتو شهر و شهرو به گه م نیآ یها م یدله دهات اشم ؟کهیکه چ!از دهنش دراومد به ما گفت یهرچ م،اونمیکردیم

!حرفا نیو از ا نیکن یم یو پدرسوختگ يو دزد نیکش

ن؟افسره  یک نایاومد جلو و گفت جناب سروان ا.ساله با کت و شلوار و کراوات اونجابود یمرد س هیکه گفت  نارویا

ننه م شروع .دیبهم خند دیتا صورت منو د اروی!همه دزدن يگذاشت و گفت قربان زن و بچه  جلوش بلندشد و احترام

 هیاشاره کرده به  اروی.هیگر ریاشتباه شده و زد ز ماو حت سین يکرد به عزو چز کردن که به خدا شوهرم اهل دزد

.ارنیپاسبان که برن و بابامو ب

قسم  یبه ک یقربان به ک«و رفت جلو افسره و گفت هیگر ریزد ز دیمارو د بابام تا.خرده بعد بابامو با دستبند آوردن هی

کردم و به زن و بچه هام نون حالل دادم  یعمره با شرف زندگ هیبه پاگون تون قسم من . ستمین يکه من اهل دزد

.حرفا نیو از ا»!خبره یب انیجر نیاصال من روحم از ا.خوردن

خوش نشون داد  يبر خالف افسره به بابام رو اروی.ارویبابام رفت طرف .آقا بگو نیبه ا سیافسره گفت به ما مربوط ن.

کارخونه  يکارگرا ي هیمامور رو فرستاد تا بق هیو گفت که دستبندش رو وا کردن و خوب به حرفاش گوش داد و بعد 

نگذشته بود که معلوم  ساعت میاتاق و ن هیشون رو برد تو  یکی یکیهم  اروی.ساعت بعد همه رو آوردن هی.ارنیرو ب

هم آدرس مون رو  ارویرو ماچ کرد  ارویو دست  دیبابامو آزاد کردن و بابام پر ينطوریا.س گهید یکیشد دزد 
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!آورد یداشت بال درم یبابام از خوشحال رونیب میاومد یوقت.کرد یگرفت و مارو راه

!رهیدار نم ياما باال رهیدار م يگناه پا یگفت سر ب یش تو راه م همه

!بود یچند جاش کبود و زخم يکردیتو صورتش رو نگاه م حاال

دم در  میدیدفعه د هیظهر که بابام تازه از سرکار برگشته بود  کیروز نزد هی.گذشت  انیجر نیاز ا يروز دوسه

 میدیدفعه د هی!بند دل بابام پاره شد!با چند تا مامور جلو در واستاده اهیس نیماش هیکه  میدیدم در د میتا رفت.شلوغ شد

جلو ودستش رو ماچ  دیسالم کرد و پر دشیتا بابام د.شد و اومد جلو ادهیپ نیاز عقب ماش هی يکت شلوار ارویهمون 

.پاسبان اشاره کرد که مردم رو که جمع شده بودن رد کنه هیبه  اروی!کرد

تو خونه و درو  میها اومد هیام همساما و تم.تو خونه میهمه رو با باتون پخش و پال کرد و به ماهام گفت بر ماموره

گفت نه  یم یکیاون .رونیب زنیگفت اومدن اسباب اثاث همه مونو بر یم یکی.نشستن به حرف زدن یو همگ میبست

 يگفت نه بابا کجا یم یکیاون .اومدن یبازه خونه بغل رواسه کفت دیگفت شا یم یکیاون .رنیرو بگ ارویبابا اومدن 

گفت غلط نکنم واسه خاطر خونه  یم یکی.کرده یقداره کش شبیکنن که د ریاسمال رو دستگاکبر حاج  ن؟اومدنیکار

گفتن تازه ما  یم يزیچ هیخالصه هر کدوم !ندازهیراه م ياومدن که هر شب بساط قمار و عروق خور ییروبه رو

!میاتاق اجاره کرد میشد که کجا اومد معحواسمون ج

 ااهللای هیآجان اومدن تو خونه و بابام  هیو بابام و  ارویکه گذشت در واشد و اون  يا قهیدق ستیربع ب هیندم  دردسرتون

ها جمع شده بودن  هیتمام همسا.دم کرد و برد تو اتاق و در رو بست ییچا هی يننه م زود.گفت و اومدن تو اتاق ما ي

.یتو اتاق بغل میرفته بود امممن خواهر.چه خبره ننیپشت در اتاق ما که بب

دسته  هی بشیدفعه از ج هی ارویکه  میگوشه نشست هیو  میآروم رفت یهمگ.ده که گذشت ننه م ماهارو صدا کردخر هی

 زدیچشمامون داشت از حدقه م.داد به ماها یدو تومن هی یکیآجان م بلند شد و .اسکناس دراورد و داد به اون آجانه

دونستن از کدوم مون  یاما خواهرام نم!هیچ انیجر میدیهمتازه ف»!يخواستگار ینیریش يجا نیا«گفت ارویکه  رونیب
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.دونستم یکرده اما من م يخواستگار

ده تومنم گذاشته بود رو پارچه واسه .قواره پارچه م واسه ننه م هیدست کت شلوارم واسه بابام آورده بود و هی اروی

!نبود یشوخ!که بگه نه؟ دیچرخ یزبونش م یک گهید.ربهایش

 یتازه مگه اون وقتا کس!بردن یدستش فرمون م ریپاش و سه تا پاسبان ز ریدولت ز نید و ماشمامور دولت بو اروی

!جرات داشت به مامور دولت نه بگه؟

«روشن کرد و بعد با افسوس گفت گاریس هیخانم  يزر دوباره»

نه اسکندر و نه عربا  میبود یکیترس نبود و ما ملت با هم  نیاگه ا!کرده چارهیترس،ما ملت رو ب نیا!امان از ترس ـ

 هی يترسه روز یکه م یاما اون رهیم یبار م هیترسه  یکه نم یگن اون یم!تو مملکت مون زنیتونستن بر ینم چکدومیه

!رهیم یبار م

و ملک دارم  نیکردن که من فالنم و من بهمانم و انقدر پول دارم و انقدر زم فیشروع کرد از خودش تعر اروی خالصه

خانم گل رو با خودم ببرم و اگه خدا بخواد  يزر نیبعدشم گفت که اومدم ا!یوچ یو چ یره و چ یو خرم همه جا م

سفر با  هی دیاگه خدا قسمت م کنه شا.دارم تیمورفعال اون طرفا ما.برمش با هودم جنوب یم. کنمیخوشبختش م

 نیوقع م هر وقت شما خواستتهران تا اون م میگرد یم برم گهیدو سال د یکی.اتیعتبات عال ارتیخودم بردمش ز

 زایچ نیو رخت و لباس و ا هیم که بابت مهر یهرچ.شما شیفرستم پ یخانم رو م يم زر يما و گاه گدار یپ نیایب

.سین یحرف نیبخوا

 يزر نکهیانگشتر درآورد و نشون بابام داد و گفت بعد از ا هیو  زیر نهیس هیالنگو طال و  هیو  بشیج.دست کرد بعدشم

تا  ششیکردن و بابامم ن یم که قند تو دلش آب م ن؟ننهیگ یم یشما چ گهیحاال د.مال اونه  نایا يم شد همه خانم زن

.بناگوشش واز شده بود

بابا جون  آخه«گفتم»شهینم دایبهتر واسه ت پ نیشوهر از ا يزر«اتاق و گفت یکیو منو صدا کرد و برد و اون  بلندشد
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مامور دولتم که !شناسنش یتهران م هیش؟ میبشناس يچه جور گهید«گفت»!نیشناس یآدم رو که درست نم نیشما ا

 یشد از راض نمیا!گوشم که چشمام برق زد توچک زد  هیزنش بشم  خوامیگفتم من نم تا»؟يخوایم یچ گهید.هس

زرگتر تا دختر ب دیواسه من اومده بود بخاطر رسم و رسومات که نبا يبابام که تا اون موقع هر خواستگار!کردن من

.رفت ادشیشوهر کنه ردش کرده بود تا چشمش به پول افتاد تمام رسم و رسومات و سنت از  کتریهس دختر کوچ

.و منو عقد کنه و با خودش ببره ادیکرد و رفت و قرار شد پس فرداش ب یبلند شد و خداحافظ اروی خالصه

«انداخت و گفت به ساعت ینگاه هیرو خاموش کرد و  گارشیخانم گفت س يکه زر نویا»

.روقتهیکه د میپاش گهید ـ

«بابک رو نگاه کرد وگفت بعد»

؟یکن ینگاه م ه؟منویچ!هان ـ

خانم؟ يزر یکن یـ چاخان پاخان که برامون نم بابک

!کنم ینم فیتعر يزیبراتون چ گهیاصال د!خانم ـ زهر مار يزر

.!بابک؟ یباز چرت و پرت گفت ـ

!بهیغر بیعج یلیسرگذشت خ نیـ آخه ا بابک

 نیتازه هم!شناسنم یم نیاگه االنم زنده باشن اسم منو که بهشون بگ یمیقد يها یاز اون تهرون یلیخانم ـ خ يزر

خوب منو  یلیها شونم خ یدونن و بعض ینصف سرگذشت منو م رونیزدن ب رانیها که از ا يفرار نیعده از ا هی!جتش

!شناسن یم

«بهش کردم و گفتم ینگاه هی»

ن؟یکن یم تیشکا ن؟ازشیکن یم کاریسرگذشت شمارو چاپ کنه چ یکیانم اگه خ يزر ـ

«رفت طرف اتاقش گفت یکه داشت م همونطور»
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.کوتاه زیو دستم از همه چ نجامیفعال که ا.باشم رانیتو ا دیبخوابم بکنم با تمیشکا.آد یاز دستم برنم يکار ـ

؟نیش یناراحت م نیاگه بفهم یعنیبود که  نیمنظورم ا ـ

«به من کرد و گفت ینگاه هیبا خنده  برگشت»

اما .شهیخونن و عبرتشون م یخوشحالم بشم حداقل چند نفر م دیشا.شمیناراحت نم.نه نیاگه اون آدم شماها باش ـ

کنن  یهمه فکر م کنهیباور نم چکسیکه ه بهیو غر بیمطمئن باش همونجور که بابک گفت انقدر سرگذشت من عج

!چاخان پاخانه

.هس که کم کم مردم عادت کردن ایدن نیتو ا بیو غر بیعج يزایانقدر چ نه ـ

.نیسیبنو گهیاسم د هیاسمم  يجا.بدونه یم رو کس یاسم اصل خوادیاما دلم نم.یتو راست بگ دیخانم ـ شا يزر

چطوره؟ يزر میـ اسمتون رو بذار بابک

«کرد و گفت يخانم خنده ا يزر»

.دیخوش بخواب. ریشب بخ.خوبه يزر نیهم.سیبدم ن ؟اتفاقايزر ـ

چهاردهم فصل

مدت به بهار  نیتو تموم ا دمیدوش گرفتم و صورتمو اصالح کردم و لباس پوش هیشدم و  داریصبحش از خواب ب فردا»

هنوز .ادیخداکنه زودتر ب!د؟یفهم یخودش م یعنی.تونستم که بهش بگم چقدر دوستش دارم یچطور م.کردمیفکر م

.تو دلم زنیر یعالم رو م يگذره تموم غصه ها یاعت از رفتنش مس هینشده تا  یچیه

 دیتا منو د!خورهیمفصل درست کرده و داره م يصبحونه  هینشسته و  زیبابک پشت م دمیتو آشپزخونه که د رفتم

«گفت

باغ وحش  يشما؟بابا مامان چطورن؟عمه خرسه چطوره؟هنوز مامورا یچطوره احوال سالمت!کمیآقا سالم عل ـ
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نکردن؟ رشیتگدس

؟يشروع کرد یاول صبح!سالم و زهرمار ـ

!یدرمان یگردش علم میبر ییدوتا میخوایم.میکار دار یلیصبحونه تو بخور که خ نیبش ایـ ب بابک

ه؟یچ یدرمان یگردش علم ـ

.تا برات بگم نیـ بش بابک

«و گفت ختیر ییو بابک برام چا نشستم»

 یبه ورشکستگ میریضرر رو نگ نیا ياگه جلو!میضرر کرد یلیدو روزه خ یکی نیبا خودم حساب کردم که ا شبید ـ

.میخوریم

چقدر از .میشده خوب کمتر خرج کن ادیکه خرج ز ینیب یاگه م.پوالم که دست توئه.حساب و کتاب که دست توئه ـ

پوال مونده؟

.میندار يشکر خدا کم وکسر!و کامله یکاف يسرت موجود یـ دولت بابک

م؟یکرد يپس چه ضرر ـ

درست  ي هیچند روزه تغذ نیروح مون ا!میکرد يسهل انگار!میکرد یتوجه یبه روح و روان مون ب!ـ روح مون بابک

!ها میکن یم دایپ یروح یافسردگ!روح مون الغر شده !نشده یحساب

«م گرفته بود گفتم خنده»

؟یخب حاال چ ـ

!مارو انداختن یا از زندگخانم نیا!یگردش روح درمان میگم بر یگه،مید نیـ هم بابک

خانم واسه مون  يزر نیشبام که ا!اون بهار مخ تر و کار گرفته.کنهیو فکرمو مشغول م نجایآد ا یم یکه ه ایرو اون

!ینشد زندگ نکهیا!تا خوابمون کنه گهیقصه م
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!م؟یکرد یچرا درباره شون کوتاه دنیاگه پرس میبد یفردا جواب روح و روان مونو چ پس

؟یدنبال الواط يبر یصبح اول صبح يخوایم ـ

،معادل  گانهیزشت و ب يواژه ها نیا يجا ؟مگهیکنیچه طرز حرف زدنه؟چرا از کلمات زشت استفاده م نیـ ا بابک

!سواد؟ یب میرو تو فرهنگ مون ندار باشیز

نه و  يکثافتکارو  یدوما الواط!میکن یاجراش م میر یو شب م میزیر یو طرح شو م میزن یکه صبح حرفش رو م اوال

 یخانما رو م نیسوما امشب سر ا!میروح مون رو بشناس يدر واقع نهفته ها میر یم یعنی!یو روح درمان یگردش علم

!بابا دیدلمون پوس!یبه طاق و د برو که رفت میکوب

!میکنینم یو زندگ میآئ ینم ایکه صدبار به دن ما

 شیر هی میو مجبور شد میاومد ایتو افغانستان به دن گهید يفعه اگه د.میکرد یو زندگ میچندبار متولد شد رمیگ حاال

!؟یچ میدختر بر هیطرف  میتا دم ناف مون و جرات نداشت میندار

 یم ییامشب دوتا!که گفتم نیهم!رینخ!ده؟یروح گرسنه و تشنه و آشفته و سرگردونمون رو م نیجواب ا یوقت ک اون

!گرید يتولدتولد رو بچسب تا  نیفعال ا!یگردش علم میر

.منو باش که اومده بودم با تومشورت کنم!گمشو ـ

 یهرچ!قسمتت شده عهیمشاور در امور و علوم مافوق طب نیخدا برات خواسته و بهتر!مشورت بکن!ـ بکن بابک

؟يدار رادیکجا ا.زمیبپرس عز يخوایم

.ندارم رادیکه تو فکر توئه ا زایتو اون چ ـ

خودم هستم و  یداشت رادیم ا ییهر جا میر یامشب با هم م!یرس خونده و با کماالتماشااهللا خودت د!ـ به به  بابک

غصه  چیه!يخرده دلهره دار هی،يچند روزه امتحان نداد!هی یعیاضطرابت طب!سین یمهم زیچ!کنمیبهت کمک م

رسه به توش نداره چه ب يدیتجد وامونده!کنهیرسونه و کمکت م یکه ممتحن خودش بهت م هی یامتحان نینخور،ا
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!يرد

«خنده ریگفت و قاه قاه زد ز نارویا»

.ام،خودت برو یمن نم ـ

معاون اول  یشیتو افغانستان و م یافت یدرست م یداشت يا گهیاگر تولد د شااهللایا!يآ یـ به درك که نم بابک

.کن یو طاهر بمون و زندگ بیاون وقت تا دلت خواست پاك و ط!طالبان

!آد یم م یالبانمدل ط شیچقدرم بهت ر اتفاقا

«!دیبابکم پر!دمیازجام پر!دیچیدفعه صدا تو سرم پ هیگفت  نویا تا»

!ـ چه ت شد؟ بابک

!کنهیانگار بهار صدام م.نترس یچیه ـ

 یطونیزن و بچه دار که جرات ندارن ازترس زن شون ش يمردا نیا!يشد چارهیـ خاك بر سرت کنن که ب بابک

م محروم  یعیحق و حقوق طب نیواسه دل تو که از ا رمیبم!و بال مانع سکنن،حداقل فکر کردن براشون آزاده 

!رو خوش کنه؟ دلش یآدم بعدش به چ گهیآخه د!رو که فکر آدمم بخونه ینکنه زن بیخدا نص!يشد

«با خنده گفتم!شدیم يجور هیدلم داشت  تو»

!جاهاس نیهم!بخدا اومده!خودشه ـ

حاال کجا هس؟!يمرد برد یهر چ يروتو که آب!یـ آب دهنت رو جمع کن شل بابک

!هاس یکینزد نیبخدا هم ـ

ابونه؟یـ تو خ بابک

!کنمیفکر م ـ

 رهیرو براش بخونم که سرراه بگ دمونیخر ستیل نیدستش باشه تا من ا یبگو گوش!ـ پس قطع نکن بابک
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!سرخورده لیموبا!ستایم بد ن ينطوریا!ارهیب

.بذار حواسمو جمع کنم!گمشو بابک ـ

«حظه چشمامو بستم و بعد به بابک گفتمل هی»

!من رفتم بابک ـ

!یرفت دنبال الواط شهینم یصبح اول صبح یتو که گفت!ـ کجت؟ بابک

.خداحافظ!گمشو ـ

«شدم و زود سالم کردم نهیبه س نهیخانم س يبا زر رونیو تا اومدم برم ب دمیلباسامو پوش تند»

!عجله؟ نیخانم ـ کجا با ا يزر

!تازه ش کنه رهیکرده و خشک شده داره م دایپ یروحش افسردگ!عجله داره!خانم يکنار زر نیایب بابکـ

دونستم  یحاال نم ابونیتو خ نیو منتظر آسانسور نشدم و از پله ها رفتم پائ رونیکردم و ازخونه اومدم ب یخداحافظ»

 یکه م شدیم یتونم بگم چ ینم.افتادمدوباره چشمامو بستم و راه .نبود یکس.دور و ورم رو نگاه کردم .برم دیکجا با

!دادیتو فکرم بهم راه رو نشون م یکیبستم،انگار  یلحظه م هی واما تا چشماش!شدیم يدونم چه جور یخودمم نم!رفتم

تونستم فکرم رو  ینم!که مات باشه يریمثل تصو!تو فکرم درهم و برهم بود زیاولش همه چ!تو حال خودم نبودم اصال

قشنگ بهار بود که  يصدا!برام واضح شد زیاما کم کم همه چ!یباهاش کار کن یکه بلد نباش یستگاهمثل د.متمرکز کنم

!دمیشن یانگار تو خواب م

.!یکن دامیخودت پ دیبا.ایب ؟حااليدیصدامو شن ـ

 داشینتونم پ دمیترس یم!دمیخند یم ابونیتو خ اریاخت یداشتم که ب یاحساس خوب يبقدر.بودم یبیحال عج هی تو»

!کنم

«.لحظه چشمامو بستم هیو .رفتم تو پارك.به پارك پشت خونه مون دمیرو رد کردم و رس ابونیدو تا خ یکی
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.ایب یتون یم ،حتمایتوباهوش ـ

ور و اون ور و نگاه  نیرفتم و ا یخلوت خلوت بود آروم راه م!زدیپرنده تو پارك پر نم.و راه افتادم دمیخند دوباره»

«.واستادم و چشمامو بستم گذشت قهیچند دق.کردمیم

!یرس یحتما به من م.ایتو فقط دنبال دلت ب.کنمیدارم کمکت م.يتا حاال که درست اومد ـ

گفتم  یتو فکرم بهش م یهرچ!دیفهم یحرفامو م!دمیخند یانقدر ذوق کرده بودم که همه ش م.و راه افتادم دمیخند»

!دیفهم یم

بزرگ بود و پر از  یلیپارك خ!برم دیدونستم کجا با ینم گهید.كپار يوسطا دمیرس.که گذشت گهید ي قهیدق چند

«کرد دوباره واستادم و چشمامو بستم داشیشد پ ینم شدیم میاونجاها قا یاگه کس!و بوته اهیدرخت و چمن و گل و گ

.ایب!کرد دایعشق رو پ شهیرز سرخ و قشنگ م يکنار گل ها ـ

ودور تا  دادنیگل رز رو پرورش م يکه فقط بوته ها ییبه جا دمیرس بعد ي قهیدق هی!دمیلحظه فکر کردم و دوئ هی»

 يکه خودم دوستش داشتم و گاه گدار ییجا!و زرد دیو سف یبزرگ گل رز سرخ و صورت يدور آدم پر بود از بوته ها

.کردمیدو ساعت فقط فکر م یکیرفتم اونجا و  یم ییتنها

موهاش رو ول داده بود دورش و .گوشه رو چمن نشسته بود هی.دمشیگل سرخ بود د يکه فقط بوته ها ییجا کنار

رفتم .بهم دادن ارویانگار دن.دیبهم خند دیتا از دور منو د.ساده و قشنگم تنش بود یلیلباس خ هی.کفشاشو دراورده بود

«طرفش

زود اومدم؟ یلیخ يدیـ د بهار

.رهیبازم د يایمن هر چقدرم زود ب يبرا ـ

!قشنگ یلیقشنگه خ نجاهایا ياصال همه !هی یگقشن يچه گال نیـ بب بهار

.یکه توام وسط گال نشسته باش یبه شرط ـ
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«دیخند بهم»

!سخت نبود؟ يدید.نیبش ایـ ب بهار

!؟یکنیرو م نکاریا ياما چه جور.آره  ـ

.يدار يا يقو یلیتوام ذهن خ.که با تمام وجود باشه یبه شرط.راحت یلیـ خ بهار

؟یارتباط برقرار کن یتونیم يبخوا یتوباهر کس یعنی ـ

!شمیمنو صدا کنه من متوجه م یهرک.بخواد نویا قایاونم عم دیاما با.ـ آره بهار

که من صدات کردم؟ يتا حاال متوجه نشد شبیپس چرا از د ـ

.تا بهت بگم نیبش ایـ ب بهار

«تو چشمام نگاه کرد و گفت یکم.و کنارش رو چمنا نشستم  رفتم»

!هنکرد یفرق چیه ـ

؟یچ ـ

«دیخند فقط»

؟يداد یبهم جواب نم کردمیصدات م یکه ه شبیچرا د ـ

!يبا تمام وجودت صدام نکرد نکهیا يـ برا بهار

..صدات کردم یعنی!با تمام وجودم خواستمت!چرا ـ

«و گفت دیخند»

.ت شیپ امیکه ب یامروز بود که از ته قلبت خواست.نه ـ

.با تمام وجودم صدات کردم شبیونم که از همون دد یخودم بهتر م ؟منیگیم نویچرا ا ـ

.میبود دهید گرویچون تازه همد!يهنوز واقعا برام دلتنگ نبود شبیـ د بهار
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مثل  یدونیم!از ته ته قلبت.يکردیغصه تو دلت نشسته بود و صدام م.واقعا دلت برام تنگ شده بود.صبح چرا یول

!دهیآدم زجر کش هیآه  ه؟مثلیچ

!پناه یب آدم هیاشک  مثل

آدم  يکه تمام درها به رو یموقع!قلب باشه میکه از صم دهیبهشون جواب م یاما موقع کننیها خداوند رو صدا م یلیخ

نتونه  اینخواد  یکس گهیکه د یموقع!از همه قطع شده باشه دتیام گهیکه د یموقع!نباشه یپناه چیبسته شده باشه و ه

!کنه يبرات کار

«جمع شد و گفتدفعه اشک تو چشماش  هی»

!زهیفقط اون همه چ یکه بفهم یموقع!يریاز آدما کمک بگ ينخوا گهیکه د یموقع ـ

اون موقع س !يدیکه دستت از همه جا کوتاه شده و ناام یموقع!وفا اونه یکه بفهم یموقع!عشق اونه یکه بفهم یموقع

!یکنیاون موقع س که با تمام وجودت صداش م!ت از ته قلب ته هیکه گر

!دهیوقته که بهت جواب م اون

!کرد هیگفت و سرش رو گذشت رو زانوش و اروم آروم گر نویا»

!نیآومد پائ یو م خوردیاشک رو صورتش سرم يدونه ها.رو بلند کردم سرش

!شده؟ یچ!بهار؟ یکنیم هیچرا گر ـ

..براش تنگ شده یلیـ دلم خ بهار

!پدرت؟!؟یک يبرا ـ

«بهم دیخند»

مامانت؟ ـ

!دیکه صدامو شن یاون يبرا!مهربونم يخدا يبرا!خدام ياـ بر بهار
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«اشک هاشو پاك کرد و گفت.نگاهش کردم  فقط»

.بهیبرات عج دونمیم ـ

!کردیم هیگر نجوریآوردم هم یاسم خدارو جلوش م یوقت نمیریش.سین بیعج ادمینه،ز ـ

؟!نیآرم یگ یراست م!؟یگیـ راست م بهار

.گمیآره راست م ـ

«و گفت دیخند دوباره»

.عشق،عشق اونه نیبزرگتر ـ

نگفتم تا همونطور که چشماش  یچیمنم ه..نگفت یچیه قهیو چشماشو بست و تا چند دق دیرو چمنا دراز کش بعد»

«بسته بود گفت

تو دامنش و برام  ذاشتیگرفتم،مامانم سرم رو م یبهانه م يخودیکه ب ییبودم وقتا کیکوچ یلیخ یوقت یموقع هی ـ

..اومد یخوشم م یلیخ!خوندیرو با آهنگ م ایپر يقصه 

«.بعدش براش خوندم.بهم نگفت یچیه.به موهاش دمیدست کش آروم»

نبود یکیبود، یکی ـ

.گنبد کبود ریز

و عور تنگ غروب لخت

نشسته بود يپر سه

خونده؟ یک نویـ ا بهار

.هی یمیقد یلیخ نیا ـ

!قشنگه یلیخ.ـ بخون بهار
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ایپرکردن  یم هیو زار گر زار

ایپر کردنیم هیبهار گر يابرا مثل

نینازن يایپر

نیزن یتونه زار م چه

آدیکه برف م نیگ ینم

آد یبارون م نیگ ینم

ایپر نیترس ینم

گشنه تونه ایپر

تشنه تونه ایپر

نیخسته شد ایپر

نیپر بسته شد مرغ

ما قصه نبود يایدن

سربسته نبود غومیپ

ونهیما ع يایدن

بدونه خوادیم یک هر

ما مار داره يایدن

خار داره ابوناشیب

باهاش کار داره یهرک

خبردار داره دلش
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ما بزرگه يایدن

از شغال و گرگه پر

نهیما هم يایدن

نهیا ينخوا يبخوا

«و گفت دیکه چشماش بسته بود خند همونطور»

.ستیدلم تنگ ن گهید ـ

.نمیبب نیترو غمگ چوقتیه خوادیدلم نم ـ

و دلم  ستمیکه تنها ن کنمیشم اون وقت احساس م یخوشحال م یلی،خیکنیبا تمام وجود صدام مـ هر وقت که  بهار

.شتیپ امیهرچه زودتر ب خوادیم

«بلند شد و دور و ور خودشو نگاه کرد و گفت بعد»

؟يآر یکفشامو م. میو چمنا راه بر اریب!قشنگه نجاهایچقدر ا ـ

کفشاش تو دستم  نکهیاز ا.رفتن منم کفشاشو ور داشتم ودنبالش رفتمگفت و شروع کرد پابرهنه رو چمنا راه  نویا»

دفعه برگشت و نگاهم کرد و بهم  هی!داشتم تا حواسش نبود کفشاشو محکم تو بغلم فشار دادم یاحساس خوب هیبود 

«کرد و گفت اهآروم اومد جلومو و تو چشمام نگ.دمیازکارم خجالت کش!دیخند

.شهیم یلباست خاک ـ

!یفهم یبکنم تو م یواشکیم  يبده من هرکار یلیخ نیداره،اما ان یبیع ـ

«و گفت دیبلند خند بلند»

!شنوم یمن م یهربار با تمام وجودت صدام کن!گفتم که ـ

!؟یفهم یکفشاتم با تمام وجود بغل کنم توم ـ
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«و گفت دیخند»

.ایب ـ

«.اما روم نشد یکنیاومدم بهش بگم که با من ازدواج م.میرو چمنا راه افتاد ییدوتا»

گه؟ینشد د يـ از عمه ت خبر بهار

.رو به پدرم کرده تمیو شکا رانیزنگ زده ا ایگو.فعال نه ـ

!یچه اسم قشنگ!رانیـ ا بهار

.گفت نویبهم هم نیریبارم ش هی ـ

!بهیعج یلیخ!شه؟یم يزیچ نیهمچ هیآخه چطور !آرم یـ اصال سردر نم بهار

و  دیخند.و دادم بهش دمیگل رز قشنگ خر هیرفتم و براش .یگلفروش هیبه  میدیرس میرفت یکه راه م همونطور»

«طرف موهاش و گفت هیشاخه ش رو کوتاه کرد و زد 

خوشگل شدم؟ ـ

«نگاهش کردم فقط»

!نهیب یرو م یو راست یآدم توش عشق و مهربون ه؟فقطی ينطوریـ تو چرا چشمات ا بهار

!ستین يدیست،پلیدروغ ن.ستین نهیتوش ک اصال

.شهیبهشت م نایبا هم ایدن.کین ک،پندارین ک،کرداریگفتار ن ـ

«نگاهم کرد و گفت یکم»

.نیبرم آرم دیبا گهیمن د ـ

«ناراحت شدم یلیگفت خ نویا تا»

!يکه اومد سیساعت ن هی ـ
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!شکنه ها یس،م شهیـ سرم داد نزن،دل من مثل ش بهار

!يبر شمیاز پ خوادیآخه دلم نم ـ

.آم یره مدوبا.آم یم ـ

«کرد و گفت یدوباره نگاه.بشه  نیسوار ماش خواستیم یوقت.نگفتم یچیه نشیتا دم ماش گهید»

.خوب فکراتو بکن ینیکه منو بب گهید يتا دفعه  ـ

«گفت و سوار شد نویا»

!بکنم؟ يچه فکر ـ

«و حرکت کرد و رفت دیخند بهم»

که جمله  دمیفهم ینم کردمیفکر م یهرچ.افتادم طرف خونهراه .ابونیخ هیتو دیچیپ نشینگاهش کردم تا ماش انقدر»

.دادیم يا یمعن یآخرش چ ي

رفت؟کجا رفت؟ ياومد؟چه جور يچه جور!کردم؟یرو م یفکر چ دیبا

.خونه يجلو دمیرس دمیفکرا بودم که د نیتو هم.داد یقد نم یچیبه ه عقلم

«توبابک گفتتا در آپارتمان رو وا کردم و رفتم .واکردم و رفتم باال درو

!؟يداد یچرا تلفن رو جواب نم ـ

!رو نبرده بودم لمیمنکه موبا!تلفن؟ ـ

بودم و تمرکز گرفته بودم و رفته بودم تو  س؟نشستهیسرخود ن لیمگه موبا.گمیبهار رو م!که گمیترو نم لیـ موبا بابک

!خانم روهور و گشنه نقطه يزرمن و !تا نقطه 3 تزاین،پیآرم!نقطه میناهار دار!من بابک نقطه!اول نقطه!خلسه 

!تمام نقطه مکالمه

.ول کن حوصله ندارم ـ
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 مرویتخم مرع ن هیباشد لطفا خودتون  یکه مشترك مورد نظر در دسترس نم دیجیپ یتو کله م صدا م یه دمیـ د بابک

!دیکرده ،نوش جان فرمائ

!ها یش یلوس م یلیوقتا خ یبعض ـ

 یب گهیشاعره م!صبح راندمان نداره.یپسرخاله جون الواط!نبوده دیو مف ت پربار یـ غلط نکنم گردش علم بابک

 شه،واسهیو به معلوماتت اضافه م گذرهیو بهت خوش م یعلم دیبازد میر یکه باهم م يدیاگه د!تودر خرابات رمرویپ

شناسم و راه و  یمعلوم رو  يو تمام سوراخ سنبه ها رماشراف دا یقیو تحق یکه من باهاتم و به تمام مسائل علم نهیا

 یکنینم دایشهر پ نیتو ا یتخصص یفن شگتهینما هی!که من نشناسم سیشهر ن نیتو ا يهنر يگالر هی!چاه کار رو بلدم

حاالم غصه !نکرده باشم يکه من توش کارآموز یکنیتوش سراغ نم یمرکز فرهنگ هی!بهش نزده باشم يسر هیکه من 

شهر تا دلت بخواد مرکز  نیتو ا!یکنیصبح رو جبران م یافتادگ ،عقبیحساب یآدکام هی میر یبا عمو م امشبنخور،

!ارهاشیآموزش نیا ننیبب ریخ یکه اله رهیدا یآموزش

م؟یندار یچیحاال ناهار ه ـ

.چرخ تو آشپزخونه زدم و ناهار ظهره رو جور کردم هی!ها یـ منو دست کم گرفت بابک

.حاال؟ يدرست کرد یچ ـ

!خوادیحاال اومده از من ناهار م یسحر رفته دنبال الواط يکله  کهیمرت!ـ کارد سه سر بابک

«بهش سالم کردم که گفت.رونیخانم از تو آ شپزخونه اومد ب يزر»

بهار چطور بود؟ ـ

.ممنون یلیخ.سالم رسوند ـ

.خوب درست کردم زیچ هی ایخانم ـ برو دست و روت رو بشور ب يزر

سردرد  يبعد از ناهارم من به هوا.م خوشمزه بود یلیدرست کرده بود که خ مرغ نیخانم ته چ يروز ناهار زر اون»
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«دمیرفتم و گرفتم خواب

 يصدا!کردیم دایکه چندبار انعکاس پ ییصدا هی!دیچیتو خونه پ ییصدا هیدفعه  هیحدود پنج بعدازظهر بود که  ساعت»

!کردیاسم منو صدا م!زن بود هی يصدا

لحظه بعد  هی!صبر کردم تا دوباره صدام کنه!زن بود هی يبهار نبود اما صدا يصدا.خوب گوش دادم!دمیپر ازجام

 يداریخواب و ب نیهنوز ب!خوب گوش کردم.صدا تو سرم نبود تو همه خونه بود.دوباره اسمم رو صدا کرد

«!دمیفهم یرو نم يزیدرست چ!بودم

!زیبرخ!نیارم ـ

«بلند شدم ازجام»

!میخوانیکه ترا م میمائ نیا!ما گام بردار يو بسو زیبرخ ـ

«!اومد یواضح م یلینبود اما صداش خ چکسیتو اتاقم ه!کنم کاریدونستم چ ینم»

!ایو ب زیبرخ ندینش یبه غروب م دیخورش!زیاست برخ رگاهید ـ

«!شدیکم کم داشت کلفت م صدا»

!یخبر مرگت وخ گمیم!؟یبرخاست ـ

رو وصل کرده بود و  کروفنیط صوت رو روشن کرده بود و مبابک ضب.رفتم از اتاق تو سالن!بابک بود ي،صدا صدا»

«!دیخند یحالت اکو بهش داده بود و داشت م

مان کن مردك  غهیص يرا ندار نکاریا يحداقل اگه عرضه !ایدر آن دن دیدلمان پوس!و مارا به عقد خود درآر زیبرخ ـ

!بخار یب

!يمزه ا یبابک واقعا ب ـ

 رونیب يایو از اتاقت ب یاجازه بلند ش یب کننیصدات م ایاز اون دن ینشد وقت ؟قراریکنیکارمیچ نجایتو ا...!ـ ا بابک
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!گفتم از همونجا مارا عقد کن!ها

!يکردیحداقل صداشو کم م!مزه صداش ترسوندم یآدم ب ـ

«بابک پشت بلندگو گفت.دیخندیگوشه رو مبل نشسته بود و م هیخانم  يزر»

چه !زد یسیتوان ترا ل یشهد نم لویزشت ترا که با صد ک يبشورد آن خلق و خو مرده شور!ادب یب يا!گستاخ يا ـ

 نیریش کالیموز يکمد ي شنامهینما.دیتوجه فرمائ یدرخواست ياکنون به آهنگ ها زیشنوندگان عز!رسد به خوردنت

 نین اجان عقده م نیریگشگست ش نمیریشجان  نیریکرد ش یعقده خال شهیبا زخم ت!دیرس انیبه پا نیو آرم

.گشگسته نیریو ش نیریش.است

«يآهنگ بعد حاال

و تنها بینص یم ب ییرم به صحرا عاشق صحرا یاومد بهار اومد م دیع

که نگفتم یگردن کلفتم زود پاشو بهار اومد نگ کریمه پ نهیآرم

!خانم است نیریبرابر با اصل ش یپوزش از شنوندگان منظور از بهار همان بهار خانم فتوکپ با

م.مبل نشستم و نگاهش کردم هیرفتم رو .خودمم خنده م گرفت!اومد یخانم که از خنده اشک از چشماش م يزر»

.دیخانواده توجه فرمائ يبه برنامه  یبازرگان امیپ کیاکنون بعد از .قهیدق ستیساعت هفده و ب ـ

ه تا چند روز بعد از ازدواج که است البت نیرین،شیریبا ش ،ازدواجيآر!نهیریش یلیخ!نهیریش!نهیریش یبازرگان امیپ

!مثل گوجه سبز شودیمصرف چنان ترش م خیتار انیخانم تمام نشده باشد،چون بعداز پا نیریمصرف ش خیتار

!خانواده ي برنامه

 يآقا زیخب از مهمان عز!شااهللایبترکن ا.هس که دو تا زن دارن یونیبحث امروز در مورد آقا.زیشنوندگان عز سالم

نیشونو بفرما ینظر کارشناس میکنیدوزنه خواهش م

چون هر کدوم که  دهیمف یلیکه دو تا زن داشتن خ نهیالبته نظر من ا.نیبرنامه دعوت کرد نیممنون که منو به ا یلیخ
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.!زنش یکیاون  شیپ رهیو م ذارهیشوهره محل سگم بهش نم.واسه شوهره ناز و نوز کنه

!سه زنه يبرنامه،اقا يعدحاال مهمان ب.تون یممنون از نظر کارشناس یلیخ

 یکار آدم معطل نم ينطوریا.ش موجود باشه یدکیزاپاس و  دیبا يزیعرضم به حضورتون که هرچ.ممنون یلیبله،خ

!رشیز میذاریتا پنچر شد زاپاسو م.نیزاپاس ماش کیمثل الست!مونه

.نیبفرمائ.چهار زنه يگر،آقایلطفا مهمان د.ممنون یلیخ

ورودش رو  ایکنن  ادیرو ز یدکی دیکه تول میکن یخواهش م نیما از مسئول.هیضرور اریبس یدکیوجود قطعات  واله

.ش باشه بهتره یاگه خارج.آزاد کنن

کنه؟یم يشتریش عمر ب یینظر شما زاپاس همسر کجا به

!شم خوبه،اس و قس داره یآلمان.ش باشه خوبه یسیاگر انگل واله

ش چطوره؟ یرانی؟ایچ شیداخل دینظرشما تول به

!زنه به جون آدم یغر م یافته و ه یفقط زود به سروصدا م سیاونم بد ن واله

 هیهمسر خود زاپاس ته يکه برا دیاما فراموش نکن.دیرس انیساعت به پا نیخانواده در ا يمحترم برنامه  شنوندگان

شده و به آنها  میتقس يهمسران شما بطور مساو نیو در ضمن کار ب دیکنیبا سه چهار همسر مطمئتن تر سفر م.دیفرمائ

!کیزیطبق قانون ف.گذرد یسخت نم

.سرمون رفت،حداقل صداش رو کم کن ـ

و  نیخب،کم کم بلندشو و خودتو جمع و جور کن که زنگ زدم به دوتا از بزرگتر.برنامه م تموم شد ینگ یـ بگ بابک

!عهیعلوم ماورا الطب دیاسات نیمعتبرتر

چک آپ  میوقت ازشون گرفتم که بر هی یبا بدبخت!کنن یقعا در آموزش اعجاز مدو نفرن که وا نایبرات بگه ا جونم

.نگرفته گهید یکیبلندشو حاضرشو تا وقت دکترمون رو !انهیماه
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.آم یخانم تنهاس،من نم يزر یدر ثان.اوال که حوصله ندارم ـ

ن؟یبر نیواخیحاال جدا کجا م.به کاباره بزنم يسر هیبرم  دیجون من با نیخانم ـ نه آرم يزر

 یسر م هی رهیگ یماها هر وقت دلمون م!دانشکده ن طفلکا سرشون تو کتابه یمیقد يبابا،دو تا از بچه ها یچیـ ه بابک

!خانم و خوش صحبت ن یلیبعض شما نباشه خ!شهیو دلمون وا م میکن یخرده دردو دل م هیشونو  شیپ میر

؟یرنگ کن يخوایمنم م!بابک جون یخانم ـ خودت يزر

مونه؟ یم یواسه آدم چ گهیرفته باشه د نیآدما از ب نیاعتماد ب یـ وقت بکبا

!نیریمرض پرض نگ نیمواظب باش ن،فقطیدون یبرم کاباره،شمام خودتون م دیخانم ـ در هر صورت من که با يزر

!زیتم!دیسف! زهیپاستور ریمثل ش!شده س لیش استر طیمح میر یکه ما م ییاونجا نیـ باور کن بابک

.آم یمن نم.تو برو ـ

.يآ یـ به درك که نم بابک

«.رو وا کردم نیبدون حرف در پائ.بود ایرو.رو جواب دادم فونیمن آ.گفت زنگ درو زدن نویتاا»

ه؟یـ ک بابک

.زنگ رو زدن یاشتباه.کار داشتن ینیبا طبقه پائ ـ

.ت امشبمسرمون هوار نشده لباس بپوشم و برم دنبال سرنوش یکیـ خب من برم تا  بابک

بهش اشاره .باال دیرس ایهمون موقع رو.بابک رفت تو اتاقش که لباس عوض کنه من رفتم و در آپارتمان رو وا کردم تا»

اونم چه  خوندیبلند آهنگ م يبعد آوردمش تو خونه،بابک داشت تو اتاقش با صدا.کردم که ساکت باشه و حرف نزنه

انتظار است امشب در يو فر يریست،شب را مرداست امشب ش یامشب چه شب!یآهنگ

«گفت ایو چشمش افتاد به رو رونیاز اتاق اومد ب تا»

رو  ایشه من هفت بار تودلم اسم رو یم یعنیگفتنم، یاالن تو اتاق داشتم با خودم م!من قربون قدرت خدا برم یاله ـ
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!؟ياومد يدیقلب منو شن يداجون من ص ؟یترو خدا توام احساس منو داشت!جلوم ظاهر بشه؟ ایدفعه رو هیصدا کنم 

!در انتظار است امشب يو فر يشر!اومد دیصدا قلبت نبود صدا آوازت رو شن ـ

 رمیبگ ریرفتم دو تا پاکت ش یداشتم م!تونه بخوره ینم گهید یرو کس یگن قسمت کس یم!ها یگ یـ راست م بابک

!درست کنه ها ینیریبرنج و ف ریخانم واسه مون امشب ش يزر نیا ارمیب

در !چسبه به تنمون یم شهیگوشت م.میخور یم میکن یدرست م ینیحاال فر!خانم ایرو يخوب شد شمام اومد چقدر

خالصه ش کرده بودم که با آهنگ جور در !ینیریمخفف ف يربرنجه،فریمخفف ش يسواد،شر یخان ب نیضمن آرم

!ادیب

!یغ بگ.اگه درو یالل ش ـ

الل به  دیشونم با جهیها تا حاال نوه نت یلیالل بشه خ یدروغا قرار بود کس نیبا ااگه  یعنی!ـ ات پته ات پته ات پته بابک

!اومد یم ایدن

شب  تونمیبهم گفت اگه دلم بخواد م.بهار بود.نشست،تلفن زنگ زد ،خودم جواب دادم ایتا رو.خنده ریز میزد همه»

فقط گفت که .اونجا شنیفرقه شون جمع م یعنی.و دعا داره یجا خارج از شهر که بهار مراسم مذهب هیبرم  12ساعت 

.میم ند ییو آشنا میائیجلو ن

«رو گفتم انیجر ایخانم و رو يرو که قطع کردم به بابک و زر تلفن

تخت تخت باشه  الشونیزنگ بزنم به ننه بابام و بهشون بگم خ هیپاشم !يپاك و طاهر هی یواقعا چه زندگ!ـ به به بابک

!آد یدسته گل بار م مثل نجایکه پسرشون داره ا

بندش  شیوپ میدار یشکرخدا سر شب مراسم مذهب!میدیما که ند!يبندوبار یگن اروپا توش فساد و ب یوقت م اون

و  گهیخوب م يبچه ها يخوب برا يخانم قصه ها يخونه زر میگرد یو شبم که برم ازهیدعا و حتما آخرش راز و ن

!و بعدش الال شهیچشممون گرم م
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!خوان؟یم یو سربه راه تر چ رتریو هفت هشت ساله از ما سر به ز ستیامون پسر بننه باب گهید

ماه دو  شیواسه مون تو دم و دستگاش جور کنه سر ش ینید ماتیکالس تعل هیاگه بهار خانم لطف کنه و صبحام  فقط

مواظب رفتارمون  ایدن نیو از ا ایکه از اون دن میشانس آورد یلیواقعا ما دو تا خ!دهیننه بابامون م لیتا عابد زاهد تحو

 يجدا برنامه !منو تحت کنترل داره ایدن نیو عمه خانمم از ا کنهیم حتیترو نص ایخانم شبا از اون دن نیریش!هستن

اروپا،گل  میپسر رفت!دو تا کاپ اخالق بدن دستمون رانیا میفکر کنم تا ما برس!جور کرد شهیبهتر نم نیاز ا یتیترب

!رانیا میبرگشت

«از خنده میمرده بود یمگه»

 یمونو هم به باد م مانیخردعه ا هی نیکنن و ا یبرن مون و از راه به درمون م یم!پرستن طانیهمه ش نایـ بابا ا بابک

حاال مراسم شون کجا هس؟!ها مید

«گفت دیگفتم تا شن بهش»

.آم یمن نم!آرن ها ی سرمون مبال مال هیبرن  یم!کوه هیشهر،دم  رونیجا ب هیکجاس؟ یگیکه م نجایا یدون یم ـ

.رم یمن خودم م ایتو ن ـ

!؟یملحد بش يخوایشه که م بهیخودمون چه ع نیجون آخه مگه د نیـ آرم بابک

«دفعه شل شد و گفت هی«!در ضمن بهار گفت بگو اونجا پره دختره.اونجا چه خبره نمیفقط برم بب خوامیم ـ

!کننن یدفعه از راه به درم م هیو  امیترسم ب یم!ن نهووید مونیو ا نید یمشت آدم ب هیاونجا  آخه

«فکر کرد و گفت یکم بعد»

هس؟ یحاال چه ساعت ـ

.شب 12ساعت  ـ

اصال معلومه !ساعت ساعت هوا و هوسه!رو هم واسه مراسمشون در نظر گرفتن یچه ساعت سعد و مبارک!ـ به به بابک
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 تیگمراه رو به راه راست هدا يآدمها نیدوتا از ا یکیبتونم  دیشاپاشم برم !داره دیتاک اتیفرقه فقط رو معنو نیکه ا

.کنم

.آم یـ منم م ایرو

!اونجا خطرناکه!کار؟یچ نیآ یـ شماها م بابک

.آم یخانم ـ منم م يزر

!میملعون ها غلبه کن نیکه به ا نیو واسه ما دعا کن نجایا نینیشماها بش!بابا يا

 میبعداز شهر خارج شد قهیدق ستیب بایتقر.میبابک راه افتاد نیبا ماش ییچهارتاشب بود که  میو ن ازدهیحدود  ساعت

.قشنگ اونجاس یلیو خ یمیمعبد قد هیگفت  یم.شناخت یبابک اونجارو م.میکه بهار گفته بود رفت ییو به طرف جا

که اومده بودن  ییکسا تمام میرو کنار جاده پارك کرد نیماش یبود که وقت يکه بهار گفته بود طور ییاونجا تیموقع

به جرات بتونم بگم که حدود چهار پنج هزار نفر اونجا آدم جمع  دیپامون بودن و از اون باال همه جا معلوم بود شا ریز

!شده بودن

وسط پره چمن و علف سبز بود و .همه جا سبز و خرك.بزرگ بود مثل دره که سه طرفش کوه بود یلیخ نیزم هی اونجا

وسط کوه دره دوازده .درست شده بود یقشنگ یلیخ ينور ماه افتاده بود تو دره و منظره .جنگل  دور و ورش درخت و

 یسنگ يبود با ستون ها یمیقد یلیمعبد خ هیپشتش  کهبزرگ  وونیا هیبه  شدیرفت باال و وصل م یم خورهیتا پله م

شمع روشن دستشون بود که  هی یکین همه م که اونجا بود ییتمام کسا.م اونجا واستاده بود سیپل نیچند تا ماش.بلند

.روشن کرده بود یهمه جارو به طرز قشنگ

 یدکه شمع فروش هی نجایا امیاز فردا شب ب!شمع روشنه نجایچقدر ا!!بودم دهیجا ند هیتا حاال انقدر دختر ...!يـ وا بابک

!وا کنم

!که خرهیاز تو شمع نم نجایا یکس ـ
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 يشب جمعه س ،شمع نذر میگ یبهشون م!رهیسه چهار هزار تا شمع فروش م یکنکه ب غیتبل هیخره؟یـ چرا نم بابک

سفارش  هی!مونه قیرف غمبرشونیپ!میم دار یتازه ما پارت!تا آخرش بسوزه میو بذار میخاموشش نکن مید یبخر،قول م

!خرنیبکنه،کر و کر شمع ازمون م

!ادنیز داشیو مر دهیکه شفا مگفت  یانگار همه رو راست م!داره دیبهار چقدر مر نیـ بب ایرو

.گولشون زده طونیهمه ش نجانیکه ا یینایـ ا بابک

!همه ادم برسه؟ نیبه ا کنهیوقت م طوننیاصال ش!گول زده؟ طونیهمه آدمو ش نیا ـ

پرسه که کجا  یازش م.ره یدست شه و داره م ریکه هفت هشت تا زنج دیرو بخواب د طونینفر ش هی گنیـ م بابک

چند تا  نیبا هم گهیم اروی.گناه بکشم ریخدا رو از راه به در کنم و به زنج يرم بنده ها یم گخیم طونیش؟َير یم يدار

مال همون  ریزنج نیا!گه نه بابا یم طونی؟شیخودت بکش نبالو د یهمه آدمو از راه به در کن نیا يخوایم ریدونه زنج

!حرفا ندارن نیو ا ریبه زنج اجیآن احت یخودشون دنبالم م هیهفت هشت تا آدم مومن و با اعتقاده،بق

!يجواب دار هی یبابک که واسه هر چ یالل بش ـ

 یکه تو مراسم مذهب میبود دهیتا حاال ند ؟ماینیب یتوشون م یآدم حساب هی.کن گاهیجماعت رو ن نیـ آخه تو ا بابک

 يکار نایاصال با ا طونیش.هستن ییاخد ياز راه به در شده  نایا انیژوپ وشلوار کوتاه ب ینیبا م ونیخانما و آقا

 نیا يا قهیدق هی نایا.خدارو قبول داره طونیحداقل ش!هم دهن بشه نایکدوم از ا هیبا  کنهیجرات نم چارهیب یعنینداره،

!دن یم به باد م مانشیسر سوزن ا هی

 غمبرشونیپ داریبه د ایر یالحق که ب!بودم دهیند یمذهب يو دسته  ئتیه نیهمچ هیتا حاال من  میاز حق نگذر اما

لباس  نیمخصوصا با ا!شهیفرقه وارد م نیبه ا دیترد یب نهیبب یو مومن رو هر ک نداریجماعت د نیبجان تو ا!اومدن

از لباس دختر خانم هاش  شهیتازه رو م يفرقه  نیا تو ییصرفه جو!تو پارچه اسراف نکردن چیه!دختر خانم هاشون

با خودم  هینطوریا نجایا دونستمیفقط اگه م!هر چه باداباد.مشرف بشم دیجد يرقه و ف نید نیمن که رفتم به ا!دیفهم
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!آوردم یشمع،مشعل م يجا

زد  یدر و اون در م نیبابک ا.میگوشه واستاد هیو  تیجمع نیب میدیرس.و ماهام دنبالش نیراه افتاد و رفت پائ بابک»

که .چندتا شمع دراورد و گرفت طرف بابک فشیاز تو ک میما شمع ندار دیفهم یدختر وقت هیکنه که  دایشمع پ هیکه 

«گفت یسیبابکم به انگل

 نیکرد یاگه شما لطف م.دارم نید نیتو قواعد ا کیفقط من چند تا اشکال کوچ!مهربونن نیمومن نیکه چقدر ا يوا ـ

عمر دعاگوتون  هی میکرد یو با هم اشکاالمونو برطرف م نیکرد یخرده با من کار م هیو  نیاومد یو صبح ها م

ن؟یدار رو دیجد نیآئ نیوقته افتخار حضور در ا یلیشما خ نیببخش!شدمیم

«گهیطرف د هیو بردم  دمیدست بابک رو کش!کردیبا خنده نگاهش م دخنره»

!؟یکنیول نم نجامیبابک ا ـ

من رفت و آمد نکن  با يندار یو اعتقاد درست حساب ینید یتو اگه ب!رو تازه کنم مانمیا خوامی؟میچ یعنیـ  بابک

و  نیولم کن بذار به د!داد يدختره که بهم شمع نذر نیمخصوصا به هم.کردم دایارادت پ نیمومن نیمن قلبا به ا!برادر

 خوادیتون و م نیکافر اومده ب هیمان،یملت با ا يگم ا یم نایا يو به همه  زنمیداد م ياگه سربه سرم بذار!برسم مانیا

باور !کنم هیخرده روح م رو تزک هیکارت بذار منم  یبرو پ!کنن ها یت م کهیت کهیو ت زنیر یاونوقت م!آشوپ بپا کنه

 نید نیا اردتازه بدبخت اگه من و تو و!شهیم شینفسم داره پاال کنمیاحساس م نجایکه پامو گذاشتم ا یکن از وقت

 یکنه تو م يباز یپارت هیبهار !یمبرشونغیتو نامزد پ یناسالمت!میآریپول درم یو کل میرس یتوش به مقامات باال م میبش

شون چه  ياصال عزادار!میدعا بخون نید نیتو ا يچه جور دیبا میستیفقط بلد ن!نالشونیشم کارد یپاپ و من م یش

 نیهم ناینشه که ا شیسال زنده باشه و طور انیخداکنه بهار سال.س و نمرده هشون زند سیالبته فعال که رئ!ه؟ی يجور

!نکنن يحال بمونن و غم و غصه و عزادارشاد و خوش يجور

«سرود شاد رو خوندن هیدفعه شروع کردن  هیکه  میدیخند یم میداشت»
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!جکسونن رو بخونن کلیما يخرده گرم عبادت بشن آهنگ ها هیفکر کنم !عبادت نیـ به به به ا بابک

!چه خبر شده؟ نمیبب يذاریبابک م ـ

!خونهیمدونا براشون روضه م که بهار باشه فکر کنم شواشونیـ پ بابک

«که از خنده غش کرده بود گفت ایرو»

!کشن یمون رو م ییجا چهارتا نینفر حرفاتو بفهمه هم هیبابک اگه  ـ

 ینامه شونو نم ارتیز ییجا نیدور و ور بب نیبپر ا نیآرم!میبخون میستیکه بلد ن م؟سرودشونویکن کاریـ خاال چ بابک

!فروشن

اون  يتو.کردن هیهاشونم شروع کردن به گر یسرود خوندن شون بلندشد و بعض يعه صدادف هیموقع  نیهم تو»

بودن و کاله هاشو گذاشته  دهیمثل شنل کاله دار پوش رهیت يعده آدم که لباسا هیدفعه پر شداز  هیمعبد  يجلو وونیا

 تیجمع نیاز ب.اومدن انیتا ا.شدن یم يچهل نفر یحدود س يزیچ هی!بودن تو صورتشون دهیبودن روسرشون و کش

هاشونو هم به  یوصل بود و بعض ژنیهاشون سرم اکس یبودن و به بعض دهیرو که رو تخت خواب ضیسه چهار تا مر

.معبد يوصل کرده بودن؛اوردن و بردن ازپله ها باال و گذاشتن جلو یپزشک يدستگاه ها

همه .بودن ضایدور وور مر دیبا لباس سفچند تا پزشک م .ساکت شدن و چشم شون به در معبد بود تیجمع ي همه

م که معلوم بود از  يبردار لمیف نیدوسه تا دورب.کردنیم ادداشتی ییزایچ هیدفتر دست شون بود و  هی یکیشونم 

 نیدورب یخبرنگارم که همه جا پر بود ول کردنیم يبردار لمیاومده بودن از تمام مراسم ف یونیزیتلو يطرف شبکه ها

.بود کیکوچ و ییدئویهاشون و

 یرو که چند تا پرستار زن بهشون م ضایمر ایو  کردنیدر معبد رو نگاه م ایآومد و همه  یدرنم چکسیاز ه صدا

که  دنید يزیچ هیمعبد جا گرفته بودن انگار  يپله ها يکه زودتر اومده بودن و جلو ییاونا میدیدفعه د هی.دنیرس

پامون  يرو پنجه ها یه میبود و مجبور بود ادیز معبدماها تا  يه فاصل!کردن هیزدن و گر غیشروع کردن به ج یهمگ
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به حالت دو اومدن صف  سیموقع حدود چهل پنجاه تا پل نیتو هم. مینیرو بب ییزایچ هیتا  میو قد بکش میبلند بش

!معلوم شد يدیسف هیبلندتر شد وازدور  تیجمع ادیفر ينگذشته بود که صدا قهیدق هی.پله ها يجلو دنیکش

!آد جلو یکوتاه داره م يکه آروم آروم با قدم ها میکم متوجه بهار شد کم

.نیبلند تا رو زم. ربودیحر هیبود که از چندتا ال دهیپوش دیلباس سف هی

تونستم  یاز اون دور درست نم.بود دورش ختهیساده ر یلیموهاش رو هم خ.ش بسته قهیهاش بلند بود و  نیآست

دورتا دورش رو همون آدما با لباس .واستاد ضایمر يکه اروم اومد و جلو دمید یو مفقط خودش ر نمیصورتش رو بب

 يدفعه زر هیکالفه شده بودم که .نمیرو بب تشتونستم صور یزدم نم یهر چه زور م.کاله دار گرفته بودن اهیس يها

«در آورد و داد به من و گفت فیو ظر کیکوچ نیدورب هی فشیخانم آز تو ک

.ارهخود به نیبب ـ

.تو صورتش غم بود!خودبهار بود،اما نه اون بهار شاد من.رو گرفتم جلو چشمم  نیدورب!بهم دادن ارویدن انگار»

کردن و  ریها دستاشونو تو هم زنج سیهجوم ببرن به طرفش که پل خواستنیانداخت که همه م تیبه جمع ینگاه هی

و چشماشو  ضیمر نیدستش رو گذاشت رو سر اولنگاه کرد و ضایو به مر نیبعد سرش رو انداخت پائ.نذاشتن

که اون باال بودن ولوله  ییدکترا نیکه ب دیطول نکش قهیدق هیبهار  کیرفتن جلوتر نزد یها کم نیتمام دورب.بست

!افتاد

سرشونو  یوه کردنیم نهیمعا یه!ضهیکردن مر نهیجلو وشروع کردن به معا دنیقدم رفت عقب و دکتر پر هی بهار

آروم آروم بلندشد و  ضهیراست،که جلو چشم همه مر ایحاال دروغ !گفتن یم گهیبه همد ییزایچ هیدن و دا یتکون م

دفعه همه با هم همون سرود  هیو  دنیکش ادیشروع کردن به فر تیاز جاش بلندشد جمع ضهیرو تخت نشست تا مر

!دیلرز یکوه ها داشت م نیا!یاما چه خوندن!رو خوندن هی یاول

رو فشار  ضهیمر ي نهیس يدفعه شروع کرد با دست قفسه  هیبود  يآخر ضیکه مواظب مر يپرستار موقع نیهم تو
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شون  یکی!ضهیباال سر اون مر ختنیدفعه همه ر هیم به دکترا گفت که  ییزایچ هی کردیم نکارویدادن و همونطور که ا

 ضهیمر کردیکه هر بار وصل م ضیمر کرد به بدن لبود چندبار وص یکیجلو که انگار شک الکتر ئیدستگاه رو کش هی

بار  هیدکترا .شدن و دستگاه رو گذاشتن سرجاش وسیکردن ما نکارویچندبار که ا!خوردیتکون سخت تو جاش م هی

موقع  نیتو هم.زل زدن به بهار که سرجاش واستاده بود و چشماشو بسته بود یش کردن و بعد همگ نهیم معا گهید

تو گوشش گفت که بهار چشماشو وا کرد  يزیچ هیار تنش بود آروم رفت طرف بهار و شنل کالهد کهاز اون آدما  یکی

ما  يها و خبرنگارا و همه  نیحاال دکترا و پرستارها و دورب.انداخت و بعد آروم رفت طرفش ضهیبه مر ینگاه هیو

!میداشت یچشم ازش ورنم

پرنده رو که اونجا رد شد  هیبال زدن  يصدا ساکت شده بودن که تیاون جمع يهمه  يطور!اومد یدر نم یکس صدااز

.تموم کرده بود که دکترا ولش کردن ضهیانگار مر دنیهمه شن

لحظه همونجور واستاد  هیبهش انداخت و بعد سرش رو گرفت باال طرف آسمون  ینگاه هیباال سرش  دیبهار رس یوقت

 ارویانگار به  ضهیدستش رو گذاشت سر مر تا.رو نگاه کرد و آروم دستش رو برد طرف سرش ضهیو بعد دوباره مر

که  ضهیقدم رفتن عقب دوباره بهار دستش رو گذاشت رو سر مر هیدکترا ! دیدفعه از جاش پر هیبرق وصل کردن که 

دفعه از تخت  هی یهمونجور بود ول هیچند ثان دیشا!بلندشد وتو جاش نشست گهیدفعه د نیا.دختر موبور بود هیانگار 

!و گرفتنش ختنیها و دکترا و پرستارا ر سیفرار کرد که پل نیطرف جمعو ب نیپائ دیپر

بالفاصله انگار !از دست همه فرار کنه خوادیو م کنهیم هیگر ایزنه و یخودشو م ایکه دختره  دمید یم نیدور با دورب از

!خرده بعد آروم شد هیآمپول زدن که  هی

هجوم بردن طرف  کردنیم هیو گر دنیکشیم غیم همونطور که جمرد!گرفتن یجلو مردم رو م سهایپل یبا بدبخت گهید

بودن دور بهار رو گرفتن و بردنش تو معبد و چند نفرم با دکترا و  دهیپوش اهیدفعه اون آدما که لباس س هیبهار که 

بود زانو زده  نیشون خوب خوب شده بود و رو زم یکی کهرو  گهید يضایپرستارا کمک کردن و اون دختره و دوتا مر
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م بزرگ  یلیورداشتن و بردن تومعبد و در معبد رو که خ کردیم هیو دستش رو بطرف آسمون گرفته بود و داشت گر

 يو جلو گهید يطرف اومدن کمک اونا هیم از  گهید سیحدود پنجاه تا پل يزیچ هیدفعه  هی!بستن يبود چند نفر

بودم و  دهید ییزایچ نیهمچ هیتا اون موقع نه !در معبد رفتن باال طرف  یکه کم کم از پله ها داشتن م فتنمردم روگر

 یکه م ییزایهرچند که همون موقع م برام باور کردن چ!کردمیبودم باور نم دهیبودم اگه با چشم خودم ند دهینه شن

.سخت بود یلیخ دمید

و زار  دنیکش یم غیج يخودیکرده بودن و ب دایپ یعده شون حالت استرس عصب هیکه  تیبود و جع یفقط شلوغ گهید

دست و  ریعده ز هی!بردن کنار یعده غش کرده بودن و مردم رو دست بلندشون کرده بودن و م هی!کردنیم هیزار گر

خلوت تر بود و  میطرف که ما بود نیا!کردنینگاه م تیجمع نیگوشه نشسته بودن و مات به ا هیعده  هی!پامونده بودن

.معبد بود يجلو تیفشار جمع

پشت بلندگو مرتب از !گرفتن یخارج شده بودن م یعیاز حاال طب جانیمردم رو که در اثر ه يجلو یا بدبختها ب سیپل

 اهیس ياز اون آدما یکیلحظه  هی!دادیحرف گوش م یکه دره رو ترك کنن ومتفرق شن اما مگه کس خواستنیمردم م

بود تا تو صورتش گفت  دهیر کالهش رو کشکه همونطویدر حال یبلندگو دست هیپشت بوم معبد و با  يپوش اومد باال

از !خفه شد تیجمع ادیبلندگوش تو فر ياما صدا.و از مردم خواست که متفرق شن سیمقدس حالش خوب ن يهلنا

و رفتن  رونیب دنیعده پرستار و پزشک ازش پر هیو  دنیکشون رس ریپشت سرما هفت هشت تا امبوالنس و آژ

 دمیماها خودمون رو کش!شد داشونیگروه نجاتم پ نیبالفاصله چند تاماش!بودنمونده  پادست و  ریکه ز ییکمک کسا

هجوم آورده بودن طرف  تیجمع نیتمام ا!سوزن انداختن نبود ياون جلو جا.میگوشه که وسط دست وپ ا نباش هی

 هیپشت سر زشدن که ا یم کیداشتن به در معبد نزد!تونست مردم رو کنترل کنه ینم گهید سیپل!معبد يجلو

از مردم عذر  کهیپشت بلندگو در حال سیاز اون طرف پل!معبد يگاز اشک آور انداختن جلو هیاومد و  ریمثل ت ییصدا

!سیمقدسه که االنم اصال حالش خوب ن يهمه ش بخاطر جون هلنا نایگفت ا یم کردیم یخواه
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که گاز اشک آور  ییاونجا!وردنآ یبه طرف معبد هجوم م شتریو مردم ب شدیوضع بدتر م کردمیرو م نکارایا یهرچ

گرفت  شینفر آت هیموقع لباس  نیتو هم!زده بودن که چشماشون نسوزه شیانداخته بودن مردم روزنامه و کاغذ آت

دن و مامورا شلنگ ها رو درآوردن و آب سرد یرس یآتش نشان يها نیبعد ماش قهیدو سه دق!که زود خاموشش کردن

 يسرمون و رفت جلو يکوپتر اومد باال یهل هیکوپتر بلند شد و  یهل يت صداوق نیرو وا کردن رو مردم و تو هم

معبد  يکوپتر از جلو یهل يپروانه  دیشده بودن کم کم با باد شد سیمردم که خ!سرمردم يباال نیمعبد و اومد پائ

!خلوت شد یرفتن کنار و اون جلو کم

«دستمال گرفته جلوم هیکه بابک  دمیموقع د هی

!مال گاز اشک آوره.اشک از چشمات اومده پاکش کن ریـ بگ بابک

اما من دلم  میبابک بازوم رو گرفت و گفت بر!رو گرفتم و اشک هامو پاك کردم اما مال گاز اشک آور نبود دستمال»

اما بابک به زور منو .سیگفتن حالش خوب ن یزد که همه ش تو بلندگو م یدلم شور بهار رو م.ازاونجا برم خواستینم

 نیتا سوار ماش.راه افتادم هینگفتم و دنبال بابک و بق يزیچ گهید.که مردم پخش شن و برن گنیم نارویو گفت ا دیکش

 یکلمه م حرف هیتونست خودش رو نگه داره  یم نم قهیدق هیبابک که  یحت چکسیخونه ،ه يو تو راه و تا تو میشد

«!نزد

پانزدهم فصل

 رونیاومدم ب یوقت.ادیحالم سرجاش ب یو کم رمیدوش بگ هینو فرستاد تو حموم تا بابک به زور م.تو خونه  میدیرس تا

 ایم حاضر بود و رو ییچا.دراومده بودم یخرده حالم بهتر شده بود و از اون حالت عصب هیو لباسمو عوض کردم 

کرد و خودشم  همه روشن يتعارف کرد و برا گاریتو سالن و بابک به همه س مینشست یآورد و همگ ییبرامون چا
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.ش رو ورداشت و شروع کرد به خوردن ییزد و چا گاریپک به س هینشست و 

«و رو کرد و به ما و گفت شیش که تموم شد فنجون رو گذاشت سرجا ییچا

که نبود؟ الیبگم خواب و خ خوامیم یعنیگه؟ید نیدید یهمگ دمیرو که من امشب د ییاونا ـ

«لب گفت ریخانم ز ينگفت که زر يزیچ چکسیه»

من باور  قتشیحق دهیاون روز گفت که مردم رو شفا م یبهار طفل معصوم وقت نیا!حرفاس نیتر از ا يموضوع جد ـ

حرف !س گهیصحبت د هی دمیکه من امشب د ینیاما ا!حرفا نیو ا يپرداز الیو خ یجوون يگذاشتم پا یعنی.نکردم

جلو چشم همه مرده رو !غمبرهیپ هیالل مثل  نمزبو دمیدجماعت که من  نیدختر واسه ا نیا!سیحرف شفا دادن تنها ن

!معجزه یعنی؟یچ یعنی!زنده کرد

.آد ینم یبعدشم کس گهیماس کع د غمبریغمبر،پیپ نیآخر!خانم؟ يکجا بود زر غمبریـ پ بابک

!دونن یکه اونجا بودن که نم ییاونا میدون یما م نارویخانم ـ ا يزر

 يدایهمه آدم فقط مر نیگفتن ا یکه م دمیکردن؟تازه من اونجا شن یم ارکیهمه آدم اونجا چ نیـ پس ا ایرو

!داره دیمر یتو تمام شهرا کل!شهرن نیهلنامقدس تو ا

!مقدس يـ هلنا بابک

!م داشته باشه گهید يتو کشورا دیکه چقدرم مر یدون یخانم ـ چه م يزر

 نیاگه ا!کوپتر و آمبوالنس رو؟ یو هل سیهمه پل نیا نیدیند!کنهیم تیکه هس،دولتم داره ازشون حما یـ هرچ بابک

.واسه شون داره ینفع هیحتما .ذاشت اونجا جمع شن یبود که دولت شون باهاش موافق نبود که اصال نم يزیچ انیجر

برن؟ یم یچه نفع دیجد نید هیاز راه انداختن  نایـ آخه ا ایرو

واسه شون  یلیحزب،خ هیبشه  دیجد نید نیاگه ا!مردم چرابرن،اما از احساسات  ینم ینفع دیجد نید نیـ از ا بابک

.کنهینم یو حزب فرق نید نایا يبرا یعنی!استفاده داره
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!؟یچ یعنیـ  ایرو

 شیرو به آت ایبود که از مردم سواستفاده کرد و دن یحزب!ینبود؟حزب بود اما نه حزب معمول سمیـ مگه ناز بابک

رو که  ییتونن هرجا یاونوقت م یدونیم.پر کنن يمتعصب روتو هر کشور و یعده آدم مذهب هیحساب کن حاال !دیکش

دفعه  هی.رو قبول کنه نید نیمدار دم کلفت م ا استیکه چهار تا س يبه اون روز يوا!دلشون خواست به اشوب بکشن

!سوم شروع شد یجنگ جهان ینیب یم

دستورش  هیبا !حاضرن جونشون رو واسه بهار بدن اشاره هیبا  دمیکه من امشب د ییآدما نیا میکه بگذر نایاز ا حاال

.کردنیم يبراش هرکار اشیفدائ!گهیبود د يجور نیاونم هم!حسن صباح انیمثل جر کننیرو که بخواد ترور م یهرک

!هس ییخبرا هیپشت پرده .گهیخانم ـ بابک راست م يزر

ن؟یآرم یگیم یـ تو چ بابک

«کردم و گفتم نگاهش»

.نگفتم يزیمن چ ـ

ه؟یکه نظر تو چ نهیـ منظورم ا بکبا

؟یدر مورد چ ـ

.میصحبتا که کرد نیـ هم بابک

.گهید زیچ استم،نهینه اهل س.ندارم يکار زایچ نیمن به ا ـ

؟يدختر رو دوست ندار نیمگه تو ا!؟یچ یعنیـ  بابک

.چرا ـ

؟یکن یباهاش عروس خوادیـ مگه دلت نم بابک

حرفا داره؟اصال به اونا چه مربوطه؟ نیاو  استیبه س یچه ربط نیا یچرا،ول ـ
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!به اونا چه مربوطه؟ یگیم غمبرشون،اونوقتیپ يخواستگار يبر يخوایـ پسر توم بابک

 نی؟هم!به اونا چه مربوطه یگیاون وقت م!دولت پشت شه!خونن یدختر نماز م نیسر ا ،پشتيدیجماعت که د نیا

خبر رو به گوش شون برسونه  نیباد ا!ذارن یزنده ت نم انیجر بو ببرن از!کنن یت م کهیت کهیت زنیر یخادم هاش م

و صبح راحت از  ینیکه شب بب سیخانم ن نیریخواب ش گهید نیا!کنن یت م مهیق مهینامزد داره،ق غمبرشونیکه پ

!رونیب يایرختخواب ب

«دفعه محکم با دست زد رو پاهاش و گفت هی»

بلند  فهیضع نیاز گور ا شایآت نیا يهمه !مون کرد چارهیب نیریش کهیزن نیا!شد؟ یچ نیدید!!دل غافل يا ـ

عمر  گهیفکر کنم د!و چشم واز نکرد ،شرش گردن مارو گرفت دیهزار و چهارصد پونصد سال گرفت خواب...!!ااا!شهیم

!دادیداد ب يا!مون پر شده مونهیو پ سین ایدن نیما به ا

!تو؟ یگیم یخانم ـ چ يزر

اون از !کنن سیکردن که ماهارو سربه ن یکیدست به  نایا يهمه !نقشه س نایتمام ا!ن؟یهمف یـ بابا چرا نم بابک

رو  نیریچرم و اونم از ش کهیت هیاون از .و رمال بردنش ریفالگ شیاون از پ.اون از دکتر بردنش.نیآرم دنینخواب

!از بهار خانم نمیا!دنشیبخواب د

خاطر خواش کرد و بعد  نویاده اومد و قر وقنبله واسه ش اومد که اس يبچه  نیبه جون گرفته انقدر به خواب ا شیآت

آخ !نیآب از لک و لوچه ش راه افتاد و اونم اومد و خودشو چسبوند به ا نمیا!نظر خودشو بهش نشون داد هیدم کاباره 

!همه ش نقشه بود!آخ آخ آخ آخ

 یکه م نویسر ا!نیآن سراغ آرم یو م کننیش م بیفهمن و تعق یطرفا،همه م نیا ادیکه بهار ب گهیدوبار د یکی حاال

من  يالیفام يکه جا نیحداقل شما دوتا زودتر بر نیپاش!برن یسر م الشمیفک و فام ،تمامیچیآب ه ریکنن ز

!ت نیعشق خون نیبا ا نیآرم هخدا مرگت بد يا!سربه دار شدم یاول جوون!ننه ننه ننه!رنتونینگ
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«!زدیو حرف م دادیرو تکون م سرش»

رو بکن؟حاال راحت  هیدور و ورمون رو انتخاب کن و قال قض يدخترا نیدو تا از هم یکیو  ایـ چقدر بهت گفتم ب ابکب

شنل  نیامروز فرداس که ا!م نداره که دلمون نسوزه يکار يخاك برسر عرضه !نخورده و دهن سوخته ؟آشيشد

!و همه مونو شقه کنن نجایا زنیها بر اهیس

!ت یخرک يعشقا نیبا ا یکرمک بش شاالهیا نیآرم!ن گنده منده بود چقدرم

!کاراش پر مکافاته ولد چموش همه

«!از خنده میمون مرده بود همه»

!مرده شور اون حرف زدنت رو ببرن بابک ـ

اهل عشق و حاله  غمبرشونیاما عجب پ!تو کاباره گرفتم غمبرشونویکه پ دمیسراغ مون بهشون لو م انیـ منکه تا ب بابک

به دعا و عبادت،خودش تو کاباره ها  ننیش یم داشیشبا مر!کاباره رهیکوبه به طاق و خودش م یم داشویرمرس!ها

!کنهیم فیپالسه و ک

شون و  نیبه د میبر ییدختره گز نرو و دوتا نیبا ا گهیو توام توبه کن و د ایمرگت بشم،ب شیمن پ یجون،اله نیآرم

که  سایلیم سایکل!ها گذرهیخوش م یلیفرقه بهمون خ نیعوضش تو ا!به کار ما نداشته باشن يکار گهیاونام د

به پا  شیتا زنده بود از خودش آت!زن نیا هیچه فتنه ا.کنه ادیعذابت رو ز ن،خدایریش يا!رن کاباره یجاش م!ندارن

خت به دوتا پدر و پسر رو اندا نیفت فت کرد تا ا زیچقدر در گوش خسروپرو نیبب!و حاال که مرده از قبرش شدیم

.يرویبود؟آهان،ش یچ زیاسم پسر خسروپرو!جون هم

از سرکار خسته و  زیتا خسرو پرو یکرد و ه تیبچه رو کتک زد و اذ نیانقدر ا!گهید يرویش يزن بابا شدیم نیریش

بچه روبا کمربند زد تا پسره واستاد تو رو  نیا زمیرو بهش کرد و خسروپرو يرویش هی یاومد خونه،چغل یمرده م

!حاالم شده نوبت مائه بدبخت!باالخره م کشتش!باباش
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«گفت دیخندیخانم که م يزر»

.بهار باشه انیجر نیخوابها و ا نیا نیب یارتباط دیگذشته،حتما با یحاال از شوخ ـ

 یارتباط دیبا نیگ یتازه شما م دهیمارو به کشتن م گهیمرده تا چندروز د لیذل نیریش نیا!ـ دست شما دردنکنه  بابک

!دوتا باشه؟ نیا نیب

آد؟ یم یبهار نگفت ک یراست!تیسرخونه زندگ یرفت یو م یگرفت یهمون مهتاب دختر خرسه رو م یکاشک

.نگفت يزینه چ ـ

.آد یم یک نیتلفن بزن بهش بب هیپاشو .بهاره شیـ جواب تمام سوالها پ بابک

!شماره ش رو ندارم که ـ

لفن مغزش چنده؟شماره ت!سرخودش لیـ خب زنگ بزن به موبا بابک

.ریشب بخ!نیا يچرت و پرتا نیسرم رفت از ا.رم بخوابم یمن م!برو گمشو ـ

!میرینگ ادیبره تو اتاقش به بهار تلفن کنه که ما شماره شو  خوادیـ خاك بر سر م بابک

«بلند شد و گفت امیرو.گفتم ریو من بلندشدم و شب بخ میدیخند همه»

.برم گهیمنم د ـ

«.کرد و رفت یخداحافظ بلند شد و ایرو»

شب روبا تمام وجودم خواستمش و صداش کردم  شم،تمامیپ ادیفردا که ب دیو به ام دمیشب رو به عشق بهار خواب اون

بد شده بود که خودمم تحمل خودم رو  ياخالقم بقدر.نشد يدو روز بعدم ازش خبر ،تایچیه ومدیاما فرداش که ن

!هینداشتم چه برسه به بق

 یم دمیرفتم تو پارك و همونجا که اون روز بهار رو د یم یو گاه کردمینگاه م ابونوینجره بودم و تو خپشت پ یگاه

.کردمینشستم و بهش فکر م
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 یچیشم ه شبیاز د.بودم به بابک دهیپر يخودیب يدو سه بار.از صبحش کالفه بود.خبر بودم یسوم که ازش ب روز

 یچیاما نتونستم ه زیو به زور منو برد سر م دیود که بابک برام غذا کشسر ناهار ب.اشتها نداشتم یعنی.نخورده بودم

.دمیبخورم و رفتم گرفتم خواب

به زور بده  خواستیدستش بود و م ریش وانیل هی کهیکه بابک به زور از جا بلندم کرد ودر حال شدیم کیداشت تار هوا

از همه از کارم ناراحت شدم و خجالت  شتریخودم ب!تمکسیرو ش ریش وانیزدم ل یمنم از ناراحت.بخورم،باهام دعوا کرد

.رونیو ازخونه زدم ب دمیکش

م رو وردارم و برم جلو همون  نیآن به سرم زد که برگردم خونه و ماش هی.رفتم یراه م ابونایتو خ يهمونجور

 انشیمکن بود اگر اطرافگفت،م یبابک افتادم،راست م يحرفا ادیاما  رمیازش بگ يخبر هی ای نمیبهار رو بب دیمعبد،شا

 یبهار نم یاز زندگ یچیتازه متوجه شدم که من ه.بذاره رونیاصال نذارن پاشو از خونه ب گهیببرن،د ییما بو انیاز جر

.ش یفعل یاز زندگ یعنی.دونم

تش همه آدم که دوس نیبهار رو از ا شدیم ياومد؟چه طور یاز دستم بر م يچه کار ییکردم؟تنهایم دیبا کاریچ ایخدا

اومد  یچ يبرا خواستینم خواست؟اگهیاصال خودش م!و مال خودم کنم؟ رمیداشتن و براشون مثل بت شده بود بگ

!دنبال من ن؟ ه؟چرایآد؟اصال بهار ک یمن؟حاال چرا نم شیپ

چرا اومدن سراغ من؟چرا من؟ اصال

بهش  دیبا یکمک است؟چهخویم یازم چ نیریش.توش بود تو مغزم مرور کردم نیریآن تمام خوابهامو که ش هی

گذاشته باشه و رفته  ومد؟نکنهیچرا بهار ن ایخدا.بکنم دیبا کاریگفت که چ یاومد و م یم نیریاالن ش یکردم؟کاشکیم

نا؟یا غمبریشده پ یرانیا هین؟چرا  یاصال اونا ک!نکنه به زور با خودشون برده باشن ش!باشه

که فراموشش  خواستمیکه بهار رو فراموش کنم؟اصال خودم م تذاشیم نیریش یعنیتونستم بهار رو فراموش کنم؟ یم

 یاگه بخواد دنبالش م!گهیآخرش مردنه د!بشه بشه خوادیم یدوستش دارم حاال هرچ!تونم یخوام،نه م ینه م!کنم؟نه
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!رم حاال تا هرکجا که باشه

سرمو گذاشته .ورفتم تو فکر نشستم مکتین هیرو .شب شده بود!میتو پارکن و همونجا که با بهار بود دمیوقت د هی

سن  نیکه تو ا دمیکش یاولش جلو خودمو گرفتم خجالت م.بغض گلومو گرفته بود.کردمیبودم رو زانوهام وفکر م

!گفت؟ یم یچ دید یمنو م یکیاگه !کنم هیگر

خودمو نگه دارم؟ دیبا یواسه چ سیکه اونجاها ن یکس دمیبعدش د اما

 یبشه؟واسه منکه فرق خواستیم یبود؟آخرش چ يا يچه باز گهید نیا!نیآروم اشک از چشمام اومد پائ آروم

بود  نیترسم از ا.آد یبود که بهار چرا نم نینداشتم،فقط تنها غصه ام ا یم از کس یکردم،،ترس یمن کارم رو م.نداشت

ت رو شونه دست انداخ یکیکه  دمیدفعه د هی.تم گرف هیگر شتریفکرکه اومد تو ذهنم ب نیا!ادین گهیکه بهار د

«.دمیخجالت کش.بابکه دمیبرگشتم د!م

!گردم؟جون بسر شدم پسر یم ابونارویها خ وونهید نیو من ع ینشست نجایا يـ اومد بابک

«که گفت نهیبرگردوندم که اشک هامو نب رومو»

.یکن سبک ش هیگر.درمان دواست یبر هر درد ب هیگر.کن هیگر ـ

!نشه بابک؟ داشیپ گهیاگه د ـ

.،غصه نخور میکن یم داشیپـ  بابک

اد؟یاگه نذارن ب ـ

.مشیآر یـ م بابک

.خل شدم.سیاما دست خودم ن!گند شده یلیچندروزه اخالقم خ نیا.بابک جون نیببخش ـ

راحت باشه  التمیخ.زنه یخانم دلش شور م يگه،زرید میپاشو بر!خله من ،خلهینیریش يجور نیـ تو واسه من هم بابک

 داشیسنگ باشه واسه ت پ ریبجون خودت قسم که اگه ز ومدیار اومد که اومد،اما اگه نفردا اگه به نیتا هم
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 نیگم واسه روز مبادا چهار تا دونه زاپاس بذار کنار واسه هم یاونوقت که بهت م.میحاال پاشو بر.بهت قول دادم.کنمیم

!گهید گمیوقتا م

و کم .قرصم داد خوردم  هیو عسل بهم داد و  ریش وانیل هیخونه و بابک به زور  میو برگشت میبا هم بلند شد ییدوتا»

.دمیشد و خوابم گرفت و رفتم تو جام خواب نیکم چشمام سنگ

دست شه و  ینیس هیبابک  دمیچشمامو که وا کردم د.دمیشن ییصدا هی یعنیشدم، داریصبح بود که ب 9حدود  ساعت

.خونهیاروم آروم مو اومده باال سرم و  رهیگ یزنه بهش و ضرب م یمثل دنبک م

حال و حوصله  نکهیبا ا!گرفتن یرو منو شروع کرد باهام کشت دیخالصه خوندنش که تموم شد پر!ییچه شعرا اونم

 یخانم که م يموقع زر نیتو هم!هامون یبه جون هم مثل بچه گ میافتاد یینداشتم،اما نخواستم ناراحتش کنم و دوتا

«اومد تو اتاق و گفت دیخند

!نیکه حاال هست نیشد یخوب نم گریانقدر باهمد نیاگه بردار دو قلو هم بودشما دوتا  ـ

بعدش به .بهتر کرد یبابک و حموم،حالم رو کم یشوخ.دوش گرفتم  هیشدم و بهش سالم کردم وبعدش رفتم  بلند»

داشتم .منتونستم بخور شتریلقمه ب هی.میو مشغول خوردن شد مینشست ییسه تا.صبحونه  زیاصرار بابک رفتم سرم

!دیچیدفعه صدا تو سرم پ هیکه  خوردمیم ییچا

!تو سالن طرف پنجره دمیو پر زیرو گذاشتم رو م فنجون

!مرتبه؟ هیخانم ـ چه ش شد  يزر

!يدیجون تو توالت تا فرشارو به گند نکش نیبدو آرم!شده رخورده،اسهالیش شبیـ د بابک

داشت .دمیشن یصداشو واضح م گهیچشماموبستم و واستادم د.ودنب یرو نگاه کردم،اما کس ابونیپشت پنجره تو خ از»

«خوندیبرام شعرم

پنجره ها باز شود نیاگر ا ـ
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یآب آسمان

دیآ یدرون م به

يمن از هر ابر و

بردارم يا تکه

ایدر پرقو،پرغاز،پرمرغ

خواهم زد يا خانه

ی،پاک يدیسپ از

آن مهتاب است سقف

ها از نور پنجره

سایها از گل  پرده

از مهر،رنگ از شور فرش

اسباب از عشق همه

از تو ییهوا و

!خنده یو بهم م کنهیشده و داره منو نگاه م ادهیپ نشیخونه از ماش يبهار جلو دمیکه وا کردم د چشمامو»

!دیخندیواستاده بود و بهم م يجلوش همونطور دمیرس یوقت!نیخودمو رسوندم پائ يچه جور دمینفهم گهید

«.بهش گفتم آروم

!يایمنکه مردم تا تو ب ـ

.اومدم ینبود که اصال نم ينطوریـ اگه ا بهار

مرد؟ دیتو با دنید يبرا ـ
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!از عشق مرد و به عشق زنده شد تا عاشق بود دیبا!مرد تا عاشق بود دیبا!نهیـ عشق ا بهار

«دیبهم خند.دمیخند بهش»

.ـ چشمات گود رفته بهار

!رمیکه از عشق بم کنمیم نیدارم تمر ـ

«رو گرفت دستم»

.صدات کردم،با تمام وجودم یلیخ ـ

.همه شو.دمیـ شن بهار

!؟ياومد یپس چرا نم ـ

جواب بدم؟ دیجا با نیـ هم بهار

باال؟ يآ یم ـ

کجان؟ هیبق.ـ آره بهار

باالنو ـ

.تا برات بگم میبر ایـ ب بهار

خانم در آپارتمان رو وا  يبابک و زر.باال میر رفتبه طرف ساختمون و با آسانسو میکه دستموگرفته بود رفت همونطور»

«!بابک شروع کرد میشد ادهیتا از آسانسور پ.کرده بودن و منتظر ما بودن

فکر ما !ن؟یبه امان خدا ول کرد ابونایگوسفندان گمراه تون رو توب نیآخه چرا ا!غمبریخانم پ يا کیالسالم و عل ـ

 يزیچ هی مینااهل رو که فکرنبود روانیمرگ بده ما پ م؟خدایزن یال بال مب میکه در فراق شما دار نیستین داتونیمر

!میکن یجلو شما قربون میریبگ

«دیخند یواستاده بود و بهش م بهار»
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!تو میائیبابک ،برو کنار بذار ب ـ

شمع کو گالب کو؟اون تنگ شراب کو؟!بچشم يـ آ بابک

!س؟یشما که شراب ممنوع ن نید ن،تویببخش

جواب  ایزنگ زد و تا رو ایو تلفن رو ورداشت و به رو دیکرد و بابک پر یخانم روبوس يتو و بهار با زر میرفتخنده  با»

«داد گفت

قصاب خوب  هیو با  يریگوسفند بگ هینره که  ادتیسر راه .ایزودپاشو ب!اومد دمونیجد غمبریکه پ ایخانم بدو ب ایرو ـ

م تنت کن  دهیلباس پوش!رهیم غمبرمونینباشه ها،آبرومون جلو پ کمتر لویگوسفندش پنجاه شصت ک.ياریب يوردار

!سیمون با دستوراتش معلوم ن فیکه هنوز تکل

و  نیمبا نشسته بود دو زانو نشست رو زم يبهار که رو يگفت و تلفن رو گذاشت سرجاش و بعد اومد جلو نارویا»

«گفت

گم در  یم نیدونست یحاال اومد اگه شما صالح م.ه من تنش کن دهیدخترك لباس پوش نیبزرگ،گفتم ا يشوایپ يا ـ

!ارهیب

«میدیخند همه»

 یگرگم و گله م نیرام نیانقدر با ا نیچند روزه نبود نیشما که ا نیپناه ،باور کن یچوپان ما گوسفندان ب يـ ا بابک

!رهیشما رو نگ يتا سرش گرم بشه و بهونه  میکرد يبرم باز

خانم و دوباره اومد و دو زانو  يمن و زر يآورد و گرفت جلو بهار و بعدشم جلو ییچا ینیس هیبلند شد و رفت و بعد»

«و گفت نینشست جلو بهار رو زم

جا  هی ریسراپا تقص يبنده  نیکه ا نیخوا ینم يزیچ ی،مبلغي،مشاوریتون،معاون نیسرور من،شما تو د نیببخش ـ

.بهشون بدم یسروسامون هیدست من که  نیو بسپرامور بانوان ر نیاگه صالح بدون!مشغول بشه و خدمت کنه؟
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«و گفت دیخند نیریش»

.الغرشده!یمواظبت کن نیاز آرم یچند روزه نتونست نیتو ا ـ

تو معده  میو بد میکن هیتنق میتونست ینم نیغذا رو که از پائ!که سیاز ما ن یکوتاه!سرور من عیحرفا چ نیا...!ـ ا بابک

 يچطور میفکر کرد یهرچ.میمثال ناهار خوراك بادمجون داشت.کنمین عرض مبعنوان مثال حضور مبارك تو!ش

!وهیخدمت تون عرض بشه که م ای!دیسعقل مون نر میبه معده ش وارد کن نیبادمجون ها رو از پائ

روهم و قرار شد که اگه  میخانم عقل هامونو گذاشت يمن و زر گهید.خوردینم وهیو م کردیم يدیپسر چشم سف نیا

خرده  هیتا حداقل  میرو به زورم که شده بهش اماله کن اریو خ یسه تا موز و گالب ن،دویاوردین فیشما تشر امروزم

 نیخب ا!الغر شده يخرده ا هی ینگ یالبته بگ!نیونتا شما خودتون رو برس ردشیبه بدنش برسه وضعف نگ نیتامیو

.زدیبه غذا نم د،لبید یچند روزه که شما رو نم

«بابک بهش گفت دیتا رس.بود ایرو.که زنگ زدن میدیخند یم میداشت»

!و از کرامات شون استفاده کن غمبریبدوبرو دست بوس پ ـ

«مبل نشست و گفت هیرو  کردیکه مات به بهار نگاه م ایکردن و رو یو بهار با هم روبوس ایرو»

!واقعا معجزه بود بهار ـ

.بود یکارعلم هیمعجزه نبود،.ت نه بهار

.معجزه بود!بزرگوار يا نیفرمائ یم یه نفسـ شکست بابک

.بود یکار علم هیگم فقط  یجدا م.ـ نه بهار

 روانشیپ یهرچ.خوب غمبریپ!حرف نزن سرور من گهیشمام د!گهیمعجزه بود،معجزه بوده د میگ یما م...!ـ ا بابک

!کنهیچشم و گوش م گهیبگن م

شما رو بشناسه  داتونیاز مر یکیاگه !رون؟یب نیائیخونه بروشن از  ،روزییکه تنها نیکن یچطور جرات م ،شمایراست
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!برن یکنن و م یذره از گوشت تن تون رو م هی یکیواسه تبرك م که شده،!؟یچ

!خطرناکه یلیخ!گه ها یـ راست م ایرو

وجه شناخت و نه بهم ت ینه منو م چکسیاون آدما ه نیاومدم ب یو م کردمیـ اگه من همون شبم،لباسم رو عوض م بهار

 نیو ب دیسف ریلباس حر هیبا  یعنی!خوادیشناسن که دلشون م یدوست دارن و م ياو جماعت هلنا رو همونجور!کردیم

!سیعده خادم و پل هی

؟يتا اومد يپس چرا انقدر طول داد ـ

«نگاه قشنگ و مهربون بهم کرد و گفت هی بهار»

مدت  هیتا  کنمیکار رو م نیهر وقت که ا.شتیومدم پا یتونستم که همون موقع م یاگه م.جون نیتونستم آرم ینم ـ

.حتما استراحت کنم دیوبا کنمیم دایحالت ضعف پ

؟يبود نیچرا اونقدر غمگ ـ

«و گفت دیبهم خند دوباره»

نم؟یکه غمگ يدیتو از کجا فهم ـ

.حس کردم ينطوریا دمیاز چشمات،از صورتت،شا ـ

!یفهم یکه غم منو م یهست یـ تو تنها کس بهار

!هیپسرخوب یلیخ!تون نیجانش ننیبک نمیآرم نیترو خدا بهارخانم ،ا!ما میدار یباهوش غمبریچه شوهر پ!ـ به به  بابک

؟يدیآدما رو شفا م يچطور یعنی؟یکنیم نکارویا يبهار جون چطور ـ

!ـ به قدرت خداوند بهار

جماعت کافر روبه  نیا غمبریپ مینستشکرخدا که تو.کنمیعرض م کیمون تبر نیمب نیـ خب،ورود شما رو به د بابک

.میکن تیراه راست هدا
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 يباز هیهمه  نایا!نیدون یرو نم یچیه ستم؟شماهایمگه من گفتم که مسلمون ن!بابک؟ یگیم يدار یـ چ بهار

!فیکث استیس هی!خطرناکه

!ه؟یبه چ یچ نمیخانم ـ بابک بذار بب يزر

«رو به بهار کرد و گفت بعد»

 یقالب ضایو مر هی يصحنه ساز زایچ نیتمام ا ؟نکنهيدیمردم رو شفا م ياول بگو چطور.برو جلو یکی یکیبهارجون  ـ

!ن

و  ستادیدفعه قلبش ا هیکه اون شب  يهمون دختر یحت.ن یهمه واقع ضامیمر.ستین يصحنه ساز یچیه.ـ نه بهار

!مرد

!؟يو زنده ش کرد يتو واقعا اونو شفا داد یعنیخانم ـ  يزر

«.تکون داد سرش رو بهار»

؟يخانم ـ چطور يزر

!ساده س یلیمن خ يبرا یعنی!ساده یلیـ خ بهار

شه؟یم يـ آخه چه جور ایرو

!که دور و ورته يزیو هرچ ایدن نیبا ا!یقطع مت ایدن نیرابطه ت رو با ا یبتون هی یـ فقط کاف بهار

 ییزایچ ياز همه  دیبا!دیبر دیبا!یآزاد بش دیبا!یرها بش دیبا!یفکرکن شهیجهان م نیکه مربوط به ا يزیچ چیبه ه دینبا

!دیبر کنهیدلبسته م ایدن نیکه آدمو به ا

«برگشت به من نگاه کرد و گفت بعد»

 یلیلحظه فکر تو خ هی!جهان رها کنم نیلحظه نتونستم خودم رو از ا هی!يلحظه تو تمرکزم رو بهم زد هیاون شب  ـ

!یتیجمع نیا بتو االن اونج نکهیفکر ا!اومد تو ذهنم يقو
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 زهیزدم تو دهنش که دندوناش بر یم نین،همچیگفت یم!غلط کرد که تمرکز شما رو بهم زد نیـ آرم بابک

!کافر مانیا یالت ب يپسره !نیزم

بهار و رو  يپا يمبل هاشون بلند شده بودن و اومده بودن جلو يو بابک از رو ایخانم و رو يکم کم زر.میدیخند همه»

«!گهیم یکه چ کردنیو فقط تو دهن بهار رو نگاه م نشسته بودن نیزم

!خانم ـ خب بگو يزر

 نیا زیچ چیه ی،وقتینداشت ایدن نیا يزایبه چ یدلبستگ چیه ی،وقتیفکر نکن ایدن نیبه ا گهید یکه تونست یـ وقت بهار

 ینم ایدن نیا يروهایاز ن چکدومیو ه ستین ایدن نیذهنت تو ا گهینتونست فکر تو بخودش مشغول کنه اونوقت د ایدن

!یستیجهان ن نیا نیاز قوان چکدومیاون وقته که تابع ه!ياون وقته که رها شد!کنه رتیتونه اس

!پرواز بلند هی!یعروج ملکوت هی!بایز يایرو هی!نیریش يخلسه  هی

تو،تو  هگیاون وقت د!یبچه گ يغصه ها شه،مثلیبرات مسخره م ایدن نیها و غم ها و مشکالت ا یتمام سخت گهید

!قدرتمند اریبس يانرژ هی!يا يانرژ هی!یستین

 يمشکالت مسخره  یتونیم!ینیدرون خودت رو بب یتون یم!ینیرو بب زایچ یلیخ یتونیم!یبه همه جا وارد بش یتونیم

و براشون  یبش الشونیوارد خ یتونیم!یتو فکر آدما نفوذ کن یتونیم!یراحت براشون حل کن یلیرو خ ایدن نیا يآدما

تمام  يغصه  یتونیم!یخوشحال شون کن یتونیم!يبد ننجات شو یتونیم!ینیافریبراشون مرگ ب یتونیم!يبساز ایرو

!تودلشون يزیعالم رو بر

 وانیاز دستم ل.آب آوردم و دادم بهش وانیل هیبلندشدم و براش .نیگفت و ساکت شد و سرش رو انداخت پائ نارویا»

«تعارف کرد و برامون روشن کرد که بهار بهم گفت گاریسبابک به همه مون .دیرو گرفت وبهم خند

.برات خطر داره.ستین یخوب زیچ اد؟اصالیو ازش بدت ب ینکش گاریس گهیکنم که د يکار هی يخوایم ـ

«و گفتم دمیخند بهش»
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.خوامیکه من از تو م سین يزیچ نینه،ا ـ

«.نگاهم کرد فقط»

؟يزنده ش کرد ينطوریه بود همخانم ـ بهارجون،اون دختره رو هم که مرد يزر

@اما نه کامل کردیمغزش هنوز کار م.اون نمرده بود،فقط قلبش از کار افتاده بود بهارـ

؟يکرد کاریـ اونوقت توباهاش چ ایرو

!اون وقت به قلبش فرمان دادم که حرکت کنه!ـ وارد مغزش شدم و شدم مغزاون بهار

«گرفت و گفت دوباره برگشت و منو نگاه کرد و دستمو بعد»

!اول توش نفوذ کنم ينتونستم همون دفعه  نیهم يبرا!همون لحظه بود که فکر تو تمام جونم رو پر کرد ـ

«دفعه بابک دوسه تا سرفه کرد و گفت هیبهار بود که  يمن تو چشما يایانگار تمام دن!لحظه مات چشماش شدم هی»

 ریز يلطفا صحنه ها!میماهام دل دار!چهارتا آدمم نشسته نجایا یعنی!دهیمف یلیاول خ ينفوذ دفعه  یعنی!بله،البته

!نیسال پخش نکن جدهیه

.آورد وهیو م ییبلند شد وبرامون چا ایخنده و رو ریز میزد یهمگ»

«گفت ایکه رو کندمیپوست م وهیبراش م داشتم

؟يشفا بد یتونیبهار،همه رو م ـ

.یچیاگرم نخواد که ه شهیخدا بخواد طرف خوب م اگه.کنمیمن کار خودم رو م یعنیـ نه همه رو، بهار

م؟یبپرس زیبازم ازت چ ایبهارجون  يخانم ـ خسته شد يزر

.نیبپرس خوادیدلتون م یـ هرچ بهار

 یهمه آدم رو ک نیمردم رو شفا دادن؟ا يطور شد که شروع کرد نجا؟چهیا يشد که اومد يخانم ـ اصال چه طور يزر

و دور و ورت جمع شدن و بهت  یغمبرشونیقبول کردن که تو به قول بابک پ نایا شد که یجمع کرده بود اونجا؟چ
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!آوردن؟ مانیا

خودم متوجه بشم  نکهیتونم بگم که بدون ا یرو م نیفقط هم.گفتم نیآرم يمقدارش رو برا هی.داستانش درازه بهارـ

!اومد شیمسائل پ نیکم کم تمام ا

«بعد گفت.داشت و خورد ور یکیرو گرفتم جلوش که با لبخند  وهیم»

 يمدت اونطور هی.کردن رو من شی،شروع کردن آزما یتخصص کینیکل هیاول تو .نداشتم پلممینجا،دیاومدم ا یوقت ـ

 مونیم هی.من  شیرو آوردن پ ضیمر وونیح دن،چندتایاون پرنده رو که بهت گفتم فهم انیجر یوقت.وقتم گذشت

.بکن يبراشون کار یتون یگفتن اگه م.رنیم یم گهیتا چندوقت د وونهایح نیبهم گفتن ا.بود و دو تا خرگوش

بود و همه  رخورهیبچه داشت که ش هی.سوخت یدلم براش م یلیخ.مونیاون م يخودمو کردم،مخصوصا برا یسع من

چند روز بغلش  یعنی.حالش خوب شد نکهیجالب ا.کردم یسع یلیاون خ يبرا.چسبوند به مادرش یش خودش رو م

تو !رهیم یبود که داره م دهیفهم وونیانگار ح.گرفتیم م هیکردم،گرینگاه م دشیناام يبه چشما یقتو و کردمیم

!دمید یبچه ش م يرو برا یچشماش نگران

ماه اونجا  6حدود .خارج از شهر يسر کینیکل هیبعد از اون منوبردن به .تونستم خوب کنم اما خرگوشا مردن اونو

ببرم و بتونم کنترلش  یبه قدرتم پ يکه چه جور دادنیبهم آموزش م یعنی.کردنیبودم و چند تا پزشک باهام کار م

.کنم

تو همون .راحت خوبش کردم یلیکه خ شمیرو آوردن پ یسرطان ضیمر هی.آموزشم تموم شد یوقت.گرفتم ادیکم  کم

.رشته دکترا گرفتم نیمدتم شروع کردم به درس خوندن و تو هم

؟يـ چه رشته ا بابک

.تر شرفتهیمقدار پ هیالبته -کیزیافـ مت بهار

!خانم ـ خب،بعد يزر
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آموزشم تموم  نکهیالبته بعد از ا.یبزرگ،خالصه هرچ ي ن،خونهیپول،ماش.بود ارمیدر اخت خواستمیم یـ هر چ بهار

که پدرمم .نداشته باشم یتماس چیه نجایا يها یرانینگم و با ا یبه کس یچیموارد ه نیفقط بهم گفته بودن که درا.شد

.دخترش امن و راحته يراحت شده بود که جا الشیخ یعنی.رانیماه بعد برگشت ا هیاولش باهام اومده بود؛

که مدرك  یوقت!خوشحال بود یلیخ.م ییاستثنا ي دهیپد هیگفت  شهیستم،مین وونهید نکهیکه من؛عالوه بر ا نمیا از

رو که تا اون موقع در مورد من  ییتمام متلک ها یفنشونش داده بود و تال لیفام يبه همه .دکترام رو براش فرستادم

!نبود یشوخ.بهش گفته بودن دراورد

بزرگ  یلیخ يخونه  هیخالصه !ایدانشگاه دن نیاونم از معتبرتر!کمتر دمیکسال،شایمدت حدود  ک،دریزیمتاف يدکترا

بارم به خرج  هی یسال.ودبرام حاضر ب زیچ ،همهیزندگ لین،وسایپول،ماش.به نامم کردن یعنیبهم دادن، کیو ش

 لیکه برام قا یتیتنها ممنوع.بود یعال یهمه چ.وندنم یمن م شیماه پ هیو  نجایآوردن ا یخودشون پدر و مادرم رو م

.بودم دهیکش یاز دست شون ناراحت یلیخ!خواستمیها بود که اونم از خدا م یرانیاز ا يشدن،دور

رو  یچکسیه خواستیدلم نم.من بود يارزو نمیا.ند رو شفا بدهمو دردم ضیکه فقط مردم مر خواستنیازم م لیاوا

.کردمیم نکارویبا جون و دل ا نیهم ينم،برایبب نیغمگ

!اسمم رو گذاشته بودن هلنا.از اسم خودمم استفاده نکنم گهیگفته بودن که د بهم

و  دیسف زیلباس حر هیم  شهیهم.شمیآوردن پ یم ضیبردنم تو همون معبد و چند تا مر یبار،نصفه شب م هی یماه

فقط .حرف نزنم چکسیگفتن با ه یبهم م.داره ریقدرتم تاث شتریتو مردم ب ينطوریگفتن ا یبهم م!کردنیقشنگ تنم م

 یلیبعدش خ کردمیم نکارویا یخب وقت.کردنیممعبد خارجم  یازدر پشت یعنی.رونیرفتم ب یو م دادمیشفاهشون م

.شدمیم فیضع

گفتن  یبهم م.شدیم شتریروز به روزم تعدادشون ب.اومدن یعده آدمم م هیضا،یمراه مره.کم برنامه ها عوض شد کم

.کردینم یمنم فرق يبرا.آن یتماشا م يبرا نایا
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ازشون  یوقت.ومدنیکه وقت اومدن پدر و مادرم شد اما ن یبرنامه ها ادامه داشت تا موقع نیچهار پنج سال ا بایتقر

 یعنی.رانیبرم ا خوامیبعد من اصرار کردم که م.مدت بهانه آوردن هیبرام ان، یکه چرا پدر ومادرم نم دمیپرس

.ستین ونیدر م ضایصحبت شفا دادن مر گهیگفت د یاحساسم بهم م

بهم گفتن که به دروغ به پدر و مادرم گفتن  یعنی!شد یعلن زیهمه چ گهیبرم کشورم،د خوامیبهشون گفتم که م یوقت

!شدم کشته یتصادف رانندگ هیکه من در 

و تمام  رمیگ یتماس م رانیکردم که با مقامات سفارت ا دشونیتهد!بشم وانهیبود د کیشدم که نزد یعصبان اونقدر

.گم یرو م انیجر

باهام صحبت کرد و قانعم  یلیاون خ.زن بود هی.هیمهربون تر از بق یعنی.باهام مهربون بود شهیشون بود که هم یکی

بخاطر کشته شدن من در تصادف به پدر ومادرم دادن !مهیپول بابت حق ب ادیمبلغ ز هیگفت  یم.بهتره ينطوریکردکه ا

بعدش بردنم تو قبرستون شونو قبر خودم رو بهم نشون .کردیم دیقبض م بهم نشون داد که حرفش روتائ هیو 

!گذشتیاز کشته شدنم م کسالی بایتقر!جالبه،نه!دادن

از نظر اندام  بایجسد دختر ور که تقر هیگفت  یم!م شرکت کردن يپدر و مادرم در مراسم خاکسپار یگفتن حت یم

 ییرفته بوده و قابل شناسا نیسر و صورت دخترك کامال از ب ایگو.شکل من بوده،بهشون نشون دادن تا قانع بشن

 یم کردن که دمیتهد ران،اونامیرم سفارت ا یوم کنمیرو فاش م زایچ نیکردم که تمام ا دشونیبازم تهد یوقت!نبوده

!کشنم

گفت  یم.از وجود تودر کشورمون استفاده کنن خوانیم نایگفت ا یم.و باهام صحبت کرد شمیهمون زن اومد پ بازم

بودم چه بسا انداخته بودنم تو  رانیو بهم کمک کردن وگرنه اگه تو ا دنیگفت اونا منو فهم یم.ونمیمن بهشون مد

!خونه وتا حاالم هفت تا کفن پوسونده بودم وونهید

تونستم دردم رو بهشون  یبودن که م ییکسا نیتر کیهمون وقتش هم پدر و ماردم که نزد!گفتن یکه راست م نارویا
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!گفتن یو بهم دراکوال م کردنیبگم حرفم رو باور نم

رو بهشون  انیو جر نیبا پدر ومادرتون ارتباط برقرار نکرد نیکنیارتباط برقرار م نیـ چرا همونجور که با آرم بابک

ن؟ینگفت

«به من کردو بعد گفت ینگاه هی بهار»

دفعه واقعا جسد دخترشون رو  نیا.نجایاومدن ا یشدن م یو بلند م دنیفهم یرو م قتیحق رمیداشت؟گ دهیچه فا ـ

!کردنیو انکار م زیهمه چ نامیا.دادنیبهشون نشون م

 ستین وانهیربلند شدن که دخترشون دس لیفام يوضعشون خوبه وحداقل جلو يفکر که اونا از نظر ماد نیبعدشم،هم

پدر  ییروزا هیکه  ادمهی یعنی!براشون فرق نداشت ادمیز.کردیم گرفته و بعد مرده،منو آروم م کیزیمتاف يو دکترا

تونن  ینم لیها و فام هیهمسا يرفتار من جلو طرکردن که به قول خودشون بخا یمرگ منوم يومادرم هر دو آرزو

!سرشون رو بلند کنن

«خانم گفت يسکوت برقرار شد وبعدش زر يا قهیدو دق یکی»

؟یچ یها تماس گرفت یرانیکنن و بفهمن باا بتیاگه االن تعق ـ

گرون !مونه یشهر دارم که مثل قصر م رونیخونه ب هیاالن .گذاشتن ارمیدراخت یبهم اعتماد دارن،همه چ گهیـ د بهار

احمق باشه که پشت پا به  دیبا یلیآدم خ هیکه  کننیه،اونا فکر مپول بخوام برام حاضر یهرچ!رپامهیها ز نیماش نیتر

م ازم ساخته س که  گهید يکارا.شده شتریب یلیقدرت هام خ.ستمیاون بهار سابق ن گهیدر ضمن من د!بزنه نایتمام ا

!فهمم یبخوان بکن،من م يکار نیکوچکتر!خبرنیاونا ازش ب

خوره؟یهمه آدم ترو قبول دارن اما به چه درد اونا م نیکارا دارن؟ا نیاز ا يـ اونا چه منظور ایرو

«برگشت ومنو نگاه کرد و گفت بهار»

؟یشیآد وازم متنفرم نم یکنم تو از من بدت نم فیرو تعر زایچ ي هیاگه بق ـ
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«و گفت ایو دستش رو تو دستام گرفتم که بعد روکرد به رو دمیخند بهش»

 دیاالن من توتمام شهرا مر!شهرن نیمن تو ا روانیفقط پ نیدیاونجا دروکه  ییاون آدما!کننیازم سواستفاده م ـ

من جون شون رو  ياشاره  هیمتعصبن که با  يهاشون بقدر یبعض!دارم دیکشورا مر شتریب ،تویچیتو شهرا که ه.دارم

!دنیم

!حسن صباح روانیـمثل پ بابک

تو  يخرابکار!قاچاق مواد مخدر!ترور!یشآدم ک.کننیمسئله سواستفاده م نیاونوقت اونا از ا!قایـ دق بهار

!منم نامیباعث تمام ا!یخالصه همه چ!کشورها

.کرد هیو گر نیسرش روانداخت پائ بعدش»

تونستم و  یم خواستیدلم م.بهش داد که اشک هاشو پاك کرد يدستمال کاغذ هیبابکم .براش آب آورد ارفتیرو

خودمو  يام جمع شده بود که بابک بهم اشاره کرد که جلواشک تو چشم!کردمیآدما رو با دستام خفه م نیتمام ا

.رمیبگ

«خرده بعد بهار گفت هی

اون شب  نکهیتا ا!دمیترسیم یعنی!دیرس یبه عقلم نم یراه چیبشم اما ه تیهمه جنا نیباعث ا خواستمینم گهید ـ

!و صدام کرد دمیرو د نیکاباره آرم يجلو

«که بابک گفت دیخند بعد»

!گهیول کن د!يکوندیروش غمبرمونیت پجون دس نیآرم ـ

 یوقت.آورد ییدوباره برامون چا ایرو.با خجالت دستش رو ول کردم!متوجه شدم که هنوز دستش تو دستکه تازه»

«بهار به من گفت میخورد

!راحت یلیخ!کشن یاگه بفهمن که من با تو ارتباط دارم حتما ترو م!خطرناکه یلیوضع خ نیتو ا يبرا ـ
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«مدیخند بهش»

شت؟یپ امیکه ب يخوایـ حاال بازم م بهار

!يبر شمیاز پ ذارمیاصال نم گهیحاال د ـ

«ش و چندتا اسکناس دراورد و داد به من و گفت فیچشمام نگاه کردو بعد دست کرد تو ک تو»

.تو باشه شیپ نایا ـ

!؟یچ يبرا ـ

.شهیالزم م.هزار پونده يصد و خرده ا.گمیـبعدا بهت م بهار

«ند شد و گفتبل بعدش»

.گردمیزود برم یبرم ول دیمن فعال با ـ

!اونا؟ شیپ يبرگرد يخوایم!؟يریکجا م ـ

.راحت باشه التیخ.البته فعال.ستین نیدر ب يخطر.خبر ندارن یچیـ فعال از ه بهار

.کننیم تیازت حما.اونجا جات امنه.رانیا میر یو باهم م میکنیکارامونو م.جا بمون نیهم.نرو  ـ

.حاالنه یول دونمیم ـ بهار

«که همونجا به من گفت میرفت طرف در و ماهام همه باهاش رفت بعد»

؟یکنیباهام ازدواج م یک ـ

«!همه مون اشک جمع شد يحرف رو زد که تو چشما نیمعصومانه ا اونقدر»

.االن نیهم ـ

که عقدمون کنه؟ يرو سراغ دار یکس.نجایا گردمیعصر برم.يـ االن نه،عصر بهار

.اون با من.خانم ـ من سراغ دارم يزر
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«شروع کردن به دست زدن بابک مبارکباد رو خوندو بعد گفت یدفعه همگ هی»

!رنیبگ ادیها  یخوبه بعض!یغمبرگلیچه پ!قربون مرامت ـ

«.فقط نگاهش کرد ایبود که رو ایبه رو منظورش»

انه؟ی نیبزرگوار،شما مسلمون يا میدیـ باالخره ما نفهم بابک

!فهمن یرو نم چکدومیه یمعمول يکه آدما دمیفهم ییزهایمون چ نیبرات تشهد رو بگم؟تازه من از د يخوایـم بهار

«بهم گفت میدیکه رس نشیدم ماش.نیپائ میباهم رفت ییکرد و دوتا یبعدش با همه خداحافظ بهار»

؟یبهم بگ يخواینم يزیچ ـ

.مواظب خودت باش یلینه فقط خ ـ

؟یبگ يخواینم گهید زیـ چ بهار

و  رانیسفارت ا ییدوتا میرفت یاصال م.کردمیمن خودم تمام برنامه ها رو جور م.یرفت ینم گهیاصال د یکاشک.بگم یچ ـ

.رانیو سالم برسونن مون ا حیتا صح میموند یهمونجا م

بهش  و دمیخند!پرواز کنم خواستیاز ذوق دلم م!کم کم واضح شد دیچیدفعه تو سرم صدا پ هیرو گرفت  دستم»

«گفتم

بهت بگم  خوامیچند وقته م.بود یناگهان یبود که همه چ نیاگه نگفتم بخاطر ا!از جونم شتریب!معلومه که دوستت دارم ـ

.دوستت دارم بهارمن. دمیکش یاما خجالت م

.اول مرد به زن بگه دیبا شهیکه هم هی يجمله ا نیا.ـ حاال خوب شد  بهار

.یگفت یبا زبونت بهم م دیا بام،ام دهیتا حاال هزار بارشم شن ـ

جلو  یکه چطور تا حاال کس نهیمنظورم ا یعنیعاشق ت نشده؟ یچطور تا حاال کس یو خوشگل یقشنگ نیبهار ،تو به ا ـ

....بگم خوامیبگم؟م يچطور یعنیازدواج نداده؟ شنهادیو بهت پ ومدهین
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«حرفم تموم شه وبا خنده گفت نذاشت»

درسته؟!انهیداشتم  يپسر ،،دوستينامزدمن تا حاال  یبدون يخوایم ـ

«به صورتم و گفت دیآروم دست کش.نگاهش کردم فقط»

اما !کنمیعطر عشق رو حس م!شنوم یدوست داشتن رو م يرم صدا یرفتم و م یم يجا یده بار،وقت يروز ـ

!نهینبوده که به دلم بش يعطر عطر!باشه باینبوده که برام ز ییصدا،صدا

.که باهام برخورد داشتن،عاشقم شدن،اما من نه ییتمام مردا بایتقر

که من  یاون چکدونیاما ه!که يدیورزن خودت د یگفت بهم عشق م شهیدوستم دارن و م دامیتمام مر بایتقر

 يچه جور.ستیتو قشنگ و مردونه ن يمثل چهره  يچهره ا چیه!جز عشق خاموش تو!تو ينبوده و جزصدا خواستمیم

 يبرا!خارج از زمان هی یمحبت هی!این دنیهم خارج از ا اسیدن نیهم از ا!ستین ایدن نیا بهت بگم؟عشق تو محدود به

!شهیتوجه ندارم وارد م زیچ چیمن که به ه يدر حالت خلسه  یحت نیهم

!شدم مینتونستم در مقابلش مقاومت کنم و بهش تسل نیهم يبرا

.و رفت ابونیخ هیتو  دیچیتا پ کردمیتنش رو نگاه مهمونجا واستاده بودم و رف!و حرکت کرد و رفت دیبهم خند بعد»

 يزیمونده بودم چرا چ.داده بود هیبار که اومد بهش تک نیکه اول یم رو دادم به همون درخت هیرو و تک ادهیتو پ رفتم

باشه که برام  ينطوریاگه ا!دوستش دارم اومده طرف من؟ یلیبهم نگفت؟چرا نگفت که دوستم داره؟نکنه چون من خ

«!خوندیداشت برام م!بهار نبود يقشنگ تر از صدا ییصدا چیه!چشمامو بستم!دیجیدفعه صدا توسرم پ هی!سخته یلیخ

.قرارم یب یعاشقم من،عاشق ـ

ندارد،خبر از دل زارم کس

ییآرزو

.تو بر دلندارم جز
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رخت بو و چشمامو م به د هیهمونطور که تک.هنوز تو سرم بود فشیقشنگ و لط يتموم شده بود اما صدا خوندنش»

چشمامو وا !نیبود بخورم زم کینزد!هولم داد یکیدفعه  هی!نبودم ایدن نیانگار تو ا!دمیخند یوم بردمیبسته بود لذت م

«!کردم

!زده به کله ت؟!يـ هووو بابک

!؟یکنیم نیچرا همچ ـ

!شده؟ وونهید گن طرف ینم ننیها بب هیهمسا!؟يخندیم يدار یو چشماتو بست ابونیتو خ يـ واستاد بابک

!خوندیداشت بهار برام م ـ

نه پول ضبط صوت و واکمن  يدیم وینه پول راد يدینه پول تلفن م نیکن یاگه با هم عروس!ـخوش به حالت بابک

!بود؟ یدرخواست يآهنگا!خدا شانس بده!يدیم

.گمشو بابک ـ

خوند؟یبرات م یـ حاال چ بابک

!اسیرو هیثل صداش م!هم صداش،هم آهنگش!قشنگ بود یلیخ ـ

خودمون؟ ایـ رو بابک

.نزن يخودیحرف ب!اه ـ

.صدا زن من باشه هیدلش بخواهد صداش شب یلیخ ؟زنتیکنیم نیـ به زن من توه بابک

!؟یباز چرت و پرت گفت ـ

 مینیبب میزنامونو با هم جنگ بنداز ایاصال ب.رسهیزن من که نم يبه پا!سرخوده ویزنت تلفن و راد رمیگ!ـ خبه حاال بابک

!شنیکدوم برنده م

!بابک يدار یواقعا دل خوش ـ
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 هیدفعه  هیبهش گفتم که  يزیچ هیاالن !هی یدختر ساکت و اروم اههیرو نیا میکردیماتا حاال فکر م!ها گمیـ م بابک

!نیدر رفتم اومدم پائ!دیداد زد سرم که برق ازم پر

؟يریم يحاال کجا دار!کردمیو همه رو از شرت خالص م نیپائ کردمیبودم از همون پنجره پرتت م ایرو يمن اگه جا ـ

برمت مرده شور خونه که اون روت رو  یم يحرف رو بهم زد نیحاال که ا ،امايـاومدم تو رو ببرم حموم داماد بابک

!تو چشمات ادیب ایخرده ح هیدیبشوره شا

؟يبر یخواستیگم کجا م ی؟میگیچقدرچرت و پرت م!اه ـ

.میندار یچیتو خونه ه.دیرفتم خر یاشتم مد!بابا دیـ خر بابک

.آم یمنم م.میبر ایب ـ

 یخانم يبود،نه زر يبود،نه بهار ییاینه رو!چه خوب بود میاون موقع ها که خودم و خودت بود!گم ها یـ م بابک

!میکردیم یفیچه ک!رام بودن یاونام که وقت!و اون عمه خرسه با دوتاتوله هاش يخودم بودم وخودت بود!بود

!تیترب یب ـ

شانزدهم فصل

.تو هم بود یلیصورتش خ.تو خودش بود یبرگشت حساب یو بعد وقت نیرفت پائ یساعت میخانم ن يزر

«و اومد تو سالن و رو مبل نشست و ماها رو صدا کرد و گفت ختیر یینشست و بعد رفت و سه تا چا يا قهیسه دق دو

.باهاتون کار دارم نیائیب قهیدق هیبچه ها  ـ

گذاشت جلو ما و  ییچا هی یکی.برامون بگه خوادیرو م یاحساس کردم که موضوع مهم. میو نشست میاومد ییدوتا»

«گفت

 يخونه تون،بهتون دل بستم و مثل بچه ها نیکه منو تو اون وضع آورد ياز اون روز.نیمن هست يبچه ها يشماها جا ـ
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.ادیب شیپبراتون  ياتفاق بد خوادیخودم دوستتون دارم و دلم نم

خانم؟ يشده زر يطور ـ

!بشه ياما ممکنه بعدا طور.خانم ـ فعال نه يزر

!میش یم چارهیبشه ب ياگه اونطور.خانم  يزر نیگ یـ راست م بابک

!م؟یش یم چارهیبشه ب يچه طور ـ

!خطار کنهبهمون ا خوادیتجربه داره م یخانم که کل يزر!بعدش من یش یم چارهیاول تو ب!گهید میریـ زن بگ بابک

!سیدر کار ن يا یشوخ چیه یول!بود یم شوخ یکی نیا یخانم ـ کاشک يزر

!خانم؟ يشده زر یچ ـ

و خبر برام  رهیگ یپول م!از همه جا خبر داره!نهیخبرچ هیکه اومده بود دنبالم  اروی نیجون ا نیآرم نیخانم ـ بب يزر

.آره یم

 يزیالبته چ. دمیرو ازش پرس انیو جر نیش من رفتم سراغ اشهر واسه اون مراسم فردا رونیب میکه رفت یشب اون

رو برام در  هیقض يازش خواستم که ته و تو.دهیشفا م ضارویشهر مر نیکه تو ا هی يدختر هیفقط گفتم .بهش نگفتم

.ارهیب

!سیم ن یخوب يبرام خبر آورده که خبرا حاال

خانم ؟ يزر هیچ انیجر ـ

!رهیو دلت ازم بگ یگم ناراحت بشترسم ب یبگم آخه؟م یخانم ـ چ يزر

.نیهس بگ یراحت،هر چ التونیخ ـ

 انیجر نیتو ا!دختر خطرناکه نیبا ا یاصال دوست یعنی!جون،ازدواج با بهار واسه تو خطرناکه نیآرم نیخانم ـ بب يزر

!شروشور هس یلیخ
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!خودش که به من گفت واسه م خطرناکه ـ

.یو ازش گذشت یرفتنگ يخانم ـ آره طفلک گفت اما تو جد يزر

.سیچون برام مهم ن ـ

حداقل از خطراش خبر  يراه بذار نیقدم تو ا يخوایتو که م.پس بذار برات بگم سیخانم ـ خب حاال که مهم ن يزر

.داشته باش

 نایا!شروع شده يبرنامه ا هیچندساله که !آدم کشتن براشون مثل اب خوردنه!آب کردن ریهارو ز یلیتا حاال سر خ نایا

از !هس یفرقه همه جور آدم نیتو ا!کنن یکارا دارن م یلیخ انیجر نیمقدس علم کردن و پشت ا يهارو به اسم هلناب

!ریو وز لیگرفته تا وک پوراز س!کرده لیسواد گرفته تا درس خونده و تحص یآدم ب

 یو با هر زبون يز هر کشورا نید نیتو ا!مختلف يدادن و فرستادن تو کشورا میتعل نجارویآدم رو ا يسر هیاصال  نایا

کنن  یهس واردشون م یو با هر کلک گهید يفرستن تو کشورا یم نارویا!سرسخت و کله خر يدایدارن اونم مر دیمر

 یکنن،ادم م یقانون عوض م!دنیبراشون انجام م دایرم نیداشته باشن ا يبعد هر نقشه ا!یدولت يتو دستگاه ها

!یکه فکرشو بکن يهر کار کنن،خالصهیق ممخدر قاچا ندازن،موادیکشن،جنگ راه م

!ندازن؟یراه م یچ يجنگ برا داشونیمر ـ

و تو خر  شهیبعدشم جنگ که بشه خرتو خر م!گهیتا اسلحه هاشون فروش بره د ندازنیخانم ـ جنگ راه م يزر

 نایا يجلو يواخیحاال تو م!اننیجر نیپشت ا ییچه کله گنده ها نیحاال بب!کنهیدلش بخواد م يهر کار ی،هرکيتوخر

!شانس تو بوده دنینفهمتا حاالم اگه !يریگیرو ازشون م غمبرشونیبقول بابک پ يدار!یواست

م؟یکن کاریچ نیگ ین؟میگ یم یـ حاال شما چ بابک

 نهیکه خبرچ اروی نیا!تا حاالشم خدا براش خواسته که زنده س!بگذره انیجر نیاز ا نیگم ارم یخانم ـ من م يزر

پوند از من نگرفت  ستیچقدر خطرناکه که تا دو انیجر نیا نیبب.رهیگیو پنج پوند م ستیپوند،ب ستیواسه هر خبر ب
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!دهنش رو وا نکرد

نداره؟ یراه چیه انیجر نیا یعنیـ  بابک

 تیاونا ازمون حما نکهیمگه ا.میرو براشون بگ انیو تمام جر رانیسفارت ا میکه بر نهیراهش م ا هیخانم ـ  يزر

!شهیو جاروجنجال بپا م کنهیموضوع مثل توپ صدا م میکه بکن کارمنیتازه ا.کتت

واسه خودش و من روشن کرد و داد دست  گارمیبابک دوتا س.از بابک گرفت و روشن کرد گاریس هیکه گفت  نارویا»

.من و رفت نشست

«فکر کردم وبعد گفتم يا قهیدق چند

 یاز مردنم ترس.بشه بشه خوادیم یحاال هر چ.هستم بهار رو دوست دارم تا آخرشم.خودمو گرفتم میمن تصم ـ

انگار نه انگار که !يدیند يدیبره و شتر د نجایاالن از ا نیهم تونهیم!یچیخانم که ه يزر یعنی.شماها نیمون یم.ندارم

کردم بهار رو که عقد .هتل هیرم  یم.رم یم نجایمن از ا وزامر نیهم.مونه بابک یم.خانم ياز زر نیا.شناسه یماهارو م

.رسه یمملکت خودمونه و دستشون بهمون نم گعیاونجا د.رانیا میر یو م رمیگ یدستش رو م

؟!رسه یدستشون بهت نم یچ یعنی!آدم دارن نایگم تو تموم کشورا ا یخانم ـ م يزر

و جون جون منه !نیاشتباه کرد کنمیکه من بهار رو ول م نیکن یاگه شماها فکر م.باالخره خدا بزرگه!دیرس دمیرس ـ

.رانیا میدیخدا ما رس دیشده به ام یتا بخوان بفهمن چ نایا.توکلمم به خداس!بهار

!؟يـ حاال چرا بغض کرد بابک

من  يکه برا یاون کس!سیهمسر ن هی اینامزد و  هی ایدوست دختر  هیبهار واسه من !گمیم یمن چ نیفهم یشماها نم ـ

 چکسمیه!که نجاتش بدم خوامیتن که نجاتش بدم و هم خودم مهم تو خواب ازم خواس.بهار سرنوشت منه!مقدر شده

 یکس.میشناس یم گرویاالن انگار نه انگار که همد نیهماز .کنار نیشماهام بهتره خودتونو بکش!رهیتونه جلومو بگ ینم

دوستش  رشتیمخصوصا بابک که از برادر ب!ادیسرشماها ب يزیچ ییبخاطر من بال خوادیمنم دلم نم.نداره يبا شماها کار
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.دارم

وقتها تنهات  نیهمچ هی يم؟فکرکرد یقیمن چه جور رف يفکر کرد!ـ بلندشو کاسه کوزه ت رو جمع کن بابک

 شیکار هیخودمون .شیبره سرخونه وزندگ دیبا.یخانم رو راست گفت يزر.اریدرن يباز بمیننه من غر گهیذارم؟دیم

.میکن یم

«و گفت دیخانم خند يزر»

ترسم؟ یاز مردن م نیرو واسه خودم گفتم؟فکر کرد زایچ نیه من اک نیشماها فکر کرد ـ

مثل  ششیپ نایکه ا دمید یزندگ نیتو ا زایچ. نیدون یشماها هنوز سرگذشت منو نم!شدم یانقدر مار خودم تا افع من

 نیتو ام  يزیمن عمر خودم رو کردم چ نینرفته باش يکه چشم بسته تو کار نیرو بدون انیفقط خواستم جر!هی يباز

.ادیکارا ازم برب یلیخ دیشا.منم باهاتونم!جور کارا نیواسه ا کنهیسرمم درد م.که بهش دل بسته باشم سین ایدن

.والسالم.شهیخدابخواد همون م یهرچ گهید

؟يدار یالیـ حاال خودت چه خ بابک

.رانیا ادیب شهیحاضر م یبهار ک نمیحاال تا بب.رانیواسه ا رمیبگ مایهواپ تیدو تا بل خوامیم ـ

اول با .میبر گهید يجور هیاما  يریبگ مایهواپ تیبل دیبا.کنن دایتونن پ یم مارویرد هواپ.نداره دهیفا نیـ نه ا بابک

.ینیو بعدشم زم میر یم یکشت

 تیواسه چند تا کشور بل!میگم کن زیا يجور هی دیبا.کنن داتونیتونن پ یسخت م ينطوریا.گهیخانم ـ راست م يزر

 دیبا.کشور خارج بشه نیاز ا يجور نیهم دیبهار نبا!بکنم ییکارا هیتونم  یجاهاشم من م یبعض.میریگ یم ینیزم

 دایکه زود نتونن ردش رو پ میحرکت بد نجایو از ا ربها گهیاسم و مشخصات د هیبا  دیبا!میجور کن یجعل يگذرنامه 

.کنهیکارا م نیشناسم که از ا یرو م یکیمن .کنن

کهنه  ییچا.شهیم دایو بهار سرو کله شون پ ایدم کنم که االن رو ییچا هیبرم .که جور شد نمیا.اهللاـ خب الحمد بابک
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!میو ما آدم تون کرد نیشتره شلخته بود یزنن که قبل از عروس یپس فردا سرمون سرکوفت م.میبهشون بد

بود  دهیقشنگ پوش یلیبلوز خ هیا خوشرنگ ب یکت و دامن آب هی.ربع بعدش بهار اومد هیو  دیرس ایساعت بعد رو مین»

همون دم در که از !ماه شده بود کهیت هیمثل .دیرس یکمرش م کیو موهاش رو پشت سرش بافته بود که تا نزد

 نیهمچ هیحق داشت که عاشق  زیخسروپرو داج.شد وسالم کرد فقط مات واستادم و نگاهش کردم ادهیآسانسور پ

!رو نخواد یزندگ گهید نیریمثال بعد از خبر مرگ ش م حق داشت که چارهیفرهاد ب!بشه یصورت

«که بابک گفت دیخندیوبهارم بهم م کردمیواستاده بودم و بهش نگاه م همونطور

!آرم یبراتون م سیجوراب وار هی،من کادو، یانشااهللا بعد از عروس ـ

!س؟یـ جوراب وار بهار

 غمبرمونیبابا پ!کنه گاهیساعت سرپا واسته و شمارو ن مین خوادیم نهیب یهر وقت شمارو م نیآرم نیا!گهیـ اره د بابک

!ره کم کم یم نیو از ب شهیم دهییبدن طرف سا!استهالك داره يادینگاه کردن ز!يتموم شد از بس تو نگاش کرد

 دو تا جعبه درآورد فشیآورد و اونم نشست که بهار از تو ک وهیو م ییبابک برامون چا.میتو نشست میو رفت میدیخند»

«و داد به من و گفت

.دمیرفتم دو تا انگشتر واسه خودمون خر!نیکردم ارم يکار هیسرخود رفتم  ـ

انگشتر  هیم  یکیاون !متیقشنگ و گرون ق یلیخ.انگشتر مردونه بود هی.از جعبه ها رو وا کرد و نشونم داد یکی بعد»

«.الماس يها نیبود با نگ کیش یلیخ يطال

.دمیخر یت مبرا دیرو من با یکی نیا ـ

.يبرام بخر یتون یم زایچ یلیخ کنه؟بعدایم یـ چه فرق بهار

 دیفقط شوهره با.کنهیزن آدم همه کارا رو م!شده کیکرده و اتومات شرفتیپ يـ شکر خدا ازدواجم با تکنولوژ بابک

!«بع«بگه 
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.وقت گرفتم میساعت پنج و ن يبرا.شهیم ریکه د میبر میخانم ـ پاش يزر

بابک حرکت  نیبعد با ماش.نشه دهیکه جلو خونه د نگیتو پارک میبهار رو گذاشت نیماش.میخونه راه افتاد از ییتا پنج»

.تو میو رفت میشد ادهیو پ میخانم نشونمون داد واستاد يساختمون که زر هی يبعد جلو قهیو ده دق میکرد

با من  خواستیم.تو نیخانم گفت که شماها بر يبهار به زر.در رو وا کرد ریمرد پ هیخانم زنگ زد و  يزر.دفتر بود هی

«اونا رفتن تو در دفتر رو بست و به من گفت یوقت.صحبت کنه ییتنها

 يآن و برا یاونا حتما دنبالمون م!خطرناکه یلیخ یکنیم يکه دار يکار یبدون خوامینشده م یچیهنوز ه نیآرم نیبب ـ

رو فراموش  زیوهمه چ يجا برگرد نیاز هم یتون یم.فتادهین یهنوز اتفاق!آن یبه قصد کشتن تو م یعنی!تو خطرناکه

؟یگیم یحاال چ.ریبگ میخوب فکراتو بکن و بعد تصم.میرم دنبال زندگ یو م گردمیمنم بر م یکن

؟یبکن يآشپز يتو بلد ـ

«و گفت دیکرد و بهم خند نگاهم»

.نیدوستت دارم آرم ـ

.تو دفتر میو رفت میگرفت گرویهمد دست»

 دهیخودش خر يرو که از طرف من برا يانگشتر.شاهد ازدواج مون شدن و عقد تموم شد ایو بابک و روخانم  يزر

!انگشتش تو دستم بشکنه دمیترس یبود که م فیانگشتاش ظر يبقدر.بود ازش گرفتم و دستش کردم

«بهار انگشتر رو به انگشت من کرد گفت یوقت

!عشق خاموش من شهیهم يبرا ـ

«خانم گفت يزر رونیب میاومد یوقت.گفتن کیزدن و بهمون تبربرامون دست  همه»

.کاباره میر یم.امشب شام همه مهمون من ـ

«دفعه ناراحت شد که بابک گفت هی بهار»
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.ببرن ییبو انیاز جر دیاونا نبا.میبهتره برنامه هارو خراب نکن.هس نکارایا يحاال حاالها وقت برا.سیمهم ن چیه ـ

.گهیشب د هیحاالباشه واسه .خگیخانم ـ راست م يزر

!خطرناکه.بشم دهید یمن با کس دیمثل کاباره که شلوغه نبا ییـ در ضمن جاها بهار

.تا بعد میبر نجایپس فعال از ا.یگ یراست م نمیخانم ـ ا يزر

 يزر کرد و یدرآورد وبهار با همه خداحافظ نگیبهار رو از پارک نیبابک ماش.خونه میو برگشت میشد نیماش سوار»

.رفتن باال ایخانم و بابک و رو

پشت در خونه  میو رفت میحرکت کرد ییدوتا.رو وا کرد و به من گفت سوار شم گهیشد و در طرف د نیسوار ماش بهار

 ریز مکتین هی يرو ییدوتا.اومد یشده بود و بارونم نم نم م کیهوا تار.تو پارك میو رفت میشد ادهیپ.دم پارك.مون

دلم .ناراحت بودم یراستش کم.تو پارك نبود چکسیه.میبارون رو گوش کرد يدون حرف،صداو ب میدرختا نشست

«که گذشت بهار دستم رو گرفت و گفت یکم.م بره شیبهار از پ خواستینم

؟يقهر کرد ؟باهامیکنینگاهم نم گهیچرا د ـ

«دمیخند بهش»

تو که .ترو خدا ناراحت نباش.شهیاما نم!شبت بمونم،مخصوصا ام شیکه پ خوادیاز تو م شتریب یلیـ من دلم خ بهار

.خورمیمن غصه م یناراحت

.يتنهام بذار گهید خوادیدلم نم ـ

.خوادیمنم دلم نم بهارـ

!يتو تازه مال من شد ـ

صبر داشته .ستیفعال چاره ن یعنی ستیسخت تره اما چاره ن یلیمن رفتن خ يبرا!يـ توام تازه مال من شد بهار

؟یفهم یم.ينجورینه ا.تو يخونه  امیب یبا لباس عروس خوادین دلم مم.بهتره ينطوریا.باش
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.فهمم یم ـ

.نیدوستت دارم آرم یلیـ خ بهار

؟یگیچرا به عشق من ،عشق خاموش م ـ

!صداش  اما گرم یـ عشق تو ساکت و ب بهار

«و بلند شد دیرو بوس صورتم»

؟يآ یم یک ـ

.زود یلیـ خ بهار

«و سوار شد و گفت نیطرف  ماش میرفت ییدوتا»

.امیمرتب فکر کن تا ب.بهم فکر کن  ـ

.نشستم و به انگشترم نگاه کردم مکتین يبرگشتم رو.کرد  و رفت  حرکت»

.چرا انقدر زود؟براش تو دلم دعا کردم!رفت؟ کجا

!چارهیبشرط آنکه پسر را پدر کند داماد ب         ستین یشب زفاف کم از صبح پادشاه ـ

«دیخند یسرم واستاده بود و داشت م پشت.بود  بابک»

؟یکن دامیپ یبرم و تو نتون ییشد من جا ـ

!کنمیم داتیپ يهر جا بر!تو يجا هیکردم  کیکوچ يفرستنده  هیـ بدبخت من  بابک

!تیترب یب ـ

و کنف  رهیچرخ قطار  رو بگ يآدم پنچر!و کنف نشه رهیتا مرغ رو سرپا بگ ستیـ آدم صبح به صبح دو بابک

؟!واسه امشب آره يدلت رو صابون زده بود!نشه

!خودم امشب دامادت کنم میبر ایپاشو پاشو ب!بدبخت  چارهیب
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!خانما رو نکش نیغم نداشته باش و منت ا يمنو دار تا

«و اومد کنار من نشست و گفت دیپر مکتیگفت و از پشت ن نویا»

بعد  ر،اونوقتیزن بگ یدر اون در بزن و با بدبخت نیبدو و ا یه!س دهیدل عاشق داغ د یواسه هرچ رمیمن بم یاله ـ

 يا گهید يچه قدرت ها سیمعلوم ن!م بهش گفت یچیه شهیکه نم نهیا یتازه بدبخت!ازعقد عروس خانم بذاره و بره

 زیزویو یحاال ه!مگس شهیآدم م خونهیم يزیچ يدور هیدفعه  هی یحرف بهش بزن!هم داره که به ما بروز نداده

!ادیت در ب قیزنه تو کله ت که ر یبا مگس کش محکم م یکن زیزویو ادمی؟ز!ت رو گوش بدهکه حرف هیک!کن

!بابک يحالمون رو بهم زد!اّه ـ

«دیدراورد و پرس بشیاز تو ج گاریس هیبلند شد و بابک»

؟يفندك دار ـ

!رینخ ـ

؟يدار کیـ کبر بابک

!رینخ ـ

؟يزنه دار  شیـ سنگ آت بابک

!گمشو ـ

لبش و دستاشو کرده بوده تو  يرو گذاشته بود گوشه  گاریس.واستاد ربارونیدرختا رفت جلوتر ز ریز و از بلندشو»

«اورکتش و همونجور واستاده بود بیج

!بارون ریز یش یم سیخ.درختا ریز ایب ـ

 یجا االن سرمو چنگ م نیهم!حموم کردن ندارم يبرگشتم خونه حوصله !رمیگ یـ اوال که دارم دوش م بابک

آرزو هم تو دلم کردم که تا  هیتازه .خورمیجم نم نجایرو برام روشن نکنه  ازا گاریس نینشه ا دایپ یکیدوما تا !مزن
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!آم یبراورده نشه نم

.يواستا تا سرما بخور!بدرك ـ

«!واستاد يهمونطور يا قهیدو دق هی»

!ها یکنیپهلو م نهیس!طرف پسر نیا ایب ـ

اومدن جلو بابک رو نگاه  یشد و همونجور که م داشونیز دور دو تا دختر پکه گذشت ا یکم هی.گوش نکرد بازم»

.خوردیواستاده بود و تکون نم يبابک همونطور.دنیخند یو م کردنیم

«گفت یسیاز دخترا به انگل یکی.بابکم بهشون سالم کرد.موقع دخترا با خنده اومدن طرف ما و سالم کردن نیهم تو

.وست مههاش د نمیاسم من آنته س،ا ـ

!سگ مه نیارم نمیـ اسم منم بابکه،ا بابک

«شون گفت یکیخنده و  ریزدن ز دخترا»

پارك؟ نیبارون اومد نیشمام مثل ما حوصله تون سر رفته که تو ا ـ

!گردونم یآرم پارك م یوقتا سگمو م نیهم شهیـ نه جانم من هم بابک

«و گفتن دنیدخترا خند باز»

ن؟یستادیبارون ا ریچرا ز ـ

!گردم یم تیدنبال کبر یعنی!گردم یـ دنبال فوضول م بابک

به  ینگاه هیبابک .بابک رو روشن کرد گاریفندك درآورد و س هی فشیشون از تو ک یکیو  دنیدوباره خند دخترا»

«فندکش کرد و گفت

نش؟یدیاز کجا خر نیبگ شهیم!یچه فندك قشنگ ـ

«مغازه رو داد که  بابک گفت هیآدرس  دختره»
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!و نابلد بمیغر نجایمن ا ن؟آخهیو اون مغازه هه رو بهم نشون بد میازتون خواهش کنم با هم بر شهیم ـ

«به ما و بعد گفتن ینگاه هیکردن و بعد  گهیبه همد ینگاه هی دخترا»

.میبکن یبه شما کمک میاگه بتون میش یخوشحال م.اتفاقا اون فروشگاه سر راه مونه ـ

«من کرد و زود گفتم به ینگاه هیبرگشت  بابک»

.گم یم يدارم جد!آم ها ینم ییبابک من جا ـ

«گفت یبه من کرد و به فارس ینگاه هی»

!؟یباش یکه حاال که زن گرفت يبود یچ یاون وقت که زن نداشت!!بخارت کنن یخاك بر سر ب ـ

«برگشت به دخترا گفت بعد»

.خانما نیببخش ـ

بکشه چپق م  گاریس دیکه نبا یره تو ترك و وقت یبکشه م گاریس دیباکه  یوقت یعنی!سین يگاریپدرسگ خرس نیا

!کشهیم يجلوش بذار

«خنده و گفتن ریبودن زدن ز دهیکه منظورش رو فهم دخترا»

.ریشب بخ.میتون خوشحال شد ییاز آشنا.میر یم گهیپس ما د ـ

 یمنو و همونجور عصبان يستاد جلوتموم شد اومد و وا گارشیس یوقت. دیرو کش گارشیهمونطور واستاد و س بابک»

«!نگاهم کرد

!ه؟یچ ـ

.یچیـ ه بابک

؟یکنینگاهم م ينجوریپس چرا ا ـ

!االغ چندتا گوش داره و گوشاش چقدر درازه نمیبب خوامیـ م بابک
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!گم ها یم ایبه رو رمیم ـ

!مادرسگ!برو بگو ـ

!؟یگ یمن م مزخرفا رو به نیا یکش یخجالت نم!مرده شور اون زبونت رو ببرن ـ

رو  گاریس يبسته  بشیکه دست کرد تو ج گهیطرف د هیهمونجور واستاد و نگاهم کرد و منم روم رو کردم  بازم»

«لبش و گفت يگوشه .دونه گذاشت  هیدرآورد و

رو بهمون نشون بده  یفندك فروش يمارو ببره و مغازه  یخواست یکی ندفعهیرم دنبال فندك بگردم امااگه ا یبازم م ـ

!آرم یپدرتو در م يومدیو تو ن

«رو که گوشه لبش بود ازش گرفتم و گفتم يگاریو س گاریس يگفت دست کردم و بسته  نویا تا»

!یبکن یتون ینم یغلط چیه گهیحاال د ـ

!رهینشسته باشه دست و دلم بکار نم شمیتو پ یو سرد مزاج بسیتا آدم .بکنم خواستمینم میت کار بابک

 دیخندیبابک همونجور که م.شد داشونیتا سه تا دختر از دور پ.کردیم گاهیود و به درختا ننشسته ب همونطور»

بعد بلند شد و رفت طرف دخترا و گفت»!رنیگ یمرادم رو م دهیآرزو از اعماق قلبم به زبونم ترس«گفت

ن؟یخواهش کنم به من کمک کن شهیخانما م نیببخش ـ

بود که درآورد و نشون دخترا داد و  یبود چ ملیچشم بود ر هیدونم سا ینم هی بسیج یکیدست کرد از تو اون  بعد»

«گفت

 یکه مارك خوب نینیبب نویا نیشما که وارد هست خواستمیم دمیمادرم خر يبرا نویندارم ا ییآشنا یشیمن با لوازم ارا ـ

ه؟ی

«شون گفت یکی دنیچشم رو د هیدخترا سا تا»

!هی یعیطب یلیرنگهاشم خ!هی یمتیرون قو گ ارمعروفیمارك بس هی نیا!البته ـ
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ـ پس سرم کاله نرفته؟ بابک

.گرونه یلیمارك بخرم اما متاسفانه خ نیاز ا خوادیدلم م یلینه اصال من خودم خ ـ

!مال شما نیداره؟اصال ا یچه قابل...!ـ ا بابک

!مال من؟!؟ نیگیم يجد ـ

«دختره گفت یکیاون !هم نگاه کردکه بابک با خنده ب کردمیمونده بودم وبهش نگاه م مات»

!شدیاون مال من م یکاشک!خوش بحالت ناتاشا ـ

!ایب!زمیـ شمام غصه نخور عز بابک

«دختره وگفت یکیرژلب درآورد و داد به اون  هیو  بشیدست کرد تو ج دوباره»

!دمیمن همه رو بهتون نشون م نیایاگه ب!خروارتو خونه مون دارم هی نایمن از ا ـ

«از دخترا گفت یکیگفت  نویا تا»

خونه تون کجاس؟!حتما ـ

«بگه که من بلندشدم و گفتم يزیچ هیاومد  بابک»

!من رفتم بابک ـ

!صبرکن!کجا؟...!ـ اه بابک

«چشم و رژ لب رو از دخترا گرفت و بهشون گفت هیافتادم که بابک  دو قدم دنبالم اومد و دوباره برگشت و سا راه»

رو به مادرم  تمیخونه شکا رهیحاال م!مادرم رو دادم به شما بهش برخورد يکادو دید!مه ییدا نیا.دخترا نیببخش ـ

!کنهیم

«بهشون گفت دیدوئ یدنبال من م کهیدر حال بعد»

!ارمیم نایخروار از ا هیبراتون  نجایا نیایموقع ب نیفرداشب هم ـ
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 دیرس یوقت.کردنیواستاده بودن و ماهارو نگاه م دخترا مات.اومد یو دنبالم م دیخندیداشت م.نگاهش کردم برگشتم»

«بهم گفت

!؟یکنیم يمن باز یبا زندگ يچه جور نیبب!نیآرم نهیننه ت داغت رو بب یاله ـ

!؟ياز کجا آورده بود گهید ناروی؟ایهست يچه جونور گهیبابک واقعا تو د ـ

«گفت دیخندیم کهیدرحال»

.گرفته بودم ایکادو واسه رو نارویا ـ

!دخترا؟ نیبه ا شونیداد یم ین وقت داشتاو ـ

!برکت خدان کنه؟همهیم یـ چه فرق بابک

«بودم ازخنده مرده»

!يفاسد شد یلیخ گهیتو د!برو گمشو ـ

حاال !از دستش بره یگرون نیچشم به ا هیسا يکه باعث شد دهیحاال دختره چقدر تو دلش به تو فحش م نیـ بب بابک

؟ير یچرا انقدر تند م

!دفعه چهارتا دختر به پستمون بخورن نیسم اتر یم ـ

ارزو  یمن ه!تو يد یبه باد م يتموم آرزوهامو دار.کنمیآروز نم گهیمنم د!شهیتا آرزو نکنم براورده نم.ـ نترس بابک

!شون یپرون ی،تو م کنمیم

«دفعه به من گفت هیبرگشت پشتش رو نگاه کرد و  بعد»

من به  شهیبدو که هم!چشمارو غارت کنن هیوسا رنیبگ ادین که خونه مونو آ یدخترا دارن دنبالمون م!نیبدو آرم ـ

!دنیبدو که رس!رسن یدفعه ارزوهام دارن به من م نیا دمیرس یآرزوهام م

«خانم گفت يبابک به زر.رفته ایرو میدیباال،د میرفت یوقت.خونه  میدیرس یخنده و شوخ با»
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بگو و دندون هاتو مسواك بزن و برو الال کن که  ریخوب به ماها شب بخدختر  هیرفته ،شمام مثل  ایخب حاال که رو ـ

!میفوق برنامه دار تیپسره امشب فعال نیمن و ا

«و گفت دیخانم خند يزر»

کنم؟ فیسرگذشتم رو براتون تعر ایبق نیخوا ینم ـ

مارو  يندازیم یز زندگو ا یکنیهرشب سرمارو با قصه گرن م!دستمون؟ يبشون بد رویبگ یقوط نیخوایـ باز م بابک

که  يا يتمام انرژ!ضعف گرفته تم!خطا ازم سر نزده نیچند روزه کوچکتر نیتو ا!عابد و زاهد میپاك شد!خانم يزر

!رفت نیکرده بودم مصرف شد و از ب رهیچندساله ذخ نیا

«خانم غش کرد از خنده و گفت يزر»

شده؟ ينطوریا نجایاومده ا یقتاز و ایبوده  ينطوریا شهیهم!ها طونهیش یلیبابک خ نیا ـ

!سوزوند یشیامشب تو پارك چه آت نیاگه بدون!کنهیم تیمنو اذ یلیخ!بود يجور نیهم شیاز بچه گ ـ

!نشه تیکرد طور تتیاذ یکه پس فردا زنت اومد تو خونه ت هرچ کنمیت م نهیـ دارم واکس بابک

«و گفت زیمن روم يم گذاشت جلو یکیم و خان يداد به زر یکیو آورد و  ختیر ییچا ییرفت وچندتا بعد»

!کنم حقته تتیاذ یکه هرچ ریبخور قربونت برم بخور جون بگ ـ

؟یکنیم تیاذ نویخانم ـ چرا انقدر ا يزر

تو  ادمهی!زد تو سرش نااگاه بشه دیسرزبون رو با یآدم ب!سرزبونه یب یلیطفل معصوم خ.ـ از بس دوستش دارم بابک

!افتاد یم ریگ نیا ي قهیو  کردمیمن شلوغ م شهیهم ستانریزمان دب رانیکالس تو ا

ن؟یمدرسه بود هیخانم ـ مگه با هم تو  يزر

بچه  نیا!میشست یم مکتین هیبغل هم رو  ییدوتا چ،تازهیه میکالسم که بود هی،تو  چیه میمدرسه که بود هیـ تو  بابک

گفت و باباش  یبه باباش م نمیا!درس باشهحواسش جمع  ذاشتمیو نم کردمیسرکالس شلوغ م یمن ه.درس خون بود
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کالس بچه  نیآقا ا«گفتم یرفتم به ناظم مون م یمنم م.من نباشه شیکه پ کردیهر سال سه بار کالسش رو عوض م

«م؟یما کالس مونو عوض کن شهیداره م تیترب یب يها

رفت  یهرجا م.نداشت یالصخالصه از دست من خ!نیتو کالس آرم فرستادیگفت و منو م ینم یچیم ه چارهیب ناظم

شستم بغلش و  یسرجلسه  امتحان م!گرفتم یرو من م ستیب ينمره  خوندیم نیدرسهارو ا!دنبالش بودم هیمثل سا

!نگاه چپ بهش بکنن کردنیمعوضش تو مدرسه از ترس من بچه ها جرات ن!کردمیاز رو دستش تقلب م یه

داد فقط لهجه  یبود و خوبم درس م یخوب یلیآدم خ چارهیب.بودانگار اهل رشت .بود یکه شمال میداشت ریدب هی ادمهی

مگسه  قیبعد سرکالس ر.آوردم مدرسه یگرفتم و م یچند تا مگس از خونه م نیسرکالس ا شهیمن هم.داشت یشمال

دو  يدید یدفعه م هی!رو هوا کردمیبعد ولشون م!چسبوندم در اونجاش یکاغذ کوچولو م کهیت هیآوردم و  یرو درم

بستم و  یم دینخ سف يمگسا يوقتام به پا یبعض!کننیدارن رو هوا واسه خودشون پرواز م دیکاغد سف کهیا تسه ت

رن اونور  یور کالس م نیرو هوا از ا دینخ سف کهیچند تا ت دید یو م کردیم گاهیمون ن چارهیب ریدب.کردمیولشون م

اومد کالس ما به  یتا م رمونیدب!دادن یپرشون مشستن بچه ها  یجا م هیتا  شدنیمگسا که خسته م!گردنیکالس برم

«!اوفتن تو کالس ینخا و کاغذا راه م ادیکن،بد م شیپسرم اون پنجره را پ«گفت یبچه ها م

«!یستیتوخم ببات ن یگفت سوتوده پدرسگ،ت یبهم م دید یو کار کار منه تا منو م هیچ انیجر دیکه فهم بعدا

 نینوبت زنگ ا.پنبه و آوردم سر کالس کهیت هی يم و هر کدوم رو گذاشتم البارم چندتا مگس از تو خونه گرفت هی

ربع که گذشت پنبه  هی.به طاق دیپنبه ها چسب.کردم و پرت کردم طرف طاق کالس سیکه شد پنبه ها روخ رمونیدب

دوازده تا ده !دوتام نبودن که یکی!بکن زیزویو ینکن ک زیزویحاال و!مگسا بلند شد زیو زیو يها خشک شد و صدا

تا کالس ساکت !کردیم فیو ک دید یاومد م یم دیبا یفسک کویراه انداخته بودن که چا يا یسنفون هی!مگس بودن

 یم لنیشون و یکی!زیو!زیز،ویزویزویز،ویزویزویو!کردنیدرس بده مگسا شروع م خواستیم رمونیو دب شدیم

شدن  یبچه هام مخصوصا ساکت م!خوندنیا هم مم ب هیزد و بق یشون ترمپت م یکیزد،یم فونیشون ساك س یکیزد،



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٨

!ادیکه صدا قشنگ ب

شدن و تا  یلحظه ساکت م هیبچه ها !شد؟یاما مگه م اوردینگفت و بروش ن یچیصبر کرد و ه یساعت مین هی رمونیدب

د درس داد،گچ رو پرت کر شهینم گهید دیکه د رمونیدب!خنده ریزدن ز یبا هم خوندن اونام م کردنیمگسا شروع م

تخته آروم دستش رو گذاشت رو شونه و  يخونسرد رفتم پا یلیمنم خ.نجایا ایطرف و به من گفت سوتوده ب هی

زنم  یکه سالمت اگه نه،با چپ دستم م يش با من بازگو کرد یاگه راست.دوو تا سوال دارم  یمن مرد مردانه از ت«گفت

«!راست گوشت

 نارویا يژور یاما ماندم سرگردان که ش.یبه ها مگس کار گذاشتپن يخودم آگاهم که ال«گفت.آقا نیبفرنائ گفتم

«ب طاق کالس؟ يچسباند

سوتوده جان حاشا نکن که کار تو پدرسوخته !اووو«اومدم بگم که آقا من نکردم که گفت!مرده بودم از خنده خودم

دفعه  هیکتک شدم که  ي رو بهش گفتم و آماده قتیبود که حق نیا.بگم نه کتکه رو خوردم.هیعصبان یلیخ دمید».س

کرد و  لیخالصه اون روز درس رو تعط»!رسه ینم يتوکنولوژ نیب ا طانمیفکر ش!آووو«خنده و گفت ریخودشم زد ز

چه خاطره .بود يچه روز ریبخ ادشی!میدیو خند میگوش کرد شدیبه کنسرت مگسا که در گام دوماژور اجرا م یهمگ

!نیآرم ادتهی!شد واسه همه مون يا

!ادمهیشاهکارات بله  ـ

 یکیبه اون  چارهیکم آوردم رفتم بهش گفتم ب گهیدرس د هیم بود و اون سال دو نمره از  یبامعرفت ریـ چه دب بابک

.ریبخ ادشیرو انداخت و برام دو نمره رو گرفت  رهیدب

«خانم غش کرده بود از خنده يزر»

کنه؟ فیخانم سرگذشتش رو تعر يزر يذاریحاال م ـ

 شتیبپر ج!تو رختخواب میکه داستان تموم شد بپر میریدوش بگ هیو قبلش  میشام رو د بیبذار ترت.ن نهـ اال بابک
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!سرپا گرفتنت رو ندارم ها يرو بکن که آخر داستان خوابت ببره من حوصله 

!تیترب یب ـ

هفدهم فصل

 يزر.میمون رو خورد ییچا ییسه تا.و بردم تو سالن ختمیر ییو کارامون که تموم شد،چند تا چا میمون رو خورد شام»

روشن کرد و  گاریس هیخانم  يکه گذشت زر یکم.نگفت  یچیش رو خورد و ه ییآروم آروم چا.خانم توفکر بود

«بعدش شروع کرد به گفتن.دنیشروع کرد به کش

هس؟ ادتونیکردم  فیکه برات تعر ییاونا ـ

پنجاه بار تا !ندازمیواو توش جا نم هی نیاالن ازم بپرس نیاونارو هم!ش یآموزش يمخصوصا سکانس ها.ـ تمامش بابک

 شیرو آزما ؛درسامونیو بصورت علم شگاهیآزما میبر میچند روزه وقت نکرد نیحاال مرورشون کردم،فقط ا

!مینکرد شیآزما یعمل م،امایصحنه ها رو حفظ  یعنی.میکن

!و منم باور کردم یخانم ـ تو گفت يزر

از فردا شب  مید یقول م یول!میستیدرش قفل بود وگرنه ما شاگرد تنبل ن شگاهیابامون آزمابجون ب!ـ اجازه خانم بابک

!میعقب افتاده مون رو جبران کن يدرسها

«و گفت دیخانم خند يزر»

.ش رو براتون بگم هیبق خوامیکه م نیگوش کن گهیحاال د ـ

«گفت رونیب دادیش رو از دماغش مرو خاموش کرد و همونطور که دود گاریزد و س گارشیآخر رو به س پک»

بزرگترم دمق بودن اما بابام با  ياز خونه مون رفت،خواهرا ياز خواستگار ه،بعدی یلباس شخص ارویتا اونجا گفتم که  ـ

 میبهش جواب نه بد شدینم«گفت دیش رو هورت کش ییچا یوقت.ختیر ییچا هی شیننه م برا.شکستیدمش گردو م
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بزرگاش  یبخت آبج رمیحاال گ.م دختر رو تو خونه نگه داشت شهینم یعنی!رهیگ یماب  یلیطرف لوله هنگ ش خ.

!بخت کرد اهیرو س یکی نیکه ا دینبا!هنوز وا نشده باشه

!چند جمله هم وجدان خودش رو راحت کرد و هم رسم و رسومات رو ماچ کرد و گذاشت کنار نیا با

رفت تو .رو بهش گفتم انیچه خبر بود اونجا؟جر روزید دیپرس تا وارد شدم.ی،بعداز صبحونه، رفتم اتاق حاج فرداش

 هیجون، يزر«درآورد و گرفت جلو من و گفت یبعدش بلند شد و از تو صندوقچه ش،دو تا اسکناس پنج تومن.فکر

 هیو  ریده تومن رو بگ نیا.يواسه جاهاز پول الزم دار تواالنم که .و دل منو نشکون ارینه و نو تو کار ن گمیبهت م يزیچ

ده تومن،پول دو برج کار  نیا«نشستم که گفت».تا برات بگم نیبش«کنم؟گفت کاریگفتم چ»کار کوچولو واسه من بکن

سرش رو آورد در گوشم ».گمیبهت م یحاال گوش کن چ«فقط نگاهش کردم که گفت»!يپوله ها زر یلیخ.کردن باباته

 یدارم م دیتا د.که از جام بلند شدم خوادیازم م ییزایچ هیو  گهیداره چرت و پرت م دمید!و شروع کرد به حرف زدن

!«پنج تومن روش!خب،جهنم یلیخ«رم گفت

خانم  يکبر یعنی!شد يدم در اتاق مون محشر کبر دمیکه د اطیتا پامو گذاشتم تو ح.رونینذاشتم و اومدم ب محلش

!که نگو کشهیدستش رو گذاشته در گوشش و نعره ها م

چنگش  یکی!گرفت یگازش م یکید،یکش یش رو م سیگ یکی!سرش و د بزن ختنیر دفعه خواهرام و ننه م هی

 یخانم رو از دست آبج يدر اتاق ما و کبر ختنیها ر هیهمسا!خوردیم یکی د،ازیچرخ یخالصه هر طرف م!نداختیم

دلم !سرد به تنم نشست رقکه ع گفتیم زایچ!کردن يزیخانم شروع کرد به ابرور يهام نجات دادن که کبر

 یها م هیبه همسا ادیچشماشو بسته بود و با فر!بود قتیگفت حق یم یاما هرچ!چاك دهنش رو جر بدم خواستیم

صد !خونه....رو کردن نجایا!خانم محل رو آباد کردن؟ ارهیپت نیا يکه دخترا نینیب یو نم نیبدبختا مگه کور«گفت

هر روز دارن !نبود یکه حرف کردنیم يارکثافتک رونیرفتن ب یم گها!یرسم....شدن!جفت پنج هیرحمت به ناح

«!ن نکارهیهمه شون ا!که ستنیدوتا ن یکی!ما يتو رختخواب شوورا خورنیسرم



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠١

بگو اون شوور قر !خوش بحالت!بهت ساخته؟...نون!آکله خانم؟ سیخانم رئ يشد«گفت یو م دادیبه ننه م فحش م بعد

م از دستتون  یم!اتاق هیتپن تو  یخانما م....نیکدوم از ا رون،هریب زنهیتا از خونه م!مسافت کالش رو بذاره باالتر

!شمیعارض م يسریکم

که  هیهمسا يدوتا ازمردا یکیها جداشون کردن که  هیهمسا!سرش ختنیهام دوباره ر یرو گفت ننه م و آبج نایتاا

خجالت «گفت یم یکی.گفتن یبهش م يزیچ هیهرکدوم !خانم يبه کبر دنیهنوز سرکار نرفته بودن اومدن جلو و پر

 هیدارن دخترشون رو به  شهیم تیحسود!چاك دهنت رو ببند«گفت یش م گهید یکی»!بکش زن،ننگ رو مردم نبند

با توپ و !خانم بدبخت يبه کبر دیواونم پر رونینعمت م از اتاقش اومد ب یدفعه حاج هی»!دن؟یشوهر م یآدم حساب

خونه  نیاومدن تو ا بینج يخونواده  نیاها از اون وقت که ام!؟یزنیم هیحرفا چ نیبددهن ا ي کهیزن«تشر بهش گفت

«!بهیپاشو لنگ و پاچه ت رو جمع کن جلو مرد غر!یهمه ش مهربون!یهمه ش خوب!میدیبد ازشون ند زیچ هی

 یبعد حاج!دیبه من کرد و خند ینگاه هیبزرگم  یآبج!دمید هیاون دو تا مردهمسا يکه گفت پوزخند رو رو لبا نارویا

آد  یخودشه از دهنش م قیال یزده به کله ش و هرچ یسر صبح کهیزن نیتو اتاق ا نیشما بفرمائ«ه م و ماها گفتبه نن

«!تا من بعدا خدمتش برسم نیبفرمائ!رونیب

 دمیبعدا فهم!گفت اما همه زدن تو دهنش یرو م قتیخانم بدبخت داشت حق يکبر!که شنفتم دهنم وامونده بود نارویا

وپول  کردمیهام براش کار م یآبج.معلوم بود فشیکه تکل یحاج.و چرا مردا از ماها دفاع کردنبود  یچ انیکه جر

کاله  یو سرشون ب میممکنه ما ازاون خونه بر بشهرو  هیاگه قض دنیترس یاون دو تا مردم که م.رسوندن یبهش م

به  دیچیالل شد و چادرش رو پ گهیخانم بدبخت د يکبر!حق رو ناحق کردن يچطور دمیبود که د نجایخالصه ا!بمونه

دلم ازاونجا  گهید!نگاه بهم کرد که از خجالت آب شدم هی شدیمن رد م ياز جلو یوقت.خودش و راه افتاد طرف اتاقش

 دنیو شن دنیطاقت د گهید.و منو عقد کنه و ورم داره و باخودش ببره ادیزودتر ب ارویکه  کردمیخدا م خدا.کنده شد

صلوات به قبر اون بابام که مارو ورداشت و ازده  يا!شده بود یعلن یهمه چ گهیوصا که دمخص!رو نداشتم زایچ نیا
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!مون آورد تو اون خراب شده

 خواستیبابام م.منو ورداره و ببره خواستیم اروی.بابام جا خورده بود.با دو تا آجان اومد خونه مون ارویفرداش  خالصه

گفت کار  یم.االن حرکت کنه نیهم دیجلو افتاده و با تشیگفت مامور یم ارویاما  میو بعد با هم بر میاول عقد کن

کتش رو زد کنار و چشم بابام به پارابلومش  يلبه  اروی کنهونوش  شیبابام تا خواست ا.سیوردار ن یدولت شوخ

!شدن بابام همون یپارابلوم همون و راض دنید!افتاد

جانم !تیبقا یباق!بخت يم کرد خونه  یمن م پول داد بهم و راهتو ستیو ب دیچیبغچه واسم پ هیندم،ننه م  دردسرتون

!والسالم!ما یو عقد و عروس يخورون و نامزد ینیریو ش يشد خواستگار نیا!تیفدا

 یحداقل هر چ.از خونواده م جداشم کردمیجرات نم..م گرفت هیگر.دفعه ترس ورم داشت هی!؟یگ یم منو

عرق تن خسته و رنج  يهنوز بو!کردمیبار بود که بابام رو بغل م نیآخر و نیاول يبرا دیشا.بودن،خونواده م بودن

عوضش  ایخوب دن زیچ چیبا ه دمبهم دست داد که حاضر نبو یبغلم کرد حال یوقت!ش تو خاطرم مونده دهیکش

شما بچه !دبار بغلم کرده بو هینبود،بعد از چهارده پونزده سال،بابام  یشوخ!رونیب امیازتو بغلش ب خواستیدلم نم.کنم

 ن،محبتیکه کم نداشت يزیو چ نیپدر و مادر بود زیآد،عز یم ادتونیتا .گمیم یمن چ نیفهم یدردونه نم زیعز يها

خشک و  يخنده  هی نیهم فیتاآخر اون روز با ک میدید یلبخند رو لب بابامون م هیاون وقتا اگه  اماه!پدر و مادر بوده

.میخوش بود یخال

که آدماش  دهیرس نجایرو گذرونده تا حداقل به ا ییمملکت ما چه روزها نیمردم ما،ا نیا نمیب یم کنمیکه فکر م حاال

!بفهمن زارویچ یبعض یمعن

چهار تا مدرسه  میخرده بهمون احترام بذارن،اگه خواست هی می،اگه خواست میداشته باش تیذره امن هی میخواست اگه

 م،اگهیزیآب تو گلومون بر ریاز ش زیآب تم کهیچ هی میخواست م،اگهیدو تا دکتر داشته باش میخواست م،اگهیداشته باش

 م،اگهیداشته باش یسر سوزن سرگرم هیکه اندازه  میحق خودمون دونست م،اگهیخرده قانون داشته باش هی میخواست
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 کردنیشن مرو فیو واسه مون تکل کردنیم یکه چهار تا کله گنده که باال سرمون بودن و بهمون امر ونه میتوقع داشت

 ینم یراحت باشه که از گشنگ المونیحداقل خ يو کور يریکه تو پ میآدم به ما نگاه کنن،اگه خواست هیبه چشم 

!میدیکش ییایچه بدبخت میریم

 یناسالمت!کار تا خرج و دخل مون با هم جور بشه هیدنبال  میفتیراه ب دیبا میش یبازنشسته م یهنوزم که هنوزه وقت تازه

 ینم حشیاستراحت و تفر قهیدق هیاز .شهیکارش که تموم م!کن گاهیرو ن ایخارج نیا ایحاال ب!دهینفت خواب پامونم ریز

همه .شهیم که بازنشسته شد،مسافرت هاش شروع م یتازه وقت!گذره ینم حشیکه از تفر گذرهیاز مهر مادرش م!گذره

که زنده س  يتا روز!دهیخارجش رو مو تمام خرج و م شهیچشمش کور م مهیکه بشه،ب ضمیمر.روبه راه زشمیچ

چرا؟.نهیتام

دونن  یحق و حقوق شون رو م!خودشون باور دارن که انسانن نکهیبخاطر ا.انسان قبولش کردم کیبعنوان  نکهیا واسه

!هیچ

از دهن مون  يزیچ هیکه نکنه  میمواظب حرف زدن مون باش دیهمه ش با میش یکه وارد م یمدرسه دولت هیتو !ما حاال

و  فتهیاگرم نوشت نکنه با بچه مون چپ ب ایو  سهیاسم بچه مون رو ننو ایبر بخوره و  ریمد يآقا شیره و به تربپ

!یو چ یو چ یبرو تا اداره ها و چ ریحاال بگ!مرتب بچزونه تش

!؟یگیم يدار هیچ نایا!مونا رنیگ یم زنیر یم!مونه یخانم،ما اول جوون يـ قربونت زر بابک

«از بابک گرفت و روشن کرد و گفت گهید گاریس هیو  دیخانم خند يزر»

 يو رفت ال نیاشک از چشماش سرخورد اومد پائ کهیدو تا چ.و نگاهش کردم رونیخالصه از بغل باباهه اومدم ب ـ

!ششیر

 يقطره اشک از گوشه  هیبعد که چشماش رو وا کرد،.مدت همونجور ساکت موند هیچشماشو بست و دیکه رس نجایا»

!افتاد رو صورتش دیکچشمش چ
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«زد و گفت گارشیبه س یپک هی بعد

بزرگم  ینفر آبج نیکردم تا آخر یبا دل خون از همه خداحافظ نیکه شماها باش ییآقا!محل گذره ایکه دن میبگذر ـ

 ریتو عاقبت بخ شاالهیتو راه کج،ا میماها که افتاد.یخوشبخت بش شاالهیا يزر«بغلش کردم بهم گفت یوقت.بود

انقدر غصه تو دلم جمع شده بود که !من شدم م،صدمن بود هی!بگم؟ یچ.کنون رفت تو اتاق هیرو گفت و گر نیا»یبش

 یعنیدو سه تا سرفه کرد که  ارویباالخره !که صدات رو بشنفه؟ هی،کیبکش ادیکه فر رمیاما گ!بکشم ادیفر خواستمیم

با خودم .قربون صدقه هاش دلم رو گرم کرد.نیماشبعد اومد جلو و با قربون صدقه منو راه انداخت طرف .وقت تنگه

.کنم هیاومده که بهش تک رمیشوهر مهربون گ هیگفتم که حداقل 

 کهیمادرم در حال.عقب پشت سرم رو نگاه کردم شهیاز ش.و حرکت میشد نیقران ردم کرد و سوار ماش ریم ازز ننه

ش معلوم  هیچشماش تا گر يبود جلو بابام دستش رو گرفته.نیپشت ماش ختیکاسه آب ر هیکرد،یم هیگر

که  نیماش.دور وورشون بودن مها هیو همسا دادنیکردن برام دست تکون م یم هیخواهرامم همونجور که گر.نشه

بار بود که  نیواسه اول.کردن هیشروع کردم زار زار گر.دفعه تموم شد هی شینما يپرده  نیکوچه،تمام ا هیتو  دیچیپ

 یشناختم و نم یکه اصال نم گهیطرف د هیورفتم  دمیور بر نیدفعه از ا هی!یاونم چه جداشدن شدمیاز خونواده م جدا م

!هیو ک هیدونستم که چ

شد  ادهیاز آجان ها پ یکی میکه جلو رفت یکم.مو گرفتم که نکنه به شوهرم بربخوره هیگر يبود جلو يخالصه هرجور

که از  دیربع طول نکش هی.آجانه جلو پشت فرمون یکیواون  میمن و شوهرم عقب نشسته بود.میو ما حرکت کرد

بعد از دو  رم،باالخرهیوقت تون رو نگ.جاده که چه عرض کنم؟درب و داغون.تو جاده میو افتاد رونیب میتهران اومد

.جنوب و مسافرت تموم شد میدیروز رس

تو راهم چه .ونیبود و تک و توك کامما تو جاده  نیبراتون بگم که فقط ماش نویاز کل مسافرتم ا.میشب تو راه موند هی

دونست اما من ناراحت بودم چون هنوز شرعا زنش  یاون منو زن خودش م!بماند که همه ش معذب بودم دمیکش
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!اونم که ول کن نبود!بگم يزیتونستم بهش چ یبود و نم نینشده بودم و دلم چرک

حاال اونجاها آباد شده اون !وبزرگتر از ده خودمونبود بهتر  يزیچ هیشهر که نبود،....به میدیظهر رس کینزد خالصه

!اسمش بود که شهره هی....زمونا فقط از

 هیدر رو وا کرد و  يرمردیپ هیو آجانه چندتا بوق زد و میباغ و واستاد هیبه  میدیرفت ورفت و رفت تا رس نیماش

از تو همون .باغ پشت سرمون بسته شد تو و در میلنگه در رو وا کرد و ما رفت یکیبه ما انداخت و بعد اون  ینگاه

 يبزرگن اون طرف تر جلو یلیاستخر خ هی.از درخت نخل پربزرگ بود و  یلیباغ خ هی.دور و ورمو نگاه کردم نیماش

خالصه تو !بودم دهیند زایچ نیتا اون موقع ازا!گنیکه بهش استخر م دمیالبته بعدا فهم.و قشنگ بود دیعمارت سف هی

.کتریبزرگ و دو تا کوچ یلیخ یکی.ودباغ سه تا عمارت ب

ش  یلیگفتم آقا جالل،آخه اسمش جالل بود حاال فام.بود یقشنگ یلیخ يجا.ته باغ بودن وبزرگه وسط کترایکوچ

 یفقط م آدم حساب.هتل بزرگه  هی نجایا«و گفت دیخند!فرق دارن رونیکجاس؟آدماش با ب نجایگفتم اقا جالل ا.بماند

مثل ده خودمون بودن زنا همه با نقاب و چادر  دماآ میشد یگفت از تو شهر که رد م یم تراس»دنیها رو توش راه م

با  کردنیکه جلو عمارت رفت و آمد م ییمردا نجایاماا.البته تو ده ما مردا دشتاشه تن شون نبود.ومردا با دشتاشه یعرب

دن یلباس پوش ينجوریزنا چرا ا نیجالل اآقا  دمیپرس!یپخت یلخت يحجاب و با لباسا یکت و شلوار بودن و زنا همه ب

«!ستنین یروونیا!ن یخارج نایا«و گفت دیکه بازم خند

تا من اتاق  نیبش نیجا تو ماش نیجالل به من گفت تو هم يآقا.جلو عمارت بزرگه و واستاد دیرس نیماش خالصه

از پشت  اروی.که لهجه داشت برگشت عرب مهیو ن یرانیا مهیمرد چاق و ن هیبعد با  قهیده دق.شد و رفت ادهیپ.رمیبگ

از آجانه .رفتن تو ییخرده منو نگاه کرد وبعد شروع کرد با آقا جالل حرف زدن و بعد دوتا هی نیماش ي شهیش

خرده که گذشت،آقا  هی.رهیکه اتاق رو ارزون تر بگ زنهیگفتن؟گفت آقا جالل داره باهاش چونه م یم یچ نایا دمیپرس

بقچه م رو ورداشتم و »جور شد یشو که همه چ ادهیپ«رو وا کرد و به من گفت نیر ماششد و اومد د داشیجالل پ
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منم سرم رو گرفتم باال و قرص .کردنیچند تا زن واستاده بودن و به من نگاه م.نیکردم و رفتم پائ رتبچادرم رو م

!نبود يزیکم چ!رپاشیزدولت  نیشوهرم مامور دولت بود و ماش یناسالمت!کم نداشتم يزیاز اونا که چ!واستادم

 کیکف ساختمون همه موزائ!مثل گل!بود ییعجب جا.تو عمارت میجالل دست منو گرفت و از پله ها برد باال و رفت اآقا

جعبه بود  هیطرفم  هی.بزرگ گل يهمه جا پر بود از گلدونا.واریکله به کله تابلو زده بودن به د.مثل برف دیسف وارای،د

مات واستاده بودم و دور و ورم .رفتن یور و اون ور م نیقشنگ ا يها یکه توش ماه شهیز شهمه ش ا!نهییمثل جعبه آ

دفعه  هی.اعتبار ندراه نجایتومن رو که مادرت بهت داده بده به من که ا ستیاون ب«که آقا جالل بهم گفت کردمینگاه م

نگاه کردم  ور واریو دوباره درو د تومن رو درآوردم و دادم دستش ستیکردم از تو بقچه م،ب دست»شهیگم و گور م

 یصندل.بودم  دهیواله تا اون موقع من مبل ند»تو ارمیرو ب هیتا من اسباب اثاث نیمبل بش هیتو برو رو «که آقا جالل گفت

تو اون !اونقدر نرم بود که نگو رمیز.ش نشستم و بقچه م رو گذاشتم بغل دستم یکی يآروم رفتم رو!اما مبل نه.چرا

رو ماچ کنم  نیدوالشم و زم خواستیدلم م!ریکرد که کرده بود اونجا رو مصل زمهریپنکه ها کارم نجایب اجنو يگرما

!شده بمینص يکه چه شوهر

اومد جلوم  یزن خوشگل و بلندقد خارج هیکردم،یم فیو ک کردمیکه نشسته بودم و دور و ورم رو نگاه م يجور نیهم

«نمیشو بببلند «بهم گفت کستهیپ کستهیش یو با فارس

 ینگاه هیاونم بهش گفتم »چندسالته؟« دیپرس.گفتم بهش»ه؟یاسمت چ«بلند شدم که گفت.اونجاس ریطرف مد دمیفهم

با  زدیبا آقا جالل داشت حرف م شیخرده پ هیمرد عربه که  ارویکه  نمیاومدم بش.تکون داد و رفت يبه من کرد و سر

 یبا هم عرب.زدنیو باهم حرف م کردنیمنو نگاه م ییوتاد.واستادم دوباره همونجور.من يزن نسبتا چاق اومدن جلو هی

مرد جوون گردن  هیتا صداش بلند شد »!عباس«محکم داد زد یلیخرده که گذشت زنه با لحن خ هی.کردنیصحبت م

!«رونیو بنداز ب ریگندو که ها رو ازش بگ نیا«زنه بهش گفت»بله حشمت خانم«و اومد جلوش و گفت دیکلفت دوئ

اومدم به اعتبار آقا !گهینگو بقچه و چادر منو م!گه؟یکه زنه م هیگندوکه چ نمینگاه دور و ورم کردم که بب هی!؟یگیم منو
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دماغم و  ریدستم رو گرفتم ز!بهش بگم که محکم خوابوند تو گوشم که خون از دماغم راه افتاد يور يدر هیجالل 

 یکیمونده بودم چطور شده و چطور نشده که !د با عربه رفتبه من نگاه کرد و بع یچپ چپ هی!کردم گاهیمات بهش ن

 یچرا همه فارس ایخارج نیا!جا خوردم باز»؟ییبچه کجا«داشت اومد جلوم و گفت يبور يکه موها ایاز اون دختر خارج

گفتم هتله؟»باشه؟ يکجا دوست دار«کجاس؟گفت نجایا دمیازش پرس!زنن؟ یحرف م

چادر و بقچه ت رو بده  نیجاهاس تو فعال ا نیهم«کجا رفت؟گفت يدیه ما رو نفهمآقا جالل نیگفتم ا»اره هتله« گفت

همون زنه چاقه  دمیکردم د نگاه»يدی،م يکه بخور گهیچک د هی«گفت!گفتم صدسال اگه بدم»به عباس تا بهت بگم

.بود ومدهیبند ن مهنوز خون دماغ.کنهیاون ته واستاده و داره چپ چپ بهم نگاه م

کنم که پسره زد تخت  دایکه اقاجالل رو پ رونیراه افتادم برم ب.اما چادرم رو ندادم.رو دادم به پسرهترسم بقچه  از

نکن  ادیداد وفر«بکشم که دختره گفت غیاومدم ج.و برد دیم و پرتم کرد رو مبل و چادرم رو محکم از سرم کش نهیس

مگه !ارهیپدرشونو در ب کنمیرو صدا م آقا جالل االنگفتم »محض ارا«گفت!آخه چرا؟ دمیپرس»يخوریکه کتک م

به  یکجاس و چ نجایا يدیهنوز نفهم»!خاك بر سر خرت کنن«و گفت دیدختره خند!هوا نیپارابلوم کمرشه ا!کشکه؟

سر قبر ننه «گفت!گفتم رفت؟کجا؟»بدبخت آقا جالل فروختت و رفت«به روزم اومده؟گفت یگفتم چ»روزت اومده؟

!منو فروخت؟ یآخه واسه چ گفتم»دونمیچه م!ش

 یزن گرفتن و عروس يدختر برو رو دارو از تهران به هوا هیهرچند وقت به چندوقت !رتیغ یب نهیا کارش«گفت

!«یگ....نه،واسه«گفت!؟یواسه کلفت فروشهیم گفتم»نایفروشه به ا یو م نجایآره ا یوم دارهیکردن ور م

 کیسالم و عل یفارس نیریجلوم و باهام به زبون شم اومدن  گهید هی یدو سه تا دختر خارج!بهش نگاه کردم مات

 میرو حال یچ دمیپرس»!بدبخت رو نیکن شیبابا درست حال«از دخترا گفت یکیشده که  یچ دمیفهم یاصال نم!کردن

کنن از ننه بابامون  یباهامون عروس نکهیا يبه هوا وامثال ماهار.نهیکارشون ا گهیآقا جالل و چندتا د نیا«گفت!ن؟یکن

!یگ....واسه دنیم میمارو تعل نامیا.نایبه ا فروشنیو م نجایآرن ا یو م کننیجدا م
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و  نجایآرن ا یو م کننیخوشگل رو سوار م يگه،دختراید ياز تو تهرون وشهرا!ها...فقط مدرسه .مثل مدرسه س نجایا

اون ور آب  يها خیش مون به پولدارا و فروشنیم ایوبعدش  دنیم ادی یگ...و  يو لوند يو عشوه گر دنیبهشون رقص

«!...م خانمیش یگردونن تهران و م یآموزش مون تموم شد برم یوقت ایو 

همه راه اومدم و از خونواده م  نیکنم چرا ا یگ...خواستمیاگه م!چقدر بدبختم دمیتازه فهم!محکم زدم تو سر خودم

شروع کردم !کردمیکار م میت آبجموندم و ور دس یخب همونجا تو تهران م!شدم؟ ریاس بیغر تیدور شدم و تو وال

.کردن و زار زدن هیبه گر

 یم نشسته بودن دور و ورم و بهم مهربون هیبق.آورد و خون دماغم رو پاك کرد سیدستمال خ هیاز دخترا رفت و  یکی

.اومده بود شیبرنامه واسه خودشون پ نیا يروز هیچون  دنیفهم یحال منو م.کردنیم

که دم  رونیکه در اومدم بلند شدم از ساختمون برم ب یجیز اون حالت جا خوردن و گخرده که گذشت و ا هی خالصه

دخترا اومدن که منو ببرن تو باالتماس به عباس گفتم جون مادرت ترو به ارواح خاك .در عباس جلوم رو گرفت

!ست داره،عقدم کرده بخداجالل نرفته اون منو دو ن،اقایکن یشماها اشتباه م.بکنم گاهین هیرو  رونیامواتت بذار من ب

م داشت  یظیغل شیبرگشتم و با التماس به همون زن چاق که آرا.نگاه به حشمت خانم هینگاه به من کرد و  هی عباس

بود و نه از اون  ينه از آقا جالل خبر رون،امایب دمیپر.اشاره به عباس کرد و عباس از جلوم رفت کنار هینگاه کردم که 

 یاز دخترا گفتم راست راست یکیو به  دیبغضم دوباره ترک.ساختمون توشد وبرگشتم  دیناام دمیام!نیآجانه و نه از ماش

همونجا »دست آخر هزار تومن گرفت و رفت!زدیتم چونه م متیداشت سر ق!اره بابا«منو فروخت و رفت؟که گفت

.کردن هیبه گر نینشستم رو زم

 هیطرف  میو رفت رونیو بلند کردن و از اون ساختمون بردن بانگار حشمت خانم بهشون اشاره کرد که اونام من بعد

تو اون ساختمون،همون زن  میدیتا رس!چه عرض کنم زندان و قفس من گهیباغ که د.که آخر باغ بود گهیساختمون د

.م باهاشون بود اهیزن چاق و س هی.با حشمت خانم دنبالمون اومدن تو هی یخارج
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رنگ «به حشمت گفت یفارس مهیکرد وبعد با زبون ن گاهیمنو ن يخرده ا هیبود  سیکه اسمش آل هی یخارج زن

دده خانم،ببرش «گفت اههیبعد حشمت خانم به اون زن س»بشه شیفقط آرا دیبا.چشم و ابروشم خوبه.موهاش خوبه

 ییالجلوش و گفتم ترو خدا خانم چه ب دمیپر رونیتا اومد بره ب»من شیپ ارشیتنش کن و ب یلباس حساب هیحموم و 

....من برم نیبذار نیپرست یکه م یتو رو اون کس.م  یبیمن دختر نج!ستمین نکارهیمن ا ن؟بخدایاریسرمن ب نیخوایم

 میمثل تو بود يروز هی ینیب یم نجایماها که ا يگوش کن دخترجون،همه «حرفامو بزنم و گفت ي هینذاشت بق گهید

توام هزار تومن  يباال.یسرنوشت هیداره و يکار هی یم تو زندگ یهرک.ازمون کم نشده میزیچ.مینکرد یفرق ادیحاالم ز

نکن کم کم عادت  تیخودتم اذ!آخر خطه نجایا.کنمیولت نم یپول دادم و تا پنجاه شصت برابرش رو بهم برنگردون

که جالل آوردت و به من  يتازه شانس آورد.نجایا شهیت بهتر از سابق م یکه زندگ یفهم یبعدا م.یکنیم

قلعه  يرایباجگ نیاز ا یکیاالن جالل فروخته بودت به  ینداشت ییاگه بر و رو!آرن یشانسا نم نیها از ا یلیخ!فروختت

«!يکردیتو قلعه کار م دیو شبم با ینداختیاونو راه م دیمترس ش و روزا با يو شده بود

 رونیهم از سرت بفکر فرار رو «داشتم بهش بگم که گفت یچ گهید!حرفاس نیزرنگ تر از ا یلیطرف خ دمید

 نجایاز ا!یش یطرف م یادم حساب هیفوق هر شب با .دمت یم نم یدست هر آشغال.یبال و پر خودم ریبازم ز نجایا.کن

تهران هزار تا کوفت و  یبرس یتازه اگه بتون و یپنجاه تا الشخور جوابگو باش دی،تا تهران با رونیب يپات رو بذار

 اهیدده س.گفت و رفت نارویا»!کنمیداغت م فتهیفکر فرار به کله ت ب!يخوریمن یک چیبه درد ه گهیکه د یمرض گرفت

.م دست منو گرفت و برد ته ساختمون که حموم بود

 هی!کردم نشناختم گاهیکه خودمو ن نهیتو آ.لباس قشنگ تنم کرد هیو  رونیسرو تنم رو که شستم آوردم ب خالصه

اول ابروهامو و .کردن شیاومدن اونجا و منو نشوندن به ارا هگیبا دو تا زن د هی یزن خارج هیخرده که گذشت 

دست و  يشون ناخن ها یکیوبعد درست کرد و  دقشنگ برام ز یلیشون موهامو خ یکیصورتم رو بند انداختن و بعد 

د و بهم ور رفتن تا کارم تموم ش یانداخت و خالصه دو ساعت ریزنج هیپام رو درست کرد و برام الك زد و به مچ پام 
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!ماه کهیت هیشده بودم مثل .اصال خودمم رو نشناختم!دمید یچ نهیجلو آ دمیاونا که رفتن،پر.بلند شدن و رفتن

پشت سرم  نهییدفعه حشمت خانم رو از تو آ هی کردمیم فیکردم و ک ینگاه م نهیکه داشتم خودم رو تو آ همونطور

طالم  ریزنج هیبعد »!يچقدر خوشگل شد نیب؟بیهست یراض«برگشتم طرفش که گفت.دیخندیداشت بهم م.دمید

 یبشرط خرمیلباسارم برات م نیبهتر.دمیرو بهت م زایچ نیشام وناهارم بهتر.مال خودت نمیا«انداخت گردنم و گفت

آخه تا حاال بدون  کشمیکوتاس،خجالت م یلیدامنم خ نیگفتم حشمت خانم ا بهش»میبر ایحاال ب!يکه جفتک ننداز

به .ول کن گهیگفت اونارو د!زانوم معلومه يلباسا که تا باال نینرفته بودم چه برسه به ا رونیون بچادر از اتاق خونه م

«میها تو بپوش بر یبرو اورس!کنهیترت م نیریس،شیخرده خجالتم برات بد ن هی.یکنیم دتلباسام عا نیا

و دنبال حشمت  دمیپوش.ه بودنعمر آرزوش رو داشتم گذاشت هیقشنگ که  یلیپاشنه بلند و خ یجفت اورس هیدر  جلو

 هیاز  یعنی!کردنیتو دلم قند آب م!مرد بود واسه م سوت زد یهرچ میاومد رونیتا از ساختمون ب.خانم راه افتادم

و  دنیطرز لباس پوش نیطرف ازا هیترسوندم و از  یم آدیبه سرم م یو چ کننیم کاریبعدا باهام چ نکهیطرف فکر ا

حشمت خانم حاال سرمن  دمیپرس میرفت یهمونطور که به طرف ساختمون بزرگه م!دمکریم فیک شیآزاد بودن و آرا

چن وقت که بگذره خودت هوس کار کردن .يریبگ ادی زایچ یلیخ دیبا.نداره يباتو کار یفعال کس«آد؟گفت یم یچ

 هیحواست باشه !دنیباالتر رس يبه جاها نجایها از ا یلیخ.ریبگ ادیخوب گوش کن و دنیم ادی بهت یفقط هرچ!یکنیم

 ادی نکهیا شیاول«دن؟گفتیم ادیبهم  یچ گفتم»ریبگ ادیخوب .دنیم ادی زایچ یلیبهت خ نجایا!گفتم یبهت چ يامروز

آره «گفت!جلو همه برقصم؟ گفتم»یصچطور برق دنیم ادیبعد !هنره هیخودش  نیا!يمرد رو ببر هیدن چطور دل  یم

اگه باهات بد تا نکردم  نیبب«واستاد و نگاهم کرد و گفت.کارا بکنم نیتونم از ا یگفتم حشمت خانم من نم»!ه؟یمگه چ

نکنسگ بشم شمرم جلودارم  گاهیخوش منم ن يرو نیبه ا.یستین گهید يمثل اونا کنمیبود که فکر م نیواسه ا

تونستم همون اول یم!سین



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١١

!راحت التیروت واشه و خبکنن که دو ساعته  يباهات معامله ا گهیعباس و سه چهار تا نره غول د نیا بدم

بود که  نیرو باهات نکردم واسه ا نکاریاگه ا!يریجلو همه لخت راه م یچیکه ه ،رقصیباش نایساعت که دست ا هی

آدما  نیبعدشم تمام ا.يدیو وضع االنت رو فهم یعاقل دمیفهم!و اشکت دم مشکت نبود يکردیفقط زرزر نم هیمثل بق

طور  هیو اونا  میرقص یم ينطوریحاال ما ا!کنن دایپلقمه نون  هیرقصن تا  یمصبح تا شب  ،ازيدیت د یکه تو زندگ

.گفتم پونزده سالمه»چن سالته؟!گهید

!گهید يکارا یلیو خ یبکن دیکارا رو که گفتم با نیتمام ا نیبب«گفت

کردم  يفکر هی»!؟عباس و بچه ها رو صدا کنم ای یمن هست عیو مط یکنیرو م نکارایخودت بگو که با زبون خوش ا حاال

بود که فکر کردم فعال  نیا!ادیحرف بزنم ممکنه هزار تا بال سرم ب یعوض يکلمه  هیاگه .کردم ریگ ییبد جا دمیو د

اشتباه .من تو کارم خبره م.نیآفر«گفت.شمام عیمن مط فتمگ.پام بذاره شیپ یراه هیخدا  دینگم تا بعد شا يزیچ

 يعشوه شتر يبخوا.طرفت چهار تا آدم پولدار و اسم و رسم دارن یباشسر به راه .ترو هم درست شناختم.کنمینم

«!خورهیکه به دردت م ریبگ ادی يدیدخترا د نیاز ا یو هر چ میبر ایحاال ب!به جونت ندازمیرو م ،الشخورايایواسه م ب

واسه خودت  يغذا دوست دار یهرچ زیبرو از اون م«تو ساختمون بزرگه و حشمت خانم گفت میرفت ییدوتا خالصه

از مرغ گرفته !غذا هس یفکر کن یو روش هرچ یبه چه بزرگ زهیم هیسالن  يگوشه  دمینگاه کردم د»بکش و بخور

بشقاب ورداشتم و رفتم سر  هی!بودم دهیند میکه تا حاال رنگش رو تو زندگ یو چ یو چ یو کباب و برنج و چ یتا ماه

مبل نشستم و شروع  هیورفتم رو  دمیبشقابم کوت برنج کش هیگذاشتم توش و  کهیو از هر کدوم چند تا ت زبیم

اول  يروزا نیع«و گفت شمیاومد پ مونادیل وانیل هیبا  دیخندیم کهیکردم به خوردن که حشمت خانم در حال

 يرو از دستش گرفتم وگفتم دست شما درد نکنه حشمت خانم،چه غذاها وانیل»!بخور که نوش جونت!یخودم

!دیچقدرم بهم چسب!و شروع کردم دوباره به خوردن گفتم نویا!يخوشمزه ا

«دمیازش پرس باتعجب»
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!ن؟یغذا بخور نیتونست یبا اون همه غم و غصه چطور م ـ

.گهید تونستمیخانم ـ م يزر

ن؟یناراحت نبود گهید یعنی ـ

.خانم ـ چرا يزر

م  چکسیو با ه زدمیلب به غذا نم شما بودم تا چندروز ياگه من جا!رفت؟ یم نیغذا از گلوتون پائ يپس چه جور ـ

!زدم و همه ش تو فکر فرار بودم یحرف نم

!یخانم عاقل بوده ومنطق يزر!یتابع احساساته ت!زمیعز يـ آخه تو خر بابک

نه زور دیدر طاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره با گهچویم شاعر

«گفت دیخند یخانم که م يزر»

!نیآفر ـ

.به شاعر؟ ایبه من  نیـ آفر بابک

 ينطوریها ا یشرق شتریما ب یعنی.یدل پاکه و احساسات.نداره يریم تقص نیطفلک آرم نیا یعنی!خانم ـ به هردو يزر

.مون شده یو بدبخت یم باعث عقب افتاده گ نیهم.میهست

س و بهم عاطفه و احسا!کدوم عاطفه و احساس ندارن هیها، یغرب نیا!هاس یاز افتخارات ما شرق یکیاحساسات  ـ

.کنن داشیماها پ شیو پ رنیبگ ادیها  یاز ما شرق دیباخبر شدن رو با گهیواز حال همد دمیرس

رو  ضیمر!میگردیقلم دوا م هینسخه دست مونه و در به در دنبال !میندار یمشکل چیکه شکرخدا ه نهیـواسه هم بابک

همه از احساسات پاك !مشیکه بخوابون میرآ ینم ریگ یدولت يخونه ها ضیتخت تو مر هی زنهیدست مون بال بال م

!مونه

!تو حرف نزن ـ
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در خونه شونو  رسهیخبر با آمبوالنس م یکافر از خدا ب هیره،یگیتا سرشون درد م!احساس یب يایخارج نیـ حاال ا بابک

م زود بهش ظال يبعد اون دکترا!عاطفه و ستمکارن یب يکه تمام دکترا مارستانیب هیبردتش تو  یو م کنهیو سوارش م

و شرکت  کننینامهربون ترو خشکش م يخوابه و اون پرستارایم مارستانیچند روزم تو اون ب!کننیو خوبش م رسنیم

و آقا باسالم و صلوات سرو مرو گنده بر  دهیپرستن تمام مخارجش روم طانیکشورش که کارمنداش ش ي مهیب

!احساس ها یب!عاطفه ها یتف به گور پدرشون ب!خونه ش گردهیم

«خانم مرده بود از خنده يزر»

ماه طول  هیاعتبارش تموم شده  مهیدفترچه ب!اموزنیها ب یاحساسات رو از ما شرق نیایگفت که ب نایبه ا دیـ با بابک

که خراب نشه و نکنده تا دفترچه حاضر  زریتو فر میبذار دیمون رو با ضیماه مر هی نیتو ا.بشه دیتا تمد کشخیم

 تیزیو مهیب يمون رو با دفترچه  ضیتا مر میدکتره رو دستمال کن....میبر دیبا دیست مون رسبعد دفترچه که د!بشه

 يداروخانه  مشیو ببر مهیبه دفترچه ب میمون رو سنجاق کن ضیمر دیکه کرد با تیزیو!نکنه ایبکنه،آ ایکنه اونم آ

 میحک شیپ میببر میون رو وردارم ضیدوباره مر دیبا!شهینم دایکه داروش پ گنیتازه بهمون م!یسرخ جهان بیصل

از قرار  کنهیسفرش محاسبه م يش رو به ازا تمام روزها متیداره اما ق ایبزرگوار دارو رو مه میاونجا حک!خسرو اصرن

!چند سال سفر کرده میحاال حساب کن حک!کوزه آب هیقرص نون و  هی يروز

 فیتخف هیآدو یناصر خسرو بجوش م میحک بونایفروش خ ي ندهینما يباالخره عاطفه !به فلک ذارهیسر م متیق

 خیاگه تار يریگ یو دارو رو م دهیخواب بوده بهت م میو شبا که حک کردهیسفر نم میکه حک لیتعط يبابت روزها

دارو  يچشمات جمع شده و از عاطفه  تواشک  کهیرو با شوق در حال ضیمر!نبوده باشه میحک يمصرقش مال دوره 

سازمان  یزن یزنگ م!آب قطعه ینیب یکه م ياریآب ب وانیل هی يریخونه و م یرسون ی،مياومد جانیفروش به ه

شده  يطور هیحتما !دونمیچه م گهیچرا اب قطع شده؟م یگیم!ه؟یچ گهیم ادیبا احساسات تمام و احترام ز ارویاب،

ده ساعت بعد وصل خالصه آب ده دواز!که يریم یساعت آب نخور نم هیحاال  گهیم مآخه آب الزم دار یگیم!گهید
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حاال !مرده یعنی!شده اتیت کپک زده وب ضیمر ینیب یکه م ضیبه مر يکه دارو رو بد يآر یاب م وانیل هیو  شهیم

!سر عواطف کفن و دفن میر یم

 یبود که با اون همه ناراحت بیمن برام عج!؟یزنیچقدرحرف م!دیخانم به کجا رس يسرگذشت زر نمیبذار بب!اه ـ

!راحت نشسته و غذاش رو خورده خانم يزر يچطور

پس چرا همه .ها احساس و عاطفه ندارن یغرب نیا یگیتو م!ش یاحساسات خوبه اما منطق زمیعز نیخانم ـ بب يزر

تو کارش  اروی. رنیگ یحساب کتاب ازشون پس م!شهیسرشون م تیکه مسئول نهیدرست و بجاس؟بخاطر ا زشونیچ

منم اگه اون روز راحت نشستم و غذام رو خوردم !به احساسات نداره م یربط!آرن یبکنه پدرش رو در م یکوتاه

 یسوال هیر بکنم حاال  نکاریدایگفت که با یعقل و شعور و منطق بهم م یعنی.کردمیرو م نکاریا دیبود که با نیبخاطر ا

 یکن یزندگ رسهیگردن کلفت که زورت م بهش نم يآدم پدرسوخته  هیخونه با  هیتو  یاگه مجبور باش.از خودتو دارم

و به  يکردیباهاش صلح م ایبهش که اونم کتکت بزنه و آش و الش ت کنه  يدیپر یش م ؟همهيکردیم کاریچ

باج بده نه  ریاگه قراره آدم باج بده بهتره به ش یکنیفکر نم!ادیب تیریگ اانتقامیتا فرصت فرار  يدادیحرفش گوش م

شغال و کفتار؟

.خب چرا ـ

م  يروزیپ دیکه ام یبجنگ یاون وقت دیتازه با!دنهیش جنگ یکی.رزه کردن و مقاومت چند نوع دارهمبا نیخانم ـ بب يزر

به زور برده !خودم که نرفته بودم اونجا!ساعت بعد نعشم تو خرابه ها بود هی کردمیمن اگه اونجا اشتباه م!یداشته باش

خواستم نونش رو آجر کنم  یو م کردمیاگه لج م.حشمت خانم برام نقشه ها داشت.کردمیرفتار م استیبا س دیبودنم با

جنگ منم .بشه دایفرصت مناسب برام پ هیساختم تا  یبا حشمت م دیبا!شدمیخوراك عباس و دارو دسته ش م

ور آب و اون ور آب ادم  نیا!رهیکه چقدر خرش م دمیبعدها فهم!حشمت بودم؟ فیتازه مگه من حر!بود ينطوریا

گه؟یم!بشم؟ فشیالف بچه حر هیمن  شدیمگه م!ییشته بود سرکار،اونم سرچه کاراده نفر رو تومملکت گذا!داشت
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يو رضا کوچاره ا میتسل ریغ ينز خونخواره ا ریکف ش در

 هیناهارم که تموم شد .ش رو براتون بگم هیبق نیحاال گوش کن!بعد نعش من توقبرستون بود قهیپنج دق کردیتر م لب

 زیفرش،تخت،کمد،م!بودم دهیته باغ بهم داد که تا اون روز تو عمرم ند يها کیاز اون ساختمون کوچ یکیاتاق تو 

!توالت،حموم

 هیرفتم تو اتاقم و  نیکه شما باش ییمنم آقا.يچرت بخوابم تا عصر هیبهم گفت برم !مثل قصر بود واسه من خالصه

ساختمون که  یکیتو اون  میتکرد و صورتم رو شستم و رف دارمیاومد ب اهیسر شب دده س.تا سر شب دمیکله خواب

دو رگه  دمیکه بعدا فهم هی یبا اون زن خارج شتحشمت خانم واستاده بود ودا.اونجا بود شیدرس و آرا يکالس ها

که  يریبگ ادی دیاز امشب تو با«جواب داد و گفت.رفتم جلو وسالم کردم.صدام کرد دیتا منو د.زدیس حرف م

 یم یگرفتن و همگ یضرب م ینیبابام که نبود خواهرام رو س گفتم»یگرفت ادیکجا «من رقص بلدم گفت گفتم»یبرقص

 یدوست داشت«اشاره کرد که بره و به من گفت سیبه آل بعد»يریبگ ادی یاصول دیبا.نداره دهیاون فا«گفت.میدیرقص

ه و ب یخوب برقص ریبگ ادیحاال «گفت.درس بخونم و به مملکتم خدمت کنم خواستیدلم م گفتم»؟یبش کارهیچ

خانم چه  شمتو گفتم ح دمیخند»ه؟یآره مگه چ«گفت!گفتم با رقص به مملکتم خدمت کنم؟»!مملکتت خدمت کن

کارمند  خواد،همیمهندس م خواد،همیمملکت هم دکتر م«گفت!به مملکتم خدمت کنم؟ دنیبا رقص شهیم يجور

 ریوز خواد،همیم لیوک د،همخواینوازنده م خواد،همیخواننده م خواد،همیرقاص م خواد،همیعمله م خواد،همیم

«!خوادیم یچ خواد،همیم یچ خواد؛همیم....خواد،همیم

 يحاال کره  م،تایدرست بکن نایاز تمام ا یقیتلف میتونست یاگه ما م.فرمودن حشمت خانم ینیمت شیفرما اریـ بس بابک

چه  نیبب!لد باشه بخونهمهندس،عالوه بر تخصصش،هم بلد باشه برقصه؛هم ب هیحساب کن !میرو فتح کرده بود خیمر

 يجلو يقر هیدهن آواز سرساختمون بخونه و  هی!قافکوه  ياندازه !پونصد طبقه سازهیساختمون م!شهیم یمهندس

 هیگچ، یتازه اگه بتونه پشت استانبول!ده طبقه باال کنهیکه آجر رو پرت م شهیشارژ م نیعمله و بنا بده عمله هه همچ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١٦

 یماهه م هیطبقه رو  یبرج س هیو کننیر کدوم از عمله ها براش مثل روبوت کارت مه!الیواو گهیکه د رهیهم بگ یضرب

خدا رحمت کنه !سازن یروزه سه طبقه خونه م هیدستشون گرم بشه !ن يچه جور یدونیعمله ها رو هم که م!برن باال

رفتن و رو  یکارگرا براش غش و ضعف م.خوندیدهن آواز سرکار م هیکه داشت  یهر نقش لماسیرو تو ف نیفرد

!دیرس یم یو حتما اون کارخونه م به سود ده کردنیزدن و خوب کار م یحرفش حرف نم

!نه؟ ای میرو گوش کن انیجر ي هیبق يذاریبابک م ـ

 دایپ رادیکار ا يگوشه  هیهر کدوم که نباشه .داره نایبه تمام ا اجیخالصه گفت هر مملکت احت.خانم ـ آره يزر

ن؟یش یبگم ناراحت نم يزیچ هیبهش گفتم حشمت خانم اگه  گخیپرت م داره چرت و دمید.کنهیم

کارا  نیتنهام ا.اره«گفت.شهیم چارهیآخرش ب فتهیکارا ب نجوریتو ا یم که هر ک دهیگفتم آخه من تا حاال شن.بگو گفت

و درست معالجه  یفتیدکتر بد ب هی ریاگه گ!یشیم چارهیوب یکنیتصادف م یفتیو بد ب یناش يراننده  هی ریاگه تو گ.سین

 تتیو درست ترب یو بچه شون باش یفتیسواد و نفهم ب یو مادر ب درپ هی ریاگه گ!یشیم چارهیو ب یشیت نکنه ناقص م

 ینم چارهیب ياگه حرف گوش بد.يافتاد رمنیحاال شانست گفته و گ.س گهید يمثل اونا نکارمیا!یشیم چارهینکنن ب

«.یش

 هیکردم  یم نویتو مملکت بودم ا يکاره ا هیاگه من اون زمونا !حشمت خانم نیا بوده یاستیـ عجب خانم با ک بابک

!شدیماهه همه جا آباد م هی!يکاره ا

!انه؟ی یشیبابک الل م ـ

«با درد به بابک کرد و گفت ینگاه هیخانم  يزر»

!بود ياونجا چه کثافت خونه ا یبفهم يتوکه نبود دمیهارو من کش یبدبخت نیتمام ا ـ

افتادن که تو  ییکسا ریهمه شون گ ینیب یم نجایکه ا ییتمام دخترا«بهم گفت.گفت یبهم چ نیبب.ال گوش کنحا ـ

 نجاهایشون نبوده که سر از ا یحال زیخر چ يداشتن و اندازه  ایپدر و مادر نداشتن  ایهمه شون .کارشون وارد نبودن
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داد آدم ....گفتن میاز قد.کشهینم نجاهایه کارش به اآدم که پول داشته باش.بودن ریهمه شونم بدبخت و فق.درآوردن

ومرجان  ترایحاالشون نگاه نکن که م يتو به اسما«بعد گفت!شهیازش خبردار نم چکسیرو ه ریپولدار و مردن آدم فق

 ایعصمت بوده  ایعفت بوده  ایشون  یاسم اصل.واسه شون گذاشتم نجایاسم ها روا نیا!و پروانه و فالن و فالنن

باال  رهنیپ هیالك ناخن و  هیجفت کفش پاشنه بلند و هی يپدر و مادراشون بودن ارزو شیپ یهمه شونم وقت!شرتع

حاال !اهللا به تو کیبار«گفت!گفت بهش گفتم مثل خود من نویتا ا»به دلشون مونده بوده لونیجفت جوراب نا هیزانو و 

 هی دمید.م بودن گهیسالن که چند تا دختر د طرفاون  میرفت ییدوتا.گفتم چشم».ریبگ ادیبرو خوب کارت رو 

 سیآل.نه گفتم»؟يدیضبط صوته تا حاال ند«خانم گفت ه؟حشمتیچ نیا دمیپرس.سالن گذاشتن يگوشه  یدستگاه

.رفت و روشنش کرد

حشمت خانم قاه قاه داره  دمیدفعه د هی!اصال حواسم به دور و ورم نبود!کردمیواستاده بودم و به صداش گوش م مات

 یاومد و خجالت نم یاگه بدت نم یکشیآد و خجالت م یبدت م دنیخوبه از رقص«گفت. دمیخجالت کش!ندهخیم

«!؟يکردیم کاریچ يدیکش

مرتب م نرمش و .داده بودن ادیبهم  یهمه چ.من تموم شد ماتیتا تعل دیطول کش یدوماه.دردسرتون ندم خالصه

اما استعداد  دنید یم میم بود تعل یخانمه که خارجنظر همون  ریبودن که اونجا ز گهید يکسا.کردمیورزش م

.بستم یگرفتم وبه کار م یم ادیخوب  زویاما من همه چ.نداشتن

حشمت خانم بهم سپرده بود که حق ندارم برم .کردمیتو سالن رو نگاه م یاتاقک هیداشتم و شبا از تو نیتمر روزا

.توسالن

 یوچ یو چ یو چ زیتو سالن مبل و م.تا اتاق بود یس ستیباالشم ب.متر صدیبود حدود پونصد ش یسالن بزرگ هی اونجا

.اومدن اونجا و همه م پولدار یم ياونجا برنامه بود و آدمااز هر شهر شدیشب که م.یمتیو ق کیهمه شم ش.بود

وم گرفتن تو تم ادیکار  گهید يزر نیبب«کنار و گفت دیروز حشمت خانم منوکش هیآموزشم تموم شد  یوقت باالخره
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تا اون روز رابطه م با حشمت خانم خوب شده .بهش کردم و رفتم تو فکر ینگاه هی»يامتحان خودتو پس بد دیبا.شده

خوشش اومده  یلیاونم ازم خ.کردم یگفت بکن م یم يگفتم چشم و هرکار یگفت م یم یهرچ یعنی.بود

 یبهش گفتم حشمت خانم راستش م برگشتم.کنه تمیبکنم که نظرش در موردم عوض بشه واذ يکار خواستمینم.بود

 نهیا ؟آخرشيریم ،کجايبر نجایاالن ولت کنم و بذارم از ا نیفکر و بکن که اگه من هم نیاما ا يحق دار«گفت.ترسم

 یکیبه  دهیبابات به زور شوهرت م ای یروتحمل بکن یهمون زندگ دیبا ای!گهید باتننه و با شیپ يبرگرد دیکه با

 ياومد نجایتو که تا ا«گم گفت  ینم يزیچ دیبعد که د!آرزومه یم گفتم واله همون زندگتو دل»!بدبخت تر از خودش

«.ش روهم برو هیبق

دست  دادیزدم منو م یکلمه حرف م هی!اب از سرم گذشته بود.جرات حرف زدن و مخالفت نداشتم!بگم؟ یچ دمید»

سه روز بعد .دختر ازاونجا فرار کرده بود هیچند وقت قبلش !خودهیدونستم اون حرفاشم ب یم!عباس و دارو دسته ش

 نینگفتم و سرم رو انداختم پائ یچیه!ورتشبودن تو ص ختهیر رآبیت!یاونم با چه وضع.گرفتنش و برش گردوندن

«یکنیم کاریچ نمیبرو بب.شهیامشب کارت شروع م نیهم نیآفر«که گفت؟

 دیبا یتونستم بکنم؟به ک یم کاریچ!دیرس ینم دمایو به فر دیفهم یاشک هام رو نم یمعن چکسیه.م گرفته بود هیگر

.شرم داشتم ازخدا.زهیآبروم بر خواستمینم.نجابتم رو از دست بدم خواستمیبردم؟نم یپناه م

همه ش !همه مرد برقصم؟ نیپوشوند برم رو سن و جلوا یم رو نم ییجا چیلباس که ه هیتونستم با  یم يچه طور آخه

!بکنم ونمتیم کاریفکر بودم که چ نیتو ا

کردن و بردنم  شیتنم کردن و سر و صورتم رو آرا یدست لباس زرق و برق هیشب شد واومدن سراغم و  باالخره

گفتم حشمت خانم پام »ت شده؟ ه؟چهیچ«گفت دیحشمت خانم پشت سن واستاده بود تا منو د.حشمت خانم شیپ

 دهیترس یلیمنم اون شب خ!بودم ادهمن واست يدجا که توواستا نیهم یشب هی«به من کرد وگفت ینگته هی!رهینم شیپ

جا  نیکه االنم هم نهیواسه هم!هامو گرفت و پرتم کرد تو سالن سیواستاده بود گ يکه اون وقتا جا یاون.بودم
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به اونا کردم  ینگاه هیمنم .گفت وبرگشت پشتش رونگاه کرد که عباس و دارو دسته ش واستاده بودن نویا»!واستادم

برام !شد یچ دمینفهم گهیرفتم تو سالن و د.از اونا بهم بخوره چکدومیکه دست ه خواستیدلم نم.شدممعطل ن گهیو د

!دمیکردم و رقص هیگر!دمیو رقص دمیرقص.و اشک رفتم تو هیبا گر.کندم یم دیکه با یجون!مثل مردن بود

 يزیچ گهیکف سالن و دولو شدم !برسه،اما نشد ادمیاشک هام رو بفهمه و به فر یمعن یکی دیشا کردمیم فکر

.!فقط بعد ها که ولوله بپا کرده بودم.دمینفهم

روشن کرد و داد  گاریس هیبابک .و ساکت شد نیسرش رو انداخت پائ دیسرگذشت که رس ينجایخانم ا يزر»

 هقیپنج دق هی.ناراحت بود یلیخانم خ يزر.و آوردم ختمیر ییدستش،منم رفتم فنجون هارو ورداشتم و رفتم چندتا چا

«رو خاموش کرد و گفت گارشیکه گذشت،س يا

 دونمینم.رونیآوردنم ب هوشیرفتم تو سالن و به حالت ب هیبا گر.که کار رو شروع کردم یشب نیاز اول نیگه،ایآره د ـ

وحشمت خانم باال سرم  دمیتو اتاق خودمم و رو تخت خواب دمید!دمیمرتبه از جام پر هیاز شب بود که  یچه وقت

چشمامو بستم و خودم رو »!ناموس یب يمردا نیتو دل ا یانداخت يچه شور«و گفت دیبهم خند.اهش کردمتا نگ.نشسته

نجاتت  ادیکه ب يقهرمان بود هیاونجا؟همه ش منتظر  یداشت یچه حال«خرده که گذشت گفت هی.انداختم رو تخت

فقط  نایتو سرم بود اما ا الیخ نیم همخود یشب هیاونجا که  از«؟گفتیدونیچشمامو وا کردم وگفتم شما از کجا م»!بده؟

«!الهیخ

برام مونده بود و  یینه آبرو گهید.شدم یکه خال کردمیتو خودم احساس م.دمیچشمامو بستم و خواب.نگفتم يزیچ گهید

چشمامو وا  خواستیاصال دلم نم گهید!بودن يفهمه که چه جواهر یتازه م دهیاز دست م نارویا یآدم وقت!ینه نجابت

!ازخدا مرگمو اونشب خواستم.و خواب به خواب برم شمن داریصبح ب گهید دمیامشب که خواب خواستمیدا مازخ.کنم

زرتاك  گهیشنفتم اما د یگفتم وم یبا همه م.من تموم شد یهمون موقع بود که زندگ.بازم صبح شد و منم زنده بودم اما

.يو باسمه ا یمصنوع زیچ هیشده بودم .نبودم
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پولدارا منو ازش  نیازا یلیخ.خواستیازم نم گهیحشمت خانم کار د.کارم فقط رقص بود یمیدوسال دوسال ون تا

از .ساله شدم جدهیه فدهیبود تا من ه انیجر نیا.گفت هنوز بچه س یو م دادیاما به همه شون جواب رد م خواستنیم

ازامشب  يزر«کنار و گفت دیخانم منو کش شمتروز ح هی.خوشگلم شده بودم.دختر کامل هیدراومدم وشدم  یبچه گ

 هی یگفت اما من حت یبرام م کردمیاز امشب م دیکه با ییاون داشت کارا!رو زدن تو سرم ایدن انگار»شهیکارت عوض م

عربها اما من  شیکه صحبت رفتن به اون ور اب بود و رفتن پ خوردیبه گوشم م ییزایچ هی!دمیفهم یکلمه ش رو هم نم

 دیکه با دمیآخر حرفاش بودکه به خودم اومدم و فهم بایتقر.کردمیم نیه بخت خودم نفربودم وداشتم ب ودمتو عالم خ

.دمینفهم یچیتا شب ه گهید!کنم کاریبه بعد چ نیاز ا

 يبر دیبا«باالخره شب شد و حشمت خانم صدام کرد و گفت!شدیانگار عمر من بودکه کوتاه م شدیروز کوتاه م یهرچ

 دیحشمت خانم کجا با دمیپرس».لنج دم آب منتظرتونه هی.يگردیو با عباسم برم ير یباعباس م.منتظرتن.اون ور آب 

«ها رهیجز نیاز ا یکی«برم؟گفت

تو راه  یساعت هی.اون ور آب میو رفت میسوار لنج شد.میشد یبا عباس راه شیدوبار لباس برام آوردن و آرا خالصه

صحبت  یبا عباس عرب میدیدم آب واستاده بودن و تا ما رس یچند تا مرد با لباس عرب. میشد ادهیو پ میدیتا رس میبود

.میو رفت میکردن و همه باهم راه افتاد

!کارکردمیچ کردمویم دیبا کاریکه چ نیدیخودتونم حتما فهم.کنم فیبراتون تعر يزیچ شتریکه ب شهیشرمم م گهید

 ییچا يبه هوا میو بابک بلند شد من.نیخانم ساکت شد و سرش روانداخت پائ يزر.میدیداستان که رس ينجایا»

ده  هی.میناراحت شده بود یلیخودمونم خ!میدیکردنش رو شن هیگر ياز همونجا صدا.تو آشپزخونه میآوردن رفت

 هیاروم شده بود و گر گهیخانم د يزر.النتو س میبرگشت ییچا ینیس هیوبعد با  میاونجا معطل کرد یربع هی قهیدق

«پک زد و گفت هی.براش روشن کردم ودادم بهش  گاریس هیش رو خورد  ییچا یوقت.کردینم

 خوامیاصال نم.باال بودم يشم تو همون اتاقا هیده دوازده بار رفتم اون ور آب و بق.منبود يبرنامه  نیا یآره،چندسال ـ
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 دادمیصاف ممنم همه ش رو .دادنیطال و جواهر م یرفتم اون ور آب بهم کل یاما هر دفعه که م فتمیاون موقع ها ب ادی

.اومد یخوشش م یلیکار من خ نیاونم ازا.به حشمت خانم

«بعد گفت یخانم ساکت شد و کم يزر دوباره»

!ادیب ادمیاصال  خواستمینم گهید.روفراموش کرده بودم یقسمت از زندگ نیمن ا ـ

«بعد گفت یساکت شد کم دوباره»

رفتم اون ور  گهیهفت هشت بار د.من ادامه داشت ينامه بر نیفقط ا.که براتون بگم نبود اونجا یفیتعر زیچ گهید ـ

ش رو براتون  هیحاال بق.آخر يداشتم تا دفعه  ییبرنامه ها نیهمچ هیباال  ياز اتاقا یکیآب و دوسه بارم همونجا،تو 

گه؟یشب د هیواسه  میابذاریکنم  فیتعر

!حاال کو تا وقت خواب؟!گهید نیبگ!شبه 1ـ تازه ساعت  بابک

.تندتند بگم که خودم خوابم گرفته نیـ پس گوش کن خانم يزر

آدما  نیاز ا یکی شیبه پول اون وقتا هربار که پ ادمهی.رو عوض کرد میبرنامه ها داشتم زندگ نیکه از ا یشب نیآخر

طال به خودم دادن که منم  يدوبارم،دستبند و النگو یکی!اومد یحشمت خانم م ریرفتم؛هفت هشت هزار تومن گ یم

 یتو همونجا م دیآخر با يدفعه !بشه اهیس میزندگباعث شد که حشمت خانم نذاره  نمیبه حشمت خانم هم دادمش

.مرد پنجاه ،پنجاه و پنج ساله بود هیحدودا .یرانیکارخونه دار ا هی شیرفتم پ

 شین ارابعد صدام کرد.تا شد ساعت دوازده شب دمیچرت خواب هیرفتم تو اتاقم و  دنیرقص نکهیشب بعد از ا اون

.سالن يباال يکردم و لباسمو عوض کردم و رفتم تو اتاقا

کت و شلوار تنش بود .مبل نشسته  هیبود رو  یمرد که موهاشم جو گندم هی دمیرفتم تو د یوقت.بود یبیشب عج یلیخ

 میش کردمبل نشستم و با هم خوش و ب هیمنم رفتم رو .اومد یم ازش م یخوب یلیعطر خ يبو هیو کراوات زده بود و 

شد !نشد يخبر دمیبه حرف زدن،د مینشست یساعت هی.زایچ نیو شربت و از ا ییآوردن و چا ینیریو ش وهیو برامون م
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نه،رقصت «برات برقصم؟گفت يخواینشد که بهش گفتم نم يشد دو ساعت،بازم خبر!نشد يخبر م،بازمیساعت و ن هی

 نیمونده بودم ا»نه«؟گفت يباهام ندار گهیهش گفتم کار دب.نشستم و حوصله م سر رفت گهیخرده د هی»دمید نیرو پائ

وقت  یلیخالصه منم که خ.هام،از پدرم،از مادرم،از خواهرام یبچه گ د،ازیم پرس یاز زندگ!توقع داره؟ ازم یچ گهید

بعدش .شد دهیکش نجایپام به ا يکردن از گذشته م که چه جور فیدرد دل نکرده بودم نشستم به تعر یبود واسه کس

اشکهامو پاك کردم وازش معذرت .م گرفت و شروع کردم به زار زدن بلند شد اومد جلوم و ناز و نوازشم کرد هیگر

 یم میمن از زندگ.میزد یو با هم حرف م میسحر فقط نشسته بود کیخالصه تا نزد.که ناراحتش کرده بودم یخواه

.گفتم و اونم از کار و کسب ش

و رفتم تو اتاقم و گرفتم  نیکردم و رفتم پائ یبلند شدم ازش خداحافظزد به در و من  یکیسحر  يدما دم

.رونیبودم ب ختهیدلم رو ر يعقده ها.سبک شده بودم یلیخ.دمیخواب

بهش گفتم آخه تو چرا  ششیشب که رفتم پ.شد و منو از حشمت خواست داشیپ ارویگذشت که دوباره  يدو روز هی

زبونت رو  یب يپوال يخودیچرا ب!يبا من دار يبرات برقصم و نه کار يذاریکه نه م ؟تویکنیپولت رو خرج م يخودیب

 ییزایچ هیمن  نیبب«ن پا و اون پا کرد و بعد گفتیا يخرده ا هی.نشستم.کارت دارم نیبش نا؟گفتیا بیتو ج يزیر یم

بهش گفتم »!لرزه یدلم م کنمیکردنش رو هم که م یراستش فکر عمل!ارمیاما جرات ندارم به زبون ب.تو کله م افتاده

و با تو  امیگفت که ب یتو دلم م یکیانگار  یول.چرا اومدم دونمینم«گفت!؟یگیمن و بهم م شیپ ياومد یچ يپس برا

که ترس از دلم بره و  یبکن يکار هی ای یبگ يزیچ هیتو خوادیدلم م«بکنم؟گفت دیبا کاریحاال من چ گفتم»کنمصحبت 

 یلیاز تو خ نکهیا قتشیحق«گفت!بگم يزیچ نکهیچه برسه به ا!هیچ انیکه جر مدونیگفتم من اصال نم»ته دلم قرص بشه

زن  هیتو مرد گنده از من که  یعنیگفتم »!ترسم یم ،امایببرمت و مال خودم باش نجایاز ا خوادیدلم م!خوشم اومده

 نکهیاموس،به اسم ان یمرد ب هی.نجایآوردن ا یمنو چهارده پونزده سالم بود که با پدرسوختگ!؟يلچک به سرم،کمتر

!دمیبودم اما خودم رو نباختم و نترس چارهیب!نایبابا و ننه م رو گول زد و منو آورد و فروخت به ا کنهیعقدم م
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!ترسم؟ یم یگیکه م یکنیاز خودت شرم نم يمرد هیتو که  حاال

سن .قتم و نه دوستت دارمنه عاش گفتم»؟يتو منو دوست دار نمیحاال بگو بب.یگیراست م«فکر کرد و بعد گفت یکم هی

بدون که هر  نمیا.ازت خوشم اومد يو به درد دلم گوش کرد یکه نشست یاما ازاون شب.بابامه يو سالت هم ،قاعده 

بهت  يزیچ هی خوامیم«گفت.شم یم ونشیو تا ابد مد دآ یفرشته م هینجات بده به چشم من مثل  نجایمنو از ا یکس

 شیزنم پونزده سال پ.بزرگ شدن و رفتن خارج.ستنین نجایاالن ا.ول مهبگم من دو تا بچه دارم که از زن ا

منم .و با چند مرد رابطه داره کنهیم انتیکه بهم خ دمیاما بعدا فهم.دختر جوون رو گرفتم هیچندسال بعد من .مرد

و  بینج يواده خون هیاون رو از  ؟تازهینکن انتیو بهم خ یاز کجا مطمئن باشم که تو مثل اون نش حاال.طالقش دادم

!يریگ یمنو از کجا م يدار یدونیگفتم اوال که تو االن م»!آبرودار گرفته بودم

دفعه دلت  نیاما ا!گهید کنمیم انتیکه بهت خ نهیآخرش ا!سین یم رنگ یاهیباالتر از س!سین ییبدتر جا نجایاز ا گهید

که  ییراحت بشه به همون آبرو التیخ نکهیا واسه!يو در راه خدا آزاد کرد يدیرو خر يبنده ا هیفکر کن !سوزه ینم

که  خورمیکه ندارم قسم م یکه لکه دارش کردن به نجابت یکه به باد دادن،به همون شرف یهمون ناموس ختن،بهیازم ر

که از سر ما  گم،آبیبهت نم يزیم چ گهیمونم د یبهت وفادار م یکه زنده هست يتا روز يببر نجایاگه تومنو از ا

!م نبر یمنو ببر،نخواست یحاال خواست!وجب چه صد وجب هیگذشته چه 

 ای یو عاشقم يکه دوستم دار یگفت یاگه م.حرفات به دلم نشست،قسم هاتم باور کردم«کم فکر کرد و بعد گفت هی

 یم نجایخرمت و ازا یم که باشه م يهرجور.اما حاال دلم قرص شد!کردمیباور نم يخورد یم يا گهید زیقسم به چ

دختر  هیاومد بلند شدم و دستش روماچ کردم و گفتم مرد منکه  یاشک ازچشمام م کهیگفت در حال نویاتا ».برمت

که پدر و مادرت رو  خوامیخدا برام مونده باشه ازش م شیپ ییاما اگه هنوز ابرو.سیازم ساخته ن يو کار فمیضع

.رهیگیرو م فیضع هیبال و پر  ریرحمت کنه که بچه شون داره ز

دل تو دلم .وقت بود فرستاد دنبال حشمت خانم رید نکهیاون مرد که خدا رحمتش کنه همون موقع باا.ندم دردسرتون
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 يم،آزاد ندهیم ،ا یم ،خالص یزندگ شه؟تمامیجلوم سد نم یعنیکنه؟یحشمت خانم آزادم م یعنی!شه؟یم ینبود که چ

!نه حشمت خانم بود ایآره  هیم،همه و همه بسته به 

رو بهش  انیجر امرزیشده؟اون خداب یچ دیخالصه اومد تو اتاق و پرس!دیه باال جونم به لبم رسحشمت خانم برس تا

سوت و  نجایشب نباشه ا هیاگه .نجاسیچشم و چراغ ا نیگفت ا.شهیگفت نه،نم دیرو فهم هیتا حشمت خانم قض.گفت

عارض  شش،ازمینه ش نکنم پروو گهیوقت د چنداگه تا .پولدار عرب دادم يخایاز ش یکیتازه قولش رو به .کوره

 هیهر شب که  نیا!هزار تومن؟ ستیهزار تومن؟ب ؟دهيپول به من بد نیا يباال يخوایتو مثال چقدرم«بعد گفت!شهیم

و ازم  يصدهزارتومن باالش پول بد یتونیتو م!هفت هشت هزار تومن کاسبم گردهیاون ور آب و برم رهیراه م

«؟ شیبخر

نه برام «و گفت دیحشمت خانم خند»تا ده هزارتومن حاضرم بدم.باالس یلیخ متشیق.نه «فکر کرد و گفت هی اروی

رو کردم طرف  رون،سرمیتا حشمت خانم اومد بره ب.نیسرش رو انداخت پائ اروی»؟يندار گهیخب،کار د.صرف نداره

!شکر ت ییبه خدا ؟بازمیف رو بچزونیضغ هیدل  یخواستیفقط م!حاشا به رحم و مروتت ایباال و گفتم خدا

 یشده و دستاش داره م واریرنگش مثل گچ د دمید.لحظه بعد برگشت طرف من هی.گفت،حشمت خانم واستاد نویا تا

ته وجودم مونده که  رتیجو غ هیهستم،اما  سیهستم،فاحشه هستم،خانم رئ....«هب من کرد و گفت ینگاه هی!لرزه

«!بکن و برو اتوته کاربرنگش میبلندشو تا را!به رحم و مروت خدا شک کنه ینذارم کس

رو ماچ کردم و  نیکردم دوال شدم و زم یم هیهمونجور که گر!شنفم درست باشه یکه م زایچ نیکه ا کردمینم باور

عباسم !نیکن یبهتون بگم باور نم يزیچ هیحاال !کردیم هیاونم گر.بغل حشمت خانم و ماچش کردم دمیبلندشدم و پر

بگم خدا اونقدر  خوامیم یعنی!کردیم هیتوره بود دم در واستاده بود و گرکه به قول حشمت خانم الشخور هفت مو

 ينطوریا یول.نبودن فیاون آدما ازاول که بد و پست و کث يهمه .گذاشته تیادما هم انسان نیبزرگه تو وجود پست تر

.گل کرده بود تشونیذره آدم هیموقع  نیاونام تو ا یشدن و حت
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حشمت  شیسرم و اومدم پ دمیساك ورداشتم و چادرم رو کش هیم رو کردم وتواتاقم و کارا دمیبرق پر مثل

کاغذ داد  کهیچند تا ت بعد»سیخبر نذار و برام کاغذ بنو یمنو ب«حشمت خانم شناسنامه م رو داد دستم و گفت.خانم

بعد »!رشیز میتو خواب انگشتاتو زده بود.مکه ازت داشت هی ییسفته ها نایا«و گفت دیه؟خندیچ نایا دمیپرس.بهم

که  هیخالصه با گر.واسه م خبر کرده بود نیماش هیعباسم .و ماچش کردم دمیدوباره پر!خودش تمامشون رو پاره کرد

 نیکه چند ییجا.لحظه قبل از سوار شدن برگشتم و به اونجا نگاه کردم هی.رونیبود از اون باغ اومدم ب یاز خوشحال

 خوامینم گهیو برو که د نیبش«حشمت خانم بهم گفت!گذرونده بودم يسال از عمرم رو توش به هزار تا کثافتکار

«!فتهیجاها بهت ب نجوریچشمام ا

!کردم یم هیگر نیماش يدو ساعت بعدش تو یکیتا  ادمهی میسوار شدم و حرکت کرد منم

«بعد گفت یاز بابک گرفت و روشن کرد وکم گهید گاریس هیخانم  يزر میدیسرگذشت که رس ينجایا»

و مفهوم خودش رو  یمعن يبدون آزاد يزیچ چیه.سیو قشنگ ن نیریش يمثل آزاد ایتو دن یچیه.خوبه یلیخ يدآزا ـ

کدوم  چیه!مثل آدم تو زندان!نهیمثل نفس تو س!تنگ هیتو  یمثل ماه!شهیش هیمثل آب تو !پرنده تو قفس هیمثل .نداره

!و بس دونهیکه تو محبسه م یرو کس يادمت آزیقدر و ق!ستنیباشن ن دیکه با یکدوم اون چیه!ندارن یمعن

«انداخت وگفت کردیبه بابک که مات داشت بهش نگاه م ینگاه هیو  دیخند بعد»

من  یروشن تو زندگ ينقطه  هیدنبال  ي؟داريریگ یاز سرگذشت من عبرت و پند م ي؟دارینیکیفکر م یچ ه؟بهیچ ـ

؟يگردیم

هس؟ ادتونیآدرسش !گردمیباغ تو جنوب ماون خونه و  یـ نه دارم دنبال آدرس ونشون بابک

«تلخ کرد و گفت يخنده  هیخانم  ي زر»

!ومدیکه چه به روز مردم م دونهیخدا م شدیجمع نم زایچ نیبساط ا رانیاگه تو ا ـ

رو از قفس آزاد  ریاس يپرنده ها نیافتاد حتما چندتا از ا رانیگذرم که به ا نیاونجا رو بهم بد یـ اگه نشون بابک
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!البته فقط بخاطر ثوابش.نمکیم

.نصف شبم گذشت 2که ساعت از  نیبخواب نیبر.نیبلندش نیخانم ـ بلندش يزر

اگه ازشون .دارن یمعمول یزندگ هیآدما، شتریب نیدون یم!شما نیدار یگذشته،عجب سرگذشت یـ حاال از شوخ بابک

 گنیشون م یزندگ يه رو بعنوان خاطره مز یداستان لوس و ب هیکنن  فیخاطره از گذشته شون برات تعر هی يبخوا

!دهیم تکونآدم رو  نیکنیم فیکه شما تعر نایاما ا!خورهیکه حال آدم بهم م

اما .رهیم یوبعد م شهیم ریو پ کنهیرو شروع م یآروم یزندگ هیو  خوادیخدا براش م یکی!گهیخانم ـ خب شانسه د يزر

!افته ینفس م داره که از يو بلند یپست شیانقدر تو زندگ گهید یکی

شه؟یمشکالت م نیباعث ا يزیبه نظر شما چه چ ـ

سرت  ییکفش که برات تنگه؛چه بال هیتو  یپات رو بکن يخوایم یخودش نباشه،تو وقت يکه جا يزیخانم ـ هرچ يزر

 و کس و کارش رو يو آباد نیکشاورز بود،ده و زم هیبابام که .بود نیمنم هم تیحکا!ادیپات درم ؛پدریچیآد؟ه یم

 يندونم کار نیسرمن و خونواده م اومد بخاطر هم که ییبالها نیتمام ا!گرگ لیا هی نیول کرد و پا شد اومد شهر ب

 میکردیم یزندگ هیو مثل بق میکرد یم يزیچ يشوهر هیباالخره  میموند یاگه همونجا م.بابام و ما تو ده بود يجا!بود

رفته تو  شبیبود که مثال گاومش حسن د نیا میداشته باش میستتون یکه م يخاطره ا نیاون وقت بزرگتر.میمرد یو م

سرنوشت هر کدوم از خواهرام !؟یاما حاال چ!دهیسه قلو زائ یمثال فاطمه خانم زن شربت اوغل این،یحس ییکربال نیمز

م  گهید زیچ هی رهیکه چشمام داره م میبخواب نیحاال پاش!سیاز من نه اما کمتر از منم ن شتریدنبالش ب يرو که بر

ستم؟یمزاحم شما ن نجایمن ا نیتعار بهم بگ یب خوادیبهتون بگم دلم م خواستمیم

که  یفقط خواهش.میکن یو تجربه کسب م میکنیاز محضر شما استفاده م میما مرتب دار!خانم يزر نیدار اریـ اخت بابک

تمام لحظات رو در ذهنمون ثبت  میکه ما بتون نیبد حیتوض شتریکه در مورد سفرهاتون به اون ور آب ب نهیدارم ا

 یو از چه نوع سالح کردنیصورت به شما حمله م هکه به چ نیکن فیاعراب رو قشنگ توص يمخصوصا حمله !میکن
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!کردن؟یاستفاده م

!زیه يبخواب پدرسوخته  ریخانم ـ بلندشو بگ يزر

!شد یفافش کم زصبح پادشاهکه شب ز نیبکن نیطفل معصوم ارم نیبه حال ا يفکر  هیرم اما  یـ من م بابک

.کنم یمسائل فکر نم نی؟من اصال به ا!ثمیو خب زیمگه من مثل تو ه ـ

!يماریدکتر نشون بده که سخت ب هیـ پس برو خودت رو به  بابک

خوردم و رفتم دم پنجره نشستم و  ییچا وانیل هیشدم و صبحونه رو آماده کردم و داریصبحش زودتر از همه ب فردا»

وتند اتفاق افتاده بود که خودمم به زور  عیسر يبقدر لیمسا نیتمام ا.بهار تنگ شده بود يبرا یلیدلم خ.کررفتم تو ف

!شدیباورم م

برامون خوند و بعد گفت که ما  يزیچ هی يمرد هیدفتر و  هیتو  میرفت يچند نفر!که زن گرفته باشم کردمیباور نم اصال

اصال !کنهیم یدونستم که زنم کجا زندگ ینه خوانواده ش رو ونه اصال مشناختم و  ینه زنم رو درست م!میزن و شوهر

اما اونقدر بهار رو دوستش !مثل خوره افتاد توجونم الهاین فکر و خیتمام ا!بکنم؟ کاریچ دیمن با ادین گهیاگه بهار د

 نیتو هم!و نه زمستون زیئو نه پا خوامینه تابستون م گهیبرام مهم نبود اگه بهار باشه د نهایاز ا چکدومیداشتم که ه

«فکرا بودم که بابک از پشت سرم گفت

که آب انگور خوش است میکسان بهشت با حور خوش است من گو ندیگو ـ

از دور خوش است دنیکآواز دهل شن يشو هیو دست از آن نس رینقدبگ نیا

!یبزن سیرو ل شهیش يبودپنجره وانستاده  يننه مرده جلو يمایتیجو عقل تو کله ت بود االن مثل  هی اگه

.کنهیافکار من با توفرق م ـ

!به منم بگو رسهیاگه م!رسه؟یبه فکر تو م يخوبتر يزایـ نکنه چ بابک

.یستیپاکدامن ن!هی یطانیتو افکارت ش!گمشو ـ
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«گفت دیخند یبهم م کهیدرحال»

 لیدامن رو پاك پاك تحو هی!فتهیب لک روش هیکه نذارم  دادمیقول م دمیپوش یاگه دامن م!دامن ندارم نکهیواسه ا ـ

 یتشنه تشنه م!آوردم که نگو یسر پسرا م ییباور کن اگه من دختر بودم بال!دادمیم لیگرفتم و پاك پاك تحو یم

 یهمه شون که م.نمایدم س ذاشتمیتاشون قرار م ترفتم با هفت هش یم!گردوندم یبردمشون لب چشمه و برشون م

!کارم یرفتم پ یم ذاشتمیو منم م گهیافتادن بجون همد یوقت اونا ماون .دادمیاومدن،خودمو نشون م

!خدا خرو شناخت بهش شاخ نداد ـ

 هی!نه کردم،نهیپام م لونیجوراب نا هی!ماه کهیت هیمثل  کردمیخودمو درست م!زانوم يتا باال دمیپوش یـ دامن م بابک

!امن تره. کردمیپام م يجوراب شلوار

!نره خر کهیگمشو مرت ـ

 یکفش پاشنه بلند گل هی.دورم دادمیموهامو هم ول م!دهنم نداختمیآدمسم م هیرو شونه م و  نداختمیم فیک هیـ  ابکب

از خونه  زدمیعصربه عصر م!کنن گامیتلق تلق صدا کنه و همه برگردن طرفم و ن.رمیراه م یکه وقت دمیپوش یم م

.رونیب

!يذاشتن بر یمکه ن ؟اونایگفت یم یاونوقت به بابا و مامانت چ ـ

بعد .زدم که بوش همه جارو ور داره یم به خودم م يعطر هیخالصه !رم کالس زبان یگفتم م یـ خره،بهشون م بابک

!شدیبه پا م یکیچه تراف نیو بب ایاون وقت ب!کردم یچپ و راست م نیقرم نثار طرف هی داشتمیکه ور م یهر قدم

!پوشه که تمام جونش معلوم باشه؟ یلباس م ينطوریا بیه دختر نجآخ!یتو ذاتا جلف!گفتم؟ یمن درست م نیپس بب ـ

!نجابت نکردم يمنم که ادعا!رونیبندازمش ب خوادیـ به تو چه؟مال خودمه،دلم م بابک

!کنمینگاهشم نم نمیرو بب يدختر نیهمچ هی ابونیمن اگه تو خ ـ

!ذاشتمیت نممحل سگم به يکردیتازه نگاهمم م!يا قهیسل یـ از بس که خر و ب بابک
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.«مرده بودم ازخنده!آورد یگفت،اداش رو هم د م یکه م نارویا»

سالم عباس .کردمیم کیو با کاسبا سالم و عل ستادمیا یوا م دمیرس یرفتم تو محل و جلو هر مغازه م یـ م بابک

 سیرش نت امروز تلخون داره؟سالم جعفر آقا،ماست که ت يآقا،وضع گوشت امروز چطوره؟سالم اکبر آقا،سبز

!که نگو کردمیم يلوند هیامروز؟خالصه 

حاال چرا با قصاب و بقال؟ ـ

قصاب و  شیپول االن پ!رن؟یگ یشونو از باباشون م یبیبا چهار تا جوون آس و پاس که پول تو ج ؟برمیـ پس چ بابک

!گهیبقاله د

!شناختنت یتهران م هیروز  ،دويآ یکه م يعشوه ا نیبا ا!یذاشتیآبرو واسه خونواده ت تو محل نم ينطوریتو که ا ـ

!ب؟ینانج یبه،کینج یحاال ک!ز؟یآب افتاد پدر سوخته ه ه؟دهنتیـ چ بابک

!مونه یتو شهر نم بینج هی،يآ یاطوارا که تو م نیباا ـ

هر .فعال که دختر نشدم.حاال ولش کن !ننگ ریز کردمیحتما سربابام رو م دمیاگه من دختر مش.یگیـ راست م بابک

فعال که از همسر  گمیم.سربحث خودمون میبرگرد!نکنم ایکه نجابت بکنم  رمیگ یم میم اونموقع تصموقت شد

رو گوش کن و  دیسف شیحرف منه ر ایب!داکاغذ دادن دستت و ولت کردن به امان خ کهیت هی..سین يخبر یجنابعال

حاال بهار !رونیب ياینخواد از اونجا بببرمت که اصال دلت  ییکه جا دمیقول بهت م!من اریامشب خودت را بذار در اخت

.....نشد نیج!نیباربارا نشد ج!کوکب نشد،باربارا!آذر نشد کوکب!تابستون نشد مهر و آذر!نشد،تابستون

«!چشمامو بستم و سرم رو گرفتم تو دستم!دیچیدفعه صدا تو سرم پ هی»

!شد؟ یـ چ بابک

!کنهیداره صدام م!بهاره ـ

!غلط کردم بهار خانم!توبه توبه!باشه دهیه حرفامو شننکن!خاك برسرم يـ ا بابک
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!بهم گهیم یبذار بفهمم چ!اه ـ

!گفتم ها یمن چ یبهش بگ يـ نر بابک

!ساکت ـ

که ترك  ا،مبادایو آهسته ب ،نرمییآ یبه سراغ من اگر م!خوندیداشت برام شعر م.تو سرم کم کم مفهوم شد صدا»

بابک داشت صدام .رونیو کاپشنم رو ورداشتم ور فتم طرف در و اومدم ب دمیپر«..من یینازك تنها ینیبردارد،چ

.نیرو ندادم و از پله ها اومدم پائ شیاما جوا کردیم

شروع کردم به .منتظرمه یقبل يتو پارك جا دمیفهم.نبود یدور و ورم رو نگاه کردم کس ابونیتو خ دمیرس تا

که  هی یواقعا لحظات.که دوستش داره بره یکس دنیه که آدم به دنباش نیباالتر از ا یلذت چیه ایتو دن دیشا.دنیدوئ

!کرد فشیتوص شهینم

 نیشلوار ج هی. دمشیاز دور د.دادنیکه گل رز پرورش م ییرفتم طرف جا میبه پارك و رفتم تو ومستق دمیرس

 یقدم هیبه .طرفم دید،دوئیتا منو د.خوشگلم تنش بود یلیکاپشن خ هی.یبلوز آب هیبود با  دهیقشنگ و خوش رنگ پوش

.دیاونم واستاد و بهم خند.میواستاد میدیهم که رس

دختر  نیجمع شده بودن و ا ایدن يها یانگار تمام قشنگ!واقعا که قشنگ بود.نگاهش کردم يهمونطور قهیدو دق یکی

.اومد یبهش م نیریواقعا که هم اسم بهار و هم اسم ش!مخلوقش نیقربون خدا برم با ا!شده بود دهیافر

!؟یو ببوس یهمسرت رو بغل ن يخوایـ نم بهار

.بهار رمیازت دلگ ـ

!ـ چرا؟ بهار

همسرم صدام  یطاقت ندارم که انتظار بکشم که چه وقت گهیباشه؟من د شمیزنم پ دیصبر کنم؟چرا نبا دیبا یمن تا ک ـ

!دنبال کارمون میبرو هرکدوم  میبکن یخداحافظ گهیو بعد از همد نمشیساعت برم تو پارك،بب میتا ن کنهیم
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بهم  کهیبه صورتم در حال دیآروم اومد جلومو دست کش.دادم هیدرخت و بهش تک هیگفتم و رفتم طرف  نارویا»

«گفت دیخندیم

.نمینگام کن بب ـ

«تو چشمام نگاه کرد و گفت.کردم نگاهش»

باشم که  يمن تنها دختر دیشا!کنمیوجودم حس م يمن تمام عشق ترو با همه  نیآرم!چشما عشقه نیچقدر تو ا ـ

!شوهرش چقدر دوستش داره کنهیدرك م

!گهید یزنیو گولم م یگیم نارویهم ـ

.نیدوستت دارم آرم یلیخ.زنمیوقت ترو گول نم جیـ من تا زنده م ه بهار

.يکه تو چقدر دوستم دار دمیفهم یداشتم و م یقدرت هیمنم  یکاشک ـ

به چشمات نگاه  ای کنمیبه تو فکر م یهمونطور که من وقت!يبرد یلذت م یلی،خیبفهم یتونست یـ اگه م بهار

.عوض کنم ایدن يها یحس رو با تمام خوش نیا ستمیکه حاضر ن رهیگیتمام وجودم رو م یلذت کنم،چنانیم

«دمیخند بهش»

.ایب.گهیـ حاال قهر نکن د بهار

!مثل خواب بود برام زیهمه چ.نبود یتیگله وشکا يجا گهید»

به  دنیمثل رس!خواب بود هیهمه مثل !دفعه تو دل آدم هزار تا جوونه وا بشه هی نکهیمثل ا.شدن غصه هاتموم  مثل

!دفعه تو دل آدم هزار تا گل بشکفه هی نکهیمثل ا!مثل تموم شدن غصه ها!آرزوها نیبزرگتر

«.مینشست مکتین هیاونطرف تر رو یدستش رو گرفتم و کم بعد

 یمنو عاشق خودت بکن یکه تونست یهست یتنها کس ن،تویبدو نویا خوامیم.یشم هست يآخر.یعشق من نیـ تو اول بهار

!يکه من رو گرفتار خودت کرد یهست یو تنها کس
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صدات بهوشم !کرد دارمیعشق تو ب!يا زهیتو اون انگ رمیبگ یمهم میبودم تا بتونم تصم زهیانگ هیکه دنبال  چندساله

!آورد

.نیترو از دست بدم ارم ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه گهید

؟یکنیم یمونیاحساس پش یعنی؟یناراحت ـ

شدم و ازم سواستفاده کردن  مانیا یعده آدم ب هیدست  ي چهیکه چرا تا حاال باز خورمیفقط افسوس م.اصال.ـ نه بهار

!از قدرتم سواستفاده کردن یعنی

؟يکردیم کاریتو براشون چ ـ

 یم مانیبهم ا دمیکه جلو چشمشون آدما رو شفا م دنید یم یمردم وقت یعنی!زدمیفقط آدمارو گول م.یچیـ ه بهار

!کردنیازشون سواستفاده م نایاوردن و ا

؟يچرا تا حاال از دست شون فرار نکرد ـ

رو داشتم که بهش پناه ببرم؟ یتونستم برم؟ک یـ کجا م بهار

؟یحاال چ ـ

مثل من  ییآدما ين؟برایآرم یدونیم!تونست منو رها کنه یم قیعشق عم هیعشق ترو دارم و فقط .ـ حاال ترو دارم بهار

.شهیپر نم یمعمول يقلب ماها از عشق ها و محبت ها دهیم يا گهید یمعن هیعشق 

باشه تا بتونه به قلب و وجود ما نفوذ  ادیوبزرگ و ز قیعم یلیعشقش خ دیامثال من رو دوست داشته باشه با یکس اگه

با هم هستن  یهمه دخترا و پسرا تا چند وقت نیبب.خته باشه تا بتونه قلبم رو گرم کنهدل سو یلیخ دیعاشق من با.کنه

.که عاشق شدن کننیفکر م

و  رنیگ یم ادیعشق رو  ياکثرا هم فقط الفبا!کننیعاشق شدن م نیدارن تمر!کننیم هیاونا فقط دارن عشق روتجر اما

گرفتن  ادی يبرا يتازه تر يزایچ ینیب ی،میرس یکه م به هر جاش!نداره یدرس عشق تموم!مونن یتو همون مرحله م
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!هس

که عشق خونه کنه  یتو دل.مونه یظلم نم گهید رنیبگ ادی يکه دوست داشته باشن اگه عشق رو رنیبگ ادی دیبا آدما

!و ستم نهیظلم و ک ينه جا هی یمهر و محبت و دوست يفقط جا

ران؟یا میمن که برگرد شیپ يایو ب یکنیبهار،چرا ول نم ـ

 یدونیم!گهید يرو فرستادن تو کشورا روانمیاز پ ییچه کسا نایبفهمم که ا دیمن با.نیآرم دهیـ فعال وقتش نرس بهار

خبر دارم که چندتا شون تو چند تا کشور وارد حکومت ها شدن و هر لحظه ممکنه !کنه؟یم دیمردم رو تهد يچه خطر

هس از کجا معلوم که  يزیجاها جنگو خونر یشم بعض االن نیهم.هفتیآشوب به پا بشه و جنگ راه ب ایدن يگوشه  هی

.رو بفهمم زهایچ نیمن منتظرم که ا!تو کار نباشه؟ نایدست ا

؟یرو بفهم زایچ نیکه با ذهنت ا یتون یمگه تو نم ـ

.خودش بخواد نکهیرو بخونم،مگه ا یتونم فکرکس یمن نم.ـ نه بهار

«برگشت و نگاهم کرد و گفت بعد»

.شمیگرم م یکنیپراز عشقت بهم نگاه م يهربار که با اون چشما.م نگاهم کنباز ـ

.نمیب یتو خوابم فقط ترو م یمن حت ـ

«شد و دستم رو گرفت و گفت بلند»

!هی يآب روشنا.میکنارش واست میبر ایب.داره اچهیدر هینجایا ـ

رفت و منم فقط  یبه من راه م دهیمن چسب کنار.پارك بود ي گهیطرف د هیکه  اچهیدر هیطرف  میراه افتاد ییدوتا»

 هیثان هی یمه حت شیکه بهار پ یمدت کوتاه نیازا خواستیدلم نم کردمینگاه نم گهید زیچ چینگاهم به اون بود و به ه

.ش رو هم از دست بدم

«گفت دمیاونجا که رس میقدم زد اچهیبدون حرف تا کنار در ییدوتا
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اچه؟یوسط در هیاون چ ـ

.هتله هی ـ

ق؟یرفت اونجا؟با قا شهیم یـ با چ بهار

«و گفت دیخند.رو بهش تکون دادم سرم»

!؟يقبول دار یتو عروس ،بدون لباس عروس ـ

«.دمیخند بهش»

!میبش قیسوار قا میـ پس بر بهار

  

جدهمیه فصل

تو پارك و بعد  میو اومد میرد شد اچهیاز در قیو با قا رونیب میبود که با بهار از هتل اومد میساعت دوازده و ن حدود»

«بره،گفت خواستیم یو سوار شد وقت نشیبهار رو رسوندم دم ماش

.شمیم يقو یکنیبهم فکر م یوقت.امیمرتب فکر کن تا ب.نیبازم بهم فکر کن آرم ـ

فقط مواظب خودت باش دلم برات .تو و عشقت تو فکر منه  شهیهم ستمیغافل ن ادتیلحظه م از  هیمطمئن باش که  ـ

.سربه سر اونام نذار ممکنه برات خطرناك باشه..شمیزودتر برگرد پ!زنهیور مش

.راحت باشه التیـ خ بهار

«زد و گفت يلبخند هی بعد»

توام دوستم داشته  نیدوستت دارم آرم.یخوشحالم که تو شوهرم کنمیفراموش نم چوقتیهتل رو ه نیا يخاطره  ـ

باش خب؟

.دلم برات تنگ شدهاالن  نیاز هم.شمیزودتر برگرد پ ـ
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 دمیبعد رس قهیچند دق.واستادم و رفتنش رو نگاه کردم و بعد آروم آروم رفتم طرف خونه قهیدق هیمن .و رفت دیخند»

«کالفه بود گفت کهیتا وارد آپارتمان شدم بابک جلوم سبز شد و در حال

!تا حاال؟ يکجا بود!دلم هزار راه رفت!؟ییمعلوم هس کجا ـ

.میار تو پارك بودبا به.تو پارك ـ

فکر  نیپارك بود،اما خودتون نبود يابون،جلویبهار،تو خ نیماش.نیده بار تمام پارك رو گشتم نبود!يـ غلط کرد بابک

!بعدازظهره 1 کیساعت نزد!تا حاال یصبح رفت 9از ساعت !زنه؟یدل من شور م یکنینم

.ستمیشلوغش نکن بچه که ن!خبه حاال ـ

 یزنگ م هیحداقل !بچه شتر مونده هی يفقط قدت مثل شتر دراز شده مغزت هنوز اندازه !يـ ازبچه م بچه تر بابک

!ن؟یحاال کجا رفته بود!که دلمون شور نزنه برات يزد

«رفتم تو گفتم یآوردم و م یکفشامو در م کهیو درحال دمیخند»

.میهمونجاها بود ـ

 ایح یب!ارنیخبر مرگت رو برام ب یاله يا! نمیکن ببو رو کردم صبر  ریتموم پارك رو ز!یـ کور شده خر خودت بابک

از آن  گهیم!رکاهیآب ز يچشم در اومده  يا!هتل ها نیرفته باش گریبه سرم زد که ممکنه با همد!هتل؟ نیرفته بود

!؟يداماد شد یرفت!موش مرده بترس که سر به تو دارد نیدارد از آن آرم يو هو ينترس که ها

«خنده ریز زدم»

!؟يخودتو لو داد یرفت!يدار گهیخودتو ن یپسر که نتونست یشکرمک  ـ

!بابک یادب یواقعا ب ـ

!شرط که پسر را پدر کند داماد؟ یـ پس شرط ب بابک

.باهم میزن یبعدا حرف م!خانم زشته يزر يجلو گهیبس کن د!اه ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٦

 هیبرات  نیبش نجایا ایب ایب.با خبر بشم ازیتا پ ریاز س دیبا ه؟منیچ میزن یبعدا حرفشو م.نمیبب نیبش نجایا ایـ ب بابک

که  يبخور دادمیپختم و م یم یکاچ هیدرست کنم وگرنه  یکاچ ستمیگلوت تازه شه خاك به سرم که بلد ن ارمیب ییچا

!يریجون و قوت بگ

«شروع کرد بشکن زدن و خوندن بعد»

گل در اومد از هتل ـ

دراومد از هتل سنبل

ره هتل یمداماد رو بگو عروس داره  شاخ

مبارك بادا شاالهیمبارك بادا ا اری يا

!خانم يزر يجلو يبابا آبرومون رو برد ـ

!تو هتل؟ نیراست رفت هیشد؟ یچ یکه رفت نجایصبح ازا!نمیبب نیبش ایخانم رفته حموم ب يـ زر بابک

.میخورده با هم حرف زد هیاولش !نه بابا ـ

 يسروزبون چه جور یب یدست و پاچلفت يبفهمم تو آدم هالو خوامیم!به کلمه برام بگو ن؟کلمهیگفت یم ایـ چ بابک

!شد و باهات اومد هتل؟ یکه راض یبهش گفت یچ!هتل؟ يعروس خانم رو کشوند

.اون گفت!نگفتم که يزیمن چ ـ

«به من کرد و گفت ینگاه هی بابک»

ن؟یباهم زد ییچه حرفا نمیحاال بگو بب!يعرضه ها ندار نیدونستم تو از ا یم ـ

!گهید میصحبت کرد زایچ نچوریدر مورد عشق و دوست داشتن و ا.بابا یچیه ـ

!سین يکن وگرنه ازناهار خبر فیـ درست برام تعر بابک

.باشه قیعم یلیعشق خ دیبا گفتیبهار م!یتوچقدر سمج!اه ـ
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!باشه بهتره ادتریعمقش ز یبرم که هر چ قیقربون عشق عم یـ اله بابک

«!ش نهیکوبوند تو س یدستش رو م یزد و ه یحرف م یحسرت هیبا !م گرفته بود خنده»

.میعشق رو بلد يگفت ماها فقط الفبا یم ـ

!من تاج و چش رو هم بلدم!عشق بشم يقربون الفبا یـ اله بابک

!یمدرکش رو هم گرفت نیتو که آخر ـ

.ش رو بگو هیبق!دانشم نیـ حرف نزن من هنوز اول راه ا بابک

.گلو خشکه آخه!باباخسته م !اه ـ

.آرم تو فقط بگو یم یبخواب یو شربت و نوشابه هرچ ییـ تو بگو من برات چا بابک

.کنن یم نیدختر و پسرا دارن عشق رو تمر نیگفت ا یم ـ

!کننیم نیتمر تیفشرده برم که چقدرم با جد نانیتمر نیقربون ا یـ اله بابک

!گهینشسته چرت و پرت م یه!گهیول کن د!اه ـ

بابک همونجا نشسته و داره با  دمیبرگشتم د یوقت زمیخودم بر يبرا ییچا هیرفتم طرف آشپزخونه که  بلندشدم»

«گهیش و م نهیتو س زنهیدست م

جواب ننه بابام رو  یحاال اگه سر امتحان رد بشم ک!عقب موندم يدوره ا ناتیخدا منو مرگ بده که چند وقته از تمر ـ

!ران؟یبرگردم ا ییرو ده؟باچهیم

.سین شیدایچه خبر؟پ ایاز رو گمیم.بلندشو خودت رو لوس نکن ـ

آوردن  فیتشر شونمیا نیکردیالف ب پ ت ث رو مرور م نیو داشت نیسرتمر نیبرده بود فیـ شما که تشر بابک

 اوردمیدر ن بود منم مداد و قلم و خودکارم رو اوردهیاصال کتاب و دفترش رو ن یعنی میکتابم وا نکرد يالبته ال.نجایا

.کرد و رفت یاونم خداحافظ
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!؟یچ يبرا!کرد؟ یخداحافظ ـ

!قهرمان جا زد نیـ اول بابک

جا زد یچ یعنیشده؟ یچ نمیدرست بگو بب ـ

تونه با ما  یخطرناکه نم یکم انمیجر نیرو نداره و ا یکس رانیکرد وگفت چون تو ا یاومد عذرخواه یچیـ ه بابک

 نجایحقم داره از ا یطفلک یعنیاخراجش کنن  نجایبشه که از ا يطور هیدفعه  هی دیترس یداشته باشه م يهمکار

!کنن کجا رو داره بره؟ رونشیب

؟یستیاونوقت تو اصال ناراحت ن ـ

ناراحت باشم؟ دیبا یچ يـ من برا بابک

!اومد یاخه تو ازش خوشت م ـ

رفتم  یداره؟اگه منو دوست داشت هرجا م دهیچه فا ادیترسه با من تا آخر خط ب یم یکنم؟وقت کارشیـ خب چ بابک

.اومد یباهام م

.گمیم تیخب تسل ـ

تازه بهترم شد اگه !نیزم فتمیغش کنم ب کنهیم رید قهیدق هیتا دختره  ستمیمن مثل تو که ن!بگو خره کیـ تبر بابک

و حرفش رو زد و رفت و  دستشم درد نکنه که رك اومد دادیافتاد من مسئول بودم و وجدانم عذابم م یم یبراش اتفاق

.پاره نکرد کهیتعارف ت یها کشک یرانیما ا ي هیمثل بق

.کردیولت نم ایرو يدیرس یخودت م یو به زندگ يایدنبال من ب یخواست یاگه تو نم.منه ریهمه ش تقص ـ

باهم رفت و آمد  مدت هی.دختر هیخانم  ایپسر،رو هیبنده !فتادهیاتفاق ن یمهم زیاصال چ!به تو داره؟ یـ چه ربط بابک

م دستمون اومد حاال اون رفت به راه خودش و منم به  گهیاخالق همد.فتادهیاتفاق ن نمونیهم ب يمسئله ا چیه میداشت

 الیرو ننه و بابام واسه من در نظر گرفته بودن تموم فک و فام ایوو ر میبود رانیحاال حساب کن اگه تو ا.راه خودم
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طبق  دیسرنه ماه با.عقد يسفره  يشوندن پا یماهه مارو م هیخماخم که شده به ضرب ت دادنیدست به دست هم م

رن  یکه م نایمثل ا میداد یم داریخر لیو تحو رونیب میداد یبچه رو از کارخونه م نیسهامداران محترم اول يتقاضا

و کولر  يا قفل مرکزب کینوزاد فابر هیسرموعد قرارداد  دیبا يساز نیماش يکارخونه ها نیبه حساب ا زنیر یپول م

سوم  يبعدش درسه ماهه .نشه ایتو راه کارخونه تا شهر خراب بشه آ ایحاال آ میداد یشدن م لیتحو یو لوازم اضاف

 دیتول تیظرف دیبا شدیم ادیبعدش چون درخواست و تقاضا ز رونیب میدیکش یم یرو از کمپان یدوم دیسال بعد با

تو سرم  دیبا یچه خاک میکارخونه عظ نیمهندس دست تنها و ا هیکن من  حاال حساب.میداد یم شیکارخونه رو افزا

.دانش مهندسم باال باشه میریحاال گ!اد؟یانبوه برب دیتول نیا يازعهده  تونهینفر آدم م هیمگه !کردمیم

!؟یگیم یچ يدار ـ

که  دیفهم یازه مهندسه مگرفت ت یقد دور و ورمون رو م میقد و ن يچهار پنج تا توله  نکهیـ تازه بعد ازا بابک

!اومده و اصال تو تخصصش نبوده یکارخونه رو عوض

!شهینم شیحال دیحرف مف قهیده دق ياندازه  زنهیبا تو حرف م میساعت و ن هیواله آدم  ـ

و امکانات  لیتمام وسا!زنگ زد امرزمیخدا ب يبابا نینداشت فیشما که تشر.م برات دارم گهیخبر د هیـ تازه  بابک

.شت رو برامون فراهم کردنبازگ

!امرز؟یخداب گهیآدم به باباش م!چه طرز صحبت کردنه بابک؟ نیآخه ا ـ

!گوربه گور شدم؟ يبگه بابا دیبگه؟با دیبا یـ پس آدم به باباش چ بابک

.صحبت هارو کرد نیا دینه اصالنبا ـ

 یاتفاق چیانگار که ه میو برقص میبزن!م؟یاریو اصال برومون ن مینگ یچیبابامون مرده يروز هیاگه  یعنیـ  بابک

!فتاده؟ین

گفت؟ یم یچ نمیحاال بگو بب!بگه يزیچ هیکلمه به تو آدم  هی شهیاصال نم!بابا یچیه ـ
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توام شب زنگ  يبه گور گرفته  شهیآت يتون به تون شدم تلفن کرد البته قراره بابا يبابا يتوکه نبود یچیـ ه بابک

.بزنه

!بابک یالل ش ـ

گفتار و  شیبه پ یو ه يذاریگفتن تو نم یحرف بزنم و بگم چ خوامیساعته م هی!منو روشن کن فیبابا تکلـ  بابک

!گهیبذار حرفموبزنم د!يریگ یم رادیاخبار ا يمقدمه 

.خب بگو لیخ ـ

حواس !گفت یزنگ زد چ سین ادمیاصال !رفت ادمیش  هیبق.مرحوم بابام زنگ زد يتو که نبود.گفتم یـ اره ،م بابک

!که يذاریواسه آدم نم

«بهش کردم و گفتم ینگاه هی»

!بابک؟ ياز کار در اومد ينطوریآخه تو چرا ا ـ

!جون نیم خوب نبوده ارم یفیـ کنترل ک بابک

؟يدر اومد ينطوریاز اون پدر و مادر تو چرا ا.گمیدارم م يجد ـ

.بخرم يامرزیواسه بابام خداب خوامیـ م بابک

!کارات؟ نیبا ا ـ

هرمرده .اخالق بدم داشته هی.بود که باباش مرده شور بوده يپسر  هی میقد يزمان ها ؟دریدون یـ آخه مگه نم بابک

 يپسرجون من کار بد گهیروز وقت مردنش به پسرش م هی.دهیدزد یشسته دست آخر کفنش رو هم م یرو که م يا

 يامرزیمردم واسه م خداب يهمه  که کنب يکار هیمن مردم تو  یوقت دمیدزد یکه کفن مرده هارو م کردمیم

 نکهیشسته عالوه بر ا یرو که م يدفعه پسره هر مرده ا نیا.مرده شور شهر شهیو پسره م رهیم یخالصه باباهه م.بگن

!مردهه بدبخت زهیتو چ کردهیچوبم م هیدست آخر  دهیدزد یکفنش رو م
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!قصه هات نیخاك بر سرت کنن بابک با ا ـ

گن بابا  یم رونیآرنش ب یدر خونه ش و م شنیروز مردم جمع م هیصه بعد از چندوقت خال!گهیـ گوش کن د بابک

 يچوب تو اونجا گهید!دیدزد یحداقل کفن مرده هامونو م امرزیبابات خداب!؟یکنیکه تو م هی يچه کار نیآخه ا

!کردیمردمون نم

شماها صبح به صبح  یحاال تا وقت دمیرخ يامرزیبابام عمل کردم و براش خداب تیمن به وص گهیم گن،پسرهیم نویا تا

 یم يکار هیمن دارم !منه تیحاال حکا!مرده هاتون زیتو چ کنمیچوب م نینگ يامرزیو خدا ب نیواسه بابام فاتحه نخون

 یآخه از تو چه پنهون بابام جوون!مثل تو فتنه و شر نبود امرزه،انقدریمنو بشناسه بگه خدا بابات رو ب یکنم که هر ک

خبر !بغل منه ها ریپرونده ش ز!کنهیم حتیپا که به سن گذاشته توبه کرده و حاال منو نص.کرده یطونیش یلیهاش خ

!دختر تو محله شون از دستش در امون نبوده هیدارم 

نه؟ ایگفته  یتلفن کرده و چ یگ یحاال م ـ

و  ایزودتر بلندشو ب.پله جور کردم ریز يمغازه  هیبرات تو بازار پارچه فروشا « گهیزنگ زده م.اومد ادمیـ آهان  بابک

!ما ي هیعال التیشد عاقبت تحص نمیا!»بچسب به کار

ه؟یو تخصصت چ یگرفت یتو چه مدرک دینپرس اصال

؟یبهش نگفت یچیتو ه ـ

بهش گفتم آخه  یعنیاحترامش رو حفظ کردم .البته چون بابامه نتونستم درست باهاش حرف بزنم!ـ چرا بابا بابک

«!برم تو بازار پارچه فروشا؟ امیو درس خوندم و مدرك گرفتم حاال ب دمیسال زحمت کش نیبدبخت چندباباجون منه 

گفت؟ یخب اون چ ـ

.که گفت جوابش کامال قانع کننده بود یهرچ.ـ ول کن بابا بابک

گفت؟ یخب چ ـ
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!ـ گفت بشاش تو اون مدرك بابک

!ادب یب تیترب یب ـ

اتفاقا کار تو از من .برات دارن يبابام بهم گفت پدر و مادرت چه نقشه ا یعنی میکرد ـ البته در مورد توام صحبت بابک

.کنهیآخه پدرتو از پدر من روشن تر فکر م.تره کیبه مدرك و تخصصت نزد یعنیبهتره 

دن؟یبرام کش يچه نقشه ا ـ

.گرفته یلیـ اوال که بابات رفته برات ارزش تحص بابک

!؟یگ یجون من راست م ـ

.رشته ت هم بهتر بود.بود شتریتوام از من ب يخب نمره ها!شترهیب یلیارزش مدرك تو از من خ.ـ راه بابک

!یو الواط يبرو دنبال کثافتکار یحاال ه!وقتا بود نیگفتم درس بخون واسه ا یاونوقت که بهت م ـ

اسمش؟اون گنده هه رو  هیچ!آد یم شیکه بعد از ج هی یتو همون یلیارزش تحص.خوش به حال تو.ـ اشتباه کردم بابک

!یرو بکش فونیبراش س دیکه حتما با یاون!گم ها یم

!یبزن یالزم نکرده حرف گهید!بابک یخفه ش ـ

!شه؟یم سرت نم یـ بابا شوخ بابک

کردن؟ کاریبرام چ نمیبگو بب ؟حاالیکن یبد م يها یآخه شوخ ـ

از همون فرودگاه  يدیقراره تا رس.س گهید زیچ اما کارت!ت همونه که گفتم براورده شده یلیـ ارزش تحص بابک

!يبخر يامرزیقراره واسه بابات خداب.چوب خشک آماده کردن ونمیکام هی.مرده شور خونه میببرنت مستق

.و من از دست تو راحت بشم رانیا میکه بر شهیم یواقعا ک ـ

کل  ریمد یش یم رانیتو ا يرو بذار تا پات یکه گرفت یمدرک نیاالن با ا يکرد ؟فکريفکر کرد یـ بدبخت چ بابک

سر همون کار که  يپس بهتره بر!خونه آخرش که استخدامت کنن و بهت پول بدن هفتاد هشتاد تومنه!فالن اداره؟
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 یکار دومت رو وقت نیا.یمسافرکش يبر یتونیم ده،عصرایبرات خر 48مدل  کانیپ هیتازه .کرده دایبابات واسه ت پ

!زنت گشنه بمونه کمیش ذارهیکه نم یدست بابات رو ماچ کن دیتازه با!ور کردنواسه ت ج یزن گرفت دنیفهم

 یو با بهار واست يبذار هیچارپا هیو  زیم هیدم پارك شهر  يبر دیبا.یاز هنر زنت م استفاده کن یتونیتو م البته

دستش  یکی،پاش فلجه یکیگوش نداره، یکیچشم نداره ، یکی!آن تو پارك؟ یها که م يگره کور نیا.سرکار

 هی یتون یالبته م!نینذار نیشب سرگشنه زم بهو شب  نیکن یکاسب یبهار شفا بده،آخر شب صنار سه شاه نارویا!لمسه

!سیدرامدش بد ن!رهیواسه مردم فال بگ یهارو تن بهار بکن یکول نیلباس ا

.سوال ریز رهیم تشیآدم با تو حرف بزنه شخص ـ

 هیحداقل من دست و پا دارم که سر چهار نفر رو کاله بذارم .که خربزه آبه فکر نون باشن تیبا شخص يـ آقا بابک

!ينفرو ور دار هیکاله  يبرو فکر خودت باش که عرضه ندار!ارمیدر ب ینون

م؟یدار یناهار چ ـ

!یکه شوکه نش یعادت کن به گشنگ!و ساعته ستیـ حناق ب بابک

«و گفت نرویخانم اومد ب يموقع زر نیتو هم.رو ندادم جوابش»

؟يذاریم نیسربه سر آرم يبابک باز دار ـ

!که ذارهیآدم نم يحواس برا.سالم نیببخش!گهیاومدم همه ش داره چرت و پرت بهم م یخانم ،از وقت يزر ـ

«و جواب سالمم رو داد و گفت دیخانم خند يزر»

 دایبود و شماها رو پ دهیارك دپ يبهاررو جلو نیماش یوقت.بابک اومده بود دنبالت.زدیآخه دلمون برات شور م ـ

.افتاده یبراتون اتفاق کردیفکر م.بود دهیترس یلینکرده بود خ

.باشه تیخانم ،عاف يـ ساعت آب گرم زر بابک

حاال کجا رفته بودن؟. یخانم ـ سالمت باش يزر
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.تخت هیگشتن با  یخوش خواب م يتشک ها نیـ رفتن بودن دنبال از ا بابک

!گشتن؟ یم یچ يتشک و تخت برا دنبال!خانم ـ وا يزر

!گهیروش بخوابن د ییدوتا نکهیـ خب واسه ا بابک

!پسر ییایح یتو چه ب!خدا مرگم بده يخانم ـ ا يزر

!گشت ایتو دنبال خجالت و شرم و ح تیتو سخص کروسکوپیبا م دیواقعا بابک با ـ

 نیدونه از ا هیمن  يو تمام سلولهات!لمیاستر لیزحمت نکش و وقتت رو تلف نکن که من استر يخودیـ ب بابک

!شهینم دایپ یکه گفت ینیموجودات ذره ب

.با تو حرف بزنم خوامینم گهیاصال من د ـ

«به بابک گفت دیخندیخانم که داشت م يزر»

.برو ماچش کن و از دلش درآر.نکن تشیاذ ـ

!بده من اون صورت وامونده ت رو.میکن یماچت کنم آشت ایب.ایب کنمیوقت با پسرخاله م قهر نم چیـ من ه بابک

«جلو ماچم کرد و گفت اومد»

 هیآدم که !بره نیکه مدرك جرم از ب یشست یصورتت رو م يدیحداقل از راه رس!ییخوش بو يچه عطر زنونه !به به ـ

که  هکنیخودشوو لباساشو نگاه م نهیشوره و بعد قشنگ تو آ یخونه اول صورتش رو م دیتا رس یطونیدنبال ش رهیروز م

!رهیمچم رو بگ نتونستهنفر  هیتا حاال !نیمنو بب!بجا نمونده باشه هالو يآثار

خانم لباساشو عوض  يو بعدش زر میتو آشپزخونه وناهارمون رو خورد میو رفت دنیبه خند میشروع کرد ییتا سه»

 میگرفتو بعدش  میبا هم صحبت کرد یمن و بابکم کم.گردهیسره خونه و برم هی رهیکرد و گفت که م

که تلفن زنگ  میکرد و خورد مد ییچا هیو بابک  میدوش گرفت ییدوتا.میشد داریعصر بود که ب يطرفا.میدیخواب

«.قشنگ بهار بود يصدا!تا گفتم الو؛انگار برق رو وصل کردن به تنم.خودم جواب دادم.زد
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.ـ سالم بهار

!؟ییسالم کجا ـ

؟يخوایچمدون نم هیعروس با  هیـ  بهار

!تو؟ ییکجا ـ

؟يخواینم ای يخوایـ م بهار

شده؟ يطور ـ

«کردیکه تعجب کرده بود اومد کنار من و تند و تند ازم سوال م بابک»

عمه خانم مرده؟!شده؟ یچ ـ

.نه لوس نشو ـ

!ـ دختر عمه هات تصادف کردن؟ بابک

!اه ـ

 !ـ فتق شوهر عمه ت عود کرده؟ بابک

!بابک ـ

اونجا؟ هیـ ک بهار

.بابکه ـ

گه؟یداره م یـ چ بهار

.طبق معمول چرت و پرت ـ

!داشته؟ مانیـ عمه خانم زا بابک

«.چپ نگاهش کردم چپ»
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 یمردم گز م يبا دخترا یکش یخجالت نم!رو یمنن؟بده من اون گوش ينکنه دوستا!تلفن؟ يپا هیـ پس ک بابک

!دوه یو هنوز انقدر چشم و دلت م میخوبه حاال زنت م داد!؟ير

«و گفت دیاز دست من کشرو  تلفن»

!زیپدر سگ ه نیگوشه بش هیبرو  ـ

 يرو گذاشت در گوشش و تا گفت الو و صدا یگوش!آروم باشه قهیدق هی شدیاصال نم شیمثل آت.م گرفته بود خنده»

«ش و گفت نهیدفعه دستش روگذاشت تو س هی دیبهار رو شن

 شینه؟آت ای دنیچطورن؟رس یبهشت يها وهیم!چه خبر؟ ایدنترو خدا از اون !التماس دعا!بزرگوار يا کیالسالم و عل ـ

واقعا دستتون درد نکنه !رو گل انداخته ؟ شینه؟آت اینه؟تون تابش وارده  ایسوزه  یگر و گر م نیجهنم چطوره؟همچ

!نیفرمائ یم تیگمراهان رو هدا نیکه ا

«!خندهیبهار داره غش غش م دمیرو به زور از دستش گرفتم و د یگوش»

.ارهیدر ب يسر از هرکار خوادیپسر انقدر فوضوله که م نیا.نیو،ببخشال ـ

.نیبانمکه آرم یلیـ خ بهار

!شده یچ ینگفت ـ

؟یازت بپرسم که هنوز سر حرفت هست امیب نکهیقبل از ا خواستمیـ م بهار

!شده؟ يمگه طور ـ

.امیمن لباسامو جمع کردم و آماده م که ب یول.ـ نه بهار

!االن؟ نیهم ـ

.ـ آره فقط تلفن کردم که از تو مطمئن بشم هارب

؟يمگه به من اعتماد ندار ـ
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.یکه فکر کن يوقت دار ن،هنوزمیآرم یول.ـ چرا بهار

.منتظرتم. ایزود بلندشو ب ـ

«سکوت کرد وبعد گفت یکم»

.اونجام گهیساعت د میتا ن ـ

.منتظرتم.خبردار نشه یمواظب باش که کس. ایزود ب ـ

«نگاه به بابک کردم و گفتم هیسرجاش و  نیو تلفن رو گذاشت میدکر یخداحافظ»

؟یکنیم نیکنم؟چرا همچ کاریآخه من از دست تو چ ـ

 دانیو مر روانیپ اد،مایتو سرت ب انتیاگه فکر خ!یکن انتیخ غمبرمونیدفعه به پ هینکنه  نمیبب خواستمیـ م بابک

آد؟ یشده؟داره م یچ نمیال بگو ببحا!میآر یسرت و چشماتو از کاسه در م میزیر یصادق م

.دختر نبر نیا يمنو جلو يابرو.باش نیخرده سنگ هیاومد  یبابک ترو خدا وقت ـ

!هزار تا مسئله دارم که ازش سوال کنم!خودمه يشوایـ به تو چه؟پ بابک

«چپ چپ نگاهش کردم فقط»

جلو  رهیآبرمون م!میدار دیکه ماهام مر نهیار بببذار به.نجایا انیمنم امشب ب يدایـ بذار زنگ بزنم دو تا از مر بابک

تو دم و  دیدونه مر هیساله شونه و  يو خرده ا ستیخاك بر سرشون ب گهیم نهیش یهرجا م رهیاون وقت م!بهار

!شهینم دایدستگاشون پ

نگذشته  ساعت مین بایتقر!کرد و سر منو برد یو بابک چرت و پرت گفت و شوخ میکرد زیرو تم اد،خونهیبهار ب تا»

تا من !نیو محکم خوردم زم زیکه در رو وا کنم،پام گرفت به م فونیطرف آ دمیتا پر.بود که بهار زنگ در خونه رو زد

«!نیرو زم ردسالن خودش رو پرت ک ي گهیبابکم اون طرف د نیخوردم زم

!وونه؟ید یکنیم نیچرا همچ ـ
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!ن؟یرو زم يدیـ تو چرا خواب بابک

!نیخوردم زم زیمن پام گرفت به م ـ

!رفتم ترکش بهم نخوره رجهیمنم ش یمن فکر کردم دشمن حمله کرده و تو سنگر گرفت...!ـ ا بابک

و درو وا کردم و با خنده به بابک که  فونیطرف آ دمیشلون شلون پر.کردیخنده م گرفته بود و هم پام درد م هم»

«بود و سرشو گرفته بود تو دستش گفتم دهیخواب يهمونجور

پسر  نیآفر!ها خورهیشناسه بهش برم یبه خدا بهار هنوز ترو نم!ریخرده جلو خودتو بگ هیجون من،!بک تروخدابا ـ

.کن یخرده کمتر شوخ هیخوب،

.و درش وا شد دیبعد رس قهیدق هی.باال ادیو واکردم و واستادم تا آسانسور ب در»

حس تکون خوردن  دیدلم براش لرز.نسور بودچمدونم کنارش تو آسا هیدستش بود و  هیتو  یبارون هیبود  بهار

 !نداشتم

که بابک  کردمیمن فقط بهش نگاه م.رونیو سالم کرد و چمدونش رو ورداشت و از تو آسانسور اومد ب دیخند بهم

«جلو و سالم کرد و چمدون بهار رو ازش گرفت و گفت دیپر

خوش  یلیتو خ نیبفرمائ!سیهنوز به کارش وارد ن!هتله دیجد يپادو نیخانم،ا نیببخش!ریپسر چمدون رو از خانم بگ ـ

.نیاومد

«.بابک با چمدون رفت تو.بخودم اومدم و رفتم طرفش تازه»

 ایب!؟يمن نذار يانقدر ترو خوشگل خلق کنه که هوش و حواس برا دیآخه خدا چرا با!بخدا حواسم پرت شد بهار ـ

.يشوهرت خوش اومد يبه خونه .تو

.نیممنون آرم!من بود يآمد و استقبال براخوش  نیبهتر نیـ ا بهار

!لرزه یدست و دلم م نمیب یچرا تا ترو م دونمینم!کنمیتظاهر نم یچیبخدا من به ه ـ
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!گهیقشنگ تر و بهم م نیچشمات هزار تا حرف از ا.یرو به من بگ زایچ نیکه ا ستین یاجیـ احت بهار

 هی یچه طوالن!ان تموم نشد که بهار خانم وارد منزل شون بشن؟در آسانسور تا در آپارتم يفاصله  نیا!بابا يـ ا بابک

!دو قدم راه نیا

کردم و بعد بردمش و نشوندمش رو مبل و بابک  زونیش رو ازش گرفتم و آو یبارون.تو میو رفت میدیخند ییدوتا»

«.آورد ییزود براش چا

.نیمل کنمزاحمت منو هم تح دیاز امروز به بعد با.ممنون بابک خان یلیخ بهارـ

اگه  نیکنیبخدا باور نم.مونه یمثل خواهر من م نیزن آرم.نیشمارو چشم من جا دار!بهار خانم هیحرفا چ نیـ ا بابک

.نیشوهر و برادرتون خوش اومد يبه خونه !از شما دوستش داشته باشم شتریمن خواهر داشتم،امکان نداشت که ب

«!مات مونده بودم!به بابک نگاه کردم برگشتم»

؟یکنیم گاهین هیـ چ بکبا

!يزد یآخه از چند وقت تو چند کلمه حرف حساب ـ

هم  يبه پا شااهللایا.واقعا قشنگن يخواهر يبهارخانم جا.نیآرم گمیم کیبهت تبر یول!نید،ببخشیـ از دهنم پر بابک

.نیبش ریپ

 یبابک م.دنیحرف زدن و خندبه  مینشست ییو سه تا دمیخند!کنه فیتعر ينطوریا یبودم بابک از کس دهیحاال ند تا»

«که گذشت بهار گفت یکم. میدیخند یگفت و ما م

.بخوابم یمن کم شهی،اگه م نیآرم ـ

!دکتر؟ میبر يخوایم!کنه؟یسرت درد م!؟یضیمر!شده؟ یچ ـ

.خسته م یفقط کم.ـ نه نه بهار

.ارمیب یبذار برات قرص سرماخوردگ!؟ینکنه سرما خورده باش ـ
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.خرده خسته م هیدم،نه ،سرما نخور بهارـ

.رمیگ یاالن برات م.یش یخوب م يآب پرتقال که بخور وانیل هی.ت باشه یممکنه اول سرما خوردگ ـ

تازه خودش دکتره و .آد یبهار خانم خسته س و خوابش م!یکنیم نیچرا همچ!لیـ بابا ول کن بدبخت زن ذل بابک

!؟یکنیم زیا تجواونوقت تو براش دو دهیو شفا م کنهیم تیزیصدنفرو و يروز

خالصه بهار رو بردم به اتاق خودم و نشوندمش رو تختم و دوال شدم و کفشاشو از !از خنده میو بهار مرده بود من»

«و گفت دینگاهم کرد و خند.پاش درآوردم

!ها یکنیلوسم م یاول زندگ يدار ـ

.یبشکنم که توام خوشحال  کاریدونم برات چ ینم.يخوشحالم که اومد یلیبخدا خ ـ

و به عشق  نیدوستت دارم ارم!نبودم یتا حاال انقدر خوشحال و راض میتو تموم زندگ.جون نیـ من خوشحالم ارم بهار

.کنمیتو افتخار م

 میبا هم بر شااهللایخودته تاا يخونه  نجایا.راحت باش.آم یصدا بزن زود م هی یداشت میهر کار.بخواب ریحاال بگ ـ

.جور کنمخوب  يخونه  هیو برات  رانیا

.م با تو خوشبختم یگل يخونه  هیمن تو  بهارـ

و رفت تو تختخواب منو  دیبعد بهم خند!تو جون من ختیر ارویدن يو تمام عشقا ستادیبلندشد و جلوم ا اروم»

و رفتم باال سرش و واستادم نگاهش  دمیروش و چراغ رو خاموش کردم و پرده ها رو کش دمیآروم پتو رو کش.دیخواب

!باشه دهیتخت من خواب يرو نجایبهاره منه که ا نیکه ا شدیاورم نمب.کردم

گذاشته بود  یبابک تو سالن نشسته بود و دو تا چائ.و در رو آروم بستم که سرو صدا تو اتاق نره رونیاتاق اومدم ب از

«.نشستم ششیرفتم پ.ش رو گذاشت طرف من یکیز،یرو م

م؟یکن کاریشب،شام چ ـ
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د؟یخواب.آرن یم رونیاز ب میزن یـ زنگ م بابک

!شده باشه؟ شیزیگم نکنه چ یم.آره ـ

!آد ینشده،خوابش م شیزیچ!یمهربان يـ نه آقا بابک

خانم چطور برنگشته؟ يساعت چنده؟پس زر ـ

.کم کم شهیم داشیپ.هشت تازه کیـ نزد بابک

.تو خونه باش تا من برگردم.امیکنم ب دیخرده خر هیپس من تا بهار خوابه برم  ـ

.يبخر یچ یدون یتونم.رم یـ نه تو بمون من م بابک

«دیبلندشد و کاپشنش رو پوش بابک»

.م بخر وهیم.م بخر ینیریپس بابک جون شکالت و ش ـ

ماه اگه بهار دست تو باشه  هیسر!سین ياتفاقا فکر بد!وهیو شکالت و م ینیریبه ش يبهار رو ببند يخوایـ حتما م بابک

!شناسه تش ینم نتشیبب دشمیمر نی،پاك باخته تر ابونیوقت اگه تو خ اون!بالون هیمثل  شهیم

!برو گمشو ـ

 دیبابک با کل دمیساعت سه ربع بعد د مین.کتلب ورداشتم و نشستم به خوندن  هیکنه و منم  دیبابک رفت خر خالصه»

«گفت شوای يخانم با صدا يرفتم جلو وسالم کردم که زر.خانم اومدن تو يدر رو واکرد و با زر

.نیبش ریهم پ يبه پا شااهللایا!سالم مبارکه ـ

ن؟یکرد ریچرا د.رهیاتاق من نم ن،صداتویباش ن؟راحتیکنیصحبت م واشیممنون،حاال چرا  یلیخ ـ

.گمیخانم ـ بذار لباسامو عوض کنم بهتون م يزر

بعد  قهیچند دق.مید جا کردبو دهیکه خر ییزایخانم رفت که لباساشو عوض کنه و منم به بابک کمک کردم تا چ يزر»

«بابکم اومد. ششیو رفتم پ ختمیر ییخانم اومد تو سالن و منم چندتا چا يزر
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خانم؟ يخب چه خبرا زر ـ

.م رو بخورم بعد ییخانم ـ بذار چا يزر

«فکر کرد و بعد گفت یش رو خورد و کم ییاروم چا اروم»

رو که سراغ داشتم  يدختر نیمخصوصا خوشگلتر.مآوردم و باهاش حرف زد ریدختر خوشگل رو گ هی قتشیحق ـ

 بیخدا،ع یقدرت!شه یکه بهار داره خوشگل ينشونه ا هیآخه .بهار جاش زد يکار در نظر گرفتم که بشه جا نیواسه ا

 دایدختر خوشگل رو پ هیکردم که  یسعمنم !تو چشمه.ره یهر جا م نیواسه هم!سیدختر ن نیا کلیتو صورت و ه

.میکن شیکشور خارج نیبهار از ا يداشته باشه و بشه جا یکنم که آب و گل

!م؟یخارجش کن ـ

 رهیبگ مایهواپ تیبل یپاسپورت عوض هیقراره هر وقت من بهش بگم با .دادم و پختمش یپول هیبهش .خانم ـ آره يزر

سم بهار و قراره عکس دختره رو با ا.نفرم که کارش جعل پاسپورته صحبت کردم هیبا  یعنی.کشور بره نیو از ا

 یاونجاها م یچند وقت.خونه م خارج شهره.من يخونه  میر یم ياون وقت ماها چندروز!مشخصاتش بزنه تو پاسپورت

تونن  یو سخت م میکن یگم م زیا ينطوریا.میش یخارج م نجایاز ا يزیچ يا یبعد با کشت قتهیب ابیتا آبا از اس میمون

.رنیردمون رو بگ

ره هم سن و سال بهار هس؟دخت نیحاال ا!هیـ عال بابک

ور  نیا يالبته خوشگل هس اما به پا.بهار درش آورد يجا شهیم بایهم ،همسن و ساله شه و هم تقر.خانم ـ اره يزر

!س گهید زیچ هی نیا!رسه ینم دهینپر

میش یدخترك از کشور خارج م نیرم با ا یو منم م نیـ پس شماها با هم بر بابک

!؟یچ يتو برا ـ

!گهید میگم کن زیرم با هم ا یـ م بابک
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؟یباش يجد قهیدق هی شهیم ـ

فرشته ها و  دارهیقدم ور م یمرد عزب وقت گنیم!سیخودش زنش رو گرفته فکر من ن!ـ ا بابا منم دل دارم آخه بابک

 واسه خودم لعنت نومه ایاون دن خوامیمنکه نم!فرستنیلعنت براش م هیواسه هر قدمش !کنن یم نشیمالئکه ها نفر

!درست کنم

 ادیاعمالت بعنوان مرد عزب از تو  يتو نامه  يچندساله کرد نیکه ا ییها يکثافتکار نینترس،مطمئن باش با ا ـ

 يتو برو فکر لعنت نومه ا!سین شتریب میماه و ن هیماه  هی یچندساله عزب سرکرده باش نیتو ا یلیتو اگه خ!شهینم

!ت واسه ت نوشتن گهید يکارا يباش که پا

اعمال من  ينامه !دست از پا خطا نکردم بیمملکت غر نیمن تا حاال تو ا.هام نکن ینگاه به شوخ.يـ غلط کرد کباب

دونه گزارش ناجور  هیشدم و اونام  قیخوب و مهربون که رو شونه هام نشستن رف يفرشته ها نیبا ا!دهیمثل برف سف

!کنن باال یواسه م رد نم

.شهیمعلوم م ایاون دن ـ

زنم  یآم بهت سر م یاما حتما تو جهنم م!میکن فیکه باهم ک یستیمن ن شیتو بهشت پ ایکه اون دن فیـ ح بابک

!یخرده خنک ش هیآرم  یم خیواسه ت  ادتتیع امیهروقت ب

.نیگفت یم نیخانم داشت يزر نیبفرمائ!گمشو  ـ

«دیخند یو م کردیخانم بابک رو نگاه م يزر»

گناهامونو؟ یچپ يو شونه  سهینو یثوابامونو مراست  يفرشته شونه  نمیـ بب بابک

!کنهیداره کار م فتهیچپ ته که سه ش يشونه  ينشسته فرشته  کاریراست تو که ب يآره فرشته شونه  ـ

«چپ و راستش کرد و بعد گفت ينگاه به شونه  هی بابک»

باور کن اگه بصورت !یها تکتو تموم فرشته  یهزار ماشااهللا که از خوشگل!فرشته خانم خوشگل نیخسته نباش ـ



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥٤

سرت رو  خوامیم یسینو یگناهامو م يچون دار یفکر نکن!تیخواستگار فرستادمیحتما مامانم رو م يبود زادیآدم

 ختمیتمام کارا رو ر!م یمن چه پسر خوب نیبب.زنم یمحرفارو  نیکه قبل بهت دارم ا ينه واله،رو عالقه ا!بمالم ها رهیش

 یم.سین ينطوریا دونمیبرفرض محال البته خودم م انایحاال اگه اح.ینشست کاریب کاریبتو !یسمت راست يسر فرشته 

دختر  نیآفر!یسیبنو يمداد وردار یزرت دیکردم شما که نبا ینخوچ هیگناه کوچولو،قد  هیگم بر فرض محال اگه 

!در بدونق نارویا!دمیخوب خوب نشون م يزایخوب خوب چ يبرمت جاها ین من مرتب با خودم میبب!خوب

«سمت راستش رو هم نگاه کرد و گفت يبرگشت شونه  بعد»

 نیهم!کنهیسرشونه ش جورنم يواسه فرشته ها یها رو هر کس یزندگ نیا!نیقدر بدون!ها گمیدارم به جفت تون م ـ

تو از بس نشست !نره خر کهیمرت نیا يرو شونه ها دیبدبخت ها دلشون پوس!نینیرو بب نیارم يرو شونه  يفرشته ها

بار  هیتاحاال شده !شیسر پل تجر هیاز  غیدر!شدن ینکیفرشته هاش کم شو شده و ع يخونه و درس خوند،چشما

تا حاال شما دوتارو  دمیاما من حساب کردم و د!يهواخور هیور داره ببرت شون  رهیدو تا فرشته رو بگ نیدست ا

و نمکدون رو  نیو نمک نخور نیر بدونپس شماهام قد!نیخوب خوب نگاه کرد يلمایاز صدبار بردم ف شتریب

اصال چرا شما !بخواب شتریاستراحت کن و در شبانه روز چند ساعت ب شتریخرده ب هیشما فرشته سمت چپ،!دیبشکون

؟!دلت واشه یتو شهرا بزن يدور هی يبر یکنینم یتقاضا مرخص یچندوقت

خانم  نیآفر!تو يخواستگار امیکه بکنم باول کار  ایپام رو که گذاشتم اون دن دمیکه قول بهت م زمیعز برو

 ریبگ!خدا نکرده ها یشیم ضیمر!يدار یکم خواب نیچرت بخواب که چشمات سرخ شده بب هی ریفعال بگ.خوشگل

!بشه من برگشتم گرمتا شما چشمت .برم سرکوچه و برگردم خوامیسر م هیمنم .بخواب قربونت برم

«برگشت به من نگاه کرد و گفت بعد»

 یچینشسته و ه کاریب یسمت چپ ینیب ینم!رو تا حواسش پرت بود ازش کش رفتم یتازه مداد سمت چپ!ونپختم ش ـ

!سه؟ینو ینم
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باش الیخ نیدوزار بده آش به هم.آره جون عمه ت  ـ

!کاغذ کم آورده نکهیواسه ا سهینو ینم يزیچپ ت چ يشونه  يفرشته  ینیب یم اگه

ورقش  هیاونم .که د ر طول عمرم ممکنه بکنم ییش دادن واسه تمام گناهابرگ به 40دفترچه  هی!يـ غلط کرد بابک

که دفترش همون  یسمت راست يروداده به فرشته  گهیبرگ د 39رو از وسط دفتر کنده و نگه داشته واسه خودش و 

؟بچه ن کرد شهیم یخب چ ین،ولیدفتر ورق بکن طاز وس نیالبته من بهشون گفته بودم حق ندار!تموم شده یاول سال

!ور اون ور نیا کنهیورق م باهاش موشک درست کرده و پرت م هیتازه همون !کرد يریسخت گ ادیز دینبا گهید

!گنیم یخانم چ يزر نمیبذار بب!گهینشسته داره چرت و پرت م نجایساعت ا هی...!ا ـ

ترو  يته شدم از بس ثوابابابا من خس«گفت یراستم اومده بود به خوابم و م يشونه  يفرشته  شبیـ تازه د بابک

«!ادیکمتر بهم فشار ب ریواسه م بگ پیتا نیماش هیفردا برو !بست نهیانگشتم پ!نوشتم

«از خنده میخانم مرده بود يو زر من»

!امیبزنم و ب يدور هیخوابه  یسمت چپ نیـ پاشم پاشم برم تا ا بابک

؟يبر يخوایکجا م!نیبش ریبگ ـ

!طفل معصوم فرشته رو ببرم گردشدوتا  نیا خوامیـ بابا م بابک

«خانم گفتم يرو ندادم و به زر جوابش»

م؟یکن کاریچ دیحاال ما با ـ

بعد  نیمون یچند روز اونجا م.اونجا امن تره .من يخونه  میر یم. میر یم نجایخدا از ا دیفردا به ام یچیخانم ـ ه يزر

.شهیدرست م یهمه چ شاالهیا.رانیا کنمیتون م یراه

ران؟یا نیآئ یما با ما نممگه ش ـ

«و گفت دیکش یآه يورداشت و با فندك روشن کرد و گاریس هی زیم يبه من کرد و بعد از رو ینگاه هیخانم  يزر»
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دارم و ندارم بفروشم و  یزنه که هرج یوقتا به سرم م یگاه.نمیب یهر شب خوابش رو م.رانیواسه ا زنهیدلم پر م ـ

.ش رو ندارم یاما فعال آمادگ!سین یکه رنگ یاهیباالتر از س!گهیکنن د یدامم مکه اع نهیآخرش ا.رانیبرگردم ا

!ن؟یکرد کاریمگه چ!اعدامتون کنن؟ دیـ چرا با بابک

به کارم  يکار یاگر برگردم کس دمیشا کنمیم الیخ ينجوریمن ا دیشا!دونم واله ینم.شهیسال پ یلیخانم ـ مال خ يزر

.کنمیم فیرو براتون تعر میزندگ هیتا بهار خوابه بق رونیاگه بابک نره ب.نداشته باشه

.نیکن فیتعر. نیبفرمائ. رونیبره ب کنهیبابک غلط م ـ

.تا بهت بگم اریب ییخانم ـ پس بپر چندتا چا يزر

رو بشنوه رفت و لباساشو عوض کرد و اومد  انیجر ي هیبق خواستیدلش م یلیو بابکم که خ ییرفتم دنبال چا من»

«خانم شروع کرد يزر میکه خورد رو یینشست چا

نوزدهم فصل

تمام اشک .اومد یم بند نم هیتو راه گر.طرف تهران میاومد نیتا اونجا براتون گفتم که با ماش نیکه شماها باش ییاقا ـ

خان فتح اله  چارهیب.نیاومدن پائ یچندساله تو چشمام انبار شده بود،انگار سروا کرده بودن و داشتن م نیکه تو ا ییها

چندسال رو  نیا دیگفت با یم!تو که نبوده ریگفت تقص یبهم م.شدم اکتداد تا س میباهام صحبت کرد و دلدار یلیخ

افتم تنم  یم ادشیخاطرات رو واسه خودم غول کنم که هر دفعه  نیا نکهیازا.گهیراست م دمید.یاز ذهنت پاك کن

تهران  يها یکیفقط نزد.رو تو فکرم،شستم و گذاشتم کنار چندسال نیبود که تمام ا نیا!برم؟ یم يا دهیبلرزه،چه فا

.رو سرم که گناهام پاك بشه زیو آب توبه بر یی،جایبود که به فتح اله خان گفتم منو ببر مشهد،قم

مشت آدم  هی یوقت!جور کارها افتاده باشه نیتو ا یدست یکه دست هی یمال کس ؟اونیآب توبه واسه چ«و گفت دیخند

رقاص و  ایو  کننیفاحشه م ایکنن و  یم زیه ایو  کننیدزد م ایگردونن که همه رو  یمملکت رو م يناموس طور یب
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هاس  يکثافتکار نیخود دولت باعث تمام ا یوقت!باشه بیجبشه که ن دیآدم با!ه؟یمن و تو چ ر،گناهیبگ لهیتیدالل و ش

 ریزن و بچه ش رو س کمیتونست ش یموند و م یتو،تو همون ده م يکه بابا کردیم يدولت کار ه؟اگهیگناه من و تو چ

تن زن و بچه ش کنه و خرج درس خوندن بچه هاش جور باشه و به وقتش  یرخت و لباس حساب هیتونست  یکنه و م

بشه دربون  يکشاورز يشهر و جا ادینبود که بلندشه ب وونهیکنه،اون وقت د هیواسه جاهاز دختراش ته یپلکتلک  هی

شون رو ول کردن و اومدن شهر و  نیشناسم که گوسفند و زم یها رو م یلیمن خودم خ!ض کشآب حو ایکارخونه  هی

 هی ییلویتومن،شده ک هی یبرنج من!شهیتو مملکت م یکه روز به روز گرون نهیهم!فروش نیفروش و هروئ اكیشدن تر

اوضاع و احواله که آدما رو  نیا!يو کثافتکار یکه ذاتش بره طرف پدرسوختگ یکن دایپ یتون یرو نم چکسیتو ه!تومن

 یبعض!زنن تو کا رخالق یآد م یو بهشون فشار م شهیم يزیچ هیتا .هام سست ن و شل یخب بعض!کنهیم ياونجور

!شهیواسه شون عادت م گهیش رو که کردن د یاول.کارا نیتو ا شهیم دهیکشپاشون  يناچار.هام نه

 نیش مال ا هیخرده ش مال زاد و ولده بق هی.در شلوغ شدهکه چق ینیب یم میحاال بر.يچندسال که تهران نبود تو

نمونده که آدم توش  نیگله زم هی گهیاصال د.زن و بچه شون رو گرفتن و اومدن تهران ،دستيآدماس که از ناچار

 دور يآدما مال ده ها شترینصفه ب!کنن دایشونو پ يهربگردن تا همش دیبا یبا بدبخت!ها یخود تهران چارهیب!نفس بکشه

 ییهوا هیشب جمعه بره  هیادم  شهیو دربندم انقدر شلوغه که نم يزار ونجهیمونده و نه  یاصال نه اب کرج!و ورن

«!بخوره

و  میدروازه تهران و وارد شهر شد دمیچندساعت بعد رس.فتح اله خان بهم گفت،آروم شدم زارویچ نیا یوقت خالصه

دم در  میدیکه رس ی،موقع یبزرگ و حساب يخونه  هیهر بود و ش يفتح اله خان که باالها يخونه  میراست رفت هی

بهت  ،منيزر نیبب«اله خان دست منو گرفت و گفت تحرفت،ف نیو ماش نیپائ میگذاشت نیخونه و چمدونا رو از تو ماش

«ننگ نکن ریسرمنو جلو سر و همسر ز.کردم نونیاطم

اومد  ریکارگر پ هیو در زد و  دیخند.رهیرم بره قولم نماگه س.گفتم زن هستم اما قولم از صد تا مرد محکم تره بهش
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.تو میدر رو واز کرد ورفت

زنده  یتا وقت.بود یفتح اله خان مرد خوب.شمام سرنره يبگم که حوصله  دیفقط مختصر و مف.نکنم يروده دراز گهید

باهاش  یکیم بود و از نزدبابا يدرسته که جا.مرد روم هیسرم بود و اسم  يش باال هیسا.کردمیم یبود راحت زندگ

خب !به بار بود یدو ماه یگم ماه یکه م یکینزد.بردم یلذت م گهید يو محبتش جور یبردم اما از مهربون یلذت نم

.منم بهش وفادار بودم.کردیم یاما بهم مهربون!بازنشسته شده بود ياز نظر مرد گهیبود و د ریپ چارهیب

حاج  هی شیروز منو برد پ هیرفتم خونه ش  نکهیچندروز بعد از ا.عقد نکردبود که منو  نیکه کرد ا يکار بد هی فقط

.بعدها واسه م دردسر شد نمیهم.م کرد غهیو ص ییاقا

م که  یتو اون چند سال.اصال برام مهم نبود زایچ نیبودم که ا دهیکش یاونقدر بدبخت.بودم یم راض غهیبه همون ص البته

با فتح اله خان  یوقت هیفقط همون روزا .که ارزش گفتن داشته باشد ومدین شیپ یاتفاق خاص کردمیم یباهاش زندگ

دنبالشون گشتم اما  یماه شیش.ازشون نداشت يخبر چکسمیاز اونجا رفتن و ه میدیسراغ خونواده م که د میرفت

 یم یزندگ سروصدا یآروم وب یلیخ گهیبا همد.که براتون بگم سین یگفتن زیش چ هینکردم بق دایاز اثارشون پ يسر

من بود و حرمتتش  يبرام داشت و هم نجات دهنده  يگفتم چشم که هم حکم پدر یگفت من م یم م یهر چ.میکرد

تواون خونه رفت و آمد  گهید یکس کردیکه پخت و پز م ریاز اون کارگر پ ریشم بزرگ بود و غ ونهخ.بهم واجب

 یعلن یعنیرفتن رو نداشتم  رونیاز خونه ب ییحق تنها م یدوسال یکیتا .کردمیبشور و بساب و نظافتم خودم م.نداشت

 یول.برام سخت بود.بذارم رونیاز خونه ب وبدون اون پام دینبا یعنیکرده بود که  میحال يجور هیگفت اما  یبهم نم

 هیبرنامه تا همون دو سه سال اول بود چون  نیالبته ا.کردمیکارو م نیاون بودم هم ياگه منم جا دیشا.خب حق داشت

 یکنم پس چرا منوتو خونه زندون ینم انتیبهش گفتم من به توقول دادم که بهت خ.شب نشستم باهاش حرف زدم

زن اگه بخواد به  گفتم»سیرو بگم ته دلم ازت قرص قرص ن قتشیاما حق یگیراست م«فکر کرد و گفت ی؟کميکرد

آب جوب رو .بدتره رنیبگ یم رو هر چآد يجلو!شهیماله به ش یخودشو م یشم بکن شهیکنه اگه توش انتیشوهرش خ
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توام اگه منو !کشهیو کوچه وهمه جا رو به گه م ابونیتو خ زنهیجلوش رو گرفتن و نتونس به راه خودش بره م یوقت

اگه من طبع م پست و بد و .اونجا رو نداره ياز برنامه ها يسر هیحاال !یقبل يمثل جا شهیبرام م نجایا یمحدود کن

خونه و باغ قشنگ و خوب نبود که .هر شب بساط رقص وساز وآواز نبود که بود!کردمیم فیک خراب بودکه همونجا

رفت و  یو تا صبح قربون صدقه م م شمیاومد پ یم یکیشب به شبم .بود کهنبود  یخورد و خوراك و لباس حساب.بود

اونجا نباشم بخاطر  گهید استمخویاگه م!که نبودم وونهیاز اونجا فرار کنم؟د خواستمیپس چرا م...!و یو چ یو چ یچ

 هی نجایو ا دمیکش یجور زجر م هیاونجا !شدیم نیم توه تیبود که به آدم نیبخاطر ا شدیم نیبودکه به ذات م توه نیا

و  نیر یجنس که م هیمثل  نیشما مردا مارو کرد!میصاحاب داشته باش دیکه نبا شهیهم!میآخه ما زنهام آدم!گهیجور د

سن و  نیعقل و کماالت و باا نیتو با ا نمیبب خوامیم!بکنن؟ يمعامله ا نیهمچ هیوبه با خودتون خ!نشیخریجا م هیاز 

و ماهارو  نیآزاد باش م؟خودتونیشما مردا بش ریکه اس دهیکه خدا ما زنها رو آفر یبگ يخوایسال و تجربه ت،م

!یو ما زندان نیاشآزاد ب دیشماها با یعنی!ن؟یو بر نیتو خونه و در رو رومون قفل کن نیبنداز

«س گهید زیاما ترس من از چ یگیراست م ؟تويزر یدونیم«فکر کرد و گفت یکم

آم  یوقتا که م یبعض دونمیم.که سن و سالم سن و سال پدر توئه دونمیمن خودم م«گفت.حرف دلت رو بزن گفتم

 طونیدفعه ش هیل معروف بگم؟بقو يکه چه جور نهیترس منم ازا.یکنیتحملم م یو زورک يبریسراغت ازم لذت نم

چرا «گفت.دمیکردم و خند گاهشن یکم هی».بره ادتیسرت بلند بشه وتموم قول وقرارت  ریگولت بزنه و ز

.شهینم دایتو کار پ يرادیو ا بیع چیسرجاش باشه ه یهرچ یهر ک ایاگه تو دن گفتم»؟يخندیم

باشه  ادتیاگه .نگفتم يزیچ نیهمچ هیبهت روز اول .برم یسراغ من ازت لذت نم يآیم یکه وقت یدونیپس م خودت

منم دوست دارم .گمیحاالم بهت راستش رو م.خوشت اومد میخودتم از راست گوئ.يزیبهت گفتم نه عاشقتم و نه چ

زن  هیخودت بگو،اگه !سال ینه س.شهحداکثر هفت هشت سال ازم بزرگتر با خوابمیکه شوعرمه و بغلش م یکس

 يمن بود يخودت جا بره؟اگهیلذت م شیکنه مرده ازبغل خواب یساله عروس يده او خر ستیمرد ب هیشصت ساله با 
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گفتم اما من »نه«و بعد گفت نیخرده فکرکرد و سرش رو انداخت پائ هی!سراغ من؟ يایب يکردیتو رغبت م يو من جا

 هیکه  نمیب یمرو  رتیمرد با وجدان و با غ هیمن صورت .نمیب یشصت ساله رو نم دمر هیتو  ي افهیتو صورت و ق

 انتیوقت بهت خ چیه نیبخاطر هم!م یرتیغ نیهمچ هیمن عاشق !دختر بدبخت رو نجات داد هی شیچندسال پ يروز

 گهیگفتم از من د. یبهم راستش رو گفت شیبازم مثل چندسال پ«به من کرد و گفت يخنده ا هیکه گفتم  نارویا.کنمینم

بازم سرش رو انداخت .شوهر پابنده هیبه همون  نیواسه هم.پاکهملک و بوم،ذات زنش  نیگذشت اما تو بدون تو ا

 يکه بر يآزاد يبر یکه خواست ییاز امروز هرجا.خودت يو خدا یدونیتو م.ياز امروز آزاد«بعد گفت یو کم نیپائ

«والسالم

 رونیچند وقته پات رو از خونه ب نیپس چرا تو ا«روز با خنده اومد و به من گفت هی.گذشت یچند وقت گذشت

که از  يو گفتم چطور فکر کرد دمیبهش خند»!؟یکنیپس چرا ازش استفاده نم يبود يکه انقدر دنبال آزاد ؟توینذاشت

و  کنمیاستفاده م يمن از طعم آزاد گفتم»يکرددم در خونه رو هم نگاه ن نکهیا يبرا«کنم؟گفتیاستفاده نم يازاد

من سال تا سال پام رو  دیبهش گفتم شا!دهینفهم یچیلوم شد همع!کرد گامیبر و بر ن!برمیاز عطرش لذت م!برمیلذت م

 هیاحساس  گهید.هیبرام کاف نیهم رونیکه هروقت بخوام ازادم که برم ب دونمینذارم اما چون م رونیخونه ب نیاز ا

 یتنگفت وق یچیه گهیتکون داد و د يسر هی!رو دارم بهش سربزنم؟کجا رو دارم برم؟ یاصال من ک.ندارم ور یزندان

به حشمت  خوامیگفتم م»!که آزادت گذاشتم ؟منیچ«گفت.رمیازت بگ خوامیاجازه م م هیرفت بهش گفتم  یداشت م

«!؟یرابطه داشته باش یمآد نیهمچ هیکه با  سیبد ن یعنی«گفت.یباش یاگه تو راض سمیخانم کاغذ بنو

اسم خدارو خراب  نکهیا ياگذشت فقط بر شتریب دمیچهل هزار تومنش شا یبود که از س یان آدم کس گفتم

 بیعج یلیکه برام داد خ یجواب.حشمت خانم نوشتم ينامه رو برا نیاول خالصه»سیخب بنو«و گفت دیخند!نکنه

که  ينامه ا.یم ازمن بکن يادی هی يبر نجایازا یوقت کردمیدختر فکر نم«نوشته بود کیاول نامه ،بدون سالم و عل!بود

«!خالص ت کردم نجایتر شدم که ازا یراض!بودم یحاال از خودم راض!درو تو من عوض کر زایچ یلیخ ینوشت
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 نیجا و با بدتر نیزن تو بدتر هیبهتون بگم  خوامیم یعنی.بود زایچ نیو تعارف و ا یسالم و احوالپرس گهینامه د ي هیبق

ربارم که نامه ش ه.یبه کاغذ پرون میخالصه با حشمت خانم شروع کرد.عوض بشه تونهیخرده محبت چقدرم هیکار با 

فتح اله  يرو بدونم نامه ها رو هم واسه  میکه قدر زندگ نواسه م ییبود و راهنما حتینص شترشینصف ب دیرس یم

به قول  نینه باال،نه پائ.گذشتیمنم م یزندگ.گذشت یبازم گذشت چندسال.بود یبرنامه راض نیواونم از ا خوندمیخان م

 ودم ب یعیکه حق طب ییاز لذت ها یلیاگرچه از خ.و ارزش گفتن نداره هی یها که معمول یزندگ ي هیبابک مثل بق

.بودم یمحروم شده بودم اما راض

ببرمت  خوامیشب فتح اله خان که از سرکار برگشت بهم گفت کاراتو بکن م هی نکهیبود و بودو بود تاا انیجر نیا

بلندشدم  نیکه شماها باش ییاقا.سالم بود شیش و پنج ستیاگه اشتباه نکرده باشم اون موقع حدود ب.يسربند هواخور

خوب بود وفتح اله خان  یلیهوا خ.دربند میورفت میشد هیکرا هیو سوار  میراه افتاد ییو لباسمو عوض کردم و دوتا

فتح اله .ساز و ضرب بلندشد يچند متر اون ورتر صدا میدیکه د میخوردیم میو آورد داشت دیرفت وبرام شاه توت خر

فتح .گله جا مردم جمع شده بودن هی.جلو میورفت میبلندشد ییدوتا».آوردن يتماشا،انگار عنتر میپاشو بر«خان گفت

م که  يدختر هیو  زدنیساز زنا داشتن م.وسط معرکه کینزد میرفت ییراه وا کرد و دوتا هیخان همه رو پس زد و  لها

دلم  یلیخ.بخوره گرفتیاستکان عرق م هی یمشت داش هیگوشه داشت از دست  هیبود  دهیها رو پوش یمثال لباس کول

 نایازا یکی يخودم البه ال يروز هیدامنش که  ين هایمات شده بودم به چ!شیخودم افتادم تو چندسال پ ادی!گرفت

 یانگشت هیاز پشت بهش  یکیدخترك استکان عرقش رو که انداخت باال !زدمیکرده بودم و دست وپا م ریگ

آن درجا خشکم  هی.به اون بده که چشمم افتاد به صورتش يچاروادار يز اون فحشادونه ا هیبرگشت و!رسوند

کرد و برگشت طرفش و روش رو برگردوند  شیدستمال گهید یکیزل زدم به صورتش که !ودآشنا ب ي افهیق افهیق!زد

دورش شلوغ شد دفعه  هی!دادن؟یاونجا امون بهش م يکه برگرده طرف من اما مگه لش ولوشا کردمیدل دل م!اون رو

مگس معرکه  خربر«بود رفت جلو و گفت رتریشون که پ یکیو  دنیاز زدن دست کش دنید ينطوریو ساز زنا که ا
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 سهیاسم آجان که اومد،الت ولوتا ماستارو ک»ها کنمیاجان خبر م!انه؟ی میرو راه بنداز لسیم نیذاریم!نعلت

صد دفه !دونت بخوره ریکارت به ش!خانم ياطوار«وسط معرکه و گفت دیخالصه دست دخترك رو گرفت و کش.کردن

براش  یشکیش هیدخترك »!ها کننیجر و واجرت م رنب یم!عرق خودتو لو نده کهیچ هیبه تو سگ ننه گفتم واسه 

«!حب بنداز باال که صدات مثه قدقد مرغا نباشه هیتوفعال !يا رهیرو بذار ش...در«بست و گفت

جواب !گه؟ید يخواینم رهیخانم،آخر شب واسه ننه و بابات ش ارهیپت!اشهب«ساز دستش بود گفت هیکه  رمردهیپ

مردم واسه ش کف زدن و .نگفت و اومد وسط معرکه  یچیه گهیکه گفت دخترکه د نویا»!خانم باشه تا آخر شب....تو

با خنده  رمردهیو پ دنیو مردا براش سوت کش تیهوا زد باال که ولوله افتاد تو جمع هیدفعه دامنش رو  هیاونم 

و قر  دنیو دور معرکه چرخ دنیدفعه شروع کرد به رقص هیدخترك »!داره ونیولدزنا انگار صدساله م«گفت

تمام رخ صورتش رو  گهیبود اما دفعه دوم د گهیطرف د هیرد شد که صورتش  يجور هیاول از جلوم  يدفعه .دادن

 یلیخ افشیق!بود کمیکوچ یآره ،آبج!میبود بدبخت شده یانگار ماها خانوادگ پس!اشک تو چشمام جمع شد!دمید

از خواهرام و ننه  یسرنخ هیطرف خوشحال شده بودم که تونستم  هیاز !فرق کرده بود اما نه اونقدر که من نشناسمش

 دمیجلو معرکه کش زخودمو ا يزود!کوندیوضع دلم رو ش نیتو ا کمیخواهر کوچ دنیطرف د هیکنم از  دایو بابام پ

گفتم »!کرد؟ ينطوریچرا ا!؟يشده زر یچ«دیو ازم پرس دیاونم خودش رو پس کش دید نوین که افتح اله خا.عقب

رو براش  انیو جر گهید يگوشه  هی میکنار و رفت دمیدستش رو گرفتم و کش.میبر اینگو و ب یچیه

«!؟یکن کاریچ يخوایحاال م«گفت.گفتم آره»!؟یمطمئن«گفت.گفتم

تا معرکه تموم شد و داشتن بساط شونو جمع  میصبر کرد یساعت هی.و واستاد شد ؟ساکتيکردیکارمیچ يتوبود گفتم

چادر انداخت سرش و  هی کمیحرکت شدن و خواهر کوچ يخالصه آماده !نپرس.دمیکش یساعت چ هی نیتو ا کردنیم

جلوش،فتح اله خان دستمو گرفت  رمتا خواستم ب.گوش واستاد و شروع کرد با چند تا مرد حرف زدن هیرفت 



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦٣

 دمید»شهیم يزیو آبرور شنیمردم جمع م يبهش بد ییاگه آشنا نجایا.خلوت يجا هیبذار برن .االن نرو يزر«گفت

معرکه «آجان رفت طرف خواهرم و بهش گفت هیدفعه  هیخرده با فتح اله خان رفتم جلوتر که  هی.گهیراست م

واسه !گهید يجا هیتو وردار ببر  يکثافتکار گهید!به درك يمارو ندار ي لهیتیش.جهنم ،بهيدینداره،رقص یبی،عیگرفت

 سینه حرف زدن جرم ن«آجانه گفت»با مردا حرف زدن جرمه؟ ابونیمگه تو خ«خواهرم بهش گفت»!داره تیما مسئول

 االهی!گهیکردن د رستکارا د نجوریقلعه رو واسه ا!برو قلعه یکارا رو بکن نجوریا يخوایاگه م.نجایکردن جرمه ا...اما

که همه  یتو اون قانون...من«خواهرم گفت»قانون گفته«آجانه گفت»گفته؟ یرو ک زایچ نیا«خواهرم گفت»بزن به چاك

قانونا رو  نیو صبحش ا کنهیبرو به اون که شب زنش ازش قهر م!کارکنن ابونیتو خ ذارهیاما نم کنهیرو داره فاحشه م

جلو يبگو اگه مرد آرهیدر م

آجانه با تونش »!یگ...افتن تو خط یساله ت زن پنجاه ساله دارن م 9از دختر  که ریرو بگ یو بدبخت يکاریو ب یگرون

 یمنو بزن نکهیا ي؟جایباش یسگ ک«خواهرم گفت»تو دهنت ها زهیتو دهنت که دندونات بر زنمیم«رو در آورد و گفت

زن با  هیکجا  نیببن نیو واستاد نیرو ول کرد تونیو زندگ ارک!فتنیروز ن نیبرو مملکت رو درست کن که امثال ما به ا

«!یخواستینم لهیتیبدبخت اگه قانونت خوب بود که از من ش!نشونیو ببر نیریبگ زننیمرد واستادن حرف م هی

ول  گهیمردم دوباره جمع شدن و آجانم د.گفتن راهیکه خواهرم گفت آجانه کالفه شد و شروع کرد بهش بد وب نویا

من به فتح اله اشاره !به پا شد که نگو يخالصه قشقر.يکالنتر يایبا من ب دینکرد و مچ دست خواهرمو گرفت و گفت با

دو  هیکنار و چند کلمه باهاش حرف زد و  دیرفت جلو و آجانه رو کش چارمیفتح اله خان ب!بکن يکار هی یعنیکردم که 

گرفتن و تند تند  خالصه اون ساز زنهام دست خواهرم رو.رو بکنه هیشد که قال قض یتا راض بشیگذاشت تو ج یتومن

 لوتخ يجا هی میدیرس.که گذشت يا قهیدق ستیبه ربع ب.میمن و فتح اله م دنبالشون راه افتاد.نیراه افتادن طرف پائ

واستاد و  دیتا صدامو شن!اسم خواهرمو صدا کردم کردمیم هیو همونجور که گر رمینتونستم جلو خودمو بگ گهیو من د

 یت رو نم یصفت آبج یمات شده بود به من که گفتم ب.و روبه روش واستادم رفتم جلو!برگشت پشتش رو نگاه کرد
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!؟ییتو يزر يبغل منو داد زد زر دیدفعه پر هی!؟یشناس

 نجایبابا ا«باالخره فتح اله خان اومد جلو سوامون کرد وگفت!م؟یشد یمگه آروم م!کن هیکن و اون گر هیمن گر حاال

بود خواهرم ساز زنا رو که مات مونده بودن به ما رو رد کرد رفتن و با من و  قهوه خونه هیهمون طرفا »!نداره تیخوب

دفعه دوباره بغض  هی.گهیبه صورت همد میم و من و خواهرم زل زدیتخت نشست هیرو .فتح اله خان اومد تو قهوه خونه

 میالت اول دراومدو ازاون ح میآروم شد یکم یوقت.که فتح اله خان ساکت ون کرد هیگر ریز میو زد دیمون ترک

 مااز یسراغ چیه!مون اومد؟ هیکه چه به روزگار بق يخبر دار!افتادم؟ يزر جون که به چه روز ینیب یم«خواهرم گفت

که  دیبهت خبر رس!دست ما؟ يو دو تا دونه نون بد یدر خونه مونو بزن ياومد!مرده؟ ای میزنده ا ینیکه بب یگرفت

اشک پشت نعش گل بو  کهیدو تا چ يو انداختن پشت خندق؟اومدبزرگمونو با چاقو زدن و نعشش ر یآبج

قربون اون !بازم نعمته دمتیحاالم که د.ارهند یبیع!؟يبرد ادیومارو از  يشوورت رو کرد!صفت خواهر یب يا!؟يزیبر

!قربون اون صورت قرص قمرت برم!کمندت بشم سیگ

چشمام .شد یچ دمینفهم گهید»!گل بو مرد؟!مرد؟ نهحایر«فقط آروم گفتم!شده بودم بهش و زبونم بنداومده بود مات

م  یپاشن تو صورتم و آبج یم دارن گالب م یفتح اله و آبج دمیوقت چشم وازکردم که د هی!شدم حالیرفت وب یاهیس

 هیگفتم و گر یم نارویا»!مردن؟ يآخه چطور!چرا؟!؟یک«تا چشمامو واکردم گفتم!کنهیم هیتو صورتش و گر زنهیم یه

 یو سراغ یفکر کردم خبر داشت.گفتم ینم يزیکاش الل شد بودم و بهت چ«گفت یو م کردیم هیمم گر یجآب.کردمیم

«!یاز ما نگرفت

«و گفت دیکش یآه هی دیصحبتش که رس ينجایخانم ا يزر»

انیفلک را زم نیمن ا یبرداشتم زدانیچون  يگربر فلکم دست بد ـ

آسان دیرسکآزاده به کام دل  یدگر چنان ساختم یفلک وزنو

 هی.میزد یکلمه م حرف نم هیو  نیپائ میمن و بابک فقط سرمون رو انداخته بود.و روشن کرد گاررداشتیس هیبعد»
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«و بعد گفت زیاورد و گذاشت رو م ییخرده که گذشت بابک بلندشد و رفت چندتا چا

 نیا نیشما که دار.رفت نیاز ب رانیبرنامه ها تو ا نیخدارو شکر که ا.گمیم يجد گمیرو که م یینایخانم،ا يزر ـ

تو  يروزگار هیکه  شهیآدم باورش نم!بغض گلوم رو گرفته!تن من راست شده يموها نیکنیم فیسرگذشت رو تعر

!برنامه ها بوده نیا رانیا

«رو که کنار چشماش بود پاك کرد و گفت یقطره اشک هیخانم  يزر»

صد درجه از من بدبخت تر  گهیاونا که د!؟یگیم ینم چک فیپس اگه سرگذشت هرکدوم از خواهرامو برات تعر ـ

!بودن

«ش رو ورداشت و خورد وبعدش گفت ییزد وبعد خاموشش کرد و چا گاریپک به س هی»

تو دلم و بعدشم امشب  زنیر یافتم انگار غم عالم رو م یم زایاون چ ادیچون اوال که  گمیش رو خالصه براتون م هیبق ـ

 یغم و غصه تو حرفامه تو زندگ یهرچ شاالهیا.میاز غم و غصه حرف بزن سیخوب ن!ونهخ میعروس آورد یناسالمت

.باشه يشماها شاد

برنش  یشب م هیچندتا الت باج خور، ایگو.بزرگمو با چاقو کشتن یکه ابج دمیهمون موقع فهم نیکه شما باش ییاقا

و  خورهیم چاقو م یوسط آبج نیون هم و اافتن به ج یم لیو پات ،مستيو عرق خور يشهر و بعداز کثافتکار رونیب

 سیحکمت ن یب یچیه ایدن نیمطمئن باش تو ا!زشت و بدش يکارا ي جهینت نمیا!رنیو در م کننیاونام همونجا ولش م

 یمرض م هینفر  هیاز  ایبود وهمون وقتا انداختنش تو کار گو کتریم که ازاون کوچ گهید یآبج هیمونه  یجواب نم یو ب

به اون  یشون بگذره،هرچند از بدبخت راتیخدا از سر تقص.گل بو یکیبود و اون  حانهیاسم بزرگه ر.رهیم یو م رهیگ

خدا تو از سر  يا!کار نیچندغاز پول جونشون رو گذاشتن سر ا يواسه .افتادن،اما خدا بهشون عقل داده بود روز

!همشون بگذر راتیتقص

دو تا از .کرد فیام سرگذشت خونواده م رو بعد از رفتن من تعرم که اسمش گندم بو بود برام تم یآبج نیا خالصه
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گندم  نیشون که هم گهید یکیاونجا و  یرسم...وشده بودن کردنیخواهرام که مرده بودن و سه تاشون تو قلعه کارم

ه و تن ب کردیم یتو خونه ها کلفت ایخواهرام گو زا یکیبهتر نبود فقط  گهید يبو بود که حال و روزش از اونا

 هیکرده بودن و اونم  رونشیگفت بعد از رفتن من،بابامو ازاون کارخونه ب یکه گندم بو م نطوریا.نداده بود يکثافتکار

 اروز مامور هی ایگو!برنامه ها نیو ا اكیو آخرش افتاده بود تو کار تر یکرده بوده و بعدش دالل یمدت آب حوض کش

حاال !افته کنج خونه،ور دل ننه م یو م شهیو از جفت پا فلج م زنهیم بهش نیماش هیو موقع فرار کردن  کننیدنبالش م

شکونده  یحوض رو م خیزمستون  يو تو چله  کنهیم یگفت ننه مم از بس کلفت یگندم بو م!يا رهیجفت شونم ش!؟یچ

 نیا که یامورات شونم از پول.افته گوشه خونه یم یولو چارچنگ رهیگ یم سمیشسته رمات یمردم رو م يو لباسا

واقعا که !که تا خرخره تو گه خودشون غرق بودن گهید ياون سه تا!گذشتهیآوردن م یدرم یکیخواهرام و اون 

و  هیو گر رمیغم بغل بگ يو زانو نمیم نبودم که بش یبکنم اما آدم دیبا کاریچ دونستمینم!میشده بود ریعاقبت بخ

يزار

با فتح  یوقت.میکرد یخداحافظ گهیش رو گرفتم و از همد ینشون.سراغ تون امیبهش گفتم تو فعال برو تا خودم ب.کنم

وضع اونارو ول  نیکه تو ا تونمیمنم نم.يخونه بهش گفتم خودت از حال و روز خونواده م باخبر شد میاله خان برگشت

فکر کرد و گفت هی؟یتولجن افتادن بکن یبدبخت ورکه از ز ییآدما نیواسه منو ا یتونیم کاریحاال چ.کنم

توام که شده تمام خرجشونو  ياما واسه گل رو.من تو محل آبرو دارم.انین نجایو مخارجشون با من اما ا خرج»

و اون  نیچک و سفته دست ا یحتما کل.دونمینم گهیاونارو د«کنم؟گفت کاریرو که تو قلعه ن چ ییگفتم اونا».دمیم

«!کردنیمرکا رونیاومدن ب یم یکی نیشدن وگرنه مثل ا ریدارن که اونجااس

 یداشتن و وقت يو روز یو چه حال کردنیم یحاال کجا زندگ.صبحش از فتح اله خان پول گرفتم ورفتم سراغشون فردا

 يفقط حرفا.زنجموره رو ندارم يبماند که اصال حوصله  میبهم گفت زایو چه چ میها کرد هیچه گر میدید گرویهمد

ها تموم  يو زار هیو گر دمیرس نکهیبعد از ا!سیبد ن دنشیکه شنگوشه فلج افتاده بود براتون بگم  هیبابام رو که 
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به درگاهت کرده  یتیبه روزم اومد؟چه معص نیکرده بودم که ا يخدا،چه بد يا«بابام شروع کرد زبون گرفتن که.شد

 یدمتو ده واسه خودم آ ؟معقوليکردم که ناموسمو به باد داد گاهیبه ناموس مردم ن یروزگارم شد؟ک نیبودم که ا

زن  نیا!چالق يا رهیش هیشدم !؟یحاال چ!افتاد یهام نم یتیاز دهن هم وال يمشد يمشد.داشتم یو رسم اسم!بودم

 ينایاز ا نمیاز کجاها جمع و جورکنم و ا دیدونم با یشدن و سه تاشونو که نم يدوتاشون که اونجور!دخترامن نیا!مه

هاش که  یباال سر آبج ریواستاده بود مثل ش االن ياده بودپسر بهم د هیاگه !عزتم رفت!آبروم رفت!رفت!رفت!گهید

!تف به تو روزگار!رسوام نکنن ينطوریا

فهم و شعورت اگه  نیبهش بگم با ا شدیروم م خواستیدلم م!تو صورت من دیتف کرد که آب دهنش پر چنیهم

پسر  هی ییما دخترا رو فدا همه سال که تمام نیبعد از ا!کردنیو اعدامش م یقاچاقچ هی شدیحتما م یپسرم داشت

خالصه از گندم بو .میبگذر!پسر بود بالخراب شده کرد هنوز چشمش دن نیا يداشتن کرد و همه مونو از ده آواره 

چشم  نیش مه سیکه اسم خانم رئ کننیکار م يکه تو قلعه تو خونه ا دمیخواهرام کجان فهم گهیکه سه تا د دمیپرس

ابرودار که نه  يمحله  هیباالتر،تو  یکم انیا دادم وبهشون گفتم ازاون اتاق بلند شن و ببه اون یپول هیخالصه !هی یبلبل

من رفتم و صدمن برگشتم خونه و  هی.اونجا رفت وآمد داشته باشه یکس نیپائ يو نه از محله ها اسدشونبشن یکس

مثل  یکیزن بگذره که اونم  نیا راتیخدا از سر تقص.رو بهش گفتم انینامه نوشتم واسه حشمت خانم و جر هی يزود

بود عباس رو فرستاده بود تهران  دهیرس شتا نامه به.زن رو نیا امرزدشیخداب.بدبخت کرده بود زیهمه چ یجالل ب

و تمام چک و  رونیو هر سه تا خواهرمو روونه کرده بود ب یچشم بلبل نیمه يراست رفته بود خونه  هیعباسم .قلعه

ده تا کله گنده تو دم و !داشت ییایآخه حشمت خانم،اون وقتا واسه خودش بروب.بود سفته هاشونم پاره پوره کرده

!دستگاش بودن

تو زن  ياولشم براش نوشتم که درد و بال!نامه براش نوشتم سه چهار صفح هی دمیرو فهم انیجر نیا یوقت خالصه

!سیدارن ن زارویچ یلیخ يم که ادعاتن تو تو تن هزار تا آد يمو هیناموسه که  یمرد نامرد و ب یبخوره توسرهرچ
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الحق که اونام از تموم کاراشون .خونه اریو خودمم شدم تون ب هیبق شیرو هم بردم پ گهی،سه تا خواخر د ينجوریا

حاال !نیهم!ریشونو س کمیکردم و ش هیخونه واسه شون کرا هیرخت و لباسشون رو جور کردم و  یعنی.دنیدست کش

!بینانج شهیرونداشته باشه م ییزایچه چ ینجابت کرد و آدم وقت شهیم ییزایکه با چه چ نیکن گاهین

سه تاشون رو شوهر  يهمون جور.شد تمام جاهاز و خرج و مخارجش با من دایگفتم که اگه شوهر براشون پ بهشونم

 گهید ییبال هیکه دوسال بعدش  شدیداشت جور م زیشکرخدا همه چ!بخت يروونه شون کردم خونه .دادم و با آبرو

!سرم اومد يا

 یکیشر هی!شد چارهیروز بهم گفت که ب هیباالخره م !فتح اله خان ناراحته و تو خودش دمید یبود که م یچندوقت

و اون پول و جنس گرفته و زده بود به چاك و  نیتو بازار از ا نیبه اسم و اعتبار ا ایگو.حروم لقمه بود یلیداشت که خ

.افتاده ریفتح اله خان گ قهی

روز اومد و  هی!باال قرض دهیو م فروشهیبود تمام ملک و امالك و حجره ش رو م ياله خان م که آدم آبرودار فتح

گفت ورفت تو اتاقش و  نویا»!خونه مونده نیواسه من فقط هم!میشد چارهیب گهیزن از امروز د«نشست تو خونه و گفت

پتو صدا هق هقش رو شنفتم و دلم  ریاز ز.بودم دهیند وش ر هیتا حاال گر!رو سرش دیو پتو رو هم کش دیروتشک خواب

 میشام رو که خورد.رونیهاشو کرد و آخر شب واسه شام ازاتاقش اومد ب هیگذاشتم خوب گر.گرفت شیبراش آت

مگه تو از من .شهیدرست نم يزیاز غصه خوردن که چ.که افتاده هی یحاال اتفاق!بهش گفتم مرد ضرر به جونت نخوره

مطمئن باش که خدا فراموشت  یداشت ریدست خ شهیتوام هم.خدا رفت جلو دیفکر کرد و به ام دیبا!؟يکمتر

خدا خواست و دوباره  دیشا.واسه حشمت خانم سمینو ینامه م هیخدا فردا  دیبه ام.نرفته ادمیتو  يها یمنم خوب.کنهینم

.جور شد زیهمه چ

با اون سکته،نصفه تنش !ش نداد و تو خواب سکته کرداما غضه امون دینگفت و بلندشد ورفت و گرفت و خواب یچیه

حشمت خانم  ياز رو نکهیخالصه طالهامو فروختم و خرج دوا درمونش کردم و با ا!فلج شد و افتاد رو دست من
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اما جز شما  هی یپرروگ دونمیم«اول نامه م براش نوشتم که.نامه براش نوشتم هیاما چاره نداشتم و  دمیکشیخجالت م

سه تا  يروز هی.يدر راه خدا آزادم کرد يروز هی.دست شما ریآوردنم اونجا و شدم اس يروز هی.ارمرو ند یکس

اما چه کار کنم که  اهیروم س.ندارم یجز خدا و شما پناه.حاال باز گرفتارم.يداد يو بهشون ازاد يدیخواهرم رو خر

«.یمونیمثل مادرم م

 يروز هیکه  یهست یبرام همون حشمت خانم یو چه نکن ینچه کمکم ک«رو براش نوشتم و آخرش گفتم انیجر بعد

اگه دستتون بسته بود و .شهیاز احترام و محبت تو دلم کم نم چیه.دیرو به من بخش یمنفعت خودش رو زد و زندگ دیق

 تسینوشتم و نامه رو تموم کردم و نشستم منتظر،ب نارویا»نینامه م رو ند ن،جوابیکمکم کن نینتونست گهیهرجور د ای

 نویا«نامه داد دستم و گفت هیکه مهر و موم بود با  کیچمدون کوچ هیاومد در خونه و  يرمردیپ هیروز نگذشته بود که 

.گفت و رفت نویا»خانم واسه شما فرستاده

.تو خونه و نامه رو وا کردم دمیپر

 یم!حم و مرووت صفت توئهبا مرووت بود که ر یلیاتش بگذر که خ ریزن رو شاد کن و از سر تقص نیخدا روح ا يا

 یعنیجواب نامه رو ندم !ها یحرفا بزن نیاز ا نمینب گهید«همون اولش نوشته بود!نوشته بود تو نامه؟ یچ نیدون

 ،دستتیت پول فرستادم تا هر وقت که الزم داشت واسهچمدان  هیبا نامه !بادا بلرزم نیکه از ا ستمین يدیمن ب!؟یچ

«حشمت.سه م کاغذ بفرس و خبرم کنوا يهر موقع م گرفتار شد.باشه

گفت  یم.کردیباور نم.تو اتاق فتح اله خان و پول ها رو بهش نشون دادم دمیپر!پر پول بود.چمدون رو وا کردم در

 ایخواهرش باشه و  خوادیم یکیحاال اون !گهید یکیبده دست  یسند و مدرک یهمه پول رو ب نینفر ا هیکه  رممکنهیغ

تو هم که .کار کردن ندارم يم و جون و قوه  لیعل فعالمن که «به صحبت ،بهم گفت ییو دوتا میخالصه نشست!مادرش

بهش اعتماد دارم تا برام  یلیفالن که تو بازاره و خ یدست حاج میپول رو بد نیا دیبا.آد یازت برنم يو کار یزن هی

و  يکار کرد کتیشر نیسال با ا دهجیه فدهیبقول خودت ه.اعتماد ندارم چکسیگفتم اوال من به ه»باهاش کار کنه
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اگه به من !ن؟یکرد یم کاریبعدشم شما مگه تو بازار چ!ادیاز آب در ب یچ یکه حاج یدونیم یحاال چ!شد نیا خرشآ

تا پاره ت  یگرگ باش دیاونجا با!آد؟ یمگه تو بازار کار کردن از تو برم«گفت.بکنم ییکارا هیبتونم  دیشا يبد ادی

دست به  نیجنس رو ازا یو گاه میکرد یوارد م خارججنس از  یگاه«؟گفتيکردیکار م یر چگفتم تو توبازا».نکن

ردش  شدیگرون م یو وقت میکردیهم جنس رو از تو بازار جمع م یروش و گاه میدیکش یو م میکرد یاون دست م

اصال !کنه؟ یو دالل نهیجا بش هیکار شد که ادم  نمینگاهش کردم و گفتم آخه ا»!اومد یم رمونیگ يزیچ هیو  میکردیم

 کاریپس چ«گفت!گهیبال سرمون اومد د نیهمونه که ا!ندازهیمحبت م يدالل ها ادیآدمو .آد یبدم م یداللمن از اسم 

مات نگاهم کرد .باشه و هم خلق خدا یکه هم خدا راض يگفتم کار»آأ؟ یازم برم يچه کار لیو ذل لیتن عل نیکنم؟با ا

اومد  یم يشناختم که گاه گدار یم رو یکس هیحشمت خانم  يبودم و خونه  اون وقتا که تو جنوب«که گفتم

برام از کارش صحبت  يروز هی.زایچ نیبود و بلوز و ا یکارشم جوراب باف.کردیم یبود اما تو خارج زندگ یرانیا.اونجا

کارا به زبون آسون  رنجویزن ا«گفت».رانیا میآر یم یو دستگاه جوراب باف میریگ یرو م ییجا هی ياگه تو بذار.کرد

تو «گفتم»!ن چه برسه به تو دهیجور کارا زائ نیبار ا ریگنده گنده هاش ز!؟يایاز عهده ش بر ب یتونیآد مگه تو م یم

پس تو  گفتم»کردمینه اصال فکرشو نم«کرد و گفت يفکر هی»فراهم کنم؟ یپول نیهمچ هیکه من بتونم  يکردیفکر م

ما که آب از . سین دیواله از تو بع«و گفت کرد يفکر هی»رم جلو یگم و م یخدا م دیبه ام.شم یاون کارم حتما موفق م

«.باداباد یهرچ.سرمون گذشته

کرده  دایطرف رو پ ایهفته بعدش گو هیرو براش گفتم  انیم به حشمت شروع شد و جر یفرداش نامه پرون خالصه

 هی يو جلد دمیرو خر نیزم هیشهر  رونیب نجایا منم.شم یم کیبخواد با من شر يبود و اونم گفته بود که اگه زر

که اومد دستگاه  يبفرسته اما تو بار رامب یساختمون بزرگ توش ساختم قرار بود که فقط دستگاه جوراب باف

درست  یکیپالست يزایچ شهیدستگاه م نیگفتن با ا یآوردم اما م یمنکه ازش سر در نم!م آورده بود کیپالست

 شیش نیپدرم در اومد تا ا!هلو برو تو گلو بودها نیفکر نکن.روبه راه شد زیتا همه چ دیل کشماه طو شیخالصه ش.کرد
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و  نیده و زم يچون بچه  شدمیخسته نم.دمیترس یشدم و نه م یکه بود من از کار نه خسته م يزیفقط چ!ماه گذشت

!بود ختهیر ازیچ یلیحشمت خانم ترسم از خ شیچون تو اون چندسال پ دمیترس ینم.بودم يکشاورز

حشمت خانم هر دفعه  ياز شما چه پنهون چندبار اومده بود جنوب خونه .گفتم اسمش صادق خان بود یکه م اروی نیا

کردم که چه  فیبراش تعر دیبعداز چندسال منو د یوقت.م خوب بود یلیخ یعنینبود  يادم بد.م فقط منو خواسته بود

الحقم .کنمیاومد و گفت منم همه جوره کمکت م شخوش یلیخ کنمیو دارم نجابت م دمیاز اون کار دست کش يجور

 هیچند وقت بعدم .من اریو دم و دستگاه رو گذاشت در اخت نهایماش زایچ نیبدون قرارداد و ا!که حرفش حرف بود

منم شروع کردم به کارگر  دیاون که رس.رانیفرستاد ا لماجید هیرو که متخصص اون دستگاه ها بود با  یخارج

کارخونه رو  دیخدا کل دیداد و به ام ادیطرز کار کردن با دستگاه ها رو به کارگرا  هی یخارج صهخال.خدام کردناست

اونم !اما کار گرفت.دیماه طول کش 9 رونیب میمحصول رو داد نیکه اول يتا روز میکه شروع به کار کرد ياز روز.میزد

 دایهواخواه پ یکل رونیجوراب ما اومد ب ابود که ت نیا که شدینم دایجنس پ رانیآخه اون وقتا تو ا!یچه گرفتن

جور  نیو بشقاب و ا یکیپالست وانیو ل یکیمثل شونه و سبد و کاسه پالست ییزایم چ گهید ياون دستگاه ها.کرد

 یپول نیهم نیرو که به حشمت داشتم دادم و ع ییسال تموم قرض ها هیسر !خالصه کار گرفته بود.ساخت یم زارویچ

بهم داده رو که

م برم و  هیکنم اما به حاش يروده دراز خوامینم.ششیروز ورداشتم و رفتم جنوب پ هیرو پولش گذاشتم و خودم  بود

باغ و از  ياونجا جلو دنیتا رس!حشمت خانم نیا نیبود ا یچه جور زن نیکنم تا بفهم فیرفتن اونجارو براتون تعر

تا .اومده يفکر کرده بود که مشتر.باغ رو وا کرد رعه دربون ددف هیشدم و چمدونم رو در آوردم  ادهیپ نیماش

 يزر نیبهش بگ.با حشمت خانم کار دارم«گفتم ن؟بهشیدار کاریچ دیپرس.چشمش به من افتاد تعجب کرد

وبغلش  دمیخود حشمت خانم اومد دم در باغ پر دمیبعد د قهیچند دق.رفت و به حشمت خانم خبر داد اروی».اومده

تاحرکت کردم جلومو گرفت و باخنده .چمدونم رو ورداشتم که برم تو الیخ یبعد ب!هیوسه و گرکردم وماچ وب
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مخصوصا  نهیبب یکس دینبا نجایتورو هم ا.سین بینج يزنا يجا نجایا«و گفت دیخند»گهیتو د میبر«گفتم »کجا؟«گفت

دوست داشته  گرویدور همد دازیکه گفتم من و تو فقط با نیهم«گفت»!حشمت خانم؟ هیحرفا چ نیا«گفتم»با من

از کارگراشو صدا کرد و بهش  یکیبه موهام و بعد  دیاومد جلو و منو بغل کرد و ماچ کرد و دست کش»!میباش

«مطمن خبر کن که برش گردونه تهران يراننده  هی.نجایاومده ا یخانم اشتباه نیغالم ا«گفت

 نیکه وضع کارخونه خوب شده بود باخبر بود ماش انمیاز جر.چمدون پول رو دادم بهش.خبر کنه نیغالم رفت ماش تا

.تهرانم کرد ياومد و منو نشوند توش و روونه 

 نیبه ا!فقط پول خودشو ورداشته بود.که براش برده بودم ياضافه ا ينفر رو فرستاد با پول ها هیروزبعدشم  چند

!یگن مردونگ یم نیبه ا!معرفت گنیم

«روشن کرد وبعد گفت گهید گاریس هی»

که کردم  یفقط اشتباه.پر شد مونیزندگ يساله تموم چاله چوله ها هی.کار گرفت نیمن که شماها باش يآره بچه ها ـ

 شیکارا خوب پ يخالصه همه .کنمیم فیبود که بعدا براتون تعر میگ یتجربگ یو ب یبود اونم از خام زیچ هی

به ننه و بابام  تونستمیو هم م گذشتیخوب م ام یداشت هم زندگ یفروش خوب میکردیم دیکه تول ییجنس ها.رفتیم

گفتم حتما  ومدیبار که نامه واسه حشمت خانم نوشته بودم جوابش ن هی نکهیبود تاا ينجوریاوضاع هم.و خواهرام برسم

برام نوشته بود که حشمت خانم .رو نوشتم که چندوقت بعدش عباس برام جوابش رو داد یدوم دهیبه دستش نرس

!سرطان گرفته بوده امرزیبا خد ایگو!مرده

«حشمت خانم فاتحه خوندن و بعدش گفت يخانم شروع کرد برا يزر میدیسرگذشت که رس ينجایا»

 يجا یسرنخ اصل رمیفقط مد نجایمن ا يزر«گفت که یبه من م شهیدرسته که کارش بد بود اما هم.رحمتش کنه خدا

!اونجا شده بود ریاس يداخته بودنش و مجبورکار ان نیتوا گهید یکس امرزمیحتما اون خداب»!س گهید

نبودم اون روز اصال کارخونه نرفتم وتاشب براش  يوزار هیکه اهل گر یمن.ناراحت شدم دیخبر که بهم رس نیا خالصه
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.نبود ایاز اون عمرش به دن شتریداره اونم ب يعمر هی یخب باالخره هرکس.کردم هیگر

!میهم بگم و بساط رو جمع کن ته مونده ش رو.داستان منه يآخرا گهید

شب فتح اله خان تو رختخواب حالش بد  هیساله بودم که  يو خرده ا یحدودا س.گذشت  انیجر نیم ازا گهیسال د هی

.فرداش کفن و دفن و تمام!هی یبتیچه مص گهید نیمونده بودم که ا!تموم کرد میشد و تا دنبال دکتر فرستاد

شد و دست  دایبچه هاش از خارج پ يسه ماه بعدشم سرو کله .تو روزنامه یو آگه میانجصار و وراثت بد میشد مجبور

!گذاشتن رو تمام اموال

!نداشت؟ گهید يزیـ فتح اله خان که چ بابک

بودم و سندش به نام اون  دهیتمام کارخونه رو به نام اون خر یعقل ینداشت اما منه خر از رو ب يزیچ.خانم ـ بعله يزر

 يکه هس جبران محبت اون روز يهرطور خواستمیم یعنی.نبود اما من بهش اصرار کردم یش راضخود چارهیب.بود

تنم و دوتا  يوقت متوجه شدم که خودم موندم و لباسا هیجونم براتون بگه که .رو که منو از جنوب آورده کرده باشم

!لیعل يخواهر تو خونه و ننه و بابا

!د؟یبهتون نرس یچیـ از ارث ه بابک

.م کرده بود غهیص!عقدش که نبودم!خانم ـ نه يزر

مدت  هینداشتن  دنیشده بود که جا و مکان واسه خواب يطور!و منگ بودم جیهفته گ هیخوردم که تا  يضربه ا نیهمچ

گذاشتن جلومو  یپول هیدست آخر بچه هاش .دیبند نشد و حرفمم تو دادگاه نرس ییکردم اما دستم به جا یدونده گ

حشمت خانمم نبود که بهش  کهید رونیزدم ب ازخونهطرف وبلندشدم و  هیمنم پوال رو پرت کردم !يگفتن خوش اومد

ننه و بابام گفتم حداقل  يول گشتم و آخرش خسته و مرده راه افتادم طرف خونه  ابونیتا تنگ غروب تو خ.پناه ببرم

.داشته باشم یسرپناه هیبرم اونجا که 

«!؟يتو زر ییکجا«ا رفتم تو خواهرام گفتمت.اونجا دمیو کسل و دمق رس خسته
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 کاریبود و چ یک نیدینفهم«گفتم»!اومده دنبال تو نیبا ماش اروی هیصبح تا حاال چندبار  از»«گفتن»چطور؟«گفتم

نه ناهار خورده بودم و نه  نکهینزدم و با ا یمنم حرف گهید»نجایا گردهینه فقط گفته فردا صبح دوباره برم«گفتن»داشت؟

اصال .کردن دارمیصبح بود که خواهرام ب!دمیروم و خواب نداختمپتو ا هیاتاق و  هیگوشه تو  هیراست رفتم شام،به 

و کنار حوض اب نشستم  اطیبلندشدم و صبحونه رو خوردم و رفتم تو ح یباالخره زورک.بلندشدن رو نداشتم يحوصله 

 تکه با حرک ییبه موج ها يهمونجور.تهران میاز ده اومده بود یافتادم که همگ يروز ادیدستمو کردم تو آب و .

چقدر گذشت که زنگ در رو  دونمینم!دمید یرو تو اونا م میو زندگ کردمینگاه م شدیدستم تو اب حوض درست م

بلندشدم و رفتم دم »چندبار اومده بود،اومده روزیکه د ارویهمون «خواهرم رفت درو وا کرد واومد به من گفت.زدن

 يشما زر«با احترام بهم سالم کرد و گفت.رو داشت اه یمامور مخف ي افهیق.ت و شلوار و کراواتمرد بود باک هی.در

 زیچ نینترس اصال«ارم؟گفتیب فیتشر دیکجا با گفتم»نیاریب فیبا من تشر دیشما با«بله گفت گفتم»ن؟یخانم هست

تو  رفتم»نهیشمارو بب خوادیم یکس هی«ام؟گفتیکجا ب دیفقط با!دمیترس یم بود من نم یمهم زیگفتم اگه چ»!سین یمهم

 يساعت بعد طرفا مین.میوراه افتاد میشد نیوسوار ماش رونیو اومدم ب دمیم رو ورداشتم و کفشامو پوش فیخونه و ک

.تو میو رفت میشد ادهیپ ییو دوتا میساختمون بزرگ واستاد هیشمال تهران جلو 

سه چهار جا جلومونو گرفتن اما !دنیرو راه نم یکه هرکس هی يهس طور ییهرجا نجایکه ا دمیهمون وارد شدن فهم تو

نفر بود که  هی یاتاق منش ایاتاق که گو هیتو  میو طبقه دوم رفت میباالخره رفت!رفتن کنار یم دنید یرو م اروی نیا یوقت

شما «ن گفتبعد برگشت و به م قهیو خودش رفت تو دفتر و دو دق تمنو اونجا گذاش اروی.ذاشتنیهمه بهش احترام م

 نیو نذار نیپشت در واست نیو هم رونیب نیاریب فیخانم شمام از اتاق تون تشر«گفت هی یبعدش به منش»تو نیبفرمائ

از  ارویبلندشد و با  زشیو هفت هشت ساله بود از پشت م ستیدختر ب هیم که  یمنش»!تو اتاق شما بره یحت چکسیه

 رونیاتاق ب یکیش رو هم از اون  یمنش یحت نهیمنو بب خوادیم یقتکه و هیک نیمونده بودم که ا!رونیاتاق رفتن ب

!کنهیم
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 هیگوشه  هیبزرگ بود ته دفتر  یلیخ.به دفتر انداختم ینگاه هیتو و  رفتم»نیبفرمائ«گفت یکی.جلو و در زدم رفتم

 هی!ه مات موندملحظ هی.دفعه خشکم زد هیکه رفتم جلو  یچند قدم هی»تو نیبفرمائ«دوباره گفت.واستاده بود يمرد

کنم و خرخره ت رو  داتیچندوقته که دنبالتم تا پ یدونیم!تف به گور به پدر نامردت جالل«دفعه کالفه شدم و گفتم

همونه «گفتم!ابرو دارم نجایبه خدامن ا يزر«رفت و در دفترش رو بست و گفت دیدوئ دیخندیهمونطور که م!بجوئم؟

گشتم که پرت  یم يزیچ هیدنبال !کنمیولت نم.ارمیتا پدرت رو درن یتدونسیم!يکرد رونیت رو از اتاق ب یکه منش

باهام  یخواست يبعدهرکار.اما اول به حرفام گوش بده.اری؟بياریپدرم رو درب يخوایم.باشه «کله ش که گفت وکنم ت

که ترسم  مدید زایچ نیانقدر ازا!بذار سرجاش«آوردم که گفتم رونیب ریهفت ت هیبعد اومد جلو و ازپشت کمرش .بکن

و  دمیخند»!جا منو بکش نیهم یاگه خواست دحرفام که تموم ش.ریبگ ایب«گرفت طرف منو گفت ررویهفت ت!ختهیر

 یدونیدوما م!هیخال ریهفت ت نیاوال که ا!دادن ادیبه من  زایچ یلیخ یفروخت يکه منو برد ییاونجا!جالل یخودت«گفتم

حرفام که تو  نیچهارما بدون که من زرنگ تر از ا!کشم ینم انجیسوما اگه بخوام ترو بکشم ا!ستمیمن آدم کش ن

و يبخوا

تو و  ادیم ب یاگه بگم منش«و گفت دیقاه قاه خند!یم گ یچ نمیحرفت رو بزن بب!یخامم کن شیو نما ارتیت نیبا ا یبتون

واسه  یناسالمت.يزر ستمیاون جالل سابق ن گهیکه آبروم بره؟من د یکنینم ادیداد و فر ارهیب ییبرامون قهوه و چا

ها  يقشقرق باز نیمن اهل ا!رینترس جناب نخست وز«و گفتم دمیخند»!راسواشم ینکن دادیداد وب!شدم یخودم گه

بعد خودش اومد و دست منو گرفت و .ارهیو برامون قهوه ب ادیبود گفت ب رونیش که ب یخالصه رفت و به منش»!ستمین

 يدار دمید. شهیم یاالن دو سال.وقته که دورا دور مواظبتم یلیخ« گفتمبل نشوند و خودشم نشست جلوم و  هیبرد رو

 هیکه سا يپس حاال حتما اومد«گفتم»و مزاحمت نشدم ومدمیجلو ن.و وضع کارخونه تم روبه راهه یکنیت رو م یزندگ

ونه رو از چنگت که کارخ دمیکه برات افتاده باخبرم،فهم یینه بجون تو من از تمام اتفاقا«و گفت دیخند»!؟یسرم بش ي

منو  يخوایدفعه حتما م نیبکنم گفتم ا.که بهت کردمو يا یجبران بده خوامیگفتم خب حاال منظور؟گفت م.در آوردن
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گفت !سیجنوب ن یحداقل هواش خنکه و به گرم.سیاتفاقا بدم ن!به روس ها یطرف شمال و بفروش يببر

چقدر خوش !بگوبد بود برات؟گفتم نه به جون تو و گفت جون من راست رخندهیبعد زد ز!ها يبر یآبرومو م!سیه

دمت دست  یبرمت اون طرفا و م یو م دارمیروز ورت م هیبود  ایبه دن ياگه عمر شاالهیا!یجات خال!گذشت اونجت

 هیو میخنده و گفت حاال ما جوون بود ریدوباره قاه قاه زد ز!آد یبدشون نم دیمف دیسف ياتفاقا ازمردا!از اون عربا یکی

 يهرکار ایو  شهیمون پاك م نیکدورت ب ای.چهار تا جمله برات بگم خوامیم.گمیم یچ نیگوش کن بب.میکرد یغلط

تو و خواهرت و ننه و بابات خبردارم  یگفت من از تمام زندگ.نیگفتم گوشم با شماس بفرمائ.با من بکن یخواست

 کارایزت گرفتن و تو هم واسه خواهرات چو ا زیبچه هاش همه چ نکهیدادگاه و مردن فتح اله شوهرت و ا انیازجر

ازم گذشته و  یاما حاال سن کردمیپول م يرو برا يهرکار یدرسته که تو جوون.برمهمه باخ یو چ یو چ یو چ يکرد

شوهر  هیاونم  يو بعد از ده دوازده سال شوهردار ینشد که تو بعد ازاون همه سخت یدلم راض قتشیحق.پخته تر شدم

جبران کاربدت  يحاال اومد یعنیگفنم که .يدیمخصوصا حاال که خرج به خونواده رو هم م!يبخور نیزم ينطوریا ریپ

بود که شوهرم منو ببره و  نیگفتم قسمت من ا.که باتو کردم جزو سرنوشت و و قسمتت بوده يکار ؟گفتیرو بکن

خونه و خونواده سرنوشتت بهتر تو اون  یکنیفکر م کردمینم نکارویمن ا رمیگفت گ!خونه تو جنوب؟....هیبفروشه به 

 ينجوریحاال مال تو ا.هس یجور بدبخت هی یهر کس یتو زندگ باالخرهگفت !نگفتم يزیچ گهیشد؟دیاز خواهرات م

ان تو فکرم به خودم  هی.کنمیدر عوض منم کمکت م.یو گذشته ها رو فراموش کن یکه منو ببخش خوامیازتم م.بود

 هی تونهجالل ب نیخراب ا تیموقع نیتو ا دیحاال شا!شورن یون رو که با خون نمدنبال انتقام باشم؟خ دیگفتم چرا با

چه  نمیحاال بگو بب.ستمین يا نهیبود که بهش گفتم من مثل شتر ک نیا!بدش بشه يبه من بکنه تا جبران کارا یکمک

 یلیبالم خمن االن دست و .گمیم یچ نیحاال گوش کن بب!به تو زن نیآفر«؟گفتیبهم کمک کن يخوایم يجور

.برنامه هاشم جور کردم فقط مونده که شروع کنم مامبزنم و ت يکار هیدست به  خوامیم.م هم خوبه یوضع مال.وازه

گفت  نویتا ا»اونجا سیو رئ ریمد یتو بش خوامیبزرگ بسازم م يکاباره  هی خوامیم!کاباره«رو؟گفت يگفتم چه کار!
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!سیطمع ن یرو ورداشتم و بلندشدم و گفتم سالم لر ب فمیک

ترو .خداحافظ شما.ورداشتم یگ...و یقربونت جالل خان من خیلی ساله که دست از رقاص!به خیر مارو به سالمت ترو

 يتا صدا.زد به در یتق یکیگفت  نویتا ا!جلومو گرفت و گفت صبرکن بابا دیبلندشدم که برم پر!به امان خدا دمیبخش

 دمیترک یم داشتم»نیبفرمائ«و بعد با تحکم گفت تها رو گرف سیرئ افهیو ق زشیپشت م دیپر دیدر زدن رو شن

کارا  نیتا اون داشت ا.و رفت زیاومد تو اتاق و برامون قهوه آورد و گذاشت رو م ینیس هیش با  یخالصه منش!ازخنده

ومد ش رفت بلندشد و ا یمنش یخالصه وقت!نخندم یعنیکه  کردیبا چشم و ابرو به من اشاره م یجالل ه.کردیرو م

گفتم !میلقمه نون بخور هیتا  ارمیهزار جور ادا درب دیاز صبح تا شب با!جون؟ يکنم زر کاریچ«باخنده گفت و نطرفیا

تو کار  يگفتم پس افتاد!میکش یآدم م!میریگ یآدم م!میفروش یآدم م!میخریآدم م ه؟گفتیچ نجایاصال کارتو ا

 ؟گفتيتا حاال قهوه خور شد یگفتم از ک بگمخور تا بهت قهوه ت رو ب نیگفت حاال بنش.بود از خنده  ؟مردهیقصاب

گفت .ستمییگفتم من اهل قهوه خوردن ن!خورهیقهوه م ییچا يجا بزنه جا یخودشو آدم حساب خوادیم یهرک گهیاالن د

گول زدنت رو دارم نه  الینه خ گهید يحرفت رو بزن گفت بخدا زر خوامیگفتم نم ارنیب ییبرات چا گمیم نیتو بش

بدبختت امخویم

بجون  یول.اونجا ریمد ذارمیم گروید یکی يایکاباره رو جور کردم که بسازمش حاال تو هم ن نیمن تمام برنامه ا.کنم

اگه االن جالل به دادم نرسه هم  دمیحساب کردم د.آن رفتم تو فکر هیجبران گذشته هارو بکنم  خوامیدوتا بچه م م

 يکارخونه  هیجالل تو پول بده و من  ایبود که نشستم و گفتم ب نیا.میش یم هچاریخودم همه خواهرام و ننه و بابام ب

سوما دستور .سین يمثل کاباره دار يدرامد چیکاباره رو کردم اوال دوما که ه نیا يگفت من تمام کارا.راه بندازم گهید

رفت  توش یخارج یکل!هتهران بزرگ شد.سین یشوخ!بشه یبزرگ و حساب يکاباره  هیشهر صاحاب  نیاز باالس که ا

و هم من صنار سه  شهیهم وضع تو خوب م يبعد گفت به جون تو زر!کاباره باشه یب دیکه نبا تختیپا.کنن یو آمد م
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گفتم .یچیبه جون بچه هام ه ؟گفتيخوایازم م یچ گهیکاباره بودن د ریاز مد ریگفتم غ.آد یم رمیاز بغلش گ یشاه

 يکردم موقغ رفتن از تو کشو یخالصه ازش خداحافظ.اغمسر ادیخودش ب گهیبهم وقت بده قرار شد دوسه روز د

گفتم .ریبگ.دستت تنگه دونمیم.يزر ریبه پول اونوقت پنج هزار تومن درآورد و داد به من و گفت بگ زشیم

هکار گنا ادیگرفتم و گفتم حاللت کردم که توام ز.حاللم کن.بد کردم یلیمال خودتع من به تو خ ریگفت بگ.خوامینم.نه

!میدار يبد وزگارر.ينبود

 هی یحت!جور کارا نرم اما نشد نیبرام وابشه که دوباره طرف ا یراه دیزدم تا شا ياون دوسه روزه به هر در تو

اما اونم  میندازیرو باهم راه ب يکار هیکمکم کنه که  دیکه دوست فتح اله خان بود که شا یهمون حاج شیسررفتم پ

مجبور شدم که کاررو با جالل شروع کنم  گهید!سرداد رامکردن منو ب غهیص يتازه زمزمه  چیبهم رو که نشون نداد ه

مدت  نیتو تمام ا.میو تموم کرد میکاباره بزرگ رو ساخت هیتا  دیطول کش شتریخرده ب هیسال  هی.دردسرتون ندم

م کاباره تموم شد همه رو به نام  یتو وق دیخریکاباره رو م نیم زم یوقت.کردیرو اداره م میو زندگ دادیجالل بهم پول م

هر  یالبته نه فکر کن!اونجا شدیم امتیشبا ق!کارمون هم گرفت.ادیب ونیبه م یاز اون اسم خوادیگفت نم یم.من کرد

 یجور کارا راض نیدلم به ا!بود نیدل من چرک يگوشه  هی شهیکارشروع شده بود اما هم!ها میدادیرو راه م یالت و لوت

!بود؟ یچ نبود اما چاره

منم .تو جاده شمال رفته ته دره و و تموم کرده نیروز خبر اوردن که جالل با ماش هیهشت ده سال بعدش  هفت

 یکیپول و حق  نکهیبه ا يکار ما که حالل نبود وا.نکردم و تا دوسال بعد تمام حقش رو دادم به زن و بچه ش ينامرد

!میخوردیرو هم م گهید

.اومد یو پول رو پول من م کردیکابارهه کار م.گذشت هگید يروزام مثل روزا اون

صحبت  دمید یوقت.تو مملکت دیچیانقالب پ يساله بودم که زمزمه  يپنجاه و خرده ا يباشه حدودا ادمیدرست  اگه

 گهیراستش د.نجایفروختم و فرار کردم اومدم ا متیروز کاباره رو به ثلث ق هیشده پولهامو همه رو دالر کردم و  يجد
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حساب کردم اگه انقالب بشه .هی يچه جور کار يدار هکه کابار دونستمیخودمم م.رو نداشتم دنیکش یجون بدبخت

رو فروختم و اومدم  میبود که خونه و زندگ نیبود ا اهیمنم که تا دلت بخواد س يآن پرونده  یسراغ ماهام م

ازم گذشته بود و کار  یسن گهیمنم که د.اجازه ندادناما بهم  يدیدوباره خواستم برم تو کار تول دمیکه رس نجایا.نجایا

اون شبم رو  يبرنامه .شمام شیپ نجامیحاالم که ا.دمینفنر خر هیکاباره رو از  نیبود که ا نیا.تونستم بکنم یگه م نمید

!خودتون نیدیهم که د

 راهیو هم به هموطنم بدوب بوناایافتم تو خ یو راه م خورمیم يتا خرخره زهرمار رهیگیدلم م یلیخ گهیکه د يگدار گاه

تو خونه م تو !وجب خاکش هیواسه .رانیواسه ا زنهیدلم پر م!کنکیو بوشون م کنمیو هم از راه دور ماچ شون م گمیم

و قربون صدقه ش  ستمیا یجلوش وا م رمیهر شب م.رو زدم رانینقشه بزرگ ا هیاز اتاقا که اتاق خوابمه  یکی

 نیا خوامینم.که حداقل بذارن نعشم رو تو خاك خودم چال کنن نهیارزوم ا!رم بخورهاون خاك تو س يدرد وبال.رمیم

.طرفش دوئمیاشاره بهم بکنن باسرم هیاگه .خاك وطنش تو سرش بشه.شهیآدم اگه خاك تو سرم م!رو بهیخاك غر

ن؟یکنیم دایپ یمشکل.رانیا نیکه اگه بر نیدون یم ياز کجا ـ

روش و  ذارنیم م گهیصدتا د.که بشه يهرخبر رانیتو ا.نجایا میشنف یم ییزایچ هی ختهیخانم ـ خب جسته گر يزر

!هیچه جور نیدون یو م نیبود نجایخودتون که ا.دنیمون م لیتحو نجایا

 يریکه سر پ ترسمیکه م نهیواسه ا رانیا گردمیاگه برنم.رو کردم میترسم عمرم رو گذروندم و زندگ یاز مردن نم من

 دمیکش یبه حرفام و درد دلم گوش نکنه که چ چکسیه نکهیواسه ا گردمیاگه برنم!بشکوننم مترسیم!حرمتم کنن یب

از دلش  یروونیسنگ شده باشه و اون مهرومحبت ا لترسم هموطنم د یم.کارا افتادم نجوریشد که توا يو چه جور

وطن و هموطنم رو زشت و  چشمم اگه قرار باشه نیکورشه ا!نمیرو بد بب یرانیو ا رانیا خوادیدلم نم.رفته باشه

!دنیاشاره ازمابه سردو کیوگرنه از او به .نهیبدبب

حرفا  نیحاال ا!نداره یتو زندگ یچیوطن ه یآدم ب نیشماهام بدون!رونیب میو اومد میمونه که ازش فرار کرد ازترسه
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رو براشون  رانیدم بخت تو اتا دختر  یاز س شتریتا حاال ب!کنمیم نیتا دانشجو رو تام ستیجا ب نیاما هم.گفتن نداره

جا براش سر و جون  نیاز هم فتهیواسه وطنم ب یاگه اتفاق.باشهدور ازش !بخت يجاهاز درست کردم و فرستادم خونه 

.دمیم

خانم؟ يشده زر یخونواده تون چ ـ

.شون یشون زنده ن و سر خونه زندگ هیبق یالبته ننه و بابام مردن ول.خانم ـ هستن هنوز يزر

 هیمثال  ایشوهر کنه جاهاز نداره، خوادیم يدختر هیکه مثال  دنیتا بهم خبر م. رانیفرستادم ا یهمونا پول م قیطر از

 رانیو دستم از ا نجامیمنکه ا.حاال راست و دروغش با خودشون  فرستمیخونواده محتاجن زود براشون پول م

همه رو .کم دلم قرص بشه هیاگه .دارم نجایموال او ا الم یکارخونه و کل هیکاباره  نیاز ا ریمن غ نیدونیم.کوتاه

.رانیبرم ا یو م دارمیو ورم فروشمیم

ن؟یندار يخاطره ا چیه نیکاباره داشت رانیـ از اون دوران که تو ا بابک

حشمت  امرزیکه من از خداب نیبدون نویفقط ا!هفتادمن يمثنو شهیخانم ـ چرا ندارم؟اما اگه بخوام براتون بگم م يزر

جوون رو که گول  ياز دخترا یلیخ کردمیم يکاباره دار رانیتو اون زمان که تو ا.گرفتم ادی زایچ یلیخ خانم

و روونه  دادمیبهشون م یپول هیو  کردمیم حتینص.اومدن اونجا یم زایچ نیمعروف شدن و ا يو به هوا خوردنیم

 يرقص و اواز و عرق خور.تو کاباره نیدون یم.پاشون اونجاها وا بشه ذاشتمینم.شون یسرخونه و زندگ کردمیشونن م

فالن .مثال فالن خواننده معروف بود.کاره نیآد که مربوط به هم یم شیپ ییزایچ شهیوسط هم نیتو ا.بوده و هس

مثال .کردیکله گنده بود رفت و آمد م یاونجاهام هرچ!فالن دخترك و خوشگل بود!داشت یقشنگ بدنرقاص تن و 

رد  یلیسب ریچند تاش رو ز هی!تونستم بهش نه بگم یکه من نم.دنبال فالن رقاص فرستادیماجودانش رو .مساریت یوقت

!دمغلط ب یتونستم نشون یآوردم اما همه ش رو که نم یو براش بهانه م کردمیم

!رفت یرفت دوست نداشت نم یگفتم دوست داشت م یرفتم به دخترك م یم



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨١

تو  شدیعوضش از فرداش پاشون وام!بگذرونن یشب رو با فالن هی دخترك هام ازخداشون بود که برن و نیاز ا یبعض

 شهیواله روم نم!دیرس ینم زایچ نیبه ا گهیدل خودم انقدر خون بود که د!به من مربوط نبود گهیکه د نایا!ونیزیتلو

وران من تو تمام د!نیبفهم دیشا گمیفقط سربسته م.نیبچه هام هست ياگرچه شماهام جا!رو بهتون بگم زایچ یلیخ

اون زمان که تو !تم لذت نبردم یکه شوهر داشتم از زن یکه تو جنوب اون کاره بودم و چه زمان یاون زمان م،چهیزندگ

 ممرد بودم که حکم بابا هیم که شوهر داشتم زن  یمردا و وقت شیرفتم پ یبا ترس و لرز و غصه م.بود نیجنوب کارم ا

کوزه گر از کوزه شکسته آب  گهیم!بابا مینگار که منم آدمم بگذراومد سراغم انگار نه ا یرو داشت و هر وقت م

!دمیاز لذتش نفهم یچیبودم و خودم ه نکارهیعمر ا هی!خورهیم

 نکهیدوما با ا!توش افتادم يکه کارم بده بوده اما اوال که مجبور نمیب یم کنمیو فکر م نمیش یتنها با خودم م یوقت

 کی دمیتازه فهم.کارش یفروشم بره پ یوامونده م يکاباره  نیشد ا نیه همچحاال ک.مونمیمجبور بودم اما االن پش

خدا از سر  دیفقط با. یگ چارهیو ب یجز بدبخت یاز زندگ دمید یچ!فنا شده میعمر زندگ کی.عمر راه رو اشتباه رفتم

!بگذره راتمیتقص

نگفت  یچیم ه گهیوشن کرد و ددرآورد و ر گاریس هیرفت تو هم و  يکه گفت اخم هاش بدجور نویخانم ا يزر»

هق هق  ياما از پشت در صدا.کلمه حرف بلند شد و رفت تو اتاقش و در رو بست هیکه تموم شد بدون  گارشمیس

!میدیآرومش رو هم من هم بابک شن

«ش رو گرفت طرف من یکیروشن کرد و  گاریو بابک دوتا س میتو سالن و نشست میبرگشت ییدوتا

!کارش یرفت پ يکرد میگاریس یشوخ یشوخ!وامونده رو نیکشم ا یبابا نم ـ

!ها رمیم یم رمیگ یم هیفردا سرطان ر پس

!يو مرد ياز دست بهار دق مرگ شد ادیتا بخواد سرطان سراغت ب!کارتو کشهیـ به اون جاها نم بابک

 ومدهیاز اتاق ن چطور!شده باشه؟ ضینکنه مر!س ازدهینشد؟ساعت  داریها چرا بهار ب گمیم!؟ يکرد یباز شوخ ـ
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رون؟یب

!یدخترا رو هنوز نشناخت نیتو ا!سراغش بدبخت يکه تو بر کنهیـ داره ناز م بابک

.کشمیرم سراغش و نازشون م ینازم که بکنه خودم م!به تو چه  ـ

!پاشو پاشو چهار دست و پا برو تو اتاقش و مئو مئو کن!ت کنن لیـ خاك بر سر زن ذل بابک

داشته  يزیچ هیشد  داریکه اگه ب ارنیبرامون ب يزیچ هی میزد یزنگ م یکاشک!مم نخوردهطفل معصوم شا!گمشو ـ

!ضعف کنه ترسمیم!بخوره میباش

.بار حرف منو گوش کن هین  یو تو زندگ ایب!یکنیضعف م يـ فعال که تو دار بابک

کنم؟ کاریکه چ ـ

 يمثل برادرم دوستت دارم قبول دار!منه یبختتوبد یبدبخت!غم تو غم منه یمن يتو پسر خاله  زمیعز نیـ بب بابک

نارو؟یا

کنم؟ کاریچ یگیخب آره م ـ

و با  یکن دارشیتو اتاق وب يو بر یبلندش دیاالن تو با!دم حجله کشت دیگفتن گربه رو با میاز قد نیارم نیـ بب بابک

!؟يخوابت رو واسه من آورد!خانم پاشو«یتحکم بهش بگ

شل .یبلند بگ يو صدا یبا حالت عصبان دیبا نارویفقط ا»!یاز گشنگ میم باش ضعف کردبرو تو آشپزخونه فکر شا پاشو

!يخوریسفت م يشل بد!پررو و حاضر جوابن  يامروز يدخترا.اثرنداره.ها ینگ

.«نگاهش کردم فقط»

 یم نویت همبه.بود نجایاگه باباتم ا.کنم حتتینص دیبا.ننه و بابات رو دارم نجاحکمیا گم؟منیبد م ه؟مگهیـ چ بابک

.گفت

.خرده بذار دهنش هیگرم کنم واسه ش ببرم  م؟پاشمیدار خچالیکنسرو تو  ـ
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!؟يشوهر کرد ای یبدبخت زن گرفت!هرتنه رو تو پرتنه؟ نیا!ـ خبه حاال بابک

!نهیبب هیپاشه مون شرم ته!گشنه مونو گهیبرو صداش کن بگو بابک خان م پاشو

!نسان عصرحجرا ریشب بخ!بابک يا یواقعا که وحش ـ

!برسر من تنهام ؟خاكيریـ اکجا م بابک

.ریشب بخ!خوش باش دانیبرو با مر ـ

«برام پرت کرد و گفت ییدمپا هیشدم که برم تو اتاقم از پشت سر بلند»

!کوفتت بشه شاالهیا ـ

سرش و واستادم  يرفتم باال.نشه داریو آروم در اتاق رو واکردم و رفتم تو و آروم در و بستم که بهار ب دمیخند»

.صداش کنم ومدیدلم ن!ماه بود تو خواب کهیت هیمثل .نگاهش کردم

 هیتخت بهار و  نیش رو مثل تشک پهن کردم پائ یکیلباسامو عوض کردم و از تو کمد دوتا پتو درآوردم و  آروم

 يموها.م باال سرشو اومد نیمتکارو گذاشتم زم.آن چشمم افتاد به صورتش هی.متکام ورداشتم و رفتم که بخوابم

قربون صدقه ش برم  یه خواستیدلم م.کردمواستادم و نگاهش !قشنگ و بلندش رو تمام متکاش رو پوشونده بود

که پاش رو توش  ییجا.روش و دوال شدم و کف کفشش دمیاروم پتو رو کش.بلندشه دمیترس.ماچش کنم ومدیدلم ن

«لبخند قشنگ گفت هیبا !دمیخجالت کش!کنهیمنو نگاه م شده و داره زیخ مین دمیتا بلندشدم د.ماچ کردم.کردیم

!ن؟یآرم یکنیم کاریچ يدار ـ

!کردم؟ دارتیب ـ

ودرکش  رسهیتو خوابم بهم م یکه امواجش حت قهیاونقدر عشق ت پاك و عم!با عشق ت!ـ آره اما نه با سروصدات بهار

!کنمیم

«و گفتم دمیخند بهش»
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س؟یگرسنه ت ن ـ

.نیرو زم رهیگیتنت درد م شمیپ ایپاشو ب!نه سـ چرا روحم گرس بهار

.روش ییدوتا میش یجا نم.نفره س هیآخه تختم  ـ

!میخوابیم نیرو زم ییدوتا!خدا که واسه هردومون جا داره نیـ زم بهار

  

ستمیب فصل

«بود که بابک دراتاقمون رو زد و گفت 9ساعت صبح»

تو امیب خوامیلباس تنش نباشه م یکس ـ

.توام برو بخواب بابک!گهید میبذار بخواب!؟یصبح اول صبح يدار کاریچ ـ

؟يکردیمطالعه م يشدیبلند م 7نبود که ساعت  روزیـ مگه تو تا د بابک

!گهیبرو د.خوندن ندارم زیامروز حوصله چ یول.چرا ـ

خودتونو !رو آوردم یخیو مردان مر یبرات کتاب زنان ونوس!فراموش بشه دینبا يروز چیه.مطالعه !يـ غلط کرد بابک

!آم توها یاالن م نیبپوشون

!!ها یهست يا وونهیعجب د!ا ـ

!پاشه فکر صبحونه باشه که دلمون ضعف رفت!بودنش تموم شده غمبریـ به بهار خانم بگو دوران پ بابک

 ي صبحونه هیدست شع و توش  ینیس هی دمیبهش بگم که د يزیچ هیبلند شدم و رفتم درو وا کردم که  یعصبان»

«!و مربا ریکه من دوست دارم و کره و پن یو تخم مرغ عسل ییچا يقور هیو عسل و  ریو ش مروین!کامله

!ـ اقا خدا قوت بابک

!زهرمار ـ
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!نیریش ییبا چا میکره مربارو دار نیـ زهرمامون تموم شده فعال هم بابک

و منم  دیش گرفت و اومد و لباسش رو پوشدو هیبهار بلند شد و رفت .و مزه داد دیاون صبحونه بهمون چسب واقعا»

«بابک تمام ظرفارو شسته و آشپزخونه رو مرتب کرده دمیکه د دمیدست و صورتم رو شستم و لباس پوش

!امروز بابک خان يبکار افتاد ـ

ا با تمام کار.نینزن دمیو سف اهیو دست به س نیباش ن،خوشیبگرد. نیامروز شماها آزاد هی یـ خره امروز پاتخت بابک

!رو بکنه رونیب يتون بره کارا یکیتون کارخونه رو بکنه و  یکی.به کار نیبچسب دیاما از فردا با.من

«موقع بهار اومد تو آشپزخونه و به بابک گفت نیهم تو»

رون؟یب ایکار کنم  دیخونه با ه؟تویبابک خان،من کارم چ ـ

ن؟ینوز اون قدرت هاتون رو داره نیحاال که شوهر کرد.نیشما اول به من بگ نیـ ببخش بابک

ـ آره چطور مگه؟ بهار

ن؟یهم دار يا گهیازشفا دادن قدرت د ریشما غ یعنیـ  بابک

.م دارم گهید يها ییتوانا هی.ـ آره بهار

!کنم یخونه رو م يمن خودم تمام کارا!نیکار کن خوادیشما اصال نم!ـ غلط کردم بابک

ار نکنه؟مثل من ک تونهیم ؟اونمیچ نیـ آرم بهار

!منم کرده يگوربابا.وردل شما و استراحت بکنه نهیتونه؟اونم بش یـ چرا نم بابک

.و پخت و پز و شست و شو رفت روب م گردن خودم دیخر.کنمیکارا رو خودم م تمام

!با شفادهنده جماعت وصلت کنه گهیبار د هیلعنت به پدر و مادرش اگه  اما

«ه و گفتخانم از تو سالشغش کرد از خند يزر»

!طفل معصوم؟ نیسر ا نیختیر ییدوتا!يآها ـ
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!داره ییبهار خانم چه قدرتا نیدونم ا ینگو که من هنوزم نم یچیه!خانم يزر سیـ ه بابک

!آدموها کنهیم م لیو ذل لیعل دهیهمونجور که شفا م نیدیدفعه د هی

.«گفت دیخند یکه م بهار»

.ها فقط در توان خدوانده هینوع تنب نیا.تونم بکنم ینمکارا  نیراحت بابک خان ،من از ا التونیخ ـ

 یشرته بزن هی نیهم.یخودتو خسته کن ادیز خوادینم.جارو بزن تو سالن هیـ پس بلندشو برو جارو رو وردار و  بابک

!تو کشو آشپزخونه س يریکهنه گردگ!نیبش ایبکن و ب يریگردگ هیبعدش !هیکاف

«آورد و اول گرفت جلو بهار و گفت ییو بابک برامون چا میستتو سالن نش میو رفت میدیخند یهمگ»

!اول عروس خانم خوشگل ـ

خرده بعد برگشت و  هیو از جاش بلند شد و رفت تو اتاق خواب و  زیورداشت و گذاشت رو م ییچا هیو  دیخند بهار»

«خانم و گفت يش رو داد به زر یکیش رو داد به بابک و  یکیبا خودش آورد و  ییسه تا بسته کادو

.قابل شمارو نداره ـ

ه؟یکارا چ نیدستتون درد نکنه اماا!میبود دهیاما پسرخاله سالم نشن میبود دهیـ مادر زن سال شن بابم

«برگشت و به من گفت بعد»

!ها یبکن دیکار توئه که با ناینره خر ا ـ

؟يداد یعروس يتو بهمون کادو یلینه خ ـ

 شمیتک پا بلند م هیم  شیپ ياومد ونیو با چشم گر يشد چارهیب یوقت.دومیعدا بهت مب.من حاال مونده يـ کادو بابک

!شمیآم محضر شاهد طالقت م یو م

.یبابک که نفوس بد نزن یالل ش ـ

گل  کنهیم زونتیآو ادیدرب کتیو ج یکن ادیروت رو براش ز!سین یبهار خانم که زن معمول نیا!بدبخت چارهیـ ب بابک
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!یت قشنگچه ساع!به به!خیم

!ن؟یدیترو خدا چرا زحمت کش!متهیم گرون ق یلیخ نیا!به به.دستتون دردنکنه بهارخانم واقعا

!یقشنگ ریچه زنج يآخه؟واقعا لطف کرد هیکارا چ نیخانم ـ بهارجون ا يزر

«و گفت دیخند بهار»

ا؟یکجاس رو یراست.اسیم مال رو یکی نیا ـ

داغش به دل مادرش  یاله!ول م کرد و رفت دهیبر سیگ!کجاس؟ دهیردونم دختره ورپ یچه م!ـ تو لباساشه بابک

!بمونه

!خجالت بکش!؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیبابک ا ـ

!تنش کرم بذاره یاله!ش رو تنم کنم اهیس یاله!کنم نشینفر خوادیدخترخاله توئه؟دلم م ایه؟رویـ چ بابک

«گفتمرو براش  انیکه من جر کردیهمونجور بابک رو نگاه م بهار»

.هیدختر صادق نکهیا یعنیرو بهت گفته  قتیکه اومده و حق نمیهم.هیدختر خوب ایـ رو بهار

 بشیشوهر کچل نص شااهللایا!زشتش ي افهیبا اون ق!بوف کور جغد!گوشت تنش رو مار و مور بخورن یـ اله بابک

!کنم ها يازش خواستگار خواستمیم!بشه

!کنهیم نیه نفرصد سال يرزنایمثل پ!خانم ـ نگاه کن يزر

پول  هیمنو جلو سر و همسر سکه  يکن چه جور گاهین!بجون گرفته شیات نیدلم رو سوزونده ا!کنم؟ کاریـ چ بابک

!بیو بدترک ختیر یب!کرد؟

.بود یاتفاقا دختر خوشگل.بود زشت نبود یهرچ ایخانم ـ رو يزر

@شیآن خواستگار یها که م يش رو ور داره ببره واسه اون کچال و گرگور یـ حاال خوشگل بابک

 يصدا!فونیتلفن رو زد رو آ يکه تلفن زنگ زد و بابک جواب داد و تا گفت الو،زود میدیخند یبه حرفاش م میداشت»
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mot»يبابک دکمه !بود ایرو e»

«تلفن و به من گفت يماها تو تلفن نره و دستش و گرفت جلو يزد که صدا رو

!آقا پسر اسیرو!شهیبراورده م دهیآرزو از اعماق قلبم به زبونم نرس ـ

!جواب بده زشته!اه ـ

.نیـ الو بفرمائ بابک

بابک؟ یـ خودت ایرو

!نیـ بله بفرمائ بابک

.ایـ سالم منم رو ایرو

!ارم یـ بجا نم بابک

!ایـ منم رو ایرو

!شست یونو مکه رخت چرکام میداشت بیکارگر زن زشت و بدترک هی میکه بود رانیواله ما تو ا!ا؟یـ رو بابک

!ایبود نه رو ایاون اسمش زو البته

«!ما از خنده میبود مرده»

!خجالت بکش!بابک زشته ـ

.کردم مت يکار بد. یباش یاز دستم عصبان يـ حق دار ایرو

؟یو رفت یـ که رخت چرك هامونو نشست بابک

!ـ که تنهات گذاشتم ایرو

.نیتون رو بفرمائ شیحاال فرما!هی ییتنها نیهم ومدهین سراغ من چوقتیکه ه یخدا احساس یقدرت!ـ تنها؟ بابک

.نمتیبب خواستمیـ م ایرو
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!تون کنم زتیو ضایمر نیب دیشا نیزنگ بزن گهیهفته د هی.ـ واله فعال که وقت ندارم بابک

.زنم یدارم حرف م يجد!ـ لوس نشو بابک ایرو

!از دختر نجایغلغله س ا!سیوردار ن يباز یپارت نکاریـ بجان شما ا بابک

!یتونم بخارونم از شلوغ یسرمو نم!آد یره سوزان م یآد پوران م یم نیره مه یم نیشه

.دم یبهت حق م یبهم بگ یـ هرچ ایرو

دل من از سنگه  يو فکر کرد يهام نگاه کرد یتو به شوخ!؟يکوندیبا رفتنت قلب منو ش يـ دختر تو فکر نکرد بابک

 هیسه تا بخ!نیو خون واشد رو زم نیآرم يشم رفت تو پا کهیت هی!ستکیش نگیریج!خانم کستیش!شکنه؟ یو نم

!بدبخت نیا يخورده پا

.ـ دلم برات تنگ شده بابک ایرو

«گفت یبحالت عصبان بابک»

!خانم سنگدل ومدهیخنده رو لبم ن یو رفت يکه منو ول کرد ياز اون روز ـ

«خنده آروم گفتم با»

!رسهیکوچه م هره و کره ت تا سر!آره جون بابات ـ

«و به من گفت یدستش رو گذاشت رو گوش بابک»

!لیفوضولوبردن اردب!؟یتو فوضول ـ

!تیترب یب ـ

«گفت ایبه رو دوباره»

ولم کن بذار به درد خودم !عاشق کش!سنگدل!ظالم!وفا یب!نکنم گاهین يدختر چیبه ه گهیگرفته بودم که د میتصم ـ

!میکن یکنم و با هم عروس يازت خواستگار خواستمیو که ممنو بگ!؟يخوایاز جونم م یچ!گهید رمیبم
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«و گفت هیگر ریزد ز ایدفعه رو هی»

!کنم یتونم زندگ یکه بدون تو نم دمیمدت فهم نیتو ا.دوستت دارم بابک ـ

«رو خاموش کرد و به ما گفت فونیآ يگفت بابک دکمه  نویا ایرو تا»

!مکالمه محرمانه شد!موقوف یفوضول گهید ـ

«گفت یم یگفت که بابکم ه یم یچ ایرو دمینفهم گهید»

!خدا منو بکشه ـ

!ییننه م کفنم رو بده واسه م خشک شو ـ

!اّ قربون غصه هات ـ

!نکن هیگر ایپاشو ب!به جونم بخوره بیغ ریت ـ

!م بفرسته تو یگم شمارو منش یخارج از نوبت م!اینه ب ـ

!میکه از درس و مشق عقب  ایبدو ب ـ

!ایزود ب.احافظ آره خد ـ

«.از خنده میما سه تا مرده بود.گفت و تلفن رو قطع کرد  نارویا»

.برد یخودش به اشتباهش پ.کنهیکارا نم نیاز ا گهید.ـ متنبه شد بابک

!ها ياما توام واقعا بهش وفادار بود ـ

مگه من هرزه م؟!؟یـ پس چ بابک

.تو پارك افتادم انیجر ادی!نه بابا ـ

؟یگ یمـ کدومو  بابک

به اون دخترا؟ يبد یخواستیرو م زایچشم و اون چ هیهمون که سا ـ
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!آد ینم ادمیـ  بابک

!رنیبگ شیخونه و ازت لوازم آرا انیهمون که قرار شد دخترا ب ـ

نه؟ ایحاال اومدت !سین ادمی چیـ ه بابک

!؟يکرد تیخفه شده چرا دختر مردم رو اذ ـ

من !گهیآره د یم ریاز کجا گ يا افهیو خوش ق یکلیو خوش ه یپیخوش ت نیا پسر به!ـ تازه مالحضه شو کردم بابک

و  يچند ساله بود نیخوبه خودت تو ا!کننیواسه م غش و ضعف م یرانیو ا یفرنگ ذارمیم رونیپامو که از خونه ب

!يدید

!دله زیآدم ه یراست گفت گهیرو د یکی نیاره ا ـ

 ،بايباز يباز!کشهیدخترك خجالت نم!کنمیحمل م هیاول يجعبه کمک ها هیبا خودم  شهیهم يمجبور.ـ بجان تو بابک

ناله دل زده،به !نااهل دهیبر سیگ!کشمش یم ادیب!تجربه واسه م بود که بهم نه گفتن نیباور کن اول!؟يباز رمیدم ش

نه  گهیکه د بشه دختر بتیشب مرگ نص هیشب تب ، هی یاله!اخراجم کنن نجاینکنه از ا امیترسم با تو ب یم گهیمن م

...یاله!تو دهنت نباشه

.!ن؟ینکرد یمگه با هم آشت ـ

.ـ چرا بابک

!؟یگیم گهید هیچ نایپس ا ـ

واسه سال  شمیو آماده م شهیم زیتم زیتم گهیجاروام بزنم د هیاالن !دلمو کنمیم یـ ته دلم بود دارم خونه تکون بابک

!دختر يریکوفت بگ یاله!دیو ع لیتحو

«و گفت دیکش قیفس عمن هیگفت و  نویا»

!و تنها بینص یام ب ییرم به صحرا عاشق صحرا یاومد بهار اومد م دیع!مثل گل شد!شد دلم زیچه تم!شیآخ ـ
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.رو خراب نکن چارهیب يخانم ـ گل اومد بهار اومد،شعر خواننده  يزر

!گهیآد د یم دمیع ادیداره؟گل ب یـ چه فرق بابک

ن؟یشناخت یارو مخواننده ه نیخانم ،شما تمام ا يزر

از  نیخبر دار...!نیمثال هم!دارن ییهاشونم چه سرگذشت ها یبعض.شناختن یاونام خوب منو م!خانم ـ خب آره يزر

آد تا بتونه خودش رو تو دل  ینفر در م هیپدر !تا معروف شده و شده خواننده محبوب مردم؟ دهیکش ی،چیبچه گ

!مردم جا کنه

ن؟یشناس یها رو هم م يدیجد نیـ ا بابک

 ایمیقد چکدومیه یول!گهیخواننده ها سرو کار دارم د نیکه با هم هیکار من طور یعنیهاشونو، یخانم ـ بعض يزر

.شنینم

حظ  کنهیآهنگش رو آدم گوش م یآهنگ خونده،هنوزم که هنوزه وقت شیسال پ یس.بخدا نیگ یـ راست م بابک

..فرستهیم يامرزیخداب شیبرا اریاخت یو ب کنهیم

نفر  هیکه مثال فالن جا  یگفت یکلمه بهشون م هیاگه .داشتن ریدست خ.بامعرفت بودن یلیهاشون خ یخانم ـ بعض يزر

هاشون چند تا دختر رو جاهاز دادن و فرستادن خونه  یبعض نیغافل.کردنیبهش کمک م ،درجايمحتاج رو سراغ دار

!بخت؟

 هیاگه .رو من بکن و معروفم کن يگذار هیسرما هی و ایخانم ب يزر یراست.ـ خدا اموات شون رو رحمت کنه بابک

جکسون  کلیما يمنو جا شهیم نیتن م کن زونهیبهش آو مبویکه زلم ز نایدست لباس،از ا هیو  نیتو صورتم ببر یدست

!ها نیاریدر ب

«!از خنده میماها مرده بود گهید!و قر دادن دنیکردن و آواز خوندن و رقص یشروع کرد به شوخ بعد»

!زده به کلت!بابک  يشد وانهیدا تو دبخ ـ
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شستم  یگوشه م هیاخمام تو هم بود و مثل عنق منکسره  شهیم؟حاال اگه هم وونهید خوانمیـ چون شعر و آواز م بابک

.مارهیب خندهیکه نم یگن،کس یم ایعاقل بودم؟تمام اطبا دن

!بهیغر بیکارات عج!کاراته نیمنظورم ا ـ

به چاك که داره  نیو بزن ریباشه؟پاشو ،پاشو دست زنت رو بگ یکی نیبوده که ا زادیـ کدوم کار من مثل آدم بابک

!آد یم دیعروس جد

!مرده شور تو ببرن بابک ـ

با آسانسور اومد باال و .ابودیرو.بعد،زنگ زدن و من درو وا کردم ي قهیدق ستیب.دنیخند یخانم همش م يو زر بهار»

«تو و گفت سالم بابک بلند گفت دیتا رس!کرده هیگر یلیمعلوم بود که خ.اومد تو آپارتمان چشماش سرخ سرخ بود

.میفعال از دستش عصبان!ادیفعال بره تو مطبخ تا من خلقم سرجاش ب نیبهش بگ ـ

!فتهیچشمم تو چشمش ب خوامینم

...شیپ قهیدق هیتو که تا  ـ

«حرفم تموم بشه و گفت نذاشت»

!جون وساطت نکن نیکنم آرم یخواهش م ـ

!خواستم وساطت کنم؟ یمن ک ـ

.یبگ یخواستیکه م نیـ هم بابک

کجا خلق ت !رو سرت که يگذاشته بود نجارویو ا يدادیو قر م يزدیبشکن م شیپ قهیدق هیبگم تو تا  خواستمیم ـ

!تنگ بود؟

!فه؟یضع نیپسرخاله ا ای یمن يـ تو پسرخاله  بابک

!يشد ایح یب یلیواقعا بابک تو خ ـ
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.رو بهش داد ایرو ي هیو بهار هد میتو سالن نشست میرفت یخنده و همگ ریز میزد ماها»

دفعه  هیکه  دمیخند یو م کردیم یو بابک شوخ میدور هم نشسته بود.بود دهیخر ایرو يبرا فمیظر يطال ریزنج هی

!بهار چشماشو بست و چهره ش گرفت

تلخ  یلیاما خنده اش خ دیو وا کرد و بهم خنددستش رو تو دستم گرفتم که چشماش!کردم که سرش درد گرفته فکر

«!بود

کنه؟یسرت درد م!چه ت شده بهار؟ ـ

.سین يزیـ نه چ بهار

«خرده مکث کرد و بعد آروم گفت هی»

!دنیفهم ـ

!دن؟یرو فهم یچ آ

!ـ رفتتن منو بهار

که ترس توش  کردمیبهار نگاه م يمن فقط تو چشمها!ترسناك بود یلیشد که خ جادیا يجو هی.میساکت شد همه»

«نگذشته بود که بابک گفت هیچند ثان دیشا!زدیموج م

!سین یکه رنگ یاهیمگه قرار بود نفهمن؟باالتر از س!دنیکه فهم دنیفهم ـ

دوما .اوال که توکل بخدا.نیم خودتونو ناراحت نکن يخودیب.دیخوش آ دیآ شیپ م؟هرچهیرو نزد یهمه چ دیما ق مگه

 ینم یغلط چیه نایا گهیپامون برسه تو سفارت د.یاسالم يتو سفارت جمهور میتپ یو م میر یم یکه آخرش همگ

.تونن بکنن

«!رو خوندن نیزم رانیشروع کرد سرو ا بعد»

م هنیخاك پاك م يمن آهنم جان من فدا يدشمن از تو سنگ خاره ا يا ـ
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ام شهیاند ستیام دور از تو ن شهیتو چو شد پ مهر

جان ما نیا دارد یارزش یراه تو ک در

ما رانیباد خاك ا ندهیپا

رفت و  نیخوند بالفاصله اون جو بد از ب یسرود رو م نیوبعد با عشق ا کردیصحبت سفارت رو م یوقت نیکن باور»

«!میناخودآگاه احساس شجاعت کرد

!میریگ یم یبرنامه ها رو پ يدنباله  نیزم رانیبعد از پخش سرود ا زیعز نندگانیـ ب بابک

پنج  یدنید ي ،مجموعهیو س ازدهیساعت .دیمستند کشتار در شهر توجه بفرمائ لمیبه ف قهیده و پانزه دق ساعت در

فرار مرگبار در خدمتتون  نیا یینمایس لمی،با ف یبازرگان امیو بعد از چند پ میکنیرو براتون پخش م زیجسد اسرار آم

برنامه مشروح اخبار را به سمع و نظر شما  انیون و در پااز ا عدب.میکنیم هیرو بهتون توص لمیف نیا يکه تماشا میهست

که  میدوریام!دنیبه قتل رس يشدن چند جسد در خارج از کشور که بصورت مرموز دایاز پ هی یکه گزارش میرسون یم

مستند  لمیلطفا تا شروع ف.میشما دار يخوب را برا يا هیروح يآرزو انیامشب ما لذت برده و در پا ياز برنامه ها

در اثر تصادف  شیپ يکه چند يمشهور يبا نام مرگ مرا باور کن توسط خواننده  بایز يکشتار در شهر به سرود

.دیکشته شد توجه فرمائ لیاتومب

!توشه ریامشب که همه ش کشت و کشتار و مرگ وم يبرنامه ها!دادنت يدلدار نیبابک با ا یخفه ش ـ

خانم مارپل رو  الیعوض شب سر!يا ییامروز برنامه هاش همه ش جنا یفاقات ونیزیتلو.اریـ نه بابا،به دلت بد ن بابک

!تهیاسمش شب جنا!داره

بهار از اونجا  يدختر رو بجا هیقراره  نکهیا انیخانم جر يهمه مون خوب شد و بعدش زر هیبابک روح يها یشوخ با»

 يها لمیف نیاز ا یکیشده بود  درست.نقشه خوشش اومد نیاز ا یلیکرد و بهارم خ فیبهار تعر يبرا.خارج کنه

«فتنفر زد و برگشت و گ هیتلفن به  هیخانم بلند شد و يزر!یسیپل
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.شهیکشور خارج م نیکه اسم بهار رو توش نوشتن از ا یدخترك با پاسپورت جعل 7ای 6امشب ساعت حدود  ـ

«خانم گفت يو دوباره زر میدیهورا کش یهمگ»

.میخور یاونجا م میر یناهارم م.من امن تره يخونه .موندن نداره گهید نجیا.میبر نجایکه از ا نیاالنم کاراتون رو بکن ـ

ما  ياز خونه  ییو بهارم چمدونش رو بست و پنج تا میساك لباس و لوازم ورداشت هی یکیو  میو بابک بلند شد من»

.میخانم حرکت کرد يزر يمن و بابک بطرف خونه  نیو با ماش رونیب میاومد

خارج از  بایتقر.چهارصد متر صدیبود حدود هزار و س ییالیخونه و هیخانم  يزر يخونه .میدیبعد رس ساعت مین

قشنگ  یلیمنظره ش خ.ایطرفش در هیصخره که اون طرفش پرتگاه بود و هی يخارج از شهر،باال یکم یعنی.شهر

 اهیگ که پر از درخت و گل و گبزر اطیح هیوسط .خونه دوبلکس بود .همه جا دور و ورش مثل جنگل مانند بود!بود

به خونه کرد و  ینگاه هیبابک  میشد ادهیو پ میدیتا رس.زایچ نیطرفش مزرعه و ا هیدور تا دورش چمن بود و .بود

«گفت

اجاره س؟ ایخونه مال خودتونه !خوبه ها یلیخانم وضع تون خ يزر ـ

.کش شیخانم ـ مال خودمه بابک جون پ يزر

نجا؟یا نیکلفت ملفت ندار نمیبب.شه ـ مبارك صاحابش با بابک

!خانم ـ چرا ندارم يزر

«بلند صدا کرد بعد»

!نایرا! نایرا ـ

!اسمش باشه یمالک اسمم فتوکپ شاالهیا.ـ اسم که قشنگه بابک

تا چشم بابک به !رونیپنجاه سالش بود اومد ب بایپوست چاق که تقر اهیزن س هیخانم  يزر يگفت از تو خونه  نویا تا»

«بود گفت دنیخانم که در حال خند يافتاد برگشت به زر نایرا
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!اههیس يشهردار ریق يبشکه  نیع نکهیا!خانم يدست شما درد نکنه زر ـ

!کنه؟یم یالکه زومر اومده و واسه من کلفت يخانم ـ پس فکر کرد يزر

!ش خوش باشه یکیون به و نه حداقل جوونه که دلم یحساب ي افهیداره و نه ق یحساب کلینه ه نیـ آخه ا بابک

!؟يگذریتو از کلفتم نم!یبترک!خب تو نگاهش نکن ـ

 يتو دوست دار نمیبب!گهید نهیقشنگ بب يزایخب آدم دوست داره دور و ورش چ!ن یالیـ بابا شماها چقدر کج خ بابک

!رش؟یدت نیعکس مارل ایاتاق خوابت عکس آرنولد شوارتزنگر باشه  واریکه به د

!آرنولد شوارتزنگر!هـ خب معلوم ایرو

!؟یکنیابراز احساسات م قویر یمردن ي کهیمرت نیبه ا یعلن یجلو من علن!خائن يـ ا بابک

!؟یمردن یگ یخانم ـ به ارنولد م يزر

!دن یباشگاه تار عنکبوتم راهش نم رانیا ادیب!همه ش پفه!ـ بعله بابک

!که گرفتهساك ها رو داده دست من و خودش معر نیا!تو آخه میبابا بر ـ

«و گفت نایرفت جلو را بابک»

Ohmygodwhatـ abeaut ygi r l! !

Hel l oRei naHowol dareyounodont sye. !

Let guessmysel f Fourt yyes.

I aml uckyt oseeyou!

برگشت به دم در !راه افتادن طرف خونه ییحرکت کرد و دوتا کردیکه با خنده و تعجب بهش نگاه م نایدنبال را بعدم»

«ما گفت

!گهیتو د نیاریاسبابارو ب نین؟ورداریهست یمعطل چ ـ
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مادرت  ياون جا!گفت خاك تو گورت نکنن بابک یو م دیخند یخانم م يزر!نیاز خنده نشست رو زم بهارکه»

طرف  هیو از  خوردمیطرف از دستش حرص م هیمنم از .کردیو نگاهش م دیخند یواستاده بود و بهش م امیرو!توئه

!ده یش رو از دست نم هیروح یزمام و حالت چیاومد که در ه یخوشم م

ورداره واسه  خوادیرو م یهر اتاق یخانم گفت که هرک يتو خونه و زر میو رفت می،اسبابامون رو ورداشت خالصه

.ش باال هیو بق نیچندتاش پائ.شش هفت تا اتاق داشت خونه.خودش

تو  میاتاق و ساك منو چمدون بهار رو گذاشت هیتو  میمن و بهارم رفت.رو بدهناهار  بیگفت که ترت نایخانم به را يزر

«کمد و بهار گفت

.که من داشتم هی يخونه ا هیشب بایتقر!قشنگه یلیمخصوصا جنگلش خ.نجایداره ا یقشنگ يچه منظره  ـ

!؟يکردیم یزندگ يخونه ا نیهمچ يمگه تو تو ـ

تو  یکم ییدو تا میبر شهیتا ناهار حاضر م نیارم ایب.جا بود نیهم هیشب بایتقر یلبزرگتر بود و نجایالبته از ا.ـ آره بهار

!میو بگرد میجنگل قدم بزن

.جنگل میر یکه ما م میخانم گفت يو به زر رونیب میاز اتاق اومد ییو دوتا دمیخند بهش»

.طرف جنگل میو رفت رونیب میاز خونه اومد ییخالصه دوتا.میاز خونه دور نش ادیسفارش کرد که ز بهمون

و اروم  میگرفته بود گرویدست همد ییدوتا.قشنگ و مرموز یلیخ.شدیشصت قدم اونطرف تر جنگل شروع م پنجاه

.میشد یدرختا و بوته ها و شاخ و برگها رد م نیآروم از ب

؟یجنگل رو نگاه کن یخواهیـ نم بهار

.ترو نگاه کنم خوامینه م ـ

!ینیجنگل رو ببتو  ذارنیحتما درختا نم بهارـ

«!بود که بشکفه یگل يخنده هاش مثل غنچه .دیاونم خند. دمیخند بهش»
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.ازت دارم بهار یسوال هی ـ

؟یـ چ بهار

؟يدار یچه احساس یانقدر قشنگ و خوشگل نکهیخودت از ا ـ

«طرفش و گفت هی ختیقشنگش رو ر يو با حرکت سرش موها دیخند»

تواضع کنم؟ ایبهت راستش رو بگم  ـ

.نه راستش رو بگو ـ

.خوب یلیـ احساس خ بهار

«و گفتم دمیبه موهاش کش دست»

!نهیهم گنیکمند که م يواقعا موها ـ

«مدت همونجورموند وبعد گفت هیرو بست و  چشماش»

!کنمیرو حس م ییبایز یکنیم فیتو ازم تعر یوقت ـ

!تو صد هزار تا دختر تک باشه یدختراز خوشگل هیخوبه که  یلیخ ـ

که با عشق همراه  کنهیم داینمود پ یدختر وقت هی ییبایو ز یاما خوشگل نهیخدا هم ياز نعمت ها یکی.ـ آره هارب

عشقش  دیهمونطور که مرد با.مردباشه و زن تمامش رو نثار مردش کنه هیقشنگه که در کنار  یموقع ییبایز نیا.باشه

.کنهیم داینماد پ ییبایز نیاونوقت ا.رو نثار زنش کنه

«به راه رفتن و گفت میبازوم رو گرفت و شروع کرد.نگاهش کردم فقط»

برام مفهوم  زیعاشق تو شدم همه چ یاما از وقت کردمینعمت خدا رو درست درك نم نیا نمیترو بب نکهیتا قبل از ا ـ

تو قشنگ  يرو براخودم  دیکه با کنمیاحساس م اریاخت یب کنمیمثال تا به تو فکرم.و قشنگ  فیمفهوم لط هی!کرده دایپ
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 شیآم پ یم یو بعد وقت کنمینگاه م نهیبارها تو آ کنم،خودمویم شی،آرا کنمیو موهامو درست م نهیجلو ا رمیم!کنم

!خوبه ينمره  هیدرس خونده و رفته امتحان داده و حاال منتظر  یکه حساب یمثل کس!ام جهیتومنتظر نت

!ارهباالتر وجود ند یکه گرفت ينمره ا نیاز ا گهید ـ

.کنهیم دایجلوه پ کنهیکه انتخاب م يدختر در کنار مرد هی يبرا شهیهم!ییباینماد ز گنیم نویـ ا بهار

«!دفعه افتادم توش هیسبز شد و  يمتر هیچاله  هی میرفتم که جلو پا یو راه م کردمینگاهش م داشتم»

دستتو بده !؟یخطرناك تر بود چ يزیچ هی نجایا ؟اگهیکنیآخه چرا همه ش به من نگاه م!ـ خدا منو بکشه بهار

!شد یچ نمیبب رونیب ایآروم ب!من

!ارزه یم نایتو به همه ا دنید.سین يزیچ ـ

«کرد و گفت نگام»

!یبرات تو چقدر مظلوم رمیبم یاله ـ

سنگ  هیچاله که  يزانو محکم خوده بود لبه !درد گرفته بود یلیپام خ هیرون،یبهار رو گرفتم و از چاله اومدم ب دست»

«تنه درخت نشستم هیشلون شلون رفتم رو .کردیدرد م یلیبزرگ بود و خ

.شهیکم صبر کن خوب م هی ـ

!شده یچ نمیـ بزن باال شلوارتو بب بهار

.شهیخوب م س،خودشین يزیچ ـ

«شلوارمو زد باال خودش»

!ورم کرد!شه؟یخودش خوب م یـ چ بهار

و بعد چشماشو  دیتو چشمام نگاه کرد و خند.دمیو بهش خند اوردمیم ندرد گرفته بود اما به رو یلیپام خ نکهیا با»

 هی يقو یلیخ يزیچ هی نکهیمثل ا!بهم دست داد یبیعج یلیدفعه احساس خ هی.بست و دستش رو گذاشت رو زانوم
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از جام مثل فنر !لرز افتاد تو تنم!سیمال خودم ن پامآن حس کردم  هی!گرگرفتم!تنم داغ شد!!دفعه وارد بدن آدم بشه

«!دمیپر

!شدم؟ ينطوریچرا ا ـ

«!!کرده بود کاریچ دمیتازه فهم!آن همونجور موندم هی! دیشد و بهم خند بلند»

!!بهار؟ يشفام داد ـ

«و گفت دیبهم خند دوباره»

کنه؟یبازم درد م نیراه برو بب ـ

«و گفت دیخند!کردمیفقط بازم نگاهش م!شدینم باورم»

!گهیراه برو د ـ

پاچه شلوارمو !یداشت و نه ورم ينه باد.به زانوم نگاه کردم!شده بود میزیانگار نه انگار که چ.م ورداشتمسه قد دو»

«و رفتم جلوش و گفتم نییپا دمیکش

امکان  يآخه چه جور!شهیآدم باورش نم!کردن حق دارن شواشونیآوردن و تو رو پ مانیکه به تو ا ییواقعا اون کسا ـ

!داره؟

«صورتم و بعد دستمو گرفت و ماچ کرد و گفت به دیدست کش اروم»

م تو خودم  يا گهید يچند ساله،به قدرت ها نیتازه تو ا.کار رو بکنم نیتونم ا یاما م شهیم يچه جور دونمیخودم نم ـ

!کردم و شناختمشون دایدست پ

بگم تو از  خوامیم یعنی!مکردیکه من فکر م یهست یاز اون شتریب یلیبهار،تو خ!کاراش نیقربون قدرت خدا برم با ا ـ

.یراحت گفتم که کامال متوجه بش!يادیز یلیسر من ح

بگم؟خودمو جلو تو  يجور کنم،چهیکه تو تو هس فکر م یو استعداد و قدرت یهمه قشنگ نیبه ا یوقت گمیدارم م یچ
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!کنمیحس م کیکوچ یلیخ

 نیاز بهتر دیشا!ییاونم چه صدا!دندفعه شروع کرد به خون هی.گرفت و دوباره شروع کرد به قدم زدن دستمو»

«!داشت یکه زنگ بخصوص ییایرو يصدا هی!صداش قشنگ تر بود ایدن يخواننده ها

ایاگه در یاگه سبزم اگه جنگل اگه ماه ـ

لبها تو کتابا ياسمم همه جاهس رو اگه

اگه پاك میرودم رود گنگم مثل مر اگه

رخاكیز یاگه گنج بمیبه صل ينور اگه

به مرگم یتو راض شیبرگم پ هیتو قد  واسه

«و نگاهش کردم واستادم»

.آهنگ و خواننده شم نیبد خوندم؟عاشق ا یلیـ خ بهار

!کنم هیو گر نمیجا بش نیهم خوادیدلم م ـ

!؟یچ يـ آخه برا بهار

تو از  گمیبهت م یوقت!توندارم یهمه استعداد و هنر و قدرت و قشنگ نیدر مقابل ا یچیمن ه!گمیدارم بهت م يجد ـ

!یستیکس ن چینه با من با ه سهیتو اصال قابل مقا!جمله م هم غلطه نیتازه هم!رو بهت گفتم یتیواقع يسر یلیمن خ

«دیبهم خند دوباره»

 زیچ هی نیهم يبدم که به پا لتیتحو یچ دیدونم در مقابلش با یکه نم نهیریانقدر برام قشنگ و ش!خنده ت نیهم ـ

!که با ازدواج تو با من به تو ظلم شده کنمیواقعا دارم فکر م!برسه

دوستت دارم !يشد میدر من و زندگ يرییکه باعث چه تغ يتو خودت خبر ندار.یتو مرد من.حرفارو نزن نیـ ا بهار

.کننیم دایفقط در کنار عشق تو جلوه پ یکه گفت زایچ نیتمام ا!نیآرم
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و نه  يبه پول دار اجیبکنم؟نه احت دیبا کاری،چیال بشبکنم که تو خوشح يبخوام کار يروز هیدونم اگه  یآخه من نم ـ

!بکنم؟ دیبا کاریپس من چ!يهمه قدرتم که دار نیا!گهید زیچ

«اومد جلو و سرش رو گذاشت رو شونه م و گفت آروم»

.نیهم.کن  تیفقط با تمام وجودت دوستم داشته باش و ازم حما ـ

«به موهاش و گفتم دمیدست کش دوباره»

!یبهار من!یل منبخدا تو گ ـ

«و گفت دیبهم خند بعد»

!بتونه ناهار رو حاضر کنه نایرا گهیساعت د هیفکر نکنم تا »

!گرسنه ته؟ ـ

!ـ روحم گرسنه س بهار

!نجا؟یا ـ

!پشت اون بوته ها!اونجا!بزرگ ،برگ هاشونو دادن تو هم قیآالچ هیمثل !نیـ درختارو بب بهار

  

کمیو  ستیب فصل

مشت گل  هیخانم بود نشسته و  يخونه زر اطیتخته سنگ بزرگ که تو ح هیبابک رو  میدیخونه د میبرگشت یوقت»

«!کنهینخ و سوزن داره گلها رو نخ م هیجلوش و با  ختهیر یوحش اسی

ن؟یکن یگردنبند از گل درست م ایرو يبرا نیـ بابک خان دار بهار

!کنمیم گردنبند درست نایکلفته را نیواسه ا ر،دارمیـ نخ بابک

«و گفت رونیاز خونه اومد ب ایکه رو میو بهار مات نگاهش کرد من»
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!کنه؟یم کاریداره چ نشینیب یم ـ

!؟یکنیم هیکارا چ نیا!بابک؟ يشد وونهید ـ

«همونجور که مشغول نخ کردن گلها بود گفت بابک»

ن؟یشماها؟چرا انقدر طولش داد نیکجا بود ـ

!؟یکن یم هیکارا چ نیگم ا یم. میزد یقدم م ـ

«تخته سنگ به من کرد و گفت ياز همون باال ینگاه هی»

!نمیپشتت رو کن به من بب ـ

؟یچ يبرا ـ

.گم یـ تو بکن بهت م بابک

«که بابک گفت دمیدور ،دور خودم چرخ هی»

!؟يتا شب خودت رو نگه دار ینتونست!نیپائ ادیتخته مرده شور خونه ب گرتیج ـ

!شرم یبابک ب یخفه ش ـ

!؟يزد یطاق باز قدم م!ـ پشتت پره برگ و علفه ابکب

«!خنده ریزد ز ایو رو نیو سرش را انداخت پائ دیخجالت کش بهار»

!اصال به تو چه مربوط؟!یگ یآد م یاز دهنت در م یهرچ!بابک يشد ایح یب یلیواقعا خ ـ

!ادیحداقل پشتت رو بتکون که گند کار درن س،امایـ به من مربوط ن بابک

!کارا نیا ؟زشتهیکن یدرست م نایواسه را يدار هیچ نیگم ا یم ـ

تو  میبر ییش کنم دوتا یراض دیشا کنمی؟تازه دارم براش گردنبند درست م!سیزشت ن یکن یـ چطور تو م بابک

!میجنگل طاق باز قدم بزن



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠٥

«خنده ریز میزد ییتا سه»

صاحب خونه جفت شون  نهیمهمون رو بب.م ندارهگه مهمون چش یم.نیستیجور زنهارو بلد ن نیـ شماها قلق ا بابک

 ارمیدلش رو بدست ب دیکه شا کنمیم يکار هیدارم !نه صاحب خونه رو.مهمون رو داره دنیکلفت خونه نه چشم د!رو

.تموم شد!آن آن!نیفتیبه اسهال ن نیغذاش رو که خورد نیکه اول

«و داد زد نیاز تخته سنگ اومد پائ بعد»

!نایرا نایرا ـ

«گفت شدیوا م اطیاز تو آشپزخونه که اونطرف خونه بود و پنجره ش به اونطرف ح نایرا»

Iیباب نجامیمن ا(ـ mherebaby.( .

!من گریج نیگرفت ا شیآت!گهید ایب!ت برم یقلم کلیقربون اون ه ییکجا!نایرا نایـ را بابک

«و گفت رونیاز تو پنجره سرش رو آورد ب نایرا»

(ارمگرفت ه؟منیموضوع چ( ـ

what st hemat t er babi mbusy.

!المسبcomehereـ بابک

(آم یصبر کن دارم م قهیدق هی(ـ  نایرا

wai t ami nut ei mcomi ng. !

!رو سرمون لودر من نیپائ ادیخونه ب ينخور واریفقط تو راه به در و د!گهید ایـ ب بابک

«برگشت به ما گفت بعد»

!مونه یم نیـ هزار اهللا اکبر مثل کو مبا.
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«از خنده میبود مرده»

!ها خورهیپوستا زود بهشون بر م اهیس نیا.بابک سر به سرش نذار ـ

!میانگار چهل ساله با هم زن و شوور بود!میاز هم سوائ ياالن سر گهیما دو تا د!ـ برو بابا دلت خوشه ها بابک

«فتبابک و گ شیو رفت پ نطرفیاز اونطرف خونه اومد ا نایموقع را نیهم تو»

what shappeni ng

«رفت جلو و گردنبند رو برد جلوش و گفت بابک»

!رسه یدستم به کله ت نم!دوال شو قربون اون تناسب اندامت قهیدق هی ـ

ـ نایرا

what areyousayi ng

«گردنبند رو گرفت جلوش و گفت بابک»

f or youwi ht t hebest wi shes.

«دنبند کرد و گفتبه بابک و بعد به گر ینگاه هی نایرا»

ش؟ یساخت يچه جور!قشنگه یلیخ نیا!من ياوه خدا( ـ

ohmygodi t sverybeaut i f ul! !

howwcanyoumakei t !

«گردنبند رو گرفت و انداخت گردنش و بوش کرد و گفت بعد»

youareagent l emanbabt hanksf or youki ndness!

«.از لطفت ممنونم.باب یتیشخص بایآقا هیتو)

«به ماها کرد و گفت ینگاه هیابروش رو انداخت باال و  هی بابک»
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!تو نیایب نیباهام داشت ياگه کار.میخانم در منزل هست نایمن با را ـ

«میدیخند یو م میماهام واستاده بود!بابک رو با خودش برد تو خونه نایرا بعد»

بدست آورد،نه؟ ينجوریدل تو رو هم هم ایـ رو بهار

انگشت  یبه ما داد که از خوشمزه گ يناهار!سنگ تموم گذاشت نایاون روز را.تو خونه میو ماهام رفت دیدخن ایرو»

شام و  میهست نجایسر من تا ا يکه از صدقه  نیگفت بخور یداد و م یپز م یبابک م ه!میخورد یم میهامونو هم داشت

!هیناهار عال

«ه بهار گفتبود ک 3و ساعت  میاستراحت کرد یکم هی بعدازناهار

!قشنگه یلیش خ ا؟منظرهیلب در میبر نیآ ینم ـ

.میبابک پاشو بر.آم یمن م.ـ چرا ایرو

!میش یمخف نجایچندروز ا میاومد یناسالمت!م؟یاومد کین کیـ بابا مگه پ بابک

!نجایچهارتا دختر و پسر اومد ا دنیو آدم فهم عالم

!لوس نشو میـ پاشو بر ایرو

!بهم بگو نویمه گریبار د هیـ  بابک

«نگفت و بابک گفت یچیو ه دیخند ایرو»

.آم یآم وگرنه نم یم یاالنم بهم بگ یتلفن بهم گفت يکه پا ياگه همون جمله ا ـ

«!؟یالو بابک خودت«کدوم جمله؟همون که گفت ـ

بذار !هیفکا لیواسه کل فام يشد لیتو مازن ذل یکیهمون تو !من دخالت نکن یزندگ يتو تو کنمیـ خواهش م بابک

شب تو خونه م  هیکرد بتونم  رونتیرو محکم بکوبم که اگه پس فردا بهار خانم از خونه ب خمیم یحداقل اول زندگ

!چارهینگرت دارم ب
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!گهید میـ پاشو بر ایرو

.امیـ تو بگو تا ب بابک

.گمیبعدا بهت م ایـ ب ایرو

!دهتا حاال دوبار چک و سفته ت برگشت خور!ـ من قبول ندارم بابک

بعد  قهیده دق.ایطرف در میو رفت نیپائ میشد ریخانم سراز يزر يو از اونطرف خونه  میبلند شد ییچهارتا خالصه»

!یبود و چه اب ییایکنار آب چه در میدیرس

«!کف آب تا اون جلوها معلوم بود!و زالل پاك

!مونه یمثل اشک چشم م!یچه آب!ـ به به بابک

!شمال میرفت یم نایبابک؟با خاله ا ادتهی.دازهنیشمال خودمون م ادیآدم رو  ـ

!میکردیشنا م ایداد تو در یم یفیک چه

پوشک بچه شناکنون رو آب  هیم،یرفت یقورباغه م!تو صورتمون خوردیپوست خربزه م هیم،یرفت یت آره،کرال م بابک

!...گرفت تو آب یم شمونیهر وقت ج!رفت تو چشممون یاومد م یم

!تیترب ی؟بینگ يور يتودر بگم يزیچ هیشد من  ـ

طرفش صخره  هی.طرفش جنگل ومزرعه هی.ایطرفش در هی!داره ها یقشنگ یلیخانمم خونه خ يبچه ها زر یـ ول بابک

مخوف  تیجنا هیو توش  يندار یجا دسترس چیصخره هاس و به ه يخونه باال هیها هس که  لمیف نیمثل ا!و پرتگاه

اشباح بره  نیدونه از ا هیدفعه  هینکنه !دادیداد ب يا!نتوش رفت و آمد دار زایچ نیمثال روح وشبح و ا ای!افته؟یاتفاق م

!ها دمیکردم تو روش خند یچه غلط!باال سرمن  ادیب یو نصف شب نایتو جلد را

!گهیخودتو نگه دار د قهیدق هی!بابک؟ یساکت باش قهیدق هی شهیم!اه ـ

که بابام از خجالتش  داشتمیخودمو نگه م یسالگ جدهیه فدهیهمون ه تونستم خودم رو نگه دارم که یـ من اگه م بابک
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!ننگ ریتازه پشت لبم سبز شده بود که گول خوردم و سربابام رو کردم ز ادمهی!مجبور نباشه منو بفرسته خارج

.«!از خنده میبود مرده»

!يتو فاسد کننیفکر م نایحاال ا!بابک یالل ش ـ

!هی یقشنگ يعجب منظره  یول.هیهمه ش حرف و شوخ نایا نیدون یـ نه بابا همه تون م بابک

!ایآدم لخت شه و بزنه به در گهیم طونهیش ـ

 هیکه تا  هی ینوع مار ماه هی ستگاهیز نجایا يآبا دمیشن!تو آبا يبر ینکنه لخت ش!ها يرو نخور طونهیـ گول ش بابک

!رونیآد ب یم سخت از لونه ش م یلیگن خ یم حواستو جمع کن که!کنهیتپه توش و لونه م یم يزود نهیسوراخ بب

«غش کرده بودن از خنده ایو رو بهار»

!بابک يریزهرمار بگ ـ

!چسبه یم شیهوا سرده آت.تا بهتون بگم نیچوب جمع کن نیـ حاال بر بابک

.خرده خنکه هی!کجا هوا سرده؟ ـ

.کار خوب براتون بکنم هیتا  نیـ حاال چوب جمع کن بابک

و  میخرده بعد ماها چوب جمع کرده بود هی.اونورتر طرف جنگل یدنبال چوب و بابکم رفت کم میفتسه تا ر ما»

«امیتا من ب نیرو روشن کن شیآت«که داد زد میدیبابک رو از دور شن يکنار آب که صدا میبرگشت

 یابحس شیکه گذشت آت یکم.میرو روشن کرد شیبود آت يو خالصه هر جور میخرده علف خشک جمع کرد هی

 میهر کدوممون تو فکر خودمون بود.قشنگ بود یلیخ.میحرف بهش نگاه کرد یو ب میدورش نشست ییسه تا.گرفت

 يبقدر!تو صورتش و موهاش بودنور شعله ها افتاده .تو فکر بود یلیکه خ کردمیچشم به صورت بهار نگاه م ریاز ز

!همونجا بغلش کنم خواستیخوشگل شده بود که دلم م

!شیآت يها ا،شعلهیمنظره قشنگ ،کنار در.بهمون دست داده بود یحال خوب هی
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که  دیچقدر طول کش دونمینم!و جرق جرق سوختن چوب و شاخه ها ابودیموج در ياومد،فقط صدا یاز صدا در نم صدا

«گفت دیشد و تا رس دایبابک پ يسرو کله 

!کمک ایبلندشو موبد بزرگ ب!ن؟یولتون کردم ماتم گرفت قهیدق هی ـ

م توش  ییزایچ هیدرستش کرده و  سهیک هیهاشو گره زده و مثل  نیکه بلوزش رو درآورده و آست دمید برگشتم»

«!اد طرف ما یو انداخته رو کوش و داره م ختهیر

گه؟ید هیا افهیچه ق نیا ـ

.تا من خودمو گرم کنم ریبگ نویا!یشیچه آت!به به!کردم خینگو که  یچیـ ه بابک

 نیآرم!فراهم کنم يرفته بودم واسه تون رزق و روز!تنه لختم میمن ن نیبچه ها ببخش.شیآت کن بغل شیخال اریب

.بتکونش و بده به من یحساب يکرد شیخال

آورده بود  ریدونم از کجا گ یکه نم ینیزم بیس لویحدود هفت هشت ک.کردم شیو خال شیرو آوردم کنار آت بلوزش»

«.شایوسط آت ختنیها رو ر ینیزم بیو س دنیهورا کش ایبهار و رو!توش بود

!؟ياز کجا آورد نارویا ـ

.الهایو نیاز ا یکی اطیـ از تو ح بابک

؟یاز صاحبش اجازه گرفت ـ

!خوادیاجازه نم گهیکه د يپشند ینیزم بیـ س بابک

!؟يکرد يدزد یرفت!ااا ـ

تازه چند تا جوجه !من ور داشتم خرده ش رو هیاضافه داشتم !ه؟یچ يدزد!؟يآر یـ چرا اسم حروم تو کار م بابک

اگه جوجه هه !ولش کردم ادیگند کار درب دمیسروصدا کرد ترس رمیشونو بگ یکیاومدم .گشتن  یاردکم اونجاها ول م

!نیبخور دادمیجوجه کباب م نیاالن بهتر گرفتیزبون به کام م قهیدق هی
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!یکن یم سین حیکار را اصال صح نیبابک ا ـ

همه دارن  نیا ایخارج نیا.من يگناهش پا!بوده یسرگذشتش چ يدار کاریچ.ت رو بخور ینیزم بیـ تو س بابک

!م سهم ما ینیزم بیس لویچاپن،دو ک یمملکت مون رو م

 ینیزم بیو س میدیخند یو ما م کردیم یبابک شوخ!میخام خام همه شون رو خورد بایتقر!عجب بهمون مزه داد اما»

.میخوردیم

گذشت بهار بلند شد و رفت لب آب واستاد از همونجا که نشسته بودم نگاهش که  میساعت ن هیساعت، هی

بعد واضح شد بهار !دیچیدفعه تو سرم صدا پ هی.دیبعد برگشت منو نگاه کرد و بهم خند قهیدو دق یکی.کردمیم

.«!زدیبا ذهنش با من حرف م دیخند یهمونطور که بهم م!بود

!خوامتیکه االن م مشیپ ایزود ب يشنو یـ اگه صدام رو م بهار

«گفت ایبسته بودم که رو چشمامو»

!نیآرم يشد نیچرا همچ ـ

!خط روخط افتاده!مخابرات باهاش تماس گرفتن س،ازین يزیت چ بابک

ش رو داد به من و سرش رو چسپوند  هیو بازوم رو گرفت و تک دیخند دمیتا رس.بهار شیو بلند شدم رفتم پ دمیخند»

«!بهم داده بود زیهمه چ!خواستم ینم یچیقع از خداهاون مو گهید.به شونه م

.نیخوشحالم آرم یلیخ.کنم هیتونم به تو تک یـ چقدر خوبه که م بهار

؟ياز دست اونا خالص شد نکهیا ای یزن من نکهی؟از ا یاز چ ـ

تمام .عشقت تو و.يشد زایچ نیتمام ا يتو باعث شد قتیدر حق.اون ،بعدشیزن توام و تو شوهرم نکهیـ اول ا بهار

 نمیترو بب نکهیتا قبل از ا!یهام،همه چ دهیدم،ایطرز فکرم،د.تو من عوض شد زیدفعه همه چ هی.يوجودم رو تکون داد

خونه  هیآدم اگه  کردمیفکر م.کنمیدارم م کاریچ دمیفهم ینم.یآل بود و عال دهیبا تمام تجمالتش برام ا یاون زندگ
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 زیپاش همه چ ریمدل ز نیآخر نیماش هیپول نقد تو بانک و  یو کلتو اروپا داشته باشه  کیبزرگ و ش یلیخ

از قدرتم کرده باشن تنم  ییممکنه چه سو استفاده ها کنمیاالن که فکرم.نداشتم  یچیکه اون وقتا ه دمیحاالفهم.داره

.بگم زویو همه چ رانیا میزودتر بر خوادیدلم م.آد یلرزه و از خودم بدم م یم

.کشورم بذارم اریتمام دانش و قدرتم رو در اخت خوادیدلم م!افتهیداره م یناککه چه اتفاق خطر بگم

!بهار؟ يدار يا گهیمگه تو چه قدرت د ـ

 هیمثال  یعنی!دارم يریتصو بایتقر يحافظه  هی ؟منیدون یم!از علوم مسلط شدم یلیمدت به خ نیمن تو ا!ـ دانش بهار

!دم تو ذهنم ینگاه م هیصفحه کتاب رو با 

«نگاهش کردم طفق»

از  ریمن غ یدون یم!دانشمندم مچهین هیتونم به جرات بگم که  یاالن م.مطالعه کردم یلیچند ساله،خ نیـ تو ا بهار

.م تسلط دارم گهیبه پنج زبان د یفارس

«بهم چسپوند و گفت شتریو خودش رو ب دیخند.نگاهش کردم بازم»

.خورمیمن به درد کشورم م.کنمکارااونجا ب یلیتونم خ یمن م رانیا میاگه برس ـ

.آد یازم برم ییکه چه کارها یفهم یاونوقت م رانیا میخدا برس دیبه ام بذار

!به تو بگم بهار یدونم چ ینم ـ

جبران  يجور هیگذشته م رو  يکارها دیمن با.کنارم باش شهیفقط دوستم داشته باش وهم!بهم نگو یچیـ ه بهار

.مبکن نکارویا دیزودم با یلیخ.کنم

«دفعه بابک از پشت داد زد هیقشنگ وبلندش که چشماشو بست و  يبه موها دمیدست کش آروم»

لب اب جلو !واسه شب تو اتاق خوابتون نیتون رو بذار يخاك تو سر!آدم نشسته ها نجایچه خبرته؟ا!!ياو ياو ياو ـ

!سیکارا ن نیا يمردم که جا
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«و بهار گفت میدیخند ییدوتا»

ره  یکرده م يکه کار بد شهیشون متوجه م یکی یوقت گنیم.دارن یتو هند هست که رسم قشنگ يفرقه ا هی گنیم ـ

 گهید رونیآد ب یکه م یوقت.ادیره جلو تا کامال آب رو سرش ب یره تو رو خونه و م یکنار رود گنگ و همونجور م

!زنهیدست به اونکار نم گهیگناهش پاك شده و اونم د

که  رهیطرفش که جلوش رو بگ دیبابک پر!ایرد و کفشهاشو دراورد و رفت طرف درگفت و بازوم رو ول ک نویا»

«نذاشتم وخودمم کفشامو در آوردم و دنبالش راه افتادم

تو سالن و منم تازه از حموم در اومده بودم و  نیدوش گرفته بود و رفته بود پائ هیبهار .حدود هفت شب بود ساعت»

دفعه بهار اومد  هی.رونیسرم رو که خشک کردم تااومدم در رو واکنم که برم ب.نیکه برم پائ دمیپوش یداشتم لباس م

.تو اتاق

باال؟ يتو چرا اومد!نیاومد پائ یداشتم م ـ

«!تا تو چشماش نگاه کردم تمام وجودم رو غم گرفت.تو اتاق دیبه من کرد و دستم رو گرفت و کش ینگاه هی بهار»

؟ یچرا ناراحت!شده بهارم؟ یچ ـ

«و گفت دیخند همب»

.سین يزیچ ـ

؟يبابک ناراحت شد يها ینگفته؟از شوخ يزیبهت چ یکس ـ

!نه اصال بهارـ

م؟یبر نجایاز ا يخوایم ـ

!؟یچ يـ اخه برا بهار

؟یپس تو چرا ناراحت ـ
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؟يدیـ از کجا فهم بهار

.شده یبه من بگو چ!غم توشه ایدن هی!از چشمات ـ

«فتمو روتخت نشوندمش و بهش گ بردمش»

.هس بهم بگو یهرچ.حاالبا دل راحت باها حرف بزن  ـ

!بهم دست داد ياحساس بد هیچرا اما  دونمینم!دفعه دلم گرفت هیفقط .خودتو ناراحت نکن.نشده يزیـ بخدا چ بهار

.که جوره زیخدا همه چ ؟شکريچه احساس بد ـ

.زنهیدلم شور م یول دونمیـ نم بهار

برنامه رو  نین که ا یک نایا.بپرسم يزیچ هیازت  خوامیچندوقته م.زنهیه دلت شور مک نهیبخاطر هم.ياضطراب دار ـ

.بودن و صورتشون معلوم نبود دهیپوش بیو غر بیعج يجور کردن؟همونا که لباسا

و  یکه بودن به اسم بشر دوست یاونا هر ک.دمیفهم ییزایچ هیروز آخر !قدرت ي وانهیمشت د هی!دونم یـ چه م بهار

!هام وسطه سمیونیصه ياحتماال پا.کردنیم گهید يمحرمانه کارا یلیا اومدن و منو گول زدن اما بعدا خحرف نیا

؟یچ ياونا برا ـ

!بودم رانیاالن ا خواستیچقدر دلم م!گهید کننیها رو اونا م يکثافتکار نیـ تمام ا بهار

.مونه یم خاطره هیو ازش فقط  گذرهیساعتا م نیتمام ا.میرس یم رانمیا میرس یم ـ

!خورنیدارن منو م واریانگار در و د!ـ فعال که کالفه م بهار

.شهیحاضر م 8ساعت  م؟شامیقدم بزن رونیب میبر يخوایم ـ

.آروم بشم یکم دیشا میبر.شامم اشتها ندارم يبرا.میـ اره بر بهار

از خونه دور  ادیسفارش کرد که ز خانم يزر.میقدم بزن رونیب میر یکه م میخانم گفت يو به زر نیپائ میاومد ییدوتا»

«گفت ایو به رو دیو کفشاشو پوش دیبابک پر.رونیب میائیب میتا اومد.مینش
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م؟یمون یکه جا م فتیپاشو راه ب ـ

!؟يایب دیتوام با رمیهرجا م!با زنم تنها باشم و درد دل کنم قهیدق هیمن بخوابم  دیکجا ؟شا ـ

دلت  یهر غلط گهیدستت رو که گذاشتم تو دست ننه بابات،د!ت دست منه ،اجازهيدینرس فیـ تا تو به سن تکل بابک

هرچند که ته !ماه عسل؟ نیاومد نیکنیشب؟شماها فکر م نوقتیا نیبر یم فیتشر نیحاال کجا دار.،بکنیخواست بکن

اها به واله خود زنبور عسلم انقدر که شم!بابا نیشب دست وردار نوقتیا گهیاما د!نیعسل رو هم در آورد يکوزه 

!عالقه نداره نیعالقه دار ینیریش

.میقدم بزن میر یم میال،داریآدم کج خ ـ

ـ طاق باز؟ بابک

!زهر مار ـ

«خانم غش کرده بود از خنده يزر»

قدم  میر یگن م یبه ما م یافتن طرف جنگل و ه یراه م ییتو دهنشون دوتا ذارنیلقمه نون م هیتا !ـ واله بخدا بابک

فکر !میقدم بزن میر ی؟میکه چ شنیبلند م یین،دوتایو هنوز اونجاشونو نذاشته زم خورنیم ییچا هی انجیآن ا یم!میبزن

!گهید يزنن نه با جا یآقا پسر قدم رو با پا م!کردن من خرم

!خانم خجالت بکش يحداقل از زر!ایح یبابک ب یالل ش ـ

تو جنگل  رنیم نایا!شده يره و زمونه اعجب دو!خجالتش رو بکشم؟ ،منیقدم بزن ير یـ تو زرت و زرت م بابک

مثل غواص ها با  نایا!خجالت بکشم دیبا رن،منیگیم یبا اتاق خواب عوض ارویلب در نایا!کنم ایح دیبا ،منییمایراهپ

شرم کنم دیمن با ایرن تو در یلباس م

!نیغلط کردم،ببخش!اشمبا زنم تنها ب قهیدق هی خوامیکه به شما گفتم م نیببخش!نکن يزیآبرور!میبر ایبابا ب ـ

!ها یغلط نکن نیاز ا گهیـ د بابک
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!بخدا يپررو شد یلیخ ـ

!؟یگفت یـ چ بابک

.نیاریب فیگفتم تشر یچیه ـ

 میدور شد اطیچندقدم که از در ح.رونیب میازخونه اومد ییخالصه چهارتا.دنیخند یخانم فقط م يو زر ایو رو بهار»

«بهارگفت

!قشنگه یلیمهتابه،اونجا خ.طرف صخره ها  میبچه ها بر ـ

!میما اجرا کن دیبا نیدستور بد یو هرچ نیمائ نیغمبریـ بهار خانم درسته که شما پ بابک

بع بع کنون  دیماهام مثل گوسفند با نیفرمائ یم تیگمراه رو هدا يبره ها نیو ا نیبر یم فیکه هرجاتشر درسته

اومده و احکام ضد و  شیاشکال پ يخرده ا هیتون  استیه در رک نیکن یاما،فکر نم میائیدنبال شما به ارض موعود ب

ن؟یفرمائ یصادر م ضینق

از  یکیواقعا بهار مراده و بابک  کردیدونست فکر م یرو نم انیجر یکه هر ک کردیو مظلوم صحبت م يجد يبقدر»

«و ملتمسانه گفت يبا همون حالت جد.میدیخند یو بهش م میواستاده بود ییسه تا!داشیمر

ارتفاع  يمتر ستیکه اون باال،صد،صد و ب نیحکم بگذر نیو از ا نیائیبرشما باد اما ب روانیو پ دانیدرود ما مر ـ

 کنهیسقوط آزاد م يمتر یس ستیچاله چوله بره،با مغز صد و ب هیخطاکار تو  يبره ها نیاز ا یکی ياگه پا.داره

از کرامات شما !کنن یم لیتعط یوقت شب نینوردهام ا هرصخ!کوه نورد؟ ای نیغمبریقربون معجزات تون برم شما پ!ها

!نیبد....گوسفندان معصوم رو مفت مفت به  نیکه ا دهیبع

!ادب یب تیترب یبابک ب ادیتف بهت ب ـ

«.کردمیو هم دعواش م دمیخند یمنم هم م!نیکه از خنده نشستن رو زم ایو رو بهار»

!ها يآر یگندش رو درم يدار گهیبابک د ـ
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 نیباور کن!ترسم ها یکه من م نیفکر کن م؟نهیجا برگزار کن نیوعظ و موعظه رو هم يجلسه  شهیبهار خانم نم ـ بابک

در بهشتم  رم،دمیبم ينجوریدستورات شما جون بدم و برم بهشت،اما فکر نکنم اگه ا يمن آرزومه که در راه اجرا

واسه مون  نیدون یاگه م!و احکام تون الزم االجرا نیغمبریپباالخره شما .نیدون یحاال شما هرجور صالح م!راهمون بدن

!میندار یما حرف نیپرتگاه به کشتن مون بد یکه اون بالت دهیمف

«گفت دیخندیهمونطور که م بهار»

.نیورزش م کرد هیدر ضمن !قشنگه یلیمهتابه منظره ش خ یبابک خان،اون باال وقت میبر نیایب ـ

تو احکام مون !بزرگوار نیببخش!برم که به زور،ورزش م توش گنجوندن دیجد نید نیقربون ا.م،چشمیـ بر بابک

!هس؟ زمیم يرو سیو تن يدوچرخه سوار

ارتفاع داشت و  يگفت حدودا هفتاد هشتاد متر یبابک راست م.به باال رفتن از صخره میشروع کرد یخنده و شوخ با»

 کردنیچند تا قورباغه و مارمولک از جلو پامون فرار م میرفت یکه باال م نجوریهم.مشرف بود ایاز اونطرف به ساحل در

«.زد یو پوست شون تو نور مهتاب برق م

اما شما رو به اون معجزات تون  میکن ینم یو پشت تون رو خال میایدنبال تون م میـ بهار خانم ما دار بابک

لب  ریز نیو آورد نیرامون جزوه کردرو که ب یدو تا از اون پونزه شونزده فرمان یکین،یر یکه راه م ينجوریقسم،هم

!جک و جونورا نیبه ا نیو فوت کن نیبخون

اگه سر مبارکتون رو هم !زدن شیم شیپر و پاچه مون رو ن نیدیدفعه د هی!ندارن ها یدرست حساب مونیو ا نید نایا

ندن دعا و ورد اگه در خو.ما هستن بیکه انگار چند توله سگ م در حال تعق نیش یمتوجه م نیبه عقب برگردون یکم

 یرو زخم روانیپ يحمله کردن و پر و پاچه  همونکه از پشت سر ب نینیب یدفعه م هین،یلحظه غفلت بفرمائ هی

!کافر يچخه سگ مسبا!کردن

نخوره و به بابک گفتم زیدست بهار رو گرفتم که ل!ازخنده نینشستن رو زم ایو رو بهار»
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!ها خورهیم زیدفعه پاشون ل هیره به تو، یحواسشون م!بابک انقدر چرت و پرت نگو ـ

اون  شهیمون مورد قبول واقع بشه؟نم ارتیاون نک نک تا ز میحتما بر دیزنم اما با یحرف نم گهیـ باشه من د بابک

م؟یجا فاتحه بخون نیو از هم میمتر آخر رو نر ستیب

.سیمعلوم ن ایجلومون بسته س و در که نجایا!داره دید ایـ آخه فقط از اون باال همه جا بازه و به در بهار

!به احکامش پرداخت شهیکله جا نم هیتو !خوادیم ادیجا ز دیفرقه جد نیا!ـ آهان  بابک

.«دفعه داد زد و گفت هی بعد»

و  يخودمون برم که توش صخره نورد نیقربون د!خطرناکه یلیخ د،دستوراتشیجد نید نیا!میبرگرد نیایبابا ب ـ

 نیمارو قبول کن نیو د نیبا ماپائ نیو برگرد نیشمام منصرف بش کنمیبهارخانم خواهش م!هشبانه ندار يکوهنورد

 میبفهم نمیکه جلو پامون رو بب نیاوردیکار ن نهامت گ نیکه واسه ا تمیچراغ هدا هی!مونه یحداقل جون تون سالم م

زبونم الل !اون مقام شامخ تون برمقربون  نهیب ینم یکیتار نیآخه چشم چشم رو تو ا.میذاریپامون رو کجا م میدار

انوقت همه پشت !شن ها ینکرده گوسفندان مرتد م يخدا نیرو ادامه بد يکوهنورد نیا ينجوریزبونم الل اگه هم

!هیلج باز غمبریچه پ گنیسرتون م

 زایچ نیا اما خودش انگار نه انگار که میدیخند یم ییسه تا!نیو نشستم رو زم رمیمنم نتونستم جلو خودمو بگ گهید»

«کردیاونور رو نگاه م نوریو ا رپاشیمرتب ز!رو گفته

خودمون  یمیقد يبه دعاها میش یوگرنه متوسل م میبخون نیبد ادمونی نید نیاز ا دیجد يـ حداقل دو تا دعا بابک

!ها

!ها نیپائ میافت یم!حرف نزن دل درد گرفتم از خنده گهید کنمیبابک خواهش م ـ

که بابک ستوده ازخاندان  سنیننو خیکنم که پس فردا تو تار یمخالفت نم دیجد نید نیبا فرام گهیـ باشه من د بابک

!و عمروعاص بود انیابوسف
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«لب حرف زدن ریکرد ز بعدشروع»

!باال ییایالزم نکرده ب!نیبرگرد برو پائ!ترسو ـ

که غفلت کنم پست  نیپاش!نیپاش!غمبر؟یپ نیجانش یو بش یمن برم که خودت تنها باش يخوایم!یزرنگ یلیخ!ـ ا بابک

!کنهیتصاحب م یکیم رو  ندهیآ

پامون  ریو جنگل ز ایاز اون باال تمام در.باال میدیو رس میمتر آخرم رفت یس ستیاون ب یبا خنده و شوخ خالصه»

ا پرنده از چندت يگاه گدار!زدیبرق م ایتمام در.رنگ کرده بود ينور مهتاب افتاده بود تو آب و موج ها رو نقره ا.بود

!اومد یعکس قشنگ کارت پستال بنظر م هیماه و مثل  يافتاد رو گرد یشون م هیشدن و سا یماه رد م يجلو

 یحت!کرده بود جادیتو ماها ا یحال خوب هیشده بود و ینم آب و عطر سبزه ها تو هم قاط يو بو ایدر يموجا يصدا

 ینم یچیقرار گرفته بود و ه ریه وحرف نزنه تخت تاثخودش رو نگه دار قهیدق هی چوقتیتونست ه یبابکن که نم

«به من زد و گفت يلبخند هیو  شتبرگ.رفت باال و من زود دستش رو گرفتم  گهیقدم د هیبهار .گفت

قشنگه اره؟ ـ

«دمیچشماش نگاه کردم و بهش خند تو»

.همه ش منو نگاه نکن!ـ دور و ورم نگاه کن بهار

!يتر یدنیبرام د ایتو دن یدنید زیتو از هر چ ـ

«به صورتم و گفت دیاومد طرفم و دستش رو کش آروم»

!گهیدروغ نم چوقتیکه ه ییچشما ـ

!یرنگ!سر کوه تیرمئو و ژول!دید دیآنرا نخواه ریکه هرگز نظ یلمیـ ف بابک

 حواس هنرمندا پرت نیتخمه نشکون کیچل کیلطفا چل!ممنوع است لمیو تخمه وسط ف لیخوردن آج!الیر 15 لژ

!شودیم



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٠

!زهرمار آدم مزاحم ـ

 زیپاش ل تیژول!گهیدار د گهیخودتو ن قهیدق هی!نیبخوره آرم گرتیکارد به ج!نیدست ور دار گهید نجایـ بابا ا بابک

!ها نیرفته پائ يبخوره و سکندر

«!آن باال یدارن از صخره م هیدو تا سا دمیدفعه د هیبگم که  يزیچ هی اومدم»

!اونجارو!بابک ـ

«کرد و آروم گفت نیبه پائ ینگاه هیبرگشت  بابک»

!کننیم کاریباال چ نیا وونهیوقت شب چهار تا د نیا ننیاومدن بب.ن سیاحتماال پل.سین يزیچ ـ

تنشون بود اومدن باال و  یبعد دو تا مرد که لباس شخص قهیدق هی!خودش رو چسبوند به من و بازوم رو فشار داد بهار»

«گفت یسیبه انگل زدینفس نفس م کهیشون در حال یکیما واستادن و  کینزد

!هیشب خوب ـ

ن؟ینیاز باال اون پشت رو بب نیشمام اومد.یلیـ بله،خ بابک

!بایـ تقر مرد

!نخوره چیـ پس دستت رو بده من مچ پات پ بابک

«و گفت دیخند مرده»

!دنبال اون خانم میما اومد ـ

«تمآروم به بهار گف!انگشت بهار رو نشون داد با»

شون؟یشناس یم ـ

.ـ نه بهار

«قدم اومد جلو و گفت هی بابک»
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ن؟یدار کاریبا اون خانم چ ـ

.نینداره دخالت نکن یکه بهتون ارتباط يشمام در کار.دونن یـ خودشون م مرد

.نیبه ما بگ نیباهاشون دار ياگه کار.ـ اون خانم همسر دوست منه بابک

«گفت و آروم به من گفت نویا»

!گفتم و بپر.مال من یمال تو عقب ییجلو ـ

 ییدر آوردن و گرفتن طرف ما و جلو ریکتشون دو تا هفت ت ریو از ز دنیروشون که انگار فهم میبپر میشد آماده»

«گفت

!بدون زور ایبا زور  ایحاال  میبر یما اون دختر رو م!نینکن یبچه گ ـ

آروم دستش رو از بازوم ازاد کردم و به اون دو نفر .کردیم نگاه به بهار کردم که فقط داشت به اون دو نفر نگاه هی»

«گفتم

!تا دستتون به اون دختر برسه نیاز رو نعش من رد بش دیشما با ـ

.«و گفت دیشون خند یکی»

!شه یم مینطوریا ـ

دفعه  هیرو که  ایبهار و آماده شدم بپرم طرف  يمنم واستادم جلو!اسلحه اش رو مسلح کرد و گرفت طرف من بعد»

بهار  دمیبرگشتم پشتم رو نگاه کردم که د!و مات به پشت سر من نگاه کردن نیدست هردوتاشون افتاد پائ دمید

 یمونده بودم چ!نیبابک محکم زد تو سرش و نشست رو زم!و صورتش رو گرفت تو دستش دیکش غیج ایرو!!سین

«از اونا گفت یکیشده که  میکه بفهمم بهار کجا قا کردمیور و اون ورم رو نگاه م نیا!!شده؟

!!دیپر ـ

!ن؟یپائ دیبهار پر یعنی!نشسته بود نگاه کردم نیبه بابک که همونجور رو زم برگشتم»
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«و گفت دیدفعه نعره کش هیرو نگاه کرد و  نیپرتگاه و پائ يرفت باال!کردیم هیگر!بلند شد بابک

!!!خدا ـ

از اون  یکی!دیکش یو موهاش رو گرفته بود تو دستش و م دیکش یم غیج ایرو!زد تو سر خودش یم. کردم نگاهش»

«!میکردیعمل م ينطوریا دینبا!بد شد«دو تا مرد گفت

اون دو نفر به ماها صدمه نزنن و خودشم مجبور  نکهیا يبرا!رو تو سرم حس کردم نیلحظه ا هی!نیبود پائ دهیپر بهار

!نیپائ دینباشه با اونا بره پر

سست !نیزم میخورد!پرتگاه که دنبال بهار برم اما بابک خودش رو انداخت رو من يطرف باال دمیآن منم پر هی

!هیدو ثان!هیثان هی!نشستم و سرم رو گرفتم تو دستام!بابک از روم بلند شد!شدم

شون که  یکیطرف  دمیدفعه پر هی.واستاده بودن نگاه کردم يرو بلند کردم و به اون دو تا که همونجور سرم

طرف شونه م  هیاومد و  گهیصدا د هیجلو که  دمیول نکردم و دوباره پر!اومد و پهلوم سوخت ییصدا هیبکشمش اما 

!گرفت شیآت

!دمینفهم یچیه گهید

   

و دوم ستیب فصل

بود و  ژنیو لوله اکس میچشمامو که وا کردم،دور و ورم پر از دستگاه و س.چه وقت روز بود که بهوش اومدم دمینفهم»

گلوم رو گرفت و  مارستانم،بغضیتو ب دمیچندبار چشمامو واز و بسته کردم تا فهم!وصل شده بودسرمم بدستم  هی

.شد ریچشمام سراز ياشک از گوشه 

«رو ماچ کرد و گفت نیچشمام رو وا کردم؛دوال شد و زم دیدارو اومد تو اتاق و تا د شهیش هیدر اومد و بابک با  يصدا

!شکرت ایخدا ـ
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«تا چشمم بهش افتاد گفتم.معلوم بود که چند روزه اصالح نکرده.در اومده بود ششیر»

؟یتو سالم ـ

!پدر ما واسه خاطر تو در اومد.نشده میزیمن چ!ـ آره قربونت برم بابک

«چشمامو بستم و گفتم دوباره»

!بپرم؟ یچرا نذاشت ـ

زم؟یعز يبپر یـ به ک بابک

!از دست و بالم وامونده ها رو نیمن خوب بشم؟بکن ا دیبا یواسه چ ـ

!رو از دستت بکنم؟ یچ!ن یسرم و دم و دستگاه پزشک نایـ ا بابک

!کشم یرو م رون،خودمیبرم ب نجایاز ا!هیخودیکارتون ب.نیو منو خوب کن نیزحمت بکش یشماها حاال ه ـ

!؟يشد وونهیمگه د!ـ چرا؟ بابک

.نداره دنیارزش د ایبدون بهار دن ـ

شده؟ یمگه بهار چ.ـ خب آره بابک

«کنون گفتم هیو گر دمیمثل فنر از جا پر!بهم دادن ارویگفت انگار دن نویا تا»

!جون من بگو،بابک جون بهار کجاس؟!کجاس؟!ترو خدا بهار خوبه؟ ـ

دکتر گفت که ممکنه حالت .یاستراحت کن دیتو فعال با!گهیخب سر جاشه د!چه؟ یعنیبهار کجاس !من بیـ تو ج بابک

.بهت بزنه يزیچ یمسکن هی کنمیاالن پرستار رو صدا م.اشهشده ب جادیشوك توت ا

کجاس االن؟زنده !نیباهام بکن میخواست يبعد هر کار نمیبهار رو بب خوامیم!به هوش باشم خوامیم!نه ترو خدا بابک ـ

.!بده به بهار ریاز عمر من بگ ایخدا!شکرت ایخدا!نمشیبب قهیدق هی ششیترو خدا منو ببر پ!خوبه حالش؟!س؟

«،بابک به زور خوابوندم رو تخت و گفت نییپا امیشدم که ازتخت ب بلند»
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زنه به  ینگفت پاك م گهی،دیشوکه شده باش یبه من گفت ممکنه کم!رمیدکتره رو بگ نیا قهیبرم !زده به کله ت؟ ـ

!نمیبخواب بب ریبگ!سرت

!یکنیم یمعلومه که حال بهارم خوبه که تو باهام شوخ!یکن یم یشوخ يدار ـ

.نتتیو بب ادیتو فقط بخواب تا دکتر ب.حال بهار خوبه خوبه!ـ آره واله بابک

«.کردیبغض داشت خفه م م!کردن هیکردم به گر شروع»

.یاستراحت کن دیبا.نه ادیاما ز.یش یاروم م.زمیکن عز هیـ گر بابک

!شمیوم مآر نمشینظر بب هی.منو ببر باال سر بهار قهیدق هیمن آروم بشم، یخواهیتو اگه م ـ

!و بهار رو بهم نشون بده میبر ایب.اله ای.بابک جون نیآفر

!؟يدفعه انقدر بهار دوست و بهار پرست شد هیحاال تو چه !ـ ال اهللا اال اهللا بابک

!سر درس و مشق ینیکه مدرسه ها زودتر وابشن و بش يبود زیعاشق پائ شهیکه هم تو

!مدرسه یرفت یکردن تابستونام م یم ولت

!کن فقط بهار رو به من نشون بده یشوخ يخوایچه مهر ـ

..شهیدو ماه تموم م یچشم بهم بزن!اد یخودش م گهیدو ماه د!گهیرفت تا دو ماه د!ینیبهار رو بب شهیـ االن نم بابک

!نمشیدفعه بب هی کنم،فقطیصبر م يهرچقدر بخوا.باشه ـ

!و نشون بدم؟بهار رو بت یاز کجا وسط زمستون!بابا؟ ینیرو بب یـ چ بابک

بود  کینزد!ها پدرشون در اومده چارهیزنگ بزنم به عمه خانم ب هیبرم !چه خوب بودها يبود هوشیب!ها یزن یم حرفا

!يرو لب خط جواب کرد لیعزرائ!واسه مراسم شب هفتت انیو بابات ب ران،ننهیبه ا میتلفن کن گهید

!؟یکنیاز من پنهون م يشده و دار شینکنه بهار طور!بابک  ـ

!پسر يشد ینکنه جن!میـ بسم اهللا الرحمن الرح بابک



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٥

بهار زنده س؟.ترو خدا راستش رو بهم بگو!بابک ـ

.شینیکه بب سیبهار زنده س اما حاال وقتش ن غمبریبه پ ریـ واله به پ بابک

!!نیپائ دیاونکه پر!تو؟ ينجاتش داد يچه جور ـ

«!کردیمات نگاهم م بابک»

!ششیببر پکن و منو  يو مرد ایب ـ

سرت آوردن و  ییدکترا بال مال نیرفتم و برگشتم،ا قهیدق هینکنه من !نجات بده نیمنو از دست ا ادیب یکیـ بابا  بابک

!؟یبهار گرفت اریو و يآبستن شد

آد بهت  یازش در م یبگوبهار کجاس تا دهنم رو وا نکردم و هرچ االهی!ها يآر یسگم رو در م ياون رو گهید يدار ـ

!نگفتم

«به خودش گرفت و گفت هیحالت گر بابک»

!آد یو خودش م یبه قران قسم سرجاشه صبر کن!رفته باشه ییاگه بهار جا رهیمادرم بم ـ

!بگو االهی!آد؟ یم یک ـ

!آد یرو در کنن بهار م لیتوپ سال تحو!دیـ بعد از ع بابک

!کنم ها یو خالو سرت زیهمه چ هی ینذار دق و دل!ها یکنیم م وونهید يدار!مسخره  ـ

«ش گرفته بود گفت هیگر یراست راست گهیکه د بابک»

!کن گاهیخودت ن ارمیب میتقو یکنیباور نم!گمیبجون مادرم دارم بهت راستش رو م!هنوز یضیبابا تو مر ـ

«ش رو گرفتم و گفتم قهیو  نیپائ دمیتخت پر از»

!بگو بهار کجاس!بشم بابک مونیبکنم که بعدا خودمم پش يبذارم و کار ینذار پا رو همه چ ـ

!اصال من دست بهش نزدم!اگه من ورش داشته باشم نیالمومن ریـ به ام بابک
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«رو بردم باال که گفت دستم»

!یبزن منو آروم ش!یتو تو حالت استرس!بزن ،منويخوایهرچقدر م!بزن ـ

خون از !زدم تو سرخودم یو م کردمیم هیگر.گوشه اتاق نشستم هیبا مشت زدم تو سر خودم و رفتم  محکم»

«و زنگ رو زد و اومد و منو بغل کرد و گفت دیبابک پر!اومد یشده بود م دهیکش رونیکه سرم ب ییدستم،جا

!منو بزن ایب!حالت خوب شده یبابدبخت!نزن تو اون سر المسب ـ

منو خوابوندن  ییرد و سه تارو هم صدا ک گهیپرستار د هی، دید يموقع پرستار اومد تو اتاق و تا منو اونطور نیهم تو»

تونستم  ینم يا گهیکار د!خودم روبزنم خواستمیدستامو گرفته بودن هنوز م نکهیآمپول بهم زدن و با ا هیرو تخت و 

«.و چشمام بسته شد شدکم کم دارو بهم اثر کرد و تمام تنم کرخت !بکنم

!يمردانه دار ییمایبر تو که س درود

!!نیریش ـ

!دالور يـ خوش آمد نیریش

!يبود که با من کرد يچه کار نیا!يم کرد چارهیب!نیریش!نیریش ـ

به  دیآروم اومد و کنارم زانو زد و نشست و دست کش.کردم هیصورتم رو تو دستام گرفتم و گر.کردم  هیو گر نشستم»

«سرمو بلند کردم و نگاهش کردم و گفتم.موهام

بهار؟ ای ینیریتو ش ـ

«و گفت دیخند»

!گریتوام و هزاران کس د نم،منیری،من شمن بهارم ـ

!خوامیمن بهارم رو م!بشنوم خوامیحرفارو نم نیا گهیمن د!؟یگیم یچ يدار ـ

«!نیقطره اشک از چشماش اومده پائ هیکرد و آروم  نگاهم»
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 ای!خوامیمن بهارم رو م!تون رو ندارم چکدومیه یطاقت ناراحت.اشک هاتو ندارم دنیمن طاقت د!نیرینکن ش هیگر ـ

!بهارم رو ای خوامیترو م

!سترك بود یآزمون!یسرافراز گشت.يدار نهیدر س یـ آگاهم که چه اندوه نیریش

کار  نیاصال چرا ا!کنم؟ کاریتو چ ایحاال من بدون بهار !يبالرو توسرمن آورد نیا!نیریش سیم ن یحرفا حال نیمن ا ـ

!؟يرو با من کرد

«نگفت و نگاهم کرد یچیه»

!اد؟یسرمن ب دیبال با نیا ؟چرايدیمچرا جواب ن ـ

روان !دیشن یفرهاد را نخواه شهیت يپس آوا نیز!گوش دار!رغمیاز زنج!از بند!یـ از ان رو که مرا رها کن نیریش

!فرهاد آرام غنوده است

«!اومد یفرهاد نم شهیت يصدا گهید!گفت یراست م.کردم گوش»

!فرهاد آروم شده؟ گهید یعنی ـ

.يآر ـ

؟ياد شدتوام آز ـ

.است نیچن ـ

!نیبهار،هم ای،يایبا من ب دیتو با ای!؟يمن نبود ؟فکریشدم چ ریحاال اس ؟منکهیپس من چ ـ

«!کرد هیچشمام نگاه کرد و گر تو»

!نکن ادترشیز گهید!برام بسه دمیکش یقدر که بدبخت نیهم.نکن هیگر ـ

«سکو نشوند و گفت هیرو گرفت و با خودش برد و رو دستم»

 يارایاکنون !منم و آزاد و رها!بهار من!سخت،سرفراز گشت و مرا رها ساخت یبند بود و از آزمون يبه مهرش پا بهار ـ
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!آسودن دارم

!ن؟یتنهام بذار نیخوایهر دوتون م یعنی ـ

«و گفت دیدوباره دست به صورتم کش.کردن هینگفت و منم شروع کردم به گر یچیه»

!يدار يور شیپ یآزمون ریتو ن.تاب مباش یب ـ

سخت تر؟ نیاز ا یشیچه ازما گهید ـ

!ییبایشک ـ

!بودم آخه؟ کارهیوسط چ نیمن ا ـ

!يمهر بود ي زهیتو انگ ـ

تا بتونه عشقش رو ثابت بکنه و جبران کار تو بشه؟ شدیبهار عاشق من م دیبا یعنی ـ

.است نیچن ـ

گه؟یتموم شد د زیحاال همه چ ـ

«.نگاهم کرد فقط»

؟یکن یکه باهام خداحافظ يم اومداالنم بخواب ـ

«.فقط نگاهم کرد بازم»

!نجایآم ا یزود م.ندارم يکار ایتو اون دن گهیاما منم د.باشه،برو خداحافظ ـ

مرا در چنگال  گرید يمپسند که بار!یمردانه داشته باش یروان دی،بايبهار در دل دار ایاگر مهر من .يمگو نیچن ـ

!تو بهار!که من بهارم ینیاندوه بب

«م گرفت و گفتم هیگر دوباره»

.نیتا شماها راحت باش گهیکنم د کاریچ دیآخه با ـ
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!ساز شهیپ ییبایشک ـ

«بعد نگاهش کردم و آروم اشک هام رو پاك کردم و بهش گفتم یکم.نگفتم یچیو ه نیرو انداختم پائ سرم»

.یستیو مال من ن یو هم بهار اما توشوهر داشت ینیریکه تو هم ش یدون یم ـ

نم؟یبهار خودم روبب قهیدق هیفقط  شهیم

.«بست وبعد لبخند زد و گفت چشماشو»

.برهم نه یچشمانت ا دم ـ

بهار خودم !بهار بود!چشمامو وا کردم!شد دهیدست روصورتم کش هیلحظه بعد حس کردم که  هیبستم و  چشمامو»

«و گفت دیهم خندتا چشمامو وا کردم،ب!آخر تنش بود يکه دفعه  یبا همون لباس!بود

.!سیکه جز عشق توش ن ییهمون چشما ـ

!چرا؟آخه چرا؟!بهار من!بهار!بهار ـ

«!زدم یو هق هق حرف م هیبا بغض و گر!داد یامونم نم هیگر»

!من نابود شدم بهار!سیعادالنه ن نیکنم؟ا کاریتو چ یمن ب ـ

!دوستت دارم شهیهم!نیدوستت دارم آرم ـ

!ن؟یپائ يدیا پر؟چر يچرا اونکار رو کرد ـ

!یبش يتو طور خواستیدلم نم ـ

!بهار؟ یگیم یچ ـ

!نیدوستت دارم آرم!یتو مرد من!دونمیرو م زیهمه چ!يکرد کاریبعدش تو چ دونمیم ـ

!مطمئن باش بهار!شتیآم پ یمن م ـ

!گمیم یچ يد یگوش م!میرس یوگرنه بهم نم نیآرم یصبر کن دیبا!یرو بکن نکاریا دینبا!نه ـ
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!دم یرو گوش نم یچیه گهیمن د!نه ـ

من؟ شیپ ییایب يخوایمگه نم ـ

!چرا ـ

.صبر داشته باش.پس صبر کن ـ

.تونم ینم ـ

!یتون یکه م شهیم يمطمئن باش طور ـ

!؟يچه جور ـ

!یفهمیخودت بعدا م ـ

«کردم و گفتم هینگاهش کردم و گر فقط»

بغلت کنم؟ تونمیم ـ

!هنوز میمن و تو زن و شوهر ـ

«گفتم کردمیبلند و قشنگش رو ناز م يبغلش کردم و همونطور که سرش رو شونه م بود و موها آروم»

کنم با درد  کاری؟چ يصبر کن اما چه جور یگیبه من م!يزود بود بر.خوشگلم دوستت دارم. دوستت دارم بهار ـ

بودن آخه؟ یبگو اونا ک!تو؟

«شونه م بلند کرد و گفت يرو از رو سرش»

.تموم شد زیهمه چ گهیکه حاال د کردنیم یبودن داشتن کار خطرناک یاونا هرچ ـ

!تموم شد زیواسه منم همه چ.آره ـ

.یکن یزندگ دیتو حاال حاالها با!م نیحرفو نزن آرم نیا ـ

!خوامیرو نم یتو من زندگ یب ـ
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«بهش گفتم.کردن هیاروم اشک هامو پاك کرد و خودم شروع کرد به گر.کردم هیگر دوباره»

؟یدونست یرو قبال م زایچ نیتو ا ـ

.منم مثل تو بودم.خبر نداشتم یچیمن از ه!زمینه عز ـ

!کردمیکمک م نیریبه ش دیبا يکه چه جور دمیحاال فهم ـ

.بود نیفقط راهش هم ـ

.!آخه؟ هی یچه راه نیا ـ

!بکشم میانقدر دوستت داشتم که دست از زندگ ـ

!بکنم کارو نیمنم اونقدر دوستت دارد که هم ـ

!؟یمگه بخاطر من جونت رو بخطر ننداخت!يتو کرد ـ

!کنمیبازم م ـ

!یبکن يکار دیمن،نبا شیپ يایبه موقعش ب خوادیو دلت م ياگه منو دوست دار ـ

!کنه؟یصدام م گهید یک یرو تحمل کنم؟تو نباش يو زجر یچه بدبخت دیمن با یدونیم ـ

!خوش کنم؟ یبه چ ایدن نیدلم رو تو ا گهیبعد از تو د!دست به صورتم بکشه؟ یک ینباش تو

«به صورتم و اشک هامو پاك کرد و گفت دیدست کش دوباره»

!روح و عشق منم با توئه یهرجا که باش!تم شیو همه وقت پ شهیهم ـ

!!؟ییکجا ؟خودتیخودت چ ـ

!توام يمن تو چشما!و به چشمات نگاه کن نهیجلو آ ،بروینیمنو بب یهر وقت خواست!تو چشم تو ـ

 گهیتو شدم،د ي چارهیمن ب!نکن خیتو گر گهیحداقل د!قربونت برم؟ يآخه چه جور!تونم صبر کنم بهار یمن نم ـ

!زجرم نده قربون اون اشک هات برم نیاز ا شتریب
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فقط !من زنده م و راحت یتا هر وقت که تو دوستم داشته باش.دوستم داشته باش شهیهم.زمیبخاطرم صبر کن عز ـ

!نجایبذار منم راحت باشم ا.باش صبر داشته

!هرچقدر که باشه کنمیصبر م!بهار خوشگلم.دوستت دارم بهار خوبم ـ

«بغلم کرد و منم شروع کردم به ناز کردنش و گفتم دوباره»

تو؟ شیپ امیکه منم ب شهیم یک ـ

!یکه فکرش رو بکن یزودتر از اون!زود یلیخ ـ

 هیفقط بغلش کرده بودم و گر.مینگفت يزیچ چکدومیه گهید.بهشون دمیرو بو کردم و دست کش موهاش»

«!کردیم هیاونم گر!کردمیم

!نیآرم!نیـ آرم بابک

«!کردیداشت با ترس صدام م!بابک بود!رو وا کردم چشمام»

!نمیشو بب داریب!چته؟!نیـ ارم بابک

!؟یکنیم تمیآخه چرا اذ!؟يکرد دارمیچرا ب!ولم کن بابک ـ

«نیشک ازشون اومد پائچشمامو بستم و ا دوباره»

گه؟ید هیت واسه چ هی؟گریکنیم نیـ بابا تو چرا همچ بابک

.دمید یرو م نیریداشتم خواب ش ـ

!خوب الحمداهللا!بود؟ نیریـ خوابت ش بابک

!و بهار نیریش!دمید یرو م نیریخواب ش ـ

!؟يدید یو بهار رو م نیریـ خواب ش بابک

!ولم کن بابک بذار به درد خودم باشم ـ
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!ادهایپرستار ب زنمیزنگ م!؟یشروع کن يخوایـ باز م بابک

!بهار که رفت انگار من رفتم!بکن خوادیدلت م يبرو گمشو هرکار ـ

!رم ها یو م ذارمیجلو،م يبهار رو دو ماه بنداز يبخوا یو زورک یرو ورق بزن خیتار میبازم تقو يـ اگه بخوا بابک

«چپ نگاهش کردم چپ»

!؟یکنینگام م ينجوریـ چرا ا بابک

!که بهار کشته شده دونمیم گهیخودم د!یکن یالپوشون خوادینم ـ

منو  يدار ایبه کله ت  ازدهی!؟یگیبهار رو مگه نم ؟فصلیگیآخه تو کدوم بهار رو م!بازم شروع کرد!ـ الاله االاهللا بابک

؟یواسه چ يمنتظر بهار!يندازیدست م

!واسه ش؟ ینز یهول م يبهار قراره چه خبر بشه که دار تو

؟يآر یدر م يدلقک باز يدار ـ

!بار ما بکن ها يور يدر یـ حاال ه بابک

!ه؟یو بهار ک گمیکدوم بهار رو م یفهم یتو نم ـ

.!ارواح خاك مادرم اگه بدونم ـ

!برو گمشو ـ

؟یکنیهمه ش بهار بهار م!یزن یـ بابا تو مثل آدم که حرف نم بابک

!!قیبه تو رف ؟تفيو خاکش کرد يسرو صدا برد یب يجور نیهم!؟يکرد کارینعش زنم رو چ ـ

وزنه  یزن گرفت يتو چه جور!میدیگوشمون چه خبرا شده و ماها نفهم ریز!؟ی؟مگه تو زن گرفت!!ـ نعش زن ترو بابک

!م؟یدیکه ما نفهم یرو کشت

ها نیپائ ندازمیپنجره خودمو م نیدفعه بلند شم از ا نیبابک ،ا ـ
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آرم و دوباره با سالم و صلوات خاکش  یرم نعش زنت رو از تو قبر در م یم!نشو یتو عصبان!ـ باشه بابک

!کنمیپونصد هزار نفرم واسه مراسم دعوت م ندفعهیا!کنمیم

 یکل!مدت مرده شور و قبر کن بوده هیمن  ياصال بابا!با من نکارایتو فقط آروم باش،تمام ا!؟يشد یحاالت راض!خوبه

م بود  یچه زن!یو بهت بزنن که تا خود بهار خواب باش ارنیب يدوسه تا آمپول قو گمین ماال!میکار سابقه دار نیتو ا

!کردیبادمجون رو به هشت روش بدون روغن سرخ م!چقدر خونه دار بود!امرزیخدا ب

!نکن االغ یشوخ زیبا هر چ!دهنت رو ببند بابک ـ

شده؟ یرتیچه غ!ـ اوهو بابک

!کنه یشوخ یآد با زنم کس یخوشم نم ـ

!تو زنت کجا بوده؟!؟یگیتو م هیچرت و پرتا چ نیـ بابا ا بابک

«!رو سرم دمیو پتو رو کش نینگاهش کردم و اشک از چشمام اومد پائ فقط»

!بکش ؟خجالتیکنیم هیکارا چ نیـ ااا مرد گنده ا بابک

«کنار و ماچم کرد و گفت دیاومد کنار تختم و پتو رو کش بعد»

.یشیبه خدا خوب م دیتا فردا ام!يشوکه شد!رمقربونت ب يدیخواب د ـ

دونم  ینم!سخته برام یلیبخدا خ!نیمن کشته نشم از اون باال خودش رو پرت کرد پائ نکهیبخاطر ا!بهارم مرد!بابک  ـ

!گرفته بجون تو شیدلم آت!بگم یدرد رو به ک نیبرم ا

!بخدا يم کرد وونهید!شده؟ یچ نمیبگو بب!ه؟آخ یگیرو م یچ يدار!المسب يسوزوند گرموینکن بابا ج هیـ گر بابک

خرده  هیدل وامونده م  نیا نمشیبب گهینظر د هی يکردیحداقل صبر م!قیمعرفت رف یب ي؟ايخاکش کرد يچه جور ـ

دلت اومد آخه؟ترو خدا صورتش همونجور  يچه جور!خاك؟ ریز یکنیم يرو دار یچه گل يفکر نکرد!آروم بشه

!مرد زن خوشگلم بیغر!براش رمیبم یاله!بود طفل معصوم؟ نیمال نیخون!د؟داغون شده بو ایخوشگل بود 



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٣٥

!کردیو فقط نگاهم م کردیم هیبابکم گر!به هق هق افتادم!بگم يزینتونستم چ گهید»

چرا !م تنش بود یهمون لباس اون شب.اما همونجور خوشگل و ماه بود!اونم غصه دار بود!االن بخوابم اومده بود ـ

!بابک؟ نییم پامنم بپر ینذاشت

!بابک يم کرد چارهی؟بیکنیم یبهم خوب يدار يکنم؟فکر کرد کاریحاال من تک و تنها چ! يولم کرده بود یکاشک

؟یگیم يدار یآخه تو چ!آدها یسرت م ییبال مال هینکن  هیـ بابا گر بابک

!شده یبهت بگم چآب بخور تا  کهیچ هیپاشو !پاشو!تو يشوکه شد!خوابه بخدا نایهمه ا!که يزن ندار تو

«آب آورد و داد به من خوردم و گفت وانیل هیهامو پاك کرد و خودشم رفت صورتش رو شست و اومد  اشک»

!مارستان؟یتو ب نجایا متیآورد یشده و واسه چ یچ یدونیتو اصال م ـ

سرم رو تکون دادم و گفتم اروم»

.بهم زدن ریاون کثافتا دو تا ت.خوردم ریآره ت ـ

.؟!یک!؟يخورد ریـ ت بابک

!؟يمگه تو خودت اونجا نبود!؟یچ یعنیهمون شب  ـ

!؟يـ کجا نبود بابک

!صخره يباال ـ

!ـ کدوم صخره؟ بابک

کجان؟ ایخانم و رو يزر یراست!خانم بود يزر يهمون کوه و صخره هه که دم خونه  ـ

!ناسمش ینم گهیرو د یخانم نام يبود اما زر نجایا شیساعت پ میتا ن ایـ رو بابک

«گفتم!زد یحرف م يداشت جد.کردم نگاهش»

؟يآور یدر م يو لوس باز یکنیم یشوخ يدار ای یهست يبابک جد ـ
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ه؟یخانم ک يزر.کنم یـ بجون خودت اگه شوخ بابک

!بابک ها یکنیم م وونهید يدار ـ

!مارستان؟یب متیو آورد يخورد ریت یکنیتو فکر م نمیـ اول بگو بب بابک

!جاش نمیا!به شونه م یکیبه پهلوم خورد و  یکی!ناهایا!چه؟ ینعی کنمیفکر م ـ

!ـ کوجاش؟ بابک

رو تنم  مارستانیب رهنیدوباره پ!مات بابک رو نگاه کردم!نطوریشونه م هم هم!سالم سالم بود.به پهلوم دمیکش دست»

!!رو تنم نبود یکیخراش کوچ هی!نبود یچیباال و تنم رو نگاه کردم ه دمیبود،کش

!!خوردم ریبابک من ت بخدا ـ

!يدیرو تو خواب د نایجون تمام ا نیـ آرم بابک

!نجا؟یا نیمنو آورد یپس واسه چ ـ

 هیم،یبش نیسوار ماش میو خواست ابونیتو خ میتا اومد میگشت یاستادش برم ياز خونه  ایـ اون شب که با رو بابک

 نیرحم کرد که اون هم ترمز گرفت و هم در ماشخدا .طرف تو دیچیدفعه منحرف شد و پ هیبا سرعت اومد و  نیماش

!ما وا بود

فکر !مارستانیب متیو رسوند يهوش شد یتوام ب!و سرعتش گرفته شد و بعد زد به تو نیخورد به در ماش اول

!يشد يضربه مغز میکردیم

«!و منگ نگاهش کردم جیگ!نگاهش کردم فقط»

بفرستم  نارویا ایاول کالس رو رزنه،شاگردیقرار شد عکس پاو شب رو؟همون شب که  انیاومد جر ادتیـ حاال بابک

!س؟ین ادتی!کنن یبا هم جورشن و عروس دیواسه بابام که شا

«!کردمیو مات،بابک رو نگاه م جیفقط گ!تونستم بگم؟ یم یچ یعنی!نگفتم یچیه گهید»
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 یاونا دو ساعت.خونه ما می،رفت میبا بابک و عمه م و فرزاد خان و مهتاب و مر.مرخصم کردن مارستانیاز ب فرداش»

همه رو گفتم اما .کردم فیرو براش تعر انی،نشوندمش و تمام جر میبا بابک تنها شد یوقت.اونجا بودن و بعد رفتن

!نبود ادشیخوابام رو  یحت

ه خرد هیاد،یمدت در اثر درس خوندن ز هیاومده باور نکرد و گفت که  یبه خوابم م نیریبهش گفتم که ش یوقت یحت

با  یبعد از اون وقت!دکتر و بهم دوا داده و بعدش خوب شدم هی شیپ میبعد رفت.کسل شده بودم و خوابم بد شده بود

بود  ادشی زایچ نیاگه حداقل بابک ا!سخت بود یلیخبرام !دونست ینم انیجر نیاز ا يزیحرف زدم اونم چ امیرو

تازه !شدم یآروم م یخاطراتم باشه کم کیم و شرتونستم باهاش حرف بزن یهمون که م!مسکن بود هیبازم برام 

!!بود یش رو تحمل کنم منظورش چ يتونم غم دور یکه م شهیم يجور هیبهار گفت  یکه وقت دمیفهم

و  دمینتونستم خودم رو نگه دارم و لباس پوش گهیپس فرداش د!خوردیروانم رو م.درد مثل خوره داشت جسم و نیا

«جلومو گرفت بکرون،بایاومدم که ازخونه برم ب

ـ کجا؟ بابک

.رونیکار دارم ب ـ

؟يـ کجا کار دار بابک

!گهیکار دارم د.ول کن بابک ـ

ـ آخه کجا؟ بابک

!برم به اونمعبد خوامیم!رو بخودم ثابت کنم يزیچ هیبرم حداقل  خوامیم ـ

.بودهخواب  هیفقط  زامیچ ي هیدرسته؟پس بق مینکرد دای،پیچرم رو که گفت کهیـ اون ت بابک

.برم دیخوابم که بوده باشه،با ـ

؟يداریحرفات درست ور م نینداشت از ا یوجود خارج یکه گفت یینجاهایاما اگه ا.میر یبا هم م.ـ باشه بابک
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.االن برم دیآره امابا ـ

که بود  ییمثل همونجا قایدق.میشد ادهیهمونجا و پ میدیسه ربع بعد رس.میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش ییدوتا»

«!میبار رفته بود هی

!؟يحاال باور کرد!بودم؟ ومدهین نجایمنکه تا حاال ا!بابک خان؟ يدید ـ

«و بابک گفت میمعبد واستاد يجلو يو تو محوطه  نیرفتم پائ.شده بود جیخودشم گ بابک»

!داستان نیاز ا آرهیآدم شاخ در م!بگم؟ یواله چ ـ

!داشته باشه يزیچ يه خبرباشه ک یکیاونجا  دیشا.جلو معبد میبر ایب ـ

توش چند تا  شیسال پ یس ستیبود مال صد ،صد وب یمیمعبد قد هی.باال میجلو معبد و از پله ها رفت میرفت ییدوتا»

که  کسالهیگفتن که اونا حدود  شهیبرپا م يزیچ یمراسم نجایکه ا میدیازشون پرس یوقت.کردنیم یخونه بدوش زندگ

!نبوده یمراسم چیمدت ه اما تو اون کننیم یاونجا زندگ

 خواستیاونم مثل من دلش م.آورد یبابکم نه و نو تو کار نم گهید.میو حرکت کرد میشد نیدوباره سوار ماش خالصه

.روشن بشه زیهمه چ

دل تو دلم نبود که اون خونه وجود !خانم يزر يخونه  کیاون ور شهر و نزد میدیساعت و ربع بعد رس هی حدود

«و گفتم دمیکش ادیفر هی!چشمم افتاد به اون خونه میجاده رد شد چیپ نیاز آخر یقتو!انهیداره  یخارج

!برو جلو!خودشه!خودشه بابک ـ

«!توخونه نبود چکسیه م،امایزنگ زد.میشد ادهیپ.رفت جلو خونه و واستاد بابک»

م؟یکن کاریـ حاال چ بابک

!يکردیگردنبند از گل درست م هی نایواسه را یروش و داشت يکه رفته بود ؟همونهینیب یاون تخته سنگ رو م ـ

«کردینگاهم م مات»
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!اون صخره يباال میبر دیبا. میبر ایب ـ

!سین ياون باال خبر گهیحاال که د.م بوده باشه يزیـ آخه اگه چ بابک

!تا بهت بگم میبر ایباشه ب ـ

اون باال  دمیترس یهمه ش م!رونیب ادیبخواست  یاز حلقم م داشتم،دلمیهر قدم که ور م!زد یگرومپ گرومپ م قلبم»

تونستم  ینم گهید شدیم ينطوریاگه ا!نمیکنار آب و نعش بهارم رو بب نیبه اون ور صخرع،پائ فتهیچشمم ب میکه برس

!نیپائ دمیپر یخودم رو نگه دارم و حتما م

 یم!اونم ترس تو دلش بود انگار.کردیبابک بغل به بغل من حرکت م.کردم یم هیباال و آروم گر میرفت یتند م تند

!بکنم يکار هیاون باال  دیشا دیترس

 دیاما با!بود دهیکه بهار پر ییهمونجا!سخت بود که از اون باال طرف ساحل رو نگاه کنم یلیبرام خ!میدیرس باالخره

آن دوال  هی!بودبابک محکم مچ دستم و بازوم رو گرفته .باال يرو جمع کردم و رفتم باال رومیتمام ن!کردمیرو م نکاریا

«و گفت دینفس بلند کش هیبابک !نبود یچیه!شدم و اونطرف رو نگاه کردم

!س؟یاونجا ن يزیحاال چ يدید ـ

که  نینشستم زم!کنم؟ کاریچ دیبا گهیدونستم حاال د ینم.واستاده بود دنیکه بهار قبل از پر ییهمونجا.عقب برگشتم»

!بود دهیکه بهار برام خر يشترانگ!انگشتر بود  هی!جلو چشمم برق زد يزیچ هی

!بود دهیهمون که بهار برام خر!انگشتر منه!نیبب!بابک!بابک ـ

گذاشته که  نجایا نویا!نشونه شه نیبخدا ا!غصه نخورم يادیگذاشته که ز نجایبهارم برام ا نویا!بخدا خودشه نیبب

!گم؟ یحاالبابک که دروغ نم يدید!منتظرش بمونم

 هیزانوهام حس نداشت که بلند شم،همونجا نشستم به گر گهید!چش کردم و دستم کردمرو ورداشتم و ما انگشتر»

!من شیاونم نشست پ!کردیبه دور و ورش نگاه م قهیدق هیبه من و  قهیدق هی!بابک مات شده بود!کردن
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«!و همه وقت کنار منه شهیگفت که هم یبهارم راست م پس

ازار، یب يا وانهیکه د وسالهاست»

ر،روز عص هر

رز يکنار گل ها یپارک مکتین يرو بر

و با چشمان بسته ندینش یم

است ، ییانتظار صدا در

  «.بخواند شیاو را بخو تا

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  



مودب پور.م -شیرین  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٤١

  


