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 :خالصه 

  تنها .پدرِ جنگلبان کیجنگل است: تنها فرزند  دِیشه ک یدختر  افرا
شمال.  ی ها در دل دامنه  یبه دهستان رودیو م ردیگیفرزندش را م

  ی ها با اخالق کند یکم خو مو کم  ردیگی م ش ی شغل پدر را در پ
آن سندِ  نشده،ده یگذشته، آن بندِ بر یول.مردمِ ساکت بیعج

که دارد در   یآن هم درست وقت ند یآیبه دنبالش م مانده،فی بالتکل
 .کند ی م دایعشق را پ اش،یحال، در اکنون زندگ

 که یاست درحال دهییرو فیتازه و ظر  ینهال ر،یراشِ پ ِیحوال در
. و اندازدیم ه ی سا ش یدرختِ کهنسالِ خشک هنوز سرِپاست و رو

مرگ نهال را به   ا ی : راشِ عمردار را تبر بزند یدوراه نیافرا مانده است ب
  د یجنگلبان. او با  ی جنگل است و افرا ی قصه  قصه، ند؟یتماشا بنش

 !از عشق؟  ا یساله بگذرد دوازده یانتخاب کند: از عادت
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 ” اول فصل“

 !یو همدمم باش زی! عزیالال الال گلم باش -

ادامه  قدرآن که  بود  پرت  الال  ی حواسش  به    ییشعر   ادیرا 

بود،  که به قدر چهارانگشت کنار رفته   ی اپرده   ی . از الآوردینم

م  یکیتار الال  دییپای را  زمزمه   لی تبد  خواندنشیی و   ی ابه 

 .بودشده نیو آهنگ  کلمهینامفهوم، ب

بودنش  : ماتدیفهمی و دوربودن مادرش را م  یتوجهیب  نیآر

 تیرا. طپش نامنظم قلب او و جد  رونیدر ظلمات ب  ییبه جا

  کردنش،یتابیب   ی برا  هان ی. و همکردی را حس م  رشینفوذناپذ

و نرم   ز یبا صوت ر  دنیبه خواب  نشدنش ی زدنش و راضنق   ی برا

بود. سر و   یفکا  مانست،یم  نی غمگ  ی ااو که به ترانه   ی صدا

جا  ی گونه به  را  که آن- مادر    ی نه یس   ی رو  یی کوچکش  جا 

  ل یتا بهش بفهماند که دل  ماالندیم  -دیکوبیقلبش مضطرب م
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نخواب  کردنیبدقلق واکنش   ستی ایناامن  دنش یو  از   ی هاکه 

 !کندیم افت یخودآگاه و ناخودآگاه او در

ا  یول متوجه  ب  هان یافرا  حتا  پسر    داربودنینبود.  غرغر  و 

ا در  نمبه   بیعج   شی برا  شبوقتنی کوچکش    د یرسی نظر 

بود!   دیبع  یخوابیب  نیخوابش اتنبل و خوش   ن یاز آر  کهنیباا

م  ی تو صلوات  م  فرستاد،یدلش  پنهان  را    کرد،یاسترسش 

از    چشماش را آرام کند و  تا بچه  دادی تنش را تاب م  حواسیب

 د،ییپایاش را مو انگار خانه   بودستاده یا  یکیکه در تار  ی مرد

 .داشتیبرنم

 جاست؟هنوز اون  -

ته  ی صدا قالب  کامالً  زن،  آوردش.  خود  به  فاطمه    ی لرزان 

و   دادی هم به افرا دل و جرأت و شجاعت م  نی بود و همکرده 

 !کردنی سرره یبه خ کردی م کشیتحر
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را در آغوشش    ن یفرستاد. آر  رونی ب  ینی را محکم از راه ب  نفسش

 :. سر تکان داد دی و به طرف هال کوچک خانه چرخ   دیباال کش

 .آره! هست هنوز -

 .فتدیب هیبود به گر. کم ماندهدی و لب گز دیکش ینی ه فاطمه

شده   افرا خسته  سرپاماندن  از  کرد.  بخاراخم  کنار   ی بود. 

 :خود نشاند ی پاها ی را هم رو  نیخاموش نشست و آر

 .از همدستاشه  یکیحتماً  -

شد که در    رهیملتهب بود. با دلشوره به دخترکش خ   فاطمه

بود و بغضش مشت بست. آب  خانه به خواب رفته   روشن ک یتار

 :دهانش را سخت فرو برد

 !مگه؟ کننیمنو ول م نایمعلومه که هست! ا -

خود    ی به پا  ی ا عادت، لبش را گاز گرفت و پرحرص ضربه  به

 :زد
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  نمی بگم؟! خوب شد؟ ا  یبگم؟ تو رو چ  ی ! تو رو چنیام  ی ا -

 ..خاک، منو ریز یآخرش! خوب شد؟ خودت رفت 

  ی افتاده رو  ِیگرفت و نتوانست ادامه بدهد. بال روسر  اشه یگر

موشانه و  برد  فرو  دهانش  درون  را  به    کنانه یاش  را  خود 

 .دوطرف تاب داد

کم  افرا نور  در  حتا  گرفت:  او  از  از المپ ح  یچشم    اط یکه 

م م  آمدی داخل  بب  یرنگیب  توانست یهم  را  .  ندی صورتش 

بود   دیساله رفت. سفپنج   نِینازن  ی نگاهش پرافسوس تا چهره 

ز بسبایو  جوان  اری.  پدر  فقط  به  که  داشت  شباهت  مرگش 

 .گذشتی هفته از فقدانش مششپنج 

 ی میتی.  اشنه یس  انیکرد م  ریگ  یدهانش گس شد. سنگ  طعم

برا  ی برا بود:  زود  معنا   ینینازن  ی دخترک  مرگ چنان    ی که 

هم  بهی غر  ش یبرا تا  که  پسه  نی بود  از    ش ی چهارساعت  فارغ 

برا زن  دو  تالش  و  غرغر  و  داشتنش، نگهساکت  ی اضطراب 

 .کردیم ی باز  نیو با آر دی خندی و م زدیبلندبلند حرف م 
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  تاب یب  نیدر خود جمع شد. آر  یاز او هم برداشت و کم  چشم

پسرش گذاشت. تن   یشانیپ  ی بود. دست رو  اشره یخ   سیو خ

و نرمش فرو    اهیس  ی موها  انی ماو را به خود فشرد و لبش را  

 :برد

 ! هوم؟؟یمامان یخوابیچرا نم -

م   پسرک  را  لب   انیصورتش  و  کرد  پنهان  مادر  پستان  دو 

  .دیبرچ

برا  دل نوازش کرد و  تشیمظلوم   ی افرا غنج رفت  را  . سرش 

 .در آغوش تابش داد حرفیب

در خانه   سکوت را فقط صدادرافتاده  ساعت    تاک کی ت  ی اش 

نفس  شکستیم سنگ  شانقی عم  ی هاو  وآمد رفت   نیکه 

 .کردیم
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  یی به ماجرا  ی! وقت دی ترسیقدر مکه چه   دانستی خدا م  فقط

م شده   کردی فکر  واردش  توکه  تا  قلبش  باال    شیگلو  ی بود، 

 .دیلغزی م یو مثل ماه آمدیم

با  اما بود؟  چه  بق  دیچاره  رو  هیمثل  نم  ی به  و    آوردیخود 

  ان یفاطمه را م  دیستند بکنند؟ باها هرکار خواآن   گذاشتیم

به  شانیهای ری گیپ چدستبابت  ام  ی زی آوردن  داشت،   نیکه 

 کرد؟ ی رها م

کش  خشم باال  را  خود  و  زد  غل  وجودش  تصاودیدر    ر ی . 

چشمش آمدند. پلک بست و احساس   شی وچندروز قبل پچهل

 .تهوع کرد

گشت   روزآن مشغول  ودود  برم  یزنبا  داشتند    گشتند ی بود. 

 ی امتوجه شد عده  ن،یزبیت "خرس مهربان"که  ن یسمت ماش

. کنندینگاه م  نیی اند و دارند از دره به پاجلوتر جمع شده  یکم

مردم   ی هاها و زمزمه حرف   ی البودند، از البه که رفته  ترش یپ

بود  یتماشاچ برافروخته  و  ملتهب  همه   بودندده یفهم  ند،که 
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  ده یکوه غلت  ی که سنگ از باال   یینگاه کنند: به جا  نییبه پا  دیبا

 .بودخود له کرده ریرا ز  یو مرد جوان

ضربه   اشنه یس  ریاش به زمعده  دی افرا رعشه گرفت و اس  پشت

  .زد

دتوانسته  ه یثانکی  فقط ام  دنیبود  ب   نیجسد  تاب  :  اوردیرا 

چهارشانه   ی هااستخوان  تن  چهارستون  خون،  و   ی خردشده 

موقع هم، بودند. همان انداخته   ختیو از ر  ده یچی مرد را در هم پ 

دستپاچه    کریوضع پ  دنیکه سنگ را کنار زده و همه از د  یوقت

افرا    دند،یدزدیم   شم بودند و با اشمئاز چلرزه گرفته شده و تن 

  ی درخت  ریزهالل احمر پا تند کرده و خود را    ن یماش  ی از جلو

 .بوداش را باال آورده رسانده و خورده و نخورده 

رو  گُرگرفته و  برداشت  را  کنارش  کوچک  تشک  کالفه،   ی و 

 وار یبه د  داده هیبالش تک   یبه بزرگ  توجهی پهن کرد. ب  شی پاها

رو   ی برا هم  را  آن  آر  ش یپاها  ی پسرکش،  و  را   ن یگذاشت 

  .خواباند
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نال  او م  "نه"و    "ما"  دن یبا  اکردی اعتراض  سفت    نی :  بالش 

م  یلیمستط درد  را  تکان   آوردی گردنش  و    ی هاتکانو  تند 

 .شدیم  اشجه یمادرش باعث سرگ ی پاها ی اگهواره 

 کهی نداشت. درحال  دنینازکش  ی برا  ی اافرا حوصله  حالنیباا

تصو خون  ریهمان  و  امکوتاه  جسد  از  به   نیآلود  انگار 

کنارش    توانستینم  جورهچ یبود و هاش سنجاق شده جمجمه 

 ی اش را جلوآلود و بدخلق خم شد و انگشت اشاره بزند، اخم

 :گرفت نی صورت مات آر

 !؟یکنینق منق یته ه! چهگهیبخواب د  ریبگ -

نه به ناباورانه به مادرش نگاه کرد و بعد مظلوما  یدم  پسرک

 .افتاد  هیگر

 :ماند و دلسوزانه گفت  اشره یبا رقت خ فاطمه

 !. دعواش نکنکنهیم یتابیکه ب دهیطفل معصوم ترس -
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هم  ییگو منتظر  از    نیافرا  توانست  باآلخره  بود:  کوتاه  تذکر 

 ی و چهره  دیایمرد برب ی شدهصورت له ریراندن تصوپس عقب 

ب  بایز پ  گناهی و  را  بب  شی پسرش  شد. ندیچشم  نرم  دلش   .

 !طفلک معصومش

موها  بارنیا تا  شد  آر   سی خ  ی خم  عرق  رو   نیاز  از    ی را 

وقت  اشی شانیپ پسرک  بزند.  مادرش   یمهربان  دید  یکنار 

 نهیبه س  دنیبرگشته، دو دستش را به سمت او دراز کرد: چسب

سرگ به  را  افرا  آغوش  خواب  جه یو   حیترج   شیپا  ی رو  دنیو 

ادادیم و  التماس   نی!  لبخند کوچکحرکت  لب   یآلودش،  به 

 .بود  دشیام  نی و اضطراب، آر  ی اهیس  نیا  انینشاند. م   رشماد

داشت.   ی شتریو توجه ب  ی صبور  مرتبهنیرا بغل کرد. ا  کودکش

  کار ن یاز ا  یلیاو خ   دانستیپشت پسرش را ماساژ داد چون م

طور  سپرد و همان  واریسرش را به د  ی هی. تکدیآیخوشش م

و به خلسه   داشتی نق برمآرام دست از نقکوچک آرام   نِیرکه آ
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بدش را دور    ی ها هم گذاشت و حس   ی او هم پلک رو  رفت،یم

 .راند

م ملتهب، کش  و سکوت شبِ  بهآمدیسکون  با  رفتن خواب. 

گاه بود و گهساعت مانده  تاککیت  ی پسر کوچک، فقط صدا

خانه   رونی ب  ی هاجنبش و حرکت  ی و صدا  لیشکاندن وساقلنج

 .داشتی خاموش دو زن را زنده نگه م یکه نگران

ب  انگشتان موها  اریاختیفاطمه  حرکت   ی در  دخترش 

پنجره و آن چندسانتش    ی افتاده   ی . ترسان به پردهکردندیم

 .بود رهیخ  د،یکشیرا به رخ م رونیب یکی که باز بود و تار

. خبر مرگ تلخ و گذشتی م  شدنشوه یاز ب  میو ن   ماهکی  فقط

حاش  یناگهان باوجود  جوانش  کارها  ییهاه یهمسر  در   ی که 

ا  نیام  یپنهان در  شده   مدتنیبود،  مجلس  بود؛  نقل 

به آن اضافه   یگمان  و هرکس حدس و  گشتیدهان مبهدهان 

  خبر ی که فاطمه هم از آن ب  یمحتمل  قتیحق  ای   عهی: شاکردیم
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هم فقط در خلوتشان   هیبق  یبکند وقت  توانستیچه م  یول  بودن

 آورد؟ یخود نم ی را به رو  ی زی چ یو کس زدند یم یحدس

خانواده و دوست و آشنا و   کهیدرحال   کردیصدا بلند نم  یکس

سنگ از کوه آن هم   دنیاز آن آگاه بودند: گرچه غلت  هیهمسا

 ینبود، اما گودال  ی دیاتفاق بع  نیشدن اممحل کشته   یدر حوال

  ن ی جسد او داشت، ا  داشدنیبا مکان پ  یکم  ی که فاصله   یخال

د مرد جوان نه یکه شا   کردیشک را در گوش همگان زمزمه م

 !دهی به دست همدستانش به قتل رس که عت،یبه دست طب

 نی ا  ریگی پ  خواستندیهم نم  نیام  ی حتا خانواده  همه،نیا  با

 یی هررو اگر سروصدابودند. بهآن بسته  ی شوند. چشم رو  عهیشا

مرگ خودشان هم به خطر  پسر جوان  ی آبرو  کردند،ی به پا م

  .افتادیم

بکند؟ فاطمه پوزخند زد: پدر و   یسکیر  نیحاضر بود چن  یک

ها به  بودند! آنکه حاضر نشده   نیام  ی مادر و خواهر و برادرها

شان را بودند. عروس و نوه به او و دخترش پشت کرده   یراحت
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قدر بهشان  بودند و فاطمه حتا آن دردسر تنها گذاشته   ن یدر ا

بد  دیام را    ز ی . گرچه چهندنداشت که الاقل حق و حقوقش 

چون مرد جوان   د یرسیبه او و دخترش نم  نی از ام  هم ی ادیز

خانه بود که صاحبش خود    کیبود! فقط  زودتر از پدرش مرده 

چون   زدیمجبور بود از آن بگر  اشوه یجوان مرحوم بود و حاال ب

 .ها بهش برسددست آن خواستینم

  ک ی : او  دینامعلومش لرز  ی نده یپشتش از فکر آ  ی الحظه   ی برا

بود.   پشتوانهیب  دیپرتهد  ییایداشت و در دن  میت یدختر کوچک  

و هرآن در    بودنرفته ن یازب  اهش یس   ی روزها  نی که در ا  یبغض

قدر بزرگ شد که راه دم و بازدمش  آن   د،یکشینفس م  شیگلو

را بابت   ن یدل ام  رو د  دی کش  شیبه گلو  یدست  قراریرا بست. ب

شد و    مانیآن پش  دَم ازلعنت کرد: گرچه همان  شی دردسرها

وقت  ی برا  ی افاتحه  تا  فرستاد که    ی آمرزش گناهان شوهرش 

 . ...بود و حاال  شی سر جا زیچبود، الاقل همه 
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بود.    رهیخاموش خ  ونیزیافرا نگاه کرد که در ظاهر به تلو  به

ناج  نیا مرموز،  شا  اشیزن  و  اهال   دیبود.   یهمدردش. 

بابت مطمئن نبود.   نیاز ا  یکس  یاست ول  وهیاو هم ب  گفتندیم

ا م  نیدر  که  شده  یپنهان  همانیدوروز  چاو  هم  از    ی زیبود 

که   ی اقهحل ی . فقط از روبوددهیند یو عکس دهیشوهرش نشن

  زد یافرا هنوز هم در انگشت دوم دست چپش داشت، حدس م

نداشت.   دنیپرس  ی بهش درست باشد. روراجع  هیکه گمان بق

آشنا مدت  در  واقع  درباره   شانیی در  او   ی گذشته  ی اصالً 

و جدنکرده  ی کنجکاو مغرور  افرا، چنان  که    ی بود. خود  بود 

بپرسد پدر    ازش  کردیجرأت نم  ی گرید  کسچی تنها او، که هنه

 تنهاست؟  شهیاش کجاست و چرا زن همبچه

دوخت. محو    نی دم گرفت. چشم از افرا برداشت و به آر  قیعم

 :لبخند زد و به پسرک اشاره و زمزمه کرد رنگیو ب

 .دیخواب -
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پلک زد. چنان غرق بود که اول متوجه منظور فاطمه نشد    افرا

  ی هاس شده و نفبدن شل   یو متعجب نگاهش کرد. بعد، وقت

ز را  پسرش  فهم  ریمنظم  کرد،  حس  کس  دیدستش   ی چه 

 !دهیخواب

قرار    ن یزم  ی را از هم باز کرد. تشک و بالش رو  شی پاها  آرام

تشک   ی را محتاطانه رو  نیگرفتند. بالش بزرگ را کنار زد و آر

برا تا  برخاست  و  را   شیخواباند  مخصوصش  بالش  و  روانداز 

 .اورد یب

به ساعت انداخت.    ینگاهمی. نر یفعال بود و ذهنش درگ   تنش

خانه   رونی بود حضورش را ب  یکه چندساعت   یخاطر نگهبان به

از   توانستی. البته مزدی به ودود زنگ م دیبودند، باحس کرده 

پ حتا  و  اقدام   شی اول  آن -کردن  از  احتمال   ییجااز  که 

که   دانستیبگذاردش اما م  انی در جر  -دادیرا م  ی زیچن یچن

عصبان ب  شدی م  یاو  م  شکیو  را   کرد ی منعش  خودش  که 
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 ش یغرغرها  ی جماعت نکند! و افرا حوصله  نی دردسر ا  ری درگ

 .را نداشت

 ی بود. از همه کمک به فاطمه گرفته  ی را برا  اشی قطع  میتصم

  ی محتملش هم خبر داشت. خودش هم به حد کاف  ی دردسرها

  ش ی هم از پ  ی ارکه ک-اهرم فشار    کی به    ی ازی. پس ندیترسیم

 !نداشت  -اضطرابش شترکردنی مگر ب بردینم

  ی . کمدی باال کش  نیآر  ی نه یس  ی سبک و خنک را تا رو  روانداز

او را در   طورنیو ا  گرفتیبعد از اذان صبح، با ودود تماس م

. مهم نبود اگر بعدش تا چندروز غر  دادی شده قرار معمل انجام 

ازدیم افرا م  نی. مهم  و  انجام شود  که   دانستیبود که کار 

همه  با  ل   بودنشی ناراض  ی ودود  رها  ی حظه در    ش ی خطر 

 .نخواهدکرد

دل پوزخند زد. دست خودش نبود که ذهنش فوراً شروع   در

 ن ی. و اصالً همشدیم  یکی  اشجهیو هربار نت   کردیم  سهیبه مقا
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 اشی و گره وجود  ترده یچ یپ   شی را برا  ز یچبود که همه  اسیق

 .کرد ی را کورتر م

 .خودته هیکامالً شب -

بود که افرا   نیزن به آر  ی حرف فاطمه، به خود آمد. اشاره   با

 .کردیدست کوچکش را نوازش م حواسیبود ب  قهیچنددق

 :لبخند به پسرش نگاه کرد و سر تکان داد با

 !اوهوم -

 :د یآه کش  فاطمه

 !خوش به حالت -

 :د ی . گنگ و متعجب پرسدندیافرا باال پر ی ابروها

 !چرا؟ -

 :شددوخته  نشیفاطمه به نازن نگاه
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 یکی  ،یکه هربار به صورتش نگاه کن  یستیالاقل مثل من ن -

 .ادیچشمت ب  شی رفته پ ازدست  ی زندگ هی گه،ید

او که    ی رفته؟ زندگازدست   ی. زندگ دیلب افرا باال پر  ی گوشه

 !بودکرده  ریگ  شتریب

. احتماالً  دیفهمی او را م  کرد،یبه غم زن فکر م   یوقت  حالنیباا

کردن به صورت  با هرمرتبه نگاه   برد،ی م  یهم به عل  ن یاگر آر

دلخوش تصور    افتادی م  شیهایناکام   ادی  اش،ی تنها  حتا  و 

 !شدیم اشقهیشق  دنیرکشیباعث ت ی زیچن یچن

 :زد پوزخند 

باشن، چه نه،   هی . چه شبکنهیهم نم   ی ادیهرحال فرق زبه -

 .ادگارنی

 :شدی م دهیاش به زور شنسر تکان داد. زمزمه  او

 .شترهیب بودنشهی درد شب یول -
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مبحث را ادامه    نیافرا نشست. دوست نداشت ا  یشانیبه پ   اخم

 زنوه یدو ب   ی هادرددل و ناله   ی سمت و سو   شانیهادهد. حرف 

از هرچرا گرفته  او  ا  ی زی بود و   داد،یضعف م  ی بو  طورنیکه 

 .آمدیبدش م

 :شد ی سرد و جد اتیدرون نیدر اثر هم   ش یو صدا لحن

 .کمه ی میبهتره ما هم بخواب -

 خونه؟ رونین ببپّا گذاشته  یوقت ی طور! چهم؟یبخواب -

 .فاطمه، نشان ترس بود ی صدا لرزش 

او، افرا برخاست و به کنار پنجره رفت. هنوز هم    ی ادآوری  با

  ی . عصبدیدیاش مخانه  رونیناشناس را بو    کی تار  کریهمان پ

 :زمزمه کرد

 شد؟  داشیاز کجا پ  نیآخه ا -

 وار یرفت و خود را پشت د  شیپ   نیهم برخاست. پاورچ  فاطمه

 :کنار پنجره پنهان کرد. با دلشوره تذکر داد
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 !تو رو  نهینب -

 .چانه باال انداخت افرا

 :داد هیتک  واریسر به د او،

خونهحواس حتماً   - به  د  ی شون  بوده.  ازم   ندهیمن  دوروزه 

 .مشده میقا جاهی نده یفهم ست،ین ی خبر

 :گرفت و به صورت زن دوخت رونیچشم از ظلمات ب افرا،

 !ن؟ده یبو کش ؟یپنهون جانی ا نده یوقت از کجا فهماون -

 :زد و شانه باال انداخت ی زهرخند  فاطمه

جا آشنا و چشم اون همه   .ادییبرم   یبگ  یهرچ  یفیاز اون س -

خودش   حتماً  زرنگه.  شادهیفهم  ی جوره یداره،  چون   دمی. 

  ی جزو اهال   یو از طرف  یوآمد داشتبا من رفت  یلیخ  مدتنیا

ا  ،یستین  جانیا زده ممکنه  بق  جان یحدس  آخه  رو    ه یباشم. 

 .کننی نم ی کار دونهی. مشناسهیم

 :لبش را از داخل گاز گرفت افرا
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 .دیشا -

 :نشست نیزم  ی و رمق سُر خورد و رو حالیب فاطمه

  ی صدا  -دونمیمچه -  ده،یمنو د  ی کی  دمیکه. شا  ستیمعلوم ن -

 .و رفته خبر داده بهش دهی شن نوینازن  ی و خنده  ی باز

و    رهی دو چشم خ  ریگرفت. پلک که زد، تصو  یقیدم عم   افرا

نگاهش   دیسف ی باالمدل  نیکه امروز از داخل ماش ی خاکستر

داد:   ادشی به    کردند،یم تکان  دوطرف  به  سر  پراخم  آمد. 

و بزرگ کند گرچه    ی خودش جد  ی آن اتفاق را برا  خواستینم

  خود   ی کرده و به رو  یالب تهمرد، ق  بیعج  یرگیلحظه از خ آن

 !استکه متوجهش شده  بوداورده ین

 :دینال فاطمه

 م؟ یکن کاری حاال چ -

سرش    دوساعت یکیکه    ی انقشه   گرید   بارک یافرا    و در  بود 

 :مرور کرد  داد،یجوالن م
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 .میکه از اول قرار بود بکن ی همون کار -

 :شد قرارتریب او

 .فهمنیم -

 :از پنجره فاصله گرفت افرا

 ب یو قرارم نبود که تا آخرش نفهمن! دوروزه غ  شدینم  گهید -

نهای شد اهال  نا یا  ری غ  گهید  ی هفتهه یتا    تاًی.  متوجه    یکل 

 !نبوده از اول  یشدن "نفهمن" کهنی. ایستین شنیم

 :تندتند سر به دوطرف تکان داد فاطمه

م - منظورم...  فردا    گمینه!  راه   هویاگه  سبز شدن سر  مون 

 ؟یچ

وحشت وجودش را فلج کرد. آب   یچانه باال انداخت و آن  افرا

 :دهانش را فرو داد و محکم پلک زد

که چ - بشن!  که: خب  نم  ؟ی اوالً  نترس!  که:  . شنی بعدشم 

 .کنمی گمراهشون م
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 :فاطمه گرد شدند چشمان

 !؟یچ یعنی -

 :متفکر گفت  افرا

کنم. شما فردا   کار ی چ  دونمینخور! م  جاشونیا  ی تو غصه  -

 !و تمام نی. هم نیریم میطبق نقشه با سل

 ی بود شورچنان محکم لبش را گاز گرفت که کم مانده  فاطمه

 :اش را در مشت گرفت. بغض حنجره چدی خون در دهانش بپ

 !دردسر شه برات  خوامینم -

  یبزند اما فقط گوشه  بخشنانیاطم  ی کرد لبخند  یسع  افرا

 :لبش کج شد

پارت - من  نباش!  درضمن    مینگران  رفتار    ی جورهی کُلُفته. 

 مدت ه یکه    نهیا   تشی. نهادونمی م  ی زیانگار چانگارنه   کنمیم

م مشکوک  وقت   موننیبهم  دستم    ی زیچ   فهمنیم  یو  تو 

 .شنیم المیخیب ست،ین
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هم    دادندیادامه م  بشیها به تعقحتا اگر آن   دیبگو  خواستیم

د نم  ی گریکار  شاکردندیکه  چون  ال   دی!  از  را    ی پولشان 

ربا  قاتل و آدم   گرید  یول  دندیکشیم  رونیخاکستر و استخوان ب

 !که نبودند

 نیا  ن،یآلود امباتوجه به مرگ شبهه  دینظرش رسنگفت. به  اما

دستکار را  زن  زخم  طرف   کردیم   ی حرف  از    گر ید  دیشا  یو 

هراسش    ی، علت اصل"دیشا"  نی چندان هم درست نبود! و هم 

 .ها بوداز آن 

 :گرفت یقیمکث کرد و دم عم  یدم

 !باشه یو اون امانت نیتو فقط حواست به خودت و نازن -

انگشتانش قطره اشک پا  فاطمه را پاک    اشافتادهن ییبا نوک 

ب و  کش   اش ینی کرد  باال  چدیرا  چ  ی زی.  نداشت   ی زینگفت. 

بود   انعطافیب  ی زن تنها  نیا  یو شرمنده   ونی . فقط مددیبگو

محبت بزرگ او. پس، سر    ی برا  یاز هر جبران  ی و دستش خال
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از فردا    که  ی دیجد  یزندگ  ی شهیدر اند  یشانیتکان داد و با پر 

 .در انتظارش بود، فرو رفت 

بود  داده   ی بیترت  ر،یّچند خ   یو با همراه  شیعمو  قیاز طر  افرا

جا دخترش  همراه  به  بتواند  او  ا   ییتا  از  و    نیدور  دهستان 

 ی خدمات  ی بودند، در خانهاش کرده که احاطه   ییهاجنگل و کوه 

آغاز   نیجا مشغول به کار شود. و امدرسه ساکن و همان  کی

ب  یبیغر البته تر  اشی وکارکس ی و  و   به یغر  دادیم  ح یجبود! 

ول باشد  خانواده   ی تنها  برا   ی بعدها    ی دردسر  شیشوهرش 

گل نکند که بخواهند    شانیمهربان   وقتکی  ا یدرست نکنند  

 !رندیعهده بگ شان را به نوه  یسرپرست

که    نیموج برداشت. هم  اشنهی س  ریها، نفرت زآن   ی ادآوری  از

جوانش،   یِدرست مثل ناج-  خودبهی سرپا و متک  شدیم  یزن

به کمک    ازیخودش و دخترش بس بود. ن  ی ندهی آ  ی برا  -افرا

نآن  کدامچ یه وقت  در  ب  ازیها که  خال  یکسیو  را   ی پشتش 

 .بودند، نداشتکرده 
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 .گذشتیم رید شب،

در ذهنش    ی ابود و افکار پراکندهاش زده چانه  ری دست ز  افرا

از    نیمرگ ام  ی که ماجرا  کردیفکر م  نی. به ادادند یجوالن م

دستپاچه و    ی هاسهو بود، آن چهره  . اگرزدیلنگ م  ییجاکی

و اگر عمد بود و قتل، چرا    گفتند؟ی چه م  کیآن گودال نزد

  !بود؟ نیچن

دستش پر بود.    اش،ی کارو سر پرباد و تازه   یباوجود جوان  ن،یام

به  ی زیچ بداشت که  ب  ی فکری خاطر   وبستش،چفتیو دهن 

همه از وجود آن باخبر بودند. و اصالً بابت همان هم بود که  

وقت بودند! آنخود راه داده  ی دور و برش را گرفته و او را در باز

باوجود   کهی درحال  کردندی ناگهان حذفش م  قدرن یا  د یچرا با

  ن یام   یمتیغن  ی بود هنوز از جا  دایبا فاطمه، پ  شانیهاتماس 

 خبرند؟ یب

  ن یبود، البد هم   یداغ شده. اگر عل  سرش  ی کرد کاسه   حس

و به چند   گذاشتی کنار هم م  ن یجورپ  کیسؤاالت را شکل  
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برادیرسیم  یمنطق  ی ه یفرض او  اما   ها ی بازکارآگاه   نیا  ی ! 

 ی بود براشدهافرا ساخته  ،یبود. به قول همان علنشدهساخته 

همهسروسامان  به  به  زیچدادن  داشت  هم  حاال  و   یزندگ. 

سروسامان  وسال سنکم   یزنوهیب  ی خته یرهمبه خودش،  از  تر 

 .رفتن آرامش خودشازدست متی: احتماالً به قدادیم

آرامش    جانیو کنجکاو مردم، ا  یطوالن  ی هاحرف و نگاه   باوجود

بهداشت محض  به  اصالً  ا  اآمدنیدن.  به  دهستان   نیپسرش 

 نیمعمول، ا  ی هابود تا به دور از جنجال مکان کرده سرسبز نقل 

را هم    ن یرا بگذراند. و حاال قرار بود هم  رمعمولشیغ  ی روزها

 ی ! گرچه براکردی م  بالشجا دناز دست بدهد. انگار تالطم همه 

قبل    ی، که از کمفاطمه  ی او تالطم، نه از دخالتش در ماجرا

 !بودآغاز شده 

و دوباره ساعت را چک کرد. چشمانش گرد شدند.   دیگز  لب

نم عجگذشته  همهنیا  شدیباورش  گذر   ب یباشد!  که  بود 

 .بودرا حس نکرده  یشب طوالن  نیاز ا یساعات
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 .بودطور نشسته خوابش برده فاطمه نگاه کرد: همان  به

که برخاست،   یبود. وقتجمع و حبس شده   شی در پاها  خون

شان داد تا عضالت  تکان  یسوزن شدند. کمسوزن  شی کف پاها

رفت،  رفته خواب اتاق  تا  لنگان  شوند!  فعال   ی پتو  کیاش 

 .انداخت  همانشیتن م ی برداشت و آن را آرام رو یمسافرت

اش را  کوچکش رفت، سجاده   ی رفت. به تنها اتاق خانه گ  وضو

 .آن نشست  ی سر پاپهن کرد و چادربه

 گفت؟ یبه خدا م دیبود. چه با  یاز هر حرف یحاال خال  ذهنش

لحظات   نینداشت بهش بزند. خدا در بدتر  یبا او قهر بود! حرف

گذاشته و حتا    ش ی تنها  های دورراه  نیترعمرش و بر سر سخت 

را  عرصه  تنگ   حاال  برابهش  را  اوضاع  و    ترده یچی پ  شیتر 

 !؟”کمکم کن“ گفت؟ی بهش م دیوقت چه بابود. آنکرده 
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اکبر"زد.    پوزخند  بلند شده   "اهلل  و اذان صبح  برخاست  بود. 

حتا نمازش هم نماز    گر یقامت بست. د  حسیبعد ب   ی اقهیدق

 !نبود

نزد  اشیگوش رفت.  پنجره  کنار  به  و  برداشت  درخت    کیرا 

پارک   یدرنگیخانه، وانت سف  ی رودار روبه بزرگ و سن  ی گردو

وار ناشناس، گاه از درون آن و گاه درحال مرد شبح  کیبود.  

سقدم و  کش  دنی گارکشیزدن  برش،  و  و دیکشیم  کی دور   .

 .جا بود! از سر شب تا همان دم سحرهنوز آن

 :غر زد یرلبیه چرخاند و زچشم در حدق افرا

 !هم داره  یعجب همت -

  ی رفت. رو  رونی از خانه ب  نیرا رها کرد و پاورچ  شی بپّا  دنِییپا

کنار   کرد،یسوم وصل م  ی دوم را به طبقه  ی که طبقه  یپلکان

 .اش نشست و نام ودود را لمس کرددر خانه 
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 صدا ی را ب  لشیفکر که نکند مرد قبل خواب موبا  نیاز ا  یآن

 ی سوخت و قلبش جاکَن شد. ول  شیموها  ی شهیباشد، رکرده 

 .بود هودهیترسش ب

صدا  بعد بوق،  چهار  خواب  ی از  و  لحنگرفته  با  ودود    ی آلود 

 :دیپرشَک به گوشش رس 

 !افرا؟ -

و    دینفس کش  الیخ  یهم گذاشت و با آسودگ  ی پلک رو  زن

 :لبش آمد ی رو  هوای کوچک و ب ی لبخند

 !سالم -

 د ی خری خودش زمان م  ی برا  دیدادن تعلل کرد: شادر پاسخ   او

بود در  که افرا را وادار کرده   ی کار  ی درباره   ایشود    ارتری تا هوش

با  تیبزند! درنها یحدس رد،یصبح باهاش تماس بگ ساعتنیا

 :را صاف کرد و گفت شی صدا ی اسرفه

 شده؟  ی زیسالم! چ -
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توض  افرا هرگونه  از  ماند. ذهنش  کاف  ی حیمات  به حد    ی که 

 :کرد یمنِ بود. مِن یکننده باشد، خالکوتاه، مؤثر و قانع

 !آم -

صورتش جمع شد   قت،یحق  دنیتصور واکنش او بعد از شن  از

 !دیبهش نگو ی زیداد اصالً چ حیو ترج 

 !ی ! نگرانم کرد؟یخب چ -

 ی هامردمک   شدنره یو ت  "خرس مهربان"  زیاخم ر  توانستیم

 .بزندرا حدس  روشنش ی اقهوه

 :. بازدمش را فوت کرد و مختصر گفتستادیا

توض - نخواه  ازم  ساعت   ی ااضافه  حیعجالتاً  بر  و  دور  و  بدم! 

درخت    ریز  دچشمه،یسف  یحوال  ایب  فرمیونیهفت، با    میونش یش

 !راش

 :دی کامالً مبهوت پرس مرد

 ! چرا؟؟یچ -
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نگفته  لب شد:  کج  توضافرا  آن   حیبود  با  البته  نخواهد؟ 

 !بود یعیواکنش طب نیا بش،ی درخواست عج

 :کرد  دیهم گذاشت و تأک ی رو پلک

جا راش. همون  دچشمه،یکه گفتم، سف  یساعت! همونایفقط ب -

 .گمیرو بهت م یچهمه 

شود. تماس   میجن یبشنود و س  ی نماند تا اما و اگر  گرید  بعد،

گوش کرد.  قطع  رو  یرا  گذاشت  هم  چون   اصدیب  ی را 

ب  دانستیم ا  الیخیودود  و  زنگ   بارن ینخواهدشد  خودش 

 !زندیم

 یامیپ  میسل  ی برا   کهی البته حدسش هم درست بود. درحال  و

باال  کرد،یم  پیتا او  تا    ی اسم  کرد  صبر  شد.  ظاهر  صفحه 

 :را کامل کرد  امکشی و بعد متن پ  ابد ی  انیپا  پاسخیتماسش ب

آقاسل" بمیسالم  لطفت،  اون  بابت  ب  زحمت ی.    ا ی رأس ساعت 

 ".من. ممنونم ی در خونه ی جلو قاًیدق
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 .ارسال را لمس کرد و داخل رفت نشانک

آر  نگاهش معصوم  صورت  به  از    نیکه  کرد:  اخم  افتاد، 

برا   ن یا  ی دردسرها نه  برا  ی ماجرا،  که  پسرک    ی خودش، 

اتفاقدیترسیم اگر    ی برا   شدیم  یخوب  ی بهانه  افتاد،یم  ی. 

 !دادنش ازدست 

 .فکر نکند ی زیچچی کرد به ه  یپلک زد. سع محکم

رو  یبالش کودکش  کنار  و  هنوز   ن یزم  ی برداشت  گذاشت. 

 .دیخوابیم  یوقت داشت و بهتر بود اگر دم یدوساعتیکی

حلقه کرد و چشم بست. خواب   نیدور تن کوچک آر  دست

بود که به سرعت در برش   شی هاهم انگار درست پشت پلک 

 .گرفت

پنجره   کمکم تنها  از  آفتاب  گرم  داخل    ی نور  به  هال  بزرگ 

منظم دو مادر    ی ها فرورفته در سکوت، نفس  ی . خانه دیخزیم

  ،یبود که هرکدام از خستگو دو کودک را در خود پنهان کرده
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  رون یهنوز آن ب  ی بود. و مردمنظم خوابشان بردهنا  ی ادر گوشه

سع  دیکش یم  ک یکش همه   کردیم   یو  که  روشن   جاحاال 

پرده شده پس  از  ت   میضخ   ی بود،  هال    ی ره یو  داخل  پنجره، 

خد  ی خانه  ی طبقه   نیدوم و  بب  جه یقربان   یول   ندیرا 

 .توانستینم

 سوزاند ی بود و مچشمانش را خشک کرده   ،یآلودگخواب   فشار

ت درعوض،  تابستان  دی نور خورش  ی زی اما  کنار    ،یاول صبح  از 

  خورد یم  نش ی ماش  ی شه یبه ش  میبزرگ، مستق  ی درخت گردو

 .بودنشانده   شی اهبه صورت و پشت پلک   ی اکنندهو عرق کالفه 

را    شی . در گشود، پاهادیکش  یی بلندباال  ی ازه ی خم  ی خستگ  با

عضالتش   یخشک  ستاد،یکه ا  ن یو هم   د یکش  رون ی ب  نیاز ماش 

 یهیبه تنش داد و خود را به سا  ینفسش را برد. کش و قوس

آن رساند:  خنکدرخت  هم  مجا  بهتر  هم  بود،   توانست یتر 

 .نبود  دایاز درون خانه پ ی زیهنوز هم چ  یول  ندی پنجره را بب
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ز  اخم و  ناسزا  ری کرد  شده  ییلب  عالف  هم گفت.  آن  بود! 

بود سالش هم نشده . مردک چهل یفیخاطر حدس و گمان سبه

 !بودن داشتکلو عقل  است یر  ی و ادعا

اهال  یکس“:  گفتیم رو   مشیقا  یاز  همه  ما  رو.  زنه  نکرده 

. فقط اون جنگلبانه میفهمیبشه م  ی زیچ  جا،ن یا  میشناسیم

خونه تو  م  ی که  استبه یغر  نه،یشیقربان  تازه  که   مدتمنی. 

ام   یلیخ زن  خودشه: بوده   کیتوجک ی ج  نیبا  کار  حتماً  ن! 

 ی مجبوره برا  لهرحا ش. بهکرده تو خونه  میقا  نوی فاطمه و نازن

درن  کهنیا فقط   اد،یگندش  اگه  پس  بره.  بفرستدش  زود 

 ” !میکن یم داشونیمون جمع باشه، پچندروز حواس 

بود حدس و احتماالتش هم بود که او مجبور شده   نیبا هم  و

ب  ریز گردو  س  ی داریدرخت  نبود    یفیبکشد! خود  حاضر  که 

 ی بلند کند و زحمت  اشیالیخ  استیر  یماتحتش را از آن صندل

را    یاول نگهبان  فتیآورده و ش  ی اهم بهانه  هیمتحمل شود! بق

 .بودندبه گردن او انداخته 
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را با کف دست پاک   اشیشانی و عرق پ   دیلب جو  آلودحرص 

 .کرد

بودند تا  آورده   رتشیبودند. سر غ هالو پنداشته   ی ادی را ز  نیام

او ن  ش یچه ادعاآن که  -از آن را    یمی را داشت نشان دهد و 

بود  هم  کرده   -درست  آنرو  ماندهبود.  کم  که  هم  از  ها  بود 

 !...بودند وخودشان را خراب کنند، عجله کرده  یخوش

له   ی ادآوری  از استخوان  و  عقش   ی شدهگوشت  جوان،  مرد 

 ی فقط کم  ،یان، کمشبه بغض  دادندان یم  ی گرفت. اگر به جا

ها مجبور نبودند  زنده بود و آن   ن یحاال ام  کردند،ی م  ی صبور

 .بشوند میتیکودک  کیو  وهیزن ب  کیمزاحم 

انگشتان  یآنبه  ،یمانیپش نامرئ  نیفوالد  یمثل  را    شیگلو  یو 

نبود! از بازشدن   ینی زمبیو س  رتیغیفشرد. او هرچه بود، ب

و   آمدیبدش م  شده نینفر  ی های باز  جورنیزن و بچه به ا  ی پا

 . ...حاال
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در هوا تکان داد    ی را از جلو صورتش براند، دست  ی اپشه   انگار 

پشتش   ی که رو  ی و بار  یتنگنفس   ن یتا افکارش را دور کند. از ا

 .بود زاری ب کرد،ی حس م

در آسمان باالتر رفته و   دیبرگشت. خورش  نشیدرون ماش  به

کرده و به سقف آن وانت حرکت    ی شه یش  ی حاال نورش از رو

 .بود  هیسا نی. داخل ماشبودده یرس

شروع به   اشیبود که گوشگذشته  شتریب  ای  ساعتمین  دیشا 

صفحه، باعث شد صورتش    ی رو   یفیخوردن کرد. نام سزنگ 

 .در هم شود 

 :دی محض اتصال تماس، او پرس به

 چه خبر؟  -

 .ست ین ی . فعالً که خبریچیه -

 ؟ی دیند یوآمد مشکوکسروصدا و رفت  چیه یعنی -
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اما    د یداخلو د  شهی . البته از پنجره که نمهیعاد  زیچنه! همه  -

چ  نکنم  اومد    دنید  ی برا  ی زیگمونم  ساعت  سر  زنه  باشه. 

انگار بدیش، سر ساعتم گرفت خوابخونه تازه هم  شده    داری. 

 ..گهیشو کنار زد. دپرده  ذره ه ی شیپ کمه ی نیچون هم

آندر    بازشدن و   یخانه،  کرد  معطوف  خود  به  را  توجهش 

که    د ییکاردادنش پرت شد. با نگاه، افرا را پاحواسش از گزارش

موبا با  داشت  هم  او  م  لشیانگار  سوزدی حرف  به  زن،   ی! 

مرد    ی دستش بود که وقت  کینک ی سبد پ  کی رفت.    دش یپرا

 .دندیباال پر شی متوجه آن شد، ابروها

 شد؟ یچ -

از حواسش    یمی که ن  ییجابه خود آوردش. از آن   یفیس  ی صدا

تعق پ  بی در  سبد  که  بود  صندوق   کینک یافرا  در  عقب را 

 :آمدی کش م اری اختیلحنش ب گذاشت،یم

ـ زنه االن از خونه نیا -  ..ش اومَ
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ماند چون افرا ناگهان به طرف وانت پا    کارهمهیاش نکلمه  انیب

 اش یتا گوش  گشتی م  ییانگار دنبال جا  کهیتند کرد درحال 

 !آنتن بدهد

  ی بلندگو ی و دست رو  دیکش ن ییخود را پا یبا دستپاپگ  مرد،

 دن یشن   نیفرمان، توانست ح  نی ب   ییگذاشت. از جا  لشیموبا

جا جابه  یپرتکه مدام با حواس  ندیافرا، خودش را هم بب  ی صدا

 :شدیم

 ..ـ یآقاسل ؟ی! الو؟ حاال چم؟یآقاسل  ادییمن نم ی الو؟ صدا -

را   ش یکرد و بعد، انگار باآلخره توانست صدا  یمکث کوتاه   زن،

 :به مخاطبش برساند که حرفش را از سر گرفت

 گه؟یاالن صدام خوبه د -

-... 
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. اونا رو  فتمی! من االن دارم راه ممیآقاسل  نیآهان، خب! بب -

 ی جا، بلدغاره هست اون   هی:  دچشمه یسف  کی نزد  جاه یم  برده 

 گم؟ی کجا رو م

-... 

دق  - آره!  اونقاًیآره،  االن  م!  دارم  منم   ذرهه ی  رمی جان. 

ا  لهیمسله یوس و  صبحونه  از    نایو  شمام  بهشون.  برسونم 

 راحت باشه؟  المی! من خمیآقاسل  اینکن ری! فقط دایطرف باون

-... 

 ساعت م ین  هیبده! پس    رتی! ممنون! خدا خیمرس  ،یمرس -

 !فعالً! می. ممنون آقاسلنمتیبیجا ماون  گهید

از آن، چرخ  افرا با گام   دیپس  بلند به   ی هاو پشت به وانت، 

 .اش رفتطرف در خانه 
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کش  پشت باال  را  خود  مرد  شد،  گم  که  رو  دی آن  صاف   ی و 

س   یصندل به  و  عصب  یفینشست  و  منتظر  الو!“  یکه    ” الو! 

  :گزارش داد گفت،یم

! داشت با تلفن  رونیش اومد ب جنگلبانه االن از خونه   نیآقا ا -

 شدی جا مجابه  یکه ه  دادیآنتن نم  کهنی. مثل ازدی حرف م

 هیبه    دچشمهیسف   کیبه غار نزدراجع   ییزایچه ی  دمیشن  یول

 .گفتیم یناممیسل

و اطالعات   کردینداد؛ انگار داشت فکر م   یجواب  هی تا چندثان  او

 :. بعد، پرشک گفت دیسنجی را م  دیجد یافتیرد

ما   دونهیطور ممکنه؟! اون که مشون؟ چهجا برده اون  یعنی -

 غار؟  ی وقت زن و بچه رو برده تواون م،یجنگلو بلد ی همه 

آمد که مرد دوباره سرش    رونیدر دست ب  یبا ساک  بارن یا  افرا

 :ندشیآورد تا مبادا زن بب نییرا پا

 .گفت ی جور نیکه ا نی! ادونمیمچه -



43 
 

 :نفسش را فوت کرد یفیس

 !نباشه ی زیچی اتله -

. فقط با نگاه افرا  دیبگو  دیچه با  دانستیمرد ساکت ماند. نم  و

را بست   نش یعقب ماشدر صندوق   مرتبهن یکرد که ا  ب یرا تعق

 .و وارد خانه شد 

که هنوز هم مردد  یرا با لحن اشی سکوت نسبتاً طوالن یفیس

 :بود، شکست

خب! فعالً برو دنبالش اما حواستو خوب جمع کن! من   یلیخ -

 .شدم خونه امیی خودم االن م

 :دندی مرد باال پر ی ابروها

اصالً   ؟یباشه چاگه واقعاً اونا رو تو غار نگه داشته   یباشه! ول -

 م؟ی کن کارشونیچ  میخوای م میکرد داشونیاگه پ
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بلندگو و    ی را رو  ی. بعد، انگار گوشدیکش  یقینفس عم   یفیس

جا صدا  ییدر  که  گذاشت  فعال  ی ثابت  و   ی هات یخودش 

 :نامعلومش از دورتر آمد

چیچیه - مم؟یکن  کارشونی!  حرف    مینیشی!  فاطمه  با 

بهمیزنیم حرفا.  ام  ییخاطر  مرگ  سر  پشت   زنن،یم  نیکه 

  م،یکه کن  داشی . اما پمیش  کشینزد  ذارهیو نم  ترسهیازمون م

هم بهش    یپول  هی و    میخوایم  یچ   میگی کنده مصاف و پوست

  نهیبش  یوحشت الک  ی . قطعاً اگه به جاستوهی. اون بمیدیم

کنه، به نفع خودشم هست. با    ی گوش بده و باهامون همکار

بامبول خواهربرادرا  یاون  و  پدرمادر  سرش    نیام  ی که 

ستش.  که مونده رو د  مهیتیبچه   ه ین، االن درد اولش  درآورده 

 !یسادگ  ن یپول! به هم  شمنده ی و آ  خوادی م  ندهیاون بچه هم آ

پوزخند تلخش را گرفت. بعد از مرگ   ی جلو  یبه سخت  مرد

 !کردی را باور نم یبودنساده چی ه گر ید ن،یام
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ا  قبل فرصت  کهن یاز  ممنوعه  افکار  به   یابیراه  ی برا  یدوباره 

پ حرکت  دای ذهنش  متوجه  افرا    یکنند،  شد:  خانه  سمت  از 

درحال بستن در پشت سرش بود و پسر کوچکش را به بغل  

 .داشت

فاصله   نیبود! از ا  یقشنگ  ی کودک شد. بچه   ی ره ی مرد خ  نگاه

دهد.    صی را تشخ  اهشیصاف و س  ی موها  ینرم  توانستیهم م

زغال.   دیپوستش سف دوتکه  مثل  و  و چشمانش درشت  بود 

زدن با زبان که درحال حرف   ردکی به مادرش نگاه م  دهی برچلب

 .دیگویکه چه م دیشنیمرد درست نم یکودکانه بود ول 

  یی کودک نشاند، مرد با صدا  ی ژه ی و  یرا در صندل  نیکه آر  افرا

 :گفت اشی تر از حالت عادخشک و بم 

 .جنگلبانه راه افتاد. من برم نیباشه! ا -
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کرد که مواظب باشد و مرد، پس از قطع   دیدوباره تأک  یفیس

را   ی را رو  یتماس، گوش وانتش  با مکث  و  انداخت  داشبورد 

 .روشن کرد

پ  یاصل  ی جاده  با  پا  یچی دهستان،  به سمت   بی ش   نییتند 

پس از دورشدن از آن    ی. کمدادی م  ری مس  رییو تغ  گرفتیم

افرا در آ  چیپ که   دیرا د  اشکنندهبیوسط تعق  ی نه یبود که 

 .آمدیم  نییت پاداش

نشستند.   ضرب عرق  به  دستانش  و  رفت  باال  قلبش 

پرخمِ    ی آن هم در جاده   یداشتن حواسش به رانندگنگهجمع

که    ی ها، باوجود وانتو خانه   ی سرگذاشتن آباد هرروزه و پشت 

 ی سخت بود و مملو از احساس ناامن   آمد،ی با فاصله دنبالش م

ب غریپناهیو  فقط  آر  ی مادر  ی زه ی.  بودن  در    زشیعز  نی و 

ز  نیماش مقدار  هوش  ی ادیو  که  بودند  حافظه  کمک    ار یهم 

 !داشتندی نگهش م
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ها با . سال شدی. نم ردیبگ   دهیحس تلخش را ناد  کردیم  یسع

چندماه تازه    نی ! و در اییبود: وهم تنهاکرده   ی وهم زندگ  نیا

از تصور    شتریب  اریترس بس  نی ا  قتیکه عمق حق  بودده یفهم

چنگ زده و   شی که امروز به گلو  یاهیس  ی بود! ژرفا  انشیسال

  ی واقع  ی معنا  بود،کرده   هیساعات روز را کدر و پرسا  نیترشفاف

دست  یپناهیب ضرب  با  م  یرا  صورتش  به  و   دیکوبی سخت 

 .کردیم شخندیاش را رچندماهه نیتمر

قفل   قیعم فرمان  دور  را  دستش  هردو  گرفت.  دم  مقطع  و 

 .بودکرده 

 د یبگو  میزودتر زنگ بخورد و سل  اشی گوش  کردی دل دعا م  در

از    ی دردسر  چی هی را سوار کرده و دارد ب  نیکه فاطمه و نازن

  دچشمه یکه زودتر به سف  کردی ! آرزو مبردیم رونی دهستان ب

از او خودش را رسانده و بفهمد    شی که ودود پ  ندی برسد و بب

 ی به دلشوره   ها،ره گ   نیا  شیگشا  ی . و انتظار براستیکه تنها ن

 !اش افزوده بود آزاردهنده 
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ا  توانستیفقط م  حاال وانت  نیاز  باشد که مرد    ی بابت شاکر 

اش گرفت: خنده   آنکیبود!  آمده  بشیجا نمانده و به تعقهمان 

م  یکسهمان  مقصدش  از  را  او  ا  ساندتریکه  آخر  را   راهن یو 

و حاال   افتادیاش نمتله  ی اگر تو  کرد،ی م  زیانگو هراس   دایناپ

نقشه شکست  نشانِ  نبود،  سرش  دل   شاپشت  وحشت   لیو 

 !بود ی زی آمطعنه قتیحق ن،ی. اشدیم ی تربزرگ 

پ   فکرش چندروز  از  زن،  فاطمه.  سمت  مدام   شیرفت 

 خواستیکه نم  کردیم  افتیهمسرش در  ی از رفقا  ییهاتماس 

 ن ینظر افرا، ابود. بهبهشان جواب بدهد و البته پاسخ هم نداده 

و تماس  شده  آغاز  جوان  مرد  چهلم  مراسم  از  بعد  از  که  ها 

ددادن شنها یپ  ی بودند، براتنهامانده را به تنگ درآورده   ی وهیب

م ازشان  فاطمه  اما  بودند!  رفقادیترسیپول  از  همسر   ی : 

 !خواستند یکه ازش م  ی زیو چ  کردند یکه م  ی مرحومش، کار 

شده  نیهم   کیشر  افرا زن  اجتناب  و  تصموحشت    م یبود. 

بکشد و   رونشیمنطقه ب  نیماجرا، از ا  نیبود به کل از اگرفته 
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با مرگ   ی از بند   خواست،یطور که خودش ماو را همان که 

از شده   دهیچ ی پ  شیوپابه دور دست  نیام رها کند. پس  بود، 

هم،   عدکند و ب رفعالی را غ کارتشم یفاطمه خواست عجالتاً س 

عمو برنامه   شیبا  چندروز  عرض  در  و  گرفت   ی تماس 

را کش   یناگهان  شدنب یغ امدی زن  ا  دواری ! حاال هم  با   ن یبود 

  ی را فرار  نیو نازن  باز بتواند فاطمه  ،ی آخر  ی لحظه  ی ری غافلگ

 ی افرا معنا  ی که البته برا  یزندان  نیدهستان، از ا  نیدهد از ا

 !بود ی آزاد

  حال ن یماند: او و فاطمه همدرد و درع  ری متح  ایدن  بیکار عج   از

 .مقابل هم بودند ی درست نقطه 

فرع   ی اجاده   ی راهنما  ی تابلو  دنید  با به    دنیرس  یِکه 

گرفت. دنده را جا زد،    یقیدم عم  داد،یرا نشان م  دچشمهیسف

 نیو ماش  دیآیمطمئن شد که وانت هنوز پشت سرش م  نهیاز آ

که رو به باال و به عمق    ی ریخلوت به سمت مس  ی را در جاده 

 .کشاند رفت،ی جنگل م
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پ  ی ایدن  ی هادغدغه   ی ورا و  جنگل آدم   ی ده یچی کوچک  ها، 

و    ری پ  کار،همان جنگل بود: ساکت، صبور، سبز، متحد، پنهان

 ا ی قطور  اریبس ییهاکوتاه، با تنه   ایقدبلند  ی ها! درخت یشرج

خورش نور  نازک،  ال  د یکامالً  برگ  ی را  و  رنده   شانیهاشاخ 

 ی او قهوه  سبز  نی! زمختندیری م  ی خاک  یو به فرع  کردندیم

شده  شناخته   ییدارو  اهانیتمشک و علف و گ  ی بود: پر از بوته 

ها در  آن  ی . همهیجنگل  ی هاوهیم  ی هاناشناخته و درختچه   ای

انباشته رو ا  ی کنار هم،    ک یهم: جنگل،    کینزد  ستادهیهم، 

ترکبه  ینظمیب با  منظم  و   ی احرفه   ییهارنگ   بیشدت 

 !ودب  یزالل و آب ینواز و آسمانچشم

تمام م  یی از جا  ترنییپا   چیپ  کی  افرا، توقف    شد،یکه جاده 

فکرش   به  شا  بودده یرسکرد.  و   دیکه  آمده  زودتر  ودود 

  دن یبا د  اشکنندهب ی باشد و تعقرا آخر خط گذاشته   نش یماش

پشت خط   کسچ یآن، بفهمد که رودست خورده و درواقع ه

تا دَم آخر   یداشت مرد وانت ازیاست! ننبوده  آنتنی آن تماسِ ب
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هم  از  پس  برنگردد.  عقب  به  و  کند   ر یمس   ی جا  نیدنبالش 

 گذاشتی م  بیشعمق و کم کم ی و قدم به دره   رفتی م  نییپا

  ش ی که رو  ی ری تا درخت راش پ  زدی م  انبر یو از دل جنگل، م

 .32بود: شده با رنگ قرمز نوشته د یسف یدر مربع

م  اده یپ وانت هم جا  دانستیشد.  پا  ییکه  رک پشت سرش 

کناره شده تا  کوه  منتها  داده   چیپ  ی است  و شکم  بود 

بود، چه خبر  که ازش گذشته  ی چی پشت پ  ندیبب  توانستینم

 .است

پصندوق   در کرد. سبد  باز  را  ب  کینک یعقب  .  دیکش  رونیرا 

 .ستادیرا دور زد و طرف شاگرد آن ا  دیپرا

نق   یرا گشود، با بدخلق  نیکه مادرش در ماش  یوقت  پسرک 

 !یکمربند صندل نیزد بابت محصوربودنش ب

  ن ی که فقط در مواجهه با آر  ی اریاختیب  یبا لبخند و مهربان  افرا

نجات داد    یمهار صندل  ی پسرکش را از بندها  داد،یرخ نشان م
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به آغوش کش را بوسو گونه  د یو محکم  خم    ی ورک ی.  دیاش 

پ سبد  پا  یکینک یشد،  کنار  بود،  گذاشته   نی زم   ی ور  شیکه 

وقت  و  از پشت سرش شن  یکس  ی پا  ی صدا  یبرداشت   د،ی را 

صدا کودکانه   ش ی لرزش  زبان  با  و  کرد  پنهان  را  ترس   یااز 

 :فرزندش را مورد خطاب قرار داد

  ش ی خاله، پ   شی پ  میری ! آره؟! االن م؟یته مامانجونم؟! گشنه -

. تو با میخوریخوشمزه م  ی جا باهم صبحونه. بعد اوننینازن

 ...یگذرونیخوش م ،یکنی م ی باز نینازن

پشت سرش   ادهی که حاال پ  یتا مرد وانت  گفتیبلند م  عمدبه

 .بشنود آمد،یم

  اهان،یگ  ی شهی سنگالخ و پر از خار و ر  یبیدر سراش  رفتنراه 

با پسرک  در   نیسنگ  ی دست و سبد  کی پرتقال در    یآن هم 

تا نفس    ستادیرفت، ا  شیکه پ  یسخت بود. کم  گرش،یدست د

 .تازه کند
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و سنگر  ی صدا علف  لگدشدن  و  از پشت    زه یشکستن شاخه 

 دیدی نم  اهانیانبوه گ  انیسرش آمد. به عقب برگشت. مرد را م

مهمان  دانست یم  یول و  پنهان   دشیپایجاست  را  خود  و 

 !استکرده 

ا  آب برد.  فرو  را    گنال یس  یلیموبا  چیه   گرید  جان یدهانش 

  ی را با آرزو  اشی خبری ترس و ب  توانستی. و او فقط مدادینم

 .ودود مهار کند دنی آمدن و سررس

 .بودبه راه افتاد. تنش به عرق نشسته  دوباره

 ی درختان  ی هاهیاما در هجوم سا   شدیهوا کامالً حس م  ی گرما

کرده باز  چتر  خنکاکه  کم  یکم  ی بودند،  داشت.  کم وجود 

ها خواندن پرنده   ی آوا با صداهم هم  دچشمهیحرکت سف  ی صدا

  .نشستیبه گوش م

منطقه را در   نیا  ییهوا  ی به سمت آن راه کج کرد. نقشه  افرا

 یرعف  ی جاده   ب،یش  نیا  ی درست باال  دانستیذهن داشت. م
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باالتر    طورنیهم دی که با  دانستیبود. متمام شده   ش یپ   یمدت

کم فقط  تا  جا  گر ید  یبرود  م  ییبه  کوه   ان یدر  دو  شکاف 

چشمهبهشانه به  قد  ی اشانه،  آب  گذر  که   اش،ی میبرسد 

پله   ی هاسنگ  را  صبسترش  کم داده   قلیپله  بعد،  و   یبود. 

منظره طرف آن از  سف  ی تر  پاک  و  با -  دچشمهیبکر  آدم  که 

عم  اری اختیب  دنشید م  یق ینفس  لذت   ی غار   -دیکشیاز 

نسبتاً   ی ادر دل کوه بود و درست مقابل آن، محوطه  یعیطب

 نیشده ب احاطه   کری پدرخت راش غول   ک یصاف قرار داشت و  

 .گر یدرختان د

کش  یوقت افرا  رخ  به  را  قدش  عمردار  درخت  او    د،یباآلخره 

آن برداشت،   ی شده رو حک  ی ودویچشم از عدد س  دهیبرنفس

را کم  به س  ینگاهش  و  برد  ا  یاهیباالتر  رساند.  آخر   نیغار 

 .راهش بود

  شده یپشت سرش، مخف  یی: جاکردیمرد را احساس م  حضور

 .درختان نیب
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شده   شی هادست تخسته  وحشت   ی ره یبودند.  از  پشتش 

بود و  سرش جمع شده  ی . خون درون کاسهسوختیم  ییتنها

م مالحظه   زد؛یغل  بدون  زمان،  او،    ی و  التهاب  و  حال 

 .گذشتیو نم بودستاده یا

آن   ی گذاشت. کف دستش از فشار دسته   نیرا با تعلل زم  سبد

  ی را رو  نینشست و آر  شیپاها  ی رو  رمقیبود. بشده   حسیب

عجا  شیزانو وهم  از  پسرک  م  یبینشاند:  جنگلِ    دیدی که  و 

 .آمدیدرنم شی بود و صداظلومانه ساکت شده مرموز، م

هم   افرا س  طورن یهم  در  نفسش  الل    ریگ  نهی بود.  و  کرده 

او   شدند،یم  کی که از کنار بهش نزد  ییهاقدم  ی بود. صداشده

 زشدهیت  ییهابا گوش  کهنیبودند به ارا مسخ و وادارش کرده 

 .و تمام حواس، بهشان گوش دهد

جانشستن و  خاطر آنبود که به  یبه که بودند؟ مرد وانت  متعلق

آرام  بود و داشت آرام و سکوت غار مشکوک شده   نرفتنشش یپ

 !ودود بود؟  ای آمد؟یجلو م
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 !افرا؟ -

و سپس،   دندیاز هول باال پر  شی هااز تن زن رفت و شانه   روح

عم گردیکش  ی اآسوده  قی نفس  داشت  از    گرفتیم  اشه ی! 

شده و تنش را به    ریدر جانش سراز  کبارهی  شوق. آرامش به

 .بودکرخت و خوش انداخته ی ارعشه 

. ودود، از  دیو به سمت راست چرخ  ستادیلرزانش ا  ی پاها  ی رو

  رنگ ی خاک  فرمیونی:  آمدی م  شی پ  شدهی گذارکنار راش شماره

 ی تنش بود و چشمان روشنش پر از سؤال و نگران  یجنگلبان

 .بودند

 کل یصورت مهربان و ه  دنیبود که افرا از د  بارنی اول   ی برا  دیشا

ا تا  مرد،  قدکوتاه  و  تپل  م  نینسبتاً  خوشحال  ! شدی اندازه 

 ی ها قدم  ی همراه صدا  ،یبه خنده افتاد. احساس ناامن  اریاختیب

و نگاه   شدندیر مدرخت دو   نی ودومیس  یکه از حوال  ی گرید

هوش را  خود    شانصاحب  افتنی  ی برا  ارانهیودود  دنبال  به 

 .ختیاز جان افرا گر دند،یکشیم
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بود تا از  آمده   "خرس مهربان "هم گذاشت:    ی پلک رو   جانیب

  !نجاتش دهد  ییوحشت تنها

 ” دوم فصل“

انداخت.    ینگاهم یدرهم او ن  ی ها چشم به اخم   ی از گوشه   افرا

نم  وقتچ یه را  مهربان"که    کردی فکرش  بتواند   "خرس  هم 

ا  قدرنیا از  و  بشود  خنده   نیباجذبه  گرفته بابت  لب اش  بود! 

  ی درختان  دنیپنجره چرخاند و با د  ی هم فشرد، سر سو  ی رو

 کردند،یم  انشو انگار بدرقه   بودندده یکه کنار جاده صف کش

 .اش محو شدو خنده  دیکش یقینفس عم

دل   ودود هم  او  از  هم نازک حتا  به  بود.   ی باق  لیدل   نیتر 

سربه مهمکارانشان  ولگذاشتندی سرش  افرا.  خود  حتا  با   ی : 

 ی هابود که انگار گوشت اخالق مرد شده   نیجذب هم  همه،نیا

چرب  یاضاف نه  و   یتنش  محبت  و  مهر  تراکم  که  عضله،  و 

 !بودند ادش یز ی دلسوز
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محکم   بودند،ده ید  شیپ   ساعتکی   نیکه هم  ی ز یچ  ی ادآوری  با

 .از اشمئاز جمع شد اشینی پلک زد و ب

کلمه به جنگل   یواقع  ی بود و مردم به معناشده  التیتعط  باز

کرده  سطلحمله  باوجود  در   ی ای فلز   ی هابودند!  که 

جا پر از زباله و خاکستر  رار داشتند، همه مشخص ق   ی هامسافت

که   ییهاب یبر آسبودند، بود. عالوه که روشن کرده   ییهاآتش 

 ی آلوها  ی دانههدان   دنیچ  ی بودند، به جابه درختان وارد آورده 

 !بودندرا شکسته  شانیهاتمام شاخه یرحمیبا ب ،یجنگل

ا  به کرانه  یوقت  ها،نیجز  طول  داشتند  ودود  و  او   ی که 

بررس  ی رودخانه  را  خرگوش  کردند،ی م  یآرام  کنار    یسر  را 

بودند که کرده   دا یپ  ی اشدهاه یس   ی هاسنگ   شکلره ی دا  نشیچ

ب  گاهیجا نبود  معلوم  بودند.  حچه  هامروت یآتش    وانیطور 

 !بودندرا شکار کرده  چارهیب
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ا  ودود محض  سف  کهن یبه  سر  به  گوش خر  دیچشمش 

: هم از غم و هم از شدت  فتدیب  هیبود به گربود، کم ماندهافتاده 

 .بودرا سرخ کرده   دشیکه صورت سف یتی عصبان

مهم    شیمرد برا  ن یبود که ا  ی. تنها مدت کوتاه دیترسیم  افرا

از    شی . تا پکردی دقت م شیرفتارها اتی جزئ  زی بود و به رشده

خودش بود و به   ی هاروگرفت یحتا سر کار هم در عالم گ   ن،یا

 ی با چه دُز  ییهافَوَران چه حس   دانستیهنوز نم  ل،یدل   نیهم

! پس کنندی خطر م  فعها راو خطرناکند و کدام احساس  ی برا

تا   کَندیکوچک م  یگودال  شیکه ودود با چاقو  یدر تمام مدت

هرآن منتظر بود  و    دییپای سر خرگوش را دفن کند، افرا او را م

که اگر حالش بد شد، به کمکش بشتابد و در صورت لزوم به 

 .بزند می سیب انیمحمد

دست   اما فقط  نشد.  بدحال  و    دند یلرزیم  ش یهاودود 

حس  مالحظهیب د  نیبه  که  بهزاد  و    شانفتی ش  روزی و  بود 

 انش یرا گرفته و شکارچ  ی آزاریب  وانیجان ح  شانیتوجهیب
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هم اصالٌ به او   نی! که ادادی بود، فحش مگذاشته   مجازاتیرا ب

 !آمدینم

شن  افرا شگفت  ی ناسزاها  دنی از  شده او  دوباره  زده  حاال  بود! 

خنده  مداشت  ح آن   یول  گرفتیاش  نگران  رتیلحظه،  و   یو 

ها، همه  خرگوش مرده و اشمئاز از دست انسان  ی افسوس برا

را به    ریخودش هم غ  ی بودند و چهره در وجودش جمع شده

 !انداختی خنده م

خسته بود.   تینهایداد. ب  هیرا به ستون در بسته تک  اشقهیشق

ودود بود    ریها، دوباره تصوپشت پلک   یکیچشم بست و در تار

که با کف دو دست خاک نرم جنگل را   یکه جان گرفت: وقت

ح  اهیس  ی هاچشم   ی رو گوش  وانیمعصوم  بلندش   ی هاو 

 .ختیریم

روبه  یکالفگ  با به  و  نشست  صاف  کرد،  خاخم  ماند.    رهی رو 

! اما دست  کردیبه او فکر م  دی به او فکر کند. نبا  توانستینم
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دوست   کیعنوان  ودود را به   توانستی نم  گریخودش نبود که د

 !ندیبب

به خود  دیلب جو  زدهحرص  که چه شرا  ی ادآوری.   یطیکرد 

بسامرد، دوازده   کیبه    ازش ین  اش،یدارد: وضع روح  و    م یل 

دوام   دیام به  و  و  همه   بارهک یآوردن  به  پل   ی شکستن  را  ها 

.  رد ی به پوزخند منطقش برسد و آرام بگ  تیخاطر آورد تا درنها

فقط و   ود،بمرد عالم جلب شده  نیتراگر توجهش به مهربان

 یخال  ی بود و جا  شهیبود که تنهاتر از هم   نیا  ی فقط و فقط برا

درد   گرفت،یلمس محبت نشأت م ی درون قلبش که از عقده 

 !ی گرید_زیچچی ه_! نهی گرید ز ی. نه چکردیم

 ی زد و دوباره به چهره   اد یاش فرآخر را درون جمجه   دیتأک  نیا

بود داده   هیپنجره تک  ی آلود او که آرنجش را به لبه و اخم   ی فکر

ند که بودو انگشتان همان دستش چنان دور فرمان حلقه شده

 .انداخت ینگاه زدند،یم ی دیبه سف
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و سرسنگ   یی جورهاکی را در مشت   بودننیسکوت  او دلش 

که دربرابر    ندی. ببندی را بب  دنشی . عادت داشت خندگرفتیم

مسخرگ  هایشوخ جا  ی های و  به  و ناراحت   ی همه،  شدن 

همراهاخم خنده  با  سربه  کندیم   یکردن،  هم  سر  و خودش 

درختان سرِپا و آسمان    دنیکه از د  ندی! ببگذاردیخودش م

م  یآسودگ  با  ،یآب دقت   زندی لبخند  و  باحوصله  جاده  در  و 

به    راند،یم حتا  رو  کیمبادا  نشسته  آسفالت،   ی گنجشک 

 . ...اشحال گرفته   نیبرساند. پس ا یبیسهواٌ، آس

ه جلو و به جانبش  سر ب  یکم  اورد،یاز دلش درب  کهنیا  ی برا

 :خم کرد تا توجهش را جلب کند

 !؟ییورانیا -

از بحر افکارش   شدنشده یکشرونیاو و ب  خوردنکهیوضوح    به

 .دیرا د

 :تر شدودود پررنگ یشانی پ  ی رو  زیر اخم
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 پس کجام؟  -

 :را باال برد شی ابروها افرا

 !نکه سوراخ شده هاتی کشت شیپ -

گوشهدینخند  ودود فقط  عم  ی .  نفس  و  شد  کج    ی قیلبش 

 .دیکش

 :چشم در حدقه چرخاند افرا

 !تحملت کرد شهینم یشی عنق م ی وقت دمیفهم -

  !خوبه -

ب  ی زمزمه  و  را گرد کرد. زن،    تفاوتیکوتاه  افرا  او، چشمان 

طعنه بزند،   توانستیکه حتا م  "یخرس مهربان"به    زده رت یح

 :و ملتهب نگاه از او گرفت دیزده خند ماند! بعد، حرص  رهیخ

 !الیخیب -
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در دامنه   ییکه به روستا  یو سنگالخ  بیو پرش  یفرع  ی جاده 

محاصره  در  م  ی و  پ   د،یرسی جنگل  پراخمش   ش یاز  نگاه 

که   ی ادفعهتمام هزاران   ادی  آنکی. دست خودش نبود:  گذشت

را آب،   یعل خی یکشو محبت و منت  یبود با شوخکرده  یسع

  در رنگ و توجهش را جلب کند،  را کم   اشیتفاوتی و ب  ی سرد

 .بودذهنش زنده شده

شده   پوزخند  خلق  کل  به  انگار  برازد.  کند  تالش  تا    ی بود 

طرف مقابل بخورد و حتا    واری شکستن سدها و درعوض به د

او مستثنا   یزندگ  ی قاعده  نیمرد جهان هم از ا  نیترنازک دل 

 !نبود

.  د یو غم قلبش را به مشت کش  یکوتاه احساس افسردگ  یدَم

ا، ر  ی زی چچیتوان تحمل ه  گریخودش سوخت که د  ی دلش برا

  ی صبور  ی هاالیو  ی ودود، همه   نی ابداٌ، نداشت: انگار مثل هم

 .بودرا مصرف کرده  اشی و خونسرد
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که ساکت و   نی نبود! او دلش را نداشت. هم  یودود، عل  یول

دناراحت  را  افرا  گلوعذاب  د،یشدن  گرفت.    شی وجدان  را 

 داد،ی اش به خودش حق مچندروزه   ی دلخور  ی درباره   کهنیباا

 .ادامه دهد کردنش یمحلیاز به بنتوانست ب

حال و کالفه پلک زد، بازدمش را فوت کرد و درهمان   محکم

 :آرام گفت چاند،یپی که فرمان را م

 .هیاز چ میناراحت  یدونیتو که م -

روح  و باوجود  هم،  افرا  قلب  متزلزل   ی ه یحتا  و  شده 

بود و ذاتش    یهمان زن قبل   یباورنکردن  ی اش، به طرزسردشده 

! چون دلش  بودده یبه زور خواب  دینکرده و فقط شا  یفرق  چیه

کرده  امدین باز  را  مرد سر حرف  تالفحاال که خود  به   ی بود، 

و    جوابشیب  ایبزند    ی اطعنه . بماند  تفاوتیب   ایبگذارد 

 :لبخند زد ار یاختیب

 .دونمیم -
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 :ودود شد یبابت نگران یلحنش پر از قدردان و

ا - و  ممنونم!  ازت  هم  ن  نیواقعاٌ  نمستیتعارف  تو   یدونی. 

به من و    کهنیاز حس ا  ت،یبانی قدر از داشتن توجه و پشت چه

. کنمیم  یاحساس آسودگ  ،یو نگرانمون  ی دیم   تی پسرم اهم

کنم   تتیاذ  ی جورن یکه دوست دارم ا  ستین  نی البته منظورم ا

 ...ای

  ی. مکثشدینم  در ذهنش جور  د،یبگو  خواستیکه م  ی اجمله

موقع  ناخودآگاه  و  عادت  به  که  را  دستانش  بعد،  و  کرد 

مگرفته   شانیباال  دادنحیتوض تکانشان  و    ی رو  داد،یبود 

 .فرورفت   یرها کرد و در صندل شی پاها

 :ادامه داد شیتر از پ گرفت و آرام  یقیعم دم

 .گمیم یچ یش ی نظرم خودت متوجه مبه -

 .کرد دییو با تکان سر تأ دیرا کاو هانه یآ  ودود
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باال  افرا لب  که  او  کرده   ش یبه  جمع  دهان  درون  و  را  بود 

 :چشم دوخت د،یجویم

کن - باور  ا  ی جورهمون -نه    ای   یو  تو  مدام    هفتههی  ن یکه 

هم خودم   فهمم،ی و اضطرابتو م  تیعصبان  لی هم دل  -مگفته

عصب  منم  همدردم!  اهال  امیباهات  سکوت  و    یاز 

. و منم نگرانم که اون آدما فکر کنن فاطمه نشو نکردنی کار

 و دخلم  انیدارم و ب  هیبه قض  یم چون خودم دخلداده   ی رو فرار

به-  ارنیب اگرچه  بع  نینظرم  کارم  دهیازشون  از  هنوز  اما   !

نم  ستمین  مونیپش هرگزم  ابداٌ شمیو  و  اصالٌ  قصدمم   .

دخالت  و  نواردشدن  اونا  کار  تو  فقط  ستیکردن  من   :

شو از مزاحمت اونا دور کنم، از با بچه  وهیزن ب  هی  خواستمیم

 دویجد  یه زندگی بکشم و راه    رونی ده ب  نیتو ا  ی و تباه  ییتنها

 !ودود نی! فقط هم نیبراش باز کنم. هم

خ  هیچندثان  مرد کرد:  ترحم   رهینگاهش  افرا  به  متأثر.  و 

و جد کردینم و جسارت  قدرت  از  برعکس،  او خوشش   تی. 
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شا  آمدیم هم  دنیلغز  ل یدل  د ی و  هم  ول  نی دلش  در   یبود. 

 ی غم و تأثرش را پنهان کند: افرا هم زن  توانستی نم  لحظه،نیا

 بود  یوگیشناختن درد ب  نیهم  دیمثل فاطمه و شا  قاٌیبود دق

 !دهد  تی اهم  نیام ی وهیبود تا به بکه او را وادار کرده 

نرم   نیا را حتا  پ افکار، لحنش  از  را دورگه   شیو صدا  شیتر 

 :کردند

بوده. اما گِله و    یچ  تتین  فهممی. حتا مفهممیرو م  نایمن ا -

ا  میناراحت  لحظه   نهیاز  کرد  ی که  خبرم   که ی درحال  ی آخر 

از   یتونستیتو سرته. حتا م  یچ  یاز اول بهم بگ  یتونستیم

اگه    یدونستیبدم چون م   ی که فاطمه رو فرار  ی خودم بخوا

 !کنمیکارو م نیا ی بخوا

ه   ی جمله احتماالٌ  برداشت  یربط  چیآخر،  آن  باعث   یبه  که 

بدنش شد، نداشت! زن، آب   ی قلب افرا و باالرفتن دما   دنی لرز

را    اشجنبه یتا دل ب  د یکش  یق یدهانش را فروداد و نفس عم

 :آرام کند. و لرزان زمزمه کرد
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 .داشتفاطمه به من اعتماد   -

 :اخم کرد ی با دلخور ودود

 !میمثل سل یکی ؛یکه تو بهش اعتماد داشت یو به هرک -

جمله،    نیا  دیشد: شا  یمنحن  ن ییلب افرا رو به پا  ی دوگوشه

و بحث    یقهر و آشت  یاصل  لیودود به دل   ی اشاره   نیترپرده یب

 :بود! صادقانه گفت اشی اهفته کی

بود، اصالٌ   نینبود که به تو اعتماد نداشتم که اگه ا  نیا  هیقض -

 .جنگل ی ای تا ب زدمیبهت زنگ نم

  قرار ی کش آمد چون دل ودود ب  انشانیم  ی اقهی چنددق  سکوت،

به مرد اعتماد دارد! و    کهنیاعتراف افرا به ا  یبود از خوششده

 .بودمحو به لبش آمده  ی لبخند

 :دیپرس   دهیرسصلحبه  یبا لحن بعد،

 ازشون نشده؟ ی چندروز که خبر نیحاال ا -
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 کرد،یاش ماو، سبک و آسوده  یآشت  کهنیافرا کش آمد: ا  لب

 :چانه باال انداخت نانیدست خودش نبود! تند و پراطم 

  ی پسغامغام یزنگ و پن، نه  م سبز شدهنه، اصالٌ! نه در خونه -

 .بفهمن فاطمه کجاست کهنیا ی بوده برا

 کهی زد درحال  وندیهم پودود را به  ی ابروها  ی ز یاخم ر  دوباره

و بعد   یشیو فرسا  جهینتیبود نه بحث ب  یاز سر نگران  بارنیا

 ی و تلخ  دیکالمشان را بر  ی تلخ امروزشان که رشته  ی تجربه 

 :دیغر یرلبی داد. زکش   نیکامشان را تا سوارشدن به ماش

 .بمونه اوضاع  ی طورنی هم  دوارمیام -

 !. نگران نباشمونهیم -

 هفته ک یزن نگاه کرد و بعد، با تأسف سر تکان داد: حتا با    به

بود از پس  هم نتوانسته   اشیو ابراز نگران  ی ریگدادن دلادامه 

 !دیای او برب یالیخیب

 :بود، لبش را کش آوردکه متوجه فکر و حس او شده افرا
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 .ندارم یمشکل  هیقض نیبا ا چی ! و هالمیخآره، من خوش -

 :شد یو خال  رهی ودود، ت نگاه

نیباشداشته   دیبا - که  خودت  فقط  تو    یست ی!   ه یافرا! 

 .... اونا اگه حس کنن براشون دردسر ی پسرکوچولو دار 

 !اول ی بودند سر خانه برگشته  دوباره

  کاره مهیچشم در حدقه چرخاند و حرف او را ن  یبا کالفگ  افرا

 :گذاشت

قدر عرضه دارم بکنن! من اون  توننیو نم  کننینم  ی کارچیه -

شون  نقشه  یپ  ان یم باشم. اونا هم اگه بکه مواظب خودم و بچه 

بب خال  نن یو  دکننینم  ی کار  ه،یدستم  بابا  که    گهی.  قاتل 

 !ستنین

 :دیپرسبا تمسخر   ودود

 !واقعاٌ؟ -
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نگاه افرا آمد! محکم پلک زد   شی شده پله   نیام  ری تصو  یآنبه  و

با اطم  داشت پنهانش کند و    یکه سع  ی اشدهمتزلزل   نانیو 

 :گفت توانست،ینم

پشتش    ی اه یاتفاق بود. ثابت نشد که اصالٌ عمد و قض  هیاون   -

 .بوده

 :فرستاد رونیب ینیبازدمش را محکم و از راه ب ودود

ا  ی اساده - م  جانیدختر؟!  آت  رهینوه   زنه،یم  شی بابابزرگو 

و   سی پل  ی اصالٌ پا  کنه،یدخالت نم  اد،ییصداش درنم  یکس

 ی جورهمون  رمردویو پ   شهینم  دهیوسط کش   تیقانون و شکا

نه اتفاق،   میریوقت گ . اونرنیگی و براش ختم م کننیدفن م

باشه؟  اثباتش ری گ یپ خواستهیم یقتل بوده. ک نیکه مرگ ام

ا  داده؟یم   یتی اهم  یک که  پدرش  و  مادر   ی برا   همهن یحتا 

شونو بچه   ی پدرمادر داغدار عاد  ه ی  نیعروسشون قلدر بودن، ع

 !دفن کردن و والسالم
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مردم    یالیخیب  ن ی. اصالٌ همدانستی را م  هانی . ادیلب جو  افرا

 ی را جد   شانیهانیزم  ی جز تجاوز به محدوده   ی زیچچ یکه ه

اتفاقات را با    ی و همه   آمدندیکنار م  زیچبا همه   گرفتند،ینم

شوخ  عهیشا  یکم حتا  کم   یو  خنده  فراموشو  به   ی کم 

  ش ی برا  تانشدنش در دهسدر بدو ورود و ساکن  سپردند،یم

خد  ب یعج قول  به  ز  جه،یبود.  واِال   مآبیتهران   ی ادیاو  بود 

ب و  داد  کتکزن   دادی چهارتا  و  هم  سر  که   شانی کاروشوهر 

 اد یهم کار ز نجایا سی ! و البته پلخواستینم خبرکردن س یپل

 .کردینم

 :به نفعش بود. گفت یاخالق محل  نیهم دی زد. شا  زهرخند

اونا    یباعث شده کس  نی. همگهید   نیخب هم - کار  به  کار 

  افتن یباشن! منداشته   یهم کار به کار کس  باشه و اونانداشته

هم تو کارشون   یو کس  برنیو م  کَنَنیبه کوه و جنگل و م

براکنهی دخالت نم   ی خطرناک  ی آدما  کنمیفکر نم  نیهم  ی . 

تو تا    منتها رو خوب بلد باشن،   ی کالهبردار  دیشا  یعنیباشن.  
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د گروگانگ   ی ده یحاال  چاقوکش  ی ر یبخوان  ا  یو  از  کارا    نیو 

 کنن؟

  اشی که جواب تکرار  ییجااش را جمع کرد و از آنچانه  ودود

 :گفت  دی درست پشت لبش بود، مکث نکرد و پرتأک

کار به کارشون   یکس  یگیم  ی خودت دار  ی! ولمدهینه، ند -

 ن یرو ب  یچجنگلن: ساکتن، همه   نیهمه مثل ا  جان ینداره! ا

م اکننیخودشون حل  تو  اما  اومده. تیستین  جورنی.  و   ی و 

اگه مردم   ،یچیخالف جهت رود که اونا که ه   ی کرده   ی کار

سر   ر یفاطمه ز  ییهوی  شدنبی ازش خبردار شن و بفهمن غ

  ی نظمی. افرا! تو بکننی نگاهت م  نیاز ا  تربی غرب یتوئه، عج

به  ینظم  هی  جا،نیا تو  که  زده هست  کجا ی همش  از  پس   .

نظم و    ن،کرده یکارشونو م  سروصدایحال بمعلوم اونا که تابه

 ی گیکه تو م  ییهم نزنن و اون خالفابه  شونونصفهمهیقانون ن

 ست انجام ندن؟ دست فاطمه   هک   یآوردن امانتدستبه   ی رو برا
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ا  گری د  افرا گفتن  قانع   ن یاز  البته  که  نبود،  حرف  هم  کننده 

شده  هم  هفتهکیبود.  خسته  در  او،  با  که  تسلسل    نیبود 

از موضعشان    کهنیایب  شانیو عاقبت هردو  افتادی م  جهینتیب

ب اعصاب  ند،یایکوتاه  م  یبا  سکوت  گاهکردندیخراب  هم    ی . 

م باال  بحثشان  صبح،  گرفتی البته  امروز  مثل  از   شی پ: 

 .شدن با سر خرگوش مواجه

که در لحنش بود، تکرار    یتی و عصب  یحوصلگیبا ب  همه،نیا  با

 :کرد

تا حاال تونسته    شونقانونینظمِ ب  نین. انکرده   ی فعالٌ که کار -

 ی خبر دارن فاطمه رو فرار  کهنیاز من مراقبت کنه چون باا

 .ارنیسرم ب ییسراغم و بال انین بنکرده  سکیم، رداده 

 :کرد  ی تند یو تماماٌ از سر نگران  اریاختی ب ودود

  ادیی صداش درنم  جانیا  یوقتم که کسکه... اون  مارنیدِ اگه ب -

 !و به دادت برسه  ادیب یکس  ستیمعلوم ن ای
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خشم و   دانستیم اشی اهفته ک ی ی طبق تجربه  کهن یبا ا افرا

بروزش  ی جلو توانستینم کند،یحرص فقط اوضاع را بدتر م

بگ مس  ردیرا  دقا  ریو  آرامش  همان  به  را    ش ی پ  یقیصحبت 

 :برگرداند

اون زنو،    گهیکنم؟! حاال که د  کار یچ  یگیم  ؟یخب که چ -

فرار  ایدرست   دداده   ی غلط  که   تونمی م  ی کار  گهیم.  بکنم 

 !سراغم؟ انیمطمئن شم ن

 ...یتونستیم ینه! ول گهیحاال د -

او    ی ! افرا محکم پلک زد، ملتهب به سوی سرزنش تکرار  همان

 :ادامه ندهد  گریبرگشت و کف دستش را باال برد تا مرد د

 ه یقض   نیبه اهم راجع    کلمههی   گهی بسه! ودود بسه! اصالٌ د -

 !حرف نزن
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  ی حرکت او، مات نگاهش کرد و بعد، دهان  نیاز ا  زدهرت ی ح  مرد

  اش ی که مخف  ی ای ریگزدن، با دل حرف   ی بود براکرده که باز  

 .بست کرد،ینم

 ی جنگلبان  ی وارد محوطه  کاپی پ  سانیبعد که ن  ساعتمین  تا

فضا  ودود  ناراحت  را    ی شد، سکوت  غ  زدهخیاتاقک    رقابل ی و 

کرده  قبلتحمل  حال  همان  به  دوباره  افرا،  و  دچار    یبود. 

 .بودرا گرفته  شیاو، گلو یبود: ناراحت شده

 ی و با لب  مانیشد، او کالفه، پش  ادهیپ  یکه ودود با بدخلق  یوقت

که ودود   دیکرد. د  بی جلو رفتنش را تعق  ی شهیاز ش  زانیآو

بلند   ی اهبرداشت و با قدم   نیاش را از پشت ماشکوله و اسلحه 

 .رفت  شی ساختمان پ ی سوبه  اطی در ح

از ساختمان   رونی که ب-  یبهداشت  س یبهزاد از سرو  لحظه،همان 

 .خارج شد -و به پهلو، در کنار و مقابل آن قرار داشت یاصل
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او   ی سوودود به   ی هاگام   ریشدن مسکج  دنیافرا از د  چشمان

رو که  تپلش  دست  بعد،  با    ی نهیس  ی و  و  نشست  بهزاد 

 ن ییچندان محکم هلش داد، گرد شدند. فوراٌ پاو نه   تی عصبان

 .دیو به طرف دو همکارش دو  دیپر

ها،  آن   ی سروصدا  دنیهم از شن  "ضیباباف"و    مایاز او، ن  ریغ

 :دی پرس اهللضی آمدند. ف رونیب

 !چه خبره؟  -

توض  یچرخ م ین  ودود وسط  و  کف  خشم  حات یزد  با  آلودش، 

 :دست بهزاد اشاره کرد

 نی و حس  نیا ستیمعلوم ن کهنی چه خبره؟! هه، خبر! خبر ا -

چ پکننیم   کاری دارن  خرگوش  سر  رودخونه  دم  امروز    دا ی. 

 .میکرد

 دانست ی و مضطرب بود و نم  زدهرت یبرعکس افرا که ح   انگار

عادت    عتیخاطر طب  ی او برا  ی هاانیطغ  نیچه کند، مردها به ا
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که به افسوس تکان   ی با سر  مایو ن  "ضیباباف"داشتند. چون  

کش  دادند،یم حمله  دندیعقب  مورد  که  بهزاد  واقع  و  اش 

 :اش زدشانه انیم ی اضربه یبود، به آرام شده

م  الیخیب - که  چندنفریدونیداداش! خودت  ما  ا  می.   نیو 

 ...زایچ  نیا یگاه یدونی جنگل چندهکتاره؟ م

  ت یدستش زد و نماند که بشنود: با عصبان  ریز  حوصلهیب  ودود

 گر یدو مرد د  نیو از ب   دیکوب  ی ورود  ی دو پله   ی را رو   شی هاقدم

 .گذشت و وارد ساختمان شد

حال که نفس  بود، درهمانکه تازه متوجه حضور افرا شده  بهزاد

 .تکان داد ی سر معنایب د،یکشی م قیعم

 :رو به زن گفت اهللض یف

 !ی خسته نباش -

 :لب زد یبه گنگ افرا

 !ممنون -
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 .بودستاده یا اطیبعد، تنها در ح  ی اقهیدق

پ  کف به  را  گذاشت.   اشیشانیدستش  هم  بر  پلک  و  فشرد 

به حد    کردیاحساس م  رفت،یم   نیپاکِشان که به طرف ماش

وزنه  و  خسته  پاها  یتُنکی  ی امرگ  از  هرکدام    ش ی به 

 .استشده بسته

بود و هرمنطقه تحت شده   ی بندجنگل منطقه   کهن یا  باوجود

متفاوت قرار داشت، افرا   ی هایو  جنگلبان   یبانط یحفاظت مح 

ه   دانستیم پرسنل  وسعت ستین  ی کاف  کدامشانچیکه   :

 .بود ادیاطراف و تنوع شکل مناطق ز ی های جنگل و ناهموار

برا   هاآن   ز ی تم   کردندیم  ی. سعسوختی م  عتیطب  ی دلشان 

گ  پوشش  از  دارند،  و جلو  اشیاه ینگهش  کنند   ی محافظت 

ب غ   ای  مجوز ی شکار  بگ  یرقانونیبرداشت  را  .  رندی درختان 

نم  اهللض یف او سخت  به  بود، فقط  ارشدشان  واِال   گرفتیکه 

طور  هافتیش هکرده  میتنظ  ی را  که    ی جاچیه   ی روزچ یبود 

 .از نگهبان نباشد یخال گلجن
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هم  یاتفاقات  یگاه   وجود،نیباا شکارشده   نیمثل  خرگوش 

م  افتادندیم کاف  نیا  ی هاتالش  گفتندیکه  افراد   ی تعداد 

 ی از همه رو  شتری. و بکردیدلسردشان م  زهای چ  نی. استین

ودود که حتا دل آزاررساندن به پشه را هم نداشت، اثر    نیهم

 !گذاشتیم

شاغل بود، از    ی گرید  ی وارد و قبالٌ در جاه هم، اگرچه تاز  افرا

ا  افسوس  عصبان  ات یتجرب  نیحس  درمورد  اما  نبود.    تی مبرا 

ب  کردی ودود، احساس م  ی باره کی ا  شتریکه  بحث    نیاز سر 

 !و دفن سرِ خرگوش  دنیآخرشان بود نه د

اصالٌ   روزین. آخه ما دبودهشکارش کرده   ی اگهید  ی جا  دیشا -

 .میدینشن ی رانداز یت ی صدا

 .گهی . فکر کنم بهزاد راست مطورن یما هم هم -

 ی مکالمه   انیرا م  اهللض یف  ی که صدا  بودده یها رسپله   ی باال  افرا

 :دی شن گریدونفر د
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وقت - و مدرک  یخب  نم  یرد  معلوم   وون یح  کنهینباشه که 

دقت    شتریب  نیری ن. حاال شما مبسته رو از کجا گرفته زبون

اگه  نیکن باز  . سر خرگوش  م یذاری م  نیکم  ن،یدید  ی مورد! 

 !ودود؟  قاٌیکجا بود دق

اخم   یجواب  او نشسته نداد.  درخود،  و  روآلود  از   یکی  ی بود 

را    نیانسول  الیبود و داشت وگرفته  ن ییسرش را پا  ها،ی صندل

 .غلتاندیدو دستش م نیب

را    ییجا  قیرفت و خودش مختصات دق  شی. پ دیلب جو  افرا

بودند.  کرده   دایرا در آن پ   وانیح  ی الشه  ی دهمان یگفت که باق

نگاه   توانستیحال که نمگذاشت و درهمان   ی را کنار   لشیوسا

 .او نشست  کی نزد باٌیرا از ودود دور کند، تقر اشی رچشمیز

که درحال پرکردن سرنگ از هوا بود. سپس    د ییپای را م  مرد

کرد و با    یدرونش را خال  ی فرو برد، هوا  الیسوزن را درون و

 .دی چرخاندن آن، دارو را به مخزن سرنگ کش



83 
 

خ  کردی م  ی ریهواگ به  افرا  مثل   کهن یا  الیکه  دارد  قصد 

به    نیانسول  شی پ  ی روزها بازوها  یکی را  کند،   قیتزر  شی از 

آوردن دستبه ی پروسه  ی شروع دوباره  ی برا دیو شا مقدمهیب

 :دلش، گفت

 من برات بزنمش؟  -

اخم  ودود بعد،  و  کرد  نگاهش   اش یشانیپ  ی رو  یمتعجب 

ب وقت  کهنیاینشست.  و  برخاست  بدهد،  را  از   ی جوابش  که 

ب صدا   رونی ساختمان  و  شدند  گرد  افرا  چشمان   ی رفت، 

 .مردها بلند شد ی خنده 

 ی جا شد و براجابه  شیدر جا  ی قرار یملتهب و خجل، با ب  زن،

 :خود گفت هیتوج

 !مثل هر روز به دستش بزنه خوادیخب فکر کردم م -

 .بودشده  انداخته و از خنده سرخ نییسر پا ماین



84 
 

لب  لبخندبه   نشست،یم  زشیحال که پشت مدرهمان  اهللض یف

 :داد حیتوض

ابه - ن  ی لیخ  کهن یخاطر  افراخانم!   جانیا  ی اومده   ستیوقت 

 .کنهیعوض م قشویبچه هرچندماه محل تزر نی. ایدونینم

  داد یکه نشان م  اششده یجوگندم  ی خاطر موهاعادت و به   به

 .بودخوانده "بچه"ودود را  جاست،ن یافراد ا ی تر از همه مسن

 :پراند معنایبهزاد گرفت و ب شخندی چشم از ن افرا

 !آهان -

کرده -  او قبول  جاکه  به  د  ی بود  را    فتشیش  گرشانیهمکار 

بگبه ن  - ردی عهده  خداحافظ  ما یو  برداشتن   یکه  با  و  کردند 

از دست خودش   یرفتند، افرا حرص  رونیاز ساختمان ب  لیوسا

با درباره   د یپلک بست.  تزر  ابتید  ی در گوگل    ن یانسول  قیو 

 !کردی وجو مجست
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 ندازد،یبه او ب  یحتا نگاه   کهنیایکه به داخل برگشت، ب  ودود

 .خوردی م ی زیچ دیبه طرف آبدارخانه رفت چون با

به قدرت   دیبا  کهنیفرستاد. مثل ا  رونینفسش را محکم  ب  افرا

 !آوردیم مانیا  "خرس مهربان" ی قهر و جذبه 

ناام  یساعت پرا  دیبعد،  طرف  به  کوفته  که   رفتیم  دشیو 

 .ودود از پشت سر، متوقفش کرد ی صدا

 !افرا -

  د یسف  شرتیت  ی چهارخانه را رو  یراهنی . مرد حاال پدیچرخ

بود. نگاه پرسشگر افرا را  را باز گذاشته  شیهاو دکمه   دهیپوش

شد. لبخند زد و مشتش را مقابل زن باز    کیبه او نزد  د،یکه د

 :کرد

 !نیَدُز آر -

 .کف دست او، به خنده افتاد ییشکالت کاکائو دنیبا د افرا
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برا   بارکی بود.    جاتین یریعاشق ش  ش یپسرکوچولو او،   ی که 

حال  از  ا  ی داربچه  ی وهواودود  ش  کهنیو  با    ا ی  ینیریهربار 

آر راض  نیَشکالت  پ  کردی م  ی را  بماند،   خانمجه یخد  شی تا 

 ی بود تا برااز شکالت محبوبش را به او داده   یکیبود، مرد  گفته

آر و  ببرد.  شده  نیَپسرک  آن  و  عاشق  عادت    ودودبود  هم 

 د یمن با“:  گفتی او را به مادرش بدهد! م  ی بود دُز هرروزه کرده 

 ” !تو کاکائو ی آمپول بزنم، بچه

صاف و   ی هابه چشم  یلبخند زد و قدردان و با مهربان  قیعم

 :شد  رهی پرمهر او خ

 !ممنون -

به عقب برداشت و دست    یتکان داد. گام  ی پلک زد و سر  ودود

 .بلند کرد 

به   ی او آسوده پشت فرمان نشست. لحظه   قیعم  یبا نفس  افرا،

وقت و  دوخت  دستش چشم  کف  آرام   اریاختیب  یشکالت  و 
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بست.    د،یخندیم را  مهربان"مشتش  درعرض    "خرس 

 .بودو حال او جا باز کرده  یچهارماه خوب در زندگسه

م  نیماش راه  که  اول  انداخت،ی را  که   ی روز   ن یبه  کرد  فکر 

  دن یبود. همه از دکرده   یمعرف  دشیخودش را به محل کار جد

اند بود که دلخور شده   دایبودند و پ مانده   رانیپرسنل زن ح  کی

او را   اهللضیف  لی دل  نی! به همرند ی کمش بگو قرار است دست

فرستاده  گشت  به  ودود  جوبا  مرد  چون  و   ان،بود  مهربان 

 کندی برخورد نم  ی بود و مطمئن بود طور  شی روین  نیترآرام 

 ی زده و عصبدل   تش،ی خاطر جنسوارد را صرفاٌ بهتازه   ی که افرا

 .کند

او لبخند داشت    ادیو هنوز از    بود ده یبه اول دهستان رس  باٌیتقر

محو شد. انگار    اشی حس خوب و سبکبال  ی همه  بارهکیکه به  

ناغافل و از پشت وارد تنش شد، قلبش   رحم،یو ب  ی قو  یدست

 !آن را پاره کرد ی هاو رگ  دی را کش



88 
 

گِله   ی رو  ی پوزخند خدا  از  زد.  پلک  درد  با  و  نشست  لبش 

به اداشت:  به  نیخاطر  را سر   کهنیخاطر احسِ خوب،  ودود 

البته که گِلگراهش قرار داده از نوع   یقیدق  فی توص  یبود! و 

نعمت آخر)!(، از    نیانگار بابت ا  ییجورهاک یاحساسش نبود:  

 .بودبه دل گرفته  نهیخدا ک

تلخ،   ی بود از طعمکه پر شده   یو با دهان  دیکش  رونیرا ب  چیسوئ

 .شد ادهیپ

 ن یبزرگ، زم  ی تر از درخت گردو طرفشلوغ بود. آن  دهستان

تا شده   یاول کم  ا،یمثل موج در از  رو به باال   ک یبود و بعد 

خاک  ی محوطه و  قله   ،یمسطح  سمت  ول کم  ی ابه    ی ارتفاع 

محوطهداشتیبرم  زی خ  بیپرش آن  در  چند    ی .  مسطح، 

جا  ی فلز  مکتین به  جا  رد  ش ی و  قرار   فیچند  کاج  درخت 

 .داشتند 

م  ی گردشگران  ایها  جوان   ،یاهال بودند،    همانیکه  دهستان 

فراغت  اوقات  جمع معموالٌ  با  را  اشان  در  محوطه،   نیشدن 
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. گذراندند یم  کینک یو پ  ی چا  یکردن سفره زدن و پهنحرف 

ا  ی خاص  ی روزها که  بود    ل ی تبد  ،یخال  ی خاک  نیزم  نیهم 

پ  شدیم موتورسوار  ستیبه  و   ی مسابقات  کوهستان 

کوه   ی نه یرنگارنگ پرسروصدا خود را از س   ی ها کلتیموتورس

م عالوهدند یکشیباال  موعدها.  در  آن،  ساالنه،    ی بر  خاص 

محل  ی هاجشنواره  آن  یپهلوان  ی های کشت  ا ی   یمتنوع  جا در 

 .شدی برگزار م

و چندمتر    ابانی خ  گرید  ی محوطه، در سو  نیدرست مقابل ا  و

دهستان در آغوش    ی هابزرگ، خانه  ی دورتر از درخت گردو

شده  پهن  کوچهکوه  و  تا    یخاک  یی هاکوچهپس بودند  را 

 .آوردندیکش م لومترهایک

بد   دیر کرد شافک  گرفت،یچشم از محوطه م  کهی درحال  افرا

 ه یبا پسرش و مرض  ،یسبد خوراک  کیبگذارد و با    ی نباشد چا

را    یساعت  خانم،جه یو خد  -شانسوم خانه  ی مستأجر طبقه -
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عوض کنند.   ییوهوااز درختان کاج بگذرانند و حال   ی کی  ریز

 .لبخند را به لبش برگرداند دهیا نیا

ج  دیکلدسته  از  که    ی برا  دیکش  رون ی ب  بشیرا  در  بازکردن 

صورت   همان  تا  افرا  متعجب  نگاه  و  شد  باز  داخل  از  لحظه 

 .را در آغوش داشت، باال رفت  نشیَکه آر خانمجه یخد

 :دراز کرد شیفوراٌ دست به سو دنش،یبا د پسرک 

 !ما -

ناگهاندرهمان   افرا از هجوم  افتاده   یحال که  بود، او به خنده 

  رون ی که ب  خانمجه یه خدو رو ب  دیاش را بوسبغلش کرد و گونه

 .سالم کرد  بود،ستاده یآمده و حاال کنارش ا

بغلش جمع    ریبود، زشانه انداخته   ی چادر گلدارش را که رو  زن،

 :کرد

 !یسالم افراجان! خسته نباش -

 :دست پسرکوچولش را در دست گرفت افرا
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 !من یشگیبابت زحمت هم  یممنونم! شمام خسته نباش -

 :اخم کرد ینیریبه ش خانمجه یخد

 !؟هی چه حرف نیا -

و سرش  امدیکه پسرک اصالٌ خوشش ن  دیرا کش  نیآرَ  ی گونه

 .آلود، نق زدرا عقب برد و اخم

 .نداره یش خوابه. زحمتپسر تو که همه  نیا -

 :دیو پرس دی کوتاه خند افرا

 ن؟ی رفتیم ییجا -

 :سر تکان داد جهیخد

وجدیتعاون  رمیم - امروز  م  ی .  آورده.  تموم    رمیکپسول  تا 

 .اد ینشده بگم بهداد دوتا کنار بذاره تا قربان ب

خال  ی ادآوریبا    افرا دوروزخانه  ی کپسول  مجبور    ی اش،  که 

روشده کم  ی آشپز  نیعالءالد  ی بود  و   شدناب یکند 
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خد  ی هاکپسول  دست  زود  پر،  نگهش    جهیگازِ  و  گرفت  را 

 :داشت

 .شده  یتا نگه داره؟ مال منم خالسه  یبگ  شهیآخ آخ خاله! م -

 :سر تکان داد جهیخد

 ...ادیغروب ب  گمیباشه، باشه! پس به قربان م  -

  ادش ی  ی گرید  ز یاش سکوت کرد و انگار چ وسط جمله  کهوی

 :گرفت یرا پ ی گریآمد که حرف د 

 .اومد، با تو کار داشت ییآقا  هیامروز  یآهان! راست -

 :شدند کیهم نزدبه  شی مات ماند و ابروها افرا

 بود؟ یآقا؟! ک -

 :ندانستن تکان داد ی دستانش را به معنا جهیخد

نم - معرف دونمی واال  خودشو  فام  ی!  گفت  اتفاقاٌ لتهینکرد.   .

 !داداشت بود، ها؟ دی. شاکمهیبود  هتیشب شمافهیق
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 .سر تکان داد معنایافرا پس رفت. ب نفس

کرده   جهیخد فکر  اکه  گرم   دییتأ  نیبود  به  بوده،    ی حدسش 

ب  مانهیلبخند زد و صم افرا را فشرد و  متوجه   کهنیایدست 

 :داد حیاو شود، توض ی ده یپرو رنگ  جیگ ی چهره 

نگفت چه    قی! چون دقدایخب چشمت روشن! البته ببخش -

ندادم    نویَت و آرباهات داره، من نذاشتم بره تو خونه  ینسبت

من به تو زنگ زد چندبار منتها خب در دسترس   ی بهش. جلو

دوروبَرا آنتن خوب آنتن   نیهمراه اول ا“. بهش گفتم:  ی نبود

تعارفش   دهینم  اممیپ   هی  ”دهینم خالصه...  که!  بفهمه  آدم 

خونه گفت:    ی کردم  نکرد.  قبول  بمونه،  منتظر    ن یهم “من 

 .کجاست   دونمی نم  گهیحاال د  ” ادی تا خود افرا ب  مونمی اطراف م

محوطه برگرداند تا    ی آخر، سر به سو  ی جمله  انیبا ب  همزمان

نکرد   ش یدای و انگار پ  ند یبب  تی جمع  ن یرا ب  بهی مرد غر  دیشا

 .که باز به افرا برگشت
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. د یشنی را نم  جهی خد  ی هاحرف   گر ی چنان درخود بود که د  زن،

لب پراند   ریز  ی ز یچ  حواسیکرد، ب  یاو خداحافظ  یوقتفقط  

 .خم کرد ی و سر

نگاهش دور شد، انگار مغزش به تنش    ش ی که از پ  خانمجه یخد

  دنیاش شروع کرد به لرزابراز وحشتش را داد که چانه  ی اجازه 

دوروبَر را از نظر    ی مردها  ی اش، همهزده وحشت  ی هاو مردمک 

 .گذراندند

  ی . ولندیاو را نب  کردی باشد. دعا ماه کرده اشتب  کرد یم  خداخدا 

کس چه  دن  ی مگر  ق  ایدر  که  شباهت  به  شانیهاافه یبود  هم 

 داشت؟

افتادند. فقط عل   ی رو  شیهاشد و پلک   یدلش خال  ته  یهم 

بود. و فقط او، تنها    هش یشب  -که برادرش نبود -  یبود. فقط عل

 . ...بود که یمرد جوان

 !سالم -
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 ” سوم  فصل“

ن  رانش  تزر  شگونیرا  سوزن  و  در   ی رجلدیز   قیگرفت  را 

ها بود که  سال   کهن یاش درهم شد. با اپوستش فروبرد. چهره 

ا  ی روز بار  م  نیچند  تکرار  را  برا  ی و درد  کردیکار    شیهم 

پ به  اخم  دفعه  هر  لحظه نشستیم  اشیشان ینداشت،  از    ی : 

 !آمدی در پوست باالآمده بدش م دلیرفتن نداخل 

.  آمد یبه کارش نم  گریبود. درا چند مرتبه استفاده کرده  سرنگ

 ی اجداگانه   ی و در سطل زباله  د یچی دستمال توالت پ  ی آن را ال

برا فقط  همه   قاتیتزر  ی که  و  بود  و  خواهرزاده   ی او  ها 

 !به آن دست بزنند، انداخت  دینبا دانستندیم  شی هابرادرزاده 

 .رفت رونیشست و از رختکن ب دست

به طرفش   -خواهرش  نیتردخترِ کوچک  نیتر کوچک -  تایآن

ا  د،یدو ثان  ستاد،یمقابلش  با    هیچند  درآخر  و  کرد  نگاهش 

 :دیباالرفته پرس ی ابروها
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 !؟ی آمپول زد ییدا -

لب ودود نشست. خم شد، بچه را به آغوش    ی رو  یقیعم  لبخند

بوس محکم  ا  دیگرفت،  راست  درحالستادیو  صورت   کهی . 

آن کوچک  گردن  و  گونه  به  را  باعث    دیکشیم  تا ی بزرگش  و 

 :بود، گفتاو شده رفتنسه یر

 !یی آره دا -

که اگر دست ودود    ی طور  دیکشی مدام خود را عقب م  دخترک

م  ی رو سقوط  او  بغل  از  نبود،  مکردیپشتش  خنده    انی. 

 :خواهش کرد

 !نکن! اِ نکن -

خند  ودود  قلقلکدی نرم  از  دست  ا.  برداشت.  او    بار ن یدادن 

 ی موها  انیحال که دست مو درهمان  دیرا بوس  تا یآن  یشانیپ

 :گوشش زمزمه کرد ریبود، زو کوتاه او فروبرده  ی فرفر
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وقت  یدونیم - م  یمن  مگشنه   م،زنیآمپول  با  شهیم    د یو 

 !مه. بخورمت؟ هوم؟بخورم؟ االنم گشنه  ی زیچهی

 :د ی کش غیج بچه

 !نــه -

را زم   اشییکه دا  نیهم   و از دستش    نی او  گذاشت، خندان 

 ه یشده رفت. والپهنتازه   ی سفره  ی تا رو  حواسی فرار کرد و ب

و وادارش کرد عقب برود و با    د ی را کش  ش یفوراٌ بازو  -مادر او-

 :اخم تشر زد

 !؟ینیبی سفره رو نم -

  د ی به سر دخترک کش  یدست  گذشت،ی ها مکه از کنار آن  ودود

 :و آرام گفت

 .حاال دعواش نکن! حواسش نبود -

او کرد تا بفهمد حق دخالت   ی هم حواله   ی اغره اما چشم   ه یوال

 !اش را نداردبچه  تیدر ترب
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  ی ماست و ترش  ی هاکه از کاسه   ی اینیسزد.    ی خندکج   ودود

آماده شده  از کنار درگاه آشپزخانه برداشت و کنار  پر و  بود، 

 .پا نشست  کی ی سفره رو

برادرزاده   نیها در فواصل معکاسه  دنیچ   درحال اش بود که 

رو  سیمهد خورش  ظرف  دو  کنارش  و    ی از  گذاشت  سفره 

 :گفت

 !عمو! زحمت نکش ذارمشونیمن م -

ستون   شی دستش را کنار پا  کی تنها چانه باال انداخت،    ودود 

را   ریسگل   یپر از ترش  ی سفره خم شد تا کاسه  ی کرد و رو

 .طرفش بگذاردآن

پنج   شانخانه هر  معمول  بود: طبق  پنج   ی شنبه! همهشلوغ 

بچه  و  همسران  با  خواهرش  و  تا   شانیهابرادر  بودند  جمع 

از   کی  ی اندازه به را  شام، پدر و مادر و تنها برادر مجردشان 

 !درآورند  ییتنها
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وح  یوَل بزرگ-  د یو  برادر  با    -ترشدو  از   یکیداشتند 

م  ی درباره   شانیدامادها حرف  آقاپروزدندیکار   - پدرش-  زی . 

آرشام   ایعرش  ا،یسون  تا،ی آن  ریگ افتادهو  عروس کوچولو  ها بود! 

چه دختر و چه  -تر  بزرگ   ی هاهمه در آشپزخانه بودند و نوه 

 .کردند یم پرترو سفره را هرآن  آمدندیو م  رفتندی م -پسر

که   نیبود. برش داشت و همشده   یکنار دستش خال  ینیس

شد؛ او پسر بزرگِ   نهیسبهنه یبا محمد س  د،یبرخاست و چرخ

 یدو سال   یکیوستیخانواده بود که حاال ب  ی نوه  نیولو ا   دهیوح

 .سن داشت

شوند.    کیهم نزدبه   شی محمد، باعث شد ابروها  ی ماواشاره یا

 :سر به دوطرف تکان داد

 !ها؟ -
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ترش  پر از مرغ   رکس ی عجوالنه از کنارش گذاشت، دو ظرف پ  او

رو و هم  ی را  داد  قرار  موبا  نی سفره  کرد،  راست   ل یکه کمر 

 :صاحبش گرفت ی و به سو دی کش رونیب ب یودود را از ج

 .! درستش کردم برات ییدا ایب -

بکشد.   رونی را از دستش ب  یخال  ینی س  سیگذاشت مهد  ودود

سرپا  لشیموبا  ی صفحه   هدفیب و  کرد  روشن  آن   ن ییرا  به 

 :ماند رهیخ

 االن؟ گهی! حل شد دیمرس -

 !بکش کنار  -

واللحن    به د   هیخندان  داشت،   سیکه  دست  در  را  پلو 

 .حواله کرد و همراه محمد از سر راهش کنار رفت ی شخندین

 :گفت او

کردم. فقط جان من   سشیورزدم. راست  لیمی آره! برات ج -

 !کن تیرو آپد یطفل نیا ی هاهر چند وقت برنامه
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 :ودود کج شد لب

که کار کنه خوبه    نیهم  . ارمیی سردرنم  زایچ  نیمن که از ا -

 !گهید

 :زد ی اخنده تک  محمد

 !ولش -

درهمان  ششین  بعد، شد.  باز  بناگوش  تعارف  تا  به  که  حال 

بق  رفتیم  -مادربزرگش-خانوم  گل به  کم  هیتا  دور  که  کم 

زد و    اشییدا  ی به بازو  یدست  وندد،یبپ  شدندی سفره جمع م

 :گوشش گفت ریز ی با لحن معنادار 

 .بود بهتداده  رکتیدا  دمیهم د  یافراخانم هی -

و   حیبود تا توضمحمد نمانده  یضرب بلند شد ول ودود به  سر

  یی رفته و جا  عی سر  یلیپرانده و خ  ی زیبشنود. فقط چ  یهیتوج

 .بودرا کنار برادرش مهرداد اشغال کرده 
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 د یفرستاد. چرا با  رونیاش را محکم بماندهداغ و حبس   نفس

دارد،    ی امیاز طرف همکارش پ  بودده یاش داده خواهرز  کهن یاز ا

م  طورنیا ا  شد؟ی دستپاچه  با  کرد.   ن یاخم 

خودش   ی خبر   ش،یهای باز بیتعقتحت  را  نبود  هنوز  که 

 !ساختیم

و مهرداد جا گرفت   -اشبرادرزاده -  سی پرد  نی همان اخم ب  با

 .ش یرا گذاشت کنار پا یو گوش

  ن یاش و به اتر بود، خواهرزاده و برادرزادهکه بزرگ   ییآنجا  از

انسول   ل یدل هم    هیبود، مادر و پدرش و بقکرده   ق یتزر  نی که 

واقعاً معذبش   یگاه   ن،یکه زودتر غذا بکشد. ا  کردند ی تعارف م

 .کردیم

برا   ی برنج  سید  از مهرداد  داشته   شیکه  کمنگه  در   یبود، 

سفره، به    گر ید  ی و بعد خم شد و آن را در سو  دیبشقابش کش 

  ن یگذاشت و هم   شیکنار پلو  ی دست دامادشان داد. تکه مرغ
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قاشق را به دهان    نیها پر شدند و پدرش اول بشقاب  ی که همه 

 .برد، شروع کرد به خوردن

با بگوبخند جمع سپر  طبق اما شدیم   ی معمول، شام  . ودود 

گاه و فقط گه  زد ی تر حرف مداشت، کم  ریسر به ز  شهیمثل هم

 .دیخندیاش مخانواده  ن یب افتهیانیجر ی هایبه شوخ

وگفت همه گرم خوردن بودند و گپ  گریصرف غذا، د  اواسط

فرا ا  رکتیدا  ادیوقت بود که ودود دوباره به    نی تر بود. همکم

او در چه مورد است.   امیحدس بزند که پ  توانستیافتاد. نم

را فعال    شیفای را باز و وا  لشیموبا  ی با کنجکاو  ن،یهم   ی برا

 .داش قرار داتاشده  ی زانو ی کرد و آن را رو 

 ی رو  برد،یغذا به دهان م  یقاشق  یحواسیکه با ب  طورهمان 

ا زد.    نستاگرامینشانک  برا  یکیضربه  کامنت   ن ی آخر  ی دو 

 .ها، اسم افرا را لمس کردبه آن توجهیپستش داشت. ب 
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برا  او را  ودود  آخر  دا  شی پست  ز  رکتی در  و   رش ی فرستاده 

 :بودده یپرس

 "!ی قدر الغر بودچه ؟ییتو هیآبکاپشن نیا ی وا"

چشم  مرد شکلک  به  پ  یقلباول  بعد   رهیخ  امیکنار  و  شد 

ت خودش دوخت. حاال حس  نگاهش را باال برد و به عکس پس 

بود، اش گذاشته صفحه   ی که آن را رو  یاز وقت  شتریب  کردیم

 .واکنش افرا بود افتیدر لشیدوست داشت! و البته که دل 

خودِ   ی گوشه  ی لبخند  دانستینم از  چشم  دارد.  لبش 

دختران    ی پسرش، جلو  ی هایهمکالس   انیاش که مسالههشت 

 :کرد  پیبود، برداشت و تاپا نشسته  ی شان روکالس

 ".آره منم"

 .بود نیآنال افرا
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صفحه   کی  کهی درحال  ودود به  بود،   اشیگوش  ی چشمش 

 ن ییظاهرشده پا typing... مرغ به دهان گذاشت. آن  ی اتکه

 :را گرفت شی افرا جا ی بعد ام ی . باالخره پدییپای را م امشیپ

ق" شد  ی رییتغ  تافه یاصالً  تپل  فقط  ر  ی نکرده.   ش یو 

 ".ی درآورد

. شدی م  شخندی به ن  لیو تبد  دی لرزیلبخند ودود داشت م  حاال

 :نوشت

 ".نه یخاطر انسول کردنم بهاضافه از وزن یبخش هی"

 !داداش؟ ییکجا -

 :سر بلند کرد فوراً

 !جان؟ -

متعجب ابرو باال برد. ودود که به پرسش سر تکان داد،    دهیوح

را   درخواستش  کل  به  که  شد  متوجه  بزرگش  خواهر 

 .! مشکوک نگاهش کرداستده ینشن
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 ی اخنده   اش،ییمادر و دا  نیخبردار از کنش و واکنش ب  محمد

از    یکرد، به برادرش اشاره زد پارچ را به دستش بدهد و وقت

 :را پر کند، گفت  دهیوح وان یبود تا لسفره خم شده ی رو

 !ونهیدرم  ییدازن هی ی که پا شاالیا -

بر سر    یکه آن  ی حد باز شدند. سکوت  نیودود تا آخر  چشمان

و پرسشگر   ی هانگاه  شدنخ یفرما شد و مسفره حکم خندان 

حرص   ی رو برد.  پس  را  نفسش  پسر  صورتش،  دست  از  زده 

 :زد ی اخنده خواهرش، اخم کرد و همزمان تک

 !شد؟ یچ -

 :آمد ییابرو  ی اشاره  ی اریبا هوش دهیوح

 شد؟ یتو چ -

 چ یخواستنش بود که ودود هو آب  ش یپ  ی اقهی به دق  منظورش

 .بودمتوجه نشده 
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ا  مرد ا  نیاز  از  و  مخ   کهن یبحث  همه  توجه  مرکز  صوصاً  در 

و   دی. تنه عقب کشآمدیبود، خوشش نم  زیخانوم و آقاپروگل

ورا پس   یشانه   ی از  بزرگ   ی ایگردنمهرداد،  برادر  او  نثار  تر 

 :کرد

 !هایکنیرو مخدوش م یاذهان عموم ییتو -

 :برگشت دهیبه وح بعد

. حواسم  دادمی! داشتم جواب همکارمو م ینشد آبج  ی زیچ -

 .پرت اون بود

عم  خانومگل ناام  ییجورهاکی.  دیکش  یقینفس   د یانگار 

 :بود. رو به ودود غر زدشده

 کنه؟ یم ی باز یآخه آدم سر شام با گوش -

شد. حتا   هیبق  ی خنده   ک یدرآمد و باعث شل  اری مه  ی خنده   پق

ا با  هم،  ودود  ا   کهن یخود  خوشش    نیاز  مادرش  تذکرات 

سادگ  آمد،ینم به  کارااو    ی معصومانه  ینتوانست  کل    یی که 
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باز  لیموبا به  پ  ی را محدود  و  نخندد.   دانست،ی م  امیو زنگ 

 :آرام پراند ی همان خنده انیم

 !د یببخش -

را    یگوش  ندازد،یافرا ب  ی ده یرستازه   امیبه پ  ینگاه   کهنیایب  و

 .بست و کنار گذاشت

 seen بود به آنمانده   رهیخود، خ  ی از آنکه زن در خانه   غافل

با هم حرف   خواستیصفحه و منتظر جوابش بود. م  ن ییمحو پا

ادامه   ی جورکی  خواستیبزنند. درواقع م  با ودود  را  مکالمه 

  !اش استدر خانه  یبرود عل ادش یدهد بلکه 

شده  کوتاه ردوبدل   ی نداد. هرچه افرا دو سه جمله   یاو پاسخ  اما

را مرور کرد، هرچه عکس پست او را زوم کرد و به    شانانیم

به دو   ل یکه تبد  یو آن چشمان  ش یهای پرلبخند کودک  ی هافیق

 .امدیاز ودود ن یام یشد، پ رهیبودند خخط شده 
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بود. دستش    یافتاد که سر بلند کرد. عل   کلشی ه   ی رو  ی اهیسا

باالسرِ افرا ستون کرده و رو به او خم    ی پنجره   ی را به طاقچه 

 .بودشده

گذاشت.    نیزم  ی را به پشت رو  لشیفوراً اخم کرد و موبا  زن

 :لحنش نشان او داد   ی را با تند  اشی قراریو ب  یکالفگ  ی همه 

 ؟ی خوایم ی زیچ -

عل  اه،یس  چشمان سرد  و  مردمک   ،یقاطع  را   ی هاتنها  او 

 .ستندی نگر ره یخره یخ

 ی او را جلو  یبه کل معذب بود. از وقت  یعنیمعذب شد.    افرا

تا آن لحظه که سرجمع حتا ده کلمه هم با    بودده یدر خانه د

نزده  حرف  اهم  از  ناگهان  نیبودند،  ب  ی حضور  او   حیتوضیو 

 .کردیم  یاحساس خفگ

پا  ن یهمو    د یدزد  نگاه سر  دوباره  پسرک   نییکه  ماتِ  برد، 

پلکرفته خواببه شد.  عرق  نیَآر  ی کرده پف   ی هااش  که   یو 
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بود، دل زن  شده اشیشانیپسرک به پ ی موها  دنیباعث چسب

 .را آب کرد 

  ی زیآمه یبود. به طرز گزنده و کناکرده   یتابیب  ی ادی ز  اشبچه

بود با کرده   یسع  یو هرچه عل  شناختیرا نم  بهیمرد غر  نیا

  ی بیو غر بوددهی به افرا چسب  شتریب نیَاو ارتباط برقرار کند، آر

بود که مادرش هم . آخر پسرک حس کرده زدیو نق م   کردیم

 .شده ی جورک یمرد  نیاز حضور ا

و    دی کودکش کش  یشانیخم شد. نوک انگشتانش را به پ  افرا

پسرش چسباند    ی نه ی عرقش را پاک کرد. کف دستش را به س

  اش،نه یمنظم س  شدنن یی قلبش و باالوپا  دنیو انگار از حس تپ

 .جان گرفت

تشک را نگه   ی دندان گرفت. دو گوشه  ریلبش را ز  اریاختیب

را با   نیَآر  یآرامرا از هم باز کرد و سپس به   ش یداشت، پاها

 .گذاشت  نیزم ی تشک و بالشتش رو
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. کف  بودستاده ی سرش ا  ی چشم از او برداشت. هنوز باال  یعل

 رون یهره ستون کرد و از پنجره به ب  ی را هم رو  گرشیدست د

 .شد  رهیخ

تار  ی هابود و چراغ   بی کوهِ پره   شب و   یکیروشن دهستان، 

م  اشی ترسناک امن  شکستندیرا  احساس  آدم  جان  به    ت یو 

روشناختندیریم چراغ  نور  گردووبرشاخ  ی الالبه   یی.   ی گ 

پ  و  م  ریبزرگ  نزدشدیگم  آسمان  مبه  کی.  و   دیرسی نظر 

ا از  از حالت عبزرگ   اریباال بس  نیپرستاره بود. و ماه    ی ادتر 

صورت    کی: مثل  نمودیترسناک م  یو کم  کردیم  ییخودنما

 .دی پایدرخشان که تمام مدت آدم را از آن باال م

شانه  افرا تا  را  خنک  و  نازک  کش  نیَآر  ی هاروانداز  . د یباال 

نگاهش را    ی ماند و نتوانست جلو  فیهمانجا بالتکل  ی اقهیدق

که پشت به او، رو به پنجره    رفتی م  یکه سمت قامت عل  رد یبگ

 .بودانداخته ش یهادست ی و وزنش را رو  ستادهیا
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 ی ده یزباالبلند و ور   ی قدوقواره   ن یو محکم پلک زد. ا  دی گز  لب

ماه  را  م مرد  ند  شدیها  بدش  بوددهیکه  خودش  از  حاال  و   .

 .ستن ینگر نیاز ا آمدیم

  خچال یبود. به    ش یدر گلو  یسنگ  خت،یگریآشپزخانه که م  به

 .آب خنک پناه برد  یوانیو ل

معده   دنینوشآب  شد  ب  اشی خال  ی باعث  قاروقور  . فتد یبه 

 !د یترکیم  ادیز یشانیداشت از پر گریگرفت! د اشه یگر

چه  دیفهمینم ااو  چرا  شده   شیَ دایپ  نجایطور  اصالً  بود. 

 یی کذا  تیباالخره آن مأمور  یعنی  خواست؟یبود؟ چه مآمده 

پا تمام    زیچکه همه   شدی م  گرید   یعنیبود؟  رسانده  انیرا به 

همه  یعنیشود؟   بود  همه  ز یچقرار  شود؟    گر ید  ز؟یچتمام 

 ن؟یَبود دنبال آرنکند آمده  دیشا  ایوقتش بود؟ 

 .تموم شده -
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در آشپزخانه   ی سرش و در آستانه او که حاال پشت   ی صدا  از

از دستش رها شد    وانیخورد که ل   ی چنان هولِ بد  بود،ستاده یا

غلت   نتیکاب  ی موکت افتاد. نشکست؛ فقط تا پا   ی و باصدا رو

 .بودافرا به دنبالش رفته رانی نگاه ح کهی خورد درحال

پشتش    ی ره ی بر ت  ی زن به لرزه افتادند و عرق سرد  ی هادست

عل انگار  خوانده  ینشست.  را  شاذهنش  قبل    دی بود.  از  هم 

  جاد ی در ذهن افرا ا  یچه سؤاالت  هوظاهرشدنشک ی  دانستیم

 !گریبود د یهرحال علخواهد کرد. به

  ” ی اتموم شده “بود، آن  که قلب زن را جاکَن کرده   ی زیچ   یول

قدر ! چه نیبود ا  ی قدر مفهوم ترسناکبود. چهبود که مرد گفته

برا  زیانگوحشت  پ  ی بود  مثل  از    ی شامدیافرا.  خبر    ک ی که 

 !دهدیشوم م  کِینزد ی واقعه

تر از آن هم  . خستهدانستیبود؟ نم. چرا بغض کرده دیچرخ

لرزان به   ی امحکم جلوه دهد. با چانه  بود که بخواهد خود را

 :دی ماند و پرس ره یخ یعل
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 ؟ی اومد  نجا یطور اچه -

کج   مرد تک  یلبخند  گره    هیزد.  برداشت.  در  چهارچوب  از 

 :ستادیآمد. مقابل افرا ا  شی دستانش را باز کرد. پ

  نجایا  "چرا"  یبدون  ی ریمیم  ی سؤالت غلطه چون درواقع دار  -

 .ماومده 

 ی . دلش خواست مشتدیچ یدور جان زن پ  بارهک یبه    یخشم

خونسرد و مرموز بود و در موضع   شهیاو کند که هم   ی حواله

باا لرزان   حالنیقدرت!  برا  یلبخند  و   ش،یهامهار دست   ی زد 

 :ها را بغل گرفتآن

 .یینجایبدونم چرا ا  رمیمی آره! دارم م -

 :را خاراند اشی شانیبا نوک انگشت شست و اشاره پ  یعل

 .در جواب سؤال اولت بگم که بابا آدرس داد  -

ت  ی خنجر و  م  ز یسرد  آنکه  با  فرورفت.  افرا   دانست یدر قلب 

باشد، داده   یرا به عل  اشینشان  توانسته ینم  شی عمو  ریغ  یکس
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شوکه  دنش یشن باعث  او،  زبان  آن از  شد.  که شدنش  قدر 

  یره یخ   یجیو با گ  دی او را نشن  ی بعد  ی جمله  یوحسابدرست 

 .مرد ماند

مردمکچشم   یعل به  م  ی هادوخته  دل  که   زدند،ی زن 

باغ نبوده! حرفش را تکرار    ی که او تو  دیزد. فهم  ی محوخند

 :کرد

 .م نذارم تموم شهاومده  -

 ی افرا و او را برا  ی نه یبود که خورد به س  یانگار دست  حرفش 

 .به خأل پرت کرد یلحظات

تا   دانستیبهش زمان بدهد. حتا م   دیبا  دانستیم  یعل زن 

خونسرد  گرید  ی اه یثان همان  با  شد!  خواهد   ی برافروخته 

افرا را دور زد و به سراغ    ی ستاده یاقامت خشک   اشی شگیهم

 .رفت  خچالی
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تخم   گوجه و  پابرداشت  گوجهستادیا  نکیس  ی مرغ.  را  .  ها 

و هم از جاقاشق  ن یشست  را  چکان از آب  زانیآو  یکه چاقو 

پشت  شی بازو  د،ی کش  رونیب کشاز  ابروها  دهیسر  با   ی شد. 

 .افرا ماند ی ره ی خ دهیالپربا

 :زد  کیستریه ی اگردشده، خنده  ی هاو با چشم نفسیب زن

 !نذارم تموم شه؟  یچ یعنی -

کاو  یعل  نگاه را  ب دیصورتش  آخر  شکی.  را   نی از  او  که  بار 

 ش ی تر از پاش پخته بود. چهره کرده  ی ادیز  ر ییزن تغ  بود،ده ید

بود به روحش افتاده   قی عم  یغم و شکستگ  کی.  آمدی نظر مبه

در دل اعتراف    ی. و علدیها دچشم  ی نه یآن را از آ  شدیکه م

 ی نوعو به شیاز پ  ترب زده، جذااندوه  ی هامردمک نیکرد که ا

 .اندشده زیبرانگاحترام 

مرد را گرفت و    ی هر دو بازو  بارن یزده از سکوتش، احرص  افرا

 :تکانش داد یسختبه
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 !یعل -

ب  دست به  اریاختی مرد  و  رفت  زن    ی گونه  ی رو   یآرامباال 

  .نشست

خورد. خفه شد. الل شد. جمع شد. حس   کهیوضوح  به   افرا

. سوختیهم داشت م  دیشده. شا  حسیاش بکرد انگار گونه

شد از باالرفتن تپش    ی. چند وقت بود؟ عصبکردی انگار گزگز م

 .قلبش

 :با انگشت شست صورت او را نوازش کرد. بم گفت یعل

 !افرا میکرد یما دوازده سال زندگ -

 یاحساس کرد همه   آنکیزن.    ی بود برا  یانگار محرک  حرفش 

کش  اشیعصب   ی هارشته  بر  شوندی م  دهیدارند  ناگاه  به   .

قو  ،یدلتنگ آن حس  خر  ی بر  و  را حماقت  آن  که   ت یزنانه 

 :دست او زد  ریفائق آمد و ز دانست،یم

 !نه -
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 ی نه ی اش را اول به سبه دوطرف تکان داد. انگشت اشاره   سر

 :زد یعل ی نه یخودش خودش و بعد به س

زندگ  - تو  با  من  سال  تو    ادت یکردم!    یدوازده  که؟  نرفته 

 .یبهم نداشت یحس وقتچ یه

دست به   کیبه عقب برداشت.    ی اخم کرد. نگاه گرفت. قدم  او

 :دی را به پشت گردنش کش  گریکمر زد و دست د

نمیگیم  یچ  فهممینم - هنوزم  کم    ییجا  یعنی.  فهممی . 

بگذاشته  بهت  هرگز  ه کرده   یاحترامی م؟    تت ی اذ  وقتچیم؟ 

 م؟کرده 

زد و قلبش قبض شد. چانه باال    شی زن ن  ی هابه مردمک  اشک

 .دندیلرزی م شی ها. لبدیانداخت و تلخ و خسته خند

 ی . علسروصدایبودند: آرام و ب کرده  یسال با هم زندگ  دوازده

نزده  داد  سرش  حتا  همهرگز  نگه    شهیبود.  را  احترامش 

لوازم و پوشاک و خوراک در خانه   گذاشتی. نمداشتیم از 
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تخت هم خوب که نه،   ی اتاق خواب، تو  ی کم باشد. کارش تو

 !بود یعال

زندگ  حالنیباا گاه  هر  م  شانی افرا  مرور  احساس   کرد،یرا 

همه کردیم  یخستگ  ،یافسردگ  ،یگمرددل  چون   ی . 

شان بود. او در خانه   فهیفقط از سر انجام وظ  یعل  ی هایخوب

کن پدرش  گوششان هم، پسر حرف بود؛ در خانه   یهم نظام

 د بن  کیقدر  نداشت. افرا حتا به  ی عشق  یول  کردیبود. محبت م

از جنسِ مهرِ همسر به همسر    ی اانگشت ازش عالقه خاص، 

 !بند انگشت بماند و بسازد  کیهمان  ی تا برا  دبودهیند

همخانه   ییجورهاکی سال  دوازده  بود   شیپسرعمو  ی انگار 

ا  شد یباعث م  اشی ادآوری.  زدیهم م حالش را به   نیفقط. و 

که جانش    نیَحتا از آر  شدیشود. باعث م  یخال  ات یقلبش از ح

  ،یعل  ی ها در خانه به جان او بسته بود، منزجر شود! چون سال 

بود، کرده   یدگنامحرم زندل   کی   به،یغر  کیپدرِ پسرش، مثل  
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از    شتریمرد ب  کهی بود درحالبود، ازش باردار شده  دهی با او خواب

 !پسرعمو نبود کی

به  هان یا  مرور  پژمرده   هیثانکه  گذشتند،  جانش  کرد.  از  اش 

برا  ی برا  ش یروین  ی همه  خشم،  برا  ی حفظ  غم،    ی حرص، 

 .شد  یداد. خالرا ازدست  هیحسرت، بغض و گر

زنش رفت و از    ی هاکه روح از پشت چشم  دیهم د  یحتا عل  و

.  د یباز هم نفهم  ی. ولدیرا د  هانیماند. او ا  زدهخی  ی افرا کالبد

 .چرا دینفهم

 :سرد گفت ،یبودگیهمان ته ،یبا همان خستگ افرا

  گه ی. فقط حاال که دستی. مهم نیفهمینداره که نم  یبیع -

و بگو بره محضر   لتیزنگ بزن به وک  ،یستین  تتیمأمور  ری درگ

 شه ی. مگه همنی بله بده برا طالق و امضا کنه! فقط هم   هیو  

حاال هم بذار! چون   ؟یبه نظراتم احترام نذاشت  ؟یآزادم نذاشت

 !ی. علنموندهبرام  یدل گهیم. چون دخسته  حیمن از توض
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 :شد ملتمس

 یچهمه   یدونی شده رو شروع نکن! تو که متموم   ی ماجرا -

طالق    هیما تو    یدونیو امضاست. تو که م  دادنی اوک  هیبند  

ش خونده نشده و  که فقط هنوز خطبه   میتمام و کمال هست

طناب پاره رو هم   نیآخر ا ی رشته  نیثبت نشده. پس ا ییجا

 !ندارم جون  گهیمن د غمبریبه پ ر،یخدا، به پ  بِبُر! به

خ  اشره ی خ  مرد خ  اشره یماند.  در    اشره یماند.  بعد،  ماند. 

به  یسکوت بکه  افرا  به  رحمانهی نظر  به   یتیاهمیب  ی نوعو 

برداشت و مشغول    یبرگشت. ظرف  نکیعزوجزش بود، پشت س

کار را   نیا ی چنان عادانگار. آنها شد. انگارنه خردکردن گوجه

شام    کی  ی خودش بود و داشت برا  ی خانه   نجا ی ا  ییگو  کرد،یم

 !کردی املت آماده م یمعمول

 :دیکوب نیدوباره برافروخته شد. پا به زم افرا

 !یعل -
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بود.   یطور سرد و معمولمرد تکان نخورد. هنوز همان   رخمین

 .بودده ی نشن زیچچ یو ه دهیند زیچچ یانگار ه

تا مو  کی پا  از مچ  را مثل    ی لحظه خشم  افرا  موج   کیسر 

اش چنگ  از عمق جانش باال آمد، به حنجره   ی اد ی. فردیدرنورد

بزند،    رونیکه خواست ب  نیو هم  دی رس  ش یهازد، تا پشت لب 

  .مهارش کرد و قورتش داد بیعج  یزن با قدرت

قصد    کردی بود و فکر م  خبریب   ی عل  اتیاز درون  شه یهم   مثل

ا از  ناد  نیاو  م  انگاشتنشدهیسکوت،  حس  و    کرد یاست. 

خدشه شده غرورش  برااسدار  از   کهیدرحال  ن یهم  ی ت. 

هم فشرد و دستانش را  را به   شیهادندان   د،یلرزیم  تی عصبان

خودش   ن یاز ا  شتریب  خواستی. نم دینگو  ی زیمشت کرد تا چ 

 .جلب توجه او ی برا فتدیکوچک کند و به التماس ب را

به   اشی ااجاره   ی زد. در هال کوچک خانه   رونی آشپزخانه ب  از

تنگ بود و قلبش چنان    اشنهیدنبال هوا گشت. نبود. نبود. س
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 آمد ی و باال م  شدی کم بزرگ مانگار داشت کم  د،یکوبی محکم م

 .اش کندتا خفه 

سرش  به کنار پنجره رفت. بازش کرد. پرده را از پشت   ناچاربه

 .رساند رونیب یو صورت داغش را به خنک دیکش

 گفته   شیاست. به عموام شده تم   کردی . فکر مشدی نم  باورش

بود.  ادامه دهد. به خود او هم گفته  یبا عل تواندی نم گریبود د

 ر یبود که مخالف است. درگ  نگفته  نیاز ا  شی پ  گاهچ یه  یعل

ز  تشیمأمور باا  یحواس جمع  ادیبود و  مثل   حالنینداشت. 

 .فتدیب انیجر بهطالق  ی بود تا کارهاگرفته  لی افرا وک

پا  ادشیروز را    آن افتاد و در    نییآمد و اشکش از چشمش 

وقت  یاهیس وک   یعل  لیوک   یکنار ساختمان گم شد.    لش یبا 

بود بود. نشسته  بود؛ خرد شده  بود، دلش شکسته  تماس گرفته 

زده   ی گوشه زار  تلخ  و  ااتاق  به  هنوز    لیدل  نیبود. صرفاً  که 

اهل ابراز    ش شوهر  د یکه شا  زدی احمقانه در دلش سو م  ی دیام

ول نباشد  وقت  یعالقه  و  دارد  در    یدوستش  افرا  بفهمد 
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وک  یوقت  ست،ی جد   مشیتصم پ  لیبفهمد    ش یَدایگرفته، 

 ” !ی نکرده دادخواست بدالزم “: دیگویو م شودیم

او هم موافق طالق    ی عنیتمام.    ی عنیگرفته بود.    ل یوک  یعل  یول

که   ی ایی جدا  ی کوزهکاسه   ریبزند ز  خواستیاو نم   یعنیبود.  

بود.   خواسته  پنهان  یعنیافرا  عشق  بخواهد    یاو  که  نداشت 

 .یزندگ ی ادامه  ی خاطر آن تقال کند برابه

 ش،ی دهایدانه امافرا از آن روز به بعد جان کنده بود و دانه   و

به   اشینیبعشق و خوش  ی ماندهیباق  ی ذره ذره   ش،یهاخاطره 

نوجوان  یعل از  که  سلول تکدر    یرا  نفوذ    ی ها تک  تنش 

 .اش را کشته بودبود، کشته بود. همهکرده 

تقص  دهیفهم  بعد است.  باردار  از    ریبود  قبل  بود.  خودش 

بود: جدا شود، به خودش گفته    خواهدیم  کهنیکردن امطرح 

و با او رابطه برقرار    ”بار   نیآخر  ی و برا  گر یشب د  کیفقط  “

از شانس بدش که همه کرده  را    شیهای ریجلوگ  ی بود غافل 

 .کرد یم اثریب
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بود.    کنندهوانهید ماه آن  ی ادآوریبود. وحشتناک  در   ی ها چه 

سر گذاشته بود، حتا حاال هم اش پشتناخواسته  یاول حاملگ

و تنش بلرزد. آخ! چه سخت از   ردیقلبش درد بگ   شدیباعث م

 .بود در بردهتازه جان به ی های دوراه

اتفاقاً  ایماندن؟  ی تازه برا دیام کی یعنیبچه  نیا دانستینم

ا شده   ی نطفه  نیبرعکس،  کاشته  دلش  در  تا  کوچک  بود 

برا  ی آخر  ی نشانه ترد  کهنیا  ی باشد  به    ی دهایزودتر 

سرد   یزندگ  نیخاطر کودکش از ا دهد و به  انی اش پاچندساله 

نم نمدانستیبرود؟  حق  توانستی.  است.   قتیبفهمد  کدام 

  ی وارکابوس  ی درست کدام است و غلط کدام. آخ که چه روزها 

 !بود

  ک یبود که    اشی ماه باردار  نی . در ششمدیماه طول کش  پنج

 ها یو خستگ  های حوصلگیو ب  ها ی دوراه  نیروز که وسط هم

بار نبود اما    نیدلش تکان خورد. اول   ی تو  نیَآر  زد،ی ا موپدست

بهش الهام    ی زی در افرا اثر کرد. انگار چ  ی گریلگدزدنش طور د
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. فقط آن دَم دانستینم  ب؟یاز غ   ییصدا  ایبود    نشیشد. جن

ت، خاطر بچه به“گوشش گفت:    یتو  یخاص حس کرد که کس

باباش   ی هایعالقگی تو و ب  ی دای شک و ترد  نی ب  کهنیا  ی برا

 ” .ی بر د یبزرگ نشه، با

 د ی جد  یزندگ  کی   ی سرپا شد. و شروع کرد به رفتن! برا  پس 

گرفت که از تهران دور شود. و    یقطع  می. تصمختیبرنامه ر

 .کشاند یاو را به جنگلبان دشیپدر شه ادی

و    یعل  ی کندن از خانه  ی افرا آماده   اآمد،یدنبه  نیَکه آر  یوقت

و تا قبل    نجایهم   دیایب  خواستیاش بود. متازه   ی شروع زندگ

 ی دهستان عادت کند. کارها  ی به فضا  یشدنش، کماز مشغول 

 .بودافتاده  انیبه جر لیطالق هم دوباره توسط وک

م  افرا   نش یَ. آرستیشان نطالق   ی برا  یمانع  گر ید  کرد یفکر 

وک  انتظار  او  که  بود  م  لی دوماهه  جادیکشی را  به  اما  او،   ی . 

بهش زنگ زد. افرا هنوز حرف آن روز   ،یعل  ل یوک  ،ینسبحا

به   را  موکلم “داشت:    اد یمرد  که  بدم  اطالع  خواستم 
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  محضر رفتن به    ی ن فعالً اجازه عوض شده و گفته   مشونیتصم

 ” .رو ندارم

مزخرف   قیتعل  ک یرا وارد    زیچآخر همه   ی لحظه  ی. علنیهم

افرا هم نمکرده  او تماس بگ  توانستیبود.  . معلوم نبود  ردی با 

شا بود.  ا  دیکجا  از  شا  ران یخارج  با    د یبود.    ت یهو  کیهم 

 !گر یبود د ی. علدانستی. او که نم رانیداخل ا یساختگ

  نجا یکم به ابود. افرا کم  دهیطول کش  ینه ماهِ لعنت  قی تعل  نیا  و

  نیبود. حتا در اتر شده راحت   ز یچهمه   ش یخو گرفته بود. برا

اخ ماه  چهار  به  شدی م  ییهاوقت   کی   ر،یسه    ادش یکل  که 

 !ستیو فقط عاطف ستی ن یهنوز طالقش رسم رفتیم

بود که چه؟ که گند بزند  شده  شیَ دایپ  بارهکی حاال... حاال...  و

را    ی اافرا؟! که پرونده   ی ده یثمررسبهتازه   ی هاتالش  ی به همه 

را که ازشان گذشته بود، تمام   یی های که زن بسته بود، دوراه

همه   ش یهاکنارآمدن  دهد؟  باد  به  و کندنجان  ی را  ها 

 کلمه؟  ررا؟ آن هم فقط با چها شی هاتالش
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 ”نذارم تموم شه ماومده “

 !جمله متنفر بود نی که افرا از ا آخ

 !شام ایب -

ساختمان   ی هیسا  یاهیکه به س  یلیاو، زن را از چاه و  ی صدا

 !. پوزخند زد. شام؟دیکش رونیدر شب بود، ب

ساعت   گرسنه از  بعد  بود.  خسته  گشتبود.  خانه   یزنها  به 

ول  بود  بهبه  یبرگشته  او،  حضور  خاطر  به   اش،باره کیخاطر 

 .بود دهی نرس ی کارچ یه

.  دیهم فشرد. پس رفت. پنجره را بست. پرده را کش  ی رو  دندان

خون، خشم    ی اش جا شدهقلبِ قبض   ها،نیانجام ا  نیو در ح 

  ش یاز دست عمو  ی ریگپمپاژ کرد؛ حرص و دل   شیهابه رگ 

 .بودداده   یه علرا ب  نجایا  یبا او نشان یکه بدون هماهنگ

پا  رفتی آشپزخانه م  ی سوبه   داشت خورد.    ی زیبه چ  ش یکه 

بود که   لشینگاه کرد. موبا  نییقدمش را عقب گذاشت و به پا
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کرده و حاال  شیرها  نیزم ی طور به پشت روبار همان نیآخر

 .بود نیَ کنار تشک آر

 ند یبود، روشنش کرد بب  صدایشد و برش داشت. چون ب   خم

افتاد که    ادشینه. بعد    ایداشته    ی ارفته تماس ازدست  ای  امیپ

 .شده  بیغ هوک یو او  زدهی داشته با ودود حرف م

کردن  کرد به چک  دایپ  ی دیشد  لیرا محکم گاز گرفت. م  لبش

اما هم رکتشیدا  ی دوباره   ی لحظه   ک یمثل    د،یشد  لیم  نی. 

 .اش کردشوکه ،یهوشی وسط ب  یآگاه

با فکر ودود   کرد؟ی بهش دست داد. داشت چه م  یبیغر  حال

 گرفت؟ یم دهی را ناد  شیهایشان یپر کرد؟یفرار م یاز فکر عل

کرد   روحش احساس  آمد.  بدش  خودش  از  شد.  مچاله 

: کندی م  انتیخ ی دارد به ک  دانستی است. البته نم  کارانت یخ

از دل   گریاش بود و دکه فقط اسمش در شناسنامه   ی به مرد

  ست ین  وه یافرا ب  دانستیکه نم  ی به مرد  ایبا او نداشت،    یصنم
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  ی ه ناآگا   نیو از سر هم  -آن هم نه هنوز-بلکه مطلقه است  

شدهدلبسته  شااش  ه  دیبود؟  به  شاکدامچیهم  به   دی.  فقط 

 !بودکرده   انتیخودش خ

 !افرا -

نزد  یعل  ی صدا  بارنیا باالپر  ترکی از  باعث  و   دنیآمد 

آشپزخانه    ش یهاشانه در  دم  حاال  مرد  کرد.  نگاهش  شد. 

 .بود ستادهیا

را همانجا گذاشت.    اشیداد. گوش  رونینفسش را محکم ب  زن،

 .برخاست

وارد آشپزخانه شد. کنار  رود،یسمتش م دارد به  دیکه د یعل

آب را طرف    جا کرد و پارچها را جابهنان  یسفره نشست. کم

 .تابه گذاشت تا در دسترس او باشد گرید
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د  ی الحظه  سمت  افرا  دستش   گریبعد،  بود.  نشسته  سفره 

لقمه  رفتینم ولبه  خال   یگرفتن  مالش    یشکمش  و  بود 

 .نان به دهان برد  ی اتکه ی. با افسردگرفتیم

دو لقمه   یکیکند و    داریبد نباشد پسرش را ب  دیکرد شا  فکر

م در  فقط  معصوم  طفل  بگذارد.  دهانش    ی آشفتگ  انیغذا 

و   ر ینان و پن   یکم  - بهیو البته خودش از حضور غر-مادرش  

 .دانه شکالت دُز امروزش را خورده بود کیآن 

خال   ات ی ذهن  نیهم نان  کرد.    یهمان  زهر  کامش  به  هم  را 

 کیاش  تکه. هر تکه است. تکهچند پاره شده   کرد ی احساس م

 .هاتکه نیا انیو خودش گم بود مجا. 

. یصورتش قرار گرفت. نگاهش رفت تا نگاه عل  ی جلو  ی القمه

 :مرد با ابرو اشاره کرد

 !بخور -

 :د یکلمه بگو کیتوانست  فقط
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 ...نیَآر -

لجباز.   شهیهنوز آن لقمه را همانجا نگه داشته بود. هم  یعل

هر کار    کردیآدم را وادار م  جورن یهم   شه یقاطع. هم  شه یهم

 !بکند  گفت،ی که او م

 :گفت

 .ترهمهم نیَ فعالً مادر آر -

 :دیلبش باال پر ی به دهان نبرد. گوشه یلقمه را گرفت ول افرا

 ست؟یمهم ن "شهیهم"  نیَ؟! چرا مادر آر"فعالً"فقط  -

چن  یعل گرچه  ماند.  نم  ی زیچن یمات  حالت    شدی را  از 

  ره ی به صورت او خ  هیا مرد، چند ثانداد. ام  صی اش تشخچهره 

 .دیش یاش اندجمله ی ماند و به معنا

آن  شکیب کرده منظورش  برداشت  افرا  نبود.  چه    ی عنیبود، 

 ی دگیپراو فقط رنگ   ”.یفعالً مهم هست“:  دیبگو  خواستینم

به خانه برگشته، لب   یبود و متوجه بود که از وقت ده یافرا را د
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چ درحال  ی زیبه  اشاره   کهی نزده  بود.  خورده  غذا  اش پسرک 

اش را بچه  هک  یزن   یو گرسنگ  یبود؛ به خستگ  نیفقط به هم

 .داشت یخسته و گرسنه نگه نم

دهد.    حیافکارش را توض  ی کند و همه  دای کرد جمله پ  یسع

 :نتوانست. اخم کرد و کوتاه و به زمزمه گفت

 .نبود نیمنظورم ا -

که منظورش   یچ   یعنیآن خشم مواج به جان افرا افتاد.    دوباره 

زندگ  نیا سال  دوازده  بود؟!  چه  پس  تجربه   ی نبود؟  او   ی و 

ا  گفتندیم منظورش  آزگار    نیکه  سال  دوازده  هست! 

او    ی های عالقگی و ب  هازدنحرف ه ینس   نیکه در هم  اشیجوان

 .گذشته بود

آن   ی رو  دندان فشرد.  اهم  امروز  کرده   نیقدر  را  که کار  بود 

 .کردیم ی فکش درد گرفته بود. داشت مدام خودخور
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گرفته حال آتش . درهمان دیرا به دهان برد و باحرص جو  لقمه

 .پوزخند زد 

جمله با خشم و طعنه از ذهن و    نیا  ”ترهمهم  ن یَمادر آر  فعالً“

گونه گُرگرفتن  باعث  و  گذشت  بهقلبش  و  نشستن شک اها 

 آقایعل  بارنیچون ا  "تر بودفعالً مهم"چشمانش شد. احتماالً  

ا  میتصم نگذارد  بود  ا  یزندگ  ن یگرفته  و  شود  هم   نیتمام 

 ن یَخاطر آربه  و  شدیم  یبه افرا داشت! پس اگر راض  یبستگ

ا م  ی زندگ  ن یدر  تمام  مهم  نیا  ماند،ی مشترک  هم  تربودن 

 !گشتی به روال سابق برم زیچو همه  شدیم

که همراه قامتش باال   ی برخاست و به نگاه متعجب عل  ضرببه

 .زد  رونی نکرد. از آشپزخانه ب یآمده بود، توجه 

او که م  ر یبود. تقص  شیعمو  ر ی تقص  اشهمه   دانستی او بود. 

حرف برادرزاده  که  او  آورده.  کم  را   ی هااش  التماسش  افرا، 

بود؟ آن هم داده   ی را به عل  نجا یا  یبود. پس چرا نشان  دهیشن

 !بودقطعاً از قصد پسرش باخبر شده  کهی درحال
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 ی زی هر چ  ی بود. برا  دنی. او آدم شنشناختیرا م   ش یعمو  افرا

 لت یو دل  ی زدیو حرفت را م   ینشست یم  شیجلو  یرفتیم  دیبا

انجام    ت یرا برا  یخواستی که م  ی وقت آن کار. آن یگفتی را م

 .دادیم

مراحل را   نیهم  رد،یبتواند طالق بگ  کهنیا  ی او هم برا   خود

عموکرده   یط مقابل  برا  شیبود.  بود.  از حماقت    شی نشسته 

 .گفته بود و از دوازده سال صبر یهفده سالگ

عل  دانست ی م  پس براه  یکه  دهستان،    ی م  آدرس  گرفتن 

 ی تالش کند برا  خواهدیپدرش و به او گفته م  شی نشسته پ

زندگتمام  آن   ینشدن  و  آنمشترکش.  عمووقت...؟   شیوقت 

 !خوردی داشت افرا را از درون م نیبود. و اداده  ینشان

 ی چنگ زد. تا به اتاق برود، با دست لرزان شماره   لشیموبا  به

را   گریرا به گوش چسباند. دست د  ی را گرفت. گوش  میعموعظ

 .. نگرفتردیبلکه آرام بگ   دیکش  یدرپ ی پ  ی هابه کمر زد. نفس 
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 !سالم دخترم -

شن  به پدرانه   ی صدا  دنی محض  و  اش چانه  م،یعظ  یمحکم 

 :درخ نشان دا  تشی و عصبان دیو اشکش چک دی لرز

ا - آدرس  داد  نجا یچرا عمو؟! چرا  بهت    ؟ی رو بهش  من که 

. تو که تونمینم گهیگفته بودم عمو! من که بهت گفته بودم د

قدر حالم بد بود. تو چه   وقتیب   یسر اون حاملگ  ی بود  دهید

 !منو عمو ی دیکه د

پربغض و از عمق جان و با    د،ی : پرتأکدیآخرش را نال  ی جمله

 .دی پر رونیب شی هالب  نیو از ب دی چسب ”عمو“ که به تهِ  یهق

بلکه    دیکوب  نهیدادن تعلل کرد. افرا مشت به س در جواب   میعظ

.  کردی م  ریگ  ی نا  انی. مشدی. هوا گلوله مامدی. ندیاینفسش درب 

. کف دست آمدیم  هیو از ر  رفتیم  هیو به ر  انداختیخراش م

. انگار تب داشت. داغ بود: از درون و  دیکش  یشانیرا به پلرزان  

  .رونیب



137 
 

 !آروم باش افراجان -

جمله  میعظ  لحن و  بود.  برادرزاده   ی متأثر  را  کوتاهش،  اش 

 :رورفتن در اتاقشروع کرد به قدم  ی قراریکرد. با ب  تری جر

آروم باشم؟ اومده    ی جورآروم باشم؟! دِ آخه چه  ی جورچه -

 یدونستیتو م  ن؟ یا  یچ  یعنی  ” م نذارم تموم شهاومده“:  گهیم

گذاشت  اد یب  خوادی م  نیا  ی برا چرا  پس  نه؟!  که    ؟یعمو،  تو 

د  ی دید که  تو  بدبخت  ی دیحالمو!  چه  جمع   ی ایبا  خودمو 

 ی رو به پسرت داد نجایا  یکردم! تو که... چرا عمو؟! چرا نشون

من که تازه سرپا   ی شه یبه ر  یبزن   شهیت  ی خوای عمو؟! چرا م

 م؟ چرا؟شده

قاطع  میعظ  لحن جذبه   بتیپره  تیهمان  را   یشگیهم  ی و 

 :افتیباز

ت  یچ  یعنی - به رزده   شهیکه  بابا  تشه یم  به    ی دختر؟! من 

از اول شروع   خوادیچون بهم گفت م  یت گفتم کجا ساکنبچه
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دادوب چ  دادتیکنه.  م  ی جورهی  ه؟یسر  انگار    یزنیحرف 

 !نامحرم هیقاتل خطرناک! به  هیم به داده  توینشون

ا  خی  افرا تلخستادیزد.  برد. چرا    ی گوشه  ی خند.  باال  را  لبش 

عمو داشت  بگ  شیانتظار  را  نبود   ادشیچرا    رد؟ یپشتش 

ب  ست؟یپدر عل  م یعموعظ به پسر خودش دلسوزتر    شکی و 

 !است تا او 

 :پلک زد. سرد گفت واریبه د رهیخ

 .نامحرم هست یعمو! ول ستی نه پسرت قاتل خطرناک ن -

 !افرا -

 ی گلوله شد. تو  اشهی! افرا پلک بست. گرخیهم از توب  نیا  و

ت نشست.  به   ی ره یقلبش  و  لرزاند.  را  کرد    یآنپشتش  حس 

 ی مانده است مقابل لشکرسرباز تک  کی.  ستی تنهاست. خال

 !دودیسرعت به سمتش م که دارد به



139 
 

چرا    ،ی گارد دار  یچرا به عل  دونمیحالتو. م  فهممیدخترم! م -

من،   زِی. اما عزشیی هوهی  داشدنیاز پ   ی ای انقدر ناراحت و عصب

 ن ی. تا همستین  بهیغر  یفکر کن! عل  ی! منطقریآروم بگ   کمهی

ش زن خونه  ؛ی کردی م  یش زندگتو خونه  ارسال،یپارسال، پ

علی بود خواستتهبچه   ی بابا.  نهیَآر  ی بابا  ی.  باش  ی.  تا   یدور 

پا  یبتون وا  ی رو  برادر    ی بر  یخواست  ،یسیخودت  شغل  سر 

 ی فکر کرد  یو کارتو جور کردم. ول  ”چشم“گفتم:    امرزم،یخداب

با عل  گه یقراره د  یعنی  نیا اصالً   ؟یتوچشم نشچشم   یهرگز 

گه؟یشدن  ی زیچن یچن راض  م یری!  گ  ت ینتونه   میریکنه... 

شه.   یتون رسمو طالق   باشهن  یشدندرست   گهید  تونی زندگ

.  یکن  ی دور  ؛یازش فرار کن   یتون ی که نم  شهیهم   ؟یبعدش چ

بابا بابانهیَآر  ی او  بابا  ی .  فکر    ی نوه  ی پسرته.  منه.  پسر  منه. 

ش   ی تونی م  ی کرد جدا  د  یازش  کالً   ی بِبُر   ش؟ ین ینب  گه یو 

 !ازش؟ ها؟! ها افرا؟
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سطل    کیناغافل    یکه انگار کس  ی زن به رعشه افتاد؛ جور  تن

 .بودکرده  یبر سرش خال خیآب 

سُر   جانیخورد. متوقف شد. ب  واریرفت. تنش به د  عقبعقب

باز    انیخفه و گر  ی انشست. لبش به خنده   نیزم   ی خورد و رو

 !بود؟فکر نکرده زهایچ  نیشد. چرا به ا

. بودرا پر کرده  می لرزان و ملتهبش گوش عظ ی هانفس  ی صدا

تمام مکه برادرزاده   دیمرد فهم . چشم بست. شودی اش دارد 

 .دیرا جو اشیی شد. لب باال  ن ینفسش سنگ

باعث  خوشبخت   وجدانِعذاب  دوباره  برادرش،  دختر  نشدن 

زندگ  ین ی قلبش شد. سنگ  دنیرکش یت ها، آن  ی شکسته  یبار 

بود،   هدیرس   نجایبه ا  زیچپشتش نشست. اگر حاال همه   ی باز رو

 !افرا  ن یگوش عشقِ هم ی نزد تو یوقت کیاو بود که   ریتقص
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روبه   ی چا  ینیس به خود    یپامبل  ی رو   شیروکه  قرار گرفت، 

انداخت. او به پرسش سر به دوطرف    مهیبه فه  یآمد. نگاه گنگ

 .تکان داد

فرستاد. برخاست و    رونی ب  ینیمحکم نفسش را از راه ب  م یعظ

پرده    ی ال  یپنجره رفت. با انگشت اشاره کم  ی سوبه  هدفیب

و خفه    نیرا کنار زد. شبِ خلوتِ کوچه مثل دلِ نگرانش سنگ

  اش قهیداد و شق  هیکنار پنجره تک  وار یبود. مشتش را به شکن د

 :دورگه ونرم بود  بارن یا شیرا به آن چسباند. صدا

  ی شونیپر یدونی. میم. بچهیمن! تو دخترم  زِی نکن عز هیگر -

 !نکن عموجان هیمن. گر ی نه ی رو س هی چه بار تیزندگ

وارفت. پژمرد. حتا   ی چارگی آن از شدت ب  کی.  دی افرا لرز  ی چانه

وضع به  بزند  زهرخند  عنکبوت،   یتینتوانست  تار  شکل  که 

 .انداخته بود ریگ ینوعشان را بههرکدام 

 :دیو نال د یباال کش  ینیب
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 !م عموخسته -

 .دونمیم -

 !عمو مدهیبر -

 .دونمیم -

 !عمو شمی دارم خفه م -

  یی اش چه بالجمله  د یماند و نفهم  ی بعد  ”دونمی م“انتظار    به

عظ  شده آورده   میسر  الل  مرد  نماست.   توانستیبود. 

 .دیبگو ی زیچچ یه

 :را دم گرفت اشهیتمام حجم ر افرا

م - که  حاال  جا  یدونستیکاش  به  به آدرس   یحالمو،  دادن 

شده، تموم  یزندگ  نیسراغ ا  ادیپسرت و آزادگذاشتنش که ب

 !تموم کنه  و کارو لش یزنگ بزنه به وک ی کردی مجبورش م

کل  ی رو  می عظ  ی هادندان گِله  دیهم  اش برادرزاده   ی شدند. 

: دیبگو  توانستیجواب داشت. م  شی وار بود. البته او براطعنه
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  ییوپاحاال که پسرم سر عقل آمده، نگذارم که دست  امدیدلم ن“

 ی تان رسمطالق   امدیاش. دلم نمرده   یزندگ  ی ا یاح  ی بزند برا

 ” .تمام شود یراحت به  هسالدوازده یزندگ کی  امدیشود. دلم ن

ا  توانستیم از  رد  نیهزارتا  جزءبه  فی جمالت  جزء  کند. 

ول برساند.  افرا  گوش  به  را  نرساند.    ی افسوسش  و  نکرد 

فرقحرف   نیا  دانستیم او  حال  به  دوا  کنندینم   یها   ی و 

 زها یچ  نیا  ستی اصالً افرا حاضر ن  دانستی. مستندیدردش ن

 .را بشنود

داشت اگر    یبینزد. چه ع  یاش حرفگفت. از دردِ پدرانه ن  پس

م مقصر  را  او  برادرش  عصبان  دانستی دختر  دستش  از    یو 

عل   شد؟یم او   اشیزندگ  توانستیم  یاگر  کند،  سرپا  را 

م  ی دلخور تحمل  را  عکردی افرا  ا  یبی.  تاوان    نینداشت.  را 

 .گرفتی اشتباهاتش در نظر م

 :را باالخره شکست یطوالن سکوت
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  ل ی دال  نیعمو به ا“:  یبهم گفت  ینیوحسراست   ی اومد  یوقت -

د بسازم  تونمی نم  گه یمن  پسرت  که کمکت   ” با  کردم  قبول 

  اورد یکننده نقانع  لیدل   هیچون پسرم برام    ییجدا  ی کنم برا

ا عل  نیکه  اما  نکنم.  مأمور  یکارو  از  اومد   تیکه  برگشت، 

 خوادی نمو منطق آورد که    لیبرام دل   دفعهنینشست جلوم و ا

که به تو پر و بال دادم، به   ی جورطالقت بده. پس من همون 

درست کرد. من با تو و با   شویخرابکار   دیاونم فرصت دادم، شا

و   دیبکن  کاریکه چ  نیا  گهیپسرم به عدالت رفتار کردم افرا! د

 .با خودتونه د،یریبگ  یمی چه تصم

 .اتومم یحرف آخر بود؛ اولت نیا

  ن یا  توانستینم   ی. ولدیگویحق م  ش یکه عمو  دانستی م  افرا

از کلنجاررفتن با او، از تکرار    ،ی . از تنهاماندن با علردیرا بپذ

بود، قلبش باز شده   ی که به رو  ی دیو حتا از در جد  های دوراه

نمدیترسیم نمتوانستی.  مخواستی.  اما  ا  دانستی.   ن یکه 

 .او حساب کند  ی رو  تواندینم  گر یاست و د  شی حرف آخر عمو
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 :و به زمزمه پراند ی سرسر پس

 !باشه -

گوش  یخداحافظ  و پا  یکرد.  گذاشت.   نییرا  کنار  و  آورد 

 .ستیرا در شکمش جمع کرد. تلخ گر شی پاها

  واری به د  نهیسبهکه دست  یاش به گوش علهق خفههق   ی صدا

. مرد سرش را از  دیرسیبود، مداده   هیاتاق تک  باز مه یکنار در ن

 .بود: به پسرش نییبه پا یچسباند. نگاهش ول واریعقب به د

بود. دارد، او شوکه شده  ییکه افرا گفته بود که قصد جدا  یوقت

سال   حالنیباا چون  نماما،  که  بود  چه   دیفهمی ها  زنش 

 نی . همخواهدیبود چرا طالق م   دهیباز هم نفهم  خواهد،یم

شده   دنینفهم باعث  باهم  چه  نداند  چه   دیبود  و  طور بکند 

بعد هم   و تمام شود. پس فقط ساکت ماند    اشی نگذارد زندگ

 .گرفت  لیوک
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زنش   دیوقت که فهمکرد. آن   ترده یچ یرا پ  زیچهمه   نیَآر  یول

  ش ی بچه؟! تا پ   کیدر وجودش تکان خورد.    ی زی باردار است، چ

و هفت سالش بود و    یس  بود!از آن حتا بهش فکر هم نکرده 

 !بودبه پدرشدن فکر نکرده  چیه

  ی وقت  آمد،یدرم یجی تازه داشت از گ ی وقت رودار،یهمان گ   در

مشترکش گذشته،   یدوازه سال از زندگ  دیفهمی تازه داشت م

طوالن  ی پرونده   کیآمد.    شی پ  شیبرا  یتیمأمور و   ی نفوذ 

 !فرسا. درست سر بزنگاه مجبور شد زنش را تنها بگذاردطاقت

  ن یَتولد پسرش خود را رسانده بود. آر  ی هرجور که بود، برا  اما

 ن ی نگاهش کرده بود. ا  زده رت یکوچکش را بغل گرفته بود. ح

ساله  دوازده   یکه انگار تازه از خواب   یی نوزاد، پسرش بود! پسر او

 .برخاسته بود

بشود   وزهرکی   اشی مرخص و  برگردد  دوباره  بود  مجبور  بود. 

حاضر نبود    گرید  دانست؛ی را م  ز یچ   کی حاال    ی . ول"بیحب"
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ب برسد   انیبه پا  اشی کنار بماند تا زندگ  سروصدا،ی ساکت و 

 !پسر داشت کی چون او حاال 

اش در دهانش بود و  که اآلن خواب بود. انگشت اشاره   ی پسر

لبخند   ی. گاهدی لرزی از صورتش م  ییجا  دنیادیرو  ن یح  یگاه

 .چرخاندی سرش را به چپ و راست م ی. گاهزدیم

اش افتاد که امروز نتوانسته بود بچه   ادشیلبخند زد. بعد    یعل

د حاضر نبو  وجهچ یهو به  کردیم  یبی. پسرک غرردیرا بغل بگ

 .دیاز مادرش جدا شود. لبخندش پر کش 

 ی بازنی. ماشرفتی که راه م  ییبود. پسرکوچولو  نیَپدر آر  او

.  آوردی کودکانه به زبان م  ی نصفهمهین  ی دو واژه   یکی.  کردیم

 .بابا دیبگو توانستی! و نم شناختیاما پدرش را نم

بود. و   اشی شغل لعنت  ری خودش بود. تقص  ر یزد. تقص  پوزخند 

با چرا  پسر    دیاِلّا  چشم  ترسناک   ی ابهیغر   اشماهه ازده یبه 

 بود؟یم



148 
 

فقط    همه،نی. با ادیفروبرد و لب جو  شیرا در موها  دستانش

او تا چه حد دلتنگ پسرش بود؛ دلتنگ   دانستیخدا م که 

بود و بعد، در که فقط روز تولدش بغلش کرده  یکودک  نیهم

را   شیهاگاه عکس بهط گاهکه فق-ازش    ی ماه دور  ازدهی  یط

کرده   -دیدیم مرور  را  آغوش  بهمان  و  و    بودشده   تابیبود 

 .آمده بود اشی دلتنگ  ی رو یدلتنگ

رفت، کنار تشک نشست، دو دستش    ش یتنگ شد. پ  اشنه یس

 ک ینزد  ی استون کرد و از فاصله  نیَرا دوطرف تن کوچک آر

 .اش چشم دوختبسته  ی هابه صورت و پلک

بفشرد. ببوسدش.   شی بازوها  انی بغلش کند. او را م  خواستیم

دست کوچکش   ش،یهارا بو بکشد. هرم داغ نفس  شیگلو  ریز

 .خود حس کند ی گونه ی را رو

که   ی حسش کند. حسش کند. او پسرش بود. پسر  خواستیم

 ی اضربه   نیبدتر  از،یبعد از رفتن ن  ن،ی. و اشناختیپدرش را نم

که باعث نشستن آن حرص   ی پسر   کهنیبود که خورده بود؛ ا



149 
 

ب  ندیخوشا شده   کنندهتاب یو  جانش  نمبه   گذاشتیبود، 

 خواست،ی را که دلش م  یی از کارها  کدام چ یشود و ه  کش ینزد

 .بکند

چشم   یکرد. بچه وقت  اریرا هوش  نیَکم آرکم   شیهانفس   یداغ

 غ یترک شد. جزهره   د،یسر خود د  ی را باال  بهیباز کرد و غر

 :دیکش

 !ما -

 .رفت  رونیبلندش افرا را از جا پراند. از اتاق ب ی ه یگر ی صدا

بود، حاال  دستپاچه شده   نیَاول از واکنش آر  ی که لحظه   یعل

دنبال    نیَبود اما آر  دهیاز ترس بچه، او را به آغوش کش  یعصب

 :دراز کرد شیسو دست به د،ی. او را که دگشتی مادرش م

 !اَو ما! -

کوباند بلکه بتواند از دست او خالص    یعل  ی اش را به بازوتنه   و

 .شود
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 کهنیخاطر انشست. به  یشان پا تند کرد. کنار علبه طرف   افرا

پراخم و تند    کرد،ی م  تشیپسرش را ترسانده بود و داشت اذ

ز و  کرد  به   نیَ آر  ی هاربغل ینگاهش  را  بچه  و  گرفت   ی سورا 

 .دیخود کش ی نه یس

. دیکشی م  غیج  یتلخرا رها نکرد. بچه به   نیَاما پشت آر  یعل

مادرش    گذاشتی نم  بهی غر  کهن یبود از اوحشت کرده   یحساب

. حتا افرا هم او را به  کردی. تقال مزدی وپا مبغلش کند. دست

 .کردینم  شیَرها یعل ی. ول کشاندیطرف آغوش خود م

 :دی توپ افرا

 !ولش کن بچه رو -

 :تلخ لب زد  یعل

 .پسرمه -

کل از  تا آن لحظه به یی. گوستادیا شیمات ماند. زمان برا افرا

  ی لیس  کیحاال با    نیبود! انگار هم  خبرینسبت او با پسرش ب
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  ی عل  کهنیا  دیفهمیبود و تازه داشت مشده   داریب  یهوشیاز ب

آر واقعاً    نیَپدر  غ  یعنیاست  نبودش،   اش،ی دور  بتش،یچه! 

خون  نیا افرا    ینسبت  نظر  در  حتا  ب  رنگکم را   ت ی اهمیو 

 .بودکرده 

است. لبخندش تلخ  که خشکش زده   دی. ددیاو را د  رتیح  یعل

  زه یتمام و به مدد غر  یجیافرا با گ  یشد. بچه را رها کرد و وقت

تا آرامَش کند، برخاست و دوباره   چسباندیم نه یرا به س نیَآر

 .به پنجره پناه برد

  ی کیاطراف    ی هاروشن خانه   ی ها بود. المپشده  ترق یعم  شب،

را    ابانیخ  ی سوآن  ی بودند و نور مهتاب محوطه شده   انی در م

 .سلطه گرفته بود ریز

بود و داده   هیها تکپله  ی باال  یاش را به ستون آهنشانه   ودود

جا  را  کامل  اطرف آن  ییماه  سقف  از  تماشا    وانیا  یت یرانی تر 

 .کردیم
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 :زد شی باعجله به بازو مهرداد

 !ییخدافظ دا -

  ی داد و سرسر  رون یبرگشت. نفسش را محکم ب  نیودود به زم  و

 :پراند

 !خدافظ -

پردخانه   اط یح بود.  زنده  مه  س یشان  باز    اریو  را  دروازه 

. دندیخندیو م  گذاشتند یسر هم مو همزمان سربه   کردندیم

ماش فرمان  پشت  با   شانن یمحمد  داشت  پدرش  و  بود 

 ه یوال   ی هم بازو  دهی و وح  دیخندیو م  گفتیم  شی هاباجناق 

و چ بود  داشته  نگه  ا  ی زی را  در  با خواه  ی قه یدق  نیرا    ر نود 

 .کرد یترش هماهنگ مکوچک

به کمک    شانی هاروشن را که چراغ   ی هانیدور ماش  کی  ودود 

پله   اطیالمپ ح از  بعد،  از نظر گذراند.  بودند،  پاآمده    ن یی ها 
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ها، که داشت بچه   ستادیا  زی آقاپرو  کی نزد  نهیسبهرفت و دست 

 .کردی را بدرقه م شی ها و دامادهاها، عروس نوه

  ه ی برادر زد. او قُل وال  ی به شانه  یا پدر دست داد و دستب  واحد

آخر و  کوچک   نیبود  ودود  از  سال  دو  و  خانواده  تر؛  پسر 

 .آرشامش را در بغل داشت حالنیباا

 :کوتاه سر خم کرد شیبرا ودود

 !یعل ای -

نقو نق  ی خوابالو  ی کرد که بچه   ب یبا نگاه برادرش را تعق  سپس

دست زنش سپرد،  به  بوق   -دامادشان-  اریخشا  ی برا  یرا  که 

ماش   زدیم او  فرمان    نش یتا  پشت  و  کرد  بلند  ببرد،  کنار  را 

 .جا گرفت سانشین

عقب گرفتند دنده  یکییکینگذشت که همه    شتر یب  ی اقهیدق

ودود، در   ی هادادنزدند و با فرمان   یبوق خداحافظ  کی  یکیو  

 .دور زدند و رفتند یخاک  کیبار ی کوچه



154 
 

 :ه پدرومادرشرو کرد ب او

 !داخل دیبر -

برد   شی اش را پلنگه   کیدروازه را گرفت و    ی خم شد، لوال  بعد

لحظه  بست.  آن  ی و  نگاهش  راست،  سمت  از  مبهوتِ   یآخر 

 ی ه یها پهن و همساکوه   ن ییروشنِ دور، شهر، که پا  ی هاالمپ 

ها قشنگ بود. انگار ستاره   یلیبود، ماند. قشنگ بود. خشده   ایدر

 .نیشبِ زم یِاهیس ی بودند رو  خته یر

ب  ی کوچه، مثل رود  یخاک  راه با  را دور    ییاعتنایکه  صخره 

ها پشت خانه  ی ه یرفته بود. بق  شی شان پاز کنار خانه  زند،یم

پ  دشانی سف  ی حصارها رو  ی هاچکیکه    دهیلم  شانی سبز 

ها و برگ   ی رو  فتادای م  ییبودند، خواب بودند. نور چراغ روشنا

سبز  اشی زرد ترکآن  ی با  ر  شدی نم  بیها   شانی وبلکه 

 .نشستیم
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به فکر   مقدمهیکه ب   گذشتیرا بست. از آن م  اط یدر ح   ودود 

 .افرا افتاد

ب   قت یدرحق هم  چندان  ا   مقدمهیالبته  ناگهان!   ادی  نینبود 

کوچه   یداشتند، خلوت  ی ااش که هرکدام خانوادهرفتنِ خانواده 

بودند. را تنگ کرده  اشنه یشب، س یاهیو س یو خانه، خاموش

که آدم را   ییبرگشته بود؛ آن احساس خأل  ییباز آن بارِ تنها

 .کردی خسته م

. حرف، یرفع خستگ  ی برا  ،ی . چادیودود، نور بود. ام  ی افرا برا  و

خن سوتصحبت،  دشمنان  عالقه:  خلوت  ی وکورده،  و    یو 

بود که    یعیبود. پس طب  هانیا  ی همه   شی. افرا برایبودگیته

 .فتدیب ادشیشب به  ی لحظه  نیدر تنهاتر

 د یکش   رونیب  بی را از ج   لشی. موباستادیا  اطیوسط ح  حواسیب

او را که نتوانسته بود سر شام    امیشد تا پ  نستاگرامیو وارد ا

 :بخواند، حاال بخواند. افرا نوشته بود
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 ".دونستمیاوه! نم"

  م یتصم  ،ی نابودم کرد  یجور تو جنگلباناون  یاز وقت  ؟یدونیم"

و   نیعالمه مقاله راجع به انسول  هی  نمیبش  ی طور جدگرفتم به

 "!بخونم ابتید

منظورش   ”ش؟من برات بزنم “ صبح افتاد. افرا گفته بود:    ادی

 ش ی بازو  ی بود قرار است دوباره توبود. فکر کرده  نیقلم انسول

 !کند  ق یتزر

ران    گرفتنشگونیخنده زد. نتوانست زن را درحال ن  ری ز  بلند

و اخم کرد اما    دیتصور نکند. لب گز  دلیو فروبردن ن  شیپا

 .هنوز خنده به لبش بود

 !ی عجب مرد هنرمند ،ی و خود خند ییخود گو -

رو  چشمانش که  برگشت  مادرش  به  شدند.   وان یا  ی گرد 

انداخت و به طرف    نیی. سر پادینداشت بگو  ی زی بود. چ  ستادهیا

 :ها رفتپله
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 !مامان؟ رونی ب ی چرا اومد -

 .تو ی ومدیچون تو ن -

خانوم وارد شود. بعد، داخل تا گل ستادیکش آمد. کنار ا لبش

 .سرش بسترفت و در را پشت

دنبال   یگوش بود.  دستش  پهنوز  مادرش  و    شیسر  رفت 

 :به آشپزخانه انداخت ینگاهمین

 ؟ی خوایکمک نم -

خانم  ی کار بود.  ظرف نمانده  زحمت  رفتن  از  قبل  را ها  ها 

. دانستی را م  ن یبودند تا مادر سختش نباشد. و ودود ا  دهیکش

 !گفته باشد ی زیگفته بود تا صرفاً چ  ی زیباز چ  یول

جواب  خانومگل نگر  یهم  را  پسرش  ودودِ   ستنینداد.  گرفت. 

دلشوره،    کیغم بود،   کیمادر   ی نگرفته، براسروسامان  ی تنها

و دو سال    یکه س  ی ابچه  یحسرتِ ناکام  تمام؛مه یکار ن  کی
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  ش ی هاییروو کم   شی هاو داروخوردن  اشی ماری و ب  اشی زندگ

 .بود  دهیرا د

 :دیخندودود رنگ پرسش گرفت. معذب  نگاه

 !هایکنیبدجور نگاه م  -

 :اخم کرد و چشم از او برداشت مادر

 !بگو منم بدونم هیاگه خبر -

بپرسد:    ودود و  کند  گرد  خبر“خواست چشم    ی ول  ”!؟ی چه 

نپرس و  مدی نکرد  کامالً  چ  دانستی .  او  پس  ستیمنظور   .

 .دید هودهی رفتن را بطفره

فروبرد. چانه باال   بشیو دستش را درون ج  لیموبا  ناخودآگاه

 :انداخت

 . خب؟ زدمی حرف م قمی. فقط با رفستین ی خبر چیه -

خاص  خانومگل لب   یجور  انگار  کرد.  منگاهش  : گفتیبسته 

 ” .یگولم بزن یتوانیمن مادرتم و نم“
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 ی اثرآمد و تنش کم  رونیب ییاز دستشو  زی لحظه آقاپرو همان

دار  پسر و نگاه طعنه   یِو مدع  یشاک  یکم  ”خب؟“ با    رفتیکه م

خانوم با همان اخمش  در نطفه خفه شد. گل  رد،یمادر شکل بگ

او برداشت و ودود نفسش را محکم ب از  فرستاد.   رونیچشم 

 :پراند ی سرسر

 !ریخشب به -

 .به اتاق رفت و

آن و پشتش را به   ی تختش نشست. بالش را به تاج فلز  ی رو

ران   ی را رو  یرا جمع کرد و گوش  شیپا  کیداد.    هیبالش تک

 .که دراز بود، قرار داد گرش ید ی پا

 ی وگونامفهوم گفت  ی ماند. صدا  رهیمتفکر به آن خ  ی اافهیق  با

 .که نور بود ییاز جا د؛یشنیاتاق م  رونیپدرومادرش را از ب
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را از    کشیرا جلو داد و اتاق تار  نش یی پلک زد. لب پا  محکم

در    ی باال  ی شهی که از ش  ی اییروشنا  ی نظر گذراند. نگاهش رو

 .کرد ریگ  آمد،یبسته م

 ی حوصلهیب  یِکی بود. او ساکن تار  نیهم   اشیزندگ  ی خالصه 

از والدخودش بود و آن از زندگ  نشی وقت،    ی که پنجاه سال 

که چهل و هفت    یتا برادر بزرگش وَل  گذشتیشان ممشترک 

ساله داشت و حتا خواهر و برادر    ستیپسر ب  کیساله بود اما  

والکوچک روشنا  هیترش  در  همه،  همه،  واحد،   ییِو 

اصالً در   ایزادورودشان    ی بودند؛ در سروصدا  شانی های زندگ

 .گرشانید ی مهین ی هاکنار زمزمه 

ستون کرد و انگشتانش    شیزانو  ی را تا و آرنجش را رو  دستش

را    لشیخاموش موبا  ی صفحه  هدف یفروبرد. ب  شیرا در موها

 .لمس کرد



161 
 

. بحث پول  رفتی نم  شی کارش پ  ی ول  ساختی خانه م  داشت

 شدی تقال نداشت و اِلّا م ی برا ی ازه ی به کنار، دل و انگ یو گران

 .جور کند   شی برا یبخواهد وام اریاز خشا

 .ی ابچه ،ی ایزندگ ،یچه بود؟ زن  زهی دل و انگ و

شوخ  ی مردها  ی همه   گرچه به  جد  یدوروبَرش    ن یا  ی و 

را تحس تلهبهدم  زندگ  کردندی م  نیندادنش  از  و    یو  مشترک 

  ی ز یچ   کیشان  ته دل   دانستیودود م  دند،ینالی م  های گرفتار

و خوشبخت   کی  د؛یام  زهیر  کی  دیهست. شا آرامش  . یجور 

را به جان    ی ایخاطرش حاضر بودند هر سخت که به  ی زی چ  کی

 یبندوبار یو ب  ی کوچکِ مؤثر را به آزاد   زِیچ  کی و آن    رندبخ

 .دادند ی م حیترج

چه کند؟    خواستی م  ی آزاد  نی. با اخواستیهم آن را م  ودود

 .یزندگ خواست،یم یحتا دوستش نداشت. دلش زندگ
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داده   و تله  به  دم  ودود  االبته  از  بعد  که    همهن یبود!  سال 

 کباره یکند، به    دا یهمدلِ خود پ   یرا کم  ینتوانسته بود کس

 ی عنیبود.  و محترم قلبش را قبض کرده   ی جسور، جد  ی مادر

 .ه بوددلش را برداشته و برد یعنیدر مشت گرفته بود. 

اش  مشترک گذشته   ی از زندگ  ق ی چه داشت؟ ودود حتا دق  افرا

آندانستی نم  ی زیچ زن  جد.  آدم   ی قدر  که  بود  محکم  و 

پا به   کردیدر کارش تجسس کند. جرئت نم  کردیجرئت نم

. او را تنها  ردیکمش بگدست   کردی بگذارد. جرئت نم  مش یحر

 .بداند. به او ترحم کند ریپذب یو آس

بود که به افرا دل بسته بود.  طور شدهچه   دانستی هم نم  ودود

 .دانستیواقعاً نم

بود که توانسته    یمیچنان صم   حال ن یچنان سرسخت و درع   او

به   یهمکارانش را جلب کند اما کس  ی زود نظر همه   یلیبود خ

خاطر به  اهللض یف   دی. شاکرد یزن تنها بهش نگاه نم  کی  دید

با او نداشتند و    یتعارف  هیبق  یرا داشت، ول   شیمادربودنش هوا
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دور افرا بود    یم یحر  کیاز وجودش معذب نبودند.    گریحتا د

از    یکس  یآن را ساخته بود و تا وقت شیکه خودش با رفتارها

نسبت به مردها    ی ای ریسختگ  گونهچ یزن ه  کرد،یآن تجاوز نم

ا و  م  ن ینداشت.  نشان  پ  اددیتسلطش  ا  شی که  هم   هان یاز 

 .شاغل بوده

افرا   ی بود که ودود راجع به گذشته  یتنها حدس  ن،یا مبهم 

غزدیم تعر  ری !  آن، طبق  م  ی هافی از  زن،  که   دانستیخود 

قاض  یبزرگ  ی عمو که  استی دارد  اتفاقاً  از خان  نی.  را  عمو 

 .اش شناخته بودبرادرزاده  ی هادادن ییشناسا

 ت یچهار سال قبل بود و از اتفاق، خود ودود در آن مأمور  سه

نفر چند  داشت.  دستگ   ی حضور  چوب  قاچاق  جرم  به    ر ی را 

بود؛ پسر    ی اپسر نوجوان هفده ساله  شانیکیبودند که  کرده 

اش در آن قاچاق  که از سر تهور با پسرعمه   جه یقربان و خد

شده  بهمراه  از  و  بد  بود  ه   دیشا  ای خت  در  خوب،    مانهم 

 !ها افتاده بودجنگلبان  ریاولش گ ی تجربه 
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بود که پسرک  حکم داده  ش،یبرا  ی هر مجازات  ی جابه   یقاض  بعد

قرق   دیبا ماه  بشود محافظ همان جنگلچند  باشد.  که   یبان 

 !بودکرده ی ازش دزد

خد  حاال، و  قربان  بود،  گفته  افرا  آنچه  مد  جهیطبق   ونیکه 

شان واحد از خانه   کیبودند، با تماس او  او شده  یقاض  ی عمو

 .بودندمرد داده  ی را به برادرزاده 

از افرا    دانست؛ی بود که ودود از افرا م  ی زی تمام چ  باً یتقر  هانیا

 .نیَمادر آر ،یزمستان

ازش    توانستیم  زن را کشف کند.  شتریداشت هرچه ب  دوست

به مبپرسد.  بس  دیدیوضوح  او  با  افرا  بقراحت  اریکه  از    ه یتر 

  ی ها از عالقه را در رفتار و نگاه   ی زی ر  ی هاگاه رگه است. حتا گه 

 !شدیقدر دلگرم مکه چه  دانستی و فقط خدا م دیدیاو م
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هنوز زود است. تازه   کردی حس م  ها،نیا  ی با وجود همه  یول

 ک یبا زن گذشته بود. و تازه فقط    اشیی سه چهار ماه از آشنا

 .دیدی م ی گری ماه بود که داشت او را طور د

بود. اول فقط او را    نیماجرا هم به هم  یخوب  ی همه   نظرشبه

در انگشت ازدواج    ی امادر، با حلقه  کی:  دیهمکار مرموز د  کی

اثر بدون  اشاره   ی اما  حتا  بدون  و  فرزندش  پدرِ  او.    ی ااز  به 

 !دختر؟ ایکه زن بود  کردیم  ی. چه فرقگریهمکارش بود د

  رش ینظرا بهتر شناخت. به جسارت کم   "همکار"  نیهم  بعد

د  یپ آمد.  خوشش  جنمش  از  همان   "زن"  نی ا  دیبرد. 

سال   "ی دختر" که  برااست  بوده  دنبالش    کی ساختن    ی ها 

 !یزندگ

 که نیا  بود؟یم  رش یقابل پذ  ی ز یچن یمادرش چن  ی برا  ا یآ  یول

مادر ازدواج   کیبا    رد؟یرا بگ  وهی ب  کیبرود    اشدهیندپسرِ زن 

 ست؟ی پسرکوچولو که پسرش ن کیکند؟ بشود پدر 
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 د یمخالف و شا  ن یاول  شدیخانوم ممطمئن بود که گل   ودود

  ز ی . آقاپروگفتینم  ی زی مخالف. پدرش چ  نیتر حتا سرسخت 

 خانوم...؟ . اما گل کردیدخالت نم  زهایچ  نیکل در ابه

خاطر افرا  به  دیبا  گفت؟یبه مادرش م  دیبود. با  جی. گدیجو  لب

م  ی جلو او  اشک غرزدن   ستاد؟یایمخالفت  و ها،  ها 

قدر زن  آن  یعنی  کرد؟ی را تحمل م اشی احتمال ی هانینفرناله

م را  برا   خواستی جوان  و   ی که  بشکند  را  مادرش  دل  او 

 کند؟  مالیرا پا رزن ی پ ی آرزوها

زندگ  افرا بود  حاضر  نورسش  کودک  وجود  با   یا تازه   یچه؟ 

هد او مند بود که بخواقدر به ودود عالقه آن  یعنیشروع کند؟  

 شوهر سابقش بگذارد؟  ی را جا

 .شدهمرگ سابق. شوهر مرده. احتماالً جوان شوهر

سنگ  نفس دوست   نیودود  واقعاً  داشت.  دوست  را  زن  شد. 

که به   دانستیقضاوت و اقدام زود بود اما م   ی برا  دیداشت. شا
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نم فقط  دارد.  عالقه  آچه   دانستیافرا  دارد.  دوستش    ا یقدر 

باکره آن که  خانهقدر  زن  ناد نبودن  را  و    رد؟ی بگ  دهیاش 

او با همسر سابقش فکر نکند؟    یجنس  ی هابه رابطه  وجهچ یهبه

ا افرا را د  شی پ  ی گریمرد د  کهنیبه  او، تن  و لمسش   دهیاز 

 بود و...؟ کرده 

 .قلبش باال رفت. داغ کرد. هوا کم شد. گم شد تپش

نگه داشت. کف   زانی ت آوتاج تخ  ی را عقب برد و از باال  سرش

و نوک انگشتانش را به پشت    دی صورتش کش  ی دو دستش را رو 

 .فشرد شیهاپلک 

 .دانستی نم کرد؟یم دیچه با کرد؟یچه م دیبا

 دانست یچه کند! و نم  دیبا  داندی که افرا هم نم  دانستینم  و

ا قصه   نیکه  دوراه  رکردهیگ  ی هاآدم  ی قصه،  بود؛   های سر 

م   ییهاآدم  م  دانستند یکه  اما    خواهند ینم  ای  خواهند یچه 

 .بکنند دیچه با دانستندینم
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 ” چهارم فصل“

نامرئ  یالیخ  ی اضربه   انگار باز    ی و  پلک  ناگهان  باشد،  خورده 

 .کار افتاده. ذهنش زود بدیکرد و از خواب پر

  د ی کشیاش خواب بود. منظم نفس مکنارش نگاه کرد. بچه  به

 .رفتی م  نییبزرگسال باال و پا  ک ی تندتر از    اشنه یس  ی و قفسه

 ی و انگشت شستش را آرام به گونه   د یزد. به طرفش غلت  لبخند

 .د ی کش نیَنرم آر

. خبرشیکوچک ب  ی ماند. بچه  اشره ی هال خ  روشن ک یتار  در

قدر  بود! چه  دهی ترس  یقدر بد از دست علمعصومش. چهطفل  

 !بودکرده و سخت آرام شده  هیزده، گر غیج  ادیز

به   ی همه  خون  مثل  ناگهان  او،  به  نسبت  محبتش  و  عشق 

  ار یاختیاز تنش گذشت. ب  ندیخوشا  یقلبش هجوم برد. حرص

 ی را در موها   اشی نی و ب  دیرا بوس  نیَآر  یشانیبرد، پ   ش یسر پ 
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گرفت. دست دور    ش یهالب   نی ها را باز آن  ی ا. طره او فروبرد

 .بچه انداخت ی شده به پهلوتن جمع

وابستهبه   نیَآر بود. اشدت  پدر    گریمثل کودکان د  کهنیاش 

عمو،   کیمادرش از بودن نزد  م یخاطر تصم به  کهنینداشت، ا

 کهنیها و تنها مادربزرگ و پدربزرگش محروم مانده بود، اعمه

که افرا نبود    ییهاداشت و وقت   نصفهمه یمادر را هم ن  نیهم

خانه  ز  لوپسرکوچو  ماند،ی م  هابهیغر  ی در  مظلوم   ی ادیرا 

 .وابسته به تنها والدش ی ادیو ز کردیم

  د یچه با  ی. ولست یاش خوب نبچه   ی برا  نیکه ا  دانستی م  افرا

 ی مهره   نیتراش چه بود؟ او مادر بود و مادر مهمچاره   کرد؟یم

اول به خودش فکر    دی با  لیدل  نیکودک بود و به هم   یزندگ

 ش،یعمو  ی حتا در خانه  ،یعل  ی و خودش، در خانه   کردیم

غلط، مجبور    ای داشت؟ درست    ی گریراحت نبود! پس چه راه د

اشده بگ  میتصم  نیبود  رو   ردی را  بتواند  خودش   ی پا  ی تا 

 .ستدیبا
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زندگ  و گره   اش،ده ی چیپ  ی حاال؟  بهکالفِ   اش،خته ی رهمگرهِ 

 .بودکورتر شده 

گرد   شیگلو  ی . تو دیباال کش   اش نه یدرست از وسط س  بغض

 .اش کردنشست؛ گلوله شد. خفه

 کرد؟یم دیبا چه

 !اهللُ اکبر، اهللُ اکبر -

. از پنجره که  دندیزن سوت کش  ی هااذان آمد و گوش  ی صدا

  رهیآسمانِ سحر خ یِاهیسرش بود، به س  ی و باال شیپا  نییپا

 .حسیشد؛ ب

گم   اشهیر  ی تو  یی. جارفتی. عقب م آمدینم  رونیب  نفسش

 .کردی م یخال  اتی را از ح اشنهی. سشدیم

 خواند؟ینماز م گرفت؟یوضو م شد؟ی پا م د یزد. با پوزخند 

ب  خشم، و  گذراندند.   ی ارعشه   یچارگیحرص  جانش  از 

 :زمزمه کرد ار یاختیب
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 !لعنت بهت خدا -

 .گرفت؛ ناگهان اشه یگر و

مگر؟ آمده    دیدیرا نم  اشی به او! لعنت به خدا! بدبخت  لعنت

ا در  شده خراب  نیبود  گور  به  گم  جداشده  با  تا    اش ییبود 

براحت  را سر راهش گذاشته بود! آن  د،یای تر کنار  وقت ودود 

بردن مِهرِ    ی جابود و بهبود، لطف کرده افرا گِله کرده   یبعد، وقت

پدرِ   ی بسته  ی پرونده  نجا،یرا رسانده بود به ا  یمرد از دلش، عل 

  !بودپسرش را باز کرده

م  لعنت خدا!  به  لعنت  او!  م   دیدیبه  جا   دیشنیو   ی و 

را    ی دادن، بدتر آن طناب لعنتت گرفتن، نجادست  کردن،ی کار

تا آدم خالص شود!   کشتیهم نم  کبارهیو    فشردیدور گلو م

 !اشی رحمیلعنت به خدا و ب 

در خانه   یخاطر بودن علکه به  یبال شال   کیبرخاست.    نفسیب

اتاق خواب- اش سر گذاشته بود، از شانه  -بود   دهیکه حاال در 
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شانه انداخت. بعد، از    ی افتاد. با دست لرزان آن را دوباره رو

خنده  نیا خنده کارش  گرفت؛  جلوزیآمطعنه  ی ااش   یک  ی . 

 حجاب داشت؟ 

  .به اتاق رفت سروصدایو سرد، سرِپا شد. وضو گرفت. ب یته

بود.   دهیبخوا  یشان یپ  ی رو  ی روانداز و با ساعد  یباز، بطاق   مرد،

 .دیخوابیم طورن یهم  شهیعادتش بود. هم 

اش را برداشت و به هال برگشت.  محکم پلک زد. سجاده   افرا

 .رو به قبله قامت بست

وقت  از نبود. حتا  دو   ی رضا  ی برا “که    کردیم   تین  یدل  تو، 

 ی رضا   ی که درواقع برا  دانستیم  ”خوانمیرکعت نماز صبح م

رضا چون  نبود  اهم   ییاو  ی او  بنده  یتیکه  نمبه   داد،ی اش 

که خوانده باشد.   خواندیاش نداشت! فقط مبنده  ی برا  یتیاهم

 .از سر عادت بود 
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به چند روز   دیکش  ادشیجانماز نشست.  ی را که داد، پا سالم

زمان هم   یقبل:  در  هم  نیکه  به  رو  درست  قبله،   ن یوقت، 

نماز خوانده بود و نتوانسته  و مضطرب، دو رکعت    وحالحس یب

 .روز خودش و فاطمه رگذشتنیخبه ی بود دعا کند برا 

 .مشغول تازدن جانماز شد   ی سردگرفت. زهرخند زد. به   قلبش

نم  حاال نم  توانستی هم  کند.  اصالً    توانستیدعا  بخواهد. 

  ب یترت  شی که خدا برا  ی ای در باز  ی ریی که چه؟ تغ  خواستیم

! او  شدی مگر؟ مطمئن بود که نه! که نم شدیم  جاد یبود، اداده 

 .و تمام نی . همکردیم خواستیکه م  ی هر کار

مبردی نم  خوابش داشت  فکرها  فشار  از  سرش  . دی ترکی. 

 .زدندینبض م شیهاقهیشق

مُسَکِن  هدفیب رفت. خواست  آشپزخانه  نخورد.    یبه  بخورد، 

و سنگ  ش یهاپستان  تصم   ن یپر  را    میبودند.  اول خود  گرفت 

 .وشدبد
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 ن،یزم  ی کرد، رو  یپسرک را با آب جوش ضدعفون ریششهیش

د  زدههیتک دکمه  واریبه  و   راهنشیپ  ی هانشست،  کرد  باز  را 

خط   بندشنه یس توانست  فشرد،  که  را  پستانش  داد.  باال  را 

 .ند یآشپزخانه بب  یکیرا در تار دی سف ری ش کیبار

  د یبه خر  دیداد. صبح چند جا کار داشت. با  هی تک   واریبه د  سر

 .بازار به جمعه رفت؛یهم م

اصالً    دی. نه، شاهیدست مرض   سپردی م  یدو ساعت  یکیرا    نیَآر

پ  ایکل صبح    گذاشتیم  دی! شاشتریب  هی مرض   شی کل عصر 

پسرش    گذاشتی. مدیدوشیم  شیهم که داشت برا  ریبماند. ش

 اش ی . راضزدیحرف م   یبا عل  نشستیآنجا بماند و خودش م

 .نکندکه هست،  ینیاز ا ترده ی چی را پ  هیبرود و قض کردیم

  ک ی را از    بندنه یخود سر تکان داد. س  ی افکارش برا  دییتأ  در

 .را برهنه کرد گرشیو پستان د د یکش نییسو پا
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ب  ی فکر م  حواسیو  را  ب  فشردی آن  متوجه   ی عل  دارشدنیو 

  گناه ی صورت ب  ی ره یخ   ینبود. مرد حاال از اتاق خارج شده، دم

زنش، تا دم درگاه آشپزخانه   داکردنیپ  ی پسرش مانده و برا

 .بود دهی د یکیاو را در تار ی نشستهآمده و جسم جمع

اصالً    اشره یخ  ی الحظه   چند که  بود  غرق  چنان  افرا  ماند. 

 !نشانه بود کی یعل ی برا  نیبود او آنجاست. و ا دهینفهم

از سر عشق بود؛ زن کردیافرا حضورش را حس م  شهیهم  .

متعجب شود از    یشده بود عل  قدر دوستش داشت که بارها آن

قو ششم  وقت  ِیحس  خانه    یافرا  به  برگشتنش  زمان    ا یکه 

 .زدی حدس م شیرا ازپ  اشیناگهان ی هاظاهرشدن 

عل  و ادیترس  دیمات شد. حتا شا   یحاال؟  افرا حسش    کهن ی. 

 داشت؟  یینکرده بود، چه معنا

 .المپ را زد   د یبرد و کل شی دست پ یشانیپبهو اخم  یعصب
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  ی ن یخورد که ه  ی زن چنان هول بد  د،یکه به آشپزخانه پاش  نور

ب از گوشه   ی. ورود علد یپر  رونی ب  شی هالب   ن یاز  چشم   ی را 

زده  خود شد. هول  ی برهنه   ی نهیو بعد، ناگهان، متوجه س  دید

 :و تشر زد  دیپستانش کش  ی شالش را رو

 !تو؟ ی ایب هوهی دی نبا یفهمینم -

پستان او که حتا از پس تاروپود شال هم    ی دی سفاز    یعل  نگاه

 :زد ی اخنده باال رفت. متعجب تک اشیبود، تا نگاه شاک دایپ

 چرا؟ -

نسبت  افرا متوجه  دستانگار  با  نبود.  م  یشان    د،یلرزیکه 

 :را بست و سرپا شد ریششه یدر ش  د،یکش نیی را پا بندنه یس

 !آدم لخت باشه دیچرا؟! چرا داره؟ شا -

تر شدند. دستانش را بزرگ   ی از حالت عاد  یکم  یعل  چشمان

لحنش دست خودش   و  خنده  نگاه،  تمسخر  کرد.  باز  هم  از 

 :نبود
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باش - نداره؟ خب؟! مگه لخت  مگه اصالً    شه؟یم  یچ  یچرا 

 نه؟ ایلباس تنت باشه  کنهیم  یمن فرق ی برا

به  نفس رفت.  پس  گنگ    یآنافرا  شد.  مات  شد.  شد. داغ 

 .دند یسوت کش شیهاگوش

وقت  توجهیب  یعل او  دست  لرزش  ب  یبه  با   ی حواسیکه 

رو  ریششهیش سع  گذاشتیم  نتیکاب  ی را  بعد   کرد یم  یو 

که   یاز دست زن  ترشدهی را ببندد، عصب  راهنشی پ  ی هادکمه

 پوشاند،ی و خود را م  گرفتیحجاب م  شیها جلومثل نامحرم 

و   ستادیافرا ا  یقدمم یبا دو گام بلند جلو رفت و درست در ن

  ش ی کرده خود را عقب بکشد، بازواو بتواند هول  کهنیقبل از ا

عصب همان  با  خواست  اول  گرفت.   ی ول  د،یبگو  ی زی چ  تی را 

 .نگفت. فقط نگاهش کرد. نگاهش کرد. نگاهش کرد

  زن. عوض   ی دادن بازوزد. شروع کرد به نوازش   یکج  لبخند

 یبرد، داغ  شیکه افرا انتظارش را داشت، سر پ   ی ای آن تند

 :نفسش را در صورت زنش رها کرد و آرام گفت
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رفته؟   ادتی...  دمتیلباس ند  یانگار تا حاال ب   یگیم  ی جورهی -

 ؟ ی ده ی لباس د ی رفته تو هم منو ب  ادتیهوم؟! 

مسخ  یچرخمین زن  پشت  و  کابزد  به  را  چسباند.    نتیشده 

. لبش را دییهم سابه شانی هانهیشد که س کشیچنان نزدآن

پوست خود   ی زن رساند و گذاشت او حرکتش را رو  ی به گونه

 :حس کند

 ؟ی اصالً بشمر  یتونی چند بار؟ م -

 ی وانگیماند. قلبش سر به د  شیگلو  ی افرا گلوله شد. تو  نفس

تپ به  پوست    یندی گذاشت:  و  استخوان  و  گوشت  از پس  که 

 .د یزدنش را دضرب شدیو شال هم م راهنیپ

در    رهیخود لمس کرد. خ  ی هااو را کوتاه با لب   ی هالب  یعل

 :زمزمه کرد  شیهامردمک  یاهیس

 ؟یمن خودتو بپوشون ی جلو یتونیم یکنیفکر م -
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 ش ی هابرق چشم   ی تو  شدی بود. حرص را دوباره مشده   ترسناک

 :. سر باال انداختدی . چانه جمع کرد. به تمسخر خنددید

عز - بازمینه  که  اونچه  من  د  م؛ده ید  دوی!  بارها.  و   گه یبارها 

موهاتو، حس تنتو از ذهنم پاک    ریتصو  یتونیهرگز، هرگز نم

 !نداره  ی ادهی فا چیمن ه ی جلو  بودنتده یپوش  گهی. دیکن

ماند، با نگاهش    اشره یبا حفظ همان حالت خ  ی اقهیدق گفت،

برا لبخندش  شاخ  ی و  کشزن  همه  دیشانه   یو 

ب  شی های الیخخوش از   اثری را  و  کرد  رها  را  او  بعد،  کرد، 

 .رفت رون یآشپزخانه ب

 د ی ایدرن  شیصدا  کهنیا  ی نشست، برا  نیزم  ی آوار شد. رو   افرا

 .ستیگر محابایشالش را در دهان گلوله کرد و ب

زمزمه   ش،ی هانفسش  ،یعل  ی هالمس  خمارش،    ش،یهالحن 

لگدها در  ی قدرتمند  ی درپیپ  ی مثل  در  قفل  ی به  شده 

هجوم    ادهایاش خورده بودند. حاال در شکسته بود و  حافظه 
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که    یآن دفعات  ی همه   ادی  کردند؛ی اندام مآورده بودند و عرض 

 !شمردشان شودی نم گرید گفتیم یعل

اش، ناگهان رفت. الل شد. تالش کرد به ناگهان آمده   ی ه یگر

 .به صداها فکر نکند. نتوانست رها،یتصو

  ی . صدادیکشی که آه م  یخودش بود وقت  ی داسرش ص  ی تو

. و حس بود. و دی بوسی گوشش را م  یبود وقت  یعل  ی زمزمه 

 .شان بود. و گرما بود و لذت وتب شان، تابحرکت  ریتصو

خودش   ی هم. برخاست. برا  اشقه یقلبش مشت زد. به شق  به

 .دیسرکش  نفسک ی آب پر کرد و آن را  یوانیل

. باز  دیدی م  ریآنِ کوتاه، تصو  کی در همان    زد،ی پلک که م  باز،

 .. باز حس بود. نفس بود. آه بوددیشنیصدا م

نشده   چند لمس  تنش  که  بود  نشده وقت  نوازش  بود؟ بود؟ 

اش را خفه کند؟ زنانه  ی ازهایها و نحس  ی بود همه مجبور شده 

بود و صبح روز بعدشان   دهیترس  شیهاها از خوابشب  یبعض
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بود، گذرانده   دهی که در خواب د  یعل  ادیخاطر  به   یرا با بدخلق

دوره  چند  از  تخمک   ی بود؟  بود   دهیرست  اشی گذارکوتاه 

 ها؟ خواب  نیخاطر همبه از،یخواهش، ن  نیخاطر هم به

ها بود که به  ها. متأهل بود. شوهر داشت. و ماهبود، ماه   هاماه

ها زش ها و نوا آغوش  نیبود تا بتواند همدور فرار کرده   ی جا  نیا

اعت  ترک  کند؛  فراموش  تصاو  ادیرا  بتواند  عل   ی ریکند!    ی که 

را در    ی. بتواند علندازدیاند را دور بنرفته   ادیهنوز از    گفتیم

 .کند دورپسرعمو از خود  کیحد 

را،   شیهاتالشِ ماه  ،یراحتبه  ،یراحتپسرعمو، به  نیا  وقتآن

ر  ش یهای خوددار دور  و  کرده  مچاله  مسخره   ختهیرا  بود. 

 !بودبود. مسخره کرده کرده 

ها حس   رها،یصداها، تصو  ی همه  یآنگرفت. سوخت. به  آتش 

خودِ   از  انزجار  و  نفرت  آمد.  انزجار  آمد.  نفرت  شدند.  محو 

بود   دهیخواب  ی که دوازده سال با مرد   ی از آن خود  فش؛یضع

 .خبر داشت اشیعالقگی که از ب
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آنجا   ی. علدیهال دو  ی سوگرفت. برخاست. به  رویفت. نگر  جان

 .خواندیاتاق بود. داشت نماز م ی نبود. تو

اهم   افرا او  دادنتی بدون  رو  ی به  بسته،  پاها    ی قامت  نوک 

 یواکنش   یمرد کوباند. عل  ی و مشتش را به وسط شانه  ستاد یا

به خواندن توح نداد.  عل  دینشان  زد.  افرا دوباره  داد.   ی ادامه 

با خشم، دوباره و دوباره به شانه و   ه،یسوره خواند. افرا با گر

کوب او  علدیکمر  صدا  ی.  قنوت  را    دیلرز  شیدر  نمازش  اما 

 .نشکست

کش  به پس  افرا  رفت،  که  قدم دیرکوع  رفت. به.  عقب  قدم 

از گونهدهانش فشرد. اشک   ی را رو  شی هادست ها ها آمدند، 

 .انگشتانش فرورفتند ی الزود البه  یلیخوردند و خ  سُر

پشت    یعل داد.  رو  ک یسالم  گردنش    شیپا  ی دستش  بود. 

را اما به   گرش یرو بود. دست دروبه  ی ره یصاف بود. نگاهش خ 

 .دیشانه و گردنش کش
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طور چرا آن   دانستینشست. آب شد. اصالً نم  نی زم  ی رو  افرا

به   یچون عل  دیمرد را به مشت گرفته بود! چرا؟ شا  انهیوحش

شان را مسخره  بود. همه کرده   ی احترامی ب  شی هاتالش  ی همه 

 !بودکرده 

 :زنان گفتچنگ زد. هق  اشنه یس به

 !اد یی! ازت بدم مادیی ازت متنفرم! ازت بدم م -

 :دورگه بود شی انداخت. صدا نیی سر پا یعل

 !ی زدی مشتا رو م نی کاش زودتر ا -

 چه؟ یعنی گفت؟ینگاهش کرد. چه م  جیگ افرا

 .نگاهش نکرد. به جلو خم و مشغول تازدن جانماز شد  یعل

دست لرزان زن   ی ها. درواقع اصالً ضربهکردیدرد نم   پشتش

بهش بزنند.   یبیآس   نیترنبودند که بتوانند کوچک  ی قدر قوآن

قوآن  یول عالقه  ی قدر  دهند  نشان  بهش  که  افرا،   ی بودند 

رس  ِیصبور آخر  به  آندهی زن،  قو.  عل  ی قدر  به  که   ی بودند 
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ب را  افرا   د ی ناام  کرد،که بشود تحمل    ی از حد   شتریبفهمانند 

 .کرده

آرام و در صلح    یلیبود. زن خ   ده ینفهم  نیاز ا  ش ی را تا پ  هانیا

بود اصل   دهیحتا نفهم  یجدا شود. عل  خواهدیگفته بود که م 

 .دیفهمی. البته که حاال هم درست آن را نمستیحرفش چ

قدرها هم آرام و در صلح نبوده!  آن   ز یچکه همه   دیدی حاال م  اما

که   دل   ی سرد  ی هانشانه  یکیی کیحاال   ی هانشانه  دن،یبرو 

  دهی انگار که باد وز  کردند،یم  دای از افرا بروز پ   یخشم و افسردگ 

کوه    ک ی  بت یکه ه  دیدیکم مو مِه کنار رفته باشد، داشت کم 

 ،ی قو  ی زیاست؛ که چ  هانزن پن  نیا  ی های در پس خودخور

 ی چاقو  کیشان درست نبوده و مثل  کهنه، در ازدواج   دار،شه یر

شان مشترک   یدوازده سال، هم طناب زندگ   یآرام، ط کُند، آرام 

 .ذره جان افرا را گرفتهو هم ذره  ده یرا بر

خ   ،یعل و  م  ر ید  یلیحاال  درخواست    دیدیداشت  پشت  که 

افرا،    ییِجوبهانه  کی  ست؛ ین  یسطح  ی دلخور  کی طالق 
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برا  هوده،یب زن   ی صرفاً  کدام  اصالً  و  برا  ینازکردن.   ی صرفاً 

با نوزادش از خانه و شهر    دهد،ینازکردن دادخواست طالق م

م پ   رودی شوهرش  در    یزندگ  هیو  دهستان   کیتنها 

حاال    یعل  ؟یکدام زن  مالد؟یدر دل کوه را به تن م  افتادهب یغر

 !قدر احمق بودهکه چه کردی کم داشت حس مکم

گ  حاال هم  رو  جیاو  را  جانماز   ی گچ  ی طاقچه   ی بود. 

  ره یو خ یشانیگذاشته و اخم به پ واریکنج دسه شکلره یدامین

 .طور سرپا مانده بودهمان کجا،چ یبه ه

 !؟یعل  ی چرا اومد -

ب  ی صدا ب  چارهی افرا  نه  چارهیب  ی چاره یبود.   ی چاره یب  کی. 

دپاک  ی چاره یب  کی  دوار،یهنوزام  که  هم،   گریباخته  بخواهد 

 .را ندارد  گریقمار د ی نشستن پا ی برا یجان و مال و توان
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ترش  مرد را هم به خود آورد، هم منگ   صال،یحد از است   نیا  و

کوچک اتاق   ی تک پنجره   ی سوراه کج کرد به   هدفیکرد. ب

 .کلفت آن چسباند   ی شه یرا به ش  اشی شانیکه پرده نداشت. پ

از پشت ساختمان    نیبود. و زم  دار یوبخواب  رون،یآن ب  دهستان

پا م  نییبه  و  بود  زده  باغ سبز  اطیح  ی ه یسا  شدی موج   ی و 

 .د یدوروبَر را د ی هاخانه

با  ی زد. سؤال تکرار  پلک چه    دیزنش هنوز معلق مانده بود. 

 :به زبان آمد یبود. دلش ول یمغزش خال داد؟یم یجواب

 !پسر دارم هیمن  -

و صدا  نیا را شن   ی را گفت  لرزان زن  بعد خنده دی نفس   ی . 

خشم،   آلودش بود. بعد، لحنش بود که پر بود از حسرت،بغض

 :و خنده ه یو گر ی دیناام

خاطر من  به  ی ز ی. حتا االنم چ ی پسر دار  هیآره! حتا االنم تو   -

 !ی دوستم دار یگی! حتا االنم نمستین
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پنجره جدا    ی شهی را از ش  اشیشان یهم آمدند. پ به   شیهاپلک 

را    یو نگاهش کرد. اشک د یاو چرخ ی سوبه ستاد،یکرد، صاف ا

 :. بم زمزمه کرددید خورد،یافرا سُر م ی گونه ی که داشت رو

 .دوستت دارم -

را    شی هم به تمسخر. ابروها  یحتا کم   دی. شاهی : پرگردیخند  او

افتاد. سر    نییاش پاشدهاز چشم درشت   گرید  ی باال برد و اشک

 :دندیلرزی م شیها. لب کیستری : هدادیتکان م

 .ی آره! دوستم دار -

 :کج کرد و سرپا شد گردن

 خواهر؟ دخترعمو؟! هوم؟ ؟یفقط... به چه عنوان -

انداخت. حرف  نیی شدند. سر پا  دیهم کل  ی مرد رو ی هادندان

 .دیفهمیو هم نم دیفهمیاو را، هم م

دوست داشته    خواستند یبودند؟ م  دهیچ یپ   قدرن یها ازن  چرا

ول هم   یشوند  به  با   نیفقط  بلکه  نبودند  قه  عال  نیا  دیقانع 
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م  یعنوان اداشتیخاص  چرا   شانی برا  ز یچهمه  قدر ن ی. 

دوست   دهیچ یپ دوست بود؟  با  مداشتن  فرق    کرد ی داشتن 

 !مگر؟

 :فشرد. کالفه و دورگه نامش را خواند  یشانیپ  ی دست رو  کف

 !افرا -

به    حاال عل  اشیقدمکی زن  بود.  برا   یآمده  کرد  بلند   ی سر 

 .اشهیسرخ از گر شانِیصورت پر  دنید

.  دیماند و چشم ازش دزد  اشرهی کرد. خ  هی. باز گردیباز خند  او

 :و لبخند زد. سر به دو طرف تکان داد ختی اشک ر

 ی دختربچه   هیبه عنوان    ؟یاما به چه عنوان  ،ی منو دوست دار  -

 !؟یمراقبش باش دیکه با سالهجده یه

 .اخم کرد  یعل

 :دی افرا لرز ی چانه

 .ست یسالم ن جدهی ه گهیمن د -
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بودن درآورد استواربودن، محکم  ی شکست و باز، ادا  شیصدا

م   ات یجزئ  ی همه  کهی درحال حتا   دند؛یلرزیصورتش 

 :کرد  دیدودوزنش. تأک ی هامردمک 

 .ستیسالم ن جدهیه  گهیبه مراقبت ندارم چون د ی ازین -

 چ،یماند. واژه که ه  اشره یماند. خ  اشره یماند. خ  اشره یخ  یعل

ب  یی حتا آوا  گر ید بجهد.    رون یهم در ذهن و قلبش نبود که 

 .سکوت محض بود

چشم  ی گوشه   زی آماستفهام  ی خندتلخ نشست.  افرا   ی هالب 

که مرد    گفتندی م  جشیگ  ی هامردمک   ،یعل  ی ره یو خ   یخال

 .شه ی! مثل همدهیاصالً منظورش را نفهم

از ذهن زن گذشتند. هزار خاطره از هزار    ،یآنخاطره به   هزار

او را بفهمد، در وجودش   اتیکرده بود درون یکه سع ی امرتبه 

ب و حرف خود را بهش بفهماند.   اوردشینفوذ کند، به حرف 

ت مثل  سنگبه   رِی هزار  حاال،  که  خاکستر   ک ی خورده   ی موج 
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آدم را از تنش    اتیکه ح   سازوانهید  ک ی  هیهم شب  دیشا  ،یسم

قلبش    کشد،یم  رونیب به  و  تنش رد شدند  بردند.   ورشیاز 

 .شد و ماند اهیقلبِ سرخش، س هیدرثان

 ی آمده ناگهان  ی هیکرد. گر  خی خسته شد. پژمرد. مُرد. باز    باز

 .دوباره رفت. محو شد و گم  ده،یرسباز ازراه  ی رفته ناگهان

ش  زن ا  شه یاگر  از  حکماً    کباره یشدنِ  وسردگرم   همهنی بود، 

و   شدندی ! گوشت و خون و مغز و استخوانش پودر مدیترکیم

و خالص. فقط   شدیو باالخره تمام م  دندیپاشیبه اطراف م

ش  فیح سرد  شهیکه  از  نه  درخت  و  بود!  افرا  برف   ی نبود؛ 

 .دی خورش یو نه از داغ ترکدیم

م   اشی شانیپ درد  از  هماندیجوشیداشت  منجمد، .  طور 

ولش  “آن را    یلب پراند که عل   ر ی ز  ی زیگام عقب رفت. چبهام گ

 .رفت  رونی . بعد، از اتاق بدیشن ”کن!
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قدم زنش که از چهارچوب در   ن یآخر  یخال  ی مرد به جا   نگاه

افرا نبود! ا  نیگذشت، مات ماند. حتا ا که وسط   یزن  نیهم 

 رفت،یو م  دیرسیم  چیاز همه به ه  کرد،یرها م  هوک یراه،  

افرا عل  ییآن  قبلبهش عادت کرده   یکه  نبود. آن زن   یبود، 

بآن تالش  به  م  اشدهیفایقدر  کالفه   مردکه    دادیادامه  را 

اکردیم نم  نی.  حتا  تازه،  درست    ماندیزنِ  را  منظورش  تا 

 !آن را در حد فهم شوهرش ساده کند  یدهد و کم حیتوض

شد.    نهیسبهداد و دست  هیپنجره تک  ی هره   ی را به لبه   کمرش

 .تکرار گذاشت ی گفتن افرا، در ذهنش بنا ”؟ یبه چه عنوان“

او را دوست داشت؟ اصالً دوستش    یواقعاً به چه عنوان  یراست

واقع اما جوابش  دارد.  بود  پاسخ   کی  ایبود؟    یداشت؟ گفته 

 ؟ی ستیاز سر رودربا وارک یاتومات

و با کف دو   دیکش  ی . کالفه شد. نفس بلنددیکرد و نفهم فکر

 .دست صورتش را پوشاند
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دوست داشتندوست  چ  کی داشتن  .  چگونه  بود؟    ی زی زن، 

 بود؟ یچگونه حس

قهوه  ر یتصو  لهبالفاص چشم  پلک   سوختهی ادو    ش یهاپشت 

کامل صورت  بست.  ابروها  ینقش  و   دهیکش  ییبود.  داشت 

. کردندیمعصوم و مظلوم م  ی ادیرا ز  اشافه یبلند که ق  ییهامژه 

بلب و  بودند  گونه  ینیها کوچک  و   دیها سفمتناسب.  بودند 

 .افتادی به وقت لبخند، چال م شانیکی ی رو

به  شیهادندان  کرده،داغ  پارا  را  دستانش  فشرد.   ن یی هم 

رها کرد. پشتش به پنجره    ی مرمر   ی هره   ی انداخت و تن رو

 .اتاق  ی و نگاهش به در باز مانده  دیچسب

با  چرا؟ معنا  دیچرا  به  فکر  فوراً،  دوست  ی با    ازین  ادیداشتن، 

 یمعنهم   ش یچرا بعد از دوازده سال،  باز هم او برا  افتاد؟یم

 داشتن بود؟دوست 
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را در مشت    راهنشیپ  ی نهیپلک زد. ملتهب شده بود. س  محکم

که به مرمرِ سرد ستون   گرشی دست د  ی گرفت، وزنش را رو

که داشت   یانتیمنظم، خ  یکرد با تنفس  یبود، انداخت و سع

اعماقِ    نیترق یدوباره گم به گور کند در عم   د،یدیبه چشم م

 .اشحافظه   کیتار

او افرا    ی. ولدیبود؟ بود. شا  ازین  یمعنهم   شیبرا  داشتندوست 

را نبرده و   ازیرا هم دوست داشت. هرگز در حضور زنش اسم ن

داشتن  دوست  ی هم معنا  نیا  شدیبود. و مگر نمنکرده   ادشی

 ییرا، جا  ازیرا، ن  ازی دوازده سال، ن  نیکه تمام ا  ن یباشد؟ هم

 فرا؟ خاطر ا ی بود برادفن کرده  نهیس ی تو

کند که   دیینگذاشت خودش را مبرا کند. نگذاشت تأ  وجدان

 یزندگ   کیداشتن است. چون اگر بود، بعد از  هم دوست   نیا

سر از قبر    ازین  ادیبا چند سؤال،    ،یراحتبه  ،یمشترک طوالن 

 !رفتی چشمش رژه نم شی و پ  آوردینم رونیب
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  ی سکوت باق  ایانکار    ی برا  ییکه خودش بود و خودش، جا  حاال

بود که،   نیمواجه شد. و آن ا  قتیبا حق  کبارهیبه    یینماند. گو

بود، کرده   یها با وجود آنکه زخم دلش را مخفسال  نیدر تمام ا

 ک ی  -گذاشتیبالش م   ی کنار افرا سر رو  یحتا وقت-  شه یهم

م قلبش  در  زنده  دادی تپی افسوس  حسرت  ساختن    شتن:  و 

 .ازیبا ن یزندگ

ا  انتیخ  ینامرئ  ی رگه   نیا لرزاند.  را  پشتش  افسوس،    ن یو 

در کمال تعجب داشت    یهمانجا بودند و عل  شه یهم  اتیجزئ

ا  دیدیم برا  ن یکه  در    یعنیکه    ستند؛ین   بهیغر  ش یافکار 

حسش.    ی و ممنوعه  دای ناخودآگاهش خبر داشت از عمقِ ناپ

اپس چه  بود  توانسته  پ   همهن یطور  را حتا    ش ی وقت خودش 

 سانسور کند؟  دشخو

آب دهانش را فروداد. سر بلند کرد و نگاهش به سقف   یسختبه

 د،یدیکل از کار افتاده بود. حتا آنچه را که م. ذهنش بهدیرس
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در مغزش از   تی . انگار بندبند منطق و واقع دادینم  صی تشخ

 .هم گسسته بود 

 .نکرد  شی ها رهاحالِ گم، تا ساعت  نیا و

عدس  ی هاشهیش مثل  را  آفتاب  نور  بازتاب   نیبذره   یکلفت 

و دو   دهیباز دراز کشخواب باشد، طاق   کهنیایب   ی. علدادندیم

  ی تیهم قالب کرده بود. اهمسرش به  ریبالشِ ز  ی دستش را رو

گرما پ  ییبه  به  عرق  نم  اشیشانیکه  بود،  . دادینشانده 

 .حتا سردش بود؛ منجمد بود  ییجورهاکی

قلبش شد.    دنی رکشی و باعث ت  دیلرز  اشنه یس  ی رو  اشیگوش

 .درحال تماس بود "مادر"خودآمده، برش داشت. به

و پلک بست. جداً حوصله نداشت!   دیکش  یشانی دست به پ  مرد

نداشت.   یتلفن  ی مکالمه   کیاز    یدرک  چ،یو اصالً حوصله که ه

درهمان به   حالنیباا و  بسته  ناچار  چشمانش  هنوز  که  حال 

 .بودند، تماس را وصل کرد 
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از حال پسرش، مکث کرد تا الوگفتن او را   خبریب  خانممهیفه

و توان که   ستی باغ ن  ی تو  چیه  یعل  دانستی. نمدیبشنود. نشن

ه  چ،یه که  برا  چ،یکلمه  ذهن  حضور  سالمِ   کی  ی حتا 

 !ندارد یوخالخشک 

  یی پسر گوش سپرد. و گو  نیسنگ  ی هانفس  ی به صدا   ی الحظه 

در دلش    یبود تا کس  یمادر کاف  ی دم و بازدم، نفس، برا  نیهم

او، خودش   ریدوباره رخت دلشوره را چنگ بزند. نگران از تأخ

 :به حرف آمد

 ؟یسالم! خوب جان؟یعل -

اما    کرد ی حاال که به خود بود، آزار نور تند آفتاب را حس م  او

بدهد، فقط کف دست آزادش به خود    یبخواهد تکان  کهنیایب

رو با صدا  بانهیسا  بازشمهین  ی ها پلک   ی را  دورگه،   ییکرد. 

 :جواب داد  به یگرفته و غر

 .سالم مادر! ممنونم -
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 .نداد ی ار ی نیاز ا شی. ذهنش بنیهم

دست   میسیب  یگوش  خانممهیفه کرد.  دست  به  دست  را 

 دن یکشبندش کرد به انگشت   کرد؛ی م  تشیاذ  اشکارمانده یب

 :دی! با دلشوره پرس یاز غبارِ نامرئ  یپاتخت  ی هاکردن لبه و پاک 

مامان - خبر  آرچه  و  افرا  پسرتو    نیَجان؟  باالخره  خوبن؟ 

 ؟ی دید

زد که همان    رنگ یو ب  اریاختیب  ی سؤال آخرش محوخند  از

 .شد  چیه ”بله!“کوتاه و سرد گفت:   یعل یهم، وقت

چ  دهان کرد  به   دیشا  دیبگو  ی گری د  زیباز  را  پسرش  بتواند 

به در اتاق خورد و بالفاصله باز شد و   ی اکه تقه  اوردیحرف ب

 :آرامِش سر داخل آورد

 !مامان؟ -

به دخترش    یج یرا پوشاند و با گ  یگوش  نییبا دست پا  مهیفه

 :ختچشم دو
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 ه؟یچ -

به گوش مادر نگاه   دهیهنوز چسب  یِ . به گوشدی لب گز  آرامِش

 :گرد کردعقب  یدوخت و با دستپاچگ

 .کنمی م دای! خودم پیچیه -

 .سرش بستو در را پشت رفت

فه  ی اقهیدق دلشوره  مهیبعد،  حرف   ی ابا  از  بعد  زدن که 

 .رفت  رونیبود، از اتاق ببا پسرش دوچندان شده نصفهمهین

 .جمع بودند  ییرایاش در پذخانواده ی همه 

مبل   ی هانوه دور  م  ی هاکوچکش   ر ی ز  ای  دندیدوی هال 

 .شدندینفره پنهان مدوازده  ز یم ی های صندل

مبل و داشت با   ی نشسته بود رو  زی خمین  -پسر بزرگش-   آزاد

 .زدی حرف م شی پدر و دامادها

برادرش  با زن  دایهم کنار همسرش جا گرفته بود اما آ  آرامِش

 .در آشپزخانه بود
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شد، سر    ییرایکه متوجه ورود همسرش به پذ   نیهم   میآقاعظ 

 :دیچرخاند و پرس شیبه سو

 باهاش؟ ی شد؟ حرف زد یچ -

حبس   خانممهیفه تودم    رون یب  کبارهیرا    اشنهیس  ی مانده 

که    دییپایاپن دختر و عروسش را م  ی که از باال  یفرستاد. وقت

 :انگورش بودند، به زمزمه گفت ی زدن به مربادرحال ناخونک 

 .زدم -

  هدف یست و بها برداشت. کنار آزاد نش چشم از آن   یافسردگ  با

مشغول باشند، شروع کرد به   شی هادست  کهنیا  ی برا  شتریو ب

 :خود ی ماساژدادن زانوها

 !یزدناونم چه حرف  -

  م یکردنش از نگاه آقاعظلحن زن و پشت پلک نازک   ی دلخور

ابروها پا    دند،یباال پر  ش یدور نماند. آزاد هم متوجه آن شد؛ 
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 ی مبل دور شانه   یپشت  ی پا انداخت و دستش را از باال  ی رو

 .مادر انداخت

بود داغ دل همسرش باز تازه شده و قصد    دهی که فهم  میعظ

 :سرزنش دارد، کوتاه گفت

 .شهیدرست م -

 .ابدی انیپا  جان ینشده، همبحثِ شروع  تا

فه  اما نگران  مهیدل  بود.  صدا  ی پر  گرفته   جیگ  ی بابت   ی و 

اخم   نیهم ی . براانداختیه قلبش چنگ مپسرش هم مدام ب

 :کرد

م“رو    یچ  یچ - ا  ؟”شهی درست  چ  ی کارا   نیبا  قراره   یتو 

 !درست شه؟

  ر ی محکم پلک زد و ز  دکرده،یموسف   رمردیساکت شد و پ   خانه

 .گفت ”ال اله إال اهلل“لب 
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بودند و    ستادهیو سمانه هم در درگاه آشپزخانه ا   دا یحتا آ  حاال

 ی . آرامِش براچرخاندندی ها ممبل  ی جمع نشسته رو  نینگاه ب

به دو طرف   برادرش سر  به  رو  خواهرش چشم درشت کرد، 

. دیلب گز  د،ینگاهش به همسرش ناصر رس  یتکان داد و وقت 

 .ره شدیرنگ مبل خانداخت و به تشک کرم  نییآزاد سر پا

 شانی العاده، بازوضع فوق   نیبه ا  توجهی ها بودند که بفقط بچه

 .راه بودشان بهو خنده غیو ج دادندی را ادامه م

 کهنیبه ا  تیاهمیکه در ذاتش بود، ب  ی ایطاقتیبا ب  مهیفه

 :لب به گله باز کرد  کند،ی را مکدر م  شیهاخاطر شوهر و بچه 

ا - اومد   کمه یکرد،    ی زاره یگر  کمه ی  نجا،یدختره 

درآورد، آقا دلش سوخت فرستادش معلوم   ی باز بم یغرمنننه

با محبت،    کهنیا  ی جاسر کوه! به   ی اشدهتو کدوم خراب   ستین

هرچ  با  دعوا،  زندگ  یبا  کنه  فور  شوی مجبورش  داره،   ی نگه 

 ” !چشم“گفت: 
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 :نگاه براقش را به همسرش دوخت  شده،ی حرص

آخه   - جنگلبان  یچ  ی عنیدِ  تو  کارشو  کرد  یکه   ،ی درست 

که بتونه پسرتو طالق بده؟    یگرفت  لیبراش وک  بره و  یگذاشت

 مرد؟ ی ها؟ تو فکر ندار 

از   ه،یبق  تیدنبال جلب توجه و حماکرد و نگاهش را به  بغض

 :فرزندان، دامادها و عروسش عبور داد ی رو

  م؟ ده یند نمویَنوزادو... چند وقته من آر ی بچه  هیزن تنها، با  -

سر کوه، اونم که    شی فرستاد  م؟دهیمو ندنوه  م؟ ده یند  زمویعز

 !مکه یحاج  یازخداش بود... رفت حاج

 .همچنان ساکت بودند و متأثر همه

د  میآقاعظ  همسرش    گری اما  تا  بگذراند  سکوت  به  نتوانست 

 که ی و آرام شود. رو به او خم شد درحال  دیهرچه خواست بگو

 :گفت  ی تندداشت. به  یشانیاخم به پ
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مم . اصالً برادرزاده ستین  بهی. غرمهبرادرزاده   ،یگیکه م  یاون -

پسرمو که    بینباشه، دوازده سال عروسم که بوده؛ تو شهر غر 

که ساخته. آخه    بودنشتیتروخشک کرده؛ با نبودنش و مأمور

بچه تو  همهیفه  یانصافی قدر  افرا  نوه  ی !  از  ت  عکس 

نبود تو   شیپ  ی هفته   نیهم  زنه؟یمدام زنگ نم  فرسته؟ینم

 !نجا؟ یروز آزادش اومد ا

دلگ بهحق   زن و  آن    ر یجانب  جلو  ”یانصاف یب“بابت   ی که 

 :بود، به دفاع از خود برخاستنثارش شده شی هابچه

ا  گهیم  ی جورهی - اومد    نجا،یاومد  مثالً...  ساعت    هیانگار 

که زود   مینشست، بعدم انگار ما دست دور گلوش انداخته بود

 !پا شد دررفت 

 :او، با اخطار نامش را خواند ی هااز حرف  زدهرت ی ح مرد

 !مهیفه -

 :و فوراً پراند فکریب زن
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 !...و مهیفه -

باغ  یول نداد.  گز  ظیادامه  درحال  دیلب    ش ی هالب   کهی و 

 :گرفت یحرفش را پ دند،یلرزیم

! بچه تا حاال سرجمع  شناسهیما رو نم   ن یَ! آرگم؟یدروغ م -

و   عمو  بار  ندعمهدو  ماهدهیهاشو  اگه   هی  ی اهفته   ،ی.  بارم 

شم بزرگ با من که مامان  نجا،یا  اردشیمادرش لطف کنه و ب

عادت کنه، زود    ادیی م  نیَکه آر  نی. بعدم همکنهی م  یبیغر

مگه بچه    م،یزنی م  م. زنگرهیم  شهی و پا م  ”خداحافظ“:  گهیم

تصو  تونهیم  یچ تماس  ثان   م،یری گیم  ی ریبگه؟   هیدو 

م  مش،ینیبیم مادره  ضع  ی وا“:  گهی بعد  !  نجایا  فهینت 

 .و تموم ” !دیببخش

 :دیناباورانه خند میعظ

م - ک  یگیخودت  کوه  سر  کوهه!  بش  یسر  داره   هی  نهینت 

 ره ی. مفتهیش  ونیروز در م  هیحرف بزنه؟    ی ریساعت با تو تصو
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خودش   ی شه، به کاراروز که تو خونه  هیجنگل.    رهیگشت؛ م

 نه یصبح تا شب ور دل تو بش   ادی . وقت داره برسهیش مو بچه 

  شش ی ن  یرکیرزیز  یو ه  ی غره بربهش چشم   ی واشکی  یکه ه

 اد یی م  قهیدو دق  یکه وقت  یی. توکنهی! افرا از ما فرار نم؟یبزن

از عل  نجا،یا راه    ”پسرم  ی برا  رمیبم“  ی روضه  ،یگیم  یانقدر 

بار گفتم نکن؟! چند بار؟  ! چند  ی دی م  شیکه فرار  ی ندازیم

امهیت یدختر    نیا“نگفتم   با  داره.  رو  ما  فقط  ه   نی.    ی کارا 

نگفتم؟ باز تو    ؟”ی دی م  ش یراراز ما هم ف   ،یکنی تنهاترش م

 !؟ی شو از اون بدبخت داربعد گِلِه ،یکنی کار خودتو م

 :چانه باال انداخت مهیفه

پسر   ،ینه گِلِه از اون ندارم! گله از تو دارم که افرا رو برداشت -

بکنه،    ی بگه، هر کار  یدختره هرچ  ن یدور! ا  یخودتو انداخت

چشمش    ی هم جرئت نداره بگه باال  یکچی. هی ریگی پشتشو م

 افرا؟  ایتوئه  ی بچه یعل  ؟یابروئه! اما پسر خودت چ

 !افرا -
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را هم ساکت کرد و    شیهاحتا نوه  بارنیا  رمرد،ی داد پ  ی صدا

  ده ی قلب بگذارد و ترس ی باعث شد زنش شوکه شود، دست رو

 .بماند اشره یخ

محتاط   کهن یا  ی برا  آزاد  و  آرام  بخواباند،  را  باالگرفته  تنشِ 

 :گفت

 !باباجان -

حرص   یشدنآرام   گرید  میعظ  یول از  داشت  نبود. 

سر پشت   ی. طاقت نداشت کسوختسی م  مهیفه  ی هایانصافیب

بگو  م یتیدختر   نامربوط  سدیبرادرش  به  صدا  نهی!    ش ی زد. 

 :دیلرزیم

 ر یداداشمه! افرا ز  مِیتیمنه! افرا    ی افرا دختر منه! افرا بچه  -

 !جز من نداره به کسوچ یدست من بزرگ شده! ه

 :. ادامه داددیلرزیاش را باال گرفت. ماشاره  انگشت
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بخواد در حقش بد کنه، بد بگه، من هستم! من    یپس هرک -

بچه  وقت  ی پشت  چون  هستم،    جده ی ه  فدهیه  یداداشمم! 

ا  با  بود،  پ  دونستیم  کهنیسالش  من  پسر  دختر    هی  یدل 

و من   شهیم  یگفت زن عل   یست، از سر عاشق گوررفته بهگور

نزدم تو گوشش! من جلوشو نگرفتم! من گذاشتم عقد کنن و  

ت شهر  وبرن  بود، بیغر  اون  بچه  افرا  کردم.  من  اشتباهو   !

  ی خالی خال  دینبا  دمیفهمیکه م  یعقل بود، عاشق بود، منکم

نص با چهارتا  اون    ی خونه   فرستادمشی م  حتی و  پسرم! حاال 

زندگ سال  دوازده  شده.  بزرگ  حاال    یبچه  نزده.  دَم  و  کرده 

جبران   به  پشتشم!  منم  شه.  جدا  خواسته  حاال  شده.  عاقل 

رسگرفتنشل تهش  که  ا  دیم  تصم  نجا،یبه  هر    ی می پشت 

 !هستم چون افرا دختر منه رهی م بگبرادرزاده 

پرتأک  هانیا نگاه   دی را  تاب  برخاست.  و  به چشم گفت  کردن 

کم نداشت.  را  فرزندانش  و  به   یهمسر  ترساندن  هم  خاطر 

کوچکش شرمنده بود اما توان نداشت بماند و با لبخند   ی هانوه
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گزان  و سمانه که لب   دایآ  نیرا درست کند. از ب  ی زیو آغوش چ

م نگاهش  نگران  کشو  کردند،ی و  در  از  و  درون   ییگذشت 

 .رفت رونیبآشپزخانه، 

هم   ی. مردمدندی غلتیهم م  ی رو   ایدر  ی هادورتر، موج  یکم

تر  طرفرا آن  شانی هان یدر ساحل. ماش  ایدر آب،    ایبودند:  

رطوبت   یاصل  ل یبه دل  ،یشرج  وریشهر  ی پارک کرده و از گرما

 !رو آورده بودند  ا،یهوا، در

ت  ی نه یس رودیکش  ریمرد  به  چشم  و    ریتصو  نیا  ی .  بست 

 .قلبش فشرد ی هم و کف دستش را رورا به   شیهاپلک 

زمردی م  آخر آخر  ا  ری !  وقتش هم مردی م  ت،یمسئول  نیبار   !

زندگ سال  شش  و  شصت  شده کرده   یبود.  پدر  بود.  بود. 

  گر یبود. د  دهیرا د  ش یهابود. نوهرا سروسامان داده   شی هابچه

  گرید  شتر،یب  ایتر  چه کند؟ دو سال کم   خواستی م  شتریعمر ب

 خورد؟ یبه چه دردش م 
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 اش ی شانیسوخت. عرق به پ  اشنه یس  ی سوخت. قفسه  قلبش

افتاد که چهره   ادینشست. و درلحظه،   برادرش  اش را لبخند 

 !بسته شد و راه نفسش باز  شی. گلوکردی مهربان و محجوب م

بگ  یسع دم  محتاطانه  باردی کرد  هنوز  . کردیم  یزندگ  دی. 

بود؛   مبه مجبور  اگر  افرا.  هم  مرد،یخاطر  تمام   حاالن یاگر 

کس  گر ید  کرد،یم را    میت یپشت    خواستیم  یچه  برادرش 

رنج  رد؟ یبگ دخترک  آن  سالگ   ی اده یدپشت  سه  در  که    ی را 

 .پدریب ،یبود و در پانزده سالگشده  مادریب

 :آزاد را ی . بعد هم صدادیسر شنرا از پشت  ییهاقدم  ی صدا

 !بابا -

کف دستش را باال برد و   حرفیسر چرخاند. آزاد ب  زحمتبه

کپسول    میپدرش رساند. عظ  ی شدهلرزان و چفت  ی هابه لب

 .دندان شکاند و در دهان نگه داشت ر یقرمزرنگ را ز
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. خودش  ندیدر بنش  ی جلو  ی پلهتک   ی کرد تا رو  تشیهدا  آزاد

را   شیهاو شانه   د یهم کنارش جا گرفت، به پشت او دست کش

 :ماساژ داد

ز - برات  گرفته،  درد  قلبت  االن  حتماً  گفت   یرزبونیمامان 

 .ارم یب

 .در لحنش بود ی محو ی خنده 

کم  میعظ حاال  بست.  پلک  عذاب دوباره  داشت  وجدانش  کم 

تند حرف زده بود و بد.   مهیها با فه بچه  ی . جلوشدیزنده م

  د ی . گرچه مقصر خود زن بود اما او نبارفتیاز کوره درم  دینبا

 .کرد یم شتریو تشنج را ب  دادی بحث را ادامه م شی پاهم

پسر چهل و دو    ی مستأصل و ملتهب پدر، برا  ی افه یق  دنید

 :داد هیرا به خود تک میاش آسان نبود. تن عظ سه ساله

 ه ی  زد،ی رو م  یآروم باش باباجان! حاال مامان دلش سوز عل  -

ا  ی زیچ خودتو جوش  همهنیگفت.  چرا  که!  نداره  آوردن 
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هم    ؟یکنیم  ت یاذ  ی جورنیا و  داداش  هم  قول خودت،  به 

 .داداش االن دوتا آدم بالغ و عاقلنزن

راحت   ی هارگ  حاال  بودند.  کاسته  را  مرد  درد  تر  گشادشده، 

 :دورگه گفت یی. با صدادیکشینفس م

ف که بره حر  یافرا رو دادم به عل   یعاقل و بالغن که نشون -

اونا   ی . غصهیبزنه باهاش، بلکه بتونه زنشو برگردونه سر زندگ

 .با خودشونه میبا هم بمونن، تصم ای رنیرو ندارم. طالق بگ

 :دم گرفت قی حد توان عم  تا

رو داره جز   یخاطر افرا. اون دختر کبه  ارمییجوش م  یول -

حرف   ی طورنیسرش امن؟ جز ما؟ حقشه ما خودمون پشت

 ی شد، مردم چ   یرسم   نایکه طالق ا  گهید  ی بعد، دوفردا  م؟یبزن

 م؟یگیما خودمون بدترشو م یوقت گنیم

 :اخم کرد آزاد 

 !آخه پدر من؟   ی خوری مردمو چرا م  ی نزده حرفِ زده   ی غصه  -
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 :با درد نگاهش کرد میعظ

اون   - نچون  حقش  است یبچه  اگه  تو  و    ،یینجای.  زن  االن 

دار  یزندگ بچه  ا  ،ی و  مامانت  و  باالسرت   همه نیمن  سال 

  ن یا  ی سه سالش بود مادرش رفت. شد آواره   ؟ی . افرا چمیبوده

شد.   دیباباش. بعدم که عاصِم شه  شی ما، پ  شی در و اون در؛ پ

...  ی پدریب  ،ی مادریش؟ بدختر چند سالش بود همه  نیمگه ا

  د ی. نددیو پسر من ند  شیاز حرف دلش و عاشق  ریبعدم که خ 

 .که دوباره خودشو آواره کرد 

افرا در    ی هابود. مجبور شد مکث کند. حرف بسته شده  شیگلو

 گه ید“بود و گفته بود:  کرده   هی. آمده بود، گرزدیگوشش زنگ م 

کردم اما پسرت منو دوست نداره.   یسع  یلیعمو! خ  تونمینم

که بعد    ستیعمو! حق من ن   ست ی حق من ن  ن یا  یدونیتو م

 ” .باشهسال، شوهرمم دوستم نداشته همهنیا

پ   دست ملتهب  دیکش  یشانیبه  از  و   ی هاحرف   ادیشده 

 :اش، ادامه دادبرادرزاده 
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ن - بچه  اون  ن  همهنیا  ستیحق  حقش   مهی فه  ستیعذاب. 

اون پشت  بق  ی جورسرش  دختر    بتشوی غ  هی بگه؛  حق  بکنن. 

 .ستیعاصِم ن

 دینداشت بگو  ی ز ی اش را فشرد. چمتأثر از حال پدر، شانه   آزاد 

. فقط کنار  کندیرا درک م   شی هابفهماند حرف   میکه به عظ

 :گوشش آرام گفت

 !آروم باش باباجان -

  کرد ی پسر، پدر را افسرده کرد. احساس م  ِیسرسر  ی دلدار  نیا

 ی رو  قدرنیچرا ا  فهمدینم  ی. کس فهمدیدردش را نم  یکس

کسبرادرزاده  است.  حساس  چه   فهمدینم  یاش  واقعاً  افرا 

زندگ  دهیکش زن   آوردندیم  ادیبه    ی. همه فقط وقتاشیدر 

کودک  در  نوجوان  یجوان  لحظه  میتی   یو    ،ی الحظه   ،ی اشده، 

م ه  کردندیسکوت  بعد،  ترحم.  به حالش   ک یاز    ی اثر  چی و 

 .شدینم دهید شانی ها در رفتار و حرف  یدرک واقع
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م  میعظ   نیا  و افسرده  مکردیرا  خسته  مستأصل  کردی .   .

دستکردیم مرد  م.  را،   زدی وپا  زنش  بفهماند،  را  منظورش 

نم خانواده و  کند  ماجرا  عمق  متوجه  را،  تقال توانستیاش   .

 .توانستی و نم کردیم

برا  نیا  و م  شینتوانستن  مآمدیگران  احساس  در    کردی. 

از به  ،یشصت و شش سالگ کردنِ  و بزرگ   دن یکشدندانبعد 

ها  خواندن، بعد از سالها درس ترش، بعد از سالبرادر کوچک 

 غ یت  ی لبه   ی رفتن رومردم و راه   ی های زدن با گرفتارسروکله 

بوده و   موفقآن   ی تا چه حد در برقرار دانستی که نم ی عدالت

بزرگ  از  بعد  کرده،  اشتباه  را  فرزندش،  کجاها  چهار  کردن 

ازدست  کردنی صبور غم  از  در  مراقبت  برادرش،  رفتن 

که    یدوراه  همهنیاتجربه، بعد از    همهن یاش، بعد از ابرادرزاده 

 ن یترو ناتوان  ستیخال  شیهاها از سر گذرانده بود، دستآن

 .مرد جهان است 
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حتا در گفتن،    ی آرام باشد و بماند؟ وقت  توانستیطور مچه   پس

قانع چهدر  بود،  ناتوان  و  الکن  زنش  مکردن   توانستیطور 

 رد؟ ی سخت نگ

سال  یقاض شن  ی هابود.  را  مردم  متهمان،   ده ی سال.  بود. 

 گفتی م  انشیسال  ی ها. تجربه شاهدان، مجرمان؛ آدم  ان،یشاک

سرقت، هزار بُعد دارد.    ک یشده، مثالً  تمام   ی دادهاتفاقِ رخ  کی

 ی از ندار   یو متشاک  دیگویاز خسارتِ وارده به مالش م  یشاک

 .داده وقشس ی دزد ی سو که به  یچارگیو ب  یو بدبخت

قدر طالقِ ساده، چه  ی پرونده   نی که ا  دیدی، به چشم مهم  حاال

نگاهش   ی داشت. هر کس جور دهیچیپ ی شهی عمق و رگ و ر

به   یکی  ،یبه عل  یکی  داد؛ی حق م  ی. هر کس به کسکردیم

 !ها، خود حق گم بودندادن دادن و حقحق  ن یا انیافرا. و م

از اشتباه خودش    زیچکه همه  د یدی. مدیدیآن را م  میعظ  یول

برادرزاده  پو  ادامه  پسرش  اشتباهات  با  و  شده  آغاز   دا یاش 

افرا. م  یکه هم عل  دی دیبود. مکرده  و    دیدیحق دارد و هم 
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م  دیدیم نم  دیدیو  د  توانستیو  داشت   دیبگو  هاده یاز  و 

 . ...و  دیترکیم

عرق   کف صورت  به  را  دستش  کشکرده دو  با دیاش  بعد   .

پسرش را فشرد. و غبطه خورد به حال    ی زانو  رنگ،یب  ی لبخند

که به دلش    ییهاآدم   یبه کوچک  یتوجهیمقابل، که ب  ی ایدر

 .دیغلتیو بدون مکث م   داریپا زدند،یم

بود.   دهیداشت خزر. مرگ د  زی برانگاحترام   ییِاعتنا یب  جورکی

د آدم   دهیخون  قتل،  همه یجنگ  ی مایهواپ  ،یکش بود.    زی چ. 

کوچک،    ی هاآدم  ی های دگیچی بود خزر و هنوز فارغ از پ  دهید

بود و در ذات انسان نبود، موج   عتیکه در ذات طب   یبا آرامش

بود. مثل    هایکشت  و  های و باردارِ ماه  دیکشیو نفس م   زدیم

 .مادرِ بزرگِ صبورِ آرام  کی

 یحواسیمادر، همان وقت با ب  کیآدمِ کوچک ناآرام،    کی  و

! دستش درد گرفته بود  کردیرنده م   ینیزمبی در آشپزخانه س

س همچنان  و  نبود  آن  متوجه  توان،   ی نیزمب یاما  تمام  با  را 



217 
 

. داشت به بردن و سپردن  دیکشی محکم و تندتند به تن رنده م

 .کردیفکر م  هیبه مرض نیَآر

  ی کیپالست   نینشسته بود. ماش  شی پا  نییهم درست پا  پسرک 

دستش و    ی و از سرعت باال  بردی را دور خود راه م  رنگشیآب

بود. شده   زدهجانیموکت، ه  ی رو   نیماش  ی هاسُرخوردن چرخ

 :گفتیلب م  ری و ز دیخند یم جانیه  نیبا هم  یگاه

 !تیوووم! د -

از ز  ی بازرا هل داد. اسباب  ن یماش  کباره ی دستش    ری کوچک 

او، متوقف    ییافرا رفت و با برخورد به دمپا  ی پا  ی سوو به  دیلغز

 .شد

حال که تصادف کوچک، مادر را متوجه پسر کرد. درهمان  نیا

و   اریاختیگرفت. ب نییسر پا د،یکوبیظرف م ی رنده را به لبه 

 :ناگهان، لبخند زد یو سرشارشده از آرامش دی بلند نفس کش

 !ه؟ آر ؟ی جونم؟ تصادف کرد -
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زده از خطاب مادرش، دستانش را باال برد و از ته ذوق   نیَآر

 :دیدل خند

 !اَوو -

قلب زن را در مشت گرفت. دلش خواست    ندیخوشا  یحرص

اش را محکم به تن خود فشار دهد. با همان زبان کودکانه بچه

 :گفت

 !آخ! جانِ اَوو؟ -

 .ستاد یای سرپا م  نت،یگرفتن از در کابحاال داشت با کمک   نیَآر

ظرف را پوشاند.   ی رو  یکیپالست  ینیس  کیدست شست. با    افرا

پا نشست. دست دور   ی ، روپسرش  ی ستاده یکنار قامت کوتاهِ ا

وقت  نیَآر و  از خوش  یحلقه کرد  و   دیکشیم  غیج  یپسرک 

هم، بدن نرمش را به  ی رو دشدهی کل ییهابا دندان د،یخندیم

 .گرم خود فشرد ی نه یس
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دارش، و با دست نم  دیاش را بوسبچه  ی . گونهستادیصاف ا  بعد،

 .مرتب کرد یاو را کم  شانیپرشه یهم ی موها

 :گفت نیَآر

 !نه -

 .دی سر عقب کش  و

 :دیخند افرا

 !شلخته -

 :اشاره کرد نکیس  ی تو ی با انگشت به رنده  نیَآر

 !بید -

  ره ی باالرفته، بروبِر به پسر کوچک و باهوشش خ  ی با ابروها  افرا

 .اش گرفت و سر به دو طرف تکان دادماند. خنده 

 ی را گرفت، آن انگشت اشاره   نیَ بود. دست آرروشن شده  دلش 

 :دیحال پرسکوچکش را به دهان برد و درهمان ی باالمانده 
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 ب؟ید -

رنده او    دنی. دد یکش  رونی دست خود را از دهان مادر ب  پسر،

به   خوراکرنده   بی س  اد یرا  که  بود، موردعالقه   یشده  اش 

و کف دستش را    شی دادن پاهاانداخته بود. شروع کرد به تکان

 :افرا زد ی چند بار به شانه

 .بیمَ! د -

و باز    دیکش  نیی بچه را پا  دیشکم سف  ی بلوز باالرفته از رو  افرا

 :دی صورتش را بوس

. تو فقط بید  ب،ید  ب،ی. دکنمیدرست م  بی باشه! االن د -

 !بیبگو د

دندان   طنتیپرش  ی لبخند  نیَآر که  نما  ش یهازد  به    ش ی را 

 :گذاشتیم

 !نه -

 :د یزد و خند اشی شانیبا نوک انگشت به پ افرا
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 !شقکله -

آر  خم تا  پا  نیَ شد  از    ن ییرا   بی س  نیآخر  خچالی بگذارد، 

 .در آمد  ی رنده کند که صدا  ش یرا بردارد و برا ماندهیباق

که   ینیَآر  ن،یهم  ی . دستانش سست شدند و براستادیا  قلبش

زم  شی پاها جا  ی ول  ده یرس  نی به  و    ییهنوز  بود  نگرفته  را 

و    دیخورد. زن زود به خود جنب   ن ینداشت، با باسن زم  یتعادل

از ا بچه کامالً رها شود، دستش را حائل پشت او    کهن یقبل 

 :کرد

 !ی وا ی ا -

  ر یکند و غافلگ  شی طور رهاکه انتظار نداشت مادرش آن  نیَآر

با چشمان  هی گر  ری . زدیترس  یبود، کمشده از    ینزد. فقط  که 

حالت   دنیماند تا با د  رهی بودند، به افرا خبازتر شده   ی حالت عاد

 !نه ایکند  هیگر دی که با ردیبگ میاو، تصم  ی چهره 



222 
 

آغوش کش  افرا به  را  او  و مضطرب.  شده . گنگ  دیدوباره  بود 

چون فقط   خانمجه یخد  ایپشت در است    هیمرض  ای  دانستیم

 ی . ولکوفتندیدر خانه را م  میها در ساختمان بودند و مستقآن

 بود؟شده ی ته دلش خال طورن یپس چرا ا

 ”یخاطر علبه “از اعماق وجودش جواب داد:  ییصدا

د  محکم زد.  آن   روزیپلک  امروزش  طوالنتا  و  سخت   ی قدر 

  رون ی هاست پا از واحدش بسال   کردی گذشته بود که حس م

ند را  و مردم  آمادگاستده ینگذاشته  نداشت کس  ی!  را    یهم 

میعن یانگار.    ندیبب مجبور  اگر  عل  شدی...  حضور  در    یبابت 

 .نداشت ی فکر چیه گفت؟یم  دیدهد چه با ح یاش توضخانه

شق  اشی شانیپ به  آر  ی قهیرا  نگران  نیَکوچک  از حس   ی که 

ممادر ساکت شده هال که  از عرض   گذشت،یبود، چسباند. 

 .اتاق بود ی . هنوز تودیرا ند یعل
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به   شی با پا  ی. انگار کسستادیو پشت در ا  دیکش  ی قیعم  نفس

م پاکوفتیآن  بازش که کرد،  مانده  ی رو  ی !   ه،یمرض  ی هوا 

ه  زور ساو که به   ی احمقانه  ی افهی کرد و ق  قیحدسش را تصد

بغل نگه    ریرا ز  اشیظرف را در دست و با مشقت چادر رنگ

 !اش شدخنده  دن یپررون یداشته بود، باعث ب

 :او هجوم برد ی سوبه یبا شادمان نیَآر

 !یض -

 :و چشم گرد کرد  دیفوراً عقب پر هیمرض

 !! تو بغل مامانت بمونهایحمله نکن -

 .دیطور خندان پسرش را عقب کشهمان افرا

برخورد. اخم کرد و قهرکرده، تنش را به تن مادرش    نیَآر  به

مرض  به  گونه  هیکوباند،  و  کرد  روپشت  را  افرا   ی شانه  ی اش 

 .گذاشت

 :به لب گفت شخندین زن
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 ؟ی! خوبزمیسالم عز -

 :داد  ریی، تغ"سنجد"عروسک   ی را مثلِ صدا ش یصدا هیمرض

 !وو اَسالم مامان -

. بردی کار موقت خنده به  نیَبود که آر  ی اکودکانه  ی واژه   ”اَوو“

وقت  ی اکلمه وقت   ” اَو“  شدیم  هیگر  ی هاکه  که   ییهاو 

مادرش لوس کند و توجه و محبتش   ی خود را برا خواستیم

تبد جلب،  به  ”اَوا “به    شدیم  لیرا  از اما  منظورش  کل  طور 

 .بود ”افرا“ هانیا ی همه 

پ   یکی  هیمرض سه  ک   یدستش یاز  از  کوچک    ی هاکی پر 

 :گرفت و سرخوشانه گفت اشه یرا به طرف همسا اشیخانگ

 !! رو ابرامزمیخوبم؟ نه عز -

 :. آن را گرفتدندیافرا باال پر ی ابروها

 .یمرس -
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چشم  رهی خ  و صادق   ی هابه  همسا  ساده،  درخشان   ی ه یو 

 :سومش، گفت ی طبقه

 !؟ی قدر باال رفته خدا رو شکر! حاال چرا اون  -

که فقط با   یبود، ظرفشده  یدستش خال  کیکه حاال    هیمرض

نگه داشته بود،   گرید  یدستش ی پ  ی هاکیک  ی دو انگشت و رو 

ها جلب شد. تر گرفت. افرا تازه توجهش به تعداد ظرف راحت 

 .تا بودندچرا سه  دینفهم

 !کردم دایمو پچون باالخره قصه -

 :افرا بازتر شدند چشمان

 !؟یچ -

 :به خود گرفت ی اانهیموذ ی افهی ق هیمرض

 !یفهمیتا کاج تو محوطه نگاه کن، م از پنجره به سه -

 .ماند اشره یاز جواب نامفهوم او، فقط خ ترشدهج یگ افرا
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ا  رتری د  هیمرض به  او  آمده و شده  نیاز  بود مستأجر  دهستان 

خانه  نیسوم م  ی واحد  افرا  نو  دانستیآقاقربان.   سنده یکه 

پرش   ی است. دختر با    طنت،ی بود جوان،  و  از شور و شوق  پر 

 ر ی . غزیچوجدآمده نسبت به همه کنجکاو و به   ر،ی متح  ینگاه

که چون چند   دانستیخود او، افرا م  ی هاطبق گفته  ها،نیاز ا

  ی از شهر فرار کرده و برا  سد،ی بنو  ی زی نتوانسته بوده چ  یماه

 .داستان، به کوه آمده  کیدنبال تمدد اعصاب و به

 :زد نیَبه کمر آر  هایدستش ی از پ یکی ی با لبه  هیمرض

 ی آره؟ اگه قهر  ؟ی قهر کرده  یبا ض   یعنیپسره! االن    ی هو -

 !رمی رو از مامانت پس بگ کایمن ک

. فقط از اخم  دیگو ی چه دارد م  دیفهمی به او نگاه کرد. نم  نیَآر

گرفت   جهینت  طورن یا  اشهیمرضخاله   یشانیپ  ی رو  یمصنوع

لب کج    یبود! با بداخالقکه دعوا دارد. تازه بغلش هم که نکرده 

 :کرد
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 !بد -

مرض  ریز  افرا و  زد  پوکرف  هیشب  ه یخنده   ی تو   سیشکلک 

 :شد  هارسان ام یپ

 !ی لعنت ادیی رک داره بار م  یلیپسرت خ  -

 .زن شدت گرفت ی خنده 

مرض  ییآنجا  از دست  نم  ه یکه  و  بود  انگشت    توانستی پر 

 :پسرک چشم دراند  ی فقط برا  اورد،یباال ب  دیاش را به تهداشاره 

 .بَده یک دمیبعداً نشونت م -

که حاال   اشیشگیهم  یدرآورد و بعد، با همان سرخوش  زبان

در واحد   ی جلو  بارن یشد و ا  ریها سرازبود، از پلهچند برابر شده 

 .ستادیا خانمجه یخد

 که ی که از او گرفته بود، لبخند به لب و درحال  ی ای با انرژ  افرا

در را بست. ظرف را با همان    رفت،یپسرش م  ی صدقهقربان

ساعدش نشسته بود، گرفت و با دست    ی رو  ن یَکه آر  یدست
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رو   کیک  ی اتکه   گر ید و  کرد.    ی جدا  نرم  انگشتانش  نوک 

دهان    هرا ب  ینیریش  رفت،یحال که به سمت پنجره مدرهمان

 .پسرش برد

که دوشادوش هم    یسه کاج  ی ه یسا  ریمحوطه و ز  ی تو  رون،یب

کش پ   دهیقد  دوازده  ده   شان ی هاه یچهارپا  ی رو  رمردیبودند، 

 .زدندی نشسته بودند و حرف م

پر  ی ابروها باال  آنجاست. بود قصه گفته    هی. مرض دندیافرا  اش 

 اش بودند؟قصه  رمردهای آن پ یعنی

عج  لب دختر  او  کرد.  د  ی بیکج  و  به   ی گرید  دیبود  نسبت 

دار  وسالچند مرد سن   یدر دورهم  یداشت. افرا ول  زیچهمه 

 !قصه بود  کیچون خودش وسط  دی. شاد یدینم ی اقصه

دور جهان را    د،یفهمیاو را م  ی اگر ماجرا   هیزد. مرض  پوزخند 

نم  ی اریدنبال  به بود،  خانه  در  م گشتیکه  پشت   نشستی! 

 .نوشتیرا م بش یغر ی هیهمسا   نیتاپش و داستان هملپ
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دوباره به تنش هجوم    یرا فوت کرد و چون افسردگ  بازدمش

 کهن یآورده بود، از پنجره دور شد. به پسرش نگاه کرد که با ا

داده   ی لقمه قورت  را  پرسروصدا کوچکش  داشت  هنوز  بود، 

 :آوردیدرم دنیجو ی ادا

 .هَم. همَ -

نشاند. دست درون   نیزم  ی را رو  نیَپا نشست و آر  ی . رودیخند

طره   شیموها و  آن   یشانیپر  ی فروبرد  رواز  از  را   ی ها 

 :عقب زد اشی شانیپ

 درست کنم؟   بید ای ؟ی خوری بازم کِک م -

سخت    شیبازتر شدند. انگار انتخاب برا  نیَدرشت آر  چشمان

 :بود که گفت

 .. کِک. هَمبید -

پسر قلبش بود.    نیاطوارش ماند. ا  ی ره یآمده خکش   یبا لب  افرا

همه بود.  همه   ی عشقش  عل   یاعالقه  ی عشقش.  از  که    ی را 
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. و انگار قانون عالقه  نیَبود در آرخالصه کرده   جاکیبود،    دهیبر

منتقل   گر یبه کس د  ی بلکه از کس  رفت ینم  نی بود: از ب  ن یهم

 !شدیم

 :دیکش  ی بلند نفس

 . باشه؟ی کِک بخور ارمی ! برم پارچه بجانیبمون هم -

آن   ی سرهم پلک زد و افرا دلش خواست رودو بار پشت  نیَآر

از خود درآورد    ییدارش را ببوسد. بچه صدابلند و تاب  ی هامژه 

ننامفهوم کلمات  از  را    یول  اشنصفهمه یتر  منظورش  مادر 

 .دیفهم

به    ینگاهمیبه دست به آشپزخانه رفت. سر راه، ن  یدستش یپ

ت انداخت. قلبش  اتاق  باز  تنش باال رفت.   ی دما  .دیکش  ر ی در 

آنِ بد، فوراً سر به دو طرف تکان داد    نیگذشتن از ا  ی بعد، برا

 .مخصوص غذاخوردن پسرش را بردارد ی و رفت که پارچه
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برداشت،    کی وقت  کیدانه ک  کیکاسه  و    یدرونش گذاشت 

در    هیبه نبودن مرض  داد،ی قرار م  خچالی  ی را تو  یدستش یپ

  ن یاش، آرَبود دنبال قصه  دهیواش فکر کرد. حاال که او د خانه

با کجا  بود    برد؟یم   د یرا  مزاحم   ایبخواباندش    ایمجبور  باز 

 .شود خانمجه یخد

نشاند و کاسه را    شیرا رو  نیَهال پهن کرد. آر   ی را تو  پارچه

چنگ زد،   کیپسرک گذاشت. او که با ذوق به ک  ی رو  ی جلو

 :صورتش گرفت ی اش را جلوافرا انگشت اشاره

 ! باشه؟ا یخوریم ینیشیم جان یهم -

خنده  ی زیچ  نیَآر فقط  دندان  ی انگفت.  که  رو    ش یهاکرد 

 .برق زد طنت یشدند. نگاهش هم از ش 

کنار پسرش   یتوأمان. کم  ی مهتاب شد: اخم و خنده آفتاب   افرا

 .او کامالً گرم خوردن شد، به آشپزخانه رفت یماند و وقت
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لقمه  کهنیا  با سه  مالش   ی ادو  دلش  بود،  خورده  صبحانه 

گرسنگ  رفتیم کتریاز  رو  ی .  و  کرد  پر  آب  از  والور    ی را 

 .گذاشت

حتا صبحانه هم نخورده بود. بعد،    ی ذهنش گذشت که عل  از

آمد که هنوز مثل   نگران آن مرد    ک یاز خودش بدش  مادر 

از خودش    کهنی اتاق بود! بعد، از ا  ی رفته تو  ی کرده لج  ی گنده 

ناگهان   ز،یچبود، از همه  ینگران عل  کهن ید، از ابدش آمده بو

 .خسته شد  ق،یو عم

م   گرانید بر  کردندیفکر  است.  است. کندن   دنیساده  ساده 

بر است.  درع  دنی ساده  و  کندن  عمر،   یباق  ی برا  حالن ی و 

 .فرزند مشترک ماندن، ساده است کیدوست، خواهر، مادرِ 

هنبود هم  زشیچچ ی.  نبود.  نم   نیساده  نگران   توانستیکه 

م-  یعل  یگرسنگ عصببه  دانست یکه  و  بدخلق   اشی شدت 

 ی به چه عنوان دانستی که بود اما نم نینباشد، و هم  -کندیم

هم و  نگران  ن یهست،  جدا    اش،یکه  بود  قرار  که  حاال  حاال، 
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با م-  داشتیم  یعنوان  دیشوند،  ، -قانهیرف  ای  بودی خواهرانه 

ب  زِی چ  نیهم د  ی ورا  ت،یاهمیکوچکِ  فکرِ  و   گرانِ یطاقت 

 !بود بیوغربیگره و عج سخت و گره  اطالع،یب

سهم خودش زد، آن را    ی مهیبه ن   ی را نصف کرد. گاز  یبیس

  ک یدر    گرید  ی مه یکردن نگذاشت و مشغول رنده   نتی کاب  ی رو

 یخود را که کامل خورد، قاشق کوچک  ی شد. نصفه  ینعلبک

 :برداشت و به هال رفت

 !ب؟ید -

 ف ی را خرد و ح  ک یک  ی همه   نیَ آر  زد،ی که حدس م  طورهمان 

درست گاز  سه  دو  حتا  و  بود.   یوحسابکرده  نخورده  آن  از 

براساختی خشک نم  ی های با خوراک  ادیپسرک ز  ن،یهم  ی . 

 :زده دست زد و بلند گفتذوق 

 !ــبید -

 .لبخند به لب مقابلش نشست افرا
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و تمام سطح   شی پا  ر یکه ز  ییهاک یکبه خرده   توجهی ب  نیَآر

به طرف مادرش هجوم   یبودند، با خوشحالپارچه را پر کرده

زانو، دست، س بعد شانه  نهیبرد.  را چسب  ی و  ا  دیاو  . ستادیو 

 ی برد و پوره   شی که افرا قاشق را پر کرد، پرعجله سر پ  نیهم

 .قورت داد  دهینجودهیرا، جو  بیدار سآب 

  ی گفتنش، به گوش عل  ”بَه“  ”ب ید“  ”اَوا“اش،  پرخنده   ی صدا

 .دیرسیم

  ک یوپا تا نزد. چهاردستدیرا ستون کرد و تن باال کش  دستانش 

دراز بود.   شی پا  ک یزد.    ه یکنار چهارچوب تک  واریدر رفت. به د

 ر یزانو و دستش را ز  ی را از زانو جمع و آرنج را رو  گرید  ی پا

 .چانه ستون کرد. پلک بست. گوش سپرد

. نشستیم  یمحو به لب عل  ی و لبخند  رفتیصدقه مقربان   افرا

 شد؛یزنده م  یو قلب عل   کردی م  طنتیو ش  زدی نق م  نیَآر

قفسهآن  دیتپیم که  م  اشنه یس  ی چنان  افرا .  گرفتیدرد 

 کرد ی پسرش را دعوا م  ی چندان جدپرمهر و نه   شد،یم  یعاص
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عل لبخند  خ  یو  خاکستر  ی ره یکه   کش بود،    رنگی موکت 

و    ”نه!“و    زدیم  ی اکودکانه   غیو سرتق ج   یشاک  نیَ. آرآمدیم

و با   دیخندیم  حواسی و ب  اریاختیب  یو عل  گفتیم  ”ما بد!“

 :کردیم هیخود واگو

 !شقکله -

 !بذارم  ییبمون، برم چا نجایا -

 :زده داد زدحرص  نیَرا گفت، آر  نیکه ا افرا

 !بــد -

رفت. تپش قلبش آرام گرفت و مُرد. دستِ   یاز لب عل   خنده

  ی دم گرفت. تو  قیو عم   دیکش  یشانی چانه را به صورت و پ  ریز

 .گاریحسرت پخش شد: مثل دود س  اشنه یس

وقت؟ رساند. چند ساله بود آن   وار یرا عقب برد و به د  سرش

چهار    ستیب ن  ستیب  ایو  ساله.  پنج  داشت.   از یو  دوست  را 
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م تصور  را  او  بود.  خانه   کردیعاشقش  تخت  در  در  حتا  اش. 

 .استمادر فرزندشان  کهی درحال کردی خوابش. او را تصور م

و    اهایرفت و تمام آرزوها، رو  ازی نشد. ن  هان یا  کدامچ ینشد. ه  و

  ی شد. قلبش خال  یخال  یشدند. خود عل  یخال  یتصورات عل

 .هم  شیایشد، دن

  ی عل  یاش بود و حتا در تختش. ولافرا بود. افرا در خانه   بعد

مانده بود.   یطور خالبا او را نداشت. پس همان   یزندگ  ی آرزو

مراقبش بود و او   شهیهم  ی اداشت، عالقه  یزن داشت، زندگ

هم سفت   رونیاز درون پوک بود و از ب  ینِ  کیهمچنان مثل  

 .و سخت

بچه که دندان درآورده بود و زبان   نیپسر... ا  نیحاال... اما ا  اما

 .بچه نی. ازدیبود و سر مادرش داد م باز کرده 

آر  گر ی د  زِی چ  کی آرزوهانیَبود  از آن جنس  نه  جنس    ش،ی . 

افراازین جنس  از  حتا  نه  سال   یی.  عادت  که  محبتش  به  ها 
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را    یخال  یِمحبتش هم نتوانسته بود عل  ی با همه   یبود ولکرده 

ا کند.  بود.    نیپر  خودش  جد  کیپسر،  آدم   کی.  دیخلقت 

که   دهبازکرزبان ی درآورده دندان ی موجود کوچولو کی. دیجد

م  یخال  یِعل پر  تهکردیرا  قلبِ  خنده  ی.  با  را،    ی ها پدرش 

تپمعصومانه به  خالصش،  حرص  و  خشم  با  حتا  و   دن،یاش 

م  دن،ی تپمحکم م  یعل  یقلب خال  کرد؛ی وادار  پر  از   کردی را 

 .یخونِ داغ و از زندگ

 ارم؟یب نتویماش -

را به خود آورد. مرد   یو عل  دیس آشپزخانه پر  یاز آستانه   افرا

 .اش را فوت کردنفس کهنه 

 !اَ -

 .گفت نیَآر

ماش  افرا اسباب   نیبا  که شکل    ی ایو جارودست   ی بازکوچک 

ماش  کی هال شد.  وارد  بود،  بزرگ  به دست    نی کرم سبز  را 
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جمع  نیَآر مشغول  و  جاروکردن داد  و  پارچه  کردن 

 .بودند، شد خته یفرش ر ی که رو ییهاک یکخرده 

وضوح حس کرد دور دَوَران زد و به  ک یبرخاست. سرش    یعل

جمع خون  پاکه  در  پا  ش ی شده  و د یدو  نییبه  بود  گرسنه   .

 .شدهخشک 

زمزمه    اریاختیبود. برفت، افرا هم تازه پا شده   رونیاتاق که ب  از

 :کرد

 !سالم -

 :انداخت و قدم برداشت نیَبه آر ینگاهمی. ندی چشم دزد افرا

 !سالم -

  نهیسبهو دست  هدفیرفت. ب  شی . در هال پ دی زور شنبه  مرد

داد که بتواند از درگاه درون آشپزخانه    هیتک  واریاز د  ییبه جا

بب  پاندیرا  به  باال  از  آر  ن،یی.  به  دوخت.   نیَپرحسرت  چشم 

فشردن آن کودکِ در آغوش   ی بزند برا   رونیقلبش خواست ب
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بو و  پره دنش یینرم  حتا  ب  اشی نیب  ی ها.  تا شده  از هم  بودند 

 !را به رخ بکشند شانی آمادگ

دست و    کیرا با    ی در آشپزخانه شد. افرا قور  یحرکت  متوجه

در درگاه توقف کرد    یگرفته بود. کم  گریرا در دست د  ی کتر

 :م گفتآرا د،ییپای را م  نیَآر ی هاواکنش  کهی و درحال

 !بخور ی زی چ هی ایم. بگذاشته  ییچا -

 :دی سر تکان داد. پرس یعل

 ه؟ یکپسول گازت خال -

خاص  سؤالش عاد  یلحن  انگار    ی نداشت.  به   کیبود.  برادر 

کم  ی خانه از  و  آمده   ده یپرس  اشیزندگ  ی وکسرخواهرش 

 :باشد. افرا هم مثل همان خواهر جواب داد

البته د  اب یچرا چند وقته گاز کم   دونمی آره! نم -  روز یشده. 

. رفته بود بگه یکپسول آورده تعاون   ی گفت وجد  جهیخدخاله 
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. زنگ زده بود که؟ گفت به بهداد دی رس  ر ینگه دارن که انگار د

 .که کپسول آوردن، سهم ما رو نگه داره دفعهنیگفته ا

  ش ی هااز حرف   یبداند چرا. اصالً عل   کهن یرا گفت بدون ا  هانیا

  ی شهر زندگ  یها در راحت ها سالهرحال آنبه  آورد؟ ی سر درم

  ها ن یکپسول گاز و گالن نفت نداشتند. ا  ی بودند. دغدغهکرده 

 .دیبود شا شانیمال زمان بچگ 

لبش را کج کرد و سر تکان   ی گوشه   دهیو نفهم  دهیفهم  یعل

آن حرفداد.  بتواند  که  نبود  جا  سر  حواسش  بزند.   یقدر 

تر: طرف دو متر آن  ی کیبود    ییششدانگ هوشش متوجه جا

  ز ی ت ییهابود که با گوش دایو پ کرد ی م ی باز سروصدای ب نیَآر

نگاه غر  اری هوش  یو  و  م  بهیمادرش  شدیپای را  پسرک    د یا. 

دو خود را به  افرا بود تا به  روز ید   ی همان آشفتگ  دن یمنتظر د

بود    ستاده یکه حاال آنجا ا  ی اگانهیآشپزخانه برساند و از دست ب

 !به مادرش پناه ببرد  زد،یو در آرامش با مادرش حرف م 
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عصب  احتماالً  از  فرار،  از  هم  بود.   ت یاو  خسته  ترس  از  و 

آرام آرام   ی زی. چمیخسته بودند و تسل  یطور که افرا و علهمان 

مد رخ  آشوب پنهان   رش،یپذ  جورک ی:  دادیاشت  ها، کردن 

زدنِ آبِ بدون بحث و دعوا و هم   ی وگودادن به مدارا و گفتتن

 .لهسادوازده  یزندگ  کی ی کهنه ی راکدِ برکه 

ب  نیهم و  آرام  به   اندازه ی اوضاع  و  را    یعل  بند،ییمومتزلزل 

قدم  محتاط  و  آرام  تا  رو  یکشاند  و  بردارد  جلو   ن ی زم   ی به 

 .نیَ. نشست و چشم دوخت به آرندیبنش

 یی اعتنایب  نی. مردد ببهیهول کرد از حرکت غر  یکم  پسرک

ادامه  و  او  بازبه  به  مرد  ای  اشی دادن  ه  ی راندن    ی کارچ یکه 

 :سمت آشپزخانه انداخت یجز تماشا، نگاه کردینم

 !ما -

در    ییصدا  د،ی را که شن  نیَآر  ی بود. صدا  دهی سفره را چ  افرا

پسرن  ؟یباالخره که چ“درونش گفت:   و  پدر  را   ”اونا  زن  و 
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 ی تن افرا چشم شد و گوش برا  ی جا که بود، نشاند. همههمان 

ب  دنیو شن  دنید آر  یعل  نیآنچه داشت  . و دادی رخ م  نیَ و 

 .دیها کوببه دنده  نهیس دنیقلبش به قصد در

  د یبا  دانستینه. نم  ایاجازه درست است    نیکه ا  دانستینم

منعش کند    یو از عل  ردیرا بغل بگ  نیَو برود آر  زدی ضرب برخبه

هم اثر گذاشته    دنشیکشحتا بر نفس   دیو ترد  دانستینه. نم  ای

 !بود

عل   برعکس م  دانستیم  یاو  چه  بچه خواهدیکه  را .  اش 

بود و نه   ازیرا که نه ن  یرا. آن  شی. وجودش را. آرزوخواستیم

! دیترسی. چون منینفس او هم داغ بود و تنگ و سنگ  یافرا! ول

چهل   ی مرد حدوداً  بچهبود  نتواند  داشت  دلهره  و   ی ساله 

 .دار بودند و به خود عادت دهد! خنده را نرم ک اشماهه ازده ی

آمده بود،  شیکه پ  ی انفرهسه  ی ژه یاضطراب و وضع و  سکون،

آر دست  لغزش  جه  کیمثل    نیَبا  جلو  به  ماشدیفنر   ن ی. 
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فرصت را در هوا    یاز پسرک دور شد و عل  یکم  ی بازاسباب 

 .را برداشت  نیمحتاط ماش  ی! تند ولدیقاپ

غر  نیَآر به  کرد.  بلند  کم  بهیسر  دوخت.  کم صورتش چشم 

نفس  شد.  پرتردتند    ش یهادرهم  نگاه  آرام آرام   دش یشدند. 

 .کرد  دایسوق پ هیگر ی سوبه

آن را    یگذاشت. کم  ن یرا زم  ن یلبخند زد: صادقانه. ماش  یعل

کوچکش به پرزها   ی هاچرخ   یو وقت   د یفرش عقب کش  ی رو

به  ریگ نتوانستند خودشان  و  مرد    کردند  کنند،  جلو حرکت 

  دند یشده تند چرخکوک   ی هارا بلند کرد. چرخ   نیدوباره ماش 

 .و صدا دادند

دوستانه   لبخند نگاه  ماش   ی و  با  جالبش  حرکت  و   ن یپدر 

را محو کرد و نگاه پسر را پرسؤال.    امدهینآمده   یه یکوچک، گر

سرش بگذارد  قصد داشت سربه  ا یکند؟    ی باز  خواستی م  بهیغر

 پسش ندهد؟  گریو د ردیرا بگ نشیو ماش
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 ب ی گذاشت. سر پسرک هم به تعق  ن ییرا پا  نیدوباره ماش  به یغر

پا به  او،  مردمک  نییدست  بعد  و  کرد  و   اهیس  ی هاحرکت 

پا را  دست  همان  کم  دندیی درشتش  ماشکه  هل   نیکم  را 

ماشدادیم پا  ش یپ  نی.  به  و  آمد  و  بعد،    د یچسب  ش یآمد  و 

آن را    بهیجا ماند. غرهمان   ی بازاسباب   یدست عقب رفت ول

 رد؟ یبگ نیَرا از آر  ی زیچ خواستینم یعنیبود. داده  سپ

پا  هان یا  جیکوچک هنوز گ  ی بچه  یبود که عل  نیی و سرش 

گرفت و    ن یَنرم آر  ی موها  انیاز م   یقیخم شد، دم عم   عیسر

 .دیسر پسرش را بوس

غر  رشدهیغافلگ   نیَآر کرد.  بلند  اما    به یسر  داشت.  لبخند 

  ه ی گر  ا ی  دیخندی داشت م  یعنیبودند.    س یچشمانش انگار خ

آرام دهان باز    ش،یهاکودک عاجز از درک او و حس   کرد؟یم

 :کرد

 اَ؟ -
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. ی دلدار  کینرم بود؛ مثل    ینداشت. ول   ییمعنا  چیه   ش یآوا

: اطیپراحت  ی کودکانه  ی سؤال معصومانه  کیهم شکل    دیشا

 ” ه؟یچ“

م  یعل  لب نامحسوس  صورتش  دستدندیلرزیو  را   شیها. 

 ش ی نگه داشت. صدا  نیَتن آر  کیبرد. کف دستانش را نزد  ش یپ

 :دیلرزیم

 !بابا؟ ی اییبغل من م -

مشت بست.   شیافرا تکان خورد؛ قبض شد. بغض در گلو   قلب

پنهان   دهایکشاند تا از د  وارید  ی سولرزان، خود را به  ع،یسر

 .دهان فشرد  ی بماند و دست رو

قدر پرمهر، قدر نرم، چهچه   یآخ که عل  ”بابا؟!  ی ایی من م  بغل“

چه عاشقانه،  واقعزنده،  و  قشنگ  خواهش    یقدر  صادقانه  و 

 ی اش که داشت در گوش و جمجمه اش... جملهبود! جملهکرده 

شان جهان را داشت؛ همه   ی هاحس   ی همه   شد،یافرا تکرار م
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بود، احساس نکرده   الآنچه را افرا در دوازده س  یشت. همه را دا

 !بود دهیجمله شن کیحاال در 

 .. از حسرت؟ حتماًدی. سوخت. سوخت. از حسادت؟ شاسوخت

اش هنوز پشت دستش پنهان بود. از خانه، از  لرزگرفته  ی چانه

بود و دوباره همان شوهر و فرزندش، از زمان و مکان کنده شده 

: مگر او، افرا، چه کردیتکه مداشت جانش را تکه  یسؤال لعنت

فقط   بار،کیبود  کجا را کم گذاشته بود که نشده  ایکم داشت  

او    زدی برانگ  یعل  دررا    یاحساسات خالص   نیچن   بار،کی از  و 

قدر آن   یمردِ خال  نیا  ی عشقش برا  وقتچیکند؟ چرا ه   افتیدر

 نبود که پُرَش کند؟  یکاف

  اه یکاغذ افتاده در آتش، جمع شد و مچاله شد و س  کی  مثل

و    دیخشک  اشدهینچک  ی شد. اشکِ آمده   چیشد و خاکستر. ه

 .بست خی ستون فقراتش 
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کرده   کهنیا  ادیبود.    زی رآمیتحق نشدههرچه  موفق  بود بود 

آن   گریقدر که داو بس باشد آن   ی شوهرش را نرم کند و برا

بود. افرا    زیرآم یو دل به زنش بسپارد، تحق   زدیرا دور بر   یناکام

طور . همان کردی . خاکستر مکردیم  چی. هکردیرا کوچک م

 !بودکه شده 

 !ما -

سوزانِ خود را، از خود   یکیپسر، مادرِ فرورفته در تار  ی صدا

تنه خورده و تعادلش   هوایکه ب  ی. افرا مثل آدمدیکش  رونیب

ازدست  هول داده را  تکباشد،  د  هیزده  صاف    واریاز  برداشت، 

قلبش رفت که انگار    ی لبش به رو  ی نشست و دستش از رو

 !افتاده بود  نییپا

و   شدهشان یپر  ی هانگاهش کرد. مردمک   نییاز باال به پا   یعل

بود ناگهان؟ او که نشاندند. چه شده  اشیشانی ترِ او، اخم به پ

الاقل    یخوب نه، ول  ایخوب بود!    شی پ  ی قهیدق   کی   نیتا هم 

 .بود ی عاد
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طرف و آن   یحاال در آغوش عل  نیَتازه متوجهش شد: آر  افرا

پسر عاقبت تن به خواست   کهنی . ادیچی هم پبه  سفره بود. دلش 

داده  بپدر  درد  کهنیایبود،  چرا،  زنده    ی بداند  تنش  در  را 

 .پشت شدنِی به احساس خال هیشب ی زی . چکردیم

فرصت  حالنیباا خودش  هجمه  ی برا  ی به  و    دیجد  ی درک 

 :کش آورد  یو مصنوع  معنایکردن نداد. لبش را بمثلبهمقابله

 !مامان؟جانم  -

 :داد ی برد و زود فرار یرا تا صورت عل نگاهش

 !نیبش -

بچه   مرد و  رونشست  را  رو  ی پا  ی اش  دست  نشاند.    ی خود 

 :او فروبرد ی موها ینرم انیگذاشت و لب م  نیَآر یشانیپ

 لقمه بدم؟ -

 !نه -
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 یبود ول  شانی افرا پر  کهنی. اد یی گفت و مادرش را پا  پسرک

چشم به واکنش او داشت، آرام    بچه را هم که  کرد،ی ابراز نم

رفتن هم    ی برا  یتابی ب  جورکی   حالن ینگه داشته بود اما درع

طور  بود  انداخته  جانش  لحظه    ی به  چند  هر   بار،ک یکه 

جدنه لگد  ی چندان  محکم،  دست  انداختیم  ی و    یی پاوو 

 .رهاندن خود از دست پدر   ی برا زدیم

حلقه   نش یَ که دور تن آر  ستیرا نگر  یعل  ی بازو  ره یخره یخ   افرا

 :دیلرزیم  شیبود. صدا

خوراک - ن  ی تازه  گشنه  چ ستیخورده،  که  بخور  تو    ی زی. 

 !ی نخورده 

چ  ی زیچ که  ب  ی زیگفت  باشد.  کردن خفه  ی برا  شتریگفته 

م  یشوم  ی صدا زمزمه  گوشش  در  داشت  با  شدیکه  بعد،   .

 .گذاشت یو آن را مقابل عل ختیر ی دست لرزان چا 
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بودند، چشم شده  ز یسرر  یکه در نعلبک  ییبه قطرات چا  مرد

 !افرا یشان یاز پر گرید یادوخت. نشانه 

او برد. بعد، تا صورتش حرکت   ی کارمانده یرا تا دست ب  نگاهش

که شکل   یاست: به دست  ره یافرا به آغوشش خ  دیداد. و فهم 

 .گرفته بود انیرا به م نیَکمربند آر کی

  ی ر درک عشق و احساسات همسرد  دیرا گاز گرفت. شا لبش

ول داشت  ساده  نیترانیعر   ی مادر  یمشکل  بخش    نیترو 

عل  ک یاحساس   و  بود  مبه  یزن  نگاه   توانستیوضوح  حرف 

مادر، داشت   ی را بفهمد: افرا  اشیزنش را بخواند و علت آشفتگ

 .سوختیم بی عج یاز حسادت

 ی روزها  نیبفهمد. زن، نه ماه تمام، در بدتر  توانستینم  یعل

ا کرده   نیعمرش  حمل  شکم  در  را  وقتکودک  بعد،    ی بود. 

اعت  ترک  درحال  بود، دوازده   یزندگ  کیبه    ادیخودش  ساله 

ماه روز    ازده ی خاطر او سرپا مانده و  را به دندان گرفته، به   نیَآر

به را  شب  عل  دهیدو  ییتنهاو  درک   ی مادر  دیشا  یبود!  را 
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  دانستینم  قاًیآن خبر نداشت. پس دق   اتیاز جزئ  یول  کرد،یم

 .افرا چه در دل دارد 

عرق بود اما نه    س یآتش نشسته بود. تنش خ   ی انگار رو  زن

 .. درونش الو گرفته بودرونیب  ی صرفاً از گرما

بود، حاال    تیمأمور  روزیکه تا د  ی ! مردیراحت  ن ی. به همنیهم

در   ی زیقضا و قانون نه، چ  رم یاش را به آغوش داشت! و گ بچه

ات است و بچه   نیَپدر آر  یعل“:  گفتیدر دل خود افرا بود که م

 ک یشر  یعل  ،یراحت   نیبه هم  ”باشد.حق دارد او را هم داشته

 !بود هجان کند شی بود که افرا برا ییقلمرو

  اش نهیس  ی تو. بغض  دی . خون به صورتش دودی کش  ری ت  قلبش

 .کش آمد  شیانداخت که تا گلو ی لگد

بکشد. ضجه   غیج  خواستیبود که م  اشی از مادرانگ  مهین  کی

 ا یمنه. من به دن  ی اون بچه “بزند که:    ادیکند. فر  ونیبزند. ش

دست من  اآوردمش.  به  ش  نجای تنها  من    رش یرسوندمش. 
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م دمیم دهنش  غذا  من  م  ذارم،ی.  تنش   کنم،ی لباس 

 ی ا یب  ده ینرسهنوز ازراه   ی . تو حق ندارشورمیم  هاشوی خرابکار

 ”!یبغلش کن یراحت   نیو به هم

 ن یبود. ا  شیترسو  ی مهینبود: ن  نشیخشمگ  ی مه یالبته ن  نیا  و

بود   ریانگوحشت   گرفت،یکه داشت پا م  ی ارابطه  نیآغوش، ا

 ی ارا مقدمه   نی قدر که بخواهد پرخاش کند. چون اآن  ش؛یبرا

عالقه ازدست   ی برا  دیدیم نصف  بهنیَآر   ی دادن  هرحال  . 

 حاال...؟  ازحال فقط به مادرش دلبسته بود و پسرک تابه 

 ی مه ین  ؟ی گریاش با د عشق و احساسات زالل بچه   شدنک یشر

  ی زیاز اول هم چ  نیبله! ا“که:    گفتی افرا م  می خاموش و تسل

پسرت را    ایتا آخر دن  ی اتوانستهی. تو هرگز نمری زناپذیبوده گر

 ” !ی خودت نگه دار ی تمام و کمال برا 

پس رفت که دستپاچه و مرتعش دم گرفت. نتوانست   نفسش

 .ضرب پا شدنشسته بماند. به
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قهرکردن و رفتن دارد. لب    الی کرد مادر خ  الی . خدی ترس  نیَآر

 :و مظلومانه گفت دیبرچ

 !ما -

  شتر یب  شدیو نمکوتاه نگاهش کرد. انگار پسرک آفتاب بود    افرا

 :دیماند؛ زود چشم دزد اشره ی خ هیثان کیاز 

 .نجام یجانم؟ ا -

 .دیلرزیاز سرما م شیصدا

مشغول    کهنیا  ی نداشت. برا  ی پدر و پسر پشت کرد. کار   به

و جور تخلانباشته   ی انرژ  ی باشد  را  درونش  در  کند،    هیشده 

جابه  هدفیب به  کرد  ظرف شروع  درهمانجاکردن  حال  ها. 

 :گفت  یخطاب به عل

 ی وحسابدرست   مینیبش  دی. ما باجه یخدخاله   شیپ  برمشیم -

 .می با هم حرف بزن

 .تا بچه را کنجکاو نکند اوردیاسم پسرشان را ن عمداً
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 :به زمزمه جواب داد مرد

 !باشه -

اش برد و به صاحبخانه   ن ییرا پا  نیَبعد بود که افرا، آر  ساعتمین

 .سپرد

آن  پشت واحد  ترکدر  قصد  به  قلبش  بود،  که  بزرگ    دنیها 

. اگر چاره داشت، حاالحاالها از همه  دیکوبیبود و محکم مشده

سر هم کند.    یدروغ   یعل  ی تا مجبور نباشد درباره   کردی فرار م

بود و    خانمجه یخد  ی نداشت، حاال پشت در خانه  ی اچاره   یول

 !کردینم ی اری  یدروغ چیه ی ذهنش هم برا 

  روزید  الیوجود شانس آورد که زن هنوز به همان خ  نیا  با

 .بود

 :خم شد شیسوبه نیَمحض گشودن در، آر به

 !جید -
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برده را بغل گرفت و رو به  خندان پسرکِ هجوم  انسالِیم  زن

 :کرد یپرساحوال قیعم ی مادرش با لبخند

 داداش خوبه؟ ؟یسالم افراجان! خوب -

دبهت  ی دم  افرا داداش  ماند.  لحظه   یک  گر یزده  بعد،   ی بود؟ 

د  ی محو اشتباه خد  روز یاز  که  آورد  خاطر  به  را    خانمجه یرا 

 !بودنکرده  حیتصح 

شکر    اشیحواسی. در دل خدا را بابت بدیکش  ی اآسوده   نفس

رها    ی که از بند  ییزد؛ گو  یواقع  ی لبخند  بارنی اول   ی کرد! و برا

و خواهش    دیاز آقاقربان پرس  یبود. جواب زن را داد، احوال شده

 :کرد

چند ساعت    هی  نیَآر  شهیببخش من باز مزاحم شدما! اما م -

 د،یبرم خر  دیتو خونه ندارم، با  ی چی شما بمونه خاله؟! ه  ش یپ

  یتا حاال عل  نیَآر   ستیکنم. بعد خب... ن  ز یخونه رو تروتم  دیبا

 .باهاش کنهیم یب یغر  ده؟یرو ند
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 :دیدالنه خندپرمهر و ساده  خانمجه یخد

 .که ستین  یراحت باش دختر! مزاحمت -

 :قدردان نگاهش کرد افرا

 !ببخش ممنونم! بازم  یلیخ -

نکند!   تیرا اذ  جی د. بهش سفارش کرد که خاله دیی را پا  پسرش

نوازش کرد. قدم را  برا  یسر و صورتش  و    ش ی عقب گذاشت 

 .دست تکان داد

 :گفت نیَآر

 !با با -

 ” !ی با ی با“ یعنی که

فلز  بعد، وارفته دست به حفاظ  افرا  و  پله راه   ی در بسته شد 

 که نیایها باال رفت بپله آرام از . آرام دیجوشیگرفت. مغزش م

  ت یهم حکا  نیبا پدر پسرش دارد! و ا   یچه حرف  قاًیبداند دق

 !نداشت یبا عل  یحرف گری که د نیبود البته: هم یبی عج
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آب  مرد برا  ی کم  ی هاظرف  دنیکشدرحال  که    ی بود 

بودند. متوجه برگشت زنش به خانه شده   فیکث  اشیدهساعت 

 .رفت. افرا رنگ به رو نداشت  رونیکه شد، از آشپزخانه ب

آب پر کرد. در هال، پنکه را   یوانیبه آشپزخانه برگشت. ل   یعل

جلو برد، سرش را به سمت   داد،ی اجازه م مشی که س ییتا جا

ثابت و روشنش کرد. سپس   وار،یگرفته کنج دزانوبغل  ی افرا

 .آب را به طرفش گرفت وانیل

 :به باال نگاهش کرد  ن ییاز پا افرا

 !یمرس -

او باشد، هم   ییسر تکان داد. جا  یعل نشست که هم مقابل 

 .باد پنکه به افرا نشود دنیمانع رس

چسباند بلکه ورم    اشقهیرا به شق  وانیخنک ل   یواره یاول د  زن

 .دیسرکش  نفسک یبخوابد. بعد آب را  زد،یکه نبض م  یرگ
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منتظر بود و افرا منتظر. زن و مرد    یاز آن انتظار بود. عل  سپ

داشتن   وجود  با  شراکت،  سال  دوازده  از   ی قلمرو  کیبعد 

با هم نداشتند که بشود در آرامش و بدون    یمشترک، حرف

 .بود ی ارکننده یگدل  قتیحق  ن،یدعوا زد! و ا

 :را شکست افتهیافرا سکوت کش  عاقبت

شده رو دوباره شروع تموم  ی التماست کنم که باز  خوامیم -

 !ینکن

زده   حرف و حالت کرخت صورتش، خواهش  اما در صدا  بود 

 .بود تیفقط سرما و جد

 :را باال برد شی ابرو کی یعل

 ؟ی باز -

 :لبش به باال کج شد ی پلک بست. سر تکان داد. گوشه افرا

 !ی آره، باز -

 :اه عالم بودنگ نیمندتره یباز کرد. نگاهش گال چشم
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منتها    ”ستین  ی باز  یدوازده سال زندگ“:  یبگ  ی بخوا  دیشا -

 ی جا  هی  نتیچون تو دل و د  گم؟ی هست. چرا م  گمیمن م

ه  گهید منم  ه   کردم یم   ی سع  یبود.  و  کنم   یدرستش 

  خوردم ی م  شین  ی جورهیماروپله، هر دفعه    نی. عتونستمینم

. یتو دوراه یاول. بعد شد ماز! دوراه ی به خونه گشتمیو برم

  ا یحالش بهتره    رم ی تو شکمم اگه طالق نگ  ی برم؟ نرم؟ بچه 

بست؟ و بن   راهی ور بور برم راهه، کدوم کدوم   رم؟یاگه طالق بگ 

 کنم؟ یجون بکَنَم و زندگ ایبهتره  رم یسر بذارم بم

را واداشت که    یعل  ن،یبود. همشده   دار ش یناخواسته ن  کالمش

 :ند و آرام و خشک تذکر دهداخم ک

 !افرا لطفاً  -

 :دیکش یشانیرو گرفت و دست به پ  یبا خستگ زن

نکن  یعل - تمومش  نکن  تالش  ایلطفاً  رو    یزندگ  نی! چون 

 .تموم شده  یزندگ  نیزنده کرد. ا شهینم گهید
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 .مرد ی ره ی شد به نگاه خ رهیگفت و خ دیتأک با

دهان جمع   ی چهارزانو نشسته بود. پوزخند زد. لبش را تو  یعل

 :زنش برگشت شانیشد. باز به نگاه پر نهیس بهکرد و دست 

 !می پسر دار هیما  -

گفتن نداشت که فقط   ی برا  ی گر ید  زی . مرد چی تکرار  جمالت

 !کرد؟یرا عوض م  شی هاجمله  ریضم

 :دیراکد افرا، باز موج برداشت. لبش لرز ی برکه

 ؟یکه چ -

 :جا خورد یعل

 م؟ یبچه دار هیکه  ستیمهم ن یعنی -

نشان داد. افرا به   ی صبریخود را با ب  ،یچارگی خشم و ب  موجِ

 :جلو خم شد
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تو وضع   ی رییتغ  چیه  نی. اما ام یبچه دار  هیمهم هست که   -

 .کنهی نم جادی خودمون دوتا ا

 :خود را نشان داد و بعد، او را  اش اولاشاره  با

 !من با تو، تموم شده یزندگ -

 :قاطعانه گفت یعل

 .حرف توئه نیا -

 :نوبت جاخوردن افرا شد و

 تموم شه؟ یخواستی! تو نم؟یچ یعنی -

 !نه -

به محض وک  ی! پس ک؟ی ؟ جد”نه“ - من   گرفتنلیبود که 

وکالت   لشیمثل من به وک  یگرفت؟ ک  لیطالق، رفت وک  ی برا

تموم شه؟ تو   شی زندگ   دردسر یانجام متارکه داد تا ب  ی تام برا

تو اگه با   ؟ی خوایکه نم  ی! پس چرا نگفت؟یعل  یخواستینم

بود  مخالف  داشت  تویزندگ  ،ی من   هک  یخواستیم  ،یدوست 
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وقت  یباق م  هیحرف طالق زدم بهت،    یبمونه،  :  یگفتی کالم 

ا  ”نه!“ توافق کن  یراحت بکش  یلیخ  کهن ینه  باهام    یکنار و 

 !ییجدا ی برا

و کف دست   یعل بست  کش   شیها پلک  به صورتش  با  دیرا   .

 :مکث و بم به حرف آمد

اوننیبب - داد  یوقت!  دادخواست  تو  نم  ،ی که   دونستمیمن 

. دم ینفهم  وقتچی مشکل کجاست. ه   دمیفهمی. من نم ی باردار

 ی دونینم  ی. وقتیشی ازم جدا م  ی چرا دار  دونستمی پس نم

بگ  دیبا  یدونینم  افته،ی چرا داره م  یاتفاق  هی  ا ی  ی ریجلوشو 

 کار یچ  گفتم،یم  یچ  دی. بادونستمیبره. منم نم  شی پ  ی بذار

 ؟ ی نر میکه از زندگ کردمیم

س  گر ید  افرا نبود؛  به  الب یبرکه  لرزان  خروش بود.  و  آمده 

 :دیخند
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کار  دیشا - با  ی تنها  بگ  نیا  ی کردیم   دیکه  بهم  که   ی بود 

 !برم تیاز زندگ ی خواینم

 ی ا بزند، نتوانست. نشد. کلمه  یماند. دهان باز کرد حرف   مرد،

عذر بدتر از گناه    هیشب  ی زینبود. چ  ایهم که بود، گو  ینبود. آن

بود، شده   داریحاال که ضربه خورده و از خواب ب  یعنیبود حتا.  

ا  دیدیم توض  نی که  و  هم   ی برا   شی هاحیحرف  خودش 

 .کم دارند   لیو دل  منطق.  اندی. پوچند. توخالستندیکننده نقانع

ساده    اریبس  گفت،یکه افرا م  ینیبود؟ ا  دهیچرا زودتر نفهم  پس

پ  ا  ش یبود. چرا  از    دهیبه ذهنش نرس   نیاز  تا قبل  بود؟ چرا 

آر وجود  وامانده   نیَآشکارشدن  ذهن  به  زنش،  شکم  اش در 

موقع  بزند؟ چرا آن   ییوپاکند و دست  ییبود که تقال  دهینرس

 ”فهممی افرا را نم  رف ح“که    هیتوج   ن یبا ا  یراحتتوانسته بود به 

حاال   چون  دیچرا؟ شا  توانست؟ی خودش را قانع کند و حاال نم

 .زن داشت نیمشترک با ا ییپدر بود و قلمرو 

 :باز کرد دهان
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 ...من -

 ش یهاداد. پشت پلک   رون ینبود. نفسش را محکم ب  ی اکلمه   باز

 .ماند  ریزرا فشرد و سربه 

آلود  گل  یشد؛ آب  چیخورد و ه  یسنگ  ی اوارهیافرا به د   البِیس

به عقب موج   خورد،ی دارد، به صخره م  هودهیب  یشد که جوشش 

جا  زند،یم کم  رسدینم  ییبه  م  ایکم  و   ی تو  ای  شودیبخار 

م  رودی فروم  نیزم نمش  فقط  توماندیو  فرورفت.    نیزم  ی . 

اشک نم  نم  ی فقط  که  بغض  دیچکیماند  ب  ی و  به یکه  هوده 

 :انداختیچنگ م شیصدا

م  ؟ینیبیم - که  من  به  موندنم،  رسهیبحث  نرفتنم،  به   ...

 .ی ندار یحرف  رسه،یداشتم که مدوست 

دل   اشه یگر طعنه    ی خنده   ن یترشکستهشد  با  و  عالم 

 :ختیدرآم 

 .برابرم  ازینظر با ن نیخوبه الاقل از ا -



265 
 

 :باز شد زیت ی تند و نگاه یمرد، با اخم  ی رفتههم ی رو پلک

تموم شد!    ازیوسط؟ ن  یکشیاونو م  ی پا  شهی بسه! چرا هم -

ب  کارفتنویآمر من  چرا   شتریاز  رفت!  پس  داشت،  دوست 

م  زویچهمه  ربط  اون  دار  هی!  ؟ی دی به  ازم  قبل    ی برا  ی آتو 

ساال    نیتو ا  ی. آخه من کِیگیم  یازدواجم و دوازده ساله ه

آورده  اسمشو  حتا  باسمشو،  تو  که  و   یشی نم  الشیخیم 

 !به اون؟ یکنیرو وصل م یچهمه 

هباالرفته   یکم  ی صدا افرا  باعث شد  انگشت   ی نیاش  بکشد. 

 :گذاشت ی نیب ی اشاره رو

 !ششش -

هم   یعل خودش  کرد.  چفت  را  فکش  و  گرفت  گاز  را  لبش 

  ی ملتهب  ق یچه شد که ناگهان از کوره دررفت. دم عم  دینفهم

 .گرفت

 :دی افرا لرز ی چانه
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اسمشو آوردم. هر   یمدت ه  نیآره! من بودم که تو تمام ا -

هوم؟ هر   ،ی جوابمو داد  یگفتم. و تو چ  شهیم. هم سال گفت

انداخت  ”از ین“دفعه که گفتم:   تاکام حرف و الم   نییپا  یسرتو 

نه و به   یکه بگ  زدم ی دل م. من، به طعنه، تو دلم دل ی نزد

و تو جواب   ”؟یکنی بهش فکر م  یهنوز گاه“:  دمیپرسیزبون م

 ”نرو! “:  یبهم نگفت  ی. ساکت. ساکتِ ساکت. مثل وقتی دادینم

تو    یی چرا؟ چون دروغ و دورو  یدونیم  ”بمون!“:  یبهم نگفت

به زبون   ازیاسم ن  دیشا  یعنی  ؟یچ   یعنی  یدونی! مستیذاتت ن

حتا    یتونستیتو دل تو زنده بود که نم   ادشی  ی ول  اومدیمن م

ا  یبه دروغ، محض دلخوش موقع  اون   یعنی.  یکن  نکارشمن، 

 ی که اگه بود  ی نبود   ییخالف جداتو م   ” طالق“ که من گفتم:  

 !ی زد یم یحرف هی

سنگافتاد. چشم   نییپا  اشکش هنوز  اما  حاال    ن یها  و  بودند. 

 :کردی م هیو گر دیخندی . مدیلرزی تمام تنش م
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 باره یفقط    بار،هی من دوازده سال منتظر موندم حتا به دروغ   -

درباره  نشکستی بشکن  ازین  ی سکوتتو  محض  بارهیحتا    ،ی.   .

فقط    بارهی.  یکنی فکر نم  از یبه ن  ی نگفت  بارهیکردن من  دلخوش 

. اگه فقط دمیفهمی! به دروغ. من می... به دروغ علبارهی!  یعل

حرفت   دمیفهمیم   ،یگفتیو دروغ م  ی کردیسکوت نم  بارهی

ن دل  ته  از  و  دستستیراست  دو  باز  اما  به   دمیچسبیم   ی. 

ه و  حرف  صداشدمی نم  دیناام   وقتچ یهمون  اون  به    ی . 

هنوز چشم و دل  “که دوازده سال تو گوشم گفت:    ی ای موذ

! خودش گفته که ستین“:  گفتمی ، م”عشق اولشه  یشوهرت پ

صدا،   نی. همنداشتمصدا    نیا  ی برا  یمن جواب  یول  ”!ستین

از درون خورد... پوچ شدم،   نیهم پوزخند، دوازده سال منو 

 .شدم یشدم، خال  چیه

خفه   کردیکه زن تالش م  یها هماهنگ با هقشک ا  گرید  حاال

 :دند یباری نگهش دارد، تندتند م

 !! عشقم از سکوت تو مُردیمن عاشقت بودم عل -
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  ار یاختی زنش، ب  واروانه یلرزان و د  شان،یمبهوت از حال پر  مرد

 :را گرفت  شیهاشد. شانه کیبه او نزد

 !ی! هیه -

به   تن را  کش  ی سواو  پدیخود  س  یشانی.  به  که    اش نه یافرا 

 :کرده پلک بستاخم  د،یچسب

 !ششش! آروم! افرا -

م   نفس پس  علرفتیاو  رو  ی.  و    ی دست  گذاشت  پشتش 

  ر یشدن تن افرا زآرامش کند، حس منقبض   یخواست با نوازش 

خورد   اشقهیشد که انگار به شق  ی گرید  ی دستش، شکل ضربه

 .کرد  ترشج یو گ

بدش   رید  ی نصفهمهیآغوشِ ن  ن یبود. از ا  یدچار دوگانگ  زن،

که از دل با او    ی مرد  ی آغوشِ نامحرم از سو  نیاز ا  آمد؛یم

او، بعد    یجانبه خسته  یکس  ی برا   حال،نیبود! باامتارکه کرده 

نزد لمس   کی از  سال  دو  دوبه  ازپاننشستن،    دن،ینشدن، 
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 ی رادیا  چه شدن، مگر  سخت گرفتن، مردن و زنده   ماتیتصم

  ه یتک  یمیگرم قد  ی نه یس  کیبه    یشانیپ  قهیداشت که دو دق 

 نفس تازه کند؟  یدهد و کم

 د یکه محکم هم نبود، پرترد  مهینآغوش نصفه   نی ! آخ که هم آخ

چندان حس  شب  اینداشت    یبود،   جورک ی  هیدرواقع 

را داشت    شیکه افرا آرزو  ی زیبرادرانه بود تا آن چ  دادنی دلدار

 ی هاه یگر  لی. مثل دلزیچ. همه زیچبود! مثل همه   دهی چیهم پ 

 وقت چیه   همرد که تا آن لحظ  ی خورده زن. مثل احساسات گره 

 .بودافرا به ماجرا نگاه نکرده  دید ی ه یاز زاو

دروغ،   کی سکوتش را نشکسته بود؟ چرا    وقتچ یچرا ه  یراست

 یسر، نگفته بود برا   ی اشاره   کی نه حتا به کالم که در حد  

 او؟ چرا؟  یدلخوش

اش را به سر زنش چسباند. حس  هم گذاشت. چانه  ی رو  پلک

 ی گرید  ی افرا، ضربه  اهینرم و س  ی موها  ی جاتاروپود شال به

زن،   نیوجدانش انداخت. ا  ایروح    ایقلب    ی رو  یبود که خراش
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تمام عاشقش بود و حاال عشقش چنان مرده    ی با سادگ  ی روز

 !به سر داشت دیسف یبود که شال

علآخ ناشناخته   ی!  درد  از  خواست  تو  ی ادلش  تنش    ی که 

 :هم فشرد و بم گفتها را بهناله کند. نکرد. لب د،یچ یپ

 !د یببخش -

 ی هام به چشمک  ی . تن عقب برد. از همان فاصلهدیخند  افرا

 :بود یتودماغ شی چشم دوخت. صدا یمات عل

 عشقم مرد؟  کهنیرو ببخشم؟ ا یچ -

ب  یعل تاب  را  زنش  پرافسوس و حسرت  نگاه  . اوردینتوانست 

تأخ  ش ی و صدا  د یلرز  شیگلو  بک ی. س دیچشم دزد   اد یز  ری با 

 :شد دهیشن

 .دمیکه نفهم -

نبود که افرا انتظارش را داشت.    ی زیمرد، قطعاً چ  ی کلمه  دو

فهم  یعنیخورد.    کهی د  دهیحاال  که  حاال  باالخره،    ر یبود؟ 
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فهمشده تابه  دهیبود،  که  چبود  چه  را    ییزهایحال 

 !ده؟یفهمینم

 ...من -

ب   ی اواژه تک  دهانش  ه  دیپر  رونیاز  نداشت.   ی ادنباله   چیکه 

کور. اما همان    کیشل  کیدر پس آن نبود. مثل    ی حتا فکر

که گفت، خودش را به خود آورد! پلک زد. رو گرفت. آب   یمن

 :دهان فروبرد. زمزمه کرد

 .ستیمهم ن -

 :برگشت یبه عل دوباره

  نا ی ا  کدومچ یمن ه  ی برا  شه؟یشروعش نکن! م   گهیفقط د -

برا نبوده.  ا  ی راحت  برام  ا  کهنیمن...  تک  تک   ،یینجایتو 

... کهن ینه، ا  ای  رمی جلوت حجاب بگ  کهنیحرفامون، نگاهامون، ا

ست. و من قبلش... قبل  ش برام گره ! همه یش علش، همه همه 
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ا  ن یا  امیب  کهنیا از سر گذر  نایباال،  اوندمرو  اومدم  که    نجای. 

 !یدوباره نه عل ن،یَ. سرپا شم. تو رو خدا، جان آررمیجون بگ

تماس بود! سرد نبود. پربغض بود و اشک. التماسش، ال  بارنیا

 .باشد دیخواهش از عمق دل با کیجور که همان 

 :سر به دو طرف تکان داد یعل

 !قسم نده -

 :دی نال دانهی ناام افرا

 !یعل -

 :حبس نگه داشت نهیدَمَش را درون س مرد

 .برم  ذارهینم ی که اسمشو آورد   ینیَآر نیهم -

ذره برات    هیت حتا  مادر بچه   ست؟یمهم ن  نیَ مادر آر  یعنی -

 !؟ینداره عل  تیاهم
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  ی ماند. دلخور   ره یقلبش نشسته بود، خ  ی دست زن که رو  به

م  ی صدا هشدار  بهش  ب   دادی افرا،  در  زبانش  هم  باز   ان یکه 

 .منظورش الکن عمل کرده

 :گفت ینیوحسباال برد. راست نگاه

به   یگی افرا! م. باور کن  یم برام مهمه. تو برام مهممادر بچه  -

 ی گی. مگه نمدونمی. اصالً نمدونمینم  ؟یبرام مهم  یچه عنوان

. تو گمیدروغ بگم و دورو باشم؟ پس دروغ نم  ستمیمن بلد ن

اسم و عنوان بذارم.    ت یاهم  نی رو ا  تونمینم  ی . ولیبرام مهم

 . خب؟ تونمینم

حس  دینفهم  افرا ا  یچه  از  بود  خوشحال   ن یدارد. 

اا  دنِیشنپرده یب حتا  او؟  ا  ای  ر؟ید  همهن یحساس   که ن یاز 

  ی اسم و عنوان  چ یشوهرش، شوهرش، ه  ی برا  داشتنش ت یاهم

 کهن یبه ا  زدیپوزخند م   دیبود؟ با  ده یبر  ش یاز پ  ش ینداشت ب

مهم“ در   برام  ه  ی ااشاره   ،یعل  ی صادقانه  ی ها”یتو    چ یبه 
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از سر انجام    دادنت یهمان اهم   یعنی  نیبود؟ و انشده   ی االقهع

 فه؟یوظ

شد. لزج شد.   یخال  یذهنش از هر کلمه و مفهوم  ی. آنواماند

افرا    ی زیشد. کِش آمد. حس چه چ  حجمیب   ک یبود اصالً؟ 

 .آن عاجز ماند ی لغو ی لحظه حتا از درک معنا

به   یعل و  گرفت  قاب  را  او  برگرداند.   یسوصورت  خود 

نداشتند.  یو زندگ  ی اری از هوش ی انشانه چ یزن ه  ی هامردمک 

 :ادامه داد حالنیباا

 .کنم تتیاذ خوامینم -

احساسات گم   یخود برگشتند. فکرها هم. ول  ی سر جا   هاکلمه

 :ماندند. افرا گفت

 !یکنیم تمیاذ ی اما دار -

زن    ی هاکرد. نفس بلند، داغ و مستأصلش گونه  شیرها  یعل

 :را سوزاند
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 !افرا -

 شانسرانجام یب   ی پراکنده   ی هابست. حرفسکوت شد. بن  باز

اثر    آمدند،یم  رونیها بداشتند: از لب  یعاقبت  نیچن   شهیهم

 .چ یو ه شدندی و بعد، زود گم م  گذاشتندیجا م به یرنگکم

 :سکوت را افرا شکست باز

 .که دارم هیزی تنها چ نیَآر -

 :فوراً گفت یعل

 .رمشیازت بگ  خوامیمنم نم -

 .شهی. دوهوا مشهی بهت وابسته م یبمون نجا یاگه ا یول -

 :کرد اخم

نبا  یعنی - چ  دیپسرم  من  مگه  شه؟!  وابسته  من   م؟یبه 

 !م بهم خطرناک باشه؟شدن بچه که وابسته تکارمیجنا

 :محکم پلک زد افرا
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 .ستین  نیمنظورم ا -

 ه؟یمنظورت چ  -

 :بود دیچشم گشود. به جلو خم شد. لحنش پرتأک  زن

ا - تازه تونسته   نهیمنظورم  اکه من  بگ   کمه ی  نجایم  . رمیقرار 

 ی . من جونشو ندارم دوفرداشناسهی رو م نجایتازه داره ا   نیَآر

. جونشو  نمیپدرشو بب  ی برا  یم از سر دلتنگبچه   ی قراری ب  گهید

 .ندارم

 :لبش باال رفته بود ی سر تکان داد. گوشه  یبه گنگ یعل

تو با چشم باز انتخاب    ؟یچ  یعن یافرا؟!    یگیم  یچ  یفهمیم -

وقت  یاز من جدا ش  ی کرد بود  یاونم  ای باردار  بعد   همه نی. 

ا ندارم؟   یبوده که من حق  نی وقت تصورت  از داشتن پسرم 

  ن یَو آر  رم یقراره بم  ی کردیبودم فکر م  تینکنه چون مأمور

 !نه؟یباباشو بب وقتچیه  ستیقرار ن

 :اخم کرد و اعتراض زن
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 !نکردم ی فکر نیمن همچ -

 :زد ی اخنده تک  یعل

هرحال پسر  به  نیَآر  م،یرینگ  ا ی  میری ما طالق بگ  ؟یپس چ -

  م،یبهم وابسته باشه. حتا اگه جدا ش  دیشناسه. بامنو ب  دیمنه. با

حتا بعد طالقم اون   ام؟یی سمت پسرم نم  گهیمن د  ی فکر کرد

وابستگ  شی پ  یی روزا  هیپسر   هست.   یمنه.  صورت  هر  در 

 زای چ  نیاز ا  ی خوای م  ی جوردر هر صورت هست. چه  یدلتنگ

االن ساکمو برداشتم و رفتم.  نی من هم رمیاصالً گ ؟یفرار کن

م م  یکنی فکر  حل  مجبور    گه ید  ی دوفردا  شه؟ی مسئله 

باال   ن یتا ابد ا  ؟ی نیبب  شوی ریگو بهونه  ن یَآر  یدلتنگ   یشینم

وبابابزرگش  هاش و مامانو بچه رو از من، عمو، عمه  یمونیم

 !هان؟ ؟ی دار ی دور نگه م

 !نه -

 ؟ یپس چ -
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 یو قاطع، حاال دهان باز کرد جواب  حیصر  ی ”نه“بعد از آن    افرا

به ذهن و   ی انتوانست. کلمه  یبا همان لحن بدهد ول   ی گرید

 .شد و الل  جی . گامدیزبانش ن

تماماً درست بودند. و البته   شی ها. حرفگفتیراست م  یعل

  ت یکه باالخره او از مأمور  دانستیهم م  هانیاز ا   شی که افرا پ

بچه   گردد یبازم خواهان  مو  مشودیاش  که  البته   دانست ی . 

با   هرگز    ی باز  ی پرونده   یعنیفرزند مشترک،    ک یطالق  که 

  کی روز داشتن و  کی یعنی ؛یدلتنگ  یعنیبسته نخواهد شد؛ 

 .نیَ روز نداشتن آر

بسپرد،    یدل به عل  نیَآر  کهنینداشت؟ چرا از ا   یچرا جواب  پس

پسرش را به   یو ترسان بود؟ چرا وابستگ   زانیاندازه گر   نیتا ا

صرفاً چون تازه جا افتاده بود، آرام    دانست؟یخطرناک م   یعل

 دوباره را نداشت؟ یچالش ی بود و جان و حوصلهشده

  ان یگزنده و عر  یقتیبه ناگاه از وجودش کنار رفت. حق  ی اپرده 

 .در سرش پوزخند زد  یی. صداچاندیجانش را درهم پ
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عل  نیَ آر  ی وابستگ  از از    د یترسیم  ی به  چون  داشت،  و حذر 

وحشت داشت. پسرش تنها کسش بود و تنها کسش    ییتنها

 .خطر  یعنی نیبود: ا کیشر گر ی د یرا با کس

حس. اما به همان اندازه هم صادقانه   نیخودخواهانه بود ا چه

افرا به بچه برابود.  ادامه  ی اش  داشت    ازیدادن نسرپاماندن و 

برا پذ  شی پس  بود  عل  نیَ آر  کهن یا  رشیسخت  با  و   یرا 

 !شود کیاو شر  ی خانواده

  د یایراحتش گذاشته بود. توانسته بود ب  شیمدت عمو  نیا  تمام

 ی هاه یو کنا  شی شر ن  کند. توانسته بود از  ی. تنها زندگ نجایا

  ن یَآر  ی ها و عموشناساندن عمه و از کامل   زدی بگر  شیعموزن

 .هم نبود یکند. عل ی به او شانه خال

تصور   نیبودند. ارا راحت کرده   الش یپشتش را گرم و خ  هانیا

خواهد داشت، در جان زن رشد   شه یغلط را که پسرش را هم 

 .بودندداده 
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گوشش!    ی محکم خوابانده بود تو  یلیس  کی  قتیحاال حق  و

توشده   داریب داشت  و  ب  ی لحظه   یگنگ  ی بود   ی داریاول 

 .زدی وپا مدست

که    ییها: مثل ملحفهشدیبود. فکر به فکر وصل م  قی عم  چاه

پاهم گره خورده و طناب شدهبه را   ترن ییباشند. طناب، زن 

 .بردیم

شود، پس اصالً    کیشر  گرانیهرحال با درا به  نیَ قرار بود آر  اگر

  یی مشترکش کنده بود؟ تن به تنها  یخاطر او از زندگ  ی چرا برا

بود؟ چرا؟  جمع کرده   ی عل  ی وپادست   ر یبود؟ دلش را از زداده 

نم   یوقت و    نیتربزرگ  توانستیحتا  آخر  تا  را  هدفش 

 درد را تحمل  همهن یباشد، چرا اخود داشته   ی وکمال برا تمام 

 بود؟کرده 

. یکیو تار  ینبود جز پوچ  چیه  د،یکه افرا به آن رس   یچاه  ته

ا  اصالً  بود؟  کجا  خودش  کرد.  گم  را  را    همهنیخودش  درد 

اش جداً از بچه   یعنیبود؟  خودش تحمل کرده   اقتیخاطر ل به
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کرده براسوءاستفاده  از    ی بود   ا یمُرده؟    یزندگ  کیکندن 

  ن یَبهتر آر  ی ندهیآ  ی راه را برا  نیا  ی صادقانه و از ته دل همه 

 بود؟  مودهیپ

 ی خودش؟ خودش جدا  ایبود افرا؟ که بود اصالً؟ مادر بود    کجا

 .تر شدوصل به آن؟ گم ایبود  اشی از مادر

 !افرا -

در    یرا با پژواک  یعل  ی جداً ته چاه فرورفته بود چون صدا  انگار

 شود،یاز سر چاه خم م  یطور که آدم: هماندی اش شنجمجمه 

 !چد یپیم  شی و صدا کندی درونِ آن را صدا م ی افتاده 

 :دی پرس یعل

 ؟ یخوب -

 :لب زد اریاختیب زن

 .دونمینم -
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شدند. خواست   کیهم نزدو بعد به  دندیباال پر  یعل  ی ابروها

. دی زنش را کاو  ی نتوانست. صورت گُرگرفته   یول   دیبگو  ی زیچ

پنکه را باالتر    ی از او دور شد، دستش را کش آورد و درجه 

 .برد

را تا و ساعدش را از زانو   گرید   ی تنش بود. پا  ر یز  شی پا  کی

 :کرد. دوباره به افرا چشم دوخت زانیآو

 .یکشی خودتو م الیفکر و خ همهنیآخرسر با ا -

  طور نیا  دیداد و پلک بست. شا  لهی  واریپس سرش را به د  زن،

 !شدیم طورنی. اصالً کاش اشدیم

ج   یعل در  دست  توخانه  بی برخاست.  و شلوار  فروبرد  اش 

خانه آهنربا    نیا   ی هاتا کنار پنجره رفت. انگار روزنه   هدفیب

ها  از آن  یکیبه    ماند،یم  میبودند؛ هربار که بحثش با افرا عق

 !د یچسبیم
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ده دوازده    ابان،یطرف خآن  ی پر از آفتاب بود! در محوطه  رونیب

زن  ی هیسا  ر یز  رمردیپ و  بودند  نشسته  کاج  سر چادربه   یسه 

ها، تا چشم  جا گرفته بود. دور از آن  یسنگتکه  ی شان رومقابل

 ن یزم   ی شده روپهن   ی هاوانت و مزدا بود و بساط   کردی کار م

 .و آدم بان،یسا ریو ز یچوب ی هاتخت  ای

 :دیپرس هوایکج شد. ب نیی رو به پا  لبش

 بازاره؟  -

 .ستآره! جمعه  -

 یفروشدو بساط لباس   یکی. نگاهش از  دندیباال پر  شی ابروها

که پشتش پر از هندوانه و خربزه بود    یبه وانت  دیگذشت و رس 

جلو جعبه   ی پا  ی و  البته،  هم  م  ییهافروشنده  از    ی هاوه یپر 

  خچالی  یآوردند که وقت  ادشی  هاوهیبودند. مشده  دهی چ  گرید

م را  تقر  گشت،یافرا  را  دانه    یکیبود.    افتهی  یخال  باًی آن  دو 



284 
 

 یاشه ی و ش  ریقالب پن   کیبود و نصف    اشوهی جام  ی تو  بیس

 .مربا

داد و   هی پنجره تک  ی کمرش را به هره   د،یهال چرخ  ی سوبه

 :شد نهیسبهدست

 د؟ یخر ی بر ی خوای. نمهی خال   خچالتی -

 :ستون کرد و پا شد نیدست به زم  افرا

 .برم. حاال تا غروب هستن  دیبا -

هنوز گم. چنان عم  حالیب و  بود که حتا  شده  یخال  قیبود 

حرف   شی پ  ی الحظه   آمدی نم  ادشی ا  ییهاچه  مرد    ن یبا 

 ی گرید  ی هاچه حرف   دانستیبر آن، نمردوبدل کرده. عالوه 

. و آمدی نم  ادشیبکند اصالً؟    خواستیبزند! چه م  خواستیم

 ی زی. چدیخزیپنهان و آرام در جانش م   اریداشت بس  ی زیچ

 .شک بود دی. شادانستیرا نم  تشی که ماه

 .امییمنم باهات م  -



285 
 

 :به او برگشت یجیگ با

 کجا؟ -

 .بازار -

 :اش جمع شدکرد و چانه  اخم

 د؟ یم خرمرد رفته هیبا  ننیکه همه بب -

بود که در باال رفت. پدرش به او تذکر داده   یلب عل  ی گوشه

اهال  با  حرف  یبرخورد  مبادا  باشد  راه پشت   یمحتاط  افرا  سر 

 :دی . پرسفتدیب

 شوهرت مرده؟ ی ه مردم گفته ب -

 :اخم کرد افرا

 .منگفته  یچیه   کسچیبه ه -

 :متعجب شد یعل

 !؟ی جد -
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هم فشرد و باالخره وارد آشپزخانه  ی سر تکان داد. لب رو افرا

که   ی و ظرف  نتی شد. نگاهش ازحفظ راه کج کرد به سمت کاب

 .بودبشقاب پوشانده شده  کی قرار داشت و سرش با  شیرو

 .والور ی . نشست پاتیبرداشت و روغن و کبر تابه

 :داد هیتک واریاش را به شکن دبه درگاه آمده بود. شانه یعل

 ؟ ی تو از کجا آورده بچه  دهیازت نپرس یوقت تا حاال کساون -

والور انداخت.   ریور را فوت کرد و در تشت زشعله  تیکبر  زن،

 :شتآن گذا ی تابه را رو

برادرزاده   خانمجهینه! خد - قراره  بود   یقاض  ی به همه گفته 

بچه دارم و    دنیهم که د  یش بمونه. اهالخونه  ادیب  یزمستان

. منم موهیخودشون فکر کردن ب  شیحلقه دستمه، پ  یتنهام ول

 .دییکردم، نه تأ بینه تکذ

برات   کنن،ی فکر م  یت چدرباره   کهن یحرف مردم و ا  یعنی -

 ست؟یمهم ن
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 :خند زدشانه باال انداخت و تلخ  افرا

 .توش گمه  اسمنیانقدر سمن دارم که  -

در خود پنهان   ی سر تکان داد. لحنش طعنه و پوزخند  یعل

 :داشت

 نن؟ی وقت چرا برات مهمه که منو با تو ببپس اون  -

بطر  افرا داشت  و  بود  او  به  جا  ی پشت  سر  را    ش ی روغن 

 .هم گذاشت ی ث کرد و پلک رومک ی. دم گرداندیبرم

ما  یقیعم  دم از  پر  ظرف  و    ی هیگرفت.  برداشت  را  کتلت 

 ی رفت و مقابل عل  شی حال که آن را به دست داشت، پدرهمان

. چشم به چشم او دوخت. محکم و برّا، برخالف آنچه  ستادیا

 :در باطن بود، گفت

اما من قراره حاالحاالها کنار   ی ر ی م  گهید  ی چون تو دوفردا -

-کنم اونم تنها. پس بهتره همون فکر کنن    یمردم زندگ   نیا

از جونت مموهیب  -دور  هنوز    یدونی.  بفهمن  اگه  چرا؟ چون 
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پماه سروکله   ازدهیشوهرم    یم ولطالق نگرفته  نشده،    دای ش 

رو که   یی ایح  نی ابعدها،    ایبرام.    سازنیداستان م  ننیشیم

م   ی السؤ  ذارهینم بپرسن  اون  ذارنیازم  مکنار.   شم یوقت 

  ...و  رنیخام جلومو بگ  الیمرد و نامرد به خ  دمینما. شاانگشت 

 !بسه -

دندان  یعل اخم،  ا  نیقروچه و خشمگبا  او،  را    نیاز جسارت 

 .گفت

آن نشست. روغن   ی والور رفت و پا  ی سوکج به  ی با لبخند  افرا

 :کتلت  ی ه یدادن مابود. شروع کرد به شکلداغ شده

 دم،یرو نم  یتا اسم عمو پشتمه و حلقه دستمه و به کس -

 م،یخودمونو به همه نشون بد  میاوضاع دوروبَرم امنه. اما اگه بر

 که؟ یفهمی. ممیهم ی کاره یچ  پرسنیچشماشون ازمون م

 :زانو گرفت . به جلو خم شد و دست بهدیخند یعل
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 دی اومدم و فهم  روزیکه د  دیت دصاحبخونه   نجام،یا  گهیمن د -

دارم   یهم مرخص  گهید  ی نرفتم، تا دو سه هفته   ییجا  شبید

ا  ستیو قرار ن  یتونینم  جورهچ یه  گهید  یعنیهمه    نایبرم... 

 که؟ یفهمی! می ری چشم و دهن مردمو بگ ی جلو

پا  افرا باال خ  ن ییاز  نم  اشره ی به  اما حس    دانست یماند.  چرا 

  ه ی هم هست شب ی گریکرده بود که پشت حرف مرد، منظور د

 ن یَآر  ی ریبپذ  ی طور که مجبور ! همانی ندار  ی اچاره “  کهنیبه ا

شر من  با  ا  ،یک یرا  بب   ن یاز  هم  با  را  ما  مردم  که    ا ی  ند یهم 

 ” !یکن  فرار یتوانیتو ساکنم، نم ی بفهمند در خانه

 :سرد بود  شیکرد. رو برگرداند از او. صدا اخم

برادرم  جهیخدخاله   روزید - کرد  ق  یفکر   هامونافهیچون 

 .دییکردم، نه تأ بی. منم نه تکذههیشب

 .که طعنه خورد، طعنه زد طورهمان 
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او   ی شد. صدا  نهیسبهقد راست کرد و دوباره با اخم دست  یعل

 :هم حاال سرد بود و بم

  د ی چشم همه خر  ی جلو  میریخواهر و برادر م  هی  نیپس ع -

 .میکنیم

 .رفت  رونیو از آشپزخانه ب گفت

نفس    کردند،یکه در روغن جلزوولز م   ییهابه کتلت  رهی خ  افرا

دستوردیکش  ی بلند و  قاطع  کالم  که   گفتیم  ،یعل  ی . 

ول  وجهچ یهبه ندارد  رفتن  به   حال ن یدرع  یقصد  حاضر است 

 .را پنهان کند شانیوضع او، عجالتاً، نسبت واقع تیرعا

 !گریماز د کیشروع  یعنی نیا و

 ” پنجم فصل“

آر  انگشتان ش  نیَکوچک  شده  رشیششهیدور  و  حلقه  بودند 

م  مک  را  پستانکش  ازدیبااشتها  با  رو   کهنی.   ی تمرکزش 



291 
 

 ش یهابود، مردمک   دهیدوش  شیبود که افرا برا  ی ریخوردن ش

 .دندییپای را م یعل

کش   مرد دراز  ددیکنارش  از  که   دنی .  پسرک  چشم  حرکت 

بود، خنده  به صورتش  زدوخته  را  سر    ریاش گرفت. دستش 

 .انداخت نیَرا دور تن آر شیستون کرد و بازو

قدر  آن   ش یو موها  شدی پسرش در کف دست بزرگش جا م  سر

تا    انداختیرا به هوس م  یعل  ندیخوشا  ینرم بودند که حرص

آن مبه  و  بزند  چنگ  بگ  انیها  آغوش  در  البته !  ردیمشتش 

. اول دیایکه بچه دردش ب  ی کار را هم کرد اما نه طور  نیهم

را.   اشی نیاو فروبرد و بعد، لب و ب  ی موها  انی انگشتانش را م

 .دی . نفس کشدی . نفس کشدینفس کش

باشد. اش حذر داشته بچه  شدنک یکه از شر  دادیافرا حق م  به

 ی تک روزهابابت تک   شدی م  اشی هم، به او حسود  حالن ی درع

 .بود دهیرا د  نیَکه رشدکردن آر ی ماه ازدهی نیا
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  ن یو قشنگ... ا  گناهی ب  ن،یریش  ی پسرکوچولو  نیبچه... ا  نیا

 ...کوچک ی معجزه 

 !آخ -

کنارش   نیَ. آردی پر  رونیب  یعل  ی هالب   نیاز ب  اریاختی ناله ب  نیا

بازو حصار  در  خ   ش یبود.  با  داشت  نوع   ال یبود.  و    ی راحت 

وجود   ی چنان برا  ی. و باز علدینوشی م  ریاستقالل کودکانه ش

انگار که هنوز هم ازش دور    کرد،یم  یاحساس دلتنگ  نشینازن

 !بود

نکرده   یق یحس عم   نیچن   وقتچ یه   او تجربه  برا   شک یبود. 

  ش ی حاال...؟ بازوها  ینخواسته بود. ول  گونهنیرا هم ا  ازی حتا ن

زدن آرامش بچه و فشردن تن او برهم   ی درد گرفته بودند برا

 د،یایممکن است دردش ب  کهنیبه ا  یتوجه  چیه  یخود، ب  انیم

 !بزند و دوباره ترسش برگردد هیگر ریز
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در مقابل    دیانجام دهد. هنوز هم با  توانستینم  گریکار را د  نیا

: مخصوصاً حاال که افرا نبود. داشتی را نگه م اطیاو جانب احت 

تمام   و عشقپس  نسبت  یمحبت  مکه  او حس  در    کرد،ی به 

 .خالصه کرد  شی هانگاهش به پسرک و نوازش 

مهربان و   ی را خوب شناخته بود. بچه   ن یَدو روز آر  ن یهم  در

با اول  ک یخاطر  بود که اگر نبود، صرفاً به  ی دلسوز   نی نگاه و 

نم کوتاه  غر  آمدیخواهش،  نم  کردنیبی و  کنار  . گذاشتی را 

. با کردینم  ی ری گو بهانه  شدید با همه اخت م زو   ن،یجز ابه

مشکل  ییتنها چندان  ذات    ییجورهاکینداشت.    یهم  انگار 

 .داشت و بلد بود خودش سر خودش را گرم کند یمستقل

به سن   یکودک  ی ها برا اخالق   نی کدام ا  دانستی زد. نم  لبخند

 آمد،ی راحت کنار م  ییبا تنها  کهنیاو خوب بودند و کدام بد. ا

آ را در  مرد   لیتبد  ندهیاو   ی زن  ا یپدرش    هی شب  کردیم  ی به 

  مادرش؟ هیشب
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ها به  آن  ی و استقاللش را از هر دو  یژگیو  نی ا  نیَآر  شکیب

  ی افرا فرق داشت: عل   یی با تنها  یعل  ییتنها  یارث برده بود. ول 

 شد یداشت که باعث م  یسرد و آرام  ییِذاتاً درونگرا بود و تنها

  ک ی افرا    ییبجوشد اما تنها  یتر بتواند از دل با کسکم و سخت 

کودک  از  نوع  اشیاجبار  و  به  یی خوداتکا  یبود   وجهچ یهکه 

 .گرفتی را نم گران ی با د قشیعم  وندیپ ی جلو

نظر    نیاز ا  شیفکر کرد احتماالً پسرکوچولو  یچه؟ عل   نیَآر  و

راحت    یلیبود که او خ  دهیمادرش باشد. چون د  هیشب  شتریب

 .شودیم  یمیو زود صم اندازد ی خود را به بغل آشناها م

عل  ن،یا بود.  شا  یبهتر  کرد.  شکر  را  خدا    د یبابتش 

 دیشا  اینبود    یخوب  زیکودک چ  کی  ی کل برابودن بهتنهاطلب 

بود که زود    ی مشکل داشت و از آن فرار  ییدرواقع با تنها  نیَآر

 که ن یهرحال همبه  یول  چسباند،یو آن م   نیخود را به آغوش ا

نظر افرا به   هیشب  شتریحاال ب  کهن یهم   ،یمیخوداتکا بود و صم

 .بود یمثبت ی تا پدرش، نکته دیرسیم
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آر  یعل نداشت  ا  نیَدوست  از  شب  کی  ن یالاقل    هش یجنبه 

جانش  که حاضر بود    ی. کسگانهیب  شدیم  یوقت آدمبشود. آن

برا اخانواده   ی را  از  اما زبان گفتن  عالقه را   همهنی اش بدهد 

  ت یم یها صمتا مدت  گران،یکه در مواجهه با د  ینداشت. کس

 .ی درونحس    کی گرفته از  بود نه نشأت  ی و لبخندزدنش ظاهر

حتا    خواستینم   چ،یباشد. پسرش ه  طورنیا  خواستی نم  او

  ش ی هم کار  توانستیباشد. اما بود. نم  نیچننیخودش هم ا

نم  واقعاً  نمتوانستیکند.  اصالً  م  د یفهمی.   شود ی چطور 

را به دل راه داد و با دل دوست داشت    ی ادیکسان ز  یراحتبه

نم داشت!  اعتماد  بهشان  دل  از  برا  دیفهمیو   ی عل  ی چطور. 

خال  ی چه ی ماه  کیقلب   اغلب  و  بود  احساس   کیاز    یفعال 

 .احساس خأل کند شدی باعث م یگاه نی. و ایواقع

ارزشمندتر از    شیبرا  نیَآر  شدیباعث م   ن،یهمچن  ن،یالبته ا  و

 شدند،یکم دستانش شل مفرزند باشد. او که حاال کم  کیفقط  

پلک  نشستیم  اشنهیس  ی رو   ریششهیش هم به  شی هاو 
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بار   کیفقط با  ی بود که عل یتنها و تنها و تنها آدم آمدند،یم

 !بوددهوکمال به دل راهش دا تمام  دنشیکشآغوشبه

در چرت   ی مبادا صدا  دیبه در خورد. مرد فوراً از جا پر  ی اتقه

او  ی هادست ی را از ال   ریششهی ش یآرامپسرش را پاره کند. به 

لباسش    یدست  خاستیبرم  کهی آورد، درحال  رونیب به سر و 

 .عد در گشود شان مطمئن شود و ببودنتا از مرتب دیکش

 !سالم -

بلندباال و صم   ی زی چ  ن یاول از سالم  به    خانمجه یخد  یمیکه 

  رون یبه داخل انداخت، پا ب  یبود! نگاه  نیَآر  د،یرس  یذهن عل

را    ش یداد. به زن چشم دوخت و صدا  شی گذاشت و در را پ

 :آورد نییپا

 د؟یسالم! خوب -
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گز  خانمجه یخد شدیلب  از  مرد   ی ریششهی .  دست  هنوز  که 

خواب است.   نیَآر  دیزدنش فهموار حرف پچمانده بود و از پچ

 :او هم آرام گفت 

خوب - شما  آر  یآبج  ؟یزمستان  ی آقا  یممنونم!    ن یَخوبه؟ 

 خوابه؟

  یرونی گذراند که البته نمود ب  ی از تن عل  یموج  ”یآبج“  لفظ

 :زد ی ظاهر ی نداشت. مسلط بر خود، از همان لبخندها

 .دهیمتشکرم. بله! تازه خواب م،یخوب -

ـ ی! ااهللی -  ..اال

بم داشت و    ییدوروبَر، صدا  نی ا  ی مردها  شتری مثل ب  آقاقربان

قبل از ورودش به   شهیبلند. درضمن عادت داشت هم  اریبس

 !اعالم وجود کند ،ییجا
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دستپاچگ  خانمجه یخد از   دیچرخ  یبا  که  شوهرش  به  رو  و 

 ش یکه مرد ساکت شد و ابروها  د ی کش  یسی ه  آمد،ی ها باال مپله

 :. زن تذکر داددندی باال پر

 !واشی -

  ستاده یدو همسر ماند که حاال کنار هم ا  ی ره یخ   حرفیب  یعل

باالبلند و الغر بود و شوهرش چهارشانه، با   خانمجهیبودند. خد

اندام  یشکم با  و  قدبلند  سختِ    ده یورز  یجلوآمده،  کار  از 

 .انیسال

لبخندزنان    یعل  د،یکه سالم داد و حال و احوال پرس  آقاقربان

 :جوابش را داد. بعد، مرد گفت

اومده  - امن  که،    نیم  زد  زنگ  بهداد  ببرم.  کنم  باز  کپسولو 

 ؟یرفته جنگلبان ست؟یکه ن ی آبج  ”اومده. دیبار جد نیایب“

 :سر تکان داد  یبه گنگ یعل

 !بله -
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چون مادر    ردیخبر بگ   نیَکه آمده بود فقط از آر  خانمجه یخد

  یرا ازش خواسته بود، کم  نیدلشوره ا  یجوان سر صبح با کل

 :برد و گفت شی سر پ

اذ  نیَآر - بهونه  ؟یزمستان  ی آقا   کنهینم  تتیکه   ی ریگاگه 

 .مونهیمن م شی! پنیی پا ارشیکرد، ب

 :تکان داد یسر به نف یعل

 .نداره  ی هستم! نه، کار یعل -

 :و گرم بود یبرعکس او، واقع خانمجه ی خد لبخند

چون   دیگفتم شا  ی . ولهیآروم   ی خب خدا رو شکر! کالً بچه  -

 .کنه یبیغر نی تنها باش ده،ی شما رو ندتا حاال

 :لب زد یعل

 !نه -

نرده  آقاقربان به  را  دستش  کرده  ی که  ستون  با حفاظ  بود، 

 :دی پرس  ی کنجکاو
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 ؟ یراست ی وقت کجا بود  همهنیشما ا -

کم به درون در را باز و کم  کهیرا گرفت و درحال   رهی دستگ  یعل

 :داد حیتوض کرد،ی گرد معقب

 .بودم تیمأمور -

 ؟یسی آها! پل -

 :گرفت  اشخنده 

 !بله -

 :دل، گفتدر نگاه مرد ساده   رهیخ

م - باز  خودم  م  کنمی من  شما   ارم ییکپسولو،  براتون. 

 !شهیتون مزحمت 

زحمت  - و    شه یهم  ی آبج  ی برا  ؟ینه، چه  باز  رو  من کپسوال 

 .کنمیبسته م

 :زمزمه کرد ی گذشت. سرسر یعل ی ابروها  نیاز ب یاخم
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 !تون درد نکنهدست -

خدفیبالتکل  ماندند گ  خانمجه ی.  مردِ  دو  که  را    رکردهیبود 

 :دوباره راه انداخت! رو به شوهرش گفت

  ” ااهللی“  ی. فقط باز داد نکنمیری رو بگ  هیمرض  ی برا   میپس ما بر -

 !رمیاول من م سایوا !یبگ

 .دیخندیم یکوچک شدند: داشت پنهان یعل چشمان

 :رو به او کرد بارن یا جهیخد

 .میبریبذارش دم در! ما خودمون م ،ی شما کپسولو باز کرد -

 .فقط سر تکان داد حرفی اما ب دندی باال پر یعل  ی ابروها

دم  در بست،  که  رو  یرا  پلک  کرد.  و    ی مکث  گذاشت  هم 

 .داد  رونیبازدمش را محکم ب

عل  نیَآر بود.  و جار  یتی با عصب  یخوابِ خواب   ر یز  ی پنهان 

ش  رفت.  آشپزخانه  به  رو   ریششه یپوستش،  رها    نتیکاب  ی را 

 .کرد و دنبال آچار گشت 
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و آن. هنوز طبق دستور    نیا  عِ یسالش بود و هنوز مط  چهل

 .و طبق خواست و صالح زنش کردی پدرش عمل م

 :زد پوزخند 

 !یآبج -

 .چنان آچار را در مشت فشرد که ردش کف دستش ماندآن  و

باا  دردش  بود.  ا  کهنیآمده  به  بود  خواسته   ن یخودش 

  د ییکار را تأ  نیمنطقش تماماً ا  کهنیادامه دهد، باا  ی کارپنهان

  !بودحاال دردش آمده و حالش بد شده  کرد،یم

و   هیبق  ی افرا نبودند که جلو  گرید  جهیربان و خدچون ق  چرا؟

بودند   "ی اهیبق"ها همان  کنند؛ آن   شیصدا  ”داداش“به طعنه  

! هه! عجب نسبت  ییاست. دا  نیَ آر  ییبود او داکه باورشان شده

 !ی دور

که   ی. چرا؟ چون خود افرا هم، همان زنیآمده بود عل  دردش

 ی وازده سال زندگهم، با وجود د  زدی م  شیبرادر صدا  هیبه کنا
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که برادر خود   نیَ را نه پدر آر  یمشترک، در اعماق وجودش عل 

دا م  ییو  بادانستیپسرش  چرا  اِلّا  و  همسا  دی!   اشه یبه 

  ی عل   ِیبه پدر  ه بود ک  نیسربزند؟ جز ا  نیَکه به آر  سپردیم

که   دیدینابلد م  ییِدا  کیبود که او را    نیشک داشت؟ جز ا

 !شود؟ تی نق پسرش اذممکن بود از نق 

  داد یاجاق ب ریز  یخال ی بد گاز که در فضا ی راست کرد. بو قد

کرده   اشی نیب  ی تو  کرد،یم صورتنفوذ  با  شده جمع  یبود. 

 .را بلند کرد ن یخاطر افکارش، کپسول سنگ خاطر آن و به به

 ی وشوهر از طبقه زن   ی سروصدا  دیرفت، د  رونیواحد که ب  از

م فلز دیآیسوم  مخزن  بودند. پس  آنجا  هنوز  و    ی .  باال  از  را 

 .شد ری ها سرازگرفت و از پله  نشییپا

آن   ی شده جلوپارک   سانین  توانستیم  یباز بود. عل  ی ورود  در

قربان    ی برا  نیماش   دیکه دوتا کپسول پشتش بود. فهم  ند یرا بب 

 سان یرد و آن را پشت ندوباره مخزن را بلند ک   نی هم  ی است برا

 .گذاشت
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زن   وارد  که شد،  دراهرو  را  جلودیوشوهر  پاگرد  در  حاال    ی . 

 حیباال رفت. به قربان توض  یک یها را دوتاواحد افرا بودند. پله

گذاشته، بابت زحمتش    نیداد که کپسول را برده و پشت ماش

باالخره خالص  و  ا تشکر کرد  از شر کل  وارد    نیشده  ماجرا، 

 !خانه شد

بود و حاال    دهی. پسرک به پهلو غلتدیدراز کش   نیَ کنار آر  دوباره 

 اشی نیدستش را دور تن او انداخت و ب  یپشت به او داشت. عل

کودک    نیدم گرفت. فقط هم  ق یرا به گردن بچه چسباند. عم

 .آرامَش کند  توانستیم

حاال   کهنیقدرتمند قربان، باا  ی باز بود و صدا   یپنجره کم   ی ال

تقر  ی تو بود،  عل  باًیکوچه  به گوش  . چشم  دیرسیم   یواضح 

 .گوش سپرد هدف،یب ،یخال  یبست. با ذهن

ن  قربان فرمان  جاو  سانش یپشت  و  فرمان    د ی بود  پشت 

بلندبلندانسشیبرل صم.  حال   ی می،  لب  بر  خنده  واحوال و 

 .کردندیم
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رفته بود    رونیبه شانه انداخته و تازه ب   اهی چادر س  خانمجه یخد

شاگرد    یطور که رو به صندلمتوجهش شد. همان   دیکه جاو

 :گفت ی بود، دست بلند کرد و پرانرژخم شده

 ( جهی خدخجّه چطوره؟ )خاله خال -

 :گذاشت نهیس ی دست رو زن

 ؟ ی بابا خوبن؟ )تو چطورماما، گتگت  ؟ی طَرقربانت! تو چه -

 بزرگ، بابابزرگ خوبن؟( مامان

 ی طبقهسه  ی رو که از کنار خانهروبه  ی به کوچه  ینگاه  دیجاو

 :انداخت و سر تکان داد شد،یها شروع مآن

 !شاءاهلل که خوبن. إنششونی پ  رمی دارم م -

 :کرد لب زمزمه ریچنگ زد. ز  جهی به دل خد غم

 !بازم به معرفت تو پسر  -

 :شانیدست بلند کرد برا دیجاو
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 !با اجازه -

 .را وارد کوچه کرد  نیو ماش گفت

 ی رمرد ی و پ  رزنی . پرفتی منزل پدربزرگ و مادربزرگش م  به

چروک  خانه  ده یتنها،  در  که  ناتوان  از    یکی  ی تو  ی او 

زندگ  ی هاکوچهپس  معدود   کردند یم  یدهستان  از  که 

به  ماندهیباق  یکاهگل  ی هاخانه و  صاحبان   ی اندازه بود 

 !اش عمر داشت؛ کهنه بودرهاشده 

کس  ی برا ماش   یهر  کنار  از  م  نشیکه  م  شد،یرد  . زدیبوق 

و    ی دست بلند و لبخند  ش ی. براشناختندیهمه او را م  یاهال

حواله  یسالم مگرم  همان کردندی اش  البته  هم  او  گونه . 

و با آن   ستادیایم   شانیبعض  ی پا   شی. پدادیشان را مجواب

 ابل،وسال طرف مقبه سن  توجهیب  اش،یشگیهم  یطبعشوخ

 !گرفتیطور هم جواب مو همان گذاشتی سرش مسربه
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که    ی ایخال  ی را باالتر از آن، در فضا  نی. ماشدی در خانه رس   به

 ییهاوپرت بود، پارک کرد، خرت   ی باغ سبز  کی   ی کنار ورود

 .شد ادهیبود برداشت و پ دهیرا که خر

خانه نشسته بود.   ی جلو  یمانی س  ی سکو  ی رو  خانی محرمعل

پدربزرگش، بلند و سرحال    دنی وارد شد، با د  که ن یهم  دیجاو

 :گفت

 حالُک؟ فی! کَیبه! سالم حاجبه -

 :از هم باز شدند دندانیب ی به لبخند  رمردیپ  ی هالب

 ! )پسر( ریخبه  دنیوچه؟ رس یسالم! خوب -

 :کنارش نشست دیجاو

 !قربان یت -

و رو   دیکش   رونی ب  د یخر  ی هاکی از پالست  یکیاز درون    یلونینا

 :گرفت خانی به محرمعل

 !گرفتم. بکش، حال کن  گاریبابا! برات س ایب -
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به   توجهیباز کرد و ب  ش یرا برا  لونیدرون نا  ی هااز پاکت   یکی

کبر م  یتیبسته  هم   دانستیکه  ج  شهیمثل   ی رو  ب یدر 

و    راندی گ  گار یس  یهست، با فندک خودش نخ  رمردیپ  ی نه یس

به پشت    یآرام  ی لرزان پدربزرگش گذاشت. ضربه  ی هالب  نیب

 :دیکش ی او زد و درحال برخاستن، نفس بلند  ی ده یخم

 !نوش جون -

را از لب بردارد،    گاریس  کهنیای را، ب  ظیدود غل   خانی محرمعل

 :فرستاد رونیها بلب ی از کناره 

 دس درد ناکنه! )دستت درد نکنه!(  یت -

و    زانیفنس دور خانه آو  ی که رو  یبه تشک  ینگاه م ین  دیجاو

دا  ی لکه کرد.   شی رو  یشکلره یزردرنگ  اخم  و  انداخت  بود، 

  ی محرمعل : حاجدیرا به آشپزخانه برد و دوروبَرش را کاو  دهایخر

 !گذاشته بود شی کار برا ایدنکی
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 یکیسه در داشت که    رون،یبود. از ب  یلیخانه مستط  ساختمان

هال بود که از   ی ورود  ی گرید  شد،یها به آشپزخانه باز ماز آن 

 ی انبار آذوقه   کی درِ    یه داشت و سومپس آن به دو اتاق را

پ   نیهم   دیبود که خود جاو  یمیقد   رش ی تعم  شیچند سال 

 .ازش درآورده بود ییحمام و دستشو سِیسرو کیکرده و 

  رون یاز آشپزخانه ب  زد،یرا باال م  شیهان یکه آست  حالدرهمان

ادرار و حتا مدفوع،    ی بو   ی عالوه به  یکهنگ  ی و به هال رفت. بو

. المپ را اوردیخود ن  ی به رو  حالن یزد باا  اشی نیب  ریز  یآنبه

 .دی پاش کی تار ی روشن کرد و نور به فضا

د  کی  ی رو   مادربزرگش کنار  آن   وار یتشک  با  و  بود  نشسته 

 :کردیناله م زشیر ی صدا

 مادر!(  ی خُدا! )ا ی ! اَی مَره ی اَ -

  .مقابلش چهارزانو نشست دیجاو
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ولمتوجهش شده   برخانمصنم آن چشم  یبود    کورمین  ی هابا 

او را بشناسد.   توانستینم  یاستکانته   نکیشده پشت عپنهان

 :برد شی خود را به جلو خم کرد و دست لرزانش را پ 

 ؟ی احمد -

 .دیجاو ی پسر بزرگش بود؛ عمو احمد

به گوش   شیصدا  کهنیا  ی پوزخند زد و چانه باال انداخت. برا  او

 :زد ادی فر باًیبرسد، تقر رزنیپ

 .دمی ! جاوزینه عز -

  ی زد. انگشتان سردش که به گونه  ی اقوارهیلبخند ب  بر،صنم

 :گفت رزنی . پدیاز حس مرگ، لرز دیجاو دند،یاش رسنوه

 ؟ یخوب -

پوست   دیجاو تنها  انگار  گرفت.  را  او  بر    دهیچروک   یدست 

بود. پاسخ شده   دهی رنگش کش متورم بنفش   ی هااستخوان و رگ 

 :داد
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 ؟ی طَرقربان! تو چه یت -

 .گذاشت جوابیاو را ب برخانمصنم

طبق معمول    یول   د،یشنیمشمئزکننده م  ییاز تن او، بو  دیجاو

باشد؛ حتا با داشته  یرونیحالش نمود ب  یدگرگون  گذاشتینم

ا م  ای  گفتی م  ی زیاگر چ   کهن یوجود  را کج    کرد،یصورتش 

 .دی فهمینم رزنیپ

نگاه به اطراف انداخت و هزار    کیو دست به کمر زد.    برخاست

 !کار به چشمش آمد کیو 

ح  ی پنجره   اول به  کچل    اطیرو  سر  پس  آنجا  از  گشود.  را 

شده در خود نشسته بود و دود که جمع دیدیپدربزرگش را م 

 :زد شخند ی. نرفتیباال م  گارش یس

 !یحاج ی ها -

 :سر چرخاند  مرد

 ه؟یَچ -
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 :کرد پایهره چل  ی خم شد و دستانش را رو  دیجاو

 داره؟ یخانمشو نگه م ی آدم هوا  ی جورن یبداخالق! ا -

 .او پرت کرد  ی برا  یاخم و دست خانی محرمعل

پ  ی اخندهتک   دیجاو کم  رمردیزد.  بود.  از    یسرپا  تواناتر 

قدر جان و حوصله نداشت که بخواهد آن   حالن یهمسرش. باا

کند.   زی تم  یوحسابو درست   دیاو را بشو  ی های ار یاختی تمام ب

هم ناهار  ی چا  کهن ی درواقع  و  شام  م  ی و   یجا  کرد،یآماده 

 ی مرض  و درد    چی صد سالش بود. ه  کی شکر داشت. وگرنه نزد

پ جز  کوفتگ  ی ر ی نداشت  و    ی و  خأل  احساس  و  کار  اثر  در 

 .بودکه بزرگ کرده  یمعرفتیر فرزندان بخاطبه  یافسردگ

 !دیجاو نی جمال هم  ی به گوشه یگل باز

قابلمه   ی جوان به آشپزخانه رفت. مرغ گرفته بود. آن را تو  مرد

آرام   ختیر تا  گذاشت  سو  بپزد.  و    نکیآرام  پر  آب  از  را 

 .بخورند سیکرد تا خ  یبود در آن خال دهیکه خر ییهاوهیم



313 
 

لگن  اشی بعد  مقصد بود.  گرما  یحمام  و  را   ی برداشت  آب 

چهارپا  میتنظ که    ی اه یکرد.  رفت  و  گذاشت  کنارش 

 .اوردیمادربزرگش را ب 

 حال نیلنگان قدم بردارد. باالنگ  توانستیهنوز هم م  برصنم

او را بغل گرفت. رو  ش یزانوها  ری دست ز  دیجاو  ی انداخت و 

و    د یسف  مداوم   ی ها کوتاهش را که از اثر حناگذاشتن   ی موها

 :دیقرمز بودند، بوس

! آخدا بدره! )خدا یمن تو رو حموم کنم، خوشگل بش  میبر -

 نگهت داره( 

مثل نقل    شی ها پسال   رزنیپ  نی را که ا  ییهاصدقهقربان   همان

 .گرداندیحاال به او برم  کرد،یم ش یهانوه میو نبات تقد

برداشته بود. آب  . کل حمام را بخار  هیچهارپا  ی را نشاند رو  او

شلوارش را به باال تا زد و مقابل مادربزرگش   ی هارا بست، لنگه 

 .پا نشست  ی رو
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برا  کهن یهم برد  پ  ی دست  صنم   راهنی درآوردن  بر  او، 

 :دی زده نالخجالت 

 .( شورمی. خودم خودمو مخوادینخَنه! مو شورُم خوشو رَ. )نم -

کار را هر بار    نی ا  رزنی ماند. پ  رهیبه چشمان پرآب او خ   دیجاو

 ند ی بب  ا ی  ندیاش تنش را برهنه ببنوه   کهن ی. از اکردی تکرار م

ز لباس  جاو  فی کث  رشیکه  اما  داشت.  حذر  کار    دیاست، 

هم با    یو خنده، گاه  یبا شوخ  یگاه  برد؛یم  ش ی خودش را پ

 !جذبه و دعواکردن مادربزرگ

 پ ی ز  ی آرامبه  کهی برخانم زد و درحالبه صنم   ی. چشمک دیخند

 :گوشش گفت ر یز د،یکشی م نییرا پا راهنش ی پشت پ

 بکنم؟ ی جوراون  ی عاشقت شم کارا یترس یچرا؟ م -

 !ایحیب ی ا -

 :. گفتدی خند باز
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اون شوهر کچلت    یعنینکنم!    ی کار  دمینترس! قول م - از 

. منم که جوونم. آرزو برهیوقت بفهمه، سرمو م  هی.  ترسمیم

  ت یکنم کار  شهی . پس مجبورم تقوا پ رمیحاال بم  خوامی دارم. نم

 ! قول! باشه؟زی باشم عزنداشته

از شوخ  یجواب  رزنیپ که  نه  بدش   ی ادبانهیب  ی هاینداد.  او 

بهآمده  نه!  اباشد،  تکرار   که هر   یشدنکوچک   نیخاطر  مرتبه 

 .بودبغض کرده و در خود فرورفته  شد،یم

طور که حدسش را آگاه از حال او، سکوت کرد. همان   دیجاو

 یی به دستشو  دنی قبل از رس   ش،ی بر مثل دفعات پصنم   زد،یم

 .بودکرده  فیداده و خود را کث کنترلش را ازدست

موقع به سست هستند و تو را به   تیهاگام   کهنی! ای ری پ  نکبتِ

 .رسانندینم جاچ یه
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رو  رزنی پ  ی هالباس  و  گذاشت  کنار  ر  ی را  آب  . خت یسرش 

رفت    ی . به ذهنش سپرد که وقتشدیداشت تمام م  شانیشامپو

 .بخرد. مشغول شستن سر مادربزرگش شد ،ی سوپر

شده  برصنم جمع  خودش  پستان در  پ   ی هابود.   ر،یبزرگ، 

آو  دهیخشک پا  زانشی و  بود و سرش  با دست پوشانده   ن ییرا 

 .بود

کند. با آنکه دستان جوانش قدرت   تشیاذ  خواستینم  دیجاو

تنش    یآرامپوست تن او داشتند، فقط به  دنی مال   ی برا  ی ادیز

 .کرد هرچه زودتر حمامش را تمام کند  یو سع دیکش  فی را ل

تشک  بعد رفت.  هال  پ  یبه  و   نشستی م  شیرو  رزنیکه 

ب دادیم  ی بد  ی بو  د،یخوابیم رفت.    توجهی.  اتاق  به  آن،  به 

 ی پنجره   ری و ز  د یکش  رونی ها برختخواب   ن یاز ب  ی دیتشک جد

 .همان اتاق پهنش کرد
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تم  سر لباس  کرد.  خشک  را  مادربزرگش  تن  برش   ز یو  به 

 ی رختخواب نو برد. کم  ی پوشاند. او را بغل کرد و به اتاق، رو

او،    ی . کنار پاهادیایداخل بتازه    ی پنجره را باز کرد تا هوا  ی ال

 :دی نشست و پرس زانوکی

 ؟ی خواینم ی زیچ -

همه   برصنم و  او  خودش،  نکرد.   ایدن  ی با  نگاهش  بود.  قهر 

 .بود شیگلو ی جوابش را هم نداد. نتوانست. بغض هنوز تو

او را فشرد،   سردشه ی. کوتاه دست همدیکش  ی نفس بلند  دیجاو

 .رفت رونی را از کنج برداشت و از اتاق ب یجاروبرق

رو  اول را  آن  و  کرد  باز  را  تشک   ف ی کث  ی هارخت  ی لباسِ 

 .برد تا آفتاب بدهد رونیانداخت. بعد خود آن را ب 

 ی محرمعل   دیبه آشپزخانه و غذا زد. ازش که خارج شد، د  ی سر

م  گاری هنوز دارد س نکندی دود  تا  نخِ  ب  مهی.  از  را    ن یسوخته 

 :دور انداخت و با اخم تشر زد  د،ی کش رونید او بکبو ی هالب
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 !بسه! خفه نکن خودتو که -

 :غره رفتچشم یبا بدخلق  رمردیپ

 )به تو چه؟( ه؟یَتو رو چ -

 :گفت شیتر از پ مکث کرد. کنارش نشست و آرام  دیجاو

 !ت بزنبه سروکله  یآب هیحموم داغه. برو  -

 .چانه جمع کرد  خانی محرمعل

 :او انداخت ی زد. دست دور شانه  شخندین دیجاو

 !ی هوم؟ بداخالق شد هو؟هیشد  یتو رو چ -

جواب   رمردیپ و  کرد  کج  م  یلب  چه  همان   گفت؟ینداد. 

 .حالش را گرفته بود یشگیمزخرفات هم 

به حرف   اطیگفتن و نگفتن، بااحت  نی. مردد بد یلب جو  دیجاو

 :آمد

 !بر باشمواظب صنم شتریب کمهی -
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 :کرد ی تند یمحرمعل

 کنم؟(  کاری چ گهیباکنم؟ )د کَرید چ -

 :چشم گرد کرد دیجاو

 !واشیخب!  یلیخ -

 رون یکه از او رو گرفت، مرد جوان نفسش را محکم ب  پدربزرگ

 :فرستاد

  ” من  شیپ  میبر  نیایب“  گم،یکنم، هوم؟ بهت م  کاریمن چ -

م  یگیم پ“  گم،ینه.  براتون  بگبذار  خدمتکار  و    ”رم ی رستار 

ب  یگیم که  خودتم  ا  شتر ینه.  برنم   ن یاز  که  ادییازت  منم   .

 !هر روز هر روز بهتون سربزنم. پس چه کنم؟ ها؟  تونمینم

سر. باش خوشو کار    ی گیندیپِرِ ماثن. باش خوشو ز  ی تو رَم ت -

.  تی)تو هم مثل بابات. برو سر زندگ  ؟یخا چ  ی هَن  جهیبَرِس! ا

 ( ؟یکه چ نجایا ی اییبرو به کارت برس. م

 :خنده زد ریزده زبهت  دیجاو
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 !نامرد -

پ  دانستیم زبان  و  دل  نستین  ی کی  رمردیکه حرف  او   ازی. 

ا به  همدیجاو  ی هاسرزدن   نیداشت  به  دلش    دنش ید  نی. 

ا  لی خوش بود. دل از  با پرستارآوردن هم ترس   ن یمخالفتش 

جاو که  د  الشیخ  د یبود  و  شود  به   گری راحت  هفته  هر 

خانهدیاین  شاندنید به  نم  ی .  هم  او  از   رفتیخود  چون 

بداخالقآمدینم  خوششسرباربودن   و  غرزدن  علت    ی. 

 ی دلبود؛ دق   شیهاگاهش هم، سرآمدن دلِ پرش از بچه بهگاه

.  کردیم  یبود، خالنکرده   شانیکه رها   ی انوه  نی ها را سر هم آن

م   هان یا  ی همه   دیجاو م   دانستیرا  گاه گه   گذاشتیو 

 ی رادیکند تا دلش سبک شود. چه ا  ی قلدر  شیپدربزرگش برا

 داشت؟

  ی و به هال رفت. مشغول جاروکردن خانه شد و سع  برخاست

تکه  جا  ی شدهخشک   ی هاکرد  دوروبَر  که  را   یقبل  ی مدفوع 

 .نگاردیب ده یبود، ند ختهی ربر تشک صنم 
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پ  یی هاظرف  بعد پ  رمردیکه  کرده گربه  رزنیو  بودند، شور 

را مرتب کرد.    هانت یشست. کاب  زی آورد و تم  رونیب  یکییکی

باق  یخال  خچالی  ی اوهیرا در جام  هاوهیم را   شیهاقفسه  ی و 

وکسر هست تا برود و بخرد. کم  ی زیچه چ  ندی کرد بب  یبررس

 .گذاشت ی . چادیکف آشپزخانه را جارو کش

بسته  هرچه نتوانست  پ  یلونینا  ی هادستکش   ی گشت،    دا یرا 

هم م  یکی   شهیکند.  خانه  که   ییهاوقت  ی برا  گذاشتیدر 

بشو  فی کث  ی هالباس  خواستیم را  اما دیمادربزرگش  حاال   .

رفته    ادشیتمامش کرده و    شی . احتماالً بار پکردینم  شیَ دایپ

 .بود باز بخرد

را فرستاد حمام و خودش    خانی محرمعل  ،یده از ساعت   بعد

سوپر افتاد سمت  و    دنیخر  ی برا  ی راه   ی سر   کیدستکش 

 .گرید ی زهایچ

 :وقت ودود باعجله پا به دکان گذاشت همان
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ما    ی داروها  نیشما؟ داداش من گفت ا   ی! خوبایآقا ض   سالم -

 شون؟یاریب یکشی زحمت م هیشما.  شی رو گرفته گذاشته پ

 !سالم آقا! چشم، االن -

 !دمت گرم -

داد   رونیودود نفسش را محکم ب  خچالش،یکه رفت سراغ    ایض

 .د یکش یشانیو کف دستش را دو سه بار به پ 

برا  روزشید پدرومادرش  به  کمک  به سروسامان  ی به  دادن 

نکرده وقت  و  گذشته  باغشان  وَلاوضاع  شهر.  برود   ی بود 

 ی داروها  شاننیوالد  ی و برا  نیاو انسول  ی رفته و برا  شیجابه

دار. دکان   ی ایو صبح سپرده بود به ض  دهیشان را خرشدهتمام 

را    هایامانت  ودآمده ب  یجنگلبان  فرمیونیحاال هم ودود با همان  

 .سر تا خانه برود و بعد برگردد به جنگل ک ی رد،یبگ

 ک یگذاشت،    شخانیپ  ی را رو  د یسف  کیپالست  ایض  کهن یهم

تشکر    ی داخل آمد. ودود داروها را برداشت و سرسر  ی مشتر
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بچه به بغل   ی برود که با مرد   رون یب  ی از سوپر  دیکرد. چرخ 

 :شد. پراند  نهیبه س نهیس

 !د یببخش -

نگذاشته   رونیارش گذشت اما هنوز پا از درگاه دکان باز کن و

نظرش آشنا آمده بود.  بود که ماند! کودک در آغوش مرد به

 .نگاه کرد  ترق یبرگشت و دق ار یاختیب

 :گفت ایبه ض یعل

 ن؟ی کنی بسته زعفرون لطف م هی -

 :بود  دیصاحب مغازه پرترد لحن

 دارم؟  نمیزعفرون؟ بذار بب -

را    ی عل  رخمین  توانستیبود، فقط م  ستادهیاز آنجا که ا  ودود

مرد گذاشته بود و صورتش   ی شانه   ی بچه سر رو  یول  ندیبب

بود؛ پسر افرا. درست   نیَ. او را شناخت. آرشدی م  دهیکامل د
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 ی ... ولیبود. ولکه مادرش نشانش داده  ییهاهمان عکس   هیشب

 که بود او اصالً؟   کرد؟یچه م  بهیمرد غر  نیپسر افرا در آغوش ا

 :پشت پسرش نشست ی دست مرد رو

 بابا؟ هوم؟ ی خواینم ی زیتو چ -

 .کرد  خیودود  و

 !! جنابدیببخش -

بد  د،یجاو  ی صدا  با برگشت. نفسش   ی تکان  به عقب  خورد. 

 .دیکوب اشقهیرفت. شق

 :شد. طعنه زد  دیجاو ی ابروها دنیماتش باعث باالپر ی چهره 

 !داخل شم خوامیم نی اگه اجازه بد -

تا منظور او را    دی طول کش  ی اپلک زد. لحظه   ی جیبا گ   ودود 

 ی فقط از دم ورود  د،یبگو  ی زیبتواند چ  کهنیایبفهمد. سپس ب

 .پس رفت ی سوپر
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افتاد   یاز کنارش گذشت. وارد که شد، چشمش به عل  دیجاو

مرد    ن ی. مکث کرد. ادییپایکه با دقت و متعجب آن دو را م

 .شناختینبود. اصالً او را نم یاز اهال شکیکه بود؟ ب

کش  ی اپسربچه   یسوبه   نگاهش داشت،  آغوش  در  او    ده یکه 

 آن زن؟ ی شد. جا خورد. بچه 

عل  نگاهش به  از    شیپ  ی اکه لحظه  یبرگشت. سؤال  یدوباره 

روشن و خاموش    دیذهن ودود گذشته بود، حاال در ذهن جاو

اشدیم بود    نی:  که  بچه مرد  بغل   ی که  به  را  جنگلبان  آن 

 داشت؟

به پشت دخل   ای سه مرد را، برگشتن ض  نیب  ستادهیزمانِ ا  خی

گذاشت و    شخانیپ  ی زعفران را رو  ی دار بسته شکست. دکان

اضافه   دیاورو به ج  مکثیحال گل از گل شکفته و بدرهمان

 :کرد
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  ی ! خوبدیبه! سالم آقاجاوبودا. به  ی بفرما، خدمت شما! آخر -

 داداش؟ 

ن  او درحال   ی شخندیبا  لب،  ز  کهیبر  را   یعل  یرچشمیهنوز 

 :را فشرد ایض ی دستِ جلوآمده  د،ییپایم

 کاروبار چطوره؟ ؟یقربان. تو خوب یسالم! ت -

 .شهی خوب. خوب. مثل هم -

ب  یعل محکم  را  ب  رونینفسش  دو    یپرسواحوالحال   نیداد. 

 :دیزعفران را برداشت و پرس  ی بسته   د،یپر  ،یمحلآشنا، دو هم 

 کنه؟ی م دیخر  نجا ی از ا یافرا... خانم زمستان -

 ی شدند و ابروها ز یت   دیجاو  ی هاودود حبس ماند، گوش   نفس

 :دندیباال پر ایض

 بله! چرا؟ -

 ” ؟یپرسیچرا م “بود که،  نیا منظورش
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 !با -

 دیرا گفت، جاو  نیگذاشت و ا  یعل  ی گونه  ی که دست رو  نیَآر

شوهر واقعاً  افرا  زد.  زنگ  ودود  گوش  و  کرد  زنده    ی اخم 

 !داشت؟

ا  یعل زد.  آر  ی بار   نی دوم  نیلبخند  که   ش یصدا  ”با“  نیَ بود 

 :دیاش را بوس. سر بچه زدیم

 جان؟ -

دار شد. دکان  ی ا یتازه متوجه نگاه متعجب و کنجکاو ض  بعد،

بست: قلبش   خیو    دی چیدور قلبش پ   ی. مشتدی حس خوبش پر

 .منجمد شد 

ه  حالنیباا درون   ز یچچ ینگذاشت  ب  اتش یاز   یرونینمود 

اداشته  استاد  بود چون  بود. خواست   نیباشد. موفق هم  کار 

 اشی الح  ی جورک یرا بدهد و    ای ض   شیپ  ی اجواب سؤال لحظه

فهم که  افراست  برادر  که  نرفته  دیکند  هنوز  ودود  است، 
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وامانده همان  درگاه  در  جاوجا  مثل  و   ی رکیرزیز  د،یاست 

 ا یها هم مثل ضبود؟ آن. دو مرد را چه شدهکند یم  گاهشن

بودند   ا  ؟یعنیکنجکاو  خوشش    نیاز  توجه  مرکز  در  بودن 

 .داشت یای قو ی شامه ی ! و البته که علدادی. بو مامدین

 :گفت

و زده به حساب، من صفرش    ده ی خر  ی زی اگه چ  خواستمیم -

 .کنم

شدت تحت  به  کهی وقت ”من داداششم“ د،یبگو  د ینچرخ زبانش

 .نظر دو جفت چشم مشکوک بود

 :دیپرس  ایرا که او نگفت، ض  ی زیچ اما

 ؟یداداشش -

 .کرد  اخم

 :داد حیحدسش را توض   لیدل  داردکان

 .نیهی... شبکمهیآخه  -
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به  ی جور  یعل که عضالت صورتش حرکت   دیی هم سادندان 

 :بود زینگاهش ت  ینکنند. لبخند زد ول

 !بله -

و نفس به   شی به پاها  رویودود، ن  ی به چشمان کدرشده   نور

نفهم  اشنه یس خودش  رو  دهیبرگشت.  سرد  عرق  که    ی بود 

 .ستون فقراتش نشسته

را دور زد،    یکرد. عل  ی اوضوح سرحال آمد! خنده هم به   دیجاو

برداشت و دستش    شخانیپ  ی بزرگ رو  ی تخمه از مشما  یمشت

 :باال گرفت ایرا رو به ض

 !با اجازه -

 :سر تکان داد او

 !نوش جون -

ورق   و مشغول  تندتند  و  گذاشت  باال  را  شد  دفترش  زدنش 

 :کردی لب زمزمه م ری ز کهی درحال
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حساب    نی. خانم زمستا... افراخانم. آها! ایزمستانخانــمِ...   -

 .شونهیا

 :گفت و اضافه کرد یافرا را به عل یبده مبلغ

  ز یرخرده   ی دایوقتا فقط خر   هی.  هیحسابخوش  ی مشتر  یآبج -

 .کنهی م هی. بعد ته ماه تصفدهیکه داره، پولشو نم

  معنا یدهانش را گاز گرفت و ب  ی واره ید  ی! عل”یآبج“  دوباره 

 .سر تکان داد 

حال درهمان   د،یکه جاو   دیکشیم   رونیب  بیپولش را از ج  فیک

رو از  را  دستش  نوعکرده   زانیآو  شخانیپ  ی که  با   ی بود، 

 :گفت ست،ی ن یواقع دانستیکه فقط خودش م ی عاریب

 !صدات کردها ” بابا“بچه  یول -

 ی اش را موها دخل گذاشت، چانه  ی را رو  اشیکارت بانک   یعل

  ره ینگاه کرد و خ  دیبه جاو  ز،یسر او، ت  ی گذاشت و از باال  نیَآر

 :ماند. با مکث لبخند زد
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 !ییبگه دا ستیچون هنوز بلد ن دیشا -

 :متعجب سر بلند کرد نیَآر

 آ؟ -

درشت    اه،یس  ی هابه مردمک   ک،یاز نزد  ن،ییاز باال به پا   یعل

 .بود یواقع بارنی لبخندش ا و پرتعجب پسرش چشم دوخت.

 :پراند دیجاو

 !حیصح -

نگاه  ی از گوشه  د،یکشی کارت م  کهی درحال  ایض به   یچشم 

ول  آنجا  که  ابروهاودود  انداخت.  بود،  برد.    شی معطل  باال  را 

 :دیپرس

 آقاودود؟  ی الزم دار  گهید زیچ -

  د یو جاو  یخاطر برگشتن نگاه علخورد. بعد، به   که یجوان    مرد

ب  ش،یسوبه شد.  قدم  ی اسرفهتک   معنایدستپاچه  و    ی کرد 

 :گذاشت  شیپ
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 کنم،یفکر م  یآره. اما هرچ   خواستم،یم  ی زیچ   هی...  هیاوم!   -

 .ادیی نم ادمی

 :دیخند دیجاو

 !هیبد درد مرمیآلزا -

ات  یزد و عل  شکلی و ب  ی سرسر  ی لبخند  ودود   ی رو  کتیبه 

ها در ذهنش ثبت . کلمهی او چشم دوخت: ودود انار  ی نه یس

 گشت ی را م  شی هاب یج  ی قراریب  جورکیشدند. مرد جوان با  

عل مردمک   یو  دودوزدن  متوجه    روشنی اقهوه  ی هاکامالً 

 .بود بودنشیاو و هول  ی بایز

ناچار همان را بهانه کرد به مشت ودود آمد. به  ی شکالت  باالخره

 :گشود  ایاز مخمصه. مشتش را رو به ض ییرها ی راب

 ؟ی د یشکالتا م نی چندتا از ا هی -

 .مرد زیاش گرفت از دستاو. خنده دندی باال پر یعل  ی ابروها

 :سر تکان داد  یمیاما تعجب نکرد. صم ایض
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 دم؟یآره! چرا نم -

 ی هاسراغ شکالتبه کهنیبرگرداند و قبل از ا ی را به عل کارت

 :دیپرس دیودود برود، از جاو

 داداش؟  ی خوایم یتو چ -

دستکش    هی - و    یقوط  هی  بارمصرف،ه یبسته  شامپو    هیرب 

 !. بزن به حسابیمرغتخم 

 .خب -

بود. فروبرده   بشی پول و آن را در ج  فی کارتش را درون ک  یعل

برود که    رونیب   ی خواست بچرخد، ودود را دور بزند و از سوپر

به   نیَآر درهمان  ی سودست  و  کرد  دراز  جوان  که مرد  حال 

کف دست ودود، مدام مشت   ییاشاره به شکالت کاکائو  ی برا

 :گفت کرد،ی کوچکش را باز و بسته م

 !اَم! اَم -
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. ماند. متعجب به پسرش نگاه کرد و دندیباال پر  یعل  ی ابروها

 :را عقب زد شانشیپر ی موها

 ؟ی خوایم یجان؟ چ -

شکالت  نیَآر هم  یلفاف  مادرش  که  م  شه یرا  او   داد،ی به 

 :بود. نق زد دهی. و حاال آن را در دست ودود دشناختیم

 .اَم! مَه -

شروع کرد به   رد،یگیشکالت را از ودود نم  یعل  دیچون د  و

 :پدرش ی نه یتنش به س دنیوپازدن و کوبدست

 .اَم -

 :برد ش یخندان دست پ ودود

 !. بفرما آقاخوادیحتماً شکالت م -

 ن یَخاطر آرکه به  یو برّا شد، ذوق  زی ت  ی که نگاه عل  یوقت  بعد،

سرعت با  و شناخت شکالت محبوبش به جانش نشسته بود، به
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با  یدستپاچگ کرد  حس  کرد.  عوض  به    ی حیتوض  د یجا 

 :بدهد. و داد یپرسشگر عل ی هاچشم

 .خب کنه ی بچه داره به من اشاره م -

ودود خم شود و   ی سوداشت به  یدست پسرش را که سع  یعل

 :دیشکالت را بقاپد، پس کش 

 .رم یگی! خودم می انار ی بله. ممنونم آقا -

 ی آقا “چرا در    دانستیکه نم  ی او طعنه  دیبه تأک  توجهیب  ودود

اش را کامالً نامحسوس گفتن برادرِ افرا بود، نفس آسوده   ”ی انار

اجازه    رونیب باالخره  لبخندش  بگ   افتیداد.  عمق  . ردیکه 

 :شد ش یتر از پ ده از تنگنا، لحنش هم محکمدرآمبه

نوش جون   بم،یمونده بود ته ج   یکی  نیا  کنه؟ی م  یچه فرق -

 !شما ی آقاکوچولو

کوتاه آمد. زمزمه    ی. پس علفتدیب  هیکم مانده بود به گر  نیَآر

 :کرد
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 .تون درد نکنهدست -

 .ردیگذاشت پسرش شکالت را بگ و

ا  د یجاو  ی برا با  افرا  نسبت  از  بود  مهم  فقط  سر    نیکه  مرد 

را    یکینداشت. پالست  یتی آن دو اهم  نیب  ی مکالمه  اورد،یدرب

و    ”خدافظ“گذاشته بود، برداشت، پراند    شخانی پ  ی رو  ایکه ض

 .زد   رونی ب گریزودتر از دو مرد د

تقر  یعل از ض   باً یهم  فاصله،  راه  ایبدون  شد.   ی تشکر کرد و 

آخر از    ی ها را بدهد و تا لحظه ل شکالتودود اما ماند تا پو

نگاهش را در    ،ی سوپر  ی اشهی در ش  ی رو  ی هانوشته   ی الالبه

 .نگه داشت نیَآر بیتعق

عل  دیجاو م  ی شانهبهشانه   باًیتقر  یو  حرکت  تا  کردندیهم   .

 .بودند ریمسهم  ییجا
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  نیَبود. آر  ریافتاد. ذهنش درگ   شی اما با دو سه گام بلند، پ  یعل

. شکالت را محکم در مشتش گرفته بود،  کردیم  یهم بدقلق

 :گفتی سرهم مو پشت  دادینشانش م یبه عل

 .اَم -

 ” !بازش کن“بود که،  نیا منظورش

چرا دوست    دانستیناچار آن را از دستش گرفت. نمبه  یعل

بچه ن اداشت  نم  نیاش  بخورد!  را  چه   نیا  دانستیشکالت 

م  یحس فقط  بود.  افتاده  دلش  به  که  پس    دانستیبود  در 

در    دارشهیر  ی زیپنهان بود: چ  ی زیچ  ،ی ودود انار  ی هامردمک 

 .مد بفه ای ندیآن را بب توانستینم  یاعماق درونش که هرکس

  ن یَدهان آر  ی لفاف شکالت را باز کرد و آن را جلو   هرحالبه

 .آرام گازش بزند نگه داشت تا پسرک آرام 
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ب  دهستان  و  بود  کم داریزنده  محدوده   ی.  محوطه   ی جلوتر، 

 یکی  ی . صداهاهی و غرب  یآنجا بودند؛ اهال  ی. مردمشدی شروع م

 .هم، بلند بود  رفتندیکوه باال م ی نه یدو موتور که از س

عل  همه،نیباا م  کیفقط    یگوش  را  صدا دیشنیصدا   ی : 

 .را  دیجاو ی هاقدم

 یی هااز کوچه  یکیچرا در    آمد؟یسرش مطور پشتهمان   چرا

جلو از  داشت    د؟ی چیپی نم  گذشتند،یم  شانی ورود  ی که 

بود   ده ینظرش رسبه   ی چرا؟ و چرا در سوپر  کرد؟ی م  بش یتعق

 خندان او آشناست؟  ی که صدا

بود. چه گفته   ش یدار به اسم صداد. دکانمرد آشنا بو  ی صدا

  ش ی پاکه هم  دنامیجاو  نیا  ی ! و صدادی. بله، جاودیبود؟ جاو

 .آشنا بود یعل  ی برا آمد،یم
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که از    ی زی. مطمئن بود آن چاوردیب  اد یکرد به    یکرد. سع  فکر

اتفاق  ادی گذشته   یبرده،  نبوده.    ی در  بوده   ی زیچ  کیدور 

 ...نیدو سه روز. هم  ن یمربوط به هم

گز  نیَآر  دندان را  انگشتش  زمان  عل  د یهمان   لی دل   یکه 

آورد، به کنار ساختمان خانه    اد یرا به    دیجاو  ی صدا  ییآشنا

 !ستادیو ناگهان ا دیرس

. ستادیخورد و ا  کهیهم    دیبود که جاو  کبارهیچنان  آن   توقفش

 یل یس  کی بداند چرا. انگار منتظر بود مرد بچرخد و    کهنیایب

 !گوشش ی بخواباند تو

و متوجه   دیاو نشن  ی پا  ی صدا  گری! چون ددیواقعاً چرخ  یعل  و

دامن زد. او اگر به راه   دشیبه ترد  ن،یشد و ا  اشی حرکتیب

م عل  رفت،یخود  توقف  با  همزمان  ا  یچرا   ستاده یاز حرکت 

 بود؟
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عل  دیجاو نگاه  ماند.  بود، چنان    یمات  پرجذبه  و  نافذ  چنان 

بداند  کهنیایکه مرد جوان ب ،ی ریگپرسشگر بود و منتظر مچ

با کرد  حس  گناه  یحرف  دیچرا،  از  را  خود  و  که   یبزند 

ورود  ست،ی چ  دانستینم به  کند. پس  اشاره   ی تبرئه  کوچه 

 :کرد و دست آزادش را باال آورد 

 .ورهنی من راهم از ا -

خنده   یوقت گفت،  نفهمکه  هم  خودش  گرفت.  چرا   دیاش 

 !گفت ی زیچن یچن

 :سر تکان داد یعل

 .دونمیم -

 :گرد شدند  دیجاو چشمان

 ؟یعنی یشناسیاز کجا؟ شما منو م -



341 
 

اش که انگشت اشاره   یچانه باال انداخت. بعد با همان دست  یعل

دوم    ی بود، به طبقه شده نوچ شدهشکالت تمام   ی از چسبندگ

 :که کنارشان قرار داشت، اشاره کرد  ینساختما

احوال شناسمینم - آقاقربان  با  صبح   ن،یکردیم  یپرس. 

 .یرفت  ورنیاز ا نتی. با ماشاومدیصداتون م

خنده    ریز  کبارهیطور گرد مانده بودند.  همان   دیجاو  چشمان

 :زد

 !آقا ی دار  ی زیپشمام! عجب گوش ت -

گوش  شخندین  یعل فقط  همه   ز؟ی ت  ی هازد.  حواس   ی نه! 

بود. که البته    نگری شدت هم جزئبودند. به  ی او قو  ی پنجگانه 

م  دیبا او    بودیهم  عاد   کی چون  نبود.   سیپل  ی افسر 

  ک ی با    توانستی را م  زهایچ  یلیبود. خ   دهید  ژهیو  ی هاآموزش 

 .نگاه بخواند
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را کم و    شاننی ب  ی او، فاصله   ق یعم  یرگیمعذب از خ  دیجاو

 :مرد دراز کرد ی سودست به

 .دمیجاو -

ثان  یعل خ   ه ی چند  او  دست  را    ره یبه  آن  محکم  بعد،  و  ماند 

 :فشرد

 ...؟ دِیجاو -

 .یفیس -

 .یفیس دیرا به ذهن سپرد: جاو  لیو فام اسم

 :تکان داد سر

 .هستم ی زمستان یعل -

 .ها باز شددست  گرهِ

از رفتار و نگاه    ی. ولبپرسد و بداند  شتریدوست داشت ب  دیجاو

حفظ   ی بود که بهتر است تا اطالع ثانو  دایوضوح پبرادرِ افرا به 
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نم کند!  مانور  دیفهمیفاصله  از  اما  عل  ی چرا  بود، داده  یکه 

که مرد قصد داشته بهش بفهماند که    کردیبرداشت م  طورنیا

برادرانه    رتیغ  جورکی  قطچرا؟ ف  یهست. ول  ز یچمراقب همه 

در    شیجایب  کردنی خاطر کنجکاوبه  یعل  دیشا  ای  ؟یعنیبود  

 .بود دایبود؟ جواب ناپشده  نیبهش بدب ی سوپر

راهش را کج کرد به  ر یدرگ ی. با ذهندیکش یق ینفس عم  پس

 :کوچه ی طرف ورود

 !با اجازه -

 !خدانگهدار  -

پ  مرد که  عل  دی چیجوان  کرد،  پشت  چرخ  یو  و   دیهم 

اش ثبت در حافظه   دیجاو  ی خاکستر  ی هامردمک  کهی درحال

ناشناخته شده وارد شد. حس  به خانه   ش یگلو  خیب  ی ابودند، 

 .بود
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قرار   یوداغانواحد، کپسول درب   ی در ورود  ی پاگرد، جلو   در

و  ابشیداشت. دانست که در غ برگشته  آنجا    آقاقربان  را  آن 

 .گذاشته

آر  داخل زم  نیَ شد.  سنگ  ن یرا  مخزن  را    نیگذاشت،  پر  و 

 .برداشت و به آشپزخانه برد

هوس   نیبود. و اصالً هم بپزد. هوس کرده   نیچته   خواستیم

هست    زیچهمه   دیگشت و د  ها نت یدر کاب  یهم بود که وقت

 .کشاند ی جز زعفران، او را تا سوپربه

چرا. فقط بود.   دانستیبود! نم  مانیاز رفتنش پش   یول  حاال

اند قرار گرفته   شی رو  ی جلو  کارهمه یدو سه پازل ن  کردیحس م

هم،   یخال  ی جاها  نیاست. اشان گم شدهاز هرکدام   ی او تکه 

 .ختیریهم مبه  شی از پ شی اعصابش را ب

اجاق منتقل کرد. آچار برداشت.   ریز  یخال  ی را به فضا  کپسول

 .کردن رگوالتور شدزانو زد و مشغول وصلمخزن   ی پا



345 
 

م  دستش  کار  پکردیازحفظ  زنگ   ش ی.  هم   ی هاچشمش 

 .بودکپسول بود. فکرش اما گم به گور شده  ی بدنه  ی نشسته رو

 ی زی. ماند. ساکن شد. چستادیناگاه دستش از حرکت ا به بعد،

شا گرفت.  برش  البته   ای  یافسردگ  ینوع  دیدر  بهت؟  . بهت. 

 .دیواماند از کار و حال خودش شا 

و خشونت   ی با تند  بارن یو ا  دییهم ساپلک زد. دندان به   محکم

 .کردن بَست شدنشسته در حرکاتش، مشغول سفت

  ” ی آبج“ کردن  تحمل   ،ی باز  نیا  ی همه   دیفهمیداشت م  تازه 

ن  داشتن دهانگهبسته  ی و آن نبود! اگر قرار بود برا  نیگفتن ا

را ا برادرِ زنش   زها ی چ  یلیکند، مجبور بود خ  فایمردم نقش 

خ  ند،یبب بماند:  ساکت  و  نبود    زهای چ  یلیبشنود  معلوم  که 

 !از سوءظن او  تهگرفشان نشأتبودند و کدام  یشان واقعکدام 

 ی بود، ازشان حس بدبه دو مرد جوان بد نگاه کرده   ی خودیب

برا حتا  بود،  شانه شاخ  یرپوستیز  اریبس  شانیکی  ی گرفته 
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 ی بشود؟ برا  یکه چ  کندیبود که حواسش خوب کار م  دهیکش

 اصالً؟  یچ

بود مجردبودن افرا    ده یاز خودش فهم  شی ناخودآگاهش پ  چون

خواستگارداشتنش.   یعنیشدنش؛  خواسته   یعنی  ه،یدر نگاه بق

نشان    ی و کنجکاو  ییاز آشنا  یحرکت   نیترپس به هرکه کوچک 

و   کردی بد نگاه م ی و احساس دیک، تردو مرد بود، با ش دادیم

 .نه ایدر کار هست  ی ز یواقعاً چ ایمهم هم نبود که آ

اجاق چنگ زد و    ری سنگ مرمر ز  ی را باال برد. به لبه   دستانش

 .زدند  ی دیآن فشرد که به سف یِ قدر انگشتانش را به سختآن

گزنده.   یخشم بود. خشم  ش،یگلو   ی تو  ی حس ناشناخته   آن

 .جمجمه انیم ی پوزخند  ی صدا

خانه بود. به او محرم بود. از او   کی با افرا در    ن؟ یهم  ن؟یهم

  گر ید  ی تا مردها  ماندیساکت م  دیوقت باپسر داشت. آن  کی
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انگارنه او را بخواهند! بهش عالقه  انگار که او زنش  مند شوند! 

 !بود

 .زنش نبود  گریاو د چون

 د یخط کش  ش،ی هایپراکنم شبههبه تما  یجمله، مثل جواب  نیا

. و باعث شد مات شود. دستانش شل شدند   یعل   تیعصب  ی رو

 .بود اما، ناگهان نشست  ستادهی ا  شیزانوها  ی افتادند. رو  نییپا

و ناتوان    فیاحساساتش ضع  انی کردن و در بدر حس   دیشا  یعل

ول م  یبود  بقآن   توانستیخوب  در  را  دهد.    صی تشخ  هیها 

مهارت   یبخش  همنیا به  ی ازیموردن  ی هااز  که   ی واسطه بود 

 .شغلش آموخته بود

افرا هنوز    دیکه شا  گفت؟یچه م  ییتوانا  نیقوه، مهارت، ا  نیا  و

مثل قبل نبود. عشق او در    گری محرمش بود و زنش بود، اما د

سخت که    یرفته بود. مثل سنگ  ل یکم تحلها کمسال   نیا  یط

بود. باشد، خورده شده آب درش نفوذ کرده   دنی قطره چکقطره 
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همان حاال،  طو  که  کرده   ن یا  ی طور  درک  روز  ددو    گر یبود، 

ا  قیاز آن حس عم   زیچچ یه نمانده بود.  چند ماه    نیدر زن 

هم، هرچه    کردنی شوهر و تنهازندگ  ی کندن از تهران، از خانه 

بود.   به یبود! حاال غربودن، دور کرده   یافرا را از زنِ عل  شتر یب

شان،  نشده هنوز باطل  یحاال زنش نبود. پس باوجود عقد دائم

 .مجرد بود یدل، زن زشدت و ا افرا، به

زن مجرد    کیاز    گر،یمجرد د  ی دارد که مردها  ی رادیا  چه“

 ”د؟یایشان بخوش

البته طعنه  نیا باور    دیبود که وجدانش به او زد. با  ی اسؤال 

 .بودداده هرحال ازدست: افرا را بهردکیم

! افرا ی. او هنوز زنش بود. لعنتتوانستینم  ؟یراحت   نیهم  به

 !بود شیپسرعمو  یهنوز هم همسر قانون

 :زد ادی از هال فر نیَآر

 !با! اَب -
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 .د یافکارش را بر ی رشته  و

را  کهنه   نفس به   رونیب  کباره یاش  سرپا شد.    یسستفرستاد. 

ب  جیگ پ  شتریبود؛  افرا بود،   یم ی. نشی از  از وجودش طرفدار 

سوءظن م  شیهابابت  م  کردیسرزنشش  د  گفتیو    گر یکه 

  امده یندارد چون حتا حاال هم ن  شی دخترعمو  ی در زندگ  یحق

برا تا  انگه  ی بود  خودِ  خودِ  زن،  خودِ  داشتن  و    فرا،داشتن 

هرحال او هنوز همسر توست و  به“ گفت،ی م گرید م یبجنگد. ن

تو حق داردیارت. شما هنوز خانوادهمادر پس  و  و    ی .  نگاه  از 

 ” .یکن دایپ ی و حس بد یبترس  هیبق ی کنجکاو

 !اَب -

 !بود ی و دستور یعصبان بارن یا نیَآر  لحن

را پس راند.   دهیفایب  ی . فکرهادی کش   اشیشانیبه پ   یدست  یعل

  شی در دلش درست پ   ی زیچ  کرد،یکه م  ی هرصورت، هر کاربه

 فکر؟  همهن یچه سود از ا. پس  رفتینم
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کنارش    وانیل به  و  کرد  پرآب  برداشت،  را  پسرش  مخصوص 

پ ل   شی رو  شیرفت.  و  لب  وانینشست  به  کوچکش    ی هارا 

 .چسباند

م  بچه آب  پدرش،  دینوشیپرولع  دست  باوجود  درضمن   .

را نگه داشته بود: انگار که کار او را  وانیل ی دستهخودش هم 

از دقت به   شیها. چشم دی زنده شد. تپ  یقبول نداشت! قلب عل

 .دیکار او کوچک شدند؛ پنهان خند نیا

برد، بچه    شی پ  ن یَآر  ی هوامانده ی رو  ی که به سمت موها  دست

 :و به دست پدر زد. اخم کرد د ی سر عقب کش

 !نه -

 :پنهان نبود  یعل  ی خنده  بارنیا

 !شقآره؟ کله ،ی جورنیا  یکنیحال م -

 ش یهارا نشان داد. چشم   شیهادندان  قیعم  ی با لبخند   نیَآر

 .زدندیبرق م طنتیاز ش
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کش   یعل نفس  گرفت.  ادی نفس  قطع  نی.  بود:    تشیبچه 

 .شی ایچهارستون استوار دن

 .نی. فقط هم نیهم

 :را برداشت و به آشپزخانه اشاره کرد اشی بازاسباب  نیماش

 .کن، من ناهار بپزم  ی اونجا! تو باز میبر ایب -

 آ؟ -

معنا  نیَآر  یحرفتک   ی هاسؤال ا  ییهربار  و   مرتبه ن یداشتند 

 ”؟یگیم یها؟ چ“بود که،  نیانگار منظورش ا 

 :به زبان او تکرار کرد یعل

 .میناهار. اَم. مَه. درست کنم، با هم بخور -

 :دیدست زد و خند یبا خوشحال  نیَآر

 !اَم -
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  ن ی اش را ببا عشق نگاهش کرد. او را بغل گرفت و گونه  یعل

 :دیدو لب کش 

 !شکمو -

را به دستش    نشیموکت آشپزخانه و ماش  ی را نشاند رو   بچه

کارها    یو باق  کردنی آشپز  ی بود افرا برا  دهیطور که دداد. همان 

 .داشتیچشم خود نگه م  ی را جلو  نیَآر

با کف و صابون    یشد، عل  نشی با ماش  ی که مشغول باز  نیَآر

بررس را  کپسول  نشت  یاتصاالت  نبود. پس    ی ای کرد.  کار  در 

ها و مواد  گذاشتن ظرف دست و دم  دنیکشرون ی شروع کرد به ب

 .. عادتش بودازیموردن

خ  اشی آشپز درواقع،  بود.  بعض  یلیخوب  بود!   یخوب 

غذاها  ش ی غذاها از  فه  ی حتا  و  خوشمزه   خانممه یافرا  تر  هم 

خاطر چند سال تنها  بود که به  ی اییتوانا  همنی. و اشدندیم

 .دست آورده بودبه -قبل از ازدواجش - کردنی زندگ
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پسرش   پختی م  یعال  نیچته   کیشد.    کاربهدست با  و 

احتماالً!    شدیم  رید  یکه کم  ی ناهار  ی سفره  ی پا  نشستیم

بنیهم پازل   الِیخی.  و  بنصفه   ی هامعماها    الِ یخیکاره. 

آن   یفیس  دی جاو  رنگی خاکستر  ی هانگاه  چشمان  ته  راز  و 

 !ی ... ودود انار یکی

  رفت ی که همان لحظه سوار بر موتورش به طرف جنگل م  ییاو

 .کردیو به افرا فکر م

بداند او دارد   خواستی . مثالً از کجا میبود از افکار عل  خبریب

  ییِ که تنها  ییافرا، به مرد و نامردها   روزید  ی به حرف و اشاره

  خبر یاو، ودود، ب  کند؟ی فکر م  کشاند،ی م  شیسوها را به زن آن 

 .کرد ی مداشت به خود مرد فکر  ،یعل قتِیاز حق

از برادرداشتنش    ی. افرا هرگز حرفاوردیب  ادیبه    کردیم  یسع

البته او معموالً از آنچه داشت و نداشت، ززده  حرف   اد یبود؟ 

بود.  زدینم زبانش  سر  پسرش  اسم  فقط  اشاره   یکی.   ی دو 
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مهر راز سربه   کی . افرا  نیبود. همکرده   شیمختصر هم به عمو

 .بود

به   گفت؟یم  گفت،یدروغ نم  گر ی هرحال خود مرد که دبه   یول

که برادرش    کردیادعا م  دیاگر برادرش نبود، چرا با  ؟یچه هدف

شان صورت   ی شباهت اجزا  گفت،ی است؟ و اصالً اگر او دروغ م

 !باشد یشیو نما یالک  توانستینم گریهم که دبه

باشد.  نزده یحتماً برادرش بود. هرچند که افرا ازش حرف مرد

 !کردی نم جادیشان ادر نسبت  ی ریی تغ کهنیا

جور   ی زیچ کیرا به خود بباوراند. اما  نیدر تالش بود ا ودود

گوش پسرِ افرا گفته بود:   ی زمزمه. مرد، برادرِ افرا، تو  کینبود.  

 .خوانده بود ”با “و خود پسرک هم او را  ”بابا“

آر  ”با“  چرا؟ م  نیَگفتن  که همان-کرد    هیتوج  شدی را  طور 

که گمان   یدر زمان  اشییدا  دی چرا با  یول  -بود.هم شده   هیتوج

 ؟”بابا“ گفت،ی فقط خودشان دوتا هستند، به او م کردیم
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خاطر حرکت موتور  با آنکه به  . شلوغ شد. ختیهم ربه   ذهنش

  ی باالداده   ی شهیو از ش  دیکوبی به تنش م  یخنک  ی هوا  انیجر

م  اشی منیاکاله صورتش  و    د،یرسی به  دروناً  که  کرد  حس 

درون    قاًیعم از  و  نشسته  عرق  به  تنش  آورده،  جوش 

 .ستی توخال

نبود.   یعل  چاند،یپی درهم م  طورنیکه او را ا  ی ز یتنها چ   البته

 !بود دیپررازورمز هم نبود. جاو ی حتا افرا

م  مرد دور  از  سالمشناختیرا  هم  با  ول   کی وعل.   ی نداشتند 

کوچک ساکنان با هم کامالً    ی منطقه   نیدر ا  شدی خب، مگر م

نم  بهیغر مشدیباشند؟  ودود،  و  جاو  دانستی.  پسر   دیکه 

که   دانستی. کجا خانه دارد. مستی ورسمش چ. اسم ستیک

-  شدی سرعت پسرخاله مخاطر اخالق خاصش که با همه بهبه

بهش انداخته   ی سوپر ی که تو یاش در آن متلک چشمه  کیو 

 دانستی ، شناس و محبوب همه است. حتا م-بود.  دایبود، پ

نم اما  هستند  دهستان  در  پدربزرگش  و    دانست یمادربزرگ 
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براآن  ی خانه کجاست.  د  نیهم  ی ها  محل   کی نزد  دنشی از 

 .بود دهیسکونت افرا، ترس

م   مرد چه  مبه  کرد؟یآنجا  ض  آمدینظر  داشت.   ییآشنا  ایبا 

او بشناختندی را م  ای همه ض  باًیالبته، داشت؛ تقر اما   شکی . 

برا خردکان  قیرف  دنید  ی فقط  بود!  نرفته  هم    دیدارش 

پدربزرگش همان    ی خانه  یعنیچه؟    ی که؟ برا  ی بود! براکرده 

ردگم  طورن یهم  ا یبود؟    یکینزد   ده یرخ   ی زیچ  یکنمحض 

 بود؟

ممکن   یعنیقطعاً!    شدیم  وانهی هم فشرد. داشت د  ی رو  پلک

خطور    ی اییایخول ی افکار مال  نی هم چن  میعقل سل  کیبود به  

 !کند؟ شک داشت

مکرد. همه   اخم ترسش آب  از  ترسخوردیاش  گاه  ی.    ی که 

 .شدیم  منطق یجداً ب
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تعق  "هاآن"  دیترسیم م  بیدر  باشند.  بخواهند    دیترسی افرا 

 ....دیترسیازش حرف بکشند. م  ایشوند    کیبهش نزد   ی طور

وقت  و که  بود  وحشت  زمان  دیجاو  یاز  و    نیَآر  کهیدرست 

زد.    اشییدا خشکش  شد،  وارد  آن  به  بودند،  دکان  داخل 

 یگنده و کله  سیرئ  ینوعکه او، به  دانستندیهرحال همه مبه

 .ست"هاآن"

به  اشقهیشق چون  گرفت  ا  یآننبض  کرد   همهن یحس 

ا  ی درباره   اشی رواده یز  ی رازها   ی رو  ربودنشی گ  همهنی افرا، 

د تا آن زده بو  رونیاز دهستان ب  ی. از وقتستین  یعیزن، طب

م فکر  او  به  داشت  او. چرا؟    کرد ی لحظه  با  مرد  ارتباط دو  و 

عالقه به آن  ی اخاطر  حتا  بکه  وقت  منطقیهم  هنوز  یبود  که 

 !دانستی از همکارش نم زهای چ یلیخ

آمد. چرا    ی رو   شیهادندان از خودش بدش  هم قفل شدند. 

اش گذشته  ی شود و ازش درباره   تر ک یجرئت نداشت به افرا نزد

خودش  ب با  چرا  از   یوقت  شد؟ینم  دلک یپرسد؟  فقط  که 
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سست    ش یباشد، پاها  ی گریاو متعهد به مرد د  کهن یاحتمال ا

د  یجاو  دنیکه فقط از د  یوقت  گر؟یمنتظر چه بود د  شد،یم

ته  یفیس اثبات به  کردیم  یقالب  او،  برا  یخاطر    ی باالتر 

 داشت؟یبرنم یکه قدم خواستیم اشی مندعالقه

سرعتش را کم کرد و موتور را به کنار    یشانی جوان با پر  مرد

و حفظ   هیستون کرد و تک نیزم  ی را رو  شیکشاند. پا ابانیخ

 .تعادل موتورش را به آن سپرد

که در   ییهاتر، دره بود. درختطرفچند قدم آن   ش،ی رو  ش یپ

 یجلو  ،یعیسد طب  کیداشتند، مثل    شهیجاده ر  دستن ییپا

 ی ال. از البهزدندیم  دیرا د  ابانیدره قد برافراشته بودند و خ

مقابل، همه    ی ها بود: کوه  دایشان هم، آن دورها پوبرگشاخ

 .ینقاش کی سبز و شکل 

از سر برداشت و نگاهش را تا آسمان باال برد.   ی منیاکاله   ودود

کهنه  ورِیشهر سختِ  تابستانِ  پاگرم.  زودتر  کاش   زیی شده. 

  یی ! روزهاگذشتندی م  دیترد  ی روزها   نیکاش زودتر ا!  آمدیم
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که افرا    ی برادر  ی کباره ی  داشدنی ترسناک بود: از پ  ز یچکه همه 

 !یف یس دیواز وجودش نزده بود تا جا  یحرف چیه

دستکش   د،یجاو  او، موقع  دستش    یلونینا  ی هاهمان  از  را 

کار شستن نجاست    ده،یچی پهمبه  ی اوروده درآورده بود و با دل 

 .بودبر را تمام کرده صنم  ریلباس ز

سکو   ی رفت. رو  رونیاز حمام ب  خورده،س یخ  ی هالگن لباس   با

ب  نیینشست. لگن را پا اش گذاشت، بازشدهازهم   ی پاها  نیو 

 .شان شدزدنو مشغول چنگ  ختی پودر ر شانیرو

  کرد ی کف غرق م  ی ها را توبودند. خوب لباس   ی قو  شی هادست

و احتماالً پس از ناهار،    هان ی. بعد از اچالندیم   یو بعد، حساب

 .شستی دو ملحفه و لباس تشک را هم م یکی دیبا

ب  شی هادست نگاهش  و  بود  کار  از  گشتیم  هدفی به   :

و   اطیح  ی تو  ی شدهخشک   اهی وگتا گل   اهش ی س  ی هایی دمپا
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زرد حاصل    ی . آن لکهشیرو  زانیبعد، فنس دور آن و تشک آو

 .مادربزرگش بود فی ضع ی پاها

جو  ی گوشه را  مدتدیلبش  پوشک    ی .  از  استفاده  به  که  بود 

برا م  ی بزرگسال  فکر  صنمکردی او  بود.  مردد  اما  هنوز .  بر 

سر نترس و   ی که روزمثل او    یزن   ی راه برود. و برا  توانستیم

 توانستی قدر مفخرش بود، چه   ی ه یپرقوتش ما  ی دست و بازو

ا باشد  عذا  شیحاال  ن یهم  ن؟یخردکننده  داشت   ب هم 

که مادربزرگش   ی زی که تنها چ  دانستیم  دی. و جاودیکشیم

ا  داشته،  نگه  م  نیرا  هنوز  که  خود    ی پا  ی رو  توانستی بود 

پوشکش مستدیبا اگر  آن   گرفت،ی.  روححتماً  را   اشه یچنان 

به   باختیم زمکه  کامل  در سن شدی م  ریگنی طور  او .  وسال 

 !نبود دیاصالً بع

  یی مال  یبار گفته بود زمان  کی  خانی آمد که محرمعل  ادشی

م  شناختهیم احکام  و  قرآن  حرف    دانستهیکه  قشنگ  و 
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است قرآن نوشته  ی تو“که،    کردی. از قول آن مال نقل مزدهیم

 ” .گرددیبرم  اشیبه دوران کودک شود،ی م ری که پ آدم

سربر زمان  حوصله  ی هااز قرآن فقط در حد همان درس  دیجاو

. دانستی فاتحه م  د یمدرسه و الرحمن سر قبر و حمد و توح

 .دادی نم زهایچ  نیبه ا یتینبود. اهم غمبریکل اهل خدا و پبه

بود، پس در قرآن نوشته شده  ی زیچن یاگر واقعاً چن  حالنیباا

تو به  ی حتماً  مطالب  کتاب  پ  ی دردبخورآن  ! شدی م  دا یهم 

ا کامالً  او،  وقت  نیچون  آدم  که  داشت  قبول  پ  یرا   ی ر ی به 

دو بچه بود آخر! هم   ر ی. خودش هم اسشودیبچه م   رسد،یم

رخت  دیبا و  خوردوخوراک  خانهبه  و  شان ی زندگولباس 

م  د،یرسیم مراقب  از چ  بودیهم  و    ی زی مبادا  ناراحت شوند 

 !بهشان بربخورد 

 :زد ی اخنده تک 

 !ما یشد ی ریاس -
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 .د یلرز بشیدر ج یگوش

پر  شی ابروها دستدندیباال  شد،  پا  کش   شی ها.  آب    د،یرا 

موبا  شانی سیخ و  گرفت  شلوارش  پشت  با  ب  لیرا   رون یرا 

 .دیکش

صفحه، اخم و لبش را   ی رو  "یل یصادق اسماع"اسم    دنید  از

برا درو نبود  مردد  داد.  طولش  کرد.  جمع  دهانش   ین 

 .معطلش کند  خواستیندادن. فقط م ایدادن جواب

  شان یهامنمقطع شد و او پوزخند زد. حتماً ته آن منم  تماس

کردم افتاده و حاال به او زنگ خورده، به غلط  ن یبا ماتحت زم

بهش دندان نشان   شهیصادق نبود که هم   نیبودند! مگر همزده 

و سرآخر چند   انداختی جنگ و دعوا راه م  ی خود یب  داد،یم

و فاطمه را بهانه کرد و گفت   نی ام   ی باالخره ماجرا  ش ی روز پ

نم  گرید کار  او  زنگ   کندیبا  داشت  چرا  حاال  پس  تمام؟    و 

 اورندیهفته هم نتوانسته بودند بدون او دوام ب  ک ی حتا    زد؟یم

 !هااحمق 
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تماس را وصل   بارنیصفحه نقش بست. ا  ی اسم او رو  دوباره

 :کرد

 بله؟  -

 :کرد  ی اسرفه پشت خط مکث و سپس تک مرد

 ؟یسالم آقا! خوب -

ن  دیجاو زد.  کمر  به  را  آزادش  بود.   شخندیدست  لبش  به 

 دای . پکردی مرد حس م  ی را در صدا  یخوردگوضوح شکستبه

کند و او را به کار برگرداند.    لی بود زنگ زده خود را خوار و ذل 

 .جوابش را نداد

او را که   ییاعتنایمِن سکوت و بمِن  یمجبور شد با کل  صادق

 :ردیبگ  دهیبود، بشکند و ناد  زیرآمی گزنده و تحق  شیشدت برابه

 ...زنگ زدم بگم که -

 ! ها؟ ی تو قبر خال نیفرورفت با کون  -
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که    شیهاشدن او؛ از تصور گوشاز کوچک   بردی لذت م  دیجاو

 .شدندیمواقع سرخ م جورن یدر ا  شهیهم

 :کوتاه پراند ،یدنیناشن ی ابه زمزمه  صادق

 .آره -

 :گفت یال یخی با ب دیجاو

 !به جهنم -

 :کالفه نامش را خواند صادق

 !دیجاو -

 !خانصادق  شهی م نیتهش هم ،ی ندازیجفتک م یوقت -

گوش  نیا لرزش  کرد.  قطع  را  تماس  و  گفت  هم    اشیرا  را 

 :لب گفت  ریکرد. پوزخندزنان ز رفعالیغ

 !کهیجات درآد مرتانقدر زنگ بزن تا جونت از فالن -

 .رش را از سر گرفتسکو نشست و کا ی رو  دوباره
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را چنگ م  ی شلوارکُرد ا  زدیپدربزرگش  دفعه فکرش   نی که 

بود و البته خونسرد و باجذبه   ی ز ی. مرد ت یشد سمت عل  دهیکش

ها، مثل او بود نه آن احمق   یکی . اگر دوروبَرش  دیرسینظر مبه

 نی ام  ی حتا آن اتفاق هم برا  دینداشت و شا  های باز   نیاز ا  گرید

آن چهارتا    ی احمقانه  بغضمستانه و    یمگر دستپاچگ.  افتادینم

دردبخور را تمام به  یسر ولنبود که کار مرد جوان، سبک   ویدنره

با اولدورم   کهنیا   ی جابه  شکیبود، ب   یمثل عل  یکیکرد؟ اگر  

ب  نیام  یالک   ی هابولدورم  زدوخورد    اوردیجوش  به  را  کار  و 

و    کردیرا خفه ممردک    زشیت  ی هااز آن نگاه   یکیبرساند، با  

 !نشاندیش میسر جا

را از    شیهازد. شلوار را درون کف رها و آرنج  ی اخنده تک   باز

لبش را دندان   زشده،یکرد. با چشمان ر  زانیزانوانش آو   ی رو

 .پروبال داد یبود، کم دهیکه به ذهنش رس ی زد و به فکر

  ی زیت  ی هابود که گوشهم نبود. برادر افرا نشان داده  ی زیچ  بد

 .مهم در کارشان بود یژگیدو و  نیاست. و ا اریدارد و هوش
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زد. چرا   شخندیکند؟ ن   ی ها همکارممکن بود بخواهد با آن   اما

 د؟یایکه از پول بدش ب  ستیکه نه؟ ک

ناشناخته بود. درست مثل خواهرش. و    شیمرد برا  حالنیباا

بسته داشت. باز هم درست مثل افرا. واقعاً    ی و گاردمرد، جذبه  

 .هم بودند  هیکه خواهر و برادر شب

کردن  و نگاه  دنی چرخ  ستادن،یآورد فقط با ا  ادیکه به    یوقت

 کرد؟ یبود، اخم کرد. به چه داشت فکر مبند را آب داده   ،یعل

 دانست؟یازش نم  ی زی که چ  ی کار؟ آوردن مرد   ی آوردن او تو

نم را  باز  شناخت؟ی او  مرد  ی وارد  بود   ی کردن  ممکن  که 

  وانه ید  ندازد؟یخودش را هم به خطر ب   گاهیجا  گری د  ی دوفردا

 بود؟شده

و مرئوس به آن    سی بودند. در کارشان رئ  کی ها شرآن   البته

  ی هااله یپاز آن هم  کدامچ یهرحال هبه  یمعنا وجود نداشت. ول

  د یجاو  ی برا  ی ابرگ برنده   نیاحمقش روابط او را نداشتند. هم

م باعث  داشته دست   شدیبود.  را  همچنباال  و  سبب   نیباشد 



367 
 

 نش یزم  ی تو  ی ز یچ   که  ی اتجربهی هر ب  ا یکار  هر تازه   شدیم

 .دیای بود هم، به سراغ او بکرده  دایپ

چه؟ از کجا   کردی را با آن حواسِ جمعش وارد کار م  یاگر عل  و

 شد؟ی عوض نم شانیزود جا یلیمعلوم خ

و واردکردنش به کار،  یبه عل شدنکیجمع کرد. نه! نزد چانه

 .ربودی را ازش م  ی و گو آمدیم  ی دیوقت د کیعاقالنه نبود. 

هم بزند، با سماجت به  با او به   ی فکر که رفاقت  ن یا  حالنیباا

 زد ی در سرش پوزخند م  ییصدا  کهنیبود. باا  ده یمغزش چسب

م با“  گفت،ی و  مثل  هم  هست  ی قتو  ابلهت  چون   یهمکاران 

  چ ی که ه یکنیفکر م  ی با مرد ی به اعتمادکردن و دوست ی دار

نم  چیه  چیه ب  یکس  نیچن   یخواهی! میدانیازش   ی اوریرا 

آن  ی تو با  کار؟  فقط  د  ک یهم  هوس”ابله!  دنش؟ ینظر    ی ، 

را بشناسد، حاال نه   یاز آن به جانش افتاده بود که عل  تری موذ

 .ی لزوماً بخواهد واردش کند به باز کهنیا
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شا  نیا  و افرا:   شهیر  دیهوس،  شناختن  هوس  در  داشت 

درب  خواستیم خواهر  کار  از  سر  تا  بشناسد  را   اورد،یبرادر 

 . ...کمچشم زن باشد و کم  ی جلو

م  از سربهآمدیاو خوشش  ه.  و    ز ی انگجان یمهربودنش جذاب 

زن باق-  زانیو آو  فیجسور بود. ضع  یبود.  نبود.    -شانیمثل 

هم داشت! درست که زن بود، تروتازه   یاز آن، اندام خوب  ر یغ

  د ی باتجربه بود: موردپسند جاو  ی بود، ول  دهییشکم زا  کینبود و  

 !که البته خودش هم پسر نبود-

اندام داد. خوب بود، عرض   ی زد و به تصوراتش اجازه   شخندین

به باالخره  و  ا  ی زودخوب.  از  واقع  رفتیم  هان یفراتر   یو 

 .شدیم

شده   اصالً جدا  فعالً  که  بهتر  بقهمان  از  مهی بود   توانستی. 

دست شن حاالحاالها  از  بگذارد،  گردو  پوست  در  را   دن یشان 

التماس و  بماند.   شانی هاخواهش  دهستان  در  و  ببرد  لذت 

سر از   ی جورکی و    گشتیاش در شهر بازنمخانه  به  ماند،یم
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  یی باب آشنا  کاره،ن یبود و ا  ی. اگر مرد ماندنآوردی درم  یکار عل

:  دیرسیاز برادر به خواهر م  طورنیو ا  گشودیرا با او م  شتریب

 .به افرا

 انیم  ی اکه یو در فکر از راه بار  ر یزکه همان وقت، سربه  یزن

 .رفتیم ش یجنگل پ 

سرش و با فاصله از افرا  بود. پشت تازه به او ملحق شده   ودود

برم حرفداشتی قدم  زن،  بهزدینم  ی .  امروز  افرا .  آن   ی کل 

. لحنش سرد بود و  یشانیپبهنبود. درخود بود و اخم  شهیهم

از ودود دور  ییجورهاکینگاهش سردتر.   انگار داشت   ی هم 

 .کردیم

او گرفته بود. چندان   بود که مرد از رفتار  یالبته فقط حس  نیا

بود سر نکرده   یوسقم آن خبر نداشت چون هنوز سع از صحت 

باز کند. م افرا  با  را    ی. جذبه توانستی اما نم  خواستی حرف 

  کرد ی بود و ودود را وادار مزن حاال چند برابر شده  یشگیهم

 .محتاط باشد
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بود چرا؟ از او دلخور    واربه یگرفته و غر  قدرنیبود؟ ا  نیچن   چرا

دور در ذهن   کی را    رشانیاخ  ی برخوردها  ی بود؟ ودود همه 

پر بحث  جز  کرد.  رس   روزشانی مرور  صلح  به  البته    د،یکه 

 .باشد، در کار نبودکه او را ناراحت کرده ی زیچچ یه

شا  د یشا  پس هان؟!  نبود،  فکر  یمشکل  دیناراحت   ِی داشت. 

نه از دست   یاحت بود ولهم نار  دیاصالً... شا  دیبود. شا  ی زیچ

 !او که از دست برادرش

پر  ی ابروها باال  نداشت؟ دندیودود  داشت،  وجود  امکانش   .

 !افرا بود یاتفاق زندگ نیترتازه  نیهرحال ابه

شا  ی اسرفهتک  چاه    دیکرد  نکرد.  کند.  جلب  افرا  توجه 

 .ها بودحرف  نی از ا ترق یاو عم ی هاال یفکروخ

و    یدر آغوش عل  نیَداشت! آن از آر  ی ودود هم سرِ پر  خود

از خود زن که   همنیافرا و ا  یمحل زندگ  یک یدر نزد  دیجاو

چه نبود  بود.  معلوم  مشکل   ی عنیاش  برادرش  با  بود  ممکن 
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اداشته  اگر  او بود  طورن یباشد؟  دست  را  پسرش  چرا  پس   ،

 سپرده بود؟ 

نظر  خب! مرد، به  سپردیکج شد. هرکه بود م  نیی رو به پا  لبش

 ی خالفکار نبود. موجه بود. پس حتا اگر خواهر و برادر اختالف

دل بچه   ی لیداشتند،  افرا  که  نبود  آن  دابر  از  را   ییاش 

 .دور نگه دارد اشده یرسازراه تازه 

انه سؤال   مهیننصفه   ی هاحدس   نی!  جواب  معلق،   ش یهاو 

 .کردیاش مداشت کالفه گرید یجوابینبودند. و ب

رفت و راه    رونیب  کهیفرستاد. از راه بار  رونیاش را بمانده   دمِ

م از  را  گ علف   انی خود  و  ول  یاهانیها  بودند  سبز  هنوز   ی که 

باز کرد. دست  طراواتیب تنه  یو کهنه،  از    دیسف  ی به  چندتا 

جلوتر از    بارنی و ا  دیکش  دهییرو قدبلند و کنارهم  ی دارهایسپ

 .برگشت کهیافرا به راه بار
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ه  زن ربات دیدی نم  زیچچ یانگار  برم.  قدم  حتا داشتیوار   .

  مود؛ یپی را م  ری مس  نیداشت ا  ی چه کار  ی برا  آمدینم  ادشی

حرکت    ی دوروبَر نبود. صدا  ی ها و راش   دارها یحواسش به سپ 

 .دیشنیوار آب در رگ رودخانه را هم نمخون

باال  ودود نگاه  ی از  صورت    یشانه  انداخت.  او  و    زدهخیبه 

کم رو برگشت. کم وارش، باعث شد اخم کند. به روبه مجسمه 

  اهانیعمر داشت و گ   ی انیبود سال  دا یکه پ  یمیقد  ی که یراه بار

 ی شرو یپ  -ودکه متروک مانده ب-از آن    ی ادی آرام در بخش زآرام 

پاکرده  به  چدی رسیم  انیبودند،  بعدش   نی زم  ی متر  ند. 

که درختان به احترامش  -و سبز بود و سپس رودخانه    بیشکم

 .بودند ستادهی تر اعقب یکم

 :سکوت بشکند، گفت  نیا دیشا کهنی قصد ابه هوا،یب

 هاست؟ ساخت روس  ،ی که ازش اومده  یراه نیا یدونیم -

 :سر بلند و به پس سر او نگاه کرد جیمتوقف شد. گ افرا
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 ها؟ -

 :زد شخندیبرگشت. ن ودود

 ؟ییکجا -

بود؟    افرا کجا  انداخت.  باال  شانه  و  کرد  فوت  را  نفسش 

. ستی مرد ن  نیا  کی . نزدستیکه ن  دانستی. فقط مدانستینم

نبود   یچون عل  شدی م  شی باشد. تا دو روز پ  توانستیچون نم

و از  -دارد! امروز    ی رفته بود که شوهر  ادش ی  باً یو افرا هم تقر

به او، و از    یکی زدکه از ن   لیدل  نیبه ا  -دیشا-  شدی نم  - امروز

برا  دنی لرز م  ی دلش  کراهت  احساس  از خودش   کردی او،  و 

 .آمدیبدش م

 ریبه طرف افرا بود. به مس  رخشم یزد. حاال ن  ی چرخم ین  ودود

 :رودخانه اشاره کرد

بودن تا بودن تا رودخونه، از رو اونم پل زده راه زده  نجایاز ا -

 .اون سمتش 
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 :لب کج کرد. لحنش سرد بود یحوصلگی با ب افرا

 ؟یکه چ -

 .افتاد و از کنار ودود گذشت  راه

 :کرد اشیدوباره از عقب سر او همراه  مرد

جنگل درخت گردو    ه ی  ش،ی سال پ  ی لیالً، خطرف رود، قباون -

 ی دار و محکم. جنگ جهانسن  ی خوب. درختا  ی بوده! گردو

راهو تو جنگل زدن مخصوصِ   ن یها که اومدن، اکه شد، روس 

 ه،یروس  شونبردنیدرخت گردوها. م  دنیور رود و بررفتن اون 

برا ازشون  بدنه  ی اونجا  م  ی ساختن  استفاده  کردن. ی تفنگ 

رو    ینمونده. پل  یچی. هنده یاون سمتو بر  ی کل گردوها  باًیتقر

 .اومد و برد لیس  شیسال پ یهم که ساخته بودن، س

 .بودند دهی کنار رود رس به

نم ستادیا  افرا ا   دیفهمی.  دارد  چرا  ودود  تعر  هانیکه   ف یرا 

 .. متعجب، گنگ و پرسؤال نگاهش کردکندیم
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 :و لبخند زد ستادیا  شیروروبه  مرد

  ی روس  ی سربازا  گفتی. مکردیم   فیتعر  امرزمی رگ خداببابابز -

نداشتن.   ی کار ا ییبه روستا یاطراف بودن ول لونیو جورن یهم

 .عوضش از جنگل کندن و بردن

کمتر و    یاهیرودخانه که پوشش گ  ی سورفت تا آن  نگاهش

 :داشت ی ترجوان

اون - نبه  راه  ولستیور  ا  ی.  گردوها    ی ه ی قض  نیاگه  درخت 

سال معلومه  باشه،  پ راست    ا یسال    ستیدو   د یشا-  شیها 

زندگ  -شتریب آدم  شاکردهی م  یاونجا  و    دمی.  دِه  چندتا  حتا 

 دونه؟یم ی روستا بوده. ک

به   ی ابروها نزدافرا  وهم  کیهم  و  مثل    یشدند  ناشناخته، 

ب  یگذرکردن شبح  از  و    ن یسرد  انداخت  لرز  به تنش  تنش، 

 :گذشت. پراند

 .هوم -
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آن   و گدار  واقعاً  به  کرد.  نگاه  رودخانه  آنجا    یزمان  کی طرف 

 بود؟ انیدر جر ییهای زندگ

 !وانشده ختی حرف زدم، هنوز  همهنیا -

 :زن گرد شدند. به نگاه شوخ و روشن مرد برگشت  چشمان

 !ها؟ -

 :شد قیو عم رهی دستانش را به کمر زد. نگاهش خ ودود

 ته؟چه -

 :اخم کرد افرا

 .یچیه -

 .دی دزد چشم

 :پوزخند زد  ودود

 ؟ یچیه -
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از کنار او گذشت و در امتداد رودخانه    گر ی نزد. بار د  یحرف  زن،

 .به راه افتاد. حرف ودود اما، ناگهان متوقفش کرد

 .دم یداداشتو د -

ک  ی گرید  شبح داداش؟  رد شد.  افرا  تن  چ  ؟ی از  حرف   یاز 

 او؟  زدیم

 :ادامه داد ودود

 یی آقا  هی  دمید  رم،یبگ  ایاز سر دکون ض  نمویرفته بودم انسول -

 .برادرته دمیکه پسر تو بغلشه. فهم دیاومده خر

شدهکرده  خی  زن، داغ  و  بهبود  ودود  و  وضوح بود. 

 ی . دلهره به قلبش چنگ و صدادیدیشدن او را مرنگبهرنگ 

 .در گوشش زنگ زد  ”با“و   ”بابا“ گفتندیکه م نیَو آر یعل

 :کرد ی اسرفهتک 

 !ی داداش دار ی نگفته بود -
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مردمک   افرا بدزدد.  چشم  فوراً  نتوانست  و  کرد    ی هانگاهش 

که    ی زیچ   خواستند؛یوارانه جواب مودود تله بودند و بازپرس 

 !به لب او نبود 

 - مخصوصاً به ودود -گفتن  پلک زد و رو گرفت. دروغ   سخت

به  شیبرا پس  نبود.  و آسان  فروداد  را  دهانش  آب  زحمت 

 :گفت صدایب

 .دارم -

با قدم  راه نه رو  عیسر  ییهاافتاد.  انگار   ی که رو   نیزم  ی که 

 .از مرد دور شد  آمدند،یاز ابر نرم و سست فرود م یسطح

 .طاقتش را نداشت گرید

 ” ششم فصل“

 شتر یداد و پلک بست. ب  هیتک  نی ماش  یصندل  یرا به پشت   سرش

هم خستگ  شه یاز  با کردیم  ی احساس  همزمان  که  انگار   .

بررسگشت و  تمام مدت   تیوضع  یزدن در جنگل  درختان، 
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بست سرش هم قدم زده و مدام به بن  ی در ماز تو  فتشیش

حس    ی زیچچ یه  گر ی خورده بود! حاال گم بود، هنوز هم. و د

ها  : اصالً چرا ماه یهودگیو ب  یو افسردگ   یجز ماندگ  کردینم

  ی بود وقتمکان کرده نقل   نجایو تهران به ا  یعل  ی از خانه  ش،یپ

م به ن  آمدیهرحال مرد  پ  کارهمهیو داستان  و   گرفتیم  یرا 

اا ن  نیلبته،  آربه  کارهمهیداستان  هم    نیَخاطر  تمام  هرگز 

ا  شد؟ینم جواب  درو  نیحتا  در  هم  را  پ  نسؤال    دا یخود 

 .و گم شه،یتر از همبود. پس خسته بود: خستهنکرده 

ب  بازدمش محکم  ماش  رونیرا  گشود.  چشم  و  را   نیفرستاد 

 کردند ی که حمله م  دیدی روشن کرد و راه افتاد. قطرات مِه را م

 کوفتند؛ ی م  کاپیپ  سانین  ی فلز  ی و بدنه  شهی و خود را به ش

 .ز یچمثل همه ده،یفایب

پا  یساعت مهِ  جا  دستن ییبعد،  مس  ییرا    ی الالبه   ر،یدر 

پ   ی هاشاخه و  ز  وخم چیدرختان  و  گذاشته  جا  نظر   ری جاده 

 .بود دهیرس   ی، به جنگلبانآفتابِ پسِ مِه



380 
 

تصو  نیماش که  کرد  محوطه  وارد  همه   شی پ   ریرا   ی رو 

 ،یآن رفت و به  ادشی  دنیکشجانش را برد. نفس   ی ماندهیباق

لرزانش   ی سوخت. پا  -درون جمجمه-کرد و از سر    خ یاز درون  

 .ترمز را فشرد و دستانش دور فرمان مشت شدند

بغل، بهمردانه و بچه   راهنیپ  ی گر ی و د  فرمیونیبا    یکیمرد،    دو

چرخاندند.   شیسوسر به دند،یبه محوطه را که د  نیورود ماش

 .بودند به افرا رهی خ -نه، هر سه-و حاال هر دو 

عادت شروع به  دراز و به   نیزده دست به طرف ماشذوق   نیَآر

 :کردن مشتش کردبازوبسته 

 !ما -

پا  ی شهیش شن  نییپنجره  افرا  رودیبود.  از  اما  نگاهش   ی . 

او،   کرد؟یآنجا چه م  یاش باال رفت. علبچه و درست مقابل 

 زدند؟ ی هم؟ داشتند با هم حرف م  ی رودو، روبه   ن یودود بود؟ ا
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 ند،یودود را بب   ی اگر عل  کردیمحکم پلک زد. چرا فکر م   زن

همکارش نوشته    یشانیپ  ی خواهند شد؟! مگر رو  قهیبهدست

  ی کارت  ای؟!  "من افرا را دوست دارم و افرا هم مرا"بود که  شده

بود درشت، حک شده   ش،یسنجاق بود و رو  یعل  ی نهیبه س

 .شکی! بشدیم وانهی؟! آخر د "ا هستممن شوهر افر"

گرفت و آرام در را باز کرد. دلش    رهیدست لرزانش را به دستگ

معده  سر  و  رفت  ورامالش  بود،  هرچه  سوخت.  آن   ی اش 

دو مرد   نیکه ا  ندیاحمقانه، باز هم دوست نداشت بب  ی فکرها

نم  گریهمد دارند.  برخورد  هم  دوست   دانستیبا  فقط  چرا. 

 ک ی  به  ای  کرد،ی. انگار تب مآمدی. بدش مدیترسینداشت. م

م مبتال  ناشناخته  تهوعشدی مرض  حالت  مثل   ،یدائم  ی: 

 شودی و نه سر دلت سبک م  ی اوریباال ب  یتوانیجور که نه م آن

از   کالفگ  یی جا  کی و  شدت  از  بعد  .  ردیگی م  اتهی گر  یبه 

دو را، که در   نی. آماده نبود ا خواستیگرفته بود. نم  اشه یگر
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  ک ی به    -یلعنت-  ی ولمقابل، مخالف، ناهمنام   ی دلش دو نقطه 

 .ندیزود کنار هم بب  قدرنیبودند، ا  زی قدرت و عزاندازه مؤثر، هم 

گفتند.   ی هاقدم سالم  مرد  دو  برداشت.  جلو  به  را  لرزانش 

 .جواب داد جانیب

 :هجوم آورد  شهی دلتنگ بود. مثل هم نیَآر

 !اَوو -

گرفتن  از بغل  توانستی نم  حالن ینداشتند. باا  یرمق  دستانش 

بچه    یپسرش شانه خال پناهش    ییجورهاکیکند. درضمن، 

امن ب  یوقت  تش،یبود:  مرد    نیکه    - دو لشکر مخالف هم-دو 

 .کردیم  یاحساس ناامن

 :اش چسباندو گونه به گونه  چاندیپ   نیَرا دور تن آر  شیبازوها

 مامان؟  یخوب -

 .آ -
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نظر    ر ینظر بود: ز  ری . زدیجا ماسبه لبش آمد و همان  دلبخن

و هر   یدستپاچگ  دنیدر بوکش  اشی زهوشیکه خوب ت-  یعل

  خبر ی ب  دانستی که م-و ودود    - شناختیرا م  ی گریحس د

 دانستیطپش قلبش کند شد. م  ی. از نگاه عل-جااست از همه 

 .شودی م زی دارد آنال

افرا   دنی. انگار با رسستیدرست ن  ی زیبود چحس کرده  ودود

سنگ تک شده  نیجو  وقت   ی اسرفهبود.  و  از   یکرد  برادر  نگاه 

 :زد ی خواهرش کنده شد و به صورتش نشست، لبخند

 .رسن ی. گفتم که میآبج نمیا -

 :گفت یعل

 .بله -

به چ  و غ  ی گرید  ی زها ی افرا  در  ودود  ب  ابی که  با    ی خبریاو 

  ر ی . زدیود، فکر کرد. پشتش لرزگفته ب  یعل  ی اش برادالنهساده 

کرده   شیگلو همانعرق  از  و  ببود  تا  از   نیجا  پستانش،  دو 
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دهانش   انیصاف و داغ به م  ی الهی: انگار که م سوختی درون، م

 .کردی م ری باشند. نفسش گفروکرده 

 ؟ی دار ی اگه یکار د -

بود.    دهیمنظورش را نفهم  یاز افرا. زن ول  شکی. بدی پرس  یعل

 .گنگ نگاهش کرد

 :تکرار کرد یعل

 تمومه؟ فتت یش ای نجا؟ی ا ی دار ی اگهی کار د گمیم -

بزند:    آمد پشت   ”تمومه“لب  از  صداکه  و    ن یماش  ی سرش 

سنگر و   هاک یالست   ری ز  زهیخردشدن  ناصر  برگشت.  آمد. 

 .پ یبودند سوار بر چ دیجمش

  ی که تو  یگره  دیچرا. شا  دیکرد. نفهم  تیاحساس امن  ناگاهبه

و ودود بود. و    یعل  دنیخاطر تنهادبود، بهوجودش کور شده

ا غر  ییتنها  نیحاال  ورود  توانست   هابهیبا  زن،  بود.  شکسته 

 .نفس بکشد
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اش مقنعه  ی از لبه  نیَالبته حس کرد که دست کوچک آر  و

بچه    کهن یاز ا  دی آن ترس  کیداخل رفت. چشمانش گرد شدند.  

دست    ان ی! دست پسرش را م”مَه “  د،یمرد بگو  همهنیا  ی جلو

خود گرفت و از پستانش دور کرد. از همکارانش، مردها، فاصله  

 .گرفت

 :زمزمه کرد  نیَگوش آر ری ز آرام

 هوم؟  ؟ ی خوایمَه م -

 .آ -

بود دستش حس کرده   ریقلب مادر را ز  ی رعادی طپش غ  بچه،

بمکد و   ری. شدیو آرامش. خواب شا  خواستیگرم م   ی نه یو س

 .پستان نرم و امن مادرش بخوابد ریجا زهمان 

 :دیرا بوس اشقهیسرش نوازش کرد و گونه و شق افرا

 . باشه؟دمیخونه، مَه م میبر -

 :دمادر ز  ی اخم کرد و اعتراض. با کف دست به شانه نیَآر
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 !اَ -

آمده بود؟   نجاینگاه کرد. چرا به ا   یبه عل  چاره،یو ب  یشاک  افرا،

 را با خود آورده بود؟   نیَچرا آر

ناصر و جمش  ی سؤال تو  جواب با کنجکاو  دینگاه  و   ی را که 

ودود با اشاره به    کردند،ی افرا و پسرش نگاه م  ،یتعجب به عل

 :داد یعل

 .هستن، برادر افرا... خانم آقایعل شونیا -

معده   ”برادر “ به  ی گفتنش  را  پ افرا   ” افرا... خانم“و    چاندیهم 

ابروها پرمکثش،  برد. مرد، درحال  یعل  ی گفتنِ  باال  با   کهی را 

به آن مکث نامحسوس   داد،یهمکاران زنش دست م  ی هیبق

خودشان هم اتفاق افتاده    ی مکالمه  یکه در ط  ی زی فکر کرد: چ

 .بود

را،    ،ی انار  ودود م  ” افرا“افرا  نم زدیصدا  خانم “  گفت،ی. 

 ” افراخانم“  ای ”یزمستان
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  ن ی ب  اریاختیکه ب  ی ا. آن فاصلهافتیرا در  نی سرعت ابه  یعل

که    دادینشان م  افتاد،یمرد جوان م  ی هاگفتن  ”خانم“و    ”افرا“

  جور ک ی   گذاشتنشینمااو درحال سرکوب ناخودآگاهش و به 

 .ستیرواقعیغ یبگ ی فاصله و غر

و    هافتیاز افرا گفته بود که معموالً ش  کهیودود وقت  عالوهبه

به چشمان مخاطبش    ،یبا هم است، به عل  شانیهارفتن گشت

 ی. ولشکینگاه نکرده بود. از نگاه او طفره رفته بود. از شرم؟ ب

برادرِ    ی همکارش برا  ِیکار  ی از نَقل برنامه  دیهمکار با  کیرا  چ

 !آور بود؟شرم  ی زیچنی چن ی او خجالت بکشد؟ کجا

 ی دو سه نکته، برا   نیتوجه به هم  یِته نگاه ودود به راحت  راز 

 ی . حتماً تودیفاش شد. علت دودوزدن نگاه مرد را فهم   یعل

دبه  ی سوپر افرا-  ن یَآر  دنیخاطر  او،   -پسر  آغوش  در 

افرا  آن  شیهامردمک  به  او  چون  چرا؟  بودند.  زده  پرپر  طور 

 .نداشت یشک چیه   گرید یبود. علمند شده عالقه
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 ی که زن دارد پنهان  دی. و ددییزن را پا  یافرا چطور؟ پنهان  و

م را  اد یپایودود  فاش  همنی.  علت از  روشدن  افرا؛  راز  شدن 

از ماش  کهی نگش وقتر  دنیتپش و پر  ،یدستپاچگ   ن یداشت 

 .شدی م ادهیپ

و خود   د یآن کش  ی برآمد و نبض زد. دست رو  ی گردن عل  رگ

و خونسرد به همکاران زنش    ی را، حسش را پنهان کرد. عاد

قوت“ خداحافظ  ” خدا  هم  او  ماند  منتظر  و  را    شی هایگفت 

 .بکند

صورت زن ماند. افرا    ی ره یخ  گرفت،ی را از بغل افرا که م نیَآر

کرده   ین یسنگ  شکیب حس  را  ولنگاهش  طفره   یبود  ازش 

 !ی . مثل ودود اناررفتیم

  .هم فشردرا به شی هادندان یعل

را   خواستینم  بچه مادرش  شود.  سپرده  پدرش  آغوش  به 

 .زدنو پستان پر او را. شروع کرد به نق خواستیم
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ب   یعل سمت  به  قدم  نماند.  بر  رونیاما  به  محوطه  تا  داشت 

 .افرا برسد نیماش

 .سر او برود تا دنبال د یچرخ فکر،یب ،یخال ی هم با مغز زن

 ...افرا -

ا  هر بستاندندیدو  افرا  عل   نفسی .  و   یشان یپبهاخم  یبرگشت 

شده اشتباهش  متوجه  تازه  که  ودود  و  برنگشت!  فوراً  بود، 

 :دستپاچه افزود

 !خانم -

 .یعل ییِستایا

  ی نگاه بشناسد. ول  کیمثل مرد نبود. بلد نبود همه را با    افرا

 .. پس، تمام بودشناختیتک حرکاتش را مخود مرد را، تک

 :و مات به ودود چشم دوخت رمقیب

 بله؟  -
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  ن یَکند و دُز آر  بیخواسته بود طبق عادت دست در ج  ودود

 یعن یکار    نیکه انجام ا  دیفهمیحاال م   یرا به مادرش بدهد ول

 :دادن. محکم پلک زدآب  یعل  شی بند را پ

 !ی. خسته نباشیچیه -

 .! تو همیمرس -

 .شد  یسر برادرش)!( راهگفت و پشت افرا

رانندگ  نیماش  در جانِ  افرا  گرفتند.  باا  یجا    حال نینداشت. 

عل و  نشست  فرمان  آر  یپشت  صندل   نیَهم،  در  بغل،   ی به 

 .شاگرد

مثل مجسمه  ی درحال خودخور  زن مرد،  و  به    رهیخ  ی ابود 

از حال پدرومادرش،    خبر یبود که ب  ن یَرو و پنهان. فقط آرروبه 

نش نشسته و دست او دور ت   یعل  ی پا  ی حال که رودرهمان

لب    تیگاه با مظلومو گه  کردیم  ی حائل بود، با انگشتانش باز

 :گفتیلب م  ریز  ییزهایو مدام چ دیچیبرم
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 .. مَهتی مَه. اَ. ممم. د -

 .و دنده را عوض کرد دییچشم پسرش را پا ی از گوشه افرا

بود. همان   یو ودود عصب  یعل  دنیبود. از مقابل هم د  یعصب

آن اگر  پ  ری دوباره تصو  بست،یپلک م  یدم  چشم   شیآن دو 

بود   یقدتر از علودود که کوتاه   ری: تصوخوردیذهنش نقش م 

 .بودمرد، با او همکالم شده  ی هاییاز توانا  خبریو ب

 ی که با عل  یخاطر نسبتنبود. اما افرا به   یخاص  ز یلزوماً چ  نیا

 - درست نبود  یود، ول که ب  یحس-که به ودود داشت    یو حس

چنان آنچه را که فقط خودش از آن آگاه بود، آن  کردیفکر م

م  انیع که همه  م  نندیبی است  و  فهمندیو  ناصر  آخر  نگاه   .

  ف ی را تحر  تیواقع   ش اما ذهن  آورد ی نم  اد یرا واقعاً به    د یجمش

که افرا از روشدن احساسش داشت،    یخاطر شرمبود و به کرده 

ها : حتماً آن اندینمای سرزنشگر از آن دو مرد به زن م  ینگاه

پ  دهیفهم افرا شوهر دارد و دلش   ی گر یمرد د  شی بودند که 

 !بودند دهی! حتماً فهمدهیلغز
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عصب  نفس شد.  تنگ  ب  یزن  افکار  و  خود  که   یمنطقیاز 

  ی ول  تیهستند نه واقع  هشیتنب  ی ذهنش برا  ی تله  دانستیم

 :دیپرس  ی سردشان بزند، بهپس  توانستینم

 ؟ یجنگلبان ی چرا اومد -

 :دی بود. چانه باال کش ی هم سرد اما عاد  یعل لحن

محل کارتو    امی دوروبَرو بگردم. بعد، فکر کردم ب  کمه یخواستم   -

 .نمیبب

 .جنگلم ی ش تو. من همه ستیمحل کار من اونجا ن -

 .سر تکان داد  معناینداد. فقط ب  یاما جواب  یفوراً گفت. عل  افرا

هم قفل   ی رو  شیهاوضوح ملتهب بود. لبزن نگاه کرد. به  به

گشده با  نگاهش  و  افرا گشتیم  ها نه یآ  نیب  یج ی بودند   .

خشمگ  شانیپر و  علنیبود  شکل    ی .  زن  بمب    کیدانست. 

 .بودشده
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آسفالت خراب و   ی رو دوخت. رواز او برداشت و به روبه  چشم

  میاز وزش نس  هینور و سا  ی هالکه  ،یجنگل  ی ترک جاده ترک 

بود، . خواست افرا را از تحمل آنچه پنهان کرده خوردندی تاب م

 :دیخالص کند. پرس

 ؟ی ست؟ ودود انار پسره  نیگشتات با ا ی همه -

آن   ی لرز افرا گذشت.  وجود  علاز  که  و    ”پسره“گفت    یجور 

بود که   ییهامثل وقت  نمود؛یترسناک م   ”ی ودود انار “گفت  

  .دیرسیسؤال م کیمعما،  کیبه جواب 

 :طعنه جواب دادافرا را پرخاشگر کرد. تند و به  ن،یهم

همکارام مَردن. ودود    ی باشه؟ همه   یبا ک  ی خب انتظار دار -

شون مَردن. حاال با هرکدوم که . همه نینه، حسنه، ناصر؛ ناصر  

 .برم

 :زد شخندین یعل
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. ی ریم  ی فقط با انار  ،ی رینم  هیو بق  ن یبا ناصر و حس  یول -

 .خودش گفت

شد. دستانش را چنان دور فرمان حلقه    شتر یافرا ب   یدرون  لرز 

 :هم فشرد ی زدند. پلک رو  ی دیکرد که انگشتانش به سف

 !؟یعل یخب که چ -

 :او سرد بود و بم ی صدا

 .نی خب که زنم عاشق شده. هم  -

قو  کی پرت  ها،ک یالست  غیج  ،ی ترمز  جلو  تن به  ها، شدن 

که    ییشدن افرابود و خشک   ده ی که ترس  ینیَآر   افتادنهیگربه

شده  یخال  یآنبه مجسمه  تبعات  و  فرمان؛  پشت  بود 

 .بودند هانیا ،یعل ییگوپرده یب

. تنش از هول دراثر  یته  یِمات مانده بود: ماتِ مات. ته  افرا

  ،یخاطر حرف علو از بهت و ترس به  ارشیاختی ترمزکردن ب

رودیلرزیم نگاهش  م  ی .  دودو  بود.   یخال  یول  زدی منظره 
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جمجمه بچه  ی هیگر  ی صدا در    د ی چیپیم  اشیتوخال  ی اش 

واکنش   یول نم  یزن  نمدادینشان  درک  را  آن  اصالً  کرد.  ی. 

بود:  بود. افرا شده و زمان کنده شده   نیکل از زم ناگاه انگار به به

 اش،ی ناگهان، در کمال بهت و ناباور  کباره،یاستوار که    یدرخت

 .شده چی خورده و ه نی کنده شده، افتاده، زم شه یاز ر

 .میابونیوسط خ -

م  یعل هنوز  اما،  افرا  نم  دیلرزی گفت.  هنوز  علدیفهمیو   ی . 

 :را باالتر ببرد شیمجبور شد صدا 

 !افرا -

مانده  رِ ی متح  چشمانِ ازر  ی باز  باالخره    درآمده،شه یدرختِ 

 .ماند رهی به مرد خ  جیگرفتند. گنگ و گ  یاز آگاه یرنگ

 :تر تکرار کرد . آرام دیلب گز یعل

 !. بزن کنارمیابونیخ ی تو -
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ش  افرا نگاهش  زد.  فضا  ی اشه یپلک  در  کدر.   ن یب  ییبود: 

 د یفهمی م  کرد،ی نگاه م  نیَمعلق بود. به آر  دنیو نفهم  دنیفهم

  کرد یحس نم  ی زیچ  یول  کند،ی م  هیاش است و دارد گراو بچه 

  ره یرو خ بکند. به روبه   دیکردنش چه باآرام   ی برا  دانستیو نم

، -بود  شی هامشت  انیکه هنوز م  یفرمان  ای  ابانیبه خ-  شدیم

پا  شدی متوجه م با  را لرزانِ سِرشده   ی که  اش همچنان ترمز 

متوقف مانده و    ییباالسر  کیدر    نیماش  دیفهمی نگه داشته، م

ماش  پا  ی گری د  نیاگر  ب   ا ی  نییاز  و   شودی م  ر یغافلگ  د،یایباال 

ول دهد،  رخ  تصادف  است  با  دانستی نم  یممکن   دی چطور 

ها . انگار حتا کلمه ابانیکنار خ   کشدش و ب  ندازدی را راه ب  نیماش

 دیچه با  دانستینم  یخبر داشت ول  شانیرا بلد بود و از معنا

 دادن،رون ی چطور! دهان بازکردن، صدا را از حنجره ب  ای  دیبگو

 .بود. الل شدهدانستیزدن را نم حرف 

او، درهمان   یعل آربا درک حال  نوازش    نیَحال که پشت  را 

 :تا آرامَش کند، گفت کردیم
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 !شو ادهیپ -

عل  ی اشهیش  ی هاچشم   اده؟یپ برگشتند.  او  به  به    یافرا 

البته خودش هم دست به   در راننده اشاره کرد و  ی ره ی دستگ

 .برد رهی دستگ

  ش ی هم فشرد. از فشار پا  ی افرا، آزاد شد. پلک رو  ی کهنه  نفس

ماش  ی رو که  کند  باز  را  در  خواست  و  کرد  کم   ن ی پدال 

 .عقب به راه افتادعقب

 .گرید یهول

هوش  زن داشت  گ  شد،یم  ار یکه  قعر  به  دوباره   ی جی ناگهان 

نم کرد.  با  دیفهمیسقوط  ج  دیچه  ب  یغیبکند.  از   ن یخفه 

 .دی کوب نهیو قلبش در س دیپر رونیب شی هالب

 :دستور داد  یعل

 !رو بکش! افرا  یدست -
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ا  و از  قبل  و   ی معنا  کهنی زن  ناخودآگاه  بفهمد،  را  او  حرف 

 .ستادیا یبیدوباره در سراش نی اطاعت کرد. ماش  وارک یاتومات

رو  نشسته،خ یس  افرا از شدت تپش،    ی دست  قلبش گذاشت. 

 .دیکشی م ریت

را دور زد. خودش    نیبغل، ماشبهطور بچهشد. همان   ادهیپ  یعل

  اده یکنار آن، منتظر ماند افرا پ  ستادهیدر راننده را باز کرد و ا

 .شود

 ن یی پا  نی را از ماش  جانشی دارد لش ب  کردیکامالً حس م  زن

به نگاه او که   رهیخ  گفته باشد،  ی ز یچ  یعل  کهنیای! باندازدیم

  ی برا  کردندیم  اشیی بودند و راهنما  گری اریانگار دو دست  

 .دند یلرزی م شی. زانوهاستاد یوضع، ا نیشدن از اخارج 

را رها کرد،   نشیشاگرد که تنِ کرخت و سنگ  یصندل  ی رو

آر  یعل بود،  گرفته  جا  فرمان  پشت  رو  نیَکه  او   ی پا  ی را 

تا دست دور تن پسرک حلقه کند.    دیی قدر زن را پاگذاشت. آن 
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دست  کرد،  جمع  دهانش  درون  را  لبش  و   یبعد،  خواباند  را 

 .دی کش ابانیبه کنار خ  ،ییرا بعد از سرباال نیماش

 .از آن، سکوت بود پس

افرا چشم دوخت.   رخمیاز ناگهانْ گفتنش، به ن  مانیپش  یعل

بغلش    ی تو  نیَبود! آر  دیسفآسمان    ی تو  ی رنگش مثل ابرها

داشت توجه مادرش را   یسع  کرد،ینق منق  زد،ی وپا مدست

به او  تا  کند  وحشتجلب  و زده خاطر  بخرد  را  نازش  شدنش 

 ی نهیآرام به سفقط آرام  یحواسیافرا با ب  ینوازشش کند ول 

 .کردینم  دادانشی دلدار ی برا یو تالش  زدیپسرک م

نزدبه   شی ابروها بطر  کیهم  جال  ی شدند.  درون  را    یوانیآب 

را دور زد. در سمت افرا را گشود.   نیشد. ماش  اده ی برداشت و پ

 ی در بطر  یحرف  چ یه  یب  یزن که باال رفت، عل  ی نگاه شکسته 

و به افرا    ختیاش رشدهآب در دست کاسه  یرا باز کرد، کم 

 .اشاره کرد
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 یشدهلق خشک دو جرعه آب در ح  یکی  یبرد. عل  شی سر پ  او

ر صورت  ختیافرا  و  کرد  پر  را  دستش  کف  دوباره  بعد   .

 .دی زن را شست. افرا نفس کش ی گرگرفته 

پا نشست.   ی آن رو  ی و بدنه  نی درِ باز ماش  نی جا بهمان  یعل

ب افرا  و  کرد  دراز  آر  مقاومتیدست  برد:  عقب  به   نیَدست 

ران خود نشاند،    ی بچه را رو  یآغوش پدرش منتقل شد. عل

چسباند، با دو دست کامالً در برش    نهیتنش را از پهلو به س

 .گرفت و مشغول نوازش پشتش شد

 :آرام گفت د،یکاوی که صورت افرا را م طورهمان 

 .گفتمیم ییهوهیانقدر  د یببخش! نبا -

قلبش را به   شتریهرچه ب  یلحن نرم عل  نی. ادینگاه دزد  زن،

بود،  حلقه کرده   شیدست دور گلو  ی. شرمندگد یکشیچنگ م

بود و از دو سو حلق و  داده   شیگلو  ی دست به دست بعض تو

 .بستیراه نفسش را م 
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به    یعل  کهنیاست. حتا قبل از ا  دهیفایکه انکار ب  دانستیم

او همه   دانستیم   اورد،یب   شیرو از    دهیرا فهم  زیچکه  است؛ 

تو م  ی همان  که  دانست یمحوطه  بود  خوب  چقدر  اصالً،  و   .

بود از شر آن  بود، خالص شدهبود! چقدر سبک شده   دهیفهم

 .قلبش نشسته بود ی که رو  ی کاربار پنهان 

گرسوختیم  یول دم  بم  هی.  داشت  دوست  همان  ردیبود.   .

بم مردی لحظه  حس  زنده  کردی .  زندگمانتوان  و   کردنِی دن 

 !لحظه را ندارد  نیبعد از ا ی هالحظه 

 .صالیاست ی نقطه  نی. آخردیچک اشکش

 :زمزمه کرد  یعل

 !افرا -

لرز  چانه زن،  لب  فراردندیو  نگاه  عل  اشی .  منزلِ   ،یاز  به 

 :مرد برگشت اهیچشمان س

 .خواستمیمن... من نم -
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 .دونمیم -

 .بَم گفت ،یعل

 توانستیحس مرد را درک کند. نم  توانستیمات ماند. نم  افرا

بود و نشان    ای  بود؟ی م  یحاال عصبان  دیمرد را درک کند. نبا

دهان   ی مگر حقش نبود بکوبد تو  داد؟یچرا نشان نم  داد؟ینم

  ی گر ی نگرفته، دل به دبود، هنوز طالق زنش که تا ازش دور شده 

چه؟    ادزدنیفر  ی. ولنبود  ی زیچن یاهل چن  یبسته بود؟ نه، عل

آرام بود؟   همهنی حقش بود، نبود؟ پس چرا ا  گریکه د  یکی  نیا

بخواند    شناخت،یکه م  ی از نگاه مرد  زیچچ یه  توانستی چرا نم

 و بفهمد؟

سرهم  پشت   گر ی ها دقلبش چنگ زد. اشک   ی رو   اش،نه یس  به

 :افتادندی م نییپا

 .ستمیمن عاشقش ن  -

 :شدند کیهم نزدبه یعل  ی ابروها



403 
 

 ..ستیافرا! الزم ن -

 :تند سر به دو طرف تکان داد زن

 ... فقط... فقط... منستمی . عاشقش نگمینه! راست م -

که او قصد انکار    دیهم فهم  یهرحال علادامه بدهد. به   نتوانست

 .سر تکان داد  معنایندارد. دست سرد و لرزان افرا را گرفت و ب

 :دینال او

 !یعل -

 .یو طوالن   رهینگاهش کرد. خ مرد

دم گرفت    قی. چند بار عمدیصورتش کش  ی کف دست رو  افرا

 ی صندل  یاش را به پشتمزاحمش. شانه  ی ه یکردن گرخفه  ی برا

سردرد  لهی با  و  وارفته  خسته،  به  ی داد.  م که    ان یسرعت 

شق  یشان یپ  ی هارگ  خ  دهیدو  اشقهیو  بوته  رهیبود،   ی ها به 

 :تن کوه، به حرف آمد ی رو  ده ییکهنه و پرپشت تمشک رو
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. و از خودم  خواستمیاون... من نم  ی. ولستمیمن عاشقش ن -

م ابه  ادیی بدم  ولکهن یخاطر  متنفرم.  خودم  از  ولی...  ... ی... 

 .دونمینم یچیکنم. ه  کاریچ دونمینم

حس    انیاش به بمند شده. هر جا جمله به او عالقه  گفتینم

بگناه  م   د،ی رسی م  ارشیاخت یآلودِ  را  درز    دیبریحرف  و 

که حسش هنوز    گفتی راحت م  یلی. اما درعوض خگرفتیم

 .ست یعشق ن

که زنش تمام مدت، از    دی. فهمدیرا فهم  اشی شرمندگ  یعل

کمرنگ  یوقت انارنسبت   یحس  ودود  ن  ی به  قلبش    ش ی در 

فهمخو بوده.  و سرکوب خود  درحال سرزنش  بود،  او    دیرده 

 .دارد انتکاربودنی حس خ

 !یی. عجب حس آشنادی لبش باال پر ی گوشه
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دست افرا پس    ی حبس ماند. دست از رو  اشنه یدر س  نفس

  ن یی به چشمان افرا که از پا  ن،یی . سرپا شد. از باال به پادیکش

 .چشم دوخت کرد،یبه باال نگاهش م 

شان جفت  دیبود، نه؟ شا  یحس درست  دیشا  انت؟یخ  انت؟یخ

بود.   ن یهم  دیو خائن بودند، نه؟ شا  اهیس  ف،یواقعاً دو آدم کث 

 ر ی شان دل به غکه از آغاز رابطه   ی زوج مشمئزکننده. مرد  کی

زن و  پا  یداشت  در  غرابطه  انیکه  به  دل  بست.    ری شان 

 .فی وشوهرِ کثجور! زن ی دروتخته 

شکسته، مثل    خ؛یتکه    کیشد    ش یصدا.  دی لرز  شی گلو  بکیس

شکسته  بارها  روح  انعکاس  که  افرا  بودند.    ی چشمان  زن 

 :داشت شخند ین

 .میالاقل حاال برابر -

 .دوم. افرا دوباره مات شد ی گلوله  کیشل



406 
 

دور   کی چشم از او برداشت. شانه باال انداخت و نگاهش    یعل

 :تا آسمان رفت 

  ی . ولمیتا آدم کثافت خائناحتماالً تو قضاوت اون، من و تو دو -

 .افرا  میهست یکه واقعاً چ دونمیمن نم

 .خدا بود. افرا دانست  ”اون“

خود باال   ی اش را تا شانهبرد و بچه  نیَبغل آر  ریدست ز  یعل

 :گفت خ،یطور و همان  ی نگاه به زن، جد ی. بدیکش

 .می زنی ! بعد حرف مریآروم بگ -

خانه،   ی روروبه  یدر محوطه   ییبعد، جا  یحرف زدند: ساعات  و

 .رانداز یز کی  ی نشسته رو

برابر  الاقل“ اما بس  ی؛ عل”.میحاال  مؤثر گفته بود. و    اریکوتاه 

 ش یهاگوش  ی و تو  شدی اش مدام در سر افرا تکرار مجمله  نیا

 .زدی زنگ م
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زن    یِبود که از حرف او به رگ و پ  یحس  ی خالصه   آرامش،

سرنگ   کیزده،  جنون   ماریب  کیبود: انگار در رگ  شده   قیتزر

خالآرامش  بکرده   یبخش  مثل همان  از   ماری باشند.  بعد  بود. 

دست مدت درونها  خود،    ،یوپازدن  سرزنش  خود،  سرکوب 

از   نداشتاز خود و خدا، گله بودنن یزدن به خود، خشمگزخم 

 ستن،یگرو تلخ  دن یادکشیخود و خدا، از درون و در درون فر

 ی روح متالطمش را که عاص  ،یگفتنِ عل  ”.میالاقل حاال برابر“

از تقال انداخته بود   د،ی گنجیو در تن نم  دیکشیم  غیبود و ج

 .بود و آرام و خواب کرده 

. و البته که افرا هم  ی. راست گفته بود علیعل  گفتی م  راست

بود. بارها به خود گفته بود    دهی رس  جهی نت  نیاز آن به هم  ش یپ

مگر   یهنوز شوهر داشت، اشتباه بود، ول  یدلش وقت  دنیلغز

فکر   نینداشت؟ ا  ی گریداشتنش دل به دهم باوجود زن  یعل

در    ییصدا  شدیباعث م  د،یرسیاما، هر وقت که به ذهنش م

افرا بزند.  پوزخند  خودب  ی سرش  : گفتیم  زاریخودانتقادگرِ 
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حق را   نیبوده، ا  ی گریشوهرت عاشق د  کهنیا   ؟یخب که چ“

او را    ؟ی ببند  ی گریکه تو هم دل به د  دهدیبه تو م اشتباه 

داشته،   از یهم دل به ن  یبهانه که عل  نینه! فقط به ا  ؟یتکرار کن

و    یبده  بی! خودت را فریکن  ر اشتباه خودت فرا از    یخواهیم

 .ختیری همش مبه شتریها بحرف  نی و ا ”.یگول بزن

ا  ی اثر  ی گری د  حاال انگار  نبود.  افرا  آن  ا  ن یاز  مرتبه   نیکه 

د  قتیحق زبان  مثل  شده  انیب  ی گریاز   یِلیس  کیبود، 

زن را رام و خفه و وادارش    شانیپر  ی مهیآن ن  ارکننده،یهوش

 !و درست فکر کند ندیساکت بنش یبود که دمکرده 

از پشت و    نیسنگ  ی . باردیدیتر مرا روشن   زیچحاال همه   افرا

چشمانش    شیمات پ  ی بود. پرده گذاشته شده   نیزم  اشنه یس

م احساس  بود.  رفته  و    یقفل  کردی کنار  شده  باز  مغزش  در 

 .بودنرام سر راه آ یشکسته: مانع یمانع

فرصتآرام   و برا  یبودن،  د. درست دنیکشنفس  ی بود  . دنیتر 

انرژساده  و  جان  سر    ی گرفتن.   ی برا  خودیب  ی تقال   کی بر 
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از تنش    یخستگ  کردیسرکوب خود نگذاشتن. افرا احساس م

 .بودرفته. شاداب شده

گناهش بود. بود. او، هم  یعل  ونی هم حال خوبش را مد  شکیب

بود، شده   اریمرد هوش  ی جمله  کیکه با    ییو افرا، حاال، حاال

 ی هاتالش   ی او را درک کند: بهتر از همه  توانستی حتا بهتر م

 !یعل دنِیفهم ی اش براسالهدوازده  ی هودهیب

 .دانستی بود. افرا م افساریب دل،

 .دانستی . افرا مشدینم اشی و غلط حال درست

 است خته یکه خون ر  یمجنونِ گناهکار بود: مثل قاتل  کی  ثلم

بر او   یالعقل است، حرجو ناقص   بردی اما چون از جنون رنج م

 .دانستی . افرا مشودی و مقصر شناخته نم ستین

آن   ؟یمنطق  لیدل  کی  ایبود؟    ه یتوج  نیا  یول که  حتماً  ها 

!  گریدل است د“ :  زدندی ها را محرف   ن یهم  کردندی م  انتیخ
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پ  کردم؟یکرد که! چه م  شودی نم  ش یکار نبود،    ش ی حواسم 

 ” .دیلغز یفالن

فقط   ن،ی. ایدرست و منطق  لی دل  ک یحتا    اینبود،    هیتوج  نیا

خودش و   آمدیافرا دلش نم  کهنیطور که ابود. همان  تیواقع

 .بود یبداند، واقع فیرا خائن و کث یعل

  کیجور،    ی دروتخته  کیاز نظر خدا، آن دو    دانست؟ی م  خدا

بزن شا  انتکار ی خ  شرمِی وشوهرِ  بودند  کدیبودند؟   ی . 

 قضاوت کند؟ توانستیم یک دانست؟یم

لکه در   کی. با  کردیدرک م  شه یرا بهتر از هم  یحاال عل  افرا

 .دانستی اش، کامالً خود را برابر با مرد مپرونده 

 یشانیبرچسب خائن به پخوردن    کردیوجود، حس م  نیا  با

  ز ی و تم  دینه آنکه سف  کرد،ی. حس مستیانصافیشان، بجفت

بود    ی اواژه   انتکار،ی! خستی ادیهم ز  بودناه یس  یباشند، نه؛ ول
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آور. آن  خردکننده و شرم   یبا قضاوت  ق؛یو عم   ن یسنگ   ی با بار

 د؟بد نبودند، بودن همهن یدو اما واقعاً ا

. دانستینم  یطور که علهستند. همان   یچ  دانستی نم  افرا

 !ی برابر

با   وقتچیاش نکرده بودند. هبود که هرگز تجربه  ی انقطه  نیا

واقعاً   افرا   لی دل  نیبه هم  دی نبودند. و شا  "برابر "هم  بود که 

افرا عاجز   دنیاز فهم  شهیهم  یو عل   ،یعل  دنی از فهم  شهیهم

 .ماندیم

 ...د یشا پس

 !ودود 

بود. به حد مرگ    یودود حکمت خدا بود، نه؟ افرا عصبان  دیشا

خنده را در خوش  "خرس مهربان"از خدا گِله داشت که آن  

 دانست یکه م  ییسر راهش گذاشته بود. خدا  یبزنگاه  نیچن

  ن یدر چن   دیدارد، چرا با  دنیدمحبت  ی زن تا چه حد عقده 
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  تمام ساله  دوازده   ی زدهخی  یزندگ   کیهنوز    یوقت  ،یزمان

افرا باز    ی ایتا آن حد پرمحبت را به دن  ی مرد  ی بود، پانشده

  یو چرا افرا نتوانسته بود جلو  داد؟یآزارش م  دی چرا با  کرد؟یم

او و به نگاه مهربانِ شوخش معتاد    ادیو به    ردی خودش را بگ

واقعاً چطور ممکن   ،یچنان شکست  ی زن با تجربه   کینشود؟  

در مقابل ودود ببازد؟! حتا    را   اشی راحت خوددار  قدرنیبود ا

ودود   ی سوکه او را مثل آهن به آهنربا به  شیهاباوجود عقده 

 زود نبود؟ ی ادیز ن،یا کشاندند،یم

که خدا سر راهش کنده بود    ی ابه تله  یبود. وقت  نیخشمگ   افرا

 .از درد و ورم بترکد خواستی قلبش م کرد،یفکر م

شده   یول محو  هم  خشم  آن  حتا  کحاال  و  چرک  و    نه یبود. 

س شده  ه یتخل  تیشکا و  شده  اشنه یبودند  شرحِ گشاده  بود: 

 .صدر

بود.  شده   یبود انگار. بر قلب افرا وح  ی اهیآ  ”.میحاال برابر   الاقل“

 .الم نشرح ی هی آ ه یشب ی زیچ
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ودود تله    دیشا  کردی. حاال فکر مینبود و عاص  یعصبان  حاال

 .نبود ینبود. دوراه ی ری نبود. امتحان نبود. سختگ

عل  دیشا با  را  افرا  تا  بود  آمده  بود.  و    "برابر"  یحکمت  کند. 

بهتر   "ی برابر" زن  که  شود؛  بهتر  زن  حالِ  که  شود  باعث 

او را ببخشد و    ،یعلشوهرش را بفهمد؛ که زن بتواند با درکِ  

را پشتدوازده   ی هوده یب  یزندگ  کی  یناکام بگذارد؛  ساله  سر 

 .ردی که زن، باالخره، بتواند آرام بگ

  ست؟یواقعاً چ  "ودود"  دیبگو  توانستی م  یک  دانست؟ یم  یک

. و کسچ یاحتماالً ه  د؟یبگو  توانستیم  یک  ؟ یعل  ایافرا؟    ای

 دانست؟یم یقدرها هم مهم نبود. کواقعاً آن  دیشا

 ؟یستین یچطور عصبان  -

 .د یپرس اش،ی با حفظ همان حالت فکر افرا

 :زد  ی خندکج یعل

 ستم؟ین گهیم یک -



414 
 

وسط آسفالت گرفت،    دیاز خط سف  ن،ییمتعجب، نگاه از پا  افرا

به مردِ دست باال بر دوخت.    رانداز،ی کنار ز  ستادهیابیجبهد و 

  ریبخواند. نفوذناپذ  توانستیاو را هنوز هم نم  اه ی س  ی هاچشم

 .دادندی را بروز نم ی ز یبودند. چشده

 :دهانش را فروداد  آب

 ؟ یهست -

  ش ی گردنش فشرد. صدا  ی رگ برآمده  ی انگشتانش را رو  یعل

 :بم بود

 . نباشم؟یتو زنم -

بلند   افرا هماندیکش  ی نفس  کرد.  صاف  کمر  نشسته، .  طور 

بار کنار تنش تا کرد و با    نیشکمش را ا  ی شده توجمع   ی پاها

زمستون به  دستش  صدا  ن،یکردن  چرخاند.    ف ی ضع  شیتنه 

 :بود

 .یباش دیبا -
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و   دادیرا هل م  رنگشیآب  نیغرق در عوالم خود، ماش  نیَآر

 :بودرا غنچه کرده  شی هالب

 .وووم -

 :زد یرنگی به او، لبخند ب رهیخ زن

از دستت عصبان - که   کردم ی کار م. همه شهیبودم هم   یمنم 

 ..تو  ی. ولینیمنو بب

 :را جمع کرد اشچانه

عصبان - دستت  بود  یاز  کنارم  که  نگاه   ،ی بودم  من  به 

 گه ید  یکی. من برات  ینداشت  یحس خاص   چیه  یول  ،ی کردیم

 جه ی نت  نیحتا به ا  ییوقتا  هیخاص نبودم.    ؟یفهمینبودم. م

و   یسقف باش  هی   ر ینداره چه با من ز  یکه برات فرق  دم یرسیم

  ی فرق   ت اون زن، زنت، برا  یعنی .  گهیبا کس د  ا ی  یپهلوم بخواب

. شدمی م  یبود برام. ازت عصبان  ز یرآم ی تحق  نیباشه. ا   ی نداره ک
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ا  یلیچرا...؟ منم خ  ؟ی دیدی چرا منو نم بابت که دلت    ن یاز 

 .بودم ینبود، عصبان شمیپ

 ؟ یستین گهید -

 .دی پرس یعل

 :شانه باال انداخت افرا

برام   گهیانگار د  یهستم. فکر کنم هستم. ول دی . شادونمینم -

 .خودم بود نه تو  ری. تقصستیمهم ن

 ی پاشنه ها  . با فشار پنجه دیچ یپ  شانن ینفس بلند مرد ب  ی صدا

پا  شیهاکفش  به  آن  د،یکش   نییرا  قدم  و  درآورد  پا  از  را  ها 

افرا که حاال پشت به   ی روروبه   ن،یَآر  ی گذاشت. پهلو  راندازیز

 .داشت، نشست ابانیخ

قدر سر بلند کرد که تعادلش صورت او، آن  دنی د  ی برا  پسرک 

ازدست  پشت را  از  ستونداد،  دست  به  و  شد  رها   ی شدهسر 

 .پدرش خورد
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جلو  یلع خنده  و    ی با  کرد  بغلش  گرفت.  را  افتادنش  کامل 

 :د یسرش را بوس

 !خنگ -

 :نما زبان درآورددندان ی ابا خنده  نیَآر

 !نه -

 .او را به خود فشرد یعل

شدن از دست او، خود را خم و دستش را خالص   ی برا  پسرک

 :دراز کرد  نیبه سمت زم

 .تی. دتید -

 .خواستی را م نش یماش

را به دستش داد.   اشی بازاسباب   ی نگذاشت ول  نییاو را پا  یعل

راه  به  کرد  شروع  هم  روبچه  آن  بزرگ   ی بردن  دست  کف 

 .پدرش 



418 
 

نگاه   ینی ماند. بعد، با حس سنگ  اشره یبا لبخند خ   یکم  یعل

فکرش    یزنش، سر بلند کرد. چشم مادر به پسر بانمکش بود ول

 .گشتیمعلوم نبود کجاها را م

 :دیپرس

 ؟ییکجا -

 :زد شخندیبه خود آمد. بامکث، ن افرا

 کجام؟  یبفهم یتونینم ،یخونی نگاه آدمو م هیتو که با  -

او،   یدار و از سر شوخرا باال برد. به سؤال طعنه  شی ابروها  مرد

 :طعنه و شوخ دادبه یجواب

کجام.   ی دینفهم  وقتچ یه  یول  ی تو هم منو بهتر از خودم بلد -

 !به اون در  نیا

هم افرا به   ی پشه. ابروها  شی اثرِ نداشت: هم   یگزش کم  حرفش 

 :و از هم دور شدند کینزد

 !میآره خب. برابر  -
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 .زد شخندین یعل

خود کشاند.    ی سورا به  شانکینک ی چانه جمع کرد. سبد پ  افرا

 :دیبود که پرسسر درون آن فروبرده 

 وه؟یم ای ییچا -

 .ییچا -

پر    یلونیو پرشان کرد. نا  دیکش  رونیها را ب و استکان  فالسک

خرما لبه   ی از  بود.  آورده  ب  ی هاخشک  و  زد  کنار  را    ن یآن 

نعلبک  یخودش و عل تا کم  یگذاشت.   ی برا  ی چا  یبرداشت 

 :که مرد اشاره کرد آن را بدهد زدی بر نیَآر

 .دمیمن بهش م -

 .ترا کنار استکان او گذاش ینکرد. نعلبک یمخالفت افرا

بود به تقالکردن. خود را به تن و دست پدر  شروع کرده  نیَآر

 :کردی ها باز و بسته مو مشتش را به طرف استکان دیکوبیم

 .اَ. اَب -
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او به استکان بخورد و آن را    ی مبادا لگدها   کهن یا  ی برا  یعل

خودش مهار   ی پاها   نیرا ب  نیَآر   ی برگرداند و بسوزاندش، پاها

 :کرد

 !شکم ی خب! بذار اول فوتش کنم. خنک شه. بنده  یلیخ -

پدر کوباند و داد   ی را محکم به پا  نشیماش  تی باعصبان  نیَآر

 :زد

 !اَب -

 !آخ -

اخم هم    ی ول  دیخندی ضربه. م  ی جا  دن یشروع کرد به مال  یعل

 !بود. واقعاً دردش آمده بود اشی شانیبه پ

 .پنهان کرد شیاش را پشت استکان چاخنده  افرا

 :مند و خندان نگاهش کردگله یعل

 دلت خنک شد، نه؟ -
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مشتش گرفت و شانه   ان یزد. تخم خرما را م  یلبخند پهن   افرا

 :باال انداخت

 !نیهمچ ،ی اِ -

 .جوابش را داد ی چندان جدنه  یبا اخم یعل

بزند   ی گرید  ی را باال برده بود تا ضربه  نشیدوباره ماش  نیَآر

. پسرک سر عقب برد و  دیکش  رونیآن را از دستش ب  یکه عل

  ی پدرش چشم دوخت. عل  ی به باال به چانه  نیی و از پا  یشاک

 :بودهنوز آن اخمش را حفظ کرده 

 !یوحش -

 :. بلند گفتد ی لب برچ نیَآر

 !بد -

را    ی اررفتن پدر و پسر، افرا به جلو خم شد و قندکلنج  انیم

 .انداخت یتو نعلبک ی در چا
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بود. و افرا، شده  قی سرعت عم  ن یبه هم  یو عل  نیَآر  ی رابطه 

دارد. خوشحال بود؟ بود! کدام    یدرواقع چه حس  دانستینم

سنگ و    ِیپدرپسر  نیا  توانستی م  یدل  قهر  از  پر  قشنگ، 

بب  ،یآشت را  حوصله  و  رفاقت  از  ول  ندیپر  نشود؟!  شاد   ی و 

چنگ    ن یغمگ جانش  به  هم  حسرت  و  افسوس  بود.  هم 

شاد زدندیم رخ  از  رنگ  را  پراندندیم  اشی .  قلبش   .

 .فشردندیم

فشار و چرخش کف استکان  ریه زقند ک ی ماندهی به باق رهیخ

  ش یایدن  ی حاال همه   ،یدگیچی . پدیآه کش   شد،ی له و پودر م

 .بود

رنگ  یعل لبه رنگ بهمتوجهِ  او،  حالِ  به    ینعلبک  ی شدن  را 

ب  ی بازشدهازهم  ی هالب و  چسباند  از    کهنیای پسرش  چشم 

 :دیبردارد، پرس نیَآر

 شد؟ یچ -
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 :سر به دو طرف تکان داد افرا

 .یچیه -

 دن یس یرا با ل  نیری گرمِ ش  ی چا  دنیبردنش از نوشلذت   نیَآر

 :لبش نشان داد

 .نَم نَم نَم -

 - کردیرا وادار به اعتراف م  یکه هر کس-  رهیخ  یبا نگاه  یعل  و

 .به افرا چشم دوخت

شا   نی ا  ی آشنا  زن، کرد.  اخم  او،  نگاه    طور نیا  یعل  دیطرز 

ول  هیبق  توانستیم او    یرا دستپاچه کند  با  دوازده سال  افرا 

همکرده   یزندگ به  ز  هایراحت  نیبود.  را    یِ رگ ی خ  ری خودش 

 !کردیپرنفوذ او گم نم 

 :را کج کرد   لبش

 ؟یدونیم -

 .دندی باال پر یعل  ی ابروها
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 :ادامه داد افرا

 شونوات یدرون  ه،یاز زبان بدن بق  ی گرفته   ادی. تو  بهیبرام عج  -

ولیبکش  رونیب نفهم  همهنیا  ی.  . هیحرف من چ  ی ده یسال 

  ی . چطور ممکنه؟ چطور ممکنه ندونی ده یهنوزم نفهم  یگیم

 منظورمو؟ 

 :دیلبش باال پر  ی و گوشه دیکش ی نفس بلند  یعل

 ص ی... تشخایخشم، حسادت    ،ی عشق، غم، شاد  صیتشخ -

هاشون، آدما، از چشم   ی از چهره   یانسان  ی هااز حس   کدومچ یه

نسخ ول  ستیت  احساس  دادن،صی تشخ  یافرا.  و  با  کردن 

به   ی پسر  هی  ینی بب  یجمع  هی  ی تو  یفرق داره. تو وقت  دنیفهم

اون پسر به   یفهمی! میستیاحمق که ن  ست،رهیخ   ی دختر  هی

تو حس اون پسرو    ی. ولی دیم  صی دختر عالقه داره؛ تشخ  ونا

و    ینه! تو حتا ممکنه از اون دختره متنفر باش  ؟یکنی حس م

...  یکنی . چون حس اونو حس نمیحس پسره رو مسخره بدون

 .یفهمینم
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 !هوم -

کرد اخم و پوزخندش را مهار کند و البته در تالش   یسع  افرا

دندان  ن یدوم  ی برا چون  بود  موفق  به   شیها مورد،  هم را 

سوفشردیم به  سر  توض  گرید  یی.  و   یمنطق  حاتی چرخاند. 

 .قلبش را سوزانده بودند یعل ی خونسردانه 

  "صیتشخ "ها توانسته بود  سال  نیبود! او تمام ا  ن یهم  اشهمه 

اما   ستیخوب ن  شانی در زندگ  ی زیبدهد که حال زنش با چ

 .ی راحت  نی! به همستی چ ز،یکه آن چ "بفهمد"نتوانسته بود 

 ش بسته نشده؟پرونده  -

 .د یبم پرس یعل

سه کاج که با فاصله در سمت   ی چشم از محدوده   ده ینفهم  افرا

روتراست  طبق  و  داشت  قرار  دوازده    نیا  نی شان  ده  مدت، 

هم کنارشان بود،   هینشسته بودند و البته مرض  رشی ز  رمردیپ

 .برداشت و نگاه پرسشگرش را به مرد رساند
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 :گزنده بود  یزد. لحنش کم شخندین یعل

 ما بسته نشده؟   ی پرونده  ،ی باوجود ودود انار -

 :هم گره زدزن را به  ی فوراً ابروها  اخم

بود. من که  ما از قبل از اومدن تو هم بسته شده  ی پرونده  -

 ”!شده رو دوباره شروع نکنتموم  ی ماجرا“بهت گفتم، 

 :شد و لحنش سرد  رهی ت یعل نگاه

گذشته رو نبش قبر    ی پس چرا هنوز دار  نهی. سؤالم ایگفت -

 ؟یکنیم

 :چشمان مرد ماند  ی ره یفقط خ ه یتا چند ثان افرا

 .ی خوایم یچ دونمیو من نم یاما نرفت ”برو!“چون گفتم،  -

 ی و رو  د یچی پ  ن یَآر  ی موها  نی ملتهب بود. ب  ،یبلند عل  نفس

از    خبری. بچه بدیایگردن پسرک پخش و باعث شد قلقلش ب

به حال پسر، نگاه از افرا   توجهیپدر ب .  دی خند  نی ری حال پدر ش
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ها و کوه  خانه  ابان،یاو، به خ  ی پس شانه  ی گرفت و به منظره 

 :مقابل دوخت ی هاو دره 

و نرفتم، چون خواستم نذارم تموم شه. اما زود   ”برو!“  ،یگفت -

که؟ کارم تو شناختن حسا    یدونی. مستین  یکه شدن   دمیفهم

. ستیدلت با من ن  گه یدو    ی تو عوض شده  دمیخوبه. و فهم

بودنِ کرد حتا باوجود نبودن و گم  یزندگ  شدیبود، و تا بود م 

شده،    ریکه د  حاال . و اصرار و تالش  ستین  گهیدل من. اما د

 .نکنه ی مون کاردادن احتماالً جز عذاب

بود. خوب   دهیافرا بهشان رس  بتی بود که در روز غ  ی جینتا  نیا

 .بودشده  کدلیالخره کامالً . و بازیچبود: به همه فکر کرده 

اداغ   افرا از  ا  شدنمیزودتسل   نیکرده  از  منطق    نیمرد، 

هم   اشی لعنت مثل  کم  شهیکه    دن ینجنگ  لیوتحله یتجز  یبا 

بود. پس چرا  . تمام شدهدیبود)!(، لب جوکرده   ه یرا توص  هودهیب

 !آزاردهنده بود؟   شیبرا یچشمه از رفتار عل  نیهنوز هم ا
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 :را پنهان کند اشی قرار یب نتوانست

 ؟ی ری پس چرا نم -

 :از منظره کنده شدند و به او برگشتند یعل  ی هامردمک 

 .نیَآر -

 !کامل حیتوض کی کلمه، و  کی

پا  اسم ناخودآگاه  را  نگاه مادر  تا بچه   نییپسر،  را  کشاند  اش 

 !گرفتی کم داشت چرتش م. کمدیبپا

 :دیلرزی افرا م ی صدا

وقت   ی برا  یعنی - و  آربودن  با   ا ی  ؟ی مونده  نیَگذروندن 

 که تموم شده؟  ی زیتموم نشه چ "نیَآر"خاطر به ی خوایم

 .دونمی نم نوی. هنوز ادونمینم -

 !یجنگیخاطر پسرت م هم، به یبجنگ ی پس اگر بخوا  -

 !که نبود  یانداخت. انکارکردن  نییسر پا یگفت و عل افرا
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 شد،یملتهب م  دیلبش را گاز گرفت و محکم پلک زد. نبا  زن

 یز یاز همان روز اول هم گفته بود. چ یحرف را عل نی. ادینبا

نکرده  نبود چفرق  قرار هم  و  م  ی زی بود.  کند.  . دانستی فرق 

عوض   ی دیام علبه  دردش   یشدن  هنوز  چرا  پس  نداشت. 

 آمد؟یم

افسار   اشی قراری ها به بکردن استکانشدن به جمعمشغول  با

  ن یا  ی خودش از امتحان هزارباره   ی. بهتر بود به خستگدیکش

م  احترام  د   گذاشتیراه  نم   گریو  ناخودآگاهِ   دادیاجازه 

 .بکشاند سون یبحث را به ا اشده یآزارد

من!    ی . خدابرهی هم خوابش م  خورهی م  ییچا  ی حتا وقت  نیا -

 زنه؟ی م ی زیچ یاکینکنه تر نمیبب

 ی جد   ی هاتا آسمان با حرف   نی که زم  یناگهان عل  یشوخ  از

متفاوت بود، چشمان افرا گرد شدند. سر   شانش ی پ  ی الحظه 

را که در    نیَآر  ی شده و سرِ کج   د یمرد را د  ی بلند کرد، خنده 

فرورفته   ی بازو دردپدرش  و  حرص  برخالف  بعد،  که   ی بود. 
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. انگار که  دیهج  رونی ب  نه یاش از سناگاه خنده بود، بهحس کرده 

بهتر برا  اشیآگاه   زِیدستاو  ن یخنده  و   ی بود  دورراندن 

 .گذشتیغمِ آنچه در ناخودآگاهش م  سپردنیفراموشبه

پسر باز   ی هاپلک  ی مادر، ال  ی خنده   ی تکان تن پدر و صدا  از

 :آلودش را به زن دوخت شدند. نگاه خمارِ خواب 

 آ؟ -

 .هم آمدند ی رو شی هادوباره پلک  و

تن عقب برد، دراز    یآرام. به دتریشد  یو عل  دیبلندتر خند  افرا

آر  دیکش رو  ن یَو  را    ش یبازو  کیخود خواباند.    ی نه یس   ی را 

بود و نفس گرم و منظمش از    ده یکه دمر خواب- کمربند تن او  

حلقه و    -خوردی پدرش م  ی گلو  ری به ز  بازشمهین  ی هالب   ی ال

را جمع کرد   شی پا  ک یرا بالشِ سرِ خودش کرد.    گرید  ی بازو

 .را دراز  ی گریو د
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را برداشت و کنار او نشست.   وه یبا لبخند ظرف دردار م  افرا

 .را در شکم جمع و دست دورشان حلقه کرد شی پاها

که البته، دامنش آلوده به   یگذاشت. سکوت  شی قدم پ  سکوت

صدا  ی صداها بود:  حرف خنده   ی اطراف  بلندبلند  ها،  زدنها، 

 ی و حتا صدا  شانی زدن بعضو بوق  ابانیاز خ   هان یردشدن ماش

گاوگه   دنیکشغ ما خر  ای  ی گاه  خوشِ   ا ی  ی عرزدن  خواندن 

 .ادیبود و صدا ز ادیز ی . زندگیخروس

طور  کوچک پسرش نشست که همان  یآب  نیماش  ی افرا رو  نگاه

شده   راندازیز  ی رو برها  و   هدفیبود.  داشت  برش  شد،  خم 

 .بردنش شد مشغول جلوعقب

 :. گفتکردینگاهش م  یعل

 چقدر دوسش داشتم؟ یدونیم -

 :به او برگشت. لب زد دهیمتعجب و نفهم افرا

 رو؟ یک -
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مرد    ی را از پرش نامحسوس گونه  نیقفل شد. افرا ا  ی عل  فک

  ش یهاافتاده بود. و چشم   نیهم چ  شی هاپلک  ی دانست. و پا

را به خود   ی داشت درد  یعنی  هانیا  ی بودند. همههم کدر شده 

 .. افرا دانستکرد یم ی ادآوری

 :و بم جواب داد تعارفیب یعل

 .ازوین -

م  نیا  قبالً باعث  ت  شدیاسم  افرا  هم    ری قلب  حاال  بکشد. 

و افسوس دوازده    غینه از حس حسادت، که از در  یول  دیکشیم

اسمِ    نیخاطر ابود؛ بهشده   بشی اسم نص  نیخاطر اکه به  ی اساله

بود. پس  داده تکه ازدستذره و تکه عشق را ذره   کی افرا    ،یلعنت

  ن ی ا  دنیحتا تا ابد، به شن  وکنده بود،    یحتا حاال هم که از عل

 .دادینشان م کسانی ینام واکنش
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بود    یعل  میمستق  ی اشاره   نیاش کرد، ازده که بهت  ی زی چ  اما

داشتنش حرف نزده از دوست   پردهی ب  طورنیبه او. مرد هرگز ا

 .شاناز ازدواج شی بار: پ کیجز بود. به

  ی کیمن    یدونی تو م“گفته بود:    ی. علآوردیم  اد یهنوز به    افرا

 ” !من حروم نکن ی رو دوست دارم افرا. خودتو پا گهید

تنگ شد. مقصر بود. خودش با آن سرِ پربادش گمان   اشنه یس

عل کرده  از پس  نکرده  یبود عشقش  قبول  آمد.  بود. برخواهد 

 !عاقبتش همنیبودند. اازدواج کرده 

 از یاسم ن  یعل  دنیسنج   ی گاه برااز آن، بعد از عقد، افرا گه   بعد

اش حرف نزده بود. از گذشته   گریهرگز د  یعل  ی را آورده بود ول

دروغ سکو  کی محضِ  محض،  به تِ  احترام  محض  و  نگفتن 

  ر ی مرد را ز  ی هاحس   ی که همه   یشان. سکوتمشترک   یزندگ

 .بودخود دفن کرده 
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داشت از قبل    ی عل  ان،یپا  کیبعد از دوازده سال، بعد از    حاال

 !گر ی بود د بی. عجپردهی. بگفتی م یزندگ نیا

 :باال رفت یلب عل ینگاه مات افرا، گوشه  دنید از

دوسش داشتم.    ی بود، ول  ی دوسش داشتم. آدم اشتباه  یلیخ -

اون  ول  ی قدرمنو  نداشت،  دوست  داشتم  دوسش  باز    یکه 

 .دوسش داشتم

 :دنبال داشتاش را بهبرداشتهخش  ی افرا، صدا کیتار نگاه

 ؟ یالزمه بگ -

 :هم گذاشت  ی پلک رو یعل

 ی تو جد  یبهت گفتم ول  میعقد کن  کهنیالزمه بگم. قبل ا -

و   میکردیم  یزندگ  می. بعد داشتی بشنو  یو نخواست  ینگرفت

ول  تونستمینم حاال  چ  یبگم.  رو  نگفته  شهیم  یآخرشه.  ها 

 بگم؟

 :افرا باال آمده بود ی هاپلک  نییاز پا اشک
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بهتر   ،یگفتیم  مون ی هاتو وسط زندگاگه نگفته   یکنی فکر م -

 .میدرستش کن  میتونستیم دینبود؟ شا

 .دیشا -

 .کرد دییتأ یعل

 :دیکش ی نگاه از زن گرفت و نفس بلند بعد،

بگم، و تو گوش    شدی واقعاً م  دی اشتباه من بود. شا  نمیا  دیشا -

کم  ،یکن همهو  نم  زیچکم  شه.  اشتباه دونمیعوض  انقدر   .

 .صاحب کدوم اشتباهه  مونیکیکدوم  دونمیکه نم میکرده 

حرف او احساس آرامش کرد. باوجود   نیاز ا  یب یطرز عج به  افرا

پا اشک  شیگلو  ی تو   داریبغض  قدر  ییهاو   افتندیی نم  ی که 

 ش،یهامردمک   ی و فقط پرده انداخته بودند رو  دنیچک  ی برا

بخش بود چون  آرامش   ،یعل  ی اعتراف ساده   نیاحساس کرد ا

ا آن ت   رااشتباه. اف  نیا  کیشان مقصرند و شرکه جفت  گفتیم
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 وقتچ ی. هدیکشیبار را به دوش م  ی همه   تنهکی لحظه داشت  

 .رد یعهده بگرا به   ریاز تقص یهم بخش یبود علنشده

رو  کمر به  کرد.  کش   شیهاپلک   ی صاف  نفس    دیدست  با  و 

 :آرام بود بارنیا  شیلبخند زد. صدا ی اآزادشده 

 !بگو -

 :نگاه کرد یعل به

 ؟ یچقدر دوسش داشت -

 .ادیز -

 نبود، نه؟ یاون کاف ی برا  ادتیز یول -

زندگ -  کل  م  ش یاون  منطقش  مگذشتی با   دونست ی. 

مرفه    یزندگ  هیبراش    تونستیعشق نم  نیاگه ا  یعاشقشم ول

 .خوردی بسازه، به دردش نم کایتو آمر

 شد، هوم؟  گهید یکیزنِ   نیهم ی برا -
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نبود. سنگ   ،یعل  لبخند حس   اشنهیس  ی را رو  ی ای نیلبخند 

 :نبود  دنیقابل شن  شینبود. صدا  نیَکه فقط از وزن آر  کردیم

 .کا یو رفت آمر -

 .مرد سوخت  ی بار بود: افرا دلش برا نیاول ی برا

بار،   نیاول  ی او، برا  حسیماند. در پس نگاه قاطع و ب  اشره یخ

عشق، قلب و   ی که همه   دیرا د  ی . مرددیغرور شکسته د  کی

عشق، قلب و   ی بود و همه زن کرده   ک ی  میاحساسش را تقد

 .بوداحساسش توسط آن زن له شده

زندگ   قلبش طول  در  کم   شانیکوفت.  حس  از  بودن بارها 

بود. پس چرا  کرده   ر یاحساس تحق  یعل  ی خودش و عشقش برا

بود که    دهیبار ند  کیبود؟    دهیند   او  ی هیبار ماجرا را از زاو  کی

 شده؟  ریتحق ی گر یو عشقش هم توسط د یعل

در نگاه    ینیبیم   ،ی شویکوچک م  شکند،یغرورت م  یوقت  و

چ ه  یستین  ی زی عشقت  تحق  ی شوی م  چیپس  از  و    ری و 
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هکوچک و  شکسته  شدنچ یشدن  دوباره و  غرورت   ی شدن 

 .بودشان کرده تجربه. هزار بار  دانستی را م  هانی. افرا ایترسیم

از    وقتچ یحق نداده بود. ه  یبار از آن هزار بار را به عل  کی  اما

 زیچهمه   یراحتبه  توانستیم  کهنیبود باااو نگاه نکرده   ی ه یزاو

 !چون خودش همدرد مرد بود ندی را بب

پ  ی اپرده   انگار عل   ش یاز  رفت.  کنار  د  یچشمش  علدیرا   یِ : 

نتوانسته بود سرپا شود.   گریو د  که شکسته بود  ی را. مرد  یواقع

  یی رها  شدنچینتوانسته بود از ترسِ دوباره شکستن و ه   گرید

 .ابدی

گوشش از   ی که هر بار تو  ی بود؛ خودافرا خود را کنار زده   حاال

عل  زبودنی رآمیتحق م  گفتیم   ی رفتار  باعث  از    شدیو  زن 

 ش یپ  قتیشود و نتواند حق  زاریشوهرش ب  ی و سرد  یرحمیب

 یبود. عل  دهیاو بود و افرا نفهم  ی نهیآ  ی. علندیچشمش را بب

 .بود ده یفقط ترس ،ینبود: عل رحمی ب ایسرد 
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 :را شکست اشی. سکوت طوالندیناگهانِ افرا چک اشکِ

 .یو بعد تو شکست -

 .خرد شدم  -

 .خوردنشدن و دوباره زخماز دوباره عاشق  ی دیترس -

 .دم یترس -

 .یمنو قبول کن ینتونست نیهم ی برا -

 .نتونستم -

 ی. نگفتی. از حست نگفتی. نگفتیترسیکه م  ینگفت  یو ه -

 .ی ندار یو من حس کردم حس

 .نگفتم -

 :هق زد افرا

 !یعل -
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د.  بوداده عشق را ازدست   کی مرد بود. افرا    ی تماماً برا  اشه یگر

م از آن چه دردخفقان  دانستیخوب  بعد  و   ی گرفتنِ  دارد. 

بود؛ تحمل کرده   ییتنهااش را به همه   یبود که عل  ده یحاال فهم 

  کرد ی ها از جانب همسرش که ادعا مسال   نی تمام ا  یکه عل

بود تا درک نشده   رست بار هم د   ک یعاشقش است، واقعاً، حتا  

 .شود به گفتن بیترغ  دیشا

ها فقط خودش را سال   نیبود. افرا هم. تمام ااشتباه کرده  یعل

که عاشق بود و درعوضش توقع عشق داشت  ییبود: افرا دهید

 !دیآیبرنم  یاز دست عل ی زیچن یبفهمد چن کهنیایب

 :هق زد  دوباره

 .وقت همهنیا ی موندیکاش ساکت نم -

و دست او را گرفت.   دیکش  رونیسر ب   ری دستش را از ز  یعل

 :پرافسوس بود شیاصد

 !موندمیکاش ساکت نم -
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ماند. چشمانش سوختند و کوچک   رهیبه آسمان خ  ی الحظه 

 :شدند. ادامه داد 

 ی از وجودمو کَند و برد. تو فکر کرد  کهیت  هیاون که رفت،   -

تو بازه. نبود   ی در شده، پس حاال جا برا به  دونی از م  بتیرق

 تونستمیعاشق شم. من نم  تونستمیافرا. بهت گفتم. من نم

 ی کردی تو فکر م  ی! ولتونستمی نم  گهیرو حس کنم. د  ی زیچ

مشهیم تالشتو  من  نمدمیدی.  دلم  که،    بگم  اومدی . 

کردم بهت   ینگفتم. سع  وقتچی و ه   ومدیدلم ن  ؛”ستدهیفایب“

ن بود و بهم محبت  جور که تو حواست به ممحبت کنم همون

 ی جا  ه؛یخال  ی ز یچ  هی  ی که جا  ی دیفهمیتو م  ی. ولی کردیم

حرف بزنم   تونستمیمن نم  ی. ولی شدیم  ی. شاکهیقلبم خال

بودم و شده   فن. من د گهیحتا حس کنم د  تونستمی. نمگهید

 .ی بود یتو فقط شاک

 :دی دست مرد چک   ی زن رو اشک

 !آره -
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طور که هنوز  نگاه به صورت او برگرداند. لبخند زد. همان یعل

او را    ی هادست افرا را به دست داشت، دست باال برد و اشک

 :پاک کرد

 !نکن هیگر -

 :دیکه با بغض خند  ینگاه جهان بود وقت  نیترن یافرا غمگ   نگاه

برابر  یراست گفت - اول تو  میکه  عاشق احمق خودخواه   هی. 

به هر    ازویعاشق احمق خودخواه بودم. تو ن  هیدوم من    ؛ی بود

. واقعاً خواستمیم   یمتی من تو رو به هر ق  ؛یخواستی م  یمتیق

. ی ترسیکه م  دمی . ندیتونیکه نم  دمی. ندوقتچی ه  دمیتو رو ند

د خودمو  م  دمیفقط  دخواستمتی که  خودمو  ازت   دمی.  که 

 .مشدیم  دی دلخور و ناام

 :زد شخندین یعل

 .خوادیکه اون منو نم دمی. ندخواستمیم ازو یآره. منم ن -

 :گرفت یقیعم دم
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 .یگی. راست ممیما دو تا عاشق احمق خودخواه بود -

و    دهیباالپر  ی با ابروها  یخنده زد. عل  ریز  ی زیبا فکر به چ   افرا

صدا با  که  کرد  نگاهش  گر  ی متعجب  از   ی ه یدورگه 

 :اش گفتشدهتمام 

 .خوردهدو تا عاشق احمقِ خودخواهِ شکست -

شد. حتا چشمانش هم    انینما  شیهاپهن و دندان   یعل  لبخند

 :بودندکوچک شده 

 !هوم -

که    دیسرشان بال بگشا  ی و رو  ندیآمد کنارشان بنش  سکوت

 :داد انیرا پا اشیمکث طوالن یز علبا

م. اگه هستم، نخواسته  وقتچیکنم. ه  تتیاذ  خوام یمن نم -

زندگ  ایب“:  گمیم  رم،ینم آزاردادنت   ،”میکن  یبرگرد  قصدم 

 نهیمن بش  ی جا  ینبوده. اگه نذاشتم سبحان  وقتچ ی. هستین

برا  ی خطبه   ی پا مجبورت    نیا  ی طالق،  و  برگردم  که  نبوده 
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آدم    هی. حاال  ودباومده   ایدنبه  نیَ . نذاشتم چون آری زیکنم به چ

 ی چند ماه تو  ای کنم    تتیاذ  خواستمیما بود. نم  نیب  دیجد

 تیوسط مأمور  یوقت  یها معلق نگهت دارم. ولحس   نیبدتر

پسر    دنید ی حتا برا یخودم وسط بود، وقت یزندگ   ی بودم، پا

  کردم ی و خداخدا م  دمیکشینقشه م  یکل  دیبا  م ااومده یدنبهتازه 

  هی  دونستمی. فقط مرمی بگ  یدرست  میتصم   تونستمی لو نرم، نم

جد نم  ن یب  دی آدم  که  آ  ی سرسر   میتونیماست    شنده یاز 

. پس نذاشتم که اتفاق  میو فقط خودمونو خالص کن  میبگذر

وقتفتهیب بابا گفتم:    ی.  به  از  تا“برگشتم،  بعد دوازده سال  زه 

ب نمشده  داریخواب  و  زندگ  خوامی م   ی جورن یهم  می بذارم 

 ” .برهازدست 

 :کرد  ی اسرفه گرفت و تک ینفس

 ی جورهیبشه    دیشا  شتیپ  امیشد. گذاشت ب  دواریبابا بهم ام -

  ی ول  ست؟ین  ه،ی رو نجات داد. سه چهار روز وقت کم  یچهمه 

شدم بابت ودود   ی عصبان. بعد... اولش  ی که عوض شده   دمیفهم
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آر  ی جوراون  دمش،ید  ی سوپر  ی تو  ی. وقتی انار به  و   نیَکه 

نگاه م پرپر م  کرد،یمن  بود.    هیبرام    زدن،یچشماش  نشونه 

خنده  م یعصبان خودم  از  شد  باعث  بعد  بگ کرد.  که   ره یم 

م به زنم نظر  و فکر کرده  مدهی نفرو سر راه د  هی  ی جورن یهم

زن   هیشکاک احمق! بعد فکر کردم تو    ی مردا  نیا  نیداره؛ ع 

باشه هم... . بعد گم  دوستت داشته   یو حتا اگه کس  ی مجرد

د از  م  روزیشدم.  فکر  بهش  انارکردمیداشتم  ودود  به  و   ی . 

امروز با دوباره  ها! به شد نه   لی تبد  نیقیبه    دنشیدشکّم که 

  سرپا   موی تا زندگ  رم ی که به بابام گفتم م  یماجرا. به من  نیکلِ ا

که برام همون    ینیَآر  ن؛یَ. به آری که ازم کنده   ییکنم. به تو

همون شد که    جهی فکر کردم. نت  زیچمه. به همه شدهقلب گم

 .شهیزنده نم  گهیما تموم شده و د یشک زندگیگفتم: ب

 .افرا حبس ماند نفس

 :نگاهش کرد یعل
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برا - زود  بود؟  و   قتیحق  نیا  میتسل  کهن یا  ی زود  شم 

 -یهرکدوم به نوع-هرحال جفت ما  . بهدونمی نم  رمش؟یبپذ

نظرم  . بهمیداشته  قتویحق  دنیدوازده سال فرار و ند   ی سابقه

 ی مون براشده؛ و جون  ی قو  دنشیبوکش  ی مون براشامه   گهید

ب ب  شتریفرار  پس  تموم.  بستدهیفایازش  که   ستدهیفای. 

رده. که م   ی ایزندگ  ی برا  -میبزن-وپا بزنم  دست  شتر یبخوام ب

 م یتونی. ممیامرده اما ما زنده مونی افرا! زندگ میما نمرده  یول

زندگ کن  یاون  دفن  رو  شروع    دویجد  ی زندگ  هیو    می مرده 

 .میکن

 !یعل -

کم  مرد تا  داد  او  نشان  را  دستش  کند.   شتر یب   یکف  صبر 

 :افرا تمام کرد  س ینگاه خسته و خ   ری و ز  ی قراریحرفش را در ب

که تموم شده، تموم شه؟   ی زیم تا نذارم چ مونده  ی دیپرس -

خاطر  به  ای  نیَخاطر آر. بهدونمینه! م  یول  ”دونمینم“گفتم:  

  ن یَ و آر  م یستین   نیَما جدا از آر  کنه؟ی م  یخودمون. چه فرق



447 
 

ن ما  از  به ستیجدا  آر. پس  ولمونده   ن،یَخاطر   خوام ی نم  یم. 

تقال تموم  یزندگ  هی  ی برا م  جایب  ی شده  همون   خوامیکنم. 

دور!    زی شروع دوباره. دوازده سال رو بر  هی  ی رو بذارم رو  ی انرژ

  ر یخودش ز  م،یدی کش   رونی بچه ب  هیما از اون دوازده سال فقط  

حتا طالق    میتونی. مدیجد  یزندگ  هیآوار دفن شد و مُرد. حاال  

هم فرصتِ شروعِ به   یول  میرینگ  ای.  میهم برگردبه   یول  میریبگ

بسم اهلل “صفر.    رِی از صفر؛ حتا از ز  یِزندگ  هی.  میبد  رودوباره  

الرح علم یالرحمن  من  آر  یزمستان  یِ.  پدر  صفر    ”.نیَهستم. 

بپرسی زیچن یچن  یعنی که   ه؟ یچ  التمیتحص   م؟کاره یچ  ی. 

رو   گهی رو ازت بپرسم. که دوباره همد  نا یکه هم   ن؟ی چ  قمیعال

 .میبشناس

شده  تن لمس  چافرا  بهت  از  اشک،  حتا  که   ییزهایبود. 

گفته بود و گفته بود و    یبود. علزده   خیدر نگاهش    د،یشنیم

ب بود  حرف  ی برا  یفرصت  کهنی ایگفته  او    شیهاهضم  به 

مدام    نگ،یر  ی گوشه   رکردهیگ  ی باشد. و افرا مثل بوکسرداده 
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نم و  انگار  بود  کند!    توانستی مشت خورده  را جمع  خودش 

 .دانست یعل

دعوت او به آرامش، پلکش را باز    ی دست زن را فشرد. برا  باز

 :و بسته کرد

بخوا - هرچقدر  نکن!  دار  ی هول  به   ی برا   ی وقت  فکرکردن 

 .خوامیازت نم یجواب ی زود  نیحرفام. به ا

 :دیبود. جواب نداد. سؤال پرسکرده  ریافرا گ  ی گلو   ی تو  یسنگ

 پس ودود؟  -

 :آمد و رفت یعل یشان یپ  ی رو اخم

 .از خواستگاراته. من و اون. انتخاب با توئه یکیاونم  -

 :اصرار کرد افرا

 اگه اونو انتخاب کنم؟  -

 :زد  ی خندکج یعل
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 .امی با شکست دومم کنار ب شمی مجبور م -

ب  نفس مرد  دست  از  را  دستش  رفت.  پس  .  د یکش  رونیافرا 

انگار آتش قورت   کردی که حس م  ی الوگرفته و ملتهب، جور

م ور  دارند  سوزانش  جوارح  حاال  و  ب  ند،یآی داده    ی تابیبا 

خوابانده به پا کرد و  طور پاشنه را همان   شیهابرخاست. کفش 

 .دور شد رانداز ی از ز یچند قدم

  ره یراهش را بند آورده بود. برگشت. خ  ی. پرسشستادیا  ناگهان

 :دی پرس یبه عل

 م؟ یکنی فه شروع مداشتن دوطردوست هیبار با  نیا -

بود. قلبش بزنگاه کوچک درست کرده   کیچالش،    کی  سؤال،

برادیتپ چشم  و  شد  گوش  تن  همه   ن یزتریر  افتیدر  ی . 

 .تک کلمات اومرد و تک  ی هاواکنش 
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پنهان   یعل  چشمان و  بودند: سدبسته  شده؛ دو سرباز  ساکت 

. دادندی را لو نم  ی زیچچ یشان قرص بود و هپراعتقاد که دهان

 :لحن و زبانش اما نرم بود

 .داشتن برسه، آره اگه شناختن به دوست  -

 اگه نرسه؟ -

 .می کنیشروع نم -

چرا احساس    دیسر تکان داد و چشم از او برداشت. نفهم  افرا

 یعل   رد؟یبگ  ی. انتظار داشت چه جوابدی چی تنش پدر    ی دیناام

 !بود ی منطق شهیهم

صورتش را    یخنک عصرگاه  می. نسستادیا  ابانی باالدست خ  در

به عبور ماش  رهی نوازش داد. خ بعد، نگاهش دورتر  ها نیشد   .

دار بود. چند متر دورتر از آن، سن  ی رو، درخت گردوروبه رفت.  

  ی هاکه خانه   یبلوک   ی شان قرار داشت که از کنارش حصارخانه
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دروازه   هیهمسا   داراط یح پشت  بود، کرده   یمخف  شانیهارا 

 .افتییادامه م ابانی و در موازات خ شدیشروع م

  که یدنبال کرد درحال  شد،یم  ده یکه د  ییحصار را تا جا  خط

ها اما، بود. کلمه  یعل  ی تازه   ی هاکردن حرف فهم  ر یفکرش درگ 

تا جمله و و فکر بسازند.   ماندندی . نمختندیگری از ذهنش م

 .شدندیآواره و سپس محو م

شده   هان یا  جزبه گور  به  گم  هم  زن  بودند. احساسات 

  شش یپ   ی الحظه  ی دی . آن ناامن یغمگ  ا یشاد است    دانستینم

 .بودشده  چیاثر بود و زود ههم کم 

حالش و آنچه درون   فیتوص  ی بود برا  یخوب  ی ! عجب واژه چیه

 .چ ی! هگذشتیسرش م ی کاسه

 .هنوز پسره -

باال پر  ی ابروها   رانداز یز  ی سوبه  دهی . متعجب و نفهمدندی افرا 

 :د یچرخ
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 !؟یچ -

 :بود طنتی زد. نگاهش پرش شخندین یعل

 .هنوز پسره ی ودود انار -

تا افرا متوجه منظورش شود. چشمانش   دیطول کش  ی الحظه 

دست  با  و  کرد  اخم  سوخت.  شدند.  شده، مشت   ی هاگرد 

 :ستادیسر مرد ا ی را دور زد و درست باال  راندازیز

 !! واقعاً کهیعل -

 .قامت او را پوشانده بود اشهیسا

 :ادامه داد ،ییایحیو البته ب ی الیخی با ب مرد

بودم که هست. اگه امروز مطمئن نشده وسال خودتمسنهم -

 !نداره  یکه مردونگ  دمیرسیم  جهی نت  نیبه ا  ره،ی گ   شتیدلش پ

او، پرحرص مشتش را    ییپروای زده از بو خجالت   رانی ح  افرا

 :دی کوب نیرا به زم   شی باال برد و پا
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 !ی شعوریب یلیخ -

 .دیخند یعل

  ن ی زم  ی و کنار او رو  دیچرخ   ن،ییرو به پا  افتهی انحنا  ی با لب  افرا

  ان ینگه داشته بود. قلبش م   راندازیز  رونی را ب  ش ی وارفت. پاها

 .گنگ و نسبتاً بد داشت یو حس  دیغلتی م نهیس

 :زد طعنه

! چه راحت  یباشبوده   ندیانقدر اپن ما  وقتچ یه  ادیینم  ادمی -

 .ی با وجودش کنار اومده 

اش  لبش، چهره   ی خند روشد که در تضاد با کج   زی ت  ی عل  نگاه

 :دادینشان م زی دآمیرا تهد

 ام یی راحت کنار نم یچی م؟ من با هکنار اومده   یراحت با چ -

 .فهمنینم نویا هی. فقط بقزمیعز

تهد  افرا لحنش  پس  در  بفهمد  نتوانست  ماند.  او   ی دیمات 

  .رکانه یز یشوخ کی ایخاموش نهفته است 
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از مرد    رونیرا ب  اشنه ی در سخورده  گره   نفس فرستاد. چشم 

 :گفت یشانیپبهو اخم   ی برداشت. فکر

نم  کهنیا - ول  تونهیآدم  بخونه  خصوص  یذهنتو   ن یتری تو 

 !وحشتناکه  ،یفهمیبا اون نگاهت م شمی زندگ ی بخشا

دقت    شتریچشم همه هست ب  ی که جلو  ییزایمن فقط به چ -

 .کنمیم

اچشم   افرا رفت.  م  نیغره  معذبش  نمکردی بحث   خواستی. 

  ی جیبا گ  کهیکند. ظرف دردار را برداشت و درحال   دای ادامه پ

 :گفت هوایب د،یکاویدرونش را م ی هاوهیم

 .داره ابتید -

 :دندی باال پر یعل  ی ابروها

 ؟ی جد -

ب  افرا محکم  را  داد.    رونینفسش  تکان  سر  و    ک یفرستاد 

که هنوز   یبرداشت و آن را به سمت دهان عل  السیگوشواره گ
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زدن داشت که  بود، برد. مرد قصد حرف   دهیبه پشت دراز کش

 .زن مکث کرد 

 .بودم چرا دهینفهم -

 :دی پرس جیمتعجب و گ  افرا

 چرا؟  یچ -

 .نزد یچانه جمع کرد و حرف یعل

 ی شان گرفته بود، رودم ساقه  را که از   هاالسی باالخره گ  افرا

زد، با حرکت لب هر دو    شخندین  یمرد رها کرد. عل  ی هالب

 .شان را کَندرا همزمان به دهان برد و ساقه السیگ

خوبش را به   ی زردآلو برداشت. اول بو   کیخودش    ی برا  افرا

از ددیمشام کش  از وسط نصف کرد و  را  تخم    دنی. بعد، آن 

  دردسر یب  دنیبود رس  ی اکودکانه  ی اش، لبخند زد. شادبازشده 

  یبه تلخ  یرا خورد، بعد مغزش را. کم  وهیبه مغز زردآلو! اول م

 .زدیم
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 :را در مشت گرفت هاالسی تخم گ یعل

 .شدم دی از خودم ناام  -

آن    ی ها را رودر ظرف را در دسترسش گذاشت تا هسته  افرا

 :دی گالب به دستش داد. متعجب پرس بی س کی و  زدیبر

 چرا؟ -

 :دیبو کش قیرا عم بیس یعل

 .داره ابتید دمیفهمیم دیبا -

 .چشم در حدقه چرخاند و پشت پلک نازک کرد افرا

 :دیخند یعل

 کردنل یدارم که فقط با نگاه و تحل   ی همکار  هی! من  ی نه، جد -

 ..فهمهی عکس م هی

 !شد  بشی افرا نص زی را درز گرفت چون نگاه ت اشیشوخ



457 
 

که    دییپایزن را م  ی افهیطور که قزد و همان  بیبه س  ی گاز

پ  تیباجد مشغول  ظرف  بود،   ن یترنرم   داکردنیدر  زردآلوها 

 :گفت

روت   زنمیروستا هست که حدس م  نیهم تو ا  گهینفر د  هی -

 .کراش داره

از    دست بازتر  از حرکت ماند و چشمانش  حالت معمول افرا 

 :اش درآمد شدند. بعد، پق خنده 

  ؟ی مشکوک شده   نجا یا  ی به کلِ مردا  ،ی جمعاً دو روزه اومده  -

 هم بهم نظر دارن، ها؟  ینر آقارمضونعل ی نکنه گاوا

 .دی. شادونمیاونا رو که نم  -

 :که گفت، افرا چشم دراند و مشتش را نشان او داد یعل

 !ی شعوریواقعاً ب -

 .دیخند مرد

 :غره رفتچشم  زن
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  یوچارشون پهمه چشم  نجایا   ومدهیدختر ن  ی نترس! قحط -

 !من باشه

 .یفیس دیجاو -

 .ی چشمِ خاکستر دو

گفت، فوراً دو مردمک    ی امقدمه  چیه  یب  یرا که عل  لیوفاماسم

در ذهن افرا نقش بست. نفسش    ق یبدنگاه و عم   رنگی خاکستر

 .رفت

امتوجه تکان   یراحتبه   مرد  ن ی خوردن زن شد. پس در پس 

 .چندان خوبنه ی نه یش یپ کیبود:  ی ز ی اسم واقعاً چ

فرار   ی نیسنگ نگاه  برگشتن.   ی نگاهش،  به  کرد  وادار  را  افرا 

جو  ی پرسنده   ی رگیخ  ی ره یخ لب  ماند.  ب  دیمرد   که نیای و 

 :شروع کند، گفت دی بداند از کجا با

 .اون فرق داره  ی هیقض -

 .شنومیم -
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 !بشود یخوب ی بازجو توانستیواقعاً م ی. علنیهم

 :دی واداده پرس افرا

 ؟ی مشکوک شداول بگو چرا بهش  -

 نیَ بود. نفسش را حبس نگه داشت. تن آرخشک شده  یعل  کمر

 .دی منتقل کرد و به پهلو غلت  شیبه بازو یآرامرا به 

ال  یتکان  پسرک حتا  باز    شیهاپلک   ی خورد.  اما  کرد.  باز  را 

 .خوابش برد

 :اش را پاک کردبچه یشان ی نشسته به پ زی عرق ر یعل

نسبت  - معموالً  چمردا  هر  نشون   ی نجکاوک  ی زی به  توجه  و 

 .نمیَ آر ییمطمئن بشه من دا خواستیاون م ی. ولدنینم

 ش؟ید ی اصالً کجا د -

 .ی سوپر ی تو -

 ؟ی دیفهم لشویوفامچطور اسم  -
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 .کرد یخودشو معرف -

پر  ی ابروها باال  علدندیافرا  نگران   دید  ی .  او،   ی تو  یکه  نگاه 

توض  شیجا را  ماجرا  تا زن  ماند  منتظر  داد.  تعجب  به    ح ی را 

 .بدهد

 :دی افرا پرس و

بکنه،   زنوه یب  هی که خواستم به    یاز کمک  یعمو بهت حرف -

 نزد؟ 

 :شدند کیهم نزدبه یعل  ی ابروها

 .گفت ییزایچ هی -

بلند  افرا درحالدیکش  ی نفس  دنبال    کهی .  ذهنش  در 

انداخت،   ی را کنار  شیهاکفش   گشت،یمناسب م  ی بندجمله

چهارزانو نشست و خم   د،یچرخ  یطور نشسته رو به علهمان 

 .نیَگرفتن آرآغوشبه ی شد برا
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س  بچه به  چسب  ی نهی که  عم  د،یمادر  نفس  خواب    ق یدر 

 .دیکش ی اآسوده 

باالتنه   یعل بود.  رفته  خواب  تنش  نشست.  را هم  اش 

داد، انگشتانش را درهم قالب کرد و دستانش را   یوقوسکش 

 .د یباال کش

جالب مردم   یراجع به اخالق جمع  ح یباالخره و بعد از توض  افرا

تعر  نیا ماجراخالصه   فیمنطقه،  و    دادنی فرار  ی وار  فاطمه 

 :است، گفتمشکوک  نیمرگ ام بودنی عیبه طب کهن یذکر ا

 ی ساختن. زندگها تازه خونه  ی همه   باً یکه تقر  ن یرو نب   نجایا -

حتا موقع   مده یقدمت داره. من شن  یلیکل خمنطقه به  نیتو ا

بعض وقت  نیهم   ی هاخونه  ی ساختن  رو   نیزم  یدهستان، 

 .نکرده  دای و استخون پ  یظروف سفال  ی ا یبقا ن،کنده یم

 :باال رفتند یعل  ی ابروها

 ن؟قه یتو کار گنج و عت ایبعض یگیم ی دار -
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 :سر تکان داد و با زبان لبش را تر کرد افرا

 هوه ی  یفالن  رسهی وقت خبرش م  هی.  ستیمهم ن  یکس  ی و برا -

. نیو هم   ”گنج کنده.“:  گنیپولدار شده. مردم در گوش هم م

 !بشه ی... چی. مگر گاهکنهینم ی کار اد یز سمی حتا پل

 :زد ی اخنده تک  یعل

 !ستین طورنیمملکت ا ی گهید  ی انگار جاها -

افرا کج شد. خوب بود که به خودش و همکارانش طعنه   لب

 !زدیم

 :گفت

 ی نقشه   یداره، هرک  یحدس و گمون  یهرک  کهنیخالصه ا -

 ا ی.  نیسراغ کندن زم  رهیخودش تنها م  ایداره،    ی زی چ  یگنج

شون تو دست  دوننی م  یرکیرزی که همه ز  ییسراغ اونا  رهیم

 .ستقهیکردن عت کار گنج و آب 
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رو  کی  یعل را  چانهکرده   پای چل  نهی س  ی دستش  را  بود.  اش 

 :کرد  زیاش گذاشت و چشم رگونه  ی خاراند، کف دستش را رو

هم تو    نجایبره از ا  شی که فرستاد  یخانمفاطمه  نیشوهر ا -

 کار گنج بوده؟ 

 :کرد دییزدن تأبا پلک  افرا

ن - پ  امرزیخداب  نیام  ستیمعلوم  نقشه  تا  چند  کجا   دا یاز 

از خودش نقل   ی. بعضدهیدزد  ی از کس  گنیم  ی. بعضکنهیم

پستو  گن یم  کننیم و  کنج  اجداد  ی خونه  ی تو  و    ش ی آبا 

رو    ییرفته بوده جا  زننیاصالً حدس م  ایکرده. بعض  داشونیپ

. الصهخ  ستیکرده. معلوم ن  دای چند تا نقشه پ  یبِکَنه، شانس

ها هم نقشه  نیاز ا  یکیهرحال دستش پر بوده. و انگار از رو  به

پ  هی سکه  نم  دا یکوزه  فروخته.  برده  مردم دونمایکرده،   .

 ی ز ی . چستیودروغ حرفاشون معلوم نراست   گن؛ی م  ادیوزکم

وبست نداشته. باد  چفت   نمیکه دهن خود ام  نه یکه معلومه ا

هاشو داده و گفته:  شه نق  زور پ اون   ورن یانداخته به غبغبش و ا
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پ  ی خونه“ عده   هیباعث شده    نیا  ”م.کرده   داشونیبابابزرگم 

 .ش کنندوره 

 .نتو کار گنج داشته  یکه دست ییکسا -

ام آره. و به -   ی برا  ییوپاچندان دست  نمیهرحال چون خود 

 ی چند نفر همکار  نینداشته، با ا  متیقبه   هاشقه یکردن عتآب 

هاشو  دو تا از نقشه  یکیفقط    ش یخنگ  ی با همه   ی. ولکنهیم

 .کنهی رو م

عل  افرا کرد،  مکث  حالت   شیابرو  کی  یکه  با  و  برد  باال    ی را 

 :متفکر گفت

 !جالب شد -

 :گرفت یحرفش را پ  زن،

 دا یدره پ  ی تو  نیام  ی شدهله  ی جنازه   شیخالصه چند وقت پ -

غلت تخته   هیشد؛   روش.    دهیسنگ  مرگش،    کمه یبود  از  بعد 

پ  هاشی پالکهم برانقشه  ی ه یبق  داکردنیپ  یافتادن    ی ها. 
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  د،یترسینداشت و از اونا م  کسوچ یه  تیفاطمه که حما  نیهم

 .بره  نجایداد کالً از ا حیترج

 !ی و تو کمکش کرد -

 .سر تکان داد افرا

 :دیپرس تش،یدار از رضا نشان ی با لبخند یعل

 جرا باز شد؟ ما  نیتو چطور به ا ی اصالً پا -

 .دهی مردِ له ریتصو

 :دیکش  یآب دهان فروداد و نفس بلند و پرالتهاب افرا

 میدید  می. رفتمی من اون روز گشت بودم. متوجه سروصدا شد -

  آوردنیم  نویام  ی دره. داشتن جنازه   ی ن باالمردم جمع شده

ا   زا ی چ  ی سر  هی. منم که به  نجای باال. مرگ تلخش غوغا کرد 

طرف از  و  بودم  و   دونستمی م  یمشکوک  فشاره  تحت  فاطمه 

رفا  ی خونواده باهاش  دارن،  جنگ  سر  باهاش    قت شوهرشم 

 !ماجرا  ی کردم و... . باق
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 :دی سر تکان داد. با مکث پرس میبه تفه یعل

 ؟ یفیس دیبه جاو شهیچطور وصل مماجرا  نیا ی حاال همه  -

 :وار جواب دادو اخم کرد. زمزمه  دی چشم دزد افرا

گو  یفیس  دی جاو  گنیم - گنجه.  کار  تو  هم   یلیخ  ایهم 

 .ستو آشنا داره، گنده  وکوپالالی

 :و سرد بود ی شد. لحنش جد نهیسبهدست  یعل

 و؟ -

 :قلب افرا باال رفت تپش

وآمد  دهستان بود و باهاش رفت اون موقع که فاطمه هنوز تو   -

 .متوجه شدم که از دور حواسش بهم هست  ی داشتم، چند بار 

 .هم گره زد را به   یعل ی باالخره ابروها اخم،

 :ومِن کرد مِن زن
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 گهیخب... فقط همون موقع بود. د  یعنی...  کنمی البته فکر نم -

 .باشه می پ یکس دمیند ییجاچ یه

 :دیبود و سخت. پرساش متفکر شده نداد. چهره  یجواب یعل

 چقدر گذشته ازش؟  -

  قاً یکه دق  اوردیب  اد یمکث کرد. نتوانست درست به    یکم  افرا

 :گفت د یاست. باترد چند روز گذشته

 .حدود ده روز -

شلوارش    بیدست در ج  کیرخاست،  نزد. ب  یحرف   یهم عل  باز

از پا  شی پا  ک یزد،    یچرخم یفروبرد، ن قرار   گر ید  ی را جلوتر 

بود و گاردش بسته.   ن ییماند. سرش پا  ستادهیطور اداد و همان 

 .سنجدی را م  تیافرا دانست که او دارد موقع

خ  دیگز  لب برداشت.  او  قامت  از  به صورت   ره ی و چشم  شد 

پلک  پفِ  پسرش.  درشت بسته  ی ها معصوم  از  نشان   ی اش 

پنهان کرده   ی اهیچشمان س پرده  بودند. زن، داشت که پس 
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موها به  آرام  زد.  کش  ی کرده عرق   ی لبخند  دست  و    دیبچه 

آر شود.  خنک  تا  کرد  فوت  را  خنکا   ن یَصورتش  حس   ی با 

پ  هاگونهبه    شدهده یپاش بلند  اش،یشانیو    و   دی کش  ی نفس 

 .را باز و بسته کرد شی هالب

 ؟یمشکوک نیبه مرگ ام یگیچرا م -

 .دی پرس یعل

نگاه متعجبش را تا صورت او که به سمتش برگشته بود،   افرا

 .بود ی . جدخواستیباال برد. مرد جواب م

 :را جمع کرد و گفت اشچانه

 .ستده ی چیپ کمهی -

 دنی که منتظر شن  ی عنیشد و ابرو باال داد.    نهیسبهدست   یعل

 .است
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از آنچه   ای  گفت؟ی چشم در حدقه چرخاند. اول از گودال م  افرا

چگونگ به  فکرکردن  را اتفاق   یبا  توجهش  مرد  مرگ  افتادن 

 بود؟جلب کرده 

 :دیکش  ی بلند نفس

 ؟ ی ری ازم بگ نویَآر شهیم -

 ی نه یبه سو بچه را    ستادیا  زانوک ی سر تکان داد،    ی تند  یعل

 .ماند  ستادهیامیطور نخود چسباند. همان

 :اول گفت افرا

ام - پ  نی خب گفتم که جسد  دره  ا  دا یته    ن یشده، درست؟ 

 سؤال بزرگه. اصالً چرا رفته بوده اونجا؟  هیخودش 

 :زد شخندین یعل

 !حاجت ی قضا ی برا دیشا -

 :پشت پلک نازک کرد افرا
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شلوارش    یبود ولله شده   دمش،ی. اما من که دایبعض  گنیم -

 ن ییقدر پانبود اون   از ی حاجت ن  ی قضا  ی پاش بود! درضمن برا

 !بوده یبیبوته همون اول سراش یکل یبره وقت

 :هم فشرد ی اش گرفت. لب روخنده  یعل

 .یاوک -

ذهن   ی ایمکان  تیموقع  دادنحیتوض  ی برا  بارن یا  افرا در  که 

 :کرد جادی نوددرجه ا ی اه یداشت، با دو دست زاو

بگ - از   یبخش  هی.  ابونهیکنار خ  یسنگ  ی وارهید  هی  ری فرض 

  افته ی سنگ چطور متخته   نی. اشهیش خرد منقطه   نیباالتر

م   ن؟ییپا  غلتهی نم  گهی. دنیوسط آسفالت. هم  خورهیصاف 

اون و  افتاده رو سطح صاف.  اگه    هافتیم   عیقدر سرچون  که 

  شی وپس راه پ   که نیایدرحال ردشدن باشه، ب  ینی ازقضا ماش

 . درست؟شهیسنگ له م  ریباشه، فوراً زداشته 
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کند، به ذهن   می داشت با کلماتش ترس   یکه او سع  ی زیچ  یعل

 .آورد و سر تکان داد

 :نوددرجه را برهم زد. گفت ی ه یآن زاو افرا

کوه خرد شده، افتاده    ی هست. سنگ از باال  ی انکته   ه ی  نجایا -

قدر بوده که رو آسفالت، آسفالت رو شکونده و شدت ضربه اون

اما لب    دهیدور غلت  هیسنگ هم ترک خورده، بعد  خود تخته 

پا و  شده  مهار  باا  نییپرتگاه  ت  همهن ینرفته.   ی که یاون 

 ن،ییرفته پا  ده،ی ش همون لب دره خرد شده، غلتخورده ترک 

ها مهار نشده، و صاف افتاده  ها و درختچهاز بوته  کدومچ یبا ه

  ن ی ! خب اکردهی چه م  ن ییکه معلوم نبوده اون پا  ن یام  ی رو

نم  ی جا   ه ینظرت  به مس نیبب   لنگه؟ی کارش  سنگ  اون   ر ی! 

پا   ی ادیز صدانییاومده  اصالً  نظر    ی .  در  هم  رو  شکستنش 

آسفالت    ن یاول  م،یرینگ به  انفجار   یی صدابرخوردش  حد  در 

غلت  بعد  شکسته   دنیداشته.  بخش  پااون  به   ه یهم    ن ییش 

. حتا اگه  کهیخطر نزد  یعنیصدا،    همهنی. اگهید  بیمه  ی صدا
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 ای   ادیی که داره به طرفش م  دهیسنگ رو، حتماً شن   باشهدهیند

زم گ  نویلرزش  کرده.  از صدا  ی لحظه   می ری حس  بلند    ی اول 

  د ی شده، ندونسته با  ستپاچهافتادنش رو آسفالت دشکستن و  

تا اون سنگ از لب   ؟ینشون بده. بعدش چ  یالعمل چه عکس 

ها رو له کنه  ها و بوتهبغلته، درختچه   ب یاز ش  ن،ییپا  ادی دره ب

اگر    یزمان هست! هر آدم  هیخودش چند ثان  ن،یو برسه به ام

 کنار. نه؟  کشهیزنده باشه و سرپا، با حس خطر خودشو م

بود. اخم    ره یخ  ییبه جا  بیغر  یکرده و بادقت  زی چشم ر  یعل

 :کرد و نگاهش را تا نگاه زن باال برد

افتاده   ی الحظه   یکنیپس فکر م - افتاده، درواقع  که سنگ 

 . آره؟ نیام ی جنازه  ی رو

 :سر تکان داد. اضافه کرد افرا

 قِ یگودال عم  هی  تر،ن ییپنجاه شصت متر پا  دیشا  ن،یا  ریغ -

 .شده بودکنده تازه 
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 :باز شدند یعل چشمان

 گودال گنج؟  -

دو سه ساعت   دیآره. معلوم بود که شب قبل کندنش. شا -

ام بعدشم، جسد  افتادن سنگ.  پ  یل یخ  نیقبل  شد!   دای زود 

  ی نیماش  هی  یجنگل  ی جاده   ی گوشه  ینیبیم  یوقت  ه ی  نجایا

تو پارک  کجاست؟  صاحبش  خدا.  امون  به  شده  رها  شده 

چ آلو  و  تمشک  مشغول  سبز  ا ی  دنیدرودشت   ی های کندن 

پارکه،    ی کنار  ه یآشنا    نیماش  هی  کهنیبه ا  ی. پس کس یکوه

نم  ی قدراون ا  کنهیتوجه  با  بگرده!  صاحبش  دنبال    ن یکه 

 ر یبرگشتنش د  ی بفهمن برا  نیام  ی وبچه زن  ی حساب، تا وقت

پِ   صد ی س  ستیجاده، دو  ی تو  فتهیب  یکس  رن،یبگ  شویِ شده، 

  نه،یبب  نویام  نی بود ماش  دهیکه سنگ غلت  ییمتر باالتر از جا 

 د یبرسه که شا  نکنه، فکرش  داشی بگرده، تو جنگل پ  شدنبال 

بقتخته   ری ز  دیبا و  بگرده  به  هیسنگو  و...؛  کنه  نظرت  رو خبر 

برا الزمه  زمان  شا  نیا  ی چقدر  حاال   یسر  هی  دمیپروسه؟ 
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 دنیدب یخاطر آسن و مثالً راهدارا که بهافتاده   گهید  ی اتفاقا

من فکر    ین و... . ولشده   ی زین، متوجه چآسفالت اونجا بوده

م  شبشید  ی همراها  دم یشا  کنمیم جسد    ندونسته ی ازقبل 

 .و هالل احمرو خبر کردن س یاونجاست. پس خودشون پل

 :خواباند و نشست نیزم ی را هم رو گرشید ی زانو یعل

وقت مرگ تنها نبوده. احتماالً اونجا مشغول کندن   نیپس ام -

شابوده و  چ  دین  پ  ی زی حتا  ولکرده   دایهم    ی زیچ  هی  ین. 

 ده یرخ م  رعمدی قتل غ   هیو    -دی شا  یختالفدعوا و ا  هی-  شهیم

که احتماالً همون وسط راه با   یسنگ   شیالپوشون  ی که بعد برا

رو جسدش. فرداشم  دنیها مهار شده بوده رو هل مدرختچه 

انگار    کننیوانمود م  ی جور  یول  دنی خبر م  هیخودشون به بق

 نه؟ یا ته ین. هوم؟ فرضفقط حدس زده 

 :کرد. بعد گفت دییتأ افرا
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قتل رخ داده اما همون   کنمیفکر م   یشده. ول  یچ  دونمینم -

بوده. اگه   نیها دست خود ام. چون هنوز نصف نقشهرعمدیغ

کالهشو بردارن و از شرش خالص شن،   ی جوره یقصد داشتن  

 فتن ینبوده قطعاً! که بعد مجبور شن ب  یاون موقع وقت مناسب

 .دنبال زنش

حرفش    یسد که خود افرا بعد از مکثبپر  ی زیخواست چ   یعل

 :گرفت یرا پ

کشتنش نبوده؛   ی برا  ی نظر من قصد! کالً بهنی بعدشم... بب -

 نجا یطور که گفتم اهمون ؟یدونی چه اون موقع، چه بعدها. م

کس  یکس همون  ی به  نداره.  ترکار  که  آزاده،   فروشاکیطور 

ب  یشکارچ گنجشو  آزاده.   برهیم  کشه،یم   رونیگنجم 

 یکلمش  کسمچی آبم روش. ه   هی   خوره،یو پولشم م  فروشهیم

ف تو  مثل  اوناستین  لماینداره!  شا  یی.  گنجن،  کار  تو    د ی که 

 نا ی! استنیربا؟ نه، نطمعکار و کالهبردار باشن، اما قاتل و آدم 

ن   هین یسنگ  ی خالفا دردسر  دنبال  نقشه ستنیبراشون.   .
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واِی ریگگروگان   ی برا  ،یکشآدم   ی برا   کشنینم کل .   یلّا 

برا   تیموقع ام  کهنیا  ی بود    گه ید  جورهی  ای بدزدن    نویدختر 

ها کجان. پس  و بفهمن نقشه  رن ی زور از فاطمه اطالعات بگبه

فرض  گمیم اگه  قتل   مه یحتا  و  باشه  داده  یدرست  باشه، رخ 

 .ازعمد نبوده

 :زد  شخندیرا باال برد و ن شی ابرو کی یعل

 ن یو سرشون تو کار خودشونه، چرا ا  آزارنیپس اگه انقدر ب -

داد بره    حیترج  ن یچرا زن ام  ا ی  د؟ییپای تو رو م  ی فیس  دیجاو

باشه. زن بخواد داشته   ه یکه    ستین  ی انتخاب  یآوارگ   نجا؟ ی از ا

خانم  گم؟یم   یچ  یدونیم رو  معموالً  ساختن  و  موندن  ها 

 .درشدنبه دربه  دنی م حیترج

متوجه حرف نگاه او    ی. علیو طوالن  قیماند: عم  اشره ی خ  افرا

زن افرا  آوارگ  یشد.  که  دربه   یبود  به  و  را  و "درشدن  ماندن 

و زن پوزخندش را در    دیبود! مرد لب گزداده  حی ترج  "ساختن

 .نگاهش پنهان کرد  یرگیت
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 :دهانش را فروبرد، التهاب و حس بدش را پس زد و گفت  آب

  اد یمدت ز  هیچون    . گمونمدییپایمنو م  یفیچرا س  دونمینم -

رفت،   نیام  ی وهیکه ب  ی هرحال از روزبه  دوروبَر فاطمه بودم.

. فاطمه هم رفت چون دمیاز اونا رو اطراف خودم ند  یکس  گهید

نمدیترسیم زندگ  ییآدما  نیچن  ی پا  خواستی.  باز    شیبه 

طرف از  کار  ی خونواده  یبشه.  مگر   کردنینم  ی شوهرشم 

  یی و خواهر برادرا  یاکیتر  ی بابا  هی. خودشم که جز  کردنتیاذ

رو نداشت. به خونه و مال و   یکس   ستن،ین  نجا ی ا  کدوم چ یکه ه

بود. شده   یاموال شوهرشم شک داشت. حالل و حرومشون قاط

به  زایچ  نیا بره.  بخواد  شد  اباعث  براش   نجایهرحال  فقط 

بدبخت  ی گرفتار امکانات خاص  یو  نداشت که    یداشت و  هم 

به بخ آواد  به   ی نده یخاطر  رو  موندن  و  کنه  تحمل  دخترش 

 .بده حیترج  یآوارگ

 .طعنه داشت ی وبوآخرش رنگ  ی جمله
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متفکر چانه جمع کرد    ی اافهی. با قاوردیخود ن  ی اما به رو  یعل

 .سر تکان داد معنایو ب

تعر  طورآن افرا  نمبه  کرد،یم  فیکه   ی که خطر  دیرسینظر 

رخ داده و قطار    یاشتباه قتل  کی   یط  دیباشد. شاوجود داشته 

 ی موقت  یدنییبود اما پس از آن جز پاخارج شده   ل یاز ر  زیچهمه 

تالش بارتباط   ی برا  یو  با  پ  زنوهیگرفتن  احتماالً    شنهاد یو 

  ی گر ی کار د  یکس   زش،ها ا پرداخت پول به او و گرفتن نقشه

مرگ تلخ    کی. تمام.  بود و قصد انجامش را هم نداشتنکرده 

 ی خانواده   یتیمسئولیزن خود را از ظلم و ب  کیبود،  رخ داده 

کرده  خالص  جاشوهرش  و  برا  ی بود  گنج   شهیهم  ی چند 

 .نیمانده بود. هم یمخف

چرا    د؟یرسینظر مقدر کنجکاو به آن   یفیس  دیپس چرا جاو   اما

 با او مطمئن شود؟  نیَاز نسبت آر خواستیم

 !احتمال وجود داشت  کی فقط



479 
 

که ناگهان و با    دیبود بگو  دهی آنچه را به ذهنش رس  خواست

ا  دیفهم  ن،یَ آر  ی هاپلک   ی کباره یبازشدن   تمام  مدت    نیکه 

 .صورت او بوده ی ره یناخودآگاه خ 

ماند تا توانست پدرش را بازبشناسد.   اشره یخ  ی اه یثان  پسرک 

 :گفت کشانازهی . خمرفتنیازب اشه یاخم اول

 !با -

 :دیخند یعل

 !صحت خواب -

پسرک تا آخر باز شدند. متعجب نگاهش کرد و بعد،    چشمان

  د،یدست پدرش باال کش   ی او، خود را رو  ی به خنده  تیاهمیب

  د،یکه درا در مشت نگه داشت و نشست. افرا را    یعل  راهنیپ

 :دراز کرد شیدست به سو

 !ما -
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 د یاش را محکم بوسزد. بغلش گرفت و گونه  یق یلبخند عم  افرا

 :خود فشار داد ی و به گونه

 جونم؟  -

مادر    نیَآر تن  به  را  خود  و  کرد  حلقه  او  گردن  دور  دست 

لحظه  ماش  ی اچسباند.  متوجه  و   اشی بازاسباب   نیبعد،  شد 

. خود را از آغوش افرا فاصله داد  دیظرف دردار را د  نیهمچن

 :به چشمان او، گفت رهیو خ

 .بی. دتید -

 .دی بلند خند یعل

 .اش گرفتهم خنده  افرا

رو  بچه که  برا  نیزم  ی را  خودش  برداشتن    ی نشاند، 

  ش ی رفت. بعد چشم به دست مادر دوخت که برا  اشی بازاسباب 

ب بهتر  ی تو  ی هاوه یم  نیاز  نصف    شاننیظرف،  و  انتخاب  را 
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آن کردیم م.  جلو  سر  م  بردی وقت  باز  دهان  باعجله    کرد ی و 

 .گاززدن و خوردن ی برا

. بچه نگاهش  د یبه سر پسرک کش  یلبخند به لب دست  یعل

 ی را نشان داد. قلب عل   شیهادندان  ن،یریش  ی ا کرد و با خنده 

 :اش، گفتبه حرکات بچه  رهی . خدیتپ

همه - نم  نا،یا  ی باوجود  فکر   ی فیس  ی کنجکاو  کنمیمن 

 .باشهداشته   ایقضا نیبه ا یربط   نیَدرمورد نسبت من با آر

 :لب کج کرد  افرا

دق  - ق  قاًیپس  اون  با  بود  ی افه یچرا  نشسته  دو    ی متفکرت 

 ؟ی کردیگفتن منو گوش مساعت داستان 

 :زد شخندین یعل

مأمور   هیگفتنت جذاب بود. معلومه چند سال با  چون داستان -

 !ی شکل کارآگاها شده ،ی کرده  یزندگ

 .غره رفتبا اخم چشم افرا
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 :دی آرام خند یعل

هرحال  بود. البته به   یجالب  ی ها. دقتت به نکته گمیدروغ نم -

ورتر از نوک دماغشو  نخواسته دو متر اون  یتو کس  ریمعلومه غ

 !نهیبب

 .نجاستیآره. گفتم که! اخالق مردم ا -

 :را گفت و بعد به مرد نگاه کرد  نیا افرا

بدون  نایا - گفتم  م  کهنیا  یرو  ا  شناسهیمنو   که ن یو 

چن  شناسمش،یم م  ییماجرا  نیاز  البد...  خورهیآب  بعدم   .

 ی گل کرده درباره   شی دورادور فضول  ییِآشنا  ن یاز هم  دیشا

 ..ایچوب بزنه  اهمویسباشه زاغ مثالً خواسته  کهنیتو؛ نه ا

 :ادامه داد ز یتمسخرآم ی اخنده  با

 !باشهروم کراش داشته -

که شک او را    د یدیرا باال برد. در نگاه زن م  شی ابروها  یعل

  ی افکارش را برا  حالنی. بااداندی م  جاینگرفته است و ب  ی جد
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جاو بود  معتقد  هم  هنوز  داشت چون  نگه   ی فیس  دیخودش 

 .داشت نیَاز نسبت او و آر دنیاز پرس یتی قصد و ن

داد و به پسرش نگاه کرد. افرا    رون ی اش را محکم بکهنه   نفس

و    کردی را پاک م  شیهااش را گرفته بود و داشت دور لب چانه

 :داشت خود را برهاند یکنان سعنقنق  نیَآر

 !نه! اَ! بد -

 ی به لب مرد نشست. نگاهش را باال برد و از پس شانه   لبخند

 .شم دوختتن کوه چ ی رو  شدهده یافرا به دهستان پاش

 !دیکشی نفس م ییآن، رازها ییبایدر پس آرامش و ز انگار

 ” هفتم فصل“

برهنه. مرد جوان اول نتوانست باور کند.   ی آنجا بود. برهنه  او

ول بدزدد  چشم  شد  باعث  پشت    یشرم  که  قلبش  طپش 

نگاه را دوباره تا تنِ زن برد.    د،یکوبی اش مشدهداغ   ی هاگوش
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و    دیبود. پس نفس داغ مرد لرز  یاو، خنده به لب داشت. راض

 .تن زن گشتند  ی چشمانش رو

بدننیدلنش  ی های برجستگ اما دست  ی.  . زیانگوسوسه  خورده 

 .تن زن شد ی مرد مثل آهن به آهنربا، جذب گرما

بکوبد.   هاواره یزن واداشته بود به د  ی هاخون را در رگ   التهاب،

لب شود.  لمس  داشت  حرص  ش یهادوست   ند یخوشا  یاز 

. صورت مرد که در گردنش فرورفت، پلک بست. دندیلرزیم

رفتند، به پشت    ن ییداغ پاداغ   شیگلو  ر یمرد که از ز  ی هالب

 .د یو خند دیگردن او چنگ کش

 شرت یت  کی  ی چهارخانه به تن داشت رو   یراهنیهنوز پ   مرد

. کارش شدندیم  ق یعم  شیها. نفس شدی رنگ. زن لمس متک 

آه  دستدیرسیم   دنیکشبه  و  مرد برهنه   یپ  ش یها.  کردن 

 .بودند

 .ی زی آمهمبه
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 .گرفتیخوش زن جان م ی هاناله  ی صدا  دنیاز شن مرد

 .باختی مرد م ی آرم به تقالهاآرام  زن

 .کردهعرق  ی هاتن

 .داغ  ی هانفس

 .مرد لذت

 .زن یشترخواهیب

 .آخر ی لحظه یآسودگ و

 .آخر ی لحظه یآسودگ و

ماند و بعد،    رهی پلک گشود و به صورت زن نگاه کرد. خ  مرد

 یمان یتن او بلند کرد و با پش   ی چشمانش گرد شدند. تن از رو 

 .زن چشم دوخت ی هی و هراس به گر

بود که خواستارش    یهمان  ن،ی . ادیپلک گشود. مرد را د  زن

ولشده مچاله   "او"که    "نیا "  یبود.  و نبود! وحشت  کرد  اش 
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س  یمانیپش در  برا  اشنه یچنگ   دن یکشرون یب  ی انداخت 

 .قلبش

از حس    مرد زن  و  گشود  خوابش چشم  در  زن  بلند  هق  از 

 .اشتنه نیی پا اد یز ی گرما

فرو رفته بود چشم    یکیبه سقف اتاقش که در تار  نفسی ب  مرد

به با  زن  و  ب   ادآوردنیدوخت  در  آن  نمود  که   ی داریخوابش 

 .و در جا نشست د یها و انقباض بود، از جا پرنفس  یداغ

هم فشرد و با    ی را درهم برد. پلک روخواب، صورت مرد    ادِی

 :را محکم ماالند اشی شانیپ دشده،ی کل ییهادندان

 !آخ! اه -

 !ـــنیه -

دهان فشرد. تن   ی زن خارج شد و بعد، دست رو  ی از گلو  صدا

بود.  . هوس و لذت خواب هنوز از او دور نشده دیلرزی هنوز م

و   گرفتینشأت م  یکه از آگاه  یوجدان، حس تلخعذاب   یول
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کم به جانش رسوخ و بود، کم  ده یآنچه در خواب د  ی ادآوری

 .کردندیو در خود حل م گرفتندیم انیرا به م یلذتِ لعنت

 ش ی داغ او باز کرد و در گلو  ی هاپستان  انی را از م  شی بغض بازو

مقابلش،   وارید  ی رو  دهیپاش  یکیمشت بست. منقلب و ماتِ تار

گلو طور  شیبه  را  آن  و  زد  قصد فش  ی چنگ  که  انگار  رد 

 !باشد خود را بکشدکرده 

 !. حق بود که بکشدکشتی هم م دیبا و

  ی چه خواب  نیبود؟ آخ خدا، ا  یچه خواب  نیبود؟ ا  یچه خواب  نیا

 بود؟

رو  افرا نشانده شده  ی انگار  مآتش  .  سوختی. مسوختیبود. 

 اش یشانی. عرق از پکردیوضوح حس مسوزش درونش را به

 ...؟ ای. عرق شرم بود؟ دیغلتی م نییبه پا

هزار قلبش،   ی تپش رو   یآنکرد. به  خی  یآنمات ماند. به  یآنبه

  ش یگلو  ی . دستش از رودیضرباهنگ رس  نیبه صفر، به کندتر
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از   نییپا حس  و  شد  سست  منقبضش،  لرزان  بدن  افتاد. 

 .صورتش رفت. جان از تنش رفت

 !کردی غسل م دیبا

شمش  زیت  غیت   انگار سرد  ب  ی ر ی و  پشت  فروشُد. از  قلبش  ه 

لرز همه دیصورتش  در  انگار  گرفت.  عقش  اشمئاز  از   ی جا. 

تنش سوخت از نفرت   ی جاباشند، همه پوستش سوزن فروکرده 

را    شیکردن گلوقصد خفهکه به  یکش. شرمو شرم. شرمِ آدم

 .فشردیم

 !اهلل أکبر، اهلل أکبر -

بود که تن افرا را در    ی گریاذان بلند مسجد، مشت د  ی صدا

. از  خوردیهم مخود جمع و مچاله کرد. حالش از خودش به

در موقع    دارشدهیب  ی تنِ آلوده   نیاز ا  شد؛یلحظه شرمش م

 .اذان
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. خشم از  چاندی از نفرت، خشم بود که جانش را درهم پ   بعد

.  زدی م  ادی را فر بودنشگانهیکه مؤذن    ییحتا از خدا  ز،یچهمه 

ناخودآ از  لعنتخشم  عل  یگاه  از  خشم  که    یخودش. 

در دلش    طورنی تمام شود. حتا خشم از ودود که ا  گذاشتینم

 !بودنفوذ کرده 

از درون اتاق آمد. نفس افرا پس رفت و حبس    یجنبش  ی صدا

نازک پنهان   ی ملحفه  ریو فوراً خود را ز  دیماند. تن عقب کش

تار در  ز  روشنک یکرد.  از  شبح  ریهال،  پارچه،  از    یتاروپود 

 .آمدیم رونی که داشت از اتاق ب دیدیرا م  یقامت عل

ناچار  اش بهنبض زد. نفس کهنه  اشقهی. شقدی کش  ری ت  قلبش

 .حبس ماند  نهیتکه کنده شد و دوباره در س تکه

سرو  یعل به  پا  دوباره    یبهداشت  سی که  افرا   ادیگذاشت، 

نمغسل  انجامش  اگر  افتاد.  نماز    توانستینم  داد،یکردن 

 .دبخوان
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 نه یو ملتهب، پرک   انیشده و برسرخ  ان،یو گر  نی خشمگ  ییصدا

به درک! به جهنم! لعنت  “کرد:    هیو مستأصل، در سرش واگو

! اصالً مگه یقراره بخون  یخواب  نیکه بعد همچ  ی به اون نماز

. کثافت!  فی. کثفیکث  کنه؟یآب پاکِت م  کنه؟ی غسل پاکِت م

خدا؟ چرا    یکنیکارو م  نیچرا؟ چرا؟ چرا با من ا  اینجس! خدا

 ی جورباشم؟ حاال چه آرامش داشته   تونمیخوابم نم  ی تو  گهید

 ” ...نگاه کنم؟ ودود یتو چشم عل

  ی رو  -چنانهم آنآن -  بوددهیکه خوابش را د   ی مرد جوان  اسم

کش  ی همه  خط  و    د یافکارش  ساکت  ذهنش  شد  باعث  و 

 .به کما دچار شد  هیشب  یه حالمُرد. ب   اشی خاموش شود. آگاه

همان وقت که خوابِ تنِ مرد    دانستیبود از ودود. نم  خبریب

بود! کرده   ی بازبود، ودود هم در خواب با او عشق  دهیجوان را د

 .مردیو داشت از خفقان م دانستینم



491 
 

 توانستی م  گری رو شود؟ چطور دچطور قرار بود با او روبه   فردا

 اشی خواب مزخرف لعنت  ادیبه صورت مهربانش نگاه کند و  

 فتد؟ین

 !آخ -

حالت ممکن با خود گفت کاش   نیترچاره ی. در بدیلب نال   ریز

از مغزش را بکَنَد و دور ب  کی  شدیم تا فقط آن    ندازدیتکه 

 !ببرد ادیکل، از کل، بهخواب را به 

مگر   شد،یعذاب شروع م  کی  ینبود. وقت  یکه. شدن  شدینم

 راحت تمام شود؟ قدرن یهم شدیم

ناام  یعل افرا پوزخند زد.  اتاق برگشته بود که  و   دی دوباره به 

م خدا،  از  کثاف  دانستیدلسرد  هرگز  اکه  را   نیت  خواب 

 نی بود که از ا  یداغ  ی لهیخواب، م  نیفراموش نخواهد کرد. ا

وقت   چند  هر  بود  قرار  بعد  فروشود!   کیبه  قلبش  در  بار 

 .دانستیم
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گر  از بخنده   ه،یشدت  خدا  گرفت.  دشمن   شکیاش  او   یبا 

 بزنگاه...؟ نیدر ا ی خواب نیچن دنی داشت. واِلّا د

آرام    -”.میالاقل حاال برابر”-  یبود که با حرف عل  روزیاز پر  تازه

از پر بود. توانسته بود  مدتش دور شده   نیا  یشانیگرفته بود. 

او در موضع   شنهادی بود تا به پ  افتهینفس بکشد و فرصت    یکم

 .ثبات و آرامش فکر کند

سال   وقتآن از  چن بعد  در  که  اول    یمواقع  نیها  مرد 

 ی بود از علها که تالش کرده هبود، بعد از ما  یعل   شی هاخواب

بود ناخودآگاهش را با تن  موفق شده  ی بِکَنَد و باالخره تا حدود

موقع، ناخودآگاهش    نیکند، درست در هم   بهی مرد غر  ی آشنا

جا را  اکرده   یعل  نی گزیودود  اگر  برا  یندشم  ن یبود!   ی خدا 

آتش نبود،    انیدادنش م هلدوباره   ی آرامشش، برا  ختنیرهمبه

ا اگر  پس؟  بود  در    یدشمن  نیچه  درست  چرا  نبود، 

 بود؟زمان ممکن رخ داده   نیزتری آمطعنه
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 نه ی و قلب افرا حاال از ک  آمدیم  یآرام نمازخواندن عل  ی صدا

کسوختیم کنهی.  کنهی.  س  نه ی.  به  و  بود    ش ی ن  اشنه یمار 

خودش بدش   ی اندازه بود. از خدا هم به شده   اهیبود. دلش س زده 

 !خودش ی شده توسط روان آلودهتن آلوده  ی اندازه : بهآمدیم

ها دندان  ریدهان و لب ز  ی زد. دو دست رو  هی گر  ریز  باالخره

برا صداخفه  ی گرفت  بااشی ماندن  باعث   نیا   حالن ی.  کارها 

گر م  ترق یعم  اشه یشدند  حس  هقِ    کردیشود.  هر  با 

 !شودی از جانش کنده م ی اتکه اش،نزدهرون یب

 .ستیسالم داد و افرا گر یعل

 .ستیبرگرداند و افرا گر  شیجانماز را جمع کرد و سر جا  یعل

 .ست یو افرا گر  دیدراز کش -پنجره  ری ز-تشکش  ی رو یعل

 رون یب  ی فضا  ِیاپنجره که تماماً با رنگِ سرمه   ی شهیبه ش  یعل

 شد ی استه مرنگ ک  نیا  یرگیاز ت  قهیبود و هر دق پوشانده شده 
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  ی افرا  ی ه یماند و گر  ره ی خ  د،یرس یم  ی قشنگ  یِ کم به آبو کم 

 .رفت یرو به خاموش  جانیب ی خسته 

گرما  نیسنگ  یعل  ی هاپلک  زور  از  افرا  نفس  و   ر ی ز  ی شدند 

بود که مغزش را داغ شده   ادیقدر زآن   اشهیملحفه که دراثر گر

زکرده  از  سر  شد.  تنگ  ب  ریبود،  تن   رونی پارچه  و  آورد 

 .رفتی . دلش از ضعف مالش مدیاش را باال کششدهلمس 

از خودش بهکردیغسل م  دیبا . دوست  خوردیهم م! حالش 

غسل    دیسطل آشغال! با  ی تو  ندازدیداشت خودش را ببرد ب

 .شدیور خالص مآتهوع  فی تن کث نیو از شر ا کردیم

 !یاش در اتاق بودند! لعنتها و حولهلباس  و

 یاه ی از در باز اتاق به س  یچارگی. با بدیکوبیدنگ مدنگ   سرش

! دیفهمیبود، م  دار ی خواب بود؟ اگر ب  یماند. عل  رهی درونش خ

صبح خودش را به   یکیتار  نیزنش در ا   یاحمق که نبود. وقت

 چطور ممکن بود نفهمد؟ انداخت،ی حمام م
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او   دانستیلبش را گاز گرفت. خوب بود که الاقل مرد نم  افرا

 ش یهم برا  دیفهمیم  کهن ی هم  ی ! ولدهیرا د  یخواب چه کس 

 نیبودنش با همو محکم   ی خوددار  کردیبود. حس م  نیسنگ

چشم مرد    ی جلو  کردی ! حس مشودی م  چیروشدن هوسش ه

م شاشودیکوچک  عل  دی.  م  یحتا  خواب    کردیفکر  افرا 

که با    یبه زن  زدیم  شخندیو در دل ن  دهیبا او را د  ی زباعشق 

 مش یباز در اعماق ناخودآگاهش عاشق و تسل   ش،یادعا  ی همه 

 !بود

  گر یفکرها و احتماالت، قلب زن را از نفرت لرزاندند. البته د  نیا

کس  دانستینم چه  رفته   ی نفرتش  نشان    جور کیاست.  را 

 .بود خالص ی زاریب

علبه  ش،ی پ  یمدت  تا د  چیه   یجز  چشمش   ی گر یمرد  به 

ذره عشقش کنده و نابود ذره   ی. عاشقش بود. و حتا وقتآمدینم

بود که در ناخودآگاهش    ی و تنها مرد  نیاول  یهنوز عل   شد،یم

 !بودنفوذ کرده و صاحب آن شده 
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  ن ی به ترک خانه و شهرش گرفت و همچن   میتصم  کهیوقت  بعد،

از ناخودآگاهش، هر بار که خواب    یعل  راندنرونیبه ب  میتصم

 آمد ی . از خودش بدش مختیریهم م به  د،یدیرابطه با او را م 

جا عل   ییکه  بندِ  هم  هنوز  اعماق  آن  همه   یدر   یبود! 

 .دیدیم هودهیب یمواقع  نیرا در چن  شی هاتالش

 حاال...؟ و

پا به ناخودآگاهش گذاشته    ی گر یبار بود که کس د  نیاول  نیا

حالش،   نیتنش را به دست گرفته بود. و ا  یعیطب  ی و پروسه 

شب شکست  تیموفق  کی   هیاصالً  نبود!  و خورده بزرگ  تر 

همکوفتهدرهم  از  م  شه،یتر  کث  کی   کردی احساس    ف ی خائن 

  در   ینقش و دخالت  چیخودِ آگاهش ه  دانستیم   کهنیاست! باا

د به خواب  که  ندارد،    دهیآنچه  به خواب  -بود،  آنچه  اصالً  و 

فقط    دهید عمل  کیبود،  نه  بود  در  انجام   ی خواب  گرفته 

را پس    یوجدان لعنتعذاب   نیا  توانستیباز هم نم  -!تیواقع

 .شدی. داشت خفه متوانستیبراند. نم
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بوشده   حساس ب  ی بود.  برابر  چند  را  تنش  آن    شتریعرق  از 

 .بوداش کرده کالفه ن،ی. اکردی که واقعاً بود، حس م ی حد

گلو  دوباره  به  لرز  شیبغض  لبش  و  ادی برگشت  باوجود    ن ی. 

به کنار،   همنیا  ی نبود. ول  نیسنگ  شیحالش، نماز نخواندن برا

موقتاً   توانستیبود و نم   دهیهرحال خواب کامالً از سرش پربه

بسپرد.    یداده را عجالتاً تا صبح به فراموشبه آن پناه ببرد و رخ 

با هم  صبح  دوش    ی بانجنگل  رفتی م  دیدرضمن  اگر  و 

 .خوردی را م  کل روز روانش فی تن کث نیا گرفت،ینم

به اتاق رفت    سروصدایصبرکردن، برخاست. ب  شتریاز ب  ناتوان

 .نداخت ین  یعل ی سوهم به  یو حتا نگاه

 افت ییدر ذهنش جوالن م  الیخ   نیگرفته بود. مدام ا  استرس

را    شی صدا  ای  ده یچشم د  ی را از گوشه  یخوردن علکه تکان 

باادهیشن درحال  توجهیب  حالن ی!  توهماتش،  قلبش    کهیبه 

حوله   ی دراور را باز کرد. ازحفظ جا  ی کشو  یآرام به  د،یکوبیم
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را برداشت   شانن یتریدستپس دم   دانستیرا م  شیهاو لباس 

 .د ی زد. نفس کش  رونیو از اتاق ب 

و به پس    دیسُریم   نییرد از سرش پاکه آب س  یحمام، وقت  در

بود، افتاد. با  دهی آنچه در خواب د  ادیباز  زد،یگردنش ضربه م 

کوچک  یچارگیب گرداب  در  یبه  در  ا  ی چه یکه    جاد ی فاضالب 

 .ماند  رهیبود، خشده

افتاده و    ن ییراست پا  ی از شانه   اش شدهن یبلند و سنگ  ی موها

بودند.   پوشانده  را  که    ادیپستانش  افتاد  ودود  انگشتان 

 .بودفرورفته شانانیم

پلک زد. غسلش را که تمام کرد، دوش آب را بست.   محکم

سرد و لرزان گرفته    یکرده را تنآن جان داغ و عرق   ی حاال جا

 .بود

که درواقع هم   ی کوچک  ی و به فضا  دی چیرا دور خود پ  حوله

و   ییروشو م  بود  محسوب  رختکن  گذاشت.   شد،ی هم  پا 
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و مشغول    د یچی سرش پ  ی باال  یکوچک  ی را در حوله  شیموها

 .کردن بدنش شدخشک 

آ  ی های برجستگ در  از    توانستیم  ییروشو  ی باال  ی نه یتن. 

. چشم ندی را بب  شی هاپستان  نیخود تا خط ب   ی برهنه   ی هاشانه

 .شی کردن پاهاخشک  ی و خم شد برا  دیاز خودش و تنش دزد

موها  ی اه یثان  ی برا به  توجه  مدت  دشیزا  ی با  بود  که  ها 

 ادیودود و خوابش را از    ی کل ماجرابود، بهشان نکردهاصالح

تنش را    کردیدرهم شدند. وقت و حوصله نم   ش ی هابرد و اخم

! با لب  شدیم  ل یتبد  ار یعمرد تمام   کیکند و داشت به    زیتم

 بود؟بزرگ خود گرفت. چاق هم شده از ران    یشگونیشده نکج

حواسش پرت مسائل زنانه   کهنی که راست کرد، خودش از ا  قد

بود، متعجب شد! پوزخند را فراموش کرده   اشی شده و بدحال

 ی و الغر   یبه چاق  ای  کردیچه؟ اصالح م  ی برا  هانیا  ی زد. همه 

 دل خودش؟ ی که چه؟ برا دادیم  تی خود اهم
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م   دل بب  ی مرد   خواستیخودش  را  کند. ندی تنش  لمسش   .

 ک یآغوش. هوس    کی  ی برا  کردی . اصالً بدنش درد مدشیببو

 توانستیوقت م. آن کردیرابطه نفسش را از حسرت تنگ م

ا خواب  نیبه  در  نه!  برسد؟  ناخودآگاهش دلخواه  اگر  هم  ها 

تخل  شی هاسرکوب  ی همه  ه  کردیم  هیرا  را    جاناتشیو 

 !گرفت یوجدان ماب عذ نیچننیا نشاند،ی فروم

 !یلعنت

شد.   شیکردن پوست سر و موهاو مشغول خشک   دیپوش  لباس

 اشنه ی باز س  یبود. ول   دهیبود. التهابش خواببهتر شده  شکیب

 .و نفسش را بسته بود نهیراه س  یبود. سنگ نیسنگ

  ی . ولخواستینماز بخواند. واقعاً نم   خواستیگرفت. نم   وضو

دلش    اش،ی ریدلگ  ی . با همهآمدینخواند! دلش نم  توانستینم

 .کند ی سست آمدینم
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آب  نیَآر  ی حمام درآمد. نگاهش رو  از نور   ینشست که حاال 

بود. احساس   دهی تاب  فشیصبح از پنجره به صورت معصوم و لط 

بچه را    نینبود که ا  یآن زن  گری . انگار دیبگیکرد. غر  یگانگیب

 .کودک پاک بود   نیا  کهی ود درحالبدار شده زاده بود. انگار لکه

نداشت که بخواهد    یترس  گریبار د   ن یبه اتاق رفت. ا  کش قدم

بود پس مصرانه    نیهنوز شرمگ  یکند. ول  الیرا خ  یعل  ی داریب

 .داشتی نگاهش را از او دور نگه م

برم  اشسجاده  ر  داشتیرا  نخ   ی کناره   ی هاشه یکه  به  آن 

کرد، جانماز را تا لبه کشاند و    ریکه کنارش بود گ  ی جانماز

پا و  بازشدنش  پلک   افتادنن ییباعث  داخل آن شد.    ی ها مُهرِ 

اتفاق   نیاز صدا باز شدند. افرا اما متوجه او نشد. آخر هم   یعل

بود، باز شده  ی بلند   ازسهواً باعث افتادن مُهر    کهن یکوچک، هم

گلو به  را  بغض  و  کرده  خراب  را  بود!   شی حالش  برگردانده 

 .کردی م یاحساس ناپاک ی خودیب
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رفت. سجاده را رو  رونیبرگرداند و از اتاق ب  شی را سر جا  مُهر

دل  با  و  کرد  پهن  قبله  نماز    نیترچرکبه  به  ممکن  حالت 

 .ستادیا

بود، تن شده   داری از چرت کوتاهش ب  شیپ  ی اکه لحظه   یعل

رو   دیباال کش م  ی و  ب  انیتشک نشست.  و    ک ی   ی داریخواب 

به   کجا،چ یبه ه  رهی بود و حاال خ  دهید  ایلحظه مادرش را در رو

 .کرد یوهم کوتاهش فکر م

ب  نی دوم  انیم  افرا که  بود  تن    ادی  کبارهیو    اریاختیرکوع 

ز  ی برهنه  برهنه   ریخود  گ  یتن  نفسش  افتاد.  کرد.   ری ودود 

  حواس خود را پرت کند، ذکر   کهن یا  ی محکم پلک زد و برا

 .و خود را به سجده انداخت دیرا بلندتر نال ی بعد

به ذهنش چسب   ف،ی کث  ادِیشوم،    ادِی.  شدینم   ده یباسماجت 

 .شدی و گم نم رفتیبود و کنار نم
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 ش ی ملتهب شد. بغض حلقش را بست. اشک به چشمانش ن  زن

گوشه که    ی زد.  کرد  جمع  مشت  در  چنان  را  چادرش 

نفهم گرفتند.  درد  و سالم    د یانگشتانش  تشهد خواند  چطور 

آه نفس  ی داد. در گوشش صدا ها تکرار  صدقهها و قربانها و 

 !رفتیسر به دو طرف هم نم دیو حتا به تکان شد شدیم

البته ط   جهیسرگ  ک یها  دادنسر تکان  نیهم  یگرفته بود و 

بود. دوباره نگاه کرد. بله،   دهیاتاق نشسته درا داخل    یآن عل

 !تشکش نشسته بود ی مرد آنجا رو

ترقه   افرا خشمگ  ی امثل  خسته،  دررفت.  جا  و    ن،یاز  خجل 

پ  رفت.  اتاق  به  عل  ش یخواهشمند  متعجب  او    ی جلو  ،ینگاه 

 :چنگ زد شرتشیت ی قهینشست و به 

 !برو -

ها که اشک   دیو د  د یمانده بود. صورت زن را کاو  رانی ح  یعل

 .افتادند نییدانه پااو دانه ی شده نیاز چشمان سنگ 
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 :تن او را تکان داد. التماس کرد افرا

عل  - برو  خدا  رو  تو  برو!  نمیبرو!  نمتونمی!  دتونمی.   گه ی. 

رو تحمل کنم. تو رو خدا برو! برو    یشونیپر  همهنیا  تونمینم

 !! برویعل

تکانش  مرد را گرفته بود، مدام تکان  ی قهیبه خود نبود.    زن

به شانه  ای  دادیم زنان و ضجه   آلودانیو هذ  زدیاش ممشت 

 .برود کرد ی خواهش م

فکر  چ یه  یعل و   ی ختگ یرهم به  نی ا  لیدل  ی درباره   ی حدس 

که عقب   اشی چادر زن که افتاد، روسر  یناگهان او نداشت. ول

شد،    دایصبح پ  ی ده یسپ  ییکه در روشنا  شیموها   ی رفت، تر

ماجرا را   ی باعث شدند مرد همه   تیدر نها  ش،یشامپو  ی و بو

 .بفهمد

 !چاره یب ی افرا
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کش  ی بازوها  یعل با  و  گرفت  را  خود،   دنیزن  آغوش  به  او 

 :مهارش کرد

 !ی ه ،یه ،یه -

م  دینالی م  افرا م”برو“:  گفتیهنوز.  زوزه  التماس  دیکشی .   .

بار تکه  زدی هق م  ی . جورکردیم انگار هر  از جگرش   ی اکه 

 .شدی کنده م

که افرا    ی . طوردیچ یرا محکمِ محکم دور او پ   ش یبازوها  یعل

 انی هم م  شیرا تکان دهد و صدا  شیهاحتا دست   توانستینم

 .زدیهنوز داشت زار م  حالنیباا بود.  او گم و خفه شده  ی نه یس

 :پلک زد. کنار گوشش گفت یعل

 !ششش! آروم -

 .از تقال افتاد. خسته شد. ماند افرا

تر . پشت زن را نوازش کرد تا او راحت دیکش  ی نفس بلند   یعل

 :اش را به سر افرا چسباندبتواند نفس بکشد. چانه
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 .نداره  یاشکال چینداره. ه ی! اشکالزمی من! عز زِیعز -

و با دو دست   دی پس کش  یاش را کمبود. تنهبم شده  شیصدا

و خ ملتهب  با شست  سیصورت  و  قاب گرفت  را    ش یهاافرا 

 :او را پاک کرد ی هااشک

 هوم؟  ،یکنیم ی جورنینداره. چرا ا یبینداره. ع یاشکال -

بزرگ    قتیحق  کی  ینداشت؟ هه! عل  ینداشت؟ اشکال  ی رادیا

 !بود دهیرا نفهم

اا  قلب با  او    ی. خالد یکش   ری فکر ت  نیفرا  از  و درمانده، چشم 

نکرد.   شیکرد حتا سر عقب بکشد اما مرد رها  یو سع  دیدزد

 .جور بر آتش بودکه درواقع از چه آن  دیو زن، نتوانست بگو

نگاه   یعل آناز  او،  هم  یدورکردن  انگار  ماند.  حرکت    نیمات 

تلنگر زن،  برا  ی کوچک  ماجرا  خورد.  ذهنش  به  که    ش یبود 

  .تر شدروشن 
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آمد و رفت. بعد، دوباره سر افرا را به آغوش    اشیشانیبه پ  اخم

  اد یرا به   ییزهای رگ گردن خود فشرد. چ ی گرفت و دست رو

آزارها  از  سرکوب  ی آورد  ا  ی شده ناخودآگاهِ  و   ن یخودش. 

ب  ی ادآوری هرچه  شد  ر   شتریباعث  زنش  خراب  حال  ا  بتواند 

 .درک کند

او چسباند و به    ی . لبش را به رستنگاه موهادیافرا را بوس  سر

 :و دورگه بود نیغمگ شی نوازش پشتش ادامه داد. صدا

بخوا - بگ  ی جورنیا   ی اگه  سخت  خودت  خودتو    ،ی ریبه 

. خب؟ ستینداره. مهم ن  یبیمن! ع   ی چاره یب  ی افرا  یکشیم

هست که بخواد دست تو باشه؟   ی. دست کهی عیطب   ندیفرا  هی

دار   ی ز یچ  هی  ی برا گذشته  خوابت  تو  خفه   ی که  خودتو 

 ؟ ینیخوابشو بب  یگرفت  میخودت تصم  اریمگه به اخت  ؟یکنیم

 !هوم؟

ا  افرا عقب   یمرد بود. کم  ی صادقانه  یمهربان  همهن یمبهوتِ 

. و درد... درد، آنجا بود! ندیرا بب  یتا بتواند چشمان عل  دیکش



508 
 

بار بود که درد    نیاول  نیبار بود؟ زن مات شد چون ا  نیاول  نیا

گنگ و سرد شوهرش    شهیبرهنه و روشن در نگاه هم  ان،یرا، ع

 .دیدیم

  "ی برابر"مشترکِ آن دو بود. افرا تازه دانست. تازه    ی ایدن  درد،

  ده یها درد کشسال  نیا  ی همه   ی. درد. درد. علد ی محض را فهم

. افرا تازه  یوجدان، دردِ ناکامدِ عذاببود: دردِ تنفر از خود، در

 .دانست

 :افتاد. لب زد نییاشکش پا نیپلک زد و آخر مات

 !یعل -

به    نفس را  زن  سر  دوباره  او  شد.  رها  صورتش  در  مرد  داغ 

 :خود چسباند. بم گفت ی نه یس

آدم - ه  میما  آدما  ن  وقتچ یافرا.  بهستنیپاک  خاطر  . خودتو 

  ش ی کار  شهیکرد. اصالً نم  شیر کا  شهیبودن زجر نده. نمآدم 

 .کرد
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 د ی و شا-هنوز    کهن یناگاه آرام گرفتند. باازن، و جانش، به  تن

را هضم کند و با آن کنار    ی زیاتفاق غر  ن یا  توانستی نم  -هرگز

بار  یکه عل  یمثل آن آن  د،یایب برابرند،  با هم  از    ی گفته بود 

بود. چشم به قلبش باز شده   یدلش برداشته شده و راه   ی رو

 .بست

حقا  یمنطق  ی مرد  یعل م  قیبود.  سخت رفتیپذی را   .

 !گفتیراست م شهی. و همگرفتینم

آدم   افرا خطاهابه  به  کرد.  فکر  و    ییبودن  ذهن  در  که 

دست    تیدر واقع  وقتچ یبود اما هناخودآگاهش مرتکب شده 

ها نزده بود. فکر به گناه، برابر با ارتکاب همان گناه بود؟ به آن

سخت   خواستی. خدا که آدم نبود! هرچقدر که دلش م دیشا

همه   گرفتیم نبود  قرار  که  خودش  و   نیا  ی چون  ترس 

 !را تحمل کند دهایترد
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آدم  یول ب  افرا  چرا  پس  م  ی خودی بود.  چرا    کرد؟ی شلوغش 

 ی جلو  توانستی بود؟ مگر مشده  شانیچرا پر  شد؟ی م  شانیپر

 !توانستی البته که نم رد؟ی را بگ شی ایخواب و رو

دارد، بله! آدم خوب است که خودش را پاک نگه    اری اخت  آدم

هر   رد،یبه خود سخت بگ  یدارد، بله! آدم بهتر است که گاه

  طش ی مح  طیناخودآگاهش و شرا  ریو چون اس  رد ی را نپذ  ی زیچ

 !نشود، بله یصددرصدِ خطاها و زبون مِیاست، تسل

ن  یول ربات که  ازپ ستیآدم،  ن  شدهی زیربرنامهش ی!  ! ستیکه 

 تواند ی! آدم، آه و دم، آدم است. نمستیکه ن  ابیرینقشه و مس

نخورد.   ییتلوتلو  چ یخط صاف برود و ه  کی  ی از اول تا آخر رو 

ماز است. افرا   ی: زندگ ستیخط صاف ن  یچون زندگ  تواندینم

 !دانستیم

 کهنیدست برداشت. آرام گرفت. باا  یاز آزار خود و عل  پس،

 :. زمزمه کرددیبود، آسوده نفس کش یهنوز بغضش باق 



511 
 

 .میما آدم -

که زن مدام    شدی افرا باعث م  طیشرا  یلبخند زد. سخت  یعل

ازدست را  با  کنترلش  و   ب یغر  یحسش ی ب  جورکیبدهد 

 شانی نجات زندگ  ی بود براشده  رید  دیوپنجه نرم کند. شادست

م الاقل  نما  توانستی اما  حق  اندنیبا  افرا،   قتیچند  به  ساده 

حدود  یآرامش تا  بود،  ربوده  او  از  که  برگ  ی را  . رداندبهش 

 .بکند  توانستی کار را م نیکم ادست

 :او انداخت ی دور شانه دست

از پس    میتونینم   ییوقتا  هینداره اگه    یبی. عمیای ما خاکستر -

بربکنترل  خودمون  همه میایکردن  هم.  اشکالنه یش  نداره    ی. 

 .شهی نم یاگه گاه

 :او باشد، تکرار کرد  ی هاکردن حرف انگار که درحال مشق   افرا

 .شهی نم ینداره اگه گاه یاشکال -
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و آرام به پشتش زد.   دیسر تکان داد. سر او را بوس  معنایب  یعل

 .کرد ی قلبش درد م ی از کنار گردن تا تو یرگ

م  افرا قلبش  داشت.  درد  اسوختیهم  از  و   یثباتیب  نی. 

دوش خود   ی را رو  ی ادی . بار زدیکشی خجالت م  اشی شکنندگ

  ی شان یپر اورد،ی زود کم ببود که زودبه  یعیگذاشته بود زن. طب

کمک  ب  ی خواهو  با  را   اد یفر  شیهاکردنیتابی ناخودآگاهش 

کند و    خاشگم به گور و پرخاشگر، پر  ی هابزند و مثل نوجوان

مثل    کهنیبود اما خودش را بابت ا  یعیگم به گور شود. طب

نم   کی رفتار  بالغ  و  عاقل  م  کرد،یزن  ! دوباره کردیسرزنش 

 .بود نی. انگار ذاتش هم گرفتی داشت به خودش سخت م

ودود هم شب سخت و   کهنیاز ا  خبری بعد، همچنان ب  یساعات

کرده   ینی دلنش صبح  دلرا  و  دست  با  نگاه  یبود،  و    ی لرزان 

  ش ی روگفت. حالش بد بود. ودود روبه  ریخبه او صبح به  ،ی فرار

. شدی تکرار م  اشی ذهن  ر یبود و در ذهن افرا مدام تصاو  ستاده یا

 .ها، صداها بودندبدتر از آن 
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هم خوابش اعصابش به   ی ادآوری. او هم البته از  دیلب گز  دودو

باا  خته یر فاصله م  ی جور آن   همهنیبود.  افرا حفظ    کرد،ی که 

 .کردینم ت یخود را اذ

ناد  ،یال یخیب  جورکی مردانه.    ذاتِ و    ی انگارده یمنطق، 

که معموالً    ییزهایبه نوددرصد چ سرانه نسبت سبک   یحسیب

 !دادی زنان را آزار م

  یسوبه   اده یکه افرا باعثش بود، پ  ی همکار در سکوت سرد  دو

 .جنگل راه افتادند

 د یدی بود که ودود، زن را گرفته و دور م  ی امرتبه  نیدوم  نیا

افرا، خودش   زِیدرخودبودن و پره   ل یبار دل  نی ا  دانستیو نم

 ی ودماغد هم دلخود ودو  ش،یپ  ی است! و البته برخالف دفعه

 .او خیشکستن  ی بکند برا ینداشت تا تالش 

بود کرده   دای هم راه پ  شی هاداشت. زن حتا به خواب  ی بد  حس

 کرد یاحساس م  ن،یاز ا  ری. غشناختیاما ودود هنوز او را نم
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شده  دور  ازش  ا  یعنیاست.  افرا    ی خاص   یکینزد  کهن ینه 

  ری اش زن را درگ هفته همه   نیباشد، نه! اما در ابوده  شاننیب

اعتماد ند  دهیپنهان د  یمشکل انگار  به   اشتبود که  را  تا آن 

بود که مرد   نی دل سبک کند. و هم یو الاقل کم دیودود بگو

م حس  چ   کردیجوان  مخف  یبزرگ  ی زهای افرا  ازش   ی را 

بزرگ   دیشا-است  کرده    را؛   اشیزندگ  ی هاچالش   نیتراصالً 

 ن یاست و اعتماد ندارد و پس، تمام ا  بهیپس دور است و غر

گاه  اگر  شده    ای  دهیخند   ی ادیز  یمدت،  سر    ایمهربان  بر 

داشته مثل   یسطح  ی بهش اعتماد کرده، فقط اهداف  ی امسئله

برا  یصحبتهم ا  ی با همکارش   . فکرها   ن یگذراندن وقت و... 

 .کردندی مرد جوان را دلسرد م

او.    یو افرا از پ  رفتی. ودود جلو مزدندیقدم م  ابانیخ  کنار

و نور    هیسا  ی جا  د،ی چیپیوبرگ درختان مشاخ  نیکه ب  مینس

  ی بازی باز  هیبا نور و سا  کرد؛یعوض م   شانیهاصورت   ی را رو

 .کردیم
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سراز  افرا در  ازش  جلوتر  چون  که  ودود  قامت  قدم   ی ری به 

چنان شد. آن  رهیخ  د،یرسینظر متر هم بهکوتاه   داشت،یبرم

همان  و  نداشتند.  قد  علاختالف  که  کرده   یطور  بود، کشف 

 .بود شیپسرانه در قدوباال یناپختگ  جورکی

. باز فکرها به سرش هجوم آوردند. مغزش داغ  دیلب گز  زن،

 .دیتپ کرد و قلبش 

پا  ی برا به  خود،  از  شانه  دیدو  نییفرار  قرار    ی شانهبهو  مرد 

 :به زبان آورد د،ی را که به ذهنش رس یسؤال ن یگرفت. اول

 ؟ی تو چرا تا حاال زن نگرفته یراست -

زده از پرسش و چشمانش گرد شدند. بهت  ستادیناگهان ا  ودود

 .افرا، نگاهش کرد ی مقدمهیب

 :زد و شانه باال انداخت  شخندین او

 .ازت بپرسم خواستمیبود م یمدت -
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به   جلو درحال  دی مرد چرخ  ی سورفت.  قدم عقب   کهی و  عقب 

 :را پنهان نکرد اشیشانی پر داشت،یبرم

  خوام ی. ممیحرف بزن  خوامی. مستیدرضمن حالم خوش ن -

 .بره  ادمی

 :دی پرس  جیگ  ودود

 رو؟  یچ -

 :چشم در حدقه چرخاند افرا

 !فرار نکن! جواب سؤالمو بده -

شان درحال که درواقع کدام   دی . نفهمدندیودود باال پر  ی ابروها

 افرا؟  ایبود! خودش  ییاز پاسخگو ختن یگر

بلند  هرحالبه با  و درهمان   دی کش  ی نفس  حال که هماهنگ 

کرد و شانه باال   ی اسرفه تک  رفت،یم  شیرفتن زن، پپس پس 

 :انداخت
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به   ی ادی... چون زکهنیا  ای.  ومدی ن  شی پ  تش ی. موقعدونمینم -

ترد و  به  دامیترس  دادم،  هبها  متوجه   ی تیموقع  چ یموقعش 

 .نشدم

رو پسر کم  کیبود ودود  باعث شده   دهایبه ترس و ترد  بهادادن

 بماند؟ یو تنها باق

  ش یهاعت گام و پشت به او، به سر  دیزد. چرخ  ی خندتلخ  افرا

 :افزود

برعکس - و تردمی پس  به ترس  انقدر  ندادم که   دامی. من  بها 

بذارم سرم و حلواحلوا    شونمنی ترمجبورم کرد مزخرف   یزندگ

 !کنم

  ی تیاهم  یکه در هفده سالگ  ییاز سرنوشت افرا  خبری ب  ودود

و دلهره پا  ش یهابه شک  و  به عل  ی نداده    ستاده یا  یعشقش 

 ر یروز درگ   کیساله که    یس  ی از افرا   خبریبود، و همچنان ب

  ا ی کردن  تحمل   ری درگ  گر یو روز د  یعل  ی ماندن و رفتن از زندگ
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ابرو باال برد.   جببود، پرتع نیَخاطر آربه  یبا عل ینکردن زندگ

 :دیپرس

 ؟یچ یعنی -

 انیبودند که راهشان را به م  ده یرس  ی ای . به فرعستادیا  افرا

رو   رخشمین  کهی و درحال  دی. رو به آن چرخگشودی جنگل م

بار در آن روز به   نیاول   ی گنگ، برا  ی به ودود بود، با لبخند

 :نگاه کرد روشنشی اچشمان قهوه

با  یوقت  هی - م  دیکه  اعتماد  شکّم  م  کردم ی به    دم،ی ترسیو 

  ن ی که ع  ییبه جا  دهیس. حاال کارم ردم یاعتماد نکردم و نترس

  د یترد ایدن هی  نیم بکرده  ریبه تار عنکبوت، گ  رکردهی مگسِ گ

 .اسارتو تموم کنم نیا دیچطور با دونمیو نم

 .گذاشت ی را گفت و قدم به راه فرع نیا

 :سرش راه افتاددنبال   ده،یباالپر  ی شده و ابروهابا لب کج   ودود

 !یتر بگواضح دینظرم بابه -
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 :به او انداخت ینگاهمیشانه ن ی خنده زد. از باال ری ز افرا

 .. امروز نهد یشا ی روز هی -

را به آغوش داشت، از    نیَکه آر  یها، علآن  ی وهوااز حال   دور 

 :را باال برد شی ماند و ابروها  رهیبه پسرش خ یکم ی فاصله

 .میهوا بخور  میبر -

اگر   کهنیرا با اعتماد به ا  اشتنهمیچشم درشت کرد. ن  نیَآر

پدرش پشتش را محکم خواهد   د،یای ب  شی احتمال افتادنش پ

 :گرفت، عقب برد و دستان و انگشتانش را از هم باز کرد 

 !اَدو -

 :دیزد و لپ او را محکم بوس شخندین یعل

 هوم؟  ؟یزنی حرف م یبه چه زبون -

 .دیپسرک رها کرد. او قلقلکش آمد و خند  ی گلو  ری را ز  نفسش
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لبخند   یعل سرحال   افتهیی انرژ  ی با  بچهاز  را بودن  او  اش، 

را باز کند، از    ی خواست در ورود  کهن یدست کرد و هم بهدست

د که    گر یسمت  خورد  صورتش  و  شانه  به  محکم  و  شد  باز 

 .عقب رفت  یگام ار یاختیب

 !شت -

 .بود هیمرض

رو  کهی درحال  یعل صورتش    ی خوردهضربه  ی مهین  ی دست 

شد که از    رهیخ  شانه یانگشتانش به همسا  ی گذاشته بود، از ال

 !نمانده بود بینصیب اشی ورود طوفان

 :دیچنگ زد و لب گز اهشیچادر س ی هابه گوشه  هیمرض

 شد؟ تونی ! طوردیببخش ی وا -

طور سر به دو طرف  . فقط هماناوردین  نییدستش را پا  یعل

 .تکان داد

 :کرد  رشی به طرف زن جوان، غافلگ نیَآر  هجوم
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 !یض -

 :بچه از دستش رها شود دیآن ترس  کی

 !اِ اِ اِ -

پسرک، فوراً بغل واکرد و    ی هاحمله   نیا  ی آشنا  هیمرض   یول

 "سنجدوار"و    ییتوگلو   د،یبوسیرا محکم م   نیَ آر  کهی درحال

 :دیکش غیج

 !بِلِـــه کردنتعملی ضربت نیقلبون ا یض ی اِ -

خطر، نفسش را حبس نگه داشت و   ی گذرکرده از لحظه   یعل

شد که تا چشمش   رهیاش خبه بچه هیاندرسفعاقل ی ابا چهره

برده بود و حاال    ادیرا، پدرش را از    "کهنه"افتاده بود،    "نو"به  

 !دیخندی ل مداشت شادمانه و از ته د

هنوز    کهنیاو و از ا  ی نگاه کرد. از حالت چهره   یبه عل  هیمرض

 :اش گرفتبود، خنده سالم نکرده 

 ..افراجا  د؟یسالم! خوب -
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  ی رو  ی گفتنش نصفه ماند چون متوجه خراش و کبود  ”جان“

 :شد و صورتش درهم رفت یعل ی قهیشق

 !ییاو -

پر  یعل  ی ابروها باال  شق  هیمرض  دند،یکه  به  اشاره   ی قهیبا 

 :خودش، گفت

 .شده! در خورد بهتون، زخم شده  زی... چنجایا -

 !آها -

کش  یعل انگشت  خراش  محل  به  را   د یگفت،  سرانگشتش  و 

 :نه ایدر کار هست  یخون ند یچک کرد بب

 .نداره  بیع -

  ن یَقبل از بازشدن در، آر  ی ادر دل خدا را شکر کرد که لحظه  و

 !بودجا کرده را در آغوشش جابه

برا  خواست کند  دراز  همان پس   ی دست  که  پسرش  گرفتن 

 :بلند شد رونیاز ب  ی مرد یعصب ی لحظه صدا
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! کاله  گه؟ید  یبکن  ی خوای م  کاری چ  ؟”میکنیحل م“رو    یچ -

 .ی ... مال منو خورد یمنو ورداشت

 ..حرف میخفه شو! خفه شو! خفه شو بر -

را داد، جاو  ی که جواب صدا  یکس  ی بود که سع  دی ناشناس 

 .داشت مرد را ساکت کند

جرِ    یماندند و وقت  رهیهم خپرتعجب به  ی الحظه   هیو مرض  یعل

تند و    یقدم  ی باال گرفت، ناشناس عربده زد، صدا   رونیبحث ب

کم داشتند  کم  ا یکه گو  یمردم  ی محکم آمد، و صدا  ی اده یکش

 .دیدو  رونیاز کنار دختر جوان گذشت و ب  یعل  شدند،یجمع م

 دی که جاو  ی اکوچه  ی ورود  ی تر، درست جلوطرفمتر آن   چند

و    خوردهیلیس  د یبرپا بود. جاو  ی اوآمد داشت، قائلهبه آن رفت 

طرف صورتش را نگه   ک یافتاده و    نیزم   ی شده روبا لب پاره 

 .داشته بود
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  ده یباالپر  ی فروبرد و با ابروها  ب یمکث کرد. دست در ج  یعل

 .ستاد یبه تماشا ا

قدرت    نیخشمگ   ناشناس خشم  از  و  مردافتهیبود  واِلّا   ی . 

باازهیمزه یبود و ر  یالغرمردن نفر  حالنی.  پ  ی دو سه    ش ی که 

جاو  دهیدو او،  و  کنند  مهارش  نتوانستند  که -را    دیبودند، 

ضربه  بباوجود  و   ال یخیخوردن،  داشت  لبخند  بود،  نشسته 

رو  -کردینم  ی کارچ یه داد،  هل  عقب  و   مهیخ  شی به  زد 

 کیرا با  اشقهی مرد جوان،  ی و خونسر  یمحلی از ب شدهی جر

 .دست چنگ زد 

ر  مشت مرد  عل  زنقشیدوم  که  بود  رفته  به   یباال 

 .داد انیپا بودنشی تماشاچ

 :زدیو خشم و حتا بغض نعره م صالی بااست ناشناس

 ی به زندگ  ی دی کثافت! ر  ی ! بدبختم کردی بدبختم کرد  تو -

 !من
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را عقب    شترشدهیب  تیجمع  یاو، عل   ی هانیفحش و نفر  انیم

بار    ی مرد را که باالرفته بود تا برا  ی شده زد و مچ دست مشت

او از درد داد   چاند،ی گرفت. دستش را که پ  د،یایسوم فرود ب

حرکت از    کیدر    گرش،یبا مهارکردن دستِ د  یو عل  دیکش

 :زد  ادیبلندش کرد و کنار گوشش فر د یجاو ی رو

 !بســـــه -

  ش ی از پ  ی نتوانست کار  یرهاندن خود تقال کرد ول  ی برا  مرد

 ه یبه گر  ی چارگی بود. پس با ب از پشت قفلش کرده  ی ببرد. عل

 :دیافتاد و نال

چ  یچ - ا  یبسه؟  کرد.  بدبختم  همه   ن یبسه؟   ی کثافت 

 ..موی زندگ

تبد  ی اهیبه مو  رفت،یم   لیدم تحلبهکه دم   شیصدا  ل یخفه 

 .شد
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خودباختگ   زده رت یح  یعل کم  یاز  رهامرد،  و   شیکم  کرد 

 .اش نشستتاشده  ی زانوها  ی ناشناس رو

 دادن ی اش و دلداربه شانه  دنیکششروع کردند به دست   مردم

را گرفته   اششدهچانده ی به خلق، دست پ  جهتویاو. مرد اما ب

 .ستیگریبود و م

دستانش را از    ،ی عار یچانه جمع و با ب  دیکنارش، جاو  درست

رو همچنان  و  کرده  باز  کش  ن یزم  ی هم  عل  دهیدراز   یبود! 

راه گشوده    اشی نیخون از کنار لب و ب   کهینگاهش کرد: دو بار

خاکستر چشمان  و  شوخ  یبرق  اشی بودند  شرارت   یاز  و 

 .داشتند 

را باال برد و   شی ابرو کی  دیهم گره خورد، جاوکه به   نگاهشان

 .زد  شخند ین

 ” هشتم فصل“

 (پدرت...! شیبر ر ی ...! )اش ی پِر ر یت ی اِ -
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با  گذشت،یطور که از کنار مرد مسر عقب برد و همان  دیجاو

 .د یو بلند خند یسرخوش

براذوالفقار اخم  آقا جوان که ازش رد شده و    ی خنده کرد و 

به تأسف تکان داد. دست به    یسرش گذاشته بود، سرپشت 

جاودیکش  اشی نیب  ریز کنارش،   د ی.  از  گذرکردن  موقع 

دماغ او  ریرا که به دست داشت از ز  یعلف  ی خوشه  ،یشوخبه

 !بودشده  رمردیپ ی رد کرده و باعث قلقک و عطسه 

لبش    ی . لبخند روداشتیجوان بلند و شنگول قدم برم  مرد

ابروها و  بود  زدهیباالپر   ش یپهن  را    یرچشم ی.  دوروبَرش 

سرش بگذارد: با سربه  ی ورجکی   د،ی د  ییتا اگر آشنا  دییپایم

 .یقلقلک ایضربه   ای یمتلک

محبوب و شناسِ مردم بود    شیهاه یحاش  ی بود. با همه  عادتش

بس شوخخوش  اریچون  همه  با  بود.  فرق  یمشرب   یداشت؛ 

  ش ی صدا  ”عمو“ها هم  مرد. حتا بچه   ایجوان، زن    ای  ری پ  کردینم

م  زدندیم را  او  وقت  هر  م  دند،یدیو   دند یپلکیدوروبَرش 
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ازش    یوخشگردن بهپس   کیهر آن ممکن بود    کهن یباوجود ا

 !کنند افتیدر

. مقابلش  دیچی قربان پ  ی کوچه به طرف خانه  ی کنار ورود  از

واحد    ی عقب رفت و به باال، به پنجره چند گام عقب   د،یکه رس

 .اش کنار رفته بوددوم نگاه کرد. پرده 

ن  ن ییپا  سر پشت چ   تنهمیآورد،  و  کرد. رخاند  را چک  سرش 

 .افرا هم آنجا بود نیماش

 .اف را فشرداف ی رفت و دکمه شی زد. پ  شخند ین

را مهار    نیَآر  یسختو دست افرا که به  دندیباال پر  یعل  ی ابروها

تکانکرده  سر  برابر  در  و  نق دادنبود  و  مُصِرانه    شیهازدن ها 

 ی وشوهر نگاه. زنستادیاز حرکت ا  کرد،یرا شانه م  شیموها

 .هم انداختندبه

 :گفت یعل

 .کنمیمن باز م -



529 
 

اول    بست،یرا م  راهنشیپ  ی نهیس  ی رو  ی دکمه  کهی درحال  و

. اخم کرد و  دی ا در  دیانداخت. جاو  ن ییبه پا  ی از پنجره نگاه

 .اش گنگ شدچهره 

 :اف را برداشتاف یها را تندتر انداخت و گوشدکمه یباق

 بله؟  -

  ک یبرد.    شیچسباند و سر پ  واریکف دو دستش را به د  دیجاو

 :کند. بعد فقط پراند  یآن ماند چطور خود را معرف

 .دمیجاو -

 :اش گرفت اما بروزش ندادخنده  یعل

 !بله -

صاف شد. دستانش را به کمر زد و با    یمثل خط  دیجاو  لب

 :ماند  رهیاف خاف ی به صفحه  هیاندرسفعاقل  ینگاه

 داداش؟ نییپا ی اییم قهیدق هی -
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 .بودبه متلک کرده لیرا تبد  اشی عاد ی جمله  لحنش

معطل -  یعل از  انگار  مکه  لذت  او    ی مکث  با  -بردی کردن 

 :و خشک جوابش را داد ی محسوس و جد 

 .امییم -

صدا   دیجاو برگردانده  ی که  گوشتق  را    یشاس  ی رو  یشدن 

 :پراند د،یشن

 !یکنی لطف م -

 :دیپرس  یاز عل افرا

 ه؟یک -

خ  مرد او  پرسؤال  و  متعجب  در   رهیبه چشمان  داشت  ماند. 

  د یجاو  یحضور ناگهان  ی برا  لی دل  نیترذهنش دنبال محتمل 

متفکر، درهمان . همانگشتیشان مپشت در خانه  حال  طور 

 :گفت رفت،یکه به طرف در م

 .یفیس -
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 :پر از ترس یآنافرا گرد شدند و به  چشمان

 داره؟  کاریچ -

 :در شده، چانه جمع کرداز خود به  یعل

 .ستیمهم ن -

آر  در و  پشت   نیَرا که گشود،  باز  بلند و مشت  سرش دست 

 :بسته کرد

 !با! بــا -

 .بود یدوم که پدرش را صدا زد، لحنش عصب بار

آر  یعل چهاردست   دیچرخ   نیَبرگشت.  بتواند  و  تا  شد  وپا 

 .پدرش برود ی سوبه

 :گفت یعل

 !ایبمون، با مامان ب -

 :دیبا اخم داد کش نیَآر
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 !نــه -

 :ش گرفتاو خنده دندی باال پر یعل  ی ابروها

 !یاوک -

به   نیَآر  اقیاشت  نیافتاد. ا  نییخورد و پا  ی قلب افرا تکان بد  و

عل با  م  ،یبودن  را  م   ترکاند؛یدلش  به نسبت   کردینگرانش 

 .شی برا کردی م یکه مرد نبود و پسرشان دلتنگ ییفرداها

ها  حال افرا، از پله   ی رو  یبچه را بغل گرفت و بدون تأمل  یعل

 .شد ر یسراز

  ی سع  گریپدرش بود و با دست د  ی شانه   ی رو  ن یَدست آر  کی

 !زد یهم بررا به  ش یداشت موها

ا  یعل در  خرابکارستادیپشت  به  مشغول  دست  باخنده    ی . 

.  د یاش را بوساو اخم کرد، محکم گونه  یپسرش را گرفت و وقت

 :نثار او کرد  یلیس  کی البته خامش نشد. با دست آزادش    نیَآر

 !بَد -
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 ی رو  ی کرد که با خنده   یگرد شدند. بعد اخم  یعل  چشمان

اش را باال آورد  لب و لحن شوخش در تضاد بود. انگشت اشاره 

 :کرد دیو تهد

 !نظر کنم د یتجد تتیتو ترب دیبا -

برخورده بود. تنش را به تن پدر کوباند و به حالت   نیَآر  به

 :اش گذاشتشانه  ی قهر، از او رو گرفت و سر رو

 !نه -

گلو  ی موها  ینرم به  که  م  ی پسرک  و    د،یکشیمرد  حرص 

همراه داشت. لبخندش را تمام و  به   شیبرا  ندیخوشا  یقلقلک

 .در را باز کرد

 یره یتاه خ . دو مرد کودیبود، چرخ که به در پشت کرده   دیجاو

  دییمرد جوان را پا  ی هاحرکت مردمک   یهم ماندند. بعد عل

 .بودندو پرخنده شده   دهیکه به تن پسرش رس

 :لبش را کش آورد دیجاو
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 !سالم -

بود   ن یو سنگ  یرلب یدادنش چنان زسر تکان داد. جواب   یعل

 .نشد  دهی شن شی که اصالً صدا

شانسش   حالنیشد. باا  دیگارد بسته باعث تعجب جاو  نیهم

 :گفت ی هم امتحان کرد. بلند و پرانرژ نیَرا با آر

 !سالم آقاپسر -

پدر   ی شانه  ی آقاپسر خودش است. سر از رو  دی انگار فهم  نیَآر

 :نگاه کرد بهیبرداشت و متعجب به مرد غر

 آ؟ -

 .دیپسرک کش  ی . نوک انگشتانش را به گونهدیخند دیجاو

 :. سر عقب برد. اخم کردامدی خوشش ن نیَآر

 !نه -
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  یو دوباره به جهان پشت کرد و پس سرش را به گلو  گفت

 !پدر کوباند

 :زد  شخندیاش را به دست گرفت و نچانه  دیجاو

 .رهی م شییزاده به داحالل   گنیراست م -

اش را پنهان نگاهش کرد. در درون اما، خنده  ره یفقط خ  یعل

به او،    ن یَدادن آربود با شباهت بود. مرد جوان قصد کرده کرده 

خواهرزاده را به   کهن یبزند غافل از ا  هیکنا  بودنشرجوش یبه د

 !دادی پسر را به پدر شباهت م کرد،ی نم هیشب ییدا

به لب او رساند. اثر زخمش هنوز   د،یچشمان جاو  را از  نگاهش

 .به جا بود

نفوذ   ی جوان متوجهِ توجهِ او به زخمش شد. از همان برا  مرد

عل نم-  یبه  ا  دانستیکه  تهد  قدرنیچرا  و    زی دآمیحالت 

 :استفاده کرد -داشت ی اپرجذبه 

 !مده یخدمت رس نیهم ی برا -
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 :پرسشگر اخم کرد یعل

 ؟یچ -

شلوارش فروبرد و به   ییجلو  بی دستش را درون ج  کی  دیجاو

 :لبش اشاره کرد 

از   ی رو بلند کرد  اروی  ی م بگم دمت گرم که اومد. اومدهنیا -

 !روم 

رو  ی خندکج  یعل و دست  پا شد  به  پا  پسرش   ی زد.  پشت 

 :گذاشت

 .کردمیداشتم تماشا م -

 ی خونسردانه تو  طورنیجا خورد. انتظار نداشت مرد ا  دیجاو

خوردنش را تماشا  داشته کتک   د یتخم چشمانش زل بزند و بگو

 :زد ی اخنده !  تک کردهیم

 !ی هم کرد یکمک هی ی خب ممنونم که ته تماشا اومد -

 :شد و نفوذ کرد زی ت یعل نگاه
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 .ی کردی تماشا م  یتو هم داشت -

لبش را درون   شخندشیکردن نپنهان   ی مکث کرد. برا  دیجاو

 ره یدهان جمع کرد و شانه باال انداخت. بعد، گردن افراشت و خ 

 .ماند

 ی سرنبود که با سبک  یآن دیجاو گریدو مرد. حاال د ییارویرو

با او را داشت.   یو شروع دوست   ی گارد عل  آوردنن ییدر پا  یسع

دو هر  جدآن   ی حاال  داشتند:    یت یها،   جور ک یخالص 

پرده و   چیبدون ه  بیدو رق  ستادنیها و ادورانداختن پوشش 

کلک   ییدورو جاو  یو  نگاه  حاال  هم.  ش   دیمقابل   رارت همان 

 .آن هوش پنهانش را  ،یو نگاه عل دادیرا بازتاب م اشی درون

. ره ی که ساکتند و خ  دیدی. مدیی پای از پنجره دو مرد را م  افرا

 .دلشوره به جان زن انداخته بود ن،زشای دآمیحالت تهد

م  یفیس چه  عل   کرد؟یآنجا  حرف    یبا  چرا  داشت؟  کار  چه 

 !شان بود؟چه مرگ  زدند؟ینم
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گرفت.   رونیغره نگاه از بپرده چنگ زد و با چشم  ی گوشه  به

تو گکوفتی م  شیگلو  ی قلبش  و    جی.  شجاعت  آن  بود. 

حاال    کرد،یم  اشیودود عصبان  ی های جسارتش را که از نگران

 .بود  یتنها نبود و عل  کهن یبود؛ حتا باوجود اانگار از دست داده

 ی قلبش گذاشت. برا   ی داد و دست رو  رونیرا محکم ب  نفسش

 ی کردن حواس خود، به طرف هال برگشت. چشمش روپرت 

آر تکه    نیَساک  چند  که  لباس نشست  داز  و    ل یوسا  گریها 

 .شان کندبود. رفت که جمعپسرک کنارش رها شده 

 کهی را شکست درحال  شانیسکوت طوالن  دیلحظه جاو  همان

را به عرض شانه   شی انگشتانش را پشت کمرش قالب و پاها

  ی رو  عاریبود و در تضاد با لبخند برا سپر کرده   اشنه یباز و س

 :بود زیلبش، نگاهش ت 

  ی زوریاز خودم دفاع کنم، از اون پ  خواستمی اگه م مطمئناً -

 .خوردمی کتک نم
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پنهان   یعل  چشمان از  شدند  نکوچک  اشخندی کردن  را    نی. 

 .دلخواهش بود یروراست نیدوست داشت؛ ا 

 :کرد دییتأ

 !قاًیدق -

موضوع چرخاند و دوباره   یتیاهمیب  ی مچش را به معنا  دیجاو

 :دستش را به پشت سرش برگرداند

 .شه ی بزنه تا خال خواستمیفقط م -

 :نکرد ی اش را مخفبار خنده نیا یعل

 ده؟یبهت دست م ی حس جوونمرد ی طورنیا -

 :سر و لب کج کرد دیجاو

 .دیشا -

 :دی پرس یعل

 ؟ی کالهشو برداشته -
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 :دیبلند خند  دیجاو

 !نیهمچ ،ی اِ -

 ی کم  یبود به خواب! عل  دهیرس  -طبق معمول-   نیَقهر آر  ته

 ی تر نفس بکشد. داغ جا کرد تا راحت شانه جابه  ی سر او را رو

بود که پوستش را نوازش   ینرم  میمنظم پسرک نس  ی هابازدم 

 .کردیم

 :بم شد و نگاهش سخت شیصدا

 برات راحته؟  -

 :را باال برد شی ابرو کی دیجاو

 چرا سخت باشه؟ -

 :نشان نداد یاو ول یالیخی ب همهنیت شد از اما یعل

 !یفکر کردم آدم  -
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بالتکل  دیجاو  ی خنده   دوباره درون    فشیبلند شد. دستان  را 

ن  شیهاب یج به    رخشمین  کهی زد و درحال  یچرخم یفروبرد. 

 ی ازه یبه عقب برداشت. سنگر  یدو قدم  یکیبود،    یسمت عل

  ن یشدنش برا با نوک کفش به جلو پرت کرد و افتادن و گم

 :دییها را پاسنگ یباق

 .آدمم -

 :چشم دوخت یبلند کرد و به عل سر

 ست؟یآدما ن ی تو خون همه ی مگه کالهبردار -

 ی ااو گذشته بود: نشانه   ی خاکستر  ی هااز پشت مردمک   یموج

قو  کیاز   معنا   جورکیپنهان.    ی حس  به  نه  اما   یجنون 

 ی درد. عل  ایشکل حرص داشت،    شتریو زوال عقل. ب  یوانگید

 .دانست

 :که به خود گرفته بود، گفت ی متفکر ی افهیق با

 . هست؟دونمینم -
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 :سر تکان داد دیجاو

 .هست -

 ی گذشته از چشمانش، جرقه زد. رو به عل  یِبعد آن شور درون  و

 :اطراف باز کرداشاره به  ی و دستانش را برا د یچرخ

بودن باالسر  جمع نشده  روزیمحل. د  نیمردم ا  ی مثالً همه -

  ی دلدار  ارویچشم من به    ی بودن. حتا جلوشده  د؟یمن و حم

ولدادنیم هنیبب  ی.  امروز  نم  کدومچی !  روم  که    ارنییبه 

 !مکرده  ی کالهبردار نده یشن

 :تکان داد یسنجاش را باال آورد و با نکته اشاره  انگشت

 !گنی سرم مپشت -

 :خم شد یو رو به عل  دی. خندزدی برق م جانی از ه نگاهش

صورت    ییکارا  هیکه واقعاً    دوننیو م  کننیم   بتمویآره! غ -

  ذارن ی و م کننی م ی. باهام شوخخندنی روم م تو یم. ولداده 

 ست؟ ی ن ی کالهبردار نیکنم. ا یباهاشون شوخ
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 .نداد  یجواب یعل

 :که انگار تازه سرحال آمده بود، گفت دیجاو

عموقربان-   جهیخدخاله   نیهم  ای - آبج   -زن    ت یکه 

. نا یو ا  اکیفروشه؟ ترداداشش قاچاق   یدونیمستأجرشونه... م

کنه   نیخواهر برادرشو نفر  شهیباعث م  نیا  یکنی فکر م  یول

وآمد دارن. تو وخرم با هم رفتش راه نده؟ نه! خوشو تو خونه

تو    سمیپل  حتا. تازه بهت بگم...  کننیدخالت نم  مگه یکار همد

 ره یرو بگ  یکیبشه    ی چــــ   ی! گاهکنهیدخالت نم  یکار کس

  ن ی نداره. هم  ی درکل کار   یول  ”منم هستم! “بگه،    کهن یمحض ا

خاله  راست   جهیخدداداش  خودش  مبرا  و   چرخه یراست 

  ی نظرت کالهبرداربه   نی. خب؟ افتادهین  ر یبارم گ  هیحال  تابه

 ست؟ین

 :جمع کرد چانه
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  ی نه! شراکت تو کالهبردار   می هم بگ  ی نه، اصالً کالهبردار -

نه. محافظت از کالهبردارا که هست،   نمیا  ای  ست؟یکه هست، ن

وقت کسچشم  هیتا  ح  ینه؟  به  هم  مردمو   یغره  کاله  که 

حاال با موادفروختن -  شوندشونی م  اهیبه خاک س  ای  دارهیبرم

ست که ازش ین  ن یا  شیمعن  ،ی نر  -ی اگه یهر جور د  ایبهشون  

 ؟ی دفاع و محافظت کرده 

مرد را    ی . بازویواکنش عل  لیو تحل   هیتجز  ی نکرد برا  مکث

کم را  او  و  به    یگرفت  دست  با  کرد.  دور  خانه  درگاه  از 

 :اشاره کرد یمشاور امالک کیراست، به  سمت

  ست یجا رو نوک کوه، ب  هی  نی ا  ؟ینیبی رو م  ی خلعتبر  نیا -

زم   یس ه  نی هکتار  بدون  جاده،  بدون  رو   ی زیچچ یداغون، 

برا  ی متر کرد  تومن جور  تهران  هی  ی پنجاه  . صاحب یپولدار 

ا  یلیخ  نمیزم  ی ه یاول از  خوشحال  و  سر   کهنی شاد  ملک 

ا بعد،  ماه  کنار. چند  پولشو گرفت رفت  فروخته،    ن یکوهشو 

برا اون   یقبل  متیرو ده برابر ق  نایدوباره همون زم  ی لعتبرخ
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  ی کالهبردار نی پولدارتر. تو بگو! ا یکیپولداره فروخت به   اروی

اولاون   ست؟ین اونجا    نیزم  ی هی وقت صاحب  آباواجدادش  که 

هم    یلیخ  بودنیشاک  ی بودن، جابودن، آبادش کرده کار کرده 

مهیراض هم“  گه،ی .  منم  قسمت  هم  نیخب    قدرم ن یبوده. 

شکر! رو  خدا  ا   ”فروختم  از    نیهه!  دفاع  درواقع  قناعت، 

 ست؟ ین یامالک ی کالهبردار

  شخند یرا سد کرد. ن  یبه مشاور امالک  یعل  دی و راه د  دیچرخ

 :داشت به لب

آدم  ؟ینیبیم - همه  کالهبردار  میما  همه  امیو  تو    ن ی. 

رو    هیکه کرا  ی ایتاکسما. از راننده   ی مونه؛ تو خون همهخون

که چون خودشون دکتر   ییباباهاتا ننه  کنهیدوالپهنا حساب م

دکتر    دیتو با“که    خوننی هه من، تو گوش بچهو مهندس نشده 

 !ف کننی کِ نیشون ببتا آرزوهاشونو تو بچه ”یش

 :دستانش را باال آورد و به مرد اشاره کرد
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 ...اصالً خود تو -

 :دیپرس

 ه؟ یخود شما شغلت چ -

 ی ول  ست یشغلش چ   دیبهتر بود نگو  د یمکث کرد. شا  یآن  یعل

بگو داشت  بب  دیدوست  جاو  ندیو  از    یفیس  دیواکنش  بعد 

فلسفه آن وقت  یبافهمه  بود  خواهد  چه   یچه  او  کاره  بفهمد 

صورت   ی که تو شیهالب   ی که نه رو  ی شخندی است! پس با ر

 :و نگاهش بود، کوتاه گفت

 .سمیپل -

  ی گرد شدند. ول   یواضحاً تکان خورد. حتا چشمانش کم  دیجاو

 :زد ی اخنده و تک نداخت یوتا نخود را از تک 

ا  - مثل  پا  کهنیاوپس!  با  اومده  ی خودم  چنگال   مخودم  تو 

 !قانون
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تهددیهم خند  یعل توگلو  زی دآمی:  پییو  و ز  شی. سر    ر ی برد 

 :بود، زمزمه کرداش شدهکه مسخ جذبه دیگوش جاو

 !کنهیکه قانون از کالهبردارا دفاع م ی پس شانس آورده  -

ابزارش را گرفته    ی جلو  یخوبکه به  ی با لذت  د،یکه عقب کش   سر

 .ماند  رهیبود، به او خ

خود را باخته   کردیم  یسع  کهنی بود. بااشده  جی قطعاً گ  دیجاو

 .از درون به دام شک افتاده بود ییجورهاکینشان ندهد، 

ه  رهیخ  یعل  به چشمانش.  به  ازشان    شدینم  زیچچ یماند؛ 

ترساندن او    ی برا  ایراست بوده    ش یادعا  دیفهم  شدیخواند. نم

است. و حتا اگر واقعاً    سیگفته پل  شیهاکردن حرف و مسخره 

مأمور بود، منظورش از حرف آخرش چه بود؟ خواسته بود فقط  

او را به رخ بکشد؟    یرقانونیغ  ی از کارها   اشیطعنه بزند و آگاه

 ی برا  خواهدیکه رشوه م  گفتی م  یرپوستیز  ی لیداشت خ  ای
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سرپوش ساکت و  روماندن  که    ییزهایچ  ی گذاشتن 

 !دانست؟یم

لذت  خوب آن  بود! حاال  عل   یبود! خوب  قدرت   یکه   یینمااز 

هم افتاده بود: لذت    د یبه دل جاو  گرید  یبود، به نوعحس کرده 

 !بود. مثل خواهرش زیانگجان یرازآلود. ه یبیاز رق 

بود. هرچند خوب ن  اتشیکردن دروندر پنهان  یعل  ی اندازه به  او

را مهار کند، حرکت    جانشیحاصل از ه  شخندی بود نکرده   یسع

 :دور نماند. گفت یلبش از چشم عل ی گوشه

آدم    شه یمن هم  ی. ولارنییشانسا نم  نیمطمئنم همه از ا -

 .مبوده یشانسخوش

  ی زی دانست. چ  ی زدن طرف مقابلش بود. علمحک  ی برا  حرفش 

را   دینگفت. فقط لبش را کش آورد و سر تکان داد. حرف، جاو

مرد    نیو او دوست داشت ا  دیکشی کنار م  دی ترد  غیاز لب ت
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همان عجالتاً  پرمدعا  بجوان  سؤاالت   نیجا،  و  ترس  و  شک 

 !ذهنش، بماند

 ی چرخمیرا واداشت که ن  یسر، علبازشدن در از پشت   ی صدا

 .بزند

پشت در را کنار گذاشته    اشی اه قیچند دق   دی باالخره ترد  افرا

ب بود. هم  رونیو  رو  کهن یآمده  و    ی نگاهش  مرد نشست  دو 

شروع   اشیبه قلبش چنگ زد، گوش  گریبار د  کیاضطراب  

 .خوردن و حواسش را ربودکرد به زنگ 

پشت    دیو جاو  ی. به علدیشانه باال کش  ی را رو  نیَساک آر  بند

 .لشیموبا دنیکشرونیب ی فروبرد برا  فشی کرد و سر در ک

به   ییپروایداد و با ب  ر یگ   شیهانوک زبانش را به دندان   دیجاو

 .شد  رهیزن خ ی تنهن ییپا

خاطر نبود آنتن قطع شده، به تماس به   دیفهم  کهیوقت  یعل

به  دیجاو و  چشم  یآنبرگشت  رگ   زیه   ی هامتوجه  شد.  او 
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ا  ججابه  ی طور  ز،یت  یتند و نگاه  یگردنش منقبض شد. با اخم

 .به افرا را سد کند دیجاو دید ی شد که جلو

جاو  صورت نگاه  که  مردمک   دیمرد  آن  و  کرد  پر  که را  ها 

  کردندی اش مدستپاچه  دیبا  دادند،ی سوزان را نشان م  یخشم

ه  نیچن   یول نگاه مچ   د ینترس  چینشد.  برعکس، یعل  ر یگاز   .

 !داد   ششیپ  ی الحظه  یچرانبه چشم  بیغر  ینظرش لذتحتا به 

 .شدیبود. کنده نم خیم یعل نگاه

خونسرد  دیجاو با  آورد.  کش  را  آم  ی ای لبش  به    خته ی که 

 :بود، دستانش را باال آورد ییپررو

 ...خب پس -

 :قدم عقب رفتبهانداخت و قدم  نییرا پا  هاآن

 !نیبر یی. انگار قراره جاشمیمزاحم نم گهیمن د -

راهش  کهی فروبرد و درحال بشی دستش را در ج  کی د،یچرخ

 :را تکان داد  گریدست د  کرد،یرا به سمت کوچه کج م
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 .خداحافظ -

آشکار بودند.   یدگیدر  ینوع  یدر نظر عل   شیهاواکنش   ی همه 

  ده یرا د  ش یخطا  یعل  داندیثابت کند که م  خواستی مرد م

. آوردیخود م  ی و نه به رو  کندیم  اینه ح  ترسد،ینه م  یول

که به   ششیپ  ی افقط به کار لحظه نه  شدی! مهوشمندانه بود

کارها-  گرید  ی زها یچ  ی همه   و   یرقانونیغ  ی ازجمله 

  دانستی که او م  یعنیداد:    مشی هم تعم  -شی های کالهبردار

م جلو  کند،ی خالف  ا  ی و  همه  م  نیچشم  را  و   کرد،ی کار 

گ  یتیاهم نشأت   ییپروایب  جورکی.  دادینم  رافتادنشی به 

که دورو -  یرا کامالً با عل  دیکه جاو  یگرفته از قدرت؛ و صداقت

 .کردی برابر م -نبود

 !زی انگجانیه ی مواجهه کی

 .برگشت یعل
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بود که تماسش    یارتباط با کس   ی برقرار   ی درحال تالش برا  افرا

 .را از دست داده بود

. مردکه هم اندام زن دیبود از رفتار جاو  یرفت. عصب  شی پ  مرد

با آن نگاهش وجب کرده  برا  با   ی تمام تو   یشرمیبود و هم 

 !بود دهی خند یعل ی رو

برش   ی بازو و  گرفت  را  بهافرا  زن  ماجرا  گرداند.  متوجه  کل 

 .کردی پرسشگر نگاهش م  ،یبود و حاال متعجب از اخم علنشده

شانه  یعل  نگاه پا  ی از  مانتو   نیی او  نبود.    شیرفت.  بد 

داشت   یها و باسن بزرگفقط ران  .ردیبگ  ی رادیا  توانستینم

 ز ی ت  ی هاچشم  دی ها را از دآن  شدینم  کرد،یهم م  ی که هر کار

 .و آموخته بپوشاند

 :گُر گرفت. باحرص او را پس زد افرا

 !؟یکنی م کاریچ -

 :پوزخند زد  یعل
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 داره فقط؟ بیمن ع دنی نداره؟ د بی ع ننیبب هیبق -

 :مات شد افرا

 !؟یچ -

 تینگفت. دست زن را گرفت و با جد  چیمحکم پلک زد. ه  یعل

 .رفت نیماش ی سوبه یو بدخلق

جاو  گرید افرا،  گمان  برخالف  که  بود  نظر    دیمطمئن  او  به 

لحاظ، صد رحمت به همان ودود! او   نیداشت. و از ا  یخاص

شناس بود. زن   دهیاما در  یکی  نی داشت. ا  ی پاک  ی هاالاقل چشم 

 .سوزاندی را م یعل ن ی . همایحیو ب

جذبه  دهی ترس  افرا شده  ی از  ساکت  باااو،  سخت    حالنی بود. 

متوجه نبوده، چشم   کهیوقت  -یفیحتماً س-  ینبود بفهمد کس

هم . دلش را به کردی حالش را بد م  ن،یاندامش. ا  ی چرانده رو

 .سوزاندیو تنش را م  چاندیپیم
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 ی را به دستش دهد. افرا با دست  نیَمنتظر مانده بود تا آر یعل

عقب گذاشت، بچه را   ی هایصندل  ی را رو  فیلرزان، ساک و ک 

مرد در    یگرفت و وقت  یاز عل  -تا چرتش پاره نشود-محتاط  

  یصندل  ی او، رو  نیسنگ  ی هیسا  ری باز کرد، ز  ش ی شاگرد را برا

 .نشست

 :را دور زد و پشت فرمان جا گرفت. تذکر داد نیماش یعل

 .کمربند -

سختش بود باوجود    یول  دیکش  شی . کمربند را پدیافرا کوب  قلب

 .کند و ببندد می دستش آن را تنظ ی رو  نیَآر

کرد. بعد، کمربند خودش را هم بست.   ش یکار را برا  نیا  یعل

 .د یرا راه انداخت. از پارک درآمد و به جاده کش نیماش

او   رخم یو نگاهش را از ن  دیآور بود. افرا لب گزخفقان  شسکوت

 .. در خود فرورفت دیدزد
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از فکر  یعل از ذهنش    شیپ  ی اقه یکه دق  ی هم در خود بود. 

 ک یعنوان  ودود به  یپاکبود. به چشم  زدهرت یگذشته بود، ح

 !بودفکر کرده زی برانگن یتحس یژگیو

چشم به زنش داشت،    ریزسربه  ی مرد  کهن ینبود؟ از ا  دارخنده 

بود؟ افرا هنوز  تا کجا کوچک شده  ن؟یبود! مسخره نبود ا  یراض

مثل    یکیتمام کار    یرگیبود! و او با ب_زنش_زنش بود. هنوز 

ب  دیجاو ا  گذاشت یم  جوابی را  از  د  کهن یو  که    ی گریمرد 

بود، خوشحال   پاک ودل رو و چشمکم  یخواستار افرا بود، جوانک

 !شدیم

 ی دیوصل شد به نفرت. انگشتانش دور فرمان به سف مشخش

 .رانش نشست ی زدند و مشتش رو

ماند. چشمانش    یپوزخند درون  کیشد. فقط    یناگاه خال به  بعد،

 .شدند یو ته  رهیت
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 ی که همه   شی . آن از دوازده سال پکردیحقارت م  احساس

ز شده   ازین  ی پا   ری عشقش  اله  و  نما  نیبود  که  حاال    ش یاز 

  رتِ یغی ب  کیدرواقع    یول  کردی م  ی زنش باز  ی برا  ی جوانمرد

 !بود  اریعتمام 

بار به    نی. مشتش ادیسر  نییبه پا  اشقهیعرق از شق  ی اقطره 

 .اش فشرده شد معده  ی رو ییجا اش،نه ی س ریز

ز  از افرا که  آنچه در   دش،ییپایم   یرچشمیچشم  نماند.  دور 

داد: مرد از    صی را در زبان بدنش تشخ  دیدینم   یعل  ی چهره 

 کی  ی زی از ه  شتری البته ب  زیبود و آن چشده  شانیپر  ی زیچ

 .بود بهیغر

 ده یحالتش را د  نیمرد در خود گره خورده بود. افرا بارها ا  و

سکوت او نفوذ    ینی بود در سنگکرده   یبود و بارها و بارها سع

بکند؛ و بارها و بارها و  ش یبرا ی دردش، کار  دنیا فهم کند و ب

مثل فوالد   یسکوت عل  ی واره یبارها شکست خورده بود چون د

 !سرد و سخت بود
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به خودب  ،ی ادآوری هم  را  آن   یآن  ی زاریزن  فشار  همه رساند. 

 .حس و احساس حقارت کرد اشنه یتالش ناموفق را بر س

 !ی برابر

پرجذبه   ی فضا و  دو  شانانیم  ی لزج  به   یزن  یناگهان  دنیبا 

خ مرد  ابانیوسط  ج  ی و  افرا  شد.  شکسته  دنبالش،   غ یبه 

 یها ک ی الست  ی را بست. بلندشدن صدا  شی هازد و پلک  ی اخفه

فر  ی رو  نیماش با  شد  همزمان  پر  اد یآسفالت  و   دنش یمرد 

 :زن ی جلو

 !وانــــــهید -

ئل کرد تا مبادا از شدت دستش را مقابل افرا و پسرش حا  یعل

ش و  داشبورد  به  خوشبختانه    شهیترمز  اما  کنند  برخورد 

زبسته حد  تا  کمربند  کرده   ی اد یبودن  مهار  را  افرا  بود.  تن 

و قلبش   دیپر  رونیب  شی هالب  ن یاز ب  نصفهمهیبار ن  نیا  غشیج

 .افتاد نییپا
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 !ها ! من اگه بخوام داد بزنم صدام بلندتره ی ها -

کم پلک  خطر، افرا کم   ی بود. گذرکرده از لحظه   هی مرض  ی صدا

جا بودند: درست  . همان بهیبود و مرد، غر  هیباز کرد. زن، مرض

سفنیماش  ی جلو کامالً  البته  مرد  داشتند.  دعوا  انگار  و    د ی . 

قالب تهشده ناگهانکرده   یبود.  از کار   ر یو متح  هیمرض  یبود 

قدر  هنوز آن   ش،ای او باوجود حرکت انتحار  کهن یمانده بود از ا

باشد! دستانش را باال    یبزند و حتا شاک  ادیقدرت داشت که فر

 :عقب نشست  شده،م یبرد و تسل 

 !خب یلیخب! خ یلیخ -

با   یبرداشتند و نگاه  شانیروروبه  شیچشم از نما  وشوهرزن

 .هم ردوبدل کردند

 ما؟ -
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دستان او،    ی رو  ده یدرازکش   نیَ فوراً به پسرش برگشت. آر  افرا

بود. چشمانش پر از ترس و سؤال بودند و اخم    دهیاز خواب پر

 .داشت یشانیبه پ

اش دارد اطراف  بچه   دانستی. مدی او را در آغوشش باال کش  افرا

فشرد و سرش   نهیاست. پس او را به س  هیو دم گر  سنجدیرا م

هزار    ی تپش قلب خودش هنوز رو  کهنیتا باوجود ا  دیرا بوس

 :سرک آرامش دهد بود، به پ

 .نشد ی زیجونم؟ چ -

 .دی لرزی م شیصدا

 ست؟وونهیدختره د -

 .دیزمزمه کرد و افرا شن  یعل

انگار  اش، انگارنه نقشه  دادنجه ی شادمان از نت  هی رو، مرضروبه   از

  ن یکه دو سه نفر را با کارش ترسانده بود، مرد را کنار و ماش



560 
 

بزرگ    ی خم شد و با لبخند  یسمت عل   ی را دور زد. از پنجره 

 :گفت

 ن؟یسالم! خوب -

 .ماند اشره یمات خ افرا

خواب  نیَآر هنوز  به چشمش  که  را  دستش  پشت  بود،  آلود 

نما باز شد. دندان  ی اخنده   لبش به  ه،یو با شناختن مرض  دیکش

 :اش را به طرف او گرفتانگشت اشاره 

 !یض -

پسرک گرفت    یسواش را به هم متعاقباً انگشت اشاره  هیمرض

 :و سنجد شد

 !نیَآر -

بود بخندد    یعل روبه   ایمانده  به  بزند!  مرد    ره یرو خداد  شد. 

همان هنوز  ناشناس  و  اجوان  هاج  ستادهیجا  با بود:  وواج! 



561 
 

آن نگاهش   ماز  عذر  چهره   خواستی ها  بو  و   یچارگیاش 

 .زدی را داد م اشیوارفتگ

 :گفت هیمرض

عذر!   دمیپر  هوهی  دیببخش - ترسوندمتون؟  راهتون.  وسط 

. مجبور شدم  دیفهمی نم  زادیبود که زبون آدم  یی آقا  هی  ریتقص

 !کنم  شی سخت حال یرو به فارس ی زیچ هی

 .دیزد و افرا لب گز شخندین یمقابل اخم کرد، عل مردِ

 !گریبود د هیمرض

 :بهیشد و چشم دوخت به غر  نهیسبهراست کرد، دست کمر

حال  - إن   تون یاالن  و    همهنی ا  ی خودی ب  ایشاءاهلل  شد  رعب 

 !کردم؟  جادیوحشت ا

اش گرفته  بود که هم خنده   دای شدند. پ  ز یمرد جوان ر  چشمان

گذاشت و سر    یشانیپ  ی است. کف دست روشده  یو هم عصب

 :تکان داد
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 !! لطفاً خانومهیبسه! بسه مرض -

  ک ی خود اعتراف کرد و  شی را پ نیا یقشنگ بود. عل شیصدا

 .را باال برد  شیابرو

 :ن داددست تکا نیَپهن، تندتند رو به آر ی با لبخند  هیمرض

 !ی با ی با -

 :پرت کرد   شیبرا یدست پسرک 

 !اَ -

خم کرد. او   ی بود، سر  اشره یکه خ  یعل  ی کنار رفت و برا  مرد

و دنده را    یخداحافظ  ی فرمان دست بلند کرد به معنا  ی از رو

 .جا انداخت

وسط نگاهشان کرد.   ی نه ی سر گذاشت، از آرا که پشت  هاآن

 !کردندی بودند و بحث م ابانیوسط خ

 :دیپر رون یب اشخنده 
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 نا؟یشونه اچه -

. نفسش را  دییعقب را پا  یدو صندل  نیشانه و از ب  ی از رو  افرا

 :داد رونیمحکم ب

 .گمون نکنم خودشونم بدونن -

و   حوصلهیماند. افرا ب  اشره یخ  هیلبخند به لب چند ثان  یعل

ابروها و  گرفت  گاز  داخل  از  را  لبش  بود.  هم به   شی ملتهب 

 :شدند کینزد

 !ری نگ ی جد ادیبودم. ز  یعصب -

  ی ها بود. از طرفحرف   نیاز ا  ترج یمتوجه منظورش نشد. گ  افرا

رمقش   ی که خورده بود، همه  ی شان و هول بد تصادف  مچهین

 .را برده بود

بود. فقط  یال. ذهنش از کلمه خدینگفت. نتوانست بگو ی زیچ

 .سر تکان داد معنایب
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درختان رفته بود که   ی دره و منظره   ی سردرگمش سو  نگاه

 :برگشت یآمد. به عل  ادشی ی زیچ

داشت.    کاریچ  دمیعمو بود زنگ زده بود. نفهم  یراست  ی وا -

 .میگوش دادیآنتن نم

 :چانه جمع کرد یعل

تماس   میکه رفت  نییپا  ای  زنه،یخودش زنگ م   اینداره.    بیع -

 .باهاش  رمیگیم

. و  دادی بهش استرس م  "رفتنن ییپا"  نیافرا مالش رفت. ا  دل

 .بوداضطراب بود که گنگش کرده نی هم  دیاصالً شا

توان خود    ش،ی هایختگیرهم حال بد و به  نیا  انیم در  واقعاً 

عل  دیدینم آن   شیعمو  ی به خانه   ی با  فقط محض  برود.  هم 

 !یهمانیم

  کرد ی آرزو م  آورد،یم  ادیرا که به    مهیگاه فهبهگاه  ی هاه یکنا

ب ابد کش  تا  برنم  ابدیراه  او را    داشتیو هرگز نرسند! دلش 
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بندیبب بود.  زشت  فه  یادبی.  براسال   مهیبود.   ی مادر  ش یها 

از    نیحسش هم  نیترهرچه بود، صادقانه  یبود. ولکرده  بود. 

 !شدیم خی ش ستن هروشدن با مادرشوهرش مو بفکر روبه 

. زمان هم. دادینم   تیاهم   یخواه کسبهاما هرگز به دل   یزندگ

  کردی بود تا زودتر از آنچه فکر م  یلحظه غفلت کاف  کی پس  

 !به مقصد برسند: خوابش برد

عل  یختگ یگسازهم   جورکی  ی تجربه  مانده    یبود.  که ساکت 

پشت به  سر  او  ب  هیتک  ی صندل  یبود،  به  و    ره ی خ  رونیداده 

ها از  سنگ ردشدن درختان و تخته   ،یرگیخ  نیبود. بعد اشده

از آن رها شود،    خواستی که م  ی چشمانش، فشار اضطراب  ش یپ

بردند.    هاو را به خلس  شیهایخواباز کم  یناش  یِ گرما و خستگ

 ی و صداها  دندی تپ   ش یهات داد، گوشآب دهانش را که قور

م آن   انیجر  ی صدا  انیاطراف  در  اهوا  و  شد.  گم   ن ی ها 

که درختان   یبود، جهانشده  یرواقعیکه غ  یشدن از جهانکنده 

جاده سر   ی هاچی واپچ یو پ  شدندی و آسمانش از کنار آدم رد م
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ش همه بم و نامفهوم  یکه صداها  یو جهان  دادند،ی را دَوَران م

 .بودند، زن خسته را به دامان خواب انداختگزا شده دل و 

را   نیَوزن آر  ینیبود که سنگ  نی که حس کرد ا  ی زی چ  نیاول

نم ا  شیها! پلک کندی حس  به   نیاز  باز شدند و  شوک  ضرب 

  ی داریانگار او را از عمق خواب، عمق ناخودآگاه، به ب  ی اضربه

 .کامل، به خودآگاه هل داد

ازشان ساخته    ی ادیبودند. کار ز  نیگرفته و سنگ  شیهاگوش

چشم پس  اول نبود.  برا   یجاسوسان  نیها  بدنش  که    ی بودند 

با    ییاز جا  اشی درک اطراف به اطراف فرستاد! نگاه خال که 

  ن ییخودش است حرکت کرد، پا  نیسقف ماش  دیفهم  ریتأخ

  ر یکه آخرش به مس   دی رس  میدار و مستقکش   یابان یرفت و به خ

بود، به   ا یدر  یهم آب ریآن مس  ی سو و آن   شدیوصل م   ی گرید

وار رد شدند  ها شبحها و آدم ها و درختو مغازه   دی راست چرخ

نوشته کلمات  روو  دکان  ی شده  بدون    ای ها  سردر  بنرها 
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پشت  یو ماند: عل دیشدن خوانده شدند، و به چپ چرخ درک 

 .فرمان بود

. مغز از  دنیبیبه باال م  نییکه دارد مرد را از پا  گفتیم  نگاه

عقب    اشی صندل  یکه پشت  دیرس   جه ینت   نیها به اداده   ل یتحل

 !استبرده شده 

کوبش قلبش و ضعف    توانستیبود. م   ارتر یزد. حاال هوش  پلک

  یی سرما  ک یرا حس کند. و    یناگهان  ی داری تنش از ب  ی و رعشه 

 رون یب  ی نبود چون هوا  یهم بود که از نظر مغز بودنش منطق

منبع    صی کولر نگاه کرد: تشخ  ی هاچه ی بود و گرم! به در  یآفتاب

 .سرما

کارا  شیوپادست  خواست آزمودن  بدهد:  تکان    ی اعضا  ییرا 

 !بدن. نتوانست

  ش ی وپاهانگاه کرد. دست  نییگشاد شدند. به پا  ش یهامردمک 

 .بودند  نیسنگ یباز ول
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کرد سرش را از   یکرد از حالت درازکش خارج شود. سع  یسع

ت  ی صندل  یپشت کند.  باعث   دن یرکشیجدا  گردنش 

 .چشمانش شد رفتنی اهی و س شیهاگوش دنیکشسوت

  ر ی. بازهم گردنش ت شتری ب  اطیبار با احت   نیکرد؛ ا  یسع  دوباره 

 .دیکش

کرد آن    یشد و سع  ره یاز حرکت گردن، به دستش خ   دیناام

 .نخورد یانگشتش هم تکانک  کیرا تکان بدهد. نشد. حتا 

بود؟ پس چرا درد گردن را حس  بند رفت. فلج شده  نفسش

 کرد؟ یم

بکَنَد. نشد. انگار پوستش به   یتالش کرد خود را از صندل   باز

 ک یهرکدام    شی ها و پاهابود! دست  دهیچسب  یصندل   ی پوسته

 .تُن وزن داشتند 

تر کرد. قلب بزرگ شد. ضربان قلبش را هرچه کوبنده  ترس

گلو باال آمد. راه هوا را بست.   انی بزرگ شد. ورم کرد و تا م
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را میتنگبغض. وحشت. نفس قلب  انگار که  تقال.  که   دیدی . 

م  نیع باد  و    توانستینم  ی ول  شدی بادکنک  بخورد  تکان 

بگ   شیجلو ت ردیرا  حتا  باعث   دنیرکشی.  هم  گردنش 

باز ورم ب شدیوضع نم  نیا  شدنقفمتو باز درد.  . حاال  شتری. 

بود  شده   دهیبر  ش یصدا  گریحاال د.  دیتپی گوشش م  ی قلبش تو

نبود    ییبزند و کمک بخواهد. حاال هوا  غیحتا ج  توانستیو نم

پ  روشن  روز  س  شیو  اشباح  از  پر  و شده   اهیچشمانش  بود 

و    دیرسیکردن فقط به درد گردن محرکت   ی برا   شی هاتالش

 ...و خواستیبرنم  ییصدا شی هااز تکان لب 

 !بـــــــــوم

 .دی کتر اشیبادکنک قلب

برداشت اما با مهار کمربند باز به   زی زن از وحشت به جلو خ  و

.  دیکش   ریت  اشی قفل شد و گردنش از حرکت ناگهان  یصندل

 :آن گذاشت  ی افرا دست رو
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 !آخ -

 .بوداز درد درهم شده  صورتش

 شد؟ یچ -

 .بود یعل

 .نبود ش یهادست ی رو  نیَآر

 .بودپارک شده ابانیخ ی گوشه نیماش

 .بوداو عقب برده شده  یصندل

س   رونیب اشباح  از  پر  و  و شرج  اهیکدر  پرنور  بلکه  و    ینبود 

 .سربر بود حوصله

 .بود دهینترک یول دیتپیمحکم م قلبش

 .دیشنیم تر ی صداها را واقع یگرفته بودند ول شیهاگوش

بود و چقدر خوب بود که   ی عاد ی لعنت  ی ایهنوز همان دن  ایدن

 !همان بود
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و تنش    دیکش  یبه آسودگ  یمنقبض زن وارفتند. نفس  عضالت

را رها کرد. فشارش افتاده بود و دهانش تلخ بود و گردنش درد  

 !فلج نبود گریالاقل د  یول کردیم

 افرا؟ یخوب -

رو  یعل  به شده  ی که  خم  زد. صورتش  پلک  کرد.  نگاه  بود 

 :بود بهیغر شیصدا

 .بودمک شده بخت -

باشد، به خود گفته بود  را به او گفته   نیا  کهنی از ا  شتریب  انگار

 .تا مطمئن شود که خطر گذشته است

داشبورد گذاشت    ی دستش را رو  ی تو  لونیسر تکان داد. نا  یعل

 :و کمربند افرا را باز کرد

 !نیبش -

لحظه هول دوباره از جان زن گذشت که نکند تنش تکان    کی

را باال بکشد و صاف   ینخورد؟! ول تکان خورد. توانست خود 



572 
 

ت ندیبنش باز  اما  گردنش  مهره دیکش  ر ی.  انگار  شل   شیها. 

 !. با دست نگهش داشت خوردی بودند. انگار سرش لق مشده

[21.01.21 18:37] 

 صدودو #

 :دی پرس یعل

 کنه؟ی گردنت درد م ه؟یچ -

سر تکان داد که نفسش پس رفت و متوجه   یحواسی با ب  افرا

 !سردردش هم شد

 .بده هیتک -

 کهن یشد. هم   له یرا به حالت اول برگرداند و    ی صندل  یپشت

گردن از تحمل وزن سر خالص شد، زن دوباره توانست نفس  

 .بکشد

جنب   نیاول  بعد تکه  اش ده یحس  ب  ی نبود  بود.   هوایجانش 

 :زمزمه کرد
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 .نیَآر -

وسط به عقب نگاه   ی نه یاز آ  ،ی حرف عل  دنیهمزمان با شن   و

مخصوص نوزاد.   یصندل  انیم  دهیکرد. پسرش آنجا بود؛ خواب

 .افرا تکرار شد ی نفس آسوده 

بب  - برد.  خوابش  تو  قبل  بود  ی وقت  نمیاون  اصالً    ی حامله 

 د؟یخوابیم

سر زد. نگاهش به پشت   شخند ی نگاه کرد. او ن  ی به عل  متعجب

 :پر از عشق بود

م   همهنیا - فقط  که    نیا  ینشونه  تونهیکمبود خواب  باشه 

 !ستکرده خسته  ااومدنیدنکه صرف به  یپسرمون از وقت 

 ان یبه م  ری. غم اما فوراً شمشدیپر  رونیلب افرا ب نیاز ب  خنده

ا فروبرد:  پدر   همنیقلبش  ه  ی از  باردار   چیکه  دوران   ی از 

 !دانستیپسرش نم ینیهمسرش، دوران جن
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به   نگاهش برد.    ی سورا  غذا   یعالف"پنجره  ط  ی و  و    ور یدام 

از سردر بزرگ پر از عکس گاو و گوسفند    اریاختی را ب  "یحیذب

 ادش یتا    دیطول کش  یگندم خواند! کم  ی سه یو مرغ و کاه و ک 

 .ده یآشنا را قبالً کجا د ر ی تصو نیا دیایب

 :گرد شدند چشمانش

 !دمیخواب یلیخ -

 .دینشن یبا خود بود. عل اشهیواگو

 :قرار گرفت دشید ی جلو ی اوه یآبم پاکت

 .کمهیبخور  -

عل   ی صدا را   یآرام  پاکت  کردند  وادارش  دهانش  بد  و طعم 

 .را به دهان برد و مک زد ی. نردیبگ

دوباره  ..زدنمک وقت  ن یَآر  ادی.  را    یافتاد  پستانش  نوک  که 

 !را گاز گرفت ین ار یاختی. بگرفتیو گاز م دیمکیم
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 ی جابه  یدنینوش  افتیاز در  اشی خال  ی لحظه که معده  همان

ب کرد،  اعتراض  و  مالش رفت  صورتش    ی جلو  یتییسکویغذا 

 :زد ی لبخندم یگرفته شد. ن

 .یمرس -

 .را به دهان برد یداد و ن هیتر نشست. تکراحت  یعل

در عرض چند    یافرا، پاکتِ در دست عل  ی نهیطمأن  برعکس 

ب  یخال  هیثان و  مچاله شد   لقمهک یسهمش    ی هاتییسکوی و 

که   یقدرت  نیاز ا   شهیسرعت تمام شدند. زن همو به  لقمهکی

بلع در  م  دن یاو  اگر  و  مبه  خواستیداشت   برد،ی کارش 

 !شدی م زدهشگفت

خورد.    گرید  تییسکویب  کیو    دینوش  اشوهیاز آبم  گرید  یکم

بود. رفته و طعم دهانش عوض شده   اشی و تشنگ  یزهر گرسنگ

بردارد. باز    هیکرد تک  یداشبورد گذاشت و سع  ی پاکت را رو

 .دیکش  ر یگردنش ت
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  مه یبا فه  ییارویبود. اضطراب روبود. خسته شده شده   نازکدل 

 !آراسته بود  زیدرد گل را به سبزه نگردن  نیکم بود که حاال ا

شد که تحمل درد   ی بغض کرد. مچاله شد. مثل نوزاد  یآنبه

 .طاقتیشد و ب یندارد. خال

را که آن   یبه عقب خم شد. بالشتک  یدو صندل  نیاز ب  یعل

شده  رها  بپشت  و  برداشت  جلو  حرفیبود،  بااشاره  افرا    ی و 

د کرد. مرد بالشتک را در حدفاصل گردن او  گرفت. زن سر بلن

 :فروبرد یتا صندل

 .شهی بمون، بهتر م کمهی -

 ی حوصلگی را برداشت و با ب  اشوه ینگفت. پاکت آبم  چیه  افرا

 .مک زد 

اگر همه   رهیخ  یکم  یعل او را    ی نگاهش کرد. حتا  عمر هم 

نگاه اضطرابش را بخواند. اخم   کی در    توانستیم  شناخت،ینم
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  قدر ن ینه، بدون شک حق افرا نبود که ا  ایاو بود    ر یکرد. تقص

 .عذاب بکشد ی زی از هر چ

ج   دست س  بشیدرون  قاب  را    کارتمیفروبرد.  آن  سند  و 

 .افرا گذاشت ی پا  ی را رو میدرآورد و فقط س

 :دی متعجب به او برگشت. پرس زن

 ه؟یچ نیا -

 :را چرخاند  چیو سوئ د یشاش را باال کچانه یعل

 .خوبه  شیده . اون باال آنتن رانسلهیا -

 خواستیهم بود که نم  لیدل  نی به هم   قاًی. و دقدانستی م  افرا

آن باال بود  یوقت خواستیباشد؛ دلش نمداشته هانیاز ا یکی

راحت   -گرید  ی ها در جنگل بود و چه وقت   کهیحاال چه زمان-

 .در دسترس باشد

عل   اشی عصبان  نیهم از  کاریکرد  در  او  انگار  بهش   ی .  که 

 :آلود گفتبود! اخمدخالت کرده  مشورتیمربوط نبود ب
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 ؟ ی مگه من خواستم بخر ی. ولدونمیم -

 د ی کش  ی . بعد، نفس بلندماند  اشره یخ   قیو عم  هیچند ثان  یعل

 :و دنده را جا زد 

 .نده یشو به کسشماره  یباشش ولداشته -

 :پوزخند زد یشاک افرا

کرد - دارهمه   ی دقت  م  ی ش  دستور  کارو   نیا“  ؟ی دی بهم 

 ؟”بکن، اون کارو نکن!

لحن نرم و    حالنیبرنداشت. باا  شی رو  شی پ  ری نگاه از مس  یعل

 :بود ایصد نگاه گو ی اندازه به اشانهیجوی آشت

 .خوامی معذرت م -

 .مات شد  افرا

 :ادامه داد یعل
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بشه   رید  کهنی. اگه قبل ادونمیمنم، م  تیآشفتگ  نیباعث ا -

کس    ی و پا  دیرس ینم  نجا یاصالً کارمون به ا  شد،ی چشمام باز م

 .رو  نایا  دونمی. خب؟ مشدی نم دهیوسط کش ی اگه ید

 :به زنش انداخت ینگاهمین

شماره رو به    نی باشه؟ ا  ر،یجبران در نظر بگ   جوره ی  نویپس ا -

بشه    رید  کهنی . و باهاش قبل از اینده اگه نخواست  کسچ یه

 .مشاور زنگ بزن هیبه 

 :کرد اخم

حالت  کهنیافرا. پس قبل ا مکهی داره جونتو م یآشفتگ نیا -

 .باش بیآس همهن یبدتر شه، فکر درمان ا

[21.01.21 18:38] 

 صدوسه #

 :ترآرام  شی بود و صدا تریزن طوالن  ی بار رو نیا نگاهش

 . باشه؟ینفس بکش کمهی یبتون خوامیم -
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 نه یو ک  ت ینشسته، عصبانانداخته بود: واداده، عقب   ر یشمش   افرا

مرتبه وجودش را  نیکه ا ی. بغضشدهم یرا فراموش کرده، تسل

شدن بود.  نه... از حس درک   ،ی مهربان  افتیلرزاند، از حس در

ضع   کبارهیانگار   که  بود  گرفته  برا  ف یمجوز  و   ی باشد 

بنش  شیهای خستگ پا  ا  ندی از  تکه با همان جان تکه  کهنینه 

 دن یکشادامه دهد؛ انگار مجوز نفس   دنی استوار بماند و به جنگ

 !گرفته بود

 :را برداشت. زمزمه کرد  کارتم یدهانش را قورت داد و س آب

 .باشه -

 :داد حیلبخند زد. توض یعل

م  - االنم  کن  یتونیفعاله.  استفاده  کنم  یازش  فکر   کممهی. 

 .زهیباشه؛ جاداشته  ینترنت یا ی بسته

 :را باال برد ش یابرو کی افرا

 و به نام توئه؟ -
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 :شد شخندیمرد، ن لبخند

که به اسم منه   یکارتمیس  یکیبه کوچ  ی زیچ  هیداره    یبیع -

 بمونه؟ تیتو زندگ

 :دیپشت گردنش کش یزد و دست ی اخنده تک 

ما  گمیم  یعنی - دار  هی... خب  و    نیَآر  ی! وقتمیپسر  هست 

 خوره،یبرنم  ییکه به جا   میس  هی  شه،یتر مروزم بزرگروزبه 

 ها؟ 

بگر  دی با  د ینفهم  افرا فقط   یعصب  ای  دی بخندد،  پس  شود! 

 .نگفت  ی زیغره رفت و چچشم

به    نش،یَپسر داشتند! و البته که پسر او، آر  کی ها  که آن  البته 

 خورد؟ ی به کجا برم کارت میس  ک یهم بود! پس واقعاً  ی نام عل

  همه نیکرد ا  یبه قاب زردرنگ، نفسش را رها کرد و سع   ره یخ

 !البته شدی فکر نکند. اگر م زیچبه همه 
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انجام داد و  را    ماتشیرا کوچک کرد و کار گذاشت. تنظ  میس

 .را امتحان کرد. بعد لبخند زد شی هااتصال داده 

چپ  اط یبااحت  یکم به  را  حاال  گردنش  خماند.  وراست 

تکه   توانستیم انگار  اما  دهد  کار    انیم  یچوبحرکتش  آن 

سر بچرخاند    ی حد   کی از    شیب  توانستیگذاشته بودند که نم

 .ببرد نییباال و پا ای

  ر ی . افرا او را زخواستیم  ”مَه“ آلود  بود و اخم شده   داری ب  نیَآر

 .د یگرفت و سرش را بوس نهیس

ا  دهیرس  شیعمو  یبه خانه   گرید تمام  و در  مدت    نیبودند. 

رو بود  مانده  او  تماس یعل  شنهادی پ  ی ذهن  با  :    ک یگرفتن 

اول  اجتناب  چه  اش،ه یمشاور.    ش،ی هامیبگونخواستنش، 

برگشته و   یاضطرابش گذشته بودند و حاال همان استرس قبل

 .برده بود هیرا به حاش یعل شنهادیپ

 !میعظ ی هم خانه  نیا
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 .لرزه دوباره به جان افرا افتاددل موج

بود اما نبود که ذهن افرا از او ساخته   ییوالیآن ه  مهیفه  البته

همه به نگاه   ی هرحال  و    ش یعموزن  زودرشتیر  ی هارفتارها 

فروم دلش  به  خار  تجربه رفتی مثل  نبود.   ی . دست خودش 

چشمش را ترسانده و   ،یعل  ابی مدت و در غ  نی ا  ی هایهمانیم

با که  بود  باورانده  ناخودآگاهش  فه  دیبه  تا   مهی از  بماند  دور 

  ار یاز مرز ناهوش  ی. واِلّا او که خود مادر بود، اگر کمندینب   بیآس

 ی هازدن بالبال   ی همه   ند یبب  نستتوایم  رفت،ی خود فراتر م

در    شهیر  -گذاشتیپا م  ری که گاه حد انصاف را ز-  شیعموزن

 .دارند  اشی مادر

  ی خود بود. برا  ِیمادر  ر یهم اس  مه ی! فهنیبود ا  ب یچه عج  و

بب  توانستینم  نیهم گذشته  مثل  را  در    ندیافرا  چون 

مقدم  پسر  او  عزناخودآگاه  و  اگر    زتریتر  پس  بود؛  عروس  از 

 !عروس بود شکی بود، مقصر ب دهیپسر از هم پاش یزندگ
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عل  زن به  و   یتا چشمش  انداخت  او  گردن  در  دست  افتاد، 

که شانه خمانده بود تا در    یباران کرد. علسروصورتش را بوسه

 :دیا بوساو ر ی دسترس مادر باشد، فقط شانه و گونه

 ؟ یخوب -

که انگار جز   مهی که راست کرد، برق نگاه و لبخند خاص فه  قد

دل افرا را مچاله   داد،ی را نم  ی گر ید  کسچ یپسر کوچکش ه

  !کرد

محبت و عشق ناخودآگاه    کیواکنش مادرانه.    کیبود.    نیهم

. اما آن شدیم  افتی  هیما  نیا  نیَبه آرکه در دل افرا هم نسبت

سوزاندن   ی مادرِ جوان، ازعمد و برا  نیدر نظر ا  دیمادر موسف

 !بود دهیچسب  اشیبه عل طورن یدل ا

نثار عروسش کرد، در چشم افرا سرد و    مهیکه فه  ی لبخند  و

 :بود یمصلحت

 !جان؟مامان یتو خوب -



585 
 

ناگاه احساس پسرش پنهان کرد. به  ی صورتش را در گلو  افرا

کنده  کرده   یگسستگ  ،یدگیبر  ،یگانگیب از شدهبود.  بود 

 ی اخاطر توجه و محبت مادرانه خانه. چرا؟ فقط به  نیا  ی هاآدم 

  یعل  ی هاخونهمه هم  هانیبود؟ البته. اکرده   افت یدر  یکه عل

افرا که بود؟ فقط پسر خبودند. و هم   ن یَ. فقط آرودشخون 

  شتر یاش. پس هرچه بماهه   ازدهی  ی خودش. فقط و فقط بچه

 ی ار از او انتظار داشت با همهکه انگ  ی طور  دیبه کودکش چسب

 !محافظت کند  بشیاز مادر غر اشیکوچک

 :دست داد مهیفه با

 عمو؟زن یشکر. شما خوب -

افرا چسباند. افرا حتا از    ی اش را به گونهخم شد و گونه  مهیفه

در  نیهم سرما  هم  ا  افتیحرکت  گمانش  که   نیکرد؛  بود 

 .ستی اش محض ظاهرسازهمه 

 .گرفته بود میرا عظ ش یکنار رفته بود و جا یعل
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واقعمیعظ لبخندش  و  افرا عقب نشست  بغض  پناه.  عمو.    ی. 

 .شد

چسباند    نهیعمو به برادرزاده مهربان بود. سر افرا را به س  نگاه

 :دیو بوس

 دخترکم چطوره؟  -

 :دوباره آمد بغض

 .خوبم عمو -

 .شد نییپشتش باال و پا ی رو   میعظ دست

گونه  مهیفه از  آبدار  ماچ  تا  بچه   نیَآر  ی دو  و  بود  گرفته 

و پاک   دیکشیطور که بااخم و اعتراض صورتش را پس مهمان 

به   یمادربزرگ، دودست  ی به دستان درازشده   توجهیب  کرد،یم

 .بود دهیگردن افرا چسب 

[21.01.21 18:38] 

 صدوچهار #
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را   قشیلبخند عم   یسختخنک از دل افرا رد شد. به  یمینس

آر تا  را کنترل کرد  را به خود نفشارد و   نیَپنهان و خودش 

 یی هابود که پسر کوچک از بوسه  نیا  قتیمحکم نبوسد. حق

افرا آن    ی برا  یول   آمدیبدش م  کردند ی م  سیکه صورتش را خ

ا فه  کهن یلحظه  بغل  برود  نبود  حاضر    ک یحس    مهی بچه 

  ی را داشت! و برا  یواقع  ی خانواده  ک یحس داشتن    ،ی روزیپ

 !شکست بود کیاتفاق شکل  نیا مهیفه

 .رفتند داخل

از تعجب باال    شی به سالن خلوت انداخت و ابروها  ینگاه  یعل

 :دندیپر

 ن؟ومدهین هیبق -

را به سمت اش گذاشت و او  برادرزاده   ی شانه  ی دست رو   میعظ

 :کرد تیها هدامبل

 .بابا نیبش -
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 :جواب پسرش را داد مهیفه

اومده - عکس رفته  قهیدق  هین.  چرا،  و  بزنن  دور  ساحل  ن 

 .رنیبگ

[23.01.21 20:45] 

 صدوپنج #

آر  افرا و  خواستار    نیَنشست  خودش  نشاند.  خود  کنار  را 

شدن وزن کودک از  کم   حالنیبود، بااگرفتن پسرش شده بغل

 .بکشد یبه آسودگ یدور گردنش باعث شد نفس

افرا نشست و عروسک   ی مبل کنار  ی رو  مهیبا تعارف فه  یعل

زد، خم   ی اخنده . تک دیکش  رونیخود ب  ریرا از ز  یکوچک بارب

 :رفتگ نیَشد و آن را به طرف آر

 .کن ی بابا! باز ایب -

 :شد رهی عروسک خ ییطال ی ابرو باال برد و به موها پسرک 

 اَ؟ -
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کرده   یگرفتگ کالفه  را  افرا  حبس گردن،  نفس  با  مانده بود. 

 :گفت

 .دهنش ذارهی نده بهش. مو داره. م -

کنجکاو  ن یا  نیَآر  یول با  نکرد.  را  گرفت.    ی کار  را  عروسک 

پالست  ب  اشیکی صورت  نوک  به  با   ینیرا  و  چسباند  خود 

خنده زد و بالذت    ریدرشتش براندازش کرد. بعد ز  ی هاچشم

هم با تالش    تی دادن عروسک و درنهاتکانشروع کرد به تکان

 !سرش را از جا کَند  ادیز

اش مبل گذاشته، نوک شست و اشاره   ی دسته   ی آرنج رو  یعل

چ  لبش  به  مرا  فقط  و  فهدیخندیسبانده  صدقه قربان  مهی. 

  ی و وقت  کردیبا لبخند از پسرک حرکت م  میو نگاه عظ  رفتیم

پر    د،یرسیم  کرد،یرا آشکار م  یبه صورت افرا که درد پنهان

 .از غم شدیم
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بارب  نیَآر سر  و  تو  یتنه  هرکدام  طرف   کی  ی را،  به  مشت، 

بال را سر    نیکه انگار خودش نبود که ا  ی مادرش گرفت و طور

سرزنش  ی بازاسباب  با  آورده،  به    یمردم  شخص    کیخطاب 

 :نامعلوم، گفت

 !اَاَاَ -

 :ماند اشره یخ  زشدهیر ی هابا چشم  افرا

ل ”اَاَاَ“ - بود؟   یک“  ،یگیبعد م  ،ی رو خراب کرد  ای؟ عروسک 

 ؟”بود؟ من نبودم. یک

 :مادر زد ی عروسک را به پا ی اخم کرد و تنه  نیَآر

 !بَد -

و خراب    یسرعت آن را وارسرا که به   ی ای بازهم، اسباب   بعد

اش را سر برده باشد، دور انداخت که  بود، انگار که حوصلهکرده 

بگ  رشدهی غافلگ  ی افرا را  آن  حرکت    ردینتوانست  با  فقط  و 
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تکه خم  ی برا   اشیناگهان دو  برخورد  با  همزمان   یشدن، 

 :دیکش  ریگردنش ت ،یجلومبل ی اشهیش ی عروسک به لبه 

 !آخ -

 :نگاهش کرد یبانگران میعظ

 کنه؟ی شد بابا؟ گردنت درد م یچ -

ا  قبل عل  کهن یاز  دهد،  جواب  را    یافرا  خود  پشت  کوسن 

 :برداشت و به زن اشاره کرد که تنه عقب بکشد

 .بده هیتک -

 :گردن او فروبرد و جواب پدرش را داد ی در گود را کوسن

 .گرفت گردنش ن یهم ی خوابش برده بود، برا نیتو ماش -

 ی از حرکت پسرش برق زده و لبخند  مهیآنکه چشمان فه  با

ام از    ی رو  ی دواری از  صورتش  بود،  نشسته   ی ادآوریلبش 

 :جمع شد د،یکشی که عروسش م  ی درد ی تجربه 
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بعدش   نم،یشیکه م  نیتو ماش  شهیبَده! منم هم  یلیخ  ی وا -

 .کمر و گردن ندارم گهید

 :گفت یشناسزد و با وقت   شخندین میعظ

د - شما  خانم   یسن  گهیخب  گذشته  طبازت   ن یا  هیعیجان! 

 .ی شده  ریدردا. پ 

آمد. ح  مهیفه به همسرش چشم   زدهرت ی بدش  غره و دلخور 

  م،ینگاهش از عظ  برگرداندن  ری قروچه کرد. در مسرفت و دندان 

  ش ی پ   یدختر از مدت  نیچشمش که به افرا افتاد، اخم کرد. ا

شوخشده  بهیغر  شیبرا و  هرچه   میعظ  یبود  او،  مقابل  در 

  ی به رو  االتهابش ر  حالنیزن گران آمده بود. باا  ی برا  شتریب

 .اوردیخود ن

بود و گرم! نه از اش را خورد. دلش خنک شده هم خنده   افرا

 ی بودن جواب او و ناراحتشکناز دندان   شتریمتلک عمو، که ب
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 ی حاصل از رقابت   یبدجنس جورکیبود! عمو خوشحال شده زن

 .یرپوستیز

تک  شدنن یسنگ و  طرف   یعل  ی سرفه جو  دو  به  سر  و 

ند که فهماند  می دادن نامحسوسش رو به پدرش، به عظتکان

بهتر   انیجبران و ب  ی درست نبوده. برا  ،یحرفش گرچه شوخ

فه اما  کرد  باز  دهان  و   مهیمنظورش  شد  پا  نداد.  مهلت 

 :گفت  کرد،یآشپزخانه کج م ی سوراه به کهی درحال

بخور  یطالبآب  - با هم  معلوم    نایا  یول  میگرفتم گفتم همه 

 .نیتازه کن ییالاقل شما گلو  ارمیکجا موندن. ب ستین

 :بود رمقی افرا ب ی صدا

. بذار  میخورد  ییزای چ  ه یراه    ی عمو. ما توزحمت نکش زن  -

 .بعد ان،یب هیبق

وقت  یتوجه  مهیفه فقط  ن  کهینکرد.  به   زیخم یافرا  تا  شد 

 :جا بماندکمکش برود، اشاره کرد همان
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 .دردتبا اون گردن نیتو بش -

رانه داشت. افرا  ماد   یول  یعصب  حوصله،ینرم، ب  ی تشر  حرفش

آب شد و از    مهیبه فهدور قلبش نسبت   خی. هم  ختیهم ربه

حاضربه بغض  او  کمرنگ  کش  راقشیمِهر  از    د،ینفس  هم 

 .آمد  اشیشانیچندپهلوبودن لحن او اخم به پ 

از    شتر،یگرفته بود و از آن ب  ی انرژ   یعل  دنیواضحاً از د  مهیفه

دسه  ی خانواده  کی   ی ظاهر  یپوسته   دنید از    دن ینفره؛ 

  ن ی بار هم بود البته. اول  نیاول  ن یافرا و پسرشان. و ا  یهمراه

کامل،   ی خانواده  ک ی  د؛یدیها را با هم مبود که او آن  ی امرتبه 

 .دیدیپدر و مادر و فرزند، م

- از همسرش و حتا افرا را    ی دلخور   ،یبا همان سرخوش  پس

  ی بایز  ر یتصو  ن یکردن اقصد خراب   یرحمیزعم او با بکه به 

عقب راند. وارد آشپزخانه شد و بلند    -نفره و طالق را داشتسه

 :کرد ی گذارو سرحال گله 
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بهش   ی سر  هی دارم، دلش برام تنگه، برم    یمامان  هی“  ،یتو نگ -

ت که بهونه  شی دو هفته پ  ش،ی هفته پ  هی! تا  آقای ها، عل”بزنم

تهران،  همو  ی موند  ایبود. بعدم    تیمأمور هم که   یوقت  این 

  ی ... رفتیو باز رفت  ی سر زد  هیبدوبدو    ،ی اومد  ی گرفت  یمرخص

 !وفایب ی ت. اوبچهزن  ش یاون باال، سر کوه؛ پ

[23.01.21 20:46] 

 صدوشش #

بود! و حاال که شروع  کرده   دیتأک  ”توبچه زن“   ی که رو  البته

درهمان کرده  گفتن،  به  لبود  که  در    شدهده یچ  ی ها وان یحال 

 بینصی افرا را هم از سوز دلش ب  کرد،ی را از پارچ پر م  ینیس

 :نگذاشت

هم - خودته.  مثل  که  م  ی جورنی زنتم  بدوبدو   آد،یبدوبدو 

  ن یکه تو ا  ه،یچ   گذره،ی ما بهش بد م  شی پ  دونم ی. نمرهیم

نبودمدت ک تو  ا  هی  ی ه  البته حق    شی پ  نجای شبم  نموند.  ما 

 شه یآدم خودش تنها معذب م  ست،یشوهر آدم ن  یها. وقتداره 
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باشم  وشعمهم من زن یمادرشوهر؛ حاال هرچ ی بمونه خونه

 .عموش ی خونه نجایو ا

عالوه  افرا شد.  نشانده  آتش  منظورهابر  فه  ی بر   مه،یآشکار 

داشت او را    یسع   شیعموبود که زن   افته یرا در  نیوضوح ابه

انگار  وشوهر بداندشان؛ انگارنه بچسباند و هنوز زن  یزور به علبه

 !شده  ی زیکه چ

 دیشدند. قلبش کوب  دیکل  شیها هم فشرد و دندان   ی رو  پلک

 ش یعموحرص و خشم. زن  ی هاسوختند. نشانه  شیهاو گوش 

بود رده شروع ک  شه یاز هم   پرواتریب  یلیزود و خ  یلیبار خ  نیا

 !انداختنبه متلک 

 !بودرا هم انتخاب کرده  یعجب موقع مناسب و

که دارد   دندیدی. مدندیدیافرا را م  -میو عظ  یعل -و پسر    پدر

هکندیم  ی خودخور و    ی زی چ  توانستندینم  شانکدام چ ی. 

!  اطیچون پسر در موضع اتهام بود و پدر در موضع احت  ندیبگو
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و مجبور بود سکوت کند و   دادیمادر حق م  ی هابه گله  یعل

قبلش مجبور بود دندان سر جگر بگذارد   یخاطر شوخبه   میعظ

و شرمندگ ب  ی هااز حرف   اشی و خشم  تاب  را  و   اوردیزنش 

 .اش عذر بخواهدفقط با نگاه از برادرزاده 

 ی در درگاه آشپزخانه ظاهر شد، عل  دستبهین یکه س   مهیفه

 :فوراً برخاست و به کمکش رفت تا جو را بشکند 

 شه ی هم  ن؛یشناسی! کار منو که مگهید  دیمن. ببخش  نیبد -

 .میجبران کن   می. عوضش حاال مزاحم شدهی باعث شرمندگ

بااخم و نوک انگشتان  میرا که رو به پدرش گرفت، عظ ینیس

ول افرا  انداختن.  باال  چانه  و  زد  نه   شانهیاندمصلحت   یپسش 

 .برداشت یوان یدلخواهانه، ل

 :گفت  یبازهم خطاب به عل مهی لحظه فه همان

 ...یم  یه م؟یشناسیگفته ما کارتو م ینه واال. ک -
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به مرد   ی اغره باعث شد لب فروببندد و با چشم  میعظ  ی اشاره 

  ف یتکل  نییوتَخمش تعو بعد با اخم  انداختیم   که اول متلک

 .را تمام کند  شیهات یشکا کرد،یم

بود باعث شده  ن یمستقل و مغرور داشت. هم  ی تیشخص  نیَآر

ب  لیمیب دارانسبت  توجهیو  خرابش  -  ی گر ید  ییبه  که 

اسباب   نیماش  -بودکرده  بخواهد. حاال    ی های باز و  را  خودش 

 :گفتیلب م  ریو ز   زدیافرا م  ی بود که به پا  ی اقه یهم چند دق

 .تید -

تو  مادر برود  برا  ی اما حوصله نداشت    ی ساک پسر را بگردد 

ملتهب بود و دلمشغول غم    ی. از طرف نشیماش  دنیکشرون یب

و   نامفهوم  کلمات  با  مدام  وا“خود.  بهت   سایباشه،  بعد  فعالً. 

 .دواند یو را سر ما ”.دمیم



599 
 

هم باعث    نیو غد داشت. هم  کدنده یمغزور،    ی تیشخص   نیَآر

ب با  از دست    ی صبریشد  داد   ی ”ما“و حرص  ناگهان  بدش، 

 :بزند

 !ــــــــتید -

را    ه یقض  ی جورک یخودشان دو نفر    نیب  توانستینم  گر ی د  افرا

کرد که    ستادنی عزم ا  هینگاه بق  ری ناچار زبه بعد موکول کند! به

او  میعظ   یدستش یپ جا  زشدهیخمین  ی بازهم  سر    ش یرا 

 .برگرداند 

بهبالبخند خم شده   پدربزرگ و دست  نوه  به  رو  او   ی سوبود 

 :بوددراز کرده 

 .بهت بدم "باجون" ایکجاست؟ ب تید -

 :زد یرمقیلبخند ب افرا

 .عمو شه ی زحمت م -
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فقط جواب سؤالش را   دیبا  دیشد، فهم  بشیکه نص  میعظ  اخم

 :بدهد پس گفت 

 !ساکه. دست شما درد نکنه ی تو -

کرد که   ی گرید  ی کوچکش اشاره   ی سر تکان داد و به نوه  او

 :به آغوشش برود

 .بدم تیبهت د ایب -

رس  نیَآر از  ماش  دنی خوشحال  مادر به   نش،یبه  به  سرعت 

 :فرورفت میپشت کرد و در بغل عظ توجهشیب

 !باجو -

 .بودبار بود که به زبان آورده  نی را اول  اشنصفهمهین ”باباجون“

عظ   یروشن نوهمیدل  سر  بوس!  را  عم  دیاش  نفس  با    قی و 

 :او را به خود فشرد ی اآسوده 

 .گفتنت پسرکم ”باجو“قربون اون  -
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به    رهیخ  کهیباال رفت و درحال   میهمراه قامت عظ  مهیفه  نگاه

 :گفت یساختگ یبود، با قهر و اخم نیَآر

هان؟ باشه. دارم    ،ی آی بغل من نم  ی ول  ی ریبغل باباجونت م -

 !برات

زبان  ی مادرانه  دیبه تهد  نیَآر  جواب و   دنیدرآوردن، خنداو 

  ” تید“پدربزرگ کوباندن و دوباره    ی خود را به شانه  ی نه یس

 .گفتن بود

 .شان را پنهان کردندخنده  یو عل افرا

اش، نوه   لیکنار ساک وسا  میزانو نشستن عظ  ی با رو  نهمزما

 ی و خنده   غیج  ی درون آشپزخانه باز شد و صدا  ییدر کشو

پ   ا،یل طهورا  و  طاها  سورنا،  البته    ش یسها،  و  خودشان  از 

 .داخل آمد شانن یوالد
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ها آرام  مبل  ی رو  یگذشت و بعد همگ  یپرسبه احوال  یقیدقا

خنک    یطالبگرفتند و آرامِش و سمانه داوطلب شدند تا آب 

 .اورندیهمه ب ی برا

ماه  ی عل  باز بود.  توجه  مرکز  و  در  برادر  نبود.  که  بود  ها 

بودند. و البته   ده یها هم او را ندبود و آن  دهیرا ند  شیخواهرها

ا  و طاها و طهور   یعلیی و سها و سورنا دا  ا یترها، لاز بزرگ   ر یغ

آن  شانیعموعل ندرا  برا  ده یقدر  او  که    به یغر  شانیبودند 

کنجکاوشده با  و  م  ی بود  عل  کردندی نگاهش  خنده،   یو  با 

 ن یها را از بآن  ی بگیسرگذاشتن هم غرآغوش، بوسه و سربه

 خودش را.  یهم دلتنگ برد،یم

[23.01.21 20:46] 

 صدوهفت #

ها مبل   ی رو  گری که د  کردینگاه م  یباباعل  /ییبه عمو/ دا  افرا

ب بود  نشسته  چشم بچه   نینبود.  م  ش یهاها.  و    زدندی برق 

درهمان دندیخندی م  شی هالب و  کوچک .  با  که  ترها حال 
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چه “ترها هم ارتباط داشت و جواب  سرگرم بود، با جمع بزرگ 

ها آن   ”؟یکنیچه م“و    ”؟ییکجا“و    ” ؟یدر چه حال“و    ” خبر؟

 .دادی را م

جمع با    ن یاز ا  ی فرورفت. آن حس گسستگ  ی ادر خلسه   زن،

کَند    هیجانش را مچاله کرد و چنان او را از بق  ی شتریقدرت ب

صدا که  انداخت  دور  درهممکالمات   ی و  را  شنشان  . دی برهم 

 یدر واحد زبان  ی رانیا  ی خانواده  نیبود. کلمات ا  یانگار خارج

به دارند راجع   دیفهمی. نمکردیشان نمدرک .  دند ی گنجیاو نم

 .بودکرده جش یگ ن،ی. و ا زنندی حرف م ییزهایچه چ

م  ی صدا را  به   د،یشنی هرکه  گنگش  و  مات  او   ی سونگاه 

نشسته بود و مغزش مثل   اشیشان ی. عرق سرد به پگشتیبرم

 .کم بود دنشیکشنفس ی . هوا برا شدیبازوبسته م یمشت

باز   د،یدیها را نمآدم  نیهزار روز هم ااگر    یکه بود؟ عل   یعل

 ی ، برادر خون -جان و تن آن دو  ی تکه-  مهیو فه  میپسر عظ
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و   ییبود؛ دا  شانیهابچه  ی و عمو  ییو دا  دایآزاد و آرامِش و آ

 .یتن ی عمو

شوهر    د،یحم  ایمثل عبداهلل، شوهر آرامِش.    یکی افرا که بود؟    و

  ها ن ی. مثل هم به ی غر  ها ن یبود مثل سمانه. مثل هم  یکی.  دایآ

نه   ؛ی اداشتند، نه برادرزاده   ی اجمع نه خواهرزاده   نیکه در ا

 .ی و نه برادر ی خواهر

 .تلخ بود زیچ. تلخ. تلخ. همهتلخ

ب  افرا روح   تیهویمعلق شد. محو شد. گم شد.   یشد. مثل 

 .سرگردان

ا  دیو سمانه شا  د ی و حم  عبداهلل اما ب  نینه در  از    رونیخانه، 

هم  نجا،یا خانواده  نی در  پدر  ی اشهر،   ،ی مادر  ،ی داشتند؛ 

 .ی اخواهرزاده و برادرزاده  ،ی برادر  ،ی خواهر

 که را داشت؟  او

 .شد افرا تیهویشد. محو شد. ب گم
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 .شد افرا بهیشد. غر ده یشد. بر کنده

و مادر  که خانواده داشت، پدر    ی دورتر از او، مرد  لومترهایک  و

و خواهر و برادر و خواهرزاده و برادرزاده داشت، درست مثل 

شده  گم  شده افرا،  محو  و  شدهبود  کنده  و  غربود  و   به یبود 

 .ی بود و خالشده

 یودود نشسته بود و مغزش مثل مشت  یشانی سرد به پ   عرق 

.  دیتپی در گوشش م  ی زی بود. چ  ج ی. مات و گشدی بازوبسته م

بود و هوا . قلبش کند شدهدیشنی خونش را م  انیجر  ی صدا

 .کم دنشیکشنفس  ی برا

 .بود، ودودشده  افرا

کرده   زانوها جمع  شکم  درون  رورا  را  آرنجش  و   ی بود.  زانو 

ز را  خ  اشقهیشق  ر یمشتش  و  کرده  به    رهی ستون  بود  مانده 

 .لشیموبا ی صفحه 
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ششم  شیپ  ی واژه   ی وجوجست  ی جه ینت   نینگاهش 

 .بود ی کانال خبر کی در  "نیانسول"

انسول  ی ابتید  ماریب  کی   فرزند نبود  بود. گفته گله کرده   ن یاز 

و نوع خاص  ی هاال یبود  به  و  تمام شده  دارو هم   یپدرش  از 

. هشتگ زده بود:  دهدیافت قند خون نشان م  دیواکنش شد

 .ستین نیانسول

 :در پاسخ او نوشته بود  یاز مسئوالن دولت یکی و

 ".دیرو کاهش بد نیدوز انسول "

 .نیهم

 .بود؛ به عکس و متن خبر رهیخ  نیبه هم ودود

حس  دانستینم نم  یچه  گرفته  خنده  دانستیدارد.   ای اش 

شااشه یگر گر  دی.  ودود.   اشخنده ه یهم  بود  گم  بود.  گرفته 

 .دانستی خودش را نم
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نشانک باال ضربه  ی روآب دهانش را قورت داد و  ادیمکث ز با

به آن راجع  ی صفحه را تا خبر بعد  "نیانسول"  ی دواژه یزد. کل

 .باال پراند

ول  متن خواند  را  نفهم  ی ز یچ  یخبر  چدیازش  ازش   ی زی. 

  ش یهشتگ پ   کی. مغزش از کار افتاده بود و فقط  دیفهمینم

 *.ستین_نیانسول#بود: شده خیچشمش م 

____________ 

برگرفته    ست،ین _نیانسول#ذکرشده در پارت و هشتگ  خبر   *

 .هستند  تیاز از واقع

[24.01.21 11:01] 

 صدوهشت #

 ی صفحه  ی ره یشدنش خرا کنار گذاشت و تا خاموش  یگوش

شد و خاموش، نگاهش از آن کنده    اه یماند. بعد که س   یآن باق

 .اتاق رفت ی سوتا آن هدفیشد و ب
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ماجرا تکرار    نیسال گذشته، بازهم ا   نیبار نبود. هم  نیاول  نیا

انگار داشت تبدشده هر   شد؛یاتفاق ساالنه م  کیبه    لیبود. 

 ی قانون و تبصره   کی! هر بار هم  شیسال هم بدتر از سال پ 

 .دیجد

. نتوانست. ذهنش مدام او را  اوردیب  ادیکرد پارسال را به    یسع

که ترس    یاول  ی قبل، به دفعه   یلینه به آن روزها، که به خ 

 .کشاندیبود، مرا تجربه کرده  نینبود انسول

 .ترس ی تجربه ،یوابستگ ی . تجربهنی. انسولکینوع  ابتید

که مرگ و   قتیحق  نیبا همه. هم  کردندیم  بهیاو را غر  هانیا

بدن   د،یرسیماده بود که اگر بهش نم  کیدست    اشی زندگ

مگرسنه  پاره  افسار  درنها  کردی اش  م  تیو  اغما  و    رفتی به 

د داشت  م  گریامکان  جدا  همه  از  را  او  پکردیبرنگردد،    ر ی. 

خود   شهیهم   شقلب   ی هاخاطر رگ که به  زی . مثل آقاپروکردیم

 !دیدیم  یمرز مرگ و زندگ ی را رو
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 پسر؟   ایمرز بود  ی رو شتریپدر ب اما

 .. البته که پسرپسر

کرده   کهنیباا تزر عادت  به    ش یبرا  کهنیباا  ن،یانسول  قیبود 

 ی قلم تو  ای  الیو و   نشستیکه م  ییهاوقت   کیبود،  شده   ی عاد

 کرد،ی نگاهش م  رهیخره ی و خ  چرخاند یم  ی خودی دستش را ب

 ی بودن، چقدر پوچ و رو و اصالً آدم   اش،ی زندگ  کرد ی احساس م

 !هواست

فرستاد و برخاست. انگشتانش را پشت   رونیاش را بکهنه   نفس

 .دیاش را عقب کشگردنش حلقه کرد و تنه 

  ی را رو یو سوزن ردیبگ شگونشین یکس کهنیکه بود از ا بچه

مگر   ایها  ران  ایبازوها   اما  بود.  متنفر  فروکند،  شکمش 

لجباز  توانستیم اگر  کند؟  فرار  آن  انسول  کردی م  ی از    ن یو 

م  زد،ینم مرگ  حال  مافتادی به  هرچه  تر  گرسنه   خورد،ی . 

 .شدیم
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دهد. نشانده بودش کنار    حیبود بهش توضکرده   یسع  دهیوح

کهنه   خچالی محافظ  به  تأم  ی او  را  آن  برق   کرد،ی م  نیکه 

به   مینزده   خچالویچرا    یدونیم“بود:    دهیبود. پرسرده اشاره ک

 ” به محافظ؟ میزده   ز؟یپر

بود: به خواهر بزرگ نوجوانش نگاه کرده و سر تکان داده   ودود

به محافظ وصل نباشه،   خچال ی. اگه  شهی م  ادیوزچون برق کم “

  خچال ی  شهیباعث م  کنه،یم  م یاون برقو تنظ  ی. ولسوزهیم

ودود ازش   کهیگفته بود وقت  شی خانوم برارا گل   هان یا  ”نسوزه.

الکتر  ی درباره  محافظ  حاال  کرده   ؤالس  یکیکاربرد  بود. 

 .کردی خواهرش تکرار م ی مادر را برا  ی انهی عام حات یتوض

را از اول،    ز یچبود. بعد نشسته بود و همهسر تکان داده   ده یوح

 .شیبود براکرده و با سؤال و جواب روشن  گرید جورکی

 :اوردیب ادیبه  ی خوببه توانستی هنوز م  ودود

 ” ودود؟ میدار خچال ی چرا  ما“
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 ” .و گوشتا خراب نشن  هاوه یم تا“

 ” م؟یکن  کاری چ دیکار کنه، با خچالی کهنی ا ی . برانیآفر“

 ” به برق؟ مش یبزن“

 ” ه؟یبرق مثل چ  یدونیبه برق. م مشیبزن دی ! بایداداش آره “

 ” ه؟ی. چنه“

  م ی ریگیم  ی انرژ  م،یخوریغذاخوردن ماست. ما که غذا م  مثل“

 ”. نه؟میو درس بخون  میکن ی کار و باز میتونیو م

 ” .آره “

که بتونه باهاش کار کنه. پس    رهیگیبرقو م  خچالم ی...  خب“

 ”برق غذاشه. درست؟

 ” .اوهوم “

 ”کنه؟ی از برق استفاده م ی جورچه خچال ی یول“

 ” .دوشاخه با“
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همون قاًیدق  ن،یآفر“ برا  ی جور!  ما  غذاها،   ی که  از  استفاده 

دار دار  م،یدندون  برق   ی برا  خچالمی   م،یشکم  از  استفاده 

م دوشاخه  از  برقو  داره.  بق  ره یگیدوشاخه   ستمش یس  ی هی و 

و    میدیو قورت م  میجوی. مثل ما که غذا رو مافتهیکار مبه

 ” گم؟ی. درست مافتهی کار مشکم و بدنمون به

 ” !... آره اوم“

چرا    ست؟یوصل ن  ز یبه پر  خچال ی ... چرا  گهیسؤال د  هی  حاال “

 ”به محافظ وصله؟

 ” .بتونه از برق درست استفاده کنه و نسوزه  تا“

بتونه از غذاها    کهن یا  ی ! بدن ما هم برایداداش  ــــــــنیآفر“

. نیانسول  گنیداره که بهش م   ی زیچ  هیدرست استفاده کنه،  

محافظ هم به برق وصله، هم به   ی دیمثل محافظه. د  نیانسول

م  رهی م  نمیانسول  خچال؟ی سلوال  شهیوصل   ی به 

غذاها  ی کوچولوکوچولو بعد  ما.   ،کوچولوکوچولوشده  ی بدن 
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م   رنیم انسول  شنیوصل  انیبه  ما    ی جورنی.  بدن  به  غذا 

 ”؟ ی دی. فهمخچالی. مثل کنهیو کار م  شهیم  ری و س رسهیم

 ” .اوهوم ... اووووم“

 ” بپرسم؟ گهیسؤال د هی حاال“

 ”؟یچ“

 ”شه؟یم یباشه، چنداشته  نیبدن ما انسول اگه“

 ”باشه؟که محافظ نداشته  خچالی مثل“

 ”شه؟یم ی ! چقاًیدق  آره،“

 ” .میریمیو م   میاز غذاها درست استفاده کن میتونینم“

با آن عقل کودکانه   اشخنده   ی اش هنوز معنگرفت. آن روز 

را نم امروز   قدرن یو هم   دانستی مرگ  ساده ازش گفته بود. 

 !و عجب درست گفته بود آن روز دانستیمرگ را م ی معنا
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چرا. امروز    دیفهمیبود. آن موقع نمشده   دهیباعث بغض وح  و

ترس  دانستیم بزرگش  برادر  دهیخواهر  نبود  از  که   ی بود؛ 

 .بود   دهیترس  گفت،ی ساده از مرگ م  قدرنیبچه بود و ا  قدرنیا

هنوز که   کرد؟یبه مرگ فکر م   همهن یپلک زد. چرا ا  محکم

هم  ی زیچ به  و  بود!  چ   های راحت  نینشده  . شدینم  ی زیهم 

  .شدینم شکیب

ن  یقحط برا  امدهی که  هنوز  انسول  ی بود.  روز  داشت.   نیچند 

. اصالً شدی. قطعاً مشدی جور م  ی سخت، ول  دیبعدش هم شا

وَل  ی ای اگر کمبود جد  دارو  یبود، چطور  ته  ش یراحت    ه ی را 

 بود؟کرده 

[24.01.21 11:01] 

 صدونه #

 راحت؟ 

 .زد خیماند. صورتش از حس افتاد. کش آمد انگار.  مات
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هم    دیکرده؟ شا  ه یرا ته  نشی راحت انسول   یگفته بود وَل   یک

 !نگفته بود ی زی بود و چکرده  هی سخت آن را ته

م  دیبع بزرگش  برادر  بو  دانستی نبود.  اگر   یی پدرومادرشان 

زم به   ن یببرند،  را  زمان  مو  همدوزندیهم  بودند   طورنی. 

  ل یدل  نیبه هم   د یاز حد نگران ودود. پس شا  اده ی: زشهیهم

 .نگفته بود ی زیچ

ز  او نبود. فقط وقت  ی مجاز   ی فضابا    ادیهم که   ی هادمخور 

مواقع   نیو البته در ا  گشتیدر آن م  یحوصلگیو ب  ی کاریب

. کمتر  کردیرا دنبال م  های دانستن  ایمطالب طنز    شتریهم ب

 .بود تا بفهمد ده یطول کش نی هم  ی . برارفتی سراغ اخبار م

به دیجو  لب م.  درست  مطمئن   توانستینم  ی ول  دیرسی نظر 

 .زدی به برادرش زنگ م دیباشد. با

دارو   ی ه یته  ی برا  یگفت که مشکل  یکار را هم کرد. وَل  نیهم

 .بودند ضی ضدونق شیهانداشته اما گفته 
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ن  ی رو  ودود رو  ز یخمیتخت  را  آرنجش  و    ش یزانو  ی نشست 

نفس  را  تماس  طرف  دو  سکوت  کرد.  برادر    ی هاستون  دو 

 :داد انی. با حرفش به آن پا شکستیم

 !یکه راست بگ  ستمیداداش راستش مطمئن ن -

 :خورد. لحنش دلخور شد کهیوضوح به یوَل

 !گه یدستت درد نکنه د -

به زبانش    ی زی. چ دیکش  اشیشانینوک انگشتانش را به پ  ودود

هم فشرد و بازدم داغش را فوت را به   ش یها. دنداندیبگو  امدین

 .کرد

 :تر، گفتبه برادر کوچک دادننانیکردن و اطمآرام   ی برا یوَل

نبود.    ی زی. چدمیند  یکه من رفتم داروخونه، مشکل  یاون وقت -

! پارسالم  رینگ  ی . جدگهید  ی تو هم فقط چهار تا خبر خوند 

هم  د  نیمگه  نبود؟  زنده   ی دیحرفا  برابر !  ی اکه  دو  ماشاءاهلل 
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ه و  سن  چی دار  کلی منم  نم  ستین  ی زی !  بشهیو   خودی. 

 .ریاسترس نگ 

بود. ودود  سر هم کرده   ییزهایچ   ک یو برادرانه    ی و جد  یشوخ

 .دانست

ا  اشیشانیپ  ی رو  اخم فهم  نینشست.  ب  دیرا  از    ن یکه 

اطم  تواندینم  ی وَل  ی هاحرف  سرسر  ینانیبه  پس   ی برسد. 

 :پراند

 ؟ ی ندار ی زاحم شدم. کارباشه. ببخش م -

ور. سر  و آن   ورنی به ا  زدی . زنگ مشدی م  ر یگی خودش پ  دیبا

 یهمه   یاش که همگخانواده  ی ها. از اعضابه داروخانه  زدیم

 .شدی گرم نم ی بودند ازش محافظت کنند، آبکرده  یعمر سع

م  برادر، را  وَل شناختیبرادر  ودود    دیفهم  ی.  ذهن  در  چه 

 :زد شی صدا شی تر از پنرم . گذردیم

 ...ودود -
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 :بود. گفت ینخواست بشنود. عصب او

 .خداحافظ -

 .تماس را قطع کرد و

از    شتر ی در پوست باالآمده، ب  دلیفرورفتن ن  ی از لحظه   شتریب

بود،  پوستش مانده   ی رو  ق یها تزرخاطر سال که به  یی اسکارها

روان بُعد  مراقبت  زار یب  اشی ماری ب  یاز  از  از   ه،یبق  ی هابود: 

مرز و   کی  ی مادر، از ترس خودش، از بودنش رو  ی هاینگران

تا مبادا    افتادیم  شیوت  یاتفاق  ک ی که هر سال    یحتا از مملکت

 !دارند یاو و امثال او فراموش کنند که چه مرض

[25.01.21 12:34] 

 صدوده #

با دم   یتلخبه ل   یپوزخند زد. پشت راست کرد و    ست یبلند، 

 .د یمخاطبانش را باال کش
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مخاطب  ی باال  انگشتش  را    ی اسم  آن    ره ی ذخ  "دکتر"که 

  ش یهارا گرفت و دست   شیهاترس، شانه   یبود، ماند. آنکرده 

و    دیترد  نیدانستن نرود؛ تا در هم  ی سوتا به  دیرا عقب کش 

دهد. چون    یوَل  ی هاباورانه دل به حرف بماند و خوش  ی خبریب

 !د یترسیبود که خود ترس ازش م  زیانگقدر وحشت دانستن آن 

را    "دکتر"و اسم    دیشد. نفسش را دزد  رهیاما بر خود چ  ودود

 .د ی به راست کش

  ر ی و تصو  دندیتپی م  شیهاو گوش  کوفتی از او که قلبش م  دور

  خبری و ب رفت،یکنار نم  چشمانش  شی از پ نی انسول ال یو کی

کوتاه    ی پله  ی افرا نشسته بود رو  رفت،ی خبر م  ی سواز او که به

 .ندی آن را بب  قتاًیحق  کهن یبود بدون ا  ره یخ   ایدر و به در  ی جلو

که در    دینشد، نفهم  دهیچی گرم و نرم دور گردنش پ  ی زیچ  تا

. بعد، ستادهیسرش ا  ی سرش باز شده و آزاد باالپشت   ییکشو

 .به خود آمد
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او محکم کرد، تنش   ی شده را دور گردن گرفته داغ   ی حوله   آزاد 

 :را دور زد و کنارش نشست

 ؟ی چطور -

 :زد  یحوله گذاشت و لبخندک  ی دست رو افرا

 .خوبم -

 !دروغگو  -

پسرعمو  کهی نداشت  انتظار  و    قدرنی ا  شیخورد.  رک 

 !اورد ی ب شیرا به رو ن یکنده اپوست

زد. کج نشست و رو    شخندیاو، ن  رانیح  ی چهره   دنیاز د  آزاد

 ی را به پشت ساق پا  شیرا تا کرد و مچ پا  شیزانو  کیبه او.  

  گرش یو دست د  زانیآو  شیداد. ساعدش از زانو  ری گ  گرشید

به زمپشت  افرا  ب  نیسر  بود.  را در آغوش   کهنیایستون  زن 

 .بوداش کرده احاطه  نیچننیباشد، اداشته 

 :گفت
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بود. هم  ش یپ  ی هفته   نیهم - ناراحت  تو   ی طورنی بابا  مثل 

 ...بود وزده  رونیب

همدیکش  ی بلند  نفس تا  حرف  ی برا  جانی .  که    یزدن 

کوتاه،    یو بعد از مکث  دیبود. جمله را بر  یبزند، کاف  خواستیم

 :گفت حیو صر  کبارهیباز 

 .بود؛ مثل توشده بهیما غر ی با همه  یعنیزده بود،  رونیب -

 :پراند یجی با گ افرا

 چرا؟ -

 .بودندنفسش را تنگ کرده   یشرج  ی دور گردن و گرما  ی گرما

 :ابرو باال برد  آزاد 

 ؟یشده  بهیچرا تو غر ایبود شده به یچرا بابا غر -

 :زد ی اخنده تا زن منظور سؤال او را بفهمد. تک  دیکش طول
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بدم نه   دیرو من با  ”؟ی شده  بهیچرا تو غر“فکر کنم جواب   -

 .خودم ازت بپرسم کهنیا

 :چانه جمع کرد آزاد 

 .هوم -

در  ینگاهمین ب  ایبه  مردد  دل  نیانداخت.  نگفتنِ  و    ل یگفتن 

 :پدرش، نگفت و گفت ی گذشته ی هفته  یدگ یو بر یناراحت

هست   یحس  هیباالخره    شه ی... همای  ی شاد  ایدرد    ه ی  شهیهم -

احساس   شهیباعث م  نیو ا  فهمنشینم  هیو بق  شیکه تو دار

تعلق   ،یکه توش هست  ییجا  ا یکه اطرافتن    ییبه کسا  یکن

 .اتفاق افتاده بود نیبابا هم هم  ی . برای ندار

 :افرا برگشت به

 .تو هم ی براو البته  -
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  نشدنش ده یفهم  کهن ینه خواست، نه توانست انکار کند. ا  زن

فهم م  شد،یم  ده یداشت  را  حرف   کشاندی ناخودآگاهش  که 

 .زدی بر رونیبزند و ب

 :ختیر  رونیب و

 .تعلق ندارم  ییجا ای یبه کس کنمیآره. احساس م -

 .گفته بود و سرد تلخ

 :دیپرس ی کوتاه و جد  آزاد 

 چرا؟ -

 ن،یزم  ی آمد. رو  کیافرا، دور شد از خزر و نزد  ی خسته   نگاه

بود،   رهی ها خظاهراً به آن  کهنی بند نشد. باا  هازه ی سنگر  ی رو

گم بود و اجتماع سنگ و صدف و شن و ماسه را    قت یدرحق

 .دیدینم
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فشار    اشنه یرا از دور گردن واگرفت. گرچه گرما به س  حوله

خون   انی آن راه جر  یغداشت. انگار دا   یاحساس سبک  آورد،یم

 .بوداش باز کرده شده را به گردن خشک

 :زانو انداخت و گفت ی را رو حوله

 !تعلق ندارم  یکس ای یی چون به جا -

 بود؟  یاتصالت به ما، عل ی همه  یعنی  ؟یپس ما چ -

خانواده   نیکه او را عضو ا  ی زی چ  ی خورد. بود؟ همه   کهی  باز

پس    کرد؟یم  ی بیغر  طورنیبود که حاال ا  یعل  داشتینگه م

 چه؟  میعظ

 :لب زد گنگ

 .نه -

که بخار را کنار بزند، از ذهنش  یرا مثل بازدم اشی گنگ ”نه“

 :تر بر خود، ادامه دادکنار زد و شکاند. مسلط

 .ربط نداره یاصالً به عل هینه. قض -
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 مربوطه؟ یپس به چ -

و  م  ،یمثل عل  شیهاآزاد چشم دوخت. چشم   به بودند  حکم 

  یتا وقت  دنیدست بردارد از پرس  خواستیکه نم  یعنیقاطع.  

 !برسد یباالخره به پاسخ اصل

 :از او برداشت و شانه باال انداخت چشم

داشتم   یزمان  هیکه    ی زیچ  ی به من. به خودم. دلم تنگه برا -

 .و حاال ندارم 

 .ترک برداشته بود شیصدا

 :آزاد هم بم شد ی صدا

 ؟یچ -

 .بابا -

 .و شکست گفت

 .آمد  اشیشانیبه پ  ز یر یمتأثر شد و اخم آزاد 



626 
 

 .عاصم  ادی پر از  ی اسکوت شد؛ لحظه  ی الحظه 

شکسته  افرا شکسته  د،یبگو  ی زی آزاد خواست چ  کهنیهم  بعد،

 :ادامه داد

 خواد ی . دلم مخوادی . دلم بابا مخوادی مرد محرم م  هیدلم   -

 .باشمتر داشتهبرادر بزرگ 

 ترت باشم؟برادر بزرگ  تونمیمن نم -

سر به دو طرف   داد،ی که گردنش اجازه م  ییمحتاط و تا جا  افرا

 .تکان داد

نوبت    نیا ول  خوردنکهی بار  بود.  رو  یآزاد  ن  ی به  . اورد یخود 

 :دیپرس

 ست؟ یعموت بهت محرم ن -

 .هست -

 بابات باشه؟ تونهینم -



627 
 

 .افرا کالمِیب ی جواب منف باز

 :گنگ شد. لب زد آزاد 

 چرا؟ -

 :دیافرا سوختند. و خند ی هامردمک 

 .ستی بابا ن یعمو مثل بابا هست، محرم هست، ول -

 .افتاد اشک،

 :آزاد بم شد ی صدا

 چرا؟ -

 :درنگ نکرد  افرا

 .چون عمو خودش پسر و دختر داره -

[25.01.21 12:34] 

 ازده یصدو#

 :اخم کرد آزاد 
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 .دونهیم زتر ی عمو تو رو از دختر و پسر خودش عز -

 :مکث نکرد افرا

 .از محبتشه -

 :تعجب کرد  آزاد 

بهت    یبرادرش  ادگار یدوستت نداره؟ فقط چون    یگیم  یعنی -

 کنه؟ی محبت م

 :انکار نکرد افرا

 .گمیم -

 :گِله کرد  زدهرت ی ح آزاد 

 !انصافیب -

 :را منعکس نکرد  یلبخند واقع  ک یاز    ینشان  چی لبخند افرا ه  و
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هرحال اگه به  گمی دوستم نداره. م  گمینه به اون شدت. نم -

برادرشم. دخترش    ادگار یکه    نهیخاطر ابه  دونه،ی م  زتر ی منو عز

 .برادرشم ادگاریفقط  ستم؛ین

 .لحظه شکست طلسمِ

سر افرا ستون نبود. دستش پشت   گریجا شد. حاال دجابه  آزاد

را از هم   ش یانداخته و زانوها  ی گریرا پشت د  ش یپا  کیمچ  

زانو بود و هر انگشت قفل    کی   ی بود. هر آرنج روفاصله داده 

 .گر یدو انگشت دست د نیب

 :گفت

 ست قضاوتت؟تلخ و ناعادالنه  یلیخ یکنیفکر نم -

اش را  را دراز کرد. تنه   شی نشستن، پاهاورق خسته از شق  افرا

. متعجب شد از نماندن دیصورتش کش   ی عقب برد و دست رو

  ش یهابود؛ گونه  ده یچک   شیپ  ی ا که لحظه   یاز اشک  ی رد  چیه
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از عرق! کو بودند: حتا  انگار. قطره  شده   ر یخشک خشک  بود 

 .شدی گم م شیتو

 :دیکش  ی بلند نفس

 ی ه یتو از زاو  کنمی ست. فکر مم ناعادالنه قضاوت  کنمیفکر نم -

 .یکنینگاه نم هیمن به قض

 ه؟یتو چ ی ه یزاو -

 :برگشت. افرا به آزاد نگاه کرد  ش ی همان لبخند تلخ سر جا  باز

 ی دونی. خلوص. ممیفکر مستق  هی.  میخون مستق  هیخون.   -

ول  گم؟یم  یچ داره.  دوست  منو  چنددرصدش   ی عمو 

مستقدوست  خونِ  خالصه؟  رگا  مِیداشتن  تو  برادرش   ی عمو 

  ی چاره ی دخترِ ب  ای  نهیبیمنو م  کنه،یبود. االن به من که نگاه م

 .یدوم  بندمیعاصمو؟ شرط م ی خورده شکست

 .دیفهمیکم داشت مشدند. کم کیهم نزدآزاد به   ی ابروها

 :گفت  شتریب افرا
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  ای  نهیبی افرا رو م  نه؟یبیم  یچ   کنه،ی عمو که نگاهم مزن -

شوهرشو که ازقضا دوازده سال زنِ پسرش بوده و   ی برادرزاده 

 بندمی دلشو زده و طالق خواسته؟ شرط م  یوعاشقعشق   هوهی

 .یدوم

 خواستی م  ”زنِ پسرش“   ی واضحش رو  دیکرد. تأک  ی اخنده 

 .را به رخ بکشد  مهیفه یمراتب ذهنسلسله

 :داد ادامه

آ - و  چ  دای آرامِش  عمو   ایافرا؟    نن؟یبیم   یمنو   ِیدخترِ 

تقر زن  و  مادرِ   باً یمرحومشون  و  برادرشون  سابقِ 

 .یدوم بندمی شون؟! شرط مبرادرزاده 

 :را باال برد شی ابرو کی

 ...؟ ا یافرا؟  ؟ینیبیم یتو منو چ -

 .یاز شرمندگ دیانداخت. جواب نداد. شا نییسر پا آزاد 
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م  یراست خود  خواهر  را  افرا  واقعاً  فکر  "فقط    ای  دانست یاو 

  ن یب  یکیعجب مرز بار  داند؟یکه او را خواهر خود م   "کردیم

 !دو بود نیا

  ی گریکس د  وکار،کس یجز خود افرا، خودِ زنِ بکه به   ی مرز

 .ندی آن را بب توانستینم

 :گفت شتری و ب شتریزن ب و

عمو، . تو ذهن زن "اولن"  ی اگهید  ی تون آدماتو ذهن همه  -

بعد تازه باارفاق من جا دارم. تو ذهن   نه،یَبعد آر  ه،یعل  "اول"

 "اول"هم    یعاصمه، بعد خودِ من! حتا تو ذهن عل  "اول"عمو  

من. تو ذهن تو هم    -دیشا-و بعد    ازهین  -احتماالً-بعد    نه،یَآر

بعد خواهرا و برادر   درومادرتن،تن، بعد پوبچه زن  "اول"که...  

 .من -دیشا- و بعدتر  تیتن

 :جنون گرفتند ی زد. نفسش و لحنش بو  پوزخند 
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م - خلوص...  خلوص...  خونِ   یفهمیخلوص...  دلم  داداش؟ 

به من فکر کنه و   "اول"تا  خوادی. دلم بابا مخوادیم میمستق

بب   "اول" بزرگ   "اول"و    نهی منو  برادر  دلم  بخواد.  تر منو 

 ” یآبج“بگه،  "اول "تا  خوادیم

گر  کبارهی چنان    بغضش گلو    کبارهیچنان    اشهیشکست،  از 

 .که آزاد مات ماند  دیپر رونیب

 :سرهم افتادندپشت   هااشک

 هی.  خوادی . دلم مرد مخوادی. دلم محرم مخوادیدلم بغل م -

 .مرد محرم خالص که بغلم کنه

 :زد  هق

. خوامی. بغلشو مخوامی. سنگ قبرشو نمخوادیدلم بابامو م -

نم واقعخوامیخوابشو  نمخوامیم  شو ی.  برادرشو  . خوامی. 

 .خوامیخودشو م
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 کرد یکرد. تقال م  ری پس رفت و گ  شیهاه یتا اعماق ر  نفسش

 .گرفتنو دم  دادنرونیببازدم  ی برا

پا گذاشت و هر دو دست    ری را ز  یهرچه نامحرم  خته،یبرانگ   آزاد 

هق و  فشرد. هق   نه یافرا حلقه کرد. زن را به س  ی هادور شانه 

را سد کرد. به   شیدستانش، سنگ شد و راه گلو  ر یاو ز  ی لرزه 

 :گوشش لب زد ی و تو د یشال دست کش  ی سر او از رو

 !نکن ،ی! نکن آبجی! هیه -

متوانستی نم  افرا بود.  کند. خسته    هی گر  خواستی. شکسته 

ا تحمل  از  غر  نیبود  مشانه  ی رو  یبگ یبار   خواستیاش. 

 .ندازدیدور ب ندازد؛یب نیی اش را پاهمه 

آرام به پشتش ضربه زد. چانه آغوش تابش داد. آرام   انیم   آزاد

را بغل گرفته   یسر او گذاشت. تماماً انگار دختر کوچک   ی رو

 !دادیم  ی بود و دلدار
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ها پاک شدند.  . اشک افتی  انیپا   هیآمدند. رفتند. گر  ها قهیدق

 .ها آزاد شدند. آغوش واشد، فاصله شد، گسستنفس

 :دیبود. خندشده  یتودماغ شی . صدادیباال کش ینیب افرا

 .ها زار زدما مثل بچه  یحاال بهشون نگ -

او را کوتاه فشرد و سر تکان داد.    ی زد. شانه  ی لبخند محو  آزاد

 :لب زد صدایب

 .گمینم -

عل  ی ازین  اما نبود.  گفتن  به  دق  یهم  که   شدیم  ی اقهیچند 

نشسته بود،   ی ناهارخور  زیم ی ها ی از صندل یکی ی رو ی برکی

  ی تور  ی بود و از کنار پرده کرده   زانیآن آو  یپشت  ی دست از رو

 .کردیا نگاه مهکنار رفته بود، به آن یپشت در که کم 

[25.01.21 12:35] 

 صدودوازده #
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 دهیزنش را در آغوش برادرش د  کهن یخاطر اداشت. نه به  اخم

افرا که   ی کننده و نگران  یناگهان  ی های فروپاش  نیخاطر ابود، به

 .شدندیتکرار م ی ادیروزها داشتند ز نیا

خستگ  کیقدر    زن ا  ی عمر  از   نیداشت.  تزلزلش،  از 

پنامتعادل  قدر    دا یبودنش  لبر  کیبود.  و  بود  خسته   ز ی عمر 

  زی سرر  یافسردگ  ا ی  هیگر  ایبا خشم    ار یاختیبود و مدام بشده

 .کردیم

 .دانستیم یعل

گر  غیج ل  یناگهان  هیو  پراند.  جا  از  را  مرد   ی چا  وانیسها، 

رو  اشخورده مین که شلوغ    ز یم   ی را  رفت  هال  به  و  گذاشت 

 .بودشده

را از    نیَداشتند با خنده و اخم دست آر  یو سمانه سع  آرامِش

جدخترعمه  ی موها سها  کنند.  جدا  آر  زدیم  غ یاش   نیَ و 

 :دیکشیپرحرص داد م 
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 !اَ! اَ! بد -

سع  ییترهابزرگ   داشت که  دعوا   یرا  داشتند،  وساطت  در 

 !کردیم

ت، به سمانه اشاره کرد که کنار رف   شیاش گرفت. پخنده   یعل

اش را از دست پسر قلدرش نجات  برود و خودش خواهرزاده 

 .داد

 :گوش پدرش ی بود که خواباند تو ی ایل یس ن،یَآر پاسخ

 !با بَد -

 ی شده براصاف   ی بااخم و لب  یشد. و عل  کیجمع شل  ی خنده 

 .ماند ره یاش، به پسرش خکردن خندهپنهان

پرمدعا را وادار    نیَو پرجذبه بود که آر  قیقدر عمآن   نگاهش

قدر مغرور بود که خجالت  . گرچه پسرک آنینی نشکرد به عقب

بودند، کج شده   نیی لبش رو به پا  ی هاگوشه  کهنی نکشد! پس باا

 :پرت کرد یعل ی سوبااخم دست به 
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 !اَ -

 .وپا شد و از او فاصله گرفتقهر کرد. چهاردست  و

 .دیخند  صدایانداخت. ب نیی سر پا یعل

 :گفت  مهیصدقه رفت و فهقربان  دایآ

 .شق و مغرور خودته. غد و کله  نیع -

گر بود و عبداهلل دخترش را بغل گرفته  بالبخند نظاره   میعظ

لحن و  ناز  با  که  را  او  و  ش  ی بود  و    کردیم  یزبانن یریلوس 

 ی، دلدار ”!ادبهیب   یلیخ  نیَ. آرکننی موهام درد م“  گفت،یم

 :گفتیگوشش م  رینرم و پدرانه ز یو با سرزنش دادیم

 .ییبابا یگرفتیازش م نشویماش  دیخب تو نبا -

 .کنم  ی باهاش باز خواستمین مم -

ول  دونمیم - د   یدخترم.  نداره    یابچه  هی  ی دیاگه  دوست 

نبا  شوی بازاسباب  تو  بده،  بگبه  دیبهت  ازش  با  ی ریزور  تو   .

 .کن ی خودت باز ی بازاسباب 
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 !خوامینم -

  ی اش لبخند زد و اول به علبچه  ی ده یبرچ  ی هابه لب   عبداهلل

  ر ی بود، رفته بود زکه با همه قهر کرده   نیَنگاه کرد و بعد به آر

را به دست داشت و با آن مشغول    نشیماش  ها،ی از صندل  یکی

  رونش یاز آنجا ب  کردندیم  یرا که سع  شیهابود و جواب عمه

 !دادینم دند،یخری بکشند و نازش را م

پدرانگپدر آغوشی.  برا  ی.  عبداهلل  و   ی که  داشت  دخترش 

 .پسرش  ی برا یکه عل  یزنشسر

بود و تماشا    ستادهیکه همراه آزاد داخل آمده بود و کنار ا  افرا

در نگاهش حسرت داشت و در مشت حسرت گرفتار    کرد،یم

 !کردیم  ی کوچک حسود ی هابچه  نیبود. او حتا به هم

بودند موکت پهن کرده   اطیح  ی هاک یسرام  ی بعد، رو   یساعت

 .دندیچی ناهار را م ی و داشتند سفره 

 !خوابش برده بود یصندل  ری همان ز  نیَآر
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 :باخنده سراغش رفت آزاد 

 خوابه؟ی بچه انقدر م نیا هیعیطب -

ب  س ید  یعل به    رون،ی پلو را به دست داشت. سر راه رفتنش 

  ی زیماند. چ  رهی به برادرش خ  ده ی باالپر  ی مکث کرد و با ابروها

 .نگفت

 .برادرشوهرش و پسرش ی سوقدم برداشت به افرا

پشت   مهیفه باز  با  تجربه  ی ای الیخیسر  از  اش مادرانه   ی که 

 :گفت گرفت،ینشأت م

 ی . علدیخوابیم  ادی بود ز  ک یکوچ  ی وقت  ادمهیآره. مامانشم   -

 .ش خواب بودهمه  یهم تا دو سه سالگ

 .زد و افرا اخم کرد شخندین یعل

آرام    ی خند با کج   آزاد  رساند.  افرا  به  و  برداشت  مادر  از  نگاه 

 :گفت

 .آرمشیم کنم،یم دارش یتو برو! خودم ب  -
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  ر ی را ز  کلشیماند. کل ه  رهیخ  ش یبه پسرکوچولو  ی الحظه   زن

ماش  یصندل   ی هاهیپا کرده،  خود   اشیآب  نیجمع  به  را 

 باز مه ین  ییهادمر و با لب  ش،یهاچسبانده و پشت به هال و آدم 

! دل مادر  یگناهیو ب  تیتمام از معصوم  ی ریبود. تصو  دهیخواب

از    واررعشه فشردنش  پسر و درآغوش   دنیو هوس بوکش  دی لرز

 .تنش گذشت

 :بود، سر تکان داد شی ازآنجاکه نگاه منتظر آزاد رو حالنیباا

 .باشه -

 .کمک کند  هیشد و رفت تا به بق پاسر

آزاد    ی بودند. فقط جاشده   ریبود و همه جاگ پهن شده   سفره

که افرا کنار خود پهن    ی اپارچه   ی رو  ن یَآر  ی بود و جا   یخال

 ی و با نشاندنش آنجا، فاصله   اوردیبود تا آزاد پسرش را بکرده 

 !را پر کند  یاو و عل نیب

 :طاها، صدا بلند کرد ی برا دنیدرحال غذاکش سمانه
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 ؟ی آی آزاد، نم -

 .به بغل نیَآمد. آر او

ها را به سمت عمو نگاه  ی سرحال پسرک همه   ی خنده   ی صدا

رو اخم  از  برادرزاده کشاند. متعجب شدند  آزاد.   یشانیپ  ی و 

کرده   فیبه او زده، خودش ک  ی اضربه   نیَبود که انگار آر  ی طور

عمو نسبت   شیو  از  شارا  حتا  و  زندگا   د یشان    ر ی س  یز 

 !استکرده 

د  آزاد  را  همه  نگاه  عل  رهی خ  د،یکه  چشمان  تخم  به  . یشد 

 :گفت  سی پوکرف

 !”عَنو“ گه،ی... م”بگو عمو“ گم،یبهش م -

که انگار از    ی بود. جورداده   هیاو تک   ی دستش را به شانه  نیَآر

پش  اشی خرابکار ازش  است،  آن   ستین  مانیآگاه  به  حتا  و 

 .رفت  سهیر کند،ی افتخار م
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اش قهقه  ی شد. حتا افرا هم نتوانست جلو  کیهمه شل   ی خنده 

 .ردی را بگ

 :مثالً بهش برخورده بود. غر زد آزاد 

 !مرض -

 .ها شدگرفتن خنده البته که باعث شدت و

[25.01.21 12:35] 

 زده یصدوس#

خنده   آزاد ولهم  بود.  گرفته  لب  یاش  به  صاف  ی با  شده 

خ برادرزاده  بق  رهی اش  از  فارغ  هم    عاریب  ی خنده   ه،یماند.  او 

 .کردیم  اشی هم حرص برد،ی دلش را م

 :اش را باال آوردکرد. انگشت اشاره  اخم

 !نخند! عَنو باباته -

دعوا    ی پسرک، نشانه  ی برا  نیماند. ا   رهیبه انگشت او خ   نیَآر

 ی الک   ی دعواها  نیاز ا  خواستیم  یوقت  شهیهم هم  ”یض“بود.  
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م باال  را  انگشتش  تکان   ی و جلو  آورد ی بکند،  او  تکان صورت 

 .دادیم

 :آزاد و گفت ی نیب ی . زد تواش را تمام و اخم کردخنده  پس

 !بد -

پررو  عمو غافلگ  ییاز  گرد  شده   ریبرادرزاده  چشمانش  بود. 

 .شدند

 .دوباره قدرت گرفت ه،یبق ی کرده فروکش  ی خنده  و

  ره یخره یزده بود، خ  یکیکه    نیَ چون آر  اوردیطاقت ن  گر ید  آزاد

  ک ی و نگاه درشت و نزد  ندیتا واکنشش را بب  کرد ینگاهش م

فوت کرد. بچه    ش یگلو  ری. زدی بانمک بود. خند  ی ادیپسرک ز

 .رفت   سهیقلقلکش آمد. به اعتماد دست عمو، تنه عقب برد و ر

  ش ی را از پاها  نیَ پشت او را نگه داشت و برعکسش کرد. آر  آزاد 

 غ یکه نفس بچه از شوک پس رفت و ج   ی دو، جورگرفت و به 

 :او را به سمت مادرش برد د،یخند شیزد و بلندتر از پ 
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 !ریبگ  تتویتربیب ی تحفه  نیا ایب -

گز  افرا بچه دی لب  باخنده  رو.  و  گرفت  او  از  را  پارچه    ی اش 

 .نشاند

باانگه داشته شده   یآزاد، کنار عل  ی جا او باالسر    حالنیبود. 

به   نییسر بلند و از پا  یعل  یو وقت  ستاد یترش ابرادر کوچک 

 :زد و گفت  شیبه پا یباال نگاهش کرد، لگد آرام

 !برو کنار عَنو -

 .زد شخندین یعل

 :حرفش را کامل کرد آزاد 

 .نمی بش میکنار آبج خوامیم -

 .ستادیآن سفره ا انیم ی ا ه یثان ی برا زمان

درنها   یعل برادرش.  به  بعد  و  کرد  نگاه  افرا  پا  تیبه    ن ییسر 

 .را به آزاد داد  شیو جا  دیانداخت، خود را کنار کش
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آب   ری ز  او و  مات  آر  ش،یدخترعمو  ی افتاده نگاه  جا    ن یَکنار 

 .بلد است ی برادر یول ست،یبرادر ن دیشا کهنی گرفت؛ اثبات ا

 .. شکست و بند زده شد. لبخند زددی. کوبدیافرا تپ  قلب

آن دو    نیب  ییهاچه حرف   دانستیبود. نماما اخم کرده   مهیفه

 ی عقلی حرصش گرفت از پسر بزرگش که با ب  یردوبدل شده ول 

 !بودوشوهر جا داده زن   نیخود را ب

 یافرا را به عل   خواستیداشت. م  ییداشت. فکرها  یی رزوهاآ   او

  ش ی هادرست برعکس نقشه  ت،ی اهمی اتفاق ب  ن یبرگرداند. و ا

 .بود

[30.01.21 18:14] 

 صدوچهارده #

 ” نهم فصل“

بود. از    ردندانیخم  ی نعنا  ی پر از طعم و بو  اشینی و ب  دهان

 .رفت  رونی ب سیسرو
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خانه  شیعمو بزرگ   ی گرید  ی قبالً  اداشت؛  از  و    نجایتر 

ازدواج کردند و رفتند سر    شیها بچه   ی دوبلکس. بعد که همه 

که فقط   دندیخانه را خر  نیآنجا را فروختند و ا  شان،ی زندگ

داشت. کوچک اتاق خواب  تا  زندگدو  مناسب  بود؛    ک ی  یتر 

  د یکشی که دلش نم  یوسواس  یمه یفه  گریوشوهر مسن. دزن

کسخانه   ی زکاریتم به  را  با  یاش  خودش  حتماً  و   دیبسپرد 

بار   کی ی امجبور نبود دو طبقه خانه را هفته داد،ی انجامش م

 . ...کند و ی ری دو بار گردگ  یجارو و ماه

خانه   حالنیباا وقتکوچک  ی داشتن  و   ی پا   یتر  فرزند  چهار 

وجود به   ییرادهایا  کیداماد و شش تا نوه وسط است،    عروس و

 !شانامشب نیمثل وضع هم آوردیم

دعوت  مهیفه بود:  موقع  گفته  فرزندانش  شب  “کردن  همه 

و   ”و دربره. گفته باشم!  ارهیحق نداره بهونه ب  ی . کسموننیم

کنار  جا کرده و کناربهها را جابه ناچار مبل حاال درون هال، به
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گرفته    شی خود را از پ  ی نداخته بودند. مردها هم جارختخواب ا

 !شانوبچه خود و زن   خواب   ی باشند از قلمرو  ی ابودند تا نشانه 

 .افرا را باال برد ی ابروها نیها نبود. هم آن  نیب یعل اما

ن  نیَآر  ی صدا . نگاه  دیشن  ییرواتاق روبه  بازمه یرا از پس در 

که   ندی را بب  یعل  کل یه  توانستی به همان سو رفت. م  جشیگ

زده بود و او   مهی اش خبچه  ی نفره، روکنار تخت تک   ستادهیا

 .دیخندی وار ماز ته دل و ناله  نیَ. آردادی را قلقلک م

 .شما رختخواب تو اتاق گذاشتم مادر ی برا -

ثان  مهیفه  ی صدا  با کش   ی اهی برگشت.  نگاه    دی طول  برق  تا 

 .دهد  صی او را تشخ ی مادرانهگر توطئه

نتوانست   حالنی . اخم کرد. باادی مالش رفت. قلبش کوب  دلش

هم خورد و سر ها بهبزند. حرصش را با فشردن دندان  یحرف

 :تکان داد

 .یمرس -
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عل  وارد باال   یاتاق که شد،  ن  ی از  کرد.  نگاهش    شخندیشانه 

 :داشت

 !دخترعمو ی خوش اومد  زتیمادرشوهر عز ی به تله -

که هنوز تاشده کنار هم قرار داشتند،   یدو تشک  ی افرا رو  نگاه

 .ماند. آب دهانش را فروداد و گر گرفت 

  ییکارها  یگاه  حالنیچند سالش بود؟ شصت سال؟ باا  مهیفه

بود! زن انگار    دی وسالش بع که واقعاً از سن  -مثل حاال-  کردیم

هنوز هم ناپخته    بود. رفتارها و افکارش اماکرده   ادیفقط سن ز

 .بودند

حتماً   دانستیکه م-  شیعمواز دست زن  تیاز عصبان  ری غ  یول

اند و او کارش مخالفت کرده   نی حتا آزاد هم با ا  دیو شا  میعظ

تصم و  نداده  کرس  م یبهشان گوش  به  را  ،  -نشانده  یخودش 

م  ی زیچ مچاله  درهم  را  افرا  بود!   مهیفه  تی ذهن  کرد،یکه 

چآن  کهنیایب  شیعموزن  کهنیا  شند،باگفته  ی ز یها 
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عل  دانستیم و  م  نیا  یاو  هم  از  جدا  و   اند،دهیخوابیمدت 

م  کهن یا  نیهمچن فکر  اتفاقبا کنارهم   کردی او    یخواباندشان 

 اشوانهیمشکالت حل خواهند شد، د  ی رخ خواهد داد و همه 

تجاوز شده،   اشیشخص   میهم به حر  کردی. احساس مکردیم

شده؛ که   لیمبهش تح  ی گرید  ی احمقانه  یشیاندهم مصلحت 

 .بودند همالبته شده 

 .ها گذشتاز کنار رختخواب  ی زاریو ب  قی عم یاخم با

خوردن است. زن درحال حرص   دانستیهم م  دهیحتا ند  یعل

که قامتش را دنبال    ن یَنگاه خندان آر  شی و پ  دیپسرش را بوس

 :گفت میو به افرا برگشت. مال ستادی صاف ا کرد،یم

که جاتون باز باشه. من رو تخت   نیبخواب  نییپا  نیَتو و آر -

 .خوابمیم

خشم،    صال،یاز است  ی ابه او چشم دوخت. نگاهش ملغمه  افرا

 .بود ی بابت فهم و درک عل یخجالت و البته قدردان
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واقعاً خدا رو شکر که عقل و شعورت به “ذهنش گذشت:    از

 :خاموشش، سر تکان داد  ی هیواگو  نیو دور از ا  ”!مادرت نرفته

 .باشه -

کالف   ی ها شد و افرا تحت سلطهکردن تشک مشغول پهن  یعل

 .اش رفتبچه ی سوسردرگم افکارش، به

که    ی صبر  ی شاهکار بود! همه  گرید  مه یحرکت آخر فه  نیا

بود.   دهینقطه ته کش  نیبود، درست در اافرا از صبح خرج کرده 

  ن یاز ا  کشانغیحاال ج   نیهم   شدندی که باعث م  ییزهای تنها چ

نکند،   فرار  عمو  یکیخانه  و  خودش  که   شیحرمت  بود 

د به  یام  ی گریو د   د،یایاز پس زنش برب  توانستینم  وقتچ یه

نحس    یهمانیم  نیا  گریو فردا د  خوابندیبود که حاال م  نیا

 !تمام است 

تا ز  یمسافرت  ی تشک دراز و پتو  ی رو را  باال    رینازک  گردن 

چطور و با چه  مهیداشت. فه ی . معذب بود. احساس بددیکش
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کامل   ی سه خانواده  ی جابه  ی فکر و  به  یدرست  توکه   ی زور 

 !اتاق؟ ی را فرستاده بود تو ی بود، او و علداده شانیهال جا

هم فشرد. هرچه   ی ستاد و پلک روفر  رونیرا محکم ب  نفسش

. گشتیفرار کند، بدتر به او برم  شیعمواز فکر زن  خواستیم

زدن خشم و با هم  کرد ی درواقع از بدتر، به بد فرار م  د یشا  یول

 .مهیبه فهحرصش نسبت 

. د یشنی سرش مبود که از پشت   ییبدتر احتماالً همان صدا  و

  ی رو  یعل  دنیدرازکش   یعنیفنر تشک. و    ی ناله  ی صدا  یعنی

 .تخت

نم  کردیم  یسع کند.  فرار  آن  سعشدیاز    چ یه   کردیم  ی . 

نم نگاردشیب قض  ی عاد  کردیم  ی. سعشدی.  کند.   هیبه  نگاه 

 .شدت معذب بودو به دیکوبی. قلبش مشدینم

[30.01.21 18:15] 

 صدوپانزده #
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 !ی زاری. بعد، پر شد از حس ب ع کرد پتو جم ریرا ز خود

از آن،  شی نبود؟ و مگر پ نیبالمرد دوازده سال هم  نیبا ا مگر

و    جاکیهنوز تنها نسبتشان دخترعمو/ پسرعمو بود،    کهیوقت

بودند!   دهیبودند؟ هم بود، و هم خواب  دهیبافاصله از هم نخواب

  اورد یب  اد یهزار عصر و بعدازظهر را به    توانستی همان لحظه م

برا ع  ی که  فرزندان  با  چرت   کیدر    شیمواستراحت  اتاق 

گوشه از هال و    کی برداشته بودند و    یهرکدام بالش  ایبود  زده 

هزار خاطره    نی ا  ی بودند. و البته که همه خانه ولو شده  ییرایپذ

 ی قتحتا و  ،یو جوان  ینبود. حتا در نوجوان  شانی مربوط به بچگ

بود، بازهم بارها  شده   یرسم  نشانیب  یمحرم و نامحرم  ی مسئله

 .بودندرا تجربه کرده نیا

ا  پس از  حاال  همسر/    کیسقف    ر یز  کهنیچرا  با  اتاق 

چرا   کرد؟یم  ینفسش تنگ   طورنیبود، ا  دهیخواب  شی پسرعمو

ا  طورنیا بود؟  نفرت  از حس  در    دنیجداجداخواب  نیپر  که 

  وار یدرود  ک یشان قدر  خودش هم بود! فقط آنجا فاصله   ی خانه
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قاً مثل هزار  یمثل حاال، و دق  قاًی هرحال اما جدا بودند؛ دق بود. به

خاطره قبل و بعد همبسترشدنشان. پس چه مرگش بود؟ چرا  

تنگ  دی شا  ایمثل سنگ،    ی زی چ  کی چرا    کرد؟یم   ینفسش 

س  خ،یتکه    کیبه    هیشب وسط  بازدم  و  دم  هر    ش انهیبا 

 رفت؟یم نیی باالوپا

که او داشت.   ی خاطر فکربود. به  مهیخاطر فهاش بههمه   دیشا

 ...دیبکند. شا خواستیکه م  ی که داشت. کار یهدف

 !شیعموزن ی سوبازگشت دوباره به و

ا  اشخنده  را س  کهنیگرفت.  و   ی و هدف همه   بلیاو  خشم 

 .بودنشیعاص زانی بود از م ی اخود نشانه د،یدی نفرتش م

کرد   میتنظ  ی اش پناه برد. اول بالش را طوربه بچه   یخستگ  با

بود، دوباره بد بهتر شده  یلیکه وضع گردنش را که از صبح خ

 .انداخت ن یَنکند و بعد دست دور تن آر
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س  پسرک به  را  خود  ازخداخواسته  چسباند.    ی نهیهم  مادر 

دست او    نیطور که تنش را به تن افرا چسبانده بود، از بهمان 

 :به باال نگاهش کرد. آرام گفت ن ییسر عقب برد و از پا

 .اَوا -

تار  توانستیم  زن مردمک   روشنک یدر  درخشش   ی هااتاق 

بببچه   اهیس را  آرندیاش  شده   نیَ.  نوازش  مظلوم  دلش  بود. 

 .خواستیم

و    نیا و مغرور  اصالً هم غد  افرا گذشت که پسرش  از ذهن 

و    یهم احساسات  یلیاش خ. بلکه برعکس، بچه ستیمستقل ن

امحبت   د ی. شادهدینشان نم  شهیرا هم  نیطلب است. فقط 

همه  با  هم  او   اشی زندگ  طیشرا  ده یفهم  اشی بچگ  ی چون 

والدب  شهیکه هم  ستین  ی طور و محبت  توجه  را    نشیتواند 

 .اشدبداشته 
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  ن یَ وسال آربه سن  یافرا سوخت. واقعاً امکان داشت کودک  قلب

قلب    ی هم بله. برا  د یباشد؟ احتماالً نه. شادرک داشته  همهنیا

فرق  ی مادرانه  براکردی نم  یاو که  مادرانه   ی .  او، مهم   ی قلب 

آر  تیمظلوم ا  نشیَنهان  که    ی های دگیچ یپ  ان یم  طورنیبود 

 .گذراندیرا م  شیاروزه  سروصدایگوشه ب  کی ترها بزرگ 

پ  هر بچه  دور  را  بوسهدیچ ی دو دستش  را  کرد.  . سرش  باران 

چقدر   دانستیاو که م   ی هاشروع کرد به ماساژ پشت و شانه

 .دیآی کار خوشش م نیاز ا

تنها کسِ او،   شی ماند. پسرکوچولو  رهیبغض به صورتش خ   با

نشان    طورنیحاال ا  ن یقدر امن بود که از همن تنِ او بود. و آ

 .کرد  هیبهش تک شودی محکم دارد و م یتیکه شخص دادیم

 .بس بود  ش یماهه برا ازدهی ی بچه  نیهم ایدن ی همه  از
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  شی پا  کیبود.    دهیو به پشت خواب  رواندازیب  یاو، عل   سرپشت 

بود و   زانیدستش از تخت آو  کیجمع.    شیپا  کیدراز بود و  

 .اشیشان یپ ی رو گرشی ساعد دست د

حس  دانستینم ه  یچه  که  مادرش  از  بزرگ   وقتچ یدارد. 

  ر ی از ترس خودش تا ز  طورنیاز افرا که ا  ایبود؟    ری دلگ  شدینم

 کرد؟ یبا خود م  ی گلو پوشانده بود؟ پوزخند زد. زن چه فکر

تنش را تصور   تواندی نم  گرید  یکه اگر با شال و پتو بخوابد، عل 

 !کند؟

م  البته  متوانستی که  هم  افرا  حصارها   نیا  دانستی . 

ثابت کند که تا چه حد   یبه عل  خواستی. فقط مانددهیفایب

 !و نامحرمند دهیبرازهم 

م  ن،یهم را  آوسوزاندیمرد  دست  مشت  مدام    زانش ی .  را 

 .زدیو لبش را دندان م کردی بازوبسته م
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بود، نه از افرا. او از پدرش   ریرش دلگفک! او نه از مادر کوتهنه

را نگه دارد، و    ده یبردل   ی بود که گفته بود حرمت افرا  ری دلگ

دلگ خودش  هم  ری از  که  حرف   شهی بود  عظگوشپسر   م یکن 

 !بود

  همه ن یا  دیچرا با  کرد؟یخودش را سانسور م  طورن یا  دیبا  چرا

را در درون نگه م با  داشت؟یخشم   ی دست دور گلو  دیچرا 

که به   ییتا مبادا به افرا  کردیاش مو خفه  فشردی م  رتشیغ

  ی گریداشت دل به د  د،یدیرا م  ی گریبود، خواب د  ی گریفکر د

زن    خاطربهبود که    ی ریچه تحق  نیا  رد؟یسخت بگ  بست،یم

روح  داده گسسته ازهم  ی ه یو  تن  آن  به  بااش  چرا  به    دیبود؟ 

افرا د  -خود قبوالنده بودو اصالً به  -  قبوالندیخود م   گر یکه 

 و آزاد است؟  ستیزنش ن

نبود! افرا آزاد نبود. افرا زنش بود. شرعاً و قانوناً   کهی وقت  همآن

زن    کهنیباا  آمد؟ی داشت با چه کنار م  یوقت علزنش بود. آن
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هم به    ی گریو آن د  کندی فکر م  ی گریبه د  اشیو قانون  یشرع

 او؟ یِو قانون یزن شرع

قلبش منقبض شد و درد گرفت. صورتش    ی از گردن تا تو  یرگ

 .جمع شد و نفسش تنگ

خودش    ی خاطر حال افرا، اشتباهات گذشتهرا به  هانیا  ی همه 

 .کردی بود، تحمل مداده  میکه به عظ یو البته قول

[30.01.21 18:15] 

 .دهستن یجنس حاتی توض ی ها داراپارت  نی: اتوجه

 صدوشانزده #

خواست او   شد؟یچه م  انیم  نیپس خودش چه؟ خودش ا  اما

مهم نبود؟ فقط مهم بود که   د یکشیکه م  ی مهم نبود؟ درد 

 دل دختر عاصم تکان نخورد؟  ی آب تو



660 
 

بود که    رفتهیلبش پرافسوس باال رفت. چه راحت پذ  ی گوشه

 از ی. اگر بود، چرا ننبود   ی زی! از اول هم چستین  یچی خودش ه

 کرد؟ یطور خردش مآن دیبا

  ش ی چهارده سال پ   کهن ی. مگر نه ایبود عل  ری. حقیبود عل  چیه

کس نکرده   یهم  توجه  او  خواست  را  به  او  افرا  چون  بود؟ 

مشترک با    یبود به زندگبود و تن داده خفه شده  خواست،یم

عاصم بود    . بعد از آن هم که باز افرا بود، دخترشیدخترعمو

 !نه خودش کردیازش مراقبت م دیکه با

خودش بود. افرا خودخواهانه او را خواسته بود. او  ریتقص البته

 ” .نه“: دیبود که بگواما به موقع خودخواه نشده 

زندگ  بعد، نه   شان،یدر طول  و  بود  ازش عشق خواسته  افرا 

! جاینداشت. از اولش هم نداشت. توقع ب  یکه عل  ی زیکمتر. چ

وقت  کیکه    خودخواهشه ی هم  ی افرا نه  هم،  گرم   کهی ذره 

 یشان، به علمشترک  یبود و نه در طول زندگ  یوعاشقعشق 
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نکرده  خواستهفکر  به  توانابود.  و  ن  ی هاییها  فکر  . بودکرده او 

 ."خواسته بود"را  یکه فقط عل خودخواهشه ی هم ی افرا

راحت قبول   قدرن یچرا ا  ،یو او، عل  خواست؟ینم  گریحاال د  چرا

 بود که طبق معمول خواسته نشود و راحت کنار برود؟ کرده 

به  ش یهادندان ارا  اگر  حتا  فشرد.  کمقضاوت   ن یهم    یها 

بله،   ستند؟یکه درست ن  دیبگو  توانستیبودند، که م  رحمانهیب

عشق او    توانستیبود! قدر افرا را ندانسته بود. ماو اشتباه کرده 

 د یبود. اما چرا باکار را نکرده  نی ا یلو به دل راه دهد و  ردیبپذ

خود را   د یچرا با  انداخت؟یرا به گردن خود م  رها یتقص  ی همه 

 کرد؟یسانسور م

  اد یتنش را به    ی به او فکر کند. بو  توانستیزنش بود. م  افرا

او را تصور    ی هایفشردن و ماالندن برجستگ   توانستی . ماوردیب

آن خاطره کند.  صدا  شیهاها  تو  ی هاناله  ی بودند!   ی افرا 

او   تابیتن ب  ینرم   ایتنش    ی تن او رو   ینیگوشش بود. سنگ
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با   خواست،یم  ی در ذهنش هر کار  توانستیتنش بود. م  ریز

 .اش را از افرا بخواهدهمه  توانستیاو بکند. و حتا م 

 خواست؟ی چرا نم کرد؟ی چرا نم پس

  اشیشانیبرد. پ  ش یشد. سر پ   نهیسبهو دست   دی غلت  واریدبه    رو

 .شده، پلک بستقفل یچسباند و با فک واری د ی را به خنکا

اش تن بسته   ی ها . پشت پلک دند یلرزی م  شیها بود. نفس   داغ 

. خواستی. او را مخواستیکه آن را م  دیرقصیم  یزن  دیسف

 بود؟نداده   یتیاهم  ،یبه خواست او، عل  کسچیه  وقتچ یچرا ه 

ب  سخت برد.  داغ  تابیخوابش  م  ی تو  یبود.  . دی تپیگوشش 

ساخته    یمرد مدع  کیهوس جانش را در مشت گرفته و از او  

 .دنیسخت بود خواب شی برا حالن یبود. پس باا

آسان بود. پلک که باز کرد، شب   نیَآر  ی با صدا  دارشدنیب  اما

افرا    ش یپ بود.  آر  گفتیم   ”سی هس یه “ چشمش   نیَو 

 .دیمکی کنان پستان او را منقپرسروصدا و نق 
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  ن یَآر  ی. به صداها گوش سپرد. گاهرهی ماند و خ  حرکتیب  یعل

ملچ مچنان  صدا  کردیمولوچ  ب  ه یشب  ییکه  از   نیبوسه 

 .آمدیم رونیب شی هالب

 !. آخ... بوسه..بوسه

کم   صبر افتادند.  کرد.  تقال  از  پسر  و  مادر  بچه    یعنیکم  که 

 .خسته هم گرم شدند ی افرا ی هاپلک  دیخوابش برد و شا

نازک را هم    ی بود همان پتو . گرما زن را وادار کردهدی غلت  یعل

ب براندازدیکنار  چون  و  آر   ردادنشیش   ی .   ی هادکمه   نیَبه 

طور خوابش  آن را باال زده بود و همان  ر یرا باز و تاپ ز  راهنشیپ

 .افتاده بود رونیب ش یبرده بود، حاال شکم و پهلو

در اتاق    یآن نشست. ساعت  ی لبه  ی کرد و رو  زانیاز تخت آو  پا

از غلظت   نبود.  است. مهم هم  بفهمد چه وقت شب  تا  نبود 

زن تاروبچه خواب  و  م   یکیاش  پنجره  حدود   توانستیپشت 

 .زمان را حدس بزند
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و کنار    دهیچ یکه به پتو پ  یاهی دوخته شد به دامن س  نگاهش

که وقت خواب    ن یاز ا  شهیزد. افرا هم   شخندیتشک افتاده بود. ن

بود بود. حاال هم البد فکر کرده   زار یب  چدیبپ  شی دامن به پروپا

 یدگ یراحت و برخالف آن پوش  الیاست که با خ  دهیخواب  یعل

 !را درآورده بود آنداده و  اشی اولش، تن به خواهش کالفگ

ب   دانستینم تار   دار یاو  و دارد خوب در  اتاق    روشنکیاست 

پوستش و قوس کمرش   ی دیسف  دانستی. نمکندی براندازش م

 .ستیحاال مقصد نگاه عل

 بود، نه؟  یشدن مهیفه ی احمقانه ی نقشه دیشا

به آن  . ندیکوبی پا دراز کرد. قلبش م  یعل را  انگشتانش  وک 

را تا    شیپا  کی.  دیمانده بود، کش  رونیقسمت از کمر زن که ب

 .خود نشست ی پا ی کشاند و رو نییآرام تن پاکرد، آرام 
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پلک   افرا که  کرد  را حس  پوستش  باز    شیهاقلقلک  ناگهان 

شدن نفس کرد، حس پخش   ارشی که هوش  ی ز یچ   یشدند. ول

 .آورد ادیرا به  زیچهمه  یآنگردنش بود. به ی تو یگرم

که همزمان با حرکت او، تن  -  ی عل  دنی نشست و از د  ضرببه

 :خورد کهی به خود،  کیقدر نزدهم آن آن  -بودصاف کرده 

 ؟یکنی م کاریچ -

بند دلش را پاره کرد. در   یعل  ی ره یآمد. نگاه خ   شی پ  یمکث

لباس کناررفتنش شده   ی خود جمع شد.  متوجه  تازه  بود،  که 

  ره ی به دامن و پتو خ  ی مرتب کرد و باحرص و افسوس، جور

محافظت از خود بودند و با   ی ها سالحش براماند که انگار آن

 !کنار گذاشته بودشان یمباالتیب

  ی هازد. متوجه حالت نگاه زن به آن محافظ   ی اخنده تک   یعل

 ی بود و هم دردش آمده بود و هم گردش خشم توشده   ییکذا

 .بود به تمسخر بخنددخونش، وادارش کرده 



666 
 

 :باالتماس به او برگشت افرا

 !یعل -

رگ   انیجر در  دور   ی هاخون، خشم،  دست  تندتر شد.  مرد 

ا و  انداخت  او  کرد. دست   ن یچنن یگردن  قفل  به خود  را  او 

 :دیغر صدایصورتش ب  ی زن را چنگ زد. تو ی پهلو  گرشید

 !مرض -

 :کرد کنارش بزند یسع افرا

 .نه -

 :پوزخند زد  یعل

 ؟ ینیکمترم  تجربهی پسر ب هیچرا نه؟ من از  -

 یجنس   ی به رابطه   ی اسؤالش اشاره   یودود بود. ول  منظورش

از زخم تحق بآمدیبرم  کرد،ی که حس م  ی ری نداشت؛    شتر ی. 

بهش بفهماند که او    ی جورکی  کردی داشت به افرا التماس م
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او   ی مردانگ ی از همه به یپسر غر کی که  ست؛ی از ودود کمتر ن

 !ست یتر نجذاب 

نم  ن یا  یول  افرا نمدیفهمیرا  باورش  موقع  شدی .    ی تیدر چه 

نم  ریگ باورش  است.  ا  یعل  شدیافتاده  هرگز  را    نیکه  کار 

انکرده  بخواهد  حاال  رابطه به  طورن یبود،  کند.   ی ازور  برقرار 

 کرد یخورده بود و داشت تقال م  ی و هول بد  شدی باورش نم

 .خود را برهاند

شدنشدینم ب  ی .  گردنش  شده  نینبود.  قفل  او  و آرنج  بود 

 .بکند ی کار  توانستینم

شده   یعل  نیا  ی راست  و مرگش  گرچه  و  بغض  که    یه یبود 

م  ی باالآمده  را  رها  دیدیاو  باز  غر  کرد؟ی نم  ش یَو    به یچقدر 

 !نبود حاال یعل ،یبود. چقدر علشده

 :مرد جمع کرد و به عقب هلش داد ی نه یس  ی دست رو افرا

 .نکن -
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صورت    دنیبرد و شروع کرد به بوس  نییتکان نخورد. سر پا  یعل

 .شیهاوش و گلو و لب و بناگ

عقب  هرچه سر  مافرا  جر   برد،یتر  انگار  که   شدیم  تری او 

پوست   ی لباس، رو  ری هم از ز  گرش ی. دست درفت ی م  ترش یپ

 .کردیم ی شروی تن زن پ

. او را صدا کردیم  هیبود. گرکرده   یاز ترس قالب ته  گرید  افرا

 .زدی پسش نم گریتمامش کند. اما د کردی. خواهش مزدیم

 :دیگوشش خند ی تو یعل

 .ی خوایتو هم م -

 .نه -

 ؟یکنی . چرا انکار مزم یآره. آره عز -

 .ینکن عل -

 .ی خوایتو هم منو م -
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 .نه -

 .یگیدروغ م -

 ...خواینم -

را    ـش”خوامینم “مانند زن که از سر لذت بود،  بلند آه   نفس

بکه حاال شانه  یگردن عل  یول  کردی م  هی. گردیبر را   ن یاش 

 ...بودند و ده یچسب  شی هادندان گرفته بود، به لب

 !خواستیم او

دو سال    کی. تنش واداده بود. بعد از نزدخواستی که م  البته

. بعد از دو شدی. نوازش مشدیم  دهی. بوسشدیداشت لمس م 

خوددار ا  ی سال  حاال  عطش  عل   ی هادست   هانیو    ی کاربلد 

 !خواستیمبودند! البته که  

 .دیشاهرگ مرد را بوس ی رو هیگر انیم

 ؟یعل ی بهتر برا نیاز ا چه
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  ره ی به چشمان زنش خ  یکیو در تار  ک یبلند کرد. از نزد  سر

 :. تن او را به خود ماالندکردی هق مماند که خفه هق

 جان؟ -

مرد فروبرد و دست دور گردنش   ی نه یصورتش را در س  افرا

 .انداخت

 .می. تسلی وادادگ

بازین  ،ییآشنا  هوس، دو  شکی.  چند   شانیهر  فقط  از  بعد 

دو   یاما فعالً داغ  یمانیاز پش  افتادند یبه حال مرگ م  قهیدق

ومرد را زن   شدند،ی م  ده یهم کشکه مثل آهن و آهنربا به  یتن

 .بودکرده  خودی از خود ب

 رونیب  شیاز گلو  ییو صدا  دیکش   یقینفس عم   نیَآنکه آر  تا

آسودگ   دیپر عمق  از  نشان  خواب حس    ی ایکه  در  که  بود 

 .کردیم
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ح  نیا پسر  ناخودآگاه  به سمت   دنی غلت  نی حرکت  پهلو،  به 

سرعت  و افرا را شوکه کرد. به  یعل  اش،خته یآمهمپدرومادر به 

 .دندش رهیاز هم واکندند و هر دو با ترس به پسر خ 

چشم  خواب پرده  ی هابود.  پشت   ش یهاپلک   ی درشتش 

 .دیدیکه خواب م یعنی خوردند؛یتکان متکان

زن   کوبش قلب  نفس تند  و عم  ی هاومرد،  کم کم   قشان،یداغ 

داشتند چه    دندیآرام گرفتند. به خود آمدند و انگار تازه فهم

 !کردندی کار م

افتاده   نییپا  شیها که شانه  یراهنی و پ  د یدزد  یچشم از عل   افرا

تن کش به  دوباره  بود.   دیبودند،  و در خود جمع شد. شوکه 

 بود؟واداده  کرد؟ی . داشت چه مشدی باورش نم

به   دن،یرساوجشدند. از اوج و قبل از به  دیکل  ی عل  ی هادندان

 :بودشده   یخال  کبارهیبود.    دهیپرت شده و به صفر رس   تیواقع

 .آخ -
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بود.   نیبود. به حد مرگ خشمگ  نیخشمگبرخاست.    ضرببه

گند زده    ز یچبه همه  ار یاختیب  ش یپسرکوچولو  کهن یا  یاز طرف

 ر ی دلش بخواهد بزند ز  شدیو هوسش را پرانده بود، باعث م

 !خنده

 .رفت رونیخنده نزد. فقط از اتاق ب ریز

خانواده  ی تو کنار  برادرش  و  خواهرها  خواب   شانیهاهال، 

 .بودند. هر مرد کنار زنش 

کنار   ی ها که با آسودگاز آن   ی زار یتنفر تنش را لرزاند؛ ب  موج

 . ...از خود که ی زاریبودند و ب دهیسروهمسر خود خواب

درون آشپزخانه، به ساحل   ییملتهبش را از در کشو  ی هانفس

  ش ی به پ  یخال  یو با نگاه   دیرت کشبرد. کف دستانش را به صو

 .رو، به شبِ خزر که چند متر با آن فاصله داشت، چشم دوخت

 شد؟یم ن یاز ا ترافتضاح 

 .زد  پوزخند 
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نم  اصالً آش   خواستیدلش  کند.  فکر  افرا  حال  و  فردا  به 

دو سر طال شده  نه، چوب  و دهن سوخته...  تن نخورده  بود! 

بود و آخ که چقدر دوست پرت شده  یاش به ناآرامنگرفتهآرام 

 !کند هیداشت گر

افرا دست رو  طورهمان  و    فشرد یدهان م  ی که همان لحظه 

عم   ستیگریم هق  هر  با  کنده    ی اتکه   قش،یو  جگرش  از 

 !شدیم

بود؛  له کرده   یو روح   یناقصشان هر دو را از نظر جسم  ی رابطه 

 .تکهخرد و شکسته و تکه 

آمده بود، از   رونی از اتاق ب سروصدای که ب میبعد، عظ هاساعت 

  زده رت یبود، ح  ده یخواب  نهیسبهمبل دست   ی که رو  یعل  دنید

مبل دونفره فراتر رفته و    ی بلند پسرش از محدوده   ی شد. پاها

منظم    ی هاآن قرار گرفته بود. نفس   ی مبل کنار  ی دسته   ی رو

 .تکه خواب اس گفتندی ثابتش م ی هاو پلک 
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ا  ی باال  می عظ  یوقت  یول آرام صدا زد:    ستادیسرش   ؟ یعل“ و 

باز شدند که انگار از اول    یچشمان او چنان ناگهان  ”باباجان!

 .خورد کهی رمردیبوده! پ  داریب

به پرسش   میپسر در چشمان پدر، عظ  ی ره ی خ  نگاه را وادار 

 :کرد

 ؟ی دیخواب ی جورن یچرا ا -

 :گفت مقدمهی. بدیانگار اصالً پرسش او را نشن  یعل

 بابا؟ ی دید یمنو چ -

 .یسؤال شد و نگران کپارچهی  میعظ ی چهره 

 :بم بود شی پلک بست. صدا یپوزخند زد و با خستگ یعل

 ؟ی دید یمنو چ -

 .دیفهمیمنظور او را نم چیه  میعظ
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نزده بود اما   دهیدر هال زد. هنوز سپ   ی دور  هدفیب  نگاهش

 .شب شکسته بود

ها که آن  یآسودگ  نیآن ا  کیفرزندانش خواب بودند.    ی همه 

دربرابر خدا،    می از خون و پشت او بودند، دلش را به تسل  یهمگ

 .اما گذشته از قلب، نرم کرد امدهینزبانبه ” الحمد“ کیبه 

سقف    گر ید  ی ساخته بود در سو   ی تضاد  یها، علآن ی ورا  یول

نبود و    دایپ  ی زی اش چکه طبق معمول از چهره   ،یاش! علخانه

سا در  که  هم  خال  هیچشمانش  داشتند،  نظر  به  یقرار 

 .که پسرش خسته است  دانستی پدر م حالنی . باادندیرسیم

 از چه؟  خسته

  ی سر عل  کیبغلِ مبل دونفره بود و نزدبهکه بغل  یمبل  ی رو

 :نشست

 بابا؟ ی ا خسته  یاز چ -
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بسرکوب  شیصدا محض  بود؛    گرِ ید  ی مهین  دارنشدنیشده 

 !آرامَش

 :چشم باز نکرد یعل

 .ستمین ی کاف کسچ یه ی برا کهن یاز ا -

بهت از جان   گذاشتندیپسر، نم  بیها و حاالت عجحرف   نیا

 :نشست اشی شانیپ  ی رو ی زیپدر دور شود. اخم ر

 ؟یستین یگفته کاف یک -

به باال به پدرش   نییپلک گشود. از پا.  دیکش  ی نفس بلند   یعل

به سا  شیسوکه  و  بود،   ی رو  اشه یخم شده  افتاده  صورتش 

 :چشم دوخت

 .بگه یکس ستیالزم ن -

نگاه   ی ره ی. خشدیتر مپدر گنگ   ی تر برالحظه پسر کوچک  هر

بود ساکتش پنهان کرده   ی هارا پشت مردمک  ز ی او ماند. چه چ

 سخت؟  قدرن یدور بود؟ ا قدرن یا شهیهم  یاو؟ چرا عل
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به   دارشهیتک  ی شانه  ی بود. دست روپدر را عاجز کرده   پسر،

 :مبل گذاشت و شروع کرد به ماساژدادنش ی دسته 

 .که منم بفهمم ی جورهیچشمتو ببند و حرف بزن.  -

چرا،   دانستیپدر، نم  ی هالحن و دست  تیلبخند زد. جد  یعل

به سقف   دشیت و د. دوباره پلک بسکردیآرامش م ی اما قدر

 :کور شد. گفت هیفرورفته در سا ی شده ی کارکناف 

: یبابا؟ چون دختر برادرت دوستم داشت، گفت  ی دید  یمنو چ -

بعد... چون   ”عاصم باش.  ادگار ی کن و مراقب    ی باهاش زندگ“

 ی خوای حتا اگه م“: یدوستم نداشت، گفت گهی دختر برادرت د

ش نکن. نذار دختر  نکن. آشفته  تشیبه موندن، اذ  یکن  شی راض

کار   هی  ارکه هر ب  ی دید  یمنو چ  ”شه.  یعاصم از دستت عاص

 ؟یتر ازم خواستسخت 

او را باز کرد، دست چپش را    ینه ی س  ی گره دستان رو  میعظ

 .سرش تا کرد  ی و از آرنج باال دیبلند کرد، باال برد، کش
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 :شکست که صورتش درهم شد یسه تا قلنج عل دو،

 .آخ -

 :کردن انگشتان او بودبااخم مشغول بازوبسته  میعظ

 ؟ یکن تشیاذ ی خوایم -

نم  انگشتان جا  پدر  دست  کف  در  پسر  دست  . شدندی بلند 

  ی زمان  کیآمد    ادش یماند. بعد    ره یها خ به آن   ی الحظه   رمردیپ

قدر کوچک بودند که هر ده انگشت آن  یعل  نی هم  ی هادست

م را  اشاره   کیدور    توانستیاو  و   ی انگشت  دهد  جا  خود 

 !ببوسد

 .ی. احساس کوچکیکرد. احساس مچالگ  ی ریپ  احساس

 رو؟ یک -

 دیکش  ی را به خود آورد. نفس بلند  میعظ  ،یمتعجب عل  پرسش

 :دیبار دست راست او را باال کش نیو ا
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برات    نیا  ”نکن.  تیختر عاصمو اذد“م،  من بهت گفته  یگیم -

 ؟یکن تش یاذ ی خوایم  یعنیسخته؟ 

 :اش گرفتخنده  یعل

 ؟ییحتا حاال هم اول به فکر افرا -

 .د یمنظور پسرش را فهم ی همه  یآنضربه خورد. به میعظ

 :و صادقانه گفت  دیکش توانستیکه م ییدست او را تا جا دو

 .خب امانت داداشمه دست من -

  ده،ی پسر را فهم  ی هم گله   گفتی بود که نگفته م  ی طور  لحنش

از او عذر خواسته و هم به اعتماد عقل و درک او،   کالمیهم ب

 !کنده به زبان آورده استرا رک و پوست  اشی و ناچار   ینگران

فشار  یعل   یشانی پ  ی رو شانه  ی از  به  اخم   آمد،ی م  شی هاکه 

 :نشسته بود

 دستت؟  ستمیمن امانت خدا ن -
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به    یخنده افتاد. دستان او را رها کرد و مشت آرامبه    میعظ

 :زد اشنه یس

 کل؟ یسن و ه   نی با ا  یجمع کن خودتو پسر! تو االن دست من -

 !؟یدست من باش یتونیاصالً م

 .اشاره زد بغلتد  میزد و چشم باز کرد. عظ  شخندین یعل

 :گفت اول

 .حرفات هستم ر ی گ ی. ولستمیدست خودت ن -

هم گره کرد، مبل به  نگاهینشم  ی را رو   ش یهادست  د،ی غلت  بعد

را هم از زانو تا    شی ساعدش گذاشت و پاها  ی را رو   اشی شانیپ

 .هم انداخت ی کرد و از مچ رو 

آمد،    نییاو! از مبل پا  یباال رفتند از انعطاف بدن  میعظ  ی ابروها

 :به پشتش شد دنیکوبکنار تن او زانو زد و مشغول مشت

 شه؟یم یچ یمن نباش ی حرفا  ریاگه گ -
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  ش یصدا  نیهم  ی در تشک مبل فرو رفته بود برا  ی عل  صورت

 :دیرسیخفه به گوش م

 .دونمینم  قتشیحق -

 :کتف او متوقف ماند ی باال  میعظ مشت

 !پسر؟ ی سر کارم گذاشته -

بهدیخند  یعل بعد،  غم .  در    زیآمو طعنه   ز یانگنظرش  آمد که 

بند حرف پدرش است که  قدر  هنوز آن   یچهل سالگ  کینزد

  خواهد یاگر نخواهد به آن عمل کند، درعوض چه م  داندینم

 !بکند

رو  یشانیپ ادست  ی از  و  برداشت  چانه  نیها  به  بار  را  اش 

 .داد. لبش کج شد  هیساعدش تک

از آنکه شوهر افرا شود،   شی پ  یسال کم نبود، بود؟ عل   چهارده 

زود نقش شوهر    یلیبود. بعد هم خگم کرده   ازیخود را با رفتن ن

حتا درست آن را درک    کهنیایبود ب  رفتهیرا پذ  شیدخترعمو
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افرا،    تیباشد. پس حق داشت حاال نداند خارج از مسئولکرده 

 .خواهدی و چه م  ستیخودش ک

 :شد. مات گفت مات

م - داش  یدونینه.  مبابا؟  فکر  من    یچرا کس  کردمیتم  فکر 

چرا    خوام؟یم  ینداره من چ  تیاهم  یکس  ی چرا برا   ست؟ین

 ستم؟ین یکاف  یکس ی برا

 :چرخاند به طرف پدرش سر

  ی و چ   امیک  دونمیواقعاً خودمم نم  دمید  ،ی دی بعد که پرس -

 .خوامیم

 :زد شخند ین

 .مم که خودم گم شده به حرفت گوش کرده  ی ادیز دیشا -

خ   میعظ و  برداشت  او  گردن  دور  ماساژدادن  از    ره یدست 

 .نگاهش کرد

 :شد دهیماس ی به لبخند  لیتبد ،یعل شخند ین
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پ - سال  چهارده  برادرت  دختر  منو    دونستیم   شی مثالً 

من نه اون موقع   ی. ولخوادیمنو نم  دونهیو حاال م  خوادیم

.  خوامیرو نم  یک  دونمیو نه االن م  خوامی رو م  یک  دونستمیم

آر  فقط  پسرم...  فقط  درباره شناسمیم  نویَفقط...  اون   ی . 

خوب    خوادیدوسش دارم؛ دلم م  دونمی. مدونمی رو م  یچهمه 

 ...خوادیبزرگ شه؛ دلم م

 :را جمع و بازدمش را فوت کرد اشچانه

 دونم ی امروز حتا نم  ی ت خودخواه باشم. ولدلم خواس  شبید -

م  "یخودم"اون   اونهیک  خوامش،یکه  هم  حاال  حتا  که   ی! 

 .مهبچه  ستم،ین "خودم " خوامیم

 ش یبود، نشست. صدا  ستادهیزانوها ا  ی که تا آن لحظه رو  میعظ

 :خش برداشت

 ؟ی منه که خودتو گم کرده  ریتقص یکنیفکر م -

 :گفت  تعارفیو خسته. ب   قیماند؛ عم  ره یبه چشمان او خ   یعل
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 .آره -

نشاند اما همزمان وجدان و   میعظ  یشانیپدرانه اخم به پ  غرور

 د،یکش  ی مهر پدرانه بود که در دلش زلزله انداخت. نفس بلند

 .او را فشرد ی سر تکان داد و شانه

  ی نداشت بزند. و پسر هم البته منتظر حرف  ی. حرفنیهم  فقط

 .ز جانب پدر نبودا

 :دستش خواباند و دوباره چشم بست ی را رو اشگونه

افرا رو دوست   تونستمیم  بودم،یاگه از اول انقدر گم نم  دیشا -

اگه همون موقع   دی. شادیرسینم  نجایباشم و کارمون به اداشته 

م   "خودم"بودم،    دایپ رو  سالو    خواستمیافرا  دوازده  ده،  و 

 .کردمینم یبسته زندگ چشم

 ؟یکن  دا یخودتو پ یتونیحاال نم -

 .دونمینم -

 نه؟  ا ی ی افرا رو بخوا ،یکن دا یاگه حاال خودتو پ یکنی فکر م -
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اصالً   مین یبب  میاز صفر شروع کن   ای . بهش گفتم بدونمینم -

بساز   یزندگ  هی  میتونیم ول  ای  میتازه  بخوا  ینه؟    ی راستشو 

شناختن افرا، الزم دارم اول خودمو قبل از دوباره   کنمی حس م

 .بشناسم

 کمکت کنم؟ تونمیمن م -

 .نه -

 .بکنم ییراهنما هیبهت  تونمیم یول -

 :دندی باال پر یعل  ی ابروها

 ؟یچ -

آست  میعظ زد.  بعد،    راهنشیپ  ی هان یلبخند  و  زد  تا  را 

رو  کهی درحال را  دستش  آم  ی دو  برازانو  بود  گذاشته   ی اده 

 :سرپاشدن، اول گفت

 .نی تو و افرا برابر -

 .بعد برخاست و
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به باال به    نییطور دمر، متعجب و از پاسر بلند کرد. همان  یعل

 .پدر چشم دوخت

 :ادامه داد  میعظ

فقط   ن؛یخواینم  یچ  ای  نیخوایم  یچ  نیدونیهر دوتون نم -

 ی ست و به هر پقاون آشفته  نی. نبنیدونیکه م  نیکنیفکر م

 نیدونیاون، هر دوتون نم  ای. تو  یخودت آروم  یول  ترکهیم

 .نیخوایم یچ

 :موافق نبود  یعل

نم - منو  نمخوادیاون  واقعاً  مخوادی.  اگه   خواست ی. 

 .کردیو خودشو آواره نم دادیدادخواست طالق نم

  گر ید  یمبل گرفت. عل  یخم شد و دستش را به پشت  میعظ

بب  توانستینم را  او  صورت  و  بماند  حال  همان  پس  ندی به   .

رخ بهرخ   ستاده،ی ا  یکیو    دهیدرازکش  یکی. پدر و پسر،  دیغلت

 .شدند
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 :گفت میعظ

زندگ - برا  خواستینم  تونویقبل  یاون  برداشت  قدم    ی که 

. شروع  نیدوباره شروع کن  یتو بهش گفت   یکردنش. ول تموم

که   ی طورکه همون  ی ای . زندگدی جد  یزندگ  ه ی  یعنیدوباره  

نه.   ای  خوادشیم  دونهینه، اونم نم  ای  شیخوایم  یدونیتو نم

 چرا؟  یدونیم

 :لب زد جی متفکر و گ  یعل

 چرا؟ -

باشد، در چ  ی از آن که گوشه  شتری ب  م یعظ  لبخند   ن یلبش 

پلک  فضا  ش ی هاکنار  در  پ  ی ترشده روشن   ی که  بود،    دای هال 

 :بود افتهیانعکاس 

ا - به  پ   ی د یجد  ی زندگ  ن یچون  بهش   ی داده   شنهاد یکه 

 .شده دوباره دواریام

 :کرد هی. واگودندی باال پر یعل  ی ابروها
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زندگ - اونو شده  د یناام  یقبل  یاز  کرد.  تمومش  که  بود 

 .که تمومش کرد خواستینم

 :سر تکان داد میعظ

 خواد یم  دونهی. نم ترسهی. اون مدهیجد  یزندگ  هی  نیا  یول -

کنه   ناام  ای شروعش  هم  ام  ده،ی نه.  گمه. دواری هم  مردده.   .

 دونه یم  کنهیکه اون فکر م  نهی دار ا. خندهییطور که توهمون

چ م  ی خوایم  یتو  فکر  هم  تو  چ  یدونیم  یکنی و    ی اون 

اخوادیم تو    ستین  طورنی!  شما  ا  هیپسر!  . نیستاده ینقطه 

اون  کدومچ یه نعقب  ای جلوتر    یکیاز  پس ستیتر  خب؟   .

افرا   ،یاول خودتو بشناس  دیبا  یکنیطور که تو فکر مهمون

با اول  بابا! سخته   د یهم  راهتون درازه  ولخودشو بشناسه.    ی . 

 یتو براش کاف  نهیبب  سنجهیکه م   ستیوسط فقط افرا ن  نیا

  ه ی فافرا برات کا  ینیبب   دی. تو هم باینه. تو هم هست  ا ی  یهست

بوده افرا؟ نبوده. پس تو هم   یسال برات کاف   همهنینه؟ ا  ای

 .نیهر دو برابر ؟ینیبی. می نبوده یبراش کاف
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از   یپسر گشود و کم  ی به رو  دیجد  ی اه یپدر، زاو  ی هاحرف 

 .کم کرد اشیجانببهحق 

 د یدی خورده مغرور خودش را زخم  ی. علمیعظ  گفتی م  راست

ب بود که حس م  شتریچون  خودش و    کردی از چهارده سال 

 ی کاف  وقتچ یه  - و نه افرا  ازینه ن-  یکس  ی و برا  اندچ ینظرش ه

برده بود؟ مگر زن   ادیافرا را از    ی هاچطور حرف   ینبوده. ول

ا  گفتی نم  شهیهم برا  کهن یاز   نبوده  یکاف  یعل   ی عشقش 

بودن بودن و ناقصاو هم احساس کم   یعنی  نی خسته است؟ ا

 رفته بود؟  ادشیرا   هانیداشت. پس چطور ا

پسر    ی موها  انی دست م  ری کرد. پدر پ  رشیغافلگ  میعظ   حرکت

 .دیاو را بوس یشانیاش فروبرد و پ حدوداً چهل ساله

تن باال   یکار معذب شدند که عل  نیهر دو مرد از اانگار    بعد،

عظ  دیکش و  نشست  نگاه  میو  شانهبدون  او،  به  را  کردن  اش 

 .ردیکوتاه لمس کرد و رفت تا وضو بگ
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  ک یکرد. بعد، به    ب یرفتن پدرش را با نگاه تعق  ریاول مس   یعل

انگشتانش را درهم قالب کرد و   د،یطرف صورتش دست کش

ستون   اشافتهیفاصله ازهم  ی زانوها  ی رو  شیهاآرنج   کهی درحال

 .شد  رهیخ دنیرو، بدون دبودند، به روبه

نبود. حاال خودش،    اشی ری از خشم و دلگ  ی خبر   گرید  حاال

 !خودش را نشانه رفته بود

شده   مگر برابر  هم  با  بود  گفته  افرا  به  که  نبود  اند؟ خودش 

رفته بود   ادشی  را فراموش کرده بود.  نیوقت سر بزنگاه اآن

کس آن  حرف   یکه  بود  خواسته  اول  از  باشد، گوشکه  کن 

مجبورش نکرده بود شوهر افرا شود. بعد از   یخودش بود! کس

او را   قطمجبورش نکرده بود مراقب زن باشد و ف  یهم، کسآن

 را خواسته بود. پس از چه گِله داشت؟  هانی . خودش اندیبب

هم چسباند و  بار کف دو دستش را به  نی. ادیکش  ی بلند نفس

 .مقابل صورتش نگه داشت
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د  بودنیته  احساس حتا  گم  گریداشت.  را  شده خودش 

را که  ییهاآن حرف  یکیداشت تا  ازی. انگار فقط ندانستینم

 همه ن یو ا  ردیخودش به افرا زده بود، به خودش بزند تا آرام بگ

 !نباشد نی خشمگ نشدنشده ی شدن حقش و داز خورده 

 .بودکار را کرده  نیا  میحاال عظ و

پدر. چه   ی بوسه  ی را لمس کرد. جا  اشیشانی زد و پ   لبخند

 !داشت یحس خوب

افرا که وقت   و غلت   شی همان لحظه در جا  یچه حق داشت 

با پلک   زدیم از   یو چشمان  نیسنگ   ییهاو  خشک و سوزان 

نم  یخواب از  خالصش کند، بغض کرده   یتا کم  مدآیکه  بود 

 !اشی پدریب

پ  توانستیم  داشت،ی م  ی اگر پدر  کهنیا  نه از    شش ی برود  و 

بهش   توانستینه! اما م  د،یبگو  ش یگذشته بود، برا  شبیآنچه د

م ببرد.  گرشانه  ی رو  توانستی پناه  م  ه یاش    توانست یکند. 
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شب   توانستیرا از او بپرسد. اصالً م  اشیفیبالتکل  نیا  فیتکل

خانه  ب  ی برود  از  و  بخوابد  چنان    ی تجربه   انامک  خیپدرش 

 !رد یرا از خود بگ یتیموقع

 رد ینتوانسته بود آرام بگ  شی حاال چه؟ حاال که از شب پ  یول

م به  چشم چون  تصوحض  پشت   شانی زیآمهم به   ریبستن 

م   شیها پلک   ی پرده  صدا  خوردینقش   ی هانفس  ی و 

چه؟ حاال که احساس    د،یچ یپی م  شیهادارشان در گوشتب

است، نجس است، سست عنصر است چه؟ حاال    فیکث   کردیم

دوش آب داغ و چنان خود را    ری برود ز  خواستی که دلش م

  شب ید ی هااز پوستش برود بلکه اثر لمس  هیال  کیکه  دیبشو

 از تنش پاک شود چه؟

هچیه هچی.  نمچی.  حاال  بکند.   ی کارچیه  توانستی. 

نم  توانستینم کند.  کس   توانستیفرار  ببرد.    یبه  پناه 

 .دیدردش را بگو یحتا به کس توانستینم
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گردن   مجبور کند.  تحمل  شدبود  تحمل    اشدترشده یدرد  را 

ب تاب  را  وحشتناکش  سردرد  خفگاوردیکند.  را   بشیعج   ی. 

. بر آتش باشد، درحال سوختن باشد اوردیپنهان کند. به رو ن

بداند و همان کثافت را    فیو لبخند بزند. خودش و تنش را کث

 !اورد یجا بکشاند و به رو نبه همه 

 .یپشتی . از بیپناهی! از بی پدر ی ! آخ از بآخ

  م یت یهنوز    یداشت. تا سه سالگ  یعنیهرگز مادر نداشت.    افرا

. چیداشت؟ ه   ادیسه ساله چه از مادرش به    ی بود. اما بچهنشده

مادر داشتند    هیبق  کهن یبود. ا  ی از مادر خال  شهیذهن افرا هم 

اما هرگز واقعاً مادرداشتن    شدیباعث حسرت و بغضش م   یگاه

نکرده  تجربه  آگاهانه  بخرا  تا  مادر    واهدبود  شود.  او  دلتنگ 

 .مسئله نبود ش یبرا وقتچ یه

 ن یعاصم کشته شد. ا  کهیاما چرا. او پانزده ساله بود وقت  پدر

 !آگاهانه  شدنم یتی کی یعنی
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بود، اما بود. گرچه عاصم   یانیروز در م  کیپدرش، پدر    گرچه

تماماً در خانه    توانستیهم نم گریروز جنگل بود و روز د  کی

 .اما بود رفت،یم  رونیب ی کار ا ی ی دی خر ی برا  شهی بماند و هم

. شدیبند نم  شی عمو  ی بود که افرا در خانه   ی قدر قوآن  بودنش

  ی درش را گرفته بود ولما  ی جا  باً یتقر  مهیتر که بود، فهکوچک

همبزرگ  شد،  که  آخر   ی خانه   گشتیبرم   شهی تر  خودشان. 

  گر یبرادرش سپرده بود، دعاصم چون زحمت دخترش را به زن

دم   ش یرو نداشت  م  قهیدقبهرا  هم  مزاحم   و  همانی خودش 

دلتنگ پدر نگه    شهیافرا را هم  نیبرادرش شود و هم   ی خانه

خانه به دوشش    کی  تیمسئول  دادی م  حی. پس ترجداشتیم

 .بالش بگذارد ی باشد اما شب کنار پدرش سر رو

  ی سردست  ی هاگرفته بود پلو بپزد و خورش   ادی  یاز نه سالگ  افرا

را جارو کند.   ادیآماده کند.   اتو کند. خانه  لباس  بود  گرفته 

ها در  ها تنها بماند. غروب دم بگذارد. ساعت   ی . چادیظرف بشو
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گرفته بود خودش زن    اد ی  ید. از نه سالگرا از داخل قفل کن

 .باشدپدرش را داشته  انیروز در م کیخانه باشد تا حداقل 

شان. تنها برود خانه  گفتندیم  شیعموبود. عمو و زن  شقکله

 .. فقط به عشق عاصمماندی . تنها مرفتینماند. نم

 که ن یا  ی اش را عوض کند. براپدرش مجبور شد خانه  تاآنجاکه

از بابت دخترش راحت باشد، کنار برادرش خانه گرفت.    الشیخ

م  ی ایدن هم  حاال  شد.  بهشت  را   توانستی افرا  باباعاصمش 

نبود او   ی هانداشت که وقت  یهم لزوم   ند،یبب  یوحسابدرست 

 .تنها بماند ی خودیب

 !افرا بود یدر زندگ یکوتاه ی اما، دوره  بهشت

  ک یبود. انگار    ر ی. تنش خردوخم دیزد و به پشت غلت  پوزخند 

شده   لیبدنش تبد  کردیباشد، حس مرد شده   شی غلتک از رو

 !و نازک دهیپوس ی ورقه  کیبه 
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فا  هانیا ا   ی ادهیچه  درد  نیداشتند؟  چه  دوا    ی مرورها  را 

 که چه؟  کردیرا انگولک م  اشیزخم دلتنگ   قدرن یا  کردند؟یم

 !هه

داشتن   ی فکرها، با آرزو  نیبا ا  توانستینم  شبشی. از دشدینم

عاصم، فرار کند. از    ی برا  اشیدلتنگ   ی ادآوریپدر، با    ی شانه

 .فرار کند توانستی نم شبشید

! چه بود ؟یهوس لعنت  نیخواهش تن؟ چه بود ا  ن یبود ا  چه

 عطشنا؟  نیا

هرگز   داشت،یبود! اگر افرا از اول پدر نم  ی پدری ب نیهم  مثل

او به خود م  نیچننیا نه!   د؟ی چیپیاز درد نداشتن  البته  نه! 

را مچاله مگنگ گه   یفقط حسرت  دیشا نه   کرد،ی گاه جانش 

 .شتریب

مرد،    کیرا داشت.    یمثل آن بود. افرا دوازده سال عل  همنیا

  ی از درد ب  نیچنن یهرگز ا  داشت،ی مرد را داشت. اگر نم  کی
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 ی فقط حسرت دی نه! البته نه! شا د؟ یچی پیبه خود م یآغوشهم

نداشتن   از  گه  کیگنگ  مهمدم  را  جانش  نه   چالند،یگاه 

 .شتریب

اما وجدانش    ی عیطب  شبش ی وادادن د  پس البته که بود.  بود. 

بپذ  نیا  توانستینم مردیرا  سرزنشش  به کردی.   .

 .زدیپوزخند م  بودنشالنفس ف یضع

هوس و    میکه تسل  ییمغرور وجودش، از او  یشکسته ول  ی افرا

طب  شده   یعیخواهش  بتن  م  زاریبود،  چندشش  . شدی بود. 

را ببوسد؟ چطور توانسته بود  یچطور توانسته بود شاهرگ عل

او لذت ببرد؟ و چطور توانسته بود او را   ی هاها و لمس از بوسه 

 لمس کند؟ 

. دلش خواست  د یاز خود رس  ی زار یب  ییگرفت. به حد نها  عقش

س  شی هادست که  شانه  نهیرا  کرده   ی و  لمس  را  بودند، مرد 

لوله    هیاله یدور! دلش خواست پوست تنش را ال  ندازد یبکَنَد و ب

 !فاضالب یکند و راه
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 ...سال... دو سال... دو سال دو

بود و مغرور مانده بود. کرده   ی عمرش را سپر   ی هاماه   نیبدتر

همه  بعد،  همه و  را،  هوس دوساله   ی خوددار  ی اش  به  را  اش 

 !باخته بود. آخ

ها و  سرزنش   نیحواسش نبود که ا  ی. ولشدیم  وانهید  داشت

 ک یراز پنهان، از    کیحال بد، همه فرارند. درواقع داشت از  

  ی قتیحق  ی . داشت روختیگریانار دلش، م  انیم  دیسف  ی دانه

 !ختیری که ته ذهنش بود خاک م

 ”.موندیخوب بود. کاش ناقص نم چقدر“

عل   نیهم  انشیعر  حس دست   یبود.  بود. نکرده   ی درازبهش 

  ن یتری عیخود افرا هم مرد را خواسته بود. لذت برده بود. و طب

غر اعصاب   ن یتری زی و  و  حسرت  خاطر به   ی خردحسش 

 !شان بودخوردن رابطههمبه
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خودِ    رد؟یرا بپذ  یوقاحت  نیچن  توانستیم  یخودِ آگاهش ک  اما

 ی زندگ  ختنی دورر  ی بود برا  دهی که دو سال زحمت کش  یآگاه

 رد؟ یلذت را بپذ نیا توانستی اش، چطور مسالهدوازده 

 ی و سع  دیکشیخاطرش عذاب م که به   یلیدل  نیتری اصل  پس

چ  ردی بگ  اشده یناد  کردیم به  را  آن  مثل    گرید  ی زهای و 

گزنده بود: او لذت   قتیحق  نی هم   کرد،یم  یفرافکن   ی پدریب

 !برده بود

 .نیهم فقط

کرد    اهیروزش را س  ن،ی و فرارکردن از هم  رفتنی و نپذ  ن،یهم   و

 .تماس ودود  ی تا لحظه 

 .به ظهر مانده بود هنوز

که افرا چشم باز کرد. تا    دیکش  ابانیرا به کنار خ  نیماش  یعل

معلق بود که   ی ار یو هوش  یهوشیب  نیب  یآن لحظه در جهان

بود با درد   شبی د  یخوابیاعصاب و ب  یجمعِ کوفتگ  ی جه ینت
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و سنگ گردن  دست بهکه دست  ی اگرفته  ی ها گوش   ینیسر، 

 .شود قیبودند تا نگذارند خوابش عمداده 

 .شد ادهیپ حرفی ب مرد

ابه  افرا را  اطراف  پرتعجب  د  نیخودآمده،  قصد  به   دن،یبار 

بودند   ستادهیا  یفرع   ابانیخ  کی. سر  دییکردن، پافقط نگاهنه

 .بودداده  میبود که عظ  یآدرس  ی که نامش همان نام آشنا

ا  یول چرا داخل نرفته بود؟ و   ؟یمانده بود عل  نجای پس چرا 

 بود؟شده  ادهیپ حرفی چرا ب

د  ی گوشه   از خ  دیچشم  عرض  از  مرد  در    د،یدو  ابانی که 

مکث کرد و به محض    نیدو ال  نیب  ی شده ی کارحدفاصل گل 

 .دوباره راه افتاد ن،یردشدن دو سه ماش

 رفت؟  کجا

کند. پس تن   بشیتعق  توانستیچشم نم   ی از گوشه  گرید  افرا

کش هم  دیباال  تک  نیاما  از  سرش  به  گاهه یکه  شد،   یآنجدا 
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درد  جه یسرگ س  ی و  باعث  و   رفتنی اهیکه  شد  چشمانش 

توتاب  مغزش  صدادادن   ی خوردن  جرق  و  جمجمه  ظرف 

اش را به عقب هل  در گردنش، مثل چهار دست شانه  ی امهره 

 .کردند خیم یصندل یدادند و او را دوباره به پشت

و حبس پس   نفس بماندهرفته  را  رو  رونی اش  دست  و   ی داد 

پ گذاشت.  ورودآن  ش،یرو  شیگردن  کنار    ابان،یخ  ی طرفِ 

رو  ی دروازه   کی که    ی حصار   ی رنو  کیبود،    شی قرمز 

تقر  ی امغزپسته  که  بود   ی رو   یسالم  ی جا   چیه  باًیپارک 

افرا فکر کرد که آن ماشبدنه کوچک مچاله،    نیاش نداشت. 

 !وستخود ا قاًیدق

بار    نیبرداشت و ا  "اشی اخود مغزپسته "غره چشم از  چشم  با

.  ندی با هر دو دست گردنش را نگه داشت تا بتواند صاف بنش

سمت   ی شد و باالخره توانست از پنجره   ی برکی به چپ    یکم

 !رفته بود ی به قناد  ی. علندیبرا ب  ابانیخ ی سوراننده، آن
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چشمش    ی وارفت. باز آن رنو تو  یصندل  یپشت  ی دوباره رو  زن

ب با  آن  ینیب   ی زاری زد.  کرد.  آداب  جمع  که  بود  خراب  قدر 

 !رفته بود  ادشیرا هم    یاجتماع

کم   یسع دست   یکرد  و  بدهد  تکان  را   ی وپاخودش 

هم گردنش را ماالند که   ی. کمندازدیکار باش را بهرفته خواب

 .دور شد  هی اول یخشکباالخره از آن چوب

کاپوت    ی درون دستش را رو  ینیریش  ی برگشت. جعبه  یعل

 یلبه   ی گذاشت، کنار در سمت راننده خم شد و دستانش را رو

 :شد قی افرا دق ی کرد. در صورت زردشده  پایپنجره چل 

 ؟ی درد دار -

 ینبود. فقط حال  یانشدند. عصب  دیهم کل  ی زن رو  ی هادندان

 .. فقط پلک زدکردیزدن با او دورش مداشت که از حرف

  ی حذرِ افرا ازش به بدحال   نی. ادیلب جو  یاخم کرد. کم  یعل

آرام گرفته بود، دامن    یکم  می که به لطف عظ  یو خشم نهان



703 
 

شعله  زدیم به  ز  ی و  دوباره    رخاکسترماندهیکوچک  جان 

باادادیم ه  حالنی.  ب  چی درونش  جز   ی ای رونینمود  نداشت 

 :شی هاپلک ی کناره  خوردنن یو چ  شیشدن صدابم

 .درمونگاه میگفتم بر  روزید -

را    روزشیکردن دوغلط درست  ی افرا درهم شد. حوصله  صورت

زدن حرف او را با پلک   نیجواب ا  توانستینداشت. و چون نم

سرتکان و  برنمبدهد  ازش  که  هم  شد  مجبو  آمد،ی دادن  ر 

 :باالخره لب باز کند

 .یعل الیخیب -

 :با مکث گفت  او

.  یآمپول بزن  هی   میبر  ی خب! فعالً تحمل کن تا برگشتن  یلیخ -

 ؟ی آینم
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نگاه   یعل  ی قهی به    تاًینها  ایکه تا آن لحظه به شهر، به رنو    افرا

پاکرده  فرار  به  چشمانش،  نه  س  انیبود  به  و   ی اهیداد 

 :وار بودناله  شیشد. صدا رهی مرد خ یخال  ی هامردمک 

 طول بکشه؟ یل یواقعاً جونشو ندارم. قراره خ -

 :به ندانستن لب کج کرد  یعل

قدرام  . بابا باهاش هماهنگ کرده، پس فکر نکنم اوندونمینم -

 .معطل کنه

ول  افرا گذراند  سکوت  م   کهنیهم   یبه  سمت    رفتیفکرش 

خانه  به  خال  ی رفتن  انگار  بدنش  شدت   شدیم  ی فاطمه،  از 

چه   ی برا  یکار عل  نیا  دیفهمیداغ شد. نم  اشیشانی. پیتوانیب

 !ندازدیبه راه ب  ی دیبود و قصد داشت چه دردسر جد

 :گفت حالیب طورهمان 

 .آمی. نمتونمینم -

 .باشه -
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 م، خب؟ نگو من باهات اومده یتو هم رفت -

 .یاوک -

  ی نیریش  ی برداشتن جعبه  ی گفت و کمر راست کرد برا  مرد

 :دیپرس ده یباالپر ی که افرا با ابروها 

 ما؟ میبمون جان یهم -

ا  یعل و  شد  خم  پهلو  از  برگشت،  عقب  فقط    نیبه    کیبار 

 :پنجره گرفت ی دستش را به لبه

 کجا پس؟  -

 نو؟یماش ی برینم ابونی داخل خ یعنی گمیم -

 :باال انداخت چانه

 .رمی م ادهی. پست یراه ن  یلی. خخوادینه، نم -

 :لب زد افرا

 .باشه -
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 .بلند راه افتاد ی هاکوتاه دست بلند کرد و با قدم  یعل

بود که ازش دور شده   ی را دور زده و دو، سه متر  نیماش  تازه

ح چ  ر یمس  بی تعق   نیزن  نگاه،  با  او  خاطرش   ی زی رفتن  به 

گذاشت و صدا    رونیرا ب  شیپا  کی. فوراً در را باز کرد،  دیرس

 :زد

 !یعل -

زد و پرسشگر سر به دو طرف تکان   یچرخمیمتوقف شد، ن  مرد

 .داد

 :چشم از او دور داشت افرا

 .ی تو برادر من -

حواست باشد    ،یهست  میتو پسرعمو  داندیاو م  کهنیباا“  ،یعنی

 ” !یهست زی شوهرم ن ییکه نگو
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نزد. حتا سر هم  ینشست. حرف یعل ی دو ابرو  نیآمد و ب اخم

مردمک  فقط  نداد.  چرخ  شی هاتکان  شدند،  و    دیسنگ 

 .پوزخندش را رها کرد

انتظار  "برادر "که    البته   شب ید  داشت؟ی م  دیبا  ی او بود! چه 

 ...هم البد با برادرش

و دوازده   شبید  ی ادآوریاز اشمئاز بهش دست داد.    ی الرزه تن

 .زدی هم مبه "برادر"حالش را از هرچه لفظ  شانی سال زندگ

ا  یعنی افرا  نم  نیخود  م  د؟یفهمیرا   د،یبگو  توانستی چطور 

 با برادرش...؟ ی آخر کدام خواهر ؟ ”یتو برادر من“

گردنش نبض    ی ه رورا ک  یور، رگ دردناکشعله  گرفته،آتش 

تا قلبش کش  زدیم به گام  شد،ی م  دهیو  و   ش یهالمس کرد 

 .سرعت داد

 .جلوتر بود یمدرسه کم یپشت در
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به   دهی له  افرا، . چند دینفس کش   یشد. کم  اده یدردآلوده، پو 

 .راه رفت. کتفش را کوتاه فشرد یقدم

. آرام در کنار او را باز  دییپنجره پسرش را پا  ی شه یاز ش  بعد،

کاب تو  ن یکرد، در  را که  بچه    ی صندل  ی عقب خم شد و سر 

 .جا کردجابه یمخصوصش خواب بود، کم

بود. افرا لبخند به لب، کرده   سیاش را خ دهان پسرک گونه  آب

 ی از تو  یاو برداشت و دستمال  ی صندل  گریرا از سمت د  فشیک

هم به    یاش. دستکردن صورت بچه پاک   ی برا  د یکش  رونیآن ب

 .دیاز عرقش کش سی خ ی موها انیم

  فش یخواست ک  ن،یَآر  تیبودن وضعاز مناسب و راحت   مطمئن

  ی شارژی افتاد. از ب  اشیگوش  ادی برگرداند که    یقبل   ی را سر جا

بود و البته خود افرا خواسته بود خاموش بماند! خاموش شده

هم که واضح بود: دوست نداشت در دسترس باشد و    لشیدل

 .کند افتیدر شیعمواز زن یمثالً تماس
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نگاه   اد یزد.    پوزخند  و  افتاد  فه  ی هاصبح  سر    مه یمشکوک 

 !نشسته بود یفاصله از عل نی او در دورتر کهی صبحانه، وقت

 توانستی. مافتیفت از شدت نفرت و سرش دَوَران  گر  لرزهدل 

و منتظر برگشت    دیاین  یآباد همراه علراه را تا مرزن   همهنیا

که    مهیفرار و دورشدن از آن خانه و فه  ی فقط برا  یاو بماند ول

شدن را باوجود گردن   ابانیخ  ی بود، آواره تحملش کرده   ی ادیز

انتظارماندن و به  کردنت سرش به استراح  یاش و منگگرفته 

 !بودداده  حیترج میامن عظ ی در خانه 

که در تنش    یو خشم   ی زاریرا فوت کرد و با همان ب  نفسش

باادیرا کش  فی ک  پیز  انداخت،یموج م ن  حالن ی.  .  اوردیدوام 

گوش است  بهتر  کرد  ب  اشیفکر  آن    اوردیب  رونی را  با  بلکه 

ا تا  شود  مدام ول   ورطن یهم   کهنیسرگرم  و  بماند  معطل 

 !خودش را بجود 
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رو  لیموبا بست.  را  در  و  برداشت  را  پاوربانکش   یصندل   ی و 

ب ماش  شی پاها  کهنیایشاگرد،  داخل  و    نیرا  نشست  ببرد، 

 .داد  هیآن تک یاش را به پشتشانه

 ی ری که به شارژر وصل شد، روشنش کرد و محض جلوگ  یگوش

شد تا   ماتشیوارد تنظ  ،ی اهرگونه تماس ناخواسته  افتیاز در

ودود    امکیکند که همان لحظه اعالن پ  رفعالیرا غ   کی  میس

  .آمد

تمام فلج    ی هیثان   کی   ی طور کامل برا. واقعاً ماند. مغزش به ماند

 .شد

 :نوشته بود  ودود

 "؟یخوب"

موقع بود  خوب و به  "؟یخوب"  نیافرا خوب نبود. و چقدر ا  و

خشک و منجمد وجود زن    ی واره یبه د  شکنخ ی  کی که مثل  
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به   ی خورد، رو انداخت و  اح   یراحتآن ترک  را    ا یبغضِ مرده 

 !کرد

 .هم. قلبش هم. صبرش هم  اشنه ی . نفسش هم. سدیلرز افرا

از طسرآمده   صبرِ بعد  طوالن  کی  ی اش  رو   ،یراه   ی پابرهنه، 

 .خشک، نشست و واداد. تمام   ابانِیآفتاب سوزان ب  ر یسنگالخ، ز

  ش ی ودود را باز کرد تا مقاومتش را پ  امیپ  یمقاومت  چیه  یب  افرا

 .را نداشت  بودنی تحمل قو  گری. تمام. دنیاو، مرد، بشکاند. هم

 :نوشت

 ".نه"

درحال  رهیخ  و م  کهی ماند  چشم دیکوبیقلبش  تنش  کل   .

 .انتظار جواب ودودبود بهشده

صفحه بود. کل تن افرا    ی باال  جواب ودود ظاهرشدن اسمش  و

 .. تماس را وصل کرددیشد لبخند و لرز 

 :او بم بود ی صدا
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 ؟یستیچرا خوب ن -

 :بود اریاختیبلند افرا ب نفس

 .سالم -

و لبش را گاز    دیبه پشت گردنش کش   ی. دستدیلب گز  ودود

 :زد

 .سالم -

 :دی پرس  دوباره

 ؟یستیچرا خوب ن -

ماش   افرا پ  ن یدر  رو   شی را  را  دستش  پنجره   ی لبه  ی آورد، 

 ره یخ  شیرا به ساعدش چسباند. به پاها  اشیشان یگذاشت و پ

 :بود. گفت نیماش ی و بدنه بازمهیدر ن نیشد که ب

 .آدیاز خودم بدم م -
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پا  ودود  را  اطرافش  کرد.  د  دییاخم  با  کناره   دنیو   ی جدول 

 :آن نشست  ی رفت و رو ابان،یخ

 چرا؟ -

پوزخند   صدایب  د؟یبگو  توانستیچه م  گفت؟یماند. چه م   افرا

  ی به بزرگ  ی زیکه او چ   ؛ی زاریلرزه گرفت از خودب زد و باز دل 

 ."خرس مهربان"بود از شوهرداربودنش را پنهان کرده 

 :دیپرس ی اگرفته  ی صدا با

 ؟ یتو خوب -

 ” !نپرس چرا“که،  یعنی

نپرس   ودود فهمدیهم  روک   دی.  قصد  بازهم  مرموز  ردن  زن 

 ن یبود به اعادت کرده   باًینداشت. او تقر  یبیدرونش را ندارد. ع

 !افرا  ی فرارها
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پارک بودند پس    ابانی در دو طرفش و کنار خ  ن یسه ماش  دو،

پرانتزِ    کیرا خمانده به درون، شکل    شی پا  کی راحت    الیبا خ

 :بلوک جدول ستون کرد  ی دراز و دست آزادش را رو  قواره،یب

 .ستمیمنم خوب ن -

 :. سر بلند کرددندیافرا باال پر ی ابروها

 چرا؟ -

 :زد شخندین ودود

 !کنهیچون مرگ کنار گوشم وزوز م  -

پاها   ی شه یر  از ناخون  تا  به   ی موها  قلبش    یآنافرا  و  سوخت 

 :افتاد نیی پا شده،ی رهاشده از بند، خال

 !؟یچ -

 ؟ی نت دار -

 :دنیکششروع کرد به سوت  گوشش
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 .دارم -

 .رمیگی تلگرامتو چک کن. دوباره باهات تماس م -

مانده بتواند حرفش  مبهوت  ی افرا   کهنیگفت و قبل از ا  ودود

 .را هضم کند، قطع کرد

که    یاتیعالئم ح  ی دهنده نشان  تور یمان  هیبود شبزن شده   مغز

روخط ص  کی و صدا  شیاف  بود  بسته  ممتد   ی نقش  سوت 

  یبود: با روح  توریشده به آن مانوصل   ماری! و خود زن، بدادیم

 ایترک تمام تن    نیجسمش، مردد مانده ب  ی مانده باال معلق

 .بازگشت به آن

درحال  با لرزان  سرش   ی کاسه  ی تو  ی زیچ  که ی دست 

م  دیجوشیم قل  بلند    زد،یو  قلبش  شکاند.  را  لحظه  بهت 

 !ادی: به فردیکوبیم

عکس    ی هاداده  کنار  شد.  تلگرام  وارد  و  کرد  وصل  را  تلفن 

 که ی که اتفاقاً آن را خودش از او گرفته بود وقت- ودود    ل یپروفا
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به لب    یو لبخند قشنگ  ستادهی ا  نهیسبهدست  "افرا"  کی  ی پا

. شش بودنشنیآنال  ی بود نشانه   یکوچک  ی رهیدا  -آورده بود

 .هم فرستاده بود  امیپ

 رفت،ی پس م  آمدنرون یب  ی که جا  یافرا پرپر زد. با نفس  قلب

پ نم  هاام یتندتند  گذراند.  نظر  از  را    کدامچیه  توانست یرا 

 دیفهمیعالم بود! فقط م  لِیتعط  نیترل یبخواند. ذهنش تعط

م مرور  را  کوتاه  خبر  چند  متن  دارد  به راجع   کندیکه 

 .نیانسول شدناب یکم

 .ودود یزندگ یعن ی ن،یانسول و

کنار    یعنی  شدنشاب یکم  و مرگ  وزوز  بود:  گفته  که  همان 

 .گوش او

 .کرد. داغ شد. از درون به رعشه افتاد خیشد.  یخال افرا

را غ  نیودود س  ی هاام یپ بودند. نت همراهش    عال رفی خورده 

 .کرد و فوراً با زن تماس گرفت 
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 :دیلرزان افرا را شن  ی بود که صدااول هم کامل نشده  بوق

 راسته؟  -

پشده   نگران نه؟  ته  دایبود،  قالب  که  ودود    یبود  و  کرده. 

بچه که مادرش را ترسانده، ذوق نکند   کیمثل    توانستینم

 !از توجه او

 :گفت بی غر  یآرامش با

فقط    گنی. مرمی خبر بگ  نییم پاهست. اومده آروم باش. آره،   -

. راست ادهی. خالصه حرف زدنی نم  ای  ستیآنالوگ ن  نیانسول

 .همبه  دهیچی و دروغ پ

رو   آرنجش به   ی را  را  انگشتانش  نوک  و  کرد  ستون  رانش 

 :دی کش اشی شانیپ

. بهم اطالع دادن یاجتماع  نیبرم تأم   دیکه معلومه با  ی زیچ -

بانگذاشته   دیجد  طیکه شرا تا دوز    ی نه یبرم معا  دی.  مجدد 

 .کنن نییدارومو تع
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 یاز گنگ   دانستی و نم  دیفهمیاو را نم  ی هامنظور حرف  افرا

خودش. فقط چون لحن او آرام    یجیگ  ایودود است    حاتیتوض

  د ی به ترد  دهیچیپ  ی ایتوانست نفسش را با آسودگ  ،ی بود و عاد

 !بفرستد  رونیب

ا  یآن شد.  متعجب  خودش  عکس   نی از  کجا  شدت  از  العمل 

جان    ی برا  یاز نگران  ایدادن خبر    ی از آغاز بد ودود برا  آمد؟یم

 ...؟ایهمکار  کی

اما حتا آن    ”...ا یالبته که  “داد زد:    اشی در وجود خال  ییصدا

چه؟ جواب انگار در بخش    "ای"صدا هم نتوانست جمله را کند!  

 .گری خروارها حسِ د ر یشده زدفن ایمغز زن بود  ی ممنوعه 

شد    یذهنش. و عصبان  ی تو  یخال   ی شد از جا  ی عصب  هرحالبه

 !بودکرده  ادی را ز هی قض ازداغ یکه احتماالً پ  ی از دست ودود

 :کرد اخم

 !باشه، هان؟ سکته کردم  قیبدم بهت ال یچه فحش -
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 :د یپرس مقدمهیبلند. بعد ب باًی رها، و تقر  د؛یخند ودود

 تا حاال؟ ی گوش داده  "سراج" -

 :پراند  جیگ افرا

 !ها؟ -

 ؟ی . گوش داده "دوست ی مو ی سلسله"سراج.  -

 :خواند فاصلهی ب باًیگفت و بعد تقر ودود

 نکوست دیاز اخالقِ دوست، هرچه برآ ی سعد“ -

 ” دعاست نیریگوست، کز لب ش همه دشنام  گو

به لبش آمده   تی ب  نیخواند و بعد کامالً مات شد. چطور ا  ودود 

 بود؟

درحال  افرا و  زد  پلک  بار  چند  او،  از  و   کهیمحوتر  گوش 

 :دیبودند، پربغض خندداغ کرده  شی هانفس

 !چه صدات خوبه -
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کناررفته به دست باد، از تنش گذشت    یودود، مثل مه  بهت

 :و محو شد. بم گفت

 ؟ی جد -

 .هوم -

 .کنمیفکر نم طور نیخودم ا -

 !فکر خودت غلطه  شکیب -

را   شی . ابروهادادی نشان م  دهی. لحن افرا اخم افرا را نددیخند

 :باال برد

 .یاوک -

که ناگهان کرده و حتا   ی کار  ی صاف کرد. حس کرد برا   کمر

غافلگ شده   ی ری باعث  باخودش  پس    یح ی توض  دیبود،  بدهد. 

 :گفت

.  امی من راض  ادی برب  یخالصه که از اخالق جناب دوست هرچ -

 .ستین یبده، مشکل یهر فحش یخواست
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درآورده بود؛   ی لب افرا باز   ی ، هان؟ لبخند رو” دوست   جنابِ “

 .دبا خودش مشخص نبو فشیتکل آمد،یم رفت،یم

نوجوان شده  زن دوباره. هفده ساله شدهانگار  دوباره.  بود  بود 

 بود دوباره؟ عاشق شده 

 اشی شگی هم  ییرواز آن کم   یاگر کم   خواست،ی اگر م  ودود 

 !شدیم یباز خوبچه زبان گرفت،یفاصله م

پ  سکوت صدا  آمدهش یمعذب  مرد شکست.  بود؛   شیرا  آرام 

 :زمزمه  باًیتقر

 ...یبترسونمت ول خواستمی ببخش. نم -

را از گوشش    یچطور ادامه دهد. لبش را جمع کرد و گوش  ماند

 .فاصله داد

 :را عقب فرستاد  نیدر ماش افرا

 ؟یچ یول -
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را به    لی. بعد دوباره موبادیاو را از کف دستش شن  ی صدا  ودود

 :گوشش چسباند 

 ه؟ی زیچطور چ  ابتید یدونیم -

 !یاز زبون خودت بگ ی خوای انگار تو م یول دونمیم -

 :دیپر رونیمرد ب ی از گلو ی اخنده 

 .آره -

دست    کهنیرا داخل برد و هم  شیپا  کینگفت. فقط    چیه  افرا

گذاشت،    یصندل  یپشت  ی گردنش و سرش را رو  ی آزادش را رو

 ن یچ  اشی نیدق افتاد! ب  ی نه یآ  ِیامغزپسته   ی نگاهش به رنو

 .خورد

از هم،   افتهیرا فاصله  شیهر دو پا  د،یکش  ی نفس بلند   ودود

 :کرد پایچل  شیزانوها  ی جمع و دست آزادش را رو

. و بدن گرسنه با  گرسنهشه یبدن هم  هیداشتن    یعنی  ابتید -

 .ستیآدم مهربون ن
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 :زد شخند ین

  ی نزن   نیاما اگه انسول  یباشگلوت غذا خورده   ریتو ممکنه تا ز -

سلول جذب  نمگلوکز  اشنی هات    یوقت  یگرسنگ  یعنی  نی. 

  ه؟ یعالئمش چ  یدونی ! میکه کم مونده بترک  ی ریقدر س اون

دادن. به آالرم   کنهی گشنه شروع م  رِینرسه بدنِ س  نیاگه انسول

گرسنگ تار  د،یشد  یمورمورشدن،  عطش،    د،ید  ی ضعف، 

 ی لیکردن خعرق   ،ی تمرکزیتپش قلب، لرزش، ب  ،یدگیپررنگ 

رفتار  اد،یز م  ،ی اختالل  مرگ!  کما،   کهی وقت  ی ریمیتشنج، 

 .گرسنه. تموم ی و گرسنه  ی ری س ریس

 :دورگه شد و نگاهش کدر شیصدا

 .ستیمهربون ن چی بدن گشنه ه -

قلم    ایبود ودود سرنگ    دهیافتاد. بارها د  یبه حال خفگ  افرا

او    ی حتا برا  نی قدر که ا. آنکندی م  قیرا به خود تزر  نینسولا

 .بودشده  نی روت ی ساده  زی چ کی به  لیهم تبد
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چقدر ترسناک بود! زن،   نیروت  ی ساده   زیچ  ن ینبودن هم  و

دور   انیکه در طول سال  یوحشت  ی . تازه همه دیفهمی تازه م

 .دیدی را م  گشتیسر مرد گشته بود و م

 :و نامطمئن و الکن لب زد لرزان

 .ترسناکه -

ماند. حس کرد    رهی ها خو آدم   هان یبه گذر ماش  ی اه ی ثان  ودود

است.   رهیگود بهشان خ  رونیاند و او از بها در حرکت انگار آن 

و به    ا یاز دن  یشدن و دوباره برگشتنِ آن کنده   ک یبود.    ب یعج

 .ایدن

 :زد. سرد و گرم شد. گفت  پلک

. یحسیبه ب  شهی م  لی. ترسش برات تبدیکنیبهش عادت م -

 .هییتنها  شهیکه عادتت نم ی زیچ

 !دنگ دنگ  دنگ

 .افرا خورد انگار ی جمجمه  ی ها واره یناقوس به د ک ی پتکِ
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 ی گلوله   ک یتا اعماق وجودش رفت و    یانگار دست  ؟”ییتنها“

آلودش  خون  ی پنجه   انیو م   دی کش  رونیرا کَند و ب  یاضاف  اهیس

 !چشمان زن گرفت ی جلو

 .، حرف ودود"دست"بود؛  یاضاف  اهِیس ی آن گلوله "ییتنها"

عظ  زن کرد  حس   نیتری واقع  ن،یتری اصل  ن،یترمی ناگهان 

کس را  ب  یدردش  و  درآوردن    هی رایپیکَند  مثلِ  داد؛  نشانش 

استخوان و سوزش    دنیفرورفته و به خراش  یکه در زخم  ی خار

 .شدنبود، و خالص  ده یرس یدائم

 :دهانش را سخت قورت داد آب

 ؟ییتنها -

 :کرد ی اسرفهتک  ودود

 ی. گاه شمیخودم ناراحت م  ی برا   ی من گاه  ؟یدونیآره. م -

گاهآدیم  ادم یترسش   پِن*    ی .  نگاه   ی تو  الیو  ایبه  دستم 

 .رسمیم یو به پوچ کنمیم
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 :در صدا ادامه داد  ی اخنده گرفت. با ته اشخنده 

گاههمه  - مزمن   یعنی.  هی ش  مرض  هر   ،یباشداشته   یخب 

 ی درصد مواقعده  هی  ی ول  یستی ن  ادشینوددرصد مواقع اصالً  

 ی آیکه به خودت م  هییاونم وقتا  فهمدش؛ینم  یهست که کس

م بق  ی دار  ی درد   ینیبیو  م  هیکه  فکر  بعد   ی کنیندارن. 

اون دهحرف  از  واکنشزدن  مواقع چه  بذار    ره؟یگیم  ی درصد 

و    ختیمامانم از ر رسم،یم یکه به پوچ  ییوقتا هیبزنم:  مثال

بهش    ”ته ودود؟چه “  پرسه،یم  آدیم. مافسرده   فهمهیم  مافهیق

م”ی چیه“  گم،یم وقت  یدونی.  چرا  هست   زمیچهمه  یچرا؟ 

م  ست؟ین  میچی ه  گمیم ناراحت  م.  شهی چون  . خورهی غصه 

غصه  “بده.    میدلدار  کنهیم  ی. سعترسهی. مرهیگیم  شه یگر

بدتر دارن. باز خدا رو    ی آدم دردا  همهنینخور. فکرشو نکن. ا

 نیا  یعنی  گمیکه م  ی ؛ دلدار”.ی ندار  ی اگه یشکر کن مشکل د

چ م  یسردست  ی زای حرفا.  نشون  حرفتو   دهیکه  اصالً  طرف 

ادهینفهم مجبور  ییتنها  ،یبگیغر  ،یدگیبر  شهیم   نی!  بعد   .
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ترس   یشیم وقت  ش  ،ی دیهر  خیخفه  . ییتنها  یعنی  یفگ . 

 ؟ی. متوجهییتنها یعنینگفتن 

از گلو   دهیپررونی ب  یکم مانده بود افرا را خفه کند. با هق  بغض

 :گفت

 .ادیز -

. دیگری خاطر اوست که دارد ممات شد. فکر کرد زن به  ودود

 :اخم کرد

نشو! نذار   هیتو هم مثل بق نتیَ . جان آریکن هی نگفتم که گر -

 !تو هم خفه شم افرا  شیپ

روبه   ی طور  زن او  که  انگار  داد  تکان  دو طرف  به    ش یروسر 

 :ستیبود! آشکارتر گر ستادهیا

. فقط ستیاز سر ترحم ن  نمی. ا یستیتو ن  هینه، نه، نه. قض  -

 .کنمی م هیدارم گر  فهممیچون م

 :دی شد. با مکث پرس جیگ  ودود
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 ؟ ی مرض مزمن دار هیتو هم  یعنی -

را که   ییها. اشکدیزدنِ از ته دل، از ته دل خندهق   انیم  افرا

شده و صورتش را خوب    اد یز  همهن یا  یبود کِ  ده یاصالً نفهم

 :بودند، پاک کردکرده  سیخ

 .مرض مزمن دارم هیمنم  -

 ه؟یچ -

 .ییتنها -

 .گفت و پلک بست زن

بود. البته که بود. البته که آن   یی که مرض مزمنش تنها  البته

نم  ی درصدده هم  ودود  به  حتا  داشت    د،یبگو  توانستیکه 

مخفه خفهکردیاش  کرده .  براش  بود. کرده   اشدهیبود. 

 !ییبود: تنها ن یاش هم. البته که همهبودکرده  اشبه یغر

_____ 

 .نیانسول قیقلم تزر .*
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وضوح تکان خورده بود. مات مانده بود. اصالً انتظارش  به  مرد

زن با    کهنیرا نداشت که افرا منظورش را بفهمد چه رسد به ا

مدت  از  بعد  و  باشد  همدرد  ااو  دردش    پردهی ب  قدرن یها  به 

 !اعتراف هم بکند

دورش   یبا آن حصار نامرئ  ی خود آن زن قو  نی افرا بود؟ ا  نیا

تنها نوع  چه  به  م  ی اییبود؟  وادارش  که  او  بود   کرد یدچار 

افرا؟    کی  ی و جلو  دیبگر نامحرمِ همدرد وادهد؟ وا داده بود 

 او؟   شِیپ

س  روروی ز  دلش حرکت  توانست  حتا  بب  اشنهی شد.   ندیرا 

 !قفس کوباند ی وارهیقلبش خود را به د کهیوقت

 :کرد یاخنده برده، بم بهت طورهمان 

 .ست ین بیعج -

باال کش  اشی نیب  افرا دم   قیبود. عم  ی تودماغ  شی. صدادیرا 

 :را پس براند هیگرفت تا گر
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 ست؟ی ن بیعج یچ -

 دی آب دهانش را قورت داد و احساس عطش کرد. خورش  ودود

که    دیبه پس گردنش کش   یدست  ؟یعنی  دیتابیتر م داشت گرم 

 :بود سیخ

 .ستین بیتنها باشه، عج "افرا" هی کهنیا -

 کهی . درحالدیفهمی هم نم  د،یفهمی ماند. منظور او را هم م  زن،

اش را محکم به بند آخر نوک ناخون انگشت اشاره   اریاختیب

 :دیپرس د،یکشیانگشت شستش م

 ها تنهان؟"افرا" -

 .آره -

 .ن کنار همعالمه  هی. تو جنگل ستنین -

 ؟ی بگم بخند ی زیچ هیتنهان.  یول -

 انیگر  ی دار نبود، افرانکه خنده مرد باآ  یسؤال  ی جمله   نیهم

 :را به خنده انداخت
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 .بگو -

 :زد ی خندکج  ودود

 .دونستمیدرختا م هیمن جنگلبان شدم چون خودمو شب -

 :دیپر رون ی افرا گرد شدند. خنده از حلقش ب چشمان

 چرا؟  ؟یچ یعنی -

ها که  ها؛ آن ماند به آدم   رهی نداد. خ  یتا چند لحظه جواب  ودود 

شان! اما درخت خودساخته  ی هاها بودند در جنگل مثل درخت 

 .است؛ از تنهابودن   زانیبودن گرآدم از درخت   عتینبودند. طب

 :لبش پرطعنه بود  ی گوشه ی ده ی ماس لبخند

  ی عنیتنهان.    ن،گه یکنار همد  یاونا حتا وقت  ؟ی دقت کرده  -

رو بغل   گهیحتا خودشونم همدشون،  انواع   ی... جز بعضگمیم

 ر یاز ز ایهم بخوره هاشون به! ممکنه تو جنگل شاخهکننینم

ابه  هاشونشه یر  نیزم اما    ه یلمس در حد    نیهم وصل شه، 

: دست دراز  ستنانه یحتا غمگ  گم یدادنه. من که مجور دست
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! رسهیهم مهاشون بهفقط شاخه  یهمو بغل کنن ول  کننیم

چ تنه  ک  ؟ یپس  بلندو  قد  م  یاون  حتا   کنه؟ی بغل  درختا 

! زننی! حتا با هم حرف نمستین  هیمثل بق  شونمی ریگجفت

تو    یلی. خیچی ه  ،ی قارقار  ،یکیجک یج   تن یجمع  هیتنهان. 

 .خودشونن و خودشون یول

  ی چرا رو  دانستیکه نم  یسکوت کرد و افرا با تپش قلب  ودود

  شیبود. صدادهمنکوب ش  اشهیهزار است، سرد و گرم شد. گر

نوع از  جلو  ،ییهوایب  یاما  که   ی باد  دیشد  انیجر  ی انگار 

دَم   یباش  ستادهیا مدام  تو  تیهاکه  م  ی را   کوبد،ی صورتت 

 :رفتیم یپسکو پس   دیلرزیم

دار  هیتو   - ای خونواده  خودتو  چرا  درختا   هیشب   قدرن ی. 

 ؟یدونیم

نوع  زدهخ یودود    ی صدا به  آغشته  ب  یشد؛  و  از   ی زاری برائت 

 :بوداش کرده که خفه  یتفاوت
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 .مرض مزمن هیچون من خونواده دارم و  -

 .الل ماند افرا

 :داد حیتوض شیدر صدا یحس چیه  یب ودود

که دوستش دارن   ییکسا  نی. آدمو بستیداشتن خوب نفرق  -

بودم.   ی. من از اولش احساساتکنهیشون داره، تنها مو دوست 

  ا ی   دمی ترسیم  ای   شهی هم  یعنی  ؟یچ  یعنی  یدونی م  یاحساسات

.  کردنینگاه نم  هیکه بق  کردمینگاه م  ی جور  هی  زیچبه همه

.  اهمیوگگل  ی وانهیاز نظر همه مسخره بود. مثالً من د  نیخب ا

بچگ باز  ی وقت  ی تو  تو  مامانمو    ی گلدونا  زدنی م  ی داداشام 

اگرفتی م  مهیگر  شکوندن،یم و  بود.  خنده   ن ی.  خجالت “دار 

ول  ”مگه؟  ی بکش. دختر نبودم  ول  یدختر  ا  یخب...    نا یخب 

د  ییتنها  یعنی بق  یتونینم  گهیچون  بد  هیبه  واقعاً   ی نشون 

. پس من اونجا بودم. یتهس  ییو ترسو  یچقدر آدم احساسات

 .نییم. اما تنها. درخت. ساکت. سرپاخونواده نیاونا؛ ب نیب
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د  افرا دوباره  هم شده   دیشا  ای  دشیم  وانهیداشت  بود. داشت 

 :دیخندی. و مکردی هق مهق 

 !لعنت بهت ودود -

 :اش گرفتهم خنده  مرد

 چرا؟ -

 :بودشده  سی زن از هجوم اشکش خ ی گلو ری ز حتا

د - از  د  یعنی...  روزیچون  نه    نیهم   روز یتمام  داشتم.  حسو 

... ی. ولیخفه ش  ی که تو مجبور شد  یلیدل   نی. نه به ای طورنیا

 .حسو دارم  نیهم  قاًیحسو داشتم. دق نی هم  قاًیدق یول

که   ستین  بیعج  نیدرخته. ا  هی  "افرا".  یی"افرا"  هیخب تو   -

 .یباشحسو داشته  نیا

رو  ی هادندان کل  ی زن  م  دی هم  حرف  خوب  او  . زدی شدند. 

 ی ری چه تأث  شی هاحرف   دانستی . اما قطعاً نمگفتی درست م

 !دل افرا دارند ی رو
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ودودِ   ی همه   ی همه   اش،یگانگیب  اش،ییتنها  ش،یهاحرف 

شدن افرا را از شدت خواستن و درک   توانستی م  ،یاحساسات

  !بکشد

را از    زهایچ  نی بود، داشت ا  یدر خودش زندان   کهی وقت  درست

 ی نفس آسوده. معنا  کیپنجره بود.    کی  ن،ی. ادیشنی ودود م

معنا  دتک   ی تنهانبودن.  کس  بود.    ی گری نبودن.  خرس  "هم 

 ش یَ تنها  ریراش پ  یوقت در وحشت حوال  کیبود که    "یمهربان

ا  گر،ی وقت د  کی و    گذاشتینم دارد    دبدان  کهن یحاال، بدون 

م م  دیگویچه  چه  رها  کند،یو  تنها  خود  وحشت    ش یَ در 

 .کردینم

 .بودشده ایافرا.  شدیم وانهید داشت

 دوروبَرت درخت هست؟  -

ب  ی صدا   دنیشن  با آمد.  به خود  که  درهمان   اریاختیاو  حال 

م پاک  را  رنو   کرد،ی صورتش  باالسر  گشت.  را   یاطراف 
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کاج کهنه بود که قد    کیحصار،    وارید  ی سوآن  ،ی امغزپسته 

 :هم نداشت ی چندان بلند

 .کاج هیآره.  -

 :گفت ودود

 .اریبدرش  ییبغلش کن، از تنها -

 :دندیزن باال پر  ی ابروها

 .ستخونه هیطرف حصار . اونشهینم -

 :زد   شخندین مرد

 .کنمیکه من بغلشون م ی طور. اونی جورنه اون -

 ؟ی چطور -

 .دور شو ازش  -

 .هستم -

 .ش حلقه کندستتو دراز کن به طرفش و انگشتاتو دور تنه -
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 د یآرام خند  ش،ی دختربچه، دور از خود و دردها  کیبا ذوق    افرا

و دستش را به طرف کاج پشت حصار دراز کرد. از آنجا که او  

که    ی جور-بود  نشسته و انگشتانش را از هم باز و خم کرده 

دارد  ینامرئ  وانیل   کیانگار   دست  در  ط-را  نظر به  ی ور، 

و خسته انداخته    ری درخت پ  ی که انگار دست دور تنه   دیرسیم

 .ویو بغلش کرده! پرسپکت

 ؟ ی بغلش کرد -

 .اوهوم -

 :ودود به گزگز افتادند ی هالب

 .کنمیبغل م ی جورن یها رو ا"افرا"منم  -

حرفنه  بعد، از  هم  افرا  که  خودش،  بود،   یتنها  زده  او  که 

 !سوخت

ها، در رگ   ندیخوشا   یو التهاب  نهیمانده در سحبس   ینفس  با

 :خنده کردانداخت و مات نیی وارش را پازن دست آغوش
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 آره؟  -

بود مانده سر   یرستانیدب  یبود انگار نوجوانداغ شده  ی طور  مرد

  حال نی! بااشانیکیو ابراز عالقه کرده به    های اراه دخترمدرسه 

با شجاعت  شیابرو  کی برد و  باال  نم   یرا  از کجا   دانستیکه 

 :آورده بود، گفت

 .آره -

. بر آتش بود و  دیرا از گوشش فاصله داد و خند  یگوش  افرا

تک  پر.  مثل  لبخند  ی اسرفه شاد. سبک،  با  و  ول    ی کرد  که 

 :دیپرس  ”افراها“ ی رو دی دوروبَر لبش، با تأک گشتیم

 هان؟ ،یکن یغل مشونو بهمه  یعنی گه؟ی ها رو د"افرا" -

فهم  ودود را  او  گوشدی منظور  و   ی.  داد  فاصله  گوشش  از  را 

است. لب مثل زن بوده   قاًیو ندانست که واکنشش دق   دیخند

 .دم گرفت  قیعم قِی و عم دیجو
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کم داشت که کم   یدادن موضوعرا، بدون ادامه   آمده ش ی پ  مکث

 :تاراند. آرام گفت اشی با لحن جد  کرد،یشان ممعذب

. گفتم، اممیپ  دی دادم. اول نرس   امیبه تو پ  هوهیچرا    دونمینم -

... ی جواب داد  یبعد وقت   یول  ”ارم؟یسرشو درد ب  دیبهتر. چرا با“

نتونستم مقاومت  نبود.  خب، تو هم مثل خودم حالت خوب 

از ترسم بگم.   خواستمی. فقط... فقط مارمیکنم و سرتو درد ن

ب  هی بگم.  پجا  نکنه. واکنشش خفه   وبگم    ی کی  شی االخره  م 

 .بده مینخواد دلدار یبگم و بذاره بترسم و ه یکی شیپ

 :زد ی اخنده تک 

 !ی ذهنم اومد  ی که فقط تو تو ی بدشانس بود -

 :موافق نبود افرا

 .شانس بودمخوش  دمیشا ؟یدونی بدشانس؟ از کجا م -

 :ودود حبس ماند نفس

 ؟ ی بود -
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  ی ، اگر خود را بابت محرم راز شدنش برا”بله“  گفتی اگر م  زن

  ی دیچه ام  ،ی د یچه ام   ،ی دیچه ام  دانست،یشانس ماو خوش 

 !افتادیبه جان ودود م 

 .بودم -

به جان ودود افتاد! دلش    ی دی چه ام  ،ی دیچه ام  ،ی دیام  چه

روشن شد. گردش خونش سرعت گرفت. تپش قلبش آرام شد  

 .قراریو ب

 :زد لب

 .خوبه -

 :بالبخند و آرامش گفت افرا

زد - زنگ  که  زدی ممنون  حرف  که  ممنون  خودت  می.   .

  ی که کرد   ی داشتم به کار  ازیو چقدر ن  ی کرد  کاریچ  یدونینم

 .ی که زد ییو حرفا

 :خنده بودودود، بهت ی خنده 
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 .کردمیاوه! فکرشو نم -

ن  ی سرباز لباس  پ  یانتظام  ی رویبا  نگاه زن رد و وارد   شی از 

بودند؛    دیخر  ی هالونیپر از نا  شی هاشد. دست  یفرع  ابانیخ

بسته  چند  و  حبوبات  و  روغن  تا  گرفته  مرغ  و  گوشت    یااز 

 .نده یو پودر شو ی کاغذدستمال 

آمده   رونیمدرسه ب  یکه تازه از در پشت  یمتر جلوتر، عل  چند

 .به جوان از کنارش گذشت التفاتیبود، ب

شانه به قامت   ی از باال   ده،یباالپر  ی اما ماند و با ابروها  سرباز

ورز و  م  ی ده یبلند  دور  ازش  که  دوخت.   شد،ی مرد  چشم 

فاطمه   ی از آن، از در خانه  ری. غدی رسینظر مآشنا به  اشافهیق

ب  رونیب بدرقه   ییود؛ جاآمده  از  با   همانشیم  ی که زن، پس 

بود، متوجه سربازِ آشنا شده   ینگران و پردلشوره، وقت   ینگاه

 .انتظار جوانک مانده بودجا بهلبخند زده و همان
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افرا درحال تماشا  هاساعت  بود   یآلود و بزرگماه وهم   ی بعد، 

از   تازه  کش  الیکه  باال  سرمه  دهیکوه  آسمان  در   ی او 

 .کردیم یفروشجلوه

عل  ن یب  ن،یماش  در و  باا  ،یاو  بود.  برقرار  زن   حالنیسکوت 

رها و    ی جور خاص  کی  ،یاحساسِ خستگ  یلبخند داشت و ب

 .بود ی پرانرژ

درحال پخش بود و    یآهنگ  نیی پا  ییبا صدا  ن یضبط ماش  از

صندل  نیَآر در  با    یهم  آب  "تید"مخصوصش   اش ی کوچک 

 .آوردی سرگرم بود و از خود صدا درم

فاطمه   ی از خانه  ی. از وقتدییپای چشم افرا را م  ی از گوشه   یعل

ا را  او  بود،  رنگِ    افتهی  طورنیبرگشته  با  شاد، سبکبال،  بود: 

  .در نگاه ی برگشته و لبخند ییرو

شده  دانستینم اچه  ناگهان  زنش  چرا    ر یی تغ  همهنیبود. 

بپرسد هم. چون حتا در   توانستیو نم  دانستیبود. نمکرده 
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و از    یبا عل  یدگ ی و بر  یگانگیب   یافرا هم، نوع  یِحالخوب   نیا

  شب یرا که زن از بعد از د  ی وجود داشت که انگار حصار  یعل

  .کردیتر مدور خود ساخته بود، محکم

بود. پخش شده   نیپالک ماش  ی سر روموتور ودود از پشت   نور

 !افرا بود د یپرا نی. اکردی اشتباه نم

 توانستیاطراف نم  یکی. در تاردندیمرد جوان باال پر  ی ابروها

انعکاس تصورا آن   ی اچهره  از  و  از آن فاصله  ها  صورت   ریهم 

اما سا  صیتشخ   نیماش  ی هابغلنه یآ  ی تو از    ییهاهیدهد  که 

افتاده بود، نشان م  ی شهیش  ی جلو رو  نیکاب   ک ی  دادیعقب 

زن کنارش    کی پشت فرمان است و    -احتماالً برادر افرا-مرد  

 .نشسته

و    دی به راست کش  یو لبخند زد. کم  دیکاله لب گز  ریز  ودود

 .چراغ داد 
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به   افرا را به خود خواند. زن پرتعجب  بغل،نهی افتاده در آ  نور

کالهش را باال داد و   ی شهیاو ش  کهی نگاه کرد و وقت  ی موتور

 .د ی دست بلند کرد، قلبش باال پر

داد. سر   نییرا پا  شهیش  ،یبدون مراعات حضور عل  ار،یاختیب

 ی شد. لبش کش آمد. برا رهیبرد و به عقب، به ودود خ رونیب

 .دهی مرد دست تکان داد و حس کرد لبخند او را د

پرشوق    طورنیکه ا  ییافرا  دنی را شناخته بود. و د  ی انار  ،یعل

 .بستیراه نفسش را م ند،ی به عقب برگشته بود تا او را بب

 ” !رد شو“  ،یعنیودود، چراغ زد که  ،ی موتور ی برا پراخم

ادر  بر  رتیغ  دیکرده. شا  ی روادهی. حس کرد زدیلب گز  ودود

 !بودکرده کیاو را تحر

 .سبقت گرفت  دی داد و از پرا گاز

هماهنگ با حرکت او، برگشت و صاف نشست. و ناگهان    افرا

که ودود   دید  د،ی تابیکه به پشت او م  نیماش  ی ها در نور چراغ 
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درختان    ی بلند و انگشتانش را رو به تنه   شیپا   ی دست از رو

 !کرد  "بغلش"درواقع،    ایباز کرد: بغلشان کرد.    ابانیخ  ی کناره 

 یبا آسودگ  کهی پروا نکرد. وقت  یو حتا از اخم عل  دیخند  افرا

پشت جلب    سپرد،یم  هیتک  یصندل  یبه    د یمج"توجهش 

 :خواندی م نشی شد که از ضبط ماش "ی ساالر

 شمع تو مسوز شب درازِن هنوز  ی ا“

 صور تو مَدَم که وقت خوابِن هنوز  ی ا

 نیبنش  ی کنارتو برو گوشهغم  ی ا

 ” دور و درازِن هنوز ار یمن و  ی قصِه

 ” دهم فصل“

طور که و همان  دی به تن کش شرتشیت ی مردانه را رو راهنیپ

 ی که رو   ییهابه عکس   بست،یرا م   ش یهابود و دکمه  ستادهیا

چ خ  دهی دراور  د  رهیبودشان،  به    ی فیس  دیجاو  داریماند. 

 !رفتیم
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 ی رو  ی زیرا در شلوارش فروبرد و با اخم ر  راهنی پ  ی هاکناره 

آست  ،یشانیپ تازدن  ز  شیهانی مشغول  تا  بعد   ریشد  آرنج. 

 .و در دستش لوله کرد د یهم چ ی ها را روعکس 

مکث کرد.   خانمجه یواحد خد  بازمه ی در ن  ی ها، جلوپله   نییپا

زن حرف   ی صدا مزدن  هم.   نیَآر  دنی خند  ی و صدا  آمدی ها 

 .گفت ”ااهللی“به در زد و  ی اتقه

و مکث    دندیهم باال پر  هیمرض  ی افرا، که ابروها  ی ابروها  فقطنه

خنده  با  هم،  در صورت  زن  دو  شکسته   خانمجهیخد  ی نگاه 

 :شد

 !ی ازاده چه داداش حالل  -

 :باال آورد انگشت شستش را هیمرض

 !ــــکیال -
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برخاست و دم   ها ی سبز  ی سفره  ی بالبخند از پا  خانمجه یخد

عل بلند  قامت  را که گشود،  به   یدر رفت. آن  را  که دستش 

 .شد انیزده بود، نما  هیچهارچوب تک گرید ی سو

 :باذوق داد زد نیَآر

 !بـــا -

و قلبش خال  افرا لبخند گرم  ی. علیدستپاچه شد  نثار   یاما 

 .اش کردبچه

که    یوپا شد اما وسط راه دستش خورد به توپچهاردست   نیَآر

گرفته بود، و ماند. دوباره صاف نشست،    هیهد  ” یض“امروز از  

دماغش باال برد و بازهم با آن نگاه    ی توپ را گرفت و تا جلو

 .شد رهیدرشتش به آن خ اهیس

 :گفت خانمجه یخد

 ؟یخوب.  آقایسالم عل -

 .دیکش یاافرا نفس نامحسوس آسوده  و
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 :نگه داشت نییچشمانش را پا مرد

 د؟یجان. ممنونم. شما خوبسالم خاله  -

 :زد یچرخم یطور نشسته نهمان   هیمرض

 !سالم -

کوتاه   یعل  ی افتادهن ییپا  نگاهِ مکث  صورت    یبه  تا 

 ی شده زخم خوب  ادی  یآنشده در شال او باال رفت. بهگرفته قاب

 :خوردند! لب زد نیچ  شیهاپلک  ی افتاد و گوشه اشقهیشق

 .سالم -

  ه،یاو گذراند و به افرا رساند که کنار مرض ی نگاهش را از رو و

 :به در نشسته بود رخم یضلع سفره و ن کیرو به 

 .گردمیزود برم. ییتا جا رم یافرا من م -

عل  هیمرض به  آر  یدوباره  به  رو  و  باال   ینیَ پشت کرد  که سر 

 .شکلک درآورد کرد،ینگاهش م رهیخره ی آورده بود و خ 
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خاطر از  از شکلک او. آسوده   دیپر   رونی افرا ب  ی از گلو   ی اخنده 

 :یسرگذاشتنِ دمِ خطر، برگشت به عل پشت کامل

 ؟ ی انجامش بد  نوی اول ا شهی. ممیدار نجا یا یکیکار کوچ  هی -

 :کرد و به پرسش سر به دو طرف تکان داد ی زی اخم ر یعل

 ؟یچ -

چانه باال   خانمجهیدهان باز کرد جوابش را بدهد که خد  افرا

 :انداخت

 .نه، مزاحم داداش نشو افراجان  -

 :چشم دوخت یعل به

. ستین  ی ا. ما کارمون عجله آقای شما برو به کارت برس عل -

م بهتون زحمت  بعداً  رس  دیشا  ای.  میدیحاال  قربان   د،یاصالً 

 ...گمیم

 :دی حرفش پر نیمحترمانه ب  یعل
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عجله - منم  زحمتستین  ی اکار  ن  ی.  خستی هم   تون ال ی. 

 !راحت

زانو   ی بار رو  نیا  هیباز تعارف را شروع کرد که مرض  جهیخد

 :آور گفتخنده  یبال دامن او را گرفت و با صراحت د،یچرخ

 ؟یکنی ! چرا انقدر تعارف مگهیخاله، ول کن د ی وا -

 :شد ره یخ یبه باال، به عل نییپا از

روش    میخوایکه م   میدار  یکین ک ی گاز ب  هیما    ی زمستان  ی آقا -

ش شعله   ره؛یانگار سوزنش گ  یول   میسرخ کن  نایو ا  ازیو پ   ریس

 ن؟ی بنداز نیتونیبدبخت م  نیبه ا  ینگاه هیکمه. 

مردمک   یعل ماند.  ب  اهیس  ی هامات  لحن    تعارفی و  و  او 

 .. پنهان کردردیاش بگاش باعث شد خنده مردانه 

راه انداخته بود و   ابانیخ  ی تو  ”ی ض“  نیکه هم   یشیاز نما  بعد

ه   یلیحاال خ بدون  اصالً  انگارنه  ،یخجالت  چیراحت،  انگار که 

بود   دهیفهم  کرد،یبوده، درخواستش را مطرح مافتاده   یاتفاق



751 
 

بود او ترس و اضطرابش   دهی. فهمستی زن جالب  هیهمسا  نیا

 .کندیم ناش پنهاشدهاغراق  ی های را پشت خونسرد

 ،یو پشت به عل  شیهاه یهمسا  برگشته بود رو به   خانمجه یخد

بود و با دو دستش    دهیلب گز  ه،یمرض  ی چشم درانده بود برا

صدا  ی تو  ی اضربه آن  از  که  بود  زده  او  سر  به  خدا “  ی هوا 

 .شدی م دهیشن ”! ینکشتت مرض

حرکت او شود.   تیقدر قدش بلند بود که متوجه کلآن  یعل

 .اش را نشان نداداش و خندهسر چرخاند رو به شانه

را گرفت و نگاه او را به   یعل  ی پا شد و دم در آمد. بازو  افرا

 :خود خواند

عل - اتفاقاً  یآره  ا  قهیدق  هی.  از  بزن  کهن یقبل  داشتم    یدر 

نگاه بهش   هی  زحمتی. بیدرست کن  نویا  یتونیتو م  گفتمیم

 ؟ی ندازیم

 که نه؟  چرا -
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 ی و کدر. جور  ریبه چشمان زنش سرد بود و نفوذناپذ  یعل  نگاه

 کدامچیلحن مرد ه   حالنیکه افرا مجبور شد چشم بدزدد. باا

 .نبود هانیا

اش گرفت،  را از دسته  یکینکی ضرب برخاست، گاز پ به   هیمرض

عجول اجاق کوچک    یو با لحن  ستادیدو زن ا  نی رفت دم در، ب

 :را کَند هی گرفت و قال قض یرا سمت عل

هم اگه   ی زیچ  ،ی دم شما گرم. دست شما درد نکنه. ابزار -

 .ارم یب نی بگ  ن،یالزم دار

 .. چاقو مثالً. ممنونخوامیم  زی ت زیچ هی -

مرض  نیا ب  ه یبار  ح  ن یاز  و  و صاحبخانه  رتی حرص  اش 

 .خندان افرا گذشت و رفت به آشپزخانه ی هاچشم

 :برگشت یبه عل  یبا شرمندگ خانمجه یخد

 !دها یتو رو خدا ببخش -

 :با لبخند گفت او
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 ه؟ی چه حرف نیا -

پ  و زم   یکینک یگاز  عکس   نیرا  در  لول  ی هاگذاشت،  شده 

 .پاها نشست  ی پله رها کرد و رو  ی دستش را رو

عل  هیمرض و  آورد  همان  یچاقو  ناز  که  در    نشستهم یجا  بود، 

 :ها گفتکوچه را باز کرد و رو به زن 

 .نکنه تتونی که بو اذ نیدر خونه رو ببند -

که   یابانی رو به خ  یدادند. عل  شی داخل رفتند و در را پ  هاآن

 .تر بود، مشغول کارش شدطرفچند متر آن 

 :فوراً به افرا برگشت  که نشست، شی سر جا هیمرض

 !ها جذابه یل یداداشت خ -

خد  چشمان و  شدند  گرد  روبه  خانمجه یافرا  درست    ی رو که 

 ییو با صدا د یکش ینیسفره جا گرفته بود، ه یسوآن  هیمرض

 :به در خانه اشاره کرد  خوردهی و توسر  یحرص

 .شنوهی! مجاستان یهم -
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عل   و که  گاز،   ده یشن  یالبته  سر  چرخاندن  درحال  و  بود 

 .زده بود ی اخنده تک 

 :شانه باال انداخته بود ی اما با خونسرد هیمرض

 !! فحشش ندادم که هاکنمیم  ف یخب بشنوه. دارم ازش تعر -

خ   افرا ه  ی ره یفقط  بدون  بود؛  مانده   ی برا  ی اییتوانا  چیاو 

نمحرف  لبخند    هیگر  ایبخندد    دانستیزدن.  فقط  کند. 

سنگ  ی گوشه  ی داریمعن سادگ  کردیم  ی نیلبش   ی از 

 ش ی پ  ی الیخیو با ب  دانستی را برادرِ او م  ی که اوالً عل  ی اه یمرض

چه   تیجذاب  نی ا  دانستیو دوماً نم  گفتیم  تشیاو از جذاب

 !در پسِ پشت دارد ی زیچ

 شدی نم  یرتی افتاده بود. چرا غ  ر یانداخت. نفسش گ   نییپا  سر

  طور ن یبود که اهم شده   دیشا  ا ی  ؟ یآمدن علچشمبه به نسبت

 .هم گره خورده بودبه
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نم  بودشده را تشخ  توانستیواقعاً؟  احساسش  دهد.    ص ینوع 

گلو و  مشت  شده  شیقلبش  روبسته  چون  شوهرش   ی بود 

از آن تعصب عاشقانه در    ی اثر  گریچون د  ایبود  شده   ی رتیغ

  ص ی تشخ  توانستینم  کرد؟یم  نشی غمگ  نیوجودش نبود و ا

 .دهد

 خانمجه ی. چون خدافتین  یدوام چندان  اشیهرحال گرفتگبه  و

آورده  کم   ی دختر جوان، با نگاه  یی پررو  ری غافل از حال او و درگ

زده و به   شخند ی هم ن  هیمانده بود و مرض   ره یبه او خ  م یو تسل

 .برگشته بود نیَسمت آر

با شن  پسرک  داشت.  کار خود  در  ب  دنیسر    ن یاسم خودش 

 .اما، سر بلند و متعجب نگاهش کرد  ”یض“حرف 

گفتم.    ی برادر  د یبعدشم من که بهش چشمِ بد ندارم؛ به د -

به   گهیکه مال نسل قبله، د  یی. اصالً دانهیَآر  نی وگرنه کراشم ا

نم همخورهی دردم  چون   نی!  که  عشقه  رو  خواهرزاده 
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دازاده حالل  به  و  تازه    شیعلیی ست  و  جهش    کممهیرفته 

 !... وَهافتهی

 :به افرا برگشت یکامالً واقع  ی جور دلخور کی با

تا کراشم به سن  ی جورنیآقا؟ ا ی دار شدبچه  ریچرا انقدر د -

که. تازه بعدشم    شنی م  د یدندونام سف  ن یع  سامی ازدواج برسه گ

سن خودش، به من نگاه  هم  ی ر یکبیا  ی دخترا  ی پ  رهی پسرت م

 .ماجرامون شهیم خا یو زل  وسفی. کنهینم

مثل    لب عل  کی افرا  و  ن  یخط صاف شد  لب   شخند یکه  به 

 .گرفت   جهی سرگ  اشینیب  ی گاز تو  ی بو  شدندهیداشت، از پاش

 یبرداشت و درحال کندن قسمت اضاف   ی دسته جعفر  کی  افرا

 :را باال برد و گفت  شیابرو کیشان، ساقه

کرده   خودیب - فکر  نذار.  اسم  من  پسر  و    دونمینم  ی رو  سر 

 جنبه؟یگوشِت م

 :چشم گرد کرد هیمرض
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 کجا؟  ؟یکِ ب؟ یمن؟ بام؟ ش جنبه؟یمن سر و گوشم م -

صاحبخانه   ی لبخند  افرا کنجکاو  نگاه  و  نثار  کرد  شان 

 :داد   یشده را در لگن انداخت و به طعنه نشانپاک  ی های جعفر

خهمون - وسط  فارس  ییآقا  ه ی.  ابونیجا،  زبون  نرم   یکه 

 !شدی نم شی حال

 :رفت سهیبا مکث ر هیمرض

 ؟یگیاحسانو م -

 :دیمتعجب پرس خانمجه یخد

 ه؟ یاحسان ک -

چرخان  هیمرض حدقه  در  درهمان چشم  دسته د.  که   یاحال 

برگ درون  و برگ   رفتی غره ماسفناج برداشته و به آن چشم 

 :گفت انداخت،ی لگن م

بابابزرگن که جمع م  هی -  ی دور هم. احسان نوه  شنیگروه 

 .از اوناست یکی
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خاطرنشان   ش،یپ  ی اقهیدق  یبه تالف  دیزد و شا  شخندین  افرا

 :کرد

 !صدام هستجذاب و خوش  یلیاتفاقاً خ -

 حوصلهیبود افرا ب. آن لحظه فکر کرده دندیباال پر  یعل  ی ابروها

قدر هم آن   شیهایحوصلگیب  انیزن م  دیفهمیاست اما حاال م 

جذاب  اریهوش که  خوش  تیبود  غر  ییصداو  در   به یمرد  را 

 !باشدداده   صیبرخورد اول تشخ

 :غره رفتچشم  هیمرض

 !مبارک صاحبش -

 :دیخند افرا

 ؟ی بودکرده  نی... چرا همچیحاال دور از شوخ -

 :اخم کرد هیمرض

که مجبور شدم به   شدینم  شی حال  ی زیچ  هیگفته بودم که.   -

 !سخت بهش بفهمونم یفارس
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  جیها گآن  ی که پاک از مکالمه  جاخبرازهمه یب  خانمِجه یخد

 :بود، معترض گفتشده

 !هیچ  هیمنم بفهمم قض نیبگ ی جور هی -

 .و افرا به خنده افتادند هیمرض

 :کرد فی تعر هیمرض بعد

 یقصه بودم که اتفاق  ه یاز اولِ اول بگم؟ طبق معمول دنبال  -

بابابزرگ جمع شده  هی  دمید تا درخت کاج   ر ین زتعداد  سه 

نعرهمحوطه. خالصه جامه   ی تو و  پدران  رفتم  .  شونش یزنان 

 .آورده بودم  کی بشقاب ک هیکه خاله؟ همون روز برات  ادتهی

 :سر تکان داد جهیخد

 آره، آره. خب؟ -

ز  هیمرض را  انگشتانش  کش  ینیب  ری نوک  بو  از   دیگرفت،  و 

بو جعفر   ی استشمام  باق  ی درهم  و  اسفناج    ها،ی سبز  یو 

 :صورتش درهم شد. بازهم دستْ آلوده به کار، ادامه داد
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  ی ل یهست که خ  ایحیبابا  هیبابابزرگا،    نیا  نی... بکهنیخب ا -

 !ماهه. اصالً عشق منه یلیخ یلیخ

 :دیپر رونیافرا ب ی خنده 

 !هاباالست تتیظرف  سنده؟یچندتاچندتا خانمِ نو -

حساب  جهیخد تعر  ی تو  یکه  اخم   ه یمرض   ف یبحر  بود،  رفته 

 :کرد

 .ولش کن، بذار بگه -

 .نپرد رونی اش دوباره بهم فشرد تا خنده ی لب رو افرا

به خودش و او پراند و    ینثار افرا کرد، متلک  ی شخند ین  هیمرض

 :گرفت یحرفش را پ

 ن یمن! دِهَع! خالصه... ا  ی هاینپر وسط دُرفشان  زم،ی آره عز -

خ   ی ایحیبابا سرنوشتش  فرشته،  حاال    یلیماهِ  بوده.  تلخ 

زمان    ایحی. باباگمیم  تروار یکنم؛ ت  تونت یاذ  ی لیخ  خوامینم

دو ساله بوده؛ اهل آبادان. زن    ،یکیو    ستیجوون ب  ه یجنگ  



761 
 

. جنگ که  تهدوست داش  یلیخ  یلیخ  یلیداشته و خانمشم خ

رزم  تو شهر شروع شده، خودش شده  مونده  خانمشم  و  نده 

هرچبه بوده.  باردار  خانمش  امدادگر.  بهش    ا یحیبابا  ی عنوان 

،  ”تهران بمون.  ای  رازی بچه برو ش  ااومدنیدنالاقل تا به“  گفته،یم

نم قبول  به کردهیخانمش  بابا.  برا  ا یحی هرحال    ه ی  ی که 

  ر ی شهر، موقع برگشت تو جاده اس  رون یرفته بوده ب  یتیمأمور

ش. وبچه از حال زن   مونهی م  خبری و تا سال شصت و نه ب  شهیم

نامش ها، نه. بعد ثبتنداشته  ی امدت نامه  نیا  کهن یحاال نه ا

صل خونواده  بیتو  ولبا  بوده  ارتباط  در  دل   کدومچ یه  ی ش 

ش طفره افتاده. همه   یهاشون بگن چه اتفاقن تو نامهنداشته

بابانرفته یم حاال  فهم  ای حی.  درست   ی زی چ  ه یبود    دهیهم 

م ستین مگه  همون  شدی.  بقخانمش  که   گفتنیم  هیطور 

ول باشه  خوب  براش    هیسال    همهن یا  ی حالش  هم  نامه 

بابا  ادیز  اتی باشه؟ خالصه جزئننوشته   ا ی حیداره ماجرا... خود 

بهتون... آزاد  . من اما آخرشو بگم  کنهی م  فیتعر  نیری ش  یلیخ
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که    ی همون روز  فهمهی م  گرده،ی به شهرش که برم  شه،یکه م

ش... آره خورده و خودش و بچه   ریبوده، خانمشم تشده   ریاس

 ...... خالصهگهید

 .سکوت کرد ی لبخند متأثر  با

 :دیکش نی ه خانمجه یخد

 !ی وا -

 :زمزمه کرد نفسیشد. ب خ یافرا به تنش س ی تمام موها و

 !چقدر تلخ -

عم   هیرضم دم  داد،  تکان  را    یقیسر  لحظه  بهت  و  گرفت 

 :شکست

  ی لیبعدش اصالً نتونست ازدواج کنه. خ  گهید  ام یح یآره. بابا -

 .بد شکست

 :گفت دهیبرچلب  خانمجه یخد
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 !چاره یب -

بود که از   دایبود. پ نیلبش را کش آورد. نگاهش غمگ  هیمرض

تعر و  باا  هانیا  فیمرور  آمده.  را    ریمس  حالنیدردش  حرف 

 :را پس براند  آمدهش ی پ یعوض کرد تا تلخ

 .گفتمی! احسانو داشتم مالیخیحاال ب -

نازک   یشانیبه پ  نینمک  یاخم نشاند و به ناکجا پشت پلک 

 :کرد

ا  ایحیبابا - ش چه  دونمیاحسانه نم   نیکه سرنوشتشو گفت، 

همچهوهیشد   عصب  یشاک  نی.  گفت:    یو   یحاج“برگشت 

هم  یمطمئن واقعاً  م  قدر ن یزنتو  داشته   یگیکه    ؟ی دوست 

مجبورش    یداشتی اگه واقعاً دوستش م  یول  کنمای نم  نیتوه

 خواست یچون خودش نم  کهنی شهر امن نه ا  هیبره    ی کردیم

کن  ،بره عمه  ”گلوله!  ریز  ی ولش  هجون  واقعاً!   ن یتوه  چیش 

 !که کردینم



764 
 

هم   خانمجه یبود، به خد  هیآخر مرض  ی که در جمله  یحرص

 :منتقل شد

 .ستمالحظهیچقدر ب -

 :کرد دییتندتند سر تکان داد و تأ هیمرض

باباقاًیدق - حاال  پابنده   ا یحی!  بود  انداخته  سرشو  و    ن ییخدا 

شده گفتی نم  یچیه اژدها  اما  من  هرچ.  : گفتمیم  یبودم! 

رو    یبا عشق کس  تونهیداره؟! مگه آدم م  یآخه بشر! چه ربط“

کار  به  اخت   ی مجبور  آدما   ”خودشونن.  یزندگ  اردار یبکنه؟ 

پس    ه؟یجورنیا “آخر. گفتم:    می منم زدم به س   ”نه.“  گفت،یم

. قشنگ ابونیتو خ  دمیپر هوهیو  ”منو مجبور کن زنده بمونم!

ر ولختیپسره  حال  ی!  خدا  ه  شمیشکر  که   کس،چ یشد 

  ه یقاطعِ    میتصم  ی اگه ی د  زی هر چ  ا یبا عشق    تونهینم  وقتچ یه

 ...رو مجبور کنه به  یکس ایرو برگردونه  گهینفر د
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از عمق   شیپ  یکه تا دم  ی اهیمرض  ی کمال تعجب، صدا  در

م حرف  پس   زد،یجان  که  شکست  و چنان  نفسش  رفتن 

مردمک خاموش پنهانشعله  ی هاشدن  دو ورِ  به چشم  کارش 

 .زن آمد

 ییمتعجب و کنجکاو شد بفهمد ناگهان چه بال  نمخاجه یخد

مرض  سر  ا  سرخوششه یهم  ی ه یبر  که   کباره ی  ن یچننی آمد 

 .دیبر

  وقت چ ی. آدم هگفتیراست م  هیاما در خود فروشُد. مرض  افرا

کند که خود او    ی را مجبور به کار  یبا عشق کس  توانستینم

  ؟ ی مشترکش با عل  ی ! مگر نبود دوازده سال زندگخواهدینم

مرد، که مرد را عاشق نکرده   ی برا   اشیها عاشقمگر نبود سال 

 بود؟ "نخواسته"بود چون او 

مانده بود. نگاهش   ریخلوت سه زن، گ  ی ره یدا  رونیهم، ب  یعل

رفت به  کوچه  درِ  چهارچوبِ  قاب  خاز  درون  و    ابانیوآمد 

 .دیدیمرا واقعاً ن  کدامچ یه  یبود ولشده   خیرو مروبه   ی محوطه
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رفته    یسوزن  رِی شمش  ک یمثل    ه،یمرض  حرف فرو  در جانش 

 ینده یپرطعنه و رک بود از آ  ییانگار، صدا  هیبود. حرف مرض 

افرا را مجبور به ماندن    یتوانیتو نم“:  گفتیمرد که بهش م 

اگر تصم  ،یکن بگ   م یاگر نخواهد و  او هم  رد یبه رفتن  ! چون 

 ” !یعاشقش باشنتوانست تو را مجبور کند که  

[14.02.21 17:55] 

 وچهار یصدوس#

با سن  نیهم  اشهمه  تجرببود. سه جوان  و  متفاوت،   اتیها 

 .بودند افتهیحرف   نیخود را در ا ی خالصه 

زندگ  دوازده برق   یسال  سرعت  پبه  از  افرا   شیوباد  چشم 

. نبودنی. دوازده سال کافشدننده یگذشته بود. دوازده سال د

-بود چون  . و زن در خود مچاله شدهیشدگدوازده سال گم 

که گفته بود،   ی! و راست گفتیراست م   بیعج  هی مرض  -یلعنت

 !زدی اش پوزخند مساله دوازده  ی به دردها  بیعج
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بود.    نیَآر  ی رهی در ذهنش خ  د،یدیکه نم  ییجا  ی ره یخ  یعل

تپش قلبش. آرامشش. و مرد در خود به   لیپسرش. جانش. دل

! و گفتیراست م  هیمرض  -یلعنت-بود چون    ده یبست رسبن

که فقط به    ی ا نفرهسه  ی نده یبه آ  بیکه گفته بود، عج   یراست

 !زد یبسازد، پوزخند م خواستی م نیَعشق آر

 .نده یگذشته بود و مرد، جامانده از آ رِیگ زن

بود مچاله شده   سرخوش،شه یخود دخترک هم ه،یخود مرض  و

گ و  بود  خورده  گره  نفس کرده   ری و  و  خودش  در    ش ی هابود 

راست گفته بود! او    اشی چون خود لعنت  آمدندیدرست باال نم

 .کند ی زور کارهم نتوانسته بود. نتوانسته بود به

 !آخ

ملتهبش    آلودهیگر  ی خنده با تک   هیلحظه را همان مرض   طلسم

 :شکست



768 
 

 ی خِرَدو آوردحرفا رو. اصن اسم اون احسان کم  نیولش کن ا -

 !ــشی. ای کاممونو تلخ کرد

 .غره رفت داد و به افرا چشم  نیچ ینیب

ن  زن لبخند  زن  هم.  مرد  و  شد  رها  خود  بند   ی نصفهمهیاز 

کهنه   ی اده یماس دم  راهرو،  در  سرپانشسته  مرد،  و  را  زد  اش 

دوبا   رونیب و  دست فرستاد  سرهم بهره  گاز    ی بند کار  قطعات 

 .کنداش را امتحان  شد تا قدرت شعله  یکینک یپ

بود که   خانمجه ی نفره، خدجمع دو/ سه   نیا  نی آدم ب  نیدورتر

ر چشمان  مرض  زشدهی با  به  چشم  هنوز   هی همچنان  داشت. 

 .دختر جوان بود  یناگهان  یسؤال ذهن زن، فروپاش  نیتربزرگ 

او   ی سوبرگشت. به  نیَاز نگاه او و افرا، به آر  ی اما فرار   هیمرض

ب  با  شد،  رنگ   یمالحظگیخم  و  عطر  دستان  از  با  گرفته 

 :شد  "سنجد"دو طرف صورت بچه را قاب گرفت و    اشی سبز
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و بس! سر و گوشمم   نه یَآر  نیاصالً عشخ اول و آخر من هم -

 !ی اگه یاحد الناس د چینه ه  جنبهیفقط برا اون م

بود او، اخم کرده   ظیغل  ی ابراز عالقه  نیاز ا  رشدهی غافلگ  نیَآر

 :زدیهم پلک م و پشت شیهاشدن گونهاز فشرده 

 !اَ -

 :پهن زد  ی به چشمان درشت او، لبخند رهیخ  هیمرض

 مگه نه؟ مگه نه؟ -

ا  چیکه ه  نیَآر  آورد،ی سر درنم  ”یض“  ی های بازوانه ید  نیاز 

محکم    کرد،ینم  شیاز او که صورتش را گرفته بود و رها  یعصب

سُر   هیدستان مرض  نیاز ب  شیها که گونه  دیخود را عقب کش

ا از  قبل  بعد،  و  شد  آزاد  او  اسارت  از  بتواند    کهنیخوردند، 

باال بودند   شی پاهاخورد.    نیتعادلش را حفظ کند، به پشت زم

 !شد یکه باد شکمش خال

 .گرد شدند  ه یمرض چشمان
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وپا شد و پشت به  . چهاردست دیپسرک هم خجالت کش  خود

قدم  ،”یض“ چند  صداها   ی خواست  بازهم  که  شود   ی دور 

بااحتدیبه گوش رس  ی ناهنجار نگاه کرد که   اط ی!  به مادرش 

 .ندی واکنش او را بب

که   هیمرض  ی شوکه  ی افهیق  دنی اول اخم کرد. اما بعد، با د  افرا

 .ردیاش را بگخنده  کیشل  ی بود، نتوانست جلوشده  "بمباران"

 .پسر را هم به خنده انداخت ”جید“مادر و   ی خنده 

شان را از نظر گذراند. اخم کرد. تکشده تک با لب صاف  ه یمرض

به را  انگشتش  لولهدو  شکل  و  چسباند  کنار   ی هم  تفنگ، 

 :خود گرفت ی قهیشق

 !پوف -

شل  با بادشده  روک   کیلپ  پشت  به  را  خود  و    ن یزم   ی رد 

 .انداخت

 .شد دتریها شدزن ی خنده 
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عل  و لحظه  ب  یهمان  مرض  خبریکه  از   ی ه یبود 

در را از آن سمت باز    کرده،یمثالً خودکش   ی درازافتاده درازبه

بلند به سر او خورد و برق از سرش    یی کرد که محکم و با صدا

 !پراند

درحالهول   افرا گرد   کهی شده،  و شده   چشمانش  بودند 

خم شد تا   رد،یاش را بگخنده   ی جلو  توانستینم  حالن ی درع

 :او را بلند کند

 !ی وا -

 .مات مانده بود یعل

ب  هیمرص رو  نفسیکه  را  و دستش  نشست  درد  سرش   ی از 

 :دیگذاشت، مرد لب گز

 .دیببخش -

 .بودندزور خود را نگه داشته به خانمجه یو خد افرا
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به    ن ییشانه و با چشمان پرآب، از پا  ی برگشت، از باال  هیمرض

 :کرد ری رجی ج یساختگ ی اه ینگاه کرد و با گر یباال به عل

م - طورکنمیخواهش  اصن  فقط    ی .  که.  کوچولو    هینشد 

 .شدم ی مغزضربه

آمد که چشمانش    ادشیرا که گفت، انگار دوباره دردش    نیا

 :گرد شدند

 !ی آ -

زم  یکینک یپ  یعل در  کنار  و    نیرا  چرخاند  سر  گذاشت. 

تک خنده  در  چهارچوب  به  که  ساعدش  در  را  داشت،   هیاش 

ها را از نظر  سر بلند کرد، زن  ی اسرفه پنهان کرد. بعد با تک 

 :مکث کرد هیمرض ی گذراند و رو

 .خوامیمعذرت م من بازم -

 :اشاره کرد یکینکیبه پ خانم،جه یبه خد خطاب

 .درست شد نمیا -
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 !آقای دستت درد نکنه عل -

ن  ی سر  بالبخند دوباره  داد،  مرض  ینگاهمیتکان  که    هیبه 

کردهناک خندهاوتش  با  بعد،  و  انداخت  ز  ی ابود    ر یکه 

 .و در را بست دی انداخته بود، چرخ نیرا چ   شیهاپلک 

[14.02.21 17:56] 

 وپنج یصدوس#

 .شان را رها کردندخنده   جهیکه رفت، افرا و خد او

ضربه    ی پاشنه   کهی درحال  هیمرض محل  به  را  که -دستش 

نگاهشان    هیاندرسفعاقل   د،یکشیم  -درست وسط سرش بود

هم و  چ  کهن یکرد  آر  د،یبگو  ی زی خواست  شد.   نیَمتوجه 

دورتر اما رو به او نشسته بود، صورتش سرخ    یپسرک حاال کم 

 !زدی بود و داشت زور مشده
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  ن یساکت کرد و ا  ی الحظه   ی به او، دو زن را برا   هیمرض   نگاه

از پوشکش   دی خندیشدند که م  رهیخ  نیَبار هر سه به آر و 

 .آمدیم یی صداها و بوها

پهلو پهن شد  هم نتوانست مقاومت کند. به  هی حتا مرض   گر ید

 :رفت سهیو ر نی زم ی رو

نبود؟ اصن من غلط کردم    یکاف  ته یاون بمبارون اول  یعنی -

 !احساسیب ی عاشقت شدم پسره 

ب  ن یَآر م  یال یخی با  فشار،  تحت  خنده دیخندی و  و    ی .  افرا 

 .بودشده  کیم دوباره شل ه خانمجه یخد

دست به سر داشت، به   کهی درحال  ن،یزم  ی از همان رو  هیمرض

 :زد شخند یشد و ن رهی افرا خ

ن. اول پسرت قرار بوده با  از قبل نقشه داشته  بندم ی شرط م -

وشتم قرارم بده،  مورد ضرب   شیی کنه، بعد دا  می زخم  ک یشل  هی



775 
 

  شونی کار گروه  یعنیخالصو بهم بزنه.    ریآخرسرم باز پسرت ت

 !حرف نداره

شده در مشتش  که لول  ییهابا عکس   ی ها، علاز جمع زن   دور 

ه بود اما نخواسته گاز گرفت  ی که بو  یراهنینگه داشته بود و پ

که به آن    ی اکوچه  ی بود تا برگردد و عوضش کند، به منظره 

 .ستینگریخود م  شیشاپ یپا گذاشته بود، در پ 

  ق یرنگ خاص هم. تلف  کیخاص داشت.    یبو  ک یانگار    کوچه

نشسته بودند   یبلوک   ی هابود با جهان مدرن: خانه  یجهان سنت

  ی کم  ی هاخانه   ک یو نزد  شدهی کار ی وسبزگل   ی هااط یح  انیم

بود شده   وار ید  هااط یح  ی کوچه مرز بعض  ی . در دو سوتریمیقد

داشت و    ی زفل  ی هارک یمتر ت متربه  گر،ید  یبعض  ی و محدوده 

 .بود  شدهی کارفنس 

البه   یعل دختربچه فنس   ی الاز  د  ی اها  داشت   دیرا  که 

سو   کیکه از    ی ایمانیس  اطیح  انیم  کردیم  ی سواردوچرخه 

 .. لبخند زد و رد شددیرسی م بداریش ی ابه باغچه 
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و    ستاد یا  یکرد. عل  ییکوچه خودنما  ی خانه   نی ترکهنه   تر ش یپ

ها دو، سه بار به اش جمع شد و با لول عکس . چانهدیی آن را پا

 .خود زد  ی پا

بهدیپدربزرگ جاو  منزل   ی هاقلوه  ی زیآمهم. عمردار. حاصل 

کنده  با  کاهگلدااستخوان   ی هاسنگ  و  چوب  و   یر  سفت 

سنگ   دهیخشک سر  جا  به  جا  چوبکه  و   ی ها ها 

نما  اشی بنداستخوان  با  کردیم  ان یرا  ساختمان   کی. 

در    یبلوک  ی قوارهیب آن  چسب   وانیا  ی سو  ک یکه 

شده   اشرشده یتعم اساخته  از    گر ی د  قیتلف  کی هم    نیبود. 

 .گزاقناس و دل  اری البته بس ته،یسنت و مدرن

 ی فیس  دیهم چون جاوبود. آن  ن یچن  یفقط در نظر عل  دیشا  ای

 !کردیم ی زندگ  نجایدر ا

او انداخت و قدم    ی شده پارک   انس یبه برل  ینگاهم یکرد، ن  اخم

وداغان را کنار زد درب   ی دروازه   تر،ش ی برداشت. دو، سه متر پ

 .ستاد یا یمانیس  اطیح انیو م
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چطور او را متوجه    گفت؟یم  دی . و چه بادیماند که چه بگو  بعد،

 زد؟ی م شیصدا  یبه چه نام کرد؟یخود م

وقت  شی هالب کردند  آم  کیبا    یگزگز  برائت  به   خته ی جور 

 :صدا باال برد  ،ی حرصِ ناچار

 !یفیس ی آقا   د؟یآقاجاو -

 به در خانه؟ زدیتقه م ؟یعنی  رفتیجلو م دی. باامدین یجواب

باز صدا  نیب  مردد ماندن،  و  ا  شیرفتن   یر صدابا  نیزد که 

 :پاسخ داد رانهیکُندِ پ  یدستپاچگ کیبا  ی اسال مردانهکهنه

 بله، بله؟  -

جلو   یعل تک   ی دست  و  مشت  منتظر   ی اسرفهدهانش  کرد. 

 .ماند در باز شود 

آو  خانی محرمعل  کهی شد. درحال  و به آن  تا    ختهیتاشده  بود 

پ  راست کند.  قد  مرد نشسته،    دا یبتواند  هم    د یشا  ایبود که 
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خمان خود را خمان  یعل  ی صدا  دنیبود و بعد با شن  دهیخواب

 .به در رسانده بود

م  یعل  زشده ی ر  رمردیپ  ی سوکم   نگاه بود. دیکاوی را  جوان   .

  یی که آشنا  یو لحن   زی ر  یبود. پس با اخم  بهی بلندباال بود. غر

 :گفت خواست،یم

 !؟دییبفرما -

پ  کهن یا  یشرمنده   یعل کمشده   رمرد ی مزاحم  جلوتر   یبود، 

 :رفت

 .کار داشتم باهاش ست؟ین دی آقا؟ آقاجاوحاج دیسالم. خوب -

سال   ی زاده   یعل اما  بود  زندگشمال  تهران،    کردنی ها  در 

داده همان  ی لهجه  بهش  را  پجا  تهران  رمردیبود.  کرد   یفکر 

 :بامکث سر تکان داد حالنیتر شد. باا است. و نگاهش گنگ 

 ... بگم بهش. )آره، هست. بمون...( آها، دَرِه. بِس -

 .کوتاه سر خم کرد یعل
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 :بود رو به داخل خانه؛ غرزنان دهی . چرخدیاما ند ریپ  مردِ

چ - اون...  مِن،    چَه؟یهَنده  گوشو  خوشو  داکرده  اونو  هنده 

چ اون...  )باز  گوشش،   ه؟یچ  ینُشنُوُونه.  تو  کرده  اونو  باز 

 .(شنوهینم

 .ق رساندخود را به در اتا  لنگانلنگ 

خوابش برده بود   رزنیبر. پنشسته بود کنار تشک صنم  دیجاو

 یچون محرمعل -  ش یهاگوش  ی گذاشته بود تو   ی و او، هندزفر

  ی و سرش تو  -بود  زاریب  دادیاش گوش مکه نوه  ییهااز آهنگ 

 .تاپش بودلپ

  تور یمان  ی از سمت در، باعث شد سر بلند و از باال  یحرکت  حس

 :گفتینگاه کند که داشت م خانی به محرمعل

 !ی ! هودیجاو -

 رونیرا از گوش ب  میسیب  ی های . هندزفر دندیباال پر  شی ابروها

 :آورد
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 ها؟ -

 ؟ی مرگ! کر -

 :دیپر رونیاش بگرد شدند و خنده  چشمانش

 !اعصابیب -

کس  زیت  خانی محرمعل گفت  پراخم  و  کرد  در    ینگاهش  دم 

 .کارش دارد 

 :تاپ را کنار گذاشتلپ  دیجاو

 ؟یک -

 :شانه باال انداخت ریپ  مردِ

 !؟(دونمیم!؟ )چهدانُمیچ -

م  مردِ که  راست  ابروها  ستادیایجوان  رفتن    دهیباالپر  ی با 

 رون یو ب دیکش شیبه سر و مو ی . دستستیپدربزرگش را نگر

 .رفت
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باز   نیزم  ی رو   سُراندیخود را م  واریبر د  ه یتک  یمحرمعل که 

 .دراز بکشد

رفت.    وانیاز کنارش گذشت و دَوان به ا  ی شخندیبا ن  دیجاو

به   ره ی ها و خفنس   کی نزد  اط،ی ح  ی تو  ستاده ی قامت باالبلند ا

 :منظره را از پشت نشناخت

 !بفرما -

 .برگشت  شی سوشانه به ی از باال  یعل سر

 ماند. او؟  دیجاو

 :دی چرخ یعل

 .سالم -

 :نگاهش کرد و با تکان سر، پراند  یبا گنگ دیجاو

 !سالم. چه عجب -

 .بهت فضا را شکاند ی او با خنده  گفت
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رخ بهآمد. رخ  نییپا  وان یا  ی از سکو  دیرفت و جاو  شیپ  یعل

 .قواره بودند. هم ستادندیا

قرص و محکم بود و سرد و    واروار،ید  یبود ول  ی خال  ی عل  نگاه

 ینگاه م ین  دیجاو  ی آمده ش یبا هم. به دست پ  هانیا  ی همه   ز؛یت

 .گرفت اشده یناد ی شخندیانداخت و با ن

[16.02.21 14:49] 

 وهفتیصدوس#

ا  دیفهم  یفیس دوستانهناگهان  نیپشت  هدف  او،   ی اآمدن 

آن   ی بزند. آمده بود درباره   یحدس  توانستینم  ی . ولدهینخواب

او   ؟یعنیکند    ی ر یگقهینگاه به پشت خواهرش تذکر بدهد و  

ن پا  شخندیهم  را  دستش  و  درون    نییزد  بامکث  و  انداخت 

 :فروبرد اشیشلوار پلنگ بیج

 درخدمتم. جان؟ -

 .یدنبالش یلیخ دونمی برات دارم که م ی زیچ هی -
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 :دند یحد باال پر نیخرتا آ دیجاو ی ابروها جفت

 ؟یچ -

ساکن ماند. دوست داشت معطلش کند. جوانک را با افکار    یعل

کند. بعد، آنچه داشت را رو کند و هرچه    جیگ  شی هاو حدس 

 !شدنش لذت ببرداز شوکه  شتریب

  شان یرا که در دست داشت، باال آورد و رو به او تا  ییهاعکس 

 .نگفت  چیرا باز کرد. ه

داد.   یینگاه از نگاه مرد گرفت و به عکس رو  ی با گنگ  دیجاو

ول   یآنبه گرد،  نه  با   یچشمانش  انگار  و  شدند  قبل  از  بازتر 

  ی اریاز هوش  ی دیباشد، به سطح جد  دهیاز خواب پر  ی اضربه

 .پرت شد 

قابل تشخ  یعکس  ر،یتصو اما   یمیقد  ی نقشه  کیاز    صیتار 

عل که  بود  واضح  دورب  یبود.  با    یگوش  نیبا  در   ی عمدو 

بوده ناواضح گرفته  عکس  نقشه  از  ولبودن،  هرحال  به  یاست. 
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  ی نقشه لنگه   نی قدر در کار خود خبره بود که بفهمد اآن  دیجاو

 !مرحوم داشته نیکه ام ستیهمان

 او رفته بوده سراغ فاطمه؟ یعن یچه؟  یعنی

باال برد و   ،یقصد نفوذ به ذهن علبار به   نینگاهش را، ا  دوباره

 .چشمان مرد خورد ی به در بسته 

هم البته خواهر  مگر  را  فاطمه  البته!  البته!  فرار  نی!   ی مرد 

بنداده  از ماجراها  ینشان  شکیبود؟ پس  را داشت و    شان یاو 

برود سروقتش. پس، رفته    توانستی م  یراحتهم آگاه بود. به 

 !بود

اند. از کجا فاطمه نبوده   شی ها پمدت نقشه   نیآنکه تمام ا  ای

شان را سر  افرا امانت و همه   شی ها را پ آن   زنوهی ب  دیمعلوم؟ شا

 !کار گذاشته بود 

توجه   یبه عل  کهی شد وقت  دهیخط از فکرش، ناگهان بر  نیا  ته

ا ا  نیکرد.  پل  نیمرد...  بود  نگفته  ا  سیمرد...  پس    نیاست؟ 
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معنا به چه  تله   ییکارش    ک ی  ای  ؟یعنیبود    ی زیچ  ،ی ابود؟ 

 بسته؟خاموش و لب  دیتهد

لب  ده ی کش  نگاهش سمت  رویعل  ی هاشد  بودند.   ی .  هم 

بشنود که    توانستیاو را از پسشان م  ی صدا  د یجاو  حالنیباا

 ” .. بدون که ازت آتو دارم دونمیبدون که م“: گفتیم

تله نبود.   ن،یواضح بود. پس ا  ز یچکه همه   یراستدانستن! به   و

آخته   ی ریو با شمش  حیکنده، صررودررو، پوست   ی مواجهه  کی

 !بود

 :زد  شخندیتر شد. و حتا ندانست. پس آرام  دیجاو

هست اصن. انقدر    یچ  نمیبده بب  نو؟یا  شی نه بابا! از کجا آورد -

 .ه یچ دیفهم شهیماته نم

رنگ متلک و    شتریکه ب  یو حتا دروغ  دیشوخ و براق جاو  نگاه

را متعجب نکرد. مرد دست دراز کرد    یداشت، عل  یخوشمزگ

 .د یکه او دست پس کش   ردیها را ازش بگعکس 
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 .دندیباال پر دیجاو ی ابروها

 :زد ی اخنده تک  یعل

 ؟یراحت  نیبه هم -

برا  یعنیماند.    دیجاو چ  ی چه؟  تار  عکس  چند   ی ز یدادن 

داشتن  مثالً سهم  خواست؟یم  چه   ؟یعنی  خواستی درعوض م

دستش   دیتار را آورده بود که بگو  ی هاعکس   نی از گنج؟ اصالً ا

 چه؟ ا یبا او؟  ندازدیراه ب ی اپر است تا بتواند معامله

 :شد نهیسبهدست

 !نداره  یچهار تا عکس تار که سخت ؟یپس چ -

عکس   ی خندکج  یعل جزد.  در  و  کرد  لول  دوباره  را    ب ی ها 

برداشت و قبل از    زیاو خ  ی سوعقبش فروبرد. بعد، ناگهان به

دست خود    نیبکند، گردنش را ب   ی بتواند حرکت  د یجاو  کهنیا

 .شاهرگ او فشرد ی را به رو شی هاگرفت و نوک ناخن
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 ن ی نشان دهد از ا  خواستیتکان نخورد. مغرور بود. نم  دیجاو

و جسور    حالتیدارد. و نداشت هم! ب   ییابا  زیدآمیدته  تیوضع

 .کردی نگاه م یبه عل

  ک ی نگاهش را از    کهی صورت او، درحال  ی برد. تو  شی سر پ  مرد

 :گفت برد،ی م یفیس گریچشم به چشم د

 ه ی  بینداره، نه؟ تعق  یاونم سخت  ؟یناموس مردم چ  دزدنید -

  آد،یسخت نباشه ازت برم  ی نداره، نه؟ هر کار  یزن تنها سخت

 !آره؟ 

اول حدسش را زده بود! مرد    دی روشدن همانچه جاو  همنیا  و

وجودش نبود و الزم    ی انکار تو  ی ازد. ذره   ی اخنده جوان تک

 به یغر  سیپل  نی ا  شی اش پپته  ی همه   کهیهم نبود باشد وقت

 :را باال برد  شی آب بود اما هنوز آزاد بود! ابروها ی رو

 .البته -

 :شد. برّا شد زی ت نگاهش
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 دکردن یتهد  ؟یزمستان  ی آقا  ستیتو سخت ن  ی برا   ی چه کار -

 نه؟ ،ی دی برات راحته که انجامش م

 :دیخند یعل

 !چه جورم -

از درد حبس    دیفشار وادارش کرد گردن خم کند. نفس جاو  با

صور اما  بود  چ مانده  نم  ی زیتش  بازتاب  علدادی را  زور به  ی. 

 یحال که از رو خود چسباند و درهمان  ی او را به شانه  یشانیپ

لبش   کرد،ی نگاه م  حوصلهیب  ی کهنه  ی به خانه   د یجاو  ی شانه

 :گوش او برد کی را نزد

 !ست یکشتنم سخت نمن حتا آدم  ی از تو چه پنهون؟ برا -

قدر سر آن  ،یبه خنده افتاده بود. تحت فشار دست عل  دیجاو

 ی او بگذارد. عل  ی شانه  ی اش را روبلند کرد که توانست چانه

که    آمدی نظر مچنان به   رونیکار را کرد. حاال از ب  نیهم هم 

 .انددو مرد سر هم را بغل گرفته 
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 :خورد یبه گوش عل  دیجاو ی صدا ی تو یو خنده  نفس

به جرم د  ی خوای االن م  ؟ی خب که چ - ناموس   دزدنیمنو 

 ؟یعن ی یمردم بکش

 !یزک گفتیم  نیقزو ی پابه سنگ  اشییپررو

[16.02.21 14:49] 

 وهشتیصدوس#

فشار را    ی اهیثان  ی کتف او زد. برا  انیبه م  ی اباخنده ضربه  یعل

رو او دوچندان کرد و سپس، هلش داد    ی بر  عضالت گردن 

 .عقب

 :چانه باال انداخت  یگردن گذاشته بود که عل  ی دست رو   دیجاو

بهتره بار بعد تکرار نشه چون   ی. ولکشمتینم  نیخاطر ابه -

 .اد یب شی چشمات پ ی برا یمشکل هیممکنه 

 :کرد  زی چشم ر دیجاو

 مثالً...؟  -
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  فش یحر  ی نه یها به س درآورد و با آن  بیها را از جعکس   یعل

 :ضربه زد

 .قشنگن -

ا   دیجاو نشد.  او  منظور  عل  نیمتوجه  او    یرا  پرسؤال  نگاه  از 

 :اشاره زد اشی خاکستر ی هابه مردمک  شخندیدانست و با ن

 !شون باشچشمات قشنگن. مواظب -

  ی گردن او را گرفت که نوک چهار انگشتش رو  ی بار طور  نیا

نشست و تحت فشار انگشتان کاربلد مرد،    دیجاو  ی گلو  بکیس

  ی از شوخ  ی اثر  چیه   ی در نگاه عل  گریکرد. د  ی احساس خفگ

 :و پرجذبه بود زینبود؛ ت

 ؟ی دیدوروبَر افرا. فهم نمت ینب گهید -

م  شخند ین  دیجاو که  حرف  بسته   زد،یزد.  را  نفسش  تر  راه 

 :افتییم

 !یتا نفهم یباش یذهن  ی موندهعقب دیفقط با -
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 :سر تکان داد یعل

 .یست یمونده نپس خوبه که عقب -

او چسبانده بود را همزمان    ی نهیکه به س  ییهاو عکس   مرد

 .رها کرد 

  ی گنگ مثل انگشتان  ی توانست نفس بکشد اما هنوز درد  دیجاو

پاکردیخود حس م  ی دور گلو   ینامرئ به  به   نیی .  نگاه کرد؛ 

 .افتاده بودند ش ی پا شی که پ ی تار ی هاعکس 

 :سر گفته طرف دروازه رفته بود که او از پشت ب یعل

که نگاهش    دهیرو آفر  ییباینظر من خدا زداداش؟ به  یدونیم -

 !یکن

بود، از وقاحت شده  دیتهد  کهنی باا  یعنی واضح بود.    منظورش

 .نبود مانیاندام افرا، پش ی هایی بایز ی کارش، از تماشا 
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عل  موج تن  از  نشان  یخشم  نگذاشت  اما  به   یگذشت  آن  از 

ب با ن  یچرخمی. ندی ایصورتش  اما   یو لحن  شخندیزد و  شوخ 

 :گفت اشی تر از حالت عادشدت ترسناکبه

ول - خوب   ی چشما  ی برا  هاییبایز  یبعض  دنید  یآره.  آدم 

 .ستین

 :که آفتاب در آن بود، اشاره کرد یآسمان، به سمت به

 یفهمیم  یمونده نباشاگه عقب   یقشنگه. ول  د یمثالً خورش -

 !یشیکور م  ،یکه بهش نگاه کن ادیز

 .و رفت گفت

او تا آسمان و آفتاب رفته بود، به   ی که به اشاره   دی جاو  نگاه

مس  نیزم تا  البه   ی ریبرگشت،  از  فنس    ی هاشبکه  ی الرفتن 

 .زد   شخندی دنبال کرد و ن 

 ی شعله   دنیرس  هیشب  یحس  کرد؛ی در جانش حس م  یسوزش

سرانگشت تمام   تیکبر پوست  به  عل سوخته  تهد  ی!   د یآمده، 
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بود   رفته  و  بود  تی کبر  یعنی-کرده  و حاال   -تا آخر سوخته 

 .سوختیتازه داشت متازه  دیجاو

م  غرور شکسته  را  تحقدیدی خود  را  خود  و  دیدی م  رشدهی.   .

خوش   دی شا  دیجاو و  سرخوش  غرور   یمشربآدم  اما،  بود 

کوچک  ی رینظیب به  که  برا  نیترداشت  بود  بند   ی تلنگرها 

 .ساختننه یک ی شکستن، و برا 

 .شدیداشت در وجودش ساخته م نه،یک

عکس   ،یشانیپبهاخم و  شد  رو  ی هاخم  از  را   ن یزم  ی تار 

رو پاها  ی برداشت.  نشست،  داد،   شیسکو  فاصله  هم  از  را 

  ر یگذاشت و چشم دوخت به تصو  شیزانوها  ی را رو   شیهاآرنج 

 .بودند  ختهیدر آن درهم آم  اهیو س  ی اقهوه  ی هاکه رنگ   ی تار

. از درون  دیگزیداشت قلبش را م  ی زی قفل شد. هنوز چ  فکش

م زنبوردادی آزارش  انگار  ا  ی .  مدام  بود،  تنش  و   طرفن یدر 

 !شدی نم دهیو د کردی مو وزوز  رفتی طرف مآن
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 ...ر ی... تحقری ... تحقریتحق

 :دندان شکاند ر یرا ز کلمات

 ... هان؟سهیآقاپل -

 .زد  پوزخند 

کرده   نیا  چرا را  اکار  غ"سهیآقاپل"  نیبود  فقط  اگر    ی رتی؟ 

کوچک    یچرانبود، و فقط آمده بود که بابت همان چشم شده

  ها؟ ن یداشت به چاپ ا  یکند، چه لزوم  دیرا تهد  شی هاچشم

 تار؟  ی هاعکس  نیا

.  کردنی احترامیسرگذاشتن. بسربه  یبودند! نوع  یشوخ  انگار

در مشت من است و هر    یخواهیآنچه تو م“. که  یینماقدرت 

  گذارم ی وقت که بخواهم، هر طور که بخواهم، اگر بخواهم م

 ” !ی ندازیبه آن ب یچشمگوشه

چک  ی شعله کبر  دهیکوچکِ  دم تما   تِیاز  حاال    گر ی شده، 

خوششده   ی اشراره  جاوبود  م  دیقدوباال.  درون  . د یلرزی از 
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مرد    ی بود که جمجمه   یاهیمتولدشده، دود س  ی گزنده  ی نه یک

د کرده   گریرا  پر  علهمان- بود. حتا چشمانش  تماماً   ی ها که 

 ی در کاسه   ریاس  یاهیاز س  رفتی م  یاهیس  -ندیبایگفته بود ز

 !سرش

 .را کوباند شی مشت شد و مشتش چند بار ران پا دستش

 بود؟( یبا؟ )ک یک -

 .از جا پراند باًی را تقر  دیجاو رمرد،یپ یدورگه  ی صدا

شانه به پدربزرگش نگاه کرد   ی . از باال در حدقه چرخاند   چشم

 :و به زبانش آمد ”فضول!“زد. از دلش گذشت:   شخندیو ن

 .پسرمدوست -

در رسانده، طور  که همان   خانی محرمعل به  را  درازکش خود 

بر دستانش سر و شانه    هیبا تک  دهیکرده و دمرخواب  بازشمهین

جواب او داغ   دنیاز شن  ست،ینگر یاش را مبود و نوهباال داده 
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باغ کرد. چشم  و  او    ییچندتا  ظیغره رفت  به گورِ پدر  فحش 

 !بست

 !نه یپِر گورو سگ بر یت -

 .و در را هل داد که محکم بسته شد  دیغلت

کرد و دو   نییها را باالوپابرگشت. عکس   ی با خونسرد  دیجاو

گرفت   ی جور  ش،ی هاهشست و اشار   ن یداشته برا نگه   شانیتا

لبه  قطعه  شان یهاکه  دو  قرار   ن یجورچ  ی شکل  هم  کنار 

  .گرفتند 

گوشه  ی های ناهموار   شکل تصو  ی هاناواضح  هم   ر،یدو  با 

 .هماهنگ بود

برد.    شیابرو  کی باال  را    ی بر کیرا  هر چهار عکس  نشست، 

ها را از نظر گذراند. با چند  پخش کرد و بادقت آن   وانیا  ی رو

 .کامل و بزرگ برسد  ریتوانست به تصو ییجابار جابه 
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 ی ها ستون کرد و وزن تنش را رودستش را کنار عکس   کی

 .اش را خاراندچانه گریآن انداخت. با دست د

هم  مهارت تجربه  بقا  ریتصو  نیو  به  را  تار  و   کی  ی ایگنگ 

م ربط  کهن  محوطهدادندیگورستان  رو  ی ا:  تن   ی درندشت 

  یی کوه، سنگ قبرهارشته   کی  انیشده ماحاطه   ی کوه قد کوتاه

عج  و  خطوط  بیوغربیشکسته  با  رو  یکه    شانی ناآشنا 

که کنار    ییهاسکه  و  نیبود و ظروف سفالنوشته شده  ییزهایچ

 .دفن بودند هاتخوان اس

رونقش    ی بود در دوره   دایداشت که پ  یچنان مساحت  گورستان

محل دفن مردگان چند روستا بوده! کدام چند روستا؟ کجا 

؛ شسته شده همان دوروبرها البد دفن   ییبودند آن روستاها؟ جا

برده  توسط  و  توسط    ل،یس   کیشده    ا یزلزله    کیخردشده 

 کرد؟ یم ی. چه فرقریگهمه ی مار یب  کیخاطر شده بهسوزانده 
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همان منطقه را نشان   یحوال  ییوار جاچهار عکس پازل   نیا

اشاره داشتند. بهگم  ی روستا   کیبه    دی. شادادندیم گورشده 

 .حکماً

برا  نیچن  د یجاو  یعنی زد.    دی با  تردانستن،ق ی دق  ی حدس 

 .بودندن یکاف هانی. اداشتیرا م یاصل ی نقشه

 !فقط طعنه بودند ها ن یا ،یراست و

 !ی ادآوری. نهی. باز گزش سنهیشعله. باز دود. باز ک باز

عل  اخم او،  گرفت.  گاز  را  لبش  و  چه   ،یزمستان  یِکرد  واقعاً 

قشنگش   ی داشت؟ چه در آن کله  یواقعاً چه هدف  خواست؟یم

 گذشت؟یم

 !قشنگ ی کله

اند، نه؟ سر او هم قشنگ   دیزد. گفته بود چشمان جاو  شخند ین

چهره  بود.  صورت  یخوب  ی قشنگ  خنثا   یداشت:  و  متناسب 

م  ی طور اگر  اجزاتک  توانستیم   خواست،یکه  را   شی تک 
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  شتر یب  ی زیچ  خواست،یجلوه دهد و اگر نه، اگر نم  زی دآمیتهد

 .د یرسینظر نممهربان به ِیمرد عاد  کیاز 

ذهن    ی نگاه کرده و صدا  یعل  ی هاآورد که به لب  ادیرا به    یآن

 .بود  دهیاو را شن

 ” پسرمدوست “

از حلقش   ی ا. خندهدی چی خودش بود که در گوشش پ  ی صدا

بدچدیپر  رونیب ا  ی زی.  نبود  فقط "پسرشدوست"  نیهم   !

 !بود س ی که پل فیح

 :خورد  نیچ اشینیب

 !داداش ی دیمورد آخر ر نیکماالتت، تو ا همهنیبا ا -

مشمئزکننده  دور افکار  و  او  شاز  در  ودود    ن یزم  بِ یاش، 

 .زدی و آن را شخم م بودستاده یا

مرد بودند. کلنگ را    ِیخودیاز خود ب  ینوع  ی ایگو  حرکاتش

آن   د،یکوبی خاک نرم م  ی رو  روین  ی و با همه   بردیسر م  ی باال
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قلوه  مرا  ت   کرد،ی کن  ب  ی رکرده یگ  ز یسر  را    رونی کلنگ 

 .اوردشیتا فرود ب بردشی و دوباره باال م دیکشیم

شق  ی هاقطره  از  پا  دند یپری م  رونی ب  شیهاقه یعرق   ن یی و 

 ی هاربغلیو ز  نهیس  ی ها، روشانه  انیم  طورنی. همدند یغلتیم

ها و  خون در گوش   انیجر  ی بود. صدا   سیکارش خ  راهنیپ

و -ها  از آن   ریچنان بلند بود که غ  قش یعم  ی هانفس   ی صدا

 .دیشنینم ی گر ید ز یچ -شدن کلنگکوفته ی جز هرازگاهبه

شانهبود   خسته شده .  کوفته  کمرش  و  کم  ها  گرما  از  بودند. 

کترمانده مثل  ب  ی بود  باا  اوردیجوش  بکشد!   حال نیو سوت 

 .توانستی. نمخواستی. نمداشتیدست برنم

که به   ن،یها را نه به زمانگار داشت آن کلنگ   ییجورها  کی

م  قلوه   نیا  یی. گودیکوبیمغز خودش  که  بودند  کن افکارش 

اشدندیم خال  ش،یهاترس   نی.  ته   یناگهان  ی هاشدنی علت 

دل  و  کوبش گه  لیدلش،  و کوفته  کنده  بودند که  قلبش  گاه 

 .شدندیلگدمال م
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 ی ! داشت با خودش دشمنزدیداشت به خودش کلنگ م   انگار 

 .کردیم

 .مشخص نبود نشی انسول فیچون هنوز تکل چرا؟

تأم  رفته معایاجتماع  ن یبود  براشده   نهی.  جد  شیبود.    د ی دُز 

اکرده   نییتع به  آن  درنیبودند.  وو  بود  زده  بود    در  توانسته 

 .کند هیته نیبازهم قلم انسول 

 ی . بعضدیرسیاز ماجرا م   یضیضدونق  ی هنوز خبرها  حالنیباا

  ک ی .  ستیاند که نکرده   میرا تحر  نیانسول  ی هاقلم   گفتندیم

قول   از  شده  یکیجا  نوشته  مسئوالن  قلماز  که   ی هابود 

راه که  س  یاحتکارشده  ضبط    شدند،یم  اهیبازار  و  کشف 

 گفت ی م  ی زیچ  یبود باالخره. هرکس  ی اند! هر روز خبرشده

بود در  . هشتگش هم پر شده بی تکذ  یکی  د،ییتأ  یکیباالخره.  

 !ی مجاز ی فضا
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بود و کنار    دهیکه به ذهن ودود چسب   ی زیاما، چ  همهن یا  انیم

نم هجده  کی   تیتوئ  ریتصو  رفت،یهم   یابتید  ی ساله دختر 

  ی همه   یوقت“بود. او، آزادانه از ترسش نوشته بود! گفته بود:  

کنکور و دانشگاهن، من دارم به   جیهام تو تب نتاوسال سنهم

 ” .اد یسراغم ب  گهیکه ممکنه تا چند روز د کنمی فکر م یمرگ

صراحت کوبنده و    کی.  تعارفیب  اریخالص. بس  اری. بسنیهم

 .کنندهشوکه

که دنبالش    یبود که ودود از کانال  تیاز خواندن آن توئ  بعد

 اش ی خبر  ی هاکانال  یبود. از باقلفت داده   یتنگبا نفس  کردیم

 !ی خبرخوش ،ی خبریهم. ب

البته. از صراحتشده   ی عصبان ساله که آن دختر هجده   یبود؟ 

بود.    ختهی هم رنداشت، اعصابش به   ودوسالهیس   ی داشت و او

 دی. بگوکندیکه به مرگ فکر م  د ی. بگودیبگو  خواستیاو هم م

 .ترسدی که از مرگ م
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قدر نگفته بود که حاال هم . آنتوانستی. نمتوانستینم  یول

برا  ری د  گرید م  ی بود  هم  اگر  و  چه   گفت،ی گفتن.  مگر 

 گرفت؟ی م ی بازخورد

 !اش، افرا نبودندافرا نبودند! خانواده  همه

 ...افرا

 !ییمبتال به مرض مزمن تنها زنِ

  ن یودود سُر خورد و زم  ی کرده کلنگ از دست عرق   ی دسته 

ب هم  مرد  چشمان  نفس،یافتاد.  س  یبا   رفتند،یم  یاهیکه 

 .کنارش بر خاک نشست

افرا را    ی خونش، صدا  انیتند و جر  ی هانفس  ی صدا   انیم  حاال

م م  دیشنیهم  پلک دیخندیم   هیگر  انیکه  پس  در  و    ی ها. 

 .خندان او را  ری: تصوآوردیاو را در تصور م  ر ی اش تصوبسته

نشسته   رند،یآرام بگ  یها کمو چشم گشود. تا نفس   دی گز  لب

 .ماند و به افرا فکر کرد. لبخند آمد
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چ  به فکرکردن،  باعث    یب ی عج  زیاو  فقط  واقعاً.    کی بود 

  ر یجسمش تأث  ی نبود، نه. حتا رو  یروان  یو سبکبال  یحالخوب

به گذاشتیم مرد جوان  و تک رگ وضوح گشادشدن تک:  ها 

قدرت   هارگیمو جرو  آن  انیگرفتن  در  حس  خونش  را  ها 

 !کردیم

اعتمادبهیزندگ  ِی جار  انِیجر رها.  ازبندرستنِ یینفس.   .

توسر خفه  خوردهی احساسات  بند شدهو  از  نفس  آزادشدن   .

 .. قدرتی. راحتی خودسانسور

  اد یاو. اصالً  ی ادآوریبود از خوشحال شده یعنیبود.  خوشحال

بود، قدرتمندتر بود  زده   ن یکه به زم  هودهیب  ی هاکلنگ   نیاو از ا

به  شکیب محو    ی ه یسا  یراحتکه  را  مرگ  و  خشم  و  ترس 

 !بودکرده 

بود که خودش را    ی بود. از خودش راض  یبود. راض  خوشحال

داده  نشان  افرا  تبه  مرد  همان  را.  خودش  خودِ   ی رسوبود. 

 .کمرو را یاحساسات
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بودن خوب بود! چقدر خوب بود که ودود بود! چقدر خودش   و

خودِ خودش،   ی کی  شِیپ  توانستی باالخره م  توانست،یکه م

 !ودودِ ودود باشد 

دوست   داشتندوست  اافرا؟  فقط  نه!  افرا؟  نبود.   نیدانستن 

 .نبود یسطح  قدرنینبود؛ ا نیاش اهمه 

  ک ی بود.    دهیدر حسش رس  یپختگ  کی سرعت به  ودود، به   حاال

دگرد  گشودنله یپ کرده   بی عج  یسیو  تجربه  و را  شک  بود. 

با   توانستیسر گذاشته بود. چرا؟ چون ودود مرا پشت   دیترد

 !داشتن افرا، خودِ خودش را هم دوست بدارد دوست 

او را داش نکردهبود. مسخره بهش ترحم نکرده   زن،  وانهیبود. 

از    یی. زن اصالً در جافهمدشی خوانده بود. زن، گفته بود من

 .بود یک ی یواقع ی جان و روحش با او

 !چه  یعنی  نیا  دانستی ... آخ که فقط خود ودود منی... انیا  و
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خال  گرفتهجان بدنش  برخاست.  لب  به  لبخند  بود.  کرده   یو 

 ر ی سراز  نیزم   بی لباسش را تکاند و از ش   هدفیتشنه هم بود. ب 

 .شد

محدوده   ،ی ریسراز  آخر  جاده   ی شدهیکشفنس   ی ته   ی باغ، 

آن  ی ایخاک امتداد  که  متر  چند  بود،  پدرش  ملک  جزو  هم 

 .دیرسیم انیبه پا ه،یهمسا نی و برخورده به مرز زم افتییم

ز  ی جاده   در مادرش  کرده  رانداز یمسطح،  نشسته  پهن  و  بود 

بزرگش محمد، منتظر    ی نوه  ی ده یآن، کنار تن درازکش  ی رو

بگذارد و بعد شوهر و فرزندانش    ی و چا  دیایبود تا آب جوش ب

  ی بودند، صدا بزند برا  ی مشغول کار  ی ارا که هرکدام در گوشه 

 .عصرانه 

 گرفتی دم م  قی عم   کهی . درحالستادیسر محمد ا  ی باال  ودود 

شد و با همان چارق    رهیکرده به او ختا نفسش چاق شود، اخم

 :اش زدخواهرزاده  ی به شانه اشی کیپالست
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 !؟یکشی الت نمخج ؟ی دهیخواب -

 :چشم دراند محمد

 !ـــریخنه -

بگذارد،    تیشکا  ی اش بنانوه  کهن یاز ا  شیخندان و پ  خانوم،گل

  ره ی پسرش خ  یکرده به صورت عرق   یسر بلند کرد و بامهربان

 :شد

بچه - شده  زده، خسته  انقدر شخم  کن.  بذار  ولش   کم ه یم. 

 .نفس بکشه

 :خند زدکج  محمد

! نگاه! خودم  تی آبج   ی م براشخم زده   نیورزا زمآره. قد ده تا   -

 .م شکل کلنگشده

بود که    ی اقطعه  ” تیآبج   ی م براشخم زده   نیزم“ از    منظورش 

وح آقاپرو  دهیبه  داشت.  پ سال   زیتعلق   نی زم   نیا  شیها 

تساو  کدستی به  را  درندشت  تقس   نیب  ی و  و    میفرزندانش 
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براکرده  ی بندقطعه هرکدام  تا  باغ  ی بود    ی برا  یخود 

 .باشندداشته ی کاری سبز

 :نشست  ی برکی  راندازیز  ی لبه  ی کنار او و رو  شخند،یبان  ودود

 !ی اونو که از اول بود -

 (؟ی ا)تشنه ؟ییتِشنا -

را    نیخورده و خشک پسرش، اترک   ی هامتوجهِ لب   خانومگل

 .بود دهیپرس  یسرشار از دلرحم یبا لحن

 .نگاهش کرد و سر تکان داد ودود

 :برپا شد رزنیپ

گرم شده، به درد    یول  مای. آب دارذارمیم  ییچا  گه یاالن د -

 ؟ی خوای. مخورهینم

 .نه -
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  ی اش کنار پاشدهدست ستون  ی گفت و وزن تنش را رو  ودود

 .محمد انداخت

 .بود اشیمحمد به گوش توجه

لب   ی گوشه  ی شدهسرکوب  ی به خنده  رهیخره ی قدر خ آن  ودود

نگاهش پسر جوان را واداشت چشم   ینیکه سنگ  ست یاو نگر

 :بدوزد اشیی از صفحه بردارد و به دا

 !ها؟ -

 :ودود آورد یشانیاو اخم به پ ییپررو

 !مرض -

 .زد  شخند ین محمد

او اشاره    لیسر به تأسف تکان داد و با حرکت ابرو به موبا  ودود

 :و طعنه زد

 .سالم برسون -
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 :گفت ی نبود. با خونسرد  ایبکوتاه  محمد

 !رسونمی م تویبزرگ -

شباز شده  یسر شوخ  کهیی ازآنجا  و با  کرده، گل   یطنتی بود، 

 :گفت -که حتماً مادربزرگش بشنود ی طور-بلند 

 !افراخانم چطوره؟ یراست -

ب   یدم  ودود اش بار خواهرزاده تمام به نگاه شرارت   یالیخیبا 

آن   ره یخ که  بماند  واکنش  باعث   یاسابقهی قدر  که  بود 

م  ی ابروها   دنیباالپر بعد، چون  مادرش    دانستیمحمد شد! 

در چشمان   ه ریاو چرخاند و خ  ی سر سو  کند،یدارد نگاهش م 

 :راحت گفت  یلینفس و خبا اعتمادبه رزنیپ

 !یخوبه. مرس -

ناگهان  محمد پر   یچنان  جا  ب  دیاز  ودود  را    اریاختی که  خود 

 .دیعقب کش

 :آلود گفتبهت ی اجوان با خنده پسر
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 !واقعاً؟ -

نگاه  ودود محمد  داد،  تکان  سر  مادربزرگش    نیب  ی که  و  او 

 :آمده بود ش یردوبدل کرد که حاال پ 

 !پرام موند ختم،یخودم ر  یعنی -

 :دی پرس  اشییپربهت از دا  دوباره

 !؟ی ... جدیینه، خدا -

ا  ی هاتا پشت لب  خنده آمد.  باال  او،    د یواکنش شد  نیودود 

نزده    بیفقط چون به در تکذ  یعنیبود.    زیانگجانیه   شیبرا

بود؟ تا چه حد خود را کمرنگ شده  زیرانگبتعجب   همهنیبود، ا

اکرده  حاال  که  ودود  رفتارش    ار یبس   رییتغ  نیبود  کوچک 

 آمد؟ ینظر مپررنگ به همهنیا

خانوم در سمت آمده، پس رفت. مرد سر بلند کرد. گل   ی خنده 

اش بود و چهره   ستادهیازش ا  یکم  ی با فاصله  رانداز،یز  گرید

 .گنگ بود یپر از سؤال و اخم
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 !دارد  ی که بداند پسر  شناختی قدر مافرا را آن  مادر،

پ -پسر    ی برا به چشمان  باتجربه   ر یکه حاال جسورانه  او   ی و 

 !اما، پسرداشتن افرا مهم نبود -کردینگاه م

[23.02.21 14:44] 

 ودو صدوچهل #

 ” ازدهمی فصل“

باز    ییهامتعجب و لب  یو چشمان  یشانیبر پ  زی ر  یبا اخم  نیَآر

بود و داشت شده  "سنجد"باز    ه ی. مرضکردیمانده، نگاهش م

  چ ی که پسرک ه  گفتی م  ییزهای و تندتند چ  آوردی درم  ییاداها

 !آورد یازشان سردرنم 

خود   ی نه یپشت پسرش را به س  اش،ه یمقابل همسا  ستادهیا  افرا

د  کی چسبانده،   دست  کف  و  حلقه  او  دور  را   گرشیدست 

خنده   منگاهینش با  و  کرده  پا  صدایب  ی ااو  به  باال  به   ن،ییاز 

 .کردیاش نگاه مبچه ی زده بهت ی افهیق



813 
 

 :ساکت ماند. بعد، لبش کج شد و اخم کرد ی الحظه  هیمرض

  ی وپادست  ی صدقهقربون  همهن یمن ا  احساسیب  ی که یمرت -

نکن    یچ  هیرفتم!    تیبلور سوسکم  الاقل!   یب "بگو 

 !"یچیچدونمینم

جلو  زیآماعتراض   حرکت او  را    ی دست  بچه  پسرک،  صورت 

مدام پلک بزند و سر عقب بکشد   کردی وادار م  ش،ی از پ  ترجیگ

 !بخورد ی انکند ضربه  کهن یاز ترس ا

 ی اش را به موماند. گونه  یلب افرا رنگ باخت ول  ی رو  ی خنده 

آر عل   نشیَنرم  تا  رفت  نگاهش  و  سرپا  یچسباند  و    ن یی که 

 .خنده زدبود. طعن ستادهی در جمع مردان ا نهیسبهدست

مرض  یـ ”احساسیب  ی که یمرت“ بچه   خبریب  ی ه ی که  اش نثار 

  زاده بود و. البته! پسرش حالل چالندیبود، قلب زن را مکرده 

 !"اشیعلییدا " رفت؟یم یزاده به ک حالل 
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دندانش شکانده شد. با    ریتکه حباب ز  کیگذرا مثل    یحرص

عل  ق یعم  ینفس از  به   ی چشم  رفته،  دورِ  از  و  برداشت 

حاال داشت   هیکه بود، بازگشت. سر بلند کرد. مرض  ییجاهمان 

 .خنداندی را م نیَآر   شی با اطوارها

ذوق   دختر  خنده جوان،  از  نوک   ن یریش  ی زده  پسرک، 

اش صدقهو با غلظت قربان   دیاو کش  ی هاانگشتانش را به گونه

 :رفت

 !بشم خرگوشکم تیدندون ی من قربون اون خنده  ی اِ -

 .دیخند  "یدندان" شتری هرچه ب  نیَآر و

مرض  نیا لب   ه یبار  به  را  دستش  دو  انگشتان    ش ی هانوک 

  ی اطراف متوجه شخص  ی در سروصدا  کهنیچسباند و بدون ا

کم  پشت که  از  داشت  پکم  کنارش    آمدی م  شی سرش  و 

باشد، دو دستش را بلند کرد و از هم فاصله داد تا    ستاد،یایم

ترح" دورزدن  به سبک  برا  "یاسالم   ی هامیبوسه   ی بفرستد 
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سخت  هک  نیَآر جسم  به  صدا  یآرنجش  و  و   ی خورد  بلند 

 !آمد  ییزهایافتادن و شکستن چ خراشگوش

 !آخ، آخ، آخ -

افتاده   نیی زد و افرا که قلبش پا  هیگر  ر یاز شوک صدا ز  نیَآر

 :شد کی زده به مرد جوان نزدبود، هول

 !ایخدا  ی وا ،ی وا ن؟ی! سوختی وا -

دهان گرفته بود و مات   ی رفته، دست روپس   یبا نفس  هیمرض

 .کردینگاه م اشی و مبهوت به خرابکار

نگاهشان   ی نیبود. و او خوب سنگجلب شده   ی چند نفر   توجه

 ده یکوب  اشیشانیپ  ی . اصالً انگار نگاه مردم توکردی را حس م

 .شدیم

.  دنیکششروع کردند به سوت  ی هابغض کرد. گوش   سرعتبه

  ی ب رفته بود و با صورتدو گام عق  ،یکیکه    دی دیاحسان را م

تکان بود و تکان را از تن فاصله داده   اهشیس  راهنی شده، پجمع
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  ی تا بفهمند صدا  آمدندی م  کی که نزد  دیدیرا م  ی. اهالدادیم

 یدستکیکه    دیدی بلند از چه بوده و کمک کنند و افرا را م

د  انش یگر  ی بچه دست  کف  و  تاب  بق  گرش یرا  نشان    ه ی را 

 د یدی را م  ی. علست ی ن  ی زیکه چ  کردی و مدام اشاره م  دادیم

پ اخم  شی که  با  و  نگران  زیر  یآمده   اشره ی کوتاه خ  یآن  یو 

افرا دورتر رفت تا    ی را گرفت و با اشاره   ن یَمانده بود و بعد، آر

حت کند.  آرام  را  تار  ابچه  خ  روشنکی در  رد   ی چا  سی فضا، 

استکان  شدهده یپاش س  ی اینیس  ی تو   ی هااز  زکه    رش یهواً 

که از صورت   دیدیرا م  -و حاال همه شکسته بودند-بود  زده 

چپ و  دست   نی چپ و کل آست  ی و شانه   قهی  ی احسان تا رو

 .حتا شلوارش رفته بود

افرا دارد   دیفهمی. نمدیشنیرا نم  کدامچیه  ی صدا   حالنیباا

م احسان  به  آست دیگویچه  داشت  که  احسان  و  دست    نی. 

  ی ! انگار تودهدیچه جواب م  د،یکشیراستش را به صورت م

گ  کی داغ  توکرده   ریحبابِ  از  قلبش  تا    نهیس  ی بود. 



817 
 

م آفتاب   شیهاگوش آنزدیباالنس  که  محکم،  چنان   ی! 

 ی بود: حمله شده  کی رفتند. کامالً دچار پن  یاه یچشمانش س

 .اضطراب

رو  کهن یهم   و از  دست  برداشت،    ی باالخره  پق  دهانش 

 .دیپر رون یاش بخنده 

 .او ماندند یو مهارنشدن  واروانهید ی و احسان ماتِ خنده  افرا

آن  هیمرض دستمتوجه  بود.  صدا  دندیلرزی م  شیهاها   ی و 

نزدبغض احسان  به  هم.  خندانش  دست   ترک یدار  و  شد 

 :دراز کرد شیسوبه

چدی ببخش - سوختزی .  چرا    ؟ی...  خب  نبود...  حواسم  من... 

 ...یبخندما. ول خوامی. نمد یها؟ ببخش  ،ی...؟ سوخت هوهی

 :رفت سهیر

 ؟ی! سوختی . وادیببخش -

 .وا مانده بود از حال لرزان او افرا
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  ن یبود چون اداشت. مات شده  ی گریاحسان اما، رنگ د  یمات

! شدی . و باورش نمدیفهمی. مدانست ی. مشناختی حال را م

 !شدی باورش نم

دختر  هیمرض  ن،یا آن  هم  ی بود؟  چشمانش  برق    شهیکه 

بود؟    ن یپرشور بود، ا  شهیکه هم   ی از لبخند، آن دختر  زدندیم

سر کس    ییبال  یکه وقت  یخجالت  ی با مغز  یآدم استرس   کی

چون خوشحال بود که آن   دادیدستور خنده م   آمدی م  ی گرید

 امده؟ یبال سر خودش ن 

حال به نگاه احسان، درهمان   رهی بود که خ  هیمرض  نیناگاه ابه  و

م گر  د،یخندیکه  گلو  هیهقِ  از    دیپر   رونیب  شیاز  اشک  و 

به  غمگ چشمان  مدی غلت   ن ییپا  یآنبه   نشیشدت  و   دیخندی. 

م گرزدی هق  خنده   هی .  قاطو  نمشده   یاش  و    توانست یبود 

 اش نهیس  بهکنترل کند.    رفتند،ی را که مدام پس م  شی هانفس

 :گفت انیگر_چنگ زد. خندان

 ...! من... حواسمعی... هیعنی!  ی ... آیعنی. من...  دی! ببخشی آ -
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او، به شانه   جیگ  افرا دست    هیلرزان مرض   ی از شدت واکنش 

 :داد اشی و دلدار دیکش

 .نشد که ی زیچ ؟ی خب. آروم باش. مرض یلیخ -

 زد ی کن هق مقلوه  دن،یکشنفس   ی طور در تقال برااما همان   او

 :رفتیم  سهیر هوایو ب

! خفه شو.  عیه  کنم؟یم  هیبخندم. اه! چرا دارم گر  خوامینم -

 .دی ... ببخشخوامی! نم عیبسه... ه

 .باشــــه -

 ی هایتماشاچبلند بود که بازهم توجه    ی قدراحسان آن  ی صدا

 .را جلب کرد -ی و عل- کینزد

دهانش گذاشت و به    ی الل شد. دست رو  یآنماند. به   هیمرض

 .احسان چشم دوخت ی نگاه شکسته و دردآلود و دردآشنا

ا  افرا دو  آن  باح  ستادهیکنار  و  مرد    خوردهکه یو    رتیبود  به 

 .کردیجوان نگاه م
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نم  احسان را  او  هدیدیاما  فقط   ی گرید  کسچی.  او  هم.  را 

م  هیمرض و   دیدی را  مضطرب  مظلوم،  گشاد،  چشمان  با  که 

از    اریاختیب  یهق   یو هرازچندگاه  کردی خورده نگاهش مترک 

 .دیپریم  رونیب شیگلو

انداخت    نییشد احسان. واداد انگار. دستانش را پا  ی جور  کی

 :و آرام گفت مقدمهیو ب

 !خانومه یمرض یهست  یوپاچلفتاحمقِ دست هیتو  -

 .تعجب نداشت ی برا  ییجا گرید افرا

ح  هیمرض ولکرده   رتی هم  توه  یبود  از  از    نی نه  بلکه  او، 

آورد،   نییپا  شی هالب   ی آن! دستش را آرام از رو  بودنیناگهان

 :دیزد و مظلومانه پرس یهق

 ام؟ی وپاچلفتاحمقِ دست هیمن  -
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تر  ی اه یثان  احسان شا  دیددچار  کرد  فکر    ص ی تشخ   دیشد. 

نبود!    "نور"شد. او که    ی داده. حتا از خودش عصبان  ی اشتباه

 بود؟بود که زده  یچه حرف ن یبود. ا هیمرض

 .راه فرار نداشت. پس باشَک سر تکان داد حالنیباا

 :کرد ی ااو، سکسکه ی ره ی هنوز خ   هیمرض

 نه؟ ام،ی وپاچلفتاحمقِ دست هینداره که  بیع یول -

زد و سر به دو    ی . لبخند پهند یکش  ی به راحت  ینفس  احسان

 :شانه باال انداخت الیخی طرف تکان داد. خونسرد و ب

 ؟یاحمق ترسوأم. که چ هینه، اصالً. منم  -

 :از دست آن دو! پراند رفتیم جیداشت گ  گریافرا د سر

 .ارمیبرم جارو ب -

حرفش    گرید  اند،ده ینشن  شانکدام چ یمطمئن بود ه  کهنیباا  و

از ب  یگذشت و به طرف در آبدارخانه   شانن یرا تکرار نکرد. 

 .مسجد پا تند کرد
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 .بودند گر،ی کدیخود، و  بی در حال عج هی و مرض  احسان

سبکبال بود.  د؛ یخندیبود و محاال راه نفسش باز شده  هیمرض

فهم  دانستینم چطور  بگو  دیبا  دهیاحسان  فقط دیچه   .

 !خوشحال است از حرف او  تینهایب دانستیم

  یی صدا  د،یمرد جوان بلند بگو  کهن یدو صفت را قبل از ا  نیهم

و هزار    کردیمدام تکرار م  ریدر سر او داشت با پوزخند و تحق

احسان گفت او    کهن ی. اما هم آوردی م  ادشیبد را به    ی خاطره 

احمق ترسوست، آن   کیو خودش    یوپاچلفتاحمق دست  کی

 ی . اثر همه دبوتمام شده  کیپن  ی مزاحم خفه و حمله   ی صدا

 !خود برگشته بود ی سر جا شیهای تراپ

 :مسجد اشاره کرد واریکنار د ی به سکو احسان

 .مینیبش -

را پاک کرد    شی هاانداخت. رد اشک   ینگاهمیسو نبه آن  هیمرض

 :اشاره زد چالند،ی به سرووضع او که هنوز هم قلبش را م و
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 ؟ یلباستو عوض کن ی رینم -

 :چانه باال انداخت احسان

 .مینی. بشاییم. داغ نبودن چانسوخته -

 .سکو جا گرفت  ی رو  س یخ  ی ها و خودش با همان لباس   گفت

چشم   ی کم کنارش نشست. از گوشه  ی اهم با فاصله  ه یمرض

احسان خ عل  رهیبه  چا  کهنیا  رغم یماند.  بود  داغ   هاییگفته 

را گرفته، از تنش فاصله داده و داشت    راهنشی اند، باز پنبوده

 .دادی تکانش م

 :دیگز لب

 .دیببخش -

 :. لب زدستادینگاهش کرد و دستش از حرکت بازا احسان

 .نداره یبیع -
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ا خودش تکرار  چشم از او برداشت. هزار بار در درون ب  هیمرض

 ی موذ  ی تا صدا  ”نداره.  یبی نداره. ع  یبینداره. ع   ی بیع“ کرد:  

پس بفرستد.    کرد،ی م  ی شرویرا که داشت دوباره پ   اشی ذهن

تر  طرف که چند متر آن  یتیجمع  ان یدر م  کهن یهم  حالنیباا

پا نفر  ستادهیا  ترن ییو  چند  د  ی بودند  زیرا  که    ی رچشم ید 

انگار، تالشش دود شد و به هوا   خندندیو م  کنندینگاهش م

 :گفت نفسیرفت. ب

م  - بهم  من  خندنیدارن  دردنخور  به  یوپاچلفت دست   هی . 

 .ممسخره 

. نگاهش کرد و بعد  دندیاو باال پر  ی ه یاحسان از واگو  ی ابروها

 .د یجماعت دسته. لب گز ی سوسر چرخاند به 

اگر    دانستیبه صدا درآمدند. م  کباره ی  اشی ذهن  ی رهای آژ  تمام

را شناخته بود بابت  شیرو نیکه تازه ا ی اهینکند، مرض ی کار

مدت  نیا تا  خودخورافتضاح  هم  ی ها  و  کرد!    طور ن یخواهد 

 .دختر نخواهد رفت  نیا ادیاشتباه امشب هرگز از  دانستیم
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را خوب    نفساعتمادبهیمضطربِ ب  ی هااحسان. آدم   دانستیم

از    شناختیم را   ی خاطره   نیبدتر  شانیکیاحسان.  عمرش 

 !داشت، احسان

-بودنمصرف یو حتا خودش، از شر ب-  هینجات مرض  ی برا  پس

به آن  و رو  بلند کرد  ن، دست  به لب داشتند،   شخند یها که 

 .تکان داد

 .با چشمان گردشده نگاهش کرد هیمرض

 :به جماعت، لبخند زد رهیهنوز خ یمتوجه نگاه او ول احسان

 براش دست تکون بده. خب؟ د،یبهت خند  یکیهر وقت  -

مرض   ی موذ  ی صدا سر   ی خوب  ی ده یا  نیا  گفتی م  هیدرون 

. افتیاش را بازناگاه خودِ خودساختهاما، به  هی! خود مرضستین

رو به جماعت    قیعم  ی چشمانش دوباره برق زدند. با لبخند

 :دست تکان داد یدودست
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خند - بهم  وقت  هر  خوبه!  تکون   دنیباشه!  دست  براشون 

عال دمیم نمهی!  نمرده   رم یمی!  زده که.  گند  باز  فقط  که.  م. م 

 .مهنوز زنده  یم ول. گند زده نی. همنی. هم نیهم

سفت بسته شد. بم تکرار    شیماند. راه گلو  اشره ی خ  احسان

 :کرد

 .. آرهی اهنوز زنده  -

که   ی آلود و جسمروز خون  کی  ی خاطره   یآنمُرد و به  نفسش

 .چشمش آمد ش یپ زد،یپرپر م شیهادست  ی رو

خاطره، محکم سر به دو طرف تکان داد و   دادنی فرار  ی برا

 :ند. گفتبما هیکرد با مرض یسع

 .بار که نجاتت دادم نیدوم نمیا -

 ی ره ی انداخت و متعجب خ  نیی ابرو باال برد، دستانش را پا  او

 :مرد ماند

 دو بار؟  -
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 :زد شخند ین احسان

 .ابونی تو خ  ی دیآره. اون روز که پر -

 :غره رفتاخم کرد و چشم  هیمرض

 ...! اون روز توریخنه -

داشت مگر که احسان درواقع آن   ی تیساکت شد. اهم  کبارهی

 !بودبود؟ نه! مهم بود که امشب نجاتش داده روز نجاتش نداده

 :چشم در حدقه چرخاند نشسته،عقب

  م ی. اسمتو تو گوشی خب، قبول! تو دو بار نجاتم داده   یلیخ -

 . خوبه؟ یاحسان و ناج  بی . ترک یبه احساناج دمی م رییتغ

 اش ه یحرف بزند. گر  انستتویباخنده سر تکان داد. نم  احسان

 !گرفته بود

خود   ی به رو  حالن یرا مات کرد. باا  ه یچشمان مرد، مرض  غم

چند وقت    نیراز احسان است. در ا  نیکه ا  دانستی . ماوردین

 .بود دهیاو را د شدنن یحالت ناگهان غمگ نیا ادیز



828 
 

 !خودش هیعاشقان. شب هیشب  یحالت

 .و ساعدش را به طرف او دراز کرد دیکش یقیعم نفس

 ی ره یپرت شد. متعجب و پرسؤال خ  رونیاز خود به ب  احسان

 .او ماند

بکند، به ساعد   د یاو تا بداند که چه با  ییراهنما  ی برا  هیمرض

 :خود زد

 ! هوم؟ میدوست یشئونات اسالم تیبا رعا -

ب  چشمان بعد،  شدند.  گرد  صدا  توجهیاحسان  و    ی به  طبل 

باصدا آست  دیخند  دسته،  او    سشیخ  ن ی و  ساعد  به  آرام  را 

 :کوباند

 !. هوممیدوست یشئونات اسالم تیبا رعا -

نوک انگشتان خود نشاند   ی رو  ی ازد. بوسه  یلبخند پهن  ه یمرض

 :نگه داشت  ش یموها ی سر مرد، رو ی رو یکم ی و با فاصله 

 .ی! مرسی ت که نجاتم داد بوس به کله -
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ماند.  بهت   احسان محبت شده   یحال  ک یزده  ابراز   ی هابود. 

سبک    هیمرض تحر"به  هم   "یاسالم  ی هام یدورزدن  قبالً  را 

 .بودخودش نشده  ب ینص ی زیچ  نیچن وقتچی بود اما ه  دهید

 حاال...؟ و

 :چادر او را در مشت گرفت ی زد. گوشه  یآرام لبخند

 .کنمی بغل! خواهش م ،یشئونات اسالم تیبا رعا -

 :خنده زد ریز  هیمرض

 !های گرفت ادی -

چادر او را رها کرد، تن    ی نگفت. نتوانست. گوشه  چیه   احسان

 :زمزمه کرد ار یاختیداد. ب واریو پشت به د  دیعقب کش

 چرا تونستم نجاتت بدم؟  یدونیم -

 :حال او، ابرو باال برد  رییمتعجب از تغ هیمرض

 .نه -
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 :زد ی خند کج احسان

 .یکن دا یکه نجات پ یچون خودت خواست -

 :دهانش تلخ شد و حس از صورتش رفت  طعم

 .نخواست "نور" -

مرض  دور بهت  شده   یعل  ه،یاز  افرا  برنگشتن  متوجه  بود، که 

چشم   وار یها گذشت و از کنار تن دآن  ی از جلو  یشانیپبهاخم

 .کند دایچرخاند تا زنش را پ 

مسجد در   ییجلو  ی که در محوطه   ی. دورتر از جماعتدشید

مرد   کیدستش بود و انگار داشت با    ییوآمد بودند، جارورفت 

 !کردی بحث م بهیغر

را به  نیَآر مقدمهی و ب ستادیا هیمرض ی جلو ی. با گنگ برگشت

 :طرفش گرفت

 بمونه؟  تونش ی پ قهیدق هی -
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به عقلش نرسشده   ری جوان چنان غافلگ  زن دست    دیبود که 

 .بچه دنیکشآغوش به ی دراز کند برا

 :کار را کرد نیاو، احسان ا عوض

 .به من  نشیبد -

را    ن یَهرحال آراو انداخت اما به   سی به لباس خ  ینگاهم ین  یعل

 :دست مرد سپرد

 .ممنون -

 .چه خبر شده  ندیگفت و رفت تا بب  عجوالنه

 ها ی لیداشت. هنوز سرشب بود. خ  ی اپراکنده   یِشلوغ  دوروبَر

هاشان خورده و زودهنگامشان را در خانه   ی وچانان   ایتازه شام  

راه افتاده بودند سمت مسجد. مانده بود تا همه جمع شوند و 

هرکس   یپشت  ی . حاال هنوز در محوطه رندیبگ   ینظم درست

م به  و    خواندیم  ی اه یمرث_نوحه  د،ی رسیم  کروفونیدستش 

اما عزا انسجام نداشت. و البته    زدندیچند تا از نوجوانان طبل م
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 نیاول دهه هم بود و هم  ی هااولِ شب بود، شب  کهنیجز ابه

 !کردیاضافه م ینظمیخودش به ب

 ی دو نفر  ،یکی  ی گاهگه  دیچنان متوجه افرا نبود. شاآن  یکس

 ی مکث و سع  گذشتند،یاو و برادرشوهر فاطمه م  کِ یکه از نزد

سردرب  کردندیم ماجرا  ا  اورندیاز  زن  چرا  بفهمند   طورن یو 

هنوز بحث    ی. ول یشانیپبهطور اخماست و مرد آن   برافروخته

  ا یبخواهد دخالت    یسقدر باال نگرفته بود که کآن دو آن   نیب

 .خرج کند   ی شتریتوجه ب

وارد محوطه شد و فوراً به طرف   کهیوقت  دیجاو  نیهم  ی برا

 .فتادینگاهش به افرا ن چیساختمان رفت، ه ی کناره 

که با   خانیکول داشت. برعکس محرمعل  ی را رو  مادربزرگش

بر دلش پر  با خودش هم قهر بود، صنم   چ،یکه ه  نیامام حس 

برا  ی برا  دیکشیم پ   دیجاو  نیهم   ی محرم.  را    رزنیاز غروب 

آورده بودش   زهیحمام برده، بهش غذا داده و حاال پاک و پاک 

 .مسجد
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بود و معلوم نبود داشت که خم شده  ی سرکنار زن چادربه  از

  کرد،یجمع م  ن یزم  ی از زو  -بود   شهیانگار ش-را    ی زیچ  چه

دستش را حائل کمر مادربزرگش  کیطور که گذشت و همان

بود، لول کرده   ربغلیرا که ز  ی اتشکچه  یدستکی قرار داده بود،  

آرام   وخم شد    ت،یرو به جمع  دی سکو پهن کرد. چرخ  ی رو

 .بود، نشاندکه آماده کرده  ییبر را سر جاصنم

اش باز  نوه  ی هارا از دور شانه  اشیاستخوان  ی ها دست  رزنیپ

با همان چشمان ضع از شوق، به   شدهی اما چراغان  فی کرد و 

 :رمقیآلود و بزنگدار بود و بغض  شیشد. صدا ره یمردم خ 

 .ن یامام حس ای -

 زد. اول با نگاه   مه یصورت او خ   ی و رو  ستادیکنارش ا   دیجاو

 ی را مرتب و از جلو  اهشیچادر س  ی و کم  یرا بررس  تشیوضع

 :دی جمع کرد و بعد از خودش پرس شی وپادست

 (؟ی خواینم گهید زی چ ؟ی)راحت ؟ینِخَن گرید  زی چ ؟یرَحَت -
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هم فشرد و چانه باال انداخت.    ی لرزانش را رو  ی هالب   برصنم

چ کلدیبگو  ی ز ینتوانست  صبح  از  التماس   ی.  و  خواهش 

  د ی رفتن با جاوبودنش با حمام باوجود معذب   یبود، غروبکرده 

غذا خورده بود و   شه یاز هم   شترینگفته بود، حتا ب  ی زیچچ یه

به عشق   قطف  اورد،یب  ادیبود نصف بشقابش را زجرئت نکرده 

 ی ز یچچ ی. هخواستی نم  ی زیچچ یآمدن به مجلس عزا. حاال ه 

 !کردینم تش یاذ ی زیچچی الزم نداشت. ه

بلند  دیجاو نفس  با  و  کرد  صاف  ب  ی کمر  چرخاند   ن یچشم 

  .آشنا ی ها چهره  دنید د ی جماعت به ام

که   ییبودند و هم رو به جا  ی بلند   ی بود آنجا. هم رو  خوب

  ند ی جا بنشهمان  توانستیم  رزنی . پآمدندیها گرد هم مدسته 

 .و عزاداران را تماشا کند

بودند    کاره یمشت جوانِ ب  کی   ای!  دیدینم  ی اما عزادار   دیجاو

و   یچرانکه از سر عشق به چشم   ن،یکه نه از سر عشق به حس

د  دنید شماره   شدنده یو  شماره و  و  تا  دادن  شب  و  گرفتن 
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  کردن ی آزارها کوفتن و مردم و به طبل   ماندنرون یب   روقتید

ازشان    ی که بخار  ی ری و پ  انسالیزنان و مردان م  ا یآمده بودند  

 .شدیبلند نم

. شدیسرش نم  زهای چ  جورنیو مذهب و ا  نید  د،یاو، جاو  خودِ

نظرش واقعاً  اوالً ابوالفضل عباس را دوست داشت و دوماً به  یول

امام حس  ا  ن یدم  آدم  بود!  ا  کالم؟ک ی  قدرنیگرم    قدر ن یآدم 

 ؟یدل

ر  )ع( د نیاو را با حس  یعقل  چیه   دی. شاآمدیخوشش م  نیا  از

مقا ا  یول  آوردینم  سهیمقام  م  نیخودش  را  و کردی کار   .

  ش یبرا  همهنیکه مردم ا  ینیحس  ن یا  کهن یاز ا  آمدی خوشش م

  ی کاربود. اهل دغل   یکالمکیو    کرویآدم    زدند،ی م  نهیسر و س

 .نبود های بازمسخره  نیو ا هیو تق

همهدیجاو  مثل همه  نیا  ی !  عزادار،    ی اهال  نیا  ی جماعت 

چه  دانستندیم پنهاناو  است.  نبود؛   ی تو   ی کارکاره  کارش 

 دانست یهم، م  د یمثل حم  یکی . و حتا  کالمکی بود و    هیکروی
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دست هرچه   فتدیب  ش یکه پا  یفیس   دیجاو  شی پ   رودی دارد م

م پشت  از  را  برا  بندد،ی کالهبردار  بازهم   ن کردآب   ی و 

 !او رفته بود شی پ  شیهاسکه

که واقعاً بود را    یهمان  دیاعتقاد او آدم چه بد و چه خوب، با  به

. نه مثل  ماندیکه بود، م   یهمان  ی پا  دیو با  دادینشان خلق م

عزادار  ن یا-  هانیا مثالً  س  -جماعت  لباس  ظاهر    اه یدر 

و در دل و باطن،    گرفتی و شور م  زدی م  نهی و س  دیپوشیم

 !بودیم  گرید ی جا کی چشم و دلش 

 .آمدیبدش م  یناخالص نیخورد. از ا  نیچ اشینیب

 !آ! نـــه -

باعث   د،ی به گوشش رس  یکه از چندقدم  ی اداد کودکانه  ی صدا

ابروها با  افرا ماند   ی ره یخ   یبچرخد. دم  دهیباالپر  ی شد  پسر 

بود و داشت بااخم با    ییکه حاال در آغوش مرد جوان ناآشنا

زرگش به آنجا موقع آوردن مادرب  دی. جاوکردیدعوا م   هیمرض
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متوجهشان   ورد شده و بعد بهشان پشت کرده    شانیاز جلو

کردن که مشغول جمع  ی بود آن زن چادر  دهینشده و حتا نفهم

 .بود هیها بود، مرضاستکان ی شکسته  ی هاو کنارگذاشتن تکه

ب  باتعجب آر  تیجمع  نیدوباره  اگر  چرخاند.    نجا یا  نیَچشم 

.  بودندی دوروبَرها م  نیهم  دیهم با  اشییدا  ایمادر    یعنیبود،  

 ازشان نبود پس؟  ی چرا خبر

ب  ینگاهمین انداخت. مردد    ا یتنهاگذاشتن    نیبه مادربزرگش 

 :نگذاشتنش، درآخر خم شد تا نظر خود او را بداند

 ست؟ین یاطراف؟ مشکل نیسر بزنم ا هیمن برم  -

 نه. باش. )برو.( -

مرد و زن    ی بار که از جلو  نی. ادیسر تکان داد و چرخ   دیجاو

م خرده  گذاشت،یجوان  پودرشدن    ر یز  هاشه یشمتوجه 

شده با پا لباس احسان شد. با لب کج بودنس ی و خ شی هاقدم

به س  کهی را کنار زد و درحال  هاشه یشخرده  از    ینیچشم  پر 



838 
 

رو  ی شکسته  ی هاتکه که  داشت  رو    ی استکان  بود،   بهسکو 

 :درخواست کرد هیمرض

حواست به    قهی دو دق  هی  شهیم  خانوم؟ه یمرض  یسالم. خوب -

 ام؟ یمادربزرگ من باشه تا ب نیا

 :و متعجب نگاهش کرد جیاول گ او

 .سالم -

ا دو، سه  ر  رزنی مادربزرگ او و پ   افتنی  ی سر چرخاند برا  بعد،

 :. تند گفتدیشده بر سکو دتر، نشاندهطرف متر آن 

 .راحت التونیآره، آره. حتماً. خ -

 :پراند دیجاو

 .یمرس -

ز  و باز  که  برود  صدا  ری آمد  شنقرچ  ی کفشش  به دیقرچ   .

 :اشاره کرد هاشه یشخرده 
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 ن؟یکنی ن؟ جارو نمشده  یچ نایا -

 ی هااشاره کرد و گفت که تکه ینیبه س یبا دستپاچگ هیمرض

  اورد یرفته جارو ب  یپا برداشته و کس  ی و بزرگ را از جلو  ز یت

خرده جمع   ی برا ولکردن  بشنود.    دیجاو  ی ها  که  بود  نمانده 

و هم   هیانگار هم مرض  حاتیتوض  نیآوردن ازبانبه  حالنیباا

آورد و فهمشان   ودبودند، به خ ج یاحسان را که هر دو گم و گ

 !کرده رید یلیخ یل یرا خ شد که اف

بود، ماند که چطور هم بهش سپرده شده   یرزنیکه حاال پ   زن

بفهمد همسا و  ترد  اشه یبرود  از  را  او  احسان  مانده.    د یکجا 

 :رهاند

 .شون هستبرو تو، من حواسم به جفت -

 .ندیبر بنش به صنم ترک ی برخاست و رفت تا نزد و

  یها را برداشت و به همان راهشکستهاستکان  ینیس   هیمرض

 .رفته بود  دیرفت که جاو
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پ  ینچ  افرا به  دست  و  داشت   یشانیکرد  فشرد.  داغش 

 د یآی پوستش دارد از شدتِ شعله ورم  کردی . حس مسوختیم

م نبض  تماماً  از جسمش که  قلبش  و  مانده روح   زد،ی و کم 

 !بپرند  رونیب

با  یعل کنار  بود  رودررو  . حاالستدیگفته  -   اسی ال  ی خودش 

ام حرف   ستادهیا  -مرحوم  ن یبرادر  و  م  یی هابود  او   زد،ی که 

م را  افرا  چچالندندیداشتند  پوسته   ی زی .  زن  بود   ینمانده 

خودش با   ،یعل  ی و جذبه  ی خونسرد  ی جاصبرش را بدرد و به

 .طرف شود  اسیتمام خشم و حرصش با ال

گوش    ریز  یخونیم  ”.میکنیآروم باش، حلش م“  یه  هیچ -

تو؟ دارم م  ن  تی آبج  نیا  گمیمن  تو گوش   یچ  ستیمعلوم 

فرارزن که  خونده  من  م  شیداداش  دارم  فاطمه   گمیداده. 

 ست یست معلوم ن! دو، سه هفته ـــــستی. بابا! فاطمه نستین

  کدوم منو برداشته    ی برادرزاده   ستیرفته! معلوم ن  ی کدوم گور
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سر    ریش زخواهر توئه! همه   نی سر ا  ریشم زرفته! همه  ی گور

 !نهیا

م  کهی درحال متهم  را  اشاره  کرد،ی افرا  کنار انگشت  از  را  اش 

  ستاده یتر ابه طرف او گرفته بود که دو قدم عقب  یعل  ی شانه

 .بود

. البته که خودش زن را  دانستی . افرا مگفتی هم نم  راهی پرب

بود! داده   ی فرار  ومأجوجأجوجیقوم    نیو از دست ا  رده ک   ریش

باغ   نیا  یول مثالً  ب  رت یمردک  نداشت  را    شیجلو  د،یا ی حق 

افتاده    ادشیتازه    یو رگ گردنش را نشان او دهد وقت  ردیبگ

 !رد یرا بگ   نیبود سراغ فاطمه و نازن

 اس یصدا بلند کند، ال  خواستیدست او را پس زد. اگر م  یعل

به  م  یآنرا  نمکردیخفه  نم یول  خواستی .  جلب   خواستی. 

 :د یغر ش یهادندان ی توجه کند. پس فقط از ال
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اگه گهیم  گه،یم  گه،یم  یخب! ه  یلیخب! خ  یلیخ - تو   .

ت که بعد از سه هفته سروکله   ی داداشت بودهواخواه زن  یلیخ

 ،یخواهر من شک داشت  ! اگه به زَ...یمرد ناحساب  شدی نم  دایپ

م دق   ی اومد ی زودتر  ببند،   قهیسروقتش! پس حاال دو  دهنتو 

 !؟یگیم یچ نم یبب  میحرف بزن یحسابگوشه درست  هی میبر

شود، چند    شیَ دای پ  یعل  کهنیبود. قبل از ا   دهی بر  گر ید  اسیال

او و افرا ردوبدل شده و هر بار   نیب  هودهیب  ی مکالمه  نیبار هم

  ی با فاطمه را انکار کرده و گفته بود خبر   یزن هرگونه ارتباط

بود و برادرش را فرستاده    ستادهی ازش ندارد. حاال خودش کنار ا

 ییها را دوتاالبد باز همان دروغ   عداش کند و ببود جلو تا خفه

 .تحمل نداشت گریدهند! نه، د لشیتحو

را   گرشیعقب رفت و دست د  ی ، قدمدست به کمر  کی  پس 

 :پرت کرد یرو به عل

 !برو بابا -
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که با آن دو کلنجار رفته بود، قدمِ رفته    یاز تمام وقت  تری جر

 ی نهیاش را به سحال که انگشت اشاره را برگشت و درهمان 

 :داد زد  یصورت عل ی بار تو نیا کوفت،یخود م

چ - هفته  ای  گمیم  یمن  سه  ما  دربهشما؟!  دنبال  ست  در 

زنمیافاطمه برادرزاده   کهی.  آبرو  ی برداشته  برده؛  رو    ی منو  ما 

  ن ی! منو دار؟یمنو خفه کن  ی خوایجو. بعد تو م  ی تو  ختهیر

ا  ن؟یچونیپیم کجـــــاست؟  فاطمه  خواهرت    نیکجاست؟ 

  ن یا  داشم،شدن دامرگ خبر داره. حتماً خبر داره. بعد جوون

. خوندی و تو گوشِش ورد م  گشتی دوروبَر فاطمه م  یه  بود که

کجا    یگی خانم؟! چرا نم  یحاال چرا ساکت شده؟ چرا ساکت

 ی برادر من خوندتو گوش زن   یچ  یگی چرا نم  شون؟ی فرستاد

 !زد؟ هـــان؟  بشیول کرد و غ  شوی زندگکه خونه

 .ادیفر نیاول

سمت آن سه   یکییکیها  شکسته شد و نگاه   ها ی خوددار  سد

 .جلب شدند
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جاو  نیب نگاه  اما،  دست   دیهمه  حاال  درخت    نهیسبهکه  به 

داشت.   گرید  یزده بود، رنگ  هیدار درون محوطه تکسن   ی گردو

خونسرد  یمخلوط از  ن   ی بود  کنجکاوشخندیو  و  لذت  با   ی . 

 .کردی تماشا م

 ی که با ابروها  دی سر شنرا از پشت   ی موتور  شدنک ینزد  ی صدا

باال  هیتک  دهیباالپر از  و  برداشت  تنه  نگاه   ی از  به عقب  شانه 

 .کرد

بود، ودود   دهیرا ند  اسیاو که اول جرِ بحث افرا و ال   برعکس

 ی شه یکه نگاهش را از پس ش  ی ز ی چ  نیو اول   دهیموقع سررسبه

بود که داشت دور افرا   ی ابود، معرکه جلب کرده   اشی منیاکاله

 .گرفتیو برادرش شکل م

  ز ی خانوم و آقاپرونگه داشت تا گل   شی بر پاها  ه یرا با تک  موتور

اخم  اده یپ با  اما،  نگاهش  پ  یشوند.  دعوا   یآن  ،یشانی بر    ی از 

نم جدا  البه  شدیباالگرفته  از  نزد  ییها تن  ی الو   ک یکه 
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م  یپرسل یدل  ی برا  شدندیم دنبال   ،ی گری انجیو  را  افرا 

 .کردیم

 .. ودود دانستخوردیبود. خون، خونش را م یعصب زن

و مادرش   ستادهیموتور سبک شده و حاال پدرش کنارش ا  ترک

  ی رخداد  جِیکردن چادرش بود که به خود آمد. گدرحال مرتب 

برد که   ییموتور را سمت گردو  دانست،یاز آن نم  ی زیکه چ

بود. جکش را زد، کالهش را برداشت و   ستادهیا  شریز  دیجاو

 .ذشتگ  دیاز کنار جاو توجهیجا رها کرد. بآن را همان 

با    مرد پ  ی ابرو  کیجوان  به  ی انار  رفتنش ی باالرفته   ی سورا 

 .زد شخندیکرد و ن بی مرکز دعوا تعق

آقاپرو  خانومگل مدنبال   زی و  پسرشان  پدر  رفتندیسر   .

 :دیپرس مخاطبیب

 خبره؟ چه  -
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را کنار زد و   ی دو نفر   ،یکیودود سرعت گرفتند.    ی هاقدم   و

 .رفت  ترک ینزد

 :بود یهنوز مدع  اسیال

ازش خبر نداره.    یکچ یوکارش سرزدم. هکس   ی من به همه  -

داده، تو هم ازش    شی خواهرت فرار  نی. انیکرده   ی کار  هیشما  

آره،  با هم، هان؟ آره،    نیدار  ی ! نکنه سَروسرّ نمی. ببی خبر دار

 ن یا  شناسه؟یتو رو م  یک  ن؟یآره! از کجا معلوم نداشته باش

! ن؟یهست  یک  ن؟یاومده از کجا    شناسه؟یتو مخواهر فتنه   نیا

ا با  ست. تو هم کاسه  هیدستت تو    کهیزن  نیها؟ ها؟! تو هم 

کجاست!  ه،یشوهرش ک ستیکه معلوم ن  ی اکهیزن  نیمثل هم 

ن کبچه   ستیمعلوم  از  هر  هیش  ب!  اون نیناموسیدوتون   !

 ...منم شماها  عقلیبرادر بزن

 !رتیغیخفــــه شــــو ب -
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  د،یاو را چسب  ی هاقهیبرداشت و    زیکه خ  نیو ا  یعل  ی عربده 

انداخت    یعل  ی قو   ی هادست  ی زور رو افرا را پراند. خودش را به 

 :آن دو جا کرد نیو ب

 !ی! علیولش کن. عل  -

ودود بود.   شانیکیمهار دو مرد.    ی آمده بودند برا  شیپ  یکسان

 ی کرد او را عقب بکشد. کار راحت  یرا گرفت و سع  یعل  ی شانه

عل ورز  ینبود.  ه   ی اده یتن  از  که  فرمان    کسچیداشت 

او را مهار کند. و    ی کرد بازو  یسع   تی. ودود درنهارفتیپذینم

سنگ باالخره  وقت  رو  ینی همان  افرا  کمک  یعل  ی وزن  به   ،

رگ    کهی کنده شد درحال  اسی و ودود آمد و مرد از ال   گرانید

زده بود، نفسش داغ و پرالتهاب بود و چشمانش    رونیگردنش ب

هم جرئت    نیام  یبودند که حتا برادر مدع  نیچنان خشمگ آن

 .نداشت نگاهشان کند

 ی . تنوره ستادیا  اس یرا که عقب زد، خودش رو به ال  یعل  افرا

 یحال که مردکه پنجه بلند شد و درهمان   ی آتش بود زن. رو
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م  انیم  ودهانچاکیب تقال  دست   ی برا   کرد یچند 

  فی هم ردو ناسزا پشت   یورشدن به علو حمله   ختن ی مهارگس

 !صورتش  ی محکم کوباند تو کرد،یم

 .دیپر اسیاز سر ال برق

  ره یزده به زن خ ساکت شدند، از تقال افتادند و بهت  جماعت

 .ماندند

 .شد کیبه افرا نزد یرا رها کرد و قدم یعل یرانبانگ  ودود

 :زمزمه کرد  زدهجان ی خنده زد و ههمچنان برکنار، تک   دیجاو

 !بابا ولیا -

اما متوجه اطرافش نبود. مشتش را بلند کرد و چند بار    افرا

را که   یکوباند و تمام خشم  اسیال  ی نه یهم به شانه و سپشت 

 :خت ی ر رونیب کبارهیخورده بود، 

هرچ - هرزه!  ب  قیال  یکثافت  بق  رگتهیخود  نثار  نکن   هیرو 

 ؟یتتو دنبال برادرزاده   ؟ یبرادرت! تو نگران زنناموسیب  یعوض
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جو   ه یاگه    تیعوض ی بابا و خواهربرادرابرو بابا! تو و اون مامان

  ن یایکه حاال ب  ن یدادینم  ی اون زن بدبختو فرار  نیداشت  رتیغ

 یو هرچ  نیریو اون بگ  نیاز ا  شوو سراغ  نیراه بنداز  ی زیآبرور

ال که  ببند  ق یتهمت  مرت  نیخودتونه  گه!   ی کهیبهش.  لجن! 

 ن یاُوُرد  چارهیسر اون زن ب  ییشماها چه بالها   دوننیهمه م

ترج  بچه   حیکه  تا  کنه  آواره  خودشو  زداد  شما    ریش  دست 

االن    ؟ی ریگینشونشو از من م  یآیآشغاال بزرگ نشه. بعد تو م

اون سرت   ی خاک تو  ی ا  ؟یعنی شده    داریب  رتتی رگ غ  هوهی

 !کنن کثافت 

 ه یمرض  شانیکی. که بودند؟  دندیکشی پس م  ییهارا دست   زن

 .را به گوش افرا برساند شی صدا کردیم یبود که مدام سع 

و ناسزا   دیکشیم  غیخود نداشت. ج  ی رو  ی مهار  گریاما د  او

شگفتیم بااشده  ری.  نگه    شیهادست  کهنیبود.  محکم  را 

بُراق مانده بود و دندان نشان   اسیصورت ال  ی داشته بودند، تو

 .دادیم
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م   دیجاو ابردیلذت  خودش  بود؛    ی باز  نی.  انداخته  راه  را 

 !میرمستقیغ

افرا و    ی سو  کردی مانده بود چه کند. مدام دست بلند م  ودود

تا بود    اسی از جانب ال  ی زنگ حرکتبه. گوشدیکشی باز پس م

 .ندازد یآن دو ب  نیخود را ب

 ...یعل و

 ...یعل

 !بســـه! افــرا بسه -

 .مرد اتفاق افتاد  ادی کوتاه دراثر فر یسکون باز

افرا   ی برداشت و جلو  زیها واکَند، خدست  انیخود را از م  یعل

 ی را گرفت و از ال   اسیال  ی و گلو  قهیدست    کیسد شد و با  

 :دی غر ش یهادندان
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ب - برادرت   ی وهیکه من نه، انگ و تهمت به ب  یرت یغیانقدر 

به ناموسم   ستمی ن  رتیغیمن ب  ی! باشه، باشه! ولیچسبونیم

 !کثافت یبگ ی خواست یهرچ

دستش را    یودود بود که دودست  نیرا باال آورد اما ا  مشتش

 :دیچسب

 !یزمستان ی ! آقاآقاینکن عل -

م  اس یال تقال  نبود.  گه کردی ساکت  چ .  .  پراندی م  ی زیگاه 

که از افرا خورده    ییهاو حرف   یلیس  جِیبود. گ  جیگ  حالنیباا

او خودش و    کهن یبود. سوخته بود. بدجور هم سوخته بود از ا

سؤال برده    ریرا ز  رتشی رده و غک  کسانیاش را با خاک  خانواده

 - گزنده  ی نه یک-  نهی. و کشدیبود. از خشم کبود بود. باورش نم

 .کردی م ی جار  اهیخون س شیها داشت در رگ 
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همان   ی انه یک و  لحظه  همان  البته،  پکه  بروز  فرصت    دا یجا 

 ی ری شد. آلوده شد به زهر تحق  نیشد. آهن   تری نکرد. ماند. قو

 .همه چشمآن ی هم جلوبود آن شده  بشیکه از جانب افرا نص

ها افرا را پس  دخالت کردند. زن  یکم جمع شد. اهالکم  معرکه

 .و مردها دو مرد را دندیکش

بود،  داده   ش یکه پ  ی ااما همچنان تماشاگر بود. با چانه   دیجاو

بحث و   نیا  گفتی که نگاهش به افرا م  کردینگاه م   اسیبه ال

 ستیکرده، آخر کار او با زن نگرفته و سپس فروکش ل بُ  ی دعوا

 !حتا اول آن است  دیبلکه شا

  ش یزن بتواند جلو  کیزد. مردک احمق انتظار نداشت    پوزخند 

پ  دیدرآ جماعت  شی و  رو  ی چشم  برا   خشی   ی سنگ   ی کند. 

بود که قصد   دایبه غرورش برخورده بود و از نگاهش پ   نیهم

 !نه اآلن ی دارد ول یتالف
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که   داشتیرا خشم بر آن م  اسیدرست بود. ال  دی جاو  حدس

ول  ی کار توآن  یبکند.  عقل  نقشه  ی قدر  که  نبود   ی اسرش 

بِبُرد. مثل نوجوان پنبه سر  با  و  بود که جواب حرف    یبکشد 

 ه،یبق  ش یکردنش پ را نه با کالم، نه با شرمنده   قش ینامربوط رف

 !دادی که با شکستن سر او م

د  روقتِید بود.  جَوگرفته   گریشب    ن یدارتریبو شب  نیترحتا 

 یها و حواشها و سنجدهستان هم دست از سر طبل  ی هاجوان

بودند. غبرداشته و به خانه  گرید ها، آن  آن از    ریهاشان رفته 

و   ماندندیبعد از رفتن جماعت م  شهیکه هم  ی چند زن و مرد 

رو  یدست و  سر  م  ی به  در   االح  ز،ین  دند یکشیمسجد 

 .خواب بودند شانیهاخانه

ب   یکس  تنها باد    داریکه  بادکنک  مثل  بود! سرش  ودود  بود، 

 .بود کریدروپیبود و مثل بازار مسگرها شلوغ و بکرده 

  ن یتو هم مثل هم“: زدیسرش داد م ی تو اسی طرف ال کی از

 ست یکجاست. معلوم ن  ه،یشوهرش ک  ستیکه معلوم ن  ی اکه یزن
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خفه شو “بود،    یعل   ی عربده   گریو در سمت د  ” .هیش از کبچه

 ” !رت یغیب

  ک یکه    دیکشیم  غیج  اسیسرش سرِ ال  ی تو  ی سو افرا  کی  از

برادرش مجبور شده از دستش فرار نداشته که زن   رتی جو غ

د طرف  از  و  ت   گر،یکند  برّا  زی نگاه  لحن   ی و  و  بود  مادرش 

چرا  “  ش،ی پرمعنا قات  یرفت  هوهیتو  اونا   ی دعوا  یخودتو 

 ” ؟ی کرد

شکمش   ی دستش را رو  کی. به پهلو شد.  دیکش  یقیعم   نفس

اش چشمانش را پوشاند و پنجه   گریداد و با آرنج دست د  لهی

 .اش قالب کرد را به شانه 

خانومِ جمع. و گلخانومِ حواس. گلمشکوکشهیهم  خانومِگل

 !متعصب
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در    رهیبود و خ  دهیشان او را کنار کشبه محض برگشت   امشب

اونا   ی دعوا  یخودتو قات  یرفت  هوهیچرا  “چشمانش گفته بود:  

 ” ؟ی کرد

چرا رفته   هیبق  ؟یچ  یعنی“ابرو باال داده بود به تعجب،    ودود

قات خودشونو  چرا  جلو؟  کرده   ی دعوا  یبودن  منم اونا  بودن؟ 

 ” !هیمثل بق

 ”ن؟ی هم“بود، اما اخم کرده  مادرش

بود. چشم دوخته بود به ودود باز شده   ی پا  شی بزنگاه پ  کی  و

م  ی ننده کبازخواست  ی هاچشم  د،یبگو  توانستیمادر. 

. خواستی دلش نم  ی. ولشهیو تمامش کند. مثل هم  ”.نیهم“

 ن یکه سرِ زم  یشروع کند! آن استارت ناقص   خواستیدلش م

 بود،ده کر  جادی خانوم اکه گل   ی بزنگاه  ن یدر ا  نجا،ی زده بود، ا

 .کامل کند

 ” .نه نینه! هم“کار را کرده بود،  نیهم  پس
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پسرش نه   ی بار در چهره   نیاول  ی بود. براخانوم مات شدهگل  و

 .بود  ده ید  ی توأم با خونسرد  یخجالت، که جسارت   ای  تی عصبان

 !جسارت 

تصم  یعنی به  درون  در  ودودش  رس  یمیکه  بود.   دهیقاطع 

  رش ییدور کرده و تغ   شهی که حتا او را از ودودِ هم  ی میتصم

 !دار بودزنِ بچه  کی خاطر به  رییتغ نیبود. و اداده 

و اعالم    دنیرکشیبود به آژخانوم شروع کرده گل  ی مادرانه   ذهن

که معلوم نبود از کجا آمده بود و   یزنِ غربت  کی خطر کردن.  

در انگشت دوم دست    یازدواج  ی داشت، با حلقه  ی انه ی شیچه پ

ب آن   کیبا    شوهر،یچپ،  پسر،  را  فرزند  پسرش  قاپ  چنان 

چشم مادرش نگاه    ی بود و توشده  ریش  طورنیبود که ا  دهیدزد

 -گرانیمثل د- دخالت ساده    کیکه فقط    گفتی و م  کردیم

 !نبوده؟

 ” ؟یپس چ“بود،    دهیخانوم رسگل   ی هابه مردمک   یآنبه  خشم
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 ”.مامان ی ده یخودت فهم“ودود لبخند زده بود،  و

! ودود اون ؟یچ  یعنی“چشم درانده بود،    زده رتی ح  خانومکل

 ” !بچه داره

 ” .دونمیم“

 ” !اون شوهر داشته  یعنی“

 ” .دونمیم“

  ن ی که حتا از ا-پسر    ی زده از خونسردخانوم حرص گل   تیدرنها

 - دیکشی زن خجالت هم نم  کیبه    اشی رپوستی ز  ی ابراز عالقه 

 ” !اصالً شوهر نداشته  دمیشا ای“گفته بود:  زیت

 .دندان بر دندان شدنده یکش ی صدا

به   ییصدا  د،یرسی اش با مادرش که ممرور مکالمه  ی نجایا  به

رو دندان  یآزاردهندگ خط   ی هاسلول  ی قروچه  مغزش 

 !انداختیرا از کار م  اشی ذهن  ندیو کل فرا انداختیم
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بود. کرده . دردش آمده بود. به مادرش اعتراض  آمدی م  دردش

 یواقعاً در شأن زن  وه یزن ب  کیکردن  قضاوت   طورن یگفته بود ا

 .ستیو باتجربه مثل او ن   دهیادیدن

تو   گمیپس م  گه؟ یم دمن باتجربه “بود،  مادرش پوزخند زده   و

که   ینیا  یفهمیم  گه ید  ی . دوفردایفهمی. نمیدونی. نمیخام

به دردت   ،ی و انتخابش کرد  ی عمر چشم بازارو کور کرد  هیبعد  

پسرخورهینم تو  چرا؟  کس ی !  داره.  بچه  زنه؛  اون  وکارش . 

ن. گذشته ستنیمعلوم ن از کجا    ستی. معلوم نستیش معلوم 

ش از بچه   ستیراست گفت؛ خوب گفت. معلوم ن  اسیاومده. ال

  ن یپس؟ اصالً ا  کنهیم  کاریچ  نجایا  ه؟یقاض  ی ! برادرزاده هیک

پاک و مطهره؟! از کجا   یعنی  هیقاض  ی ... چون برادرزاده یچیه

ا اصالً  ربطعموش فالن  کهنی معلوم؟  به خودش   یکسه، چه 

ربط  مامان  یداره؟ چه  پدرش؟   اشباببه  و  مادر  داره؟ کجان 

ا ودود؟  پرس  نایهان  خودت  از  من    ی دی رو  اگه  حاال؟  تا 

  اد یسن ز  ،ی تو فقط قد دراز کرده  ؛یتو خام  گمی م، مباتجربه 
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سال    همهنیرشد نکرده. وگرنه بعد ا  یفکر و عقلت ول  ،ی کرده 

 ” !باشه نی ا دی انتخابت نبا

 ی . راه نفسش بسته شد. حسدی چیپ   شیدور گلو  ینامرئ  یدست

 ی رو  شیها. دندانختیزهر به کامش ر  یدگیو بر  ی زاریاز ب

خشک  چشمان  و  شدند  قفل  خوابهم  از  و   آمدینم  یشده 

 .سوختند بردش،ینم

ودود. س  یس بود  دو سالش  آن   یو  دو سال.  مادرش و  وقت 

را    تشی و کل شخص  خواندیو خام م  عقلی راحت او را ب  یلیخ

 !کرد یله م

سؤال    ری عقل او را ز  دادی خانوم به خودش حق مچرا گل   چرا؟

مرض   کیش بود و پسر بود هنوز؟ چون  ببرد؟ صرفاً چون پسر

اجتماع چون  بود؟  کمرو  چون  داشت؟  چون    یمزمن  نبود؟ 

حرف و نظر    نی نه در شهر و ب  گذشتند ی در جنگل م  شی روزها

ا در  مثالً  چرا  نشده سال   ن یمردم؟ چرا؟  واها  عقل   ا ی  ه یلبود 

بودند و  ها ازدواج کرده سؤال ببرد؟ صرفاً چون آن  ر یواحد را ز
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او ازدواج   یو باتجربه بودند؟! ول  دهیادیدن  یعنیبچه داشتند،  

بود پس خودش هنوز بچه دار نشده بود و از آن بدتر بچه نکرده 

 !بود

بود  نگاه بزرگ شده   نیودود با ا  یعنینگاه نبود.    نیاز همه ا  بدتر

  ی گذرا  ی زاریب  کیاشت که جز  قدر به آن عادت دآن  گریو د

 .گذاشتیبهش نم یوقع  ادیمنفعل، ز

ا  آنچه بود  همه  از  جواب  نیبدتر  بود  نتوانسته  که  به   یبود 

نم هم  واقعاً خودش  چون  چرا؟  بدهد!  پدرِ    دانستیمادرش 

  ن یَپدر آر  دانستی ! نمستیکه دوستش داشت، ک  ی پسرِ مادر

  دا یکه از وجناتش پ  ی اکرده لیتحص   ی افرا  دانستی . نمستیک

 تهران،کرده در    ی بود مستقل و چند سال زندگ  یبود که زن

 .بود  دهی و دلش لرز  دانستی. نمکندی ها چه مکورهده   نیا  ی تو

عاشق  یعاشق سن  ینه.  به  بود.  تب  بود.  به خام  او،  وسال 

نم   اتی روح به سن آمدیاو  روح.  و  قض  ات یوسال  هم.   ه یافرا 

 .از عشق بود تری ها جدآن ی هر دو ی برا
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برابه   یول دلش  لرز  ی هرحال  برا  دهی زن  و دلش    یزن  ی بود. 

نم  دهی لرز را  او  که  م  شناختی بود  را  او  مثالً شناختیو   .

جواب   -و خودش-در دفاع از افرا    -نتوانسته بود-  توانستینم

افرا را   -توانسته بود-  توانستیم   یسؤاالت مادرش را بدهد. ول

بدان و  زنبشناسد  و   ستی د چطور  دارد  تفاهم  او  با  چقدر  و 

 ی هااز حرف   شدی که باعث م  ی زیو چ  فهمد؛یچقدر او را م

بود که ودود از دل به شناخت    نیشود هم هم   ی خانوم عصبگل

افرا، و به خوب ا  یِروح  باور و اعتماد داشت. پس    مانیزن،  و 

 .ند یزن پرشبهه بب  کیاو را  توانستیاصالً نم

گل  طورهمان  اخالقهم،  را   اتیخانوم  افرا  خود  افرا، 

پسرش   ق یکه ال  د یدیزن پرشبهه م  کی. پس او را  شناختینم

شدن زن  ی کفو پسرش نبود. چرا؟ چون تجربه نبود! درواقع هم 

 .و مادرشدن داشت

خود    دیخانوم افرا را از دگل  کهنیبود. هم از ا  یعصبان  ودود

بابت که خودش    نیو هم از ا  رد کی قضاوت م  ونشناخته دهیند
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طور که شناخته بود، افرا را آن   توانستیبود و نمهم الل شده 

 .به مادرش بشناساند

 .شد انگار؛ ناگهان و تماماً  خسته

و   عتیطب  ی فتهی و خلوص بود. ش  یسادگ  ی فتهیودود ش  روح

نداشتند. صاف و ساده بودند؛   ی اده یچ یپ   زیچچ یجنگل، که ه

 .کرویو  کرنگیبودند کامالً.  انیمثل کف دست. ع

ع  زادی آدم م  نی اما،  گره.    مانست؛یکالف  هزار  رنگ،  هزار 

 !داشت  ی رضروری غ  یدگیچ یپ عالمهک ی زادی آدم

. کردیم  اشی ختگیگس. دچار ازهم کردیودود را خسته م  نیا

، افرا را، ذاتِ زن را  باشد  نه یپل باشد، آ  توانستینم  کهن یهم

 که ن یو هم  اند،یخانوم بنمابه گل  -گنگش  ی از گذشته  ی جدا-

آن  توانستینم را  افرا  م  ی جورحتا  مادرش   ستینگریکه 

  .یآدم گرهِه گر عتِی از طب  کردیم زاری او را ب ند،یبب



863 
 

بود؛ پر از علت و معلول. اما افسرده و تنهاکننده    زیانگشگفت

 .هم بود

دور بود.    تیوجه آدم  ن ی. از ادیگنج ی نم  ارهایمع  نیودود در ا  و

آن بود؛  مساده  که  دانستن    یزن  توانستی قدر  بدون  را 

 .خاطر آنچه حاال بود، دوست بدارداش، بهگذشته 

 ...یسادگ نیا و

 ...یسادگ نیا

او هم ودود   کرد؟ی چه فکر م  یسادگ   نیا  ی افرا درباره   یراست

م بچه  هم  ؟یعنی  دانستیرا  که  ولسناو  بود  مرد   یوسال 

 د؟یدی مشترک را داشت، ودود را چه م  یزندگ  کی  ی تجربه 

 فقط؟ ن؟ یترکانده؟ همقددرازکرده و استخوان  یپسرک

پاشنه  غلت رو  ی زد.  را  ورم  ی دستش  وسط   ی کرده رگ 

با  اشی شانیپ تو  دیخوابیم  دیفشرد.  مغزش  جمجمه    ی والّا 

 !د یترکیم
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. آخ! کجا هم فشرد. خواب. خواب  ی خشکش را رو  ی هاپلک 

 .دیافرا شا  ی دورتر. در خانه   لومترهایبود خواب؟ ک

تن   ی خانه   در دور  دست  زن  بودند.  خواب  بود؛  خواب  افرا، 

و    دیچیپیهم مبه   شانیهانفس  ی پسرکش انداخته بود و گرما

 .نشانده بود شانیهای شانیعرق به پ ن،یهم

 .شب  نیسنگ سکوت

 ی شه یخردشدن ش  ی و خواب همه را اما، ناگهان، صدا  سکوت

 !ترکاند ن،یَدرست کنار سر آر یسنگپنجره و فرودآمدن قلوه

 .دیکش غیپرت شد و ج  ی داریبه ب یهوشی از ب  مرزیب افرا

 .زد  رونی درآن سرپا شد و از اتاق ب یعل

و  دیکشیشد اما چنان شوکه بود که حتا نفس نم  داریب  نیَآر

 .زدندی برق م یکیدر تار  اهشیچشمان درشت س

نفس  افرا با  شوک،  از  م  یلرزان  بازدم  هر  در  رد    د،یبریکه 

ها و  تشک   ی فرش و حتا رو  ی رو   شدهخته یر  ی هاشه یشخرده 
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. گنگ و  دیاش رستنشان را گرفت و به سنگِ کنار سر بچه 

گوشش بود    ی تو   شه یبلند شکستن ش  ی بود هنوز. صدا  جیگ

. پرانداز جا    کبارهیرا به    اشی خالص مادر  ی زه ی غر  ن یهنوز. هم

که درست کنار گوش پسرش فرود آمده    ی از خطر  دی کش  غیج

 .را محکمِ محکم بغل گرفت  نیَبود و آر

ترک  ی شدهحباب   ترسِ زد یبچه  گر  هیگر  ری.  نه،    هیزد.  که 

 رونی ب  زد،یاش که پرپر مشده بود که از قلب گنجشک  ی اضجه 

 .دیجهیم

[09.03.21 20:07] 

 کی وصدوپنجاه #

بود که ترس جان    ی حاال پدر  یعل  ی به خود نبود. همه   یعل

ببچه و  فرودآورد  افرا  کنار  تن  داشت.  را  حتا   کهنیایاش 

زن و پسرش را    تیرفته، وضع   ش یدر پا  شهیباشد ش  دهیفهم

 .با نگاه چک کرد
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ترس  افرا م  دهی فقط  مکردی نگاهش  در  را  پسرش  هنوز   ان ی. 

 یبود. زبانش بند آمده بود. زبان علگرفته و در خود جمع شده 

 .هم انگار

خوردن ناقص استارت  ی و صدا  رون؛یاز ب   یی.. صداها... صدا.اصد

 .نیماش کی

سنگ، به به قلوه  رهینفسش را حبس نگه داشت و خ  یآن  یعل

 .صدا گوش داد 

کوچه،   یینور چراغ روشنا  ری. از پنجره نگاه کرد. زدی جا جه  از

شدن. ذهن مرد به روشن   ی برا  کَندیداشت جان م  ی آرد  کی

دو  ازی ن  ی شتریب  زیچ در  به  ناخودآگاه    کهی درحال  دینداشت. 

 .گذاشتی م نیپنجه زم ی راستش را فقط رو ی پا

درون   یاش با کسآمده بود و دم در خانه   رونیاز صدا ب  آقاقربان

 خواستیبود، نم  حجابیکه چون ب  خانمجه ی حتماً خد-آن  

 .زدی حرف م یبانگران -دیایب رونیب
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 :دی پرس  د،ی ها دپله  ی را که رو یعل

 از واحد شما بود؟  آقا؟ی صدا عل نیبود ا یچ -

را   او ملتهب صاحبخانه  و  پابرهنه  بدهد.  نماند که جواب  اما 

 .کنار زد و دروازه را گشود 

شدهدرب   ی آرد روشن  باالخره  موداغان  کُند  اما.   رفتیبود. 

  ی آن قالب ته   یه ینشدن اول اش که از روشنزدههول   ی راننده 

 .را بخواباند یرفته بود دست  ادشیبود، کرده 

خاک و   انیم  اشده یبر  ی به پا  توجه ی! مرد بیعل   ی برا  یفرصت

 .د یدو زهی سنگر

جاده    چیبود و داشت از پ   دهیدور زده و به آسفالت کش  ی آرد

 .آمدیباال م

انداخت وسط خ  یعل را    ی آخر سکندر  ی لحظه   و  ابانیخود 

. ازآنجاکه  ی آرد  ی فلز  ی خورد و تنش از پهلو کوفته شد به بدنه

جاده    یبیهم نداشت و درواقع داشت در سراش  یسرعت  نیماش
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م رو  نیزم  یعل  کَند،یجان  را  خود  توانست  بلکه    ی نخورد 

  ی پا  ،ی ردآ  ی کاپوت آن بخواباند و فقط تا توقف کامل و اجبار

 .سالمش هم  ی شد و پا ده ی آسفالت کش  ی رو اشی زخم

 کرد،ی که تازه داشت حسش م  ی نکرد اما. با همان درد  مکث

 .برداشت زیخمان خبه سمت در راننده خمان 

به  اسیال بدشانس،  مردک  بود.  فرمان  خاطر  پشت 

ماشاستارت  بهلگ  نینخوردن  بود  نتوانسته  زنش  از    ر ی موقع 

بود از دهد. و حاال کامالً فلج شده  یبود جاخالکه کرده   ی کار

 .یعل  زیانگو وحشت  یوحش بتیه دنید

هوش  او مغزش  فقط  نبود.  خود  به  هم  هنوز  فرمان    ارانهیاما 

 .بکشد رونی که راننده را ب دادیم

  ن ییپا  نیاو چنگ زد و از ماش  ی قهی. در را باز کرد، به  دیکش

و بلندش کرد و دستش    شیبازو  ری انداختش. بعد دست برد ز

 .و پشت سرش برد   چاندی را پ
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. دادی . فحش مکردی. اعتراض و تقال مگفتیم   ییزهای چ  مرد

نم  یعل نمدیشنی اما  تصودیفهمی .  فقط  کنار  قلوه  ر ی.  سنگ 

پ پسرش  رگ   ش یبالش  بود،   اشقهیشق  ی هاچشمانش 

م  کوفتند،یم ب  زد،یلنگ  دستش  سخت   اریاختی چنگ   یبه 

  نه یبا ضربات قلبش به س  اشدهیبرده یبود و نفسِ برفوالد شده 

 .بود هماهنگ

خد  برعالوه  حاال  حجاب  خانمجهیآقاقربان،   ی هولکهول   یهم 

 .بودند ستاده یشان ادر خانه ک یگرفته بود و هر دو نزد

داخل رفت.    حرفی را هل داد سمت آقاقربان و ب  اس یال  یعل

. و آن خواستیرا م  نشیَ. فقط آرخواستیفقط پسرش را م

سانت   یلعنت  اسِ یال دو  فقط  سنگش  که  بود  آورده  شانس 

حاال گردنش را خرد    نیهم  یبود والّا عل  امدهیتر فرود نطرف آن

 !بودکرده 

هم آنجا   هیرضها باال رفت و خود را در خانه انداخت. مپله   از

 .به افرا ترجیبه او نگاه کرد و گ جیگ یبود. عل
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آرشده   دیسف  زن م   ی رو  ن یَبود.  تقال  کبود    کردیدستش  و 

قدر شوکه بودند  آن  هی. و افرا و مرضآمدیبود. نفسش نمشده

 .چه کنند  دانستند یکه نم

خواباند.   شیبازو  ی . بچه را بغل گرفت. دمر رودیدو  شیپ  یعل

 .گرفت شگونیباسنش را ن

  دند یپر رونیناگاه بو بازدمش به  هی. گرردی توانست دم بگ  نیَآر

ترس پ  تر ده یو  به  نیا-  ش ی از  ببار   یِنفسی خاطر 

 .دست پدرش ماند. ناله کرد  ی رو  رمقیب -اشی اچندلحظه 

را    شیکرد. واداد. وارفت. نشست و پسرکوچولو  یخال  یعل  تن

 نش یَآر  سی نرم و خ  ی موها  انیصورتش را م چسباند.    نهیبه س

 .فروبرد و دم گرفت

قلوه  شیگلو بودند.  افتاده  بود. چشمانش آب  سنگ دو  بسته 

بار در   نیا-  دیآن را د  یبود. عل  نیَسوتر، کنار بالش آرمتر آن 
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اش را از تنش گذشت. تندتند بچه   ی و لرز  -هاالمپ   ییروشنا

 :کار افتاداش بهو تازه زبان بندآمده  دیبوس

 پسرک من. پسرک من. جانم؟ ؟ییجانم؟ جانم بابا -

چسبانده به  کنار گوش سرخ بچه، لب ن،یَآر اهیس ی موها ی تو

زمزمه کرد و   وَن،یگردن او از شدت ترس و ش  ی رگ برآمده 

فشرد.   شی بازوها  انی. مدی. بو کشدی. بو کشدیپسرش را بو کش 

 .تاب داد 

 .یگرفت عل اشه یگر

دست لرزانش گرفته بود و از آشپزخانه   ی آب تو  یوانیل   هیمرض

 .آمدی م رونیب

س  افرا به  اشنه یبه  و  بود  زده  مهق   یسختچنگ  . کردیهق 

از مرگ برگشته بود   اینمانده بود. مُرده بود افرا؛    شیبرا  یجان

 .او
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آب بهش بخوراند.   ی اکرد جرعه   یکنارش نشست و سع  هیمرض

 .افرا دستش را پس زد

. یعل  ی وپا خود را کشاند سونداشت. چهاردست  ستادنیا  جان

آلود او باال رفت، به خون  ی و کف پا  دهیبر  ی دستش از پاشنه

 :ختیچنگ زد و به گردنش آو  شیبازو

 .یعل -

[09.03.21 20:08] 

 ودو صدوپنجاه #

دستش را دور افرا انداخت و او را    کینگفت. فقط    چیه  مرد

 .دیلرزی آغوشش م ی گرفت. زن تو انیهم به م

بعد از گذشتنِ آنِ حادثه.   یو کرخت  یسست  ی . رخنهسکون

 .که تا صد رفته بود یجانیه   دنِیصفررسبه

را پس   اشه یکرد گر  یدهان گرفت و سع  ی دست جلو  هیمرض

 .بزند
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.  ختیریطور راحت اشک نمآن  یعل  ن،یَاو و افرا و آر  برعکس

پر  ی ها بلکه مردمک  تر   شان،یمعموالً سردش حاال  و  ملتهب 

بود از جان پسرکش راحت شده   الشیبودند. باز اما آرام بود. خ

 .و آرام بود

البته، به دردها  و که خودشان را   بودفرصت داده   شی آرامش 

بود  کوفته شده   ش یمرد نشست. پهلو  یشانیابراز کنند. اخم به پ

زخم. خون  تکه و زخمتکه   شی و کف هر دو پا  -و قطعاً کبود-

 .تاروپود فرش لک انداخته بود ی اش هم رواز پاشنه  دهیچک

 .بود و افرا نیَمهم نبودند. مهم آر کدامشانچینبود اما. ه  مهم

به پشت زنش. لبش را به سر او چسباند و از پس    د یکش  دست

م   ی هاشانه دوباره  نگاهش  قلوه  خیلرزانش،  لعنتآن   ی سنگ 

 .شد

کم  اگر م طرفآن   یفقط   ی سالگک یهرگز    ی عل  افتاد،یتر 

 .دیدی پسرش را نم
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 ”دوازدهم فصل“

 چطوره؟  یخوبه؟ آن یآبج ار؟یآقاخشا یخوب -

پشت    ی شد. منظره   رهیخ  رونیپنجره و به ب   ی هره  ی رو  نشست

ها و برگ   ی بود و شبنم نشسته روشده   یپاششان، آفتابخانه

 .زدیها برق معلف 

 مامان، بابا؟ ؟ی قربان داداش. خوبن. تو چطور یت -

بازدمش    د،یبه پس سرش کش  یبرداشت، دست  رونیاز ب  چشم

 :اش را حبس نگه داشترا فوت کرد و دَمِ دوباره 

 .ستمیالحمدهلل، شکر. خوبن اونام. منم بد ن -

را    شاننیب  آمدهش یپراند، ودود مکث پ  یـ ”الحمدهلل “که    او

 :شکست

 .مزاحمت شدم ی زود  نیببخش من صبح به ا -

 !؟ جان؟هی چه حرف نیا -



875 
 

را که    یکه منتظر بود درخواست  یعنی  اریگفتن خشا  ”جان؟“

 .بشنود کرد،ی در لحن ودود وجود خود را آشکار م

خانوم درونش بود که او گل  کیرا دندان زد.    شی لب باال  ودود

هنوز از گذشته   یوقت  گفتیو بهش م  دادیرا از عجله حذر م

  ه ی قض   دینبا  ست،یافرا مطمئن ن  ی تر از آن از حس حاالو مهم

بُعد وجودش   نی کند. او اما انگار با هم  ی خودش جد  ی را برا

فوراً فرصت    د،ی رس  شفکر به ذهن   نیسر لج افتاده بود که تا ا

 :جوالن را ازش گرفت

کنم. زنگ زدم    لیمو تکمکم خونهکم   گهید  خوامی راستش م -

 .هیدستم خال  کمه ی رم؟یمن بتونم بگ یشناسی م یبپرسم وام

لبخند عم  اریخشا  تا بگود   یقیبا  هم   یلیبه، خبه“ :  دیر صدا 

گل”!یعال به  ودود  تأک،  درونش  ساختن    د یخانومِ  که  کرد 

ربطخانه ا  یاش  هم.  نداشت  و  ندارد!  افرا  برا  نی به  را    ی کار 

م سکرد یخودش  آن   ی.  و  بود  سالش  دو  و    ی قدرو  سکوت 

را  را تحمل کرده   تشیشدن شخص له بتواند وجدانش  بود که 



876 
 

تنهاگذاشتن پدر و مادرش را    ی برا  مشیخفه و باالخره تصم

 !کند یعمل

 شناسم؟ی وامم که... آره. چرا نم -

 طیشرا  ی درباره   حیرا گفت و شروع کرد به توض  نیا  اریخشا

 .بود شنهادشیپ  نیکه همان اول یو اقساط وام افتیدر

به ساعت   ی گوش به او داشت، نگاه  کهی برخاست. درحال  ودود 

 .رفت فرمشیونیانداخت و به سراغ 

تک   دنیپوشلباس  جوان  مرد  حرف   ی بُعدحواس  از    ی هارا 

کرده  پرت  ادامادش  باوجود  را   حات یتوض  تیکل   نیبود  او 

 .بود دهیفهم

 :شدن گفتاز خارج   شیدر اتاق رفت و پ  ی سوبه

 نم ی بب  آمی هم خوب. پس من... امروز که جنگلم. فردا م  یلیخ -

 .ه یچطور طیشرا

 .. خودم درخدمتتمایب ا،ی باشه، باشه. ب -
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مزاحم شدم.   وقتیب  خوامی. بازم معذرت میدمت گرم، مرس -

 ؟ ی بار ،ی کار

ب  یخداحافظ کردند،  موبا  رونی که  رو  لشیرفت.    ی عسل  ی را 

 .گذاشت و وارد آشپزخانه شد

را از    گرشید  ی نشسته، پا   شی پا  کی  ی سفره رو  ی پا  پدرش

  بی عج  یبود. با دقتداده   هیزانو تا کرده و آرنجش را به آن تک

بود که آن   رهیخ   شیبه کف استکان چا  ب،یغر  ی او در خلسه 

 .چرخاندیم  یرا در نعلبک

و    دادیو گوشت را تفت م  از یگاز بود. داشت پ  ی هم پا  مادرش

 !داشتند مهیناهار ق یعنی نیا

 :رفت  خچالی ی سوزد. به ی خندکج

 .ریخصبح به -

گل   دی ترک  زیآقاپرو  ی خلسه   حباب باالو  از  شانه   ی خانوم 

لحن   کرد.  به “نگاهش  نگاه   ”ریخصبح  نشانگر  مادر  گفتنِ 
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 که ن یپسر و به قصد کشف ا  ی وهواحال   ی اش بود به روکاونده 

 ینه. پدر اما با نفس ایدلخور است   شبشید ی ها ودود از حرف 

 :گفت ی عاد  یو لحن قیعم

 !بابا  ریخصبح تو هم به -

ب  نشیانسول  ودود  و  برداشت  د  ی را  سرو  ی گری حرف    س ی به 

  .رفت

سرنگ  کمربندش  بود.  را    قی تزر  باز  شلوارش  شد،  آماده  که 

 یگرفت و طبق معمول با صورت  شگونیرانش را ن  د،یکش  نییپا

 .اش فروبرد را در پوست برآمده  دل یشده ندرهم 

گونه که پدرش  همان   باًی. تقرختی ر  ی خودش چا  ی برا  خودش

نشست و دستش را    شی پا  کی  ی بر کنار سفره نشسته بود، رو 

 .ستون کرد



879 
 

سردشدن    یبه استکان، منتظر کم  رهی بود و خ  ن ییپا  سرش

گل شیچا گوشه.  از  پا   ی خانوم  را  او  هوش   دییچشم  با  و 

 .و در خود است ریکه ودود دلگ  افتیاش درمادرانه 

انباشتند:    درآن، را  مادر  وجود  متفاوت  احساس    ی کیدو 

که البته واقعاً -ندش  وجدان بود بابت خردکردن غرور فرزعذاب 

  ک ی خاطر  از همو که به  ی ریدلگ  ی گریو د  -دست خودش نبود

با مادرش قهر کرده  ازن  ب  ی مه ین  نیبود! و قدرت    شتر یدوم 

ست سال، ینگاش کن! ب“:  کردیگوشش زمزمه م   ی بود. مدام تو

 یگی وقت تا بهش مسال زحمت بکش بچه بزرگ کن، اون   یس

 یسر حرف حق  ؟ی. اونم سر چهکن یچشمت ابروئه قهر م  ی باال

رو از  زد  ی دلسوز  ی که  موردعالقهی بهش  زن  به  چون  ش ! 

پا  ،ی کرد  نیتوه انداخته  هِ  نییسرشو  قهره!  مثالً    ،یهِ  ،یو 

  ش ی آت  یک  ی رامادر نشه! دلتو ب  یآدم مار بشه ول  یعنی.  یهِ

گل   ”زن؟  یزنیم ذهن  بهو  خود  نفع  به  را  دست خانوم 

 .گرفتیم



880 
 

درون  نیا  یِرونیب  نمود و    ،یکشمکشِ  مادر  انداختن  باال  ابرو 

 خواست ی او از پسرش بود. اگر ودود م  یسپس اخم و روگردان

به   را  او  غربت   کیاحترام  قهر    یزن  که  بهتر  همان  بفروشد، 

 !ماندیم

در درون   یود. او خود گرهاما اصالً در بند حال مادرش نب  ودود

 ی بود ولو متفکرش کرده   ریزساکت، سربه  طورنیداشت که ا

به افرا   یگره چندان هم ربط  نیخانوم، ابرخالف قضاوت گل

 .نداشت

صبح، سرجمع دو   ییتا روشنا  شبیاز د  دیبود. شا  دهیخواب  بد

ساعت هم نتوانسته بود پلک بر هم بگذارد. خسته بود و کوفته  

 .کردیم یو احساس کهنگ 

و   ی میقد  یمیبود و تصمکرده   ریی درونش تغ  ی ز یچ  حالنیباا

ناگهان قطع خاک  او،  به همشده   یگرفته در  سرعت؟    نیبود. 

  ده یبر  گریو د  ده ی رس  یشکستگ  یِبه حد کاف  کباره یبله. انگار  

 .بود
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بود، اول خانه فکر کرده   نیهر بار که به کندن از ا  نیاز ا  شیپ

ساخت خانه،  ی خودش برا یزگیانگی و بعد ب نشی والد ییتنها

نشانده بودند! و ودود    ش یرا گرفته و او را سر جا  ش یهاشانه

کردنِ صرف و  و تحمل   یدلرحم  نیکه عاقبت ا  دیدیداشت م

 .ساکت، او را به کجا رسانده بود 

اعضا  کدامچ یبود که ه  پرواضح براخانواده   ی از  او حق   ی اش 

م  یزندگ زبان  به  همه  نبودند!  دارند    گفتند یقائل  دوست 

از    ییآرزوشان راست بود و  و البته گفته  نندیرا بب   اشی عروس

و انفعال او عادت    ییکمرو  ،ی ر یگقدر به گوشه آن   یته دل. ول

مثل   یکی  رد،یبگقصد کرده زن    گفتیم  یبودند که وقتکرده 

! شدیخانوم برآشفته ممثل گل   یکیو    کردیمحمد تعجب م 

ا  نیا  ی معنا بود؟ جز  در عمق    شانکدامچیبود که ه  نیچه 

نم  شانیهاوجدان  مرد  را  ادانستند؟یاو  جز  در   نی!  که  بود 

همه   ی ژرفا ثبت شدهناخودآگاه  بقشان  مثل  ودود  که   هی بود 

باور    نیاست که هرگز ازدواج نکند؟ از سر هم   ی عیو طب  ستین
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 ی ساخت زندگ  ی عزمش برا  نیاو، و ا  یِقدمثابت  نیهم بود که ا

آنبه  د،یجد شگفتنظر  بودند  همخونش  که  و   زیانگها    بود 

 !ی رفتنینپذ

آدم   ست؟ی رفتنی نپذ  ی زی است؟ چه چ  ز یانگشگفت  ی زی چ  چه

 ی برا  ی که انتظار ندار  ی زیچ  رد؟یگیجبهه م  ی ز یمقابل چه چ

ب  کی اتفاق  خاص  چفتد یشخص  حق    ی زی.  شخص    ک یکه 

اش کند. و آدم مقابل خرق عادت  که تجربه  یدانی خاص نم

 !ردی گی شخص خاص جبهه م کی

  ی عن ی.  ردیها انتظار نداشتند ودود بخواهد زن بگکه آن   یعنی

آن زندگکه  اصالً  ودود   یها  حق  را  مشترک  و  مستقل 

از دل تسل  یعنی! و  دانستندینم   م ی که حاال که ودود داشت 

  گذاشت،ی را کنار م  اشی شگیو سکوت هم   شدی عالقه م  کی

 !گرفتند ی و مقابلش جبهه م شدندیم  یها عصبآن
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  یشده و همه  داریبود. ناگهان بباز شده  کبارهی ار مرد انگ ذهن

اندخانواده  کیتار  ی هامهین  نیا با  را  درک   اششهیاش 

 .بودکرده 

خودش   نیکه ا  دانستیخودش است. م  ریکه تقص  دانستیم

بق تمسخر  و  تفاوتش  ترس  از  که  به   ه،یبوده  دست 

م  ی خودسانسور ا  دانست یزده.  پنهان    ی هاهیسا  نیگناه 

 .اش، گردن خود اوستگرفته در ناخودآگاه خانوادهشکل

محدود به    ی ری دلگ  نی. و اکردی م  ی ریاحساس دلگ   حالنیباا

عالقه  یکس  ن یاول-مادرش   از  آن  که  به  و  شده  خبردار  اش 

 بود. چرا؟ ریگنبود. همه -بودواکنش نشان داده

تقصچون بله!  حرف   ر ی...  راه  که  بود  پودود  در  را    ش ی نزدن 

ول بود.  کسان  ی گرفته  و  کرده   یچه کس  وادار  را  به او  بودند 

 ؟ی مگه تو دختر“بهش تشر زده بود که،    یک  ؟ی خودسانسور

 یچه کس  ،یبود؟ و کاش کرده مسخره   ی؟ ک”مثل دخترا نباش!

و کمرو    ریگطور گوشهبودند تا همانکرده   شیرها  یو چه کسان
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که  بودندده یرس جهی نت نیسکوت او به ا دنیاز د هایبماند؟ ک

 دهیکوب  اشیشانی برچسب را به پ   نیودود پسرِ خانه است و ا

 بودند؟

 .ها آن  البته

  ،یارواح آدم  یِدگ یچی از پ  اشی زاریبرعکس بکه    دیدی م  ودود

بوده.    لیدخ  های دگیچ یپ  نیها در اسال  نیخودش هم تمام ا

 .بستیم اشنه یس انیرا م  یمشت ن،یا

با نگاهلقمه   ن یآخر به    یاش را به دهان گذاشت، پلک زد و 

  ز یاو و کنار آقاپرو  ی روسفره، روبه  گریمادرش که حاال سمت د

 :نشسته بود، لب زد

 .دستت درد نکنه -

  ی ـ ”خداحافظ“  د،یرا آب کش  اشی. استکان و نعلبکبرخاست

 .زد  رونیپراند و از خانه ب
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فکر   اشکباره ی  ر ییتغ  نیا  یبه چگونگ  یبه جنگلبان  دنیرس  تا

 .دیکرد و به افرا رس

  د یو شا  دیدیساده و ناپخته م  ی او را پسر  هیمثل بق  دیشا  زن،

 کیبه او به  تا امروز نسبت  شبی هرحال اما ودود از دهم نه. به

بابت که    نیبود. از چه بابت؟ از ا  ده یرس  قیعم  یاحترام درون

عالقه  و  کرده افرا  وادارش  او،  به  به  اش   ی بازنگر   کیبود 

. پس حاال اشیو کامل در خودش و کسانش و زندگ   تعارفیب

هم بود.    شهیتر از هممحکم  یجواب داشت. حاال دلخور بود ول 

د  کدلهیحاال   و  دست بهدست  أسیو    یدلرحم  نیب  گریبود 

براشدینم حاال  شخص  ی .  و  و    تش ی خودش  بود  قائل  ارزش 

به  خواستیم اگر  د  اشی زندگ  ،ییتنهاحتا  در    گریرا طور  و 

 !البته  کرد ی هم م  راکار  نیخودش بسازد. هم  ی خانه

 :دیپرس ضیافرا از باباف دیپرا دنیمتعجب از ند ،یجنگلبان در

 ومده؟ین یزمستان -
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پا  مرد برگه   نیی سرش  باالزشیم   ی رو  ی هابود و گرمِ  از    ی . 

 :به او انداخت ینگاه نک یع

 .گرفت یافرا؟ نه. زنگ زد مرخص -

 :دندی ودود باال پر  ی ابروها

 چرا؟ -

 :رها کرد  کبارهیبازدمش را درون دهانش جمع و  اهللض یف

ددونمینم - انگار  ش  یکی  شبی.  شونو پنجره   ی شه یزده 

 .شده یداداشش زخم کهنی شکسته. مثل ا

  شتر یبه سؤال ب  ”یکی“  ییشناسا  ی خورد. ذهنش برا  کهی  ودود

 .چشمش آمد  شیپ  اسیال ی افه ینداشت. فوراً ق ازین

شکرده   چه بود  زده  او؟  را   ی خانه  یپنجره   ی شهیبود  افرا 

بود؟ چگونه؟ مرد  شده  یعل  شدنی شکسته بود؟ و باعث زخم

خواب  ریز  اشی زخم  شهیشخرده   ؟یعنیبوده    دهیپنجره 

 سنگ؟  ای ؟یعنیبوده کرده 
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آر  نفسش پس  افرا؟  پس  ماند.  خوب آن  ن؟یَحبس  چه؟  ها 

در چه حد بود؟ نکند سنگ  یبودند؟ سالم بودند؟ جراحت عل 

 به سرش خورده بود و...؟ 

به ذهنش هجوم آورده بودند، پس زد.    یآنرا که به  یسؤاالت

 :و نگران پراند جیگنگ و گ 

 .آهان -

  ی متوقف و از باال  کبارهیاز خروجش    شی سمت در اما پ  رفت

 :شد رهیخ ضیشانه به باباف

ندار - بچه   ی خبر  و  داداشه چخودش  خوبن؟  چطور    ؟یش 

 ه؟یجد ؟یعن یشده  یزخم

 :را باال برد و به او نگاه کرد شی ابروها اهللض یف

حد گفت   نینداد. هول بود. فقط در هم  حیبه من توض  یلیخ -

 .ستین ی ای که مشکل جد 
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  لش یوسا  یدرون  یتکان داد و با انقالب  ی اخم کرد. تنها سر  ودود

 .شانه انداخت و پا به محوطه گذاشت ی را رو

قدم   اطیح  وسط که  جو  شیهابود  لب  شدند.  . دیسست 

بسنده کند.    اهللض یگنگ او به ف  حیصرفاً به توض  توانستینم

 .دیپرسی حالش را م د ینگران بود و با

اما گوش  ی شماره  را گرفت  ب  یافرا  از  خاموش    ی شارژ  یزن 

 .بودشده

. ی کالنتر  کیشده نزدپارک   نِی ماش  ی هم مانده بود تو  خودش

 .نیَخاطر آررا خواسته بود. به  نیازش ا یعل

  ده یزهله ترکانده بود کامالً. از آن موقع هم چسب   شبید  بچه

. از سروصدا خوردیها جنب نمو از کنار آن   یعل   ایبود به او  

 .هم نش یاز والد یکیو از نبودن  گرفتی استرس م
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عل  مثل که  وقت  برا   یهمان  داخل  بود  به   ی دگیرس  ی رفته 

او   ی مانتو  نیدر آغوش افرا بود و آست  کهنیباا  نیَ. آرتشیشکا

 ” !با! نه“بود و گفته بود:    ستهیرا محکم گرفته بود، از ته دل گر

که حاال نوک پستانش    ی نیَاش خون بود. آربچه   ی مادر برا  دل

اما ش داشت  به دهان  از   ین یَآرو    د؛یمکینم   ری را  داشت  که 

م کور  لحظه    شدی خواب  چند  هر  پلک   ک یاما    ی هابار 

 .کردیم ی او ناله   شدندیناگهان باز م نشیسنگ

بچه   افرا و  کرد  خم  مسر  به  کامالً  را  ا  انیاش    ن ی گرفت. 

بود، دلش را    دهیترس  دنیپسرکش که انگار از خواب  تیمظلوم

 .کردیتکه مو تکه شکاندیم

 !تب قانع بود از هولِ مرگ او  نیبه هم  حالنیباا

موهافکرش تمام  تصورش  و  فکر  فقط  س  ی ...  را  زن    خ یتن 

م  کرد،یم تپش  را  از جسمش    انداختیقلبش  را  روحش  و 

 .دیکشی م رونیب



890 
 

آن  شتریب پلک بست.  اما   یدر خودش جمع شد.  کرد.  بغض 

  ی پوست پستانش، به زن قدرت  ی رو  نیَنشستن نفس گرم آر

 .اشآمده ش یپ ی ه یراندن گرپس  ی داد برا

اش سالم را شکر... خدا را شکر... خدا را شکر کرد که بچه  خدا

نداشت   ی ایمشکل جسم  چیجز چند خراش کوچک، هبود. به

 ی دادن او را از سر گذرانده بود، با نگاهو افرا که هول ازدست 

جان و  م  ی ملتهب  شکر  خدا  بچه  کردیبرآتش،  را،  که  اش 

 .را ازش نگرفته بود اشی زندگ

سالمت او. پرچم   ی نذر کند برا  ایدلش بود شکرانه دهد    به

باال  ییعزا  اهیس ورود  ی که  بود، نصب شده   ی کالنتر  ی سردر 

  اصغر یو به عل  کرد؛ ی )ع( و به عاشورا وصل منی دل او را به حس 

م  ی ماههشش  متوسل  همو  به  نذبچه  ی برا  شدیامام.  ر اش. 

از جانِ جانش،   ال رفع ب  ی سالمت او، و به شکرانه  ی برا  کردیم

 .به حساب محک خت یریماهش را م کیحقوق 
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پ   ی نذر تا  بلند به زبان آورد   ش یرا که از دلش گذشته بود، 

تر  راحت   ،ی وجدانش متعهد به انجام آن شود و با نفس بلند

او بود،   ی چشم دوخت. اگر به حوصله  ی نشست و به در کالنتر

از عالم و آدم را بردارد   اشی زاریو ب  یخستگ  خواستی دلش م

ببندد.   ایدن  ی رو   بهکوه و در را    ی باال  ی و ببرد به همان خانه

به شوک  نیا  یول بود ربط ش وارد شده که به  یحال احتماالً 

باشد.   اشانه یمنتظر عادت ماه  دیبا  گفتیکه م  ی داشت و درد

 ؛یقاطع او را، منطق   میو تصم   دانستی را درست م  یوالّا کار عل

 .شهی مثل هم

کار بود.   نیو سنگ باشد، استاد ا رحمیب خواستیاگر م یعل

نگرفته بود احساساتش را خاموش    ادی. نبود.  توانست یافرا نم

مهار کند. او اگر همان لحظه در اتاق سرگرد بود، بدون شک و  

که در    ییبه جا  توجهی و ب  دیبری م  اسی ال  ی هاحرف   دنی از شن

و شده با چنگ و دندان، او را    برد یم  ورشیآن بودند، به مرد  

 !کشتیم
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خاموش و   یافتاده، چشمانازحس   یاما خونسرد، با صورت  یعل

جد  رهیت گردن   نهیسبهدست  ،ی و  الو  مقابل    اس یافراشته 

خ بود،  م  رهینشسته  ب  کردینگاهش  به   حرفیو 

 .دادیاو خطاب به سرگرد گوش م  ی هاوپازدن دست

فرارزن   نایا -  بداده   ی برادر منو  االن سه هفته  آقا.    شتره ین 

کجا برده، آواره   ستیمنو برداشته معلوم ن  ی برادرزاده   کهیزن

م بعد  م  رمی کرده.  کجا  “:  سمپر یازشون  رو  زنه  کو؟  فاطمه 

جواب درست به   هی  کهنیا  ی جا  ”ن؟یکرده   کارشیچ  ن؟یبرده 

بدتره   یآدم هرچ  لیا  هی  ی . جلوکننیکشم ممن بدن، فحش 

م م  بندنی رو  من،  که،    زننیبه  گوشم  اون  “تو  چه  تو  به 

بشم؟ مگه   یمن حق ندارم عصبان  یگیخب؟ شما م  ”کجاست!

ب اول  نه. من  با    اهویهیمن دعوا رو شروع کردم؟  رفتم جلو 

خودشو وسط انداخت. شروع   نیحرف بزنم. بعد ا  نیخواهر ا

مسجد    ی منو تو  تیث ی. حی زیو آبرور  دادکردنی کردن به دادوب 
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خواستن به خودش و   یهرچ  ستیبردن. خب آدم سنگ که ن

 !جناب  نکنه که ی مادر و خواهرش بگن و خفه شه و کار

بود، با کف دست    یاشاره به عل  ی گفتنش برا  ” نیا“بار که   هر 

  خته یبرانگ   وجهچ یه. او اما بهدادی نشانش م  ریپرتحق  یو حرکت

خردکنش داشت تمرکز  اعصاب   یرگیو آن خ  ن،یو ا  شدینم

ب   اسیال از  کمبردیم  نی را  جلزوولزکردن.  تبد  ی هاکم   لی او 

نشان    نیو ا  اشه ی اول  ی هاسربر حرف به تکرار حوصله   شدندیم

 -حمله-دفاع    نیبهتر  ی به استراتژ  اشیکه دربرابر شاک  دادیم

برا و  زده  شل  ی چنگ  پرسروصدا  و  کور  سنگرش،    ک ی حفظ 

 !کندیم

بود که در    دهیسرش آدم د   ی موها   ی اندازه . بهدانستیم  یعل

تا ترحم    کنندی م  هیتوج  یها، هر جرم خود را با فرافکنبزنگاه 

گرفته بود که   ادیمتنفر بود. او    یکسان  نیاز چن  یبخرند. عل

بپذ  دیبا را  م  رد،ی اشتباهاتش  ارفت یپذیو  گاهاً  حتا   ن ی . 

برا پ  ییهامجازات   شیاشتباهات  بازداشت اشتندد  یدر  از   :
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ازدست تا  زندگچندروزه،  علدوازده   یرفتن  بازهم،  و    ی ساله! 

 ک یاخالقش هم    نی. در اکردیشان را در سکوت تحمل مهمه 

 .رینظی غرور ب یبود و هم نوع ینوع فروتن

البته از حد خارج شدن طلبکار-  تشیو جد  سکون  ی های و 

را   یدست متشاک  ی سرگرد را بر آن داشت که با اشاره   -اسیال

شاک به  رو  و  نگاه  یساکت  با  عل  یکند.  به  چشم   یکاونده 

 :دوخت

 د؟ یبگ شونیا ی ادعاها ی درباره  دیندار ی زیشما چ -

ال  یعل از  کرد.    ر ییبه سرگرد تغ   اس یپلک زد. مقصد نگاهش 

 :طرز نگاهش اما هنوز همان بود 

ا  ی برا  شونیا - درمورد  همسر    کهن یادعاهاشون  من  خواهر 

 دارن؟  ی داده، مدرک ی برادرشونو فرار 

 اس یسرگرد باال رفت. مکثش واضح بود. بعد که به ال  ی ابرو  کی

 :را نشان او داد اشی برگشت، اخم کرد و کالفگ
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 ؟ ی دار یمدرک -

 :دستانش را از هم باز کرد  خوردهکهی او

  ی اهال  ی دارم! همه   ن؟یخوایشاهد م   ؟یمدرک؟ چه مدرک -

ش دوروبر فاطمه  همه   نیبعد مرگ داداشم خواهر ا  دوننیم

آ  و  دیپلکیم تحرخوندیم  هیتو گوشش  کرده    کشی. همونم 

ا  ی بچه فاطمه  وگرنه  دربره.  و  بدزده  منو  سال    همهنیبرادر 

م ما  بود.  ما  امشی شناختی عروس  اهل  نب  جورن ی.  . ودغلطا 

 ...تو گوشش خونده بود که یکیمعلومه 

 ؟یکه چ -

چهره   ،یعل  یناگهان  سؤال کرد.  خفه  را  کامالً   اس یال  ی مرد 

م نفهم  دادینشان  را  او  منظور  علدهیکه  پس  تر  واضح  ی. 

 :دیپرس

م   یچ  قاًیدق - من  خواهر  زن   دیرسیبه  بخواد  تو داداش که 

 افرا؟ هوم؟  بردیم ی بده؟ چه سود ی فرار
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 :نامفهوم نبود یمِنواماند؛ کامالً. جوابش جز مِن اسیال

 !دونمیم خب... خب... من... من چه -

 :شد زی . پوزخند زد و نگاهش تافتیرا باز خود

م  یک - رو  تو  خواهر  روستا  واقعاً    دونهیم  یک  شناسه؟یتو 

 ...هوه یچرا  ست؟کاره یچ  ه؟یچطور آدم

 :مهلت نداد  یعل

زمستان - افرا  من،  اون   ازده یجنگلبانه.    ،یخواهر  تو  ماهه 

و    هیچطور آدم   دوننیو همه م  شناسنشیدهستانه و همه م

ول سته کاریچ ب  ی.  کن   ایاصالً  به کفشش   یگی ر  هی  میفرض 

حتا بدون مدرک بگو از   ز یچ  هیحرف،    هیحدس،    ه یهست! تو  

زن   هی ادند ی داشته باشه از فرار تونستهیکه اون م ی ازه یانگ

 !شبا بچه  وهیب

ماند و سرگرد   اسی. ال رکنندهیبود و تحق  ی کامالً دستور  لحنش

 .لبش خورد  ی انگشت شستش به گوشه  دنیاش را با کشخنده 
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رئ  یعل به  کرد  رو  نماند.  جوابش  منتظر  . ی کالنتر  سیحتا 

 :دورگه بود شیصدا

ادعاها - برا  شون،یا  ی برخالف  که    ییهاجرم   یهمه   ی من 

 .ن مدرک دارممرتکب شده 

 :طلبکار بماند خواستی برآشفت. هنوز هم م اسیال

انگار    ”جرم“  گهی م  ی جور  هی  ؟یجرم؟ کدوم جرم؟ چه جرم -

 !مقتل کرده 

واقعاً   دادینشان م  کرد،ی را تکرار م  ”جرم“زده که  بهت  طورآن

 .چه کرده ستیهنوز هم متوجه ن

چپش انداخت.   ی پا  ی زانو  ی راستش را باال برد و رو  ی پا  یعل

را   اشیی را نشان داد و با دست چپ دمپا  کیبا دست راست  

 :گذاشت  ی کنار یصندل ی درآورد و رو

جلو - زد  یاهال  ی اول،  تهمت  خواهرم  توه  ی به  بهش    ن یو 

 .ی کرد
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 :را دوخت به سرگرد و دو را نشان داد نگاهش

اومد و شدوم، نصفه - خواهرمو   ی خونه  ی پنجره   ی شهیشب 

 .شکست

 :سومش را باال آورد انگشت

 ...سوم، -

اش را نشان شدهو پانسمان  هیبخ  ی اضافه، پا  حی توض  ی جابه  و

 .داد

 :دی پرس  سرگرد

 ست؟شه یخاطر شاون زخم به -

 :سر تکان داد یعل

به  شکه یت  هی - خواهرم،  تشک  کنار  بود  لبه افتاده   ی خاطر 

 ...اومده بود باال و زشیتشکش سمت ت 

 :باال انداخت شانه
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ن - استیمهم  مهم  همه  نهی.  ش  ی هاکهیت  ی که   ی شهیاون 

 .بود رو تشک و سر و تن افرا و پسرش ختهیشکسته ر

  نیَآر  دیوقت باآن   چون  ”خواهرم“:  دیبود دوباره بگو  نتوانسته

خشم   زانی خشمش را از م نیو ا خواندی م ”خواهرزاده“را هم  

 کیخشم    ی اندازه که جانِ جانش به خطر افتاده بود، به  ی پدر

 !کردیکوچک م  ییدا

 :چهارمش باال آمد انگشت

ا  نیچهارم - جون    نیجرم  به  سوءقصد  هم   ی بچه  هیآقا 

 .ستماهه ازده ی

آتش شد   ی زدند. اسپندِ رو  رونیاز حدقه ب   اسیال  ی هاچشم

 :کشاند و پرصدا پوزخند زد شی که تن پ

 ! سوءقصد؟که؟یخودت مرت ی برا یگیم ی دار یچ -

بار مشتش    کی هم گذاشت و    ی دم گرفت، پلک رو  ق یعم  یعل

هم.   شدیمهار خود. نشد اما. نم  ی را باز و بسته کرد؛ همه برا
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چ   نیَآر م  ی ز یتنها  که  ب  یرحمیب  توانستیبود   یحسیو 

 ی کامالً از برآمدن ناگهان  نیبردارد و ا  انیمرد را از م  ریناپذخلل

جذبه و برق تمام   -کردی قلبش درد م  ی که تا تو-رگ گردنش  

 :بود دایاش پشدهنگاه ملتهب  ی و خصمانه 

 ن یَسمت پنجره، درست کنار سر آر  ی که تو پرت کرد  یسنگ -

 .عکسش هست، هم سه تا شاهد براش دارمفروداومد. هم 

 :سرگرد نگاه کرد به

ساختمون   هامونهیهمسا - زندگ  یتو   ن ده ید  میکنیم  یکه 

آقا اون سنگ رو انداخت هم واضحه چون   نیا  کهنیسنگو. ا

 ی . درباره دنشید  هام ه یهمسا  نی کردم و هم  رشی خودم دستگ

 .دی وجو کنپرس  کمه ی هیبه خواهرمم کاف  نشیتوه

اعتراض    اسیبزند، ال  یحرف  کهن یسر تکان داد اما قبل از ا  مرد

 :کرد
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ب - کجا  گفتم  سنگ  اون  به  مگه  من  من  فته؟یخب   !

 !دهی پنجره خواب ریخواهرت ز ی بچه  دونستمیمچه

ت   کباره یکه    یعل تکان    ز یو  بهش برگشت، مرد جوان واضحاً 

 :پته افتادخورد و عقب نشست. به تته 

 .نشده  شی زیاالم که شکر خدا چح -

. دستش را باال گرفت و  نمودیزد که خطرناک م  ی لبخند  یعل

درحال کرد.  م  کهی آرام مشت  تو  نیهم   کردیحس   ی مشت 

تو  شیگلو دارد  هم  قلبش  و  فشرده    ن یهم  ی است  مشت 

 :گفت شود،یم

انداخت  یسنگ - آر  یکه  سر  منه؛  مشت    باً یتقر  نم یَقدر 

 شد،ی م  ی زینشده؟ اگه چ  شی زیکه چ . شکر خدا  قدرهن یهم

! مردیم  شد،ینم  یسرش، فقط زخم  ی تو  خوردی اگه سنگت م

 !مردیسالش نشده م هیکه هنوز  ی ابچه
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دومش خش برداشت و در    ی در شروع جمله   ش یصدا  کهنیا

زدن واضح رگ  شکست، و نبض   نفسیآخرش ب  ی جمله   انیپا

سرخکرده آماس  و  آن   یاش،  انفجار صورتش،    ی حس   ی هاقدر 

را خفه کردند، که باعث تأثر    اسیتنها ال بودند که نه  یواضح

 .سرگرد هم شدند

 :دی را پس کش  اشبرده ش ی تنِ ناخودآگاه پ یعل

دارم و   تیشکا  شونیکه نام بردم از ا  ییهامن به تموم جرم  -

 .دمی هم نم تیرضا

نگاهش دوباره    کهی شد درحال  رهی خ   ی کالنتر  سی و به رئ  گفت

 .بودسنگ شده 

 ”زدهمیس  فصل“

ناراحت - ابه   یتو  برا   لی دل  نکهیخاطر    شنهادش یپ  ی همسرت 

 پسرتونه. درسته؟  ؛یستیخودت ن تون،ی زندگ ی ابیباز ٔ  درباره
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و زمان   نیافرا، که نفس او و انگار کل زم  ی هاتنها قدمنه  نیا

. نگاهش  دندیسوت کش   شیها. گوش ستادندیبودند که ناگهان ا

 ی ز یآمطرز اغراق به   شیهاآناً تار شد. قلبش افتاد و بعد تپش 

 ٔ  از صحنه   ی اشدهضبط  لمیکُند و پرصدا شدند؛ درست مثل ف

گذاشته    ک ی  افتادن سطح،  به  آن  برخورد  از  بعد  که  توپ 

 .دورکند   ی ندش روباش

دور دور سرش دوران زد تا باالخره توانست نفس   کی  جنگل

 نیگلو و ب  ی تو  یبکشد. از راه دهان. لرزان. مرطوب. با سنگ

 .نهیس ی قفسه

و   دادیافرا گوش م  ی زده نم  ی ها ساکت بود. به نفس  حایمس

و   یدگرگون  حیکوتاه در توض  یدور از حضور زن، عبارت   دیشا

 .کردیم ادداشتیحال او  یانقالب ناگهان

 :پراند افرا

 ...دیببخش -
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صداکردیم  هیگر  کردن،هی گر  یب  داشت از  بود.    دایپ   شی. 

و در    زدی گوش افرا زنگ م  ی با آن سؤالش که هنوز تو  حا یمس

و مؤثر به روان او زده    ی کار  ی اضربه  شد،یاش تکرار مجمجمه 

داده    ادیفر  ی برا  ییزن صدا  ی شده بود، به ناخودآگاهِ سرکوب 

ا در  و  و    شان،ینتلف  ی مشاوره   یجلسه   نیدوم  نیبود  فوراً 

روان او را کامالً    شتریب  یفرار و فرافکن  ی جلو  ح،یناگهان و صر

 .بودسد کرده 

 :گفت کوتاه

 .راحت باش -

لحنش، افرا را دوباره به حرکت درآورد.    ی و خونسرد  تیجد

خاموش شد.   یآنبه   اشه یجان گرکم  ی زن قدم برداشت. شعله

  :شده  میکه از درون به زانو درآمده و تسل دیو نفهم

 ...آره کنمی آره. فکر م -

 :دی لرزی م شیپلک زد. صدا محکم
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به   ی ناراحتم. ه  ی لی. مطمئنم. و خکنمی ... فکر نمیعنینه،   -

خاطر داره به  ی راد ی. چه امیپسر دار  هیخب ما  “:  گمیم  خودم

کن  "اون" شروع  صفر  به  میاز   ی ه  ”؟"خودمون"خاطر  نه 

همهگمیم م...  خودم  به  ولگمیش  بزنه.   تونهینم   ی...  گولم 

 ...تونهیقانعم کنه. نم تونهینم

 :حایمس ی از سو گریمؤثر د ی ضربه کی باز

 .نداره یبیع -

 :دیماند. گنگ پرس افرا

 نداره؟  یبیع -

القا   بودنیهیبود که بد  ی آنچنان عاد  حای مس  لحن مسئله را 

 :کردیم

باهاش،    دنیجنگ  ی جا  ؟یداره که ناراحت باش  ی رادینه. چه ا -

ناراحترشیبپذ تو  ا  ی.  به  که نیاز    "خودت"خاطر  همسرت 
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نگرفته. و اگه راستشو   تونی حفظ زندگ  ی به تالش برا  میتصم

 !یکه ناراحت باش ی حق دار  ،ی بخوا

اتفاقات  ای-نشست    افرا رخ   یتوسط  درونش  در  داشتند  که 

 .نشانده شد دادند،یم

گوش    قی از طر  ی بود. هندزفر  فرمشیونی  بی در ج  لشیموبا

او با رواندرمانگرش بود و گوش راست به   ی کنندهچپ مرتبط 

م  عتیطب پرنده دادیگوش  صداخواندیم  ی ا.   ی مردم  ی . 

  ن یماش  کیاز باند    شکیآهنگ که ب  کیگنگ    تم ی. رآمدیم

 ،یستیکه اغلب متوجه آن ن  یمتن   کیمثل موز  شد،یپخش م

به  را  مخودش  وارد  او  مغز  به  نس کردی زور  و    دیوزی م  می. 

تکان افرا تکان   ی پا   ن ییرا، پا  دارهایسپ  ی پا  نیی پا  روشنهیسا

باز سراشدادیم  ی بازی و  رو  ی ایب ی.  را  تنش  رها    ی که  آن 

خرامان  کرده  وحش-بود،  نه  کنار    رفتیم  نییپا  -یو  از  و 

م  ی اجاده  دره  بود،  باالتر  متر   ی آب  سمان. آساختی که چند 

فخوش به  و  بود  زممانستیم   روزهی رنگ  داشت کم  نی .  کم 
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. آوردی تابستان را از تن درم  ی و رخت کهنه  انداختیمپوست  

 .هوا ملس بود

نبود.   شانکدام چی و متوجه ه  دانستی را م هانیا  ی افرا همه   و

  ر ی در خود گ  یعنیبود.  توسط درونش قبض شده   داًیزن شد

 .افتاده بود

  ز یچ. همهدانستیچه شده و هم نم  دانستیبود. هم م  گنگ

کند،   لی از آنکه روان رنجور او بتواند درک و تحل  ترعیسر  یلیخ

 .اتفاق افتاده بود 

آورده بود.    شیبه رو   پردهیرا ب  اشی واقع  یِناراحت  حای مس  اول

به پذ  رفتنینپذ   ی جادوم  از  فرار  ب  رشیو  قبول    اریاختیآن، 

حقکرده  که  مس  نیهم  اشی ری دلگ  قتِیبود  سوم   حایاست. 

 "خودش"  کهنی از ا-  ی زیچ  نی ندارد که از چن  یبیگفته بود ع

 !ناراحت باشد -ستی ن یعل لِیدل
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  ودوساله یس  ینداشت که زن  یب ینداشت؟ واقعاً؟ ع  یبیع  واقعاً

  ی نداشت که زن  ی بیحد خودخواه باشد؟ ع  نی و مادرشده تا ا

او   با دردبزرگ -مثل    ر یدلگ   ی اکودکانه  زی چ  نیاز چن  -شده 

  لِ ی که دل  ردیرا بپذ  نیا  توانستینداشت که نم  یبیباشد؟ ع

و    ی صبور  ی عااد  ی نداشت که با همه   یبیجداً ع   ست؟ین  یعل

 د؟ یایکنار ب  یکوچک  نیبه ا  ی زیبا چ  توانستینم  اشی سرسخت

بود    یتیاهمیب  ی شکسته  ی مثل قطعه  "کوچک  زِیچ "  نیهم  و

 ی . مثل نخ لباسانداختی که تمام دستگاه روان او را از کار م

 "کوچک  زِیچ"  نی . همکردیم  ری بسته گدُمَل  یبود که به زخم 

 .بود چاندهیبزرگ او را مثل کالف درهم پ ی زهایچ ی همه 

که   ی اکه از لحظه   ردیبگ  دهیرا ناد   نیا  توانستی اما، نم  حاال

  جور کیبود. نفسش آزاد شده ”نداره. ی بیع“گفته بود:  حا یمس

که   ییهاوقت  هیشب  قاًیگرفته بود. دقدربرش   ی درون  یآسودگ

 ی بدش را مخف  ی روزها از ترس مادر نمره   ی امدرسه بچه   کی

فهم از  پس  مادرش  بعد،  و  باشد  دعوا  دنی کرده    ش ی ماجرا 
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باشد:   گفته  و  دفعه   یبی ع“نکرده  ب  ی نداره.  تالش    شتر یبعد 

 .و فلج از بهت، و واداده  جیگ قدرن ی؛ هم”کن.

 :گفت کرد،ی را مرتعش م  شیکه صدا یتپش قلب با

 .هیر یگبهونه ای یخواهاده یز کنمیمن فکر م  یول -

 .صداقت  ی لحظه 

 :دیدانست روان افرا سپر انداخته. پرس  حایمس

 چرا؟ -

باال  افرا پدیرا جو  اشیی لب  به   ی نی . جندیکش  یشانی. دست 

تو م  ی شوم  نفس  که  بود  م  دیکشیحلقش  تکان  . خوردیو 

 :دم گرفت قیعم

آگاه - با  عل  ی من  با  گذشته  از  چون   یکامل  کردم  ازدواج 

  دم یفهمکم  ... خب، کمیدوازده سال زندگ  یعاشقش بودم. ول

رو مجبور    یداشتن کسبا دوست   شهینم“  ه،یکه به قول مرض

رو مجبور    یمن دوستش داشتم اما نتونستم عل  ”یکن  ی زیبه چ
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  ن ی! اون هوامو داره. حتا اهیمرد خوب  یلیخ  یکنم که... خب عل

 ی سع  یلی. خ رمی مشاور کمک بگ  هیاون بود که ازم خواست از  

  فه یرو در حد وظ  کنهی که برام کرده و م  ییکارا  ی کردم همه 

ول  لیتقل م  یبدم.  همه  هیرحمیب  کنمیفکر  بگم   ی که 

 .نبوده  فهیهاش از سر وظمحبت 

 .گری اعتراف د کی

 :هنوز محکم بود حایمس ی صدا

 ن؟از سر عالقه  یکنی پس فکر م -

 :دار و ملتهبافرا هنوز رعشه  ی صدا و

  ای هست    ممیتیهرحال آدم به دخترعموش که . آره. بهدیشا -

اون   یحس  چیبگه ه  تونهیم  ی. ککنهیبه همسرش محبت م

 ست؟ یپشت ن

 :کرد دییکوتاه تأ حایمس

 .درسته -
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به    کندی که آدم را وادار م  یساکت ماند. از آن نوع سکوت  بعد

 .افکار و احساسات خود ختن ی ر هیدار ی دادن و رو ادامه 

 :ختیر  هیدار  ی ادامه داد و افکار و احساسات خود را رو افرا

کنم. من عشق داشتم؛   یاما... اما من نتونستم خودمو راض -

اون فقط محبت داشت و داره.   ی . ولدادمیعشق م  یمن به عل

کاف  ی برا  نیا ه  یمن  م وقتچی نبوده  حس  حس  کنمی.   ...

ز  نیا  کنمیم ممهیخواهاده یاز  اول  از  من  چون    مدونسته ی. 

 ...من ازش ی. ولستیعاشقم ن یعل

کرد    ر یهم دوخته شدند. حتا زبانش گبه   ش یها. ناگهان لب ماند

 .کلمه قفل شد یواقع ی . به معناشی هادندان ی ال

 :کمکش کرد حایمس

 ؟یخواستیازش عشق م  -

عل  خواست؟یم از  م   یاو  برا  خواست؟یعشق  ماجرا  او    ی نه. 

ا  ترده یچ یپ افرا  ها بودحرف   نی از  نوجوان خام و احمق   کی. 
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اول هم م از همان  و   ستین  یآدم عاشق  یعل  دانستی نبود. 

چ او  از  بزرگ  ی ز ی واقعاً  چ  یبه  ب  ی زیعشق،  آن،   یِکرانگیبه 

 .خواستینم

 ی امحبتِ صرف و عشق هم مرتبه   نیب  خواست؟ی ... چه مپس

داد؟ با چه    حشیتوض  شدیبود؟ چه نام داشت آن؟ چطور م

 ف ی توص  همنیداشتن؟ نه. اکرد؟ دوست  انشیب  شدیم  ی اواژه 

 .نبود یدرست

آنچه   حیتوض  ی برا   یعبارت  ایکلمه    افتنیزن وامانده از    ذهن

. تمرکزش از دست رفت.  دیبر  خواست،یکم داشت و آنچه م

 :تقال کرد شانی شد. پر شانیپر

 نوی کردم هم  ی. پس سعشهیکه نم  دونستمی. من مدونمینم -

اون  رمیبپذ که  بقبولونم  خودم  به  درونگرا   ه ی.   ی مرد 

توقعمو برآورده کنه، نداره؛    کهن یست و توان اخورده شکست

نداره!  یحس خاص چ یتوان ابراز احساسات نداره چون اغلب ه

کردم   یبتونم ازش جدا بشم سع  کهن یا  ی نتونستم. بعد برا  یول
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هم   رمیبپذ وظ  شهی که  انجام  ول  فهیفقط  ولیکرده.   نیا  ی... 

حفظ   مونویاون ازم خواسته زندگ  ست؟یدر حقش ن  یانصافیب

خودمون تموم   ی برا  مونویزندگ  شیها پ من مدت  ی. ولمیکن

اکرده  حاال  حاال...  عل  کهن یم.  دارم   "من"خاطر  به  ی دوست 

ن بهونه  باشه،  دوباره  شروع  چون   ست؟یخواستار  بهونه، 

 ...... چونکنمی ... چون حس متونمینم

آدم  شیصدا حال  مثل  حالتش  شد.  خفه  و  در    یشکست 

کلمات  ی مغز  ی سکته  ی آستانه  از   مفهومیب  یکه  پراکنده  و 

 .بودشده  پرند،یم  رونیدهانش ب

داده   حایمس انگار  حرف   ی هاکه  از  را  در  ی هاالزم    افتیاو 

 :بود، مکثش را تمام کرد کرده 

 !یبکش قیچند تا نفس عم  خوامی ازت م -
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به  ارتر یاختیب  افرا مغزش  نکند.  اطاعت  که  بود  آن   ی جااز 

سربازفرمانده  مثل  حاال  دستور بهآماده   ی بودن،   ی خدمت، 

 .. دم، بازدم. دم، بازدم. دم، بازدمکردی گرفته بود و آن را اجرا م

ازهم   یاندک ذرات  گرفت.  پراکنده   ختهیگسآرام  روانش    ی و 

 .و منسجم شدند   کپارچه یدوباره 

  کهن یاز ا  ی: تو ناراحتمیروشن دار  ی نقطه  هیافراجان! ما    نیبب -

برا تالش  از  همسرت  دوباره،    ی هدف   ،یستین  "تو"شروع 

ا"پسرته" م  کهن ی.   ه،یریگبهانه  ای  ی خواهاده یز  یکن یحس 

 یکرد   یانتخاب  هی دفاع از همسرت. تو    ی تالش ناخودآگاهته برا

مشترکت، تاوان   یخوب و بد زندگ  ساختن با  یکنیو فکر م

. بعد خسته ی کرد   ی فکر صبور  نیها هم با همانتخابته. سال 

نکردن.    افتیدادن و از همون جنس عالقه دراز عشق   ی شد

 ی همه   ی رو  ،یوجدانتو دور بزن عذاب   یبتون  کهن یا  ی پس برا

خودتو تبرئه    یتا بتون  یگذاشت  فهیهمسرت اسم وظ   ی هامحبت 

  ی به ازدواجت. ول   دادنان یپا  ی برا   ی و به خودت حق بد  یکن
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برگشته  دوباره  دار  ی حاال  دوباره  روند سابق.  به   ی به همون 

م  حق  به  ی دار  ؛ی دیهمسرت  راض خودتو  به   یکنیم  یزور 

نتونسته  ی زیچ   رفتنیپذ سال  دوازده  چون    ش،یریبپذ  ی که 

بجنگه    تونیزندگ  حفظ  ی بار همسرت خواسته برا  نیاول   ی برا

حاال که رخ داده،    ،ی بوده   ی زیچ   ن یها منتظر چنو تو که سال 

 .رفتنشیبه پذ ینش یو راض ی ری بگ شدهیند آدی دلت نم

زد! و   ادیرا فر  نی افرا ا  ی درون جمجمه   یی؛ انگار صدا”!قاًیدق“

گره م  یانگار  در  انگار    اشنهیس  انیکور  و  شد.  از    یکیباز 

ال پ   نحل یمسائل  فهم   اش،ی وجود  ی ده یچ یو  و  و    ریپذساده 

 .قابل حل شد

تک   زن موافقت  از  سلولگنگ  توض  ی هاتک  با   حات ی تنش 

تک   ی جور-  حایمس انگار  سلولکه  از    ی هاتک  پس  تنش 

شان زبان   بودند که  افتهیرا    یتن، باالخره کساز صاحب  ی دیناام

  :دی، پرس-داده بود صی و دردشان را تشخ ده یرا فهم
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  ا ی   خواهماده یز  کنمی حس م  کهنی... ادیگیم  یعنی...  یعنی -

 درواقع احساسات کاذبن؟  کنم،یم ی ریگبهونه

 :دیکش ی نفس بلند حایمس

 ی فرار نکن. تو دوازده سال تالش کرد  تیاز ناراحت   گمیمن م -

نتونست ه   ی سرد  یاما  رو  فکر  ی ریبپذ  جورهچ یهمسرت   .

م  یکنیم بعد  به  االن  قبولش   ای  ؟ی بد  ریی تغ  نویا  یتونیاز 

بار خواسته    نیاول   ی فقط چون همسرت برا  یکنیفکر م  ؟یکن

برا کنه  تالش  زندگ  ی که  هم  یعنی  تون،یحفظ    ز یچه قراره 

 متحول شه؟ هوهی

در  افرا ب  ایبود،    ا یمثل  مدام  ستاره.  و    ن یمثل  کامل  فهمِ 

سوسو    شد؛ی. مدام محو و ظاهر مخوردیتمام موج م  دنِینفهم

رخ  زدیم درونش  در  آنچه  درک  از  عاجز  دوباره  هم  حاال   .

 :دیپرس جیپلک زد و گ داد،یم

 بهش فرصت بدم؟ دینبا دیگیشما م یعنی نی . افهممینم -
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 :را توأمان داشت   ت یلبخند و جد حایمس ی صدا

نم - تصم  ی ز یچ   نیهمچ  تونمیمن  تنها   ی رنده یگم یبگم. 

احساست رو   خوامی . من فقط ازت مزمیعز یتو، خودت  یزندگ

اون تحول رو    یتونینظرت نم. اگه به ی ریو اونو بپذ  یبشناس

ا   ی تو برا  یلزوم  ،یکن  جادیازدواجت  به    دادنان یپا  ی نداره 

 ی سؤال ببر   ری همسرت رو ز  ی هاکل محبت مشترکت به   یزندگ

  ها ی ری دلگ  ازها،یها، نخواسته  دی . بای روشون بذار  فهیو اسم وظ

  زان ی. اگه اون می ریو اونا رو بپذ  یرو بشناس  تی زندگ  قتیو حق

م  یعشق در  ی خوای که  همسرت  از  لزوماً    ،یکنینم  افت یرو 

دادن وجدان . پس دست از عذابستین  تیخواهاده یز  ی معنابه

  کنه ینم  یشروع کن. فرق  رو   دی تالش جد  هیبه خودت بردار و  

که تو اونچه    نهیاتمام ازدواجته. مهم ا  ایشروع    ی تالش برا  نیا

و اونچه که    شهی اونچه که م  ،ی خوای اونچه که م  ،یکه هست

 .ی بساز تونده ی اونا آو بر طبق  یرو قبول کن شهینم
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 گر یموج نزد. د  گریشد. د  لیشد. تکم  رورویتکان خورد. ز  افرا

شد. افرا    میو سپس محکم شد. ترم  دیسو نزد. روشن شد. لرز

شگفت به د  ی زیانگطرز  کرد  چ  گریاحساس  درد    ی زی از 

و د  فتاده ین   ریهزارتو گ  کی  ی تو  گریو د  کشدینم   گر یاست 

گر  جیگ نم   انیو  به جواچرخدیدور خودش  ناگهان  افرا   ب . 

 .دیرس

 :گفت

 .که تالشمو بکنم نهیمهم ا -

 :گرفت دییتأ و

 .قاًیدق -

ا  لبخند دانست  زد.  لبخند  اما  شد  جمع  خودش  در   ن یزد. 

عالم    ک یو    دیسؤال جد   ایدن  ک یخود سرآغاز    دیجد  یآگاه

تاب آورده شوند    دیبه جواب برسند و با  دیدرد تازه است که با

زد. چ  یول زاده شده   ی زیلبخند  نمدرونش   توانستیبود که 
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 ی زیچکه دوستش دارد.    دانستیآن را درک کند اما م  ت یماه

 ی ن یدر درونش بود و جن  ی پسرک روز  کهنیا! مگر نهنیَمثل آر

تصور در    رقابلی غ  ی درد  دیآمده بود و نوناشناخته و بدموقع

 !بود و باز افرا دوستش داشت؟ دهنیآ

 ؟ی گفته ی زی به همسرت چ تیناراحت  نیتو از ا یراست -

 :به خود آمد. کوتاه جواب داد  حایسؤال مس با

 .آره -

 نشون داد؟ یخب؟ چه واکنش -

 :دیکش  شیابرو ی انگشتشانش را به باال نوک

عل - صادق  یخب...  و  روراست  مهیآدم  اول  اون  که   گفتی. 

. بعد گفت از صفر شروع  بفهمه. بعد..  مویناراحت   لیدل  تونهینم

نکرد. فقط خواست دوباره    یخاص  ی ابراز عالقه   چی. بهم همیکن

 .ادیوجود بعالقه به نیا دیتا شا میهمو بشناس

 :گفت یـ ”هوم“  حایمس
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 .از احساسات خودش مطلعه یخوبمعلومه همسرت به -

را حس کند، مثل    اشی واقعاً در آن لحظه خستگ  کهنیای ب  افرا

  ضش یمر  ی تر از خود او از دردهاکه مفصل   ماریب  ک یهمراه  

و از    ستادیاز روان خود ا  رونیب  دهد،یم  حیپزشک توض  ی برا

 :روان خود گفت ی دردها

ول  طورن یهم  شهیآره، هم - ن  یبوده.   شهی. من همستمیمن 

داشته  متضاد  و  مختلف  حس  تا  مهزار  احساس  م.  االن  ثالً 

شروع خسته   کنمیم صفر  از  جون  و  ول م  ندارم.    ی کردنو 

از صفر شروع    دی بمونم، با  یچه با عل  رم،ی هرحال چه طالق بگبه

هم    کنم،فرار    ی زندگ  نیهم بخوام از ا  شهیباعث م  نیکنم. ا

بشم چون توان ندارم تمومش کنم   مشیبخوام تسل  حالن ی درع

از   دمی. هم ناامامی دی و ناام  دیام  نیحالت ب  هیو... . درضمن تو  

نباشم چون   دواریام  تونمیبشه از نو شروع کرد، هم نم  کهنیا

 !حرکت مثبت انجام داده هی یبعد دوازده سال عل

 :زد. لبش کج شد خندطعن
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 .دارم ی زیبه چه چ  یچه حس دونمینم -

 :اما نرم بود تعارفیمسلط و ب حایمس  لحن

و تمام   ی دوش خودت گذاشته   ی شدت بار رو. تو بههیعیطب -

و    ح یو توض  هیوجدان و توج عذاب  عالمهک یروانتو صرف    ی انرژ

کامالً   یکنیکه حس م  ی ایخستگ  نیپس ا  ی سرکوب کرده 

کردن  بار، مصرف   نیتوانت و ا  ی ابیبه باز  ی دار  از ی. تو ن هیعیطب

برا خودت.   رددرمو  ی ریگم یو تصم  رشی شناخت و پذ  ی اون 

م منظورم  باشم.   خوامیم  ؟یشیمتوجه  روراست  باهات 

حرف اون از  که  اجور  تو  مشکل  کردم،  برداشت  که   نهیهات 

همسرت    ی . درواقع دوازده سال برایباش  "نفر دوم"  ی خواینم

که حتا حاال هم که بحث    ی دلخور  نیو از ا  ی نبوده   "نفر اول"

زندگ دل  تونیحفظ  بازم  شده،  اول"،  یاصل   لِی مطرح   "نفر 

نفر "خودتم  ی بگم تو حتا برا خوام ی... افراجان! می. ولیستین

مشترکت، همسرت و پسرت فکر    ی. تو به زندگیستین  "اول

و   ی زی چ  ی تمام خودت رو برا  ؟ی پس خودت چ  ی ول  یکنیم
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و   جیگ   نیخاطر همو به  ی از خودت مصرف کرده   ریغ  یکس

همه   ی مردد مو  فکر  ن  ی زیچ  هی  یکن یش  ست؛  یدرست 

دار   ی درد   هیش  همه  اونی درونت  م.  چطور  از    یتونی وقت 

  "نفر اول "و    یاصل   لیکه تو رو دل  یباشهمسرت انتظار داشته 

وقت ا  ی بدونه؟  در  نو یخودت  خودت  چطور   ،یکنیم  غ یاز 

بق  یتونیم خودت   دیبا  ؟یباشداشته  ی انتظار   نیچن  هیاز  با 

.  ی ریبپذ  وخودت ر  دی. بایخودت رو بشناس  دی. با یمهربون باش

موقع  اون  تردو  تمام  جواب  به  که  سؤال   دهایست  هات و 

ب  یتونیم  یراحتو به  یرسیم تا راه  نیاز    ی که جلو  یهزار 

 ی نتویو م  ی که باهاش سازگارتر  ی رو انتخاب کن  یروته، اون

. درضمن مطمئن ی ریو درد و تالشش رو بپذ  تی مسئول  ی همه 

قدر  اون  ،ی ریبگ  یمیهر تصم   ،ی مرحله برس  نیبه ا  یباش وقت

درست خواهد بود که همه بهش احترام خواهند گذاشت چون 

 .ننیبیتو رو توش م ی و عزم و اراده  تیقاطع
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کردند.    یخداحافظ  یکِ  دیبود که افرا نفهم  نیکه افتاد ا  یاتفاق

 .هاست قطع شده استتماس مدت  دانستیفقط م

دهد که    صینتوانست تشخ  هیچند ثان  ی خود که آمد، برا  به

برخاسته و  یاز کِ آمدینم ادشیجنگل است. درضمن  ی کجا

به اطراف انداخت، محکم    یاهرا آغاز کرده بود. نگ  یزنگشت

دست و  زد  پ  یپلک  از  دیکش  یشانیبه  فلجش  ذهن    ک ی. 

 یدرمورد او که هوش خوب  نیساده بازمانده بود و ا   یابیریمس

اتفاق    کیداشت،    ییایجغراف  ی هاجهت  ی خاطرسپار به   در

 .معمول نبود

کش   بلند ا  دینفس  به  بازدمش    نیو  و  دم  که  کرد  دقت 

را باز    شیهارا بست و گوش  شی ها. چشمدی. لب جواندده ی لرز

صدا م  ی کرد.  هم آمدی مردم  همان  اما  دور  و  بود  گنگ   .

صدا  ی برا   توانستیم باشد.  نشانه  ه  تری قو  ی او   ی اهو ی اما 

 .شد قیردشدنِ رودخانه بود. افرا در آن دق
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م  دوباره افتاد،  راه  کدام دارد    دانستیکه  قدم  به  طرف 

نبودند. ذهنش اما هنوز    جیگ   شی هاالاقل گام   گر ی. دداردیبرم

 .آوردیم ادیکم داشت به بود و کم  ری درگ

م“بود:    ده یپرس  حایمس عشق  برا   ”؟یخواستیازش  افرا   ی و 

مرتبه   دنیرس به  او،  فکر   نیماب  ی ابه جواب  و عشق  محبت 

 ی نقطه  نیبود. ا  دهیو ذهنش بر  افتهیآن ن  ی برا   یکرده، اسم

 .بسم اهلل ”ب“آغاز بود. 

 ”.ینفر دوم باش  ی خوایکه نم  نه یمشکل تو ا“گفته بود:    حایمس

 .بود. نقطه، سرِ خط انیپا ی هم نقطه  نیو ا

بود و   ی. خط خالیآن بود ول  جِی. گی بود سر خط بعد  دهیرس

سف سف  دیکاغذ  مغزش  و  تو  دیبود  خودکار  و  دستِ   ی بود 

 !؟”بسم اهلل“بعد از آن  نوشتیم دیمعطل. چه باش ول ذهن 

به    ی سر  هیاز    ی بخوا  یوقت“   ،یبرس  یقطع  ی جه ینت   هیداده 

معادله فکر    هیهاست. به  و شناخت اون داده  یکار بررس   نیاول
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با مقدارها  دیکن.  دار  ییاز  ا  ی که  مقدارِ  ا  کسی به    گرگ یو 

 ” اول؟ یکنیم  کاری. چیبرس

 ”.کنمی عبارت معادله نگاه م به“

با  دیبا - نگاه کنم.  نگاه کنم. کجا   دیبه عبارتش  به عبارتش 

 ...به دیکجا مثبته؟ با ه؟یمنف

 .هم  شی هاو زمزمه  دیبر کبارهی نفسش

که از ذهنش گذشته بود، مربوط   ی امکالمه  آمدینم  ادشی  حتا

  یاضیبا آزاد ر  یوقت  رستان؟یدب   ؟ییراهنما  بود.  یبه چه زمان

 ن ی. مهم اکردیهم نم   ی. فرقدانستی...؟ نمای  کرد؟ی م  نیتمر

کوتاه بود که   ی مکالمه   نیدر ا  ”ذهنش   ی دیسف“بود که جوابِ  

در افرا بود.   ی. انگار کسودب  دهی پر  رونیاش بناگهان از حافظه

فرمانِ   ارتریهوش  یکس پشت  نشسته  و  خودش  از 

زن، به   ارِیهوش ارِ یناهش ی ناخودآگاهش. و آن کس، آن نسخه 
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آرام خودآگاهِ او را  داشت آرام   ی بود و سع  دهی رس   ییهاجواب

 !آگاه کند

 ی اضیمجبور بود با ر  دیشا  یبود. ول  یاحساس  ی معادله   کی  نیا

 .حلش کند

 نه یمشکل تو ا“گفته بود.    حایمعادله چه بود؟ آنچه مس  عبارت

 ” .ینفر دوم باش ی خوایکه نم

کند.    شی دایکه نتوانسته بود پ  ی اچه بود؟ آن کلمه  مجهول

 .عشق و محبت  نیب ی آن مرتبه 

 .دانست ناگهان

که -عشق    نیو بنشاند ب  اوردیرا ب  ”نفر اول بودن“  توانستیم

داشت و   یکه عل ی زیچ-و محبت  -خواستینم  ی آن را از عل

 .کند اشیراض  توانستینم

  کی تر از حل  بود. حتا راحت  ن یاش هم بود. همه   نی. همبله

 .دیفهمیمعادله بود. حاال م
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را به آزاد نگفته بود؟   نینفر اول باشد. مگر هم   خواستیم  او

به پسرعمو/ برادرشوهر/ برادرش نگفته بود که دلش    یشانیبا پر

که قبل از هر کس    یکس  م؟یخون مستق   کی   ی لک زده برا

 .به او فکر کند  ی گرید

لبش   ی رو  یغی. لبخند پردرسوختی م  شیموها  ی شهی. ردمان

 .نشسته بود

قدر بزرگ بود که آن چشمش بود و آن  ی درست جلو  جواب

ند چ   دهیرا  مرضش  بود  گفته  آزاد  به  خودش  و   ستیبود! 

تمام دنبال مرضش گشته    یِجیمدت با گ  نیتمام ا   حالنیباا

  !بود

ا  چه را م  شهیهم  ؟یآدم  ن یبود   شه یهم   ی ول  دانستیپاسخ 

م خودش  دور  بدیچرخیفقط  جهان  هودهیب  ی هودهی.  گردِ   .

 !در خانه است اری دیدیکور بود و نم کهیدرحال  گشتیم



928 
 

  ان یبه تأسف تکان و اجازه داد جوابِ تازه در ذهنش جر  سر

 .دیرا که بهش خورده بود، بگشا ییهاکند و قفل  دایپ

 .ردیبپذ دیگفته بود با حایمس

 .رفت یپذیم دیبا

ول  ودوساله یس  او مشکل   یبود.  پس  از  بود  نتوانسته  هنوز 

. هنوز  آزردیو هنوز همان تله روانش را م  دیا یبرب  اشیکودک

 قاً ی. دقبردی ور مو آن   ورنیقلبش را با خود ا  ی تو  ی همان حفره 

! درست از  کردیکار را م   نیو نه سال بود که داشت ا  ستیب

 .زمان مرگ مادرش

 ی دنیقلب دخترش کمرنگ و ناد  انیم  ی عاصم بود، حفره  تا

کرده    ترق ی چاه را عم  نیخود عاصم ناخودآگاه ا  حالنیبود. باا

  ی . افرا تماماً معنا خواستیاو را م  شهی افرا هم  ؟ی بود. چطور

هم و  بود  م  شهیغربت  را  اما خواستیپدرش  عاصم   .

زندگ  شهیهم   توانستینم نصف  و    یِباشد.  بود  جنگل  مرد 



929 
 

مرد را گرفته بود. پس   یعاقبت همان جنگل هم تمامِ زندگ

طور که  پدرش زنده بود هم، تمام و کامل، آن  یافرا حتا وقت

 .نبود ”نفر اول “قلبش پر شود،  ی تو ی حفره 

  .غربت بود. خودِ خودِ آن ی از عاصم هم افرا خودِ واژه  بعد

ن  کسچی ه  ی برا  بیغر اول  غرستینفر  مادرِ   ب ی.  و  پدر  به 

پدر و   یبه حال خودِ ب  سوزدیو دلش م  کندینگاه م   گرانید

دفاع از برادرش با قلدرها   ی برادر برا  ندیبیم  بیمادرش. غر

اگر    کهن یاز حسرت ا  زنند یم  خ یو چشمانش    شودی م  زیگالو

اش را از  ندارد که الاقل جنازه   ی هم برادر   رد یدعوا بم  کی  ی تو

 ی خواهر با خواهر حسود  ی حتا به دعوا  بیبردارد! غر  نیزم

 .ستی ن کسچیکه نفر اول ه  داندیم  بی. غرکندیم

عظ  افرا و  عاصم  نبود.  فه  م یهم  تمام   مهیو  فرزندانشان  و 

 ست توانیتالششان را کرده بودند که او احساس غربت نکند. نم

 .باشدگله داشته  کدامشانچ یاز ه 
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پذ  ی نقطه  نیا  حالنیباا و  با  رش یصداقت  پس   د ی بود. 

 ی هرگز آن خأل تو  انشیاطراف  ی هاتالش   تِیکه نها  رفتیپذیم

 .ی مادری قلبش را پر نکرده بود. و آن خأل از چه بود؟ البته از ب

 .دانستی حاال م افرا

دلتنگش    وقتچی. واقعاً ه آوردیواقعاً مادرش را به خاطر نم  زن

 .او را درست نشناخته بود وقتچ ینشده بود چون ه

بود که   ی جواب قفل بزرگ روانش همان مادر  دیدی اما م  حاال

نبودنش    اینداشته    ازیقدرها هم بهش نآن   کردی فکر م  شهیهم

 !مسئله نبوده شیبرا

  ی که فرق  دیدی. مدیدیحاال داشت م. بود. مسئله بود. افرا  چرا

دنکردینم از  و  بود  سالش  فرق  ای. سه  نه،  . کردینم  یپرت؟ 

به  مادر  هرگزخوب   کیهرحال  مرگ  قلب   ینشدنزخم  به 

بود.   زده  دختر  روح   یهرگزپرنشدن  ی حفره   کیکوچک  در 

 .کرده بود جادی افرا ا ی سالهسه
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 ی همان تله   ری. هنوز اسیو دو سالگ  یبود. در س  نجایحاال او ا  و

اسیکودک نم  یغم  رِ ی.  غم  را  آن  حتا  از  دانستی که  غافل   .

 !تر بودغم  گرشید ی هاغم ی غمش از همه  نیا کهنیا

غم بود که او را شکل داده بود. افرا را وادار کرده بود از    نیهم

- پدرش شود تا فقط حس کند    ی زن خانه   یو نوجوان  یکودک

 ی کی  ی و برا  ستین  بیدارد و غر  ی اکه خانه  -فقط حس کند 

  اش ی غم بود که نگذاشته بود افرا از زندگ  نینفر اول است. هم

 .ندقناعت ک یباشد و به محبت و مهر عل یراض

 دوستش داشت؟  یمحبت داشت؟ مهر داشت؟ اصالً عل یعل

زن   نیبا ا  یداشت. البته که داشت. سنگ که نبود! از بچگ  بله،

به   ی اعالقه   چیبزرگ شده بود. سنگ که نبود تا ه   ودوسالهیس

 !باشدافرا نداشته 

 ...فقط
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  ی نبود که بتواند روح افرا را راض  ی زیاش چجنس عالقه  فقط

عل کند.  درمان  بق  یو  مثل  افرا   هیهم  داشت.  دوستش 

بق  خواستینم مثل  را  او  ن  هیشوهرش  او  بدارد.    از یدوست 

  شه ی باشد. او همدوست داشته   گر ید  ی او را طور  یداشت که کس

 !داشت ازین یدوست داشته شدن لعنت گریطورِ د نیبه ا

 ؟یبا عل اشی زندگ و

عاصم    ینفرِ اولِ ذهنش بود. از وقت  یمرد بود. عل  نیعاشق ا  او

  ی به عل  یافرا دودست  ی مانده یرفته بود، ذهن و قلب و روح خال

 !بود  یعل یِ. او عاشقِ لعنتردیبود تا نم ده یچسب

. ست یکه ن دانستی . مستیعاشقش ن یکه عل  دانستیم یول

. گفته بود سازدی. با خودش گفته بود مدانستی از اولش هم م

. اما نبود. ستیکاف   شیباشد براکه محبت او را داشته   نیهم

با  -  یکه ازدواجش با عل  دیفهمینبود. نبود. چرا؟ چون افرا نم

تکرار    قاًیدق  -باشدقلبش    نفر اول  توانستیکه هرگز نم  ی مرد

 !بود اشیهمان روند کودک
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 ی اخانه   کهنیا  ی برا  کَندیجان کنده بود. افرا واقعاً جان م  او

کارداشته  هر  عاصم  نبودِ  ترسِ  از  افرا  را.  پدرش  و   ی باشد 

مسئولکردیم افرا  بچگ   یزندگ  کی  تی.  از  بود   رفتهیپذ  یرا 

برا درنها  کهن یا  ی فقط  و  باشد.  پدرش  اول    ی زندگ  تینفر 

 .بودکرده چیرا ه شی هاتالش ی همه 

 ی جان کنده بود تا برا   قاًیهم دق  یبا عل  اشیافرا در زندگ  بعد،

باشد. صاحب محبت او   شیبرا  یباشد. زن خوب  یاو خواستن

درنها و  درنم  ی زی چ  شهیهم   تی باشد.  او    آمدیدرست  و 

 وقت چ یکه قلبش ه  لنگد یم  اشی کار لعنت  ی کجا   دیفهمینم

 .ردیگیآرام نم

آلود و منفعالنه و بغض  دیدیاش را م. همه دیفهمی اما م  حاال

 .رفتیپذیم

نکرده    ی کارچی و دو سال ه  یس   نیبود و در ا  ودوساله یس  افرا

خوردن دائم در پرکردن و شکست  خود یوپازدن ببود الّا دست 

 .خأل قلبش 
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دست  اشه یگر تو  یگرفت.  را  و   ی دلش  بود  گرفته  مشت 

 .عالم بود ی نه یس  نیترتنگ  اشنه ی. سچالندیم

ا  ینیسهمگ  قتیحق ا  دانستیم  گرید  کهنیبود.   نیتمام 

تا عقدهها تالش کرده سال   م ی ترم  ایدلش را دور بزند    ی بود 

م درآخر  و  حقهمه   دیدیکند  بوده،  پوچ  واقعاً   قتیاش 

 .بود ینیسهمگ

دست   به خال  شیهاکف  کرد.  تمامِ    ینگاه  تهِ  بودند. 

زندگ  یدو دست خال  شی هاکندنجان و  با  ی ایبود  از    دیکه 

 .کردیصفر شروعش م 

فقط    فتاد،یخورد. ن  ی دررفت. سکندر  شی پا  ریاز ز   یکلوخ  تکه

زم به  دست  و  خورد  برا  ن یتلو  در  سقوط  ی گرفت  نکردن 

 .دره بیسراش

  ی نگاه کرده و خال   اششدهیبود. باز به دست خاککرده   یخال

خودش را نجات   دیشده بود. خودش بود. خودِ خودش که با
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هدادیم ه  کسچ ی.  ه  کسچ ینبود.  افرا  نبود.   وقت چ یهرگز 

. خودش بود ندازدی او برا نداشت که بتواند خود را گردن    یکس

 .شهیهم

 د یبشناسدش. با  دیگفته بود با  حایکه بود؟ مس  ”خود“  نیا  و

اردشیبپذ خب؟  نجات   نی.  باخود  چطور  را   دی دهنده 

 شناخت؟ یم

  یی شد. جا  یو سرش دوباره خال  دندی سوت کش  ش یهاگوش

  .درست پشت گردنش سوخت از سرما

خودش هم نفر   ی گفته بود او حتا برا  حایآمد که مس  ادشی

. راست هم گفته بود. کامالً راست گفته بود. مگر نه ستیاول ن

 ی را راض  گرانیکرده بود تا د  نیعمرش را صرف ا   ی همه   کهنیا

که نفر اول    یگرانیرا که دوستشان داشت. د  یگران ینگه دارد؟ د

 .باشد. و نبود انذهنش بودند و آرزو داشت نفر اول ذهنش
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م  کسچ یه  ر یتقص افرا  واقعاً.  نبود  خودش دانستی هم  اوالً   .

گذاشته   یعل  یرا بشناسد پا به زندگ  اشی درد اصل  کهنیبدون ا

گنگ از او طلب کرده    یدلش را با زبان  ی عمر عقده  ی و همه 

  تر ق یبود که پر نشود، عم  ی احفره   نیچن  تِیخاص  نیبود. دوماً ا

 .شود

مگفتیم  یعل نم  گفتی.  را  او  مفهمدی منظور   گفتی. 

چ  فهمدینم م  ی زیچه  آزار  را  علدهدیافرا  و  درست    ی. 

 ی زی خودش هم اصل چ  شی پ  یقی. افرا تا قبل از دقاگفتیم

 .شناختینم خواست،ی را که م

 .کسیهم اصل ماجرا. مقدارِ ا  نیا حاال

به بهبود   ی دیام  تواندی هرگز نم  دانستیچه؟ چون م  اشهیبق

 نشست؟یعقب م  دیباشد، باداشته  اشنهیس  انی باز مچاه دهان

از خودش و توقع گنگش است؟ همانچه    رادیکه ا   رفتیپذیم

 اش؟یسر زندگ  گشتی برم رفت؟یپذیکه داشت را م
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 ” .نه“

مجهول    کی  ”نه.“:  گفتیقاطعانه در وجود او بود که م  ی زیچ

 .بود گرید

م  چرا عل   توانستینه؟  با  بگو  یبرود  کند.    ن یبب“  د،یصحبت 

مرا   خواهمی. میبهم توجه کن  خواهمیاست که م  نیا  هیقض

اگر تالش    یول  ی خوبم کن  وقتچ یه  یتوانی. نمینفر اول بدان

 کنمیم  ی، من هم سع-نیَنه آر-  یخاطر من بخواهمرا به  یکن

 .واقعاً توانستیم ”زخم دائم را خفه کنم. نیا

وسط درست   نیا   ی زیچ   کردی. هنوز حس مخواستی نم  یول

دل زن زانو  گذاشتیبود که نم ی زیچ انیم نی . هنوز استین

 .ردی را بپذ اشی بزند و زندگ

نه؟ چرا؟ آخ... چه بود   ی بود آن؟ چه بود؟ چه بود؟ چرا عل  چه

 ؟ یآن لعنت



938 
 

  ی بهش الهام شد. جواب سؤال  کباره ی. انگار  دیناگهان فهم  افرا

آمد،    شی پ  یآسانرا در مشت گرفته بود، به   شی ها گلوکه مدت 

 .افرا کرد م یزانو زد، نقاب از چهره برداشت و خود را تسل

تودندی لرز  ش یزانوها قلبش  کوب  ی .  باعث   دیگوشش  و 

 .به لبش آمد ز یآمه یمعنادار و کنا ی شد. لبخند اشجه یسرگ

 شناخت؟ یخودش را م دیبا

اول  نیا  خب، بزرگ   نیهم  افرا    نیتر و  به  کیقدم:  شدت زن 

 .بود یاحساسات

بود. چرا؟ چون فرار کرده   ی زیچ   ن یچن  رشیعمر از پذ  ی همه 

م م  خواست یاگر  احساساتش  با  دانیبه  همان   دیدهد،  از 

 .شدیم انیگرشه یزده و هم غربت ر،یگگوشه ی ابچه  یکودک

از مادرش    ی هرحال درد بود. حتا اگر تصوربه  ی لعنت  ِیمادریب

مادر دارند و او    شیدخترعموها  دیدیکه م  نی هم  داشت،ینم

 ی نه یدر س  شهی درد را هم   نی. افرا ذات ا دیکشی ندارد، درد م
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به احساسات و    دیبا  ایبا آن چه کند؟    خواستیخود داشت. م

. ماندی عزادار م  شهی و هم  گذاشتی ها و غمش احترام معقده 

 .کردی ازشان فرار م دیبا ای

 .بوداو فرار کرده  و

 خواست یبود که چقدر دلش م  اوردهیخود ن ی به رو وقتچ یه

ها  غم   ی ننشسته بود و برا  قهیدو دق  وقتچ یباشد. همادر داشته 

 .بودنکرده  ه یغر نزده و گر ش یهای و دلتنگ

داشتنِ   ی بود. برا  دهیپدرش دو  یبود. دنبال زندگ  دهیدو  فقط

کرده کلفت  را  خود  پوست    ار یعتمام  ی کدبانو  کیبود.  او 

 نی ا  خواستیدر اعماق وجودش م  ییجا  کهیبود درحال شده

خودش    ی کند و زار بزند برا  هیو گر   ندی بنش  خواستی نباشد. م

پدر   ی انه خ  تیعمو و مسئول   ی غربت خانه  نیکه مجبور بود ب 

 .را انتخاب کند یکی
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بود. هرگز به  کار را نکرده  نیا  وقتچیبود. هکار را نکرده  نیا

برا  اشی وجود  قتِیحق کند.  وجود  ابراز  بود  نداده   ی اجازه 

ناام  شانیپر  شهیهم   نیهم نابسامان    دیبود.  بود.  بود. خسته 

 .بود

جلوه   ی و قو  ریپذت یمسئول  -زن  کیو بعد  -دختر    کیا  ر  خود

 .نفس، مسلط بر خود و پرتحملبااعتمادبه  یبود. زنداده  

 ی نسخه   نیرا پشت ا  اشینبود. او فقط خود واقع  نی. چننه

 .بود. پنهان نه، دفندفن کرده   میت ی یِدرخشان از افرا زمستان

 گر ی. دردیرا بپذ  یعل  توانستینم  نیهم  ی بود. برا  یاحساسات  او

علتوانستینم چون  بودند.   ی.  مرده  احساساتش  بود.  عاقل 

 .بفهمد توانستی را نم دهیدقلب زخم   کی ی ریگبهانه

 .هم مجهولِ آخر  نیا

 نه؟  یعل چرا
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افرا فقط تصور م  چون با هم فرق داشت.   یزن   کردی ذاتشان 

 یکفو علهمسر و هم   تواندی نظر م  نیاحساس است و از اکم

او  باشد ذات  بود.  اشتباه  گر  ک ی.  نه    انیدختر  زن    کیبود 

عل ذات  برعکس  او درست  ذات  مرد  یمحکم.  بود    ی بود که 

 !دارو استخوان شدهی بندچهارچوب 

  ک ی. نه  نیبود. فقط هم  نینبود. و اصل ماجرا هم  یکی  ذاتشان

مثل باران و درخت بود.   تشانیکمتر. حکا  یکینه    شتر،یکلمه ب

و خشک و صبور. افرا هم    ریدرخت بود؛ پابرجا و نفوذناپذ  یعل

جار  بود؛  ب  ،ی باران  پر  شکلیروان،  درخت شانیو  و  باران   .

اش  . همهشدندینم  یدرست  بی اما ترک  شدندیم  ییبای ز  بیترک

 .بود نیهم

ب   میسی خش بخش   ی صدا به  از خود  را  پرت کرد.   رونیزن 

 .دهیشن ی درپی پ کیچند شل ی صدا گفتی ودود بود. م

 .کیشل
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احساس خطر!   هی افرا شب  حالت وقتِ  گله شد،  نگهبان  سگ 

  د یشنینم  ی زیماند. چ  رهیکرد و خ  زیگردن افراشت، گوش ت

 .ی متن تکرار  یقیجز همان موس

 :راه افتاددورشده از خود، به حالنیباا

 کجا؟ -

بود. صدا  ی جلو  میسیب به قدم   ی دهانش   ر ی مس  شیهاودود 

 :داد

 .سمتش رمی جاده. دارم م ی باال -

 .او را حس کند  ی هازدننفس نفس توانستی. مدانستیم

تن کوه باال   بی. تند از سراش ترع یبلندتر شدند و سر  شیهاگام 

 ی از صدا  ریغ  ییشکار صدا  نیهنوز در کم   شیها. گوش دیکش

 .کرد یفکر م کیها بودند. مغزش اما به شلرودخانه و آدم 

طرف هرکه بود،    ؟یشلوغ  نیا  انیروز روشن؟ م   ی تو  ک؟یشل

درصد   نود  احتمال  مسافر  یناش  یشکارچ  کیبه   ی بود! 
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از قبل   ای-بود    دهیخر  یکه احتماالً تفنگ  مباالتیخوشدل و ب

را  -داشت آن  خرگوش  و  خدا  جنگل  در  تا  بود    ،یآورده 

 نیا  یرقانونیغ  ی احرفه   یبزند. والّا شکارچ  ی ز ی چ  ،یگنجشک

راه انداخته   کینکیکه جا به جا پ  ییهاآدم   کی روز، نزد  توق

ا به  نیبودند، در  از جنگل که معموالً  بودن   ادیخاطر زعمق 

دست به   گذاشت،ی پا بهش نم یوآمد در آن جاندار خاصرفت 

 .بردی تفنگ نم

ت  دهیبه جاده رس  باًیتقر از درد  که مثل    ی زیبود که نفسش 

و ماند. صورتش    دیکمرش فرورفت، بر  ی هامهره   انیخنجر م

پهلو گذاشت و از دهان دم گرفت.    ی بود. دست روجمع شده 

 !روز اولش بود

را    شی پاها اما نفسش  افرا  بنشانند.  را  او  واقعاً خم شدند که 

ادامه داد. ودود تنها  داشت و خمان حبس نگه   آرام  خمان و 

صدا سمت  بود  باا  ک یشل  ی رفته  حرفه   کهن یو  لحاظ   ی ااز 
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را   اشینگران  توانستینم  ست،ین  ی احتماالً خطر  دانستیم

 .ردی بگ دهیناد

رس  کنار که  پ  ی دست  د،یجاده  راه دیکش  یشانیبه  هنوز   .

  م یسیب  ی بلند نبودند اما شتاب داشتند. تو  شی ها. قدمرفتیم

 :گفت

 ؟ی انار -

که    ینگاهش در نگاه پسر جوان  کباره یبه ودود بود که    گوشش

شانه انداخته بود و   ی دراز و قطور خشک را رو  ی شاخه  کی

برم قدم  بود.   داشت،یتلوتلوخوران  خشک  چوب  شد.  قفل 

نگاه  یبزند! ول یو احتماالً کباب ندازد ی راه ب یبا آن آتش بردیم

. که بود او؟ بودرده ک  خکوبشیم   تنبهفورمیونیزن    زاریو ب  رهیخ

 شد؟ی مأمور بود؟ جنگلبان؟ مگر م
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پسر نشست، افرا سر به تأسف تکان   ی هاکه در مردمک   ترس

نکرده. مقصدش هم   یرا زخم  ی ا او درخت زنده   دانستیداد. م

 .اکتفا کرد و نماند ی بود. پس به تذکر  ی گرید ی جا

سال که قبل از شروع مدارس    امیا  نیهم  قاًیبه او بود، دق  اگر

مرحله    نیا  ازیسمت جنگل تا مبادا امت   آوردندی مردم هجوم م

ابتدا   التیاز تعط  از  را  از دست دهند، جاده  !  بستی م  شیرا 

 ی امجبور نبودند بابت هر شاخه   گر ید  طورنیراحت و مؤثر! ا 

رو م  ی اشانه   ی که  بچشم   شدی برده  استرس   ای  روندغره 

 !را بکشند شدیچه م ماندیاگر روشن م  ی که وا  ییهاآتش 

  بند کیبود. داشت    گذشت،یمتوجه آنچه در درونش م  کامالً

غ  م  زدیم  یرمنطقیغر  را  خودش  بهدیجوی و  عادت !  خاطر 

خاطر  به  حا،یمس  ی هاخاطر حرف خاطر اضطراب، به به   انه،یماه

به   دشیجد   ی هاافکار خودش و کشف  آرو  اتفاق    نیَخاطر  و 

  وسط همانجا    دن،یبا درد دو  ی جا. حق بود به شیسه شب پ 

 !کرد ی م هیو گر نشستی جاده م
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موج کوه برد: به کنار تن موج  یرا به موج بعد  اشی حالخراب 

 .ودود

مبود  شده   کشانینزد حاال  را  کلکل   ی صدا  توانستی و  شان 

آهسته کرده  گام  درحالبشنود.  شدت   کردیم  یسع  کهی بود. 

 .را کنترل کند، گوش سپرد شی هادم و بازدم 

 :گفتی داشت م ودود

و مجوز   هیرقانونیغ  شون یا  ی خانم؟ اسلحه   یکنیچرا بحث م -

 .انیبا من ب دیشکارم ندارن. با

به ماجرا دامن نزند،    ادی ز  کردیم   یاو که آرام بود و سع  برخالف

نم  یزن افرا هنوز  از همان حرف    ستیک  دانستیکه  و فقط 

فهم احتماالً    دهیودود  شکارچ  یکیبود  همراهان   ست،یاز 

 :پروایبود و ب یمدع

ا - بابا!  م  ی شکارچ  همهن یبرو  م  آن،ی قالتاق  بار    زننی شکار 

داداش منو    ی قهی  ی . بعد اومده نیرندا  شونی کار  کننیوانت م
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انقراضه؟!    وونیگنجشکم مگه ح  ؟یکه چ  ی گرفته  در خطر 

 ؟ یبه چه جرم  ش؟یبری چرا م  گهینزده که! د  یچ یتازه هنوز ه 

 !شکار؟ کدوم شکار؟

 :پرتمسخر زن در تضاد بود با آرامش ودود پوزخند 

بزنن والّا قصد شکار داشتن.  ی ز یکه نتونستن چ  دمیزود رس -

که شما   یگنجشک  ی امکان داشت جا  ی گریناش  نیدرضمن با ا

 .کنن یدوروبرو زخم ی از مسافرا یکی ،یگیم

ها را آن   توانستی م  حالنیبود. باا  ستادهیها ااز آن  ترن ییپا  افرا

عقب    یکم  اریاختی برداشت سمت ودود که او ب  زی . زن خندیبب

 :صورتش بُراق شد ی دو دستش را از هم باز کرد و تو د،یکش

چقدر   نهیکه دست ا  یحاال که نکرده. بعدم مگه اصالً تفنگ -

 !آخه؟   یگی کنه؟ چرا شِر م  یرو زخم  یبُرد و توان داره که کس

بودند و با خنده و    ستادهیدور ا  ای   کیاز اطراف، نزد  ی چندنفر

بود که   دایودود اما پ   .کردندیبر لب به قائله نگاه م  ییهامتلک 
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زن   ریبکشاند و فقط گ  نجایاز اول هم قصد نداشت کار را به ا

ر اخم  با  پس  بود.  پ  ی زیافتاده  جوان    ،یشانیبر  پسر  دست 

 :نداد اوبه خواهر  یکنارش را گرفت و جواب

 .میبر -

برادرش انداخت، دو دستش را از دو سو    ی اما خود را جلو  زن

 :ودود سد بست  ی باز کرد و جلو

! ی ببر  ییداداش منو جا  ی کجا؟ ها؟! تو حق ندار  ؟ ”میبر“کجا   -

 ن یکه هم  ییبرو اونا  ،ی مدارکه قانون  شهی ادعات م  ی لیاگه خ

افتاده  تبر  و  داس  با  پاالن  رو  درختا  جون  به  و   داین  کن 

 !کرده؟  کاری خودت ببر. داداش من مگه چ بسته باکت

زده بهت  ایآن خواهر و برادر هم بودند. منتها    گرید  همراهان

شلوغ  بودند،    ی ها ی کاراز  مانده  چ  ایزن    یی زهای منفعالنه 

و جوان را با خود    دیایکوتاه ب  خواستندی و از ودود م  پراندندیم
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روز    کیه  ک  یبی گردش کوتاه را به کام مسافران غر  نینبرد و ا

 !نکنداند، تلخ جنگل شده  نیا همانیم

چشم  ینچ  افرا و  سکرد  رفت.  بسته   نیسنگ  اشنهیغره  و 

اشده از  و   ها ی گری هوچ  ن یبود.  البه  و  عجز  از  بود؛  متنفر 

برا  ییهاه یتوج ملت  ز  ی که  از  آن   ر یدررفتن  به  ها  کارشان 

قتل   یبه بزرگ  ی جرم  زشانیهم. انگار تا عز  شدند،یمتوسل م

  ز ی ن  رفتیم  المردم با  ی خانه   واریحتا اگر از د  شد،یمرتکب نم

که    ییهاحرکت زن  نیاز همه از ا  شتریافرا ب  یبود! ول  گناهیب

صدا  کردندیم  یسع باالبردن  ج  شانیبا  دادکردن    غی و  و 

 .بود  زاریخودشان را محق نشان دهند، ب

از ودود که جواب    یفرستاد و عصب  رونیب  کبارهیرا    بازدمش

 :رفت شی و پ  دیرا کوب  شیهاگام  داد،یزن را مثل خود او نم

 نجا؟یچه خبره ا -



950 
 

به    یو تماشاچ  ی از جماعت نخود  ی از ودود، دو، سه نفر  قبل

! متعجب  دیشان باال پرهمه  ی او برگشتند. بدون استثنا ابروها 

 .بودوارد صحنه شده فرم یونیکه با  یبودند از زنشده

. با  ستادیها رفت و کنار همکارش اها و توجه در مرکز نگاه  افرا

داشت   یابهت  اشی رگیو سرد به زن چشم دوخت. خ  زی ت  ینگاه

که    ی از آن رو آورد به همان دفاع  ز یگر  ی که طرف مقابل برا

 !: حملهکردیتا االن داشت م 

دست به کمر زد    کیاز قبل درهم گره و    شتری اخمش را ب  زن

 :داد. تند و بد گفت نیچ ی نیب ری و با تحق

 !گه؟ید ی ایتو ک -

 ه یحاشیکار را ب  خواستی به افرا، محرک ودود بود که م  نیتوه

بود؛   نشده  اما  کند  پ  یعنیتمام  قدم  بود.  نگذاشته    شیزن 

که    ستاد یا  ی بدهد، جور  یافرا جواب  کهن یگذاشت و قبل از ا
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هم بم   شیاز صورت او. صدا  یمی ن  ی اش سد شد جلوشانه  کی

 :زی دآمی بود و تهدشده

 !همکار من هستن  شونیا -

زنان خنده   افرا سرگذشت  از  کتاب  چند  قبالً  گرفت.  اش 

  ی تجربه   ی سر  کیشان  امدادگر زمان جنگ خوانده بود. همه 

 ک یمردها را تحر  رتی حضورشان غ  کهن یمشترک داشتند از ا

ممردانه   ا یو    کردیم سربهانسان  ا ی  دند،یجنگی تر    ر ی زتر 

جنس   همانودود کامالً از  یناگهان ی ه یرو  ریی. تغ انداختندیم

 !بود

جنگ نبود و افرا هم زن امدادگر. او خود    دانی م  نجا ی ا  منتها

 !آمده بود که از ودود دفاع کند

 :پرصدا پوزخند زد زن
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برا - ب  ی ری دستگ  ی اوهوع!  بدبخت  لشکر    من  خبر یداداش 

دار  ؟یعنی  نیده یکش ! ن؟یکنی م  ریدستگ  یقاچاقچ  ن یمگه 

 !شما نیگرفته  ی جد یلیخودتونو خ

 :اش چنگ زدکلمه  کیاو به  ی هاحرف  ی از همه  افرا

 !خبر؟یب -

 .را باال برده بود  شی ابروها

 ی هاانداخت. زن با چشم  انهیدر م  یمکث  اشی اکلمهتک   سؤال

و بعد با فهم   دیبگو  ی زیمانده بود تا افرا چ  اشره ی خ  زشده یر

مدت    نیمنظور او، دوباره شروع کند. برادرش اما مثل تمام ا

افرا از    ی نی. بکردی بود و نگران نگاه م  ستادهیوار کنار امترسک 

جوان دور داشت و درست   رداشمئاز جمع شد. نگاهش را از م

 :به چشمان خواهرش دوخت

 هان؟ خبر؟ یکدوم ب -

 :اطراف اشاره کرد ی هاآدم  ی زد و با دست به همه  یچرخمین
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هست سواد خوندن نداشته باشه؟    نجا یا  یآدم... کس  همهنیا -

رو   توننیهمه حداقل پنج کالس سوادو دارن! همه م  گهینه! د

 .شکار ممنوعه رو بخونن نجایگفته ا ریکه اول مس ییتابلو

 :زد که پرتمسخر بود ی اخنده تک 

 ن یمن توه  قاً؟یبوده دق  ”خبریب “وقت چطور داداش شما  اون -

ولکنماینم با  ی!  باش  دیفقط  نداشته  خوندن  از    یسواد  که 

آدم  ی باش  ”خبریب“  ی زیچ   نیچن هر  کنار...  به  اون  تازه   !

بدون مجوز   ی حمل و استفاده از اسلحه  دونهیهم م   ی سوادکم

و مجازات    هیرقانونی غ  -یبا هر هدف  هم که باشه و  ی زی هر چ-

شکار کنه، حاال  د یجنگل نبا  ی تو دونهیم  ی سوادداره؛ هر کم 

 !چه گنجشک، چه کالغ 

 ن یکه گفته بود توه  ییآشکار او  نیماند از توه  زدهرت یح  زن

جورکندینم ودود  و  پاخنده   ی !  سر  که  بود  گرفته    ن ییاش 

 .فشردی دندان م ری را ز  شیانداخته بود و لب باال
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اش آمد و رو کرد به افرا. چهره   شی از کنار زن پ  یمسن  مرد

تا او را هم مثل ودود   کردنی قصد کوچک  دادینشان م دارد 

 :آمدن بکندوادار به کوتاه 

خدا خود منم به  . بهیگی. درست میگیخانم شما راست م -

 ه یگوش نکرد. جوون  یارو نکنه ولک  نیگفتم ا  یلیپسر خ  نیا

 .شقنجوونا چقدر کله  نیا یدونی... شما که مگهید

 :و گردن کج کرد  دیپشت و مرتبش دست کشکم  ی هاش یر  به

هاش  روز با خواهرا، برادرا، خواهرزاده   هیکرده.    یحاال... بچگ -

قپ خواسته  که    یاومده،  من.“درکنه  با  شما   یول  ”ناهار 

ناش  نینیبیم انقدرم  شکر    یکه...  رو  خدا  نتونست  که  بود 

ب  ی زیچ کوتاه  شمام  پس  که  گهید  نیایبزنه.  تفنگشم   .-

ن  ر یتتک  -گنیم  یچ   دونمیمچه   ز یچ   هیکه.    ستشیکه 

بادی جورن یهم  هیزرتک  گرفته.  قرض  دوستش  از   ه،ی... 

 .دونمیم. چههیاساچمه



955 
 

اسلحه   ا ی  مرد نمواقعاً  را  به   ا ی  شناخت،ی ها  را  خود  داشت 

ولزد ی م  ی خبریب برا  ی برا   ن یا  ی.  مهم  نبود.  مهم    ش ی افرا 

آلود مادر که پدر بود و نگاه نگران و اشک ی مسخره  هاتیتوج

اش را شت تا بچهپشت مردش پناه گرفته بود و چشم به او دا

مرد مسن    ی اه! حرف آمدینجات دهد! آخ که چقدر بدش م

 .بودندکوفته شده  زد،ی که حاال نبض م اشقهیشق ی تو قاًیدق

را پا  حالنیباا کرد احترام مرد و   یانداخت. سع  نیینگاهش 

صدا دارد.  نگه  را  نما  شی زنش   اشی شانیپر  زانیم   انگریاما 

 :بودند

دلش خواست بکنه،   ی آقا. پسر شما هر کارکه حاج  شهینم -

 م؟ینداشته باش شیست کارما هم چون جوون و بچه 

 :آمد دانی دوباره به م یمدع خواهرِ

خ - اگه  شما  آره!  بر  ی لیآره!  درسته   ی قهی  نیکارتون 

قاچاقچ  ی احرفه  ی ایشکارچ بگ   ای و  کار  نیریرو  اونا  با  چرا   .
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داداش بدبخت من   یول  گردنیراست م چرا اونا راست   ن؟یندار

 !اعمال قانون شه؟ دیبا

قطعاً حوصله و صبر ودود را نداشت! پس جواب زن را مثل    افرا

 :خود او داد 

! خبر  ؟ییشما همکار ما  م؟یریگی اونا رو نم  ی قهی  گهیم  یک -

 !م؟یریگیجلوشونو نم ی دار

 :گوشش گفت  ر یکرد و ز  ترکی. خود را به او نزد دیلب گز  ودود

 ...افرا -

و بعد به    ”دخالت نکن!“  یعنیکف دستش را باال آورد که    او

از شانه بود، اشاره   زانیودود آو   ی تفنگ پسر جوان که حاال 

 :کرد

. مجوز نداره. تبر دست نگرفته،  هیرقانونیاسلحه غ   نیبعدشم ا -

 یرقانونی . با تفنگ غمیدو تا شاخه رو نشکسته که با تذکر رد ش
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جا ک  یسع اگه  کنه!  شکار  م  یزدن گنجشک   ی رده    ،ی گیکه 

 ؟یچ  کردیم یرو زخم یکی زدیم

دودیخند  ک یستریه   زن صورتش  به  خون  واضحاً   دهی.  و 

 :بودشده غیج  شیزده بود. صداحرص 

.  ستیکدوم اسلحه؟ بابام که گفت مال ما ن  ؟ یکدوم زخم -

جواب    ادیب  دیمال دوستشه. مجوز نداره؟ خب به ما چه؟ اون با

 !داره، نه داداش من یرقانونیپس بده که چرا تفنگ غ 

شا  گرید  افرا نکرد.  آشفتگ  دیتحمل  و  خشم  از    اشی حتا 

با نگاهش به نگاه   نه،یکرد به ک  ل یرا هم تبد  گر ی د  ی زهایچ

 :را باال برد شی صورت او بُراق شد و صدا ی تو خت،یزن ر

. اآلن  میفته تفنگ دست برادر تو بوده. ما اونو از برادر تو گر -

  ادیب  میگیکه مجرمه نه دوستش. الزم باشه دوستشم م  نهیا

ببه تفنگ  داشتن  توض  یخاطر  ول  حیمجوز  تو   ن یا  یبده  به 

م  یربط عقب!  بکش  شکارچ  نیبر“:  یگینداره!    ی ایسراغ 
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قاچاقچ  ی احرفه  م   ؟ ”ایو  به شرط میریباشه!  تو   که  ی!  امثال 

! داداشت شکار  نیری و عجز و التماس نگ  ی گریوقتمونو با هوچ

با درک!  به  اسلحهبه  ادیب  دینکرده؟ خب  و    ی خاطر  دستش 

چ  ییکایشل از  بده.  جواب  کرده  روشن  روز  تو  دفاع    یکه 

از چ  یکنیم آخه  تابلو زده  ؟یکنیدفاع م  یتو؟  اول جاده   !

شکار داره، نه   ی برا   زنه مجو  نی شکار ممنوعه مگر با مجوز. ا

تو؟ صدات    یکنیدفاع م  ی! بعد آخه از چشیتفنگ قرض   ی برا

 ؟ی طلبکار یبلنده؟ سر چ یواسه چ

 :شد دهیبه عقب کش نشیآست

 !خانم. افرا ؟یخب. زمستان یلیخ -

مثل   ودود بود،  آتش  که  را  افرا  شد  موفق  هم  باالخره  بود. 

ها، عقب بکشد. تکه زغال گداخته از وسط شعله   ک یدورکردن  

به آن اپشت  او  و مقابل  ملتهب    ستادیها  افرا که  و سد شد. 

 :نگاهش کرد، ودود لب زد
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 .آروم باش لطفاً -

ب  زن را  داغش  بازدم  و  بست  به   رونی پلک  دست  فرستاد. 

دور   یها پشت کرد و چندقدمو با مکث به آن   دیصورتش کش

 .شد

بازو  ودود برگشت،  کرد.  استفاده  فرصت  را    ی از  جوان  پسر 

 :گرفت و راهش انداخت

 .با من ایآقا شما ب -

 :. تذکرش تند نبودهایکرد به تماشاچ رو

 نجا؟ یا دی. چه خبره جمع شدهدییشما بفرما -

  صال یبار با است   نیبکند و ا  یدوباره زن خواست دخالت  کهن یهم

برگشت که    زیو ناگهان و ت  کباره ی، افرا چنان  ”آقا آخه...“گفت:  

و نگذاشت ادامه    دیرا عقب کش  شی پدر مسن، دختر پرمدعا

به سر   یچه خاک  دیبا  ندیدهد. بعد هم رو کرد به ودود تا بب

 !دسرسازدر نکنِگوشحرف  ی هاجوان نی از دست ا زدیبر
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شق  افرا سراشدیکوبیم  اشقهینماند.  از  و    ریسراز  ی بی.  شد 

اش ماندهجان و توانِ ته   ی . انگار همه ستادیا  ترنیی پا  ی چندمتر

 .رفتی فروم ن یزم ی بود و داشت توشده ی جار  شی از پاها

 ی . صداشدندیم   ک یکه بهش نزد  دی پاها را شن  ی صدا  کمکم

داشت    اشیودود هم بود که طبق معمول با همان آرامش ذات

م دلدار  زدیحرف  پسرِ جوان  پدرِ  به  م  دادیم  ی و   گفت یو 

 ی خودیو ب  ی ادی و دخترش ز  شودی و درست م  ستی ن  ی زیچ

 .شلوغش کرده بوده

 :ستادیآمدند و از افرا گذشتند. ودود اما ناگهان ا نییپا

 !دیچند لحظه... ببخش هی -

 اش رفته ن ییپا  ر یو با چند گام بلند، دوان، مس   دی رخو چ   گفت

. اخم ستادیزن ا  ی را تا افرا باال برگشت. مقابل صورت زردشده 

 :بود یکیاش و خنده 

 ؟ یخوب -
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 :لب کج کرد  حالنیافرا رمق نداشت. باا نگاه

  بد بودم مگه؟ -

نه. عاقبت نگفتن    ای  د یمردد ماند که بگو  ی. کمدیلب گز  ودود 

 :و آرام و مهربان گفت دیکش ن ییرا انتخاب کرد. نگاهش را پا

 ؟ یگرفتی م یبهتر نبود امروزم مرخص -

اش است؟ بود چه  دهیاو فهم  یعن یافرا پس رفت. سوخت!    نفس

 ی زید؟ احتماالً منظور او آن چبفهم   خواستینه. از کجا م  ای

گفته    نیَخاطر آررا به   ن یبود، نبود. احتماالً اکه بهش فکر کرده

 .بود

ف  شبیپر از  بود.  زده  زنگ  افرا  شن   اهللض ی به  را  و    ده یماجرا 

هم   روزیو تماسش را د  دهیرا پرس  نیَبود. احوال آرنگران شده 

کرده  را تکرار  احوال  و  اوضاع  افرا  از  هم  امروز صبح  باز  بود. 

  حا یتماس با مس  ی برا  کهنیبود. درضمن افرا قبل از ا  دهیپرس
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  ی تا زنگ  ی رود گوشه و کناریازش جدا شود، بهش گفته بود م

 !شان بزند. دروغ گفته بودبه خانه

را به هم  نیا  توانستی م  پس پرمهر و نگران ودود   ن یسؤال 

 ی را به نگران اشیاعصابیمرد جوان ب شکیربط دهد. ب هیقض

داده   ی مادرانه  ربط  هماو  بله!  تأک  نیبود.  آن    ی رو  دشیبود. 

عادت افرا خبر    تمیبود والّا او که از ر  نیخاطر همهم به   ”امروز“

 !نداشت

خاطر داشتن  شد به  زار یقلب زن سوخت. از خودش ب  حالنیباا

که بهش دروغ گفته بود! چشمانش    ییاو  ی و دلسوز  یمهربان

 :زده بودبغض شیآناً از اشک پر شدند. صدا

 .نه، الزم نبود -

را که چند   ی چشم پدر و پسر  ی هر چند لحظه از گوشه   ودود

. بغض افرا را که  دییپایبودند، م  ستادهیمنتظرش ا  ترن ییگام پا

 .دیاو برگشت و صورتش را کاو زده بهحس کرد، بهت
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 .انداخت نیی. سر پادیو چشم دزد دیفهم زن

  ی های آشفتگ  جور ن یمکث کرد. او دو خواهر داشت. با ا  ودود 

شک  حالنینبود. باا بهیغر منطقیب ی هاحالت  نیو ا یناگهان

را هم نداشت   شی رو  ن،یاز ا  ریداشت افرا هم دچار آن باشد. غ 

اشاره  برا  ی اتا  شود.  مطمئن  و    د ی ترسی م  نیهم   ی بکند 

 .در کار باشد ی گرید  ی جد ی مسئله

 ...یول

و   آمد؟یازش برم  ی بکند؟ چه کار  توانستیمگر او چه م  یول

 دانست؟ یزن م ی زندگ  اتیاز جزئ ی زی مگر او چ

سؤاالت  اشیمنف   ی هاجواب تمام  گذشته    یبه  ذهنش  از  که 

روشنا خاموش    ییبودند،  را  ودود  کردند.  چشمان 

 :سر تکان داد معنایو سرد شدند. ب رهیت  ش یهامردمک 

 .آره. خب -

 :به عقب برداشت یقدم
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 ؟ی آینم -

نبود که نتواند    ی زی صد تا صفر ودود چ  ریینگاهش کرد. تغ  افرا

به آن   ی اتوان نداشت که اشاره   نیدهد. باوجودِ ا  صش ی تشخ

 .اشاره سر به دو طرف تکان داد یبکند. پس زن هم ب

 .نیو رفت. هم  دینگفت. چرخ ی زیچ  ودود

د  ارواحشان از  رودربا  ی وارها یخارج  و  و    های ستیتن 

بودند،    ده ید  پردهی را صادق و ب گر ی همد  یانسان  ی هات یمعذور

 ده ی چشم چشم دزدبهبودند و بعد نرم و اشک   دهیی بال به بال سا

 ر یشان، اسبودنن باوجود آزاده بودند چوبودند از هم و دور شده 

بودند!    یانسان  ی هات یو معذور  های ستیتن و رودربا  ی وارهاید

 .نیهم

  ش ی نشست و پاها  ی همان بلند  ی که دور شدند، افرا رو  هاآن

 ی زی اش آب و مُسَکِن داشت. دردش چرا دراز کرد. در کوله

کرده و   یخال  یچنان ناگهان  ینبود که توانش را برده باشد. ول 
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را هم    ی بود که حوصله خسته شده  اندک  درد  تحمل همان 

  ش یگلو  ی را تو  ی و آب درون بطر  دیژلوفن بلع  کینداشت!  

 .کرد  ر یسراز

کهنه    ی هابرگ   ز یر  ی هاباال بود و سمت آسمان. تکانه  سرش

به چرت افتاده بودند.   گریها د. درختدیدیم  می را به دست نس

 .دیرسی م زییبود. پا  دهیمچاله شده و رنگشان پر شانیهابرگ

ر  قیعم  چنان پا  شیهاهی دم گرفت که   ده یرس   زییسوختند. 

 یطوالن  یِحالبهیحال  ی زده نم  زییپا  کیاو در    یبود. اصالً زندگ

فارغ.    کیلحظه عاشق،    کیبود.  کرده   ریگ لحظه   کیلحظه 

مه  یآفتاب بعد  آنِ  ملس،  دلگو  و  با  ری آلود  باران.  بدون   د یو 

 .کرد ی تمامش م

حتا شده خَزان،   دینداشت؟ مهم نبود. خزان بود و او با  توان

خسته    گر ی. ددی کشی م  رونیوضع ب  ن یخود را از ا  ز،یخنه یس

و دو سال گذشته بود و    یو هم آن بودن. س  نیبود از هم ا

 !واقعاً بس بود گرید
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 .همکارش داشت  ی گوش به صدا یاز او، عل دور

 .ستیثبت ن ستمایس ی ازش تو یچیه -

م   اخم را  حدسش  سزدیکرد.  بازدم    اشنه ی.  از  را 

 :کرد و سر تکان داد یاش خالمانده حبس 

 .کردمیفکرشو م -

 بابا؟ نیاصالً ا هیک یگینم -

 :خوردند نیچ  شیهاپلک  ی را کج کرد و گوشه  لبش

 .می. با برادرم روش سوارستین  یکس خاص -

 :زد ی اخنده تک  ماهان

 هان؟ ،ی دردسر یپ ی ری هم که م ی مرخص یعنی -

 ی کمرش گذاشت و رو  ی زد. دست آزادش را رو  شخندین  یعل

 :به جلو برداشت یراست قدم ی پا ی پنجه 

 .مهیهم که هستم دردسر پ یمرخص -
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 :دیکش یـ ”هوم!“ ماهان

 .شهیم نمیا -

  ن یَکردن آرآرام   ی و احسان برا  هی تالش مرض  توانستی م  یعل

 :گرفت شی برگشت را در پ  ری. مسندی را از دور بب

 گه؟یازش د ستی ن ی زی پس چ -

ا - بچه بوده پدرش زن دوم گرفته بوده؛   یوقت  کهنینع. جز 

م که  م  فهمهیمادرشم  هم  رهیگیطالق   . لنیو...   سانس ی. 

معروف اون منطقه    ی از پاساژا  ی کیعمران داره و دو تا مغازه تو  

د  ی سر  هی  ی عالوه به امالک  و  مالگهیملک  اطالعات  و   ی. 

 .بخورن دت. فکر کنم به درفرستمیگردش حساباشو برات م

 :دندیباال پر شی ابروها

 از چه نظر؟ -

 .ستیپولدار نبابا فقط بچه نیا گمیم  یاز من بپرس -

 کنه؟یم ییداره پولشو یعنی -



968 
 

 .هاه یما نیتو هم ی زیچ هی -

مورد   یلیخ - اگه  باز  برام.  بفرستشون  م  ی خب.   گمیبود 

 .یکن یبررس

 :دی خند ماهان

 !چشم قربان -

 :پراند یعل

 .یعل ای -

به همکارش  ی گریحرف د ایفرصت جواب  آنکهی تماس را ب و

 .بدهد، قطع کرد 

مرضطرف آن  یکم م  هیتر  را  آر  کشتی داشت خودش    ن یَتا 

سه، چهار روز    نیکه تا هم  ی ا. بچهگرفتی! نمرد ی آرام بگ  یکم

گر  شیپ بهانه  هی بدون  پ گرفتن ساعتو  م  ش یها  تا    ماندیاو 

 اشیعلیی دور از دا  قهیمادرش برگردد، حاال دل نداشت دو دق

 :دینالی . مکردیهق منق و هق . نقد یترسیبماند. م
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 .. نه. عَباییبا. عَ -

 ی گری. با ناشماالندی بغلش گرفته بود. پشتش را آرام م  احسان

م تابش  طرف  دو  قرباندادی به  م صدقه.  به رفتیاش  را  او   .

م  هیمرض  ی هاشکلک ثان  دادیتوجه  الاقل  دست   ی اهیبلکه 

 .کردنه یبردارد از مو

او   دنیکه با د  هی آمد. مرض  یعل  کهنیبود تا ا  دهیفایب  اشهمه 

  ستاد یاحسان ا  یکنار شانه   یعل  د،یکنار کش   چارهیب  ی اافه یبا ق

 :اشو رو کرد به صورت ملتهب بچه 

 پسره؟  یکنی م هیچرا گر -

گونه  ی آشنا  ی از صدا  نیَآر گرفت.  جان  شانه او  از  را   ی اش 

او کَند و با درازکردن دو دست،    ی نه یاحسان و تنش را از س 

 :زد ش ی هجوم برد و صدا یعل ی سو

 .ییعَ -



970 
 

گونه  پدر  گرفت.  دست  سر  را  و   ی شانیپ  س،یخ  ی پسرش 

خود فشرد.   ی دو بازو  انیو بچه را م  دیرا بوس  نیَ نرم آر  ی موها

نفس زد تا  او فروبرد و نفس  ی نه یپسرک صورتش را درون س

 .آرام گرفت 

که شد،   ی. متوجه نگاه علدییپای با بغض و رقّت او را م  هیمرض

 :دیکش نییلبش را رو به پا 

 .بچه دچار تروما شده -

 :گذشت. سر تکان داد  یعل  ی ها از قلب و مردمک   یآن  یخشم

 .کرد نتتوی که اذ دیممنونم. ببخش -

 :لبخند زد احسان

 .حالش بهتر بشه دوارمی. امکنمی خواهش م -

 :محکم گفت یداشت. آرام ول مانیبه پسر خود ا یعل

 .شهیم -
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 .از آن دو جدا شد و

 :گوش او زمزمه کرد ر یاش گذاشت و زپشت بچه  ی رو دست

 ی گربه“  ؟ی شده  ”مصطفا  ی گربه“پسر لوس! چرا مثل    ی ا -

 هوم؟  ”و بَداداست ریگمصطفا بالست، بهونه

به باال نگاهش کرد    نییاز پا  د،یکش   رونی سر از آغوش او ب  نیَآر

 :دی و متعجب پرس 

 آ؟ -

 :دیاو را بوس یشانی و تند پ  دیخند یعل

 آره؟ ”من آقاست  نیَآر“. ریخنه -

نم  نیَآر را  او  باادیفهمی حرف  بد    حالنی.  حال  از  دورشده 

. قلب مرد روشن دیخند  نیریش  یعل  تیر امن د  ش،ی پ  ی الحظه 

م که  بود  چه خوب  فاصله   انیشد.  کودکش  لبخند  و  اشک 

  !بند انگشت بود  کیتر از کوتاه
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  ن یَبخرد، آر  وهی و آبم  کی. کایداشت برود به دکان ض   دوست

  ی کوه برسد و صدا  الیرا بردارد، طول محوطه را بدود تا به  

جا   ی زده جانیه  ی قهقهه بشنود،  را  بلند  ییپسرش    ی در 

  ن یَو به آر  دیاز آن باال دهستان شلوغ را بپا  یو ساعت   ندیبنش

 .بنوشاند  وهیبخوراند و آبم کیک

 !کار را کرد نیهم  پس

در آغوشش به خواب رفته بود.   یاز خستگ  نیَکه آمد، آر  نییپا

خند  یراض  یعل خوب  پسرک  ش  دهیبود.  خوب   طنتیو 

گردش کوتاه دونفره سرحال آمده بود.   نیاز ا  یبود. حسابکرده 

 ی کل به فراموشو وحشت کوتاهش از نبود پدر را به   هاه یگر

 .خواستیرا م نی هم هم یسپرده بود. و عل 

م  گرفت،ی م  دلش کوچک  پابه    یوقت   شدیقلبش   انیروز 

م  اشی مرخص روز کردیفکر  با  ی .  افرا رفتیم  دیکه  چه   .

هرحال  بهشان بدهد و چه نه، به  یکه فرصت  گرفتی م  میتصم

 .بماند  نجایا  گرید ی از حدود دو هفته  شتریب توانستینم



973 
 

 !تر بودسخت  ز یچحاال همه  و

ات را به خودت  بچه   دینبا“:  گفتی در گوشش م  ی موذ  ییصدا

خودش به افرا گفته بود   شد؟یمگر م  یول  ”.ی کرد یوابسته م

حاال    یوقت  حالنی. بااشودیکه نم  دانستی. خودش مشودینم

از   گرفتینفسش م  کرد،یکودکش نگاه م  گناهیبه صورت ب

 .او ی های و دلتنگ هاه یحدس گر

قبل از  از پسرش    یعل  ی هم نبود. تمام خاطره   ن یَخود آر  فقط

آغوش عجوالنه خالصه    ک یدر    د،یایدهستان ب   ن یبه ا  کهنیا

ماه تمام او را برجال نگه داشته    ازده یو همان خاطره هم    شدیم

را    شی هاروز کنارش گذرانده بود، نفس  همهنی بود. حاال که ا

سر   توانستیچطور م  بود،را نگاه کرده   ش یهاشمرده بود، نگاه

 بند شود؟ اشفهیوظ

و قبل از گذشتن از عرض آن سر خم کرد و    ستادیجاده ا  کنار

که دوام    دانستی. مدیرا بوس  ن یَآلود آربسته و پف   ی هاپلک 

 تیدر اولو  شیبرا  فهیبود که وطن و وظ  دهی. آموزش دآوردیم
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که   دانستی. و مدی برآ  یاز پس دلتنگ  توانستیباشد پس م

ها آن   یزندگ  نی. اکندی دت معا  یو دلتنگ  ی هم به دور  نشیَآر

ها بود. با آن  آن  ی زندگ  نیو چه نه، ا  ماندیبود. چه با افرا م

 .دانستیم ی. علآوردندی و دوام م ساختندیم

  ی درد خالص وسط قلبش. درد  کیدرد داشت.    نیا  باوجود

و با هر انقباض آن، مشت.   شدیکه با هر انبساط قلبش بزرگ م 

 .که محکوم بود به تحمل آن ی درد

با  میعظ هم  او  بود  پ  دیگفته  را  نم  دایخود  . توانستیکند؟ 

و    دیدیم  وارید  گشت،یهرچه در درون خود م  ی. علشدینم

 توانستیرا دوست داشته باشد. نم  ی زیچ  توانستی. او نموارید

و    کردی گاه مدهد. او به درخت ن  ت یکوچک اهم  ی زهایبه چ

را   ذه  کینه    دیدیم  ”درخت“ درخت  زنده.    نش موجود 

ر  شدهیمهندس از  پر  هم    یاض یبود.  را  احساسات  حتا  بود. 

 ی حالت چهره   ایلحن صدا    ایدر حرکات    ییهاصورت داده به

 ی نبود که بتواند با کس  طورنی ا  کرد؛ی و درک م  افتیافراد در
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با او نداشته،    یمشترک   ی را که تجربه   یکس  ایکند    ”ی همدرد“

 .طور نبود واقعاًآن یبفهمد. عل

هم فقط نشان    دی. شادیبود؟ شا  اشیبودگنشان گم  نیا  پس

فقط نشان آن بود که ذاتش با ذات افرا    نیا  دیتفاوتش بود. شا 

شاستین  یکی و  هم  دی.  - زنش    توانستی نم  لیدل  نی به 

او    یرا طور خاص  -شیدخترعمو عاشق  باشد؛  داشته  دوست 

عل شا  یباشد.  درخت.  افرا  و  آهن.  بود،  اصالً   دیآهن 

همه   ی ایدگبوگم و  نبود  کار  در  او  جانب  همان  از  اش 

از سالدرک  بعد  که  بود  افرا  احساسات  عاجز نکردن  را  او  ها 

باعث شدهکرده  و  ابود  کند  فکر  کارش هست.   ی رادیبود  در 

 .دیشا

شکسته به    ی اکه مثل شاخه   اشی زندگ  ی افرا، ورا  ی ورا  یول

م تاب  باد  آو  لهی و    خوردیدست  ورا  زانیو  حتا    ی بود، 

واقعاً   یداشت که گاه  ی اعاطفه  نیَ ذاتش، مرد به آر  یِبودگآهن 
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نخواسته بود پدر شود. حاال   وقتچ یه  ی. علنمودی ترسناک م

 !کردیم یقبل از پدرشدنش چطور زندگ آمدی نم ادشیاما 

داشت باالخره به دست   ازیآهن هم ن  دی. و شایبود عل  آهن

کس شده  یقدرتمند  خم  نه؟  شود.  علخم  دست   ،یبود  به 

 .نیَقدرتمند آر

بود. حاال هرچه به دروازه    دهیخانه د  ی را جلو  رزنیدور پ   از

ب  ینیسنگ  شد،یم  کینزد را  زن    اش یشانیپ  ی رو  شترینگاه 

م بااکردی حس  نگاه   حالنی.  از  هم  حذر هنوز  او  به  کردن 

 .بوداخم کرده  اریاختیداشت. ب

جا کرد تا  را آرام در آغوشش جابه  نیَ. آرستادی دروازه ا  ی جلو

  ر یبکشد. متوجه بود که مادر پ رونی ب بشیرا از ج  دیبتواند کل

دل  مدارد  به آمدنش یپ  ی برا  کندیدل  همچنان   .

 .ادامه داد   گرفتنش ده یناد
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پا    کهن یقفل چرخاند و در را به جلو هل داد. هم را در    دیکل

ترد زن  گذاشت،  پ  دیداخل  را  خود  و  گذاشت  کنار    ش ی را 

 :انداخت

 ...لحظه هی آقا... جوون...  -

سربه   یعل نکرد.  نگاه  زن  صورت  به  باز  اما   ر،یزماند. 

 .ماند تا بشنود  انعطافیو ب ی جد ی او با چهره  یشانیپبهاخم

از فشار بغض    ش یآب دهانش را فروداد. صدا  یسختبه   رزنیپ

  :دار بودرگه   یو آشفتگ

ال - مادر  اومدهاسمی من  که اومده   یعنی م...  .  کنم  خواهش  م 

ش... ... همهیپسرم غلط اضافه کرده ول  دونمی. م نیبد  تیرضا

 ستیشه که معلوم نشوربرده برادر مردهاون زن  ریش تقصهمه 

ال   بیکجا غ  بود فقط.    یخدا عصبانمن... به  اسیشده. وگرنه 

. شما گهید  هی. جووندیکه عقل نداره! شما بگذر  یآدم عصبان

 ...که خودتون
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  شدنشره ی و خ  ی که دهان زن را بست، باالآمدن نگاه عل  ی زیچ

  ر یو نفوذناپذ  یمرد چنان خال  ی ها به چشمان او بود. مردمک 

 .خورد کهیبودند که زن 

  قاً یاو را تحمل کند. مرد دق   ی ها حرف   توانستی نم  گرید  یعل

هم  فرزندان    ی برا  گناهیب  ی مادرها  کردنیکوچک  نیاز 

بوگل ازآب  گناهکارشان  بالغ  و  ب  زاریدرآمده  علزاریبود،  از    ی. 

م  هیتوج از عجز و البه آمدیبدش م  حی از توض  .آمدیبدش   .

را خرج    خودحرمت    ی پدر  ای  ی مادر  کهنی. از اآمدیبدش م

حاضر بود حتا اعدام   ی. علآمدیکند، بدش م  اقتشیلیفرزند ب

ب بپذ  حرفی را  اعتراض  عظ   کیاما    ردی و  تالش    ا ی  میلحظه 

 یتالش   نی! چنندیشان نبحفظ جان جگرگوشه  ی را برا  مهیفه

 .از مرگ بدتر بود یعل ی خطاکار برا  کیاز   تیحما ی برا

که    ی او هم از خشم و انزجار  ی به حرف آمد، صدا  یوقت  پس

 :دار بودرگه  داد،ی بروزش نم
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که تو بغل    ی ابچه  کردنشیجوون  نیبود با ا  کی پسر شما نزد -

خودتونو   نیو دار  نیمنه رو بکشه. من متأسفم که شما اومده 

  ستم ی ن  یمن... من آدم  ی ول  نیکن ی م  کیتون کوچخاطر بچه به

خاطر پسرش تحمل کنم. مادرو به   هی  شدنحرمتیکه بتونم ب

بود.   رحمیطرف ب“  ن،یجا بگهمه  نی. برنجایا  ن یای ن  گهیپس د

 گرفتنتیرضا  ی برا   نیاین  گهید  یول  ”بود.  ترعاطفهیاز سنگ ب

رضا من  رضا  ذارممینم   دم،ینم  تی چون  و   تیخواهرم  بده 

شرمنده   ی طورنیا م  ی فقط  شما   ی شرمنده   شم؛ی حرمت 

نم  هیدرخواست   که  مجبور   تونمیمادر  و  کنم  عمل  بهش 

زم  شمیم ا  نیروشو   ی زیپسر شما چ  ی برا  دیشا  نی بندازم. 

 .من از مرگ بدتره ی برا ینباشه ول

بهت  گفت، را  باقزن  قدم  یزده  و    یگذاشت،  رفت  عقب 

م  کهی درحال پ   دیدزدیچشم  را  در  ببندد،   دادیم   شیو  تا 

 :زمزمه کرد

 .یعل ای -
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آر  داخل کوچک  تشک  رفت.  اتاق  به  شد،  که  را    نیَخانه 

شان از آن همه   گریکه د-هال، دورتر از پنجره    ی برداشت و تو

ک  -دندیترسیم بخارو  را    یدستکی  ،ی نار  پهن کرد. پسرک 

 .آرام خواباند

کوتاه باز و سپس    شیها. پلک د ی کش  یلرزان  قی نفس عم  نیَآر

پهلو بسته شدند. دو، سه بار سر به دو طرف تکان داد و بعد به

 .د یغلت

کنار   اشی شانیگوش و پ  ی او را از رو  ی لب موهالبخندبه   یعل

. پسرکش از لحاظ رشد کردیکوتاهشان م  یزد. بد نبود اگر کم

موها کامالً ژن او و افرا را به ارث برده بود.   یو پرپشت   عیسر

 .زد  شخند ین

که او را پشت در جا گذاشته بود، اخم   یرزنیپ  ی ادآوریبا    بعد

پ جو  اشیشانیبه  لب  پنجره   دیآمد.  پشت  برخاست.   ی و 

هم  ی ابدخاطره  که  بهش    دیجد  ی شه ی ش  روزید  ن یرفت 

دستش را    کیکه    دینگاه کرد. زن را د  نییانداخته بود. به پا
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 ی مین  ی بال آن را رو  گریچادر به کمر زده و با دست د  ریاز ز

  ستادهیا  فیاز صورتش گرفته بود. چند متر دور از خانه بالتکل

 .بود

 کرد؟یم  دیرا با نوک انگشتانش خاراند. چه با  شیابرو  ی باال

را    ی همه  د  کالمک یحرفش  بود.  گفته  زن  چه    گریبه 

بکند که او برود؟ ذهنش    توانستی چه م  ای  د؟یبگو  توانستیم

ا  یخال تا   ر یبود که مادر پ  نیبود. حدسش هم  منتظر است 

  نسش همج  ینازکدل   ی شود. زن رو  دایافرا پ  یسروکله   دیشا

کرد نمه حساب  و  ا  دانستیبود  بابت  جان    کهن یافرا  او  پسر 

 !تشنه است  اسیپسرش را به خطر انداخته بود، به خون ال

رو  بازدمش و  شد  بخار  که  کرد  فوت  نشست.   شهیش  ی را 

  ی کارچیداد ه   ح یترج  آمد،یازش برنم  ی . ازآنجاکه کاردیچرخ

 .رفتیو م شدینکند. زن باالخره خودش خسته م
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.  دیکش  رونیرا ب  اشی اتاق رفت. پنجره را باز کرد و گوش  به

 یها ماندن داده به متصل  توانستی خوب بود و م  یدهآنجا آنتن 

 .ببندد  دی ام  قهیچند دق ی تلفن الاقل برا

براهمان   ماهان بود،  گفته  که  به    ش یطور  مربوط  اطالعات 

اسپات را  هات   یرا فرستاده بود. عل  یفیس  یمال   ی هاتراکنش 

 .تاپش رفت ل کرد و فوراً به سراغ لپ فعا

از نظرش حدس کال ماهان را تأداده   یبررس . کرد یم  د ییها 

جاو نبود.  هم  انتظار  از  که  زرنگ   یفیس  دیدور  بود  آن  از  تر 

از فروش عت ناش  قهیبخواهد درآمدش  با  نما  ی گریرا    ش ی به 

تم  او  م  ز یبگذارد.  تقرکردی کار  آنکه  باوجود  حتا  همه    باً ی. 

و یب  ست،یچ  تشیفعال  یاصل  ی نه یزم   دانستند یم دقت 

 .رفتیدرز کارش نم ی مو ال  قتینبود. درحق مباالتیب

داشت   از ین  شتر ی ب  ی ریگی دقت و پ  یفقط به کم  یعل  حالنیباا

او را بشناسد. چون او هم در   یکار و زندگ   ی هاتا بتواند حفره 

 !بود ی اکار خود حرفه 
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رو  کی را  با  پای چل  نه یس  ی دستش  کرد.  زوم  را    د یو صفحه 

 .کردیمرور م ترقی را دق زیچهمه 

 ی ها بر و به لب صنم  یپا نشسته بود کنار صندل  ی رو  د،یجاو  او،

بود. او   ش ینجوا  دنِی شن  زِ یت   شی هاو گوش   کردی نگاه م  رزنیپ

جاو  کیکه   کرد،  خم  سر  کوتاه  دستش    د یبار  در  را  مهر 

مهر را   د،یرا که شن  ” سمع اهلل لمن حَمِدَه“  ی چرخاند. زمزمه 

  ک یو    ”ه یو اتوبُ إل  ی استغفراهلل رب“بر چسباند.  صنم   ی شانیبه پ

 .گریبار د

 :بالبخند نگاهش کرد د یکه سالم داد، جاو برصنم

 .زیقبول باشه عز  -

 دس درد ناکنه وچه. )دستت درد نکنه پسر.(   ی قبول حق. ت -

 یگامم یطور بر پا، ندست سرد او را گرم فشرد. همان   دیجاو

مادربزرگش را برداشت و مهر را درون آن    فی رفت و ک  شیپ

 :فروبرد
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 کم؟ه ی نجایا یکشی دراز م ای  رونیببرمت ب -

 :بر برگشتصنم به

 ؟یکن ی ذره استراحت م هیهان؟  -

  ی منحن  نییرو به پا  شیهالب   کهن یچانه باال انداخت. باا  رزنیپ

محرم    ی در دهه   شی هاکه بچه  ی ای همانیبودند و از بزم و م شده

دور از جمع    خواستینداشت، نم  یبودند دل خوشبرگزار کرده 

ب فرزندانش  بود.   معرفتی باشد.  مادر  او  اما  درست.  بودند، 

ضع قلب  بود.  م  فش یدلتنگ  چشم  دیکشی پر   ی هابا 

بب  شانیهاصورت   ترشف یضع صنمندیرا  اصالً  گرسنه .   ی بر 

 .بود شیهاها و نوه بچه  ی رو دنید

 سوختیآتش بود. م  اشنهیس  نیهم  ی . برادانستیم  دیجاو

نازک   ریتا به حر  کردیکه گرچه پنهانش م  یاز حرص و خشم

آن را  شدینرساند، م بی مظلومش آس ی قلب مادربزرگ ساده 

 .دید زشیت  ی در دو مردمک خاکستر
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از س  بازدمش . سرپا شد. گاریدود س   هیداد؛ شب  رونیب  نهیرا 

 ؛ یو کهنگ  دادیشامپو م  ی . بودیبر را بوسصنم  ی رستنگاه موها

م  ی بو جاودادینا  و  لبر  دانستی م  دی.  دارد  عمرش    ز ی ظرف 

 .شودیم

  ش ی حساس را پ  رزنی رخ ندهد و پ  یاتفاق  کهن یا  ی برا  امروز

  یبود او را راض  ی شرمنده نکند، به هر ضرب و زور  شی هابچه

بر واقعاً شکسته بود. واقعاً ببندد. صنم  فیالی ز یبود که اکرده 

 کار تا بتواند   نیبود به اتن داده   حالنیبود. بااتر شده کوچک

  قاً یبزرگسال را بسته بود، دق  وشکپ  یباشد. و از وقت  نجایحاال ا

قدم بردارد.   کینتوانسته بود حتا    ش،ی از صبح، از پنج ساعت پ

 !بودفلج شده ییآساطرز معجزه انگار به 

که   ی ابود. آن لحظه   نیخاطر همهم به  دیاز خشم جاو  یمین

صنم تن  سرپابه  و  پوشانده  لباس  کنارش  کرده  شیبر  و  بود 

اگر   ستاده یا تا  بود  داشته  نگه  بافاصله حائلش  را  و دستانش 

صنم و  کند،  کمکش  شد  زمالزم  برنداشته  قدم  هنوز   ن یبر 
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بود،   دهاش سقوط نکرنوه  ی هاخورده بود و فقط به مدد دست

د. از خودش  بوروشن شده  دیوسط قلب جاو  ی اآن لحظه شعله 

اشده   زاریب آن  بابت  ایکوفت  فیالی زیبود  از  و  جماعت    نی! 

ها تن به خاطر آنبر فقط بهصنم  کهنیهم، بابت ا  معرفتیب

 .بودخفت داده 

نمدیفهم ی نم  دیجاو و    نیا  دیفهمی.  برادرها  و  خواهر 

پ  شعوریب  ی هاجه ینتنوه که  داشتند  بود   رزنی چه  حاضر 

ها بارها و بارها خودش را بشکند و کوچک کند. آخ خاطر آن به

 !...که اگر به او بود

مادربزرگش انداخت. او را از اتاق    ی زانوها  ریشد و دست ز  خم

بر از آنجا کامالً  نشاند که صنم   ی مبل  ی و به هال برد و رو  رونیب

 .داشته باشد  دیدوروبَرش د ی رو

که   ی هالب   ی رو  یساده   لبخند مشتاقش  نگاه  مادربزرگ، 

کرده   ی هامردمک  روشن  را  سردرگمکدرش  و  در   اشی بود 

ها، موج انداخت اش و شناختن آنخانواده   ی اعضا  ی وجوجست
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م آتش  حرفدیجاو  ی نه یس  انیبه  به   ی.  توجهش  اما.  نزد 

  زده ه یو تک  نیزم  ی رو  یبود که کنججلب شده   خانی محرمعل

و   زیو چشمانش ت   کردی ود مد  گارینشسته بود و س  ونبه ست

 .شد  کیبودند. به او نزد یخال

عمه  در بود.  و  باز  دامادها  و  عروس  و  فرزندان  عموها،  ها، 

م  رفتندیم  شانیهانوه خانه آمدندی و  باال    ی . سرعت  خندان 

 گذشتی کند م  یبر و محرمعلصنم  ی بود. زمان اما در محدوده 

م کش  براآمد ی و  را  جوان  ن یهم  ی .  دو  آن  اغلب  ترها 

 .دندیدینم

بود.    رهی خ  اطیظاهراً از در باز به بالکن و از آن به ح   یمحرمعل

  شی پ  دی. جاوکند ی نگاه نم  ییکه به جا  دانستی م  دی جاو  یول

 !بوداو بزرگ شده 

  ش ی را جلو  گرشی د  ی و پا  رشیرا ز  شیپا  کینشست.    کنارش

را رو آرام شدهدست ستون  ی جمع کرد. وزنش  انداخت.  اش 

 :را صدا زد  رمردیپ
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 (؟یمحرمعلحاج یی)کجا ؟ی کوجَر دَر ،یمَرمِلحاج -

 .اش گرفتبود، خنده شده داره یاش قافجمله کهن یا از

آمد. چشمانش که به    ک یاز در و از دور، داخل و نزد  ر یپ  مردِ

.  دیرا درشان د  غیرا، درد و در  یپوچ  دیجاو  دند،یاش رسنوه

 گاریس  ی . با ابرو به بستهدیآمد. نگاه دزد  اشیشانیاخم به پ

 :پدربزرگش اشاره کرد ی تاشده ی رهاشده کنار زانو

 ؟ ی دیم یکی -

شده  خانی محرمعل همهکوفته  جلو  ها نیا  ی بود.  از   یکه 

و   گذاشتند یآهنگ م  دند،یخندی بلند م  گذشتند،ی چشمش م

بچه   دند،یرقصیم بودند.  او  نوه  ی هازادورود  او.   ی هااو. 

نت  ی هاجه ینت حتا  اما  م  شیهاجه ی او.  فرار  ازش  .  کردندیهم 

م   شانیصدا م  کشینزد  کرد،یکه  خجا   آمدند،ی که  و   لتبا 

م دستش  از  را  شکالت  معصوم  گرفتندیمعذب  با   تیو 
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لبخند او پا    ی است، ظالمانه رو  زانیگر  ی ریکه از پ   ی اکودکانه

 .کنند  ی تا با همساالنشان باز  رفتندیو م   اشتندگذیم

سر و    ی تو  یهاون و ه  ی را انداخته بود تو  رمردیپ   زهایچ  نیا

 .بود دهیاش کوبغرور پدرانه 

  ز ی تند و ت  گریبود. دکرده   شتریب  د یاش را به جاوعاطفه   نیهم

 .کرد یاش نمحواله یحوصلگی. بکردی و پراخم نگاهش نم

آن را به لب   د،یکش  رونینخ ب  ک یرا برداشت،    گاریس  ی بسته

با دست گ   ی هاگذاشت،  به طرف    راندشیلرزان  را  بعد آن  و 

 .اش گرفتنوه

را    گاریکارها؟ نخ س  نیو ا  یخورد. محرمعل  کهی واضحاً    دیجاو

! فتدیب  ه یاحساس کرد کم مانده به گر  یبا گنگ  داشت،ی که برم

 .شناختیاو پدربزرگش را م
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را دراز    ش یداد. پاها  لهیبه ستون    رمرد یکشاند. کنار پ  ش ی پ  تن

رو و  تک  ی کرد  انداخت.  سفت  ی هیهم  به  را  ستون   یسرش 

 .گذاشت شیهالب  نیرا ب  گاریسپرد. س

کن بود از در تو آمد که حواسش به بال  ی درحال  اشعالمه عمه

 نی . هم دیخندیو م   زدی و داشت با زنِ عمواحمدش حرف م

رفت   ی کرد، سکندر  ر ی. بهش گ ندیرا نب  دیجاو  ی باعث شد پا

 .تلو خورد تا توانست تعادلش را حفظ کند یو کم

 خواستی موج زد. آخ که چقدر دلش م  دیجاو  ی نه یس  آتش 

بابت   یتا دلش کم  ش یپا  ی جلو  ی هاپارکت   ی رو   فتد یعالَمه ب 

زم صنم  خوردنن یآن  صبح  بگسر  آرام  ولردیبر  زن   نیا  ی! 

 !بود؛ متأسفانهنشده  ریهنوز به قدر مادرش پ   انسالیم

 :برگشت  دیبه جاو بااخم

 !افتادمایداشتم م -
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و خونسرد نگاهش    زی به باال، ت  نیینگفت. از پا  چیجوان ه  مرد

 .کرد فقط

جاوچشم  عالمه رفت.  د  د یغره  اهلل گریبود  بزرگ  پسر  .  ار ی! 

ازش انتظار ادب و نزاکت داشت.   شدیبود. نم  نیهم   شهیهم

 !زد ینم یبه آدم و حرف شدیم  رهیمثل گاو خ 

.  دیو آه کش   دیکه از دل عالمه گذشت، لب گز   ی حرص آن  البته 

گذشت و راهش را سمت آشپزخونه کج کرد. سنگ    دیاز جاو

 .اش بودبرادرزاده یکینیکه نبود. عاطفه داشت. دلخونِ ا

شش   د،یجاو  یطفلک پنج،  طالق هنوز  مادرش  که  بود  ساله 

  شتر ی. بچه بساختی هم با او نم  شیباباگرفته و رفته بود. زن 

هم    دیپدرش. با  ی مانده بود تا خانه  یبر و محرمعلصنم   شیپ

 !شدیدور مبهآدم  طورنیا

زن دوم  -   ریمنعالمه کنار ماه   ی افکار بود که وقت  ن یاثر هم  از

نامحسوس پشت پلک نازک کرد!    یلیخ   شیبرا  ستاد،یا  -اریاهلل
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هرحال او حاال بکند؟ به  توانستیاز او هم گذشت. چه م  یول

سال بود که زن برادرش بود. سه تا بچه   یاز س  شتریب  یکم

 دیبابت ظلم به جاو  توانستیآورده بود. نم  ایدنبه   شیهم برا

 !که  ندازدی دورش ب

ب  دیجاو س  یمباالتیبا  خاکستر  ازعمد  به   گاری و   ی جارا 

ر  ی رو   ی گاریجاس ا  ختی پارکت  برخاست.   ی خانه   نجایو 

کث  یالقیی به  اصالً  و  بود  خراب  یفیپدرش   تی اهم   اشیو 

 !آن را داشت ی بلکه حتا آرزو دادینم

تکشانه  نهیسبهدست  یدم در  چهارچوب  به  را  و    هیاش  داد 

آنجا   -اهورا و فَروَهَر-  اشی ماند. دو برادر ناتن  اطیح  ی ره یخ

د کنار  آتش  گری بودند؛  دوروبَر  برا  یپسرها،  راه    ی که  کباب 

دوست با  داشت  قطعاً  فروهر  بودند.  چت انداخته  دخترش 

سر  بود! اهورا اما سربه   یگوش  ی سرش تو   همهن یکه ا  کردیم

م خواهرِ  گذاشتی محمدطاها  شوهرِ  بود؛  دامادشان  او   .

 .آتوسا اش،سالهوسه ستیب
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کفش   پابرهنه گذاشت.  پا  بالکن  افتاده  طرف آن  شیهابه  تر 

ها  ها را به پا کرد و از پله خوابانده آن پاشنه طور  بودند. همان

 .رفت  نییپا

و   اطیاول همسطح با ح ی خانه دوبلکس بود: طبقه ساختمان

به   ی فلز  یبزرگ و دراز که با پلکان  یبالکن  ی دوم دارا  ی طبقه

 .شدیوصل م یمانیدرندشت س اطیح

پهلو  کیکه    یکنار چند تخت  از و فرش    دهیهم چ  ی گوشه 

آتش شد.    کیبرداشت و نزد   هیچهارپا  کیذشت،  بودند، گشده

نشست، انگشتانش    ش یاز هم بازشده کنار پسرعمو  ییبا پاها

کم شد که قرار بود کم  رهیها خرا درهم قالب کرد و به شعله

کباب پخت. دو، سه تا از   شانیاز شدتشان کم شود تا بشود رو 

تخت و داشتند دل و جگر و مرغ   ی دخترها نشسته بودند رو

 .دندی کشیم خیو گوشت گاو را به س

آن   ینگاه م ین  دیجاو دسمت  با  انداخت.    ی ها ناخن  دنی ها 

عمه -  تایآز   ی شدهش ی ژل عمراً   -بتولشدختر  شد.  مورمورش 
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کل نظرش به ه! بخوردی م  زد،یم   خیکه او سر س  ییهااگر از بال 

خدا ناخن   ی او  آن  با  چطور  اصالً  بود!   نقصشی ب  ی هاتضاد 

آن شده   یراض مرغ،  ببرد سمت  دست  بوبود  آن  با  بد    ی هم 

 .اش را خوردزهمش؟! خنده 

 براش؟  ی دیخوب مال -

 .ماند اشره یخ  دهیباالپر ی صدرا برگشت و با ابروها ی صدا به

 :داشت. با ابرو به بالکن و داخل خانه اشاره کرد شخندین او

 براش؟  ی دی. خوب مالی بابابزرگه نشسته بود ی پهلو دمید -

 :زد یچشمک

چنداره   ی زیچ - نم  ی زیها!  بهت  برسهیازش  زحمت    خودی. 

 .یکشیم

سوزن شد. تپش قلبش آناً  سوخت؛ سوزن  دیگردن جاو  پشت

 .هزار  ی رفت رو
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حق   دیجاو  ی بگذاروبردارها  نیا  شیپسرعمو  کهنیا در 

 ی پدربزرگ و مادربزرگش را گذاشته بود به حساب طمع او برا

محرمعل اموال  د  یاموال -  یگرفتن   ش یبرا  -نداشت  گریکه 

که در متلکش بود، درد نداشت! سوخت. واقعاً   ی ر یتحق  ی اندازه 

 .سوخت

  خ یزد و سر تکان داد. آتش و س  ی اخنده تک   ی با خونسرد  اما

کار افتاده شکن بهجواب دندان  کی  ی ! فکرش آناً برادنیو مال

 .بود

 ک یبه تخت و دخترها نزد  بیجبهشد. اول خونسرد و دست   پا

و به صدرا    دیقاپرا    یخال  ی هاخیاز س  یکیشد. بعد، ناگهان  

 .هجوم برد

تند به عقب هلش داد.   اشقهی  به بلند کرد.  را  او  چنگ زد. 

زده را که هنوز نتوانسته بود خود را جمع کند،  بهت  ی قدر اوآن

 .حصار خورد واریعقب برد که پشتش به د
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دو تا از   ،یکیبودند.  آن دو شده   نیازه متوجه تشنج بت  همه

ج خفه  صدادندی کش  غیدخترها  ها گفتن   ”شده؟  یچ“  ی . 

 .آمدیم

صدرا    ی دست دور گلو  اط،یها، پشت به حپشت به آن  دیجاو

 خیقرمزرنگ فشرد. س   ی نماانداخت و پس سرش را به سنگ

چشمان    کهیدرحال   د یبرد. خند  نییرا اول نشانش داد، بعد پا

به گر ز  کینزد  هیخطرناکش  قالب    ریبودند.  گوش صدرا که 

 :دی بانفرت غر شی هادندان  ی بود، از الکرده  یته

 !مالمیاون م ی آره، برا -

  باً یتقر  شیهاصورت او نگه داشت. لب  یسانتمی را در ن  صورتش

  ی وقت  کردندیرا لمس م   شیهم پسرعمو  ی فشرده رو  ی هالب

 :زمزمه کرد

رو س  ی برا  ی خوایم - بدم خودت   خ یتو  و  کنم  کباب  بزنم، 

 !هوم؟ ؟ی بخور
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 شد،یفشرده م  دی را که در دست جاو  یخیاز پشت س  یکس

 :فروهر بود ی . صدادیگرفت و کش 

 ؟یکنی م کاری ولش کن. داداش چ دیجاو -

حدواندازه   اما در  او  دست  برادر    ی رو ین  ی قدرت  خشم 

 .ترش نبود بزرگ 

پشت  توجهیب  دیجاو ج  سرش،به  به   اهوها،یه  ها،غیبه 

 دند،یکشیاش را گرفته بودند و او را عقب مکه شانه  ییهادست

رو خ  ی همچنان  تو  مهیصدرا  را  داغش  نفس  و  بود    ی زده 

 .ختیری صورت او م

س  فروهر ته  کش  خیدوباره  جاودی را  از   خیس  کهن یا  ی برا  د ی. 

به ران صدرا   زشی که سر ت  دیدست او رها شود، آن را جلو کش

 .اش زد به اندام مردانه یچندان محکمنه یخورد و ضربه 
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احساس  دیو از ترس پلک بست، جاو دیکه لرزان نفس کش او

را باصدا    خیکرد. س  ش یرها  ری. با تحقدیکرد خنک شده! خند

 :او ی پا ی هم جلو یانداخت و تف نی زم ی رو

 !حاال ینکن  سیدتو خخو -

چهره   گفت با  همه  برگشت.  و   ران،یح  ییهاو  مضطرب 

کرده دوره   نیخشمگ اهللاش  ب  اریبودند.  تمام   نشانیهم  بود. 

 .او را نشانه رفت د یشده در نگاه جاونفرت جمع

دهمه   بعد زد.  کنار  را  ا-  نجایا  گری شان   ی همانیم  نیدر 

. ماندینم  -بودها برگزار شده مسخره که بعد از ماه  یخانوادگ

 .بود زاریشان ببود. از همه  زاریب هان یاز ا

 .وارد خانه شد پاکوبان

اش از قامت او باال رفت و به صورت برافروخته   یمحرمعل  نگاه

بادیرس که  دانست  و   دی.  گرفت  به ستون  دست  پس  بروند. 

  .برخاست
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نداشت.   ی تیاهم  نیترکوچک   رون یب   ی سروصدا  رمردی پ  ی برا

گُر گرفته بود و اگر او    دیسر جاو  رتشیحاال فقط عاطفه و غ

 .ماندیخانه نم نیهم در ا هی ثان کیحتا  گرید خواست،ینم

جاوصنم   مشکل دلتنگش.  و  مظلوم  نگران،  نگاه  و  بود    دی بر 

خوردند و پرآب   شی ن  شی ها. مردمکدیاو که زانو زد، بر  ی جلو

 .لرزان قاب گرفت ی هابر را با دستشدند. صورت صنم

 :دیپرسیآشفته م  رزنیپ

 افتاد؟(  یشد؟ چه اتفاق یبابا؟ )چ یوَکِت؟ چ  یچ -

 ی که برا  ی گرفته به مادر آرزومند  ی مُرد تا با آن صدا  دیجاو

 :ستند ین یماندن د یاز پا افتاده بود بگو نجابودنیا

 .(زیعز  میبر دی)با. زی عز میشیوَن ب -

  رزن ی شدند. انگار پ  فروغ یبر آناً خاموش شدند؛ بصنم   چشمان

بود! طور که ناگهان از پا افتاده بود، ناگهان کور هم شدههمان 

 .روح از تنش رفته بود
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نگفت.   چ یانداخت و ه  نییبود. سر پا  میاو هم تسل  حالنیباا

 .انگار که از زبان هم افتاده بود

همانجا   گذاشت،ی چسباند. اگر غرورش م  نهیس او را به  دیجاو

 .ختی ریم رونی را ب اشنه یس ی تو رافتادهیگ ی ه یگر

نم  نیا  یول نکرد.  را  باکردیکار  او  ا  دی.  مادر    نی غرور  و  پدر 

 .کردیشکسته را هم حفظ م

ک  پس و  چادر  رفت.  اتاق  به  کت صنم  ف ی برخاست.  و  بر 

ب  خانی محرمعل برداشت.  آن  توجهیرا  آمده به  داخل  که  ها 

دل  ازش  مدام  و  م  لیبودند  را  به   دند،ی پرسی کارش  را  کت 

جلو و  داد  سرش   ی پدربزرگ  را  چادر  زد.  زانو  مادربزرگ 

 .. او را بغل گرفتدیانداخت. دست سردش را بوس

 ” .بمان“: گفتندی م ”نرو.“: گفتندی م ”کجا؟“: گفتندی م همه

 ی بر را نرم روصنم  حال نیزده بود. باا. جنوندی شنی نم  دیجاو

تا محرمعل  نش یماش  ی جلو  یصندل هم    ینشاند. منتظر ماند 
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که    یسوار شود. بعد پشت فرمان نشست، راه افتاد و با سرعت

 .زد  رونیباز ب ی را درآورده بود، از دروازه  شیها ک ی الست غیج

[28.04.21 14:57] 

 صدوهفتادوپنج#

 ی اهم در دل ودود روشن بود. شعله  یشمع  د،یاز آتش جاو   دور 

توجه و تمرکز    یکرده که همه داغ   ی امؤثر. قطعه   ی کوچک ول

بود که   ی. و آن خشمکردیمرد جوان را به خودش جلب م

 .به خود داشتنسبت

رو  ستادهیا  بیجبهدست باال  ی بود  از   ی طبقه   نیدوم  ی لبه. 

  دا ی. دره پکردی به منظره نگاه م  ن،ییبه پا  وارشید  یب  ی خانه

 .ایها و وصلِ درکوه نیبود و دورتر از آن شهر ب

نشسته    اشنه یس   ی راکد با تمام بارش رو  ی دهی خواب  ساختمان

 کهن یافرا؛ از ا  شی بود از انفعالش پ   یاز آن اما عصب  ی بود. جدا

به    یی پروایب  یفقط کم   ،یکه زن بسته بود، کم  ی سد  مِیتسل
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سؤال جواب  تا  بود  نداده  را    ی شدهخوره   ی هاخرج  ذهنش 

او راحت    یزندگ  دنراه بواز بابت روبه   الشیو الاقل خ  ردیبگ

 .شود

  ی کار  توانستی هم نم  دانستی اگر م  کهنیچه بود؟ ا  اشبهانه

ا نم  یوقت  کهن یبکند؟  افرا  درون  خواستیخود  و    اتی از 

خود بود و تجاوز  کردن  مشکالتش حرف بزند، پرسش او سبک 

 زن؟ یشخص  میبه حر

چرا؟ چرا    بود؟ی آداب م  ی مباد  همهنیا  دیزد. چرا با  پوزخند 

نم   یکم خرج  به  خودش    داد؟یشجاعت  سد  از  چرا 

 د؟یخر یشدن را به جان نمچرا سبک  گذشت؟ینم

عصبان  ممکن و  ناراحت  افرا  پس   یبود  بشود!  خب،  شود؟ 

عصبان  ی ناراحت م  تیو  حاال حس  که  زن    کرد ی او  در چشم 

ن ودود    ست،یمحرم  است، چه؟ پس خود  بچه  است،  مزاحم 

 ی هالب  ی چه؟ احساس او که با هر بار خوردنش به سد بسته 

 چه؟ پس غرور ودود چه؟ داشتیافرا خدشه برم 
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  دن؟ یبازنکردن و نپرس با لب  کرد؟ی غرورش را حفظ م طورنیا

. چرا  کردی امتحان نم  شیهاا پرسش . او را بزدیبه افرا ضربه نم 

م چون  جواب  دیترسیواقعاً؟  غرورش؟ از  و شکستن  نگرفتن 

کوچکِ روشنِ   یهمان شعله  ن،یبود اما ا  یتلخ  ی ریگجه ینت

 .آزاردهنده بود

 رِ ی بود؛ سر راه بود و ز  ییمثل دمپا  شهیاو، غرور ودود، هم   غرور

 ...بشکند  آن را  الیخ  یبا آسودگ  توانستیمادرش م  یپا! وقت

. 

بود. اعتراف   اشی در مقابل افرا در الک دفاع  قت یدرحق  ودود

ب  یسخت انگار  اما  به حر  شتریبود  احترام  افرا،    ی شخص  م یاز 

پ از  را  او  بازم  ی ریگی آنچه  زن    زم یمکان  نیهم  داشت،یحالِ 

  ی پا  ریترکش را زغرور ترک   کهنیا  ی بود برا  اشی فعال دفاع

 !ندازد ی افرا هم ن

اانداختیم م  نی!  را  دکردی کار  به    گری!  بود  قرار  بود.  بس 

اهم و    ت ی خودش  زن   خواستیم  ”خودش“دهد  دردِ  بداند 
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مستیچ هرچه  پاسخ  بخشبه  بود،ی.  او  را    یهرحال  خود  از 

ل  شکستیم د  یو  شجاعتش،  -ازش    ی گریبخش 

 .نی. همشدی م میترم -اشیی پروایب

 ...خب -

  رون ی ب  قشیمرد بنّا که آن را همراه با نفس عم  ی کلمهتک   با

 .شد نهیسبهو دست   دی ها چرخپاشنه ی بود، روداده 

 :رفت  ترک ینزد بنّا

 چرا کار راکد موند؟  یگفت -

 :. اخمش آمد و رفتدیرا جو نشیی لب پا ودود

وقت   هی - بنّا  یچند  ن  یبدقول  یقبل  ی اون  و  منم ومدیکرد   .

 .شدم و مردد پولیبعدش ب

 :ابرو و چانه باال برد مرد

 .هان -
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 :دیانداخت و پرس  نییرا پا شی هادست  ودود

 خب؟ -

 ی انداخت جور  شیهاپلک   نییبه پا  نیزد و چ  ی محو  لبخند

 :که چشمانش کوچک شدند

 نه آقا رسول؟  ا یمن  ی برا ی سازی رو م نجایا -

 :به اطراف انداخت یزد. نگاه یچانه جمع کرد. چرخ مرد

 .سازمیشاءاهلل مإن. سازمیم -

 :ودود برگشت  به

صد جا   دی. حتماً باشهیم  افتیسخت    یلیروزا مصالح خ  نیا -

 له یپول خون باباشون وس  متیبه ق  یتا باالخره بتون  یسربزن

 ...نیهم  ی . برایکن دایپ

فروبرد و با دست    اشی اشلوار پارچه   بیدستش را در ج  کی

کوتاهش    ی پس سرش را پرسروصدا خاراند و بعد به موها  گرید

 :تا صاف شوند دیدست کش
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بتون  - باشه،  نقد  پولت  اگه  ته  یتو  بعد   ،یکن  ه یمصالح  من 

کارو    آمیم  -ورتراون   ای  ورترنی حاال دو روز ا-تاسوعا عاشورا  

 .کنمیشروع م

  ی و کم  د یلبش کش  ی ابرو باال برد. شستش را به گوشه  ودود 

  کباره یاش را  بازدم کهنه  تیرد در گفتن حرفش. درنهاتعلل ک

 :فرستاد و گفت رونیب

 گه؟ی قول حساب کنم د نیرو ا -

از گرفتن منظور او به    ی ماند. لبخند  اشره یخ  ی اه یثان  رسول

 :لبش آمد. سر تکان داد

آقا ودود.    ستمیمن از اوناش ن  یاوستاکارا معموالً بدقولن ول -

  دا یراحت! فقط پول باشه و مصالح و منم بتونم کارگر پ  التیخ

 .کنم، حله

 :به تأسف تکان داد ی سر
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به کار نمگهیاالنن د  ی جوونا - بتون  ی. ولدنی . تن  اگه    ی تو 

برسون  لویوسا موقع  افغان  ،یسر  کارگر  کارتو   رمیگیم  ی منم 

 .رو غلتک  ندازمیم

 :کرد پایچل نهی س ی بازهم دستانش را رو ودود

 شروع؟  ی الزمه برا یقدر چشه. حاال چه با -

  حسابش نیو ماش  دی. رفتند. او سررس نییگفت بروند پا  رسول

ن داشبورد  درون  از  کاپوت   ی رو  د،یکش   رونیب  سانشیرا 

قدر از چه “کردن  در چهره مشغول حساب   یتیگذاشت و با جد 

ب  ”ز یچچه آن  کل  یشنهاداتیپ  نیشد.  درمورد  که  هم    ت یرا 

 .گذاشت انی بود، با ودود در م دهی ساختمان به فکرش رس

شمع    ی جنگل بود و در فکر شعله  یبعد مرد جوان راه  یساعت

 !قلبش ی روشن تو

 یکه وقت  ی در فکر بود. طور  قاًی که زن عم   افتی   یرا درحال  افرا

 .زده برگشتو هول  دندیاو باال پر ی هازد، شانه  شیصدا



1008 
 

و    قیهم گذاشت و نفسش را عم  ی پلک رو  د،یرا که د  ودود

 :رنگیبود و ب دهیفرستاد. لبخندش ماس رونیب یآسودگبه

 !های کرد رید -

 :از کنار او گذشت و به راه افتاد ودود

بودن و بهش زنگ زده بودم  کرده  یکه بهم معرف  ی استادکار -

 .. رفتم اونجانهیساختمونو بب آد ی گفت داره م

 :را باال برد شی اش بود. ابروهاشانهبهشانه  افرا

 ؟ی سازیخونه م ی دار -

 :ودود کوچک شدند. سر تکان داد ی هاچشم

م تمومش  مونده بود. حاال عزم کرده   کارهمه یگفتم قبالً که ن -

 .کنم

 :بود و صادقانه یبار لبخند زن واقع نیا

 .یسالمتبه -
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 ش ی هادر چشمانش مکث کرد. نگاه افرا ملتهب بود. چشم  ودود

  کرد یم  یدرحال شکنجه بود که سع  ی ای زندان  ی هاچشم   هیشب

نکند اما شدت اشک و درد فراتر از تحملش بود و به   هیحتا گر

عنب م   شیها ه یپشت  م  زدیضربه  فشار   ی برا   آوردیو 

 کاران و پنه  کردیهمچنان تحمل م  نوایو آن ب  ختنیررون یب

بااماندیم کرده آماس  یمشک  ی هامردمک   نیدر هم  حالنی. 

نمروشن شده  یبرق ودود  . ردیبگ  اشده یناد  توانستیبود که 

ا از  جداً  خانه  کهنی افرا  داشت  تکماو  را   کرد،ی م  لیاش 

 !بودخوشحال شده 

 :بند زد ی تکرار  یمکثش را به سؤال انیپا

 ؟ یخوب -

 :دینگاه دزد افرا

 .خوبم -

 :آورد شیبه رو ی جد شتری سرد و ب یکم  تعارف،ی ب ودود
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 .یستیخوب ن -

تقر دیماند و ودود هم. چرخ  افرا با   فاصله،یب  باًی. مقابل زن، 

 .ستادیا  زد،یافرا ضربه م  یشانیکه به پ   یافراشته و نگاه  یگردن

  حال نیسرعت. افرا دانست. باابود، بهدود عوض شده در و  ی زیچ

ناد را  ب  ی اخنده گرفت و تک  دهیتپش قلبش  به    شتریزد که 

 :مانستی م هیآغاز گر

 .ستین ی زیچ -

 .هست  ی زیچ -

 .و پاتک تک،

 :افرا گرد شدند چشمان

 ه؟یباز -

 :سر تکان داد ودود

 ؟ ییانکار و اصرار. باهاش آشنا ی آره. باز -
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گنگ    یبه جهان  ی اریاز هوش  ی. آن دندیافرا سوت کش  ی هاگوش

و گم پرت شد و دوباره به چشمان مُصِر مرد مقابلش که انگار  

 :بود، طعنه زد دهیبرگشت. طعنه شن د،یکشیدرد م  ی زی از چ

 .نه از سمت تو یدارم، ول -

 :اخم کرد. لب زد ودود

 .کرد جمی فکرکردن بهش گ -

را نفهم  افرا او  بود؟ کرده   جشی . فکرکردن به چه گ دیمنظور 

 .نگاهش شد سؤال

 :جواب داد  تعارفی ب ودود

باشم، چون   رت یگ یپ  کهن یا  ی جا  ی ول  ی ستیخوب ن  دم یباال د -

 ی فکر  هیکنار. بعد    دمیکش  یحرف بزن  ی خوایحس کردم نم 

و به من حال ت  کهن یخاطر اکنار؟ به   دمیافتاد به جونم. چرا کش

و از    ی جوابمو ند  دمیترسیم  کهن یخاطر ابه  ا ینداشت    یربط

 و سبک شم؟ ی دربر رشیز
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  ری از حد درگ   شی افرا از درک حرف او بازمانده بود. مغز ب  ذهن

ودود و    واریبسته خورده بود به داو به خود، حاال چشم   رِیو گ

 !چه خبر است  نجایا د یفهمیاصالً نم

عقب رفت. اختالف قدش با ودود ده، پانزده    یگام  اریاختیب  زن

سانت بود. او صد و هفتاد بود و مرد صد و هشتاد، هشتاد و 

وقت و  فاصله  یپنج.  آن  سدش    کینزد  ی ادیز  ی در  درست 

کوتاه  ستادهیا احساس  زن  نوع  کرد؛یم  ی قدبود،   یاحساس 

از جانب ودود. ا ا   نیتسلط  مرد    هیشب  ن،یرا دوست نداشت. 

 :و به زمزمه صدای را هم به زبان آورد، ب نی مجوان نبود. ه

 .یستیخودت ن  هیشب -

  ه ی پرکنا  ی خورد. چشمانش خاموش شدند. لبخند  کهی  ودود

 :دیلبش آمد. پرس ی رو

 ه؟ یک ”خودم“ -
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 ” خودِ ودود“واقعاً    یشد. راست  دی ماند. ماند. ذهنش آناً سف  افرا

فقط. والّا    دیبگو  توانستینم  دانست،ی. مدانستی که بود؟ نم

ا  ی زیچ هم  نیدر  درعرض  چ  نیمرد  ساعت    گر ید  زیچند 

مشده افرا  ناخودآگاهِ  که  تشخ  توانستی بود  را  دهد.    صیآن 

  زِ ی آن چ   دیبگو  توانستی. فقط نمدیحتا آن را ببو  توانستیم

 !ستیچ  گرشدهید

کش  ودود نفس  بردیبلند  ذهن  برخالف  او   ی دهی .  مغز  زن، 

!  کرد یم  -سرزنش  تر،ق یدق  ی به معنا  ای-کار    شهیتر از همفعال

که زن از چه   دیبگو  توانستیو م   دیفهمیو م  دانستی پس م

در شناخت   یبود ولداده   ص یرا تشخ  رش یی. افرا تغزندی حرف م

: او شناختیم  اخود ر   رییتغ  تی مانده بود. ودود ماه  تشیماه

 .بود دهیبر اشی دفاع زمیمکان یمبودن دائاز سکوت و فعال

 :گفت

 !ودوده  ”نیترخودم “ نیا دیشا -
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 :پلک زد  جیگ افرا

 هست؟ -

 :با مکث پشت کرد و به راه افتاد مرد

 ...باهام حرف بزن. بهم دروغ نگو -

دروغگوسوخت ودود  سوخت!  تماماً  و  آناً  زن  را    اشیی. 

بود؟    دهی را فهم  ی زی چبود؟ اصالً... اصالً چه   دهیفهم  د؟یفهمیم

 بود؟  دهیرا فهم  ی زیچچه

  شیهاگوش  ی افرا از بند رها شد. افتاد. گم شد. بعد تو   قلب

 .اطراف خفه شدند ی صداها ی که همه  د یچنان بلند تپ

آورده بود؟   شی و باالخره به رو  دهیکدام دروغش را فهم  ودود

را    یکیآن  ایت ماهانه را،  اش درمورد عادساده   ی کارآن پنهان 

 بود؟ ینسبتش با عل یکه به بزرگ
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سرش زن را پشت   ی هاازش دور شده و چون قدم  یکم  ودود

وضوح . به کردیبود، برگشته بود. حاال به افرا نگاه م حس نکرده 

 .دیدی زن را م ی چهره یزردشدگ

شدت    توانستی م  نیبود و هم  ادیکرد. شدت واکنش او ز  اخم

کم  اشی کارپنهان شک  دهد!  نشان  رخ  را  ودود  درون  کم 

  .کردیم انینما

 یعضو تن ودود بود. شاک  نیتر. او پرقدرت گذاشتیاما نم  قلب

گوش مرد جوان   ی . توکردیم  ت یکه داشت زن را اذ  نیبود از ا

افرا شک    ی خجالت بکش! خجالت بکش! دار “:  زدی داد م به 

نم  ؟یکنیم دلش  چون  خصوص  خواهدیفقط   یمشکل 

 ؟ یکنی به او شک م  ی بگذارد، دار  انیرا با تو درم   اشی زندگ

بود که او را   ادی فر  نیو هم  ”است ودود؟  نیداشتنت ادوست 

 .کرد مانیپش

ا  ی هاگام  افرا  مقابل  دوباره  آمد.  را  دوباره ستادیرفته   .

 :نرم شدند و مهربان  شی هاچشم
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آدم    یکه گاه  فهممینداره؛ م  یبیبهم نزن. ع  ی حرف  چیه  ای -

 .بگه یرو به کس  ی زیچ خوادیو نم تونهینم

 :سر خم کرد یکم

و    یستیخوب ن  یفقط به من دروغ نگو. ازم طفره نرو. وقت -

راست   ”خوبم.“؛ نگو:  ”بد بودم مگه؟“نگو:    ،”؟یخوب “:  پرسمیم

ن خوب  بگو  نم  یستیبگو.  اگه  خوب    یبگ  ی خوایحتا  چرا 

 . باشه؟یستین

شد و   دایفقط مات او پلک زد. نفسش برگشت. قلبش پ  افرا

ودود که   ی هاچشم  میشد. تسل  م یقلبش تسل  اش؛نه یس  ی راه

 .گرفت اشهیبودند. گر یو امن و خواندن   کردندی مدارا م

تبد  خبری ب  ودود وحشتش  ناگهان  که  او  درون  حال   ل یاز 

 :بم شد شی و صدا دیکش  نییبود به محبت، پلک پاشده

 ینیبیمنو بچه م  کنمیاحساس م  یگیبهم راستشو نم  یوقت -

 .ناامن ای
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 :گزگز کردند ش یهاو لب  دیآدمش لرز بِیس

 .ستمیمن بچه ن -

به خودش گفت.   دیتأک  ی اطالع افرا که برا  ی را انگار نه برا  نیا

 .را از دست داد ی اهیمات شد و چندثان  نیهم ی برا

برا  ی اه یچندثان فرصت تکان  ی افرا  ی که  بود   یخورده  مغتنم 

. دیداشت بگو  یکه ودود سع   ی ز یآن چ  ی همه   یِدرک آن  ی برا

 :گذاشت ش یپ یقدم

 .قدر بهت اعتماد دارم ودودمن چه یدونیتو م -

 ن یتمام بر سر ا  ی هفته   کی  شی پ  یمدت  نی. همدانستی م  او

امن   شی بودند! و افرا گفته بود که ودود براموضوع بحث کرده 

آمده بود، افرا    ی عل  ی از وقت  کهن یا  حالن یاست و مطمئن. باا

 ن ینگه داشته بود، ودود را به ا  شیهارا پشت لب   ییهاحرف 

م اعتماد  انداخت یفکر  باوجود  بهش   ی که  بود  گفته  که زن 

 .داندشی خام م ای داند یدارد، او را محرمِ خود نم
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 :را دندان زد  نشیی پا لب

 .دونمیم -

 :شد ره ی را باال کشاند و به چشمان زن خ  شیهاپلک 

 .ین یبیم یمنو چ دونمینم یول -

 :د ی پرس بالفاصله

 افرا؟  ینیبیم یمنو چ -

  ی زدگتر از بهتسخت   اریبار تکان خورد، بس  نی که افرا ا  ی جور

که از    یتر از تمام ضرباتاش بود و حتا سخت لحظات گذشته 

کاوش   حایمس  ی هااز حرف -صبح   خورده    -اشیدرون   ی هاو 

و    خواستیو نگاهش جواب م  کردی بود. ودود هنوز نگاهش م

  ی منو چ“:  کردی کلمه تکرار م  ی را ب  اشده یهم سؤال پرسپشت 

 ”؟افرا  ینیبیم
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ق  قلب س  امیزن  به  نادیکوب  نهیکرد.  پ  ستاد،ی.  را    ش ی خود 

کامالً حرکت   زدهرت ی انداخت! مثل جذب آهن به آهنربا، افرا ح

 !ودود حس کرد ی سوقلبش را به ی جلوروبه 

 چرا؟ 

 :دیچشم دزد ملتهب

 ...من -

م  جاهمه  تار  همه دیدیرا  دانه  رهایتصو  ی .  نور    ی هادانهبا 

بودند. لب باز کرد و بست. ذهنش از هجوم خون مخدوش شده 

شسته . انگار مغزش دستیخال  یِبود. خال  یپر و از کلمه خال

بود! باز فقط و سکوت کرده   دهیسؤال، پس کش   ن یا  تیاز مسئول

 .دیپر رون یب ش یهالب نیباز  ”من...“

 :لب زد رانیکه ح دیزدنش را دبالبال  ودود

 !یه -
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 ها یودود همان قبل  ی هابه او برگشت. نگاهش کرد. چشم  افرا

نگرانشده همان  ول  ی هابودند؛  خاموش.  سؤال    یمهربان 

بود و    ستادهیا  نشان یب  افتهیوروحجسم  یمثل انسان  اشی لعنت

م م  دانستی افرا  ازش  حاال  اگر   اش ده یناد  گذشتند،ی حتا 

نم  گرفتند،یم نم  خواستی او جواب  جواب  افرا  ای و   نیداد، 

م نم  ماندیسؤال  ارفتیو  د  نی .  درفتینم  گر یسؤال    گر ی. 

 .رفتینم  گری. درفتینم

 :گفت ودود

 .میبگذر -

پ   د،یگذشت. چرخ   و افتاد و چند متر  رفت. سؤال    ترش یراه 

باا شد.  نامرئ  حالنیدور  دست  هنوز  دور   نشی آهن  یافرا  را 

 .کردیحس م  شیگلو

کاسه حبس   ی سرما  وضوحبه در  احساس   ی شده  را  زانوانش 

  خته ی ودود را برانگ  ی زیچچه   دیفهمیو نم  دانستی. نمکردیم
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طور طور نگاهش کند، آنطور مقابلش سد ببندد، آن بود که آن

کمر همت   یکه زندگ  دیفهمیو م  دانستیم  یسؤال بپرسد، ول 

امروز قال   نیهم  قاًیامروز، دق  ن یامروز، هم  نی بسته بود هم

افرا امروز بود. خود را واضحاً    یرسرا بِکَنَد! روز حساب   هیقض

اش نشدهحل  ی هادانه پرونده . دانهدیدیدادگاه م  کیدر محضر  

 کردند،یم  یبررس  خواندند،یفرام  لیشاهد و وک   آوردند،یرا م

نت م  شانیبرا  دند،یرسیم  جهیبه  صادر  بعد   کردندیحکم  و 

  ی آخر   نی! و ای بعد  ی سراغ پرونده   رفتندیم  یتنفس   چ یبدون ه

جلو  ی اپرونده   نیآخر  نیا- خدا  بود  ش یکه   -گشوده 

و دو سال ازش فرار کند    یس  توانستیبود که نم  یتیمحکوم

 !بود  ختهیر  هیدار  ی را رو  زیچحاال هم قلبش همه  نیچون هم

 .هاپرونده 

 :دیناگهان از خود به مرد جوان دو افرا

 !ودود -
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ووال  شانه نگاهش کرد. زن در هول   ی و متعجب از باال  ستادیا  او

 .د یپرس لیبود. نگاه ودود دل

بود، جور   دهیرا دو  یکم  ی فاصله  کهن ی. بااستادیکنارش ا  افرا

 :دیلرزی م شیبود. صدا. برجال زدینفس منفس ی بد

 ه؟ی نفر اول تو ک -

  ده ی سؤال را پرس  نیچه؟ و چرا ناگهان ا  یعنیخورد.    کهی  ودود

 .ماند اشره یبود؟ همچنان پراستفهام خ 

پ   افرا به  کج دیکش  یشانیدست  دچار  فکر شده  یفهم.  بود. 

ودود جواب نداده، حاال    ی بود چون به سؤال جامد زندهکرده 

من ! مننگردیبه او م  ادشیز  ی بابت رو  یتمرد جوان دارد با به

 :کرد

 ...... مننیبب -

مدیبر م  قاًیدق  گفت؟ی. چه  توض  ی برا  توانستیچطور    ح یاو 

  ی دارد وقت  ازیجواب ن   نیپرونده به ا  نیحل آخر  ی دهد که برا
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او   به پرسش  از پرونده -خودش  باال  احتمال  به    یِذهن  ی که 

از ناکجا پ  - بودنشده   شیدا یودود نشأت گرفته بود و ناگهان 

 حیتوض  توانستینم  جورهچ ی. هطورچیاحترام نگذاشته بود؟ ه

 .دهد

 .شد. مچاله شد. واداد میتسل  پس

 رحم یمهربان ب  -ی خدا  ای-خسته بود. ودود    یل یبود. خ  خسته

بدتر در  درست  روان   تی موقع  نیهم  در  بود  انداخته  موج 

شرحهموج شود، شرحه موجِ  دلخور  داشت  حق  پس  اش. 

جانب باشد و فقط به  بهحداقل حق داشت که حق  اینداشت؟  

 .باتالق نیخودش از ا دنیکشرون یخودش فکر کند، نه؟ به ب

صورتش لرزان    ی که تمام اجزا  دهی زجرکش  کی  ی با استوار  پس

 :نگه داشت  ”خرس مهربان“ چشمان  خیبود، نگاهش را م
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رو هم ندادم.    ی که جوابتو ندادم و جواب سؤال بد  دونمیم -

دروغ   وجهچ یهحرف نزن، اما به  ینخواست“  ،یخودت گفت   یول

 ...شیپ ی قه یدق هی نیهم ؟ینگفت ”نگو.

 .گفتم -

 .کرد  دیی محکم تأ ودود

  :دیبلند نفس کش افرا

. یکنیکه تو فکر م  ستین  ی جور اون  زیچخب. همه  یلیخ -

نم بچه  رو  تو  د  اینامحرم    ای  نمیبیمن  کوفت  تو ی اگه یهر   !

 خب؟  ،ی . تو ودودگمی نم شتری. باشه؟ بی ودود

بود و مثل جذب  کرده   ام یقلب او بود که ق  نیماند. حاال ا   مرد

پ را  خود  آهنربا،  به  س  انداختیم  ش ی آهن  افرا.   ب یسمت 

 :تکان خورد صدای مش بآد

 .خب -



1025 
 

شد. نگاهش سرپا بود و استوار،    شانیلبخند زد. بعد، باز پر  افرا

سقوط و خواهشمند    ی اما همزمان ملتمس بود و در آستانه 

 :گری اری یدست

االن بگو. کامل بگو. صادق    نیتو به سؤالم جواب بده. هم  یول -

 ه؟ یدرنرو. نفر اول تو ک رش یبگو. از ز

هزار کلمه، آدم، از ذهن ودود گذشتند اما کامل و صادق و    آناً

 :گفت دیتردیب

 .خودم -

 .نشست افرا

هول   ی هاچشم و  فوراً  شدند.  گرد  جلوودود  سرپا    ی زده  او 

 :نشست

 شد؟  یافرا؟ چ اِ، اِ! -

 .خوردیصورتش را با دو دست پوشانده بود و تکان نم زن
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با  ی الحظه   ودود چه  ماند.  چه   کرد؟یم  دیدستپاچه  اش  او 

گرشده داشت  بود؟ شده   دیناام  د؟ یخندیم  کرد؟یم  هیبود؟ 

 !بود؟بود؟ و جواب او با زن چه کرده  یچه سؤال نیاصالً ا

او را گرفت   نیآست  ها،ی ها و سردرگمپرسش   ی از حمله   کالفه

 :دیو دستش را عقب کش

 !افرا -

انداخت.   نییدست او که خود زن دستانش را پا  ی رویبه ن  نه

  ندیگری که معلوم نبود دارند م  یی هاشد، با چشم  رهی به ودود خ

آوار شده  خندند؛یم  ای نبود  به   ایاند  معلوم  نبود  آباد؛ معلوم 

نگاه زن به مرد   ی اند. تضاد جارز شور افتاده ا  ا یاند  وجد آمده 

 .جوان ضربه زد 

 :خنده زد  ری و همزمان ز د یافرا چک اشک

 !لعنت به تو -
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زم  ودود به  را  پاها  نیدستش  و  از تحمل وزن    شیستون  را 

 :دی پرس جیتنش خالص کرد: مقابل افرا نشست. گ

 چرا؟ -

وبرگ درختان  شاخ  ی الکه از البه   یسر باال برد تا آسمان  زن

بود که همان لحظه  شده   رهیبود. انگار به چشمان خدا خ  دایپ

م پشت  از  مقابل  ز یداشت  به  وسط    یِ نینشقضاوتش  دو  آن 

نم  ی امحوطه و  نزدسبز  م  کی زده  نگاه  در  کردیرودخانه   .

و هم    دبغض بو  تیهم نها  -خدا-   یبه چشمان قاض  اشی رگیخ

 .عشق تینها

تر  آرام  تشنج،یرا پاک کرد. لبخند زد: ب  شی هاآمد. اشک  نییپا

آرام هر  دن  یاز  آشوب   ا یدر  آشوبو  هر  از  قلبش    ی تر  آن.  در 

تحمل،   یِبود، هم از خستگ. صورتش هم روشن شدهدیکوبیم

 :زد ی اخنده زرد. تک 

 ” !شده وونهید یطفل“با خودت نگو،  -
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 :گفت . با مکث و ساده دندی ودود باال پر  ی ابروها

 .باشه -

 :افرا عمق گرفت لبخند

 !ی شد گهید یکیواقعاً  -

 .مخودم شده  -

 ه؟ی خودت چطور -

  ی گرفته قبل از هرکس  میتصم  ش یاز دو، سه روز پ   ”خودم“ -

 .فکر کنه ”خودش“به 

 :دیپر رونیب اشنه ی زن از س ی خندهه یگر دوباره

 .داره ییمن چه معنا ی برا نیا دونهینم ”خودت“ -

 :شدند ک یهم نزدودود به  ی ابروها

 !خب بگو -
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و چشم از او برداشت. دورتر از   دیباال کش  ینی. بدیلب جو  افرا

خانواده آن شده  رانداز ی ز  کیدور    ی اها  چا جمع  و   ی بودند 

 :. گفتدندیخندیو م  خوردندیم

 .حرف زدم یکیبا  -

 ؟یبا ک -

 :زد لب

 .نپرس -

 .باشه -

 :به لبش برگشت لبخند

 ی برا   ی تو دوست دار“که باهاش حرف زدم بهم گفت،    یاون -

باش  یکی اول  برا  یول  ینفر  ن  ی حتا  اول  نفر    ” . یستی خودت 

 ؟ی بفهم یتونیم

از تنش گذشت.   یاز روح افرا به روح ودود خورد. حس  ضربه

شد. آباد    میشد. شکفته شد. ترم  رانیمات شد. مچاله شد. و
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هم وصلشان که به  یطنابوضوح آن رشته شد. مرد توانست به

 .ندی کرده بود را بب

 :دیپر رونیب شیاز گلو ی اخنده تک 

 .فکر کردم جوابم ناراحتت کرده -

 :از ته دل. سر به دو طرف تکان داد د،یهم خند افرا

 ...کرده. فقط کاریجوابت باهام چ  دونمیمن نم -

پادندی لرز  شی هالب از  اشک  شد.  جمع  صورتش   ن یی. 

 :باال آمد و سطح چشمانش را پوشاند  شیهاپلک 

. دور خودم  خوردمی م  جیبود. داشتم گ  ب یعج  یلیفقط خ -

نم  ”خودم“ :  یگفت  هوهی.  دمیچرخیم   ی چطور   دونمیو 

 ؟یفهمیحل شد! م زیچهمه 

 :سر تکان داد ودود

 .فهممیم -
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 ی خودش تا زانو  ی زانو  کیاز نزد  نیزم  ی نوک انگشت رو  با

 :دیکش رهیدام ین کیافرا 

 .رهیدا هیتو  م؛یستادینقطه ا هیما تو  یعنی -

. حاال چه؟ ”ی برابر“و    ،یبه عل  دی دور رفت، رس  د،یافرا جه  ذهن

م عل  دانستی او  در    یکه  ودود  ن  کیو  برابر    ستند؛ینقطه 

گذشته بود؟ حاال با ودود   یحاال از عل  یعنی  نی . پس استندین

و گنگ شد.    دیبود؟ برشده   ”برابر“بود؟    ده ینقطه گنج  کی در  

 :لبش به گزگز افتاد

 .قاًیدق -

در وجودش حس    یفی. هنوز لرز خف دیکش  ی نفس بلند   ودود 

 !ستیاز چ  داشتی که نم کردیم

تمام   ی روز  چه گنگ  روز  چه  امروز.  بود    یسخت  ینشدنبود 

 .بود امروز یبیغرب یامروز. چه روز عج
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  ی ادیبخش ز  کردی سرش باد کرده! حس م  کردی حس م  ودود

تمام    دیبا  کرد؛ی بود را، حاال درک نم  انشیکه حاال م  یاز اتفاق

  دی و تازه شا  کردی در خلوتش آن را مرور م  رفت،یم  شد،یم

 ن یسرش آمده و از ا  ییچه بال  قاً یدق  دیفهمیوقت بود که مآن

 !شتهتنش کبود شده و مو بردا ی تصادف چند جا 

برا  شی پا  ی رو  دست دوخت.  چشم  افرا  به  و   ی گذاشت 

  از ی خلسه بود. مطمئن بود زن هم مثل او ن  ی لحظه  شانیهردو

 .به زمان دارد

 :گفت حالنیباا

 .سخته -

 :گنگ پلک زد افرا

 ؟یچ -

 :شد نهیسبهدست  ودود
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 یباش  ی نفر اول کس  ی دار. تو الزم  ی خوایکه م  ی زیاون چ -

همه   ست ین  یشدن  ن یا  کهی درحال بخوا  ی اگه  از    میما  قبل 

 .م یبه خودمون فکر کن ی اگه یهرکس د

برا  ده یچ یقدر پ آن  اشجمله افرا  درک   ی بود که مکث واضح 

 .آن، ودود را به خنده انداخت

 :دیبه صورتش کش  یدست زن

ر  هینه،   - هست.    نیا  ی زیفرق  .. .یعنی...  ی مرز  هیوسط 

که اول از همه    ی گرفت  میبدم؟ مثالً تو تصم  ح یتوض  ی چطور

کن فکر  خودت  دار  یعنی.  یبه  اگه  م  ی االن   ،ی سازیخونه 

 خاطر خودته. درسته؟ به

 .سر تکان داد ودود

 :افزود افرا

قبل از همه دلخواه خودتو   ی دار   میتو که تصم  نیهم  یول -

  اندازه هیشونو  که همه  ی رو دوروبرت دار  ییآدما  ،ی ریدر نظر بگ 
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خواهرت   ی تو اندازه . مثالً تو خواهرزاده ی دوست ندار جورهیو 

 مادرت. نه؟  ی و خواهرتو اندازه  ی دوست ندار

 .دیفهمیکم داشت مکرد. کم دییزدن تأبا پلک  ودود

. خودش متوجه نبود که داشت تمام دیلب کش  ی زبان رو  افرا

  که ن یاز ا شتری. انگار بکردیبازکردن مسئله م  ی تالشش را برا

 ی را برا   زیچبخواهد منظورش را به ودود بفهماند، داشت همه 

تفه و  مرور  ا. چه کردی م  میخودش  لعنت حرف   نیقدر    ی زدنِ 

 !خوب بود

و   دادنت ی. اهممیکنی! ما معموالً مرزشو گم منیب... همخ -

بقدوست  دوست   هیداشتن  مداشتهو  اونا  طرف  از   شهی شدن 

 م یشیم  ی. خودمون اون شکلمیشی. خودمون گم متمونیاولو

 ...کی اون مرز... اون مرز بار  کهی . درحالخوانی م  انیکه اطراف

 :هر دو دست به خودش اشاره کرد با
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  ور نیا  ی تو  دی. با ارمی رو داخل ب  یکس  دیمرزم. نبا  ورنیمن ا -

 ت ی کنم و دوست داشته باشم و به خودم اهم  دا ی مرز خودمو پ

 .بدم

 گرشیدستش را مقابل خودش گرفت و کف دست د  ک ی  کف

 :ترطرف چند سانت آن ،ی بعد ی دادن مرتبه نشان  ی را برا

بهاون  می زندگ  ی آدما - مرزن.  شونو  . همه نستادهیا  بی ترتور 

 .دوست ندارم  جورهی

چدیبر  نفسش باز  شده  ی زی .  روشن  احساس درونش  بود. 

 :تنش باال رفته. پرالتهاب به ودود نگاه کرد  ی دما کردیم

مثل  طورنی اونا هم هم - آدما  هی.  اگه  ودود   یزندگ  ی صفه. 

و اولن و خواهر و    فیرد  هی  ی صف ببندن، مادر و پدرش تو 

  خواد یکه من دلم م  ی زینه؟ اون چ  گه،ید  فیرد  هیبرادراش تو  

خودم نفر اول   فِ ی رد ی آدم، تو هیصف  ی که تو نهیکه... ا نهیا

شه منو از مادر    دایپ  یکیمثالً    خوامی ودود؟ نم  یفهمیباشم. م
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شه که    دایپ  یکی  خوامیه! مدوست داشته باش  شتری و پدرش ب

م  یوقت نگاه  من  به  نب   کنه،ی داره  پسرمو  منو    نه،یاول  خود 

 ودود؟  یفهمی. منهیبب

 .افرا فهممیم -

پا  زن را  دستانش  زد.  لبخند  دوباره  گرفت.  آرام    ن ییدوباره 

 :انداخت. راحت نشست

ننهیهم   هیقض - تو خودخواه  اول خودت  یستی.  نفر  تو یکه   .

 ن ی. اول یمرز خودت  ورنی. ای اریوجود باون مرزو به   یفقط تونست

تو   ن،ستاده یکه ا  یآدم  فیچند رد  ی ور مرز، تونفر ودوده. اون 

 .که از خودت جدان ی رو دار  ی اگه ید  ”ی نفرهان یاول“

 :را با کف دست فشرد اشی شانیپ

 !چهی درپچ یقدر پچه  ایخدا -



1037 
 

  زار ی ب  یبودن روان آدمگره گره . از  دیلب جو  غی . ودود پردربود

نم نبود.  به   توانستیبود؟  محکوم  و  بود  آدم  خود  او  باشد. 

 .یلعنت یدگ یچ یپ  نیهم

.  دیفکر نکند. گره دستانش را بگشا  هانیدلش خواست به ا  یول

 :دیدر نگاه او بگو ره یصورت زن و خ کیببرد. نزد شی سر پ

قبل    کسچ ینفره. ه  نیخودش، اول   فی رد  ی من، تو  ی افرا، برا -

 .بعد از اون هم ؛ست یاز اون ن

 .برد و گفت شی نکرد و گره گشود و سر پ فکر

 .افرا در عظمت آن لحظه جا ماند و

به گشتگذشت شد.  پا  پرمعنا  یزن.  و   ی در سکوتِ  خودش 

بچه به  رفت.  خانه  به  داد.  ادامه  شودود  چرت    ریاش  داد. 

گرفت بعد از   می . تصمدیایزد. آب گذاشت تا جوش ب  یکوتاه

پا پانسمان  آر  یعل  ی بازکردن  ببرد    نیَو خوردن صبحانه،  را 
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محتوا کاب  خچالی  ی حمام.  بررس  شیهانت یو  کرد.    یرا 

 .کرد اشتادد یکم داشت را  ایبود که تمام کرده  ییزهایچ

روز شب    کیکه    ییهامدت، در تمام ساعت   نی در تمام ا  یول

تکه  کیو    شدیم آن   یمیعظ  ی شب، صبح،  در  از روح زن 

به   ینینشمقابل بود.  نگذاشته  فراتر  آن  از  پا  بود.  مانده  جا 

نداده    ر یش  نیَبه خانه برنگشته بود. به آر   نرفته بود.  یزنگشت

بود   مانده  نشسته  فقط  بود.  نزده    ک ی نزد  همانجا،بود. چرت 

چترشان، در محضر دادگاه    ریدرختان، ز  ی پاها  ن ییرودخانه، پا

قبل از   کسچ یه“:  دادیکائنات، و به تکرار حرف ودود گوش م

 ” .بعد از اون هم ست؛یاون ن

بسته دیگز  لب از    ی سبز  ی .  را   ده،یکش  رون ی ب  خچالیرا  آن 

چند    ی بود! براطور خشک شدهگذاشته و همان  ی اسهدرون کا

 .دانستینم قه؟یدق
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تودیکش  ی بلند  نفس جوش  آب  بخار  را    ی کتر  ی .  درش 

. پا تند کرد سمت  زدی م  رونیاش بو از لوله   دادیتکان متکان

 .دی کش نییاجاق و شعله را پا

 .یی ما. اَو. اَو. عَ -

رفتن  خوابکه بعد از به  ینیَآر  ی ه یزده از گرافرا هول   کهنیا

ب  ی نه ی س  ریز تازه  بشده   داری او  آشپزخانه  از    د،یدو  رونیبود 

 .رو به سقف یعل ی ها همزمان شد با بازشدن پلک 

 .من نجامینترس. ا ؟یجونم؟ جونم مامان -

افرا، نفس بلند  مرد  ی . خواب بود ولدیکش  ی آسوده از بودن 

خفه و مظلوم    ی اه ینبود، گر  ادی و فر  غیباآنکه ج  اشبچه   ی صدا

  ی از تمام روح عل   یتمام روح عل  ی قدر برابود در هال خانه، آن

بود تا پرتش کرده   ی اریبه هوش  یهوشیتر بود که فوراً از بمهم

 !کردی م دایپ   خیب داشتاو  ی به داد پسرش برسد. کار پدر
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به    می عظ  توانستیم ه اوردیب  ادیرا  پدر   نیا  وقتچ ی.    ی طور 

نق و  هر نق   ی پانبود که بخواهد پابه   ینبود. باجذبه بود. کس

. کردیبرود و با نازونوازش آرامشان کند. م  شی هاهق بچه هق 

آرامش و    ی . براشی دخترها  ی . اما برا کردیکار را م  نیگاه اگه

 .ی آزاد و عل ی و افرا. نه برا دا،یآ

 ی دیمرد جد  نیا ن،یَجانش به جان آر  ب یاتصال عج  نیا  پس 

  ی بی غر  ز ی بود، جداً چشده   لیخاطر پدرشدن بهش تبد که به 

 .بود! جداً، و کامالً

و باالتر از گره دستانش بود، شروع   اشنهیس  ی که رو   اشیگوش

سُر   ن ییرا که به پا  یلیخوردن. درجا نشست و موباکرد به زنگ 

 :خورده بود، ماهرانه در هوا گرفت. آزاد بود. تماس را وصل کرد 

 .سالم -

سرفه  شی صدا  یگرفتگ با  برادر   ی اکه  نظر  از  زد،  پسش 

 :ترش دور نماندبزرگ 
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 ؟ی سالم. خواب بود -

 ی را عمود  ی گری و د  یرا افق  شی پا  کی زد.    یچرخ م ین  نشسته

 تشک ستون شد و آرنج دست   ی جمع کرد. دست آزادش رو

 :دیچسب  شیبه زانو گرشید

 .آره -

 .خوامی معذرت م -

 .بودمشده دار یب نیَآر ی هینشدم. از گر  داری از تماس تو ب -

 :اخم کرد و مکث آزاد 

 چرا؟  هیگر -

 :شد رهیخ ش ی پانسمان پا ی دیبه سف یعل

 .. از خواب پا شدهستین ی زیچ -

 :دی چی پ یبلند آزاد در گوش نفس

 .آهان. خب -
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بگو  دانستینم همدیچه  سکوت  نی.  شد  تأمل   یباعث  قابل 

 .رخ بدهد نشانیب

 :دی پرس یعل

 داداش؟ یکار داشت -

 :دیکش یشانی دست به پ آزاد 

م - چ  خواستمیآره.  چی کرد  کاریبدونم  ماهان    ز ی . 

 داشت؟ ی دردبخوربه

به باال نگاهش    نییاز پا  یدر چهارچوب در ظاهر شد. عل  افرا

و حواسِ پرت به توپ کوچکش    سی را با صورت خ  نیَکرد و آر

 :. لبخندش شکفتدید

 .ی در دسترس نبود یبهت زنگ زده بودم ول -

 :لب زد افرا

 .سالم -
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سؤال چشمان   ی ره یطور که گوشش به آزاد بود، خ همان  یعل

 :افرا لب زد

 .سالم. داداشه -

 .بودم ییآره. جا -

ا  شخندین  یعل م  کهنیزد.  و    ”بودم.  ییجا“:  گفتیبرادرش 

برا  گفتینم ا  کیاو    ی کجا،  آن  و  داشت  آزاد   نیمعنا  که 

 .بوده تیمأمور

 :پدرش نشاند و آرام گفت  کی را نزد  نیَرفت، آر  شی پ افرا

 .سالم برسون -

دراز کرد که دور    ینیَآر  ی سوسر تکان داد. دستش را به   یعل

گر نزدزدذوق   ششیپ  یلحظات  ی ه یاز  بهش  را  خود    ک یه 

 :گفت یگوش ی . توکردیم

 .رسونهی افرا سالم م -

 .م یتو هم سالم برسون به آبج -
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 .د یلب گز یعل

او و به کمک دستش    ی با چشمان درخشانش خود را از پا  نیَآر

 :دیباال کش

 .با -

پ  یعل موها  ش ی سر  و  را   ی جلو  ی خوردهآب   ی برد  سرش 

 :لب زد صدای. بدیبوس

 جانم؟ -

 داشت؟ ی زی ! ماهان چیعل ینگفت -

را چرخاند و رودست دور تن بچه  یعل او   ی اش حلقه کرد، 

 :خود نشاند ی زانو

 یی ندارم که پولشو  یبرام فرستاد. شک  شوینه. اطالعات مال -

  ی م به ماهان تا اونا رو هم بررس. دو، سه تا اسم داده کنهیم

 .نی ک نمیکنه بب

 .خب یلیخ -
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دو برادر تماس را قطع کنند، افرا با دست پر برگشت و کنار    تا

نشست.   -دستش بود  گاههیکه تک  ییهمان پا-  یراست عل  ی پا

 :را کنار گذاشت  اشیمرد گوش

 .کنمیخودم بازش م  -

 :سر باال انداخت افرا

 .باال پاتو  ارشیپماد بزنم. ب دیبا -

  ی پا  ری ز  یلشهمان کار را کرد. افرا با  شتر یبدون اصرار ب  یعل

آن    ی بالش گذاشت و مرد قوزکش را رو  ی رو  ی ااو و پارچه 

 .خواباند

به مادرش جلب شده  نیَآر با کنجکاوکه توجهش  به   ی بود، 

 :شد رهی او خ  ی هادست

 .اَ -

  ی از آن تماشا کند. دستش را رو   شترینگذاشت پسرک ب  یعل

اش را به خود خواند. به نگاهِ از  او گذاشت و توجه بچه   ی گونه
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باال  نییپا تا -  نیَآر  ی به  بود  برده  تا آخر عقب  را  که سرش 

 د ی اش را پس کش لبخند زد و تنه   -ندی بتواند صورت پدرش را بب

 .داد  هیرساند. تک  واریو به د

او را باال آورد.   ی پا  شتریب  یکمرا کنار زد و    لیگازاستر  افرا

نخ و  زخم  دوروبر  رفت.  مالش  محتاطانه   هیبخ  ی هادلش  را 

 :لمس کرد

 کنه؟ی درد که نم -

 .آدیقلقلک م -

 یافتاده بود از خنده   نیچ  یعل   ی هاپلک  ی بلند کرد. پا  سر

 .صورتش. اخم کرد و چشم در حدقه چرخاند  ی آشکار تو

 :را به صورت پدر رساند  اشی ادست باال برد و توپ پارچه   نیَآر

 .ییبا -

  ی را برا  شیهاها و لثهاز تن مرد گذشت و لب  ندیخوشا  یحرص

را   نیَاو به خارش انداخت! آر  ی هاو گازگرفتن گونه  دنیبوس
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 یآن  یعل  د،یزده خندبچه ذوق   ی ها بلند کرد و وقتسر دست 

  ع ی تماشا کرد و بعد سرصورتش را که مقابل صورت خود بود  

 .دیلبش را بوس ی گوشه

م  وبیت  کهی درحال  افرا را  کم   فشردیپماد  رو  یتا  آن    ی از 

.  دی. خفه آه کشدییپای پدر و پسر را م  یرچشمیز  د،یایدستش ب 

قلبش و    شتریب   میاز روحش سمت ودود بود و ن  ی اتکه   یوقت

 نی با ا  کردیم  دیهم، چه با  انشی سال  ی تحقق دلخواه و آرزو

 ر؟ یتصو

 .نگاهش کن  -

مکث کرد. مرد لبخند زد. اشاره   ج یمتعجب و گ  ،یحرف عل  با

 ی نه یس  ی اش را رونگاه کند که حاال گونه  ین یَکرد افرا به آر

  ی سوشدند و به   ریپذزن فرمان  ی هاپدر گذاشته بود. مردمک 

 :که مرد آرام و بم گفت دندیصورت کوچک فرزندش دو

 .میکه با هم ساخت هیزیچ  نیبهتر نیا -
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  ی تا عل  نیَشد. نگاهش از آر  روروی خورد. دلش ز  کهیماند.    افرا

 .. نگاهش تار شددی باال رفت و به نگاه مرد چسب

بود؟ او؟ فقط او؟ پس...   نیَکه ساخته بودند آر  ی زیچ  نیبهتر

 چه؟ خودشان چه؟ شان ی پس زندگ

 :در گلو موافقت کرد رکردهی. با نفس گد یزن لرز  لبخند

 .آره -

 :پسرش برگشت. لحنش حسرت داشت به

 .میساخت ییکه دوتا هیزیچ  نیبهتر نیَآر -

 ” .ز یچ "تنها"... دیو شا“دلش ادامه داد:  در

 ”چهاردهم فصل“

 :افرا باز نگه داشت ی را برا در

 .نویَبده من آر -
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ها، بود و داشت با فشار به پاشنه   ستادهیچهارچوب ا  رونیب  زن

 :. سر باال انداختآوردی را درم شیهاکفش 

 .شهی م داریب -

باعجله قدم برداشت    ستادن،یآنجا ا  ی جاسر تکان داد. به  یعل

ت  که درس  اورد ی پسرش تشک و بالش ب ی تا به اتاق برود و برا

به چشمش آمده بود و    ی زیوسط هال، ناگهان، متوقف شد. چ

 .بود دهیبه مشامش رس  ی زیچ

آن  اخم قوط  رهیخ  یکرد.  به  پا  یماند  افتاده  پنجره    نییکِرِم 

همان  -هره    ی مطمئن بود قبل از رفتنشان آن را رو  کهی درحال

 ی دم گرفت. بعد همه  قیبوده. عم  دهید  -اشی شگیهم  ی جا

 .فعال شدند شی سنسورها

اش هرچه زودتر بچه  خواستیفقط م  ی قراریب جورک ی با  افرا

 س ی سرو  ی تو  ندازدی بخواباند و پد بردارد و خودش را ب  ییرا جا

را گرفت   شیمرد بازو  شد،یرد م  یداشت از کنار عل  یوقت  یول
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اخم افرا  کرد.  متوقفش  چشم   یشانی پبهو  او  به  متعجب  و 

 .دوخت

 :. لب زدستادیمقابل زنش ا اصلهفیجا شد. بجابه یعل

 .بو بکش -

 :تکرار کرد یو نگاهش گنگ شد. عل دیزن پر اخم

 .بو بکش -

هوا  کهنیای ب  افرا شده،  خبر  چه  مشام    ی بفهمد  به  را  خانه 

شد از ترس و    ی قیکرد. تلف  رییرنگ نگاهش تغ  یآن. به دیکش

 :سؤال

 گاره؟یس ی بو -

دور شد و   یاو را رها کرد، چندقدم  ی سر تکان داد، بازو  یعل

 :جا را از نظر گذراندو همه  دی دور چرخ  کی

 .ستیکه عطر من و تو ن ی و عطر گاریس ی بو -
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  د ی د  ابانیکه به خ  ی اپشت افرا و پشت به او، رو به پنجره   حاال

 .بود  ستاده یداشت، ا

ا  افرا مرد  کنار  با گستادیبرگشت.  نگ  یجی.  هال  و  به  کرد  اه 

 :دیپرس

 ؟یچ یعنی -

رفت. بازش کرد. خم و   ی نداد. به طرف در ورود  یجواب  یعل

 .قفل شد  یمشغول بررس

پله خسته   هیمرض از  موکوفته  باال  د  رفتیها  را  او  .  دیکه 

  ی زیشدند. اول خواست چ  دهی کش  نییلبش به پا  ی هاگوشه

اما د با قفل در خانه   روقتی که د  ی مرد  دنینپرسد  اش شب 

از آن بود    تربی عج  کرد،یم  یآن را لمس و وارس   رفت،ی ورم

  د ی چرخ. پس در پاگرد  ردیرا بگ  اشی کنجکاو  یکه بتواند جلو

 :دیپرس انداخت،ی ساعد م ی چادرش را رو کهی و درحال

 اومده؟   شیپ یمشکل -
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داشت.   دیها بدون کلدر بازکردن قفل   ی اژه یخود مهارت و  یعل

آدم   کی  ی شان براو گشودن در خانه   ی دستکار  دانستی پس م

نم  کارهنیا فقط  نبوده!  سخت  هم  چطور    دانستیچندان 

 .انددروازه را باز کرده

داد و حدسش    ه یراست کرد، آرنجش را به چهارچوب تک کمر

 :را با اخم به زبان آورد

 ؟ی بسته بود نوییپامسجد، در   یرفتیشما م -

 :بازتر شدند هی مرض  ی هاچشم

 .آره -

خانه    نیبود که از ا  ی نفر  نیآخر  ه یلبش را دندان زد. مرض  یعل

 به مسجد رفته بود. پس...؟

ا  گنگ از  اما قبل  داد  با پرسش    کهنیسر تکان  برود،  داخل 

 :متوقف شد اشه یهمسا

 شده؟ دزد اومده؟ ی ز ی ! چناینگفت -
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 :پراند یعل

 .دونمینم -

 .سر گذاشترا پشت  هیمرض ی گردشده  ی هاچشم  و

ا   افرا و   یعل  ی هابود. واکنش   ستادهیهنوز همانجا وسط هال 

اش جا مانده بود، رمق از  خانه  ی که در فضا  ی گار یس  ی آن بو

 .حتا تکان بخورد  دیترسیبرده بود. م شی پاها

از کنارش گذشت. تا دم در اتاق رفت، المپش را روشن    یعل

که چشمش    ی ز یرا از نظر گذراند. چ   ش یهادور کنج  کیو  کرد  

بود که    شرتشی از ت  ی اتکه  د،ی را گرفت و مرد را به خود کش 

ب  ی بسته  ی لبه  لباس   رونیکشو  کرد.  بازش  بود.    ی ها زده 

 .نامرتب بودند -یو فقط کم-  یدرونش کم

 ؟یبه منم بگ شهیم ؟یشده عل یچ -

 :بودند  شانیزن پر ی هامردمک . دیافرا چرخ ی صدا به

 دزد اومده؟  -
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ها رفت. تشک  رختخواب   ی سوسر به دو طرف تکان داد. به  یعل

 ی داشت، در کنجباالتر از همه قرار داشت. برش   نیَو بالش آر

 :حال گفتدور از پنجره پهنش کرد و درهمان

 .باشه  دهیدزد ی زیچ کنمیفکر نم یاومده ول  یکی -

 :ه را بخواباندافرا اشاره کرد بچ به

احت  یول - محض  مدارکتو   ییجاها  اطیتو  و  پول  که  رو 

 .بگرد  ،ی ذاریم

تشک    ی نفسش را حبس نگه داشت و فرزندش را آرام رو  زن

را   ی زی چ  شیهالب  د،یکش  ی نفس لرزان و بلند  نیَگذاشت. آر

درنها  دندیمک و  گرفتند  فاصله  هم  از  بعد  به چپ   تی و  سر 

 .چرخاند

ب  یعل اتاق  متوجه عدم حضورش    رونی از  اول  افرا  بود.  رفته 

دست به   کیبه هال رفت. مرد    ی تندنشد. بعد برخاست و به

 .بود لشیموبا ی کمر زده بود و نگاهش به صفحه
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 :ستاد یاو ا ی رورفت و روبه کینزد یشانیپبهاخم

  نجا ی؟ چه خبره ا”نکرده  ی دزد  یاومده ول  یکی“  یچ  یعنی -

 ؟یعل

 :به نگاه افرا گفت رهیشماره نگرفته بود. خ  هنوز مرد

 .حدسه هیفقط  -

 ؟یچ -

 .یفیس -

مدت کوتاه از    ن یرا در ا  ییهای ریضربه خورد. چنان درگ  افرا

  اد یپشتش را از    ی مرد و ماجرا  نیکل اسر گذرانده بود که به

 .برده بود

 ی . قصدش بررسرونیاز او گذشت. به در رفت و از خانه ب  یعل

ورود درحال  ی در  پله  کهی بود.  پااز   ی شماره   رفت،ی م  نییها 

 .آزاد را گرفت

 الو؟ -
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طبل و سنج   ی همهمه و نوا   ی او، صدا   ی صدا  ی نه ی زمپس   در

  جه،یقربان و خد  ی ها، دورتر از در خانه کنار پله   ی. علآمدیم

 :گفت مقدمهیو ب   ستادیا ی فلز ی رو به دروازه 

 .نن خونه رو گشته اومده  -

 :تا آزاد حرف او را بفهمد و واکنش دهد دی طول کش یدم

 !؟یچ یعنی ؟یچ -

بود - برگشت  میرفته  بو  دمیو د  م یمسجد.    گار یس  ی تو خونه 

 .شده  ی قفل در دستکار .آدیم

 :و اخم کرد  دیبه پشت گردنش کش یدست

 ی فیها. البد سرو. احتماالً دنبال نقشه نجا ین ان گشته اومده  -

نقشه مدت  تمام  کرده  افکر  فاطمه، بوده   نجایها  نه دست  ن 

 .خواسته مطمئن شه

 :د یغر آزاد 

 .ی خودته که حساسش کرد ریتقص -



1057 
 

که ازش    یاشتباه کرده؛ اونم اشتباههرحال  . بهستیمهم ن -

بازم    ی. ولکردمیکه فکرشو م  ی جورهمون  قاًیبوده. دق  دیبع

  .رهیگی اشتباهش دست ما رو نم نیاز ا ی زیچ

 .دیدر بسته کنار کش  ی از جلو یکم یآمد. عل سانین ی صدا

 :گفت شی پ یتر از آننفسش را فوت کرد و آرام  آزاد 

عزادار  یول - باشن؟ شب  رفته  داخل  ممکنه  همه   ،ی چطور 

 دهی... درسته ساختمون حصار نداره که بخوان از روش پرداریب

. شناسنی رو م  گه یهرحال تو اون محل همه همدبه  یباشن ول

و    هاه یاز همسا  یکی  یرفته باشه تو خونه  یکس  شهیمگه م

 مشکوک نشده باشه؟  کسچ یه

 :هم فشرددندان به یعل

 .دونمینم -

دق  یول کش  ی اقهیفقط  برادرش   دی طول  سؤال  جواب  به  تا 

 .برسد
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 ی در فلز   ی سوکه درست آن  ی امکالمه   ی صدا  زِ یت  شیهاگوش

 .قطع کرد حرفیبود، شدند. تماس را ب انیدر جر

 :زدی خانم داشت غر م جهیخد

 باز؟  دتویکل ی کجا گم کرد  -

 :جوابش را داد یجوان یدورگه  ی صدا

سراغم که    ی نفرستاد  دوی. مگه خودت سعگمینکردم مگم   -

 مسجد؟  ی برا  میبردار ینعلبکاستکان میایب

 .ی ایگفتم که خودتم باهاش ب -

 .هنوز آن را نگشوده بود   یخانم قفل در را باز کرده ول  جهیخد

 :گفت حوصلهیجوان ب ی صدا

کم   لهیوس“با داداشش اومدن گفتن:    کنه؟یم  ی حاال چه فرق -

  دیمنم کل  ”.میتون وردار از خونه  میگفته بر  جی خدخاله اومده.  

رفت. واجبه    ادمیامشب    رمش،ی گیم  رمی دادم بهشون. فردام م

 ؟ی بد ر یگ یچبه همه 
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 رفت ی باال م  عجلهیها. آرام و ببود سمت پله راه کج کرده  یعل

مکالمه  از  همه  ی او  کرده   ی که  جلب  را  بود، حواسش 

 .کردی م ی ریگجه ینت

کل  دنامیسع  نیا بودند،  هرکه  برادرش  بودند.   دیو  ماجرا 

بهانه  دیکلدسته  به  وس  ی را  پسر    ی برا  لهیبردن  از  مسجد 

خ  خانمجه یخد  ی آمده تازه  و  داخل   ی لیگرفته  راحت 

افرا و    ی رفته بود سراغ خانه  شانی کیبودند. بعد هم البد  شده

دو   کهبود    دهیهم اگر د   ی. کسهایونعلبکاستکان  یپ  ی گرید

حکماً  شد؟یمشکوک م دیاند، به چه باداخل رفته  دینفر با کل

خاموش خانه را گشته بود و  هم چراغ   ده یندزد  ی زیآن دزدِ چ 

بود؛ و از کرم نشده   یمتوجه افتادن قوط  نیهم  ی عجوالنه. برا

اآن مهم رو  ی گاریس  ی بو  کهن یتر متوجه   شی هالباس   ی که 

 !ستیمانده بود، ماندن

تأ  ش یهای ریگجه ینت  ی همه   خانمجه یخد  ی بعد  حرف   د ییرا 

 :کرد
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خوبه خودت خبر    دم؟یم  خودی ب  ری من گ  دم؟ی م  ر یمن گ -

 .گنی م ایچ قتیرف  نیسر داداش همپشت  ی دار

داره به   ی دستش کجه، چه ربط  ل یسه  ؟یخب بگن. که چ -

 د؟یسع

 ربط نداره؟  -

 .باهاش بوده دیکه. سع نجا ی تنها نفرستادم ا لوینه! سه -

 !یـا! چه نگهبان خوبآه  -

مادر و پسر را آقا قربان با محکم بستن درِ    نیباالگرفته ب   بحث

 :داشت، تمام کرد  غیخراش و ج گوش   ییکه صدا  نشی بار ماش

بحث    نیستادی وا  ابونی! دو ساعته تو خگهید  ن یآوَه، ول کن -

 .رو ببرم تو نایاون درو باز کن من ا ن؟یکنیم یچ

داخل خانه رفت. در    یعل  ،ی با کامل بازشدن در ورود  همزمان

پشت  تکرا  آن  به  بست،  نگاه  هیسرش  با  و  به    یداد  متفکر 

 ماندهیباق  ی ماجرا دو، سه سؤال و حفره   نیماند. ا  رهی رو خروبه 
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کامالً مطمئن بود: دست پشت   زشیچ   کیاو از    یداشت ول

  د یبود، جاو انداختهراه   اسیکه ال یمانند آن آشوب قاًیپرده، دق

 .بود یفیس

داشت.   دیکش  ی بلند  نفس قبول  را  آزاد  حرف  کرد.  اخم  و 

بزند.    و ضربه  دی ایب  ش یبود تا پ کرده   کی خودش آن مرد را تحر

 .راه بود نیتریعمل  نیا کرد؟یم  دیچه با یول

مغرور   دی جاو  دانستیم باز  ستی مرد  فقط  هم   ی و   نی با 

تجربه به   یاو را وادار کند به واکنش. و عل  توانستی غرورش م

طرف    یحس  ی هاواکنش   گونهن یا  دانستیم از  حتا 

نمآدم  نیترباهوش خطا  بدون  هم شدندیها  به  هم  او   ن ی. 

  ی بلغزد و مدرک  ییجا  کی  یفیس   کهن یداشت؛ به ا  دی ام  ” خطا“

را    رکی آن جانور ز  نیهم   ی به دستشان دهد. برا  شیکارهااز  

 !بودکرده  کی تحر
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ب  آزاد نبود.  آر  شتر یچندان موافق  و  افرا  نگران  بود.   نیَچون 

م  یعل نم  یبیآس   یفیس  دانستی اما  دو  آن  آدم زندیبه  او   .

 !بوداشتباه مرتکب شده  کی بود که باالخره  ی کارمحافظه 

باال  از نقشه  دیبع  شی هوش  کند  فکر  ابلهانه  ابود  در   نی ها 

که حکماً از   یاطیاحتیب  ی ادیمقدار ز  توانستیم  یاند. علخانه

  د ی. جاوندیاتفاق بب  نیدر ا  گرفت،ینشأت م  یف یهمان حس س

پ تهد  یتالف  یقطعاً  که   دشیآن  نداشت  مرض  وگرنه  بود 

 !ردی دردساز را بگ نیچن ییهانقشه ی نباله د

. چرا؟  پنداشتیم  یبود که عل  یرکیاو همان جانور ز  حالنیباا

ا با  و  حاال  حتا  ه  نیچون  هم،   یباق   یمدرک  چی اشتباهش 

 !نگذاشته بود

زرنگِ ه  یلب عل  ی گوشه بود   ی زیانگجان ی باال رفت. دشمن 

 !ی خاکسترمرد چشم  نیا
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ه  و زرنگ  آن دشمن   د،یجاو  ،ی خاکسترچشم   زِیانگجانی او، 

  ش یپ  ی حفره  ی اهینشسته و به س  یسنگ  ی همان لحظه رو 

 .چشم دوخته بود  شیرو

نبود که بخواهد کلنگ   ی. درواقع او اصالً کسدیایب  خواستینم

  شتر یرا بٍکَنَد. او ب  نیکور زممثل موش  یکیو در تار  ردیدست بگ

ب اگر    یو فروشنده. کس  داریخر  نیبلدِ کار بود و واسطه بود 

 رد یسراغش تا کمک بگ   رفتیم   کرد،یم  دا یپ  یگنج  ی نقشه

اش.  وسقم نقشهصحت   یسبرر  ی کم برادست  ای  یابیمکان  ی برا

نزد او.    رفتیم د،یکشیم  رونی ب  یگنج  هم اگر خودش  یکس

را خودش از    یمیقد  ی هاکوزه ها و کاسه آن سکه  ایهم    دیجاو

  ییهاقه یعت  نیچن   ی که مشتر  ییهاآن  ای  د،یخر ی فروشنده م

را    نیکاله ا  انیم   نیبار هم ا  کی. حاال  خواندیم  شی بودند را پ

بار هم کاله    کی  د،یخری مفت ازش م  راو گنجش    داشتیبرم

. چه  فروختیرا گران بهش م   ی اقه یو عت  گذاشتیسر آن م

 کرد؟ یم یفرق
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گرگ بودند    ی اد یز  ایکار بود،    نیا  ی که دستشان تو  ییهاآدم 

. کردیم  شانی بنددسته   طورنی ا  دی خر! درواقع جاو  ی ادیز  ای

عده   ک ی  ز،یچعده گرگِ ماجرا بودند و خودشان ته همه  کی

عام تو  ی سوادکم   ی هم  بودند  افتاده  شانس  از  که    ی بودند 

 خواست یم  اگر.  دانستیعسل. او اما خود را روباه م  ی خمره 

 !هم گرگ را خر کرد،یهم خر را شکار م

نشده کشف   یمناطق باستان  یخوببه  کهنیباوجود ا  نیهم  ی برا

کار    نی. اکردینم   یوبالش را خاکچندان دست   خت،شنای را م

حتا درصورت    تاًی. او نهادادندیانجام م   شیهاک یشر  شتریرا ب

 .ماندیم یتماشاچ ی اها، گوشهآن  یهمراه

روز  ن،یا  رِیغ تصم  ی چند  که  مدت  میبود  بود  کنار    یگرفته 

هم تا  دستشان   ی شرکا  ن یبکشد  کار  حساب  خوب  ابلهش 

چنددیایب هم.  بود  آمده  بودند.    نی.  زده  زنگ  بهش  مرتبه 

  ی برا  دیجد  ی خواسته بودند برگردد به کار. جنس آب کند. جا

 .بودکند. او قبول نکرده  ی. نقشه بررس ابدی رفتن و کندن ب
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 کهن یا  ی امشب همراهشان آمده بود. چرا؟ صرفاً برا  حالنیباا

 .فرار کرده باشد یمعلمحر ی از خانه 

  د یجاو  یکامالً از پا افتاده بود. از وقت  یعنیافتاده بود.    برصنم

تشک    ی استراحت رو  ی گردانده و او را به بهانهبه خانه برش 

!  ندیحتا نتوانسته بود خودش بلند شود بنش   گری خوابانده بود، د

  شدیبود. اصالً متوجه نمشده  ار ی اختی. کامالً بخوردی غذا نم

 .بودشده  سی خ شی جا گریکه د  دیفهمیم ی ادرار دارد. وقت

نتوانسته    یبود! ولدو روز سه تشک آفتاب داده   ن یدر ا  دیجاو

 کی. همان  خواستی. نمردیبگ  فیالی زیرا ا  رزن ی پ  گریبود د

نت  ی بار افتادگشده  اشجه یکه  براصنم  یبود   یشه یهم  ی بر، 

 ی املحفه   ریز  یواشک یبود  بود. پس مجبور شده  یکاف  دیجاو

تشک    مباداپهن کند تا    کیپالست  د،یکشیتشک م  ی که رو

 .شود سیخ

کرد؟ مرضِ   شدی کار مچه   ی سرش. ول  ی هم برده بود باال  دکتر 

. چشمانش گود  گشتیبود. مرگ دور سرش م  ی ریپ  ر،یزنِ پ
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بود. دکتر در شدهبود؛ کمرنگ  افتاده بودند. پوستش کدر شده 

فضا  ی بو  انیم در  که  او  ادرار  قد   ی بد  که  -خانه    یمیسالن 

را آزار    برم هم صن  ی وریشهر  می همان نس   کهنی از ترس ا  دیجاو

 توانستیمانده بود، چه م  -بودرا باز نکرده   شیهادهد، پنجره 

  ر؟ یتأثی البته ب  ی ه یدو توص  ،یک یکردن و  بکند جز سرم وصل

 .چیه

رو  یرمعلمح  کهنیباا  و نم  ی به  واضحاً    دیجاو  آورد،یخود 

بدخلق  یشانیپر م  رمردیپ  ی گرفته شدت   یو  . دیدی را 

 آزرد ی م  نرفتهنی کهنه و زنگارگرفته اما ازب   یپدربزرگش را عشق

از آن   ریبود. غ  دهیچی اش پخانه ی که تو  یمرگ  ی و ترس از بو

او   ی برا  یچه کس  رفت،ی هم از دستش م  لیزن عل نیاگر هم 

 ماند؟یم

بود. خودش را مقصر حال  زده   رونیو ب  دهی بر  هان یاز هم  دیجاو

چه او آن   دیفهمی . احمق نبود. بچه نبود. مدانستی بر مصنم

اجلش    میزود تسل  ای  ری و چه نه، مادربزرگش د  کرد ی کارها را م
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را خفه کند؟   اشیمگر توانسته بود دل کوفت  حالنی. بااشدیم

 .نه، نتوانسته بود

  ن ی ب  ی شده و در حال  ر یگن یبر کامالً زمصنم   ندی بود بب  نتوانسته

معلق است و خودش را مقصر نداند. نتوانسته   ی اری اغما و هوش

محرمعل خاموش  چشمان  بب   ی بود  نم   ند یرا  دل  ردیو  اصالً   .

 !ندیبر را به تماشا بنشنداشت مردن صنم

دم   یخط هفت   مرد روباه  ول  یکلفتبود.  دو   یبود.  آن 

 کرد؟یضعفش بودند. چه مهنقط

نبود که پدرش به او   د یجاو  ریاو را نخواسته بود. تقص   مادرش 

ولکرده   انتیخ را هم    حال ن یباا  یبود،  بود و پسرش  رفته  او 

 .سرش جا گذاشته بودپشت 

باالزن  بعد بود  آمده  ماه   ی بابا  نخواستن    ی ریمنسرش.  که 

 .کردی ابراز م: واضحاً دیچ یپیزرورق هم نم  ی را حتا ال  دیجاو
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 یعنیبود.  را انتخاب کرده   دشی پدرش هم زن جد  ت؟یدرنها  و

  الوگ یمصداق بارز د  قاً یحتا پدرش هم او را نخواسته بود. او دق

؛ سر نخواستنش دعوا که  ”برادرجان“  الیبود در سر  ”فی حن“

 !نه، مسابقه گذاشته بودند انگار 

محرمعلصنم   ها،ن یا  انیم  یول بود.  خواسته  را  او  را    یبر  او 

شان را تنها در آن سن و سال نوه   رِی خواسته بود. زن و مرد پ

 .وپر گرفته بودندال ب ریز

 ی زی دل تم  دیآسان نبود. شا  ز یچچ یه  دیجاو  ی حاال برا  پس

  رمرد ی و پ  رزنی پ  نی قدر به اهم، آن  فینداشت اما همان دلِ کث 

 ی. به روستیبر، رفتنِ محرمعل وصل بود که بداند رفتن صنم 

چشم   ی را تو  اشی حسی. بکردی م  ی. خوشمزگآوردیخود نم

از    کردی درد م  اشنهیس  انیم  ییواقعاً جا  ی. ولزدیو آن م  نیا

 !گشتیکه دور سر پدربزرگ و مادربزرگش م یفکر مرگ

بِبُرد. مباعث شده  ن یهم هر لحظه ممکن است    دانستی بود 

نصنم اما  برود  دست  از  ساعت   ازی بر  چند  حداقل  داشت 
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کند، قلبش را بُکشد   س یوربگذارد، خودش را راست  شانیتنها

 .دهدینشان م که  یو بشود همان

بود که برود    نی بود از دهستان. اول قصدش ازده   رونی ب  پس

ش به  بزند  زنگ  و  تقر  ی اوهیب-  نیر ی خانه  و   باًیجوان 

مسنهم هم  با  که  خودش  ولدندیخوابیوسال  راه    ی.  در 

و    لشیموبا  ی برگشت به شهر بود که صادق زنگ زده بود رو

م امشب  بود  تصم   روندیگفته  هم  او  عوض   مشیشکار.  را 

اش  باد به کله  یبلکه کم  دیایها بداده بود با آن   ح ی. ترجودبکرده 

گرفته بود که    ن یقدر خود را سنگهم آن   ریبخورد. از اول مس

 .کالم حرف بهش بزند کیبود جرئت نکرده  یکس

 .بود مانیحاال پش یول

  ل یائو از عزر  یاز خودش و از زندگ   تیخشم بود؛ عصبان  اولش

هست و او باورش نداشت. بعد   گفتندی که همه م  ییو آن خدا

به خالاما  قلبش  سشده  یسرعت  سنگ  شده  اشنهیبود.  بود 
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آن بودند تا به گنج   ریحاال گ  ن یکه هم  ی اشدهسخت طلسم

 !برسند

چه؟ پوزخند زد. او حتا   ی چه؟ غم برا  ی چه؟ خشم برا  ی برا

 ی برا  یسست  نی به هم  ی زیدعا بکند تا الاقل به چ  توانستینم

صنم  محرمعلنجات  و  فرق  یبر  چه  پس  باشد.  زده    ی چنگ 

 واقعاً؟  کردیم

رو  دِیجاو نهاتخته   ی نشسته  در  حاال   یمردگدل   تِیسنگ 

پذ  ستادهیا به  عزازدست  رشیبود.  دو  تنها  که   ی زی رفتن 

با آن   بود وبود؛ فقط غم را دفن کرده   دهیدوستشان داشت نرس

 .بود  دهیقلبش بر ی را تو یات یرگ ح  اشیخال حسِینگاه ب

. حاال که بادِ سوزدار  هانیبا ا  یبود از همراه   مانی پش  حالنیباا

  ست،یهم ن  یمال  نیبود همچ   دهی اش خورده و فهمکوه به کله 

م   ی زیچ را  صنم   دیکشیاو  اسمت  الاقل  تا   ا یروزها    نیبر 

 .را از دست ندهد یانیپا ی هاساعت 
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فکر بود که برخاست. هنوز اما قدم از قدم برنداشته    نیهم   از

شده    دی آمد. واضحاً سف  رونیحفره ب  یکیاز تار  اریبود که مهز

 .بودکرده سی . عرق کل صورتش را خدیلرزیبود. م

  نشان یدو متر فاصله ب  ،یکی  دی. شادندیباال پر  دیجاو  ی ابروها

دار  ها لکه که با نور چراغ   یو باوجود ظلمات  نیباوجود ا  یبود ول

ته  توانستیم  شد،یم تو  ی هاچشم  بودنی کامالً  و  گلو    ی او 

 !ندی قلبش را بب دنیکوب

هم  شانهیبق ام  نیهم  جز  برا  ریبودند.   یکم  ینگهبان  ی که 

بود، صادق و محمد هم رفته بودند داخل حفره   ستادهیدورتر ا

شا دررو  دیتا  راه  اطراف  کندن  گوشه  ییبا  سنگ از  وکنار 

قوه و کلنگ به  کنند و حاال آن دو هم که چراغ   دایسدشده پ 

 .رنگ به رو نداشتند آمدند،یم  رونیدست ب

  ی خال  اریآمد. چشمانش درست مثل نگاه مهز  تر ک ینزد  صادق

 :دیلرزی م شیبودند. صداشده
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 .ست ین یراه -

قالب   ی هامردمک  یحسیب و  هول  از  اما   کردنیته او  بود 

 ب یحسش بود. دست در ج  یشدگاز دفن  دینگاه جاو  یحسیب

 ک یبه حفره نزد  یاز کنار او گذشت و کم  حرفی فروبرد و ب

 .شد

 :ریام ی دورگه  ی آمد و بعد هم صدا ییپا ییصدا

 شد؟ یچ -

 :جوابش را داد صادق

 .یچیه -

با - داره.  طلسم  حتماً  که.  رو   ییملّا  هیقم.    میبر  دیگفتم 

 .دهیالسحر ماونجا که باطل شناسمیم

جاو  ی گوشه پر  دیلب  بدی باال  مرد  توجهی.  دو  که   ی به 

  گفتند،یم  یسنگ  ی واره یداشتن دسرش بودند و از طلسم پشت 
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  رمق ی که تن ب  دیدی چشم م  ی که از گوشه  ار یبه مهز  توجهیو ب

 .بود، پا به حفره گذاشترها کرده   ی سنگ  ی دچار تنشش را رو

 :دی سرش پرسپشت  محمد

 کجا؟ -

 .نداد یاما جواب او

اش را فعال کرد. قوهو چراغ   دیکش  رونیب  بیرا از ج  لشیموبا

مرد  سه  کندن  ساعت  چهار  حاصل  اطراف.  به  انداخت  نور 

 .مانستی سست که به غار م ی هاواره یبا د ی ابود حفره شده

 یی از تنش گذشت. سرما  ی لرز  کبارهیرفت و    شی پ   گرید  یگام

اش را لرزاند.  باال رفت و چانه  شیاز پاها  یآنسوز بهاستخوان 

قلبش    اشنهیس  ی قفسه  یبیفشار عج را مچاله کرد. ضربان 

 .شد واروانهید یکوبش

رفته خواب کهنه و به  یبود. روحدفن شده   نجایا  یروح  ییگو

گاهش را کنده و که امشب پنج نفر به طمع گنج آمده و دفن 
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 ی هابه ی غر  نیبود از ا  یخوابش را آشفته بودند. و حاال او عصبان

 .کارطمع

حس   شی آن روح را دور گلو  رنگِی ب  ی هاوضوح دستبه   دیجاو

 .رفت   شی پ یسنگ ی واره یتا د حالن ی. بااکردیم

.  د یدرخشی که در نور م  یقلیصاف و ص  یبود! سنگ  ز یانگشگفت

خاک و گِل دفن مانده بود،    ی هاه یال  ریسال ز  همه نیا  کهنیباا

تم سنگ   زی چنان  به  که  با    مانستیم  ی قبربود  روز  هر  که 

 !وشو شده باشدگالب شست 

هم  با کرد.  دراز  دست  سنگ    کهنی تهوّر  انگشتانش  نوک 

را لمس کردند، نفسش پس   -سرد  تینهایب-سرد    تینهایب

جر و  ب  ی قو  یانیرفت  گذشت.  تنش  پس    اری اختیاز  فوراً  و 

 .خت یگریحفظ بقا م ی آتش و برا یکه از داغ ییگو د؛یکش



1075 
 

 یسنگ را از نظر گذراند. گنج  نییپلک زد و باال تا پا  محکم

  ن ی نهان بود! وگرنه اآن پشت پ   یگنج  شکیآن پشت بود. ب

 کرد؟ ی چه م نجایا روحی نگهبان خطرناک و ب

ه  پوزخند  جا  نجا یا  دانستی نم  چیزد.  بود.   ییچطور 

پ   دانستینم سال  صد  کس  شیچند  کار  چه   نجایا  ی چه 

شده در  . روح دفن دانستیرا خوب م  زی چ  کی   ی. ولکردیم

را حتا از دسترس   اشییبود که دارا  یسیحفره آدم خس  نیا

. مرده بود. کجاچ یبود! و حاال کجا بود؟ هخودش خارج کرده 

استخوان  یپوست خاک  یو  همیو  و نی.  نبود  خودش  حاال   .

ا پناه  در  هنوز  شا  نیگنجش  و  بود    شخندشیر  دینگهبان 

 !کردیم

. کردی دنبال خود حس مبه   شهی را هم  ”شخند ی ر“   نیا  دیجاو

  ی برا  ی بود و هر وقت هرجا هر کار  ی خورمرده   ینوعکارش به 

  کرد،ی چندصدساله م  ی هاکردنِ مالِ مرده و آب   دنیکشرون یب

سرد نفس  م  ی سوز  حس  گردنش  پس  بهش    کردی را  که 
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 ،کن  دایاست. بگرد، پ   نیاش همهمه“:  گفتی. مزدیپوزخند م

چ که  بفروش.  و  ببر  چ  هانیا  ؟یبِکَن،   ی هامانده   اند؟ی مگر 

نمانده  ییهاآدم  نمکه  هم  تو  بعد  یمانیاند.  سال  چند صد   .

پ  یکی ام  یشده رانیو  ی که خانه  شودیم   دایهم  به  را    د ی تو 

 ” !بکَنَد  یگنج

 دانستیم  کهنی بود؛ باا  هایرخاکیز  نیهم  یبازهم پ  حالنیباا

ا نفرگنج  نیاغلب  شکارچ  نیها  دامن  و  را    انشانیدارند 

  صاحب ینزدن به اموال بنظرش دستبه. چرا؟ چون  رندیگیم

اصالً ده سال    ؟یبودند، مسخره بود! که چ   ”نمانده“که    ییهاآن

و    شدیم  چ یخودش ه  ؟ی. که چمردی فردا م  نی بعد نه، هم

 ؟ی شدن اموالش. که چصاحب  یپ  افتادیم یکی

ب  بازدمش حفره  از  و  کرد  فوت  وقت  رونیرا  فقط   ی رفت. 

سوزدار شب کوه   تازه، آزاد و   ی ز هواو با تمام وجود ا  اریاختیب

 .دیحفره را فهم  ی فضا یخفگ زان یدم گرفت م 
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. شک نداشت که صورتش  کردندی نگاهش م  رهیخ   همراهانش

  ال یخی و ب  حرفی ب  نیزده است! باوجود او روح   دیمثل گچ سف

 .گرفت  شی راهِ رفتن را پ

نما  اشیگوش  ی قوهچراغ  و  روشن    شی پ  ری مس  انگریهنوز 

از سه قدم  شتریرا ب  ی اهیس  توانستی نم  حالنی. باابود  ش یرو

ب شب  ظلمات  کند.  درخت   رحمیدور  تن بود.  به    ییهاها 

خودش    ی هاقدم  ی و حتا صدا  مانستند یو تماشاگر م  ستادهیا

بود:   نیدر کم  ی! شب مثل گرگدیرسینظر مبه  زی دآمیهم تهد

 .دنیکردن و درحمله  ی برا یکرده، منتظر فرصتخِف 

ماه جانش را قبض کند،   یوهم و سکوت شب ب  کهن یاز ا  شیپ

 هازه یخردشدن سنگر  ی سر و صدااز پشت   ی نور  شدنک ینزد

پاها   ریز پ  ییشتاب  را    ییتنها  آمدند،یم  شی که  ناامنش 

 .و منتظر ماند ستادیدار کرد. ا خدشه

 :سرش بود که گفتهنوز پشت  صادق
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 ؟ ی ریم یکجا سرتو انداخت -

 :کرد اخم

 ؟ی بمونم که چ -

 :مقابل او قرار گرفت یچرخم یو با ن پوزخند 

 د؟یمگه شما قراره بمون -

و    دیتابیبه صورت مرد م  نییاز چراغ دست صادق، از پا   نور

بود. کرده   هیسا  اهیبه دو گودال س  لیرا تبد  شی هاچشم  ی جا

 :دادی نشان م تری را شاک اشیشاک ی چهره  ن،یا

 .یدونی. منظورمو مدیچپ جاو ینزن به عل -

 .دونمیمنظورتو نم -

 .گفتی. دروغ مدانستیم

 :قروچه کرددندان صادق

 !لعنت به تو -
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و بعد به او برگشت.    دیفوت کرد، لب جو  یرا با نفس  خشمش

 :صورتش آرام گفت ی برد و تو شی سر پ

 گه؟ید ی خوایم  نویآقا گه خوردم، خوبه؟ هم -

و در دل    دی. صادق دندیرا بب  شخندش یگذاشت تا او ن  دیجاو

  ی رو   ش یهاجز فشاردادن دندان  یهرچه بدتر را نثارش کرد ول

 :اوردیخاموش مرد را به رو ن نیتوه ی گر یهم، جور د

 .شو مرد الیخیب -

 :چشم از او دور داشت ی زاری . سرشار از بدیناگاه بر به  دیجاو

 بودم؟  نجاینشده بودم االن ا الیخیاگه ب -

اخماتو    یچ  نی ع   ی اومد  ی. از وقتیستین  یول  یهست  نجایا -

نزد  هی تو هم،    ی کرد ثابت    یچ  ی خوای. می کلمه حرفم  رو 

 م؟یستی ن  یچی ه  ی و نباش  ییتو عقل کل ما  کهنی داداش؟ ا  یکن

 م،یگی نم  یچیما ه   ی! هرونی! حاال بکش ب ی خب، ثابت کرد 

 !گهیتو هم تمومش کن د م،یخفه شد
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 :گفت سرد

 .م که تمومش کنم رو شروع نکرده  ی زیمن چ -

 :صادق زد ی کوتاه به شانه  ی پشت دست چند ضربه  با

 .رونی ب نیکشیکه از من نم نییشما  نیدرضمن ا -

 :پرصدا پوزخند زد او

 !آدیبدت م یل یتو هم که خ -

 .آدیخوشمم نم -

 باهامون؟ ی پس چرا تا زنگ زدم اومد ؟ی جد -

که   یاون  یدونیم. وگرنه خودت م اومدم که باد بخوره به کله  -

از    ی زی نه من. اگه امشب چ  نی داره، تو و رفقات  از ین  یکیبه اون

دَم    نیاومدیم  د ی اول و آخر با  شد،ی م  رتونیکندن دستگ  نیا

تا   ام ی ب  یمنم گفت  ی تا آبش کنم. پس زنگ زد  نیدیدیمنو م

 .خودت راحت باشه که هستم الیخ
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 :کرد یباال انداخت و نچ ابرو

نع! من هر وقت بخوام هستم، هر وقت نخوام تو کونتم پاره  -

 !من شاخ نشو صادق ی ! پس براستمین یکن

  د،یدر دست جاو  یگوش  دنیبزند اما لرز  یدهان باز کرد حرف  او

 .ساکتش کرد

فقط -  یبود اما آن  رحمیجوان سنگ بود و سرد بود و ب  مرد

درن   -یآن نفسش  ماند.  ترس  ا  امدیاز  زنگ    ن یاز  که  بد  فکر 

 رزن یبا پ  دارشی بر را بهش بدهند و داند خبر مرگ صنم زده 

 .شده است امتیبه ق

نگاه  زود کرد.  جمع  را  خودش  صفحه   یاما   لش یموبا  ی به 

را در   یتفاوتیترس و ب  ی بود. خشم فوراً جا  ”لیسه“انداخت؛  

 .وجودش گرفت. چرا؟ علتش را ندانست

صادق    کهی درحال دست -از  حاال  ابهکه  و   ستاده یکمر  بود 

بلند    ی هابا قدم   -دادی م  رونیب   قیعم  ی هارا با نفس   ظشیغ
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دهانش    ی را تا جلو  یتماس را وصل کرد و گوش  شد،ی دور م

 :باال برد

 الو؟ -

 .بود یبم، دورگه و لحنش شاک شیصدا

نفهم  لیسه مطمئناً  مدیاما  آرام حرف  او،  بود  زدی .  مراقب   .

 :را نشنود  شیصدا یکس

 ؟ی. خوبدی سالم آقاجاو -

در دادن پاسخ مکث کرد. پلک بست. دم گرفت. خشم    دیجاو

خود    لیدلیب به  کرد.  باز  چشم  راند.  پس  که    ادآوریرا  شد 

باشد. فکر هول مرگ    تواندیم  ی زیچچه  ی درباره   لیتماس سه

 .تر هل دادبه عقب و عقب  شتریطور ببر را همان صنم

 :د یپرس تیدرنها

 شد؟  ی خبر -
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سر اصل مطلب رفتن    مقدمهیب   نیخورد از ا  کهیواضحاً    لیسه

 :به حرف آمد ی ابا سرفه حالنیاو! باا

که بهم سپرده    ی آره داداش. باالخره امشب تونستم اون کار -

 .رو انجام بدم ی بود

  مت ی باالبردن ق  ی که سر بزنگاه برا  یکرد؛ مثل خبرفروش  مکث

 .کندی آنچه در چنته دارد، سکوت م

حوصله  دیجاو چشم  نیا  ی اما  نداشت.  را  به  اطوارها  دوخته 

 :تنها پراند ،یاهیس

 خب؟ -

سه  ی تو ا  لیبرجک  آناشی تفاوتیب  نیخورد    ن یب  ی. 

از جاوخشم ا  دیگرفتن  رهاکردن  ماند.   کبارهی  ی دلخور   نیو 

 :بعد گفت

  دردسر یاومد که تونستم ب  شی پ  یخوب  تیموقع  هی.  یچیه -

 .نبود ی زیجا رو هم گشتم. چ جنگلبانه. همه  ی برم خونه 
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 :کوچک شدند  دی جاو ی هاچشم

 ؟ یچیه -

 .یچیه -

 .خب یلیخ -

باشد، تماس را قطع    دنی شن  شتریمنتظر ب  کهنیو بدون ا  گفت

  ن ییهماهنگ با حرکت دستش پا  یگوش  ی قوهکرد. نور چراغ 

 ی در دوقدم  یدرخت  ی بست تنه و به بن  دیرس  نی رفت و تا زم

 .برخورد

 یها در خانه مطمئن بود که نقشه  باًی! نه، تقرزدی را م  حدسش

بود حتا    دیبود بع  ده یکه او د  ی سیاز آن برادر پل  ستند؛یافرا ن

خواهرش    یها را در محل زندگآن  داشت،ی ها را ماگر هم نقشه 

 اس یگوش ال  ی که داشت تو  یهمان وقت   حالن ینگه دارد. باا

هم خواسته    لیدارد، از سه   بر برادرش خکه افرا از زن   خواندیم
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نبودن احتمال خانه   دانستیدهه که م  ی هااز شب  یکیبود در  

 .ها هست، برود و آنجا را بگرددآن

گشتن فرستاده   ی را برا  یچرا باوجود حدسش بازهم کس  چرا؟

 کرده بود؟ یسکیر ن یبود؟ چرا چن 

مرضخفه   ی برا  صرفاً د  یکردن  بود!  افتاده  جانش  به    گر یکه 

ها نداشت. و اگر به عقلش گوش  به آن نقشه  یچندان هم طمع 

دوروبرشان    یوقت  ردی را نگ  شانی پ  گریحتا بهتر بود د  سپردیم

 !دیرسی به مشام م سیپل ی بو

تهد  یول از  ن  چ یه  یعل  دیاوالً  با  امدهیخوشش  و   دیبود 

و   یپنهان  ییهااو را با حمله  ی حمله  کرد؛یم  یتالف   ی جورکی

م پاسخ  م.  دادی مؤثر  طرف    ی اریهوش  زان یم  خواستی دوماً 

 .مقابلش را بسنجد
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 نی . ادادیکه نشان م  ی ابود. به همان اندازه   اری. هوشدیسنج

سگ، که هوش   ی فقط گوش و شامهواضحاً نه   یزمستان  یعل

 !جانوربودن داشت ی هم برا یخوب

عل  خبریبزد.    شخند ین فکر  از  خودش. راجع  یبود  به 

  حال نی. بااداندیم  رک یز  ی را جانور  دیاو هم جاو  دانستینم

شده  شیبرا زمستانمسلم  خراب  جنس  که  جنس    یبود  با 

بود و   سی بود که او پل فیبود! فقط چه ح یکی خراب خودش 

 .دزد دیجاو

- . چرا هر بار که به او  دیپر  رونیلبش ب  نیاز ب   ی اخنده تک 

م  -یعل هم  کرد،یفکر  ته    د؟یرسی م  جهینت  ن یبه  بار  هر 

چرا؟   ”است!  سی او که پل  فِیح“که:    گفتیافکارش با خود م

 !کرده بود دای به او پپنهان نسبت ی اواقعاً عالقه دیشا

  ی جنس  شیاز گرا  یکه جنسش جنس عشق نبود. رنگ  ی اعالقه

چ قدرتمند   ی زینداشت.  اما  کم  محبت  آدم   ی بود،  که  بود 

 !کندیقَدَرش حس م   فیبه حرنسبت
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اما به   د یشا  دیجاو ذات  شوخ بود و محبوب بود و کاربلد بود 

با هکهیبود. تک و    یی آدم تنها . شدی واقعاً جمع نم  کس چ ی. 

 ی رو  قاًیدق  دانستی. و نمشدیواقعاً درک نم   کسچ یتوسط ه

حساب بو  ،یچه  پس پنهان   ییِتنها  نیا  ی اما  از  را  شده 

 یعل  ی دکننده یو نگاه پرجذبه و زبان تهد  بی عج  ی هامهارت 

 .شنفتیهم م

فقط دو، سه    کهنی! بااکردیاشتباه فکر نم  دیالبته که جاو  و

او زده   ی حدس را درباره  نیترداشت، درست یاصطکاک با عل 

تفاوت و    صیتنها بود و در تشخ  دیبود. چطور؟ چرا؟ چون جاو

 !سگ داشت ی شامه گرانید ییِتنها

 ...سگ ی شامه

ها قطعاً اگر دو دشمن نبودند،  ! آن گریشباهت د  کیهم    نیا

 .دوستان هم باشند نیبهتر  توانستندیواقعاً م توانستند،یم

 .کردیاشتباه نم  دیجاو
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 ،ی او و عل  نیب  یس یمغناط  ینامرئ  ی از جاذبه   رونیاز او و ب   دور

 ی لنگه   یفرا. اگر علا  ی افرا و فکر افرا و جاذبه   ادیودود بود و  

دو زوج   نیافرا بود. و ا  ی مهین  شکیبود، ودود ب  دی جاو  گرید

 دی جاو یسنگ ییِکامالً مخالف هم داشتند! جنس تنها ییروین

 .خواندیو ودود نم افرا  بیبا جنس غربتِ غر یو عل

 .بود نیماجرا هم ی اصالً همه  و

شده و بدون  قفل  یآلود ولو مه   ی ابر  یصبح شد؛ صبح  شب،

 .باران

شده در قسمت نوشته foggy ی مانده بود رو  ره ی ودود خ  نگاه

  ش یمعنا  ای  دیدیاما واقعاً آن کلمه را نم  اشیگوش  ی وهواآب 

 .تر بودطرف آن یحواسش کم ی . همهدیفهمی را نم

زمزمه   گفت؛ی. بلند نمزدیحرف م  سرهک یداشت    خانومگل

بااکردیم م  حالنی.  راجع  دانستی ودود  چهدارد    ی زیچبه 

 .زندی حرف م
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. از  شی هاو کوفته به دنده  شدی مرد جوان مدام جمع م  قلب

. دی تپی پوست صورتش م  ریکه درست ز  یخشم بود. از حرص

خود   ی به رو  دکریم  یسع  گرفت،ی هرچه هم لبش را گاز م

م   اورد،ین به چ  کردیتالش  را  پرت کند،    ی گرید  زی حواسش 

 .توانستی. نمشدینم

آه   خانومگل با  دخترها  ی هاداشت  به  مادرانه    شی جگرسوز 

ن“که:    گفتیم ا  کهیزن  ستیمعلوم  با    ییفتایش  نیتو  که 

اِ، جلو  کاریچ  نگه یهمد اِ،  اِ،  من   ی کرده که... ال اله إال اهلل! 

چه    ستیکه معلوم ن  یکه بچه داره! زن  یخاطر زنبه   ستاده یوا

که. عقل نداره که. معلوم    ستیش نداره! عقل تو کله   ی انه ی شیپ

دهنش آب افتاده    کهیزن  نیبا چه حرف و گفت و کَرد ا ستین

 ” ...و

رو  ودود دندان  بست،  آ   ی پلک  و  فشرد  عمنهم  دم   قیقدر 

 .دیحرف مادرش را نشن  ی گرفت که ادامه 
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م  پشت حرکتسوختیگردنش  در  کامالً.  بود  برافروخته    ی . 

دکمه   کیستریه گوش  ی مدام  م  اشیپاور  و    فشردیرا 

 .کردیاش را روشن و خاموش مصفحه 

همه آنجا   باً ی. تقراطیح  ی بلند شود و برود تو  خواستی م  دلش 

ول  ی نذر  ی هاگ ید  ی پا قفل دیکشینم  ش یپا  یبودند.   .

  ی تو  ی دادیاصالً حتا دادوب  ،یتیشکا  ،ی اگله  ،یبود. حرفشده

م   دیجنبی م  شیگلو باال  او فوران  ی برا  دیپریو  و  کردن 

 .گرفتی خودش را م ی جلو یسختبه

نم  زیچهمه   خواستینم  فقط فقط  کند.  بدتر   خواستیرا 

درست در    خواستیدار کند. فقط نماحترام مادرش را خدشه 

خانوم  که بعد نشود جمعش کرد! گل  دیبگو  یاوج خشم درشت 

 .گذاشتی. نمگذاشتیاما نم

مادرش متوجه حضورش در هال بود و    کهنی نظر ودود ابه  و

خانوم نمانده بود تا او دوباره  گل  کهنیا  زد،یها را محرف   نیا

اپشتبرود و الاقل   بگو  هان یسرش  زمزمه   ی عمد  د،یرا  بود. 



1091 
 

بود؟ حتا   شیگوش دخترها  ریسرش ز  گفت؟یآرام م   کرد؟یم

  ی بود؟ باشد! ول  تهو نگف  گفتینم   ش یهاعروس   ی را جلو  هانیا

ب  ی جلو  انهیپروایب  کهنیا را  او  ودود   خواند،یم  عقلی خود 

نگران  یسهو  شکیب از  نبود!   ی زده رون ی ب  کبارهی  یو  مادرانه 

 .الاقل در نظر ودود نبود

دادن به تماسش داخل جواب  ی بود که برا   شی پ  قهیدق  چند

برا بنّا  استاد  بود.  ب  ی مورد  ی آمده  ودود  و  بود  زده    ن یزنگ 

 ی اش که از شش صبح توخانواده  ی هاحرف و گفت و خنده 

درست بفهمد    توانستیجمع شده و مشغول بودند، نم  اطیح

  وت خل  ی خود را به خانه  گوشبهی. پس گوشدیوگی که او چه م

 .رسانده بود

د  ی جلو  از بود،  گذشته  که  و   دهیآشپزخانه  مادر  بود 

  ی ن یزمبیاند و دارند مرغ و سدرون آن نشسته  شیخواهرها

 ی جابه  اریاختیو ب   توجهیناهار خانواده. ب  ی برا  کنندیسرخ م

مرد   ی هاف اتاقش تا کنار پنجره رفته بود، به حر  ی رفتن تو
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را    سشتما  تیپشت خط گوش و جوابش را داده بود و درنها

 .برده بود انیبه پا

ب  کهن یهم  بعد، دوباره  تا  بود  در سکوت    رونیبرگشته  برود، 

ه با  تضاد  در  که  هم  اط یح  ی اهویخانه  به  و   ل ی دل   ن یبود 

را    یاسم  دند،یرس یآرام هم درش بلندتر به گوش م  ی صداها

  ش یهابود گوش بود که باعث شده   ده یحرف مادر شن  ی الالبه

 .شوند: اسم افرا خیم شیزنگ بزنند و پاها

خانوم نبود. زن مسن  در کار گل   ی تصور ودود عمد  برخالف

جلو از  پسرش  د  ی گذر  را  مکالمه  دهیآشپزخانه  بعد  اش  و 

بود و ازآنجاکه واقعاً فکر   دهیرا شن  یدرمورد مصالح ساختمان

اش به افرا  ساخت خانه  ی ودود برا  ی ام دوباره اقد  نیا  کردیم

کرده  باز  سر  حرصش  زخم  دارد،  عاصربط  سکوت    از  یبود! 

 ن یا  دیجد  ی از رفتارها  یودود، عاص  ی چندروزه   ی آمده کش 

بو ازشان  که  توطئه  انیطغ  ی پسر  ب  کی  ی هاو  به   ایحیزن 

مادرانه  م  یدماغ  داده   خورد،ی او  کف  از  شروع طاقت  و  بود 
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  ر ی تبع آن، ودود. مادر پافرا؛ و به  ری و تحق  نیبود به توهکرده 

چنگ    شیو به دخترها  دیدیرفته مترسان پسرش را ازچنگ 

را آرام کنند!   نشی ها بهش حق بدهند و دل آتشبود تا آنزده 

از   ش یگاه کنترل صداگه  د،یهرچه هم آرام بگو  کهنیغافل از ا

نبا  رودی درم  دستش آنکه  گوش  به  را  حرفش  خشم،    د ی و 

 .رساندیم

رس   حاال پسر  به  مادر  از  را    دهیآتش  خود  داشت  ودود  بود. 

گل   دیجویم او  از  هم  وح  هیوال   کهنی خانوم   ی جابه   دهیو 

حرفموافقت با  پذ  شی هاکردن  ها  آن  ی وچراچونیب  رشیو 

سع دلدارمحافظه  کردندیم   یفقط  دهند،    اشی کارانه 

 .بودورتر شده شعله

 :گفت اشیبا همان آرامش ذات هیوال

. درسته ستیمامان؟ ودود که بچه ن  یزنی چرا انقدر حرص م -

  گه یخب د یسرش به درس و کتاب و جنگل بوده، ول شه یهم



1094 
 

انتظار   یس چه  سالشه.  دو  د  ؟ی دار  ی و   ست،یب  گهیپسرت 

 .وسال باشهسنکم   ی دخترا  یه پ ک  ست یو پنج سالش ن  ستیب

 :بُل گرفت خانومگل

دختر    تونهیو دو سالشه نم  یفقط چون س  یعنی!  ؟یچ  یعنی -

 ه؟یبق ی خوردهبره سراغ دست  دیبا ره؟یبگ

 دیاز شکم تا مغز سرش شعله کش   یتمام شد، تمام. آتش  ودود 

با قدم  تا  او را کشاند  بلند خود را به درگاه آشپزخانه    ی هاو 

 .برساند

 بت یشدند. او ه  اشره ی ساکت و متعجب خ  دنشیزن با د  سه

ازش    وقتچ یه  ش ی بود که مادر و خواهرهاکرده   دایپ  ی او جذبه 

 .بودند دهیند

گل   نگاه چشمان  به  فقط  و  فقط  اما  تمام  خانوم  ودود  بود. 

را با همان   اشیغم و دلشکستگ   ،یخشم، برافروختگ  ،ی دلخور

 :ختیکه دورگه بود به جان مادرش ر یینگاه و با صدا
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 عقلم؟ یمن ب -

 :زده به طرفش رفت و هول  دیکش ینی ه  دهیوح

 ...چه نی. اینه داداش -

خانوم، ادامه به گل  رهیکالم او، همچنان خ  انی . مدینشن  ودود 

 :داد

روم،    ی سرم که نه، جلوم! پشت ! خامم! بچهعقلمیباشه، من ب -

. عادت دارم! ستیبهم بگو. مهم ن  یخواست  یتو صورتم هرچ 

 .تهمت نزن  شیشناسیکه حتا درست نم یبه زن یول

چشم دور    ،یعصب  یکردناخم کرد و با پشت پلک نازک   مادر 

 .هم فشرد ی داشت و لب رو 

 :ودود شد  دیباعث انجماد نگاه و لحن پرتأک ششواکن

خودم   - دارم،  دل  خودم  اومده چون  همکارم خوشم  از  من 

 ی اون کار  کهنیا. نهخوامی خودم م  نم،یبی چشم دارم، خودم م

تقص باشه.  د  ر یکرده  کس  گردن  خ  گهیمنو  افرا   ی ل یننداز! 
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تو تور پهن    ی پسر تحفه  ی پا  ی از اونه که بخواد جلو   ترن یسنگ

 .کنه

 :زد پوزخند 

 یعقلیب  نیا  عقل؟ی مامان؟ هوم؟ ب  ینیبیم  ی واقعاً منو چ -

ن گولش  همه مونده  یکنی که فکر م  هی چه گوهر ناب  یگی که م

  تجربه یب  ی بزنن و خودشونو بهش قالب کنن؟! منِ احمقِ بچه 

به ذهنت    یهرچ  طورن یکه ا  خورمی زن م  هیزن،    هیبه چه درد  

 بهش؟ ی بندی م آدیم

از به   منظور باالخره    ”زن  هی “و    ”تجربهیب“ کاربردن  واضحش 

خواهرها وال  شی بهت  شکاند.  وح  ه یرا  ند  دهی و  هرگز   ده یکه 

 طور ن یا  ی گریفقط با مادرشان که با هرکس دبودند ودود نه

  ه ی او، به خود آمدند. وال  ی حرف بزند، از خجالتِ حرف و اشاره 

 :اخم کرد

 ؟یگیم یچ یفهمی ودود م -
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 ده یمرد جوان باالخره از مادرش کنده و به خواهرش کش  نگاه

قهوه چشمان  گرما  یروشنی اشد.  برخالف  مهر    ی که  و 

شکسته   ی شکسته   ی سرد و شکسته  ،یحاال ته  شان،ی شگیهم

 .را ساکت و معذب کنند  هیقدر قدرت داشتند که وال بودند، آن

 :گفت

. من  کنمی م  کاری چ  فهممی. من مگمی م  یچ  فهممیمن م -

خواستم خوامیم  یچ  فهممیم اگه  مامان  تصور  برعکس   .

به افرا    ی ربط  چی خودم ه   یکنم و برم سر زندگ  لیمو تکمخونه

ا م   میتصم   نینداره.  خودمه.  خواست  تا    خوامیخودمه.  برم 

  ی برا  خوامیم. مم و بچه پسر خونه  نیتون فکر نکنهمه   گهید

 !بدون اون ایکنم، حاال با افرا   یخودم زندگ

 :به مادرش برگشت و حرف آخرش را زد باز

نم - ش  خوامیپس  من  نُه  گاو  خودتو  پسر  که   ردِه یبشنوم 

و    میتصم  خوامی! نمرنشین بگکرده   نیکه همه کم  یدونیم
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خوب گوش کن   نویاون زن! ا  ی پا  یسیمنو بنو  ی فکر و عالقه 

فقط   اگه  چون  د  هیمامان!  ا  گهیبار  بزن  نیاز   گه ید  ،یحرفا 

همون    ،تو همون جنگل  رمی. م ینیبیخونه نم  نیپسرتو تو ا

 نن یبی که منو از گاو کمتر م  ییپامو جا  یول  خوابمی جنگل م

 !ذارمینم

درگاه خود را به عقب هل    واریبه شکن د   یبا مشت آرام  گفت،

و قلبش    کردیق از پشت گوشش شره م عر   کهی داد و درحال

 .زد  رونی بلند از خانه ب ییهابا گام  د،یکوبی هزار م ی رو

وقت   چنان که  بود  غرق  خود  حال  و  ا  یدر خشم  به    وان یپا 

 که ی  خبریشوخ و خندان و ب  ی هاچهره   دنیاز د  یگذاشت، آن

رو  پلک  آرام   ی خورد.  را  نفسش  فشرد.  بهم  داد.    رونی آرام 

حاال در سرش    کرد،ی م  دیمادرش را تهد  یخودش وقت  ی صدا

 .شدی و تکرار م زدی زنگ م

حرف کرده   بد زده   ی هابود؟  بغرنج مگو  را  اوضاع  تر  بود؟ 

 ی ا. وزنه کردیم  یبود؟ مهم نبود چون واقعاً احساس سبککرده 
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بود. راه نفسش ته شدهبرداش  اشنه یس  ی از رو نیکهنه و سنگ

 .بودباز شده 

ها درست نفس  سال  نیا  ی همه  دیفهمیودود تازه داشت م  و

 !دهیکشینم

 ”پانزدهم فصل“

  ر ی آژ  ی صدا  یکرد. بعد، وقت  نینثار در ماش   ی بار سوم لگد  ی برا

با خونسرد  رشی دزدگ در ج  ی بلند شد،  را    ی هاب یدستانش 

از رو  ی کوه  ی به منظره   انس یسقف برل   ی شلوارش فروبرد و 

  ن یو چند  داشتی برم  زی به باال خ  شیرو  شیکه از پس باغ پ 

 .اش داشت، چشم دوختزدهتن مه  ی کوچه روخانه و پس 

درب   ی صدا  باالخره  در  بازشدن  بعد   اطیوداغان حخشک  و 

م  دیرا شن   ییهاگام  به طرفش  نآمدندی که  ول  شخندی.   ی زد 

 .بازهم برنگشت
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  اط ی ح  ی را از تو  نشی ماش  ریبود. دو بار دزدگ  یعصبان  دیجاو

کرده  صداخفه  باز  و  شده   ی بود  بلند  انحسش   یعنی  نیبود. 

که آزار داشت را از پشت   یآزار داشت. و حاال آن کس  یکس

 .بود ستادهی ا نشیتمام رو به ماش یالیخیکه با ب دیدیم

 :دیغر

 ؟ ی مرض دار -

عصب  یعصب واقعاً  خانه  یبود.  بستر   ی ابود.  در  صاحبش  که 

بود. حاال    دهیاعصاب مرد جوان را جو  ی احتضار بود به حد کاف

 .بود ی ادیز  گرید یمزاحم لعنت  کی

نفوذکننده   دیچرخ  یعل  کهن یهم  یول نگاه  قلب و  به  را  اش 

  انش یخورد. تمام عص  کهی  دیاو فرستاد، جاو  نیچشمان خشمگ 

 .دندی باال پر شی. ابروهادیپر کش  کبارهیبه

آورد. با سه  رونی ب شیهاب ینگفت. دستانش را از ج چیه یعل

شتابان   و  بلند  جاو  ی جور-گام  کم  دیکه  پس    یناخودآگاه 
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ب  -دیکش رفت.  جوان  مرد  طرف  ا  یبه  او  از   ستاد یفاصله 

 .دییسا دیجاو ییکه نوک کفشش به نوک دمپا ی اگونهبه

 ی نزد. منتظر ماند تا عل  ی. حرفدیباال پر  دیلب جاو  ی گوشه

  ن یچنن یکه چرا ا  دی! و نفهمرد یگردنش را بگ   شی مثل بار پ

مرد    یِتهانیمسخ چشمان م  دیمنفعالنه منتظر مانده است. شا

 .بودشده

اما گردن او را نگرفت. بلکه انگشتان دو دستش را پشت    یعل

 ی مهیبرد که ن  ش یقدر سر پکمر خود درهم حلقه کرد و آن

مواز درست  صورتش  قرار    ی مهین  ی چپ  او  صورت  راست 

را بو   دیگردن جاو  یحیتوض  چی ! بدون هدیگرفت. بعد، بو کش

 .دیکش

اش ده را نداشت، خن  ی زی چ  نیانتظار چن  وجهچی هکه به  دیجاو

 :گرفت. پراند

 ؟ ی دیپسند -
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کش  یعل عقب  چدیسر  لبخند  شیهاپلک  ی پا   نی.   ی نشان 

  ت ی ماند و درنها  ره یماند و خ   ره ی ماند و خ  رهی بود. خ  یپنهان

 :گفت

 .ادکلنت اصله -

 .دیفهمیبازتر شدند. منظور او را نم یکم  دیجاو چشمان

 :چانه جمع کرد و گردن افراشت یعل

ف  ی خونه  ی که فرستاد  یاون  یول - بگرده عطر    ک ی خواهرمو 

 شترشونیکه ب  یبی ج  ی عطرا  ن یاز ا  یمعمول  ی بو  هیزده بود.  

 .همراهشون دارن  نایحتماً از ا های گاری. سدنیالکل م ی بو

 نی تفاوت که ا  نی برگشتند با ا  ی به حالت عاد   دی جاو  ی هاچشم

 :بدون مکث گفت باًیدرشان بود. تقر  ی بار لبخند

فرستاده   یمن کس - خونهرو  زمستان  ی م  بگرده؟    یخانم  رو 

 پس چرا خودم خبر ندارم؟ 
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 ی . علیانکار واقع  کیتا    مانستیم  یبه شوخ  شتریب  لحنش

که دیفهم است  عقل  حکم  به  فقط  جوان  مرد  که  دانست   .

افرا؛ دانست که    ی گشتن خانه   ی را نفرستاده برا  یکس  دیگویم

و    آمدیدوست م  کیعنوان  مأمور که به  کیعنوان  اگر نه به

 قتیحق  ماًتما  دی نه، جاو  ایکار را کرده    نیکه ا  دی پرسیازش م

 !آوردی را به زبان م

لحظه   نیا شد  پشت    ی اباعث  را  کوتاهش  بهت  کند.  مکث 

ا به  و  پنهان کرد  رازدارش  با  دیش یاند  نیچشمان   د یکه چه 

درحقدیبگو دوستانه  قتی.  جاو  ی اآن صداقت  نگاه  در   د یکه 

 .بودقلقلکش داده  د،یدیم

کشاند. دو قدم کوتاه عقب رفت    ش یهابار لبخند را به لب   نیا

 :و گردن کج کرد

 .له یاسمش سه -
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 ی کیدو معنا داشت:    اشی خونسرد  نید. و انخور  کهی  دیجاو

گ  لیسه  کهنیا نبود    شیبرا  رافتادنش یو  از   یعنیکه  -مهم 

  ده یبر  کهنیا  ی گر یو د  -نزدنش مطمئن بودحرف   ایاو    یخالص

و    دادینم  تیاهم   زیچچیدرواقع به ه  دی. جاوییپروایبود و ب

 .بودشده ش ی تر از پافسرده  یکم شکیب

 :ادامه داد  حالنیدانست. باا یعل

مدرک  دهی ندزد  ی زیچ - اصالً  خونه  یپس  به  ورودش    یاز 

 !ستیخواهرم ن

 :شد نه یسبهصاف کرد. دست گردن

از ز  خوامیمن نم  کهییازاونجا  یول - کارش دربره،   ریراحت 

چند    رفتیشد که داشت م  ری دستگ  یدرحال  ش ی پ  ساعتمین

 ن؟یطالها مال ک  یدونی طال رو آب کنه. م کهیتا ت

پنهانش بود   دینشان تهد  یخوببه   ”خوامیمن م“  ی او رو  دیتأک

هرکه    ی آب خوردن برا  یراحت  اگر من بخواهم به“:  گفتیکه م
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تپش    نیدانست. باوجود ا  دیجاو  ”.کنمیم  ی سازبخواهم پرونده 

ه  ی باالرفته  از  غل  جان ی قلبش  از  و   یحس  ان یبود؛  خوب 

 .بود شیهایبخش که درتضاد با افسردگلذت 

 :گرفت یدرست مانند عل ی و ژست دیخند

 .البد مال خواهرتن -

 :سر تکان داد او

 !قاًیدق -

که    ییندارد. طال  قتیحق  ی زی چ  نیکه چن  دانستندیم  هردو

بود و همکارانش    یبود، کار علشده  لیسه  ی پرونده  ی مه یضم

از    ی ریگو اعتراف   دشیداشتن مرد و تهدنگه  ی برا  ی اتا بهانه

 .او داشته باشند

 :را باال برد شی دو ابرو دیجاو

 !یستین خوبهس ی پل  نیپس تو هم همچ -
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دو    نیبود، نه؟ همکوبش قلبش باالتر رفت. حدسش را زده   باز

بود جنس خرابش با جنس خراب  بود که فکر کرده   شی شب پ

 !ستیکی یعل

 :کرد  زی چشم ر یعل

 م؟خوبهس ی م که پلمن هرگز گفته -

 :بود اشی زدن شعف گنگ دروناز موج دیبار جاو نیا ی خنده 

 .نه -

 :برق زدند. زمزمه کرد چشمانش

 !آدیبد خوشم م ی از آدما -

  ش ی هاب یها را دوباره در جگره دستانش را گشود و آن  یعل

 :فروبرد

 .آدیبد از تو خوششون نم ی آدما ی همه  یول -
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خنده   دیجاو حاال  کرد.  مکث  او  نگاه  فقط در  و  رفته  اش 

 شی مانده بود. پاها  یصورتش باق  ی در تمام اجزا  را ی گ  ی لبخند

 :را به عرض شانه باز کرد

 ؟یکشیمنو بو م  ی چرا اومد  گهید  ی کرد  رشیتو که دستگ -

اسم منم اضافه   شش،یبه ر  یطور که طالها رو بستخب، همون

 !ش و تموم به پرونده ی کردیم

که  یپا نه اونخرده هیجرم  کیشر  ی شدیفقط م ی جوراون -

 .یواقعاً هست

 :دیبش کشگفت و بعد انگشت شستش را دور ل یعل

 کویعطر ف  هیحتا اگه    یکه بدون  نهیا  ی برا  دنیبوکش  نیو ا -

کن  یبفرست خودت  سپر  و  دماغم    ی بو  ،یجلو  به   ادکلنت 

 .خورهیم

واقعاً   یعل  ی بود! جمله  یشد. عال  کیشل  دیبلند جاو  ی خنده 

 :خنده گفت انی به مذاقش خوش آمده بود. م
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 .ی سگ دار ی پس واقعاً شامه -

 .دارم  -

  شان ی. نگاهش پریماند به عل  رهیساکت شد. خ  کبارهیبه   دیجاو

و عم ترسقیبود  درش   بیعج  یشان یپر  کینبود، فقط    دهی. 

 .شدی م دهید

به   یعل  ؟یآفتاب  یو آن  شدیم  ی ابر   یمرد که آن  ن یبود ا  اشچه

 .کند ی شرویپ یاخم اجازه داد کم

 :دی کش هاه یبلند به ر یدم دیجاو

 .منم دارم  -

 :زد  شخندین دینشست، جاو یکه به نگاه عل سؤال

 !سگه. منم دارمش  ی منظورم شامه  -

خب، “:  دیکوچک شدند. تا پشت لبش آمد بگو  یعل  چشمان

  رون ی لب باز کند و متلکش را ب  کهن یاز ا  شیپ  یول  ”!یسالمتبه

 :خم کرد شیسوسر به د یبپراند، جاو
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 خوره؟ یبه دماغ من م ییچه بو یبدون  ی خوایم -

 .زلّ او ماند ی نداد. فقط طور بد یجواب یعل

از نگاه و لحنش رفته بود. همچون  دیپس کش   دیجاو . حس 

 :شد. گفت یبود، سنگ ستادهیمقابلش ا نهیکه همچون آ یعل

خ - مرد  هرچیزمستان  یعل  یهست  یباهوش  یل یتو  آدم   ی . 

 .تر باشه، تنهاترهباهوش

 :زد لب

 .مثل من ؛ی دیم  ییتنها ی بو -

به تنش   کبارهی  ینامرئ یکه انگار شبح ی تنه خورد؛ جور یعل

نداشت    ی ادهیا  چ یه  چ،یزده باشد و از تنش رد شده باشد. ه

ب  ی زی چکه چه بود  کرده  وادار  را    ی حرف  نیچن  مقدمهیمرد 

به ابزند.  آن،  جاو  نیجز  شناخت  و  ه  د یحرف  اتفاقاً   چ یکه 

 ی بود برا رشآن نداشت، تمام آنچه در فک انی هم در ب   ییپروا

اش به گفته  نیبا ا  دیچون جاو  کردیم  اثریمرد را ب  کی تحر
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ا  یعل  تی شخص  ی شه یر و  بود  که   نیزده  بود  آن  نشان 

 !افکار و اهدافش را بخواند توانستیم

 ی راحتبه   توانستندی مهم نبود. او را معموالً نم  یعل   ی برا  نیا  اما

  ش ی شناخته بودش اما برا  ییایدر دو، سه رو   دی بشناسند و جاو

بود که از   یقتیحق   داد،یرا دروناً تکان م  یمهم نبود! آنچه عل

 .بود دهی شن  دیزبان جاو

 .و مثل او بودن ؛ییتنها

حس    ست،یمرد جوان نگر  ی بار که به چشمان خاکستر  نیا

آن پنهان عمق  در  دقشده  را  واضح  ترق یها  دو   د ی جاو  .دیتر 

 .بود  دهیترس  ی اد یتا حدود ز  یِسنگ   شانِیپر  ی تنها   کی  یفیس

 از چه؟  دهیترس

ب  ییستایا به عقب درهم   ی فیبرداشتن سبا گام  شاننیزمان 

 :. او گفتختیر

 .ترسمی متأسفانه من ازت نم -
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ذهنش را   دیواقعاً فکر کرد جاو  ی. آندندیباال پر  یعل  ی ابروها

 :زد  شخندی. ندیخوانده! بعد اما منظورش را فهم

 ؟ی نکرده  ی کار یهست  یمدع یوقت یبترس  دیچرا با -

 :شانه باال انداخت دیجاو

ادعا  - تو  باور نکرده  ی چون  بار م  ی منو  و   دیتهد  ی آیو هر 

 .یکنی م کمیتحر

پر بود از    ش یپ  ی ه یثان  کی  نیانگار هم شد. انگارنه   زی ت  نگاهش

 :پنهان. ادامه داد ی درد و همدرد کی

نم - د  ترسمیگفتم  ب  گهیتا    نجا یا  ی برا  ینکش  خودیزحمت 

 .از من ی ریگقه یاومدن و 

قبل  حاال - بودند؛ همان دو قطب همنام    یهمان دو دشمن 

 !کردندیرا دفع م   گریکدی که  -همجنس

 :اکتفا کرد ی به لبخند یعل

 .ی دهی منو ند ی های ریگقه یتو هنوز  -
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 بود؟ دیتهد نیاالن ا -

 .بود -

 .یکنیم دی تهد ی . فقط داریکنیم دیتهد  ی ش دارهمه -

 :او زد و گفت ی به بازو ی ارفت، ضربه  شی . پدیخند

چون من معموالً    ر یدر نظر بگ   یشانسخوش   هی   نو ینظرم ابه -

 .کنمیبدون هشدار حمله م

رس   شخند ین  دیجاو به ذهنش  واقعاً  پس البد “:  دیبگو  دیزد. 

 یتنها به نگاه   یول  ”!ی که قبل حمله بهم فرصت داده   یعاشقم

 .ثابت به چشمان او بسنده کرد 

زدن به دوباره و ضربه   ک یتحر  ی بدون شک در هدفش برا   یعل

و راه برگشت    دی چرخ  کهیوقت  ی غرور او شکست خورده بود ول

پ در  به   شی را  ا  بودن ی عصبان  ی جاگرفت،    ر ی ت  نیاز 

احساسسنگبه داشت.   نیسنگ  ق،یعم  یخورده،  گنگ  و 

 د ی که جاو یبه حرف گشتیاحساس هم البته برم نیا ی شه یر
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  اش ی ماد  ی از پوسته  یلحظات  ی مرد جوان برا  ییبود. گوزده 

هم نه از عالم روح داده بود آن  ب،یاز غ  ی آمده و خبر  رونیب

 !بلکه به روح او  ،یبه خود عل

بود؟ کامالً پنهان را درک کرده   قِیعم   قتیچطور آن حق  یفیس

 شدت تنهاست؟ بود او به  دهیتقابلشان فهم نیچطور در ع 

 .یزمستان -

صدا  شتریب  هنوز که  بود  نشده  دور  قدم  چند    د یجاو  ی از 

 .برنگشت. گوش سپرد  یمتوقفش کرد. ماند ول

را در خود    شی پ  یقیدقا  ی صادقانه  یهمان شوخ  دیجاو  لحن

 :داشت

از    ی ول  یکنیم  ارم یشانسم که قبل حمله هوشخوش   دیشا -

 .بدشانسم یلینظر خ هی

 .کرد مکث

 .شدند زتر یناخودآگاه ت   یعل ی هاگوش
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 :گفت ییپروا چی بدون ه دیجاو

 .ستیم همجنسم هست و نشدهگم ی مهین کهنیاونم ا -

مرد   شکیزد. به نگاه او نگاه دوخت. ب  یچرخم یباالخره ن  یعل

  ده ی او را بو نکش  کینزد  کِیبود. اگر از نزدجوان به سرش زده 

م ول  گفتیبود،  است!  ا  یکه مست    ی هاچشم  نینبود. پس 

غمگ  ِیجد سچه   نیشوخِ  بود؟  د  یفیشان  آدم    ی گر یامروز 

 ش یپ   ی بارها  یکه عل   ی به آن مرد مغرور  هیبود انگار. شبشده

 .بود، نبود دهید

آلود هم، مه  ی فاصله  ن یمتضاد، از هم  ی هاچشم  ن یدر ا  حاال

درخواست   یحتا نوع  دیشا  ت،یمظلوم  جورک ی  توانستیم  یعل

اش چرا؟ چه   ی. ول ندیکمک، درخواست ماندن و نرفتن را بب

 ؟یفیبود س

 حرف یکردن و ببا سر خم   دیرا جاو  شانیطوالن  یچشم  ارتباط

بود اما    یعل  هیشب   اریدروازه شکست. او بس  ی سوبه   دنیچرخ
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عم   کی جاو  قیتفاوت  داشتند.  هم  و  خالص   د یبا  بود  تر 

. شی هاکردن حسپنهان  ی بود برا  دهیتر. او آموزش ندحساس 

مو نسبتاً  مهارشان  در  پاگرچه  به  هرگز  بود،   ی ستانزم  ی فق 

برادیرسینم م  نیهم  ی .  و  خاموش  لب  با  بود    ان ینتوانسته 

مدت    نیکه در ا  یاز تنها کس-از او    شیهاها و نگاه متلک طعنه

 .نکند  یدرخواست دوست  -خانه آمده بود  نیبه سراغش به در ا

. او داشت دادیبود. نه، داشت رخ مرخ داده   دی در جاو  ی زیچ

عاطفه  و  عالقه  تمام  رفتن  دست  از  خود  چشم  را،  به  اش 

  خته یهم ر. بهدیدی را م  تشیچراغ انسان  نیشدن آخرخاموش

به   ،یبه کمک کس  ،یواقعاً به حضور کس  دیبود. تنها بود. جاو

بود، و اضطراب   ییفقط تنها  بشیداشت اما نص  از یدوست ن   کی

  د،یرسیقلب م  ی محض و مردگ  یحسیکه مدام به ب  یشمو خ

 !آمدیم دیتهد ی که برا ی ای و عل

 .زد  پوزخند 
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دلش    ستاد یا  وانیا  ی هاپله  ی جلو  اط،یح  ی تو ماند.  و 

الاقل برود   دیکشیدلش نم  نی برود داخل. و همچن  دیکشینم

از دردش   روزیو حتا مثل د  شی بزند و مثل دو شب پ  یو گشت

 .زد یبگر

  ش ی را پ  شیو نشست. پاها  دیخاطر چرخ و گرفته   حالافسرده 

هم چسباند و هم انداخت. کف دو دستش به  ی فرستاد و رو

 .گذاشت شیپاها نیب

پرده انداخته بود را به جلو   شی رو  ش یکه پ  یو مِه   دیوز  ی باد

 .مه رواریماند به حرکت حر رهیهل داد. مرد جوان خ

ب  یمحرمعل اگر  داشت،  را  حالش  ا  آمد،یم  رونی اگر   نی اگر 

و اخم درهم    دادیم  نیچ  ینی ب  د،یکشیآلوده را بو منم  ی هوا

 ینه حال   ی. ولانداختیم  قهیبدسل  ی به خدا  یو متلک  کردیم

گنگ شده    ری . مردِ پدیکشیو نه بو م  آمدیم  رونیداشت و نه ب

 !بود. مِه شده بود
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 ...فیبالتکل ی هوا نیهوا... ا نیا

روز بود که آمده بود و مانده بود و دهستان را رها نکرده   دو

کنار رفته بود.    ی ابر  ی ابود و نه لحظه   دهیبار  ی ابود. نه قطره

 یبازی را باز  ی و خاکستر   اهیس  ی فقط تلنبار ابرها  زد،یباد که م

 .شترینه ب داد،یم

 ...فیبالتکل ی هوا نیهوا... ا نیا

ا   یبیغر  یهماهنگ  چه خانه   نیداشت  با    یمرده مین  ی هوا 

تا  یفیس  خانی محرمعل بودند  آمده  مه  و  ابرها  اصالً  انگار   .

 .خبر دهند که عزا در راه است شی ازپ

شده بود و    داری امروز از خواب ب  د یالبته که در راه بود. جاو  و

 !بود پدربزرگش از زبان افتاده دهید

مه.   نیمثل هم  آمد؛یو م  رفتیبود. م  هوشی ب  شتریب  برصنم

  ره ی خ  ی هم، فقط دو چشم مرده داشت برا  آمدی م  یوقت  یول

 .کردننگاه 
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شکم   ی واز صبح زود نشسته بود کنج سالن. پاها را ت  یمحرمعل

و نگاه.   کردی. به زنش نگاه مدی کشی م  گاریبود. سجمع کرده 

 .! او رفته بود که رفته بوددیایکه ب رفت ی او حتا نم

 ...فیبالتکل ی هوا نیهوا... ا نیا

به  دانست،ی م  دیجاو و  دل  هم  دانستی م  نیقیدر   کهن یکه 

. زن و مرد از  شودی هم تمام م  یمحرمعل  د،یای بر برود و نصنم

خبر داشت که    دینبودند. جاو  یی اهورا  ی هاآن عاشق و معشوق

جوان در  رو  ی حتا  دست  بلند    ی پدربزرگش  مادربزرگش 

تاجاکردهیم و    شه یهم  یمحرمعل  آمد،یم  ادش ی  کهیی. 

صنم   بداخالق و  بود  درونگرا  بو  مهربانِ  باازبانیبر   حالنی. 

به  دیجاو و  دل  صنم  دانستیم  نیقیاز  رفتن  رفتن که    بر، 

 .ستی محرمعل

 رفتن که بود؟   د،یرفتن جاو و

 .زد   زهرخند
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پاره  چو تخته   نبود!  یهم بودنِ کس  دیبودن جاو  چ،یکه ه  رفتن

 .نیو فقط هم ن،یبر موج. هم

کرده را  بندش رعد آسمان ساکت بغزد و بالفاصله پشت   برق

 .جنباند

 .تکان خورد و به خود آمد و به سقف ابربسته نگاه کرد یعل

برداشت و راست نشست و چشمان درشت    ی دست از باز  نیَآر

 ی به افرا دوخته شدند. رعدِ بعد  نصفهمهین  یبا ترس   اهشیس

گرفت.   اشهیپسرک را جهاند: گر  ی ماندهزنگ بهوحشت گوش 

 .خود را کش آورد سمت مادرش 

فشرد. باز برق زد   نهیچسباند و به س  اش را به آغوشبچه   افرا

 :گذاشت نشیَگوش آر ی بار افرا دست رو نیو ا

 .ستین ی زی . چاینترس -

خورد و    کهیکه حتا زن    د یترک  ییمرتبه با چنان صدا  نیا  رعد

 .د یکش غی. بچه جدیپر رونیاز دهانش ب ینیه
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 ...فیبالتکل ی هوا نیهوا... ا نیا

 .دیبارینم  ی زیمنتظر باران بود و چ یعل

 ی و افتادن دوباره   د،یدی ابرها را م  نینور از ب   عی گذر سر  دیجاو

 ن یا  د یشا  کردیو در خود فکر م   د،یشنی از آسمان را م  یتشت

نفس   لی عزرائ  ی هانعره دارد  که  زمکش است  به   نیطلب 

 .دیآیم

 .افتاد ی بعد تشت

 آسمان دعوا بود؟ ی تو

 حاال نوازش کن منو“

 ” فرصت نره از دست نیا که

باران   یب  ی اهویپره   ی را از ابرها  ینگاه عل  ”یاب“پرقدرت    ی صدا

  ی کنار  مکتین  ی برد که رو  یکشاند و به طرف پسر جوان  نییپا

 یگوش به آهنگ   زد،یکه م  یرعدوبرق  الِیخینشسته بود و ب 

 .شدی دستش پخش م ی تو  کریسپرده بود که داشت از اسپ 
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 باره  نی آخر نیا دیشا“

 ” هست  بایاحساس ز نیا که

پر  یعل  ی ابروها تقردندیباال  تو  باًی.  تکاپو   ی همه  به  محوطه 

از   ی گاه هم دخترسرپناه. گه   ک ی  ر یافتاده بودند که بروند ز

ترس    د؛ یکشیم  غیج  ی رعد  ی صدا ول  ایاز  مرد   یبا خنده. 

 .عالم نبود نیجوان انگار از اطرافش کنده شده بود. در ا

 بود؟  کجا

  ش ی انحنا داد. چشم از او برداشت. پاها  نییلبش را رو به پا  یعل

پ تن  داد.  فاصله  هم  از  آرنج  شی را  رو   شیهاکشاند.   ی را 

 .گذاشت. انگشتانش را درهم قالب کرد ش یزانوها

 .آمد برق

 .د یکوب رعد

 :خواند یاب

 دیشا یلمسم کن  اگه“
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 ” تو برگردم ی ایدن به

فرانسه    ادیگرفته داد و    ی دست به دست هوا  ی عل  یخال  ذهن

آنجا بود؛ با اسم و    شیپ  یمدت  نیزنده کرد. تا هم  شیرا برا

خاطراتش    نیتر. و پررنگ ینیام   ب یمهندس حب  یِعنوان جعل

روزها به  بود  مربوط  دوساله،  اقامت حدوداً  آن  و    یباران  ی از 

 !مالحظهی ب عشاق

 ...عشق

 چه بود؟  ”عشق“  نیا یراست

 .رد شد  برق

 .دیرا در آسمان دو  یبلند مسافت ییبا صدا رعد

 .دور شد   ”یاب“جوان برخاست و با  پسر

 .ماند  رهی خ کجاچیبه ه  یخال ی با نگاه دیجاو

نگاه    ش ی پ  دیجاو  ی هاتکان لب   ری فرانسه ورق خورد و تصو  ادی

 ”.ی دیم ییتنها ی بو“آمد:    یذهن عل
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که محکم محکم لباس   نیَآر  ی ده یترس   ی هاضجه  ری درگ  افرا

 .مادرش را در مشت نگاه داشته بود، ملتهب پلک زد 

 .دور شد   ”یاب“جوان برخاست و با  پسر

 .ماند  رهی خ کجاچیبه ه  یخال ی با نگاه دیجاو

نگاه    ش ی پ  دیجاو  ی هاتکان لب   ری فرانسه ورق خورد و تصو  ادی

 ”.ی دیم ییتنها ی بو“آمد:    یذهن عل

که محکم محکم لباس   نیَآر  ی ده یترس   ی هاضجه  ری درگ  افرا

 دانست یمادرش را در مشت نگه داشته بود، ملتهب پلک زد. م

  گناهش یب  ی بچه  ی را برا  شهیشب شکستن ش   اد یرعد    ی صدا

 !رد ی کودکش بم تیمظلوم ی برا خواستیکرده است. مزنده 

 ی موها  ینرم  ی الگرفته بود. لبش را البه   انیرا کامالً به م   او

بوسه و  بود  برده  فرو  مپسرک  قربانکردی بارانش  اش  صدقه. 

مادرِ    حالنی. باادی کشی . نازش را مدادیم  اشی . دلدار رفتیم

کار بسته تمام تالشش را به   زهینبود! برحسب غر   ی و حاضر  یّح
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ول  کند  آرام  را  تا کودکش  از    یبود  قلب خودش  کوبش  اوالً 

ترس   گذاشتیو نم   دیرسیم  ن یَگاه رعد به گوش آرکوبشِ گه 

ب  اشده یپسرک در پناه مادر ترس برود، و دوماً ذهنش    نیاز 

به   یعل  از   ،یبه عل  دیاز جاو-آنجا نبود و مدام از شرق به غرب  

 !دیپری م -ودود

گرفته بود. طبق معمول با هم به جنگل رفته بودند   روزید  ودود 

را خاموش و   ”خرس مهربان“  ی ز یچدوباره چه   دانستیاما نم

 .بپرسد هم ی زی و نتوانسته بود چ دانستیاست. نمسرد کرده 

چ  نیماش  ی تو و  بودند  نشسته  هم  تا گفتندینم  ی زیکنار   .

از کنار    ی توجهشان به مرد  کهنیا جلب شده بود که داشت 

و    داشتیشن برم  یزشیر  ی صخره  کی  ی جاده، درست از پا

 ده یرا کنار کش  کاپ یپ  سانی. ودود فوراً نکردیم   نشیبار ماش

 .بودمرد پارک کرده  کانی پوانت ی و جلو

با اخم  ادهیپ  ش یشده بود، پ  ترظیکه غل  یشده بودند. ودود 

 ” آقا؟ یکنیم کار ی چ ی دار“: رفته و گفته بود
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به ودود و بعد به افرا   ی دستپاچه شده بود. نگاه  انسال یم   مرد

کم- اعقب  یکه  او  از  به   -بود  ستادهیتر  را  خود  و  انداخته 

 ی . برا دارمی ذره شن برم  هی.  یچی ه “زده بود:    یو نفهم   یسادگ

 ” .کار خونه الزم دارم

  نه یسبهاش گرفته بود. رو از مرد برگردانده و دست خنده   افرا

 .شده بود

بود:  طعنه   ودود  گفته  پا“وار  شن   یزشیر  ی صخره   ی از 

 ” ؟ی داریبرم

 ” .خب  دارنی همه برم“ جواب داده بود:  الیخی ب مرد

 .بود دهیاخم کرده و لب گز افرا

کم  حوصلهی ب  ودود ن  یعصب   یو  کمبود  همان   ی روی بابت 

م  که  ی شگیهم چن گه  شدی باعث  ز  ییزهایچ   نیگاه    ر یاز 

خودشونو   ایهمه بخوان برن در“ بود:    دهیدستشان دربرود، غر

سنگا    ن یا  ریز"  ،یگیبا خودت نم  ؟ی ریغرق کنن، تو هم م
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  فته یرها شه و ب  شونیکی  هوهیممکنه    کنم،یم   یرو دارم خال

 ”؟"نکن"بگه  ادیب دیبا یکی ؟ حتماً "رو سرم و منو بکشه

ودود جا خورده بود، دلخور پرانده   زی که از لحن تند و ت  مرد

 ” بگم واال؟ یچ“بود: 

پا  ی رچشمیز  افرا را  ا  دهییهمکارش  هم  نیبود.    یشگیودودِ 

 .نبود. قطعاً نبود شکینبود. ب

  ش ی تر از پبار آرام   نیداده بود. ا  رونینفسش را محکم ب  ودود

 ” .ها روکن شن یخال “گفته بود: 

کرده   مرد بود مکث  داده  تذکر  باز  ودود  و  با  بود  بعدش هم   .

بب تا  بود  مانده  همانجا  ز  ندیسماجت  از  مرد  کار    ری که 

 .رودی درنم

  رمی من م“بود. بعد به ودود گفته بود:  صبر کرده   یقیدقا  افرا

 ” .پس
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س از  و خسته نگاهش کرده و پ  شانیپر  یجوان با نگاه  مرد

را از    لش یحالِ او، وسا  جِ یبود. افرا گکوتاه سر تکان داده   یتأمل

 .به راه افتاده بود  اده یبرداشته و پ  نیپشت ماش

آلود بود؛ درست مثل امروز. خلوت بود و آرام هم. مه   جنگل 

 .بود انگار حبس شده زیانگجور سکون وهم  کی ی سلطه  ریز

که    یو به مقدماتبود  زدن به ودود فکر کرده گشت   نیح  افرا

 ی و به عل  نیَو به آر  کردیآماده م  اشی نذر  ی هیته  ی برا  دیبا

! رفته بود و رفته بود و گرفتیم   میتصم  دیو به خودش که با

 .لحظه هم آرام نگرفته بود کیرفته بود و ذهنش 

نزد   دهیرس رستوران  یکی  کیبود  آنجا یراهنی ب  ی هااز  و   .

 !بود دهیرا د یفیس دیجاو

باران   پلک و هنوز  بود  تمام شده  بود.    دهینبار  یزد. رعدوبرق 

 .کرد ینم هیگر  گریهم د  نیَآر
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اش بسته  بچه  ی هااو را از آغوشش فاصله داد. پلک   یکم  افرا

 زد. چطور خوابش برده بود؟ ی اده یبودند. لبخند ماس

  ن یپسرک را کنار زد. خم شد و ب  یشانیپ  ی رو  ختهیر  ی موها

  .دیرا نرم بوس  شی دو ابرو

ناشناس    ییوجدان داشت. او خود با خألاش عذاب بچه   بهنسبت

شده  وقتبزرگ  از  و  ته  یبود.  چاه  آن  بود   ان یم   یتوانسته 

 ن یَکه نکند آر  کردی اش فکر مهمه  ند،یرا درست بب  اشنه یس

  ش ی هابودن  مهین نصفه   نیمثل او شود؟ نکند ا  ی روز  کیهم  

 کند؟  جادیا یپرنشدن ی اهم حفره  نیآر ی نه یدرون س

دست همچنان   ک یبا    کهی بلند و پرافسوس، درحال  ینفس  با

کشاند. بچه را    ش ی چسبانده بود، خود را پ  نهی پسرک را به س

پهن بود خواباند    واریبه د  ده یچسب  شه یکه هم  ی اتشکچه   ی رو

رو را  آن  برداشت،  را  کنارش  بالش  دراز    ی و  گذاشت،  فرش 

کرد، یدراز م  نیَسر آر  ری طور که دستش را زو همان   دیکش

 .بالش رها کرد. به پسرش چشم دوخت ی سر رو
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  یبگ  ی خوایم  یعنی“ه زده بود:  بهش طعن  روزید  یفیس  دیجاو

شون خاطر بچه که تا آخر عمر به   یپاک و مقدس  ی مامانا  نیاز ا

 ” مونن؟ی تنها م

ب  اخم احساس  لحظه  آن  ولکرده   ی زاریکرد.  از    یبود  حاال 

نداشت. چرا؟ چون   یحسیجز ببه  یحس  چیمتلکش ه  ی ادآوری

دلش را    هیکنا  نی ا  دنی که بعد از شن  یبود هدف نفرت  دهیفهم

نبود، خودش بود! افرا از خودش متنفر شده    دیلرزانده بود، جاو 

مخف را  باعث شده کرده   یبود چون شوهرداشتنش  و  بود بود 

  ی آلودبپندارند نه زن گناه   هیحاشیپاک و ب  ی اوه یهمه او را ب 

 .بودشده  زاریو از خود ب  دهید  اکاریکه واقعاً بود. افرا خود را ر

 ی اداکرده یهم نبود! او خودپ  وهینبود. حتا ب   پاک نبود. مقدس  او

برنداشته    یو قدم  یچندراه  کیبود که هنوز نشسته بود وسط  

عل انار  ،یزمستان  یبود.  از همه   ی فیس  دیجاو  ،ی ودود  شان و 

 ک ی ! افرا خودش را شکل  یزمستان  نیَقلب زن، آر  ی تر برامهم



1130 
 

که مستقل    یدو مرد و دو پسر را انشعبات   نیو ا  دیدیم  دانیم

 .مرتبط به او ایاز او بودند و متصل 

اصالً    روزید  نی حذف کند. درواقع تا هم  توانستی را م  دیجاو

نم-  دانستینم هم  باور  س  -کردی و  بهش    ی اعالقه  یفیکه 

 .بود دوباره ختهیهم ربود و به  دهیفهم  روزی دارد! د

. افرا حتا حاال که از  شدینم  او در ذهن زن پررنگ  حالنیباا

جاو نم  دیکشش  داشت،  ب  توانستیخبر  را    ک ی از    شیاو 

تلخ و صادق داشت   یفقط زبان  یف ی! سندیبست بببن  ی کوچه

پ قضاوت  آن  م  نیشیکه  را  در    شکاندیافرا  را  مرد  احترام  و 

 ی فیاز س   گریبود که د  دهی. افرا فهمنی. هم ختیانگی دلش برم

فهم  ترسد؛ینم ال  دهیو  مرد  که  در   ی دیسف  ی هاه یبود 

 .اندمحترم  اریخود دارد که بس ت یشخص

بود و در وجود افرا   دیکه در وجود جاو  هایاز آن روشن  یکی

بود اما بعد شده  یعصبان  دینبود، همان صداقت بود! افرا از جاو



1131 
 

 یاو فرافکن   ی خشمش از خودش را رو  قتیبود درحق  دهیفهم

 .استکرده 

بود. ودود را دوباره  در وجود زن باز شده   ی اچالهاه یس  روزی د  از

دل   دهید ازش  بود  نتوانسته  بازهم  اما  را    اشی گرفتگ  لیبود 

  ستاده یسفت ا  ش،ی بود. چند روز پکار را کرده   نی بپرسد. ودود ا

افرا    ” به من دروغ نگو.  ی با من حرف نزن ول“بود و گفته بود،  

به   شجاعت  بود  نتوانسته  حتا  د  خرجاما  بود  نتوانسته  هد. 

 .حال او شود ی جویپ

 چرا؟ 

. دیدی. دروغگو مدیدی افرا خود را در مقابل ودود بسته م  چون

وقت زندگ  ی و  داستان  راستِ  جوان   اشی راستِ  مرد  به  را 

م  گفت،ینم شن  توانستیچطور  راستِ   دنی انتظار  راستِ 

 او را داشته باشد؟  یزندگ
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بود. ر ذهنش پررنگ شده از همان وقت د  اشی صداقتیب  نیا

بود و بعد    دیحباب از جانب جاو  ن یبود. فوت اول احباب شده 

بزرگ   یهمراه را هرچه  آن  ودود  درآخر چه؟  تر کرده با  بود! 

بود حتا با او هم   ده یبود. و فهم  ده یرا د  یصبح آمده بود. عل

هاست که صادق نبوده! حباب تمام وجود افرا دربرگرفته  مدت

 .بود

نقطه  دانیم  او مرکز    ی بود.  میچندراه   کیثقل.  با   یدانی. 

 ...یو باطن کی ش ی ظاهر

ا  باطنش چرا  افرا؟  بود  چرک   همهنیچطور  بودن احساس 

 کرد؟ یم  ینیدلش سنگ  ی چرا خودش رو کرد؟یم

از وسط دو مرد و دو پسر    دینبا  شد؟ی پا م  دینبا   ” دانیم“  نیا

  ی نصفه   زِیچ  نینه ا  شد،یکامل م  زیچ   کی  دینبا  خاست؟یبرم

 آلود؟قاچ چرک قاچ

 .خاستی برم دی. باشدیم دیبا
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 ...بعد اما

  یچه بود؟ و اصالً به کدام سو بود؟ به سو  ستادنیبعد از ا  قدمِ

 ای  ؟یزمستان  نیَ آر  ؟ی ودود انار  ؟یزمستان  یعل  ابان؟یکدام خ

 ها؟ن یا کدامچ یاصالً ه ایو  ؟یفیبستِ سحتا، بن

نبوده و    یاش راضکه از نوشته  ی اسندهی. مثل نودیبر  ذهنش

خط همه   کباره ی را  همه   یخطاش  باشد،  افکارش   ی کرده 

گره کالف گره   نی. اشدینم  طورن یپاره شدند. او پاره   یخطخط

  ی گریکار د  دی. بادی چیپی م  شیبه دست و پا   شتریفقط هرچه ب

 .کردیم

 کار؟ چه  یول

 ”.یبگ  یبه عل دیبا“

 !د یرا داد کش نیاز اعماق وجدانش فوراً ا  ییصدا
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آشوب شد. آشوبِ خالص.    کباره یوجودِ نامنظم اما آرام زن    و

کرد.   ی. تپش قلبش باال رفت. نفسش تنگدیچ یهم پدلش به 

 .لو گرفتداغ شد. تنش ا شیهاپشت گوش 

سر پسرش کش آمد. کف دست آزادش را   ری. دستش زدیغلت

به   یشانیپ  ی رو ن  یآنفشرد.  پرآب   شی چشمانش  و  خوردند 

 .شدند

عل  بله، به  مدت  یاو  بود!  فرار نگفته  آن  گفتن  از  که  بود  ها 

که   دانستیبود. اول ناخودآگاه بود. حتا خودش هم نمکرده 

واقع ول ستیچ  اشی احساس  به  ی.  اطالعبعد  گنگ    یصورت 

و    حای بود. و حاال؟ از بعد صحبتش با مسبه آن آگاه شدهنسبت

بود.   اختهو شن  دهید  انیسپس ودود احساسش را کامل و عر

 .نگفته بود یبه عل یول

 همه ن ینگفته بود که دوستش دارد؛ که هنوز، بعد از ا  یعل  به

 !دوستش دارد  قاًیماجرا، عم 
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بود. گول زدن خودش بود. دروغ بود. او تمام    ش ینما  اشهمه 

داده بود تا فقط   لیتقل  فهیشوهرش را در حد وظ  ی هامحبت 

ته بود. او را در قلبش بکشد. نتوانس  قیداشتنِ عمبتواند دوست 

 !نتوانسته بود چیه

شان کنده بود؟ در بود؟ از تهران و خانهطالق داده  دادخواست

 آورده بود؟ ایدناش را به بچه  ییتنها

کرده هه فرار  فقط  دوست !  از  چه؟  از  فرار.  فقط  داشتن بود. 

 .یعل  قِیعم

اش به عالقه   توانستیبود. چرا؟ چون نم  یو عاص  نیخشمگ

خوب   ی . او دوازده سال خاطره زد یرا شکست دهد و دور بر  یعل

هنوز    حالنیو بد داشت. دوازده سال شکست خورده بود. باا

 .مردش را دوست داشت

 !آخ
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بود،    دهیهمه وقت درا بعد از آن   یهم بود که تا عل  نی هم  ی برا

پاش هم  ترس  دهی از  عالقه  دهیبود.  آن  که  برا  ی ابود   ی که 

ا  ختن یدورر تا  ازش  فرار  بود،    نیو  راه آمده    کباره یدهستان 

گرداند به  بزند و دوباره کورش کند و برش  رونی فوران کند و ب

  .شمشترک  یزندگ ی ساله دور باطل دوازده

از صفر شروع    ایب“گفته بود:    یعل   یهم بود که وقت  نیهم  ی برا

شده  ”.میکن بمردد  ناام  دیام  نیبود.  بود.    ی دیو  گرفته  قرار 

 .وجودش را چالنده بود  بیغر یخشم

که هنوز به   ردیبپذ  خواستیبود که افرا نم  نیا  ی برا  اشهمه 

را به او    نیا  خواستینم  کهنی مند است. و فراتر اعالقه   یعل

 !اعتراف کند 

با  حایمس  یول بود  را    دیگفته  را خود  احساساتش  و  بشناسد 

بود   دهی را ورق زده بود و رس  شیهاحس   هیالهی . و افرا الردیبپذ

 .یاول: عشقِ عل ی به صفحه
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 د ی شا  . ودیبوسی. مگرفتی. بغل مرفتیپذیآن را م  دیبا  افرا

 ...توانستی وقت تازه مآن

 .گفتیم دی. باگفتیم ی به عل دیبا افرا

با فکر گفتن داشت م  و ! کامالً برآتش بود. دیترکی حاال حتا 

جرق روحش را  جرق   ی صدا  توانستی . حتا مسوختی داشت م

 !ها بشنودشعله  انیدر م

 انیتا کجا؟ تا کجا م  گفت؟ینم  یکه چه؟ که چه؟ تا ک  یول

ن  همهنیا م  کاره مهیحس  پا  و  برا  زد؟ی دست  کجا  سه    ی تا 

باق غلط   ” دانیم“  کی،  ”بستبن “  کی و    ”ابانیخ“  ی انداز 

 تا کجا؟ ماند؟یم

 د ی. باشدی. نمردی از ترس مرگ بم  شدی. نمشدی. نمشدینم

باگفتیم نهاگفتیم  دی.  حد  نقطه  نیا  تشی.  اوج   ی بود. 

که دوستش   گفتی م یزمستان ی به عل دیبود. با نیداستانش ا

 .دارد 
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ز  لبش  چنان  به    ریرا  مانده  کم  کرد  که حس  فشرد  دندان 

 ی لیآن حباب خ   دیشا  ایشدنش. سرش بادکنک شده بود.  نصف 

.  دیترکیاش. سرش داشت مجمجمه  ی بزرگ جمع شده بود تو

 .کرد یقل مو قل دیجوشیکاسه م ی مغزش تو

 .گفتی م دیبا یول

 .ساعت بعد کی گفت، حدود  و

را   دیزدن جاوبه خانه برگشته بود که هنوز لب  یدرحال  یعل

  ”یاب“و هنوز    ”.ی دیم  ییتنها  ی بو“:  دیدیچشمش م  شیپ

 ”منو حاال نوازش کن “: خواندیدور تکرار م  ی سرش رو  ی تو

  ی چا   وانیگذاشته بود. بعد نشسته بود مقابل مرد. ل   ی چا  افرا

 :جانش گفته بود ی مانده دو دست فشرده بود و با ته نیرا ب

 .می حرف بزن دیبا -
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 ی ب ی غر  ی که حال و معنا  ی آمده بود. لبخند  یبه لب عل   لبخند

بود. انگار مرد از آنچه را حس کرده   انیپا  ی داشت. انگار مرد بو

 .بودخبردار شده  شیپاز  د،یافرا قرار بود بگو 

بر، بود که رفتن صنم خبردار شده   شی ازپ  دیکه جاو  طورهمان 

 !ستی رفتن محرمعل

تمام بود   ی قهی و حاال ده دق   ”م یحرف بزن  دیبا“ گفته بود:    افرا

 .که ساکت مانده بود

پاها  یعل بود.  نشسته  آشپزخانه  درگاه  جمع   شیکنار  را 

رو  کیبود.  کرده  د  پا یچل   شیزانوها  ی دستش  و   ی گریبود 

و منتظر. انگار از حالِ    بود  می. تسل زدیستون سرش. حرف نم

 ی بود که امروز خبر به دلش برات شده   فیبالتکل  ی هوا  ی گرفته 

 !شنودمانده بود تا خبر را ب اهوی. و حاال بدون هشودیم

به جهان   یظلمان  ییزدن از خألپلک   نیپلک زد و انگار با ا  افرا

چا  یجسمان پ  ی آمد.  ن  شیسردشده  از  بود.   ی مهیچشمش 
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  ی واره یحد فشار ناخودآگاه انگشتان به د  وانیل   یو خال  ییباال

 .دیدی آن را م

گذاشت و نگاهش را    ینیس  ی را تو  وانی. لدیکش  ی بلند  نفس

  یرساند. قلبش سوخت و چشمانش تر شدند. بغض تو  یبه عل

او را کشاند تا اعماق نگفتن    یآن مشت بست. ترس به  شیگلو

 دیاو را هل داد که بگو  درد؛ و قلب کم   یِفیبالتکل  ن یو حفظ هم

 .ردی شدن را بپذتکهو درد تکه 

را رفت. صدا  چشم راه قلب  و  و نم  شیبست  زده  وحشتناک 

 :بودشده

  م یو تصم  رمیکنم و بپذ  دایخودمو پ  ی همه   دیگفت با  حایمس -

 .رم یبگ

 .پس رفت نفسش
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. تقالینگفت. چشمانش خاموش بودند و منتظر و ب  چیه   یعل

تو   ”یاب“ راستخواندیم  ”نوازش“سرش    ی هنوز  و  کم کم  ی . 

 .کردی را حس م اشییتنها ی خودش هم داشت بو

 :جان کَند افرا

 ...م یو تصم رفتمیکردم و پذ  دایخودمو پ ی همه -

 .دیبر باز

باالدیرا جو  نشییپا  لب لب  دستانش    شی.  گرفت.  گاز  را را 

 .د یدست کش ش یصورتش فشرد. به گلو ی رو

 :چشم دوخت. باز جان کَند یبه عل باز

بچه    هیچون ما  “  ،یگفت  م،یاز صفر شروع کن  یبهم گفت   یوقت -

 ” .میدار

 :لبش را باال برد ی گوشه  دهیپرافسوس و ماس ی لبخند
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 یخواستیم  کهنیتا عرش بابت ا  ی اول منو برد  ؟یدونیم -

به   ی بعد از اونجا پرتم کرد  ؛یو دوباره شروع کن   یباهام بمون

 .نبودم ”من“شروع   نیا  لیدل کهنیخاطر افرش به

 .شدند کیهم نزدبه یعل  ی ابروها

 :دیخند گونه یگر افرا

دوباره سرپا شه،   میکه اگرم زندگ  نیکرد تو گلوم؛ ا ریگ نیا -

 .پسرمه نه خودم  ی سراز صدقه 

 :هم فشرد  ی پلک رو یعل

 .افرا -

کف دستش را به طرف او گرفت و سر به دو طرف تکان   افرا

 :داد

 !کنمی خواهش م -

و بازهم به سکوت    ره ی چشم از او برداشت، به موکت خ  یعل

 .پس رانده شد 
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 :گفت افرا

م یعنی.  ستین  نیا  هیقض  یول - فهم  ؟یدونی...  که   دمیمن 

 .ست ی تو ن ریتقص شی ادیبخش ز

 :زد  لبخند

. راستش خودمم  هیچ   میدرد اصل   یفهمینم  یگفتیم  شه یهم -

 .دمیباالخره فهم کهنیتا ا  دونستمینم

 :باال رفت و به نگاه زن دوخته شد. افرا لب زد یعل نگاه

 !ی مادریب -

 .خورد کهی یعل

 :دیآلود خند نم افرا

  کردم یفکر نم  وقتچی. من هی عل  هیب یعج  زیچ   یلیمادر خ -

بودم و هستم؛   یول آرمش ینم  ادیباشم که اصالً به  یکس ریگ

 .سال همهن یحتا بعد ا
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گز  یعل نمد یلب  بگو  دانستی.  همچن  دیچه  ربط    نیو 

دل  ”ی مادریب“ به  زندگخراب   لیرا  .  دیفهمینم  شانیشدن 

 :گفت  اریاختیفقط ب

 .خدا رحمتش کنه -

 :سر تکان داد افرا

باشم.    ”نفر اول“   یکی  ی که برا  دم یدوئ  نیدنبال ا  شهیمن هم -

  شه یمن هم   ی. ول ی عطشو ندار  ن یا  ،ی مادر دار  یوقت  ؟یدونیم

 .باشم یباشم؛ اول تیتو اولو ی کی ی بودم که برا نیا ی تشنه 

  ک ی هم نزدبه  شی انداخت. ابروها  یعل  جیبه چشمان گ  ینگاه

شا تا  کرد  مکث  آن  دیشدند.  را  کلمات  هم بتواند  کنار  طور 

بنشاند که منظورش ساده و روشن شود. نشد. نتوانست. مغزش 

 .نبود ی سازدر بند جمله   چیشدت تحت فشار بود و هبه

 :پلک زد محکم
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بخوام    یلیخ - بش  ی جوره یسخته که  متوجهش  برات    یکه 

 ...بدم. فقط... فقط حیتوض

 :کرد ی اسرفهتک 

  ه یدرست شد؛    یچاه پرنشدن  هیمن    ی نه یتو س  کهنیفقط ا -

  از ین  ی شتریبه محبت ب  گفتیکه بهم م   یخال  ی جا  هیخأل.  

 کهنیا  ی خونه باشم فقط برا  ی کدبانو   کردیدارم. که وادارم م

 شهینگه دارم تا دوستم داشته باشه. من هم  یبتونم بابامو راض

 ...که خواستمی رو م یکی

و از کنار   دیداغ از پلکش فروچک  ی اشکست و قطره   شیصدا

 .شد یبه درون دهانش راه اشینیب

که  “:  کردی سرش تکرار م  ی که تو  ” یاب“  ی صدا  انی در م  یعل

ا پ ”مخسته   یزندگ  نیاز  تن  زانو  شی،  به  زانو  زن   ی کشاند. 

 :نشست و با دو دست صورتش را قاب گرفت

 !یه -
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 اش نه یتا س  شی هارا حس کرد که از گونه  یب یعج  یداغ  افرا

در قلبش جمع    ا،یبه در  ی رود  ختن ی روان بود و از آنجا مثل ر

 ی. دستان علدی . آرام سر عقب کشسوزاندیو آن را م  شدیم

 :دی ا ماندند. افرا چشم دزدهو ی رو

 .ی نبود ”یکی“تو اون  -

 .افتادند نییپا  یعل ی هادست

 ه،یشد از گر  ی. خال دی ناگهان، ناگهان، ناگهان و تماماً بر  افرا

 :و بغض. پوک شد. گفت یداغ

ن  ریتقص - تقصیعل  ستیتو  ه  ری.  من  نتونستم   وقتچی منه. 

  تونمی فکر کردم م  نیهم  ی . براخوامیم  یبفهمم که واقعاً چ

 .با عشقم عاشقت کنم

 :دی لبش باال پر ی گوشه

 .شدینم -

 .مؤثر ار یبس یچندان محکم ولضربه خورد؛ نه یعل
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 :ادامه داد یخی ی افرا

هم - احساسات  شهیمن  ول  ی ای آدم  م  یبودم    کردم یوانمود 

قدر که خودمم باورم شده  هستم. اون  ی ایو منطق  ی دختر قو

 آد ی خوشم م  احساسی و ب  یمنطق  ی از مردا  کردمی بود. فکر م

 !بودم ماجرا رو  ده یکامالً برعکس فهم یول

بلنددیخند ابروهادیکش  ی . نفس  برد. مست بود    شی .  باال  را 

 :انگار

تو شناختن خودش اشتباه    تونهی آدم تا کجا م  شه ی باورت نم -

 .یکنه عل

 :زد و به خود اشاره کرد اشنه یستش را به سد کف

همه - ممن  فکر  عشق    ریتقص  کردمیش  از  دست  که  توئه 

بود که تو   نیا  قتیحق  ی. ولین یتا منو بب  ی داریسابقت برنم

همی بود  نیهم   شهیهم ذاتت  عاشق   نی.  آدم  تو  شدن بود. 

نبود ن  ی دوباره  احساساتیستیو  آدم  تو  به  یستین  ی ای .  تو   .
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م  زیچهمه  نگاه  خودت  اصول  طبق  و  منطق  با   یکنیبا  نه 

. و من تا اونجا راهو اشتباه  هیعل   نیذات توئه. ا  نی. احساسا

به بودم که  م  دنید  ی جارفته  گردن    نداختمیذاتت، مشکلو 

 .ازین

 :دی خند باز

 .دادمیاشتباه خودمو به تو و اون نسبت م ؟یفهمیم -

ول   کردی م  یسع  یعل چشمان    یبفهمد  به  نبود.  راحت 

  ” نوازش“و دوباره    ستینگریافرا م  ی شدهتمام   قِ یغر  ی شکسته

 :دیشنیرا در گوشش م 

 دم رفتن  نیا نمینب“

 ” نهیشیچشمات غصه م تو

چشم  ی زیچ   غصه در  خود    ی هانشسته  غصه  نبود؛  افرا 

چه    دانستینم  ی. و علزن  ی هاافرا بود، ذات چشم   ی هاچشم

 .کند
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 :گرفتبلند دم  افرا

 بگم؟ ی زیچ هی -

 .سر تکان داد یعل

 :کرد فیبا لبخند تعر افرا

حتا   - بودم.  خوندن  رمان  عاشق  بودم،  که  نوجوون   هی من 

  یعاشقانه. گاه  ی داستانا  ی پا  موندمی م  داریتا صبح ب  ییشبا

تو گلوم   یچ  نی قلبم ع  یگاه  زدم،یزار م  تاشونی شخص  ی برا

 !... اوووهی گاه د،یکوبیم

 :خنده زد ری ز دند،یکه باال پر یعل  ی ابروها

 ی ایآدم احساسات  شهینه؟ گفتم که. من هم  شه،یباورت نم -

 .ستمین کردم یوانمود م یبودم ول

 :شد نهیسبهاز افسوس داشت. دست یرنگ   یعل لبخند

 خب؟ -
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م  ی الحظه   ی برا  افرا آنچه  فکر  اش  خنده  د،یبگو  خواستیاز 

 :رفت  سهیگرفت. با دو دست صورتش را پوشاند، خم شد و ر

 !من ی خدا -

  رش یو تأخ  دیرس  یها خفه به گوش علدست  نیاز ب  شیصدا

ا تا  کرد.  متعجب  را  مرد  بلند کردن،  او    دیفهم  کهنی در سر 

 :گرفترا   شیهاشانه  زدهرت ی ! حدیگری م خندد،ینم

 افرا؟ -

 دیشا یلمسم کن  اگه“

 ” تو برگردم ی ایدن به

خ  زن کش   الیاما  پس  را  خود  باز  نداشت.  باز  دیبازگشت   .

. اخم کرد. صورتش  دیماندند. لب گز  فیبالتکل  یعل  ی هادست

 .از حس افتاد

پا  افرا راه  قطره   انداختننیی سر  سه  دو،  درشت    ی دستانش 

لبخند زد که    ی . طوردیباال کش  ینیاشکش را پاک کرد و ب
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انگار که  و نه   ده،یخندی قبل داشته م  ی انگار تا چند لحظه نه

 :بوده. گفت هی درحال گر شیپ ی اه یثان  نیهم

شوهره رو حذف کنن و عشق    خواستنیرمانا هر وقت م  ی تو -

مَرده    یعنی  ؟یدون ی. مکردنیسابقو برگردونن، مَرده رو بد م 

  ی ول   ها؛بودهیهم خوب و سالم و نرمال م   یلیتا قبل ازدواج خ 

 شدهی م  انتکاریخ  ای  کرده یم  دای بزن پبعد ازدواج دست  هوهی

میهرچ  ایجو  انتقام   ای گند  قشنگ  شوهره  ی .  به  به   ایزدن 

تا بتونن دختر قصه رو برگردونن به عشق   دادنشی کشتن م

 سابقش. خب؟

ح  یعل ا  رانیواقعاً  بود.  حال  یحال  نیمانده  شدن   یبه 

ا  ک یافرا    ی کننده نگران  چه    کهن یطرف،  نبود  معلوم  اصالً 

ا  دیگویم براحرف   نیو  قفل   ی ها  را  ذهنش  هستند،  چه 

 :پراند حالنیبود. بااکرده 

 .هوم -
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 ...من که مادر نداشتم -

 .دوباره ضربه خورد یگفت و عل افرا

 :ادامه داد زن

حتا اگه شوهر آدم ازش متنفر باشه،   گفتنیاون رمانا بهم م -

 !ه ی! الک لمهیاصالً اون نفرتش ف شه؛ی جا عاشقش م  هیباالخره 

گر  دیخند از  صورتش  م  ی اه یو  پسش  شد.    زد،ی که  جمع 

 :کردیم انی اما بغض را کامالً ع شیصدا

بودن داده   ادیبودن. بهم  ناخودآگاهم نفوذ کرده   ی ا تواون رمان -

ظالم و خالفکار و    ومده،یشوهر آدم توزرد از آب درن  ی تا وقت

.  ستین  ینمرده، جداشدن ازش شدن  ی تا وقت  ا یمعتاد نشده،  

فقط   یعنی  ست؟ی. نگهید  نهیفقطم اونا نبودنا... فکر همه هم 

دست رو زنش بلند کنه    ای  اره یشوهره بره سر زنش هوو ب   یوقت

 ست؟ی. نگهید  نهی. قانونم همدنی به زن حق طالق م

 .اخم کرد  یعل
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 :لبش را کش آورد افرا

  ی نفرو دوست داشت ول  هی  شهینداد که م  ادیبهم    کسچیه -

 .نکرد یباهاش زندگ

 ش یو گلو  دیو نفسش بر  دیکش  ری و قلبش مچاله شد و ت  گفت

س و  شد  بسته  گرفت  اشنه یتماماً  گر  آتش   ی هیو 

 .اش جلو آمد و از چشمش فروافتاد نشسته عقب

داشت منظور او را    گر ی و ساکت. حاال د  رهی ماند. خ  ره ی خ  یعل

  ش ی هاکه چرا افرا از لمس   دیفهمی . و حاال داشت مدیفهمیم

 .زدیگریم

چ  هاقهیدق زن  نه  آمدند.  عل  ی زیکش  مرد.  نه  با   یگفت، 

. افرا کردیو فقط نگاه م  کرد؛یکه لبخند نبود، نگاه م  ی لبخند

آتش  کردیم  یسع و  بکشد  شعله    ینفس  درونش  در  که 

 .را مهار کند  دیکشیم
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م  یاتفاق رخ  به  دادیداشت  هردو  حاال  آماده و  کامل   یطور 

 .آن بودند  رفتنیپذ

 :شد رهیخ یچشمان عل  یاهیکه آرام گرفت، به س یکم افرا

نم - د  تونستمیمن  من  بدم.  د  گهیادامه  نداشتم.   گه یعشق 

چه    دمیفهمینم   یدور باطل ادامه بدم. ول  هیبه    تونستمینم

خودم خواسته بودمت،   یوقت  شدی مگه م  ی... ولیمرگمه. ول

جدا شم    ی از مرد  خواستمیچطور م  ی... ولیجا بزنم؟ ول  هوهی

ه عال  یچی که  که  نداشت؟  بود  یکم  خوب  که  که    ؟بود؟ 

 !یکه معتاد نبود؟ که... آخ عل زد؟ینم

از    کبارهیچنان    افرا مرد  که  زد  چنگ  قلبش  به  و  شد  خم 

 دنیرس  ی برد برا  شیدست پ  کهن یهم  ی. ولدی اش ترسسکته

 .دی بار پس کش نیسوم ی به داد او، زن برا 

. کشتی. واقعاً مکشتی حس دستان او، افرا را م  ،یعل  لمس

کمکش کند.   یعل   گذاشتینم  نیهم   ی طاقتش را نداشت. برا
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از راه دهان آرام و محتاط دم   داد،یداشت جان م نیهم ی برا

سنگ  گرفت،یم مشده  نیسرش  قلبش  ت  سوختیبود،    ری و 

کم  دیکشیم فقط  نم  یاما  رهاتر  را  د   کردی خود  الاقل    ر تا 

 .آغوش او تمام شود

 ی بندیپلکامو م خودت“

 ”شهیقصه تموم م نیا و

 ی که در جنگ با مرگ قلبش بود، صدا  ییافرا  ی خفه  ی صدا

 :محو کرد. زن پر تقال گفت یرا از ذهن عل ”یاب“

 نیهم  ی ... برانیهم  ی ... برای ادامه بدم. برا   تونستمیمن... نم -

 ...کردنت از... از دلمشروع کردم... شروع... به حذف

 :دندیلرز شی هالب

 .نشد -

 :دندیچک  شی هااشک

 .نشد -
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 :آه شدند ش یهابازدم 

 .نشد -

برا  کی بود  تنش  ستون  پشت  فتادنین  ی دستش  همان  با   .

 :برسد یقدر سر بلند کرد که نگاهش به نگاه علغوزکرده، آن 

  که نیا  ی ... براکهنیا  ی برا  یول  ...یعاشقت نبودم ول  گهیمن د -

دور باطلو تمومش کنم... شروع کردم   نیبتونم تمومش کنم... ا

 ...قدر دوسچه  کهنی به انکار. انکار ا

 .نگذاشت هیگر

 .پلک بست یعل

 .او چنگ زد تا بتواند خود را باال بکشد  شرتیت  ی نهیبه س  افرا

بود که حاال به او را پس زده  ی هاچشم گشود. زن لمس   یعل

ناگهان چرا   د،یفهمی حاال که داشت او را م  زد؟یاوی گردنش ب

 بود؟شده یدنینفهم طورنیا
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دستش    ا،یو اصالً فارغ از تمام دن  ششیپ  یفارغ از لحظات  افرا

را    گرشیمرد رساند. بعد دست د  ی به گونه  ی را از گردن عل

 .قاب گرفتاش را هم باال آورد و صورت عشق گذشته 

  یعل  ی بلندتر از قامت نشسته  ی زانوها برخاست. حاال کم  ی رو

 .بود

 رهیخ  ی ره یخ  ی ره ی به چشمان او خ  کینزد  کِی نزد  کِی نزد  از

اش تازه در چشمخانه   ی هااشک  کهی شد. لبش کش آمد درحال

 .را نوازش کرد   یعل   ی هاگونه   شی هاساکن شده بودند. با شست 

به  یقیدقا هردو  فقط  بودند.  شکسته  هردو  کردند.  نگاه  هم 

 .انیمطلع بودند. هردو منتظر بودند: منتظر پا

 .آن را افرا رقم زد و

 انگار  ی سرده ول تنم“

 ” شهیتو آت  ی دستا تو
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زور  به   دکننده ی تهد  ییروین  ییکه زن دهان باز کرد، گو   ی طور

کرده  صداوادارش  بزند!  حرف  شکسته  فک  با  هم   شیبود 

 :از نگاهش نداشت یکمدست

  ی رو از تو و از خودم مخف  ی زی چ  هیمدت    نیا  ی من همه -

 .بودمکرده 

 :دیو لبخندش لرز چانه

 ...من هنوز -

 :رفت  شیصدا

 .دوستت دارم  -

 ” ...ی بندیپلکامو م خودت“

 .دوباره پلک بست یعل

باالخره جان کنده و گفته بود؛   ی. ولشدیداشت خفه م  افرا

 !کردی م تریلبخندش را واقع ن،یا



1159 
 

 ی شانیرا از سر راه کنار زد و لب به پ   یعل  ی برد. موها  ش یپ   سر

 .دی مرد چسباند. نفس کش

 .دیلرز یعل

بار خودش هم پلک    نیکوتاه، سر عقب برد و ا  ی بعد از مکث  افرا

 ی افتاد. رو  نییچسباند، اشکش پا  یبست. لبش را که به لب عل

 :لبِ او لب زد

 ...یدوستت دارم، ول -

 .به سرعت برق و باد اتفاق افتاد  زیچهمه  بعد

ب   افرا پاها و دست   طاقت،یبرخاست.  تن با  و  از  زلزله   یها  زده 

 ی تا رو نهیبغض از وسط س کهی الدرح د،یدو رونیآشپزخانه ب

به مانتوأش چنگ زد، آن را تن کرد    دیکشیاش رشته مچانه

 وارها یکه انگار وزن د  ی اخانه  ی سر انداخت و از هوا   ی و شال رو

 .ختیگر ،قلبش انداخته بودند ی و سقفش را رو 



1160 
 

بار انگار درست    نیا  ”یاب“چشم گشود.    یبود که عل  وقتآن

 :کردیو زمزمه مکنار گوشش نشسته بود 

 ”شهیقصه تموم م نیا و“

 .تمام بود  قصه

و    یشانیپ  ی رو  شیهابوسه  نیکه حس آخر   ییافرا  یخال  ی جا

جا مانده بود، ناگهان، ناگهان، ناگهان بند قلب مرد را   یلب عل

 ی خال  اشنه یشد. س  یشد. دلش خال  یپاره کرد. ته دلش خال

 .شد

دو  و دو دیافرا  دودی.  سکندردی.  گوشه دی دو  خورانی .  دو   ی. 

ها  . به آدم دیتار دو  ی هاکرد و با چشم   کیهم نزدمانتوأش را به 

بود   ی ساعت  یبمب   ن ی. افرا عدی تنه زد و متوجهشان نشد و دو

 !بترکد ه یدور از چشم بق  ییدر جا خواستیکه فقط م

 .دی ترک و
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 ییهارا با قدم   ی شد. چند متر  ریکنار جاده سراز  یبی سراش  از

به    خوردهن یرا زم  ی رفت و چند متر بعد  نییپا   مهاری تند و ب

قرار گرفت، نه از    ی ادر پناه صخره   کهن یسُر خورد. و هم  نییپا

 ی دستِ دستانکه از درد قلبش که انگار به  خوردن،ن یدردِ زم 

س  رحمیب تکه  بودهشد  دهی کش  رونیب  نهیاز  داشت  تکه و 

 .دیکش غیج شد،یم

 .دیکش غیج

 .دیکش غیج

 :و ضجه زد  دیکش غیج

 !خــدا -

 .گرفت دنیزده بارباران در دهستان مه باالخره
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 ”شانزدهم فصل“

 ” .گفتم هنوز دوستش دارم بهش“

  ی و هنوز با نوع  گذشتی م  امشی تمام از ارسال پ  ی قه یدق  دو

اضطراب که تمام حواس و تمرکزش را به خود جلب کرده بود،  

تو  رهیبه آن خ قلبش  بود.  م   ی مانده  . محکمِ دیکوبیحلقش 

 .داغ کرده بودند  شیهامحکم. تندِ تند. و گونه

پر  یآب  امشیپ  ن ییپا  کیت  دو باال  افرا  قلب  دم دیشدند.   .

کش  یکوتاه مس  ری ز "online" تا  دیطول   به  حایاسم 

"typing..." صفحه آمدند ی او رو امی کند. دو پ رییتغ: 

 ”؟ی. خوبزمیعز سالم“

 ”؟یهمسرت گفت به“

خنده  افرا آن  وارفت.  بود  ننوشته  حتا  گرفت.  دوستت “اش 

گفته است! پر شد از احساس حماقت. با   یرا به چه کس  ”دارم 
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 دن یبه وز  هیشب  ی را حس  شیبود و جا  دهیکه حاال پر  یاضطراب

 :کرده گرفته بود، نوشتعرق  یسرد به تن  ی باد

 .. ممنونمسالم“

 ”.گفتم ی. به علبله

به    ینگه داشت و نگاه  ش یهادندان   انیشستش را م   انگشت

اجاق انداخت. برنج گذاشته بود تا نذرش را    ی بزرگ رو   گید

 :برگرداند ینگاهش را به گوش یکیت ی ادا کند. صدا

 ” ؟یداشت یچه حس  بعدش“

 :کرد پیمکث تا بدون

 ”یسبک“

آب   ی خاکستر  کی زلّ دو ت  بعد شده بودند، به   یکه بالفاصله 

  ق یدق  ی بود؛ واقعاً، کامالً و به معنا  یاحساسش فکر کرد. سبک

  د ی کوه. با  ینیبه سنگ  ی از آن درد هم بود. درد  شیکلمه! اما پ

 نوشت؟یاز آن هم م
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باال  انگشتش مس  بورد یک  ی مردد  که  بود  سؤال    حایمانده 

 :دیپرس ی گرید

 .هیعال یلیخ“

 ”بود؟  یابراز عالقه چ نیا ی بپرسم معنا تونمیم

نفهم   ی رو  لبخند آمد!  افرا  نفهم  دیلب  کجا.    ی زیچچه   دیاز 

 شه یلبش آمد که ر  ی رو  ی لبخند است. فقط لبخند  نیباعث ا

 :داشت. نوشت بی غر یدر آرامش

 ” بدم؟ سینداره اگه وو ی رادیا“

 ” .. راحت باشزمیعز نه“

گذاشت، نشانک   نت یکاب  ی را رو  لش ی. موبادیکش  ی بلند  نفس

را   ریگطور که کف و قفل کرد و همان  دیرا به باال کش  سیوو

 :گفت داشت،یبرم

 .مزاحم شما شدم  ل یکه روز تعط  خوامی اول من... معذرت م -

 :کرد  ی ا. سرفهدی لرزی م شیصدا
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پرس  یعنیآم. چون...   - داشتم.   یبعدش چه حس  نیدی خب 

و امروزه. چطور    شب یمال د  ”یسبک “گفتم    کهن یا  قتشیحق

 یگفتم؛ حس  مویحس واقع  ،یعن یبهش گفتم...    روزیبگم؟ من د

پ دو سال  از  به    کهن یا  ی برا  شیکه  کنم  قانع  بتونم خودمو 

 ...کرده بودم. بعد شی مخف ،ییجدا

متوجه اطراف   کهنیای کوتاه ب  یو دم   ستادیاز حرکت ا  دستش 

 ا ی  خوردندیسُر م  ریگکف   ی که از رو  ییهابرنج  ی ره یباشد، خ

دو دانه برنج   ،یکیبودند، ماند. محکم پلک زد.    دهیبه آن چسب

 :را لمس کرد و به دهان برد. ادامه داد

حتا  - مُردم.  بعدش؟  دارم.  دوستش  هنوزم  که  گفتم  بهش 

بد بود.    یلی... خیلی. خ دمیکش  غ یکردم. ج  هیدرد شدم. گرقلب

 ...خب بعدش ی... ولیوحشتناک بود. ول

را   روزشید  ی هاغ یها و جضجه   ی تا صدا  دیکش  ی بلند  نفس

با صدا به   ختهیباران درآم  ی که  براند.  از ذهنش پس  بودند، 
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را    ریگکرد که حاال آرام است. و آرام شد. کف  ی ادآوریخود  

 :ستادیا اشیسر گوش ی کنار اجاق گذاشت و باال

  ی شد ول  طورنی چرا ا  دونمیچطور شد و نم  دونمیبعدش نم -

 منه ی س  ی از رو  ی درد بزرگ  هی.  گمی . واقعاً میپر شدم از سبک 

بود.   انگار معجزه شده  انگار...  آروم گرفت.  برداشته شد. دلم 

درعرض چشمم    ی زخم وحشتناک کهنه درست جلو  هیانگار  

شدت به  د؟یشیچند ساعت بسته و محو شده بود. متوجه م

 .... وبارههیحالم خوب شد؛ اونم 

  ن یهنوز گفتن ا  یرا گاز گرفت. حالش خوب بود ول  شی باال  لب

. کردی اش مسخت بود. درد داشت. خسته شیبخش ماجرا برا

 .برد ی توانش را م

 :و رمق گفت توانیخسته و ب طورهمان 
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بهش گفتم دوستش    کهنی؟ نه. ا”دوستت دارم “  نیا  ی معنا -

بندناف   هی...  ی بند   هیبود. گفتم و    انیدارم ابراز عالقه نبود. پا

 .شد دهیبر نشده،ده یبر

پر کرد. ضربه   ی گس همه  یطعم را   کونیآ  ی رو  ی ادهانش 

 .شد  دهیارسال و فوراً د سشیبعد وو ی اه یضبط صدا زد و ثان

بغ  اشیشانی پ   ی رو  دست تو  یضفشرد.    ش یگلو  ی کمرنگ 

م ازدی پرسه  کلمه   ی ای ماندگ  نی .  جانش    ”انیپا“  ی که  به 

سال   خت،یریم دستحاصل  ب ها  زدن  ا  هودهیوپا   نی بود. 

با خود داشت. چرا؟ چون   یدلمردگ  جورکی  ان،یپا  یِخستگ

 .شکست بود کی انِیپا ”انیپا“ نیا

بود؟ بعد    یخود را راه انداخت. دستش خال  ی با نفس بلند   باز

پر نشده بود؟ بعد از    اشنه یس  انیم  ی عمر هنوز حفره   ک یاز  

نا نداشت؟   گریبود؟ د  دهیدوازده سال تازه به قبول شکست رس

. دادی ادامه م  دی نمانده بود؟ مهم نبود. او با  شی برا  یجان  گر ید

  خواهد ی بود که دلش نم  ئنرا مطمئن بود. مطم  نی. ادادیو م
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برا  ندیبنش چ  ی و  بماند.  عمر سوگوار  آخر  تا   ی زیشکستش 

 .ردیکه نم کردی تن خسته را وادار م نی حاال هم نیهم

کتر  شتریب بود.  رفته  برنجش  رو  ی آب  از  را  جوش   ی آب 

 .کردی هل و بعد زعفران را آماده م دیبرداشت. با نیعالءالد

آمد.    دی جد  امیپ   دنیاعالن رس  ی ود که صداکارش ب   مشغول

فرستاده   حایرا که مس  یسیرا روشن و وو  لشیموبا  ی صفحه 

  ی به او گوش سپرده بود، هل را دوران   کهی بود، باز کرد. درحال

 .ختی شده رنرم و له  ی هابرنج  ی رو

خ - که  بگم  اول  و   یلیخب  تعارف  باالخره  که  خوشحالم 

به زبون    تویو حس واقع  یبا خودتو کنار گذاشت  یستیرودربا

 .ی آورد

 .لبش آمد   ی رو ی لبخند

هم خوب   یلیکه خ  یو آرامش  یاحساس سبک  نیاما درمورد ا -

 ی ع یاحساس تو کامالً طب  نی. امز یعز  نی... ببی کرد   فشیتوص
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م واقع  ؟یدونیهست.  از  فرار  راه  اغلب  دردهامونو   تی ما  و 

اون   م،یبدوئ  شتری قدر بهر چه   کهن ی. غافل از امی کنی انتخاب م

و روان ما مثل    روح  ی تو  نشده،انی نشده، اون حس بدردِ درمان 

. راه عالج سرطان هم  شهیو گسترده م  دهیسرطان متاستاز م

ن انکارش  و  ازش  استیفرار  راهش  بپذ  نهی.  اول    هی  ی ری که 

دارصعب   ی ماریب داروها  ی العالج  مصرف  درد  بعد   ی قو  ی و 

درمورد روان ما هم صدق    قاًیدق  نی. و ایرو تحمل کن  ییایمیش

همونکنهیم تو  گفت.  خودت  که  همسرت   ،یطور  به  هنوز 

ادامه    شونیبا ا  یتونستی نم  گهی. منتها چون دی مند بودعالقه

تمام    ل یبه سرکوب حست و انکار اون. دل  ی شروع کرد  ،ی بد

عذاب  یسردرگم ا  یو  کش  نیکه  هم  ی دی مدت  مثل  نهیهم   .

آدم هرچ مثال سرطان که  انکارش کنه،    یهمون  بخواد  هم 

حس سرکوب و   هیفراموش بشه. تو    ذارهیدردش هست و نم

اونو فراموش   ذاشتی که دردش نم  یقلبت داشت  ی انکارشده تو

باالخره دست از    کهنی. تا اختیریهم مو مدام تو رو به  یکن
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که    یرفتی و پذ  یرفتی و حست رو پذ  یبرداشت  هوده یب  دنیدوئ

. یرو تحمل کن   تی زندگ  ”انیپا“  دیحس و عالقه، با  نیباوجود ا

آسودگ  نیا سبکیا  ،یاحساس  اون    یوقت   ،ین حس  باالخره 

گذاشت  انیپا  ی نقطه س  ،یرو  تسلاومد  چون  چرا؟   میراغت. 

. حاال ی کرد  انیاز فرار. احساست رو ب  ی. دست برداشتی شد

چون باالخره فرصت ابراز بهش    کنهی نم  تتیاون حس اذ  گهید

دی داد حاال  ن  هی  گهی .  سنگ  ی رو  کارهمهی درد    ی نی روانت 

که به    یشجاعت  نیبهت بابت ا  دیبا  کنمی. و من فکر مکنهینم

داد ا  کیتبر  ی خرج  ا  کهنیبگم.  رو   ن یعاقبت  باطل  دور 

تصم   یشکست بذار  یگرفت  میو  احترام  احساست  واقعاً    ،ی به 

 .نهی قابل تحس

ن  یصوت  امیپ  ی انتها تحس  زیاو  اگر   نیبا  افرا  بود.  همراه 

نم  خواستیم قلب    یکوتاه  ی شاد  توانستیهم  در 

واقعاً  خورده زخم تازه   ی افتهیام یالتتازه  او  دل  نکند.  حس  اش 
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و دور   دنیتپ  ی مثبت کوچک بود برا   ی های انرژ  نیمحتاج هم

 .گرید ی زهایچ ی ار یو بس  ”انیپا“راندن اضطرابِ  

  س ی از وو  تریبار حتا طوالن  نیفرستاد که ا   ی گری د  امیپ  حا یمس

هم  اشیقبل خواست  افرا  از  آن  در  بدهد.   طورن یبود.  ادامه 

کشف کند.    ی شتر یب  ی شده مانده و سرکوبپنهاناحساسات  

. دیایها کنار ب. با آنردیها را بپذدقت کند. آن  شیهاهیبه سا

تالش برندارد    ز دست ا  ،ی فشار  نیتحمل چن  ی باوجود خستگ

 ی هاه ینشود. و توص  اشی روان  ی ها تله   ی و باز  ی د یناام   میو تسل

 .دست نیاز ا ی گرید

 یخوب   ی را به برنج اضافه کرد و در بو  دهیکشزعفران دم   افرا

ز و  زرد  رنگ  به  بود،  برخاسته  باز    ییبایکه  را  خود  راه  که 

چشم دوخت. شروع کرد به هم    پوشاند،ی جا را مو همه   کردیم

 .گید ی زدن محتوا

از شله  فکرش آزادانه  مکه کم  ی زرداما  پخته  دور   شد،یکم 

امانت بود   هیمرض  شی د که حاال پ ز   ینیَبه آر  ی شد. رفت و سر 
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خ با  بتواند  مادرش  نذر  الیتا  پخت  به  مختصرش    ی راحت 

 ی از وقت  روز،یکه از د  ی هم رفت. مرد  یعل  شی برسد. حتا تا پ

 افته یباران به خانه برگشته بود، او را خاموش و ساکت    سِیخ

شده   شانشه یاز هم  رتریو نفوذناپذ  تراه یبود. چشمانش انگار س 

حالت چهره  از  بودند.  هم  حاال  و  بود.  ناخوانا شده  کامالً  اش 

  ده یاز پنجره د  شی پ  ساعتمین  نیزده بود و افرا هم  رونیخانه ب

 .است ابانیخ  ی سوآن ی بود که در محوطه

مسوختیم  یعل   ی برا  دلش واقعاً  اصالً  سوختی.  از    یکی. 

شده بود مجبور   شاندهیفایب  یکندن از زندگ   ی که برا  یلیدال

انکار و تحقعالقه ا  ریاش به مرد را  به بود که نسبت  نیکند، 

بهعذاب   یعل داشت.  علوجدان  دروغ    یهرحال  بهش  هرگز 

را دوست   ی گرینگفته بود. از همان ابتدا گفته بود که کس د 

از آنچه بود را    شتر یب  ی زینکرده بود. چ  ایهرگز ر  یداشته. عل

 ی برا  گرید  یبه رقم زدن شکست  یو افرا وقت  نداده بود.  شینما

 .شدیقلبش مچاله م  کرد،ی مرد فکر م
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 ...یول

بار،    ن یدوم  ی را شکسته بود: برا  یکرد؟ او عل  شدی چه م  یول

مانده    یکرد؟ چه راه  شدیچه م  ی. ولیچهل سالگ  کیدر نزد

 بود جز شکستن و گذشتن؟ 

 .کرد شدی م ی مانده بود، نه کار ی. نه راهچی. هچیه

. برگشتنش به  توانستیتحمل کند. واقعاً نم  توانست ینم  افرا

 ن یا  توانستیدرد آن حفره بود. او نم  افتنیادامه    ،یعل  یزندگ

 یی به جدا  م یکه قاطعانه تصم  شی . از همان دو سال پردیرا بپذ

 ی عوض نشده بود چون افرا جان ادامه   میتصم  نیگرفته بود، ا

 .را نداشت هودهیجنگ ب  کی

 ...... شکستشکست

عل  رش یپذ  درد، شکست  بود.  بار.   نیدوم   ی برا  یشکست 

 .شکست افرا پس از دوازده سال
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از تلخ  ان یپا  ک ی“  یول بهتر  البته. ”بود.  انیپای ب  یتلخ،  نه؟   ،

و ناقص  تمام و کمال، بهتر از تکرار نصفه    یِشکستِ واقع  کی

 .شکست بود، نه؟ البته  کی

. دادی م  نیوجدان افرا را تسکبود که عذاب  ی زی فکر تنها چ   نیا

  ی ادآوریرا به خودش    نیا  کردی م  یدردش را هم. او مدام سع

را شکسته بود، خوب کرده    یعل   روز ید  کهنیکند که باوجود ا

مرد را گرفته بود!   ی بعد  ی هاشکستن  ی بود چون الاقل جلو

  کینه. مرگ    توانست؟یبکند، م  توانستیکه نم  ی گریکار د

 .بهتر بود. البته بهتر بود یبار. مردن از مردگ کی ونیبار، ش

سرعت است. پس ناخودآگاهش به کرد مغزش داغ کرده   حس

واکنش خوب بود؟   نیرا بست. ا  یعلبه    شتر یراه فکر کردن ب 

ا  دیشا چون  نوع  نینه.  ول  یهم  بود.  م  یفرار   توانست یچه 

 بکند؟

سماندهحبس   بازدم  از  و  آه  شد  ادیدو  رونیب  نه یاش    ن ی. 

گه  یاضطراب مکه  وادارش  و  قبض  را  وجودش  که    کردیگاه 



1175 
 

دادن خودش، از تبعاتِ همان    ی دلدار  بندکیشروع کند به  

از    ی بود. آرام شده بود و سبک و بار  روزشیابراز احساسات د

 ی رابعدها مضطرب بود؛ ب  ی دوشش برداشته شده بود اما برا

 !رخ دهد  قت،یاز رخ حق ی اندازآنچه قرار بود بعد از آن پرده 

همه  یعل  ب یعج  سکوت افرا    زیچهم  بود.  کرده  بدتر  را 

را    یفیخف  ینگران  نی. هم گذردی ر مرد مچه در س  دانستینم

خاطر همان  به  قاً یکه نکند او دق   داشتیته دلش زنده نگه م

دارم“ د  ی” دوستت  بود،  گفته  افرا  جدا  گریکه    ی راض   ییبه 

عل نکند  د  ینشود؟  که  د  روزیآنچه  جور  را  بود    ی گریگفته 

تعب و  همه   ری برداشت  سبک  نیا  ی و  مخدوش   اشیحس  را 

به  را  افرا حس خوبش  که  آخ  مکند؟  متزلزل  و   دیدی شدت 

درها    ی دژش و همه   ی که او هم رفته بود تو  ؛ یوابسته به عل

 !را بسته بود

 !بسته نبود یساکت بود، ول ی: علکردیافرا اشتباه م  اما

 .شکسته بود ی: علکردیفرا اشتباه نم ا و
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قرار   ابانیزده پشت به خزنگ   ی فلز  مکتیمحوطه چند ن  در

 لی تشک یمربع ی ها له یاز م گاهشانه یو تک منی داشتند که نش

پشت   بود.  ا  یکیشده  جوان  ها،مکتین   نیاز  نگهبان   یکاج 

 .بود ستادهیا

تک  ی لهیم  ی رو   مکت،ین  نی هم  ی رو  یعل   گاهش،ه یآخر 

  ی نشسته بود. برا  -ابانیپشت به محوطه و رو به خ-برعکس  

تنش گرفته   ریز  لهیبه م  شیحفظ تعادلش دو دستش را دو سو

 .داده بود  هیکاج تک ی را دراز کرده و به تنه  شی پا کیو 

پا  ابانیخ آن،   ی سوچشمش بود. و آن   ش یپ   ترن ییچند متر 

  جه یقربان و خد  ی کهنه، خانه   ی دورتر از درخت گردو  یکم

واحد افرا    ی پنجره   توانستیاز آنجا م  ینشسته بود. عل  نیسنگ

بب  پنجره   ند؛یرا  هم  ی اهمان  پ  نیکه  شب   اس یال  شی چند 

 .را شکسته بود اششهیش

و دهستان شلوغ   ابانیخ  یعنی نداشت!    یمرد نگاه  حالنیباا

م خانهدیدیرا  م  ی .  را  سوپردیدی افرا  م  اءیض  ی .  . دیدی را 
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خانه   ی اکوچه   ی ورود به  م  دیرسیم  یفیس  ی که  . دیدی را 

را مسن  ی درخت گردو م  هان ی. ماشدیدی دار  از    دیدیرا  که 

هگذشتندیم  ابانیخ و  نم   کدامشانچ ی.  نگاهشان دیدیرا   .

درحال  ی نگاه  کهی درحال  کردیم بود  آنجا  آنجا    کهی نداشت. 

 .نبود

آن از گردن    می بودند. س  شیهادر گوش   ی هندزفر  یگوش  دو

 ب یکه در ج   لشیموبا  نییکمرش کش آمده بود و به پا  ی تا رو

م  ی رو بود،  گوشش    ی تو  یفرانسو  ی . خواننده دیرسیرانش 

 :خواندیدور تکرار م ی رو

“La vie n'est pas finie 

La vie n'est pas passée” 

 است  افتهین انی پا یزندگ)

 (است امدهیسر نبه یزندگ

 .یو خال   غمندیدر  ی لبخند زد؛یلبخند م  یعل و
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بود.   گریشکست د  کیفقط    نی تمام نشده بود، بله! ا  یزندگ

زندگگرید  یکی پا  ی.  او    افتهین  ان یهنوز  فقط  متأسفانه.  بود 

هم به  کند.  حفظ  را  داشت  آنچه  بود  نتوانسته    ن ی دوباره 

هنوز تمام نشده بود،   ایدوباره شکسته بود، و دن  ی! علیسادگ

 .رفتی مهنوز ادامه داشت و داشت راه خودش را   یو زندگ

 !یسادگ  نیهم به

 :خواند خواننده

“Où peux-tu te trouver? ” 

 (؟یکن دا یخودت را پ یتوانی کجا م)

فکر کرد. او گم نشده بود، بلکه انگار اصالً    کجاچیبه ه  یعل  و

. دهستان شلوغ آمدندیو م  رفتندی م  هانیوجود نداشت! ماش

 ش ی پ  ی بماند. زندگ  مش یتصم   ی گرفته بود رو  م یبود. افرا تصم

دنرفتیم عل  ای.  و  بود.  انگار    دیدیم   زدهرت یح  ینمانده  که 

کوتاه   یدم  ی حتا برا  کجاچ یه  کس چ یاصالً وجود ندارد؛ که ه
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سکوت   یمرد شکسته، آن  نینمانده است تا الاقل به احترام ا

 !کند

طور است، همان که افرا ازش رد شده   دیدیم  زدهرت ی ح  یعل

. و او،  شودیدارد ازش رد م  ایازش رد شده بود و دن  ازیکه ن

ناتوان و سنگ و کوچک ا  ،یعل  ی است جلو  ستادهیساکن و 

 .بزرگ یبزرگ و زندگ ی ایدن

 :خواند خواننده

“Aujourd'hui ou es-tu? ” 

 ”؟ییامروز کجا“ 

ن  یعل  و او؟ آن دختر  ازیبه  بود  ها  که سال   ی فکر کرد. کجا 

برا  شیپ و  بود،   نیاول   ی ازش گذشته  را شکسته  او  تمام  بار 

 امروز کجا بود؟

که حاال در    یبه افرا هم فکر کرد. کجا بود او؟ آن زن   یعل  و

گفته بود دوستش    روزیتنها بود، و د  ابانیخ  یسوآن  ی خانه
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کرد، و تمام او را    یزندگ  شودیبا دوست داشتن نم   یدارد ول

بار شکسته بود، امروز کجا بود؟ روحش کجا بود؟    نی دوم  ی برا

گذشته بود، کجا رفته بود؟    یکه از عشق عل  ییروح و قلب افرا

 تا کجا رفته بود؟

روز کجا بود؟ فکر کرد! خودش چه؟ خودش ام یبه عل  ،یعل  و

 ؟ یزندگ ی کجا

 :خواند خواننده

“Préte à ne pas me voir” 

 ”من دنیند ی برا ی اآماده “

پررنگ   لبخند براپرافسوسش  افرا  آماده    ” دنشیند“  ی تر شد. 

او را انتخاب کرده   ”دنیند“هم    ازین  ش،ی ها پشده بود. و سال

 .بود

 چرا؟ 
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ها  زن   ؟یعنیراحت بود    قدرنی ا  یعل  ”دنیند“کردن به    عادت

افرا که ه  ازین  چ،یکه ه و   ی ا یزندگ  نیهم  چ،یو  که شتابان 

  گذاشت یمرد نم  یبه شکستگ  یوَقع  چیو ه  گذشتیم  رحمیب

 .گرفتیم  ”ده یند“را  یعل   یراحتهم، به

 آسان بود واقعاً؟ قدرن یا ”دنشیند“

 :خواند خواننده

“Où es-tu? ” 

 ”؟ییکجا“

را از افرا بپرسد.    نیقدر دوست دارد افکر کرد که چه   یعل  و

زن  قتیدرحق بداند  بود  مکنجکاو  که  او  از    گذشتند،یها 

و به کجا    رفتندیبه کجا م  شدند،یاو که م  ”دنیند“  ی آماده 

  ده یبعد از او به کجا رس  ازیدوست داشت بداند ن  دند؟یرسیم

 رسد؟یبود؟ دوست داشت بداند افرا بعد از او به کجا م

 کجا؟ 
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. رها  دندیبالی. مدندیرسیم  شانیو به آرزوها  گذشتندیاو م  از

 . نه؟شدندیم

 حصار بود؟ قفس بود؟ یاو مانع بود؟ او حصار بود؟ عل یعنی

! دیکشی و پر نم  شکستیاو را نم  ازیالبد! اگر نبود که ن  بود

 !دیکشیو قد نم  شکستی افرا او را نم

 ؟یبود عل قفس

داد.    رونی ب  کبارهیرا    اشنه یس  ی شد. نفس مانده تو  نیغمگ

به   گاه،هیتک  ی لهیاش دور مشدهدرازمانده و دستان گره   ی پا

ا باوجود  بودند.  افتاده  بد    نیگزگز  وضع  به  توجه  بدون 

طور ماند.  همان   کرد،یکه داشت تحمل م ی نشستنش و فشار

  جاد یا اک دردن  تیوضع  نیدر ا  ی رییانگار حوصله نداشت تا تغ

 !کند

هم  یحوصلگیب  نیا  و به  مربوط  نبود.    ن یفقط    ک ی لحظه 

 یکرده بود. ته  یطور کل خالمرد به  یعنیبود.    یکل  تیوضع
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 ی خشک  ریمثل کو  یها، علاز بعد از آن بوسه  روز،ی از د  شده بود.

نداشت. خسته بود. دلمرده    شی شده بود که جان و حال رو

 .ترک بودبود. شکسته و ترک 

  ش ی چون افرا را دوست داشت و باور کندن و رفتن او برا  چرا؟

 سخت بود؟

که نبود! آهن    و ی... دوی. البته که زنش را دوست داشت. دبله

قدر که نه آن  دیآدم بود. زنش را دوست داشت. شا  یبود ول

آن  یکاف نه  و  اول باشد  افرا  که  ول  نیقدر  باشد.  قلبش   ی نفر 

همان   بابت  و  داشت.  دوستش  بود،  که  هم  طور  هر  باالخره 

نه داشتن  وابستگدوست  با  که  هم  خاص  عادت   یچندان  و 

بود    یو باورنکردن  کننده و سختشوکه   شیبود، برا  ختهیدرآم 

 .نبودن افرا

م   به فکر  ا  کرد؛یفردا  به  فرداها.  د  کهن یبه  افرا  بود    گر ی قرار 

دخترعمو نباشد.  زنش  نباشد.  مادر    ش یمحرمش  و  باشد 

 .نیپسرش. فقط هم
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 شد؟یچطور م  شد؟یمگر م  شد؟یم

خط   کی. مثل  دیبری ذهنش م  د،یرسی فکر م  نی بار که به ا  هر

. خأل  شدیم  یاتیاعالم عالئم ح   توریمان  ی رو  اتیصاف بدون ح 

 .کردیدر روحش رشد م یاهیس

داشت   یعل  خواهد،یکه افرا گفته بود طالق م  شی سال پ  دو

بدشیجد  تیمأمور  ی برا  شدی م  هیتوج نصف  و    شتر ی.  فکر 

بزند،    یحرف  ییافرا از جدا   کهنی آن بود. قبل از ا  ریذکرش درگ 

پذ  دهیبر  ی اتازه   ی فه یوظ  شیبرا را  او آن  و  بود.    رفتهی بودند 

را    ی گری کس د  دیاز انجام آن سر باز بزند و بگو  توانستینم

بود:    نشیگزیجا گفته  افرا  پس  عل  ”طالق “کنند.  حتا    یو 

  یوقت  یگرفته بود و عل  ل یکند. افرا وک  رت ی فرصت نکرده بود ح

 یی تنها  یچنان به زندگ  کردند،ی اش مآماده   رانیرفتن از ا  ی برا

بدون   ی عادت داشت که حتا به خانه   اشیطوالن  ی در سفرها

 .افرا فکر نکرده بود
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 ی . و علانشانیآمده بود م  نیَ. آرکردی فرق م زی چاما همه  حاال

نبود. حاال به همان   دیجد  یتیاعزام به مأمور  ی در آستانه   گرید

از دو    ی که وقت  کرد ی فکر م  ی ای خال  ی خانه سال به آن  بعد 

 !بود دهیبود، ترس دهیبرگشته و افرا را در آن ند

 .دیترسیم یعل بله،

 .بود دهیترس یعل

خانه  توانستینم کند.  تصور  بود؟    ی حتا  چطور  افرا  بدون 

ا  یزندگ از  بود؟  افرا چطور  قبل،  گذشته، سال  هانیبدون  ها 

  یبود؟ عل  یشان چه شکلازدواج کنند، رابطه  کهنیاز ا  شیپ

به   را  آن  مآوردی نم  ادیحتا  چطور  پس  بهش    خواستی. 

افرا فقط   یی به روزها  خواستیبرگردد؟ چطور م برگردد که 

 بود؟ شیدخترعمو

 ...ن یَآر و

 !نیَآر آخ،
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 شد؟یپسرش چه م شد؟یاش چه مبچه  شد؟ی چه م او

و محکم پلک زد.    دیدندان کش  ریرا ز  نشییلب پا   کردهاخم

د  ی فرانسو  ی خواننده  دور  در    گریدو  را  آرامَش  آهنگ 

بود به همان سؤال   دهیاو تکرار کرده بود و دوباره رس   ی هاگوش

 ” ؟ییکجا“ ،ی اکلمهتک 

 ؟ یبود عل کجا

او   یها درد اصلبود. باالخره بعد سال  دهیافرا را فهم ی هاحرف 

بود    دهیرا هم فهم  نی. اری د  رِی بود. د  ر ید  یبود. ول  دهیرا فهم

 .گرید  ی زهای چ یلیخ ی عالوه به ؛یعل

م  اگر مرور  اول  از  را  جوان    کرد،ی خودش  پسر  همه  از  اول 

م  ی اساله وپنج ستیب منطق  دیدی را  مغرور،  باوجود  و    یکه 

دل بسته است.   ی بودنش، با تمام قلبش به دختر  احساسیب

جوان از قلبش کنده    یِاحساس عل  ی بعد آن دختر رفت. همه
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  کباره یشوکه نشد.  ای دی. حتا نترسیخال یِشد. خال یشد. خال

 .شد یخال  شهیهم  ی و برا

را دوست داشته   ی گرید  یبهش گفته بود کس  یافرا آمد. عل   بعد

بچه   یول نرفت.  خوشافرا  بود.  داشت.    ال یخسال  عشق  بود. 

 .خواستی . محبت مخواست یداشت. عشق معقده 

بود به   ده یکم آن عشق خام افرا رسکرده بودند. و کم   ازدواج 

نبود چه   دای که پ  خواستیم  ی ز ی چ  شه یگنگ. زن هم  ی درد

 د ینفهم  د،ینفهم  د،یقدر هم نفهم. آن دیفهمیهم نم  یبود. و عل

 .استجا احساس کرد خودش هم گم شده  کیتا 

عل  افرا و  بود  عل  یعاشق  احساسِ    ینبود.  افرا  کنار  در 

 .کردیم یدرکیب ،یبودگگم ،یاحساسیب

عل  ی احساسات  افرا و  عل  یبود  احساس   ینبود.  افرا  کنار  در 

 !زندیگنگ و ناشناخته حرف م  یزنش به زبان کردیم
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 ی. ول گفتی دن احساسش مهم بود واقعاً. افرا از جور نبو  ن یهم

  وجه چ یهکه اوالً قلبش کنده شده بود و دوماً به  ی ای عل  ی برا

ها و  گله   ی نداشت، چطور ممکن بود معنا  ی ای ذات احساسات

 او را بفهمد؟  ی های قراریب

نبود. نبود واقعاً. آن دو ذاتشان فرق داشت. زبانشان فرق   ممکن

هرگز نشده بود که حس   یمحبت بود و عل  ی داشت. افرا تشنه

و درونگرا    یبه محبت و توجه دارد. نداشت هم. منطق  ازیکند ن

گرمِ گرم محبت کند، نه گرمِ گرم محبت   توانستیبود. نه م

 !شدی. اصالً معذب مدیپسندی را م دنید

زندگ  نیهم  بابت که  بود  هم  بزرگ  ا  شانیتفاوت   نجایبه 

  ی ازها یک کنند و به نهم را در   توانستندیها نمبود. آن  دهیرس

ن چون  دهند  پاسخ  متضاد  ی ازها یهم  و  داشتند.   ی متفاوت 

 . نیهم



1189 
 

  ده یرا نفهم  نیا   شیچند روز پ   نیهم مثل افرا تا هم   یعل  یول

نم فکر  ا   کردیبود.  باشد.   ی و جد  ی اشه یر  قدرنیمشکلشان 

 .گرددی برم ازین ی به ماجرا  زیچهمه  کردیفکر م

آلود بود گل  ی گر ید  ی فقط بهانه بود. آب از جا  ازین  ی . ماجرانه

 .دیدیتازه داشت م یو عل

گم   ست،یخودش ن  کردیاحساس م کهن یا دیدی داشت م  تازه

ناپ م  داندینم  داست،یاست،  نم  خواهدیچه  چه   خواهد،یو 

  ی زندگ  ک یخاطر  اش به رد و ندارد، همه دا  یچه حس  داندینم

  ی کفو او نبود. برااست. افرا هم آدم اشتباه بوده   ک ی اشتباه کنار  

ناکاف  یعل  نیهم احساس  او  کنار  بودن   بهیغر  ،بودن  یدر 

 .کردیم

 .نیها فقط با هم فرق داشتند. فقط همنبود. آن  نیچن

خودش هم به همان   کرد،یاگر با عقل و منطقش فکر م  پس

 .ییبود: جدا دهی که افرا رس  دیرسیم ی اجه ینت
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مکمل هم باشند. ادامه دادنشان فقط در   توانستندینم  هاآن

بودن بردارد    یافرا دست از احساسات   ایممکن بود که    یصورت

بودن.    یعل  ای درونگرا  از  بودن   ی برا  یعنیدست  هم  با 

 دی رسیروند م  نی باشند. و سرانجامِ ا  ”خودشان“   نستندتواینم

ازخودب پوچ  ،یگانگ ی به  روزیبه  پ  ی .  آریم   ری که  و   ن یَشدند 

زندگ  رفتیم م  یسر  خود  به  دو  آن  و   آمدندیخودش، 

در کنار    ی ها براچون سال   شناسندیرا نم  ”خودشان“  دندیدیم

 ی زیبود. چ  یعذابِ واقع  ن،یاند! اکرده   ی هم بودن، خودسانسور

اش کرده  دوازده سال گذشته تجربه   یکه هم او و هم افرا در ط

 .بودند

 نی تا هم   یبود. عل  ی دیبود. درست بود. با  یمنطق  ییجدا  پس

داده بود که از صفر    شنهادیبه افرا پ  ی حتا وقت  ش،ی چند وقت پ 

ا کنند،  نم  نی شروع  فهم  یول  دانستیرا  حاال    دهیحاال  بود. 

عوض شده بود. حاال حتا او و افرا عوض شده بودند و   زیچهمه 

 ن یکه در هم  ییو افرا  یآن عل  گریکرده بودند و د  دایخود را پ 
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همه  حاال  نبودند.  بودند،  گفته  دوباره  شروع  از    ز یچمحوطه 

 .گرفتیدرستش قرار م  ی داشت سر جا

 ...اما

شکستگ   نیا  اما بدِ  واقعاً  خستگ  یحس  سرش    ی و  منطق 

 د یقدر که باآن  ی زن  چ یه  ی حس واقعاً بد که برا  نی. اشدینم

قدر اشتباه است، چه  دانستیم کهن ینبود، حتا باوجود ا یکاف

 هانیخأل... ا  ،ی ترس، ناباور   نی. اداشتیدست از سرش برنم

خردشده  وجود  هتمام  با  و  بودند  کرده  قبض  را  آب    چیاش 

 !دشدنیشسته نم یمنطق و استدالل 

از    شتریدژش نبود. درها را نبسته بود. اتفاقاً ب  ی تو  یعل  پس

چه   دانستی. فقط نمکردیرا احساس م  زهایداشت چ  شه یهم

 .دانستی. نمدیبگو

 ش یپرت کرد اما پ   تیدر کنارش، مرد را به واقع  ی حضور  حس

 ی راست آزاد را مماس با گونه  ی بکند، گونه  ی از آنکه حرکت
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. سر عقب دیبه گوش خود د  دهی چپ خود و گوش او را چسب

 .دیکش

برا   آزاد  که  هندزفر  دنیشن  ی هم  از  پخش    ی آنچه  برادرش 

مکث   ینگاه عل  ی . توستادیکمر خم کرده بود، صاف ا  شدیم

 :کرد. گفت

 !ی کردیروز تاسوعا آهنگ گوش نم وقتچیه -

را   اشی هندزفر  ی رو  ی و دکمه   دست پشت گردنش برد   یعل

دست    اشی از تکرار آهنگ تکرار  ی فرانسو  ی فشرد؛ خواننده 

 :برداشت! لبش را کج کرد

 .شاد نبود -

 :شد  قیآزاد عم نگاه

 !ی کردیهم گوش نم نیروز تاسوعا آهنگ غمگ وقتچیه -

بازجو  د یپرتأک  لحنش  و  بهانهیبود  بودن  آشکار    یِ ختگیرهم . 

 .دیپرسی م لیو از او دل دیکشی را به رخش م یعل
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 :دیترش چشم دزداز برادر بزرگ یعل

 .حاال دلم خواست گوش کنم -

 :دیآزاد باال پر ی ابرو کی

 !عجب -

 نیشلوارش فروبرد و ا  بینگفت که او دست در ج  ی زیچ  یعل

 :آلود گفتبار طعنه 

م - خونه  رفتمیداشتم  که  سمت  د  هیتون    نجا یا  دمیآن 

پارک کردم،   ابونیور خاون  نوی . رفتم ماشینشست  ی جورنیا

پشت  اومدم  باال،  وااومدم  ساعت  دو  نع!   یول  ستادم،ی سرت 

جلو  کهنیباا اصالً   ی از  محوطه  سمت  اومدم  خودت  چشم 

 !ی متوجهم نشد

 :ماند رهی چشم به او خ ی زد و از گوشه   ی خندکج یعل

حال  “و    بودم  ”حال خودم “. تو  ی دیآره داداش، درست فهم -

 . خوبه؟ستی خوب ن ”خودم
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 :اخم کرد. غر زد آزاد 

 !بگو لشویواضحه. دل کهنیا -

 .نداد یو دور شدند. جواب رهی و ت یخال یعل چشمان

پارفته خواب  ی پا  یحواسیب  با را  هم  نییاش  و   که ن یآورد 

برا  یجست کوتاه از درد و حس    کی  ستادن،یا  ی زد  لحظه 

نفسش حبس ماند.   ش،ی به کف پا  زیفرورفتن هزاران سوزن ر

صورت دستجمع  یبا  کف  به  آن  شیهاشده  هم  که  ها 

 .مانده بود  شانی رو  لهیم  ینگاه کرد. رد کبود مربع  سوختندیم

را   مکتیدو قدم لنگ زد و از مقابل برادرش گذشت. ن  یکی

 ز یخمیجا گرفت، ن   دور زد و نشست. آزاد هم با مکث کنارش

 .گذاشت شیزانوها  ی را رو شی هاشد و آرنج

پ  دو هردو  و   اه یس  ی مردانه  ی هاراهن یبرادر  داشتند.  تن  به 

 حرف یچشمشان پهن شده بود، ب  شی که پ  ی اهردو به محوطه 

 .بود  ادیوآمد زبودند. رفت رهیخ



1195 
 

 :شد نهیسبهداد و دست  لهی مکتیسفت ن  یبه پشت یعل

 نگفت؟  ی زیچ -

 :سر باال انداخت آزاد 

 .نع -

 :اخم کرد یعل

 .کردمیفکرشو نم -

 :لب کج کرد آزاد 

 .منم -

 :دینگفت که پرس  ی زیچ یعل

 م؟ ینگهش دار -

 :سر تکان داد او

 .آره -

 :دیکش ی نفس بلند  آزاد 
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 ها از بچه   یکی  خوام یمن م  ؟یچ  یفیس  ی خب. درباره   یلیخ -

 .رو بفرستم مراقبش باشه

 :داد نیچ ینیب

افرا نخواهد داشت    ی برا  ی آزار  کهنیبه ا  نانتیاطم  ی جه ینت -

 .میبر  شی . پس بهتره از راه من پاسیو ال   لیسه  ی شده ماجرا

س  شخندین  یعل بود  مطمئن  هم  هنوز   ی بیآس  چیه  یف یزد. 

مطمئن بود با بپّا گذاشتن   نی. و همچنرساندیازعمد به افرا نم 

  ار ی چون درمورد روابط پنهانش بس  رسندینم  یی به جا  شیبرا

  ن ی هرحال امتحان انکرد. به   یمخالفت   حالنیمحتاط است. باا 

 .نداشت ی راه هم ضرر

 د،ی رد. تنش را پس کشک   یماند و سکوتش آزاد را عصب  ساکت

کوچک   لیما برادر  طرف  به  روشد  دست   ی پشت  ی ترش، 

 :دیانداخت و پرس  مکتین

 ؟یته علچه -



1197 
 

  ی . سرش را عقب برد و به پشتنداختیبه او ن  ی حتا نگاه  یعل

که تازه امروز صبح دست از    ی اچسباند. آسمان گرفته   مکتین

چشمانش قرار    شیکرده بود، پبرداشته و بازهم بغض  دنیبار

 .گرفت

 :. پس گفتدیدلش خواست بگو ناگهان

حرفه   م،یکنیم  رشونی دستگ   یوقت - تو  ی ااگه   ی نباشن، 

 کهن ینامعلوم؛ از ا  ی نده ی . ترس از آینیبیچشماشون ترسو م

دوباره    ایآ  کهنیقراره شکنجه شن؟ ا  کهنیا  مشون؟یبریکجا م

 ن؟شیآزاد م

 .زد  پوزخند 

 .ماند اشره یاو، خ ربطیحرف ب جیگ آزاد 

 :ادامه داد یعل
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ا  کردیکه اصالً فکرشم نم  ی آخر  نیا -  میبتون  رانیخارج از 

تومیکن  رشی دستگ وحشت  وقت  ی !    یچشماش 

 ...میگردوندبرش

 :دی لبش باال پر ی گوشه

ا  - از  ترس  ه   ”شه؟ی م  یچ“  کهنیاون  من  درک    وقتچیرو 

 .فهممشی نکرده بودم. حاال دارم م

 :دی اخم کرد. با مکث پرس آزاد 

 به افرا ربط داره؟  -

 :بردارد، تکان داد مکتین یاز پشت  کهنیایسرش را ب یعل

 .هییجدا شیی نها میتصم -

شوکه شد.   یآن  ی ها باخبر بود، باز براآن   تیباآنکه از موقع  آزاد 

 :دیو محتاط پرس دیرا جو  نشیی لب پا

 ؟یکن ی کار ی خواینم -
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 :سرد شد شی باالخره سر برداشت. صدا یعل

 .ستباخت، مسخره  ه یادامه دادنِ  -

 :اخم کرد آزاد 

زندگ  ی برا  یتالش کن  یخواستی تو م  یول - .  تیبرگردوندن 

 .یبه بابا گفت نویخودت ا

از گفتن حسش چون   مانیشد و پش  حوصلهیناگهان ب  یعل

 :گفت حالن یدهد. باا حیحاال مجبور بود خودش را توض 

تر افرا از من باهوش   یبودم. ول  نیَچون فکر آر  خواستمیم -

طالقو    یو دوباره پ  نجا ی اومد ا  ن یَکه بعد از تولد آر  نیبود. هم

آدم خودشو   شهیبود نم  دهیاون زودتر از من فهم  یعنیگرفت،  

 .نهک یش قربانبابت بچه

 :دیپرس زدهرت ی ح آزاد 

 به طالق؟  ی ای االن تو هم راض یعنی -

 :لب بزند یتا عل دیکش طول
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 .هستم -

 :شد. زهرخند زد یعصب آزاد 

 !ی پس واقعاً دوستش ندار -

 .به افرا بود منظورش

 :اخم کرد. به برادرش برگشت یعل

 ی دوست داشتن کاف  ی مگه سنگم؟ البته که دوستش دارم. ول -

. فقط قبول  می. از اولم داشت میداداش. ما با هم فرق دار  ستین

 .دیطول کش ادیز یلیتفاوت خ  نیا

نم  آزاد  را  او  حرف  نمدیفهمی واماند.  هم  باورش  که   شدی. 

 ی اجه ی نت  نیداده و به چن  دهیعق رییسرعت تغ نیبرادرش به ا

 .باشد  دهیرس

 :. پراندد یبه صورتش کش یشکستن بهتش دست ی برا

 ؟یچ یعنی -
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. باز به ستیبود که چندان هم منتظر جواب ن  دایلحنش پ  از

تر شده بود، که واضحاً بم  ییماند و با صدا  رهی خ  یعل  مرخین

 :دیپرس

 ه؟ یترست از چ گهید ه،یمثل افرا قطع متیپس تو که تصم -

 :گفت یبا افسردگ  یعل

حتا اگه    ،ی بچه دار  ه ی  یوقت  یتموم کردن دوازده سال زندگ  -

زندگ آزاد.   یاون  ترسناکه  باشه،  بوده  هم  خال  جهنم    ی آدم 

 .شهیم یبعدش چ دونهیچون نم  شهیم

 :متأثر شد. لب زد او

 بگم؟ یچ -

 :زد شخندین یعل

 .یچیه -

 .ندیدو برادر بنش نیتا ب افتیسکوت اجازه   و
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عل  یکم  تنها از  جاو  یدورتر  آزاد،  خانه  دیو  سالن   ی در 

دراز    شیپا  کینشسته بود.    واریبه د  زدههیتک  خان،ی محرمعل

بود و    زان یآو  شیزانو   ی جمع. دستش از رو  شی پا  ک یبود و  

 .روبه روبه  رهی نگاهش خ

رختخواب افتاده بود و چشمانش مدام    ی بر روصنم   شیروروبه 

م دمچاله   ر یپ  ی خسته   ی نه ی. سرفتندیپس  باال    ریدربه یاش 

گاه  و ظاهر شدن گه   ریدربه یحرکت د  نیو فقط هم هم  آمدیم

 .بودند اتشیح ی چشمانش، نشانه  یاهیس

 رفت،ی م نییاو بود. هر بار که پا ی نه یهم س دی نگاه جاو مرکز

جوا  یسؤال مرد  ذهن  م از  س“:  گذشتین  باال   شنه یدوباره 

سؤال   آمد،ی و هر بار که باال م  ”کشه؟ی رو م  ی نفس بعد  آد؟یم

 ”نفسشه؟  نیآخر نیا“: شدی م خیمغزش م ی تو ی گرید

 !که هزار بار بدتر از دوزخ بود ی... برزخ... برزخ لعنتبرزخ
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 ی اش به تماشاهم همراه نوه یمحرمعل  ،یحال برزخ نیدر ا و

به  البته  او  بود.  به    اریهوش  دیجاو  ی اندازه مرگ نشسته  نبود. 

نم  ی زیچچ یه فکر  پرسشکردیهم  ذهنش    ی.  از  هم 

 .انی و تمام، منتظر پا یبود او. خال یخال ی. جسمگذشتینم

جاو  نیا  از چون  او!  به  خوشا  ته  ی راحت  دینظر    یبودگی و 

ا  ذهن  نداشت.  را  مپدربزرگش  کار  نور  سرعت  با  . کردی و 

مدیپریم مدیجه ی.  خالماندی.  حد    شدیم  ی.  در  دوباره  و 

 .انفجار، پر

او جوان بود. تاب مرگ نداشت. ناخودآگاه او کودک بود.   مغز

ترها را نداشت. و حاال، هم و رفتن و نماندن بزرگ   ییتاب تنها

چشم در چشم مرگ دوخته   حسیسرد، ناچار و ب  یدر سکوت

م دوباره  هم  و  بزرگ   دیدیبود  م  ش یترهاکه  و    روندی دارند 

 .گذارندی م شیتنها

همان  -. و آن لحظه  دیشده بود جاو  یمعصومِ مظلوم  کودکِ

خ   ی الحظه  صنم  رهیکه  به  آبود  به  و  فکر   نی خربر  نفسش 



1204 
 

رفته بود که پدرش او را آورده بود تا    ی تا روز  ادشی  -کردیم

 ی ارها کند. آخ که چه خشم فروخورده   یرفتن  رِ ی دو پ  نیا  شیپ

آن    چکدر قلب کوچک آن روزش بود! و آخ که آن قلب کو

بزرگ شده    نهی بود و چه پرک   دهیو شن  ده ید  ده،یها کشروز چه 

ا به  نه   ینه خشم  گریبود که د  دهیرس  یینجایبود و  داشت، 

 !کردیرا حس م  ی درد

. کودک  دی. سِر بود جاوشودیکه کتک بخورد، سِر م  اد یز  آدم 

بود که منتظر مانده بود تا کار تمام    یحسیمعصوم مظلوم ب

بدهند و او    اشی زندگ  ی را برا  ی ترها حکم بعدشود. تا بزرگ

 !محض رها کنند  یکسی بار در ب نیرا ا

 .دیبود جاوشده  رها

. ذهنش در تالش کردیاما مثل برق، مثل ساعت کار م  ذهنش

را پس براند و او را زنده نگه دارد؛   شی رو  شی پ  ریبود تا تصو

 .را در بغل مرگ، زنده نگه دارد دیدر تالش بود تا جاو
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  ی ادآوریرا    زیانگغم   ی ریتصو  ی. گاه زدی م  زیجا گربه همه   پس

. کرد ی دار را در گوش مرد جوان تکرار مخنده   یجوک  یو گاه

 ی شده بود که در حضور جد  یوپاچلفت کارآموز دست   ک یمثل  

او   ی رو  شی را پ  ربطی ب  ی کرده مدام کاغذهاخودگم  سش،یرئ

توض  گذاشتیم جددادیم  یهولکهول   حاتیو  حضورِ    ی . 

گرفته بود و کار را    اشیکه انگار شوخ-خانه    ن یدر ا  لیعزرائ

ن جاو  - کردیمتمام  جوان  زندگ  دیباطن  شور  هنوز  که    ی را 

مرگ آلوده شود، دستپاچه کرده    دنیبه د  خواستی داشت و نم

 .بود

 چه بود؟ بعد از نفس آخر؟ بعدش

جاو  گاهگه افسار  پرسروصدا  دیکه  ذهن  دست    ش ی از 

ا  رفت،ی درم م سؤال  نیبه  دندیرسیها  که  بود  آنجا  و   یای. 

.  رفتیفروم  خللیو ب  قیعم  یدر سکوت  یلحظات  ی درونش برا

و    ی هرحال زنده بود و مردگاز نو! زنده به  ی بعد اما، روز و روز

 !خت یگری ها مو چهارنعل از آن  دیتابی سکوت را برنم



1206 
 

 ی که صدا  دیبه ذهنش رس  نیا  ی. و وقتدیکش  ی بلند  نفس

بوده که در طول چند ساعت گذشته   ییصدا  نی نفسش بلندتر

ا پ   نیدر   خیهم. بعد    اشهی اش گرفت. گرخنده   ده،یچی خانه 

 .شد  چیزد. جمع شد. مچاله شد. ه

و آرامش،    یسنگ  ی پوسته   ریپرت شد. ز  یدوباره به زندگ  بعد

کامالً   ربط،یقل کرد. ذهنش بفشانش موج زد و قلمذابِ آتش 

خانه  ربطیب سکوت  از  ناگهان،  گر  ی و  تنها   زیمرده  به  زد 

 !یزمستان  یعل: شیروزها نیا یمالقات

کند. بعد    دشی آمده بود تا دوباره تهد  روزیآمد که او د  ادشی

 .اندرا گرفته  لی آمد که او گفته بود سه ادشی

کرده   رشی را از کجا شناخته بود که دستگ  لی او سه  یراست

سوت  یعنیبود؟   خانه  گشتن  هنگام  او  بود  داده   ی ایممکن 

 باشد؟
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سهنه ببوگالب   لی.  نبود.  آن   یول  دیرسیم  نظربه  ینابلد  از 

به   ی بود! رد  ی احرفه   ی هاخط هفت اگر  -   گذاشتی جا مهم 

بو  ی زیچ همان  س  ی مثل  و  آدم  گاریعطر    ی معمول   ی هاکه 

نم رد-شوندی متوجهش  به   یکل  ی ،  سرنخ و  بود.  دردنخور 

 .از کار او مطمئن بود دی. جاودادینم

 کرده بود؟  ریو دستگ ییچطور او را شناسا یزمستان  یعل پس

به ذهنش م  کی  فقط ادیرسیحدس  ا  کهنی. آن هم   ن یدر 

تعق حت  بیمدت  کرده   شیهاتلفن   یو  شنود  هم  واِلّا  را  اند! 

است. اصالً از کجا    لیامکان نداشت بفهمد گشتن خانه کار سه

 بفهمد واقعاً؟  خواستیم

  ی عنینبود.    یدار بود. منطق و شنود هم خنده  ب یفکر تعق  یول

زمستان بالفاصله   شی رو  همهنیا  یاگر  بتواند  که  بود  سوار 

شناسانوچه را  ب  ییاش  مدارک  شک  بدون  از    ی شتریکند، 

چرا    کرد؟ینم  رش یداشت. پس چرا دستگ  اشی رآبی ز  ی کارها

 کرد؟ی م کشیو تحر دیفقط تهد
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شرط   اط یاحت   حالن یوسط درست نبود. باا  نیا   ی زیچ  کی!  نع

  رد ی و شنود را در نظر بگ  بیعقل بود. بد نبود فرض محال تعق

 .کنار بکشد یو مدت

سلسله   نیته ا  یانیپا  ی و نقطه  د ی رس  میتصم  نی ذهنش به ا  در

بر دوباره باال  صنم  ی نه یافتاد. س  ی اافکارش گذاشته شد. فاصله

قبل سؤاالت  دوباره  و  دوباره    یآمد  و  شدند  تکرار  سرش  در 

 .زد یآغاز کرد تا از مرگ بگر دنی ذهنش دو

. او دیرس  یبه خود عل  ،یعل  ادی  ی ماندهیبار از همان باق  نیا

 .کامل داشت نانیاطم دیهم تنها بود. جاو

هم   یراست م   نیاگر  پا  م  شدیحاال  چه؟   رفتیو  سراغش 

که الاقل دو   میشو  قیرف  ایب“:  گفتیسراغش، بله! م  رفتیم

 ” !هم  ی روکنار هم، نه دو تا تنها روبه میتا تنها باش

رفتن و دست   می به جوشش افتاد. واقعاً در ذهنش تصم  خونش

دادن بسته شد. حتا کامالً حس کرد که مغزش فرمان   یدوست
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نخورد. انگار    یتکان  چیه   حالنیاست! بااداده   شی حرکت به پاها

دوران رضاشاه بود   ی برگشته بخت  ی هایاز آن شورش  یکیاو  

همان خراسان!  دزددر  تهمت  با  که  بسته    ندهززنده  ی ها 

ت به  ذره   یچوب  یرکیبودنشان  مو  مالط   انی ذره  و  خشت 

خشت و مالط دفن بود انگار که آن   انیدفنشان کرده بودند. م

و مغزش فرمان برخاستن    دیکشی هنوز زنده بود و نفس م  ریز

 !خوردیبود و تکان نم یو سنگ نیتنش سنگ  یول دادیم

پاها رس  دیزده دبهت  ذهنش به  فرمان حرکت  اما   اندده یکه 

 تر ده یبار ترس  نی مرد جوان همچنان خشک مانده است. پس ا

و    ختیگر  یزمستان  یتمام، از فکر عل  صالیبا است  شه،یاز هم 

 !د یپر یبه فکر افرا زمستان

پ   ده یرا د  زن از    یکی  ی . نشسته بود روشیبود. دو، سه روز 

ب   ی محوطه  ی تو  یچوب  ی هاتخت  قل  یراهنیرستوران   انیو 

به  دیکشیم اتفاقکه  را    یطور  بر    فرمیونیافرا  کوله  و  تن  به 

 .زدیآلود گشت مبود که داشت در جنگل مه  دهیدوش د
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کرده بود.    بیتعق  ینگاه و تا چند قدم  رهی اول فقط زن را خ  آنِ

و بهش    رد یسر راه او را بگ  کبارهیدلش خواسته بود    ی آنِ بعد

 .دیآیکه ازش خوشش م دیبگو

شرا  طورن یا  چرا فکر؟  بدون  و   ن یچن   اشیروح  طیناگهان 

 .اقتضا کرده بود

  ن یهم ا کبارهیو    رد؛ی گرفته بود سر راه او را بگ میتصم  کبارهی

 .کار را کرده بود 

د  افرا جاو  رانیح  دنشی از  بود.  ترس،    ی اهنگامه  دیمانده  از 

بود و    دهیکنم را در نگاه زن دو چه  یو دستپاچگ  یجیبهت، گ

پر  ی گوشه باال  دل  دهیلبش  را    نیا  لیبود.  او  حذر  و  ترس 

 .فاطمه ی به ماجرا  گشتیاش برم. همه دانستیم

در    دانستیبه دل دارد. م  یافرا ازش ترس  دانستی م  دیجاو

او سردسته  زن،  ب  ستیکسان  ی تصور  از  را  آرامش   ی وه یکه 
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 ی افرا قضاوت اشتباه  یربوده و او را آواره کرده بودند. ول  نیام

  .دانستی را هم م نیا  دیداشت و جاو

  حال نیرا به کام مرگ فرستاده بود، او نبود. باا  نیکه ام یکس

  ک ی خواسته بود تا به فاطمه نزد  ن،یاو بود که بعد از مرگ ام 

دا آزار  واقعاً  قصدش  مشوند.  فقط  نبود.  زن   خواستیدن 

بگنقشه ازش  را  به ردیها  خوب.  پول  حتا  او   یعوضش  به  هم 

ها آن  ی دارودسته   از  خیبود و از ب  نیچرکفاطمه دل   ی. ولدادیم

  ن ی . ادیترسیبود و شکار گنج، م  ی که ته خالفشان کالهبردار

از    ش یرا ب  هیوحشت را هم به افرا منتقل کرده بود. درواقع قض

 !کرده بود یسیآنچه واقعاً بود، پل

. آمدینداشت. او از افرا خوشش م  زهایچ  نیبه ا  ی اما کار  دیجاو

ترس داشت، از آن نگاه    نیکه در ع  یاز اندام زن، از شجاعت

را بهش   نیا  میمستق   وقتچ ی. و هآمدی سرسختش خوشش م

پ نگفت روزها  از  بود.  پ  ش یه  قدم  اما  داشت  او  به    ش ی چشم 
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افرا، هرگز    لمث  یالسالمهیزن عل  دانستینگذاشته بود. چون م

 !کندیدرخواستش را قبول نم

تحت   آن اما،  حال صنم   یتزلزل   ریتأثلحظه  بابت  بهش که  بر 

 دهی رس  جه ینت  نی به ا  -و ناگهان  کبارهیواقعاً  -  کبارهیدچار بود،  

دارد نگفتن؟ واقعاً چه    یبود که عمر کوتاه است، پس چه ارزش

اخم  دنیشن  ”نه“داشت؟    یارزش دو  ارزش  دن،ی وتَخم   یچه 

  زها یچ  ی حتا همه   ایحتا...    ای؟  ” دوست داشتن“ حتا    ایداشت؟  

 !داشتند؟ یچه ارزش

 .چیه  چِیواقعاً. ه  چی. هچیه

وءظن گفتن قرص و محکم به افرا که با س  ”سالم“بعد از    پس

ازت “گفته بود:    محابایزده بود و ب  شخندین  کرد،ینگاهش م

 ” !یخانم زمستان آدیخوشم م

بازتر از حالت   ییهاکپ کرده بود! با چشمواضحاً و کامالً    افرا

 ن ییاز پا  ،یدوقدم  ی گرفته، از فاصلهمه  ی هوا  انیمعمول، در م
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مانده    رهیخ  دیبه جاو  ادشان،یخاطر اختالف قد واقعاً زبه باال به

نتوانسته بود حتا تکان بخورد! ذهنش که تا   یلحظات  ی و برا

 هو کی  نیا  ییو از چرا   کردیکار م  برقبا سرعت    شیپ  ی اه یثان

  ی دنبال چگونگبه  حالن یو درع   د یپرسیم  دیظاهر شدن جاو 

شده بود.   یازش بود، ناگهان خال  ختنیاز سر باز کردن او و گر

 .بود دهی چی پ شیهاممتد در گوش  یسوت ی صدا

دست   دیجاو و  خونسرد  همه   یباق  نهیسبهاما  بود.   ی مانده 

د چشمانش  در  را  زن  حرف  دهیحاالت  اما  بود.   یبود  نزده 

 .شدت کنجکاو بود واکنش او را بداندبه

 ” د؟ یببخش“پرانده بود:  یشانیپبهو اخم  نفسیافرا باالخره ب و

 ” .آدیگفتم ازت خوشم م“اش گرفته بود: خنده  دیجاو

هم   شیهازده. گونهو بهت   یاش گرفته بود؛ عصبهم خنده   افرا

 ” ؟یچ یعنی“گر گرفته بودند: 
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التهاب زن را حس کرده بود؛ فقط نتوانسته بود بفهمد   دیجاو

عصبان   نیا  لیدل او،  کردن  خجالت.    ایاست    تیداغ  و  ترس 

گفتم.   یفارس  سی به زبون سل“هرحال شانه باال انداخته بود:  به

 ” !؟یچ یعنی یش کنم تا بفهمترجمه دیبا یعنی

و    دهیبه تمسخر خند  دیافرا گرد شده بودند. و جاو  چشمان

انگار    یکنینگاهم م  ی جور  هیخانمِ افرا؟    هیچ“ طعنه زده بود:  

 ”هوم؟ ؟یعنی ی! نداشتیتا حاال خواستگار نداشت

چون حلقه دستته    دمی... شادیشا   اینه؟    ای“کرده بود:    زی ر  چشم

 نن؟یبیشوهر بودنتو نم  یهمه کورن و چند ماه ب  ی فکر کرد

رو   یتو دستت؟ چ  هیشوهر چ   ی ب  ی حلقه   نیا  ی آره؟ اصالً معن

 ” ؟یباهاش ثابت کن ی خوایم

بود:    ی رو شده  خم  او  ا  یبگ  ی خوایم  یعنی“صورت    ن یاز 

شون تنها خاطر بچه که تا آخر عمر به  یپاک و مقدس  ی ناماما

 ”مونن؟یم
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بود.   ستادهیو صاف ا  دهیرا که گفته بود، دوباره عقب کش  نیا

اش نگاه و آن را انداخته، به حلقه  نیی بود که افرا سر پا  دهیو د

 .لمس کرده بود

بود که نگاه زن    دهیزده دبهت  د یکه باال آمده بود، جاو  سرش

ن ستین   یعصب ناراحت  پرستی.  انگار... ستین  شانی.  بلکه   .

 !افرا پر بود از دردِ گناه ی انگار... انگار نگاه آن لحظه 

 چه؟ یعنی

هنوز نتوانسته بود   دیسه روز از آن لحظه گذشته بود و جاو  دو

تو  یوجدانعذاب   لیدل را   ی هاچشم  ی که  بود  زده  موج  افرا 

 .درک کند

نگاه زن پر از    دی اشتباه کرده بود، نه؟ شا  صی در تشخ  دیشا

. اما هرچه فکر  دیدرد شده بود، اما نه پر از درد گناه؛ نه؟ شا

دردآلودِ    کرد،یم نگاهِ  نگاه،  آن  نظرش  در  گناهکارِ    کیباز 

 !پنهانکار بود 
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سکوت درافتاده   نشانیافرا ب  بی بعد از آن حالت عج   هرحالبه

 .بود

چشمان  و با  زن  سکوت،  آن  از  صدا  یبعد  و   یی شکسته 

بود:   یو عصب  ده یماس  ی اتر، خندهشکسته و گفته  بود  کرده 

حرفت حس کردم    نیچرا از ا  "پاک و مقدس؟   ی مادرا  نیاز ا"“

مقدسو"  نیا و  پاک  م   ی برا   "مادر    ی قاآ  ی خوایتختخواب 

 ”؟یفیس

پر  د یجاو  ی ابروها تحت   دهیباال  هنوز  مکث    ریتأثبودند.  آن 

رو کرده و با   ی گریزن بود که او ناگهان برگ د  شی پ  ی اقهیدق

عصب  ،ییپروایب و  خجالت  ا  تیبدون  زنان،   گونهنیمعمول 

 !بود ده یکش شیرا پ  ” تختخواب“و واضح اسم  حیصر

 !شجاعت سوزاننده نیا باز

ز  دیجاو م  ر یبلند  بود.  زده  خ  انیخنده  تر  رهیخنده،    ِیبه 

 ” !یهست یتو واقعاً عال “افرا، گفته بود:  ی ها کمرنگ چشم 
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 .اخم کرده و رو برگردانده بود زن

  ن یخنده را تمام کرده بود. گره دستانش را گشوده و ا  دیجاو

  تعارف یب  شلوارش فرو برده بود.  ی هاب یها را درون جبار آن 

بود:   ا“گفته  به  نداشتم  اون   نیانتظار  بره  حرفمون  سرعت 

 ” ...خب یسمت، ول

هرحال تختخوابم  به “را کج کرده و شانه باال انداخته بود:    لبش 

 ” !از ماجراست یبخش

 ” !؟یکشیخجالت نم“آتش گرفته بود:  افرا

خجالت    دینع! چرا با“سرعت جواب داده بود:  قاطع و به  دیجاو

 ”بکشم؟

 .زن وامانده بود و

افرا    ی رانیشده بود. از ح   زی و ت  ی ناگهان سرد، خال  دیجاو  نگاه

با صدا و  کرده  بود:    زدهخی  ییاستفاده  خانمِ   یدونیم“ گفته 

 ” افرا؟
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بود:    با اشاره کرده  به سمت رستوران  اونجا که نشسته  “سر 

بهش بگم ازش    رم یچرا نم"لحظه به خودم گفتم:    هیبودم،  

م د  "آد؟یخوشم  همبه   دمی بعد  ا  ن یخاطر  که    ن ی برخوردته 

که   ستمین  یمن معموالً آدم  ؟یدون یم. منزده   یچند وقته حرف 

و    تمتمدت خواس  نیا  یرو بخوام و ساکت بمونم. ول  ی زیچ

 ” ...ساکت موندم. چرا؟ چون

اشاره به اطراف به دو سو   ی زده و دستش را برا  ی اخنده تک 

و   چیکه سر ه  یزن  کردمیچون با خودم فکر م“ باز کرده بود:  

تا مثالً مواظبش    کنهی جنگلو متر م  نیا  ونیروز درم   هیپوچ  

 شهی! نمهاستیتعارف  نی. از است ین  ییباشه، آدم راحت و رها

 “ ".میبا هم باش ایب"رفت راحت بهش گفت: 

شده بود. بهش برخورده بود هم. پوزخند زده   جیگ  پاک  افرا

هبه"“بود:   پوچ  چیخاطر  باشه"؟  "و  جنگل  مواظب  ؟ "مثالً 

 ”؟"یتعارف"
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چون من مثل تو    ی عنیتو؟    یگی م  ی چ“شده بود:    ز یت   نگاهش

برام مهمن و ارزش    ییزایچ  هیم و  رو به درک نگرفته   یچهمه 

 ” رم؟یس مرز و قانون دارم، بدبخت و ا ی سر هیدارن و 

 ”!ً قا یدق“کرده بود:  دییتأ مالحظهی ب دیجاو

 .رانی افرا باز مات مانده بود و ح و

بود و   زیت  خی  ی شکسته   ی هاکه مثل تکه  یباز با نگاه  دیجاو  و

نفوذ م  سوزاندیم بود:    کرد،یو  از    وقتچی ه“ضربه زده  شده 

که عمرمو دارم تو    یکه چ"هوم؟    "؟یکه چ"  ،یخودت بپرس

که امروز نشد، فردا نشد، صد سال بعد    کنمیتلف م   یجنگل

  "ذارن؟ینمبه جونش و چوب و درخت براش    افتن ی باالخره م

ه  کرد  وقت چیهان؟  برا  ی فکر  که  ب  یچ  ی بهش   خود ی زور 

 ”؟یزنیم

زد:    به پوزخند  م"قانون"؟  "مرز "“تمسخر  هه.  من   یدونی؟ 

پ افتادم  روستاها  قه؟یعت  یچرا  آدماخراب   ی چون  و    ی شده 
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باش  آرنی م  ادمیمرده   زاهدم  و  عابد  اگه   ه یباالخره    ،یحتا 

  ی زیچ  ی همه   آدی م  گهید  یکیو    یپوسی و م  ی ریمی م  ی روز

با زحمت جمع کرد م   ی که  خودش! پس چرا    ی برا  برهیرو 

چم واقعاً  قانون؟  چرا  ا  ی رز؟  اون   نیمهمه؟  مهمه؟  جنگل 

 ” !مهمن؟ مادر پاک و مقدس بودن مهمه؟ هاقه یعت

 ی که بو  ی اکه غم داشت. خنده  ی اخنده زده بود. خنده   ریز

 گه ید  ی دوفردا  یمهمه وقت  یچ“گرفته بود:    ی. پداد یم  هیگر

خجالت بکشم از    دیخانمِ افرا؟ چرا من با  میخاک  ر یهردومون ز

 ی ش  یعصبان  دیببرمت تو تخت؟ چرا تو با   خوادیدلم م  کهنیا

کن فکر  چ   یچ  ؟واقعاً  ست؟حانهی وق  شنهادم ی پ  یو   یزشته؟ 

 ”؟ی مهمه؟ هوم؟ تا حاال بهش فکر کرد یچ حه؟یوق

حرف  افرا بود  کرده  باز  سؤاالت   یدهان  رگبار  اما  بزند 

 .و کالمش را کامالً از کار انداخته بود کننده او، فکرمسخ

بود:    رحمانهی ب  دیجاو  پس خودم   ؟یدونیم“تازانده  با  من 

و اون    نیندارم. انقدر سرم تو قبر ا  یستیتعارف ندارم. رودربا
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م، ارزش نداره!  که زنده   ی جز خودم و االن  یچیرفته که بدونم ه 

به آره.  دارپس...  تو  پوچ ح  چی خودتو سر ه  ی نظر من   فیو 

ا  یکنیم افرا.  به دردت   وقتچی ه  بودنه  السالمهیعل  نیخانمِ 

 ” .خورهینم

 شخند یزن، ن  ی ده یپرصورت رنگ   ی شده بود و دوباره تو  خم

  رها باش خانمِ افرا! رها “گفته بود:  دیبه لب، به زمزمه و پرتأک

 ” .ارزششو نداره ایباش. دن

ردوبدل    نشانیب   ییهاهم باز حرف زده بودند. درشت   نیاز ا  بعد

لحن با  تعارف،  بدون  بود؛  ول  یشده  بود  گزنده  اغلب   یکه 

 .هم در خود داشت ی بیصداقت عج

. حاال که آوردینم   ادیها را به  حرف   نیبعدِ ا  د یحاال جاو  یول

روبه بود  نمرده   کر یپ   ی رونشسته    ادش یبر،  صنم  ی هنوز 

 .چه گفته بود ”رها باش خانمِ افرا!“ که بعد از  آمدینم
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و   چیه  ی موضوع بحثشان. رو  ی ذهنش مانده بود رو  درواقع

افرا و پوچ بودنش را به رخ    چیکه آن روز ه   ییایپوچ بودن دن

 .بود دهیکش

که   ی زیگرذهن جوان مرگ   ی بودن، برا  چیخأل، ه  ،یپوچ  یول

مقابل پس    یِنینشبه  بود.  سم  بود،  شده  محکوم  مرگ 

را خاموش کرد:    اشی اریسرعت حافظه و هوشناخودآگاهش به 

شده، دور شد از آن سالن و با طور نشسته، سنگهمان  دیجاو

 به بر که  صنم  ی نهیبار نه به س  نیکه ا  یو نگاه  یخال  یذهن

 ،ی مواز   یکوه پشت پنجره دوخته شده بود، در جهان  ی منظره 

 .بدون وزن، حجم، زمان و جاذبه فرورفت 

جاو  فارغ  احوال  اول  د،یاز  شله کاسه   نی افرا  از  را  که   ی زردها 

دق   نیهم پر    رشی ز  شیپ  ی قهیچند  بود،  کرده  خاموش  را 

. حواسش  کردندی زن ازحفظ کار م  ی ها. درواقع دستکردیم

کارش نبود. حواسش در هال کوچک   یاما در آشپزخانه و پ
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حرف    امنشسته بودند و آر  یکه آزاد و عل  ییاش بود: جاخانه

 .زدندیم

هم از موضوع صحبتشان   ی زی. چندیگویچه م  دیشنینم  افرا

نزددانستینم اما حدس  دارند   نی ا  نشیقیبه    ک ی.  که  بود 

 .کنند یبا او چه کنند، مشورت م  دیبا  کهنیو ا  ی فیس  ی درباره 

رودررو حرف زده بود و   یفیحاال که با س  قتشیکرد. حق  اخم

بود،   دهیاندازش دمرد را از پس ظاهر غلط   ی صداقت معصومانه

.  دانستیاو را درست نم  ی بود. هنوز کارها  دلش با او نرم شده

 ی که مخلوط احترام و دلسوز   یبهش داشت. حس   ی حس  یول

بار در   ن یاول  ی حس بود که باعث شده بود برا   نیبود. و هم 

! دلش  ندازندیب  ر ی مدت اصالً دلش نخواهد دو برادر او را گ  نیا

گرفته    میطور که خودش تصمکنند. همان  شی رها  خواستیم

او و  ی به آنچه درباره  یتی به گذشته فکر نکند و اهم گریبود د

 .ندهد دانست،یشغلش م
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ب  دیکش  ی بلند  نفس با  زد.  پلک  محکم   ن ی دارچ   یحواسیو 

. آن ظرف  دیبود. لب گز  خته یزردها راز شله   یک ی  ی رو  ی ادیز

آزاد پر کرد.    ی برا   گرید  ی اخودش و کاسه  ی را کنار گذاشت برا

چا  استکان  ر  ی دو  س  ختی هم  آشپزخانه به   ینیو  از  دست 

 .رفت  رونیب

 :گل از گلش شکفت د،ی تا او را د نیَآر

 !یمانّ -

 ” یمانّ“:  گفتیکلمه سر زبانش افتاده بود. به او م   نیا  راًیاخ

 ”ییبا“: گفتیم یبود و به عل ”یمامان“ ی که خالصه 

ش  ی لبخند لفظ  از  بود،    نیریکه  نشسته  افرا  لب  به  پسرک 

تنگ    اشنه یس  ی . قفسه دیکش  ری شد. قلبش ت  رنگ یو ب  دیماس

را کنار هم  اشییو با یمانّ توانستی پسرکش که نم ی شد برا

 !داشته باشد
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 ی به عل  یرچشمیگذاشت و ز  ن یرا مقابل دو برادر زم  ینیس

  ن یهال گذاشته بود، به زمزن پا به    ینگاه کرد. نگاه او از وقت

نگفت.   ی زیچ  حال نی. باادادیافرا را آزار م   نیدوخته شده بود. ا

وجدان را از دلش حس کرد و با موج عذاب   ی رد شدن دوباره 

 :به برادرشوهرش تعارف زد یرمقیب

 .بفرما داداش -

سنگ   آزاد  ول  نیب  نی جو  بود.  کرده  حس  را  دو  چه    یآن 

از افرا لبخند زد   تریواقع  اوردن؟یبکند جز به رو ن  توانستیم

 :دست گرفتزرد را به شله ی و کاسه 

 آره؟  گه،ی دستت درد نکنه. نذره د -

 ی رفت سراغ پسرش. کنارش نشست. او را بغل گرفت و رو  افرا

 :دیرا بوس  شیموها

 .پخش کنم فقط هیدروهمسا نیذره پختم ب هیآره.  -

 :سر تکان داد آزاد 
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 .ی قصدشو دار گفتیم دایآ -

دو خالل پسته    یکیزرد گرم به دهان گذاشت و  از شله  یقاشق

 :دندانش رفت  ریو بادام ز

 .قبول باشه -

 :لبخند زد افرا

 .شاءاهللممنون. إن -

 :دیخند

 خوب شده؟ -

 :را باال برد شی ابرو کی آزاد 

 !یعال -

 .نوش جان -

زرد خورد و کاسه را از شله   گرید  ی. قاشقدیکش  ی بلند  نفس

 :گذاشت نیزم
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خب مادرخانم    ی! ولهام یایها ببچهبا خانم   میخواستی اول م -

 .نشد  گهیمن امروز نذر بزرگ داره. د

 :سر تکان داد و لبخند زد افرا

 .شاءاهللقبول باشه إن -

اتفاقاً چه   و او تنها    دید  کهیقدر خوشحال شد وقتنگفت که 

و آمده  حال  واقعاً  امروز  نداشت.  تعارف  که  خودش  با  است! 

 .نداشت ی دارهمانیم ی برا ی احوصله

به باال به صورت مادرش نگاه کرد.   ن ییسر بلند و از پا  نیَآر

 :افرا رساند ی دست باال برد و به چانه

 .ما -

 :سر خم کرد  زن

 جونم؟  -

زرد دراز و انگشتانش را باز  شله  ی هاکاسه  ی سودست به   نیَآر

 :و بسته کرد
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 .مَه. اَم -

 نی حتا تا چ  آمد و  یو روشن به لب عل  یواقع  ی لبخند   باالخره

 :شد. به پسرش اشاره کرد دهیکش ش یهاکنار پلک 

 .بابا بهت بدم ایب -

افرا    ی هازده به جلو هجوم برد و تنش را به دستذوق   نیَآر

نکرد.    شی که دور شکمش حلقه شده بودند، کوباند. زن اما رها

 :دی لرزی م شیصدا

م براش. گفتم تا سرد شه، ظرف گذاشته  هینه. تو آشپزخونه   -

 .بعد بهش بدم

 !یهم باالخره نگاه عل نیا و

در    یعل  ی هاچشم  از اضطراب از تن افرا گذشت. اما  یموج  باز

باعث شد تا نفس زن آزاد    نینگاه، آرام بودند. هم   نیاول   نیا

 .شود

 :و آرام بود ی هم عاد  یلحن عل حتا
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 .گهید دمیمن از سهم خودم بهش م  کنه؟یم یچه فرق -

که انگار در صلح   یعل  نی. ادیافرا نفس کش  ی گلو   ی تو  بغض

احترام   شیجاو به  شستیکم از جانش مبود، اضطراب را کم

م عالقه  مردنسبت  نشاندیو  نامهربان  ی به  هم  هنوز   ی که 

 .کردینم

ول  یسع نکند  آشکار  را  بغضش  واضحاً   شینشد. صدا  یکرد 

 :تر شده بودکلفت

 .یدونی. عادتشو که مخورهی م ادیز ی جورنه آخه اون  -

 ی دست ش ی پ  ا ی  سی د  ی غذا را تو  کردی نم  ی. فرقیعل  دانستیم

که    یظرف  ی محتوا  ی همه   نیَآر  ختند؛ یریکاسه م  ا یبشقاب    ای

م   گذاشتند یم   ش یرو  ش یپ بچه خوردیرا  خوراک اش خوش ! 

واقعاً   ن یهم شکمو بود. ا  ی. کمکردینم  ییبود و قانع. بدغذا

 !تا پسرک را در آغوش بچالند  کردی م  کی را تحر  یعل  ی عاطفه
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 :گفت

نخوره. بذار    ادی که ز  خورمیحواسم هست. خودمم باهاش م -

 .شمی پ ادیب

نق   نیَآر تردبه  افرا  که  بود  افتاده  و    دی نق  گذاشت  کنار  را 

آغ  شیَ رها به  را  خودش  تا  دکرد  برساند.  پدرش    گر یوش 

ب  شدینم را  پسرک  خود  ظرف  و  بچه اوردیبرود  را .  اش 

  ی سهم تو تو“  ،یگفتیهمان اول بهش م  دیبا  ای.  شناختیم

 هشاگر ب  ای  ،ی آورد یم  شیو فوراً آن را برا  ”ستی گریظرف د

م داده  بزرگ  شدی مجوز  ظرف  سراغ  برود  محتوا که  و   ی تر 

 !شدیبه سهم خودش قانع نم گری د شتر،یب

نشست،   یعل  ی شده جمع  ی پاها  نیب  نیَآر  کهن یهم   حالنیباا

پر کرده بود را با سروصدا    شیکه پدرش نصفه برا   یقاشق  نیاول

ضرب را هم با لذت زبان زد، افرا به  ش یهالب   ین یری خورد و ش

  ر ی گ  نهیس  ی برخاست و خود را به آشپزخانه رساند. نفسش تو

 .کرده بود
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 .درست بود؟ بله مشیتصم

او و    ی های پدرپسر  دنیهرچه بود، هرچه بود، هرچه بود، د  اما

چارم  یعل به  را  مدیکشیم  خیقلبش  دلش   سوخت،ی. 

 .از حسرت سوختیم سوخت،یم

دست  ی رو  یکم با  بعد  داد.  ماساژ  را  که   ییهاقلبش 

 نت یکاب  ی که رو  یبارمصرفک ی  ی هابه سراغ ظرف   دند،یلرزیم

آماده گذاشته بود تا پرشان کند، رفت. بهتر بود خود را مشغول  

 .بزند  رونیبهانه از خانه ب  نیبه هم  توانستینگه دارد. و حتا م

دقا  نیهم کرد.  هم  را  تو  یقیکار  ظرف  چند   ی نیس  ی بعد، 

گذاشت، چادر گلدارش را سر انداخت و به هال که وارد شد، 

 :گفت

 .هاه یهمسا ن یرو پخش کنم ب  نایمن برم ا -

 :تعارف زد آزاد 

 ؟ی خوایکمک نم -
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 :چانه باال انداخت افرا

 .نه داداش -

 .دیگویاو چه م ندی ماند تا بب  رهی خ یبه عل و

 :اشتهم گذ   ی پلک رو  دییبه تأ مرد

 .برو -

 .سر تکان داد افرا

کرد   یدهد. سع  انیاو را در ذهنش پا  ی ”برو“کرد تکرار    یسع

فکر    نیو به ا  ردیرا بگ  نشانیب  ی گسترش آن به ماجرا  ی جلو

  ک یداشت و انگار  یبیگفتنش لحن غر ”برو“قدر نکند که چه

ساله، نه صرفاً دوازده  یزندگ  نیرفتن از ا   ی بود برا  یکل  ی اجازه 

 افتادهن ییپا  ییهاشانه! نشد اما. پس با  ی پخش نذر  ی رفتن برا

 .شد یآرام اما پرقدرت عل ی ”برو “ میتسل

نگرفت. احتماالً    ی. اما هرچه در زد، جوابهیرفت سراغ مرض  اول

به محوطه   بود  رفته  بود.    ایباز  در جنگل  زدن  قدم  مشغول 
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ر گوش و مشغول نوشتن و  د  ی هم خانه بود و هندزفر  دیشا

نم  ی صدا  نیهم  ی برا را  دقدیشنی در  و    ی اقه ی!  ماند  منتظر 

 .نو قربا  جهی نشد، رفت پشت در واحد خد ی خبر یوقت

رو  یبعد کس  ی الحظه  به  را  در  بود.   وسفیباز کرد،    شی که 

کپ   رونیب  ی هالباس  کاله  و  داشت  تن   ی موها   ی رو  یبه 

 ی سردپشتش را پوشانده بود. افرا سالم گفت. پسر جوان بهکم

 .جواب داد

درگ  باز افرا  ا  ر یذهن  شد.  روز  یوسفی  نی او  چند  به    ی که 

ترها نبود.  شده بود. مثل قبل  ی طور  کیآمده بود،    یمرخص

اما   گرفتیبا افرا گرم نم یلیهم خ -یاز آمدن عل  شی پ-قبالً 

.  ره ی و خ  کردیبد نگاه م   یاو و علبود. حاال اما به    ی رفتارش عاد

 چرا؟  یته چشمانش انگار طعنه داشت. ول شهیهم

را از   خانمجه یخد  ی فکر بود که صدا  نیجوالنگاه هم  ذهنش

 :دیسر پسرش شنپشت 
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 وسف؟ی هیک -

 :در را کامل باز کرد او

 .افرا خانمه -

 .آمد و از کنار افرا گذشت رون یاز خانه ب و

 :لبخند زد د،یکه افرا را د خانمجه یخد

 ؟ی اِ، سالم. خوب -

 ؟یسالم. ممنون. شما خوب -

 .را پا زد و رفت شیهاکفش  وسفی

 :در جواب افرا گفت خانمجه یخد

 .قربان یت -

پ   افرا پ  ی رو  شی بساط  گاز  گذراند.  نظر  از  را   یِکینک ی او 

سرکه و   ی دبه  ر،ی بزرگ ش   گید  کیخاموش کنارش بود و  

آن   ی بود و رو  یظرف آبکش   شی که رو  یکیظرف پالست  کی



1235 
 

داشتند. خد  سه،یک  کیهم   قرار  در   خانمجه یمقابلش  مالقه 

ش لطف    ر یش  ی بستهدلمه   ی هاتکه   چرخاند،ی م  ری ظرف  به 

ر م  اسرکه  تو  کردیجمع  ما ختیریم  سه یک  ی و   عی. 

 .شدیم  ی جار  یک یبه ظرف پالست   سهیک   ریاز ز  ی اشده رنگیب

 :زدلبخند  افرا

 ؟ ی ریگی م ری پن ی دار -

 :سر تکان داد جهیخد

  لو یدو ک  نمی. ببدمیزرهال خراز خاله   ریش  لویده ک  هیآره.   -

 رم؟یازش بگ تونمیم ری پن

 زنه؟ی نم ریزرهال پن خود خاله  -

نم - بابا.  کل  صرفهینه  بشه جمع کنه، همه  ریش  ی براش  ش 

 .ری پن  لویچهار پنج ک

 .هوم -

 :برداشت ی نیس ی ها را از تواز ظرف  یکیگفت و بعد   افرا
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 ی نذر هینپختم.  اد یزرده... ببخش، من زشله کمه ی نیخاله ا -

 .هاستهیهمسا ی در حد پخش کردن خونه که؛یکوچ

دست  جهیخد متوجه  تازه  انگار  با   ی هاکه  بود،  شده  او  پر 

 :برخاست یدستپاچگ

 .ی شاءاهلل. خوب کردإناِ اِ، دستت درد نکنه. قبول باشه  -

 کهیی حرف زدند و بعد ازآنجا  گرید  یرا از افرا گرفت، کم  ظرف

 .کردند  یهردو کار داشتند، خداحافظ

ن  کم به   زه یبرخورد سنگر  ز یت  ی بعد بود که صدا  ساعتم یاز 

جاو  ،یفیس  ی خانه  ی ررفته زهوارد   ی دروازه  جا    دیقلب  از  را 

  حالنیدر زدن ساده بود. باا  کیفقط    نیچرا. ا  دیکَند! نفهم

از دلش گذشت.    ی قو  یدر زدن ساده، حس  نیانگار همزمان با ا

 .و شوم ی قو یحس

که    یمرگ  ی بود؛ فرشته  لیسر حضور عزرائ  ریاش ز همه   دیشا

و کار را تمام   زدی م  ی سر  آمد،ی م  یبر دزدکبا هر نفس صنم
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م البد  رفتی نکرده  حاال  بود!  آمده  خانه  در  تا  البد  حاال   .

 !اجازه گرفته بود ییکار را تمام کند و با صدا خواستیم

جاو  ب یعج بود.  مسخره  معنو  دیبود.  آدم  نبود.   اتیهرگز 

بار آخر است.   گرید  نیجداً به دلش افتاده بود که ا  حالنیباا

 ...صدا نیو ا

دروازه بود!   ی فقط صدا  نیاش بود؟ اماند. پوزخند زد. چه   یآن

کجا بود آخر؟ او اگر هم    لیپشت آن! عزرائ  ینشان حضور آدم

 گرفت؟ یو اجازه م زدی بود، اگر هم وجود داشت، مگر در م

  نی. پاک عقلش را باخته بود! ادی پر  رونیب  شی از گلو  ی اخنده 

باز به  و  ا  ی نشستن  کردن،  نگاه  کشنده   نیمرگ   ی انتظار 

  ل ی را شکل قاصد عزرائ   ی زیمستأصل، باعث شده بود تا هر چ

  ی فرشته  ی نعره   ی و او آن را صدا  آمدی . رعد مردی در نظر بگ

. دیدی شدن کار م  م و او آن را تما  دیباری . باران مدیشنی مرگ م

 ...و او  زدی در م  یحاال هم کس
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 !شده بود وانهیکه پاک د آخ

 واریبرخاستن دست به د  ی تنش خشک شده بود که برا  چنان

متعجب   ی اهیثان  ستد،یبا شیپاها ی توانست رو یگرفت. و وقت

انگار واقعاً باورش شده بود که به ستون   ل یتبد  یسنگ  ی شد. 

 !استشده

دوباره داشتند در حدقه   شیهابر نگاه کرد که چشم صنم  به

بار آخر    نیا  یعنی.  شدیم  انینما  شانی دیو سف  رفتند ی پس م

 دند؟ یچرخیکامالً م شی هامردمک یاهیس گریبار د نیبود؟ ا

سنگِ    رمردیشده بود. پ  یکی  وارینگاه کرد که با د  یمحرمعل  به

 ا ی  کشدی حتا شک داشت که نفس م  د یجاو  سنگ بود انگار.

 د؟ یکشینه. نفس م

  ” برو“برود. ناگهان از دلش گذشت:    رونیتا از سالن ب  دیچرخ

 .دیچی کلمه از دلش گذشت و در سرش پ نی چرا ا دیو نفهم



1239 
 

ب  از که  ح  رونی خانه  کمال  در  هوا  رتی زد،  کرد    ی احساس 

تر است! چطور  داخل خانه گرم   ی آزاد، از هوا  ی ابر   ی کرده بغض

 ؟یعنیدر کار بود   یلیممکن بود؟ واقعاً حضور سرد عزرائ

اولش کسبه طرف دروا   گنگ را که گشود،  را    یزه رفت. آن 

که پشت در بوده، از تعلل    ییخدا  ی . فکر کرد البد بنده دیند

کرده کس گمان  ن  یاو  نظر  ستیخانه  از  را  عادت کوچه  به   .

. لبش کج دیو قدبلند را د  ی چادر  یگذراند. چند قدم دورتر زن

 بود؟  نیهم شد.

 :گذشت ش یپ یقدم

 خانم؟ -

 .و برگشت ستادیا افرا

 ندیایب  مقدمهیبود که ب  هایعادت زمستان  نیجا خورد. ا  دیجاو

 !خانه را بزنند؟  نیو در ا
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نفهم  افرا واقعاً  ا  شی هاقدم   ی زیچبود چه   دهیکه  به   سو ن یرا 

اضافه تا سهم  بود  ب   هیمرض  ی آمده کشانده  منزل    اوردی را  به 

کرده    کیرا تحر  اسیال  د،یجاو  کهنیبود از ا  خبریو ب-  یفیس

ندارد.   ی مرد اعتقاد  دانستی. م دیاز جاو  دی، چشم دزد-بوده

نگاه کرده بود،   ی نیس  ی توبه تنها ظرف مانده    یوقت  حالنیباا

اهل    یفیخانه. س  نیاهل ا  ی برا  اوردشیبه دلش افتاده بود ب

 پدربزرگ و مادربزرگش چه؟  ی نبود، درست. ول غمبریخدا و پ 

بود. از اضطراب    مانیکل از آمدن و در زدن پشحاال به   البته

دست  ایتمسخر   مرد،  بد  را   خی  شیهافکر  خود  بودند.  زده 

به در، با   دنیبار کوب  کیکه چرا بعد از همان    کرد ی سرزنش م

 نشده بود!؟ بیسرعت غ نیآخر

 .چیه  گر؟یکرد د شدیرا کنار گذاشت. چه م د یترد هرحالبه

 ره ینشان دهد. خ  ی و عاد  ی کرد خود را جد  یرفت و سع  شیپ

جاو نگاه  به  بد   دیشد  تکان  چرا    ی و  بود؟  مرده  مَرد  خورد. 

 و ترسناک بودند؟  رنگیب همهن یا شیهاچشم ی خاکستر
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باعث شد لحنش دستپاچه   نیاز هول حبس ماند و هم  نفسش

 :نظر برسدبه

 .سالم -

 :زد  دشخنیزرد انداخت و نبه شله ینگاه دیجاو

 .سالم -

جا  گرید  افرا به  نکرد.  نگاه  او  چشمان    یقهی  یحوال  ییبه 

 :را سمت او گرفت  ینیشد و س  رهیخ  راهنشیپ

مکهیکوچ  ی نذر  هی - ممنون  بخوا  شمی.  مادربزرگتون   د یاز 

 .پسر منو دعا کنن

فقط توانست زهرخند    یدلش خواست بلند بخندد. ول  دیجاو

 :بزند

 .داره االن از ی دعا نمادربزرگم خودش به  -
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پر  ی ابروها باال  بدندیافرا  صنم  خبری.  حال  از  درواقع بود  بر. 

او را ندتابه   ن یدر ا  یفیس  دانستیبود. فقط م  ده یحال اصالً 

 .دارد  یخانه پدربزرگ و مادربزرگ

 :دیپرس  محتاط

 اومده؟   شیپ یمشکل -

را    ی نداد. ظرف نذر  یچانه جمع کرد. جواب  یبا افسردگ   دیجاو

 :داشت و باال آوردبر

 .ممنون -

فکر کرد،    نی! افرا به اآوردیجا نمتعارفات معمول را هم به   حتا

 .و سر تکان داد  دیلب گز

 ...که برود اما د یچرخ

ا  ی خودی ب  شی هاقدم   دیشا شا  امدهین  نجایتا  نه؟   د یبودند، 

گلو   یحرف گ  ی در  س  ریناخودآگاهش  به  که  بود   یف یکرده 

 نه؟ د،یبگو
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 :و گفت ماند

 .یفیس ی آقا -

 :نرفته برگشت دیجاو

 بله؟  -

به چشم  افرا نگاه کند. کم  ی هادوباره جرئت کرد  رنگ    یاو 

انگار    یو راست  دند؛ یرسی نظر مگرفته بودند اما هنوز مرده به 

 !آنچه بهشان رنگ داده بود، درد بود

 :دهانش را فروداد  آب

 ...جنگل... اون حرفا... من ی اون روز تو -

 :و معنا زد رنگیب ی لبخند

درمورد شما داشتم. اما   ی از اون حرفا قضاوت بد  ش یمن پ -

. نیفقط هم  م؛ی که ما با هم فرق دار  نهیا  هیقض   دمیبعد فهم

 ...وگرنه



1244 
 

چشم از او دور داشت.    . دیر را دانتظا   دیکرد و در نگاه جاو  مکث

 :را به دست چپش گرفت. گفت   ی خال  ینیانداخت. س  نییسر پا

  ” تعارفی رها و ب“ ظاهر به قول شما    نیپشت ا  دم یوگرنه فهم -

هست    ایری و ب  کرو یمرد صادق    ه یهم ترسناک،    یو البته کم

 ...که من

و زمزمه    دیسر کش  ی اش را رورفته دست راست چادر پس   با

 :کرد

 .کنمی م یخوشبخت  ی براش آرزو -

گذشت.   دیجاو  ی که تن چادر خورد، درست از کنار پاها   یموج

 .شدی استوار دور م ییهاقدبلند بود که با قدم  یبعد، فقط زن

بود و   ستادهیدر کوچه نبود، ا  گریکه افرا د  یحتا تا وقت  دیجاو

 !کرد ی کردن و رفتن باشکوهش را تماشا مپشت 

 .د یتکان خورده بود جاو  دلش
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ناگهان او   ی هاخاطر حضور و حرفچند برابر شده به   یجیگ  با

پرصالبتش- رفتنِ  آن  درحال   -و  و  بست  را  به ظرف    کهیدر 

آن را به آشپزخانه برد و در   کرد،یدستش نگاه م  ی زرد توشله

 .گذاشت  خچالی

 کیدر خانه را باز کرد، کامالً و واضحاً رد شدن موج    کهن یهم

سرمااستخوان  ی سرما کرد؛  احساس  تنش  از  را   ی سوز 

 !سر بودزن قدبلند چادربه   کیرفتن    هیکه شب  ی سوزاستخوان 

 .د یدلش بد افتاده بود جاو به

بود که همراه در زدن افرا،    لیعزرائ   ؟یعنیدرست بود    فکرش

  ایبار کار را تمام کند؟    نیتا ا  دیآیخبر داده بود که دارد م

 کهن یو هم   گرفتیمرگ را م  ی فرشته  ی او جلو  ی حضور زنده 

 گذاشته بود...؟  رونیسالن ب  نیپا از ا

 انیرفت. از م  شی بر پدهانش را قورت داد و تا بستر صنم   آب

را   دیسف  ی دو گلوله  شدیتنها م  رزنیپ  ی بسته مهین  ی هاپلک 
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تمام به    ی قهیده دق   ی اندازه به  د یشا  دیجاو  اش؟نه ی. و سدید

 ...ماند اما رهی مادربزرگش خ ی نه یس

پ  یشل شد. خال  تنش اما  برداشت  تاب  افتادن،   شی کرد.  از 

 ...که ی بردست چپش را ستون کرد کنار تشک صنم 

  روز یکه از د  ییکنج سالن. جازور کشاند سمت سهرا به   نگاهش

بهش    ی زیو چ  کردی و بلند م  دادی را تکان م  یهر بار محرمعل 

ثان  خوراند،یم دو  آنجا   کرد،یم  شی رها  هیتا  به  سکوت  در 

 .شدیخودش جمع م ی و تو  گشتیبرم

  ه یتک  واریبه د  ر ینگاه کرد. سر مرد پ   یفیس  خانی محرمعل  به

از    شی هاداشت. پلک  باز بود. صورتش  بسته بودند و دهانش 

 .بود دتریها هم سفقله  ی برف رو

 .تمام

  مرده م ین  ر یدو پ   ی زنده   ی مرگ منتظر مانده بود تا نوه  حضرت 

 ...غافل شود و بعد ی الحظه 
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خداحافظ  حضرت  فرصت  تا  بود  مانده  منتظر  از    ی مرگ  را 

 ...و بعد  ردی بگ دیجاو

 .تمام

 ”هفدهم  فصل“

را با   اشی ابغل احسان. توپ رنگارنگ پارچه   ی بود تو   نشسته

م   انیم  یحواسیب روبه  فشردیدستانش  به  خو  بود.   رهیرو 

م  شی هالب برق  نگاهش  و  بودند  باز  توجهش  زدیبه خنده   .

 ی وسال خودش بود که موهاسنهم  یکامالً به دختر کوچک

خرما و    ی ور  ایبودند    ختهیر  اشیشانیپ   ی تو  رنگشیی نرم 

ب متر    نظمیسرش  چند  دخترک  بودند!  برخاسته  هوا  به 

رو طرف آن خانواده   ی راندازیز  ی تر،  بود، کنار  نشسته  اش 

نگاه  یعروسک لحظه  چند  هر  داشت،  دست  آر  یدر    ن یَ به 

ک  انداختیم انگار خجالت  بعد  ه  دهیشو  با  سر    جانیباشد، 

س  انداختی م  نییپا به  را  عروسکش  که فشردیم  نه ی و  او   !

 .دیخندیباصدا م  نیَآر د،ی کشیم ت خجال
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 ی بود که دو کودک را با لبخند   ی اقه یچند دق  یو عل  احسان

م علدندییپای پرمعنا  ن  کینزد  ی.  به  رو  در   مرخیاحسان،  او، 

 ی را رو  ش یهارا جمع کرده، آرنج  شی نشسته، پاها  نیزم   بیش

گذاشته و انگشتانش را درهم قالب کرده بود. با لذت   شیزانوها

 .کرد ی به پسرش نگاه م افتادهنی چ ییهاو پلک 

  ن یَگوش آر  ریز  طنتیاش گرفته بود. با شخنده   یاحسان حساب

 :گفتیم

 پسر؟ هوم؟  یزنی م دیدختر مردمو د ی دار -

 !دیخندیزده م او ذوق  و

گوش    ر یانداخت و باز ز  یبه عل  یچشم نگاه  ی از گوشه   احسان

 :زدیپچ م اشی درآوردبا آهنگ من نیَآر

دسته  - بهار   ه ی  یطرفاون   ارت،یز  میااومده  یجمعامسال 

لبخند    ی دختر ما  پسر  به  بود  نشسته  بامحبت،  و  خوشگل 

 ... آره؟ زدیم
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از لحن شعرگونه  نیا  نیَآر او کوتاه و متعجب نگاهش    ی بار 

  ره یبه احسان، به خ  تیاهمی. بعد اما، ب دیکرد و دوباره خند

 .سال خودش ادامه دادنگاه کردن به کودک هم 

اش  بچه   دانستی. مکردی را واقعاً شاد م  یاو دل عل  یرگی خ  نیا

نگاه    ییبه آن دختر موخرما  ی باز و هم   ی دارد به چشم کنجکاو

بااکندیم بگ   ی جلو  توانستی نم  حالنی.  را  به    رد یخودش  و 

 ی جد  ِیکه پسرش جد  ی فکر نکند؛ به روز  نشیَبزرگ شدن آر

به    شی خواست برای و از او و افرا م  داد یم  ی دل به دل دختر

 !بروند ی خواستگار

 ن ی . زودِ زود. اگذشتی . زمان زود میلیبود آن روز؟ نه خ  دور

 ی زدنبرهم به چشم  و،دریسف  ی مواه یس  چشمِاهی س  نِیری پسر ش

 .قطعاً شدیم ل یباالبلند و رعنا تبد یبه جوان

قدر  ! چهخواستی او م  ی قدر خنده براچه  یآخ... آخ که عل  و

چه   ،یسالمت   ،ی شاد چ صبر...  برا  ی زهایقدر  او   ی خوب 

 !خواستیم
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کنج لبش    ی محوخند  شانیرون یکه نمود ب -افکارش    ی رشته 

با سه   ینیس  کی گسست. دختر جوان    هیرا آمدن مرض  -بود

آش  خظرف  داشت.  دست  در  متوجه    یلیرشته  هم  زود 

 .شده بود نیَآر ی هاخنده خنده 

 دن یپا نشست و راه د  ی احسان رو  ی جلو  طنتی و ش  شخندین  با

کارش البته واکنش پسرک   نیرا سد کرد. ا   ییدختر موخرما

کرد با کشاندن خودش به    یتدا سع اب  ن یَداشت. آر  یرا در پ

. نشد اما. ندیچپ و راست، از کنار تن او دوباره دوستش را بب

 :دپس شروع کرد به اعتراض کردن. اخم کرد و داد ز

 .. اَیآ آ! ض -

 :گفت یشی نما یگذاشت و با اخم نیرا زم ینی س هیمرض

 !ادبیب ی برو خودتو دعوا کن پسره  -

 :دهانش مشت و چشم درشت کرد ی را جلو   دستش

 ؟یزنی م دیاِ اِ اِ اِ، دختر مردمو د -
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گونه  اشخنده  به  کش  نیَآر  ی گرفت.  پسرک   دیانگشت  که 

پس  و  برد  عقب  را  سسرش  به  خورد  احسان.   ی نه یسرش 

 :کرد و خواند  ری را ز  شیصدا

 !یقدر نادون پسر، چه   ی تو زوار“ -

 ”؟یچرونکه چشم  ا ی ارتیز ی اومد

اش را پشت مشتش پنهان کرد و در آن حال که خنده   یعل

احسان به    یپنهان  ی ره ینگاه خ   رفت،ی کلنجار م  نیَبا آر  هیمرض

. او گردن دیباال پر  شی ابرو  کیدختر جوان از نظرش دور نماند.  

. کردی نگاه م  هیلب به مرض  ی گوشه  ی کج کرده بود و با لبخند

 در دلش بود؟ ی خبر

از    هیمرض دست  آرسربهباالخره  با  گذاشتن  برداشت.   نیَسر 

را به دستش دهد و   یعل  ی رشتهتا سهم آش   دی کنار کش   یکم

 :حال غر زددرهمان
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! خانن یَآر  کنهیسوسکمون م  ن یخاطر تو امام حسامروز به  -

 .گفتم یک نیبب

ب  ی خنده   پق اشاره دی پر  رونیاحسان  آهنگ    هیمرض  ی .  به 

از فکر هم خبر داشته    کهنیبود که هردوشان بدون ا  یمبتذل

 !خوانده بودند رییو تغ  ی کاردست  یباشند، با کم

 :گرفت هی ظرف آش را از مرض یعل

 ممنونم. افرا کجاست؟  -

  ن ی که نذار  نیبخور  نیَکرد با آر  دیداد و تأک  نمی موند کمک. ا -

 .بخوره ادیز

وقت  یعل داد.  تکان  رف  کهی سر  پسرش  تا  را نگاهش  او  و  ت 

 :زد ی اخنده تک  د،یدوباره مشغول نگاه کردن به دوستش د

پسر االن انقدر حواسش پرته که اصالً آش براش مهم    نیا -

 .ستین

 :سر تکان داد هیمرض
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 !قاشق بره تو چشمش  ترسمیآره. م -

را از آغوش    نیَ آر  ه،یکه مرض  یوقت  دندیخندیتر مبزرگ   سه

. بعد هم دختر جوان کنار  کردیمنتقل م  یاحسان به آغوش عل

 .احسان و رو به او نشست

بودند، ش  ییجا برا  داربیکه  که  به  ن یهم  ی بود.  احسان  جز 

پهلو مجبور شده بودند به  هیو مرض  یپشت به درخت داشت، عل

 .فتندیتا ن نندی بنش تیپشت به جمع  ای

زود از دهستان راه    یلیته. صبح خبود. کم از ظهر گذش  عاشورا

تن    ی رو  ی سخت در راه  ی رواده یافتاده و بعد از دو ساعت پ 

همه که  سرباالکوه  مال  ییاش  رسو  بود،  به   دهیرو  بودند 

 .جنگل رخ نهان کرده بود نی که ب  یقدمگاه

  ر ی گاه درخشش سقف آن را زگه  شدی فقط م  دی شا  نییآن پا  از

باال، دو ساختمان   نیا  ی. ولدیکه امروز نبود، د  ی دینور خورش

بود   شدهی اتاق کوچک بازساز  کی  یکیکنار هم قرار داشتند.  
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د برا  شکللیمستط   ی امهمانخانه  ی گریو  بزرگ  نسبتاً   ی و 

 .شدندی و شب ماندگار م آمدندیکه م یکسان

صاحب    ی دیس  ای. گوگشتیقبل برم  ی هابه سده  نجایا  ی جراما

 ن یدر ا  یو مدت  ختهیمنطقه گر  ن یبه ا  فهیکرامت از جور خل

کرده و گردنش   ش یدای ساکن شده بود. بعد پ  ی کوه، دور از آباد 

اش اما . کلبه دانستینم  یرا زده بودند. جسدش کجا بود؟ کس

 .شده بود بیتخر  نزمادست ها پابرجا مانده و بعد به تا سال 

 د ی وقت بود که سها گذشته بود تا صد سال قبل. آنسده   بازهم

  ی اطراف، خواب آن علو  ی از روستاها  یکی  یاز اهال  ی نظرپاک 

را نشانش داده و خواسته    نجایبود که ا   ده یگردن زده شده را د

روز به دل    کینظر هم  پاک   دی بسازند. س  شیبرا   ی ادبودیبود  

اکوه و جنگل زده   تا  بقا  هباال آمد  نیبود،    ی آلونک  ی ایبود و 

ا  دای را پ  رفتهن یازب قدمگاه را ساخته   نیکرده بود. پس همو 

 .کرده بودند ی او را هم مردم بازساز ی بود و باز ساخته 
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و دور هم جمع   آمدندی م  ادهیرا دوست داشتند. پ   نجای ا  یاهال

. کردندیم  ی. قربانپختندیم  ی . نذرکردندیم  ارت ی. زشدندیم

محوطه   ا ی. شب کنار هم در مهمانخانه  نشستندی دور آتش م

زدندیخوابیم و  سکوت  در  اطراف   ر یگنفس  ییبای.  جنگل 

 آمدندیم  ود،ب  ی . اگر سال، سال خشکزدندیگروه قدم مگروه 

و هنوز    دندیکشی م  ”النیشِ“و    خواندندینماز باران م  و   نجایا

تقردی ترکیم  برنگشته، دل آسمان  شان یهابه خانه   باً ی. همه، 

روستاها  ی همه  ا  ی مردم  از   یخوب  ی هاخاطره   نجایاطراف 

 .داشتند 

آن   و قسمت  هم  ب امروز  که  بودند  شده  پدربزرگ ندیایها   .

 ی دو تا از رفقا  ی کیبود و با    دهیاحسان وصف قدمگاه را شن 

ب  میترش تصمسرحال  بود  بب  نجایا  دیایگرفته  . احسان ندی را 

 ه یداده بود و مرض  ه یبه مرض  شبیکوتاه امروز را دهم خبر سفر  

گرفته بودند   میم تص  کبارهی  ی. بعد همگخانمجهی به افرا و خد
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ها، افردا  جز جمع آنبودند که به   دهیهمراه شوند. باال آمده و د

 .اندبوده  نجایا شیاز شب پ  ی گرید

مهمانخانه   حاال محوطهقدمگاه،  و  با    شیروروبه  ی اش  که 

کنار    بهیدرختان جنگل احاطه شده بود، شلوغ بود. آشنا و غر

ها نماز خوانده  کرده بودند، نمازخوان  ی را عزادار  یهم ساعت

دوستان خود جمع شده بود.    ای با خانواده    یبودند و بعد هرکس

 ی . عده کردندیم  میهمه تقس  نیعده هم نذر داشتند که ب  کی

  به ی هم باشد که صاحب نذر غرم  شانیبرا کهنی ایهم ب  ی گرید

 .ها بوداز آن  یکی. افرا کردندیها کمک ماست، به آن

هم خورانده بود.   نیَسهمش را خورده و به آر  ی رشته آش  یعل

نق گذاشته بود و مدام به پسرک بنا را به نق  کهیی بعد، ازآنجا

بسته    ییموخرما  ی دخترکوچولو و  باز  را  مشتش  و  اشاره 

ز  کرد،یم کنار  و  با   ی خانواده   راندازیپا شد  و  رفت  دخترک 

 :دی پرس  ییخوشرو

 کنه؟  ی پسر ما با دختر شما باز نیا شهیسالم. م -
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بود که مادرش    دایبود و پ  ییکه مراقب موخرما  یجوان  دختر

  ی نگاه کرد و بعد وقت   یبه باال متعجب به عل  ن ییاز پا  ست،ین

  یتا عل  دیکنار کش  یبا لبخند کم  د،یدو کودک را د  اقیاشت

 :را کنار دوستش بنشاند  نیَبتواند آر

 سالم. آره، چرا که نه؟ -

که    رانداز،یز  ی لبه   ی هم با لبخند جواب او را داد و نه رو  یعل

 ینشاند و با لحن  ییموخرما  کی را نزد  نیَرکنار آن نشست. آ

 :دیمهربان و پدرانه از دخترک پرس

 شما؟ هوم؟  هی. اسمت چیسالم خانم -

آر  کودک به  م  ن یَچشم  باز  خواستیداشت.  او  کند،    ی با 

همان    یوقت  حالن یتر او جواب دهد. باابه بزرگ   خواستینم

مراقب ز به عمو. “گوشش گفت:    ریدختر جوان  اسمتو   ” بگو 

 :پراند  یزبانتوک

 .مَس -
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 م یکار برده بود، مکه او کنار هم چسبانده و واضحاً به   یحرف  دو

دنبال  الف هم به   کی اسم    نیاما حس کرد ا  یبودند. عل   نیو س

را زمزمه ندارد که دخترک آن  با  به   ینگاهمیوار گفته. پس 

 :دیمراقب، پرس 

 مهسا خانوم؟ -

 :کرد دییجوان تأ  ردخت

 .من مهساست ی آره، اسم دخترخاله  -

که پسرک اصالً خوشش    دیرا کش  نیَبلندش لپ آر  ی هاناخن  با

 :و کودکانه کرد  ریرا هم ز  ش ی! صداامدین

 آقاپسر؟  ه یاسم شما چ -

 توجه ی و ب  دیاش کشدست به گونه  یاخم کرد، با تخس  نیَآر

 :به او، با لبخند توپش را به طرف مهسا گرفت

 .اَ -

 :دی کش ییبه سر موخرما ی. دستدیخند یعل
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 .نه یَپسر ما هم اسمش آر نیا -

م”من“  گفت،ینم به   ”ما“:  گفتی؛  اچون  کلمه    نینظرش 

دروغ هم نبود.    حالن ی! بااکردی اش را گنگ منسبتش با بچه 

افرا   ی . براکردیدور نم خواهرزاده    کی  ی اندازه را هم به   نیَآر

 !شدی هم دردسر نم

به باال و   ن ییبود، از پا  دهی که اسمش را از زبان پدر شن  پسرک

نشسته بود، نگاه کرد. چشمانش معصوم    یسرش که علپشت 

 :و متعجب بودند 

 آ؟ -

 :افتادند. سر باال انداخت و لب زد نیچ یعل ی هاپلک 

 .کن ی باز -

 .اش را کوتاه نوازش کرد بچه  ی موها ی رو و

باز  ی اقهیدق هم  با  کودک  دو  هم کردندیم  ی بعد،  با   .

خالصه دندیخندیم زبان  به  هم  با  کودکانه.  حرف  وار  شان 
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: دیگرفته بود بگو  ادیسرعت  طبق معمول به  نیَ. و آرزدندیم

رو  ”مَش“ هنوز  پسرک  سخت  اسم  موخرما  ی اما   ییزبان 

 !ننشسته بود

باهوش بود. خت. بچه لبخند داش   یعل . برعکس  ادیز  یلیاش 

 ی هاهم کلمه  ن یَآر  آمدند،یبه زبان م  رتریمعمولِ پسرها که د

 گرفت ی م  ادی  ی شتر یب  ی هازود کلمه  ی لیبلد بود، هم خ  ی ادیز

م هم  برساند.    توانستیو  مخاطبش  به  درست  را  منظورش 

 .بود واقعاً یرکیمعصوم ز  ی بچه

چپش از زانو  ی راستش دراز بود و پا ی از او برداشت. پا چشم

سرش . تنه عقب برد و دستانش را پشت نیزم  ی رو   دهیتا و خواب

 .ستون کرد

پاطرفآن  ی مترمین از  زم درازشده   ی تر  به    ی کم  زی خ  ن یاش 

چندان تند نه  ین ییسرپا  نیا  ی . بعد، در انتهاداشتی برم  نییپا

جد هم،   ،ی و  آن  پس  از  داشت.  قرار  قدمگاه  ساختمان 

پ   ی هادرخت  البه   دا یقدبرافراشته  از  و  وبرگ شاخ   ی البودند 
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 لومترها یکرا تا    یگسترده و شگرف  ی منظره   شدی ها هم مآن

بود و کوهدیدورتر د شانه و درخت و خانه. بهشانه  ی ها. دره 

 یبرا   د،یوزیکه م  مینس  یعنیابر هم نبود.    یآفتاب نبود. ول 

و    ی و روشن و بعد دوباره خاکستر  شدی جا زرد مهمه   ی اه یثان

 .بود یخنک ی . هوای ابر

کودکش   ی عل  ی هاچشم به  دوباره  و  کردند  را طواف  منظره 

 .بود و فارغ از جهان ی برگشتند. سخت سرگرم باز

 .مرد، محوخند شد لبخند

پسرک تا کامل شود.    ی ماهگسال... فقط مانده بود دوازده  کی

مآن درحالسالهک ی  شدی وقت  موقع   یعل  کهی.  بود  ممکن 

 .تولدش کنارش نباشد نیاول

! حضور  شدیم  طورن یا  دیشدند. نه، نبا  کیهم نزدبه  ش ی ابروها

تولدها به  نشیَ آر  ی در  بود.  او  ا  وجهچ یهحق  از  حق   نیهم 

 .گذشتینم
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پ  ازدهی ه  ش ی ماه  موقع  آن  تازه  بود.  نگذشته  و   دهیا  چیهم 

بچه  ی ریتصو گاز  وطن.  از  بود  دور  نداشت!  حتا    ریاش  بود. 

فکر   یپدر شدن ناگهان  نیبه ا  یوحسابدرست   کرد یفرصت نم

باا تنهاگه   حال ن یکند!  سکوت  توسط  که   ی خانه   ی گاه 

را    دهشگلوله   ین یجن   کرد یم  یسع  شد،ی م  دهی بلع  اشی اه یعار

 .شکم افرا تصور کند ی تو

 !بود  زیانگشگفت

 ی المنتظرش باشد، از البه   یکس  کهن یکوچک، بدون ا  ی ابچه

کرده   اثری پدر و مادرش را ب  ی ها ی ریشگ یاحتمال، پ  عالمهکی

وجود آمده ها بهآن  ی از وجود هردو  یکوچک  ی هاو از جمع ذره 

حتا   یعل  ی نبود، چه بود؟ پسرکوچولو  زیانگاگر شگفت  نیبود. ا

 !بود تخس ییزنده باشد، جنگجو کهن یقبل از ا

بب  سر ره یخ  ی جنگجو  نیا  خواستیم  یعل  و واقعاً ندیرا   .

 !ندی که او را بب  خواستی. واقعاً مندیاش را ببکنجکاو بود بچه
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خانمم چند روز “ با رابطش تماس گرفته بود. گفته بود:    پس 

 ران یم اموقع تولد بچه   خوامیو من م  کنهیوضع حمل م  گهید

 ”.باشم

ماهرفتندیپذینم ا.  حاال  بود.  شده  او  نفوذ  صرف  وقت   ن یها 

هز  ی برا  اشکباره یشدن    بیغ هم  روز،   ی ادیز  ی نه یدو سه 

شکاف هم  و  برا  کردیم   جاد یا  یداشت  جلوه    یمنطق  ی که 

  .ختندیریم یقیدق ی برنامه  دیدادنش و بو نبردن سوژه با

حق    ن ی. اندیپسرش را بب  خواستی نبود. او م  ایبکوتاه   یعل  یول

 توانستی. نمندی اش را در روز تولدش ببمسلمش بود که بچه 

 .او را از دست بدهد ی هانفس  نیاول

منف   یوقت  پس جواب  درخواستش  به  با   یرابط  بود،  داده 

 دونمیمحسن! نم  نمیمو بببچه   دیمن با“گفته بود:    تی عصبان

برام مهم ننی کنیم  کاریچ . من درهرصورت ی چطور  ستی . 

بببچه   دیبا انمیمو  وگرنه  بدونتموم  تویمأمور  نی.  . نی شده 

 ” .ستیباشه برام مهم ن یحکمشم هرچ
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که او   شی هاآخر زده بود اما هم خودش و هم مافوق  میس  به

م نم  دانستندیم  شناختند،ی را  تمرد  بااکندی که   حال نی. 

  ک یبار بعد مشخصات    ”محسن“کارساز بود.    دشیو تأک  دیتهد

 ” .با ما شهیبرو فرودگاه. بق“قرار را بهش داده بود: 

دند،  که بهش داده بو  یطبق دستورالعمل  قاًیرفته بود؛ دق  یعل  و

 ی کیسر. پشت    ی رو  یو کاله کپ  یسرتاپا مشک  ییهابا لباس 

و منتظر نشسته بود.   نهیسبهفرودگاه، دست  ی کافه  ی زهای از م

 .زدیپوستش موج م ریز  یبی غر جانیه

سپرده    لشیها قبل به وکنمانده بود. ماه  خبریوضع افرا ب  از

و تمام مدارک طالق را    ندیخطبه بنش  ی او پا  ی جابود تا به

 ل یافرا اما وک  ی رفته بود. خبر باردار   تیامضا کند. بعد به مأمور

اش را  که خود او شماره   یکس-  یرا واداشته بود تا با همکار عل

.  رد ی تماس بگ  -داده بود  یانبه سبح  ی ضرور  ی هاتماس   ی برا

در   ی ابود که بچه   ده یدورتر از وطن فهم  لومترهایک  یپس عل

 ک یکودک بود که هر چند وقت    نیواسطه هم و به   راه دارد.
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 حالنی. باارساندندیاز وضع افرا بهش م  یکوتاه  ی بار خبرها

 . ...بود چون ده یاو نفهم ی های زن و سخت راتییاز تغ  چیاو ه

 !بود افرا  دهی چه کش  یراست

کامالً  گری که حاال د دییرا پا نیَداد. آر  رونیرا محکم ب نفسش

اسباب  به جان  افتاده بودند  و   ی های بازبا مهسا دوست شده 

نگاهش،    ی! لبخندِ رفته، در تضاد با درد و افسردگشانچاره یب

 .به لب مرد آمد

تو  آن فنجان  ی کافه  ی روز  با  پ  یفرودگاه    ش یرو  شیقهوه 

خاص ذهنش   جانی. آن ه دییپای وآمدها را منشسته بود و رفت

فکر هر  از  باا  یخال  ی را  بود.  حواسش    زه یغربه   حالنیکرده 

 .جمع بود

زن  یقیدقا که  بود   کهیدرحال  ،یآبو چشم  مواه یس  یگذشته 

 :او آمده بود  زی به تن داشت، کنار م  یمشک  ی و دامن  راهنیپ

“Bonjour ” 
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او اشاره    ی روروبه  ینگاهش کرده بود؛ بادقت. زن به صندل  یعل

اجازه داده    یعل  ند؟یآنجا بنش   تواندیبود که م  دهی کرده و پرس

 .بود

 !شده بود ری جاگ مایبعد در هواپ  یساعت و

رس  شبِمهین  به مستق  دهی تهران  را  او  هم  بعد  به   م یبود. 

 .برده بودند مارستانیب

هنوز نتوانسته بود پسرش را   یبود ول   دهیها درد کشساعت   افرا

 ی سالن انتظار بود و مغز  ی هایصندل  یعل  ب ی. نصاوردیب  ایدنبه

تا بتواند بخوابد!    دادیوانم  یکم  ،یو بدحال  یکه باوجود خستگ

که نه ماه   ییبه افرا  مان،یاش به پشت آن در، به اتاق زاهمه 

 .کردیفکر م آمد،یکه نم ی بود، و به پسر  ده یتمام او را ند

  ن یَجا تمام شده بود: آر  کیباالخره    ی. ولآمدی کش م  انتظار

 .متولد شده بود
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 یِاش را بغل گرفته بود. علبچه   مارستانیب  ی در راهرو   یعل  و

ه خواب  ی خسته  آرام،    ی زده جان یآلودِ  بدحالِ    ک ی مضطربِ 

  ش ی بازوها  نیکرده را برنگ پف کوچک سرخ  یل یخ  یلیخ  ز یچ

 !چسبانده بود  نهی گرفته و به س

 .بود  زیانگشگفت

تکان   ش یهاو لب   دیکشی کوچک که نفس م  ز ی حاال آن چ  و

زشتش کرده بود،   یحساب  اشی شانیپ  ی و اخم رو  خوردندیم

دوازده  اولِ  به  عاطفه  دیرسیم  یماهگداشت  و  هوش  اش و 

 .کردیسرعت رشد مبه

ا  زیانگشگفت به  نیبود.  سادهکودکِ  معصوم،   ی نظر 

بود؛ که   دهیبه عمر خود د  یبود که عل  ی زیچ  نی زتریانگشگفت

 !... آخنیَبچه... آر نیدر تمام عمر خود خلق کرده بود! ا یعل

دوباره به فرانسه    یعل  کهی آغوش، وقت  نیاز آن روز، آن اول  بعد

گاه نبود. بهفکرِ گاه  کی  شیبرا  نیَآر  گریبازگردانده شده بود، د
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هم  کی بود!  حال    ی بازوها   شهیدرد  مثل  داشتند.  درد  مرد 

از تنش قطع شده باشد و مدام از درد همان  ی که عضو  یمآد

سنگ نبود  درد  از  مدام  بنالد،  تو  ینینقطه  بغلش   ی پسرش 

 !بود قراریب

 .بود یعل ر ییتغ نی زتریانگهم البته شگفت نیا و

چندان بلند، حواس مرد را به حال برگرداند. نه  ی رعد  ی صدا

!  دیرسی نظر نمبه   ی هم جد  یل یمتعجب به آسمان نگاه کرد. خ 

و    گذشتند یدر دل ابرها افتاده بود. با سرعت م  ی اولوله   یول

 .خاستیاز دلشان برم  ی دار صدا اما کش گاه غرش کم گه

 بود ببارد؟  قرار

هم با تعجب و ترس به باال    ییو موخرما  نیَآورد. آر نییپا  سر

 ی تند ابرها   دنیآن دو فقط دو  ی بودند. در چشم کودکانه  رهیخ

  ی ناشناختگ  آمد؟ی صدا از کجا م  نیبود. پس ا  دایپ  ی خاکستر

 .باعث ترسشان بود
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 :وپا شدبرگشت و چهاردست   یباالخره بهت شکاند. به عل  نیَآر

 .ییبا -

م  آشفته را  پسرک  صدا  دترساندیبود.  صدا  ناخودآگاه  .  ر 

آن شب بود و زنگ خطرِ به خطر    ادیکوچک او،    ی خورده زخم 

 .اشی افتادن زندگ

 :مهسا گفت ی اش را بغل گرفت و رو به دخترخاله بچه  یعل

 .ادی. و ممکنه بارون بترسنیها متو مهمونخونه؟ بچه  میبر -

موخرما  دختر آستانه  ییجوان  در  که  با   هیگر  ی را  بود، 

بغل    د،یکاوینگاهش سمت جنگل را م  کهی لو درحا  یحواسیب

هم شخص    تی. درنهاگشتیترها مگرفت. انگار دنبال بزرگ 

 :که ناچار سر تکان داد افتیمدنظرش را ن

 .میآره، بر -

 !رفتند 
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آر  مهسا عل  نیَو  و    ی گوشه  کی  یکنار  نشستند  مهمانخانه 

  رانداز یو ز  لیرا از سر گرفتند. دخترخاله رفت تا وسا  شانی باز

 .بگذارد   یخشک ی در جا اطیرا جمع کند و محض احت

 ییهاقدم   ی به صدا  شتریکه ب  یقوترعدِ کم   زد؛ی رعد م  هنوز

رو م   ی شتابان  آسمان  آنجا  مانستیسقف  اما  سقف   ر یز- . 

 امن و امان بود. البته هر لحظه به تعداد   زیچهمه  -مهمانخانه

 ی باران احتمال   ریشدن ز  سیاز خ  دادندیم  حی که ترج  یاهال

 .شدی کنند، افزوده م ی ریشگ یپ

د  دخترخاله دختر  دو  نبود.  تنها  بودند.    گری آمد.  همراهش 

از عل بافاصله  تا هم حواسشان به   ی اگوشه  یهرسه  نشستند 

به گوش مرد    شان یهاپچ و خنده از پچ   ی زیمهسا باشد، هم چ

 .نرسد

خ  یعل دختر  سه  محو  رهیبه  لبخند  و  داشت.    ی بود  لب  به 

  ی و به احتمال باال درباره   کردندی م  بتیوتاب غبا آب  کهنیا

  ی حس   زدند،یحرف م  یتیسلبر  کی  ا ی  الیسر  ک ی  ایپسر،    کی
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 ی اندازه به  شانی ایدن  کهنی. ادادی به مرد م  یاز خلوص و سادگ

ازش محروم    یلداشت که ع  یت یبود، امن   نیروت  ی زهای چ  نیهم

برا و  شا  ی کنجکاو  نیهم  ی بود  به    یکم  دیو  حسرت  هم 

 .بود افتهیراه  ش یهامردمک 

کنارش،   ی ها بود که با حس حضورحواسش پرتِ آن  یقیدقا

بلند ا  دیکش  ی نفس  نگاهش  برداشت. مقصد  بار   نیو چشم 

. دییپایرا م  ییصورت افرا شد. زن با لبخند پسرش و موخرما

حدس بزند که چه  توانستیاو م ی هاچشم ی از حس تو  یعل

م  ییفکرها به  گذرندی در سرش  قطع  داشت   ن یقی.  هم  افرا 

 !کردیاش فکر ممثل او به بزرگ و عاشق شدن بچه 

 ...نیَآر

ا   ی جنگجو  نیا  یراست مخلوق و    نیزتریانگشگفت  نیتخس، 

او و افرا    ی ماندهیمشترک باق   ی ا یتنها و تنها دن  ،یعل  ی تجربه 

 !بود
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 :زد لب

 .قشنگه -

به او برگشت. متوجه منظورش نشده بود. نگاهش پر بود   افرا

 .از تعجب و سؤال

و رو به مرد نشسته   تیاو که پشت به جمع  ی از پس شانه  یعل

نشسته    ییکنار آشنا  ی چرخاند. هرکس  همانخانهیبود، نگاه در م 

رامش را حفظ کرد و مردمک  بود و به حرف مشغول. لحن آ 

 :سمت افرا چرخاند

 .. قشنگهگمی م نویَآر -

  د یدر ادراک حرف و حس او واماند. چشم دزد  شتر یهرچه ب  زن

نظر . منظورش چه بود؟ و چرا لحنش پرحسرت به دی و لب گز

 آمد؟یم
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که   ی ایی خاطر جدااست به  نیَ ناراحتِ آر  یگمان کرد عل  افرا

رو داشتند. پس اخم و بغضش توأم شد با سوزش قلبش   ش یپ

 :دورگه بود شیاز درد وجدان. صدا

 .منو ببخش  -

 :بود که متعجب شود  ینوبت عل حاال

 چرا؟ -

افرا که فوراً آشوب شده بود، تا نگاه مرد باال رفت. به خود    نگاه

 :طعنه زد

م  پا بذار   هیتوأم و کاف  یفکر کردم قهرمان زندگ  ی روز  هیچون   -

 !یعشقم، عاشقم ش دنی توش تا با چش

 :اخم کرد یعل

 .جلوتو نگرفتم  ی افرا. منم منفعل موندم و جد  ی تو بچه بود -

  اش یحرف قبل  ی گرفت. در ادامه  دهینشن  ای  د یانگار نشن   افرا

 :گفت
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 .یالزم داشت یآرامش و زندگ   ی نبودم که برا یچون من اون -

  ه یشب  یشدند. نه از خشم؛ حس  د یهم کل  ی رو  یعل  ی هادندان

به    ختهی گس، آم  یمتفاوت از آن، با طعم  اریو بس  ،ی همدرد

  ش یوجدان باعث شده بود فکش قفل شود و زمزمه براعذاب 

 :سخت

 .منم نبودم -

کش  اشک باال  افرا  چشمان  قامت  از  را  جلو  دیخود   ی و 

 :را سد کرد ش یهامردمک 

 .یچون باعث شدم دوباره بشکن  -

 :هم افتادند  ی رو یعل ی هاپلک 

 .منم باعث شکستنت شدم -

را باال   اشی نی. بآلوده یگر  ی اناگهان به خنده افتاد؛ خنده  افرا

 :دیکش

 هوم؟ ،” میبرابر“پس  -
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 :داد و چشم باز کرد  لهی  واریسرش را به دزد. پس   شخندین  یعل

 ” .میبرابر“آره. با هم  -

کلمه   ”ی برابر“ عل  ی اهمان  که  افرا هد  یبود  بود.   هیبه  داده 

 یبودگگم  ،یشانی بهش نشان داده بود که در گناه، اشتباه، پر

 ی باختهتمام   ی . و هنوز هم بودند. دو شکسته ”برابرند “  دیو ترد

 .بودند ”برابر“

  رون یدمش را حبس نگه داشت و افرا بازدمش را لرزان ب  یعل

 :دیداد. پرس 

 ؟ یبخشی پس منو م -

 :کرد ی ااو دوباره خنده ماند.  اشره یخ یعل

 !نانی محض اطم -

 :تر از او. لب زدپررنگ  د؛یهم خند یعل

 .مده یبخش -
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 :دیپرس

 ؟یبخشیم -

 :تند سر تکان داد افرا

 .مده یبخش -

 :ماند یلب عل ی رو  لبخند

 .از بعدش ترسمیم -

تا بتواند حرف کوتاه او را   دیطول کش  ی اقهیمکث کرد. دق  افرا

 ؟یباشد! عل  دهی ترس  یکه عل  دی گنجی هضم کند. در باورش نم

حس    نیآدم و ا  نیدو کلمه، ا  نیو ترس؟ در ذهن افرا ا  یعل

 یکوچک  دی. امد ی! و حتا دلش لرزنشستندیهرگز کنار هم نم

 هی شب-  نهدخترا  ی سادگ  جورکی از جنس    یی. صدادی درخش

در گوشش زمزمه    -کشانیسه دختر نوجوان نزد  یِهمان سادگ

پس البد عاشقته و خبر نداره.   ترسه،یاگه از بعدش م“کرد:  

 ”بترسه؟  شیزندگ ی از نبود تو تو دیوگرنه چرا با
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صدا  صدا اما،  کرد:   ی را  خفه  وجودش  درون  بزرگسال  زن 

م  ترسهیم“ هم  تو  واقع  نیاو    ”.یترسیچون  به   ت یالبته 

 .بود ترک ینزد

 ” ی برابر“  دوباره

 :گفت نیغمگ

 .منم -

 :ماند رهی مرد خ به

بار حس کردم   نی اول  ی. وقتمدهی هاست که ترسالبته من سال  -

 گهید  تونمیبار حس کردم نم  نیاول  ی... وقتستین  یعشقم کاف

جدا   د یکه با  دمی رس  جهی نت  نیبار به ا   نیاول   یادامه بدم... وقت 

حس کردم    یشد ول  یقطع  ییجدا   ی برا  ممیتصم  ی... وقتمیش

 .یعل مده یترس ستها... من سال یهنوز دوستت دارم... وقت

 :سر تکان داد مرد

 .فهممیم -
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مدانستیم  افرا م  دانستی.  بود که فهمدیکه  و چه خوب   .

 .دیفهمیم

  ش ی انداخت. چشم درشت کرد و گلو  نیی سر پا هیهجوم گر از

را منقبض تا اشک و بغض را پس براند. دوباره که نگاهش به  

 :دی معصومانه پرس د،یرس  ینگاه عل

 ؟یخوشبخت ش ی دیقول م -

شده بود. انگار از دلش آمده    ی بدون فکر بر لبش جار  سؤال

از دل ب  کیبه    خواستیکه م  یبود:  بند   اعتباریقول و لفظ 

 !نجوشد درقن یکند و ا

چه بود؟    یتکرار شده بود. خوشبخت  نه یهرآ  یدر ذهن عل  سؤال

ساختن   ه؟یشب  یکفو؟ آدمهم   ی آدم  گر؟ید  یکردن کس   دایپ

 ...؟ ایشروع دوباره؟  گر؟ی د یزندگ کی

 :برق زدند چشمانش

 .من االنم خوشبختم  -
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 .جیمات شد و گ افرا

کش  یعل نفس  مکالمه دیبلند  زمزمه   ی .  غالباً  و  وارشان  آرام 

  گران یآلود داشت؛ کامالً هردو را در بر گرفته و از دحباب   یحس

رفت،    رونیحباب ب  نیاز ا  هیچند ثان  ی جدا کرده بود. مرد برا

 !و بازهم به حباب برگشت   دیرا گرم کار خود د  یدوباره هرکس

را    دست شستش  انگشت  گرفت.  را  افرا  دست  و  کرد  دراز 

  ی جذاب و درخشش  ی . با لبخنددیشت دست او کشوار پنوازش

 :ها، گفتماندگار در مردمک

 !ی پسر داد هیتو به من  -

فهم  افرا کشد یتازه  پر  لبخند  آن  زود  بعد  زد.  لبخند  .  د ی. 

 یزنی تو گره مچرا همه  ؟یعل  یپس خود تو چ “:  دیخواست بگو

 ؟ی وجود ندار  نیَ آر  ی انگار ورا  یگی م  ی جورهی چرا    ن؟ یَبه آر

نکرد چون   دایاما فرصتش را پ   ”؟یعل  یپس خودِ خودِ تو چ

 :ادامه داد یعل
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من   شه،یداره تموم م  مونیکه زندگ  یی نجایبهش فکر کن. ا -

. میباش  تعارفیب   ه؟ی. بهش فکر کن افرا! بعدش چمسالهونهیس

اصالً   ایکنم؟    دای رو پ   یبتونم کس  د یبگذره تا شا  د یچند سال با

 کنم؟ دایرو پ  یامکان داره کس 

 :دی لبش باال پر ی گوشه

 .کنمیگمون نم -

 :دیلب گز افرا

 .نگو -

 :سر به دو طرف تکان داد یعل

افرا! اگه تو پسرمو   ی... ولی. ولشهیم  یکه چ  ستیبرام مهم ن -

 .پدر نشم وقتچ یو ه رمیممکن بود بم ،یداشتینگه نم

 :وار او را خواندنش افرا زن گرد شدند. سرز چشمان

 !یعل -
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چهره   مرد راض   ی ااما  درگ   یکامالً  نبود.   ریداشت.  تعارف 

 !. حالش خوب بوددی پوستش د  ریز شدیرا م ی قو یجانیه

 :دم گرفت  قیافرا را فشرد و عم دست

بود، تونست منو از   ومده ین  ایدنهنوز حتا به   یبچه وقت   نیا -

از وسط مأمور ا  تیفرانسه،  حاال که   ؟ی! حاال چرانیبکشونه 

 ه یافرا.    ی داد  لی دل  هیتو به من    ؟یچ  شهی تر مروز بزرگ روزبه 

 .بجنگم، نفس بکشم، ادامه بدم کهنیا ی برا لیدل

 یعل  نیحتا ا  یانداخت؛ دم   نیی سر پا  ی. دمدیاز زن بر   نگاهش

 زد،ی که داشت با تمام احساسش از تمام احساسش حرف م

برد که    نیَآمد! بعد چشمانش را تا آر  به ینظر خودش هم غربه

 :. لبخند زد و به او اشارهدیخندی م نیریش

 ست؟ی ن یقشنگ لینگاهش کن. دل -

آلود لب  بود. بغض  رهی مرد خ  مرخیاما نه به پسرش که به ن  افرا

 :زد
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 .هست -

 :بار مهربان بود نیبرگشت. ا یعل نگاه

 .ی تو اونو به من داد -

که حتا اگر خودت   ی دیبخش  ی لیتو به من دل“  ،یعنی  نیا  و

تر و حاضر هم هست. و مرا زنده   یّاو هست. زنده و ح  ،ینباش

 ” .داردینگه م شهی و حاضرتر از هم یّو ح

 نیدوگانه دچار شد. دلش هم آرام گرفت و شادتر  یبه حس  افرا

  ن یا  دنی و از شن  نیَبه آر  یعل  ی عالقه  دنیقلب جهان شد از د

  ست ین  از ین   گری و د  ستیعل  ی دهنده که پسرش نجات   قتیحق

او نگران باشد؛ و هم شکست و سوخت از   یتا بابت شکستگ 

 ی عل  یِو کاف  یناج  توانستیخودش نتوانسته بود و نم  کهنیا

 !باشد

 :گفت مرد

 .میزیبراش برنامه بر دیبا -
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 ده ی توسط احساسات متضادش بلع  کهن یاز ا  ش ی تند و پ  افرا

 :شود، سر تکان داد

 ش ی پ  مینظرم بد نباشه بر... بهدی. بامیبر  شیپ  یاصول   دیآره. با -

 .مشاور

 :موافق بود یعل

 .هوم -

اما حس د  نیا ببلعد؛ و آن   قدمش ی پ  ی گریبار  را  تا زن  شد 

  .بود ن یَاحساس ترس و گناه بابت آر

کشاند. مانند او، پشت    یخود را کنار عل  رمقی و ب  کردهی خال

د رو  وار یبه  نگاهش  نشست.  به جماعت  رو  و  احسان،    ی داد 

آقا عل   هیمرض و دوستانش که    -پدربزرگ احسان-  محمدیو 

 :دور هم نشسته بودند، قفل شد. گفت

  ا یپسرمون هست    ی برا  یما انتخاب درست  ییجدا   دونمینم -

 .ترسمی م نهیکه ممکنه بب یبی . از آسیعل ترسمیم یلینه. خ
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  پا یچل  نهیس ی را که دست افرا را رها کرده بود، رو   یدست  مرد

نسبتاً   یهم انداخت. با مکث  ی را دراز کرد و رو   شی کرد. پاها

 :گفت یطوالن

 ...یدرد بکشه ول  نیَ. دوست ندارم آررهیناپذاجتناب ب،یآس -

 :شد  رهی افرا خ به

 م؟ یآدمِ بدون درد دار -

 .سر به دو طرف تکان داد زن

 :به باال کج شد یلب عل ی گوشه

درداشونو   ا ینود و نه درصد مردم دن  گمیم  ی و نظر منو بخوا -

 نه؟ یگین! ماز مادر و پدرشون گرفته 

! خود او، گفتیم   گفت؟یبه حرف او فکر کرد. درست نم  افرا

نود و نه درصد   نینمونه از ا  کیمگر    ودوسالهیزن س  نیخود ا

و    ”بودن“افرا برخالف همه که از  کهن یمردم نبود؟ مگر نبود ا
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نبودن“ و    ”بلد  مپدر  زخم    ” نبودن “از    خورند،یمادرشان 

 به دل داشت؟  بازشه یهم ی زخم  نشیوالد

 :دیپر رون یب ش یهالب نیاز ب اریاختیب ی اخنده تک 

نمونه از اون نود   هی. خودم  یگیراست م  گمیآره. م  گمیم -

  یپدر و مادر فرق ”نبود“و  ”بود“ کنهیو نه درصدم که ثابت م

 .میهرحال ما دردامونو از اونا دارنداره؛ به 

 :به زمزمه گفت یعل

 .وجود نداره ایدرد تو دن یو آدم ب -

کدر ترس و حس    ی ه یوضوح حس کرد الافرا آب شد! به قلب

آب شد و    خ،یگرفته بودند، مثل آب شدن  که دربرش  ی گناه

بار محو   نی. لبخندش ادی د و تپ. قلبش دوباره گرم شختی فرور

 :بود یاما واقع

 .ممنونم -

 :داد حیتوض  شتریپرسشگر نگاهش کرد. او ب  یعل



1286 
 

ورتر  اون  ی زیچ  هی  ه؛یاگه ید  زیچ  تیواقع  ی آریم   ادمی  شهیهم -

 .من ی انه یگراآرمان   ی از فکرا

 :سر تکان داد صدایب ی ابا خنده  مرد

شون بچه   نهیا  اشونیرو  شهی. همننی پدر و مادرا هم  ی همه -

  ن ی پسرم بهتر  ی امکانات. حتا منم برا  نیباشه با بهتر  نیبهتر

  ی افرا. ما چه با هم، چه ب  نهیهم   ت یواقع  یآرزوها رو دارم. ول

. آدم  می. آدممی ستی. ما فرشته نمیستین  یهم، پدر و مادر کامل

م مکنهیاشتباه  گناه  کم  کنهی .  زذارهیم.  . کنهی م  ی روادهی. 

 کرد، هوم؟  شهی م کارشیچ

 :لب زد افرا

 .یچیه -

 :دیبلند نفس کش یعل

هم - فقط  برم  نیفعالً  دستمون  کمک    آدیاز  مشاور  از  که 

ماست و    ییِما، جدا  ییِجدا  می بد  ادش ی  میکن  یو سع  میبخوا
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. من و تو با هم می تنش انجامش بد  یب  دیبه اون نداره! با  یربط

 ی به هردو  ن یَو توئه؛ و آرمن    رونی اما ب  ن یَدرست. آر  م،ینساخت

 .داره   ازیما ن

 :او نگاه دوخت مرخیبه ن افرا

 .اوهوم -

 :خم برداشت نییلبش به پا ی گوشه

برسم که حتا باوجود   جهینت  نی باعث شد به ا  یچ  یدونیم -

 م؟ یری طالق بگ د یما با نیَآر

 :دندی باال پر یعل  ی ابروها

 ؟یچ -

 :آب دهان فروداد  افرا

. تو شدمیم وونهیاومد تو بغلت... داشتم د نیَکه آر یروز اول -

ناام  هی ته  تا  م   ی دیآن  بچه   ؟یدونیرفتم.  از  عصبانحتا   ی م 

  ازده ی  ییآورده بودمش و تو تنها  ایدنشدم! چرا؟ چون من به
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راحت اومد بغل تو! و   یلیوقت خماه بزرگش کرده بودم. اون

  رهی و م  گذرهیمادر م   نیاراحت از    یلیحتماً خ   گه ید  ی دوفردا

زندگ بغل  چ   ی تو  و  م  یخودش.  من  و    ییتنها  مونه؟ی از 

 .ی ثمریب

 :گلوله شد شیگلو ی شد سنگ و تو نفسش

باورت میاون فکر و حس سم - ا  ؟یعل  شهی...  از   که ن یمن 

 یعن ی  یدونیشده بودم! م  یپسرم رفته بغل باباش عصبان  دمید

ادامه م  یعنی  ؟یچ اگه  وقت اون  مونو،یزندگ   میدادیبرفرض 

متوقع بودم که فقط به من محبت کنه نه تو.    ن یَاز آر  شه یهم

م متوقع  پسرکوچولوم  جا  شدمیاز  رو    ی که  .  رهیبگ   برامتو 

ا  تمی عصبان کاف   کهنیاز  رو   کردمی م  یرو خال  ستمین  یبرات 

 .نیَ تو و آر ی رابطه 

 .را پوشاند  شیهالب  و دیدست به صورتش کش   گُرگرفته،
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. دیفهمینشسته بود. حرف او را م  یعل  ی دو ابرو  نیب  ی زیر  اخم

ازدواجشان هم براساس    دیدیم  کرد،ی فکرش را م  یو اصالً وقت

 یسالهکوچک هفده   ی شکل گرفته بود! افرا  ییهاحس   نیچن

احساساتش را متمرکز    ی شکسته از نبود پدر و مادر، همه دل 

 ی همه   ی اندازه به  او از او انتظار داشت ت  یعل  ی کرده بود رو

زخم   شی هانداشته دخترک  آن  خرج  درونش   ی ده یدمحبت 

. و  دیایاز پسش برب   توانستینم  وقتچ یه  یکه عل  یکند. توقع

ب  یعشق و احساس  باشد، از آن   شتر یکه  که عشق و احساس 

 !بود ندیمحبت کردن و محبت د ی عقده 

 :دورگه بود شیدم گرفت. صدا قیعم

 .فهممتیم -

 :لبش را گاز گرفت افرا

 تونم یشم. من نم  دلهیباعث شد    ی ادآوری  نی... همنیهم -

خاطر  بمونم؛ پس بهتره به  یزندگ  نیا  ی تو  ”خودم “خاطر  به
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بگ  ”خودم“ دوفردا  رمیطالق  الاقل  توقع   گهید  ی تا  پسرم  از 

 .کنه ی و همسر ی نداشته باشم که برام پدر

[01.07.21 20:43] 

 وپنج ستیوبست یدو#

 :نگاهش کرد یعل

توقع   نیو تنها شدنتم باعث هم  مونییجدا  یکنیفکر نم -

ا تنها بچه “فکر که    نیبشه؟  خودش   ”کنمیمو بزرگ مدارم 

 .یکن  دایپ ینشدن ی انتظارا نیَاز آر شهیباعث م

 :لبخند زد و سر به دو طرف تکان داد افرا

  گه ید  کهنی. و باای! تو هستکنمی اول، من تنها بزرگش نم -

باشه.   دیبا توئه. با  نیَآر  تیهنوز نصف مسئول  ،یستیهمسرم ن

 ی مو دودستبچه   خوامی . حاال نمگهید  ستمیاون روز ن  ی من افرا

 د یباشه و ام  مییتنها  ی خودم نگه دارم تا پرکننده   ی فقط برا
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!  ستین  نایا  کدومچ یه  یهست، ول  نایا  ی هردو  ن یَ. آرمیبه زندگ

 ؟یمتوجه

علبود احساس   ی.  قلبش  اعماق  در  و  بود.  متوجه  کامالً 

رضا  یقرصدل  ا  کرد یم  تیو  از   کهن یاز  دست  باالخره  افرا 

پسرشان را    یبرداشته و نقش پررنگ او در زندگ  یانحصارطلب

ا  رفتهیپذ اصولآسان   یلیخ  زیچهمه   طورنیبود.  و    تر ی تر 

 .شدیم

 ...و دوم -

 .گفت، مرد را به خود آورد و مکث کرد افرا

 :دیپرس  یشد که عل یطوالن سکوتش

 ؟ یدوم چ -

راحت نبود به زبان آوردن   شی چشم از او دور داشت. برا  افرا

 :گفت نفسک ینفس و  یآنچه از دلش گذشته بود. ب

 .ستمیمن آدم تنها موندن ن -
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 .خورد یتکان سخت  یعل

مدانستیم تنها  دانستی.  افرا  که   ییکه  ندارد؛  دوست  را 

تنها  نیتربزرگ  زن  مستیی ترس  شدن   دانستی.  تمام  که 

معنا  شانی زندگ هردو  نیا  ی به  که  دآن  ی است  آزاد   گریها 

  دانست یرا آغاز کنند. م  ی گرید  یهستند تا اگر خواستند زندگ

 یعن ی  ق طال  دانستیاز هم. م  شاننده یآ  ییجدا  یعنیکه طالق  

تصم  گرید  یعنی  ،ینسبتیب در  دخالت  را   ی هامیاو حق  زن 

 .او را ی هامیندارد و زن حق دخالت در تصم 

که   ی اده یشوکه ماند؛ مثل آدم خواب  ی الحظه   ی برا  حالنیباا

 .پرت شده باشد ی داریضربه به ب  کیبا 

حال را داشت!    ن ی. خودش هم همدی او را فهم  یزدگبهت   افرا

 ی تنش مثل لشکر   ی هاو تمام سلول  دیکوبیقلبش محکم م

  یزبانش را پر کرده بود و حس  ری بد ز  یبرخاسته بودند. طعم

 دینبود. او با  مانی ز گفتن پشا  نی را. باجود ا  اشنه یبدتر کل س

 .دیشنیم دیبا ی. علگفتیم
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نسبت مهر   نیا  ی رو  ی زودزن و شوهر بودند؟ بله. اما به  هنوز

  گر یکه د  قتیحق  نیبا ا  دیها باآن  ی . پس هردوخوردیباطل م

دهند،   لیتشک  ی اتازه   یو حق دارند زندگ  ستندیهم نمتعلق به

که در    ی ای بگی با عمق غر  دیها باآن   ی . هردوشدندی رو مروبه 

 .شدندیمواجه م ن،به آ دن یاز رس  شیانتظارشان بود، پ

پش  پلک گفتن  از  واقعاً  نه،  ول  مانی بست.   ی همه   ینبود. 

حرف. فکش قفل شده بود. با   ن یوجودش درد گرفته بود از ا

 :را شکست انشانیشده هم سکوت بد مهمان فک قفل 

من به    میات سوءتفاهم شه. تصمبر  خوامیرو نم  ی زیچ  هی -

 .نداره  ی به انار یربط ییجدا

 .اخم کرد  یعل

 :دم گرفت یسختبه  افرا

همه  ی درباره  - بهش...  پ  ز یچحسم  برام  هم  اومد    ش یبا 

تر  که درست   اومدمی کنار م  مییتازه داشتم با تنهاپسرعمو. تازه 
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 کهنی... اکهن یا  کردمیش فکر مهمه   ی... ولیشناختمش. ول 

به  تنهاتوجهم بهش جلب شده،  بهمهییخاطر  ا.  که   نه یخاطر 

به و مهر خواسته.  دلم گرما  ...  ی عقده   ه ی  اطرخچهارده سال 

 ...کردم یفکر م

  ” پسرعمو“سرد بود و نگاهش خاموش. در ذهنش    یعل  ی صدا

 :دی. پرسشدی تکرار م

 حاال فکرت عوض شده؟  -

اشک    ا یاز شدت تپش قلب است    د یچانه جمع کرد. نفهم  افرا

 :گفت  فیضع ییچشمانش را تار کرده. با صدا

 .دونمی هنوز نم -

 .دی چسب  واریسرش به دآزاد شد و پس  یعل نفس

 :نرفت نی از ب ی محکم پلک زد؛ تار افرا

به   یمن کل - با  خته یرهمحس  اونا رو سامون   دیداشتم.  اول 

اول...   د یکه دوستت دارم. با  گفتمی اول به تو م  دی. بادادمیم
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 خوامی. و مدونمی گذشته باشم اما هنوز نم  نایاز ا   دیو حاال شا

که    ستین  نیخاطر ا ماجرا به   ن یا  زیچچ ی. هیعل  یباور کن  نویا

. ترسمیطالقمون م  ی از فردا  ی. من مثل چ ستی. نهیی دلم هوا

امن خسته به  بخوام  اونم که  از    یزندگ  هیبه    های زود  نیتر 

 ...حتا فکر کنم. من... من فقط گهید

 ی ها، کناره مهار اشک  ی بغض حرف زدن سخت بود. اما برا  با

فشرد، چشمانش را به باال   شی هاپلک   ریرا به ز  شیهاشست

 :چرخاند و بعد ادامه داد

م  - فقط  تنها  دونمیمن  تحمل  نمستمی ن  ییآدم  . تونمی. 

 .آدیبدم م  ییقدر از تنهاچه یدونیمنو، نه؟ م یشناسیم

 :کرد ی اخنده 

 ادته؟ یتهرانو دوست دارم.  نی خاطر همبه -

شهرو دوست دارم   نیا“:  گفتیم   شهیبود. زن هم   ادشی  یعل

شهر    ،یساکت  شهیو مثل هم  یهست   یوقت  ای  یست ین  یچون وقت
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آدما    ی . صداآدی م  نایبوق ماش  ی . صداستیهست و ساکت ن

 ” .باشم؛ تا تنها نباشم  هیبق  نیتا ب  رونیاز در برم ب  هی. کافآدیم

 :گفت افرا

شد، اومدم جنگل. چون    یقطع  ممیتصم   یوقت  ن یخاطر هم به -

جنگلم ساکت    یبه سکوت. ول  کردم؛ ی عادت م  ییبه تنها  دیبا

 .و درخت و باد هست وون ی. تو جنگلم آدم و حستین

 :بعد گفت ی هجوم آورد. لحظه هیگر ی الحظه 

 تونمیعادت کنم. نم یچی م به ههنوزم نتونسته  ن یهم ی برا -

 .عادت کنم ییبه تنها تونمیپسرعمو. من نم 

و    دیایسر تکان داد و گذاشت تا سکوت دوباره ب  معنایب  یعل

آن   ی را از زانو تا و آرنجش را از رو  شیپا  کی.  ندیبنش  نشانیب

 .کرد زانیآو

نم  تی بعد شخص   نیا را  بهدیفهمی افرا  . دیفهمینم  وجهچ یه. 

ترس    دیساکت بدون مادر و پدر باعثش بود. شا  ی خانه  دیشا
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  یی صورت نفرت از تنهامانده و به  شیرو  یتنها شدن از کودک

 ...دیدرآمده بود. شا

 کرد؟یم یفرق چه

نم  ن یا  هرحالبه را  زن  خودش    دیفهمیبعد  چون 

م  یآدم  نی ترطلبییتنها که  لذت شناختیبود  سکوت  از   !

کند و از آن لذت    یها زندگها بدون آدم ماه   توانستی. مبردیم

شود و   ره یخ  ی ابه نقطه   حرکتی ها بساعت   توانستی ببرد. م

 !شده  نیاحساس نکند که دلش سنگ چیه

شکسته بود. او که آمده بود،   ازی خالص را فقط ن  ییتنها  نیا  و

 ام یالاقل فقط در ا  ای تنها نباشد.    گریدلش خواسته بود د  یعل

 .رد یرا بغل بگ ییبتند و تنها لهیپ  ی محدود

او برسد و آن را    تی عمق از شخص  نیاما نتوانسته بود به ا  افرا

 کار را بکند؛ فقط   نیدهد. فقط پسر افرا توانسته بود ا  رییتغ
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شکستن    صیبود که مرد را حر  یوجبمین  ی بچه   نی. فقط انیَآر

 .کردیم  شیخو ییتنها

بود. افرا صبور بود   ن یهم  شهینگاه کرد. هم  ”شی دخترعمو“  به

. کردیفعال بود. فکر م  وچهارساعتهست ی. ذهنش بآرامیب  یول

  ده یا  عالمه کی. کردی . حرف پشت حرف تلنبار مکردی حس م

مدت که همسرش بود، دانشگاه را تمام کرده   نی داشت. در هم

مختلف را    تیفعال کالس و    کی بود، سر کار رفته بود و هزار و  

 !شان خبر نداشتاز همه یامتحان کرده بود که عل

شان زنش را آزاد گذاشته بود. صرفاً چون  انجام همه  ی برا  او

تنها  توانستینم پس  افرا  ی زیگریی از  فعال  ذهن  .  دیایبرب  و 

نباشد تا از    ی ازیباشد که ن  یزن کاف  ی قدر براآن   توانستینم

به   زد؛یبگر  دهیکار و ا  ایدنک ی  یشان به شلوغسکوت سرد خانه

 .شهر پناه ببرد ی هاو آدم  هانیبوق ماش  ی صدا

سه، چهار سال   نیبود، نه؟ افرا در ا  درد  یهم نوع  نیا  یراست

 رون یشده بود. از کارش ب   حوصلهیعوض شده بود. ب  یلیآخر خ
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ا درس را رها کرده بود. کوه   ی شروع دوباره   ی ده ی آمده بود. 

کم خاموش شده بود  نرفته بود. باشگاه را کنار گذاشته بود. کم

و تالش و    یهمه شادابآن  بر  های کم آشفتگکم  دیشا  ا یانگار.  

 ها نیا  ی همه   یعل   نظربه   حالنی شده بودند. باا  روزی پ  زش یگر

شاداب   ینوع آن  هم  بود.  فعال   یدرد  ا  یدائم  تیو  هم   ن یو 

 .چشمان افرا ی لنگرانداخته تو ی کنگرخورده  یخستگ

 او چه کرده بود؟ با

با او چه مدیچ یدور قلبش پ   سرما افرا    توانستی .    ک ی بکند؟ 

آتش را    توانستی چطور م  خی.  خیگلوله آتش بود و او قالب  

م  یهمراه   ی هاتک شراره تک   ی پاپابه   توانستی کند؟ چطور 

 آتش باشد؟

 خیشود؟ شکل    خیشکل    توانستی آتش چه؟ آتش چطور م  و

 خی  کهن ی. مگر ممکن بود؟ نه. مگر احرکتیتنها و سرد و ب 

 .را آب  خی آتش  ایآتش را خاموش کند، 
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  شکلیبتکه و گم و  خودشان را تکه  دیبا  ایبود.    نیدرد هم   و

 ی را گرام  ییجدا  ن یهم  دیبا  ایشوند،    ی گریتا شکل د  کردندیم

 .داشتندیم

افرا را معذب کرده بود. در    ،یعل   حرفیو ب  ی طوالن  یرگیخ

آرجابه   شیجا داشت.  دور  او  از  چشم  و  شد  مقصد   نیَجا 

او بود. چند دختر   ی و آشناها  یینگاهش شد. حاال کنار موخرما

 ی و پسر نوجوان هردوشان را دوره کرده بودند، با آن دو باز

 .دل بخندند  هدو کودک بلند و از ت  شدندیو باعث م  کردندیم

 .من فکر کنم تنها بمونم یول -

 ی از آن اخم و سرد  ی اثر  گریبه او برگشت. د  ی عل  ی زمزمه   با

 ی اد. خنده ترسناک در چهره و نگاه مرد نبود. نفسش آزاد ش

 :کمرنگ و خالص زد

 !ی دوستش داشت شهیهم -

 .اوهوم -
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 :دیکش اشیشان یبه پ دست

ه  یول - م  دمینفهم  وقتچیمن  عاشق   همهنیا  شهی چطور 

 ؟یعل  ییداره تنها یبود. چ ییتنها

 .چانه جمع کرد مرد

خ  ییتنها داشت؟  ژرف   تیفرد  جورک ی.  زهایچ  یلیچه 

دهد. چون هم  حی آن را توض توانستی نم حالنی. باایخواستن

نم در کلمه  آرامشش  فهم  دی گنجیحس  آدم  افرا    دن یو هم 

 .نبود ییتنها

 :زد و گردن کج کرد شخند ین

مدونمینم - اگه  ا  شدی.  د  نی به  که  بدم  جواب   گهیسؤال 

 !نبودم یی قول تو عاشق تنهابه  قدرنیا

 :چانه ستون کرد ری را ز  زانشیآو دست

 ” .خدا خوبه ی فقط برا ییتنها“ ادته؟یمامانو  کالمهیتک -

 .سر تکان داد افرا
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 :گرفت یپ یعل

سکوت   قهیاگه دو دق  ایسروصدا باشه،    دیبا  ایتو خونه    شهیهم -

و تلفن.    ونیزیبه تلو   برهی و پناه م  آرهیبشه، دلش طاقت نم

نفسش آزاد شه. عوضش من برعکسم.    شهیاصالً صدا باعث م

تو وجودم هست که اگه نباشه طاقت   قیعم  ییهاتن  هی  شهیهم

ه  هیثان  هی تو  شهر  چیموندن  و  ندا  ی جمع  نمرمرو  . دونمی. 

ن  یچ  ییتنها  دونمینم بهش  فقط  هم  از یداره.  . شهی دارم 

 .نیهم

 :لب افرا بود ی رو ی اده ی ماس لبخند

 ؟یترسیاز بعد طالق م یپس چرا گفت  -

 :شانه باال انداخت یعل

 ؟یوابستگ عادت؟  -

 .هم فشرد  ی پلک رو افرا
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آنچه در ذهنش بود، همانند   یبه آزاردهندگ   توجهیاما ب  یعل

 :زن بدون پرده گفت

تنها  ”اون“فقط   - بود  شده  آر  ییباعث  و  نخوام.  .  نیَرو 

شادونمینم کس  دی.  بازم  پ  ی بعد  نم  دایرو  که...  .  دونمیکنم 

 .کنمینم  یشدنش هم تالش  ی اما برا   ذارمیاحتمالشو کنار نم

 ” اون“

 ...یینشان نداد. فقط درد گذرا  یاما واکنش  ستیدانست ک  افرا

 .چیه  گری و د نیهم فقط

سپرد. افکار و احساسات با   واری اش را به دسر و شانه  ی هیتک

سرعت م  یچنان  ذهنش  م  گذشتندی از   ی تو   کردیکه حس 

از پرجمجمه   ی ه یال  دی! مثل فشار شدستی خال  اد،یز  ِیاش 

در مشت    یتوانستیکه نم  ییزهایاز دود و ابر بود؛ چ   یمتراکم

 .نی. فقط همیحسشان کن یتوانستیم یول شانی ریبگ
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 یخال  نینداشت. و ا  یحرف  گریو پلک بست. د  دی نفس کش  بلند

با   وجودش  در  خلسه   یسبک  جورک یبودن  و  گون خالص 

حرف بود  ختهیدرآم  با  ییها.  عل  دیکه  به  و   یرا  بود  زده 

قلبش را از   نی. و هم نیبود. فقط هم  دهیاو را شن  ی هاحرف 

 .آزاد کرده بود یبند حس

  د ی مرد. شا  اش بهعالقه   ی ماندهی باق  دیحس چه بود؟ شا  آن

  ی کم  دیها. و شاتلنبار نگفته   دی به او. شاوجدانش نسبت عذاب 

 .هانیا ی از هر سه 

  ،یباران و آفتاب  فیو دور از آن عصر بالتکل   ،ی از او و عل  دور

  ش ی اش لم داده بود. پاهامبل خانه  ی تنها رو  یدر غروب   دیجاو

بودند.   زانیمبل آو  ی هااز هم باز و دستانش از دسته   یجمع ول

را هم پشتپس  به    یسرش  اما،  بود. نگاهش  نگه داشته  مبل 

 .سقف بود و نبود

د  ن یریش  منتظر اما  زن  گوشش    ریبود.  و  سر  بود.  کرده 

مهم   نیری. نه شچیداشت؟ ه  یت یچه اهم   یقطعاً! ول  دیجنبیم
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 ی ا یدن  ن یدر ا  ی گر ی د  زیچچ ینه ه  کردند،یکه م  ی بود، نه کار

 .! پوزخند زدچیه

تو  ش یپ و  بود  گودال  دو   ی صدا   شیهاگوش  ی چشمانش 

روز تاسوعا فوت  “گفته بود:    یکی.  شدیتکرار م  هیبق  ی هازمزمه 

امام حس   شهیبر هم! صنم یشدن. چه سعادت  ” بود.  نیعاشق 

ادب کرده   تیو مرحوم رعاصورت فرزندان آن د  ی تو  ی گرید

  ن ی عالمه رو بب “ سرشان با تأسف سر تکان داده بود:  بود و پشت 

وقتکنهیم  هیگر  ی چطور بعد  خداب  ی!  تا  دو  زنده    امرزیاون 

 ” .زدیسر بهشون نم هیبودن، سال تا سال 

که   ی شوهر  . از زن ودیکه از عشق بگو  انیهم بود آن م  یکس

کنند، پس با هم مرده بودند.   یهم زندگ  یطاقت نداشتند ب

وقت  ی صدا  دیجاو را  مسن  زن  کناردست  کهی آه   اش ی به 

 کنن یم  ی زندگ  ست یاالن که اصالً معلوم ن  ی جوونا“:  گفتیم

ای باز  ای مثالً  که...  وگرنه   قدر چه  یدونیم   یمحرمعل  نی. 

پشت بود؟  نبابداخالق  مرده  ول  دیسر  زد    ه ی ک   هگید  یحرف 
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چه ولندونه  آورد؟  زنش  سر  بال  م  یقدر  نگاه  تو   ی کنیبازم 

اون  ینیبیم گرفتاربا  اس  ی همه  همد  ،ی ریو  رو    گهی انقدر 

به   ”بگه آدم؟  ی. چ یه  یه  ی... هگهیدوست داشتن که با همد

 .زده بود . لحنش پرحسرت و افسوسآوردیم ادی

 یحتا عصبان  قتیبود. درحق  امدهیاز حرف او خوشش ن  دیجاو

:  دیصورت او و بگو  ی شده بود. دلش خواسته بود برگردد تو

تا زنده بود    یدوست داشتن؟ کدوم دوست داشتن؟ محرمعل“

بر تا زنده بود به زنش بگه دوستش داره. صنم  اومدیعارش م

م و   دیکشی خجالت  تا صنم  داره.  دوستش  بگه  به شوهرش 

کس بودن  بگه،    یمحرم  شوهر    نیا"نبود  و  رو   گهی همدزن 

بعد تا مردن معلوم شد که عاشق هم بودن؟ که   "دوست دارن.

محرم زنشو دوست داشت، که صنم شوهرشو دوست داشت؟ 

ها بفهمن عاشق تا زنده   ی ریبم  دیحتماً با  نه؟یهم   یعشق کوفت

چ  ؟ی بود خودت  چ  ؟یپس  و    ی برصنم   ؟یطرفت  مرد  که 

چ  شوهرش  دینفهم داشته  و   یمحرم  ؟یدوستش  مرد  که 
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ا  ؟یچ  دینفهم عشق  مردن   نه یاگه  بعد  درد  به  فقط  که 

نگفته   یول  ”توش!  نمیریو م  نییپا  کشمی. پس من مخورهیم

شا م  دیبود.  دلش  همه   خواستی چون  که    یکسان  ی جواب 

پپشت  و  م  ی رو  شی سر  حرف  رفته  ول   زدندی دو  بدهد   ی را 

گذا  ی حوصله به دهن  ه  شتندهن  از   یکسچ یبا  نداشت؛    را 

 .بود زاریهمه ب

 ی عن یبود. درواقع    ی از حرف زن ظاهر  تش ی چون عصبان  دیشا  و

خشمگ او  حرف  صنم   نیاز  رفتن  از  بلکه  بود.  و نشده  بر 

پوچ  ،یمحرمعل ا  ،یزندگ  یاز  با   کهن یاز  را  کسانش  تنها 

  ،یبود و هر حرف  یقبر گذاشته بود، عصبان  ی خود تو  ی هادست

 .زد ی درونش دامن م انیعص نیبد، به ا ایخوب 

حتا با آنچه زن گفته بود، موافق   دیآن خشم جاو  ی در ورا  دیشا

در    یموافق بود واقعاً. چون حاال که غرق در افسردگ  دیبود! شا

مخانه بود  نشسته  زندگ  دیدیاش  اما   یکه  ندارد  را  ارزشش 

 !رندی باشد که الاقل با هم بم یکی خواهد ی دلش م
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داشت  یمحرمعل عادت  زنش  صنم به  بود؟  ؟  کسش  تنها  بر 

 ی بدون او را بلد نبود؟ برا  یقدر به زن وصل بود که زندگآن

برا  نیهم فقط  بود؟  صنم   کهنیا   ی مرده  بدون  نبود  بر بلد 

 کند، مرده بود؟ یزندگ

  ن ی به هم  دیدل جاو  یبود. ول  ن یاش هم. همه ی قو  ی. عادتبله

 .هم قانع بود

ابودیم  دیبا  یکی ول  ی ایدن  نی.  ارزشش را نداشت    ی مسخره 

  د یبا  یآدم لعنت  کی  ی. عشق وجود نداشت ولبود یم  دیبا  یکی

 !بودیم

تصو  شیپ خمارش  بست.    ”یکی“  ر یچشمان  زن    کینقش 

که    ”درخت“  ک یباشکوه داشت.    یسر که رفتنبلندقدِ چادربه 

 !کرده بود یخوشبخت ی آرزو  شیبرا

عقلش را پاک باخته .  دیپر  رونی ب  شی هالب   نیاز ب   ی اخنده تک 

هرکس م  یبود.  بود  هرکس  باختیهم  جا  یالبته.  او    ی هم 
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آن پدرتر از پدرش و مادرتر از مادرش را از    کی و در    بودیم

 .باختیپاک م داد،یدست م

ب  شیهامردمک  بست.   ی زار یسوختند.  مشت  قلبش  دور 

  ی محرمعل ی برا  هیمتنفر بود. از گر ه یصورتش جمع شد. از گر

بو صنم برا  زاریبر  و   نیهم  ی بود.  بود  گرفته  بغضش  بار  هر 

تار شده بود، دلش س از نفرت و خشم.    اهی نگاهش  شده بود 

بود؛ حتا   خته یقطره اشک هم نر  ک یتا آن لحظه    نیهم   ی برا

م  یقتو قبر  در  را  دو  براگذاشتی آن  چشمانش    نیهم  ی ! 

ورم  مت  ی هارا رگ   اشی ترسناک شده بودند. دور نگاه خاکستر

شده بود که در تمام طول مراسم همه    ی سرخ گرفته بود. جور

 !بودند دهی ازش چشم دزد

و    د یدیقبر م  شی هاپلک   ی پس پرده  یاهیبست. در س  پلک

خستگ با  و  تن.  م   یدو  ا  دانستیتمام   گر ی د  ر یتصو  نی که 

 .شودی از ذهنش پاک نم وقتچ یه

[07.07.21 13:35] 
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 ونهستیوبست یدو#

م   از لحظه دانستیاولش هم  از همان  که ساکتِ ساکت   ی ا. 

 چ یبر و غرق در ه پوش صنم کفن  ی نشسته بود باالسر جنازه 

با صدا بود   دهیبه خود آمده بود و فهم  هیبق  ی بود و ناگهان 

و    خواهندیم بگذراند  قبر  در  را  جانش    کباره یزن  تمام  با 

که دارد به   دانستیکار را بکند، م  نیخواسته بود که خودش ا

م ظلم  مکندیخود  عز  دانست ی!  دفنِ  دست   زانشی که  با 

قبر    ی قبر و دفن روحش تو  کی  ی دفن قلبش تو  یعنیخودش  

.  دیجاو  ی او بودند. برا  ی برا  یبر و محرمعلصنم  حالن ی. بااگرید

بق م  دی نبا  هیدست  اهلل   .خوردی بهشان  و  احمد  آن   ار یدست 

نوه دست  نه  ی هانامرد...  جاو  کسچیه  ،احمقشان...    دِ یجز 

 .تن آن دو باشد ی کننده گناهکار حق نداشت تا بدرقه  فیکث

من “سرد گفته بود:    یدورگه ول  ییبرخاسته بود. با صدا  پس

 ” .ذارمشونیم
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بودند.   ی الحظه  ی برا  همه نگاهش کرده  نگه داشته و  دست 

خود را به   ی با دلسوز  کهیسکون را هق عالمه شکسته بود وقت

بود:    دهی و نال  دهیاو کش  ی هااش رسانده، دست به شانهبرادرزاده 

  د ی که جاو  دانستندی همه م  ”جان.  دینکن جاو  تیخودتو اذ“

 ی او. پس بازوها  ااست! حتشده  ت یکه واقعاً اذ  ستی تنها کس

 .مرد را گرفته بود تا کنارش بکشد

ب  دیجاو عمه   تیاهمیاما  ببه  او  دست  از  دست   رون ی اش، 

بود، تکرار    ستادهیدو قبر ا  نیکه ب  ییبه نگاه مال  رهی و خ  دهیکش

 ”بکنم؟ دیبا کاری تو قبر. چ ذارمشونیمن م“کرده بود: 

پر  ی گوشه باال  پسردیلبش  عاقبت  و   ی .  قبر  و  مرگ  از  که 

بود به    دهیبود، رس  ی فرار  نیوضو و طهارت و تلق قبرستان و  

انسان و  احساس  تمام  گور    اشماندهیباق  تیخواباندن  دو  در 

 .خانه افتاده بودشده! گذر پوست به دباغ کنده تازه 

اش جا دهد. او اما  خانه   ی بر را توخواسته بودند اول صنم   ازش

به   خواستیاش نم. دل کودکانه یمحرمعل  کریرفته بود سراغ پ 
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 هوده،یهرچند ب  خواستیاز مادربزرگش بگذرد. م  ی زود  نیا

از    یخداحافظ  ش ی نگه دارد. برا  نیزم  ی او را رو  شتریب  یکم

 .تر بودراحت   رمردیپ

 ی لمحرمع  یبود چه کس  دهیپا به قبر او گذاشته بود. نفهم  پس 

تن سبک و    ین ی سنگ  یرا به دستانش سپرده بود. درواقع وقت

ز  رمردیپ  ی شدهجمع چنان  حالش  بود،  کرده    رورو یرا حس 

را نمزنده   گری شده بود که د حتا خودش هم   دی! شادیدیها 

 .مرده بود

را که   یفیس  خانی را خوابانده بود کف قبر. محرمعل  ری پ  مرد

داشت و حاال حتا غسال هم نتوانسته بود   یوکوپال ال ی  ی روز

اش را صاف و راست  کزکرده   واری د  ی گوشه  ی ماندهبدن جمع

 .قبر ی کند، خوابانده بود تو

کار  بود که چه  ده یلحظه به خود آمده بود و تازه فهم  کی  بعد

. مال گفته دنیشروع کرده بودند به لرز  ش یهااست. دستکرده 

با م  ی بندها   دیبود  جاورا    ت یکفن  و  کند.    که ی درحال  دیباز 
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و   کردی ها را باز ملرزان گره  یبا دستان  د،یکشیسخت نفس م

دهان مردک که به    ی ودلش خواسته بود بزند ت  کرد،ینم  هیگر

بود:   گفته  محرمعل  یول  ”تیم“پدربزرگش  چون  بود   ی نزده 

 .بود ” تیم“واقعاً 

را به خاک بچسباند. و    ”تیم“صورت    دیمال گفته بود با  بعد

تصو  دیجاو و  بود.  زده  کنار  را  سف  ر یکفن    خبر ی ب  دیصورت 

 .بود دهیتک جوارحش نفوذ کرده بود. و باز لرزبه تک  رمردیپ

 بر را هم...؟صنم  دیبا یعنیفکر کرده بود   و

بلند و ممتد  یسوت. سوت  ی اش پر شده بود از صداجمجمه  و

در جهان نبود.   ی گر ید  ی اصد  چیه  یی. چنانکه گوینشدنو تمام 

 .سوت ممتد کی. فقط ی گری د ی صدا چیه

راست و   ی شانه  ی دست راستش را رو  دیمال گفته بود با  بعد

گوشش   ری بگذارد و سر ز  ”تیم“شانه چپ    ی دست چپش را رو

 .بدهد نشیتلق دیببرد. با
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سؤال گذشته بود:    نیسوت در سرش ا  ی آن صدا  انیباز از م  و

 بر هم...؟صنم  ی برا یعنی

. ماندی . نمدیپری شدند. ذهنش م  کی هم نزدلرزان به  شی ابروها

 .وجهچ یه. بهرفتیبر نمطرف قبر صنم  وجهچ یهبه

نظرش گناه را ساخته  نداشت. اصالً به  ییهرگز از گناه ابا  دیجاو

تو را  ملت  تا  باا  ی ری وزنجغل   ک ی  ی بودند  دارند.    حال ن ینگه 

 نِ یگناه سنگ  کی وجدانش    ی بر براق  ی گذاشتن مادربزرگش تو

ها بعد از  که آدم   ییهابود. از آن دست جرم   ن یسنگ   نِیسنگ

  ی. نه جرمکنندی ها از فکر کردن بهش فرار مارتکابشان تا سال

کوچک جرم  کیکشتن    یبه  بزرگ   یآدم،  به   یبه  زدن  گند 

آدم زنده. مردم معموالً از فکر کردن به   کیو تصورات    یزندگ

. از گناهِ نشناختن و تباه کردن خود  کنندی فرار م  ی زیچ   نیچن

همان  د،یجاو ی قبر، برا  ی بر تو. و خواباندن صنمکنندی فرار م

کردنِ تباه  م  گناهِ  هم  فکرش  از  که  بود    خت،یگریخود 

 !چهارنعل
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 ییهام قد  ی بعد صدا  اط،یدر قفل در ح  دیکل  دنی چرخ  ی صدا

  ی د ینشستن کل  ی بعد صدا  کردند،ی را خرد م  هازه ی که سنگر

 .بود نیری به قفل در خانه آمد. ش گرید

 ده یباالخره از راه رس  یپرت. حواسدیباال پر  دیلب جاو  ی گوشه

 !مشغول کند انه یوحش  ی زیخود را با چ توانستیبود. حاال م

آمد.   شیعطرش پ   ی و بو  شیهانفس  ی از خود زن، صدا  شیپ

  ی با نگاه  ستاد،ی ا  دیمقابل جاو  کهیخودش بود؛ وقت  ی بعد صدا

 ی رانیزده شد از واو به سقف بهت   ی ماندهره یبه نگاه باز و خ 

 :مرد و اخم کرد و آرام گفت ی مرده  ی هاچشم

 .سالم -

 ییمبل جدا نکرد. فقط با صدا  یحتا سرش را از پشت  دیجاو

 :گفت بهیغر

 .ی کرد رید -
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رو  فشیک  نیریش و درحال  یپامبل  ی را   ی مانتو  کهیگذاشت 

 :جواب داد  آورد،ی جلوبازش را از تن درم

 .ییکردم جا ریگ -

ر گردنش را هم  نشست و شال افتاده دو   یجلومبل  ی لبه   ی رو

 :انداخت ی مبل کنار ی مثل مانتوأش رو

 ؟ یخوب -

 ی های پرساحوال  ی برد. حوصله   ن یینگاه پا  دنشید  ی برا  دیجاو

 :مسخره را نداشت. گفت

 ؟یپس چرا اونجا نشست -

 :دی. با مکث پرسدندیزن باال پر  ی ابروها

 االن؟  نیهم -

 .االن نیهم -
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 ی به لبش آمد. به جلو خم شد و دستش را به زانو   شخند ین

 :رساند دیجاو

 انقدر دلت برام تنگه؟  یعنی -

 :خنده زد ری ز دیجاو

 یکنیرفع م  هیمنو با بق  ی برا  تیتو که دلتنگ   ی اندازه نه به -

 .زمیعز

 .داشت  یواضح ی معنا شانیها”من“

 :شانه باال انداخت یالی خیبا ب نیریش

 کنم؟  کاریچ  یستین یوقت -

مرد ستون نگه داشت، برخاست    ی زانوها  ی دستش را رو  هردو

 :لب او لب زد  ی و لبش را به لب او رساند و رو 

 .زمیعز یکن یرو دراز م ا یل یدرضمن تو هم جز من خ -
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 ی مهیهم ضم  یسر عقب برد و چشمک  د،یرا کوتاه بوس  لبش

 .اش کردطعنه

ن  دیجاو با  حواس  اشره ی خ  شخندیتنها  واقعاً  زن   ی پرتماند. 

 ...بود، اما یخوب

تلنگر  ناگهان بس  ی انگار  مؤثر   اریبس  اریکوچک،  و  کوچک 

از حال    یلحظات  ی قدر که براکوچک و مؤثر. آن  اریخورد. بس

نشسته    ش یپاها  ی را که رو  نی ری ش  ینی کنده شد و حتا سنگ

کمربندش    یدستان او ک  دیبود، حس نکرد. حتا درست نفهم

باز ک زرا  و  پا  پش یردند  وقتدندیکش  ن ییرا  فقط  به حال    ی. 

 .برگشت که زن لمسش کرد

اش بودند. بعد گلو و بناگوشش. بعد  چانه   ی رو  نیری ش  ی هالب

دکمه هر  شدن  باز  با  همزمان  بعد   راهن یپ  ی گردنش. 

 .رفتند  ترنیی پا اش،یمشک
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بود. نگاهش به سقف    دهیمبل چسب  یهنوز به پشت  دیجاو  سر

  ک ی زن داشت با تن    ن یبود. تنش شل بود. انگار مرده بود! و ا

 ن ییآن مرده مدام باال و پا  ی نهی. و س کردیم  ی بازمرده عشق 

هنوز مرده بود. هنوز    ی. ولشدیم  یاز هوا پر و خال  رفت،یم

 .مرده

  ی خال  ینبود. سرد سرد بود. خال  یحس  چیه  د یدرون جاو  در

 ی را همراه  نیریش  خواهدیکه دلش نم  دیدیال مبود. حتا حا

 ماندند،یهم م  ی رو  یدو ساعت  یکیکند. اصالً که چه؟ که چه؟  

 د یو جاو  گرید  یکی  ری کار خودش و احتماالً ز  یپ   رفتیبعد او م

م زل  به سقف  باز  باز    زدی هم  به  گر ید  یکیو   نی قول همرا 

 ...و  کردی دراز م نیریش

 چه؟ که

  ش یهاقفل شده بودند و نفس   شیهاغرق لذت بود. دندان  تنش

 .د یلرزیپوستش نشسته بود. م ی رو ی ز ی. عرق رقیعم
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ا  خودش انگار. و  بود  انگار. مرده  نبود  آنجا  با    نیاما    ک یزن 

 !بود دهیمرده خواب

را از جا پراند و مرد    نیریش  دی جاو  یزنگ گوش  ی صدا  ناگهان

ب  لِیمیب انداخت.  به خنده  را  به    تیاهمیمرده  زن،  اخم  به 

صفحه نقش    ی چشم دوخت. اسم آتوسا رو  لشیموبا  ی صفحه 

غ  بابت  تا  بود  زده  زنگ  حتماً  بود.  و    کبارهیشدن    بیبسته 

غر شام  در  غر    بانینبودنش  مادربزرگشان  و  .  بزندپدربزرگ 

 .اش را نداشتپوزخند زد. حوصله

دوباره صورت زن بود.   ش یرو  شی که برداشت، پ   یاز گوش  نگاه

که    فی . حبایبود و ز  حینبود. مل  ازحدش ی ب  ششیآرا  وقتچ یه

 !با او مُرد  شدیفقط نم

آمده و به گردن   ش یکه پ   ی اشدهبسته  یاسببلند دم   ی موها  به

شد. خواست دست   رهیبودند، خ  ده یچسب  نیری ش  ی کرده عرق 

 ی ها که زن سر خم و بازدمش را توگرفتن آن   ی دراز کند برا

 :کرد یگوش او خال
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 .ستیحواست ن -

رو  دیجاو سر  کرد.    ی پشت  ی دوباره  رها   ی الحظه   ی برامبل 

تا ش بود  را    نیری وسوسه شده  اما فرصت  نوازش کند. زن  را 

 د یمالی خراب کرده بود و حاال داشت صورتش به گردن مرد م

 :دیپرسیو مدام م دی بوسی و او را م

 ؟ ییهوم؟ کجا -

وقت  یقیدقا نارضا  نیریش  کهیبعد،  ب  یتیبا    اشهودهیتالش 

رابطه   کیتحر  ی برا و  زدن  حرف  به  او  کردن  وادار   ی و 

داشت لباسش    د ینچسبشان را تمام کرده بود و پشت به جاو

  ی جابود و به  رهیاندامش خ  یمرد به برهنگ   د،یکشیرا باال م

. آن  آمدبه لبش    شخند ی! نکردی تصور م  طورن یاو، افرا را هم 

 .مرد شدی بود واقعاً. و با او م یخوب زیهم چ  ”درخت “

 د؟شینم
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اخم   د،یتن خود د  نییبه پا  رهی که برگشت و او را خ  نیریش

که انگار    ی طور-واقعاً بد    ی رابطه  کیبود. بعد از    یکرد. عصبان

به چه نگاه    -یشگ یهم  دیبود نه آن جاو  دهیمرده خواب  کیبا  

 :زد شیبه پا  ی چشم در حدقه چرخاند و لگد کرد؟یم

 .الاقل خودتو جمع کن -

 :دار بودخش  دیجاو ی صدا

 ؟ ی دار گاریس -

او    ی اطوارها  ی چشم گرد کرد. مرد اما حوصله   شی برا  نیریش

برا برد  دست  نداشت.  دوباره   ی را  که  شلوارش  کمر  بستن 

 ی رو  ن یبار اسم آبت  نیشروع کرد به زنگ خوردن. ا  اشیگوش

 .صفحه بود

تماس  تشیعصبان  نیریش به  او  پشت  یافت یدر  ی هارا  سرهم 

 :داد وندیپ

 نا؟یا نیک -



1323 
 

را هم ندهد    نی بازهم جواب نداد. و خواست جواب آبت  دیجاو

موبا  کبارهیاما   کرد.  عمل  فکرش  و    ل یبرعکس  برداشت  را 

 :تماس را وصل کرد

 ه؟یچ -

ماجرا  ن،ی ری ش  برخالف از  محرمعل  ی مرد  صنم   یفوت  بر و 

 :خبردار بود. گفت

 .. غم آخرت باشهگمیم تیتسل ؟یالو داداش، خوب -

  تش یگوشش. پس تسل   ی بود، نه رو  دیدهان جاو  ی جلو  یگوش

زن و   ی حالت چهره   رییوضوح تغ. مرد بهدیهم شن  نیری را ش

د را  دهاندی وارفتنش  با  کرد.  اخم  تلخ  ی.  آن   یکه طعم  در 

 :اش گفتشدهفک قفل ی بود، از ال دهیچ یپ

 .یمرس -



1324 
 

 ینه به زبانش. راست   آمد،ینه به ذهنش م  ی گری د  زی. چنیهم

پوزخندش   گفتند؟یچه م  یتعارفات مزخرف  نی در جواب چن

 .را مهار نکرد

شد و   نیآبت  ی اخشک و سردش هم باعث سکوت لحظه  لحن

و   دی. دورادور خبر داشت که جاونی ری هم بهت ش پدربزرگ 

خانه  عاطفه   ینینشمادربزرگ  تمام  که  برادارد  تنها    ی اش 

به آن دو    توانستی را فقط م  ت یتسل  ن یهاست. حاال هم اآن

مرد بابت مرگ پدر و مادر و   ن یا  دانستیربط دهد چون م

برادرها  هر خوا نمبه  طورن یا  ش یو  جاوزدیری هم  نفرت   دی ! 

اهللنسبت خانواده   ار یبه  چو  باشد.   ی زیاش  پنهان  که  نبود 

 یی به همه داشت. گونسبت  یالیخینوع ب  کیعالوه او درکل  به

. کرد ی مرگ تمام جهان هم در وجدانش اثر نم  ی حتا تماشا

 بود؟  رابخ  قدرن یا دیجاو یعنی...؟ یختگیرهم به  نیپس ا

 :شکست ن یرا آبت  سکوت
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 یایزنگ بزنم بگم ب  ،یستین  ییجا  ،یداداش گفتم اگه مراسم -

 .من  شیپ

 :دیکش اشی شانیاش را به پنوک شست و اشاره  دیجاو

 تو چه خبره؟  شیپ -

حال و هوات    ی ایب  دین. گفتم شاها جمع شده بچه   ،یچیه -

 .که  یدونی. ممیذره... برنامه هم دار هیعوض شه. 

 :داد نی چ  ینیب دیجاو

 .خب یلیخ -

  ی خداحافظ یاز نرفتن زد. تماس را ب  یو نه حرف  رودیگفت م  نه

درحال و  کرد  باال  کهی قطع  به  انگشتانش   ش ی ابرو  ی نوک 

 :نگاه کرد نیریبود، به ش ده یچسب

 ه؟یچ -

 :و زمزمه کرد دی . چشم از او دزددیلب کش ی زبان رو زن
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 .دونستمینم -

 :دیگز لب

 .گمیم تیتسل -

به   نیبود. از ا  ن یاش همبود. همه   نیزهرخند زد. هم  دیجاو

 .نفرت داشت  نی و او از ا  ندیبگو  تیبعد قرار بود همه بهش تسل

شلوارش فروبرد و مشغول بستن   بیرا در ج لی. موبابرخاست

و سپس کمربندش شد. نه حال دوش گرفتن داشت، نه   پیز

زن ماندن، نه حال رفتن و مست کردن،    نیحال در خانه با ا

  ی ال زندگ نه ح  دن،ینه حال نفس کش  دن،یشن  تی نه حال تسل

 دانست ی بود. و حتا نم  یبود. لمس بود. توخال  حسیکردن. ب

زنگ زده بود به   -هازنده -ها  آدم  دنیچرا باوجود نفرتش از د

. تماماً  نیآبت  ی و حاال هم دلش خواسته بود برود خانه   نیریش

ازپ  کیشکل   را   شدهی زیربرنامه  شی ربات  خودش  که  بود 

از   ییهادست  ای. انگار دست  کردیو فقط حرکت م  دیفهمینم
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م  کنترلشموت یر  ی ها دکمه   رونیب چاه   فشردی را  ته  به  و 

 .کردی م تشیهدا

 :دی پرس  نیریکه ش  یاز پامبل  چشیبرداشتن سوئ  ی شد برا  خم

 ؟ ی ریکجا؟ م -

 .میبود، هم محتاط و مال یهم دلخور و عصبان  لحنش

 :سر تکان داد دیجاو

 .بمون یتو خواست -

  ن یریگفتن و تا دم در آمدن ش  ”دیجاو“و نماند. حتا به    گفت

 !اش را نداشتنداد. حوصله یتیاهم

  وار یبه د  دهیچسب  یتخت  ی بود. رو  نیآبت  ی بعد در خانه  یساعت

که    یها و ماهاال، به ستارهساختمان نشسته بود و به ب  ییجلو

 .کردیهنوز اول راهش در آسمان شب بود، نگاه م

م  دوروبرش حرف  مزدندیمردها  مردها  مردها  دندیخندی .   .

  ف یسخ  ی هایمنقل کباب شوخ   ی . مردها پادندیکشی م  اکیتر
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  ی لعنت   یحوصلگی . و او جدا از همه بود. انگار آن بکردندیم

 .بود دهیتکه آدامس به روحش چسب کیمثل 

 !داداش  یستین -

پااز ستاره   دیجاو  ن،یآبت  ی صدا  به به مرد خ  نییها    ره یآمد. 

اش به شانه  یتخت نشست و دست  ی لبه   ی شد. او کنارش رو

 :دیکش

 .نمیتو رو ساکت و درخود بب کردمیفکرشو نم وقتچیه -

 :بود لهی وارید یسرش به سفتزد. پس  ی خند کج  دیجاو

 .خودمم -

 :دی آه کش  نیآبت

 .شهیکه نم ی طور نیاز خودت. ا رونیب ایب کمه یولش کن.  -

ب  از ه   رونی ب  رفت؟یم  رونیخودش  بود؟  چه  خودش  . چیاز 

 .نبود ی زیچچیطور که در درونش هم ه همان 
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 :زد ی اخنده تک 

م اومده   بانیشب شام غر  دیفهمیبر اگه زنده بود و مصنم -

 .موندیم  افهیتا دو روز باهام تو ق  ،یالوات

 :زد ی لبخندک نیآبت

 .امرزدشیخدا ب -

کسدیخند  شتر یب  دیجاو  و چه  پ  ی.  زنِ  به  داشت    ر یهم 

از    ”خدا“  ی کلمه  دنیکل شننظرش به ! بهدادی م  ی امرزیخداب

خودش بودند و کافر، از    ی که لنگه  نجایا  ی مردها  ی زبان همه 

  ی و جوان درحال عزادار  ری که از زن و مرد و پ  ییزبان مردها

از چشم آن براکنده بودند و دور  و چه    شیانم  ی ها که چه 

در مسجدها جمع   شی)ع( و رفقانیحس  داشتی گرام  ی واقعاً برا

 ب ی خود را راه انداخته بودند، عج  ونوشش یشده بودند بساط ع 

ها،  دل ساده  ی قدوقوارهبود هم  ی لباس  د یجاونظر  به   ”خدا“بود!  

 .نه کافرها 
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 ی هابلند خنده   ی باره بپراند که صدا  ن یدر هم  یمتلک  خواست

درآم لحن   ختهی مستانه  پشتکش   ی هابا  از  از  -سرش  دار 

  ی نگاه میآمد. سر کج کرد و ن   -که کنارش نشسته بود   ی اپنجره 

که   ییهاچهره  ن یچشم به درون خانه انداخت. از ب ی از گوشه 

را    ی ای و بطر  دبو  نشانی پر از مزه ب  یگرد نشسته بودند و تشت

م بهدست پنجره به   شانیو صدا  چرخاندندیدست  از   یوضوح 

را   شی هااز همدست  گریصادق و دو سه تا د  آمد،ی م  رونی باز ب

بودند.   هم  آشنا  چند جوانک  بود؛    وسفی  شانیک یشناخت. 

 .جهیپسر قربان و خد

 :برگشت نیکج شد. به آبت لبش

 ساعت؟ نیا -

 .بود شانیبه مست کردن سرشب  منظورش

 یدرآورد. نخ  بی از ج   ی گاریشانه باال انداخت. پاکت س  نیآبت

 :گرفت دی آتش کرد و به طرف جاو د،ی کش رونیب
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 ”. ی صبح زود برم کالنتر  دیفردا با“گفت:    وسفیپسره    نیا -

راه   یاول شب  نینداره، هم  بیع“گفتن،    مه یبق  گهید بساطو 

 ” .میبنداز

 .گرفت  گاری از س یقیچانه جمع کرد و پک عم دیجاو

 :دیپرس نیآبت

 ؟یزنینم ؟یتو چ -

 .بعداً -

بطر جدا گذاشته از    کیاو    ی برا   دیتکان داد. خواست بگو  سر

را با آن بخواباند   ش یهاتا کل مست نشدن   ی گران و قو  یشراب

 :کرده و بلند گفتزد. اخم  شی صدا یکه کس

 !ها؟ -

گرفتن   خواستینم حرف  به  با  و  بماند  داشت  قصد  برود. 

کنش نبود. پس  طرف ول   ی. ولندازدیکم راهش بکم   د،یجاو
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دست شانه   ی دوباره  کش  ی به  س   د،یاو  را   گار ی پاکت  فندک  و 

 .گذاشت و رفت شیبرا

 !ها برگشت، و به افکار خودشدوباره به ستاره  دیاوج

  دیخندی که م  وسف یبدمست    ی قدر غرق ماند که با صداآن   و

 .و زمان برگردانده شد  ن یبه زم  ل،یدلیو ب  دیخندی و بد هم م

 هیمستأجرمون... چ  نیزنه... ا  نیا  اومدن...  یچس  ی تو  یول -

زن اسم  که یاسمش؟  هم یخوب  آها.  افرا،  انیا  نی...    نی... 

م  نایا  ینیخداست.   شما   نیا  ی کهیکوچانگشت   ن،یگیکه 

 .ستنین مکه یزن

 .دندیباال پر دیجاو ی ابروها

 :زد ی اها سرفه از مست  یکس

 چرا؟ -

اش خنده   ی القدر که نفسش بند رفت. البه. آندیخند  وسفی

 :گفت
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حلقه کرده دستش واس همه ادا تنگا رو    هیحلقه...    هی...  هی -

 ی اون  دونمیخانـــم خبر نداره من... من م  ی... ولی. ولآرهی درم

 .س ی س باهاش، داداشش نکه تو خونه یکه... اون

مست   د،یجاو  فقطنه دور  لحظه که  شدند.  شوکه  هم   ی اها 

لحظه شد؛  درحال  ی اسکوت  داشت   وسفی  کهی کوتاه،  هنوز 

 :شد کی ها شلها و متلک قهقهه ی . بعد صدادیخندیم

 ” !ولیا بابا“

 ”باهاش؟ هی ک اروی... اروی نیا  پس“

 ” پسرن؟دوس  دختردوس “

 ” ه؟یپسرم داره، نه؟ از ک هی کهیزن نیا“

 .ها باال گرفتقهقهه گرید بار

 .استحس کرد گردنش آتش گرفته  دیجاو

 :گفت وسفی
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نم  - رو  مرده  اون  من  ولشناسمیمن...  داداش   دونمیم  ی. 

 .سته یقاض   ارویماست. باباشونم... باباشونم اون    ی کالنتر  س یرئ

 ست؟زنه ی پسرعمو  یعنی -

 .آره -

 ده؟ی زنه دور از چشم عموهه، به پسرش م یعنی! والیبابا ا -

 ...بدمست ی هاها... خنده ... خنده هاخنده 

 .دست دراز کرده بودند دیکمر جاو ی ره ی که تا ت ییهاشعله و

 :گفت انیآن م یکی

 !اسکال حتماً طرف شوهرشه  -

 :کرد بیاما با پوزخند تکذ وسفی

 شده؟ داش ی سال پ هیکه بعد  ی شوهر؟ کدوم شوهر -

 ...بدمست ی هاها... خنده ها... خنده خنده  باز

 :ساخت هیفرض گرید یکی و
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شوهرمرده  - زنه  حتماً  پس  پسرعموهه هی زیچ  ،ی اپس...  م . 

ا ننه   نجایاومده  از چشم  اون  دور  کار.  رو  رفته  باهاش  باباش 

 ه ی  دمیدیهه البد بابا داشته. نه؟ چون من مش... اون بچهبچه

 .دنش ید اومدیوقتا عموهه م

 ” ییافرا“چشمش    شی. پدادیفلج شده بود و گوش م   دیجاو

افرا بود:  غرق  آتش  ب  ییدر  اسمش  مست    ی مردها  نیکه 

 .شدی ده مدستش 

بار آورده و خود عموهه    ییرسوا  دیبابا. از کجا معلوم؟ شا  نه“

 ” .که شهینم ل یکه نشناسنش. دل ییش جافرستاده 

شا  گهی م  راس“ اصن  هم  نیا  دیبابا.  از   ن ی پسرشم 

رو    کهیخبر شده، زن  نا یا  ییآبروی ست. عموهه از بپسرعموهه 

و... هه    کنهیم  داشیپسرش پ  کهن یفرستاده سر کوه. غافل از ا

 ” .رو هم رنی هه! دوباره م
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د  یول“ با    نیا  روز یمن  رو  بود. دماید  یکیپسرعموهه  مرد   .

  ی زیچ  ،ییپسرعمو  ،یبودن. فکر کردم داداش  ه یهم شب  یلیخ

 ” .هستن

 ” .گهیم وسفیبود که  ه یکالنتر س یرئ ن یالبد هم  خو“

البد! من    ی دی. خواب د آدینم  وران یآزاد؟ نه بابا اون ا  ؟یک“

  کنهیم  یاصن خبر نداره برادرش داره چه غلط  اروی  گمیکه م

ا وگرنه من د  نیبا  ما!  تا خ  روزیمستأجر  وقت خونه   یلی که 

 ” .و بره  ادیب یکس دمیبودم. اصالً ند

 ”!بَهَع“

جَلَب  یهرچ  یول“ زن  عجب  همچهاهیهست،  ملت  جلو   ن ی ! 

 ” !مقدسه می طرف مر یگیبا خودت م  کشهی جانماز آب م

 :کرد  ی ابار سکسکه نیا وسفی

. هه. اون روز... اون روز  مده یمن د  نویبابا. ته ا  آدیم  یچس -

ببرم که زنه رو با    لهیمسله یفاطمه براش وس  ی رفته بودم خونه 
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  ه ی بَلــه! با هم تو    دمی. بعد که اومدم، ددمیپسرعموش اونجا د

ا  هین. حاال چخونه پا کرده   یایی چه رسوا  نا،ی داستان  ن؟  به 

زنگ زد به بابام   هیقاض  نیاول که ا  وناز هم  ی. ول دونهی خدا م

 هیبه خودم گفتم    ”مو بفرستم باالبرادرزاده   خوامیم“و گفت:  

 اد یب  شهی پا م  ی زنه هست. وگرنه کدوم خر   نیبه کفش ا   یگیر

ا اکوره   نیتو  م  نایداهات؟  ه   دهی بو  خودم    ش یپ  یکارشون. 

. خواهر و  دهیکارشون بو م  نایا   یول  ”نکن  فکر نامربوط“گفتم:  

من شک دارم زن و شوهرم باشن. اگه    ی. ولستن یبرادر که ن

 ه ی  نایهان؟ ا  م؟ی خواهر برادر  گفتنی به همه م  دیبودن چرا با

 .. آرهآدی ن که حاال بعد گندش درمکرده  ییغلطا

نفهم  پوزخند و  ت  ”فاطمه  ی خونه“  دیزد  شدن   زیباعث 

باقصادق شده   ی هاشاخک  را    شیهاحرف   یاست و مرد اصالً 

با   دیاست! و نفهمراز آزاد را برمال کرده   دی! و نفهماستده ینشن

حرف  امن   ی آبرو  شی هاتمام  مثل  را  باد    تی افرا  به  فاطمه 

 !استداده 
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 !استرا از بهت به قهقهه انداخته دیکه جاو دینفهم و

مُرد؟ هه. آن زن چه بود؟ چه    ” آن زن“با    شودیم  کرد یم  فکر

که الاقل هرچه    نیریتر از خودش و ش هرزه   ی ابود واقعاً؟ هرزه 

 بودند، رو بودند؟

افرا    یحسِ گناه  ادیافتاد.    ش یهاحرف   ادی نگاه  افتاد که در 

آورده    انیحرف مادر مقدس بودنش را به م  کهی بود وقت  دهید

 .بود

 خ یشد. نگاهش    چیخاموش شد. صفر شد. ه   ی آنبه  اشخنده 

 .بست و صورتش هم

کرده بود،    ی کرده بود و خوب هم باز  ی مدت باز  نیتمام ا  افرا

منزه بودن   ی بود مثل خود او و ادا  یکیمدت    نی نه؟ زن تمام ا

سال    ک ی  نیرا درآورده بود، نه؟ وگرنه آن حس گناه چه بود؟ ا

در   یبود عل  دهیدخودش    کهنیاچه بود؟ مگر نه  ی شوهریب
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افراست  دییتأ  اءیض  ی سوپر برادر  که  ا  ؟کرد  دروغ   نیپس 

 چه بود؟ ی خواهر و برادر

ب  شیها در رگ   خشم زد.  نما  شیجوانه  از آن    ش یاز هرچه، 

بدش آمد. آن    یعفت افرا زمستان  ی و باز  یزمستان یعل  رت یغ

اصالً    دی. و جاونه خواهر و برادر   یبودند ول  ”یزمستان“دو هردو  

راست    وسفیبه زن و شوهر بودنشان فکر کند.    توانستینم

آنگفتیم وقت.  و  نبودند.  شوهر  و  زن  نبودند،   سرهم  یها 

آن باوجود  ادعاچطور  مسلمان   رتیغ   ی همه  نامحرم    ،یو  دو 

 دند؟یخوابیسقف م  کی ری ها زشب

 .اش دروغ . دروغ. دروغ. همهدروغ 

  ش ی پ  ”یدرخت“ .  گستراندیشاخه م  دیجاو  ی هارگ در    خشم

 .مردی در دلش م یی. آرزوسوختی چشمش م

 .گشتیمست م ی سر زبان مردها   ”ییافرا“اسم  و
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 ”هجدهم فصل“

 .بود: درخت را انداخته بودند دهیرس  رید

رها کرد و دست به   بی ش  ی نحس شب، تنش را رو  یکیتار  در

. شدی افتادن درخت در سرش تکرار م  ی . صدادیکش   یشانیپ

همکارش ناصر بود که همان لحظه داشت    ی بدتر از آن اما صدا

 :گفتیبه همراهانش م

  سشیورباشه. زود راس   دهیاره رو شن  ی صدا  ی ممکنه کس -

 .مشیبریم میآیقبل اذان م ری . من و نصمیبر دیکن

بود! م  ی اپوزخند زد. حرفه  ودود احتمالش کم    دانستیهم 

ول ن  یاست  کس  ستیصفر  جنگلبان  یکه  به  بزند  و    یزنگ 

شن  م  ی صدا  دن یگزارش  بدهد.  را  از   دیبا  دانستیاره  بعد 

را    شیهاوبرگ کنند، شاخ   ”ستشیورراست “ کشتن درخت زود  

 یلی. بعد صبح خیرا خال  دانی اش را مثله کنند و مبزنند، تنه 

ها و دور از چشم جنگلبان   ندیایب  د،یزود، قبل از طلوع خورش
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و تازه نان   دانستی اش را مها را بار کنند و ببرند. همهکنده 

 !خورد یجنگل م  نیهم از هم

که در پناهش پنهان مانده بود، چند    یبیش  ی باال   سرش،پشت 

بلند شده بود. درخت ناله    ی موتوراره   ی تر، باز صداطرفمتر آن 

. مردها بلندبلند حرف دادیرا از دست م  شیهاو شاخه   کردیم

کسزدندیم چراغ   یکم  ی.  و  دورتر  بود  گرفته  دست  قوه 

 .دادیم ینگهبان

که    دیسر باال برد. ناصر را د  د،ییپای نور را م  کهی درحال  ودود

قطور و اره را به    ی هااز شاخه   ی کی  ی را گذاشته بود رو  شیپا

ددیکشی م  نییپا سمت  د  گری.  مرد  که    ی گری درخت،  بود 

بود، نتوانسته بود او را   دهیاش را در نور دبار چهره   کیکه  باآن

  ن ی تر همداد، برادر کوچکیم  یکه نگهبان  ی گریبشناسد. آن د

 ستاده یا  یکیدرخت و در تار  نیی هم که پا  یکیناصر بود. آن

بود که ودود او را در حد دانستن اسمش    یاز اهال  یکیبود،  
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ها را و چوب   دیای هم که قرار بود صبح ب  ”ر ینص“.  شناختیم

 .برادر ناصر بود نیتربار بزند، بزرگ 

 د ی . آنچه بادیکش  ن ییکه مرد جوان فوراً سرش را پا  د یچرخ   نور

  ش یداد و مشت به پا  نیزم  بی بود. پشت به ش  دهیرا د  دیدیم

مدیکوب قلبش  عصب دیکوبی.  قل   ی.  خونش  بود.  برجال  بود. 

مزدیم دلش  بگ  ی قهیبرود    خواستی.  را    رد،ی خائن 

 ی ! ولندمشت و لگد له ک  ری را ببندد و فقط او را ز  شی هاچشم

  ی به تن نداشت و ب  فرمیونیها چهار نفر بودند و او تنها. و او  آن

و دست موبا  یخالسالح  آنجا هم  نم  لیبود.  به   دادیآنتن  تا 

 .قتلگاه بکشاند  ن یو بهزاد را به ا  دیزنگ بزند و جمش   ی جنگلبان

از همان خانه زنگ    دی. باآمدیتنها م   دی. نبادییهم سابه  دندان

کرده بود    یعقلی. بشدیم  یو بعد راه  ددایو گزارش م  زدیم

با خودش کرده بود   ی بود. چه فکر  یو حاال از خودش هم شاک

بود پشت موتورش و راه   دهیبود و پر  دهیاره شن  ی واقعاً؟ صدا
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که آمده بود، آنجا   حاال گرفته بود که چه؟ و    شی جنگل را پ

 نشسته بود که چه؟ دهیفایب

کهنهوارفت نفس  با  .  را  سع  رونیب  یکالفگاش  و  کرد   یداد 

سرش را پس بزند و اول   ی کاسه  ی شده توهزاران فکر جمع

مردیبگ  یوحسابدرست   میتصم   کی چه  بود؟   کردی .  بهتر 

نم   لیموبا بودند. درخت  . دست دادیآنتن  نفر  بود. چهار  تنها 

فاصله    ی قدرهم آن  یافتاده و کار از کار گذشته بود. از جنگلبان

. اوردیموقع همکارانش را با خود ببرود و به  داشت که نتواند

 درست چه بود؟ میتصم

 !صبح

وقت سر از اذان برگردد. آن  شی حاال برود خانه و پ  توانستیم

نص و  ناصر  گ   ریبزنگاه  ولانداختیم   ریرا  د  ی .    گر یسه همراه 

 چه؟  گشتندی برنم نجایها که صبح به ا امشب چه؟ آن 
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که    یطیباوجود شرا  یعنیکرد.    شدینم  ی گری. کار د دیگز  لب

بتواند الاقل دو سه تا   کهنیا  ی راه برا   نیتریدر آن بود، منطق

قاچاقچ بود   شانیکیکه  -را    های از  هم  جنگلبان    - اتفاقاً 

 .بود نیکند، هم ری دستگ

 ی موتوراره   ی شد و منتظر ماند. در شصدا  لهیخاک    ی رو  شتریب

حاال هم در    نیهم   تتوانسیرسانده بود و م  نجایخودش را تا ا

ب   ی صدا راه  ولآمده   دهیفایآن  برگردد.  را  توان   یاش  عجالتاً 

  یی جا-  ن ییبه پا  رهی . نشسته بود و خدیدیبرخاستن در خود نم

 ی ادینسبتاً ز  ی که موتورش را آنجا و با فاصله   ی اهیدر عمق س 

بود رها کرده  قتلگاه  مثله شدن درخت گوش   ی به صدا  -از 

 .دادیم

  ده یاره را شن   ی بود که صدا  داری و ب  دهی تختش دراز کش  ی رو

قدر شلوغ . ذهنش آن استده یبود. اول فکر کرده بود اشتباه شن

 ی صدا  ست،یاره ن  ی بود که فکر کرده بود صدا، صدا  سامانیو ب

 !مغزش است ی ده ی نخراش دنیسوت کش
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کرده   ار یدود را هوشخشک و خشن تکرار شده و و  ی صدا  یول

اتاقش    ی و از پنجره   دهی افکارش تن باال کش  انی از م   کبارهیبود.  

باالخره   اشزشدهیت  ی هابه خوف شب چشم دوخته بود. گوش

 رون ی داده بودند. برخاسته بود، از اتاق ب  ص یسمت صدا را تشخ

 .کوه را گشته بود  هال ی هااز پنجره  یکیبار از  ن یزده بود و ا

نور  ده ید  نور ها  شاخه   ی الگاه البهکه گه   دی و سف  زی ت  ی بود. 

م همان حدود مشدیمحو  از  هم  جاآمدی. صدا    ک ینزد  یی. 

کوه  یکی  ی قله درخت    ی شانهبهشانه   ی هااز  داشتند  اطراف، 

 .کشتندیم

به هره پنجره کوب  مشتش قدر بود. آن  دهیو عقب کش  دهی را 

ه بود که به  ار  ی صدا  بیخودش و تعق  ی هاالیفکر و خ   جِیگ

را تن کند! تندتند لباس    فرمشیونیبود الاقل    ده یعقلش نرس

 .زده بود رونیو از خانه ب دهیپوش

قتلگاه، خسته،   ک یباران، نزدشب ستاره   انیحاال آنجا بود. م  و

گ خوب هوش  ،یعصب  ج،یآلود،  و  صدااریکالفه    کنواخت ی  ی . 
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ت مثل  درخت،  شاخسار  اعصاب   ی رو  زی ت  یغیشکستن 

 .انداختیاش خط منداشته

بس  کیبه    داشت کم  اریاتفاق  حتا  و  فکر  خنده   ی ساده  دار 

باز تختش طاق   ی دور از آنجا، درون اتاقش و رو  ی. وقتکردیم

  ش ی برا  هیکه وال   کرد یفکر م  ی شت به دختر بود، دا  دهی دراز کش

 !نشان کرده بود

ترکه  یفیظر  دختر ر  ی ابود.  چهره زهیمزه یو  به   ی ادیز  ی . 

نم وح  آمد،ی جوانش  است.   سالهوپنج ست یب  گفتیم  ده یاما 

و پوست سف  یوابرومشک چشم ا  ی دیبود  از  و  نظر    نیداشت. 

ناد  نیا  توانستیافرا بود و ودود نم  هیشب  اریبس را    ده یمورد 

سع  رد یبگ به  یکه  بودند  دخترکرده  خودشان   باب   ی قول 

که ودود حتا  -دخترک    کهنی ا  گریکنند! و د  دایپ  اشقهیسل

 .دیخندی قشنگ م یل یخ  -آوردینم اد یاسمش را به 

مسجد مشغول کمک به پخش   ی عاشورا، در آشپزخانه  ظهر

وح که  بود  کنار  شی صدا  دهیناهار  را  او  بود.  و    ی زده  برده 
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  ن ی زم  بیش  ی اشاره کرده بود که رو   ینامحسوس به دخترک

. لباسش  خوردینشسته بود و غذا م گر یکنار دو دختر جوان د

مشک چتر  یسرتاپا  گوش   شیموها  ی بود.  پشت  کج  که  را 

 .دی د اشسه یاز شال پل رونیب شدی بود، م هانداخت

  ده ییپا  آمدینظر موسال بهسندختر را که واقعاً کم   یکم  ودود

 ” خب؟“پرسشگر به خواهرش برگشته بود:    یبود و بعد با نگاه

 ” چطوره؟“بود:  دهیپرس کالمک ی  دهیوح

لحظه   و بود.  شده  ماجرا  متوجه  تازه  خنده   ی ودود  اش اول 

چرا،    هی. وال کردیکارها نم  نیاز ا  وقتچ یه  دهی گرفته بود. وح

وح پسر   دهیاما  بود  معتقد  داشت،  بزرگ  پسر  چون خودش 

 .همسرش را انتخاب کند دیخودش با

  ی فکر  یآنکه به  دیبگو  ی زی همان خنده هم خواسته بود چ  با

آن، خشم به   ی از سرش گذشته بود و خنده را پرانده بود. جا 

 .رسانده بود اشی شانیو اخم خود را به پ دهیدو شیهارگ 
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ا  هیوال م  نیاز  ام.  کردی کارها  برادر    دیاو  بتواند  که  داشت 

ولبزرگ  کند.  داماد  را خودش  نسبت آن   یترش  ودود  به  قدر 

شده   دینشان داده بود که ناام   یلیمی ب  شیهادختر نشان کردن

 .نکرده بود یرا به او معرف  یکس گری. و دیبود و عصب

برا  ده؟ی وح  اما حتا  که  ا  ی او  از  خودش  ها  لقمه   ن یپسر 

امروز جنس    ی هابود که جوان  نیاو که منطقش ا  گرفت،ینم

را انتخاب   یو بهتر است خودشان کس  شناسندی هم را بهتر م

 ن ی مادر را در ا  ی هیتوص  ی چرا؟ ودود ناگهان بو  گری کنند، او د

 !بود دهی شن  دهیکار وح 

 ” !چه زود “بود:  دهیپر  رونیاز دهانش ب ی اخنده تک 

سه چهار   نی. ودود همبود  افتهی اش را درطعنه  ی معنا  دهیوح

مادرشان درآمده بود و گفته بود    ی بار جلو  نیاول   ی روز قبل برا

م انتخاب  نشان کندیخودش  دختر  بهش  داشت  او  حاال  و   !

 .دادیم
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بود، نگاهش    دهیکه در نگاه ودود د  یمتلک و خشم  باوجود

برادرش را گرفته بود و گفته   ی مهربان و خندان شده بود. بازو

. منتها مامان سته یمامان و وال   ی بگم؟ توطئه   یواال چ“بود:  

  ی رو معرف   یبهش کس  گهیمن د":  گهیهم که م  هیکه قهره، وال 

 ”.ن جلومنو انداخته  نیواسه هم ".کنمینم

س  ی چانه از  را  کهنه  بازدم  بود.  شده  جمع    رون ی ب  نهی ودود 

 .فرستاده بود و سر به تأسف تکان داده بود

. االن یشناسیداداش جان، تو که مامانو م “گفته بود:    دهیوح

سرسنگ  باهات  برخورده،  بهنهیبهش  نم.  خودش   خوادیقول 

به حرف مامانه.    یدونی. میشناسی رو هم م  هی بهت رو بده. وال

 ه یمامان که    یها، ول باشه   گهید  ز یچ   هیخودش فکرش    دیشا

به   ی . کالً بادگردهیبرم  ی نظرش فور  زنه،یذره باهاش حرف م

 ” .که یدونی. مگهیهر جهته د

 شد ی . باورش نمدیفهمی او را م  ی هابود. کمتر حرف   جیگ   ودود

زده بود تا نظرش را    ی اکه مادرش دست به چه کار کودکانه
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خانوم با خودش چه فکر کرده بود؟ که او پسربچه برگرداند. گل 

برا  دلش  امروز  نفهم؟  و  د  رود یم  نیا  ی است  با  فردا   دنیو 

د  قشنگ  م  ی گریدختر  راه  دهانش  دوباره  افتد؟یآب  ودود   !

له  را  مخود  ز  دیدیشده  حرف  ادی و  خواهر    ی هامتوجه 

تکان داده بود تا مثالً نشان دهد    سر  حالنیترش نبود. باابزرگ 

 .که حواسش به اوست

بود:    دهیوح داده  نم“ادامه  فکر  اونا  مثل  اما  االنم کنمیمن   .

از سر باز کردن اومدم دختره   ی گوشم گفتن که برا  ر یانقدر ز

به دلشون راه    ی شنویاز من م  ،یداداش  ی رو نشونت بدم. ول

که بهت   ی اگهی هرکس د  ایدختر    نیبا هم  یعن ی  گمی. نمایب

داشته باش. مامانو   استیس  گمیکردن ازدواج کنا، نه. م  یمعرف

روشنه.   شی. اون تو دلش االن آتکنهیتو چشمت نگاه نم  نینب

م دهیترس فکر  م  کنهی.  کنه.   خوادیپسرش  بدبخت  خودشو 

رو    ی که دوستش دار  یافرا خانم  نی. من ا. مادره گهی د  هرزنیپ

مامان   یوقت  یمسجد اومده باشه. ول   مده ی. امروز ندشناسمینم
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.  ی ایو تو روش درب  یبدتر اخم کن  دیتو نبا  کنه،یم  ی جورنیا

 ی . ولهای خوشم اومد که اون روز صاف حرفتو زد  یلیمن خ

ا   ی جورنیا پ  کهنیجز  آت   اد یب  ش یاختالف  بگ  شای و    ره،ی باال 

 ه ی!  استیداشته باش ودود، س  استی. سافتهینم  یاتفاق  یچیه

ذره مدارا کن. مثالً نشون بده که به حرفش   هی .  ایذره کوتاه ب

که نشون   ی . با دختریکنیبه حرفش توجه م  ،ی دیم  وشگ

م  حرف  نداریزنیکرده  دعوا  خالصه  ی .  ب  ه ی.  عقب.   ایقدم 

 ”.شهی م یکم راضکن. کم یکیکوچ

آروم باهاش منم هستم. آروم “بود:    دهیکوب  اشنهیبه س  دست

. گهیبهت د  دمی. باشه؟ قول مکنمی م  شی. راضزنمیحرف م

 ” ؟ی ندار ،ی رو که قبول دار یقول آبج

خودش بود. به دخترک نگاه   ی نگفته بود. هنوز تو  چیه   ودود

 .دیدی م رشدهی خود را تحق بی و عج کردیم

اصرار کرده بود:    شتریبود، ب  دهی که سکوت برادرش را د  دهیوح

ا  گمیحواست به من هست؟ م  ؟یودود جان؟ داداش“   نیتو 
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بسپر   شوهی. بقایقدم کوتاه ب  هیبار نشون من بده.    هیافرا خانمو  

 ”؟یگیم یبه من. هوم؟ چ 

فقط   نیا“تلخ زمزمه کرده بود:    اریو بس  ربطیودود کامالً ب  و

 ” !ستبچه هی

 ”؟یک“بود:  دهیشده بود. پرس جیگ  دهیوح

نگاه  ودود بود.   یبا  کرده  اشاره  دخترک  به  خاموش  و  سرد 

بود. اسم دختر را گفته بود و گفته بود که   دهی لب گز  دهیوح

برا  ساله وپنج ستیب که  البته  او    ی است.  نبود  مهم  ودود 

 !چندساله است 

. نه، اصالً گفتیبد نم  دهیاره شکسته بود، دوباره. وحدوب  دلش

داشتن    استیس   یکردن و کم  ی با کوچک  دی. شاگفتی درست م

 .توانستیکم افرا را به مادرش بقبوالند. حتماً مکم  توانستیم

ا  یول کار مادرش   نیدلش شکسته بود. بد هم شکسته بود. 

که    ییهابود. مثل وقت  ریطفل صغ  کیسر    دنیمال  رهیمثل ش
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که دوست   یکنی م ی ات را وادار به کارشکالت بچه  ی با وعده 

 !ندارد

الاقل خواهر    کهنیا  ده،یوح  نیریش  ی هاحرف   لیدل  نیهم  به

و هنوز    ستیعنصر نترش سستترش مثل خواهر کوچک بزرگ 

. دینشسته به جانش را بشو  یاوست، نتوانسته بود تلخ   یحام

وقت از  یراستش  برا  یس  بعد  داشت  سال  دو  چندم    ی و  بار 

  گر یقدر بچه و احمق است، دکه در نظر مادرش چه   دیدیم

هم اعتماد کند! آن که مادر بود و    دهیحتا به وح  توانستیمن

  ن یو چن   دیدیم   نیرا نداشت، چن  زهای چ  یلیآدم ازش انتظار خ

داشت؟ از کجا معلوم   شدیم  ی خواهر چه انتظار  نی. از اکردیم

م راست  فکر    گفت؟ی که  مادرشان  مثل  که  معلوم  کجا  از 

ن  کرد؟ینم ا  امدهیاز کجا معلوم  با  تا  ها خامش ن حرف یبود 

ش را  سرش  کم  رهیکند،  و  آنبمالد  گلکم  که  خانوم طور 

 رامش کند؟  خواهدیم
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فقط دلش، که اعتمادش هم بود که نه  دهیفهم  یتلخبه   ودود

 .اعتمادش شکسته بوداست. شکسته

وقت  و به جنگل،  آمدنش  از  قبل  دراز   ی رو   یامشب،  تختش 

ساده و حتا    ار یاتفاق بس   کی  یکه ط   ی بود، به اعتماد  دهیکش

 !کرد یدار شکسته بود، فکر مخنده  یکم

م  و فکر  دختر جوان  آن  بود. خکردیبه  قشنگ    ی ل یخ  یلی. 

  ی گول زدن پسرک  ی برا  نیریشکالت کامالً ش  ک یقشنگ بود.  

 !کردن داشت ی و باز دنینخواب ی که بهانه

م  چطور فکر  هرچه  بود؟  آمده  نت  کرد،ی دلشان   ی اجه یبه 

گل دیرسینم وال .  و  چنان    هیخانوم  بود  آمده  دلشان  چطور 

جوان قشنگ  برا  یدختر  کنند  طعمه  برادر    ی را  و  پسر 

 !مارشان؟یب

 یعاقبت کس   دانستی بود، اما احمق نه. م  ی ا آدم ساده   ودود

 ی را وارس  ش یپاها  ی مثل او به احتمال باال دردناک است. وقت
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وقت  کردیم باشند،  شده  زخم  مبادا  را    یتا  قندخونش  مدام 

 نه یپزشک معاطور مرتب توسط چشمبه  یوقت  گرفت،ی اندازه م

  دانست یو م وداحمق نب گر،ید  ”یوقت“ و هزار  ” یوقت“ شد،یم

که    دانستیخواهد شد. م  ی ریگن یزم  رِی که به احتمال باال پ

حتا    دیجا و شا  ک ی. باالخره  رودی باالخره بدنش رو به زوال م

 ک ی!  دهدیرا از دست م  شیانگشتان پا  ای  شودیناگهان، کور م

 ...جا باالخره

رنگ  بهرنگ   هیتر بود و والها که جوانوقت. آنآمد یدلش نم  و

م نشانش  هم  ی گوشه  کی  داد،یدختر  به  فکر   نیذهنش 

 .. و حاال همکردیم

برا  دانستیم است.  زندگ  ی که هنوز سالم  قائل   یخود حق 

نفر د  ازدواج کرده بودند و    شناختی را م  یابتیبود. هزار  که 

ته ذهنش بود   ییبازهم صدا  یبزرگ داشتند. ول   ی هاحتا بچه 

م م“:  گفتی که  زندگ  یخواهی واقعاً  کس    اتی دردسر  با  را 

 .انداختی و آن صدا ذهنش را از کار م  ”؟ی شو  کیشر  ی گرید
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 ...افرا... تنها افرا تنها

مرد    یذهن  ی پسر داشت، توانسته بود صدا  کیآن زن که    فقط

ده بود و ناخودآگاه باعث شده بود  جوان را خفه کند! افرا آم

اطراف و  و    انشیودود خودش  بود  آمده  افرا  بشناسد.  بهتر  را 

جا خودش را بروز دهد. و از آن   کی ودود توانسته بود باالخره  

بود که   ییگرابرون  دها مر سال نیا  ی بود که همه  دهیروز فهم

 .و انزوا کشانده بود ییگرا نشدن او را به درون  دهیفهم

دردسر    خواهدیبود که واقعاً م  دهیآمده بود و ودود فهم  افرا

با کس د  اشی زندگ به شرط  کیشر  ی گریرا  که آن   یشود! 

 ر یزکس را بفهمد، و آن کس هم او را. تا آن روز دختران سربه 

معرف بهش  را  ه   کردندیم  یآرام  او  را   کدامشانچیو 

نم  دیپسندینم نم  دیفهمیو  مپسنددیچرا  حاال  .  دانستی! 

 ی شدهسال سرکوب   همهنیا  یِودود واقع   لشیکه دل   دانستیم

ه که  بود  درون  یشباهت  چیدرونش  حاال  به  و  نداشت.  گراها 

باشد که بتواند کنار او    یکه اگر افرا باشد، اگر زن  دانستیم
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بتوانند کنار هم خودِ   اشیخودِ خودِ واقع  را نشان دهد، که 

چند سال خوش،    متیت به قباشند، حاضر اس   شانی خودِ واقع

خاطره، دردسر   ایدنک ی قشنگ و    ی چند سال آرام، دو سه بچه 

 !شود کیرا شر اشی زندگ

از خانه    ”ضیباباف“از طلوع بود که افرا با تماس    شیبعد، پ  صبحِ

بهش گفته بود که ودود و ناصر در جنگل    اهللض یزد. ف  رونیب

 دهیرا نفهم  ”سروصدا“. افرا منظور او از  اندسروصدا راه انداخته 

 ن یهم  ی در کار است. برا  ییحتماً دعوا   دانستیبود. فقط م

خود   ،یکردن عل  داریده و با ب ی تندتند و دستپاچه لباس پوش

 .رسانده بود  یرا به جنگلبان

و فوراً به  دهیبود. همزمان با او به دفتر رس یعصبان ”ضیباباف“

بنش بود  پ  ند یافرا گفته  فرمان  کنار  کاپیپشت  . خودش هم 

تا افرا ازش    گرفتیهم آرام نم  قهیدق  کیدستش نشسته بود.  

و بهزاد    دیبا جمش  میسیبا ب  ایچندوچون ماجرا را بپرسد. مدام  
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 ی و سع  دادیفحش م  یرلبیبه نبود آنتن ز  ایدر تماس بود،  

 .ها ارتباط برقرار کند با بچه  یتلفن کردیم

 ها نه یاز آ  ایو    دی گزی ساکت مانده بود. لبش را از داخل م  افرا

م  روشنک یتار  ی جاده  گوشه  ای  د،ییپای را  به   ی از  چشم 

سع  اهللض یف و  رو  کردیم  ینگاه  بق  ش یهاصحبت   ی از    ه یبا 

  کرد یم افتیاز او در ی گاه هم تذکرگه نیبفهمد. آن ب ی زیچ

 !گاز دادن  شتریب ی برا

آسمان را کبود کرده بود که به    ی پهنه   دیخورش  ی اشعه  نیاول

 .دیجوشیبودند. دل افرا از ضعف و استرس م دهیقتلگاه رس

ن  چند جلوتر  خ  یرنگ یآب  سانیمتر  که    ابان یکنار  بود  پارک 

  ی و باال  نییپا  ی بودند. درها  دهیقسمت بارش چادر کش  ی رو

. شش دیدرخت بارشده را د  ی چند کنده  شدیآن باز بودند و م 

کامالً از    نشانیبودند و جو متشنج ب  ستادهیا  نی مرد کنار ماش

 .بود دای همان فاصله پ 
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را کنار    نیها سرعتش را کم کرده بود، ماشآن  دنیکه با د  افرا

از    ادهیبدون مکث پ  اهللض ی. فدیکش  ابانیخ اما بعد  شد. زن 

پ کردن  باقهمان  کاپ،یخاموش  فرمان  پشت  ماند.   یطور 

 کرد یها فشرده بود که احساس مپدال   ی را رو  شیقدر پاهاآن

 !اندکرده  ی خال ش یزانوها

  ب ی ش  ی . ودود نشسته بود رود ییرا پا  شی رو  ش ی همانجا پ  از

ا درواقع  جاده.  مبه  طورنیکنار  آنجا   د یرسینظر  را  او  که 

! بهزاد کنارش بود. دستش را گذاشته ردیاند تا آرام بگنشانده

. سر ودود گفتی گوشش م  ریز  ی زیاو و چ  ی شانه  ی بود رو

و رگ    شدهتبود و افرا کامالً خشمش را از دست مش   نییپا

 .دیدی گردنش م ی برآمده 

و مضطرب دست به   یکالفه، عصب  ی اچهره  ناصر با  ترطرف آن

  ی کنار او و برادرانش بود و از اخم رو  دیبود. جمش  ستادهیکمر ا

 !ناصر را ندارد  ی حوصله چیبود که ه دا یپ اشی شانیپ
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فرمان خم شد   ی افرا از رو   د،یکه به جمع مردها رس  ”ضیباباف“

قدر  نگاهش را از تن کوه باال کشاند. فضا آن   شدی و تا هرجا م

 ی الاز البه   ی. ولندیروشن نبود که بتواند درست اطراف را بب 

 .اندبود که چند متر باالتر درخت انداخته  ده یها فهمحرف 

  اهللضینگاهش را به جمع مردها برگرداند. معلوم نبود ف  دوباره

م چه  ودود    گفتی داشت  پر  کبارهی که  جا  حالت  و    دی از  به 

افرا را باال    ی هااو شانه  یاو درآمد. حرکت ناگهان  ی اعتراض جلو

بلند خود را به جمع مردان   ی هاشد و با قدم  اده یپراند. فوراً پ

 .رساند

 :گفتی داشت م ودود

صداشو. من    دمیمن خودم شن گمیم  ؟یگیم  ی دار  ی بابا چ -

 .دمشیخودم د

  ی کرده. با هردو دست به باال بود و دهانش کف  دیپرتأک  لحنش 

 :جاده اشاره کرد 
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اره رو   ی بود. من صدا  شبید  نیاون باال درخت انداختن. هم  -

 .و زدم به جنگل دمیمون شن از خونه 

را نشان دهد که نگاهش به افرا    ترن ییپا  چیپ  کیتا    د یچرخ

  ی مات ماند. همان نگاه هم بود که باعث شد کم  یبرخورد و آن

 :تر شود. ادامه داداش بخوابد و آرام شعله

ول کردم و رفتم    یقبل  چیپ  نیبا موتور اومدم. اونم دورتر، هم  -

بودم. حواسم نبود   یخالصدامو بشنون. دست  خواستمیباال. نم

  ر یتنم نبود. د  فرمیونیهمرام نبود.    لهی. وسیزنگ بزنم جنگلبان

هم تو    دم،یهم صداشو شن  یبودم. درخت افتاده بود. ول  دهیرس

چراغ  دادا  یاقوهنور  دست  د  ششکه  مطمئنم  دمشیبود   !

شاخهدمشید و  بود  گرفته  دست  اره  نامردش  خود  رو  .  ها 

 .زدیم

تعر  دوباره آن  گرفت.  الو  براجزءبه   فیآتشش   کهنیا  ی جزء 

ثابت کند حواسش جمع بوده و اشتباه نکرده، باعث شده بود  

و   ندی ایچشمانش ب  شیمثله شدن درخت پ   ری تا دوباره تصاو
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همان خشم شعله با  ببرد.  و   دهیکشنفسش  بهزاد  و  برگشت 

 :را شاهد گرفت  دیجمش

که داشت به داداشاش   دنشیدو تام د  نی. ایچ ی اصالً من ه -

کنه.   نی تا بار ماش  نییپا  وُرد اُی ها رو مو کنده   کردی کمک م

 ن؟یدیند نیومدین شی ساعت پ هی نیشما؟ هم نیدیهان؟ ند

 اهللض یف  ی ه یواکنش اول  حالنی بودند. باا  دهیمرد آمده و د  دو

گرفتن. پس به شک افتاده بودند   دهیدعوت به سکوت بود و ناد

 ن یرا ب  زیچهمه   خواستیواضحاً م  ”ضیباباف“.  ندیکه چه بگو

قرار داده    یاخالق  یآن دو را در دوراه  نیخودشان حل کند و ا

به  که  حقبود  ر  قت یخاطر  ودود  خاطر  به   ا ی  رندیبگ   اپشت 

 !کنند یپشتش را خال اهللض یف ی تربزرگ 

مِن  سکوت شو  را  ناصر  مرد،  دو  همان   ریمِن  دوباره  تا  کرد 

 ا هی آنتنیب  ی الزور و از البه که از پشت تلفن و به  ییهاحرف 

 :رسانده بود را تکرار کند ”ضیباباف“به گوش 
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خب کو؟ چرا خودتو نشون   ؟ی دیشب منو د  ی گیآقا تو م -

  م؟ یکردی م  کارتی . مگه چی که بود  ی بود  یخالدست   ؟ی نداد

 !مت؟یکشتیم

تحر  زشی تمسخرآم  خندکج را  ودود  . کرد ی م  کیاعصاب 

  رهی تمام دستانش را از دو سو باز کرد و خ  ییبا پررو  حالنیباا

 :گرفت یپ اهللض ی در چشم ف

 زنه؟ یداره به من م  ستین  تیاالن تهمت جنا   نیهـان بابا؟ ا -

د  گهیم م  دهیمنو  درخت  راست نداختمیداشتم  اگه  خب   .

که بزنم    ده؟یترس  یجلو؟ از چ ومدهیچرا همون موقع ن  گهیم

 !م آخه؟ بکشمش؟ من چند نفرو تا حاال کشته 

و   دیگویکه ودود راست م  دانستی اخم کرد. مرد م  اهللض یف

ر هم  یگیناصر  به  دارد.  کفش  ا  ل یدل   نیبه   کهنیباوجود 

تازاندن   دان یبه او م  ردستشیز  ی گرفتن خطا  دهیخودش با ناد

  ی خبریو ب  یعقلیاز سر ب  کرد تا نشان دهد  ی داده بود، تند

 :کند! گفتیو اغماض م  ردیپذ ی را م  شیکه دارد ادعا ستین
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جلو، صبح که هم ودود، هم    ومدهیخب تو هم. شب ن  یلیخ -

پس    خودی! بی زد یچوب بار م  یداشت  دنتید  د یبهزاد و جمش

 .صداتو سر ننداز 

آن بر فضا حاکم شد، محدود به ناصر و ودود   کیکه    یبهت

  ستاده یا  ی و آشوب کنار  جیبهزاد و حتا افرا که گ  د،ینبود. جمش

 .ضیماندند از کار باباف  رانیح ی الحظه ی برا زیبود ن

 :من افتاد. گفت. به مندیعقب کش  د،یکه صراحت او را د  ناصر

ن... کرده   کاریداداشام چ   دمیصبح... خب، گفتم که... فهم  -

ن. شب منصور بهم زنگ زد گفت درخت انداخته نصفه  یعنی

. مجبور  امیمجبور شدم ب  کردم؟ ی م  کاری چ  دیخب... خب من با

ب آخه.    ی جورهی   امیشدم  داداشامن  کنم.  ردشون 

  ی غلط   هیحاال    کنم؟ی کمک نم  گفتمی دور؟ م  نداختمشونیم

 ...تونستمیمن که نم ن،رده ک

 :ور شدحمله . سمت او دی بر ودود
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 یکنی م  ی لقمه! بعد دزدحروم   ی خور یجنگل م  ن یتو نون از ا -

 ؟یگیسگم دروغ م  نی ازش و تازه ع

دست ودود    کهن یفوراً واکنش نشان دادند. هم   د یو جمش  بهزاد

مرد جوان   ی قهیقروچه  و او هم با دندان  دیناصر رس  یقهیبه  

ها را سوا  قرار گرفتند تا آن   نشانیآن دو دوباره ب  د،یرا چسب 

 .کنند

ح  افرا شن   زدهرت ی اما  از    ”سگ  نیع“ و    ”لقمهحروم “   دنیاز 

  ی حد عصب   نیکه هرگز باور نداشت بتواند تا ا  ی دهان ودود

را از دست داد.   یلحظات  د،یکند و ناسزا بگو  ی ریگقهیشود،  

اول هم   از  ا  کیدرواقع  نم  ستادهیگوشه  و  چه    دانستیبود 

ذهن افرا را فلج کرده بود. حتا   ،یحد عصبان  نی  تا اکند. ودودِ

که آن روز در    ستی همان مرد  نیاز ذهنش گذشته بود که ا

هوچ شکارچ  ی های گریمقابل  جوانک  آن  ساکت    یخواهر 

  برد،یهمان ودود بود که حاال هجوم م  نیمانده بود و آرام؟ ا

آن  ودود،    نیو رگ گردنش باد کرده بود؟! نه. ا  گرفتیم  قهی
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  اریبود که بس  ” خرس مهربان“از    ی گری د  ی رو  ن یودود نبود! ا

 ی لقمگبود؟ از حرام   نیناصر خشمگ  انتی. از خنمودی م  بیعج

انگار چ نه،  بود؟  ا  ی ز یاو سوخته  از  و   هان یفراتر  بود  در کار 

 .بود دهی ناصر فقط به زخم او نمک پاش ی ماجرا

 کوه خشم کرده بود؟  نیبه ا  لیودود را تبد ی زیچچه  اما

 که یو زن وقت  دند یافرا باال پر  ی هاشانه  اهللضیداد ف  ی صدا  با

موسپ  دید گرفته   ی بازو  دی مرد  را  به  ودود  را  او  دارد  و  است 

  ی گردشده گام  ی هابه خود آمد و با چشم   کشاند،ی طرفش م

 :جوش آورده بود، دستور داد  یکه حساب   ”ضیباباف“عقب رفت.  

انار  یزمستان - بریجنگلبان  ن یبرگرد  ی با  نه،  گشت!    نی. 

 مگه؟ ست ین فتتونیش

 .مات سر تکان داد افرا

 :با دست اشاره کرد بروند اهللض یف

 .نمیبب نیبه کارتون برس نی. برنی. بجنبنیپس بر -
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سرخ    یحرکت  افرا نگاه  از  نگاهش  تنها  تا   ”ضیباباف“نکرد. 

 .لب ودود رفت ی پوزخند رو

 :و خشم گفت ی جوان با دلخور مرد

 !یکن یآره! منو بفرست برم تا گند اونو الپوشون -

 :خالص ی شد به درد لیو نگاهش تبد لحن

 !از تو انتظار نداشتم بابا -

ف  سرزنشش پ  اهللضی بر  قدم  آمد.  دوباره    شی گران  گذاشت، 

 :دی گوشش غر ریو ز دیودود را گرفت، او را کنار کش ی بازو

 ست ین“گفت؟ گفت:    یچ  ی دینشن   ؟ی دار  یانتظار چاز من   -

 گه ید خب راست م  ”ما نون داره!  ی هم برا  یل یجنگل خ  نیا

گرفتار زنشه؟    یدونی بهش بگم؟ نم  ی کنم؟ چ  کارش ی . چگهید

ب بدم،  خ  کارشیگزارششو  م   التیکنم  تو    شه؟یراحت  بعد 

 ؟ی دیم ضشوی جواب زن مر
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م  افرا حاال  بست.  ف  دیفهمی پلک  ا  هللاض یچرا   که ن یباوجود 

 .پشت ناصر درآمده بود د،یگوی ودود راست م دانستیم

 :دی لرزی ودود م ی صدا

 .ضیباباف کنهیدوادرمون نم  ی با پول دزد  ضشویآدم زن مر -

 :و نماند بشنود. رو کرد به افرا گفت

 .افرا میبر -

بود که داشت بهش دستور   ختهیرهمقدر به . او آندیلب گز  زن

 .نگاه کرد اهللض ی! به فدادی رفتن م

داشت که به ودود دوخته شده بود که داشت   ی نگاه نگران  مرد

 سانین  ی سوتا برود سراغ موتورش که آن  گذشتی از کنارش م

 :نگاه افرا، به زن برگشت. آرام گفت ینیبود. با حس سنگ

 .برو باهاش -

به  افرا داد.  تکان  بهسر  پدو  وسا  کاپیطرف  از   لشیرفت.  را 

 ابان یدوش انداخت و به خ ی اش را روپشت آن برداشت، کوله
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توجهش به همکارانش    یآن  گذشت،یکه م  سانیزد. از کنار ن

جلب شد. همان لحظه ودود که سوار بر موتور دور زده بود، 

 .نگه داشت شیپا ی آمد و جلو   شیپ

ثان  افرا او برگشت.  افسرده  ی ره یخ  ی اهیبه  مرد جوان   ی نگاه 

  رون ی ب  کبارهیاش را  نفس کهنه   د،یاو چشم دزد  یماند و وقت

 .فرستاد و ترک موتورش نشست

 یبه ده روز آخرش برسد. باران  ورینمانده بود که شهر  ی زیچ

پس از آن،   ی پراکنده  ی بود و رگبارها  دهیکه قبل از تاسوعا بار

 .ماندگار هوا را شکسته بودند  ی با خود آورده و گرما   زییپا  ی بو

موتور نشسته   ی آن دو که رو   ی خصوص براسرد بود. به  حاال

داِغ خشمش   نی ودود که تا قبل از ا  ی خصوص برابودند. و به

گرسنگ تازه  حاال  و  سرپا  و  ب  کی  ،یبود  تمام   ،یخوابیشب 

 اد یقدر هم زبودند! آن   افتهیجوالن    ی و ضعفش اجازه   یخستگ

باز شدن در کمد ب  ی بودند که مثل  پ ی از ظرف  شیکه  ر  تش 

درواقع -آرام گرفته بود    یفقط کم  کهن یهم  ،یآن بوده باشد، به
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جوانب موردهجوم    ی تمام تنش را از همه   -فروکش کرده بود

 .قرار داده بودند

ترکش    یلمس  چی ه  ی. افرا باوردی خود ن  ی خواست به رو  اول

نگاه   ینیگاه از حس سنگ نشسته بود و پشت گردن ودود گه

شدت به   نی. و اگفتی نم  چی. هزد ی نم  یحرف  ی. ول سوختی او م

ضعفش را    خواستی مرد جوان را معذب کرده بود. درواقع نم

 ح یجو تر  کردیحس م   زدهخیرا    نشانینشان دهد چون جو ب

 .آن باشد ی زننده افرا برهم  دادیم

عصبان  بابت از  زن  بود.   دهید  شیهات یآنچه  خجل  بود، 

برداشت  دانستینم او از حرف   یچه  ذهن  در  حرکاتش  و  ها 

عادت و بعد،   شیهایمهربان  دنیاست. افرا را به دشکل گرفته 

از خود نشانِ   ی گر ید  ی آن روز در جنگل و امروز در جنگل رو

  ی هابودن  دمغمتشنج و    ی عالوه به   هان یا  دیترسی او داده بود. م

تصو  نیا آن  کامالً  شسته    ر یمدتش،  زن  ذهن  از  را  مهربان 

مباشن نسبت  دی ترسید.  زن  باشد. قضاوت  شده  عوض  او  به 
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بهش احساس   اینفر آدم که در کل دن  کی  نی هم   دیترسیم

و   دیترسیهم، ازش دور شده باشد. و چون م  کرد یم  یکینزد

م  دانستینم چه  افرا  فکر  ترج  گذرد،یدر   داد یم  حیواقعاً 

 .جو منجمد را حفظ کند نیهم

شوخ  اما س  بردار یضعف  که  چشمانش  رفتند،    یاهینبود. 

سرما   ش یزانوها رفت،  مالش  که  دلش  شدند،  سست   ی که 

 د ی کرد، فهم  طاقتشی اول صبح که ده برابر شد و ب  ی گزنده 

تر  ! افسرده شودینم  اشی بدن گرسنه غرور، ترس و خجالت حال

 .شد

 .دیکش  ابانیکنار خ   کبارهیرا  موتور

 ی بود. از باال از رو  یارتفاعدل کوه، آبشار کم   ی چپ، تو  سمت

مخزه   سیخ  ی خورده قلیص  ی هاسنگ  سُر  از    خورد،یبسته 

ط  یآسفالت  ی رو زخم   ان یسال   یکه  و  بود   اشیکنده  کرده 

  ی ها. چرخرفتی م  نییو در سمت راست از دره پا  گذشتیم

 سفالت آ  ی رو  ی نازک و زالل آب جار   ی ه یموتور ودود از دل ال
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کم  و  د  تر،ش ی پ  یگذشتند  متوقف    یسنگ  ی واره یکنار  کوه 

 .شدند

موقع توقف موتور   کهنیو ا  یناگهان  ستادنیو ا  دنیکنار کش   نیا

ودود   یکم کرد.  مرد  حال  نگران  را  افرا  بود،  برداشته  تاب 

اما چون فقط همان  کاسکت بهکاله بود و   یکیهمراه داشت 

کاله مانده بود، آن را سر نگذاشته بود. پس افرا توانسته   یزن ب

به آن    نی. اندی را بب   اشموتور صورت زردشده   ی هانه یبود از آ

 .افزود یم ینگران

  ی خواست حال مرد را بپرسد، خود ودود با نگاه  کهن یهم   اما

 :که دورگه شده بود، سؤال کرد  ییو صدا  دیدزدیم  نهیکه از آ

 همراته؟ ی زیچ -

دست  جیگ  افرا به  که   ی هاشد.  دوخت  چشم  ودود  تپل 

به   ی هاب یج را  چشلوارش  م  ی زیدنبال  .  کردندیلمس 

 :کرد ی اسرفهتک 
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 ؟یچ -

 .محتاط، مضطرب و معذب بود لحنش

را تحر  ضعف اعصاب ودود  قلم    کی. فقط  کردی م  ک یداشت 

نم  بود.  بشیج  ی تو  نیانسول آن   یکی  توانستیحتا  از 

پ   اشی شگیهم   ی هاشکالت عصب   دایرا  از   یکند.  بود  شده 

 :. گفتاشیحواسیب

 ؟ی دار ی زی... چی ایخوراک  ،یتیسکوئی. بدونمینم -

درحال  افرا شد.  پاکوله  کهی دستپاچه  شانه  از  را    ن ییاش 

 :گفت  د،یکشیم

 .سایآره دارم. وا -

  پ یشد، ز  اده یموتور گذاشت، پ  نگاهی نشم  ی رو  نشانیرا ب  کوله

امروز صبح   نیرا که هم  ی دارکرم  تیسکوئیآن را باز کرد و ب

اش را دهان بگذارد  دو دانه   یکی راه    ی باعجله برداشته بود تا تو
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طرف مرد  باز را به  ی . بستهدیکش  رونیب  رد،یو ته دلش را بگ 

 .جوان گرفت

لبخند زد. پِن    اریاختیکوچک، ب  ی هاتیسکوئی به ب  رهیخ   ودود

و سر    د یزن لب گز  یکف دست نشان افرا داد و وقت  ی را رو

پا فرمان  پشت  از  داد،  هم  نییتکان  رو  کهن یآمد.   ی وزنش 

ر  شی پاها حس  با  گرفت،  پا  زشِیقرار  به  توانش    ن،ییتمام 

  زورهکرده بود. ب  ی رفتند. تنش خال  یاهیدوباره چشمانش س

 .جک خواباند ی موتور را رو

. ساکت بود اما لرزندی که دستانش م  دیدی. مدیی پایم  او را   افرا

ببآماده  را  ودود  خوردن  تلو  تا  بود  منتظر   ای  ندیباش! 

 .بنشاند  ی و او را کنار  ردی را، تا فوراً دستش را بگ  اشیتعادلیب

نگران و نگهبان زن گذشت، رو   ی هاچشم   شی ودود از پ   یول

 اشی کنار بسترِ جار  ییبه آبشار که کوه را شکافته بود رفت، جا

شانه به   ی دست به کمربند ببرد، از باال  کهن یو قبل از ا  ستادیا

 .و پشت کرد  دیو چشم دزد دیافرا نگاه کرد. او فهم
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کنار آبشار.   شانیکیبود و    ستادهیکنار موتور ا  شانیکی  حاال

 .هم بودند. ودود اخم داشت و افرا دلهره پشت به  هردو

حس  ودود ب  یبا  پاآن  ی زاریاز  را  شلوارش  تا    دی کش  نییقدر 

 ی بعد، سوزن، محتوا  ی اهی. ثانردیبگ  شگونیبتواند رانش را ن

 !کردی م یپوستش خال  ریپن را ز

د  ی هاشاخه   یتمشک  ی بوته از  را  رها   یسنگ  ی واره ینازکش 

ا به  افرا  بود.  پا  ی سویگ  نیکرده  به  بود که    رهیخ  ز ییآغشته 

  د ی و د  دی. فوراً چرخدیقدم برداشتن مرد جوان را شن  ی صدا

 .سمتش روان شد. بهرود ی طرف آبشار مکه ودود به 

آب   انیوسط جر  یقلیص  ی هااز سنگ  یکی  ی تنش را رو   ودود

 ی حرف  چیه  یباالتر از او نشست. ب   یسنگ  ی رها کرد. افرا رو 

 .مرد دراز کرد ی سو دستش را به 

  ی نشست، بعد از دست  تیسکوئیب  ی بسته   ی ودود اول رو  نگاه

چشمان   یاهیبه س  تیکه آن را نگه داشته بود باال رفت و درنها
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رس  نگاه مشکدیافرا  آن  در  نا  ی زیهر چ   ی.  و    ی دیامبود جز 

 .راحت شد الشیخ  ی. کمیبگیغر

 :برداشت و لب زد تیسکوئیدانه ب کی

 .ممنون -

دهان    کبارهیرا    ینیری ودود کل ش  کهن یسر تکان داد. هم  افرا

هم   او  رو   د،ی کش  رونیب  تیسکوئیب  کیگذاشت،  را   ی بسته 

 ی نیریبه ش  ی بود گذاشت و گاز  نشانیکه ب  یسطح صاف سنگ

 .زد

 ت ی سکوئیزبان ودود. لبخند زد و ب  ریز  دیچ یپ  یفرنگتوت  طعم

کم داشت برگشت توان به تنش را حس  برداشت. کم  ی گرید

 .کردیم

کش  افرا به  دنی با  خرده انگشتانش   ی ده یچسب  ی هاهم، 

باوجود    یسنگقلوه  ی رو  شی را تکاند. پاها  تیسکوئیب بود که 

جر  یکوچک شدت  وسط  بودن  سر    انیو  محکم  محکمِ  آب، 
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پ  شیجا و  پس  از  آبشار  بود.  ز  شی نشسته  از    ش یپا  ریزن، 

 دادینم م  ی داشت. آبشار بو  یقشنگ   ی . آبشار صداگذشتیم

افرا   ر  راو  کردن  پر  آخر  شی هاه یبه  ظرف  نیتا   تشان ی حد 

 .داشتیوام

 تیسکوئیاز زاللِ آب برداشت و به ودود دوخت. داشت ب  چشم

بندها  دیجویم م  نشی پوت  ی و  باز  ابروهاکردی را  باال    شی . 

 سرما پاها را در آب فروببرد؟  نیدر ا خواستی . مدندیپر

 :دی لبش باال پر ی گوشه

 ؟یکنی م کاریچ -

  ا یشانه نگاهش کرد. لحنش هم دوستانه بود، نه؟    ی از باال  او

 .بود شهی الاقل مثل هم

برگرداند و    نشی را فوت کرد. سر و نگاهش را به پوت  بازدمش 

 :شانه باال انداخت

 .کشمینفس م -
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 ی ادوکلمه   ی جمله  ی چه؟ ذهن زن رو  یعنی  د؟یکشی م  نفس

 را بفهمد؟ شیمعنا توانستیاو ماند. چرا نم 

پاها  ی هالنگه   ودود و  زد  تا  را  در برهنه   ی شلوارش  را  اش 

طول    ی اا فقط لحظه آب فروبرد. نفسش بند رفت ام  ی سرما

 !تا در آن سرما، احساس گرما کند دیکش

خ  نگاهش ب  ابانی به  اگر    یرفت.  همکارانش  بود.  تردد 

 کهن یو ا  آمدندیم  ن ییرا پا  ریمس   نیبرگردند، هم   خواستندیم

. داشتند چه  انداختی به دلش م  ی بودند، حس بد  امدهی هنوز ن

اش افتاده بود که  مطمئن نبود اما به دل بدافتاده   کردند؟یم

ف التماس  دارد  به   کندیم  اهللض یناصر  ندتا  را  ماجرا   د یکل 

 .تبرئه کند  زی فقط خودش را، که برادرانش را نو نه   ردیبگ

کرد و بر    امیاش دوباره قگرفته آرام جمع شد. تن تازه   اشمعده

بدحال رودیکوب  یتبل  مرد جوان دست  و    شکمش  ی .  فشرد 

 .به همان حال ماند یهم. آن ی پلک رو
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کوچک   ی که به گلوله  ابان،یکه باز کرد، نگاهش نه به خ  چشم

  یسووبرگ درختان آن شاخ  ی ال بود که داشت از البه  دیخورش

. هنوز کامل برنخاسته  دیتابیدر دره، م  دار شهیجاده، درختان ر 

خم ول  ی ازه یبود.  نداشت  گرما  بود.  صبحش    عوضش   یسر 

 .بود داختهسبز را به تأللؤ ان  ی هاداشت! برگ ی عجب نور

  ن ی نبود. تمام عمرش از ا  بهیمثل ودود غر  یک ی  ی برا  منظره 

که   یدکیخورش  ی هنوز هم تماشا  حال نیبود. باا  دهید  زهایچ

.  کردی نفسش را حبس م  شد،یم   دی و خورش  آمدی داشت باال م

بود که هر روز    ی رینظیب  ریدرحال باال آمدن، تصو  دکیخورش

م تکرارشونده.    زی چ  کی!  شدی تکرار  بود   کنمم  یعنی خاص 

بود و هر    دکیکه ودود نباشد، اما درهرحال خورش   دی ایب  ی روز

م طلوع  خورش  کردیروز  خاص    زیچ  کی شود.    دیتا 

 !اعتماد قابل ی تکرارشونده 

به لب مرد جوان نشست. غ  پوزخند آفتاب که    نیا  ر یآمد و 

و هرگز    شودیم   داریهر روز رأس ساعت از خواب ب  یدانستیم
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چه  گرید  کند،ی نم  ی رییتغ کرد؟    شدی م  ی زیچبه  اعتماد 

م  زیچهمه  دزد    شدی. جنگلبان مشدیعوض  و  قاتل درخت 

م مادر  س  بهیغر  یزن  شدیچوب.  پسر  را   اشودوساله یکه 

 ...شدی. خواهر مدیدیباز مس هو یمقاح

 !آخ

 .ی اگرفته  -

به چشمانش خ  به برگشت.  ا  ره یزن  به   هااه یس  ن یشد.  چه؟ 

 ی کرد جلو  یاخم کرد و سع  ؟ی عنیاعتماد کرد    شدی م  هانیا

 .که بهش دچار شده بود سد ببندد  ی ایلعنت  ی نگریمنف

  نه ی س  انی او، دمش را م  ب یغر  ی رگی معذب از سکوت و خ  افرا

 :اش را شکستگرو نگه داشت و سکوت چندروزه 

 .ی شد ی جورهی . چند روزه ستیامروزم ن هی -

 :به زن نبود گریزد. نگاهش د ییمعنای لبخند ب ودود

 م؟ که شده ی جور نیا زنهیتو ذوقت م -
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جواب چه بود؟ راستش تا آن لحظه اصالً به   نی ماند. بهتر  افرا

خال  ی زیچ   نیچن کامالً  ذهنش  پس  بود  نکرده  بود.    یفکر 

 :را هم گفت  نیهم

 .دونمینم -

پر  مرخین  از باال  د  شیابروها  دنیودود  بادیرا  کرد    د ی. حس 

و    دیکش  یشانیکف دست به پ  د،یبدهد. لب گز  حیتوض  شتریب

 :کرد ی اسرفهتک 

اون ودود آروم مهربون   کهنیا  دنی. خب، قطعاً دگمیراست م -

 ی تو  ی. ولکنهیعوض شده، ناراحتم م   یودود ساکت عصب  هیبا  

  شتر ی. اون حسو... نه، ندارم. بستگه ید  زیچ  هیذوق خوردن  

 .مگفت نگرانت شده  شهیم

 .مرد تکان خورد قلب

آخر را چرا، چطور و   ی بود جمله   دهیکه خودش هم نفهم  افرا

کرد با خنده   یگفته بود، داغ شد و معذب. سع  ی با چه منظور
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 ات ینگرفته را بشکند تا ذهنش وارد جزئجو شکل ی ایو شوخ

 :نشده! گفت

جرئت   یاه. آدم گی اباجذبه  ی جورن یا  میالبته از حق نگذر -

 .بهت حرف بزنه کنهینم

جو    ایبدتر گند زده بود؟ جو را شکسته بود    ایگفته بود   خوب

نظرش از بعد از آن جمله  . و بهدانستیبنا کرده بود؟ نم  ی بدتر

کش  گرید نفس  ماستمال   دنش ی حتا  که   ی زیچ  یهم  بود 

چ  ست،ی چ  دانستینم هر  و  زدنش  حرف  به  رسد   ی ز ی چه 

  گ ی د  ی سکوت کردنش! مغزش افتاده بود تو  رم یگ   ایگفتنش  

. اضطراب دنیآب جوش. قلبش شروع کرده بود به مشت کوب

و فقط   دانستینم   زیچچ یبود. ه  دهیچ یدور تنش پ   ی اناشناخته 

نگراندانستی م  زیچ  کی آن  پر  ی ای:  دهانش  از  بود،   دهیکه 

درحال  قتیحق زبان   کهی داشت  به  از  قبل  تا  هم  خودش 

  ک ی ندانستنش فقط    ی زیچچ یبود. و از ه  خبریآوردنش ازش ب 

م  زیچ آزارش  که  بود  نمدادیندانستنش   یِ نگران   دانستی: 
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رنگ رفاقت؟   ؟یدارد! رنگ دوست   یچه رنگ  اشی لعنت  یِقیحق

لبخند او و حاال برهم    دنیرنگ عادت به د  ؟ییآشنا  ؟ی همکار

 عادت؟ کیبه  یخوردن آن عادت؟ رنگ وابستگ

ب  ی زی چ  اگر به  از خودش  افرا  نم  رونیفوراً  مغز    کرد،یپرت 

 ی گرید  ی وارد مسئله   ،یفیو س   یعل   ی اش از سوگرفته آرام تازه 

او را، زن را،   ،ینگران   نیا  ی وتوته   دنیکش  رونی و تا ب  شدیم

ن خود  حبس  در  تماماً  را  مافرا  همداشتی گه  به    ل ی دل   ن ی! 

 .اضطراب گرفته بود

که افرا را از خودش به   یبلند ودود شد آن دست  ی خنده   اما

و متعجب از    جی زن گ  یهل داد! ودود نجاتش داد و وقت  رونیب

  دیبه خود آمد، فهم   آورد،ینم  اد یرا به    لش یاو که دل  ی خنده 

  نی است و او در همگذشته   هیثان   ک یفقط    ه،یثان   ک یکه فقط  

  ده یکش  نییپا  داز وجود خو  ی اد یواحد کوچک زمان تا عمق ز

 !نبود یشده بود. باورکردن

 واقعاً؟ -
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عقبه   آمدینم   ادشی  واقعاً چه  ودود  از    ی اسؤال  فقط  دارد! 

 :به لبش آمد  یاو، لبخند گنگ ی خنده 

 ؟یچ -

 :مرد جوان بازگشته بود ی هاروشن ی ابه قهوه درخشش

 ؟ی جورنیم اواقعاً باجذبه -

 :و سر تکان داد ”هان!“لب زد:  صدایزن باز شد. ب ذهن

 .آره -

 :افتادهنما اما ازرمق دندان ی ودود شد لبخند ی خنده 

 .خوبه -

ش  یشوخ چشم  طنتیرفت.  درخشش  رفت.  خنده  ها رفت. 

آن   اصالً  مهربان“رفت.  به   ”یخرس  به  یآنکه  بود،    ی آنآمده 

ن که  رفت  همهچنان  پ   نی انگار  داشت    ن یشیدم  ودود 

  ی ماند و فکر کرد خنده   رانیح  ی ا! افرا جداً لحظه دیخندیم

 !استبلند او فقط توهم خودش بوده
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ودودِ    ،یودود عصب  اعتماد،یودود خسته، ودود ب ک،یتار  ودود

 :گفت کبارهیو  مالحظهی سرد و ب مالحظه،یسردِ ب

 .پسر داره هیزن شده که  هیدلم بند  -

نکش   افرا نفس  افرا  شد.  منجمد  و  تمام حجم    د،یسوخت،  و 

 .از هوا پر شد که به سرفه افتاد  کبارهیچنان  اشهیر

بال   کهی درحال به  سعزن  بود،  افتاده  زدن  با    کرد یم  یبال 

تالش   حالن یاش را پس براند و درعسرفه   شی هافشردن لب 

  چیه  یاش، ودود بمانده فرستادن دم حبس   رونی ب  ی برا  کردیم

 :ادامه داد یواکنش خاص

مادرم فکر مخونواده  یول - خودم عقل و    کنن ی م، مخصوصاً 

زنه نشسته    کننی ر مچشم و گوش و هوش و دل ندارم. فک 

م  ریز فکر  مادرم  مخصوصاً  داغ   هیمن    کنهیپام.  نوجوون 

 ...که مغزمیب

 :اش صدا نداشت، لب زدن بودجمله ی زد. ادامه شخند ین
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 !م باالزده  -

پدینفهم  یعن ی.  دینشن  افرا بخش  آن  از  فقط  جمله   ی دای. 

پا ب  انش یدانست  گز  یادبی احتماالً  لب  حس دیبوده!  چرا   .

 است؟بوده دهیکش  ریاو قلبش ت ی هاحرف نیب کردیم

چانه ستون کرد.   ری اش را جمع و دست زماندهدرآب   ی پا  ودود 

 .ساکت ماند

قدر  داد تا چشم بدزدد. تا بفهمد چه  یبه افرا فرصت  سکوتش

بود افرا. منظور ودود از زنِ پسردار خودش بود   جیاست. گ  جیگ

اگر خودش بود، اگر منظورش افرا بود، چطور آن ودود   ؟یعنی

از بند شدن دلش    تعارفیو ب  هوای ب  نیچننی ا  ایبا شرم و ح

پسر داشت    کیکه    یزنگفته بود؟ و اگر نبود، اگر منظورش از  

 افرا نبود، که بود؟

شارش آبشار نشسته بود، چنان   ری که در مسشد. باآن  ملتهب

بود و تا گلو و چشمانش زبانه  اش روشن شده  در معده   یآتش



1387 
 

م  دیکشیم از حس سوختن،  آب، درست وسط آب،   انیکه 

 .بود قراریب

به خود   نیچننیکه در درون ا  خواستیچه م  خواست؟یم  چه

بندشده   خواستیم  د؟ی چیپیم دل  آن  صاحب  خودش  که 

پسردار بود، حسادت    کیآن زنِ    ی گریاگر زن د  یعنیباشد؟  

 کرد؟ی! مکرد؟یم

که ودود دوستش داشت    یبه زن  کرد؟یشد. حسادت م  مات

زن   شد؟یم   اشی حسود ه  یبه  هنوز  نشده    چیکه 

 ...مادرشوهرش

 مادرشوهرش؟ 

هم فشرد. در کمال تعجب  را به  شیهاپلک زد. دندان  محکم

قطره  رو   زیر  ی ها قلقلک  کرد.    ش یهاقهیشق  ی عرق  حس  را 

داغ شده بود؟   طورنیآب، در سرما نشسته بود و ا  انیم  ،یلعنت

 !یداغ شده بود چرا؟ لعنت
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به  یعصب خودش،  سؤال  افتاده،ان یغلاز  گشود.   ی تو  یپلک 

. او اما  شدی باد م  شتریشده بود بادکنک و هر لحظه ب   شیگلو

نپرس  و  افتاد  لج  باادیبا خودش سر  نپرس  حالنی.   ده،یسؤال 

دار  گذاشتند. بم و خش   ری تأث  شی صدا  ی درونِ درون آتش، رو

 :دیگرفته پرس و دم 

 ت بابت دلته؟ چندروزه   یپس ناراحت -

م  ودود برگشت.  زن   یرکیز  ی پسربچه   شیهاچشم  انیبه 

دهلش    ی است اما صداکرده   یطنت ی بود ش  داینشسته بود که پ

افرا ضربه خورد و گ  شد.    جیتا صبح فردا برنخواهد خواست! 

ب  نیا  یعنی خونسرد  خ  یودود  خ   ی لیخجالت،  و   ی لیواضح 

  نکرده ناواضح به او، به افرا، ابراز عالقه کرده بود؟    ی لیخ  یلیخ

 پس؟  گفتندی و لبخند چه م یرکی و ز طنتیش نیبود؟ ا

لبخند  ی هاپلک   ی پا  نیچ از  لبخندتر  حتا  لبش   ی رو  ودود 

 :بود
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 .م بابت دلمه، آرهچندروزه  یناراحت -

 یطانیش  ی که پسربچه   ی حرصش گرفت. شد مادر پسردار  افرا

گذاشته کارش  تا چشم سر  را کشت  نرود. است! خودش  غره 

م  د،یبگو  ی زیچ  خواستینم مگر  سؤال   ی جلو  شدی اما 

نمبادکنک  گرفت؟  را  را  شدیشده  سؤال  توانست  فقط   .

 :کند ی دستکار

 ؟یگفت  ”زن“به اون  -

پنهان کردن   ی که ودود سر چرخاند، واضحاً برا   عیسر  طورآن

را    درآمدهله یودود تازه ازپ  نیا   تواندیم  دیخنده بود. افرا فهم

  د یهم تجد  ”خرس مهربان“لقب    ی بهتر بود درباره   دیبکشد! شا

  .نظر کند 

اون  “گفت:    یدرحال  ودود  آره.گفته   "زن"به  افر   ”م،  ا  که 

خنده به بمب  کرد  حس  تارها  ی اده ینترک  ی وضوح   ی به 

 .نگفت ی زی است. اخم کرد. چبسته شده اشیصوت
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 ا یحاال و در لفافه گفته بود    نی هم  یعنیآن زن گفته بود    به

به   پسردار“قبالً  دارد؟    تعارفیب  ” آن زن  بود دوستش  گفته 

حاال او   ن یهم  توانستی. متوانستیاو را بکشد. م  توانستیم

را بکشد! درعوض اما ساکت ماند و سر به دو طرف تکان داد 

 .بگذرد  -بودند آوره که واقعاً خند -فکرها  نیکرد از ا  یو سع

 ی از جلو  یالیخیموج آبشار که با بو به موج  دی نفس کش  بلند

م   شی پاها فهم   رهیخ  شد،یرد  عطش  از  توانست   دنیشد. 

نه، کنده شود.   ایست  دل خودش اآن زن پسردار صاحب   کهنیا

در قلبش حس کرد بابت    یسوزش  ،ی آن عطش و کنجکاو  ی ورا

چون    یزن صرفاً  پذ  کیکه  داشت  هزار   یرفتن ی پسر  و  نبود 

  ی و بابت ودود که صرفاً چون دلش برا  بستند،ی بهش م  تهمت

لرز  کی عالقه  دهیزن  م  اشی مندبود،   ی پا  گذاشتندیرا 

 .کردندیم  ری عشقش را تحق ؛یخوردگبیو فر یعقلیب

 ی خودش صاحبِ دلِ بندشده   گفتی . دلش مدی کش   ریت   قلبش

بود   یهرحال، درهرصورت او زنودود است. اما اگر هم نبود، به
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  ک یپسر و    کی خاطر داشتن  به بعد فقط به  نی که قرار بود از ا

حاضر   ی لقمه  ا یشود    دهیاش، هرزه دشناسنامه   ی مهر طالق تو

وسط   آماده.  قلب  ش ی هامردمک و  وسط  و  هم.   شسوخت 

 .صال ی بغضش از خشم بود و است

 !مردم نیاز ا ی وا

حال ودود هم به حال او وصل بود. چون مرد جوان هم    انگار

و پوزخند و   یشد و از تلخ  یخال  یرکیو لبخند و ز  طنتی از ش

 :بم بود شیپر. صدا تی عصب

چون   - نه    هی فقط  خواستم  نم  هیزنو  بکرو،   یدونیدختر 

 ی مادرم قشنگ شد مشت، خورد پا   ی . اون رودمید  زا یچچه

 افرا؟  میپسر؟ دار ی ابر میچشمم. از مادر معتمدتر دار

پسر   ی که از مادر برا  دانستیسر تکان داد. نم  یجیبا گ  زن

هست   به  ایمعتمدتر  او  تصورنه.  ا  ی کل  برا  کهن یاز    ی مادر 

چ چگونه  نداشت.   ست،ی زیفرزندش  مادر  او  چون  نداشت، 
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ودود بهش دوخته شده بودند و ناچار بود   ی هاچشم   حالنیباا

به واکنش نشان دادن. تا مرد جوان سر تکان دادنش را چه 

 !کند  ریتعب

العمل او نماند.  عکس   یمنف  ایمثبت    ری در بند تعب  اد یز  ودود

 :حرف خودش را زد

برام    دمید  ی. ولگهیم  میعقلیسرم داره از بپشت  دمیشن  یول -

 .بماله رهی دختر نشون کرده تا سرمو ش

تبد  پوزخند لحنش  و  قند  لیزد  به  ت  ی لیشد  و   ی زیکه 

 :! گفتسوزاندی پوست سر و مغز شنونده را م اشی سرد

ازدواج من،   دمی ها دلم خواست ازدواج کنم و فهمبعد از سال  -

 یعنی  ؟یفهمیمه! م ساختن من، خالف تصور خونواده   یزندگ

 !ستنیقائل ن یزندگ لیمن حق تشک ی برا

ا  چشمان ا  گفت؟ ی را م  نیافرا گرد شدند. چرا    ن ی منظورش 

پسردار زن  چون  که  م  ی بود  ازدواجش    خواهد،یرا  مخالف 
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پلک    جیمتصور نبودند؟ گ  شیحق را برا  نیکل ابه  ایهستند؟  

 :زد

 ؟یچ یعنی -

 :ودود آزاردهنده بود شخند ین

اون   یعنی.  نیهم  یعنی - اون  یچون  خواستم،  که    یکه  نبود 

م خونواده  دمی. ددمیمادرمو د  ی گهید  ی داشتن، روانتظارشو  

آرزوبه م  ی تعارف  گرفتنمو  اما  کننیسروسامون  دلشون  تو   .

  ی چی به ه  گهید  یعنی.  رمیباور ندارن من بخوام و بتونم زن بگ

صبح پا   هی  هک  نه یا  نیع  ه؟یجورچه  یدونی. مستمیمطمئن ن

برخوش  ،یش ب  ی خوشان  اتاقت  بب  رونی از  ها سال   ی نیو 

هم هم و  خنده خونهخون  و  مهربون  و  قشنگ  لب بههاتو 

رو شده؛ حاال    شون ی واقع  ی حاال چهره  کهیدرحال   ی دیدیم

 ه،یکنمحبتشون ردگم  ست،یشون، خنده نخنده   ینیبیم  ی دار

و تصورشون   لیکه مطابق م   هیقشنگ  ی فقط تا وقت  شونی قشنگ

 .یباش
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شدت او از نظرش گنگ بودند اما به   ی ها. حرف دیلب گز  افرا

همذات  او  چن کردی م  ی پنداربا  که  او  چرا؟   یی هاتجربه   نی. 

 !نداشت

  ی سرما   تیحتا سردتر از نها  ی ارکننده ی طرز غافلگودود به   لحن

 :شد ششی پ ی چند لحظه 

م  یچ  دونمینم  گهید - باورت  م  شه؟ی درسته.    آدی خواهرم 

م ب   کمهی“  گه،یبهم  موردعالقه   کمکت  ا،یکوتاه  زن  تو کنم 

 ی نکنه داره مثل مادرم با وعده   کنمی و من فکر م  ”.یبقبولون

 ...اعتماد ماله؟یم رهی تر سرمو شدختر خوشگل هی

ودود بود   نیانگار اشد که نه  بهیشکست. بعد چنان غر  شیصدا

د به  رو  آنجا،  و   ،یسنگ  ی وارهیکه  بود  نشسته  آبشار  وسط 

 :کردی درددل م

هرکس  - به  نه  یاعتمادم شکسته.  و هم  مادر  به  اعتمادم  ها، 

 !خواهر خودم شکسته
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 :زد پوزخند 

  ه ی حتا همکار جنگلبانمم    فهممیشب م... نصفهیچیاون ه -

 !داره   گهید ی رو

 :اش خنده نبود اما خنده د،یخند

... بدتر یچیه  یآبج   ،یچی ناصر ه  ،یچی... مامان هیچیه  نایا -

  مکرده یسال فکر م  همهنیا  کهن یا  ه؟یچ  یدونیم  یچاز همه 

 ه یخودمم    مدهی حاال فهم   یهستم ول  ییدرونگرا  ی آدم ساده 

درونگراشده هستم.  ستم،یدرونگرا ن مدهیدارم! فهم گهید ی رو

روزمو    ی حرفا  ؟یدونیم من “بودم،    هگفت   ادته؟یاون 

م  هیبودن    یاحساسات  یول   امی احساسات  ؟ ”شهیپسر مسخره 

هم   نیا  ی همه   مده یفهم سر   کهن یا  ی برا  ،ییتنها  نیساال 

باعث شده همه فکر    نیم و درخود. امسخره نشم، ساکت مونده

خ ح  ریزسربه  یلیکنن  و  باحجب  و  امیو  احمقم  کنن  فکر   .

ولریگگوشه استمین  ی .  من  برستمین  نی .  هرگز    ن یهم  ی ا . 
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عاشق  نتونسته برا  هیم  شم.  آروم  و  ساکت   ن یهم  ی دختر 

 .ستیم تنهام و حالم خوب نحس کرده  شهیهم

 :زد طعنه

اعتماد    تونهیآدم حتا به خودشم نم  مده یخالصه کنم، فهم -

 کنه! جالبه، نه؟ 

زن را تر    ی هاو ملتهب. چشم  دیافرا برگشت. زن را مات د  به

 اش شده بود افرا؟ شد. چه   رانی. ح رنگده یو صورتش را پر  دید

 :دیپرس

 شد؟ یچ -

گلوله  واضحاً گلوله  ی اآن  آن  داد،  قورت  زن  که  که    ی ارا  را 

 ی را که صدا   یرفت، آن زخم  نیی کرد و پا  یزن را زخم  ی گلو

 :که افرا ناواضح گفت یزن را گرفت، حس کرد وقت

 .شد زایچ یلیخ -
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دور    کی  ؟یعنی شد    ییزهایچودود افزوده شد. چه   یرانیح  به

 ی را در ذهن مرور کرد بلکه بتواند علت دگرگون  شیهاحرف 

 ن یب  یقالب  چیبکشد. فکرش اما به ه  رونیب  نشانیزن را از ب 

 .شد ید. ذهنش خالنکر ریکه به زبان آورده بود، گ  یکلمات

موتور    ی باز کرد تا دوباره شانسش را امتحان کند که صدا  دهان

از باالدست م  نیچند ماش نگاه و حواسش را به   آمدند،یکه 

و   دیکشاند. همکارانش بودند؟ احتماالً بله. قلبش کوب  ابانیخ

پ همه  تا  ماند  ن  یجنگلبان  پیو ج   کاپیچشم منتظر   سانی و 

 .ندی را بب   رینص یآب

  چیخودشان از پس پ   شان،یصدا  دنیبعد از رس  هی. چند ثاندید

بود. بهزاد پشت    کاپ یشدند. جلوتر از همه وانت پ  ان یجاده نما

 سان یکنارش. ودود اخم کرد. ن  اهللضیفرمانش نشسته بود و ف

 .دیدزد ابانی چشم از خ د،یسر وانت درا که پشت 

زدند. حتا جمش  نی ح   همکارانش بوق  که پشت   دیرد شدن 

  ن ییسرعتش را پا  ،ییتاصف سه  نیبود و آخر ا  پیفرمان ج



1398 
 

شا کرد  گمان  مرد  دستور    دیآورد.  و   ستندیبا  ”ضی باباف“به 

آماده  ف  ی خواست  باشد.  قائله  اهللضیتوقف  به  که   ی ااما 

  را رخ دهد فکر کرد که ودود و افرا    گر ی بار د  کی  خواستینم

 .گرفت شانده یناد یول دید

و مردها از آبشار گذشته بودند. ودود   نیبعد سه ماش  ی الحظه 

 ی قطور رسوب  ی ها مانده بود. ورقه   رهی خ  یسنگ  ی واره یاما به د

و سرد    ینگاه خال  ینیبودند و سنگ  دهیهم خواب  ی مورب رو

 !نبود کدامشانچ یه  الیخ  ن یمرد جوان ع

نم  عتیطب گرم  سرد.  و  بود  اهمگرفتیصبور  . دادی نم  یتی. 

دآن آن   دهیقدر  ببود،  ماجرا  ال  ن یهم  نیقدر   یهیاله یکوه 

پرورقه  که  بود،  مانده  جا  برا  یشانیورقه  جنگلبان    ش ی دو 

 .نداشت ییمعنا نیترکوچک

بود و داغ، حتا اگر وسط شارش و    قرار یب  شهی انسان هم  یول

  شه یسرگردان بود. هم  شهی! انسان همنشستیآبشار م   ی سرما

 .چیاز آن. پر از همه و ه یود و خالمتضاد. پر از معنا ب
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 .چیو ه همه

بود. پر از همه بود  نیانسان بود. سرگردان بود. جمع ضد افرا،

کرده   ر ینشده بود. گ  ن یمتوجه عبور سه ماش  چ ی. و هچیو ه 

ودود. و  ی ها. در همان حرف شیپ ی قه یبود در همان چند دق

 .که بهش فرصت غرق شدن داده بود ی ادر سکوت درگرفته

. کردی بنگ م. سرش بنگدیجوشی. مکردیقل مقل  اشمعده

 .دیکوبیم

 ن ی بود. ناراحت نبود. ناراحت بود. خوشحال نبود. و ا  خوشحال

 !حال زن بود  فی توص نیترق یدق

بود. به وجد آمده بود. خونش گرم شده بود. نفسش   خوشحال

مثل   نیگفته بود برونگراست. و ا  بند رفته بود. چرا؟ چون ودود

اش، زن، به قلب ازکارافتاده   ی نهیس  ی به وسط قفسه  ی اضربه

 اد یبه    رتی خورده بود و او را زنده کرده بود. افرا در کمال ح

ورا که  بود  پنهان  هایخستگ  نیا  ی آورده  هم   ها،ی کارو  او 
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بود   دهید  یاست. افرا در کمال شگفتبرونگرا بوده   یزن  شهیهم

 ...دودو

که خودش   ی ودود  نیبود. از ا  ده ی. ترسادیز  یل یبود. خ  ناراحت

که مثل خودش   ی ودود  نیبود. از ا  دهیرا کشف کرده بود، ترس

که اعتمادش شکسته بود،   ی بود. درواقع از ودود  ده یبود، ترس

طرف،   کیمادر و خواهر و ناصر و خود مرد جوان    کهن یاز ا

بود.   دهیافرا هم پنهان از ودود اعتمادش را شکسته بود، ترس

ا  شیب  یول قلب   نیا  ی ورا  ن،ی از  و  بود  ناراحت  وحشت، 

مزنده تازه  چون  چرا؟  فشرده.  گروه   دانستیاش  جزو  هم  او 

 .اندکرده  دیکه مرد جوان را ناام ستیی هاآن

ناام  افرا را  اعتماد م   د یهم ودود  با  او هم  بود.  رد جوان  کرده 

شکسته بود! فقط   -یمثل عل-کرده بود. و او هم ودود را    ی باز

 .دیترسیهنوز رو نشده بودند و زن از رو شدنشان م هانیا

پسردار صاحب  اگر زن  همان  ماو  وقت  بودیدل  ودود   یچه؟ 

م بود،  کرده  پنهان  را  م  د،یفهمیآنچه   شکست؟ی چطور 
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از شکستن حاال بدتر  از همکار زخم   ییشکستنش قطعاً  که 

م بود،  جوان،    شد،یخورده  مرد  خشم  افرا    ” لقمهحروم “نه؟ 

 .دیآورد و لرز ادیگفتنش را به 

افرا هنوز طالق نگرفته، بدتر    دیفهمی که م  یودود وقت  شکستن

همه  ا  ی هاشکستن  ی از  تا  از    شد،ی م  نجایودود  بدتر  و  نه؟ 

 را شکسته بود، نه؟ یکه عل  ی طورآن

شد از خودش. دلش   زاریهم قفل شدند. ب  ی ا روافر  ی هادندان

را با اشتباهش شکسته    ی . دوباره؟ دوباره مردردیخواست بم

 بود؟

 ا یبود. ودود    رید  گریبود. د  رید  گریبود، بله. چون د  شکسته

 ش یقدر محرم دانسته بود که برااو را آن   ایبهش دل بسته بود،  

وقت حالت،  هردو  در  کند.  حق  یدرددل  بهش  را   قتیکه 

وقت  گفت،یم م  قتیکه بهش حق  یهر  نابود    گفت،ی را  را  او 

 .کردیم
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 !آخ

و با   نشستیم  د یبود. افرا دوباره با  ریاز کار گذشته بود. د  کار

و غم،   ی زاریخودب  ،یچارگیب  ،ی د یسِرشده از اضطراب، ناام  یتن

 .ند یرا بب ی گریتا شکستن مرد د ماندی منتظر م

 !آخ

 ان؟یکه شدن، چ ییزایچ  یلیاون خ یبگ  ی خواینم -

ب  ی صدا  کهنیا به  افکارش  از  ناگهان  را  افرا  پرت    رونیودود 

  شان یرو  شی پ  یواره ید  ی به بلندا  یکرد، قلب زن را از ارتفاع

 .دهی تا نفسش نبر رد یدم بگ  قی انداخت. مجبور شد عم نییپا

 ی آشوبش را سمت ودود برگرداند. ذهنش از هضم معنا  نگاه

نگاه آشوبش به   کهن یبود. اما هم  یکه او گفته بود، خال  ی زیچ

به   لیاو م  ی هادر مردمک   کهن یهم  د،ینگاه آشوب ودود رس

 ی طوفان   ی ایدر  انیم  ی اپاره حرف زدن، به حرف زدن مثل تخته 

علت سؤال   وتوانست سؤال    د،ی چنگ زدن و زنده ماندن را د
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 رندی بود تا دست هم را بگ  دهیمرد جوان را بفهمد. ودود پرس 

  قت یحق  نیشان نجات دهند. اآوردههجوم   ی و هم را از افکار قو

 .به لب افرا نشاند ی اثرلبخند کم ف،یخف

آب جوش. حاال    گید  ی داد. مغزش افتاد تو  رونی را ب  بازدمش

چه   گفت؟یم  دی بود، چه با  دهیکه سؤال و علت سؤال را فهم 

 قت یرا؟ حق  قتی حق  ی همه   د؟ی بگو  شدیچه م  گفت؟یم  دیبا

هم م  نیرا  م  گفت،یحاال  اآلن    قتیحق  شد؟یخالص  را 

ا  گفت،یم رو  نیمثل  که  اعتماد    ی هاشکستهشه یش  ی نبود 

بود. نبود؟ بهتر نبود    کند؟یو خردترشان م  گذاردی پا م  ودود

 ...؟ایکند؟  فشیالاقل تحر  ای د؟ی را نگو قتیحق

تو  ی ادیفر  ،یغیج گاز گرفت. چه   شی گلو  ی تا  لب  آمد.  باال 

ا  یبستبن م  ن؟یبود  ه  کردیچه  اضطراب   ی والیحاال؟ 

تک   ی هزاردست که  بود  رگ شده  موتک  و  را    ش یهارگیها 

 .دیکشیم

 :دیلرزی اش مکه باز کرد، چانه دهان
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 .چطور بگم دونمینم -

درنها  ودود کرد.  نگاهش  کرد.  نگاهش  کرد.  اما    تینگاهش 

ش آن  و  روشن   یطنتیلبخندش  را  روشنش  چشمان  تر که 

بودند. انگار مرد جوان استرس زن    ی اساده  ی هاکردند، واکنش 

  ش ی رو  نخواسته بود به  یبود ول  افتهیهمه نگاه کردن دررا در آن

 :گفت یشوخ. به اوردیب

 .جمله بساز -

 :شد جیگ افرا

 هوم؟ -

پاهادیخند  ودود ب  اششدهحس یب  ی .  آبشار  .  دیکش  رونیرا 

ب -محتاطانه   پاها   دیچرخ   -فتدیتا مبادا در آب  افرا.  به    ی رو 

آن برهنه   س یخ را  لبه اش  به  تا  کرد  دراز  از   یکی  ی قدر 

کف آبشار برسند و هردو دستش را پشت    دهیچسب  ی هاسنگ 

 :سرش ستون کرد
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. پس تو میسازیجمله م   ی زیگفتن هر چ  ی جمله بساز. برا -

برا ا  ی هم  با  ایچ  کهنیگفتن   ی . چطوری جمله بساز  دیشد، 

 !نداره که 

 :افرا کج شد  لب

 !ممنون -

 :ودود به دو طرف کش آمد لب

 !کنمی خواهش م -

 :گفت  کباره ی.  دی کش  یشانیغره رفت. بعد، دست به پچشم   افرا

 .خوشحالم کرد ،یستین ریگو گوشه  ی منزو یگفت کهنیا -

 :دندی ودود باال پر  ی ابروها

 چطور؟ -

. دادی م  یو افسردگ  یدرماندگ  ،یخستگ  ی افرا، بو  قیعم  نفس

 :لبخندش هم رنگ نداشت
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 ...م. درواقعنبوده وقتچ ی. هستمیچون منم ن -

کرد. حاال که شروع کرده بود به حرف زدن، و حاال که    مکث

مورد هم به    نی قدر در اکه چه   دیدی تازه م  زد،ی داشت حرف م

  ه یشب   نیا  دانستیودود شباهت دارد! آب دهانش را فروداد. نم

خوشحال؟ و اگر    ایبود    نی. غمگدهدیبهش م  یبودن چه حس

خوشح  چرا  بود،  بود؟  خوشحال  غمگ  ایال  چرا    نیاگر  بود، 

 :زده گفتچراها، بغض ی البود؟ از البه نیغمگ

ا  یول - مبه  طورن یمنم  از    ییروزا  هی.  ماومده ی نظر  که  بود 

  ی خال  ی به خونه  کردمی عموم فرار م  ی خونه  ی و آباد  یشلوغ

 ی همه   باًیتقر  یعن ی.  دنیدیم  ی جورن یبابام. اون موقع منو هم

تنها    دهیم  حیکه ترج   دنیدیم   ی منو دختر  م،یمجرد  ی ساال

 .ستین کسچ یباشه و گوشش به حرف ه 

بود که افرا   شانیی بار در طول آشنا  نیاول  نیخورد. ا  کهی  ودود 

بار بودن، در   نی اول  نی. فارغ از اگفتیاش مداشت از گذشته

م  نیاول  نیا شباهتشان  از  داشت  افرا  هم گفتیبار  ودود   !
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  ؟ ی بود و چه؟ شاد  رتی بهش دست داد. ح  یحس چه    دینفهم

 کدامشان؟چیه  ها؟نیا ی جمع همه  ؟یجیغم؟ گ

اخم کرد و سع  انگار باشد،  اخم کرده  افکارش  که پس    یبه 

  گذاشت یبراندشان. حاال که او به حرف آمده بود، بهتر بود م

 ی زیتا چ  گرفتیزن را م  ی که جلو  ی وضوح سدحرف بزند. به

م  دینگو با.  دی دیرا  م  دیپس  سنگ  آب   دیشا  انداخت،ی باز 

 ی افرا همه   دیاش  کرد؛ی م  زیو سرر  آمدی پشت سد باال و باالتر م

 .ختیریم رونی آنچه در دلش مانده بود را ب

گشت تا نگذارد سکوت ماندگار شود و سد باال برود.   یحرف  یپ

. ”میمجرد  ی ساال“و    ”بابام  یخال  ی خونه“کرد به    ری ذهنش گ

گز لب  ادی محکم  اول  نی.  بود.   ی اشاره   نی حتا  تأهلش  به  زن 

 .د یچی هم پودود به  ی معده

پراند    رونیب  ی ز یچ  شد،یکه مدام بازوبسته م  ی از دهان  عاقبت

تا هم او را از سکوت برهاند، هم خود را از فکر سمج ازدواج  

 :زن
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 ؟ی نبود یول -

 :داد حیتوض  ی اپرسشگر نگاهش کرد. ودود با سرفه  افرا

 ؟ ی ... نبودی و منزو ریگگوشه -

 :دیسر به دو طرف تکان داد و لبش را کش  افرا

 .منم مثل خودت برونگرام -

 :ادامه داد نیضربه خورد. افرا غمگ ودود

تمام عمرم،    باًی نبود. تقر  هایسادگ  نیمن به ا  یاما من... برا -

وقت م  یخال  ی خونه  یچه  وقت  خورد،یمنو  سروتهمو    یچه 

کن  هیساعت    هی  یتونستینم  ی زدیم بندم  از    ،یجا  داشتم 

که    ی جوربودم. اون   به ی. آشوب بودم. غرکردمی فرار م  ی زیچ

 .هستم، نبودم   اومدینظر مبه

تو تنت باشه، درد   یسرطان  ی غده  ه یکه    نهیبگم؟ مثل ا  چطور

 ی ول  ،یو زمان چنگ بزن  نیبه زم  ،یچیبه خودت بپ  ،یبکش
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که تومو   ی درد  ه یعمر از    ی . همهی غده تو تنت دار  هی  یندون

 ؟ یبفهم یتونیبودم. م دهیدو رونیکرده بود، به ب یخال

برادیفهمی نم  ودود جزئ  دنیفهم  ی .    از ین  ی شتریب  اتیبه 

 .سر به دو طرف تکان داد ی جیداشت. با گ

 ن یاول  ی . خودش هم متوجه نشده بود که دارد برادیلب گز  افرا

بود   دهی فهم  کبارهی . و حاال که انگار  دیگویاش مبار از گذشته 

است، دوباره اضطراب به جانش برگشته  را باز کرده   ی چه در

 گفت؟یم دیچه نبا  گفت؟یم دیبود. چه با

بود   خبر ی مرد جوان از سرنوشتش ب.  دیفهمیودود را م  یجیگ

 ی عیبود. آنچه طب  یعیمنظورش را بفهمد. طب  توانستیکه نم

در    دیترسیاش بود! منبود، ترس افرا از حرف زدن از گذشته 

آن گذشته وصل   دیبگو  شیهایحواسی ب  نیهم به  هنوز  که 

 .است



1410 
 

 ی رو  ستادیرا در شکم جمع کرد و به کمک دستانش ا  شی پاها

 .نشسته بود. پشت مانتوأش را تکاند  شی ه روک  یهمان سنگ

 دانستیو نم  کردیبه باال به قد بلند او نگاه م  نییاز پا  ودود

حرف زدن    ریاز ز  خواستی. قصد رفتن داشت؟ مکندیچه م

م  ایدوباره؟    زدیبگر زمان  داشت  هم   دیشا  د؟یخریفقط 

تکانشان دهد!   یخواب رفته بودند و قصد کرده بود کم   شی پاها

 .ببخشد تحققرا   شیهااز حدس  یکیمنتظر ماند تا خود افرا 

وقتدیچرخ   زن پا  ی.  به  باال  م  نییاز  نگاه  ودود    کرد،ی به 

 اشی شگیهم  ییآن حس تنها  یی را بغل گرفت. گو  شیبازوها

 :دوباره بهش هجوم آورده بود. گفت

 .ه مامانم فوت کرد من سه سالم بود ک -

را با بزاقش   شیگلو  انیودود بازتر شدند. افرا سنگ م  چشمان

 :هل داد نهیس انیبه م
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وقت  دم یچسب - خب.  نبود  خودم  دست  بابام.  رو    یکی  یبه 

  ی ایکیبه اون   ی چسبیم  یدودست  ،یو بچه باش  ینداشته باش

نبود که    نیا  هی به بابام. قض  دمی چسب  ی. منم دودستشی که دار

 ن یا  هیقض  آد؛یو از تنها تو خونه موندن خوشم م   رمیگگوشه

باشه    درزنشمزاحم برادر و برا  د یکشی بود که بابام خجالت م

م کم  م  ی خونه  اومدی و  منو  خودش    ذاشتیعموم.  اونجا، 

. پسرعموها تونستمیمون. من... من نمخونه  ییتو تنها  رفتیم

 هیمن مامان نداشتم، فقط    و دخترعموهام مادر و پدر داشتن.

  ی نبود. اون بابا  ی ول  خواستمشی بابا داشتم که اونم نبود. من م

قدر بزرگ شدم  اون  ی... پس وقتسنبود. پس... پ   یمن بود ول

برب  خودم  پس  از  بتونم  بود.   ییجا  رفتم یم  ام،یکه  بابام  که 

خب... اونجا الاقل   یاونجا، ول  موندمیمون. تنها مخونه  رفتمیم

درم  هی م  ونیروز  داشتم.  با...    ی بابا  ؟یفهمیبابامو  خودمو. 

 .بابامو
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نبود، از بند رفتن    هیآخرش افتاد، از گر  ی واژه   نیکه ب  یمکث

رو فشار  بود.  ز  اشنهیس   ی نفسش  که   ادیچنان  بود  شده 

  ر یدهد. نفسش گ  رونی و بازدم ب  ردی درست دم بگ  توانستینم

 .کردیم

ترس  ی قدر جدحالتش آن   و از رودیبود که ودود  را  پاها    ی . 

سنگ برداشت، مثل افرا در شکم جمعشان کرد و برخاست. 

  ستاده یباالتر از او ا  یسنگ  ی زن هنوز ازش بلندتر بود چون رو

باا صورت   ی دیسف  توانستی فاصله بهتر م  نیاز ا  حالنیبود. 

 :. لب زدندیاش را بب شدهگچ

 .افرا -

  ستاده،یطور اپژمرد. مچاله شد. همان ی زیی پا ی ل برگاما مث او

بلندا  از  نگاه   ی اشاخه  ی انگار  بود.  مرده  لبخندش  افتاد. 

 :اش به ودود، مرده بودشدهدوخته 
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روز رفت جنگل و   هیبابام جنگلبان بود. پونزده سالم بود که   -

شده بود. هلش داده بودن، سرش   دیتا سه روز برنگشت. شه

سنگ، گذاشته بودنش همونجا و فرار کرده   ی زی خورده بود به ت 

شد. درجا نمرده    رینکردن. نکردن و د  داشیبودن. همکاراش پ

 ...شدن مُ ریبود، از د

 .پس رفت. به قلبش چنگ زد. خم شد ین یافرا با ه نفس

ه بود،  شدن او شوکه و مات شد  میت ی  ی از ماجرا  یکه آن  ودود

 :دراز کرد شیسوزده دست بهتا کمر زن تا شد، هول 

 .افرا -

دست   او و  آورد  باال  ماندند.   ی هادست  معلق  و  مردد  ودود 

و سرد شده بودند. نشست. ودود هم   یخال  شیزانوها  ی کاسه

 .همراهش نشست

 دانستی . مکردی خودش حس م  ی نگاه او را رو  ی نیسنگ  افرا

. چشم چرخاند و کاودی صورتش را م  یمرد جوان دارد با نگران
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ب  کرخت،  سِر،  رساند.  او  نگاه  به  را  افسرده    حسینگاهش  و 

 :نداشت یلبخند زد. لحنش حالت

حرف بزنم. تندتند از روزم    خواستی منم مثل تو بودم. دلم م -

که   ییعمو. زنست یعمو که مادر آدم نزن  یبگم، از حسم. ول

که بتونه وقت بذاره و   تسیخودش چهار تا بچه داره، مامان ن

حرف    وارمیاز سوسک رو د  خوادی رو که دلت م  ییبشنوه تو

بنده یبزن اگه هم  تازه  وقت!  م  یخدا  راحت  اون  ن داشت،  قدر 

که    ستیبابام راحت ن  دمیدینبودم که از خودم بگم براش. م

خونه د  یبمونه  منم  پس  خونه  گهیبرادرش،  برادرش   ی تو 

م نبودم.  بود،    هیبابام.  خود    موندیراحت  روز    هیروز جنگل 

هزار تا کار داشت.    ایخسته بود    ایکه خونه بود،    ی روز  هیخونه.  

  دن یو فکر و حس نشستن و شن   وننبودا. طفلکم ج  محبتیب

حرف    یلیخ  کردم،ینداشت. بعد... بعد منم اگه خودمو ول م

مزدمیم دلم  بودم.  برونگرا  که...  گفتم  از   خواستی.  بگم. 
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. زمیبر  رونیخودمو ابراز کنم؛ ب  خواستی بگم. دلم م  زیچهمه 

 .شدینم

قدر  بخش داستان افرا آن  نی. ادی فهمی. خوب مدیفهمی م  ودود

بود! اما   سته یرا ز  ییه انگار خودش آن تنهاآشنا بود ک  ش یبرا

او    یتفاوت داشت.  ودود    ”ها آن“وجود  بود،  تنها  و  نداشت  را 

آن نتوانست بفهمد کدامشان   کیرا داشت و تنها بود!    ” هاآن“

اواستده یدرد کش   شتر یب خان  یی.  در خود   واده که  و  نداشت 

  ” داشتن “بود؟    به یخودش که خانواده داشت و غر  ایقفل بود،  

 ؟”نداشتن“ ایداشت  ی شتریدرد ب

 :دادیودود، افرا هنوز داشت ادامه م ی از گرداب فکر رونیب

حرف زدن از خودم و    ی پس درعوض رو آوردم به فرار. جا -

اون انرژحسم،  و  حس  م  ی همه  کار.  تو  انداختم   یدونی رو 

کالً    ای   ،یخودتو ابراز کن  یتونیو نم  یی برونگرا  یوقت  ه؟یچطور

! خطریب  یِعاص  هیشدم.    ی. من عاصیعاص  ای  ،یشیخاموش م

بودم که سرشون   یینبودم. از اونا  شنی که پرخاشگر م  ییاز اونا



1416 
 

دق نم  قهیدو  بند  نمشهیهم  باورت  تو   شهی.  بگم  اگه 

دستاون   ی سالگچهارده  پس  قدر  از  که  داشتم  وپنجه 

برم  ی دارمهمون ماومدمیهم  کار  به  خودمو  . گرفتمی! 

اهمه  انقدر    نیجوره؛  درس.  خونه،  کار  اون کالس،  و  کالس 

م هم  خوندمی درس  کال  شهیکه  انقدر  بودم.   ی ساشاگرداول 

  یی وقتا  هینبود.    یتو هفته خال  میروز  چ یکه ه  رفتم یمختلف م

همون کارا    یول  گرفتیم  مهیتلنبارشده گر  ی حتا از شدت کارا

که حرفام   کردم ی. انقدر خودمو خسته مداشتنیزنده نگهم م

شبا راحت بخوابم! و   تونستمیو م  شدنیهام خفه مو حس 

ا به  که    نیانقدر  دادم  ادامه  د  هوهیکار  اومدم    دمیبه خودم 

 .افتادم هوهی ست؛یتو تنم ن یجون

 :زد  لبخند

 .و هشت، نه سالم بود ستیموقع باون  -

 یی آن روزها  ادیبود.    دهیخواب  ادی  عالمهکیپشت لبخندش    در

 گر یبود که د  دهیبود. به خود آمده بود و د  دهیرس   یکه به پوچ
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 کَنَد ی. جان نمکندیتالش نم  اشیزندگ  ی ها قبل برامثل سال 

  گر یبود که د  دهی. به خود آمده و د دیبرآ  یعل  ی تا از پس سرما 

عشقآن پسرعمو  یهمه  به  نم  ت داش  شیکه  حتا  . فهمدی را 

ب بود،  کرده  باز  خال  سالهونهستیچشم  و  جز یبود  و   .

ا  ی ای افسردگ با  ه  یخال  نیکه  بود،  شده  دچارش    چ یبودن 

و    ی جان و انرژ  ی بود. همه   دهی با آن نداشت! ته کش  یمشکل

بود. شده بود مثل   دهی را مصرف کرده بود و ته کش  اشیعاشق

که با چشمان باز به آسمان   ی اآب؛ مرده   ی معلق رو  ی امرده 

 .برگردد یبه زندگ خواهدیکه نم ی ااست. مرده رهیخ

بودن، باز به خود    یاما برگشته بود. بعد از آن دوره خال  بعدش

دهد. پس  ادامه ب  طورن یا  گرید  تواندیبود نم  دهیآمده بود و د

 .شده بود اشیزندگ  انیپا رشیپذ میکم تسلکم

که افرا نه درخت،    دیفهمیمسخ زن بود. تازه داشت م  ودود

زن را    ی دایبود با عمقِ گم. تازه داشت اعماق ناپ  ییایکه در

به    گریبه او چند برابر شده بود. د. و احترامش نسبت دیدیم
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مطمئن بود فارغ از  . حاال  کردیفکر نم  ”نداشتن“و    ” داشتن“

ب  ها،نیا کش  شتریافرا  درد  او  باستده یاز  صبور    شتری.  او  از 

بمانده کرده   شتریاست.  تالش  او  را از  خود  حتا  ودود  است. 

 .دربرابر زن  دید ری. حق دیکوچک د

 :واربه حرف آمد، آرام بود و زمزمه  یوقت شیصدا

 شد؟ یبعدش چ -

بود که چند ماه از   ی دهمان ودو  نیاو ماند. ا  ی ره ی خ  یدم  افرا

از بعدش   حواسی بود؟ حاال چه راحت و ب  دهیاش نپرس گذشته 

خودش بود البته. خودش آن در را باز کرده    ری ! تقصدیپرسیم

 .بود

از    بود،ی آن در را باز کرده بود، اما اگر با خود صادق م  خودش

که به دو گوش مفت    ییهاحرف   نیبود! ا  امدهی کار بدش ن  نیا

نگفته بود.    حا یجز مس   کسچیبه ه   کس،چ ید را به هاو زده بو

 اشییبودنش، با درک کردنش، با تنها  هیمرد جوان با شب  نیو ا
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سدش سنگ انداخته    پشتآب    ی به سد او تلنگر زده بود. تو

باالخره سرر او  و  ه  زی بود  و  بود  ا  چیه  چ،ی ه  چ،یکرده   ن یاز 

 .آمدیکردن بدش نم زیسرر

د  حاال م  ف یضع  یزن   شد؟ی م  دهی چطور  با   خواستیکه 

تر است و  به مرد ثابت کند از او بدبخت   زشیانگسرنوشت غم

خودش    ی هااو عقده  نیبرعکس، با تحس  ایترحمش را بخرد؟!  

.  دیشا  ن؟ یدر نگاه ودود نبود. تحس  یبخشد؟ نه. ترحم  ام ی را الت

همدرد  شتریب و  درک  ول  ی اما  ا   یبود.  هم،  نبود    ی تیهماگر 

 .نداشت

بود:    حایمس گفته  ن  ی قو  شهیهم“بهش  . ستیبودن، درست 

کنند.   ی با تو همدرد  یاجازه بده  دی. بایباش  فی ضع   دیبا  یگاه

بب  ی بگذار  دیبا را  فقط  ندیدرونت  تو  و   ی بدو  ی اگرفته  ادی. 

 ی . براینشان ده  ی و خودت را قو  یو از خودت فرار کن  یبجنگ

از چند  ی دیرس  یی به جا  نیهم بعد  کم    کبارهیسال،    ن یکه 
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به خودت اجازه  کهنیا  ی . برای کرد   ی. خالی . تمام شدی آورد

 ” !افرا یباش فیضع ی نداد

نشانش   آمد؟یودود از پا درم  ی داشت اگر جلو   ی رادیچه ا  پس

قدر  درواقع چه   دادی نشانش م  است؟ده یقدر درد کش چه   دادیم

 یلینداشت و خ  ی رادیا  چی. هچی قدر خسته است؟ هچه  ف،یضع

 .بود یبابت راض نیهم از ا

 ...بعدش -

بگو  آمد بعدش  ا  ادشی  د،یاز  قبلِ  از  عل  ن یآمد  در   یبعد 

 .نگفته بود یاز عل چیبوده! و او تا آن لحظه ه اشی زندگ

سر. دوباره    ی کاسه   ی اضطراب. دوباره قل زدن مغز تو  دوباره

شرم هم   ی ادیبار البته مقدار ز  نیمعده. و ا  انیجوشش و غل

 گفت؟یآن اضطراب بود. معذب بود. به او از مردش م یقات

 گفت؟ینم

 .دیخورد. مات شد. خاموش شد. مچاله شد. چشم دزد ضربه
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م  گفت؟ینم عل  توانستی چطور  ع  د؟ینگو  ی از  اولش  از  شق 

! د ی. از پدر پسرش نگودینگو  اشی . از دوازده سال زندگدینگو

م م  شد؟ی چطور  ا  یوقت  شدی چطور  از  بودنش  صبحِ   نیزن 

خبط   د؟ینگو  اشی تر بود، از زن شدنش و زنانگآمده روشنتازه 

.  ستی عل  نکه نکرده بود! خبط کرده بود. نگفته بود هنوز ز

 م یمشترکش تعم  یخطا را به کل زندگ  کیآن    دیچرا با  یول

ها  سال  ی خطا وادارش کرده بود درباره   کیچطور آن    داد؟یم

سال تجربه و درد و    همهنیسکوت کند؟ ا  یبا عل  اشی زندگ

 نگفت؟ شدیرا، چطور م  یخستگ

  ی به گزگز افتادند، تپش قلبش رفت رو  شیهابست. لب   پلک

 :کث همنگفت، چشم باز نکرد و م ی صد، اما تا وقت

به بعدش. ده، دوازده سال قبل اون روزا   میهنوز زوده برس -

شدم، قبل اون روزا که خسته شدم و از پا افتادم،    یکه خال

بهتر با  بودم.  دن  نیازدواج کرده  با پسرعموم. دوسش ای مرد   .

خدا خوب بود. به داشتم. نه، عاشقش بودم. اونم خوب بود. به
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 یی ن نبود. اون عاشق تنهاخوبِ م  یخوب بود! ول  نیَجون آر

بود.   بد،    هیبود. درونگرا  از گذشته   هیزخم  ش غرور شکسته 

برب از پس سرماش  نتونستم  من  اونم امیداشت.  با  نتونستم   .

کم مثل با اونم کم  میهامو بشناسم. تو زندگحرفامو بزنم، حس 

  ی سیگرفتم که بدوأم. برم دانشگاه. برم انگل  ادی با بابام    میزندگ

فرانسورمیبگ  ادی برم سراغ  آلمان  ی .  عرب   یو  برم کالس یو   .

ادامه بدم. برم سنتور    یاطی. خیدفاع شخص و   رمیبگ  ادیرو 

.  نمیبب  ینجاتقیغر  ی . برم شنا. دوره ی راندازی. برم ت یسازدهن

شرکت کنم. برم، برم، برم... فقط رفتم.   هیاول  ی ها کمک  ی دوره 

رفتم. دست سع فقط  زدم.  نگهش  یوپا  عاشق   کردم    شدارم، 

هامو خودم رفت. حس و عقده   ی کنم، نشد. جون و عشق و انرژ

کارا تو  فعال   ی بردم  مون  دانشکده   ی دانشجو  نیترمختلف. 

خ ول  زایچ   یلیشدم.  هرگز    ی شدم،  نه،  همسرم؟  معشوق 

جا موفق بودم و تو خونه جون کندنم هر نتونستم بشم. همه 

م د  خوردیبار  براواریتو  چشمم   یچی ه  گهید  نیهم  ی .  به 
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کافاومدیمن من  عشق  سال  دوازده  تا    ی.  نبود  موفق  نبود، 

د پس  کنه،  عاشق  مسابقات   هی  گهی شوهرمو  تا  رفتن  قدم 

فا   ی کشور بورس  ی ادهیچه  فا  هیداشت؟  چه   یاده یشدن 

همه رنگ  جد  یچهمه   ،یچداشت؟  افتادم.  افتادم.   ی رفت. 

زندگ  ی تیموفق  چیه تو  شکستم  پس  از  مشترکم    ینتونست 

من آدم    دم یبعدش د  ”شد؟  یبعدش چ “. مردم. افتادم.  ادیبرب

نکنم.    یزندگ  تونمینم  یعنی.  ی . نبودم جد ستمی افتاده موندن ن

بار    نیبمونم. پس پا شدم. دوباره پا شدم. ا  نی رو زم  تونمینم

به  ی باز ارو  زدم.  ا  نیهم  از  قبل    مشترک   یزندگ  کهنیبار 

 فرصتو   نیببلعه، ا  مویوجود  ی گه یم کل ابعاد دخورده شکست

 ...بار نیازش گرفتم. ا

گر  شیصدا نمکردی نم  هیشکست.  خجالت  بغض دیکشی.   .

خال فقط  ر  ینداشت.  کلمات   ل یبود.  قطار  و  بود  شکسته 

دپشت  و  بود  شده  واژگون  خط   توانستینم  گریهمش  به 
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بگو باز  و  شادیبرگردد  به   دی.  درست  ناخودآگاهش  موقع  هم 

 .بود دهیرا کش شیهاترمز گفتن 

ا  اما حرف  نگذاشت  ودود  نجایودود  شود.  با   ی تمام  که 

مشترک   یاو، زندگ  ی نشده او، غم او، همسر عاشق  ی هاگفته

او بمباران شده بود،   ی رفته او، عشق ازدست  ی خورده شکست

که بعد از    ی باشد. ودود  انیپا  ی نقطه   نیذارد ابگ  توانستینم

او، مرد    یزندگ  قی زن، باالخره امروز حقا  نیها بودن کنار اماه

که خوبِ او نبود،    یی ایمرد دن  ن یاو، بهتر  ی او، پسرعمو  یزندگ

افرا    دانستیکه م  ی خورده بود، ودود  اشنه یمثل مشت به س 

نبودن شوهرش    ک یزن است و   مطلقه    ای  یعنی پسر دارد و 

لفظ    دنی دردش آمده بود از شن  همهن یبودن و باا  وهیب  ایبودن  

. ردیخود را بگ  ی جلو  گریتوانست دیاز زبان افرا، نم  ”همسرم“

 :دیمانده، گرگرفته، بم پرسپس با نفس حبس 

 ؟ یطالق گرفت -

 .فت شد. دلش مالش ر  یبرآتش شد. قلبش افتاد. جانش ته  افرا
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م  گفت؟یم  چه م  گفت؟یچه  خودش   گفت؟یچه  که  حاال 

حاال    داد؟ی کشانده بود، جواب ودود را چه م  نجایحرف را به ا

پرتگاه، تا    نیمرد جوان را گرفته بود و تا ا  ی قهیکه خودش  

با  نیا چه  بود،  آورده  راهش  نفس   گفتیم  دیبزنگاه  به 

دل   ی مانده حبس  به  ماو؟  چه  چشمانش  زدن   گفت؟ی دل 

ایعنتل ودود چطور  ممنوعه  قدر ن ی!  به  او   نیتردرست  هدف 

 !زده بود؟

و بست. خدا  دهان باز کرد  و بست.  م  ا یباز کرد   گفت؟ی چه 

مغزش پر    شد؟یچه م  شد؟یهنوز نه؟ بعدش چه م  گفتیم

سوت و از کار افتاد. فکر بعدش، فکرش را از دور    ی شد از صدا

آخر  قتی ارج کرد. حقخ و داشت    نیبا  بود  آمده  باال  سرعت 

او را باز    ی هاتا قفل دندان  زدیوپا مسمج دست  ی امثل بچه 

حتا آن را هم ساکت کرد.   ”بعدش“که فکر    زدی بر  رونی کند و ب

حق ب  قتیحتا  منتظر   ی دزده گربه  ختن،ی ر  رونیسمج 

 .ید و خالشد. افرا در بزنگاه تنها مان ی افرارکرده  ی ده یدچوب
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 ؟ یطالق گرفت -

 .تکرار کرد  ودود

لرز  ی چانه گردیافرا  نتوانست.  نتوانست.  نتوانست.   اش هی. 

 :گرفت. چشم بست. لب زد

 .جدا شدم -

 .شد و در قلب زن فرورفت زی راحت مرد، هزار سوزن ر نفس

جدا شده بود.   ینگفته بود. او واقعاً بعد از آن مدت از عل  دروغ 

  ش ی تنها  یخال  ی رفته بود و در خانه   تیبه مأمور  ی اول خود عل

 .بود دهیدهستان کوچ  نیگذشته بود و بعد افرا به ا

. نتوانسته بود. دیراست هم نگفته بود. نتوانسته بود بگو  یول

 .نتوانسته بود

که به افرا فرصت داد پلک باز کند و با   یشد. سکوت  سکوت

  ن یاما نتوانست به ا  ادیلرزان، به مرد جوان نگاه کند. ز  ی اچانه
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 سوزاندیو م  گرفتینگاه ادامه دهد. انگار ودود برق بود، او را م

 .دی! زود چشم دزدشدیم ینگاه طوالن نیاگر ا

که آورده    ییادهای  ی او را به سخت  ی خته ی رهمجوان حال به  مرد

کرد. سکوتش اما هم به پاسداشت غم زن بود، هم   ر یبود، تعب

 .در خودش یخوردگگره  یبابت نوع

  شتر ی . بچاندیپینبود که او را درهم م   ی زیچ  نیه، ان  ؟یباکرگ

نوع  ینوع بود.  تلخ.    یحسادت  مالک  کیتعصب    ت یاحساس 

  ر یقدر داش آن شدهگم  ی مهین  دنید  ی برا  کردی . حس مدیشد

است! حاال او  فرصت را ازش ربوده  ی گریکه مرد د  استده یرس

بود؟   کو  ی برا  دهی ررسید  کیچه  او  بودن.  اول  هم    هعشق 

  توانست ی! نمدی به مقام آن پسرعمو نائل آ  توانستی نم  کَند،یم

 .کردی م تشیشدت اذبه یجاماندگ نیعشق اول افرا شود. و ا

 !قبلِ او آنجا بود یکس
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در    گاریکه مثل دود س   یکش آمد. ودود با طعم تلخ  سکوت

پ  اخم   ده یچ یدهانش  جوراب   یکی  ،یشانیپبهبود،  را    ش یهااز 

د کرد.  پا  به  و  پوش  ی گریبرداشت  هم  نوبت   دی را  سرآخر  و 

 .را در خود جا دهند  حسی ب ی شد تا پاها هان یپوت

 حالنیبرگشته بود. باا  یسنگ  ی وارهیسمت دبه آبشار، به  افرا

چشم حرکت انگشتان او را که مشغول گره زدن   ی از گوشه

 ش یگلو  ی تو  یثل ماه . بغض مدیدیبودند، م  نیپوت  ی بندها

 .دیلغز

خ  ی بد  احساس احساس  مرد    ی بد   یلیخیلیداشت.  داشت. 

تا لب چشمه برده و تشنه برگردانده    -بداند  کهآنیب-جوان را  

و   شمر  عاقبت  بود  شده  حالش  م دیزی بود.   ی هاآرواره   انی. 

ب  شد،یم  دهیجو  یشوم م  رونیبه  جو  شد،ی تف    ده یدوباره 

 نی ا  ی به نگهبان  نهیسبهو دوباره تف. و وجدانش دست   شدیم

افرا    ی هاچشم از چشم  دیبود و با دو چشم ناام  ستادهیا  ندیفرا

اداشتیبرنم حس    ی دیناام  نی.  آن  از  خودش،  از  خودش 
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ب  دهیجو درد  شدن  له  داشت   ی شتری و  دوست  داشت. 

 !و زوزه بکشد چدیاز آن درد به خود بپ توانستیم

برخها ر دست   ودود تا  رو  زدیا ستون کرد  نگاهش  افرا    ی که 

. با زن باعث شد لب بگزد   دیسف  ازحد ش یثابت ماند. صورت ب

مشترکش خجالت    یافرا از گفتن از زندگ  دیخود فکر کرد شا

 :زد  شیوجدان گرفت. آرام صدا. عذاب دهی ترس ای دهیکش

 افرا؟ -

رو  ی هاپلک  افتادند. سر چرخاند و چشم  ی زن  را   شی هاهم 

درد  ی هاچشم  ی تو از  مرد  کرد.  باز  تو  ی ودود   ی که 

 :دیپرس اری اختیخورد. ب کهی زد،یبل ماو بل ی هامردمک 

 ؟ یخوب -

 :تالش کرد هودهیسر به دو طرف تکان داد. ودود ب افرا

 .ناراحتت کنم خواستمینم -
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قبل افرا را ناراحت   از   شتر یلحنش ب  ی تو  یمانیکه پش   دینفهم  و

هم   شی. صداسوختی. جداً مسوختیاست! قلب زن مکرده 

 :نامطمئن و لرزان بود به،یغر

 .ی ستین میتو باعث ناراحت -

 !را راست گفته بود یکین یا الاقل

 ته؟ یباعث ناراحت  یپس چ -

کل او را ساده  معصومانه آمد. اصالً به  ی ادینظر افرا زاو به  سؤال

شده بود. مردک احمق   یخط. عصبانو خودش را هفت   دیدیم

هم که بخواهد پشت   کردی ها اعتماد مراحت به آدم   قدرن یچرا ا

ا بابت  بعد  ازشان؟!  بخورد   ی عصبان  شتریب  تی عصبان  نیزخم 

 !مردی . کاش ممردیشد! داشت م

 :دندی لرزی م شیهاکه باز کرد، لب  دهان

 .مکه بهت نگفته  ییزایچ -
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بود؟    ودود چه  منظورش  و  -   شتریب  ی هاغم   یعنیماند. 

نزده   یها حرفو او از آن  چالندندی زن را در خود م  -ی تری جد

ممکن بود وجود داشته  ی تری جد  ی زهایچبود؟ اخم کرد. چه

 آن مرد...؟ یعنیباشد؟ 

  ا ی مرد دن  نیبه دو طرف تکان داد. خود افرا گفته بود بهتر  سر

افرا را آزار داده   توانستهیظالم باشد. نم  توانستهیبوده! پس نم

آن   ی کارها  توانستهینگفته، نم  ی زهای چ  نیباشد. پس پشتِ ا

 !باشد دهی پسرعمو خواب

درنها   جیگ سادگ  تیشد.  همان  لعنت  یبا  افرا  نظر   اش،ی از 

 :رام گفتلبخند زد و آ

باشه؟ اصالً   ،یبهشون فکر کن  ست یافرا. الزم ن  الیخی! بیه -

ا  ذاشتم یم  دینبا بگ  نجایتا   ی نگفتن  ی زایچ  ادیکه    یرو هم 

 کنه. ولش کن، هوم؟  تتیاذ

 :شد. لب زد یخال افرا
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 .تونستمیکاش م -

 :دیمکث پرس  ی. با کمدینشن  ودود

 م؟یبر -

. شدیمدام گرم و سرد م.  دیدینم  ستادنیدر خودش توان ا  افرا

ام فقط سرما   تیدرنها  کهن یا  دیعطش داشت. دستش را به 

 چدیبپ اشی وپکاذب را پس بزند و به رگ ی بماند، سرما گرما

 :نجاتش دهد، در آب فروبرد یدوگانگ   نیو از ا

 .تا بهتر شم میبمون کمهی -

 .باشه -

 .آن دو، وسط آبشار نشست نیسکوت آمد و ب باز

گذشته  ودود به  م  ی ناخودآگاه  فکر  خودش کردیزن  از   .

افرا  ی اش را کنار کنار گذشته گذشته  یوقت دی کشی خجالت م

مقا  گذاشتیم چه کردیم  شانسهیو  زن  دوام    ییزهایچ!  را 

بود.   شدن،    می تیآورده  عاشق  میتیمادر  شدن،   ی پدر 
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ناموفق، طالق  سرانجام،یب غرازدواج  ... چطور ییتنها  ،یبگی، 

 !هنوز زنده بود؟ 

 د ی شدند. شه  کی هم نزدبه   شیپدر او. ابروها   ی ماند رو   فکرش

زمستان  یجنگلبان نام  محل شناختینم  یبه  حتماً  پس   .

جنگل که با جنگل   ینبود. ول  یحوال   نیا  ی هاخدمت او جنگل

خدمت کند که    یی. افرا چطور توانسته بود به جاکردی فرق نم

 پدرش را ازش گرفته بود؟ 

ماند.    نفسش رو  ی مرد  ریآن تصو  کیحبس    ن یزم  ی افتاده 

چشمش آمد. مرد البد    شی ها، پدرخت   نیمرطوب جنگل، ب

د. هم کرده بو  ییحتا تقال  دیمانده بود. شا  اریهوش  ییهاه یثان

البههمان -  شی هاچشم  یول از  آسمان  به  که   یال ها 

خ وبرگشاخ بودند  ره یها  حکماً.   دندیدینم   ی زی چ  -مانده 

م  هاگوش آن دندیشنی اما  د.  باق  رتریها  کار    یاز  از  حواس 

که هلش    ییهاقدم   ی . پس حتماً مرد جنگلبان صداافتادندیم

  .شدندی ازش دور م کهی وقت دیشنیداده بودند را م 
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  مانده یزندان  ی از بازدم کهنه   دیرفت. نفهم  جیآن سرش گ   کی

 ی که صدا  ی ااز وهم عظمت آن لحظه  ایبود    اشنه یس  انیم

 ...آورده و مرگهجوم   ییها بسته و تنهاو پلک   شدیپاها دور م

  ی شهادت پدرش را به تصور نشسته بود؟ چه حال   وقتچ یه  افرا

شده بود؟! چطور توانسته بود بعد از   یشده بود؟ آخ، چه حال

جنگل به  پا  دوباره  نگهبان   یآن  بود  توانسته  چطور  بگذارد؟ 

ح   گر ید  یجنگل شدت  از  ذهنش    ی لحظات  ی برا  رت یشود؟! 

 :دی پرس  اریاختیشد. ب یخال یِخال

 ؟یتونست ی چطور -

او را شن  ریخود که آمد، د  به افرا سؤال  بود و    دهیشده بود. 

و   دی. صورتش جمع شد. چشم دزدکردیپرسشگر نگاهش م

دهانش    ی نتوانسته بود جلو  کهنیخودش را بابت ا  کهی درحال

 :داد  حیتوض لیمیب کرد،ی سرزنش م رد،ی را بگ

 پدرت...؟ ی... وقتیجنگلبان ش ی ایب -
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 خت یهم نربرعکس تصور ودود، به  ی. ولدیمنظور او را فهم  افرا

ه شدنش  جنگلبان  فقط   یربط  چ یچون  نداشت.  عاصم  به 

ربط داشت! با   یسوخت چون جنگلبان شدنش به عل  شتریب

 :سرد گفت ی لبخند

 .عادت کنم ییبه تنها خواستمیم -

را از    یسنگ  ی واره ید  ی درختان باال  کهی باال برد و درحال  سر

 :گرفت یپ  گذارند،ی نظر م

 !ستیجنگلم تنها ن یول -

 :زد پوزخند 

 ی جا بده که جا  ییبه عموم اصرار کرده بودم که منو جا  یکل -

ن ولستیزن  ا  رمیت  ی.  به    نجایبه سنگ خورد.  نتونستم  هم 

 .غربتم عادت کنم

نشده بود، نفس راحت   وار یگچ د  ی دیزن دوباره به سف  کهنیا

 :زمزمه گفتآزاد کرد. به  دهیبرده یودود را بر
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 .سخته -

 :دندیافرا باال پر ی ابروها

 ؟یچ -

عادت کردن بهش    ،یبهش عادت کن  ی خوایکه م  ی زیچ  نیا -

 !سخته

 :زد  ی اده یشدت موافق بود! لبخند ماستکان داد. با ودود به   سر

 !قاًیدق -

  ن،ییبه پا  افتهیانحنا   ییهاو با لب  دیکش  یشانیدست به پ   ودود

شد. دستش    رهیداشت، خ  انیجر   شیهان یپوت  ی ه روک  یبه آب

 ی ستونش کند که به بسته  ی سنگ کنار   ی را دراز کرد تا رو

استوانه  تیسکوئیب شد  باعث  و  تکان  ی برخورد  بخورد.   یآن 

آمد.   ادشی  ی ز یاما نگاه ودود که به آن نشست، چ  فتادیبسته ن

خر بود  شده  مجبور  روز  بابت    دیآن  کند  بهانه  را  شکالت 

 !در رفتن رشیتأخ



1437 
 

 باً یاز خودش بلندتر. تقر  یبلند بود! ده، پانزده سانت  یلیخ  مرد

جاوهم چشمیفیس   دیقد  پ  ی نافذ  اهیس  ی ها.    یشانیداشت. 

ابروها چدهیکش  ی بلند.  اپلک   ی پا  ییهانی .   هان یها. 

بودند در ذهن   یزمستان   یعل  ی ظاهر   ات یخصوص  نیترپررنگ 

 .ودود ادیو 

 ...یزمستان یعل

  یی اش از تنهامرد برادر افرا نبود؟ پس چرا زن همه  نیا  مگر

م  گفت؟یم  اشی پدر  ی خانه غربت  از  چرا    گفت؟یچرا 

ترش نبود؟ او حتا از از برادر بزرگ   ی اثر  شیهاحرف   ی جاچ یه

دن  نیبهتر پسرعمو  ا،ی مرد  اما    شی از  بود  از   کیگفته  کلمه 

نظر  طور به ن یا  شی هاچرا؟ چرا از حرف   برادرش حرف نزده بود!

 فرزند است؟ که تک  آمدیم

 .. قفل کرد. گره خوردستادیا ذهنش

 :بپرسد که خواهش افرا دهانش را بست ی زی چ آمد
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 ؟یخونیم ی زیچ هی -

 !خواند؟یم  ی زیچنگاهش کرد. چه جیگ

بود.   یبار واقع  نی زد که ا  ی لبخند  د،یکه نگاه گنگ او را د  افرا

 :دیکش ی شانه باال انداخت و نفس بلند 

  ی ز یچ  هیصدات قشنگ بود. االنم    ،ی اون دفعه خونده بود -

 .بخون

سرش شده پشت ستون  ی هادست  ی عقب برد، وزنش را رو  تنه

 ی آسمان گرفت، پلک بست و با خستگ   ی سوانداخت، سر به 

 :زمزمه کرد

 .نمفکر نک یچی به ه هیچند ثان ی فقط برا خوادیدلم م -

گ  ودود ذهن  ر ی هنوز  درخواست    ی سؤاالت  با  که  بود  خودش 

روبه   ب یعج لحظهاو  بود.  شده  کش  ی ارو  تصم   دیطول   م یتا 

خواهش افرا را!   ا یرا    شیهابگذارد، پرسش   نیکدام را زم  ردیبگ

 .دیکش  ی نفس بلند
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هزار آهنگ    یآناز زن دور داشت. فکر کرد چه بخواند؟ به   چشم

ترانه از ذهنش گذشتند.   که   شانیکی؛  ماند  یول  شانیکی و 

 !انگار حرف دلش بود

زد. زن امروز خودش را نشان او داده بود. و خودِ زن   لبخند

 .او بود هِیشب  اریبس

نسبت  لبخندش امروز  گرفت.  احساس  عمق  چنان  زن  به 

کرده بود که تمام وجودش شده بود طعنه و حسادت   تیمالک

 ” !ایمرد دن نیبهتر“به 

افتاد. به دلش فکر   ش یمادر و خواهرها  ادیجمع شد.    لبخندش

دن وقت  شی ایکرد.  از  که  کرد  مرور  برا  یرا  زن   نیا  ی دلش 

را ابراز کرده بود،   یرفتگدل   نی ا  یپسردار رفته بود، و از وقت

او   ی چرا حس کرد ماجرا دیشده بود. نفهم کونیفکن  رورو،یز

 !رسدیم ی خطرناک ی و دل دارد به جاها

 :و خواند دیکش یقیعم نفس



1440 
 

 ره ی، من جزطوفان هیتو “ -

 ره یناپلئون، تو دز من

 از من  تونستی م یتو ک جز

 ره؟ ی بگ  امویدن همه

 ” ره؟ی بگ  امویدن همه

 نوزدهم فصل

شن  آزاد رفته   دهی تا  مردها  که  صد بود  به  فاطمه،  سراغ  اند 

بود و در دفترش را با خشونت باز و   ده یبود. از جا پر  ده یرس

 ی خورده و برگشته بود. تو  واریکرده بود که به د   شیَچنان رها

بار،   کی  ”!ی عامــر  وسفی“را سر انداخته بود:    شیراهرو صدا

ب بار...  چهار    کهآنیدو  دهد،  و  پشت   بارامان  مرتبه هم  هر 

 .اسم او را عربده زده بود یبلندتر از قبل

خود را به مافوقش رسانده بود. آزاد حتا مهلت    یتهقالب   وسفی

 ی ده یچنان کش د؛یبگو  ”بله قربان!“هم بکوبد و  نداده بود پا به



1441 
 

گوش پسرک که برق از سرش پرانده    ریخوابانده بود ز  ی آبدار

 ن یب  ی که از شدت بلند  ییسرخ و صدا  یبود! بعد هم با صورت

م  ی وارهاید پژواک  بود،    شدی راهرو  کرده  ساکت  را  همه  و 

بود:   داده  م  خت یر“دستور    نجا یتا هم  ی انفراد  ی برینحستو 

 ” !مخته یخونتو نر

. زدی شده بود. گوشش زنگ م  ی انفراد   یتلوخوران راه  وسفی

شده بود    جی. گسوختیو م  کردیسمت چپ صورتش گزگز م

 .از کجا خورده بود و چرا انستدی. نمرانیو ح

 .هم ی. علدانستی اما م آزاد 

ا  ی دید  نویا“ بود  اومده  اون روز  کنه،   دیخر  نجایرفت االن؟ 

اون زنه هم بغلش بود. خودش گفت دا ست، هه بچه  ییپسر 

 ” ...ی داداش زنه. ول
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. چنان محکم که انگار  دیاش دست کششدهبه گوش داغ   یعل

پاک کند. آن  شی آور را از رولزج و چندش ی ز یچ خواستیم

 .شدیاما پاک نم یلعنت زیچ

فکر کند که حاال حکماً    وسفی کرد به    یکرد. دوباره سع  یسع

سع  ی انفراد  ی تو کم   یبود.  در    ی انفراد  ی فضا  ی نورکرد 

 .ندیاو را بب یلیشده از سسرخ ی گونه اش،ی ذهن

  توانست یمدو سه روز گذشته بود.    ؟یعنیهم سرخ بود    هنوز

که هنوز رد   شدی باشد؟ م  دواری برادرش ام  ی به شدت ضربه

چپ آن پسرک مانده باشد؟ اصالً   ی گونه  ی انگشتان آزاد رو

 برادرش کر شده باشد؟  یلیاز ضرب س شدیم

. شدیدرجا کبود م  زد،ی. مدستن یدست بود و سنگراست   آزاد

را کرشده تصور کند!   وسفیدوست داشت گوش چپ    یپس عل

 یک یهفته تار  کی و    یلیس  کیگوش و   کیبود.    نیحقش هم 

 .بود چیکه کرده بود، ه یدربرابر غلط ،ی انفراد
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 ” .ستیبوش دراومده که طرف داداشش ن  یتازگ یول“

رفته. او    ی . فکر کرده بود علنیی را آورده بود پا  ش یصدا  اءیض

ب  بود.  نرفته  تک  رونیاما  د  زدههیدکانش،  آن    یلعنت  واری به 

 .دندی شنی م ترشیلعنت ز یت ی هابود و گوش ستادهیا

و مخاطب   ی بودند که مشتر  دهیشن  اشی لعنت  زی ت  ی هاگوش

 ” .خب البد شوهرشه“گفته بود:  یجیبا گ ی سوپر اءیض

پوزخند زده    اءیبودند که ض   دهیشن  اشی لعنت  زی ت  ی هاگوش

زنه   اروی  گمی! م؟یخل“بود:   داداش  اگه شوهرش گفت  ست! 

 نا یالزم نداشت که... ا  چوندنیشوهرشم؛ پ  گفتیبود خب م

دارن با هم تو    ی دارن، چه سَروسرّ  یچه داستان  ستیمعلوم ن

بستن   ی که برا  کنن یم  کاریدارن چ  ستیاون خونه. معلوم ن

 ”!ن خواهربرادرندهن مردم گفته

آور  چندش   زیآن چ. باز  دی دوباره کف دستش را به گوشش کش

برگردد،    وسفی  ی انفراد  یکیکرد به تار  یپاک نشد. دوباره سع
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تر و زمزمه بود، سمجکه آرام و به باآن  اءیض  ی مشتر   ی اما صدا

 .به مغزش چنگ زد ی ریبلندتر از هر صدا و تصو

شب   یچ“ مَرده  آخه  واال؟  شبهشهیبگم  شانگه یهمد  هی.   دی. 

ش  نی زیچ  ،یلیفام مثالً  خورده   هی  از  ریکه...  برامادر   ی ن. 

 ”. ها؟مین خواهربرادرگفته  نیهم

بنده   یمنطق  حرفش  فرض  نیبخوش  ی بود.   ی ه یخدا، 

که به   یکثافت و گناه  کهنیا  ی ساخته بود برا   ی داراستخوان 

که حتا   ی اه ینسبت داده شده بود را باور نکند. فرض  یافرا و عل

دار اما پته انداخته بود. مرد دکانردش به تته   ی را هم برا   اءیض

باشد. نم خوش  خواستینم از    رفک  خواستیباور  خوب کند. 

با   خواستیبود و م  یرودست خورده بود عصبان  یاز عل  کهنیا

 ن یهم  ی دهد. برا  ن یهرچه گمان و حرف بدتر، خودش را تسک

بگم؟ کاش   یچ“ و طعنه گفته بود:    ری سرشار از تحق  یبا لحن

که به گوش من   یی زای ! کاش اون چیگیباشه که تو م  ی نیهم

 ” !دروغ باشن همه ن،ده یرس
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 ...گوش

از   نیبودند؟ چندم  دهیرس  اءیبه گوش ض  ییزهایچچه کالغ 

 !چهل کالغِ درآمده از دهان مردم و فروشده در گوششان؟

 ...گوش

بودند؟! چرا مغز احمقش    ز یت  همهن یا  ش یها! چرا گوشیلعنت

رو بود  شده  راه   ی هاپچ پچ  ی آورجمع  ی متمرکز  چرا  مردم؟ 

رفته   یشده، به آن دکان کوفتدهستان خراب  نی افتاده بود در ا

بود و حس کرده    ده یبود و شن   دهیبود و شن  دهی شن  یبود و ه

 چرا؟  کنند؟ی بود همه نگاهش م

 .محکمِ محکم د،یبه گوشش دست کش باز

. وار یبه د  زدههیشده در خود، تکجا نشسته بود؛ جمعهمان  افرا

م نم  کرد ینگاهش  د  نیا  دیفهمیو  چه    وارشوانهیحرکت 

و جرئت نداشت حتا تکان بخورد.   کردی دارد. نگاهش م  ییمعنا



1446 
 

را هرگز،   یو از ترس زبانش بند آمده بود. عل  کردی نگاهش م

 .بود دهیند نیخشمگ قدرن یهرگز، هرگز ا

. دوباره تالش کرد،  دیدست کش  اشی دوباره به گوش لعنت  او

شن  یسع از  را  مزخرفش  مغز  کَند  جان  و    هاده یکرد،  بکَنَد 

بلکه تن و جان و روح و ذهن   وسف؛ی ی انفراد ی تو ندازدشیب

 .خنک شود یاش کمکرده برآتش داغ 

بود.    ی انفراد  ی خبر تو  نیا  یوبانبود. باعث   ی انفراد  ی تو  وسفی

 .بود ی انفراد ی شده بود و تو ریخورده بود و تحق یلیس

عل  کی تار  اشی انفراد تار  یبود؟  در  داشت    ن یترک یدوست 

شدن   هیتنب  ی خودش تجربه  یجهان تصورش کند. عل   ی انفراد

محکومش کرده بودند و او بدون    ی داشت. چند بار به انفراد

بود. سلول نهاده  تجربه   ییهااعتراض گردن  او  کرده که  شان 

تار تو  وسفیدوست داشت    یبودند و سرد. عل  کیبود،   ی را 

 .ها تصور کندآن  نیتراهیو س  نیسردتر
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خورده تصور کند.  او را کتک   خواستی! مخواستیم  شتریب  نه،

پلک   ی هاهدند ورم   ی هاخردشده.  بکبود  شکسته.   ینیکرده. 

 ی . علدهیدضرب   ی . دست مو برداشته. زانوی کبود  ی رو  ی کبود

و بعد   اوردیب  وسفیسر    ییبالها  نیدوست داشت خودش چن

محکوم   ایدن  ی انفراد   نیو منجمدتر  نیترک یابد به تار  ی او را برا

 کند!

هزار حس و   انیاحساس داشت، افرا م  کیاو که فقط    برعکس

  اد یفکر غرق بود. طبق معمول! برعکس ذهن خودآزار مرد که  

 ی برا  دانستیزن م   ی ده یدمینگرفته بود زنده بماند، ذهن تعل

شرا  افتن یوفق   در  ماندن  زنده   د یبا  یگاه  ،یبحران   طیو 

  ی و رو   دیرا چسب  یچنگ زد، هر دامن  ی زیبه هر چ  خت،یگر

 .تمرکز نکرد  یدرد اصل

تا ترس را حس نکند.    دیپریبود و مغزش مدام م  دهیترس  افرا

  ر ی تا اس  دیدویکرده بود و فکرش مثل اسب کهر م   یافرا خال
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نم افرا  نشود.  م   ”بعدش“   دانستیحال  از    شودیچه  پس 

 !زدی سر باز م  ”قبلش “و حتا   ”نش ی ح“ ی متمرکز ماندن رو

م  کهن یهم پنهان  آمدیعقل  بابت  را  گزک   ی ای کار زن  که 

د م  گرانیدست  هرچه  تا  بود  ببندند    خواهند یداده  بهش 

 ی هادست   ریاز ز  د،یلغزیم  یسرزنش کند، فکر زن مثل ماه 

م  ی مالمتگر نگ  خواستندیکه  درمسفت  دارند  و    رفتی هش 

ماجرا م  گرید  ییپشت  کثگرفتی سنگر  به  مثالً    وار ید  یفی. 

م  شدی م  رهیخ با خود  بزنم   هیخوبه  “:  گفتی و  رنگ  دست 

کاش   دن؟یاجازه م  نمیبپرسم بب  جهیخداز خاله  دیرو. با  نجایا

 خواد ی. بَتونه هم مواریولوک هست به درودلک   یاجازه بدن. کل

اگه بگم، خود آقا قربان انجامش بده.   دیجاها. اصالً شا  یبعض

 ” ...د یآره، شا

رس  یفکرمشغول   نیا چون  نبود  و   ده یخوب  قربان  به  بود 

اند  نی. اجهیخد به ترس زدندیهم م را به  شهی دو اسم خط   .

دوباره از    زد،یاوی ب  ” جهیقربان و خد“تا به    دادندیم  ی زیدستاو
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ب باال  اف  ی همه   د،یایاعماق  بگتن  را  تو  ردی را  با   ی و  گوشش 

قربان؟! اونا    آقاو    جهیخدخاله “زمزمه کند:    زشیانگوهم   ی صدا

 شد ی سؤال باعث م  نیبعد هم  ” ننت؟ی اصالً چشم دارن بب  گهید

اش بخورد و برگردد، جمجمه  ی ها وارهیبلند به د  یسوت  ی صدا

 .بخورد و برگردد 

ا  بعد از  د  ی صدا  کهنی قبل  دررو   اشوانهیسوت  راه   ی کند، 

ها افتاده بود؟ رفته بود؟ سر زبان  شی . آبروکردی م  دا یپ  ی گرید

زبان  به بهبهش  بود  بهتر  باشد.  بودند؟  چسبانده  تهمت  زبان 

ق کند!  فکر  بود    پختیم  مهیناهارش   پلو؟یاستانبول  ایبهتر 

تو غذ  شی وپادست  ی حس  نداشت  جان    ی انبود. 

ا همان املت سرش را هم  بهتر بود ب  دیبپزد. شا  یوحسابدرست 

 .نه شد؟یم شد،یروز که هزار روز نم ک ی. اوردیب

 شد ی. باعث نمدیرسینم  یممنوع  چیناهار خوب بود. به ه  فکر

اش را مثل کاغذ مچاله کند و و معده  دیایدوباره ترس باال ب

رفع خطر    ی برا  کردینفسش را ببرد. ناخودآگاهش را وادار نم
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 ت ی ترس و واقع  ی سوت پخش کند و صدا   ی سکته و مرگ، صدا

  کرد یم  یسع  قدرچه بود. هر  یفکر ناهار فکر کوتاه   یرا ببرد! ول

 . شدینم اورد،یآن را کش ب

ته  یحت طرز  ا  مه،یق  ی هیبه  ق  کهنیو  که  بد   ش یهامه یچه 

خوشمزگ  وقتچ یه جاافتادگ  یبه  زن   یو   مه یعموفهمال 

 ادش یحاال که قرار است املت درست کند    کهنی و ا  شدند،ینم

عل دارد گوجه  شتریب  یباشد  رنده دوست  فکر  ها  باشند،  شده 

قدر قوت نداشتند که سرش مرورها آن  نیا  کدامچی. ه شدکرد. ن

 .را گرم نگه دارند

را به گوشش کشدوبا  یعل افرا    ی . علدیره دستش  بمب بود. 

مدانستیم افرا  مدیفهمی.  افرا  ول دیترسی.  به   ی.  بود  چطور 

مس  حایمس فکر  بود!  خوب  بله،  بود.  خوب  کند؟!    حا یفکر 

 .حواسش را دورتر از ناهار پرت کند  توانستیم

روز  ی هفته   ی جلسه از  بعد  روز  درست  که   ی قبلشان  بود 

بگو به ودود  بود  نگرفته  دینتوانسته  است. حالش  هنوز طالق 
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بار    یحساب هر  بود.  نگفته   ی زیچچه  آمدیم  ادشیبد  را 

اش را  دلش و معده   ی رو  نشستی م  ی زاریاست، خودبگذاشته 

 .بود دی. از خودش ناامکردیو دهانش را ترش م نیسنگ

با  نیهم هم  باشد. احساس  خوددار  نتواند  که  بود  شده  عث 

خبر داشت. پس افرا   ییجدا  ی راسخش برا   می از تصم  حایمس

بود:   اراستش خانم“گفته  عل   همهن یدکتر، مشکل  با    ی سالم 

 کنه ینم  تمیم اذخورده شکست  یزندگ  گهید  یعنیحل شده.  

بوده.   یعاقل بوده، منطق  شهیهم  ی! علهاکنهیچندان. واقعاً نم 

  نه ی نب  بیآس  نیَآر  کهنیا  ی و برا  ییجدا  ی برا  میگرفت  میتصم

خاطر خودمون   ی برا  میگرفت   می . تصم میبا مشاور مشورت کن

. هیشدن  یعنی.  شهی. ممیآروم و در صلح جدا ش  گه،ی و همد

  ی برسه، وقت   ی اجه ینت   هیبه    ی. وقت هیمنطق  شهیهم   یآخه عل

 یکار  هیبفهمه    یوقت  فته،یاتفاق ب  دیخوبه و با  ی زیچ  هیبفهمه  

گذشته،   کار    ت ی ریمد  ره؛یپذی م  ست،ین  گهید  ی اعالقه  هیاز 

هکنهیم راستش  ا  ی غم  چ ی.  حق   نیاز  ندارم.    قتش یبابت 
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مَرده. من دوستش    یکنه. عل  تم یاذ  یچی ه  ذارهی مطمئنم نم

نداره که    یبیع  مده یفهم  گهید  یعنیقدر پسرعمو.    یدارما، ول

 دوستش داشته باشم. 

اون  دمیبعد د    گه ید  ،یزمان  هی که عاشقش بودم    ی قدرواقعاً 

منِ شکسته زنش بمونم.   ستی هم ن  ی. حق علستمی. نستمین

باعث شم فکر کنه   گه ید  خوامی. من نمهیمرد خوب  یلیاون خ

مانع باشم سر راه   هی  گهید  خوامی. من نمستین  یکمه، کاف

دارم. تا طالق    هیکردنش. من... من هنوز بهش تک   دایعشق پ 

 م،ی ما امکان نداره برگرد  ی برا  دونمی. محتا تا بعدش..  م،یریگب

 ق ی. رفمیدرست جدا ش  میخوای... ممیخوایهر دومون م  یول

تک  میبمون برادر،  خواهر،  بمونیهرچ   گاه،هیبعدش.  فقط   می ! 

قدر ممکنه چه  نی ا  دونمی. نممیدست ند  همو از  یعنیبعدش.  

 .میآ ی از پسش برم کنمی حس م یسخت باشه، ول 

 ” ...یعنی
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 ی بود، کم آورده بود. ذهنش از کلمه برا   دهیکه رس  ”یعنی“  به

  ها نیکه دانسته بود او با گفتن ا  حایشده بود. و مس  یادامه خال

کند تا بتواند برود سر    فیراه توصرا روبه  ز یچهمه   خواهدیم

بعد بود:    ،ی موضوع  زده  ضربه   ی تجربه  زمیعز“درست 

نم  یکسچ یه زندگ  شهیرو  د  یبه  شما بوندچس  گه یکس   .

مد  نیخوایم ا  نیکن  تیریطالقتونو  و   نیتردرست   ن یکه 

رو    گهید  ی هاتجربه   میاگه بخوا  یراه ممکنه، ول  نیتریمنطق

در صلح و آرامش،    ییسخته. معموالً جدا  یلیخ  م،یریدر نظر بگ 

ب اگه  زن   ن یحتا  پذشما  بتون  رفتهی وشوهر  و  باشه   نی شده 

بد ز  ن،یانجامش  احتمال  و    ستین  رفتهیپذ   هیبق  ی برا  ادیبه 

تو  دی خواه  ی ادیز  ی چالشا چون  هنوز    ی داشت  ما  کشور 

ن جا  درستش  باافتادهیفرهنگ  تجربه  حالنی.  که...   ی گفتم 

 ی لیپسرعموت خ  ی متفاوت باشه. مخصوصاً همراه  تونهی شما م

بتونه حما اون  اگه  بتون  تتیمهمه.    تش یحما  یکنه و تو هم 

. اما  نیکم و مهار کن  رو  هابیآس   ی ادی تا حد ز  نیتونیم  ،یکن
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نم ا  خوامیاالن  هم    نیدر  تو  مطمئنم  و  بزنم  حرف  مورد 

می خواینم فکر  من  ا  کنمی.  درباره   نیقراره    ز یچ  ی جلسه 

 ”درسته؟  م،یصحبت کن ی اگه ید

ز  افرا را    یرکیاز  مطلب  اصل  هم  تلفن  پس  از  حتا  که  او 

رو  داد،ی م  صی تشخ از  را فقط  بود. زن    ی ها عکس   ی وامانده 

و    نیش متابود. چهره   دهید  یاجتماع   ی هادر شبکه  لشیپروفا

باتجربه   اریبس  گفتی وسالش هم م. سندیرسینظر ممسلط به

سرعت عادت کرده بود با او روراست باشد. به او  است. و افرا به 

برا بود.  کرده  رو  کهن یباا  نی هم   ی اعتماد  هزار   ی قلبش 

مدام در ذهنش با ترس از قضاوت تکرار   ییو صدا  دیکوبیم

... من...  یعنیآره. خب،  “بود:    ، گفته”نگو، نگو، نگو...“:  کردیم

. شمی که دارم جدا م  ستیموضوع ن  نیا  ی که برا  دونمیمن م

از رسمواقعاً خسته   هک  دونمیکه... م  دونمیمن م   یم و بعد 

...  ی. ولکنمیشدن طالقم، حاالحاالها به ازدواج دوباره فکر نم

ا  یول م  نی باالخره  که   دونمیم  یعن ی...  یعنی.  کنمی کارو 
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دوباره عاشق   ی روز   هی  خوامیتنها بمونم. من... من م  خوامینم

 شم و... عاشقم شن...  

کنم. من... من... من بهش گفتم آدم   یدوباره زندگ  خوامیم

زم  ن  نیکف  موندن  افتاده  نمستمیموندن،  اگه   تونمی.  باشم. 

هم  تونستم،یم عل  یعنی.  موندمیم  م یزندگ  نیتو    ی خب... 

. است یمرد دن   نی هش گفتم پسرعموم بهترخوبه. من ب  یلیخ

افتاده   تونمیبمونم باهاش چون من نم  تونمیمن نم  ی... ولیول

ب تا آخر عم   حسیو  رو   یتوخال  یزندگ  هیظاهر    رمبمونم و 

و   ییباشم که از ترس جدا  هیمثل بق  تونمیحفظ کنم. من نم

  ی زندگ   هیشونو تو  بچه   کنن؛یم  یحرف مردم، خودشونو قربان

ادامه ندم.   تونمی... نم تونمی. من نمکننیم  یشده قربان تموم

 ” ...نخوام. من بهش  یخودم و عل  ی رو برا  ییزای چ  هی  تونمینم

و مس  بغض تمام کند.  را  بود جمله  هم سکوت    حای نگذاشته 

حس کرده بود که افرا معذب است و خواسته  دیکرده بود. شا

با چ چ  ی زیبود  و  بدهد   دانیم  بهش  دن،ینپرس  ی زی نگفتن 
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هرحال . بهدیجویآنچه داشت درونش را م  ختنیر  رونیب  ی برا

هرچه بود، مؤثر افتاده بود. چون افرا بعد از    اشیشیاندچاره 

اون... اون  “: هیدار  ی بود رو ختهی قورت دادن بغضش، همه را ر

کنم. هنوز   رشی فعالً ذهنمو درگ   خوامیاسمش ودوده. من نم

 راهِ مونده دارم.  

... یهنوز جون دوباره پا شدن و از صفر شروع کردنو ندارم. ول

م  یول عالقه  کنمیاحساس  من  به  ما بهم...  شده. خب،  مند 

تنهامیهیشب  اندازهیب  واقعاً.  میهیشب  یلیخ از  دو  هر  به    یی. 

 فهمهی . اون درددلمو ممیهیشب  ی لی. هر دو... ما خمیتنگ اومد

 نمیبیخودم نم  ی . و من... من توفهمم یدرددل اونو مو من  

زندگ وارد  بخوام  حاالحاالها  حس    شیکه  اما  اما...  شم، 

مکنمیم احساس  عالقه  دیشا  کنمی...  چون...  بهم  شده  مند 

م بهش بگم. من  ... نتونستهیعنیهنوز متأهلم.    دونهیچون نم

  از یمن... من... من به ودود ن  ی . برا هیاون چطور  ی برا  دونمینم
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که   خوامی. من نمکنهیکه درکم م  هیدارم! اون فعالً تنها کس

 ... نیا

اگه... اگه واقعاً    ی... ولیدار شه. ولخدشه  نمونی ب  یراحت  نیا 

از سر عالقه باشه،   شی همراه  نی مند شده باشه و ابه من عالقه

. گهید  هریم  کنه؟یم  کاریبفهمه هنوز شوهر دارم، چ  یوقت

نم  رهیم من  نخوامیخب.  من  که    ازی...   ی برا  قیرف  هیدارم 

بزنم!   بیبهش آس  خوامیخدا نم... بهخوامیخودم نگه دارم. نم

ولیول چ  ی...  بره  م  ؟یاگه  غرشکنهیاعتمادش  شه. ی م  بهی. 

نم من  م   تونمیمن...  منو  اون  کنم.  به   فهمهیتحمل  من  و 

که من بهش    یداره. اونم به درک   ازیدارم. اونم ن  ازیفهمش ن

. اونم تنهاست. من... میهیشب  یل یداره. گفتم که، خ  از ین  دم،یم

کنم که از دستش ندم،   کاریچ  دیبا  دونمی! من نمایخدا  ی وا

دا   ی فاصله  هیتو    یول نگهش  ارمدرست  د  ن ی.   م وونه یداره 

 ” .کنهیم
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و مس   گفته م   حایبود  ا  دانستیکه حتماً  به    نیسکوتش  بار 

م دامن  زن  طوالن  زند،یاضطراب  مکثش  بود  و    ینگذاشته 

که   یدونیاتفاقاً م  کنمیافرا جان من فکر م“آزاردهنده شود:  

بهیکن   کاری چ  دیبا فقط  ا!  دار  ی اده ینظرم  که    ی کار  ،ی که 

 ن یهم  ی . براترسونهی تو رو م  ،ی انجام بد   خوادیوجدانت ازت م 

 یی هابست. بنشهیاما نم  ،یکن  دا یپ   گهید  ی چاره   هی  ی خوایم

 ی دونیکه م  یدونه راه   هین و اون  روت قطار شده   ی که جلو

با و  بر  ی بر  د یدرسته  اگه  م  ی و  ازش   یول  یشی راحت 

 ”.نو مستأصل کرده  جیگ طورنیتو رو ا ،یترسیم

 نیابر گول خوردن مقاوم بود، نه؟ ادربر  ی ارحمانهیطرز ببه  او

افرا  ی فکر  نیاول ذهن  از  که  چون   ی بود  بود.  گذشته  مات 

.  دیبگو  دیبا  دانستی. مدانستیدرست گفته بود. افرا م  حا یمس

. توانستی. اما نمدیرا به ودود بگو  قتیحق  دیحرف بزند. با  دیبا

 ی گر یراه د  دیشا  کردیم  ر. فکد یچرخی . زبانش نمدیترسیم
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 ی را رو   یآب پاک  ی اول کار  نیهم  حایکه مس  ی گر یباشد. راه د

 !بست استو گفته بود بن  ختهیدستش ر

دوباره به حرف آمده بود:    حا یبود که مس   هانی ا  ری درگ  فکرش

شباهت    نیا  زم،یعز  نی.. بب.یگیکه ازش م  یشباهت   نیا  یول“

.  دیباش  گه یهمد  ی برا  یخوب  ی رفقا  دیتونی شما م  دهینشون م

مرد درک   هیموضوع که توسط    نینظر من اتفاقاً اراستش به

احساس   ن یهمخاطر  کننده هست و به برات کمک   یلیخ  ،یبش

شباهت به    نی. اما حواست باشه ای دار  ازیبه ودود ن  یکنیم

طور که دوستان  که شما بدون شک همون  ستین  نیا  ی معنا

خوب  نیتونیم  ن،یهست  یخوب برا  یهمسران   گه یهمد  ی هم 

  - بذار بگم-با همسرِ    تینشدنطور که تفاوت حل. هموننیباش

زندگ و  عشق  شکست  باعث  شباه   ت ی سابقت،   تشده، 

شکست دوباره باشه.    هیشروع    تونهی به ودود هم م  تاندازه یب

. بهتره فعالً  کنمی م  قیرو تصد  متیتصم   نیمن ا  ن یهم  ی برا

. صراحتمو ببخش، یفکر نکن  گهی مشترک د  یزندگ  هیبه شروع  
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و خودتم خوب    ی ازن مطلقه   هی   تییهررو تو بعد از جدااما به

اطراف ما به زن مطلقه بَده. تو   ی آدما  دیقدر دکه چه   یدونیم

بازهم به   د،ید  نیکه باوجود ا  ی دار   ی زی برانگنی شجاعت تحس

 ییبه جدا  میو تصم  یاحساس خودت و همسرت احترام گذاشت

 ک نخواهند کرد افرا جان.  در نوی. اما همه ایگرفت

برا بعد   یزندگ  ی برا  نده،یآ  ی پس  منتظر   دیبا  ،ی مشترک 

فکر    یباش  ی ادیز  ی هایانصافیب من  برا  کنمی مکه   ی هنوز 

ن آماده  اذ  طورنی . همیستیتحملشون  ممکنه  هم   تتیترس 

 که ن یا  ی برا  متیموارد، تصم  نیکنه. پس با در نظر گرفتن ا

نکن فکر  ازدواج  به  ا  ،یفعالً  گرچه   یدونیم  کهنی درسته. 

حق   ،یدوباره عشق رو تجربه کن  ،یدوباره ازدواج کن  ی خوایم

 ان یکه پا  ی دیفهم  نویا  چون  کنمی م  نتیتوئه. من بازم تحس

 نوی. استیخودت ن  یزندگ  انیپا  ی مشترکت، به معنا  یزندگ

. یکه دوباره شروع کن  یخودت قائل  ی حقو برا  نیو ا  یدونیم

 ” .گمی ! بدون تعارف مهیعال نیا
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 اد یشباهت ز  دانستیخودش م  کهنیضربه خورده بود. باا  افرا

ن درست  درحال   دانستیم  ست،یهم  آماده که  فکر    ی حاضر 

آورده بود،    شیبه رو   حای از آنچه مس  ست،یکردن به ازدواج ن

 .دیضربه خورده بود. دلسرد شده بود شا

را حس کند. حاال که   ی آن دلسرد  توانستیهم محتا حاال    و

آن   أسیعمق    توانستی انبار باروت بود هم، م  یِعل  نِینشمقابل

تمام گذشته بود و   ی هفته   کی لحظه را حس کند. از آن روز  

و    د یهفت روز تالش کرده بود به ودود بگو  نی افرا در تمام ا

  ن یود که به اکرده ب  دا یپقدر ادامه  نتوانسته بود. نتوانستنش آن 

ها. و بودند: به افتادن اسمش سر زبان   دهیترسناک رس  ی نقطه

م نبود.  احمق  داده   دانستیافرا  دست  از  را  است. فرصت 

شکل ممکن ماجرا را    نیفردا، ودود به بدتر  ایامروز    دانستیم

زبان دروغگو از  او، که  زبان  از  تهمت   انینه  مو  . فهمدیزنان 

ق  دانستیم ب  یتهالبو  آبرو  شتریبود و حتا  از    ی از  خودش 

 ...حالنی بود و باا دهیقضاوت ودود ترس
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 نشست،یم  شیرو   ی جلو  آمد،یم   یوقت  ی آن دلسرد  حالنیباا

 کرد،ی او فروم ی نه ی ساش را در آرام پنجه  ی ابا لبخند و چهره

م  افرا  قلب  دور  را  آن   دیچ یپیانگشتانش  انجماد  باعث  و 

که    یبه ترسبود نسبت  تری حس قو  شد،یتپنده م  ی چه ی ماه

 ...از ودود ی داشت. دلسرد

  ی ادیهم مثل تفاوت ز  ی ادی. شباهت زگفتیراست م   حا یمس

ازدواج    ی برا  یامکانش بود که ودود هم آدم درست   یعنیبود.  

با  یعنینباشد.   م  دیاحتماالً  دوست  هم  ودود  مثل   ماند،یبا 

 د یعاشق ودود شد. شا  شدیم  دینبود. شا  طورنیا  دی. شایعل

 د ی. و شااندهم  ی برا  یمناسب  ی ها ها آدم که آن  گفتی مشاوره م

 ...یودود هم مثل عل دیهم نه. شا دیهم نه. شا

شکست،   ی . با آن تجربهیو عصب  دیشده بود افرا. ناام  لسردد

چرا    ؟یو عشق  ی داشت به داشتن مرد  لیتما  همهنیچرا هنوز ا

ممکن   کهن یاز ا  شدی م  نیعبرت نشده بود؟ چرا غمگ  شیبرا

از ب  شتر؟یدوست باشد نه ب  کیبود ودود هم، فقط     خیاصالً 
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که دوستشان   ییهااز رفاقت با مرد  شتریب  شدینم  کهن یچرا از ا

 شده بود؟ یبرود، دلسرد شده بود؟ عصبان شی داشت پ

که هنوز    یعل  ی سپرد و پلک بست رو  وار یسرش را به د  ی هیتک

کرده بود    دایپ  ی عصب  ک ی. تدیکشی داشت دست به گوش م

 !انگار

 ” .هستند  یجنس فات یها شامل توص: پارت توجه

در آن خانه و آن اتاق    یحتا لحظات  دیو شا  ی الحظه  ی برا  زمان

استادیا تا  عم   د،یغلت   ن یَآر  کهن ی.  و    دیکش   یلرزان  قینفس 

نفس    ی باز شدند. صدا  کباره یاش  کردهپف   ی هاپلک  و  تکان 

 د،یاش را بپاپسر، هم مادر را وادار کرد تا چشم باز کند و بچه 

شکنجه  ه  یدرون  ی هم  انداخت.  کار  از  ناگهان  را    کل یپدر 

ب از تشک کوچکش    جش یزده بود و چشمان گ  رونی پسرک 

 .یعل ی مانده بود رو رهیخ
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پدرش را شناخت. لبخندش شکفت.   نیَتا آر  دی طول کش  یمکث

. با دندیدرخش  اش،ی آلودگکدرشده از خواب  یمشک  ی هاچشم

 :گفت اشی دار یاول ب ی گرفته ی همان صدا

 .ییبا -

اش بچه  ی سوزد، به  رونیب  اششدهی درمیاز تن تاکس  یعل  روح

اما خشک    یپرواز کرد و او را سفتِ سفت بغل گرفت. تن عل

دست مجسمه.  بود.  مات مانده  اسوپابسته.  و  ذهن.   ریمانده. 

و   دیجوشیمغزش م  ی مکره یدو ن   انیرست مداشت د   ی زیچ

 .بود کینزد ی. فورانآمدیباال م

م  ی مجسمه هم سوا  قلب و روحش عمل  قلب کردیجسم   .

س  یعل به  بود.  شده  رو  دهیکش  خیجمع  داشت  بود.    ی شده 

م  ی اشعله مشدیکباب  جلزولز  چربکردی .  و  آب   اشی . 

 .دیچکیم
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 ی بچه   نیپسرک، ا  نیبابت ا  ی. قلب علشدیخونش خشک م 

پلک با  که  لبخند خ  افتادهن یچ  ی هاپاک  آخ،   اشره یاز  بود، 

  ن یکه به ا  یآلود پسرش، بابت کثافتزالل شب   ی هاچشم  بتبا

ب کوچک  م  ی ساده  ی جاخبرازهمه یموجود   بستند،یمعصوم 

 .سوختیسوراخ بود و م

را؟ همبچه   دانستند؟ی را حرام م  او ن  نیاش   یوجب م یپسرک 

ب  نیرا؟ هم   ی صورت قشنگ، هم موها  نی هم  ش،یآالینگاه 

لبخند را؟ آنچه به رگ گردن مرد    نیهوابلندشده، همنرم به

 .بود رتش یزد و نفسش را سوزاند، غ

بودند. او و افرا دروغ گفته بودند.    یبزرگ  ی و افرا گناهکارها  او

م هم،  نبود  بود.  بدگو  توانستندی حقشان  پس  . ندیبرآ  انیاز 

کل  توانستندیم با  و  بشکنند  را  فض   یسکوت  و    حت یفحش 

تهمت  و  پوزخندها  و جواب  بود  ناموسش  افرا  دهند.  را  ها 

ها  از پس زبان   نبرآمد  ی که زن برا  دانستیم  یاما عل  ماند،یم

کوچکشان؟   نیَآر  ن؟یَآر  یندارد. ول  ازین  کسچی به هها  و نگاه 
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نکرده بود و   ینگفته بود، گناه   ی معصومشان که دروغ  نیَآر

 شده بود؟  دهیوسط کش  شیپا

م  یعل  رتیغ درد  بود.  گرفته  مکردی درد  نبض  رگ زدی.   .

 .گردنش ورم کرده بود و سفت شده بود

نم  زها یچ  نیا  بچه نمدیفهمیرا  او  چه   دانستی.  در  پدرش 

م  ریگ  یعذاب بغل  بود.  او کوچک و ساده  و   خواستیافتاده. 

نگاه   کیصدقه،  قربان  کیلبخند،    کیالاقل    اینوازش.  

اما ه را بهش نداده بود. پس اخم   کدامچ یمهربانانه. مجسمه 

ناراحت  ی خنده   ی جا و  اخم  بود.  گرفته  را  پسرک  . یقشنگ 

  ن یَ. درد آرتیم معصو  ن یسرعت، به هم  نیغصه و قهر. به هم

علعادت  توجه  داشتن  به  بزرگ  ،یکرده  موقت  ی به    ی نداشتن 

 .بود یتوجه عل

چشم  همه   نیَمثل آر  دی. افرا هم شادییپای پدر و پسر را م  افرا

. دهدینشان م  ی چه واکنش  یعل   ندی انتظار شده بود ببو همه 

آشفته    شی از پ  ش یحتا ب  یبود عل  دهیفهم  نیَافرا اما برعکس آر
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شده، سوخته، در خود فرورفته، مچاله شده، دردش آمده. قلب  

 .بود دهیچک شتریب  شیروی شده بود. جان و ن تریافرا خال

شد، جان گرفت. چه بود   ی اش ابربچه  ی چهره   کهن یهم  یول

دلسرد هم    ی شدهمنهدم   یدرخت توخال  کیحتا    ؟ی مادر  نیا

 شد،یزنده م  کباره یچنان    ده،ینهالش لب برچ  دیدیم  یوقت

را در م  داشتی برم  زیخ ازش مراقبت   د یکشیم  انیو آن  تا 

 !دمرده بو شی پ ی الحظه نیانگار تا هم کند که انگارنه 

پسرک    کهنیشده بود، هم  غیدر   ی که از سمت عل  یتی امن  آن

در آغوش مادرش فرورفت، تمام جان بچه را پر کرد. اما قلب 

را    هیپستان زن گذاشت، گر  ی سر رو   نیَ. آرزدی افرا هم تند م

پادم  از  و  داشت  نگه  پا  نییدست  را  مادرش  باال  . دیی به 

قلب و آن    شتپ   نیافرا را بخواند. فقط ا  ی چهره   توانستینم

ا نداشت.  دوست  را  بدقواره  هم  کهنیلبخند  که   شه یپدرش 

م نداشت.   کرد،ی بغلش  دوست  را  بود  نکرده  بغلش 

و    ینیانگار سنگ  یزد، ول  ی؟ نقّرا چه شده بود  شی ترهابزرگ 
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را   اشه یکه باوجود پر شدن چشمانش، گر  دیوهم فضا را فهم 

جهان    ی جا  نیتر و مظلومانه صورتش را در امن   صدایخورد. ب

  نیآست   ی او از رو  ی فروبرد و به بازو  - دو پستان مادرش  انیم-

 .چنگ زد کشیبلند تون

ه هنوز مادر . زنِ مرداستده یبه افرا گفت کودکش ترس  زه یغر

و پا    دیچ یاش پتر دور تن بچه را محکم   شیبود. بازوها  ی ازنده 

را    نیَبهتر است آر  گفتی م  زهیبود. فقط غر  یشد. مغزش خال 

سمت در  دهد. پس به   رشیش  ی کم  دیببرد و شا  رونیاز اتاق ب 

 .رفت

در آغوش افرا بود،   رتش یمجسمه ازآنجاکه جان و عمر و غ   نگاه

نگاه   د،ی همراه قامت او باال رفت. زن که در چهارچوب چرخ

  ن یی که آواره شد و به پا  ندیرا بب  اشی مقصد اصل  گرینتوانست د

. کمرش را. بعد،  دیافرا را د  ی سر خوردن هم روسر  نی. حدیسر

باسنش    ی خارج شود، رو  درسی او کامالً از د  کهن یقبل از ا  یآن

 یعل  ی برا  یبود، ول  شیزانوها  ی لباس تا باال مکث کرد. دامن  
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 یز ی بود، چ  دهیلباس و دامن و شلوار هم د  یتن را ب   نیکه ا

 .نبود دهیپوش

رقص  یعل  ی برا و  رفتن  باشگاه  تغ  دنی که  را    ریی و  افرا  اندام 

برا بود،  کرده  م  یعل  ی تماشا  باآن   دانستیکه  حتا  که افرا 

باشد، هرطور قدم    زی انگراه برود که هوس  ی جور   خواهدینم

  دن یجلودار د  توانستینم  یمانع  چیاست، ه  زی انگبردارد هوس 

 .باشد

در چهارچوب نبود. چند لحظه بود که از آن گذشته    گرید  افرا

د پشت  عل  واریو  و  بود  را   یپنهان شده  اندامش  هنوز طرح 

 ر یبه خود آمد. اخم کرد. رگ گردنش ت   ! مرد ناگهاندیدیم

رودیکش داشت.  دور  درگاه  و  در  از  چشم  را    شی هاپلک  ی . 

و    نگاه  ی! به اندام زن؟ی زی ه  کرد؟یمحکم فشرد. داشت چه م

انداختن و حجاب    ی که سمج بود در روسر  کردیفکر م سر 

 ...همسرش  گریکه د یاو؟ اندام زن ی گرفتن جلو

 نبود واقعاً؟ نبود؟
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ماشچنا  مرد انگار  خورد  ضربه   ی ده یترمزبر  نی ن 

که افرا    آورد یم   ادیتازه داشت به    ییبود. گو  ی اخورده کوهبه

حجاب   ری قدر تحت تأثاش شده بود؟ آن هنوز زنش است! چه 

حفظش کند قرار   کردیم  یکه افرا سع  ی ایبگیو غر  زی و پره

ن  همسرش  او  بود  شده  باورش  که  بود  قدر آن   ست؟ی گرفته 

پا  ودشخ بود،  کرده  پذ  اشیزندگ  انیرا جمع  بود،   رفتهی را 

رفته بود هنوز    ادشیخودش را جداشده از زن دانسته بود که  

اوست؟ مگر مردم هم هم نم  نیشوهر  او    کهن یا  گفتند؟یرا 

 ی شده بود وقت  یعصبان  همهنی! پس از چه ا ستیشوهر افرا ن

  دش خو  ی! وقتدانست؟ی خودش هم خودش را شوهر افرا نم

ب را  زن  وقت  ی هم  بود؟  داده  طالق  دادن   ی همه   یطالق 

 که هنوز بر افرا داشت را بر خود حرام کرده بود؟  ییهاحق 

مثل   عیزهرآلود و پرقدرت و سر  یانیجر  ،ی زی. چدی جوش  رگش

پاها  ته،یس یالکتر به   شی از  و  آمد  رشته   یآنباال  تمام   ی هااز 
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رو  اشی عصب مشتش  شد.  مشت  دستش  رانش   ی گذشت. 

 .نشست

آوردند، جور  ریتصو  هزار مغزش هجوم  به  هم  انگار   ی با  که 

  ش یهاسرش از خون پر شد. چند بار؟ به کف دست   ی کاسه

 به گزگز افتادند. چند بار؟  شی هانگاه کرد. چند بار؟ لب 

بود؟ کمرش را؟ کل تنش    دهی فرا را مالا  ی هابار پستان   چند

بود؟ چند بار او را    دهیزن دست کش  ی هارا؟ چند بار به ران

لب  دهیبوس گلو  شیهابود؟  را؟  بناگوشش  خط    شیرا؟  را؟ 

  ده یبود؟ چند بار د  دهیرا؟ تمام افرا را چند بار بوس  اشنه یس

را    شی هالباس   بار او؟ چند    ی برا  دیآرای زن خود را م  نیبود ا

او را برهنه کرده    یدرآورده بود و چند بار خود عل  یعل  ی ابر

بود؟   ده یرا برهنه د  ی بود؟ و او... او چند بار عل  ده یبود، برهنه د

 شدی بارها را شمرد؟ م  نیا  شدی لمسش کرده بود؟ چند بار؟ م

ممحاسبه  کرد؟  تقربه  شدیشان  به   لشانیتبد  یبیطور  کرد 

و    یهمه تن و لمس و بوسه را اگر علمآن  ؟به عدد   ؟یاضیر
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قدر و چند بار و چند نوبت  چه  ،ی کردیم  یهم حساب  یاضیر

همان   ،ی کردیهمه را رها م آن  شد؟یدوازده سال م  ازدهیدر  

 ی نخورده بود، نبود؟ زن شدن آن تن دست  یبار هم کاف  نیاول

به  کِ  یعل  ی لهیوسخام  بود.  افتاده  ساله   یاتفاق  چند  بود؟ 

 ی. علدانستیشان را مهمه  یبعدش چه شده بود؟ عل  ودند؟ب

 !و چنانش کرده بود نیخود چن یبود. عل دهیشان را دهمه 

 ”همسر “بود که    ده یاش شده بود واقعاً؟ چطور برحاال...؟ چه  و

اش شانه  ی رو ی بار  چ یه نداشت؟ شی برا یحس  چ یبودن افرا ه

که به ناحق   دیدیم  ی اخانه نبود؟ افرا را فقط در حد زن هم

  گر یخانه بود که دخانه؟ اگر زن هم اند؟ زن هم را برده   شی آبرو

 !نبود ”ناحق“حرف مردم 

اش دوم شناسنامه   ی افرا هنوز زنش بود! هنوز در صفحه   ،یلعنت

شصت و   آبانِ  کِی فرزند عاصم، متولد    ،ینام او، نام افرا زمستان

تارکردیم  ی نی هشت، سنگ بود.   یطالق  خی. هنوز  ثبت نشده 

 !ثبت نشده بود یهنوز اصالً طالق 



1473 
 

عل  چه بود  شده  اسم    ادشی!  ؟یمرگش  هنوز  که  بود  رفته 

عظ   ،یزمستان  یعل-خودش   ب  م،یفرزند  پنجِ   ستیمتولد  و 

و   در صفحه   ی در شناسنامه   -کیخردادِ شصت   ی افراست؟ 

همسر؟   آررف  ادشیاطالعات  اسم  بود  در    نش یَته  را 

رفته بود هنوز   ادشی  چ،یه   هانیهردوشان؟ اصالً ا  ی شناسنامه 

وشوهر بودنشان؟  از زن  ی عنوان سندهست به   ی ازدواج  ی قباله 

 !؟یچه مرگش شده بود عل

. ریبود، نه تصو  ته ی سیدوباره به مرد هجوم آورد، نه الکتر  آنچه

هنوز    یکه تمام شده بودند. وقت  ییهاگذشته بود. گذشته. حس

م کم  را  خود  و  بود  هم  دیدیگم  در  درست  زن  اتاق    نیو 

به س  شیجلو و  بود  زار  اشنه ینشسته  با  و  بود    ی مشت زده 

  ی گرید  مردبا    ی بازخواسته بود برود، فقط چون خواب عشق 

د وقت  دهیرا  خانه  یبود.  بر  ی در  خشم  دهیپدرش  به    بود. 

گرفت و رفت و   دی که او را ند  ی ازیبود از ن  دهی دو  اشیوپرگ 

م  ییافرا هم  او  بر  خواستیکه  زن   دهیبرود.  به  و  بود 
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چرا نه؟ من از  “گوشش گفته بود:    ریکرده بود و ز  ی درازدست

 ” ؟ینیکمترم  تجربهی پسر ب هی

که دور نبودند.    ییهمان روزها بهش برگشته بود. روزها  حس

ازشان گذشته   شتریب  ایکمتر    یسه هفته، کم  فقط  قتیدرحق

هم  در  و  عل   نی بود  کم  پ  یمدت  را  عل   دا ی خود  بود.   ی کرده 

با او را    ی. زندگخواهدی . افرا را نمخواهدیبود که نم  دهیفهم

 .ماندن م تا آخر عمر گ ی عنیبا افرا  ی. زندگخواهدینم

مشتمال پدرش بود و با او درددل کرده    ریکه آن روز ز  ی ایعل

  ی و چه نه، چند روز  خواهدیکه چه م  داندیبود و گفته بود نم

 .اش کدامو نخواسته ستیاش چبود خواسته  دهیبود که فهم

ا  یول ا  نیدر  در  ه  نیلحظه،  خاطر  آن   کدامچ یآن،  به  را  ها 

کرده بود. که    دای که خود خودش را پ  آمدینم  ادش ی .  آوردینم

پ نماند.    میتصم  اشداشده یخود  افرا  با  بود   ادشیگرفته 

وسط    نیا“که آن صبحِ سحر پدرش بهش گفته بود:    آمدینم

 ای  یهست  یتو براش کاف  نهیبب  سنجهیکه م  ستیفقط افرا ن
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هست هم  تو  باینه.  هم  تو  کاف  ینیبب  د ی.  برات  نه؟   ای  هیافرا 

را به   قتیحق  ن یا  ”بوده افرا؟ نبوده.  یسال برات کاف  همهنیا

 .نبود یکاف  ش یکه افرا هم برا آوردینم ادی

  ی حاال تمام تن، روح، جان و مغزش پر بود از افکار و احساسات   و

احساسات احساسات  یمسموم.  صداتمام   یگذشته.   ییشده. 

. که زود جا ستی ن یکه کاف زدی به لب بهش طعنه م شخند ین

نزندیم ن   از ی.  را  علاو  بود؟ خب،  رفته  و  چه کرده    یخواسته 

ه پذچیبود؟  نم  رفتهی.  را  او  افرا   خواست یم  خواست؟ی بود! 

 رفته یپذ  یراحت. بهچیه   کرد؟یداشت چه م  یبرود؟ خب، عل 

به حر بود. پس    ییکذا  میبود جدا شوند.  گذاشته  احترام  او 

ها حق  بود. حق خود را بر خود حرام کرده بود. هه! زن  دهیکش

 !داشتند که او را نخواهند واقعاً

خشم    ینبود. عل  یعل  ،ی. علی زاری ... خشم... خشم و خودبخشم

  گر یکور شده بود. د  ی. علشیبدون آال   ِیزاریخالص بود. خودب

 ی ز یچچ یه  گریخودش هم بوده. د  میکه طالق تصم  دیدینم
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  ن ینبود و ا  یافرا کاف   ی غلط: او برا  ریتصو  کی جز    دیدی را نم

ها کم باشد زن  ی رابود! او قبول کرده بود که ب  رفتهیرا هم پذ

 .کرده بود ر یو کوچک. او خودش خودش را تحق

بلندش    یشانیپ   ی . عرق روی زاریو خشم و خشم، و خودب  خشم

. از درون چنان داغ بود گرفتیراه م  اشقهیو از شق  زدیبرق م

امعا و احشاءش درحال ذوب   کردی کم داشت حس مکه کم

 .شدن هستند

شده و خفه  یکهنه. آتشفشان  یو خشم و خشم. خشم  خشم

نفوران از  خشم  بود.  شده  فعال  باز  که  را    از ینکرده  او  که 

نم را  او  که  افرا  از  خشم  بود.  از  خواستینخواسته  خشم   .

افرا   رفته بود  ادشیخودش که   بود  اجازه داده  زن دارد. که 

مرد    هکه ب  ند؛ی را بب   ی گریقدر آزاد باشد که خواب مرد دآن

ا  ی گرید به  که  خودش  از  خشم  کند!  جماعت    نیفکر 

او برادرش نبود،   کهی منتظروقت گفته بود برادر افراست درحال

اش شناسنامه   ی او شوهرش بود. آن زن، همسرش بود. اسم تو 
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زن بود.  زنش  بود  بود.  توانسته  چطور  بود.  زنش  افرا  بود.  ش 

به    م؟یبرادر اوست؟ چرا تن داده بود به درخواست عظ   دیبگو

تو را  حقش  چرا  افرا؟  ه  ی درخواست   دهینکوب  کسچی دهان 

 بود؟

 !زنش بود  یلعنت ی افرا

 .ماگما

است. سنگ    نی زم  یدرون  ی گرما  کند،ی سنگ را ذوب م  آنچه

مذوب  ماده   شودیشده  چ  ی ماگما.  داغ،    اریبس  ی ز یمذاب. 

آتشفشان. وضع حملش    شودیمتحرک و مخرب. کوهِ باردار م 

است   عیبارِ درون! کودک کوه، ما  ختنِ یر  رونیفوران. ب  شودیم

ها را ن یشوم و پرسروصدا. سرد که بشود، زم  ار یو روان و بس

ول کندی م  زیحاصلخ   یحساب است،   یوقت  ی.  بچه  است،  گرم 

 .ست، ماگماست، فقط بلد است نابود کندنوزاد ا
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شده از سنگ. باالرفته از سنگ و صخره،  کوه بود. ساخته   یعل

شده بود   لیتبد  یبود. عل  نیزم  یدرون  ی از سرما. خشم، گرما

دلش   ی تو  ی هاکه سنگ  یباردار، کوه  یبه آتشفشان، به کوه

  ک ی به فوران چنان نزد  ی. علیذوب شده بودند از شدت داغ 

م که  جربه  توانستیبود  -  مذاب  ی ماده   افتنی  انیوضوح 

 .مخرب بود یحس کند. عل  شیهارا در رگ -ماگما

هدف   کی. فقط  دند یدیرا نم  ییجا  باًیشد. چشمانش تقر  پا

برنامه  ربات  مثل  و  م  ی اشدهی ز یرداشت  به   خواستیفقط 

 .همان برسد: فوران

 اش کجا بود؟ کجا بود؟ کجا بود؟ شناسنامه اششناسنامه 

جلو  ادی  به برداشت.  بلند  قدم  دو  ا  ی آورد.  افرا  ستادیدراور   .

تا    یاول که عل  ی همان روزها ا  کی گفته بود    ن یماه مهمان 

برا  ییخانه است، کشو عل  یخال  ش یرا  بود.  ه   یکرده    چ یکه 

که    د ینداشت، کشو را چنان کش  ش یرویشدت ن  ی رو  یکنترل

 ش ی پ  هاس تا آخر باز و کج شد. مهم نبود. لبا  ی بلند  ی با صدا
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چ بودند،  آن  ی تو   شدهده یچشمش  نبودند.  مهم  را کشو.  ها 

 .پرت کرد  ی. هرکدام را به سمتدی کش رونیب

اتاق با در کامالً   وار ی. او پشت همان ددیشنیصداها را م   افرا

با خشونت باز شدن کشو،    ی صدا  یراحتبازش نشسته بود. به

رو   ی اپرت شدن دسته  یسر   کی  ییجاجابه   ن،یزم  ی لباس 

. دلش قل دیشنیرا م  شانی سر  کیو باز پرت شدن    لیوسا

. دیمکی و م  گرفتی داشت پستانش را گاز م  نیَ . آردیزد. جوش

برود،   ی اصدقهباز کند و قربان  بتواند لب از لب  کهنیافرا بدون ا

اتاق   ی را از پسرک گرفت تا بلند شود و برود تو  اشنه ی زور سبه

 کهن ینق کرد. اما هماست. بچه اول نق و بفهمد چه خبر شده 

مادر دارد   دید  کهن یگذاشته شد، هم  نیزم  ی توسط مادرش رو

 .زد  هیگر  ریز  پوشاند،ی هول پستانش را م  ولرزان    ییهابا دست

همزمان اتفاق    ی آمدن عل  رونی برخاستن افرا و ب  ن،یَآر  ی ه یگر

 .افتادند
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از خانه خارج شود، نگاهش   خواستیاز خود م  خودیکه ب  مرد

نه  ی تو ماند.  شد.  باز  زن  افرانگاه  که  او،    شان یپر  ی تنها 

و زمان کل جهان هم    وارید  ی خطرکرده و ساعت رو احساس 

 .زن ی رهی مرد بود، مرد خ ی ره یماندند! زن خ یآن ی برا

  ن یزم   د،یرس  یرفت و به دست عل   ن یینگاه افرا پا  کهن یهم  بعد،

اش را برداشته بود؟ و زمان حرکت را از سر گرفتند. شناسنامه

چ  ی برا و  کند  باز  دهان  آمد  آر  ی زیچه؟  که  به   نیَبپرسد 

پسر، مکث پدر را پراند.   غیزد. ج  غیشلوارش چنگ و ج  ی پاچه 

 .قروچه کرددندان یعل

زمان برد تا    ی ا در هجوم برد که لحظه   ی سوپرشتاب به  چنان

در بود که افرا    ی جلو   یچه کند! عل  دیافرا بفهمد چه شده و با

آربه کرد.  تند  پا  بهت  نیَطرفش  اماند.  از  مادرش   کهنیزده 

 خ یتلخ بچه افرا را م  ی آغاز کرد. زار  وَنیبهش نداده، ش  یتیاهم

 .یو عل نیَرآ ن یماند ب چارهیکرد. زن ب  نیزم
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برا  یعل نبود اصالً. مغزش فقط  -اجرا شدن هدفش    ی آنجا 

. پس در را باز کرد، از چهارچوب آن  کردی خوب کار م  -فوران

بعد چرخ و  کل  د یگذشت  رو  د یتا  داخل  از  که  بود،   ی را  در 

 .بکشد رونیب

در    خواستیم  داشت؟ی را چرا برم  دیشد. کل  اریوشافرا ه  ذهن

اش برود را قفل کند؟ قفل کند و برود؟ قفل کند و با شناسنامه 

 و چه کند؟ 

 :زده گفتبرداشت و وحشت زیسمت در خ افتاد. به قلبش

 !یعل -

در    رد،یبگ   رهیاو به در برسد، در بسته شد. تا دست به دستگ  تا

واکنش بود. افرا   ن یتریهیبد  واکنش، نیقفل شد. اول  رونی از ب

 :دیبه در کوب یتهقالب 

 .یکجا... عل یدرو باز کن. عل ی. علیعل -
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از    انهیدر گذاشته بود و وحش  ی را رو  دینمانده بود. او کل  یعل

 ی . بعد صدادیرا شن  شیهاقدم  ی صدا  افرا.رفتیم  نیی ها پاپله

 ...را. بعد ی باز شدن قفل در فلز

 !افرا زن منــــه -

همانجا   ،یعل  یعربده   ن یاول که  کرد  شوکه  چنان  را  افرا 

 .خورد نیبه در زم ده یچسب

از افرا  یکم  فقط شده ودود گم   ده،یبر  یافتاده و عل  ی دورتر 

سف به   دیخط  و  بود  گرفته  را  آسفالت  دهستان  وسط  طرف 

فاصلهرفتیم آن.  هنوز  فر  ی رقداش  که   ی ادهایبود 

قدر پرت بود  را نشنود. حواسش اما آن  یعل  ی خته یررون یبتازه 

 !دیفهمی را نم شانیمعنا د،یشنی ها را مکه حتا اگر آن عربده 

و درد گرفته    دندیلرزی م  شیکرده بودند. پاها  ی خال  شیزانوها

ز رفتن  راه  از  بادیبودند  خ  یخوابی.  و  فکر  را    الیو  مغزش 

حتا تنش را    یبود. گاه  جیخشک کرده بود. حالش بد بود. گ
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  کرد،ی م  دایوزن پتُن اضافههمان تن تُن   یو گاه  کردی حس نم

دور سرش تاب    انچن   ا یتکانش داد! دن  شدیو نم  شدی سنگ م

ناخودآگاه   یبار و در حرکت  کی که هر چند لحظه    خوردیم

  ی سفت  ی شود هنوز روتا مطمئن    فشردیم  نیرا به زم   شی پاها

 .استستاده یآسفالت ا

خستگ  از شدت  آن  بود.  مغزش  هم  بدتر  ضعف    یهمه  و 

ول  توانستیم ببرد،  کما  به  را  ملتهب    یاو  دردناک  مغز 

طورکرده ورم  م  ی اش  م  کرد،ی کار  حرف    ر ی تصو  زد،یمدام 

و سؤال پشت سؤال   انداختیو صدا پشت صدا م  ریپشت تصو

سرعت آن    ی مانند ودود به پاکند کنده  ی هاکه گام  دیپرسیم

کاسهدندیرسینم پرآب  ی .  بلور  تُنگ  تنگ  یسرش  که    یبود. 

. زدیبال مبال   قراری ب  یماه  کی ثابت بود و سخت. و درونش  

  آمد،یم  نییپا  رفت،یباال م  زد،ی دور م  خورد،ی م  هاوارهیبه د

  ی. ماهزدی ه دور مو دوبار  خوردیم  ی اشهیش  ی واره یدوباره به د

 . دیخوابیلغزنده هرگز نم 
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چشم ب  اشده یورقلمب  ی هابا  بلندبلند    رونیبه  و  نگاه  تنگ 

. دیشنینم  رونیرا از آن ب  شیصدا  یکس  یول  کرد،یآب مآب 

م  ناًی ع  ،یماه مدام  بود.  ودود  حرف گفتی مغز  به  حرف   .

 .بافتیم

. خوردی بست م. به بن دیبری. مکردی. فرار مدیدوی . مدیپریم 

م جزدی دور  کسدیکشیم  غی .  و  ب  ی.  را  یصدا  رونیاز  ش 

بال دیشنینم و  تقال  آب .  و  زدن  کس بال  را  گفتنش   یآب 

کم مانده بود برعکس شود و   -مغز نیا- یماه  نی. و ادیدینم

 .ردی آب شناور: کم مانده بود بم ی باز رو  یبا دهان

زجرکش شدن از کجا شروع شده بود؟   نیا  ،یج ی مرگ تدر  نیا

همکارانش. برخالف تصور عموم، مردها هم اگر    ی هااز زمزمه 

خاله  یکی مدو  م  انی زنک  خود    داشتند،یجمع 

درم  ی قهار  ی ها کننده بت یغ کار  خاله آمدندی از  جمع !  زنک 

  ده یکش  شیهمو پ  ز یبود. حرف را ن  مایهمکاران او و افرا هم ن 

راه   ییدوش انداخته بود و تنها  ی ش را رواافرا کوله ی. وقتدبو
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ها و بند  پله  ی جنگل را گرفته بود، ودود که نشسته بود باال 

 .بود دهیازش شن ییزهایچ کی بست،یرا م  شیهان یپوت

ن  یجنگلبان بود.  حس  مایشلوغ  دو ازجنگل تازه   نیو   برگشته 

دفتر   ی با خود آورده بودند که داشتند تو  یرقانونی غ  یشکارچ

م   کردندیم  دوبهکهی   ”ضیابافب“با   کلنجار  نرفتندیو  و   مای. 

پ  نیدر کاب  ی جلو  نیحس   ی بودند. الشه  ستاده یا  کاپیعقب 

را   ی بود و بو  نیپشت ماش  ی گراز بد جسد و خون سر آدم 

اسلحه گرفتیم داشتند  همکار  دو  را ضبط   ی ها.  شده 

از کنارشان گذشته بود. ن  داشتندیبرم افرا  با نگاهش    مایکه 

  ک ی   نیکرده بود و بعد به زمزمه رو به حس  بی رفتن زن را تعق

بود.   ده یاو گفته بود. ودود البته درست نشن  ی درباره   ییزهایچ

پشت  تواز  و  صدا  ی سرش  فقط  آمدیم  حث جرب   ی دفتر   .

محدود  کلمات  بود  ب   ی توانسته  از   ما ی ن  ی هاحرف   ن یرا 

کلمات محدود هم گوش  صی تشخ ت  ش یهادهد. همان   ز ی را 

 .کرده بودند
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قدر مفهوم نبود  خود جمله آن  ”.ستی برادرش ن“بود:    دهیشن

که حتا بتواند به افرا ربطش دهد. اما ودود دو سه روز قبل از 

او شن  ی آن گذشته  زبان خود  از  را  ا  دهی زن   که ن یبود بدون 

به برادرش شده باشد. افرا حتا از عمو و   ی ااشاره   نیترکوچک

ول  شیعموزن بود،  زده  برادرش   ی درباره کلمه    کی  یحرف 

پس  “ سؤال شده بود    شی ود! و ودود همان لحظه که برانگفته ب

چ سؤال،    ”؟یبرادرت  پس  بپرسد.  را  آن  بود  نکرده  فرصت 

نشده  ته ذهنش حل   ییزن، جا  یگنگ و مجهول زندگ  ی نقطه

ن حرف  و  بود.  ن”-  ما یمانده  نقطه   -”.ستی برادرش   ی همان 

  ی برده و در فرصت  ادیکوچک گنگ را که ودود حتا آن را از  

افرا در مب  گرید انگولک کرده بود! پس    انشیا  نگذاشته بود، 

باال  ی همه  نشسته  جوان  مرد  بند  پله  ی حواس  از  ها 

 .جلب شده بود مایپرت و به ن شیهان یپوت

 ” !؟یچ یعنی“بود:  دهی را د  نیمتعجب حس ی چهره 
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به   کهی بود چرا. چرا ناگهان و درحال  دهیبود. نفهم  ختهی ر  دلش 

را بخواند، از ته دلِ    نیزل زده بود تا جوابش به حس  ما یدهان ن

 ن یحس  ی زده به سؤال بهت  یخواسته بود او پاسخ   اشخته یر

 !ندهد

 ی دلخواه کس  ی که برا   طورنیا  کرد؛یکار نم  طورن یا  ایدن  یول

بود    دهیرا د  مای دست نگه دارد. پس ودود شانه باال انداختن ن

جواب    آمدند،یها م لهسمت پدست بهدو مرد تفنگ به  یو وقت

را هم شن ب  یچ“بود:    دهیاو  از  منم  واال؟   م ده یشن  رونیبگم 

 ی ک یگفت طرف پسرعموشه،  یم   یکیاصالً برادر نداره.    گنیم

 ” !خدا داند   ه؟یچ   ه ی. حاال قضستنین  ل یاصالً فام  گفتی م  گهید

تا مثالً راه قضاوت را بسته باشد، اما   ”خدا داند“گفته بود    ماین

خدا وصل کرده بود    ی که به دانسته   ی زیآمهیکنا   ی آن خنده 

قضاوت   گفتیم چه  روا   ییهاکه  همکارش  حق  در  را 

بود، مات شده بود، سوخته بود،    دهیاست! و ودود شندانسته 

خشمگ بود،  شده  بسته  م  نیگاردش  دستش  بود،   شت شده 
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 رون ینشسته بود، رگ گردنش ب  اشی شانیده بود، اخم به پش

ها براق شود، صورت آن  ی ضرب برخاسته بود تا توزده بود، به

 ...اما

حس  ماین  کهن یهم  یول د  نیو  و    کبارهیبرخاستن    دنیاز 

متعجب و توجهشان بهش جلب شده بود، ودود الل    اشی عصب

ته   ی هنشدکوچک گنگ حل   ی شده بود. چرا؟ چون آن نقطه

از کجا  “وار گفته بود:  و زمزمه   ده یآمده و ترس   ش یذهنش، پ 

 درش از برا  یحرف  چیکه افرا ه  ی د یآخه د  گه؟یم   راهیب  یدونیم

 ” !نزد

ورود شک به دلش بود.   ی الل شدن ودود، لحظه  ی لحظه   آن

کم اما کم   زد،یدور فقط سوسو م   ی اکه اول مثل ستاره   یشک

ن از  بعد  بود. چون  بود. غول شده  ا  ما،یبزرگ شده    ن یودود 

را از    ستیخانه است که برادرش نهم   ی حرف که افرا با مرد

به   ی اربود. بعد مغزش هم دست همک  دهیهم شن  گرانیزبان د
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ت و  بود  داده  مردم  ر  شهی حرف  و    ی همه   ی شه یبه  شناخت 

 .زده بود نانشیاطم

دو بار تا پشت لبش    یکیه بود. حتا  شد  شانی کم پرکم   ودود

صحت  بود  آمده  زمزمه باال  افرا    ی هاوسقم  خود  از  را  مردم 

آخر الل شده بود. چرا؟ چون شک با   ی بپرسد، اما باز لحظه 

و افرا هم    دیپرستی اگر م  یامن بود. ول  اشیآزاردهندگ  ی همه 

  یول  گفتینم  ی زیاصالً چ   ایچه؟    کردیم  قی ها را تصدگفته

واکنش ودود   و  حرکات  چه؟   دیدیم  یدستپاچگ   شیها در 

نهآن زنوقت  م  یفقط همکارش، که  را  او  بهش   د،یپرسیکه 

 ی که به مردها اجازه   دیدیپاک م  یاو را زن  گذاشت،یاحترام م

از    کینزد نم   ییجا  ک یشدن  را  بعد  به  که   یزن  دهد،یرا 

خود را بشناسد،   ود که باعث شده بود ود  یدوستش داشت، زن

فروم  شیپ آنختیریچشمش  هم  .  ودود  خود  وقت 

مختیری فروم نابود  بهشدی.  را  خودش  او  چون   ی واسطه . 
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ودود خودش    بود،ی شناختن افرا شناخته بود. اگر افرا دروغ م

 .شدی. گم مدیدی را هم دروغ م

  ده ی و نپرس  دهیرفته و ترس   دنی بود. تا دم پرس  دهینپرس   پس

اجازه داده بود    ،یمنف  ی به شک، به خبرها  دنینپرس  نیبود. و ا

هجوم آورند. کار   شتریتا به روان و ذهن منفعل مرد هرچه ب

 ش ی ایو دروغ دن  قتیبود که حق  دهیرس  ییآرام به جاودود آرام 

 .دیدیشده مآلود و گم را مه 

از زبان عل   آمدیم   ادش ی  یگاه بود که   دهیشن  یکه خودش 

  ی سنگ  ی که رو  آوردیم  ادیبرادر افراست. بعد خود زن را به  

م نگاه  ی انه یدر  با  و  بود  نشسته  از   یآبشار  راستگو  و  زالل 

. کردیم  وانهیتضاد داشت ودود را د  نیگفته بود. ا  شی هاییتنها

بود،   دهیرا د  شمادر و خواهر  ختنیکه به چشم فرور  ی ودود

و داشت ترک برداشتن افرا را    و ساکن مانده بود  رانی حاال ح

هم ترک برداشتن افرا نبود، ترک برداشتن    دی. شادیدیهم م

اول نه! خودش.  اعتمادش؟  بود!  ن  نیخودش  را  زده    مایضربه 
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 ی که آن حرف به وجود ودود انداخته بود، مثل ساقه   یبود. ترک

ها اضافه کرده بودند  به ترک   هاف نهال بود. بعد حر  کیقرص  

 .ترک شده بودوبرگ داده بود: وجود ودود ترک و نهال شاخ 

فقط به   رفت،یسمت دهستان مکه داشت به   ی مرد  نیا  حاال

بر  کی تا  بود  بند  کف   میترم  ا ی  زدیتلنگر  ودود  جان  شود. 

 !بردی که دارد آن را به قتلگاه م دانستیدستش بود. و نم

غ تهمت   ها،حرف  بودند.    ها،ییسرگوپشت  ها،بت یها،  طاعون 

دهان به آن    نی و از ا  شدندیجا ماز باد جابه   ترع یسر  های لعنت

 رد یبگ  شانده یناد  زدی وپا م! آدم هرچه دستگشتندی دهان م

 .رفتی در باتالق فروم  شتری. ب شدیو بهشان مبتال نشود، نم

د آنچه  کرده بو  یرا از سر گذرانده بود. اول سع  نیهم هم  ودود

ناد  دهیشن را  را  ردی بگ  دهیبود  اوضاع  افسار  هنوز  موقع  آن   .

گرفته    میو تصم  -دست داردبه  کردیفکر م  ای-دست داشت  به

در وجودش محل ندهد، آن را    ختهیبود به حس بد کمرنگ ر

و به اعصابش   دحالش بهتر بو   ی در نطفه خفه کند و بعد، وقت
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وجو کند. اما طاعون رحم نداشت. تر، از خود زن پرس مسلط

رد شده بود و  مشیودود و تصم  ی خبر داغ پوزخندزنان از رو

خانوم و مردم، به دهان گل   مای ظرف سه چهار روز از دهان ن

 !بود دهیرس

دور سرش   ایو دن  داشتیلحظه که داشت قدم برم  نیهم   ودود

بببه  توانستیم   د،یچرخیم را  مادرش  صورت  . ندی وضوح 

  ری . زن پ تیهم از عصبانشده بود، آن  دیخانوم مثل گچ سفگل

  ی و قهر و خودخور   اط یودود راه احت   ی هاکه بعد از آن حرف 

پ  وقت  شیرا  بود،  هم  دهیشن   یگرفته  افرا   ی مرد  ی خانهبود 

است، خوددار ودود   ی نامحرم  بود.  گذاشته  کنار  را  تحمل  و 

بود!   دهید  شیهامادرش را در چشم   مندنه یشوق ک  زدهرت یح

خشمگ لرزش  نوع  ی صدا  نیدر  نگاهش  برق  در  و   ی زن 

  ی ها را توگفتم  ی دید  یوقت  زدیموج م  رحمانهیب  ی روزمندیپ

بود:   کرده  تف  پسرش  زنبه“صورت  اون    یتغرب  ی کهیخاطر 

و    ه یوال  شی منو پ  ی آبرو  ،ی مادرت دراومد  ی الحال جلو معلوم
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تو   یکیبا    گنی! مری بگ  لی... هه! حاال بفرما تحوی برد  دهیوح

ن خونه برادرش  که  نستیست  پس کست ی. شوهرش   شه؟ی. 

 !پسرشه، نه؟دوست 

ن و ن خواهر و برادرن. ملتو خر فرض کرده همه دروغ گفته  به

به زبون   آد یخدا! من شرمم م  ی خدا! ا  ی اون خونه... ا  ی تو

  ی که س  ی بعد پسر  ه،یو چه مدل آدم  ستکاره ی چ  که یزن  ارم یب

به  کردم  تروخشکش  هم سال    پدرومادر یب  یغربت   نیخاطر 

ز گذاشته  منو  م   ریاحترام  بعد  آخ!  آخ!    ،یعقلیب  گمیپاش. 

 ” !نه! هه یگیخرت کرده، م گمیم

را انتخاب    شانی هان یزتریکلمات را، ت   ن یبهتر  ی جور  خانومگل

مدت    ن یکرده بود مادرش تمام ا  دای پ  ن یقیکرده بود که ودود  

! تا ردی است تا از پسرش انتقام بگبوده   یفرصت  نیآرزومند چن

درست  را  حت  یوحساباو  ودود  کند.  که   یله  نداشت  شک 

برا چن  دایپ   ی مادرش  درگاه    یفرصت  نی کردن  دعا   خدابه 
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  ت یموقع  نیاست! و البته که خدا هم اجابتش کرده و بهترکرده 

 !اش فراهم کرده بودسوخته خنک شدن دل  ی را برا

و    ی روزمندیتکه کرده بود، پآنچه واقعاً مرد جوان را تکه  اما

خودش بود. خفقان    یمادرش نبود، اللمان  یباورنکردن  ی نه یک

بود،   ده یخانوم را شن گل   ی ساعت تمام زهرپراکن  کیخودش. او  

 ی بود، ول  دهیرا درد کش  دیسوختن و جمع شدن قلبش از اس

 ی زیکند. چون چ  دفاع افرا    یکلمه از پاک  کینتوانسته بود حتا  

نداشت. جز آنچه خود    ی زیچ  ینی خوشب  ایدنک ینداشت. جز  

پسند نبود، محکمه  یدادگاه  چی بود و در ه  دهیو شن   دهیاز زن د

نداشت. پس مجبور شده بود خفه بماند. خفه بماند و   ی زیچ

 .بشنود. له شود و دم نزند 

 .م نزده بود، ودودشده بود و د  له

لحظه خوابش نبرده نبود. مغزش   نیاز همان ساعت تا به ا  و

انگار   ی آرام نگرفته بود. جانش طور  ی الحظه  در آشوب بود، 

. فکرها  هاانهیساکن و ساکت باشد در ازدحام هجوم مور  ی زیم
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دن بودند.  را خورده  ثان  ش یایاو  ز  کی  ه یهر  . شدیم  رورو یبار 

بود. کار از شک  هذهن او از دست داد  را در  شی معنا  زیچهمه 

 ی ودود وسط بود! او خود معنا  ی همه   ی پا  گریگذشته بود، د

هرچ  بود.  شده  دربرم  ی زیمه  .  شدیم  شکلیب  گرفت،یرا 

دهد. افرا    صیخودش را تشخ   توانستی. نمنی و سنگ   شکلیب

 بی پره  ی هاهیبه سا  لیدر وجودش تبد  زیچرا. همه  قتیرا. حق

 .شده بودند رکردهیگدرمه 

به   داد؟ی راه نم  مشیرا به حر  یپاک بود؟ محترم بود؟ کس  افرا

ل   یهرکس چطور    داد؟یم  یکینزد  ی اجازه   اقتشی قدر  پس 

باشد؟ چطور ممکن مرد دروغگو هم  کیبا    توانستیم خانه 

قالب بگنجند؟! در   ک یزن ناپاک در    کیزن پاک با    کیبود  

ا یخب. پس    شدندینم  شدند؟یجا م  قتیدو حق  نیتن ا  کی

برف بود،   ریمدت خواب بود، کبک بود، سرش ز  نیودود تمام ا

! کردند ی مردم اشتباه م  ی همه   ا یافرا را برعکس شناخته بود و  

  ای  شان؟یهاکدام بود؟ قضاوت مردم؟ حرف   قتیکدام بود؟ حق
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واقعاً افرا بودند؟! افرا واقعاً    کیاش؟ کدام قضاوت ودود؟ عالقه

 بود؟  هان یز اا کیکدام 

او که بود؟ مرد  یعل  ست،ی زمستان  یعل  گفتیکه م  ی چه؟ 

پسرعمو نبود؟  افرا  برادر  که  بود  که  افراست،  بود؟   ش یبرادر 

هم فکر کرده    ن یباشد مثالً؟ ودود به ا  اشیبرادر رضاع  شدیم

را   دو  آن  بود  نتوانسته  بود  کرده  تالش  هرچه  اما  بود، 

شش هفت    لهرکه بود، حداقدروغگو    یِوسال بداند. علسنهم

افرا بزرگ از  او باشد؟   ریشهم  توانستی تر بود! چطور مسال 

!  ؟ ”ایمرد دن  نیبهتر“بود؟    شی. پسرعموشدی. نم توانستینم

خدا، اند! خودش گفته بود. بهافرا که گفته بود جدا شده   یول

وسط آبشار نشسته بودند گفته بود جدا   یوقت  غمبر،یپبه  ر،یپبه

خدا  را گم کرده بود، اما به  قتی حق  واست! ودود مرز شک  شده

توهمش نبود! نبود! افرا گفته بود جدا شده.   نیا   غمبریو پ   ری و پ

 !گفته بود. واقعاً گفته بود
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گامماند دارد   خیم  ش ی ها.  آسفالت  کرد  حس  چون  شدند، 

مبه باال  وقت! ممکدیآی طرف صورتش  بود!  نبود؟   شد ی م  ین 

ناپاک، باال آمدن آسفالت و   یپاک باشد و زن  یزمان زن افرا هم 

 شدیم  ینبود! وقت  ی زیشدنش به صورت ودود که چ  دهیکوب

هم از    دیبامدت افرا را کامالً برعکس شناخته باشد،    نیتمام ا

غ  ی زیچ باورناپذ  یرممکنی به  خ  ی ریو  آمدن   ابانیباال 

 !دیترسیم

 ن ییکرد با نگاه نکردن به پا  یهم فشرد. سع  ی پلک رو .  ستادیا

چشم باز کرد، ترس    کهن یرا پس بزند. اما هم  ب یآن ترس عج

  ن یزد، چون ا  خیشبح از جانش گذشت.    کیمثل    ی ترم یعظ

سمتش  دارند به  ی بار حس کرد که کوه و درختان و آسمان ابر

 ی او سقف مقبره   وارهایشده بود به د  لیتبد  ای! انگار دنندیآیم

تو  شدهنینفر او  مقبره گ  ی تله   ی و  د  ر یآن  بود.   وارها یکرده 

 .له شود ی زودو او قرار بود به آمدندی طرفش مبه
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 ی صورتش گذاشت و سع  ی بند رفت. دو دستش را رو  نفسش

به کند.  آرام  را  خودش  حکرد   کهنیابا   ی زیانگرت ی طرز 

خط   ی دور شده و رو  ابانیخ  ی تمام بود که از کناره   ساعتمین

از کنارش    هانی و متوجه رد شدن ماش  رفتیم  شی پ  دشیسف

متوجه شده بود    شد،ینم  شانی بعض  زیآمو بوق زدن اعتراض 

آمدن آسفالت و تمام کائنات از تصورات و احتماالً   شی که پ

! پس فکر کرد اگر  تیاست، نه واقعنشئت گرفته   اشجه یسرگ

 ” .گردد ی برم شیبه سر جا ایتر شود، دنآرام  یکم

واژه   اما خود  باق  ”آرام“  ی حتا  مثل  ازش    یهم  جهان  ذرات 

سرعت  به   نیهم  ی ! براشدیو گم م  رورویو درش ز  ختیگریم

ا  ادشی چرا  که  پوشانده  ستاده یرفت  را  صورتش  است! و 

پا مکث کرد. ذهنش   زدهرت یانداخت، ح  ن ییدستانش را که 

 کرد؟ یچه م نجا یشده بود. ا د یسف یآن ی برا

آورد، اخم کرد. دست    ادیمادرش را به    روزید  ی هاحرف   یوقت

پ هواکرده عرق   یشانیبه  آن  در  کش  ی اش  سرما  به  . دی رو 
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برا انگارنه  ذهن  ی اه یثان  ی انگار  بود،   تشیتمام  شده  خاموش 

به   و  افتاد  راه    ش یپ  ی ه ی ثان  کی   ن یکه هم  اوردین  اد یدوباره 

خراب بود   ! بودآن از دست داده    ک ی  ی اش را براکل حافظه به

 .ترک . ترک ودود 

  اده ی افتاد و دوباره پادردش را حس کرد. از خانه تا آنجا پ  راه

  ادش ینه.    اید  که صبحانه خورده بو   آمدینم  ادش یآمده بود.  

بود. حتا اگر به خودش نگاه    دهیخواب  ی بار ک  ن یآخر  آمدینم

شلوار کتان    ایبه پا دارد    یشلوار راحت  آمدینم  ادشی  کرد،ینم

شده   وانهید  یکه عل  طورهمان برود.    خواستیرنگ! فقط مکرم 

م فقط  و  بر  خواستیبود  ودود  کند،  فقط   دهی فوران  و  بود 

آونگ شدن جهان دور سرش را تمام کند. برود    نیا  خواستیم

را بپرسد که از    ی زیرا بپرسد. برود و همان چ  قت یو از افرا حق

 .فرار کرده بود دنشیپرس

م  بعد چه  گفته  گفت؟یافرا  اگر  حتا  نبود.  باعث   ی مهم  او 

  کی  کباره،یمرگ  ی برا خواستیودود م شد،یم  ختنشی فرور
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لب   همهنیتوان نداشت. اجان نداشت.    گریکند. د  ونیبار ش

فقط دست    گریرا به لرزه درآورده بود. د  شیپرتگاه ماندن پاها

عقبش بکشد   ایهلش دهد و او را بکشد،    ای  خواست،ی افرا را م

د نجاتش دهد.  اللمان   روزیو  ه  یو  و  نداشتنش    چیو خفقان 

از زن، ضربه  ی برا ته خط   ی دفاع  به  ناگهان  ودود  بود.  آخر 

 .بود دهیرس

تر.  طرف تر بود! فقط چند متر آنطرفته خط چند متر آن   اما

  ی توانست صدا  د،ی دهستان رس  چیترک به پ مرد ترک  کهن یهم

به   ی زی دآمیطرز تهدوجودش به  ی هاترک مرگ را بشنود. ترک 

 ...صدا درآمدند، چون

 .مخرب بود، ودود خراب یعل

  داد یو شناسنامه نشان م  زدیافرا عربده م   ی خانه   نییپا  یعل

 ...گفتیو م

 چه؟ گفتیم
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! ن؟یفهمیافرا زن منــــه! اون زن منه، زن منه، زن منــه! م -

! ـنیپسر منه! افرا زن منه! پس خفه ش نیَمه! آرافرا مادر بچه 

 !کثافتـا! افرا زن منـــــــه نیخفه ش

اما همه را رها کرده بود،   یدند. علدورش جمع شده بو  مردم

دستپاچه   ی روروبه  ب  ستادهیا  اسیال  ی مادر  و  به   توجهیبود 

گر  کهنیا به  تو  هیاو  بود،  م  ی افتاده  نعره  و    زد ی صورتش 

 .دادی چشمانش تکان م ی اش را جلوشناسنامه 

اصالً    ر یتقص بود.  زن  کسان  یکیخود  عل  یاز  را    یکه ضامن 

 ی بود که تا زمزمه   رخواهی مثالً خ  ر یمادر پ  نیبود، هم   دهیکش

ها سبز شده بود. صبح  آن  ی بود، دوباره در خانه  دهیمردم را شن

دنبالش راه افتاده بود.    رود،یم  ی به سوپر  یبود عل   دهیکه د

ع آه.  و  اشک  بعد  بود.  التماس  ب  یلاولش   جوابش یملتهب 

ب زن  که  بود  دهانش    طاقتیگذاشته  از  هرچه  و  بود  شده 

نثارش کرده بود. عل بود  او    س یور خ در نگاه شعله  یدرآمده 

 ی کسان  کهن یاست از ابود که تا چه حد دلش خنک شده   دهید
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آبرو برده   ی که  را  اپسرش  رو  طورنیاند،   ه ی دار  ی گناهشان 

نگفته بود.   ی زی ! باز اما چ تاسافتاده و نقل دهان مردم شده 

 .ودب دهیهم کوبفقط وارد خانه شده و در را به 

اتاق نشسته    ی و افرا تو   یکه عل  یهم نرفته بود. تمام مدت  زن

م غوطه  اضطراب  و  در خشم  و  ال   خوردند،یبودند    اس یمادر 

  ستاده یا  ریپ  ی درخت گردو   ریز   جه،یقربان و خد  ی خانه   نییپا

بودند، دورش جمع شده   دهیها که او را دبود. دو سه تا از زن

دست بار شناسنامه به   نیکه دوباره و ا  یبودند به حرف زدن. عل

بود. او را    دهیزده بود، او را د   رونیفوران از خانه ب  ی و آماده 

او    بتیغ   گفتند؟ی بود. داشتند چه م  ده ید  گری د  ی هاکنار زن

م  را  افرا  دوست   نیا  گفتندی م  کردند؟یو  دختر/ دو 

  ن ییپا  یی از جا  یسنگ داغروغگو؟! انگار قلوهپسرند و ددوست 

بود،    دهیشده و باال آمده بود که تا زن را د  هکند  یعل  ی هادنده

اولبه و  برده  هجوم  تو  ادشیفر  ن یطرفش  و   ی را  او  صورت 

 .فرستاده بود رونیاش بزدههمراهان بهت 
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دق  حاال م   ی قه یپنج  نعره  داشت  که  بود  پزدیتمام  مادر    ر ی . 

  ی هاهرچه، نعره   ایوجدان بود  ه نداشت. از عذاب تا سکت  یراه

بود.    ختهیر  رونی ب  کبارهی  اشهی تابش را برده بودند و گر  یعل

شانه زن سع  شی هاها  و  بودند  گرفته  از    کردندیم  یرا  را  او 

زن آهنربا باشد، خود    ار کنار بکشند، اما مرد انگ  یعل  ررسیت

دو سه تا از    ی. حتکردینم  شی و رها  رساندیرا دوباره بهش م

شده آن اطراف بعد از گذشت لحظات اول و ارضا جمع  ی مردها

را گرفته بودند    یعل  ی هارفته و شانه  ش یپ  شانی شدن کنجکاو

کوه بود و مخرب    یعل  یکرده بودند آرامش کنند، ول  یو سع

 .دبوبردار نبود و دست 

صدا  شی هانعره دردناک.  بودند.   یقدرتمند   نیدرع  شیتلخ 

و    سی خ  شیها. چشم دیرسینظر مشدت شکسته و لرزان به به

. اگر آدم زدهرونیافتاده بودند. رگ گردنش کبود بود و بخون

م  یباانصاف را  ابراز   گفتیم  د،یدیاو  را  خشمش  مرد  که 

ا  ا ی  کندینم غ   ش یادهایفر  ن یحتا  سر    رت یاز 
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 اشی داشت شکستگ  یبلکه عل  ستند،ین  اششدهگرفته ی بازبه

 .زدی را نعره م

وپا کشان و چهاردست که کشان  یی. افرادیفهمیرا افرا م  نیا

پا و  بود  رسانده  پنجره  به  را  فرور  ی خود  از   ختهیآن  بود، 

  ش ی. او داشت آبروزدی و زار م  دی چ یپیبه خود م  یعل  ی ادهایفر

را خراب    زیچاو داشت همه   د؟یخری را م  شیآبرو   ای  بردی را م

مهم نبودند. فردا   هان یا  کدامچیافرا ه   ی درست؟ برا  ای  کردیم

برا نبود.  عل  ی مهم  فقط  لحظه  آن  عل  ی افرا  بود.  که   یمهم 

نعره   ش ی ادهایفر داغ   ی هامثل  درحال آدمِ  آدم  سوختن شده، 

 ی. در وهم افرا، داشتند عل دیترسی بود. افرا از سکته کردن او م

بسته بودند و    ی را به صندل  چارهی. مرد بکردندی را شکنجه م

و خشم   کردینم  هیو او گرچه گر  چسباندیم  تنشآهن داغ به  

غ صدا  ی قات  رتشیو  بود،  عل  هیگر  شیشده   هیگر  یداشت. 

 .زدیاو زار م ی جا. افرا داشت بهدیفهمی را مداشت. اف
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خفه شده   اشهی زهله ترکانده بود. گر  یبود. طفلک  دهیترس   نیَآر

با چشم و  قطره که گه  سیخ  ییهابود  ازشان   یدرشت  ی گاه 

صدا  ی روروبه   د،یپری م  رونیب بود.  نشسته  را    ی افرا  پدرش 

 ستی عصبان  دانستیاما م  د،یگوی چه م  دیفهمی. نمدیشنیم

  ده ی هم ترس  درشترسناک. ما   ی ادها ی. فرزندیم  ادی و دارد فر

نعره  از  ترس  ی ها بود؟  وگرنه   دهی پدرش  بدون شک.  نه؟  بود، 

 زد یچنگ م  شی و گلو  نهیچرا به س  کرد؟یم  هی گر  طورن یچرا ا

 :از هم باز شدند  شیها! لب کرد؟یهق مکن هق و قلوه

 ...ما -

 ی داشت که نتوانست کلمه  هیقدر گرخود کوچکش هم آن   یول

را کامل کند. لب کودکانه پا  شیهااش  شدند.   یمنحن  ن ییبه 

چنگ زد. جرئت   شیانداخت و به پا  نییزده سرش را پابغض

ناله از سر گرفت. قلبش تندتند    یرلبیکند. فقط ز  هینداشت گر

 .دیکوبیم
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ت  قلب صورت دیکش  ریافرا  با  رفت.  پس  درد  از  نفسش   .

پنجره چنگ    ی رفته دست لرزانش را دراز کرد و به هرهدرهم 

افتاد   شی پاها  ی کرد خود را باال بکشد، نتوانست. رو   یزد. سع

 .خورد. حتا نتوانست ناله کند  واریو پشتش به د

را شکسته بود،    ی او بودند، نه؟ آخ خدا! بازهم عل  ری تقص  هانیا

 !نه؟! بازهم مرد شکسته را شکسته بود، نه؟! آخ خدا

به  آوار بود. مخروبه. آن لحظه مرده   افرا از آن بود که    اد یتر 

خواهر    ندیگویبود که گفته بود به همه م   یخود عل  نیا  اورد یب

  گر یو د  تدانسی م  رکاری خودش را تقص  نیهم  ی و برادرند. برا

فر  یجان بتواند عذاب  نداشت  تن  عل  ی ادهایدر  را    یپرعذاب 

داشت با خودش کنار    زه تحمل کند. زن تازه سرپا شده بود. تا

بار   نیحاال...؟ ا  ی . ولدیرا بگو  زیچکه به ودود هم همه   آمدیم

 !دهانش از آش نخورده سوخته بود

هم در   ی. علسوختیآن معرکه فقط زن نبود که م  انیم  اما

 .آتش بود. ودود هم
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که آن   ییهازن  ی همه   باًی. تقرستیگریفقط افرا نبود که م  و

و پر از ترحم و   ده یترس  ی هاجمع شده بودند و با نگاه   رونیب

علعذاب  م  یوجدان  تماشا  بود.   شانه یگر  کردند،یرا  گرفته 

. شناختندیرا نم  ی افرا عل  ی ندازه اها به آن  کدامچ یبدون شک ه

برخوردار    یاطالع مشترک  ایشان از هوش، حس  اما انگار همه 

است که  شکستگ  صالی بودند  نعره   یو  بررو  ی هاپس   ی مرد 

 .داشتیوام هی ها را به گرو آن گذاشتی ناخودآگاهشان اثر م

آن    کدامچی. هه یمرض  ی گریخانم بود. د  جهیها خداز آن  یکی

مانده    ه یدو همسا نبود. هردو مسخ  افرا  نبودن  به  حواسشان 

دست با  و  م   یودلبودند  م  د،یلرزیکه  گاز  و   گرفتندی لب 

 .نشسته بود نی چشمشان سنگ ی تو ای خت،یر یم ایاشکشان 

آرام    ی داشت برا  ی رینظیرفته بود. او تالش ب  ش یقربان پ   آقا

عل م. گهیکردن  آن  اها  ی تشر  انیگاه  نثار   ی تماشاچ  یلهم 

 :گفتی. مشانی زندگ یبروند پ گفتیو بهشان م کردیم
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تا مرده سکته   دی ! بردی! برگهید  د یخا، دلتون خنک شد؟! بر -

 !نکرده

 اش ی و با مدارا دلدار  ردی را بگ  ی دست عل  کردی م  یبعد سع  و

 :دهد

 !یزمستان  ی بسه! بسه مرد! باشه، ول کن! آقا آقایعل -

طرفش که به  ییهادست   ی. علدیفهمینم  ی. علدیشنینم  یعل

نم را  بودند  شده  طور  شناختی دراز  حشره   ی و  انگار   یکه 

 .زدیپسشان م زند،یرا پس م یمزاحم

م  رگ داشت  مدی ترکیگردنش  درد  مکردی.  .  سوختی. 

. قلبش بزرگ شده بود. باد کرده  دیکوبی م  واروانهید  اشقهیشق

 !شدی داشت خراب م ”مخرب “. دیترکیبود. قلبش داشت م

 .، ودود بود”خراب“ یول

برا  -” مخروبه”-  افرا ا  ی باز  و  کرد  تالش  بار   نیبرخاستن 

تُن  تن  هم شدهتوانست  اما  بکشد.  باال  را  و   ستادیا  کهنیاش 
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نگاهش به   کهنی از ا  شی داد، پ  لهی  واریاش را به شکن دشانه

فر روبه  نییپا  یعل  ی ادهایرد  به  به    خیم  ش یروبرود،  شد: 

 .ابانیخ

ا   ودود  آن  مردهخشک -  ستاده یبود؟    د یخط سف  ی رو   -شده، 

 ودود بود؟ ودود...؟ ابان،یخ

به  ه؟یگر آنچه  نه!  زن    یآننفس؟  لرزان  تن  از  و  رفت  پس 

شد.    واریاز گچ د  دتریگذشت، روحش بود. صورتش وارفت. سف

سرعت به  که داشت  ی دیسف  سیشده بود مثل شمع روشن خ

 .شدی. مخروبه مختیریو م شدی آب م

پنجره چسباند که    ی شه یبلند کرد و به ش  یرا درحال  دستش 

بود   ستاده یجسمش ا  رونی انگار آن دست ازآن او نبود. انگار ب

و به   رودیمتحرک باال م  یکه دستش مثل اسکلت  دیدیو م

 ...و چسبدی پنجره م
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که   یاز پشت به تنش برگشت وقت  یآنروح زن ناگهان و به  و

سبقت   ی در تالش برا  ن یماش  کیچند متر دورتر از ودود    دید

دار حجم   ی اتوده  غ،یج  ا ی. هوا بود  ستی گرید  نی گرفتن از ماش

.  امدیاما درن  شی افرا به دهانش هجوم برد. صدا  ی نه یس  ن ییاز پا

گشادشده    ی هابا چشم .  امدیدرن  شی دهانش باز ماند، اما صدا

ماش نزد  هانیبه  جوان  مرد  به  آن  هر  که  کرد   ترک ینگاه 

 .شدندیم

چرخ  بعد چ  ی رو  د ینگاهش  و  از   هیشب  ی زی ودود  سکسکه 

. ودود  ادی. فرشدی م  غیج  دیکه با  ی زی . چدیپر  رونیدهانش ب

  یلعنت  ی و چرا صدا  رفت؟یچرا ماتش برده بود؟ چرا کنار نم

جان نداشت تا پنجره را باز    اشی و دست لعنت  آمدی افرا درنم

 !؟”برو کنار “بزند  ادیکند و فر

بگ  یعقب  نیماش  ده یچی . به چپ پردیموفق شده بود سبقت 

  ن یکنارش به ال  ی گرفتن از خودرو  یشیداشت با پ  یبود و سع
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  ستاده یبود. ودود آنجا ا  ستاده ی خودش برگردد، اما ودود آنجا ا

 ...بود. ودود

ناگهان  همان سقوط  مثل  درست  افرا  که  هولناک    یلحظه  و 

  ی آمده باشد، پا  رون یخشکش از خاک ب   ی هاشهیکه ر  ی درخت

 ان یپس رفت و به قلبش که از م  ینیپنجره افتاد، نفسش با ه 

  ی چنگ زد، رگ دردناک گردن عل  شد،ی و دوپاره م  سوختیم

رگ- تو  ی همان  تا  ر  ی که  درد  مقلبش   یی گو  - آوردی ا کش 

 د،یمرد ناگهان، ناگهان، ناگهان بر  ی منجمد شد که صدا  کبارهی

دست به گردن گرفت و کمرش خم شد. و همان آن    نفسیب

  ش ی و صدا  کردیآب لب بازوبسته م  رونیب  یکه افرا چون ماه

اطرافش از درد رگ   ی و پاها  نی زم  ی ره یخ  یو عل   آمد،ی درنم

 ی رو  رستودود د  شد،یتا م  شتر یو ب  کَندیجان م  اشزده خی

تر، درست طرف درست چند متر آن   ابان،یوسط خ  دیخط سف

ق  یوقت پ  ی خانه   نییپا  امتیمات  از  بود،   ی صدا  دنیچ یافرا 

گرفت و از حس   شی هادست به گوش  ن یبلند و ممتد بوق ماش
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رفتن چشمانش،    یاهیاش و سجمجمه  ی جمع شدن مغزش تو

 .سست شدند ش یزانوها

کرده بودند تا آن سه را همزمان    نیکم  رانداز یتسه تک   رانگا

.  یبه رگ عل یدوم  ری به قلب افرا خورده بود. ت یاول ری بزنند. ت

 .مغز ودود را سوراخ کرده بود  یسوم ی گلوله

و    دیبلند بوق شن  ی که چه شد. فقط صدا  دیافتاده ند  ی افرا

. دندیداغ شدند و تپ  ش یهاترمز. گوش  غیج  ی بالفاصله صدا

ها باال  قلبش بود که درحال تکه شدن تا گوش  نیهم ا  دیشا

 غیبوق و ج  ی . فقط صداشدیکرد بشنود. نم  ی آمده بود. سع

 ی دا . بعدش چه بود؟ صشدیسرش تکرار م  ی ترمز در کاسه 

  ی مردم   ی افتادن جسم؟ صدا  ی و جسم؟ صدا  نیبرخورد ماش

جلو درست  تصادف  ا  ی که  اتفاق  بود؟ چشمشان  فتاده 

از درد قلبش و   دهی را نشن  کدامچی. هدانستینم بود. داشت 

تو  یآتش  یداغ مجمجمه  ی که  بود،  شده  روشن  . مردیاش 
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ز ماش  ی صدا   ریداشت  ممتد  و  بلند  ج  نیبوق  له    غیو  ترمز 

 .شدیم

را هم متوجه خود کرده بود. مرد با    یحادثه عل  ی صدا  ی بلند

دست  ی کمر گردن، صدا  یتامانده،  به  زده  و   دهیبر  ییچنگ 

  ی زی. چندیرا بب  ابانیسر بلند کرده بود تا خ  رنگ یب  یصورت

چشم  اما  حتماً،  بود  خ  ی هاشده  خمارشده    یِخال  سِ ی تارِ 

 شدند،ی که شکافته م  یتیحرکت جمع  ی الاز البه  توانستندینم

 گر ید  ی برسند و عده   یتا به داد عل  آمدندی م  شیپ  شانی اعده 

.  نند ی بب ی زیچ رفتند،یتصادف به آن سمت م  ی شوکه از صدا

تسل  مرد  ب  می پس  با  به    یحالیشد.  را  تنش  و  بست  پلک 

 .دراز شده بودند   شیسوسپرد که به ییهادست

اش برده شانه   کی   ریبود و بلند. آقا قربان دست ز  نی سنگ  یعل

ا از صدا  نیبود.  کنار گوش چپش حرف   ی را  مدام  که  مرد 

راستش را گرفته    ی شانه   گرید  یبود. اما کس  دهیفهم  زد،یم

 .بود بهیهم غر  شی. صداستیک دانستینم یبود که عل
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. چند  دیرا فهم  دنشانی چرخ  یبسته کنار بردند. عل را چشم   مرد

دهنده او عد دو کمک . بدندیرفتند. بعد دوباره چرخ ش یقدم پ 

و گرفته بود.    نی چندان بلند نشاندند. سرش سنگ نه  ییرا در جا

بادکرده   کهن یهم سر  تا  برد  عقب  تن  شد،  به نشانده  را  اش 

بود که پس    اریاختی قدر تند و بدهد. حرکتش آن  هیتک  ییجا

سرش خورد و درد از آنجا رشته  پشت   یِسرش محکم به سخت

 :د یآقا قربان را شن ی . چشم باز نکرد. صدادیکش

 با خودت؟  یکنی م کاریاِ اِ اِ، آروم آقا! چ -

بودند.    ی گر ید  ی صداها که   جهیخد  شانیکی هم  بود  خانم 

 :گفتی و بلندبلند م  کردیم هیگر

ا  ی ا - اله  ی خدا،  آبروهمه   دیر ی بم  یخدا!  که    یبنده   ی تون 

!  دیکه مَرده رو سکته داد  دیریبم  ی! الهدیبریمسلمون خدا رو م

 !خدا   ره،یدروغو انداخت سر زبونتون الل بم  نی که ا  یاون  یاله
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آتش   نیخبر نداشت که ا  نیهول شده بود. و همچن  چارهیب  زن

 !کندیم نیاست و دارد او را نفراز گور پسر خودش بلند شده 

دردناک بود.   دنشیرا باز کرد. نفس کش   شیهاپلک   ی ال  یعل

  ار یاش را. هوشدرازشده   ی و پاها  د یرا د  حسشی ب  ی هادست

 ی خانه   ی ورود  ی پله   ی دهد که رو  صی تشخ  توانست یبود. م

به نشسته   جه یقربان و خد در    ی اطرز احمقانهاست. و مغزش 

 ن پس آ  گفتیو م   کردی م  ی ریگجه ی همان حال هم داشت نت

بود!   ی فلز  ی زهکه سرش به آن خورده بود، دروا   ی سفت  زیچ

 .دوباره چشم بست

زد:    همان تشر  زنش  به  قربان  آقا  که  چ“لحظه   نجا یا  هید 

برو  ؟یکنیم  نینفرناله   ی ستادیوا ب  وانیل  هی!  بعد    ”!اریآب  و 

خشن و مردانه گفت:    یمتیو با مال  دیکوب  یعل  ی آرام به گونه

)خوب  یخُب  آقا؟یعل“ هم    ی گرید  ی ، صداها ”داداش؟(  یبرَر؟ 

  ی . علزدی داشت داد م  ست،یک  دانست ینم  یکه عل  یکیبودند.  

م  دیفهمینم چه  صدادیگویمرد  ب  ی .   ی همهمه   نیاو 
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م   ی شدهدوتکه  گم  مشدیمردم  فقط  مرد   دیفهمی. 

مستی عصبان و   کنند ی م  یسع  ی گرید  ی صداها  دیفهمی. 

صداها و  کنند.  کس  خواستند یم  ی گر ید  ی آرامش  داد    ی به 

 .اش بودوم نبود چه برسند که معل

عل  جهیخد کنار  فلز  یخانم  باز  در  تشر    ستادهی ا  ی و  بود. 

دست با  که  زن  آورد.  خود  به  را  او  و    ییوپاشوهرش  لرزان 

نشانده هول   یحرکات مرد  تن  کنار  از  تکزده  و  به    دادههیشده 

 :ناگهان گفت  هی در گذشت و داخل رفت، مرض  ی بسته  ی لنگه 

 !افرا -

عل  ی صدا ب  ی داد  را  بق  رونیاو  مثل  و  بود    چیه  هیکشانده 

هم نبود.  افرا  نبودن  به  به    کهن یحواسش  را  از    ادیاو  آورد، 

 د ی کش  ینی زده زمزمه کرد، هو اسمش را بهت  دیترس  بتشیغ

  ی دهان گذاشت. بعد هم نماند. چادر افتاده رو  ی و دست رو

 انه دو داخل ختهب و بهکمرش را جمع کرد و مضطرب و مل 

 .ها باال رفتشد و از پله 
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رو   دیکل که  د  ی را  عل  د،یدر  افتاد.  بود؟   ی قلبش  کرده  چه 

 !خاطر حرف مردم که زنش را نزده بود؟به

 !زنش؟

بود؟ پس چرا    یزد. افرا زن عل   خ یپشت در    یآن   ی برا  هیمرض

 ی چند روز  نیگفته بودند خواهر و برادرند؟ پس مردم تمام ا 

و با اخم از    ردیبگ  دهیرا ناد  شانی هاحرف   کردیم  ی که او سع

برادر    یکه عل  گفتند ی رد شود، درست م  شانی هابت ی کنار غ

  ن ی از مرور ا  یب یبود؟ چه حس عج  یافرا زن عل  ست؟یافرا ن

 !ه یکرد مرض دا یپ قتیحق

ا  یول از  ماه  کهنی قبل  دوباره   تی حتا  بشناسد،  را  آن حس 

همسا  ادشی که  تو  اشه یآمد  او  کوچک  پسر  خانه   ی و 

  د یحال که دست لرزانش کل . درهماندی. قلبش کوباندیزندان

 یی بود. چرا صدا  دهیگوشش به در چسب  چرخاند،یرا در قفل م

 !آمد؟ی نم نیَآر ی خفه ی هاجز ناله 
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  ی قالب ته  د،یتر از قبل در را هل داد. افرا را که دهول   ه یمرض

  دن یخود را به زن رساند و زبانش بند آمد از د  هیثانکرد. به

لم داده بود و با عذاب    واریاو که به د  ی و مرده   د یصورت سف

م بغضد یکشینفس  شانه   ک یزده  .  دور  را  افرا   ی دستش 

 :او گذاشت ی زدهخی ی گونه ی را رو   گرشیانداخت و دست د

 ...اف ؟یافرا جان؟ افرا؟! خوب -

ت  اشکلمه به گر  دیرککامل نشد. بغضش   که ی افتاد وقت  ه یو 

 .و ملتمس زن به صورتش برگشت  ینگاه خال

 ی وانیسپرد. پا شد تا به آشپزخانه برود و ل  واریرا دوباره به د  او

 نیَشد. آر  خکوبی م  د،یچرخ  کهن یکه هم   اوردیقند بآب   ایآب  

 .متوجهش نشده بود چی آنجا بود و او ه 

د  پسرک  اول  ماد  هیبود مرض   دهیکه  او هم مثل  به  روپدرش 

دلش شکسته بود. اما حاال که او   شتریهرچه ب  کند،ینگاه نم

م  ی ره ی را خ مثل    توانستینم  گرید  د،یدیخود  کند.  تحمل 
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به  ی اآزادشده ازقفس   ی ماندهدرقفس   ی پرنده  زن   ی سودست 

 :ختی ر  رونیب  اشده یترس   ی شدهخفه   ی ه یجوان دراز کرد و گر

 !یض -

نشسته   قی عم  تی مظلوم  کی  نیَ دردش آمد. در نگاه آر  هیمرض

 رد،ینگ  اشده یناد  گریاو هم د  کردی بود. انگار بچه التماسش م

.  اوردیوحشت گنگ پناهش دهد. طاقت ن  نیبغلش کند و در ا

بلند کرد و محکمِ    نیرساند، او را از زم  نیَفوراً خود را به آر

 :چسباند  نهیمحکم به س

 !نکن هیبرم، گرقربونت جونم؟ جونم خاله؟  -

ب  هانیا گر  کهی درحال  گفتی م  اریاختی را  هم   ه یخودش 

تازه   ی. طفلکدیگوی مهم نبود او چه م  نیَآر  ی برا   ی. ولکردیم

! پس  کردی بود که هنوز مثل قبل بغلش م  افتهیآدم امن    کی

شانه به  دست  هردو  د  هیمرض  ی هابا  و  بود  زده   گریچنگ 

 .را خفه کند  ونشیو ش هیگر توانستینم
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 ن یَآر  ی احتا ذره   تواندیکه نم  دانستی درماند. واضحاً م  هیمرض

  ی از طرف   ی. ولدیترسی را از خود دور کند چون بچه دوباره م

زمان به داد او هم برسد. هم توانستیافرا آنجا افتاده بود و نم

گ  کی با  چرخ  یجی لحظه  خودش  وقت  دی دور   ادی  ی و 

حرکاتش از    یپاچگ افتاد، با همان التهاب و دست  جهیخدخاله 

 .زد  رونی در ب

خانم را از قاب در    جهی. خددییرا پا  نییو پا  ستادیپاگرد ا  ی رو

فلز ل  د ید  ی باز  داشت  کس  وانیکه  دست  به   ی سوآن  یرا 

  آمد،یزور درمدورگه و خفه که به  یی. با صدادادی در م  ی دایناپ

 :زد  شیصدا

 !خاله -

! سر چرخاند و به باال نگاه دیرا شن  شی زن صدابود، اما    ب یعج

را در آغوشش تاب    انیگر  نیَکه آر   دیرا د  هیمرض   یکرد. وقت

هم هستند که    یافتاد افرا و پسرک  ادشیانگار تازه    دهد،یم
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داخل آمد   مکثیب د،یاش کوبچشمانش گشاد شدند، به گونه

 :ها گفتو درحال باال آمدن از پله 

 شده؟ یه سرم! چخاک به سرم! خاک ب -

  ی زی . او نتوانست چدیپرس  هیمرض  ی جلو  د یرس  ی را وقت  سؤالش

 .خانم وارد شود جهی . فقط کنار رفت تا خددیبگو

 ی پا  ش ی. پ دیکش  ینی تا چشمش به افرا افتاد، ه  انسالیم  زن

 :او نشست

 !خدا  ی شده خاله؟! ا یافرا؟ چ -

و نگاهش سرشار از غصه و ترحم بود. شال را از سر او باز   لحن

 .با دست بادش زد  یکرد و کم

وسط خط   ستادهی ودود ا  ریحرف بزند. تصو  توانستی اما نم  افرا

چشمانش   شیپ  گرفتیکه داشت سبقت م  ین یو ماش  دیسف

 .شدی تکرار م  شیهای در گوش  وقفهی بوق و ترمز ب  ی بود و صدا
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پا شد تا به آشپزخانه برود و    شی جلو  خانم از  جهیخد  یوقت

رفت. بعد آن   بشیافرا به تعق  ی آماده کند، نگاه مرده   ی قندآب 

به مرضنگاه  پشت   دهی کش  هیسمت  را  در  حاال  که  سرش شد 

و   س یبود و خ  ستادهیسرش ا  ی به بغل، باال  نیَ بسته بود و آر

م را  او  مردمک دییپای نگران  ن  ی ها.  اشک  ردندخو  شی زن   .

پا  یآنبه رو  شیهاپلک   ن ییاز  و  آمد  پرده   ی باال  چشمانش 

 ی و زار  یتابیاش زل زده بود، بحاال به بچه  کهیانداخت. درحال 

و آرامش کند اما تنش    ردیاو را بگ  خواستیم  د،یدیاو را م

به  یخال بود،  منگ  و  بود  ال  یسختکرده   ی هادندان  ی از 

 :اش گفتشدهچفت

 ...یعل -

افرا وحشت    ی هاچشم  ی ماند. تو  اشره یفقط خ  ی اه یثان  هیمرض

نکرده   تشیشوهرش اذ یعنیوجدان بود. و عذاب  ینبود، نگران

حالش از   نیا  یعن یبود؟ پس در چرا قفل بود و او چرا افتاده؟  

 شوک بود؟
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 :لب زد ندازند،یسؤاالت مغزش را از کار ب کهن یاز ا قبل

 .خوبه -

 !مطمئن نبود البته

و   یرا حس کرد که با خستگ  نانی عدم اطم  نی هم انگار ا  افرا

ودود بود   ریاش تصوبسته   ی هاچشم بست. پشت پلک  ی دیناام

بار با وحشت   نی او بزند. ا  ی پاها  ری تا ز  رفتیکه م   ی نیو ماش

 .چشم باز کرد کباره یو 

. افرا دوباره به آمدیخانم از آشپزخانه م  جهیخد  تیفعال  ی صدا

 :برگشت هیمرض

 ...ودود -

. شناختیپر از سؤال شد. او ودود را در حد اسم م  هیمرض   نگاه

  دانست یاست. نمزده   شی حال صدا  نیافرا چرا در ا  دیفهمینم

به   کبارهیکه    ابانیخ  ی تو  ی حادثه  رباعث  قات  ختنیهم    ی و 

 .استاو رخ داده  ی شده بود، برا  زیچشدن همه 
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اشک از چشمش    ش،یاز صدا از گلو  شیدهان باز کرد، اما پ  افرا

 :و تلخ گفت نی! سنگختی ر رونیب

 ...تصادف -

 .د یاز عمق جانش باال پر یهق و

شد. چشمانش گرد شدند. آن    ز یچناگهان متوجه همه   هیمرض

 ی جلو  یوقت  شی پ  ی قه یچند دق  نیبوق و ترمز که هم  ی صدا

  ده یشن ابانیتر از خطرف خانه بود درست چند متر باالتر و آن

او   هیکه مرض   یداشت؟ آن مرد جوان   یبود، به همکار افرا ربط

بود، همان    دهید   ابانی نظر در خ  کیآن معرکه فقط    نیرا در ب

 ودود بود؟ 

حال  . درهمان ستادیجا شد و پشت پنجره ادو قدم بلند جابه  با

قند  و بهش آب   نشستی افرا م  گر ی خانم سمت د  جهی که خد

بود از   ده یگردن کش  هیمرض   د،ی مالی اش را مو شانه  خوراندیم

. ندیاز تصادف بب  ی زی شده دوروبر ماجرا، چجماعت جمع  نیب
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د مس  ینیماش   د،یآنچه  از  که  شد  ریبود  طرز   همنحرف  بود. 

 ،ی زیچ  ای  ینزدن به کس  ی که راننده برا  دادیتوقفش نشان م

بدون کنترل را به کنار    نیو ماش  چاندهی ناخودآگاه فرمان را پ

د  کیاست.  کشانده   ابانیخ نزد  زین  گریخودرو  و   یکیهمان 

 .پارک بود یدرستبه

ا  شیمعنا بود  پس    یتصادف  یعنی  ن؟یچه  بود؟  نداده  رخ 

جمع   ابانیچه وسط خ  ی از چه بود؟ مردها برا  یشلوغ  همهنیا

که وسط آسفالت   دیدیپاها م  ن یکه از ب  ی شده بودند؟ آن مرد

افتاده  نشسته  ا یافتاده   آنجا  چرا  بق  ایاست،  بود؟   هی نشسته 

 کنند؟ کمکش  خواستندیم دند؟ یپرسی داشتند حالش را م

 :چندان بلند گفتو نه  اریاختیکرد و ب اخم

 ن دورش؟ تصادف نکرده. پس چرا جمع شده  کهنیا -

شن  کرد،یم  هیگر  نیَآر  کهنیباا را  او  حرف  فاصله دیافرا    ی . 

تصادف  “  نیزمان گذشته ب  ی اندازهبه   اشی دیتا ناام   ی دواریام
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مرض   ”ندورش جمع شده “و    ”نکرده لبخند   هیگفتن   ی بود! 

داشت کنار    جاخبرازهمه یخانم ب  جهیزد. خد  انیو گر  یخال

 رتیو غ  تمرد اس  یندارد و عل  یکه اشکال  گفتیگوشش م

ل دارد   از  ا  یعصبان  هیبق  ییچارگویو  از  و    ل ی قب  نیشده 

ب های دلدار افرا  ل  توجهی.  از  را  او، سرش  دور  آب  وانیبه  قند 

چون مرده. “از دلش گذشت:    ه ی داشت و انگار در جواب مرض

 ”.مچون من اونو کشته 

بر  بعد چنان  شد،  خسته  چنان  حکا  دیناگهان  شد    تشیکه 

صاحبش را تاب    ی بارها  ی که همه  یینوایآن االغ ب  تیحکا

پر کمرش شکسته  قلم   کیآورده و سرآخر از اضافه شدن وزن  

 یزده سعخانم هول   جهیخد  کهن ی. بااختیبود! شکست. فرور

 د یابخو  نیزم  ی زن رو   دو   ی کرد نگهش دارد، نشد. افرا کنار پا

داد و دلش خواست    ن یو در خود جمع شد. درخت تن به زم

شوق    ی ادر خود ذره   گریقدر آنجا بماند که بپوسد. درخت دآن

 .د یدینم یزندگ
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 ...اما

 .یمانّ -

  ی شانیپر  ی الو از البه نییافرا باز شد. از همان پا  ی بسته   پلک

د  هی مرض  شیموها بچه   د یرا  آرکه  داشت.  بغل  را    نش یَاش 

. نهالِ درخت از زد ی را صدا م یو او و عل  ستیگر یمظلومانه م

قدر . زنِ مرده، درختِ افتاده فقط آن دیترسیباد و طوفان م 

گرفتن پسرش،   ی براتوانست تکان بخورد که دست باز کند  

 .نهالش

  د یاب  دیفهم  زهیانگار به غر   د،یاو را که د  ی دست بازشده   هیمرض

را    نیَ. کنار افرا خم شد و آردی بچه را به مادر بسپارد. لب گز

 .زن خواباند  ی بازو ی رو

ا  کهی  یآن  پسرک  از  زم   ه یمرض  کهن یخورد  دارد    نش یهم 

همگذاردیم اما  خوابانده    ی رو  د یفهم  کهنی.  مادرش  دست 
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بهشده دستپاچگ  ی تنداست،  با  افرا   دیغلت   یو  به  را  خود  تا 

 .برساند

  ده یترس  هیثان  کیاش  بچه  کهنیا  دنیاز فهم  دیدرد کش   افرا

خود را در آغوشش    نیهم  ی او بغلش نکند و برا  کهن یبود از ا

دور خود    وار نیجا داده بود. دست دور پسرش حلقه کرد و جن 

 .حلقه زد

صورتش را   اق یدر پناه مادرش قرار دارد، با اشت   د یکه د  نیَآر

در تن افرا خفه    اشه یگر  ی دو پستان او فروبرد و صدا  انیم

 .شد

 “” ستمیب فصل“

 ن یَ. آردادی گردنش را قلقلک م  ی گرم و مرطوب بچه گود  نفس

  یوقت  اشی ماهگاز دوسه   ترنیسنگ   یلیشده بود. خ  ترن یسنگ

  ی . حاال حتبردیشکم مادرش خوابش م  ی دمر رو  طورن یهم

 .هم داشت  ی به آن موقع قد بلندترنسبت
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نگاهش  یرچشمی پسرک فروبرد و ز ی موها یدرون نرم  دست

بود و    دایپ  شیموها   یاهیس  شتریب  یکیکرد. از باال و در آن تار

بمژه  نوک  و  همهاشینیها  بزرگ .  و  بلندتر  و  شان  تر 

 .بودند شی ها پاز ماه ترافته یرشد

 شان یپر  ی که باعث تکان خوردن تار موها  دیکش   ی بلند  نفس

بچه   نشیَآر شگفت شد.  سرعت  چه  با   همهن یا  ی زیانگاش 

 شد؟ی هم م  نی تر از ابزرگ   یبزرگ شده بود؟ و با چه سرعت 

تنش    ی تا نتواند وزن تن او را رو  دیکشیطول م  گری قدر دچه

  ی وتحمل کند؟ هردو دستش را دور او حلقه و سر خود را ر 

 .جا کردبالش جابه 

ترسو  خواستینم آدم  نبود   ینبود. کس  ییمادر شود. درکل 

  ی بعض   دیکهنه فلج شود و بخواهد ق   ییووالکه بخواهد از هول

به  زهایچ بزند.  نمرا  ب  دانستیعالوه  نصف   شتریکه 

ب  دنش یدردکش  نکرده  و خأل   ستی مادریاز  را حس  او  نبود   

  ی براکه    یلیدار شود. به دلدوست نداشت بچه   نیبود. باوجود ا
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زن هرچه  بود،  گنگ  هم  و   میمستق  مهی عموفهخودش 

دل    ست،یعل  ی بچه   دنید  شی که آرزو  گفتی م  میرمستقیغ

همان روزها    ی. اما اگر کس اوردی ب  ا یبه دن  یکودک  دیکشی افرا نم

م نم  د یپرسی ازش  نخواستنش    ی برا   یلیدل  ،یخواه ی چرا 

 .نداشت

 ی را ول کرده بود و عدل زمان  گرید  ی هاوقت  ی هم همه   پسرک 

زنده شدن که پدرش نبود و مادرش    ی عزم جزم کرده بود برا

از تکان   نیَآر  کلی اش گرفت و ههم قصد رفتن داشت! خنده 

 :شد. زمزمه کرد  نییخوردن شانه و شکمش دراثر خنده باالوپا

 !تخس  -

 اش ی نیاو فروبرد. سر از بالش بلند کرد و ب  ی پنجه در موها  زبا

آر پوست سر  به  گاهدی کش  نیَرا  م  ی.  فکر    ل یدل   کردیواقعاً 

داشت   یقیخدا بود! رف  ی صدایبدموقع باردار شدنش چوب ب 

اختالف  با  برادرها  ساله ستیب  یکه  و  خواهر  در    شیاز 

 که ی درحال  مهآمده بود، آن  ایدنمادرش به   یسالگودوسه چهل



1531 
 

استفاده   ی ریشگی پ  ی هاواقسام روش ها از انواع سال  انسالیزن م

  حال نیبود! باا  رممکنیغ  اشی واقعاً باردار   یکرده و از نظر علم

هم افرا  و  بود.  افتاده  بابت    ی تغارته   قیرف   نیا  شهیاتفاق  را 

و خنده بود.   ی. شوخ کردیهمتش در متولد شدن مسخره م

ناراحت   دستش  از  حت  شدی نمنوال  را    یو  او  هم  خودش 

ولکردیم  یهمراه ز  ی.  را   شیهای بازمسخره   ی ادیانگار خدا 

 !گرفته بود ی جد

مثبتش را به دستش   شی آورد که جواب آزما  ادیرا به    ی روز  آن

تمام زل برگه مانده    ی قهی. دو دقشدیداده بودند. باورش نم

معنا و  ر  ی بود  نمآن  ولدیفهمی ا  بله.  بود،  انداخته  عقب   ی . 

همه  بود  کرده  به گمان  مُسَکِناش  ب  ستی خاطر   موقعیکه 

کرده بود.   حمل که آن مدت ت  ستی ادیز  یخورده و فشار عصب

بود. پتک بود که خورده   اوردهیهم نه ن  یگفته بود طالق و عل

کرده بودند،    یرا علن   مشانیسر افرا. و بعد که تصم  ی بود تو

م  شیعموزن زنگ  روز  علزدی هر  با  نم  ی.  .  گرفت یتماس 
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از پسر   یخانم ته دلش حساب  مه یکه فه  دانستی م  ی هرکس

به او زنگ   کردیجرئت نم   نیهم  ی . برابردی کوچکش حساب م

کرده بود،   بلیکند. پس افرا را س  حتشیبزند و سرزنش و نص

اندرز    کرد،یم  یکوچک  کرد،یم   یمهربان  گرفت،ی تماس م  یه

 ان یآن م  یگاه  ی و حت  افتادیم  هیبه گر  کرد،یبغض م  داد،یم

 ! د یکوبیرا م یگوش تیبا عصبان 

ز بالاستثنا گوشت  روز  افرا هر  او    ر یاعصاب  برابوددندان   ی . 

ج   کهنیا او  عظ   غیسر  صبر  واقعاً  م  یمینکشد،  .  کردیخرج 

کن معامله نبود که  هم ول   مهی خودش حالش خراب بود و فه

عقب بود  کرده  گمان  افرا  و  همنبود.  بابت   ن ی انداختنش 

 .ستی عصب  یدائم ی ری درگ

 ی ا عادت ماهانه نشده بود چون نطفه  گفتینبود. آن برگه م  اما

  ن یباآلخره توانسته بود ا  یافرا وقت  رحمش بسته شده بود.   ی تو

و   دنیکترک خوردن، پو  ی را درک کند، واضحاً صدا  قتیحق
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شن   ختن یر را  چ“بود.    ده یقلبش  تنها   نیا  ،”شه؟ی م  یحاال 

 .بود که در گوشش زمزمه شده بود یسؤال

 :آلود بوداش غمبار زمزمه  نی. ادی کش آه

 !فتنه -

م  نشیَآر همگفتیرا  عل  یپسرک  نی.  فوران  از  بعد  از    ی که 

بمظلوم و  هم  صداتری تر  دور   شهی از  پدرش  از  بود،   ی شده 

که آن روز بغلش    دیچسبیم  ه یمرض  ایو فقط به افرا    کردیم

کش  عذاب  افرا  بودند.  غر  یعل  دنیکرده  دوباره  شدن   بهیاز 

  رگشته ب  نیَ. آرسوختی مرد م  ی و دلش برا  دید یکودکش را م

  ک ی روزها هم مثل    نیکارخانه! و ا  ماتیبود به روز اول، به تنظ

.  سوختیم  یعل  ی . افرا دلش برادیترسیم  یاز عل   شی ماه پ

نبود که   کسچیبود و حق ه   یجان عل   ن یَنبود. آر  ن یحق او ا

از او ترسان و گر افرا آن  زانیجانش  از باشد.  قدر معذب بود 

 ی جلو  کردیم  ی که سع  شابه بچه   یپرولع چشمان عل  یرگیخ

حت ول  االمکان ی او  نکند.  بغل  را  م  یپسرک   یوقت  شدی مگر 
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 د؟ یپلکی و دوروبرش م  دیچسبیبهش م  بهانهیبابهانه و ب   نیَآر

او غمِ پدر فهم  ی برا امن  یدنیذهن کوچک  او فقط    ت ینبود. 

 .خواستیم

نداشت! او فقط کودک    یسوخت. بچه که گناه  اشنه یس  وسط

 گذرد،ی بداند در اطرافش چه م  کهن یبود که بدون ا  ی ریتقصیب

 .نیشده بود! هم یآمده و پسر او و عل ایه دنب

در مغز افرا    یخبر وجود داشتنش چه جنجال  دانستی که نم  او

نم او که  بود.  انداخته  راه  بال  دانستی به   ی زنده شدنش چه 

نم  یبزرگ که  او  بود.  آورده  مادرش  پدرش چرا    دانستیسر 

 ...دانستیوقت نبود. او که نم همهنیا

 ی . نفسش حبس ماند. چشمانش روختیزد و ر  خیافرا    قلب

به    یافرا حت  دیفهمی کوچکش اگر م  نیَسقف ثابت ماندند. آر

انجام آن رفته    ی تا پا   یسقط و کشتنش فکر کرده بود، حت

بال چه  م  ییبود،  سرش  که   ییپسرکوچولو  ن یا  آمد؟ی به 

که فقط به   زد،ی به مادرش پس م  دنیرا با چسب  شیهاترس 



1535 
 

 د یفهمی را م  قتیحق   نیروز ا  ک یاشت، اگر  اعتماد د  رشماد

. بدون شک شکستی بدون شک اعتمادش م  شد؟ی م  یچه حال

امن بت  افرا،  مادر جلو  ت،یبت    ش یهاچشم  ی آرامش، عشق، 

م مشدی خراب  تنها حس  را  خود  شک  بدون  . حس  کردی. 

. حس  خواستهی مادرش او را دوست نداشته. او را نم  کردیم

 .ستین یداشتنو دوست  یستن خوا کردیم

برد و تندتند و    نییخورد. سر پا  شیافرا ن  ی ها مردمک   وسط

بچه  سر  بوسدستپاچه  را  آردی اش  پسرش. شیکوچولون یَ.   .

سرنگ را   ی ...؟ اگر آن لحظه محتواشدینم  مانی اگر پش  ایخدا

خال  ی تو خداکردیم  یرگش  آر  ای...؟  حاال  را    نیَاگر 

 .شت فشرد ...؟ ترس افرا را در م داشتینم

  ش ی هاپلک   ی را در خواب حس کرد. ال  هاشدنده یبوس  پسرک

و   یبا گنگ  یآلودش دمباز شدند. سر بلند کرد. چشمان خواب 

تار و   ی رو   یکیدر  اشک  برق  کردند.  مکث  مادرش  صورت 

آسوده و   ق،ی. لبخند زد. نفس عمدیوحشت را در نگاه او ند
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 ر ی ز  بهراستش را    ی بار گونه  نی و ا  ”اَوا.“. گفت:  دی کش  یلرزان

 .زود خوابش برد   یلیمادرش چسباند. خ ی گلو

هم فشرد. به خودش قول داد هرگز، هرگز، هرگز    ی پلک رو  افرا

اش حس کند دوستش ندارد. نزند که بچه  ینکند و حرف  ی کار

آر افرا  نیَاو  آن  او  بود.  پسرش  عاشق  داشت.  دوست   ی را 

و سر خودش    کردی هق منبود که بلندبلند هق   شانیپر  ی ده یبر

فقط   ونفقط تمومش کن. فقط تمومش کن. ا“ که:    زدیداد م

 ”ست... تمومش... تمومش کــن!لخته   هیلخته خونه! فقط    هی

 د،کری هق مبود که بلندبلند هق   شانیپر  ی دهی بر  ی او آن افرا

انداخته بود و نم با وحشت کنار  را  به خود   توانستیسرنگ 

لخته آن  است  بهتر  که  ه  ی بقبوالند  و    ینیجن  وقتچیخون 

کودک  ی نوزاد خردسال   یو  نوجوان  یو  جوان  یو  نشود!   یو 

اسم هم نداشت. اسم که   یآن موقع حت  نیَنتوانسته بود. آر

حت است،  ول  ایدختر    یسهل  نبود!  نتوانست  یپسر  بود افرا  ه 

 .را دفع کند شکلیب ی همان لخته 
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تک  نتوانسته به  بود  داده  تن  و  باردار  تردهیبود    ی شدن. 

روزبه   یوحشتناک او  بود. هرچه  نابود شده  روز الغرتر  داشت. 

حتا دکتر   لی! اواتری و جد ترنی روز جنآن لخته روزبه  شد،یم

. چه کندیروزش را چطور شب م  دیفهمی. اصالً نمرفتینم

 .کندیچه م پوشد،یچه م  خورد،یم

بود و افرا   یعل  لی به سراغش رفته بود. او وک  یسبحان  کهن یا  تا

ارتباط برقرار کرده   تیچطور با مردِ رفته به مأمور دانستینم

به فعالً  بود.  خواسته  موکلش  بود  گفته  بود،  آمده  او  هرحال 

 یِاز عل   یندگیتوقف شود و او به نمامتارکه م  ی پرونده   ی ری گیپ

  ده یزده خند. افرا جنونندک  یدگ یبه وضع همسرش رس  بیغا

! کرد؟یم  نییتع  فی تکل  ایسر دناز آن  یبه چه حق  یبود. عل

تصم   خبریب  ی او قاطعانه هم  افرا، چه  بود    میاز حال  گرفته 

سبحانبچه دارد!  نگه  را  برا  یاش  بود  فرستاده  که    ی را  چه؟ 

م بچه   دیبگو   میرمستقیغ را  درهم خواهم؟یام  را  افرا  خشم   !

 .بود چاندهیپ
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نم  یسبحان  اما ماجرادیکشی پا پس  افرا  به   اشی بادار  ی .  را 

دخالت   ی عل  ی خانواده از  خدا  شکر  پس  بود.  و نگفته  ها 

کار از کار    گر ید  کرد ی که فکر م  ی امه ی فه  شتری ب  ی هاحت ینص

ولگ بود.  امان  در  سبحان  یذشته،  شر  رها  ؟یاز  او   ش ینه! 

  گرفت ی و م  ودپول گرفته ب   یقدر از عل. معلوم نبود چه کردینم

همو   زی حال افرا. سرآخر ن  ی ریگی قدم بود در پثابت  طورنیکه ا

بود   یکه دختر جوان  شی از کارآموزها  یکیروز با    کیبود که  

کرده    یرفته بود دنبال افرا و آن دو را تا مطب پزشک همراه

 !بود

رک گفته بود   یل یو خ  نهیبدون معا  ی بود. دکتر حت  فیضع   افرا

جا خورده بود.   ی! دخترک کارآموز حسابستی فیکه مادر ضع

 ی تعارف  نیتربود که کوچک  یبداخالق  ی پزشک اما زن پخته 

خودش را کنترل کند    تواندینداشت. به افرا گفته بود اگر نم 

 !ندازدیب  او اعصابش را آرام نگه دارد، بهتر است بچه ر
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  ش یسقط پ  ی بود. او که خودش تا پا   دهی افرا همانجا لرز  دل

آن  بود،  ارفته  از  ضربه    شنهادیپ  نیقدر  که  بود  شده  شوکه 

آرام    کردیهرجور تالش م  حالنیخورده و به خود آمده بود. باا

 !افتادیمدام م یول ستد،یبا کردیم یع. سشدیبماند، نم

از او   یکل دل خوشافرا به  کهنیبدهد! باا  ریرا خ  یسبحان  خدا

کارآموزش را   یگاه   یبود. حت  رش ی گینداشت، مرد صبورانه پ 

 ی کارها را برا   نی ! افرستادی افرا م  ی به خانه  دی بغل خر  کیبا  

هرحال  به  ی. ولدانستیافرا نم ت؟یاز سر انسان  ای  کردیپول م

 .او مانده بود ونیمد

عظ   یسبحان  نیهم  چون با  که  خبر    میبود  کرده،  صحبت 

افرا را بهش داده و هرطور بود او را قانع کرده بود که    ی باردار

نزنند و بگذارند عروسشان راحت و تنها باشد تا    یعجالتاً حرف

 .ابدیرا باز اشه ی روح یکم

 !بود دهیطول کش  نیَتکان آر نیالبته تا اول  یابیباز نیا
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نبود، فکر کرد خوب    یحاال که عصبان  لبخند زد.   یکیتار  در

از بعد از   یو از او تشکر کند. از وقت  دایسمج را پ  لیاست وک

آر د  نیتولد  بود،  آمده  دهستان  نداشت.    ی خبر  گریبه  او  از 

د بود  کرده  خواهش  مرد  از  البته.  بود  خواسته   گر یخودش 

جا  رشی گیپ در  بگذارد  و  ب  دیجد  ی نباشد  هم  فتدیجا  او   .

 !به حرف افرا گوش داده بود شه یبرعکس هم

  یقیعم  ی بود پسرش چه معنا  دهینبود و فهم  ی که عصبان  حاال

قبول   ی سرخود او برا  میتصم  گرید  ده،یبخش  یعل  یبه زندگ

! حاال  دانستینم   ییو پررو  حانهیشکم زنش را وق  ی تو  نیجن

که ازش    ی پدر  نیبفهمد هم  نیَروز آر  کیاگر    کردیفکر م

  ورش فاصله حض  لومترهایوچرا و از ک است، بدون چون  ی فرار

بهش    همهنیکه ا  ی مادر  کهیشناخته بود درحال  تیرا به رسم

را از رحمش دفع   یکرده بود لخته خون  یاعتماد داشت سع

د نم  یعل  وقتچی ه  گریکند،  رها  بچسبد!   کردی را  او  به  تا 

. اما زندیاش را گول مدارد بچه   کردیخودخواهانه بود. حس م
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شکمش بود و   ی که حاال رو   ی پسر   نیداشتن هم  ی او کم برا

بود!   دهیشکمش، درد نکش  ی به مدت نه ماه تو  شیماه پ   ازدهی

نگه    یدو موردِ کوچکِ بزرگ را از او مخف  یکیبود  پس حقش  

 !دارد، نبود؟ مادر بود، نبود؟ حق وتو داشت، نداشت؟

بود. سعخنده   باز کرد چنان    یاش گرفت. بدنش درد گرفته 

را   نیَچپ آر  ی نشود، به پهلو بچرخد. پا   داریآرام که پسرک ب

  دن یغلت   ن یبود گرفت تا مبادا ح  زانیراستش آو  ی که از پهلو

 .تنش برود. بچه را آرام کنار خود خواباند ریز

در خواب از   نیَآر   دیتنِ مادر نبود که گرم باشد. افرا د  تشک

و بعد از مرتب    د ی بچه کش  ی آن لرز کرد. فوراً پتو را رو  ی خنکا

تا گردن ز لباسش خودش هم  آن فرورفت. پسرک    ریکردن 

دهد،    ری شده بود، وادارش کرده بود بهش ش  دار یشب بنصفه

 خواب ی شکمش خوابش برده بود و درعوض مادرش را ب  ی رو

 :زد و زمزمه کرد  شخندی کرده بود! افرا ن

 !دردسر  -
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 .حلقه کرد ن یَآر ی دستش را دور شانه  بعد

خم  چشمانش بودند.  شده  بازهم    اشازه یخشک  اما  گرفت، 

شد.    رهی ت پسرش خبه مهتاب صور   یکیخوابش نبرد. در تار

آمده بود، سرخ و کبود و    ایدنتازه به ی وقت یبود ول دی حاال سف

 !کرده بود و زشتپف 

د  هیعموفهمزن م  شدینم  گریرا  افرا  داشت!  تا   دانستینگه 

زور زنش را کنترل کرده  به   میهم عموعظ   یماهگهمان هشت 

ماه باشد عروسش پابه   شدیمگر م  یبود تا راحتش بگذارد. ول

! پس راه افتاده  شدی نم  ند؟یو او آرام بنش  تیپسرش مأمور و  

افتاده بود:   ستبارجسته، آخر به دسه  ی بود سمت تهران. افرا

همه  بود  شده  کردن  ی مجبور  نازک  چشم   ی هاپشت 

را تحمل کند    یی طالق و جدا  ی بابت سماجتش رو  شیعموزن

فرزندان طالق   که نیا  ی او درباره   ی هایو هر روز به سخنران

هرچه هست   اشی و بهتر است زندگ  شوندیو چنان م  نیچن

و  به را تحمل کند  آن  عل“خاطر پسرش  مع  یمگه  و   تادمن 
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سالم نه!  مهربونخالفکاره؟  و  علتر  از  چستی ن  یتر  پس   ی . 

ا  ؟ی خوایم بوده.    نیحاال که  بدون حکمت خدا  اومده،  بچه 

 !را بشنود ”بساز. تویبمون و زندگ

عموعظ   نیا  شای بد که  بود،    امدهین  میبود  اگر  او  بود. 

ا  گذاشتینم پشت  طورن یزنش  و  بزند  ساز حرص  هم 

عظبمان کند.  کوک  نداشت.   م یبمان  را  تهران  تحمل  تاب 

نتوانسته   نیهم  ی آن. برا  ی هوا  ی از آلودگ  شدینفسش تنگ م 

نجات و  برود  هشتم    ی دهنده بود  ماه  در  افرا  و  باشد.  افرا 

سبحان  دهیفهم   اشی باردار لطف  به  موقع  آن  تا  که  و    یبود 

عل   مِیعظ و  دن   یِدور  در  بود که  درد    ی ایدورتر  و  مانده  بلور 

ب  دهیکش تنها  رونیبود!  بلور  ز  ییآن  که   ی ادیکسان  بودند 

 !بود مهی درکش کنند. نفر اولشان هم فه خواستندینم

بهش خبر داده بود   یسبحان  مانیچند روز قبل از زا  کهن یا  تا

حاضر   مارستانی گفته او موقع وضع حملش در ب  یکه رابط عل

که با    ی ابود. او واقعاً و باوجود بچه   خته ی خواهد بود. قلب افرا ر
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که از    ی ادارد و خانه  ی پدر  کردیم   ی ادآوریهر تاب خوردنش  

عادت   خت،یریبودن م   یلبا ع  ی هاو تختش خاطره   واریدرود

  د؟ یایشوهرش. حاال او قرار بود ب  دنین و ندکرده بود به نبود

همه  ماه و آن   همهن یبعد از ا  یعل   دنیاز تصور د  دانستی افرا نم

 .استبهش دست داده ی ماجرا چه حس

بود که حتا در آن حال   دهیکش  مهیقدر از فه بود، اما آن  شوکه

م  ادشیهم   دلش  زودتر    خواهدی نرود  هرچه  مادرشوهرش 

بااحت  شیتنها دامن  بهدست  اط یبگذارد! پس از پشت تلفن و 

کند. مرد هم سنگ تمام گذاشته   ی شده بود تا او کار  یسبحان

همسرش   تهخواس  یافرا و گفته بود عل  ی بود. آمده بود خانه

ب  نیا را در  شود که   ی بستر  ی اژه یو  مارستانیچند روز آخر 

  مهی. فهکردیود که او در آن خدمت مب  یارگان  ی رمجموعه یز

 .بهش برخورده بود

 ی ازیکند و ن  یعروسش را همراه   تواندیبود خودش م  گفته

نظر  چند روز را تحت   مانش یزا  ی برا  ها ب یافرا مثل غر  ستین
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 ی خراب افرا و باردار  ی اما سابقه  لیدکتر و پرستارها بماند! وک

که    یا بهانه کرده بود و گفته بود باتوجه به مشکالتسختش ر 

 .است هتر ب شینظر متخصص بودن برا ریاو داشته، ز

را وادار کند که با اکراه   مهیبود توانسته بود فه  یهر زحمت  به

عصبان و  دلنگران  بستر  یو  به  را    ی تن  افرا  دهد.  افرا  شدن 

راحت برده بود که    اریو بس   زیتروتم  ی رهانده بود! او را به مرکز

 ی هم مانده بود خانه   مهی. فهکردندیاز زنان باردار مراقبت م

م   یعل فقط  ساع  توانستیو  مالقات    ی محدود   اتدر  به 

 .عروسش برود

  شی وپاشکمش دست   ی تو  ی دهیرسخوب   نیروز جن  کیبعد    و

آمدن! افرا را منتقل کرده بودند   ا یدن  ی را کش آورده بود برا

 .نبود یاز عل  ی و هنوز خبر مارستانیب

زور    ی برا  یجان  گر یافرا د  ی. وقتشبمهیبود. ن  ده یشب رس  او

بکشد و    قیزدن نداشت! ماما ازش خواسته بود چند نفس عم

با آن از درد  که همزمان    یاستراحت کند. البته استراحت  یکم
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همه با آن  نیَ! آردی چیپیکمر درحال نصف شدنش به خود م

برا  آخر   ی لخته   ی سماجتش  دم  آن  انگار  شدن،   ی خون 

! واقعاً پدرش را درآورده  دیایب  خواستیشده بود و نم  مانیپش

سالم    بهیغر  ی ا یبه دن  یبا بدخلق  هیگر  ن یبود تا باآلخره با اول

 .گفته بود

 .بودن پسرش بود ی لحظه نیاول  نیا و

افرا را نه. کوپن ماندنش در همان    یبود، ول  دهی را د  ن یَآر  یعل

آر اگر  بود.  به  یکم  نیَحد  مرد    دیشا  آمد،یم  ایدنزودتر 

زنش. اما   دنید  ی بدهد برا  یب یهر طور شده ترت   توانستیم

نظر   کیفته بود. او  گر  یفرصت را از عل  ی همه  نیَآر  رکردید

و بعد رفته   دهید بوسی بغل کرده و شا  ده،یدر راهرو پسرش را د

بل  دیبود. شا با   طیهم برده شده بود.  و   گشتی برم  دیداشت 

 .همانجا که بود

 ده یشن  یرا بعد از مرخص شدنش از سبحان  هانیا  ی همه   افرا

فه م  ی امهیبود.  افرا  م  دانستی که  پ   خوابدی زود   ش یو شب 
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زابه بود  وقتنخواسته  کند،  رفتن   یراهش  و  نوه  تولد  از  بعد 

پسرش از ماجرا خبردار شده بود، بدعنق و اخمو خود را به 

 ی کرده و پف   سرخکودک    دنیرسانده بود. البته از د  مارستانیب

رو  ادشیرا    شی غرها  یعل بود و خنده  لبش شکفته    ی رفته 

 .بود

آمده و    کیو تبر  ادتیع  ی برا  یخانه که رفته بودند، سبحان  به

را به اطالع مادر و همسرش رسانده بود.   یآمدن و رفتن عل

نفهم عل  دهیافرا  از  نماندن   یبود  و  نخواستن  مهلت  بابت 

او شده بود که نمانده   ایدلخور شده    شترشیب اتفاقاً ممنون 

قلبش از    قطهمسرش نکرده بود! ف  دنید  ی برا  ی بود و اصرار

 .بود دهیتوأمان کوب ال یخ یاضطراب و آسودگ

به چهل روز ماندن زن   مهیبود که فه  نیا  اشیبدشانس  بعد

داشت! چون   یوسخت اعتقاد سفت  مانیزائو در خانه بعد از زا

را جمع   لشیافرا وسا  گذاشتیهم نم   رفت،یهم خودش نم 

  ی نانتقال به آن دهستا  ی کم آماده کند و برگردد شمال و کم 
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دا کرده. یپ  ی ادر آنجا خانه  شیگفته بود برا  شی شود که عمو

بار   نیبدون مردشان تنها شده بودند! اما ا  ی باز دو زن در خانه

افرا پسرکوچولو  یفرق م   ییداشت:  او   توانستیداشت که  به 

 پناه ببرد.  

قلب و روح افرا را   ی تمام همه   ی سرعت و با طلبکاربه   نیَآر

آمده باشد   ایدن  ی پسر عل  شدیهرحال نم قبضه کرده بود! و به

به د  برادرو خواهرها و   آ  دنشیاو  آزاد   داینروند. آرامش و  و 

اول با خانواده آمده و چند روز  نیجداجدا و در    ی فرصتشان 

هرکدامشان   آمدن  سر  افرا  بودند.  مانده  از    کیتهران  دور 

دلپ دچار  بدحال  چهی استرس  و  تهوع  ول  یو  بود.   ی شده 

ماجرا  کدامشانچ یه به  ی آن  الاقل  را  مستقطالق  به   میطور 

 !را پخته بود  شیهاخوب بچه  می. عظآوردندی نم دخو ی رو

 ی نینشچله   ی روزها  نیسرآخر خود او رفته بود تهران. آخر  و

برادرزاده  و  نوه  پدربزرگ  بود که  دافرا  را  عظ  دهی اش    م یبود. 

  د ی دی او را م ی جلو  مهیفه ی وضوح خودخوربود. افرا به تیامن
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خوشانش شده بود. و درضمن  خوش   ی! حسابکردی م  ف یو ک

را زده    شیهاحرف میطالق، با عظ ی گرفتن برا لیاز وک شیپ

مضطرب   شیاز آمدن و رودررو شدن با عمو  نی هم  ی بود. برا

 .نبود

با هم برگشته بودند شمال. فه  بعد  مهیاز روز چهلم هر سه 

خود او مصر بود به    یها، ولآن  ی افرا برود خانه   کردیاصرار م

بودند و    هیهرحال همسا. بهاشی پدر  یخال  ی ماندن در خانه 

 .بود متیکم هم غن  ی اما همان فاصله ک،ینزد

به خانه   قبل برگشتن  با سبحان  یب  ی از  دوباره  افرا    ی عاصم، 

عل بود  گفته  او  بود.  گرفته  همچنان   خواهدی م  یتماس 

  ی بود، ول  ختهیهم ر به  یمعلق بماند. زن حساب  یی اجد  ی پرونده 

بروز دهد.   شیعموعمو و زن  ی جلو  توانستینم را  خشمش 

خانه به  برگشت  از  درحال  ی پدر  ی بعد  لب  کهی هم،   ی خندبا 

درودغم به  پرطعنه  و  م  واریزده  فکر  و  نگاه  مثل    کردیآنجا 

تفاوت که    نیاولش با ا  ی مطلقه برگشته سر جا  ی هازن  ی همه 
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نچشم  ی مادر  ایپدر   پشتش  و  آماده کم  ست،یانتظار    ی کم 

شده بود   دشیمستقر شدن در شغل جد  ی برا  دنیآموزش د

به    یعل  ی اهاو و نبودن  ی هایسرشلوغ   انیو موضوع متارکه م

 .رفته بود هیحاش

  ی شد. مرور روزها  تراه یس  ،ی ابر  اهی. قلبش از شب سدیکش  آه

اول رفتنش    ی دهستان و بعدتر مرور روزها  نیاول آمدنش به ا 

جان   ی ره یودود ش  ادیودود. و    اد یبود با    ی مساو  یبه جنگلبان

.  کرد یاش م. خستهدیکشیم  رونی. روحش را بدیمکی افرا را م

ممرده  پوستهکردیاش  مثل  زن   ی اوهیم  ی شدهخشک   ی . 

 .شدیشده مچالنده 

بود.    دهیاو را ند  ین علبود. از همان روز فورا  دهیاو را ند  گرید

م   ییهانگاه  د  شدندیم  خشیکه  پچ  دهیرا  که   ییهاپچبود. 

شن  ی درباره  دانستیم را  هستند  دوگانگ  دهیخودش   ی بود. 

 بود.  دهی ها را فهم حس 
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دادوب  یبعض به  استناد  نشان  دادهایبا  شناسنامه   ی هادادنو 

 ی هاخاطر حفره به  ی زده بودند و بعض  همتِاز ت  مانیپش  یعل

به اماجرا،  عل  کهنیخاطر  و  بودند،   یافرا  گفته  دروغ 

نم  خواستندینم باور  زن  توانستندیو  را  دو  آن  بودن  وشوهر 

از   کدامچ یه  انی نبود. م  کجاچیودود نبود. ودود ه   یکنند. ول

نبود. ف  نیا او مرخص  اهللضیدو گروه  بود   ی استعالج  یگفته 

استعالجاسترفته گ حکماً.   ی عنی  ...ی.  بود  بود؟  بد  حالش 

 خوب باشد؟ شدیم

. هروقت  ردیبه او زنگ بزند و ازش خبر بگ  شدی نم  شی رو  افرا

قلبش    شدیباعث م  بیمرد جوان غا  ادی  زد،یدر جنگل قدم م 

نگران و  بود  اضطراب  از  بکوبد.  و  بسوزد  کند،  اگر یگزگز   .

نذر    دنشیددوباره   ی و برا  اشیسالمت   ی برا  د،یکش یخجالت نم

 !کردیم

تمام    اشی فردا مرخصپس فردا نه،    یروز گذشته بود. عل  چهار

 اش ی از اهال  یمیکه ن  یو دهستان  ماندی. افرا مرفتیو م  شدیم
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نه،   دیهم شا  فی . کثفی کث  گرید   میو ن  دانستندیم  گناهی او را ب

که بهتر است ازش    ی کس  اعتماد؛رقابل ی الاقل دروغگو و غ  یول

 .کنند ی دور

که در تمام    ییوجدانش. افرا و عذاب  ماندی و افرا م  رفتیم  یعل

بود، با او حرف   دهیچهار روز در ذهنش هزار بار ودود را د  نیا

نگاه    شی داده بود، سرش داد زده بود، پ  حیزده بود، بهش توض

شکسته  و  خواس  ی سرد  عذر  و  بود  زده  زار  او  او  از  بود،  ته 

حق داده بود بابت   ش یهایشانی شده و به خود و پر  ن یخشمگ

بود، با او   دهیبا او جنگ  د،یرا بگو  قتینتوانسته بود حق  کهنیا

مختلف    ی وهیبود، او را قانع کرده بود، به هزار ش  دهیبه صلح رس

  ت یدر واقع  یکند و...، ول  فیتعر  ش یکرده بود ماجرا را برا  یسع

باشد.   خواستی. فقط مدیپوکی نبود او م  ی رهداشت از دلشو 

فقط برگردد سر   گفتی به خدا م  شد،ی خسته م  ی ادیز  یوقت

هم بد او به  ی دلش از فکر فکرها  یندارد! وقت  شی کار  گریکار، د

را بشنود.    شیهاو فقط حرف   دی ایودود ب  خواستی م  د،ی چیپیم
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وقت بشنود!  فقط  نبخشد،  م  یحتا  و    دیکشی ته  مظلومانه 

م پ  شهیم“:  گفتیمستأصل  ه  داشیهم  بشنوه،  هم   م شه، 

 ” ببخشه؟

و ذهن زن مرد جوان    ادیو ذهن افرا؟ در    اد ینبود. اما در    ودود

دراثر   نیَشدن آر  اعتمادیبه ب یبود! حتا وقت  شهیاز هم شتریب

چون ودود   خوردی م  شی قلبش ن  ،کردی فکر م  قتیحق  دنیفهم

م  ش یپ ودودآمدیچشمش  دست   ی .  به  اعتمادش  که 

بود.   هترک برداشته بود، به دست او شکست  شی هانیترک ینزد

 !دیترسیاو و واکنشش م یدوباره  دنیهم از د یافرا گاه

اذان مسجد و ساعت   ی فکر او بود که خوابش برد. و از صدا  در

ب   ی شده م یتنظ بود که  بااحت  دار یبدنش  نماز،  بعد  و   اطیشد. 

ب   سروصدایب را  پسرش  تا    داریتا  رفت  حمام  به  نکند، 

 .ببرد نیمانده در جانش را از ب یآلودگخواب

آماده کردن    ی آمده و به آشپزخانه رفته بود برا  رونی حمام ب  از

  د یغلت   یشد. مرد وقت  داریب  یصبحانه و بار گذاشتن ناهار که عل
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. افتی  ی انرژیب   اریسقف ثابت ماند، خود را بس  ی ش روو نگاه 

اش کرده کوفته  اندازه یگرفته بود. ب  یرا از عل  دی ام  بهیغر  نیَآر

برخاست تا   شد؟ی پس زد، م  شدی نم  ه روز را ک  حالنیبود. باا

 .و نماز بخواند رد یوضو بگ

 یکیآن -هال کوچک خانه    ی بعد بود که رو به پنجره  یساعات

و   ستادهیا  -بود  دا یازش پ  ی کنار  ی کوچه  ی ورود  ی که منظره 

 شهیبه ش  اشیشان یهره ستون کرده بود. پ  ی را رو  شی هادست

پا  هیتک به  و  م   ن ییداشت  اول    آمدیم   ادش ی.  کردینگاه  که 

ا به  ا  ن یآمدنش  و  هم   نی دهستان  هم   طور ن یمه  نجایخانه 

 ستاده یا  طورنیهم   نجایهم   کرد؛ی حث مبود و با افرا ب  ستادهیا

 !دی ترسی و ازش م  کردی م یبیبا او غر نیَبود و آر

همه   پوزخند  چرا  همه   ن یع  ز یچزد.  بود؟  شده  اول    ز ی چروز 

 .انگار شدی مو تکرار مداشت موبه

را  دشیپلک زد و نفسش را فوت کرد که بخار شد و د محکم

و   کَندی. جان مرفتی م  دیتار کرد. بهتر! فردا با  شهی از پس ش
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دو سه هفته بعد و تولد    ی باز برا  توانستیم  رفت،یبار نم  ر یز

 ی صددرصد   نانیاطم   چیاما ه   د،ی ایو ب  رد یبگ  یپسرش مرخص 

کند. الاقل    یبی رغ  نیَوجود نداشت. پس همان بهتر بود که آر

با هر    یل. عشدی . سختش نمکردینم  یبچه از رفتن او دلتنگ

اگر    ی ول  د،یکشیم   ریرگش ت   نیَ وحشت چشمان آر  دنیبار د

م لحظه   ی هی گر  دنید  نیب  گفتند یبهش  و    یخداحافظ  ی او 

  داد ی م  حیرا انتخاب کند، ترج  یکیو ترس موقت    یبگیغر  نیا

و    یعل  یزندگ  ،یعل  ری ن تقدیرا درد بکشد. مجبور بود. ا  یدوم

 .بود یعل  ییتمام دارا

افسار پاره    کهنی. بااکردیم  ی افرا هم فکر  ی برا  د یبا  نیَآر  جزبه

پ روز  چهار  و  بود  تو   شی کرده  را  اهال  ی نسبتشان   ی چشم 

است و طول ماجرا کامالً تمام نشده  دانستیفروکرده بود، م 

  ی هاترحم   ی. افرا صبور بود. از وقتفتدیاتفاق ب  نیتا ا  کشدیم

گرفته   ادیبود،    ده یرا د  اشیمی تیهمه در تمام عمرش بابت  

 ...یعل حالن یندهد. باا ت ی به حرف مردم اهم ادیبود ز
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ها و دهان   نی زن را ب  آمدی مراقب پنهان افرا بود. دلش نم  یعل

وقت  نیا  ی هاچشم کند.  رها  شوهر   نیا  دندیدیم  یمردم 

چه    گفتند؟یچه م  رفت،یو م  شدیآمده سوار اتوبوس متازه 

 یکه سر زبانشان بود؟ عل  هاحرف  نیبه هم  کردند یاضافه م

ها لب  که ماه   رطو . همان گذاردیم  جوابشانیافرا ب   دانستیم

  ی درباره   یهر حدس  هیاز لب باز نکرده بود و گذاشته بود بق

سخت بود.   یعل  ی مطلقه بودنش داشتند بزنند. اما برا  ای  وهیب

 !او مراقب پنهان افرا بود

که کرده بود. گرچه   ی وجدان داشت بابت کارچرا؟ عذاب  دروغ 

مردم قانع شده بودند که   نیچندان هم بد نبود. الاقل نصف ا

  ی عل   دندیدیم  ینصفه وقت  نیچه؟ هم   هیاند. اما بقآن دو محرم 

  ده ی ترس  نیَاش را تنها گذاشته چه؟ آروبچه و رفته و زن  ستین

که   ی اچاره یزن ب  ا،چه؟ خود افر  کردی که خون به جگرش م

بود چه؟ افسار پاره کرده    دهیرا به چشم د  شیها تمام رنج   یعل

فکر نکرده بود. و حاال    زیچچیبود. به ه   ده یبمب ترک  نیبود. ع
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که   یجمع شدن بساط  ی فکر کند برا  زیچمجبور بود به همه

 !خودش مسبب پهن شدنش بود

افرا را بردارد با خود    خواستی. دلش م کردیمغزش کار نم  یول

هتل اصالً!    رومیمن، من م  ی خانه  ی تو بمان تو  دیببرد. بگو

دور    شتر یب  ی هاو از قضاوت  نجایفقط او را از ا   خواستیدلش م

ه  د  چ یکند چون  تهمت  ی برا   ی گریراه  دهان برداشتن  از  ها 

و فکرها    چرخاندندیم  ندهابهها را دهانکه آن  یتک مردمتک 

تک  ذهن  کساناز  بدتر  یتک  به  درباره آن  نیکه  افرا    ی ها 

م  ی اجازه  نم  دادند،یجوالن  ذهنش  چندیرسی به  اصالً   ن ی ! 

 وجود داشت؟ یراه

ش  سرش از  صدا  شهیرا  داشت.  رفتن   نییوپاباال   ی دور 

پشت   ی ه عجوالن از  را  مزن  مدیشنیسر  م  رفتی .  و    آمدی و 

. ساکت بود. هم  زدی . حرف نمکردی جا و آماده مرا جابه   زهایچ

 !حذر داشت یخواب بود، هم چون از عل نیَچون آر
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خسته بود. چهار روز بود که   تینهایدوباره پوزخند زد. ب  مرد

عل نه  بودند.  معذب  هردو  بودند.  نزده  حرف  لزوم  به    ی جز 

زن   شانیمستأصل و پر  ده،یترس  ی هاچه به چشم  دانستیم

  زها یچچه   یعل  یشده ساکت  ی ها چشم   دانستی نه او م  د،یبگو

به او که افرا نسبت   دانستینم  یدر پس خود پنهان دارند. عل

تقص نمکندیم  ر ی احساس  افرا هم  تا چه حد   یعل  دانستی. 

 !افسرده است 

حس   نیا  ی رو  ی گری نام د  چیه  توانستینم  یافسرده. عل   بله،

  ک یبگذارد.    یزدگ و غم  یبودگیته  ،یزدگدل   ،یخستگ  قیعم

انگار در آن فوران همه   ی جور بود  را بشده    خته ی ر  رونیاش 

د ه  ی ز ی چ  گریبود.  دزیچچینداشت.  نبود.   نیخشمگ  گری. 

نم  یشاک احساس  خورده   کرد ینبود.  را  حقش  با که  و  اند 

آن نور   ی. حتینبود عل   ی زیچچی ه  گریاند. دکرده  ی باز  رتش یغ

 ی از روز  تری نداشت. خال  گریرا د  نشیَ را، پسرش را، آر  یدائم

  زتر یانگغم   تر،نی غمگ  تر،یآمده بود، خال  یبود که آمده بود. خال
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همرفتیم فقط  بهنی.  و عذاب   مقدارکی  ی عالوه .  وجدان 

 .بابت افرا الیخفکرو

تشک پهن   ی رفت. نگاهش رو  رونیاز اتاق ب دهیپوشلباس  افرا

  شی پ  ی. از ساعتدیکه خواب بود، مکث کرد. لب گز  ینیَ و آر

بود،   دهیصبحانه تا آن اندازه گرفته د  ی سفره  ی را پا  یکه عل

. پسرک اگر  هیمرض   شی گرفته بود بچه را امروز نبرد پ  میتصم

کند.   یشد با او آشتی مجبور م  ماند،ی دوباره با پدرش تنها م

 شد،ی دار مالبته از افرا دلخور و احتماالً اعتمادش به او خدشه

و دوماً دلش   دانستی م  ی زیچ  ن یچن  قیاما اوالً افرا خود را ال

  حال نیبرود. باا  نیَز آرخوش ا  ی رو  دنیبدون د  یعل  آمدینم

 ی مه یکه ن  دانستینم  چی. هداشتی دست از سرش برنم  دیترد

 !اشتباهش ی مه ین ای تر است پررنگ   ارک نیدرست ا

مطمئن شد؟ کدام   ی زی چ  نیاز چن  شدیم  یپلک زد. ک  محکم

بود که عاقبت و درست و غلطش از    یدر زندگ  میکار و تصم

م  ش یپ اگر  حتا  آدم  باشد؟  مشخص  انجامش   خواست ی از 
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تصم  وانیل  کیخوردن    ی درباره  هم  کند،   ی ریگمیآب 

ل  نانیاطم  توانستینم آن  عاقبت  که  باشد  آب    وانیداشته 

 !خواهد شد  نیضررآفر ایبدنش  ی ااست بر دهیفا

عل   ی لبخند به  و  زد  شا  یخسته  مرد  حدود    دیبرگشت. 

همان  ساعتمین که  پشتبود  بود. طور  مانده  هال  به  کرده 

 خچال ی  ی و تو  دهی دوش  ریش  نیَآر  ی که برا  دیخواست بهش بگو

مرض  به  را  او  امروز  ندارد  قصد  و  ول   هیگذاشته   یبسپارد، 

اش قلبش نشست. از دهان بازشده   ی رو  یسکوت عل  ی نیسنگ

 .دیپر رونیمعذب ب یک خداحافظیفقط 

 :دندیباال پر شیشانه نگاهش کرد و ابروها ی از باال یعل

 !ی نکرد داری بچه رو ب -

اشاره   نگاه از  آر  کیاو    ی افرا  تا  ب  ینیَدور    جا خبرازهمه یکه 

خواست    دهیخواب هرچه  برگشت.  مرد  به  دوباره  و  رفت  بود 
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لب    ی ها و لحنش بروز ندهد، نشد. زبان رورا در چشم  دیترد

 :دیکش

 ...ت. خودهیمرض  شی پ برمشینم -

 .گم شد  انشانیم  ی ناقص ماند و مثل بخار در فاصله   اشجمله

دهان    کهن یچانه جمع کرد. چشم از زن دور داشت و هم  یعل

نگاهش    ”ببرش.“:  دیگرفته و سردش بگو  ی باز کرد تا با صدا

  ی کنار  ی که از کنار ساختمان به کوچه  ییاز پنجره به خودرو

همان   خیم  د،یچ یپ ماششد.  که  مسرا    نیطور  رفتنش    ر یدر 

 :داد  ادامه کرد،ی نگاه م رهیاش خرفته   ریو بعد به مس بیتعق

  گه ید  ،یمن و رفت  ش یپ   شیشه بفهمه گذاشت  داریب  یوقت -

 .کنهیبهت اعتماد نم 

 ی ادهی. اشدیو بزرگ م  کردیداشت در فکرش رشد م   ی زیچ

. و دیرسی نظر مبه   یشدت عملکه از آن مطمئن نبود، اما به 

چند   ی بود که برا  ی قو  دهیفکر و ا  نیتولد ا  ی چنان لحظه آن
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مکالمه   هیثان و  افرا  خانه،  با  درباره   ی ارتباطش    یکوتاهشان 

  داًی زمان شدرا از دست داد. آنچه او را به خود آورد و هم  نیَآر

د  اشزده رت یح نشستن  و    ی رو  یستکرد، حس  بود  پشتش 

 .. نفسش حبس ماند شیهاشانه  انیم  ییشدن جا  دهیبعد بوس

آب در دل    دینشستن ام  یبه کوتاه  یلحظات  ی زده برا بغض   افرا

اش  را به محل بوسه  اشیشانیپ   ریدر کو  رافتادهیگ  ی تشنه   کی

 .  دیچسباند و بعد عقب کش

نسبت او  جمع  حواس  از  آمدنش  وجد  به  بابت  لزوماً  به نه 

 ی برا  اشزه یانگ  شتر یاو، که ب  ی پسرشان، نه کامالً بابت فداکار 

را   یکوتاه  نیبه هم  ی زیچ  کیبود.    نشیدِ  اسبوسه احس  نیا

 ست؛یبدهکار مانده بود تا مرد بداند که او ازش دلخور ن  یبه عل

ت باشد،  افرا هرچه هم شده  بداند  اوست.   شه یا همتا  ممنون 

که از    یقلب  د،یلرز ی که م  یودلرا داد و بعد با دست   اشیبده

بود،    دهکه به تالطم افتا  یو جان  زدی تند م  یترس واکنش عل 

 .رساند  نیَعجوالنه خود را به آر
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التهاب پ کردیبود و نگاهش م   دهیچرخ  یعل دور    شدهچک ی. 

خفه و    ی اصدقهکه با قربان   دیدی . مدیدی تمام حرکات او را م

پسرک منگ خواب   ی گونه  کند،یم  داریاش را بآلود بچه بغض

به اتاق    نیَکه همراه آر  دیدی. مردیگی و او را بغل م  بوسدی را م

درحال نق زدن   ی بچه  ی که برا  د یشنی را م  شی . صدارودیم

که تروفرز   دیدی. مبردی م سیو او را به سرو  داردی پوشک برم

ش  ودریم و  آشپزخانه  برم  ی رهایششه یبه  را  . داردی پسرک 

و در آنجاست که   رود ی به بغل سمت در م  نیَ که آر  دیدیم

 ی . علاندازدیبه او م  یو پر از محبت و قدردان  یطوالن  ینگاه

ذره  زدن  به   ی اسو  را  وجودش  در  حس نور  نگاه  آن  خاطر 

بااکردیم وقت  حالن ی.  ب  ی تا  در  آن  از  پسرشان  و    رون ی افرا 

  ا ی بود    یآن بوسه ماند. واقع  جی نرفتند و در خانه تنها نماند، گ

 !داشت یخواب؟ و چه حس خوب

.  دیکش   یشانیدست به پ  یسر آن دو بسته شد، علکه پشت   در

بود    دهیدستپاچه به فکرش نرس  ی که افرا  یبه رختخواب  ره یخ
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و   دهیا  کی  انیود مکرده ب  ریآن را جمع کند، به ذهنش که گ

زن بهش دست   ی که از بوسه  یحس  لیو درک و تحل  میتصم

 .ابدیداده بود، اجازه داد خود را باز

کوچک    ینماند. مکث نکرد. با در قلب داشتن همان سو  بعد

نور، رختخواب پسرش را جمع کرد. به حمام رفت. کوتاه دوش  

 .گرفت و به اتاق برگشت

م مردانه  دیسف  راهنیپ  ی هادکمه که  را  آ  بست،یاش   نهیبه 

غلط است.   ایفکرش تا چه حد درست    دانستیبود. نم  رهیخ

 .بد ایخوب است  مشیعواقب تصم دانستینم

م  فقط بهش  کوچک  نور  زندگ  گفتیآن  باوجود  اگر   یکه 

  تواند یاش هنوز مشدهاش و اشتباهات مرتکب خورده شکست

 دن یامکان د  ند،یرا در نگاه افرا بب  یمحبت و قدردان  ،یدوست

در    یکنقرص بخش و دلآرامش   یکوچک ول  ی زهای چ  نیچن

هم وجود دارد! آن نور    گریپرشَک د  ماتیتصم  ی آخر کار همه 

  ن ی و هم  ”.گذرهیم“:  کردی وضوح در گوشش تکرار مبه  کوچک
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را وادار به حرکت کند.    یقدر معنا داشت که علکلمه آن   کی

م درست  گذشتیبله،  بد    ای.  و   ایغلط،  ترس  هم  خوب، 

ا  گذشت،یم  نیَآر  ی دلخور امروز    ییهاحرف   نیهم  که 

مپشت  افرا  مپس   گفتندیسر  فراموش  بله،  شدندیفردا   .

ع گذشتیم چه  پس  برا   یبی.  اگر  گذشتن   ی داشت  زودتر 

 گرفت؟ی کمک م

 شخند ین  د،یکش  نییرا که از سرش پا  رنگیبافت طوس  ی لهیژ

که قرار    ینداشت، فقط شخص  ی رادی زد. اصل کمک گرفتن ا

عج  کند  کمک  مبه   بیبود  ادیرسینظر  باوجود    یعل  نی! 

او. و   ی صداقت رو  یداشت به جواب دادن کم  یبی غر  نانیاطم

ا کاف  کهنیبه  وجدان  از  زن سبتن  یاو   گناه ی ب  ی هاوبچهبه 

 !برخوردار است

کمربندش    ی را رو  لهیژ  ی را مرتب کرد و لبه  راهنش یپ  ی قهی

آست ز  شیهانی انداخت.  تا  گوش  ریرا  زد.  تا  را   اشیآرنج 

 .رفت  رونیبرداشت و از اتاق و بعد هم خانه ب
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 ،ییآن حواسش تا واحد باال  کیکه    دیپوشیپاگرد کفش م  در

آر  ”یض“  ی خانه ادامه   ینیَو  آنجا  البد  پ  ی که  را   ی خوابش 

و دلش را    ندیبنش  اشی شانیپ  ی گرفته بود، رفت. اخم آمد رو

نور  اهیس که  هد  ی کند  افرا  از  در گوشش   هیکه  بود،  گرفته 

. گذشتی. متنداش  یبی ع  ”.گذرهینداره. م  یبی ع“زمزمه کرد:  

کرد با    یعقب شلوارش فروبرد و سع  بیر جرا د  لیموبا  یعل

که   ییهاحرف   ی فکرش را رو   ییجادو  ی سه کلمه   نیتکرار هم 

 .به او بزند، متمرکز کند خواستیم

  ی به خودش داشت. فقط از مقدار کمتر  ی ادیشباهت ز  ”او“

مهارت در مهار و بروز ندادن احساساتش برخوردار بود. و البته  

 ن یهم  ی احساس برخوردار بود! برا  ی شتریطورکل از مقدار ببه

م  یعل م  کردیفکر   ی کم  ی نسخه   ”او“.  دهدیفکرش جواب 

توانست به یبود، پس م  یعل  -تری قو  یکم  دیشا  ای-  ترف یضع

 !داشترا   لشیکند. پتانس لشیمراقب پنهان تبد کی
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به دهستان    یرفت، سر بلند نکرد تا نگاه   رونیدروازه که ب  از

ها و کرده و به عادت   یزندگ  ی اد یز  ی در شهرها  ی. علندازدیب

م  ی هافرهنگ  خوب  مثالً  بود.  آگاه  مردم    دانست یمتفاوت 

از ساعت ده   شتری عوضش ب  یاست ول  زیسحرخ   جماعتیشمال

اول صبح    کهنی حتا باوجود ا  نی هم  ی . براماندی نم  رونیشب ب

خ عل  ها یلیبود،  و  بودند.  اطراف    داد یم  ح یترج  ی آن 

 .ندی را نب کردندیمکث م شی که رو شانی هانگاه 

قدم   یطوالن  راهش آهسته  بود.  شلوغ  ذهنش  اما  نبود، 

چداشتیبرم م  ی ادیز  ی زهای.  مغزش  مرور  گذشتیدر  از   .

  ” مراقب پنهان“رد  ی ریگ یبزند، تا پ  خواستیکه م   ییهاحرف 

 !مشترکش با افرا ی در گذشته 

بود با   ل یوک  کی فقط    یکار را کرده بود. سبحان  نیهم ا  قبالً

  ل ی دورتر او را تبد لومترهایاز ک ی. علنیمع ی و قرارداد  فهیوظ

کرده بود به مراقب پنهان افرا. به محسن سپرده بود خودش  

او را    د،یتهد  ایو با پول    ندیرا بب  یدم سبحان  ینرود ول  ش یپ
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کار را کرده بود چون    نیاوادارد به مواظب زن باردار بودن.  

 دارد.   یافرا چه حال دانستیم

زندگ ول   اشی در  درست،  بود،  خورده  شکست  او   ی با 

که افرا   دانستی. م شناختیکف دست مرا مثل    ش یدخترعمو

اش را نگه دارد.  زن نخواهد بچه   زد یشوکه است و حتا حدس م

اش کمک نخواهد گرفت  از خانواده  وجهچ یهافرا به  دانستیم

ترج فه  دهدیم   ح یچون  برا  مهیاز  بماند.    ی عل  ن یهم  ی دور 

که قرار    یطالق  لیرا وارد ماجرا کرده بود. وک   یشخص سوم

ا  ی عل  ی هانبودن  ی اشده بود ج  کار را کرده    نی را پر کند و 

 ی. و عل رساندیرا به محسن م  شی از کارها  یگاه گزارشبود. گه

افرا را    ی باردارخبر    دیبود که به او خط داده بود با  یآن کس

 .تنها گذاشتن زن ی بدهد و او را قانع کند برا میبه عظ

سبحان  لبخند وظ   یموفق  ی تجربه   یزد.  سپردن   یفه یدر 

به خود    یرا هم کس  ”فهیوظ“  نیبود. البته ا  گرانیخودش به د

 .از ازدواجشان شی نسپرده بود. نه الاقل تا پ  یعل
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زن    یآدم زندگ  نیترمراقب   یشوهر افرا شود، عل  کهن یاز ا  قبل

دوش خودش گذاشته بود.   ی را هم خودش رو  فهیوظ  نیبود. ا

 .ودوسالهست ید و او بساله بوافرا پانزده   یدرست وقت

چشم داشت. از عاصم   شیروز روشن پ  نیروز را هنوز ع  آن

  ی جا سر زده بودند. از جنگلبانبه همه   میبودند. با عظ  خبریب

 ج یبود. همه را بس  ی آدم بانفوذ  میشهر. عظ  ی ها مارستان یتا ب

که سه روز بود به خانه   ی کنند. برادر  دای کرده بود برادرش را پ

نم و همکارانش هم  بود  کدام    نیآخر  دانستندیبرنگشته  بار 

با او    میسیبا ب  کردند یم  یاست. هرچه سعسمت جنگل رفته

نم کنند،  برقرار  هشدی ارتباط  ازش    ی خبر  ن یآخر  چی.  هم 

 ک ی ها گفته بود او را نزداز جنگلبان   یکیوجود نداشت. فقط  

گشتن را از همان اطراف شروع   ن یهم  ی بوده و برا  ده یرود د

 .کرده بودند

و آرامش   دایآ  انی. اگر آن مکردینم  هیناآرام بود. فقط گر  افرا

حواسش را پرت کنند، دل به دلشان   ی جور  کردندیم  یسع
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 یکه دختر نوجوان از نگران   دیدی وضوح مبه  یعل   ی . ولدادیم

کرده  تلنگرباد  منتظر  فقط  و  اگر    ستی است  حتا  بترکد!  تا 

م   هوکی باز  عاصم صح  شدیدر   ی عل  آمد،یم  و ت  وسالمح یو 

 !خواهد کرد هیکه افرا تا جان در بدن دارد گر دانستیم

 ی بود. عل امدهیتو ن وسالمح یدر باز نشده بود و عاصم صح یول

از سرو و  گرفته  بود    رونیب  س ی تازه وضو  دآمده  بود   دهیکه 

پا افرا  ی پدرش  و  خانواده  سکوت  است.  س  ییتلفن   خیکه 

عمو  ستادهیا از  و چشم  را   ی عل  یآنبه  داشت،یبرنم  شیبود 

بود که   دهیبود چرا، اما تا د  دهیمتوجه اوضاع کرده بود. نفهم

در   ییفقط صدا  شود،ی م  دتریپدرش پشت تلفن هر لحظه سف 

د را به کنار دختر رسانده  و او خو  ”افرا...“سرش بلند گفته بود  

 د یدی م  ی تر. علافرا مرده  شد،یم   تررنگ یب  می بود. هرچه عظ

را    شیهاو لب   لرزند یدخترک م  ی تک عضالت چهره که تک 

به م چنان  شکل    فشردیهم  علشده   خطکه  پا  یاند.    ان یتا 

 .مانده بود ره یاو خ  رخمیتماس پدرش به ن
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با صدابود که هم   دهیفهم  بعد  ی گذاشته شدن گوش  ی زمان 

  ار یاختیاست. بنفس افرا پس رفته و حبس مانده   ،یشاس  ی رو

نگه داشته بود تا    شی تن دخترعمو  کیدست باال برده و نزد

 ی ده ینچک   همهنیآنچه افتاد، اشک ا  ی . ولردیاگر افتاد، او را بگ

دخترک   بود.  صبور  کباره یافرا  م  اشزه روسه   ی تمام  ثل را 

همه مطمئن    گریسکوت فضا شکسته بود. بعد از آن تماس د

. زدی را داد م  زیچهمه   م یعظ  ی افه یشده. ق  ی شده بودند خبر 

ابهام را   دنیو جواب شن  دنیجرئت نداشت با پرس  یکس  یول

  ن ی افرا ا  ی اشک و ناله  کهنیکند. تا ا  یبشکند و خبر را واقع

 :کار را کرده بود 

 .عمو -

بود    کهن یهم گفته  عظ”عمو“افرا  گر  می،  بود.   هیبه  افتاده 

افتاده بود، چشمان دخترک از حدقه   هیبه گر  م یعظ  کهن یهم

 رونی چشمان دخترک از حدقه ب  کهن یزده بودند. هم  رونیب

افرا را رو به خودش   ی بازو  یزده بودند، عل او را گرفته بود، 
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م را  او  سر  و  بود  ک  انیچرخانده  پنهان  تا   بود  ردهآغوشش 

 !ندیرا بب شی عمو ی ه ینگذارد دخترک گر

 دهیکش  غیاو منفجر شده بود. ج  ی نهیس  ی مثل نارنجک تو  افرا

  آلود ونیگفتن ش  ”بابا“بود.    دهی کش  غیبود. ج  دهیکش  غیبود. ج

 یی وپاو با دست   انیگر  هیرا لرزانده بود. فهم  ه یتلخ او تن بق

سع نزد  یلرزان  دو  آن  به  بود  را    کیکرده  خود  افرا  شود. 

زمبه برا  نیسمت  و  بود  کرده  علیهم  ی رها  تن    ن ییپا  ین 

 کهنیبدون ا  بی عج   یاو با استقامت  حالنی. بااشدی م  دهیکش

  ان یاش را مساله پانزده   ی را آغاز کرده باشد، دخترعمو  ی اه یگر

 .خود نگه داشته بود ی بازوها

از همان لحظه که افرا را   یبود. عل  دیشد  یلیآن اتفاق خ  هول

د بود  رها  گریگرفته  بود  مراقب   ش ینتوانسته  بود  کند! شده 

و صبور دخترک  او.  تنها  ی پنهان  را    یعل  ازحدشش یب  ییو 

 .را داشته باشد  شیکه هوا داشتیوام
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قبر رفته بود تا برادر    ی تو  میعظ   یروز دفن عاصم، وقت  مثالً

 دیآن سف  کی  یند، عل بگذار  شیهادست   ی ترش را روکوچک

را د افرا  ته  دهی شدن  قالب  واضحاً  او  و حتا   یبود.  بود  کرده 

متوجه   کهنیناخودآگاه و بدون ا  مهی. فهدیکشی نفس هم نم

افرا   ی هاهدختر نوجوان باشد، فقط شان  ی هاچشم  ی وحشت تو

که دور    یکسان  ی ه یبه او و بق  توجهیب  ی. پس علدیمالی را م

دخترک را    دی د  یرفته بود و جلو  شیقبر جمع شده بودند پ

 .مقابل او سد کرده بود شی پاها  ی با نشستن رو

عل   نیا چشم  یحرکت  بود.  آورده  خود  به  را  گرد    ی هاافرا 

باال رفته بودند. دهان که باز   شیتا صورت پسرعمو  اشده یترس

 :بود ده یشدت لرزکرده بود، فکش به

 ...نجایچرا... چرا ا -

نما  مهیفه به  بق   یندگیهم  پسرش   نیهم  هیاز  از  را  سؤال 

: او  کردی آلودش به افرا بود. اشتباه نماما نگاه اخم  یداشت! عل
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! فقط خودش ند یپنهان شدن پدرش در قبر را بب   خواستینم

 .بود خبریموضوع ب نیهم از ا

از کنار تنش به قبر نگاه کند،   یافرا سع  کهن یهم کرده بود 

بود. افرا چشم درانده    دهیاو را گرفته و عقبش کش   ی بازو  یعل

 :داد زده بود یبود. عصب

 !؟یکنی م کاریچ -

نکرده بود. افرا تقال کرده بود و چون نتوانسته بود    ش یرها  یعل

 :او را کنار بزند، پرالتماس هق زده بود

 .اون تو ذارنی... م ذارنیبابامه! بابامو... بابامو... دارن م یعل -

آخر   خواستینم  یعل دخترعمو  دار ید  نیفرصت  از    ش ی را 

را داشت. گذاشته بودند چند   دارید  نیآخر  نیافرا ا   ی. ولردیبگ

پدرش تنها باشد. همان بسش بود. افرا زنده   کریبا پ  ی اقهیدق

زده بود. مرگ وحشت   ی شااز تما  اشیبودگبود و واضحاً زنده

نخواهد رفت.   نیها از بوحشت تا مدت   نیا  دانستی هم م  یعل
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نب را  پدرش  دفن  حاال  بود  بهتر  از    ندیپس  عمر  آخر  تا  و 

  گر یو د  ندیبب  کهن یباشد تا ا  نیبابت خشمگ   نیاز ا   شی پسرعمو

 .نتواند راحت بخوابد

رها  کردی م  هیگر  افرا که  التماس  فه  شی و  از    مهیکند،  هم 

 خواستی اش گذاشته بود و مدام مشانه   ی کنارشان دست رو

  کباره ی  یعل  کهنیشوهرش بکَنَد. تا ا  ی پسرش را از برادرزاده 

 :صدا باال برده بود

 !ده یاون ترس -

 .همه ساکت شده بودند، حتا خود افرا و

 :او را قاب گرفته و آرام گفته بود سی صورت خ بعد

  ب یافرا، خب؟ ع یز دفن بابات بترسنداره ا بی نداره. ع  بیع -

 .ش ینی بب  ی نداره نخوا

  ی بود او واقعاً چه حس  دهینفر فهم  ک یواداده بود. باآلخره    افرا

  ده یدارد. پس خود را در آغوش همان کس رها کرده و فقط لرز
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لرز فقط  بود گر  دهی بود.  نتوانسته  ا  هیبود. حتا  تا   کهن یکند. 

بودند، بهش   دهی او را کنار کش  ش ی و دخترعموها  مهیکم فهکم

  ند ینگذاشته بودند بب  گریآب نوشانده بودند و د  ی اچند جرعه 

برا  چطور  تلق   ی که  لحد   ی رو  خوانند،یم  نیپدرش  او 

 .زند یریو خاک م گذارندیم

واقعاً   ترم یرمستقی غ  ی عل  ی هامراقبت  پسازآن  و  بودند  شده 

حواسش   ی. ولکردی کار م  و  خواندیپنهان! او تهران درس م

احوال افرا را بپرسد.   امکی پ  کی بود که حتا شده درحد ارسال  

فه  ی تولدها به  را  گه کردیم  ی ادآوری  مهیدخترک  که .  گاه 

را هم   شیخواهرهابردن او،    رونی پنهانِ ب  تِیشمال بود، به ن

که آن   ند یبب  خواستیگردش. دلش م  رفتندیو م   داشتیبرم

تو  ی دختر بار  دو  م  ی که  بود،  شکسته  ذوق    خندد،یبغلش 

 زنده است و با غم کنار آمده.   کند،یم

م افرا  خواستیدلش  رس  ییآن  شب  شهادت   دنی که  خبر 

د چه  دهی پدرش  که  چهبود  تنهاست،  بقدر  است،   پناهیقدر 
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کوه    کی را دارد. هنوز الاقل    ی اد یحس کند که هنوز کسان ز

  ی پدرانه باشد برا   ی شانه  ستخوای عاصم دارد. دلش م  هیشب

را طور  نیا  خواستیافرا. و دلش نم انجام دهد که   ی کارها 

از    ادهیمحبت ز  اینظر برسند  چشم بزنند، ترحم به  ی تو  ی ادیز

 .حد

نم  یول هرگز  زندگ   گذاشتی سرنوشت  کارها  یفرمان    ی و 

 !انسان دست خود او بماند

فه  نیاول عل  مهیبار  ازش  دانستیم   یبود.  افرا  خوشش    که 

جز  مراقبت پنهان باشد. به  کردیم  یسع  نیهم  ی . برادیآیم

  هیچشم بق  ی قدر واضح و توآن  گریو روز دفن، د  یمیتیشب  

ساده  ی هوا و  نداشت.  را  همه او  زمان    زیچانگارانه  دست  را 

  ی پا  هک  یوقت  یو نوجوان  ینظرش عشق کودکسپرده بود. به 

مح  شیدخترعمو و  دانشگاه  مبزرگ   طیبه  باز   شد،یتر 

به . پس الزم نبود با حرف زدن راجعرفتیم  نی خود از بخودبه

 .کند اشی از اندازه بهش بها دهد و جد شیآن ب
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ا  مهیفه  یول بود  ب  نینگذاشته  علفتدیاتفاق  که  او   ی. 

و بشکست   ی سالهوچهارپنج ستیب را درخود   حوصلهی خورده 

خاطر  افرا پسرش را دوست دارد، اما به   ستدانی بود و م  دهید

د  کهنیا عاشق  کرده   ستی گریاو  جمع  را  است، خودش 

وقتبهدست او  نظر  از  بود!  شده   ی تولدها   یعل  ی کار 

دورادور    یوقت  کرد،یم  ی ادآوریبود و    ادشیرا    شیودخترعم

بود،   افرا  به  جا  توانستیم  یعنیحواسش  را  آن    نیگزیاو 

مهاجرت    ازیکند! پس به افرا گفته بود ن  ”اقتیلیب  ی دختره “

غکرده  فرصت    میرمستقیاست.  حاال  که  بود  داده  خط  او  به 

آورده به  یخوب برادست  تا  کار  ی است  را   ی دلش  او  کند. 

 .کرده بود لخوشد

آن دو   یخورده را به زندگشکست  یدوازده سال زندگ  ی پا  و

 !باز کرده بود

  ی کار ساخته شده بود. وقت  نیا   ی . مراقب پنهان. او برادی کش  آه

راض را  افرا  بود  ازدواج،   ینتوانسته  از  منصرف شدن  به  کند 
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عاصم باشد، فکر   ادگاریپدرش بهش گفته بود مراقب    یوقت

که تا آن   ستی از کار   ترانیع  ی اهم مرتبه   نیا  دیکرده بود شا

 زین  شانی جنس  ی طه راب  نیاول  ی! پس حتا در طکردهی روز م

، مبادا  ”مراقب افرا باشد “  کهنی حواسش را داده بود به ا  ی همه 

  ات یتک جزئدر تک  ”مراقب افرا بودن“  نیشود! و ا  تیاذ  ادیز

 خواست،ینم  ”مراقب“افرا    کهیوجود داشت. درحال   شانی زندگ

 !را بلد نبود  ن یا یو عل خواستی م ”همسر“

شا  بازدمش کرد.  فوت  پنهان    دیرا  مراقب  همان  بود  بهتر 

از آنچه خودش و    شیب  یبهتر بود هرگز نقش  دی. شاماندیم

پذ نم  رفتهی دلش  آن صورت حاال    دی. شارفتیپذیبودند،  در 

 .نبود  نجایا

  ی سکو  ی نشسته رو  ی او  ی رودهستان، روبه   ن یا  ی تو  نجا،یا

 ” !کردیدود م  گاریگناهکار که داشت س ی . اویمانیس
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بودن    نجایجا نخورده بود. بلکه ا  دنشیاز د  وجهچ یهبه   دیجاو

تأ  یعل را  آمدن  کردیم  دییحدسش  سر  خودش  با  اگر    ا ی. 

 !حتماً بردیاو شرط بسته بود، از خودش م امدنین

کناره   ی خندکج  با از    ن یرا چ  ش یهاپلک   ی که  بود،  انداخته 

  پ یاز ت  یبیطرز عجازش کرد. برازنده بود! بهبه باال وراند  نییپا

 .آمدی او خوشش م ی ساده 

او که    ی . از جلودی کش  رونیب  ش یهاب یدستانش را از ج   یعل

آرنج  شدهجمع   ی پاها داده،  فاصله  از هم  را  دستش    کیاش 

د  پایچل  ش ی زانوها  ی رو و دست  رو  گرشیبود  از  رانش    ی را 

را به لبش برساند، گذشت.   گاری گاه سستون کرده بود تا گه 

و فندک    گارینشست و پاکت س  دیکنار جاو  یحرف   چیبدون ه

الق  با  که  را  بودند،   یمانیس  ی سکو  ی رو  ی دیاو  شده  رها 

 .برداشت

 :دندیباال پر دیجاو ی ابروها
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 !ی ای گاریس دونستمینم -

نگه داشت،   شیها لب   نیب  د،یکش  رونیب  یزد. نخ  شخندین  یعل

طور که زد. بعد همان  یآن گرفت و پک  ر یفندک را ز  ی شعله

م کنار  را  فندک  و  س   انداختی پاکت  و    گاریو  شست  با  را 

 :اش نگه داشته بود، گفتاشاره 

 .ستمین -

شد و   رهی توسط او خ  گاریبه طرز نگه داشته شدن س  دیجاو

 :پوزخند زد

 !کامالً معلومه -

نگفت. فقط چشمانش را کوچک کرد و شستش    ی زی چ  یعل

رو پلک   ی هان یچ   ی را  کنار  به  سدیکش  ش یهاافتاده   ی فی. 

که   کردیوانمود م  دیبا  ینبود، ول  ییزهایچاو چه  دانستینم

س خنده  گار ی هست!  مثال  کس  ی دارواقعاً  اگر  تمام   یبود  از 

 .شدی خبردار م یسوابق عل
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شانه   ی ند و از باالدود به حلقش فرستاد. سر چرخا  ی گرید  پک

اش مثل پوزخند . در بسته نگاه کرد   یمیقناس قد  ی به خانه

 ادگار یجز    گرید  نجایا  گفتیو م  زدیذوق م  ی تو   ی ارحمانه یب

 :. آرام گفتستیزنده ن  گری د نجا یا ست؛ین  ی زی دو مرده چ

 .گمیم تیتسل -

جمله  دیجاو او  زبان  از  نداشت  انتظار  اصالً  خورد.   ی اجا 

را در    شانیاگر دو سه مالقات قبل  یعنیبشنود!    زیآممحبت 

از او    دنیشن  یوخال کوتاه و خشک   تیتسل  کی  ،یگرفتی نظر م

ثبت    نسی جهان در گ  ی جمله  ن یزتریعنوان مهرآمبه  شدی را م

اول  نیاز ا  یشد، ول  ج یگ  یکرد! کم زد و در   شخندی ن  هیفکر 

 :جواب سر تکان داد

 .یمرس -
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کنارش و   نشستی م  آمدیم  یزمستان   یچه بود؟ عل  شیمعنا

م  گار یس تسل  کردیدود  ا  گفت؟یم  ت یو  آخر    نینکند  روز 

 !بود؟ د یجاو یزندگ

  ” من کردم “ دینشان دهد، بگو  ی آمده بود خود را به زمستان او

حض  مکه به  زدی و چند مشت جانانه ازش بخورد. و حدس م

. او مرد دیای به سراغش ب  یدر دهستان خود عل  شدنشی آفتاب

جاو  یباهوش به  الاقل  نداشت  امکان  ا  دیبود.  حرف   نیبابت 

به    کینزدها مظنون نشده باشد. پس او حدس  افتاده سر زبان 

او به    ،یخودش برود سراغ عل  کهن یداشت که قبل از ا  نیقی

فکر    چینه، ه   ز؟ی آمرفتار صلح   نیا  ؟یکین ی. اما ادیآی سراغش م

را نکرده بود. حاال هم فقط دو سه احتمال به ذهنش   شی نجایا

  ی عنی دیبرخورد جد نیبود: ا تری قو هیاز بق یکیکه  دیرسیم

عل  است  بخ  ی زیچ  یقرار  ولواهدازش   ؟ی زیچچه   ی! 

 .دیپر رونیاش بهم از او؟! پق خنده آن ؟یعل  ی خواهشمند
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او، پرسشگر نگاهش کرد.   ی مقدمهیب  ی متعجب از خنده   یعل

  ی نگفت. باق  چی شد، اما ه  رخشمیاو به ن  یرگیمتوجه خ   دیجاو

آخرخنده  با  را  س  نیاش  از  نخ    گارشیکام  بعد  و  خفه 

 .پرت کرد ی را کنار  دهیلتررس یفبه

  گارش یو دست آزاد از س  دینزد. تنه عقب کش  یهم حرف  یعل

پشت  باالتنه را  حاال  کرد.  ستون  متماسرش  سمت به   لیاش 

  ی زانو  ریرا جمع کرد و مچ آن را به ز  شیپا  کیبود.    دیجاو

 ی سوآن  ی داد. به منظره   ریکه درازش کرده بود، گ  گر ید  ی پا

به    ی های شد. سبز  ره یفنس خ  و  بودند  اطراف کمرنگ شده 

 .زدندی م ی زرد

 :گفت مقدمهیب

 .میشی دا ماز هم ج میما دار -

احتماالً    یتا بفهمد عل  دی طول کش  ی اشوکه شد. لحظه   دیجاو

م حرف  زنش  و  خودش  از  چشمانزندیدارد  با  که   ی. 
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نم پنهان  را  عج  کرد،ی گشادشدنشان  زمستان  یب ینگاه   ی به 

امروز    گفتیکه م  ی اه یانداخت. حاال در ذهنش فقط آن فرض

  ح ی توض  نیمانده بود! واِلّا او و چن  یاست، باق  اشی روز آخر زندگ

 ؟یصداقت  نی! چن؟ی ناگهان لیدلیب

ا  یعل شد.   کهنیبدون  او  نگاه  رنگ  متوجه  کند،  نگاهش 

پ  یوقت  یاش گرفت، ولخنده  را  از    ی اثر  گرفتی م  یحرفش 

 :نبود شی خنده در صدا

 دی افرا فهم  ی. ولفتهیاتفاق ب  نی قرار بود ا  شی از دو سال پ  -

 ی ریگی پ  گهیمتارکه د  ی نبودم. خواستم تا پرونده بارداره و منم  

مورد    نیبهتر باشه در ا  دیبچه شا  ه ینشه. فکر کردم باوجود  

من  کهیی ساکن شد و ازاونجا نجای. افرا اومد امی کن دنظریتجد

هرحال و به   رهیطالق بگ   اشتقصد د  بودمینبودم، که اگرم م

نم همسرش  کس  موندم،یمن  شوهر  یبه  کار    ی نگفت  در 

م چ  گفتی هست.  ه  ن یا  ؟ یکه  که  خونه    یشب  چی شوهر 

 ح یازش نبود، کجا بود پس؟ افرا ترج  ی اثر  جاچ یو ه  اومدینم
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بق کنه.  کردن    هیداد سکوت  فکر  مطلقه.   ای  ست،وه یب  ایهم 

 !دنبو نا یا کدومچ یهنوز ه کهی درحال

 ییاز فکر چرا  گری نشست. حاال د  دیجاو  ی ابروها  نیب  یاخم

ب  نیا توض  رونیرفتار  بود.  تک   یعل  حاتیآمده  تک  داشت 

کرده بودند را    ر ی ذهنش را دگ  ش یکه از چهار روز پ   ییهاحفره 

 .پوشاندیم

رس  یوقت  از خبر  هم   دهیبهش  د   نیبود  بود،   وانهیمرد  شده 

و شناسنامه نشان   زدی عربده م  جهیقربان و خد  ی خانه   نییپا

سطل   داد،یم بود  کرده  خال   ی رو   خیآب    یحس   یسرش 

بود،   دهیدروغ شن  یخودش از زبان عل  کهنیاست! باوجود اشده

  ا حت  شینما  نی بودن ا  یبه جعل  توانستیچرا نم  دانستینم

 که نیکرده بود به ا  دایپ   یبیغر  نیقیچرا    دانستیفکر کند؛ نم

آن   وسف یاز آن شب که    کهیوشوهرند درحال آن دو واقعاً زن 

لحظه هم نتوانسته بود باور کند    کیها را زده بود، حتا  حرف 

 ماً یکه مستق  نیقی  نیهست! به ا  یدو زمستان  نیب  یتی محرم
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چسب  ی قهی را  بابت    دهیوجدانش  و  بود   ی کاربود  کرده  که 

م  داد  همحفره   نی هم   د،یکشیسرش  دروغ    نیها، 

. پس مرد کردیکارش م و ان  انداختی چنگ م  ی خواهروبرادر

  ادش یز  یجانببهو حق   دشیوجدان شدعذاب   نی قدر بجوان آن 

  گر یکه د-دهستان    نیبود و دوباره به ا  دهیپِرِس شده بود که بر

بود تا بفهمد   رگشتهب  -برگشت به آن نداشت  ی برا  ی ازه یانگ

. و یزنگ  یزنگ  ای شود    یروم  یماجرا از چه قرار است. تا روم 

گند   یبدون آگاه  قدرنیتا ا  ونی چند تا مشت هم محض اشانت 

 !زن کی  ی نزند به آبرو

ماجرا را ممکن    قتیگفته بود، حدس حق  یکه عل  هان یا  حاال

.  دیجاو  یجانببهو کمر همت بسته بودند به قتل حق   کردندیم

و نفسش را حبس نگه داشت.   دیلبش را داخل دهانش کش

ا  دانستینم واقعاش  کهنیاز  لحظه  هر  داشت    تریتباهش 

حس  قاًیدق  شد،یم چ  یچه  فقط  ستون   ی زیدارد.   ی هاانگار 

 .دیگزیرا م  شیهامهره 
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  ش ی هاتا او بتواند خود و قضاوت   کردیقدر مکث نمهم آن  یعل

 :کند. گفت یو بازشناس یابیرا باز

داشتم و حاال پدر بودم.   یماه مرخص  هیبرگشتم.    کهنیتا ا -

. افرا مصر  میاغشون و خواستم دوباره شروع کنپس اومدم سر

  یحاال که تو خونه  دونستیزده بود. م. وحشتییبود به جدا

به سکوتش   تونهینم  گهیمرد ساکن شده، د  هیبدون مردش  

بق بذاره  و  بده  اتفاقا   ه یادامه  خواستن  خونه   تهرجور  شو تو 

قانعش کنم و تو    تونستمیحتا اگه من م  یکنن. از طرف  ر یتعب

  داش یسال پ  هیکه بعد    ی شوهر  نیبازم ا  م،یهم بمون  یزندگ

 رفتیو م  شدیتموم م   شی ماه مرخص  هیشده بود و دوباره بعد  

کِ نبود  معلوم  پرحاش  ،یتا  برا   ی اهیشوهر  مردم!    ی بود  دهن 

 ...پس

 :زد شخند ین
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پسرعمو - و  دخترعمو  چهره م ییما  شب.  .  باًی تقر  هنیهامون 

بود خدباعث    نیهم با د  جه یشده  برادر   دنمیخانم  فکر کنه 

 ...افرام. منم فکر کردم 

 :باال انداخت شانه

از   یتی نسبت و محرم  هیحتماً    ی مجبور  یچرا که نه؟! وقت -

  ی نگن... خب، خواهروبرادر  چاری سرت لتا پشت   ی اری خودت درب

 نی هم   ی ! براهیوشوهراز زن  رتریپذه یتوج  یلیمن و افرا خ  نیب

  ی بوده و حاال اومده چندوقت   تیکه مأمور  سیبرادر پل   هیشدم  

 .خواهرش بمونه  شیپ

سبابه و انگشت سومش سوخته   نی مانده ب  گاریس   شتریب  مین

دهانش را   ی جلو  باً یپک زدن به آن کف دستش تقر  ی بود. برا

سکو فشرد و با لذت به له   یمانیس  ی پوشاند. بعد آن را به لبه 

 :کردشد. زمزمه  رهیشدنش خ اهیو س
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 چ،یگفتم برادرشم دروغ نبود، ه  کهنیا  کنمیهرجور فکر م  -

متازه هر روزم داره راست  با هم  شهی تر  ما حدوداً دو ساله   !

عقد   ی غهیص  هی . فقط  میسقف نبود  هی  ریبا هم ز  م؛یدینخواب

ا بعد  که  بود  مونده  ا  هی   ن یدائم  به  جفتمون    جه ینت   نیماه 

پسر دارم.   هی... من  دکه بهتره باطل شه. از اون به بع  میدیرس

ن افرا  دشمن  من  کنار،  به  همستمیپسرم  دوستش  .  خونشم. 

ترج رفت  دمیم   حیدارم.  باهاش  طالق  بعد  داشته حتا  وآمد 

با هم داشته    ینسبت   هیباشم و کمکش کنم. پس اگه قراره همه  

 !افرا  ی برا شمیباشن، من هر روز دارم برادرتر م

 :زد وزخند پ

 .دروغم دروغ نبود -

او   ی هازمزمه   نی ب  دهیشن  ”میدی با هم نخواب“  ی رو  دیجاو  ذهن

مثل   ی که از مرد  کردیشد. فکرش را نم  زدهرتیکرد و ح  ریگ

اش با همسرش  رابطه   ی درباره   ی کوتاه  نیحتا به ا  ی ااشاره   یعل

  ی دربرابر باق  ی ا کلمهسه  ی جمله  ن یبدون شک ا  ی بشنود! ول
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برگشت. چرا   اشی جیگتوجه نبود.  هم قابل   ادیاو ز  حات یتوض

  ح یاو توض  ی سابقش را برا  باًیداشت خودش و همسر تقر  یعل

 !داد؟یم

 :د یرا پرس  نیهم

 ؟یگیرو به من م  نایچرا ا -

 د یسکو کنده شد و به صورت جاو  ی از لبه   یعل  ی ده ی ماس  نگاه

 که ن یاز ا  شی او ماند که حتا پ  ی ره یو نافذ خ   زی. چنان ت دیچسب

او پاسخش را گرفته    د،یایبزند و با مکث به حرف ب  شخند ین

 :بود ی سرد و جد تینهایبود! لحنش ب

 !ی کارو کرد نیچون تو ا -

 د ی پرسینتوانست نگاه از نگاه او بردارد. مسخره بود اگر م  دیجاو

!  دانستیخودش جوابش را م  یمنظورش کدام کار است وقت

 :دی دورگه پرس ییپس آب دهان فروداد و با صدا

 ؟یدون ی از کجا م -
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اش گرفت. خنده   د،یپر  رونیب  ش یهالب   نیسؤال از ب  کهن یهم

 !قاً؟یچه مرگش شده بود دق

را از    شیو چشم از او برداشت. صاف نشست، پااخم کرد  یعل

پا ژست   نییپا  شیپشت  و  کرد  را جمع  پا  دو  هر   یانداخت، 

گرفت. انگشتانش را درهم قالب کرد و سرش را   دیمشابه جاو

بود،   رهی خ  اطیبه کف ح  شیپاها  نیاز ب  یانداخت. وقت  نییپا

 :گفت

رفته  - گفت  برادرم.  به  زد  زنگ  گفت فاطمه  سراغش.  ن 

. رن ی ها رو ازش بگخوش نقشه  ی پول و رو   ی ن با وعدهخواسته

نم  ده یترس باورش کرده   داش یپ   ی چطور  دونستیبود.  ن. 

  دونست یآزاد م  یزده باشه. ول  یبهشون حرف  وسفی  شدینم

روستا از   نیا  نی و ساکن  یاز اهال  یمن و افرا کس  وسف،یجز  

 !فاطمه خبر نداشته  آدرس

را    شی اش زد. ابروهاچانه   ریبلند کرد و گره دستانش را ز  سر

 :اش کردحواله  ی خندنگاه کردن به او کج  یباال برد. ب
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 یی همونا  نیب  ؛ی رفقات نبود  نیآزاد گفت فاطمه گفته تو ب -

به    یعنی.  ی بودیم  دمیکه رفته بودن مدرسه سراغش. خب نبا

هست که اگه   تی و انقدر حال   یشون سردسته اعتقاد برادر من تو  

شنفت  هیدوروبر    سویپل  ی بو پ   ،ینقشه    ،ینش  رشی گیخودت 

کس    ی پا  دبو  ی اتا اگه تله   یخودت بفرست  ی رو جا   یکیبلکه  

پس    ریگ  ی اگه ید توش!  بوده   ا یشه  رفته  تو  حرف  به  ن اونا 

از زکالً خواسته  ایمدرسه،   و دورت   انیب  رونیب  ته یسا  ری ن 

درشت بارشونو   ی قهیبزنن و خودشون با درآوردن چند تا عت 

 !ستیدو حالت خارج ن  نیاز ا کنهیببندن. آزاد فکر م

 :دیآلود پرسنشست. طعنه د یلب جاو ی رو  ی شخندین

 ؟یکنیفکر م یتو چ -

 ی شدگانداخت و به او برگشت. کوچک  ن ییدستانش را پا یعل

صورتش    ی از اجزا  گرید  امکدچیبود که ه   ی چشمانش از لبخند

 :دادندی آن را بروز نم
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. ی ستیباهوش ن  ی پسربچه   هیاز    شتریتو ب  کنمیمن فکر م -

 !ی اپسربچه  یول ،یخب، باهوش یعنی

غره آشکار اخم کرد و چشم   یبرخورد. با جاخوردگ   دیجاو  به

به  کباره ی ”!؟ی جد“: زدیغر م ی اخنده با تک کهی رفت. درحال

و راحت! چرا    اندیمیصم  ی ادیحرکات ز   نیکه ا  دیفکرش رس

شده بودند؟! شده بودند شکل دو   ییکایآمر  ی هاال یمثل سر

ن با  داشتند  حاال  که  سابق    یاگونهبهاما    ه یوکناشیدشمن 

م  زیآمرفاقت  متحد   کردندیصلح  مشترک  منافع  سر  بر  و 

سؤال   نیهنوز جواب ا  قاً؟ی! چه مرگشان شده بود دقشدندیم

نم علدانستیرا  قصد  هنوز  نم  ی.  باادانستیرا   حال نی. 

همراه  ی هاحس  را  او  داشت  و  بود  گذاشته  کنار  را    ی خود 

 .کردیم

 :سر تکان داد یعل

. یکن  ی باز  ی و خوب بلد  یخطنظر آزاد هفت ! به ی آره، جد -

 بودنتی از کلّاش و عوض نیا کنمی فکر نم یباهاش موافقم، ول
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  ی آدما  یبتون  کهنی. ادهی فقط بهت احساس قدرت م  نیاشه. اب

 ،ی اریدست برو بدون مشکل به  هاقه یعت  ،یرو کنترل کن  گهید

  ،یدور بزن یراحتبه  سویو پل یپول رو پول اضافه کن   ،یآب کن

 .... و تودنی بهت احساس قدرت م

اش را تمام شمرده جملهقدر شمرده آن   دیدر چشمان جاو  رهیخ

تک کلماتش در مغز  مطمئن شود تک  خواستیم  ییکرد گو

 :شوندی او حک م

بگم   تونمیکه م  یداشتن قدرت و کنترل  ی تشنه   ی جور  هیتو   -

 !یشونو دارعقده 

 ی هاچشم   ی که زده بود را بالفاصله در خاکستر  ی اضربه   اثر

لبخند زد    تررحمانهی ب  اریو بس  ترحس یب  ی. اما کمدید  دیجاو

 :و ادامه داد

 شه ی کنده نم شی بچگ ی البته. آدم هرگز از زخما ی حق دار -

ب  ییهر بال  توننیم  هیبق  ی ابچه   یچون وقت تو   ارنیسرت  و 
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به مادرت   تونهی. پدرت م یحتا از خودت دفاع کن  یتونینم

ول   انتیخ نم  یکنه،  حتا  بگ  یتونیتو  ازش چه  یبهش  قدر 

و بره، اما    هو تو رو رها کن  رهیطالق بگ  تونهی. مادرت می متنفر

تو رو   تونهیبابات م  ی . زن تازه ی نگهش دار  یتون ینم  یتو حت

خودش   ی به حرف اون تو رو از خونه  تونهینخواد و بابات م

ب  یتونی نم  یتو حت  ی برونه، ول که دارن در    ی ا یانصافیبابت 

 !یبزن شیشونو آتخونه  کننیحقت م

 رون ی ب  کبارهیباشد،    دهینفسش را انگار که بر  یش ینما  یحالت  با

د جاو  گریداد.  نم  دیبه  بااکردینگاه   ی روشنبه  حالنی. 

او را    ی نبسته  ی زخم کهنه  ی رو   میکه دارد مستق  دانستیم

 :. مکث نکردفتدیب ی زیکه به خونر فشردیبا انگشت چنان م

بدتر  یبچگ - بزرگ شدن   یزندگ  ی دوره   نیواقعاً  نه؟  آدمه، 

اون مخوبه. چون  بزن  ی تونیوقت  و   ،یکن  ی گریهوچ  ،یداد 

انتقام    یکه اگر خواست  ی اریدست بقدر قدرت به اون  یتونیم

 هی! اگه  یه  ی! ولی ریبگ  نتیاز والد  تویکودک  ی زخما  ی همه 
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  ن یترعیتا به فج  یرو بفرست  یکی  ،یبار از قدرتت استفاده کن

برسه و با   تویعوض  ی تراتو حساب بزرگ   ی جاشکل ممکن به

  ی که لذت  یو تماشا کن  یسین دور واکه آلوده نشده   ییدستا

 نداره! 

  یی . عوض آدمای دستات نگه دار  ی که قدرتو تو  نهیا  ی لذت تو 

بچگ تو   ،ی ریبگ  هاشونوی کارکثافت  ی جلو  ینتونست  یکه 

  شه یکه هم  نهی! لذت ا یکن  ی کاررو وادار به کثافت   گهی د  ی آدما

بذار  یبمون  یباق  دیتهد  هی از د  اریاهلل  ی و  بار  قالب    دنتیهر 

اما نتونه کار  یته موندن   دیکنه. نه؟ تهد  ی کنه و خفه شه، 

 تر از انتقامه.بخش لذت 

دوروبر  رو  کنترل  و  قدرت  ا  هاتی داشتن  احساسو   نیبهت 

بپرسن   ن. از می دور شد  فیضع  ی که از اون پسربچه   دهیم

روستاها   گمیم کندن  مرده   یمیقد  ی حتا  قبر   ی ها و 

م لذت  بهت  فلسفه  ده،یچندصدساله  اون  بابت   ی هایبافنه 

ادهن  بابت  بهت    کهنیپرکنت،  قبر  هر  کردن    ی ادآوریباز 
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نه اصالً پونصد    گه،یسال د  ستی دو  گه،یکه صد سال د  کنهیم

 ستن،ین  باتمباو مامان و بابا و زن  یستیتو ن  یوقت   گه،یسال د

که قبر اون سه تا رو باز کنه و   شهی م  دایخودت پ  نیع  یکی

. قبر ی خوایم  نوی استخوناشونو بندازه دور! تو با تمام وجودت ا

که    ی رو ببر  ییتا امروز لذت کندن قبر کسا  یکَنیرو م  هیبق

واقعاً هوشمندانه . هوشمندانه رنیمی فرداها م برست.   ی است. 

 ...ی... ولیل. ویباهوش گمی م نیهم

نگاه  ی گوشه  از شا  یچشم  انداخت.  او  لب    دیبه  به  لبخند 

ول پرده   ی داشت،  از  نگاهش  رو  یاشک  ی برق  که    ی بود 

عل  خیچشمانش   بود.  بله،   یعطوفت   چیاما ه  یبسته  نداشت. 

که   شدی نم  لیدل   ن یا  یآمده بود تا از در صلح وارد شود. ول

افرا کرده بود، انتقام    ی که با آبرو  ی از او بابت کار  یقبلش حساب

ابرو آوردن پ و شکنجه  رد ینگ به   یاش ندهد! پس بدون خم 

 :گرفت
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بدو  یهرچ - کن  ،ی هم  رو  ،یتالش  کنترل  و    ی قدرت 

منفعل   ی قدم از اون پسربچه   هی حتا    ،یداشته باش  رفقاتق یرف

  ی نگرفت   ادی! هنوز  ی و تا حاال هم نشد  یشیدورتر نم  چارهیب

بابت گند    های . پدرومادرا، نامادر ستی. منصفانه ننهی هم  یزندگ

نداره تا   جودو  ی. عدالت دنیهاشون تاوان نمبچه   یزدن به بچگ

قبر    گهیپونصد سال د  یهرچ  ایبولدوزر    هی  ایگنج    یشکارچ  هی

حاال که    ن یهم  ی اون سه تا رو باز و استخوناشونو له کنه. برا

  ه یسمتت    یهرک  ،ی دار  ی شتری وقتا قدرت بنسبتِ اونبه  کمهی

! ی که الاقل جواب داده باش  ی ندازی سنگ بندازه، تو دو تا م

 یدلت. که بهت توهم تالف  ی رو  نشهعقده    نی از ا  شتریکه ب

 !دست بده

 :زد ی اخنده تک 

نه؟ اون دفعه که اومده بودم که    ،ی خبر دار  نای تو خودت از ا -

و تحر  هیدوباره   بندازم سمتت  بهم    کت یسنگ  کنم، خودت 
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که فقط   یدونیم  نمی. پس... البد اهیهدفم چ  یدونیم  یگفت

 !ی اسالهچهل ی پسربچه  هی

خونسرد  باآلخره با  برگشت.  او  و   ی به  زد  لبخند  تمام 

گذشته را به شکستن او گذرانده بود،    قیانگار تمام دقاانگارنه 

 :را داد -” ؟یکنیفکر م ی تو چ”-سؤالش  نیجواب آخر

تر باشه. حدس دوم آزاد درست   کنمی من فکر م نیهم  ی برا -

  ی خاطر پولن سراغ فاطمه. اونا بههمکارات خودسر رفته بوده 

خبر    سیکه فاطمه به پل  نویا  سکین رکه تو کاره حاضر شده 

 ه یو شانسشونو با    رنی باشه رو بپذ  سی پل  تیتحت حما  ایبده  

اما    شنهادیپ کنن.  امتحان  زن  اون  به  کارو   نیا  توهنگفت 

 .یکنینم

  ی هرچ  هیتر از بقو راحت  یستیپول ن یقدرام پدرواقع تو اون  

م  رها  نباشه،  مهم  برات  که  همونیکنیرو  باوجود  .  که  طور 

 ه یازشون    یتونستیواقعاً خوبت که م  ی هاو نمره   یل عالمعد

و    ی درس شد  ال یخی ب  ،ی مهاجرت بساز  ی خوب برا  ی رزومه 
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ل نداد  سانسیبعد  بهت  ی ادامه  نبود.  مهم  برات  اون  چون   .

انتقام دادینم  یقدرت حس  نم  توییجو.  همکردیارضا    ن ی. 

رفتن سراغ    ی ن فکر کنم تو پشت ماجرا باعث شده  های ژگیو

. چرا؟ یتهمت به افرا هست  ی پشت ماجرا  یول  ،یستیفاطمه ن

گفته. حتماً    ایچ   دهیاعتراف کرد که مست بوده و نفهم  وسفی

اونا پول و   ی برا  ی . ولنیدیحرفاشو شن  رفقاتقی هم تو، هم رف

 ...تو ی گنج مهم بوده و برا

حرف    ی هیبق  دانستندیود. هردوشان مادامه نداد. الزم نب  گرید

مهم بود،   انیم  نیدر ا  دیجاو  ی آنچه برا   دانستندی. مستیچ

بود   یحس همان سنگ  نیاز افرا بود. ا  خوردنشی احساس باز

عل به چهل  ی پسربچه   نیا  تواندیم  گفتیم  یکه  را  ساله 

هم  و  وادارد!  جاو  طورن یواکنش  البته.  بود  واقعاً    دیهم شده 

ا ظاهرالصالح  کهن یانتقام  گول  بود  کرده  را    یاحساس  افرا 

ها گرفته بود. حتا به است را با انداختن اسم او سر زبانخورده 
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تحق بود  نداده  زحمت  ته  یقی خود  و  را   ی وتوبکند  ماجرا 

 .درآورد 

ود و او درونش بهش دستور حمله داده ب  نیخشمگ  ی پسربچه 

 .کار را کرده بود نی هم هم

 .وکاستکم بدون

 د یبود که جاو  دهیوکاست حسابش را رسچنان بدون کم  یعل

 نی او را تحس  توانستی و خشمش نم  رت ی بهت و ح  ی با همه 

حرف  و   ز یتم   اریبس  ییجویتالف  کی  یعل  ی ها نکند! 

به تن    یلباس  کرد ی احساس م  دیبودند. جاو  شده ی کارف یظر

ناخوانا و لحن   ی ها چشم   نیمرد با ا  نیا  کردیندارد! احساس م

پسِ پوست و گوشت و    چ،یرا که ه  شی هاپسِ لباس  ونسرد،خ

پرخاشگر درونش را   ی استخوانش را، روحش را، آن پسربچه 

 !استده یوعور دبود، لخت  دهی ند کسچ یکه ه

 .وعورلخت 
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مرد را تصور کرده بود. برهنه و   نیکه او زن هم  ی رطوهمان 

 .لباسیب

از    یسؤال مانده بود که عل  نیا  ی رو  یقیدقا  ی که برا  ذهنش

هنرمندانه    نیچنن یتا ا  استدهیاش فهمرا درباره   همهن یکجا ا

. افرا،  دیافرا بر  ی ادآوریزخمش بگذارد، ناگهان و با    ی دست رو

زن   ک ی  یپ  شد،ی و م  بودیهرچه هم کثافت م  دی . جاویزن عل

لخت  را  او  افتادن،  تصوشوهردار  برا   ر وعور  را  او   ی کردن، 

حاال    نیهم  ی . برا افتادیبود و نم  فتادهیرختخواب خواستن ن

 داشت.  یبی حس عج

عج  حس  هم  واقعاً  زن    ی بیخب،  همان  شوهر  کنار  داشت 

با هم   ندنشایدو سال نخواب  ی درباره  یراحت  نی نشستن و به ا

آن حس گنگ شرم بود.   بودیحرف زدن! اگر با خود صادق م

را    یاحساس  نیچن   ماتیاصالً تنظ  دانستیم  دی اما ازآنجاکه بع

که شرمگ  شیبرا داشت  باشند، شک  بوده  گرفته  نظر   نی در 

شک و حال نامعلومش بود، پسربچه   ریشده باشد! و تا او درگ 
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ک  دی ایب  شیپ   افتیفرصت   و  اخم  با    ر یتقص  دیبگو  نه ی و 

 .هاست، نه تو آن

علآن   ریتقص  بله، بود.  جاو  یها  است.  برادرش  بود   د یگفته 

 چی مورد ه  کی  نی الاقل در ا  د؟ی گوی که دروغ م  دانستیمچه

ول  یگناه موذ  ینداشت.  احساس  آن  هنوز  مجهول   ی چرا 

آن حس را با حس ده روز حمام نکردن    توانستی پابرجا بود؟ م

 ز که آدم ا   ی جورشمال شباهت دهد؛ آن   یتابستان شرجدر  

 .شودی م قراریچرک تنش ب ینیعرق و سنگ ی بو

  یکرده بود، و بعد گند  یکه بدون آگاه  ی هم از کار  دیجاو 

جور   کیکار زده بود، به  پنهان  ی آن زن دروغگو  ی که به آبرو

 .در ته قلبش مبتال شده بود ف یخف ی قراریب

ناد  توانستیم را  نم. بهردیبگ  هدیآن  ا  شدیهرحال که    ن ی از 

 .حرف زد یماجرا با عل ی جنبه 

 ...یعل
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هم   ریبود که اس  یکه تبحرش در شکنجه چنان عال  ی مرد  به

چهره   کرد،یم  نش ی تحس کرد.  بهنگاه  و  اش  سخت  شدت 

 ان یتوانست م  د ی. جاودیرسینظر مبه  ی بود، اما فکر  رینفوذناپذ

 خته ی که از آن به فکر افرا گر  شش یپ   یبغض و خشم لحظات

البد    مدعاشناسِ پرباهوشِ آدم   یِ زمستان  نیبزند. ا  شخندیبود، ن

جاو  توانستیم بزند  جذاب   دی حدس  واقعاً  تصورات   یچه 

 است، نه؟!زنش داشته ی درباره 

آمده    ی ریگقهی  ی برا  یکه عل  ی . آن روز دیلبش را از داخل جو 

را تصور کند که به   ی آورد. توانست خشم شوهر  ادیبود را به  

که تو   یآن  دیکالم بگو  کیاند اما نتوانسته  زنش بد نگاه کرده 

  ا ی زن آزاد مطلقه    کی  ی ااندامش چرانده  ی را رو  تیهاشمچ

  یانتقام آن هم بود. عل  نیو همسر من است. پس ا  ستین  وهیب

از تالف که خودش مسبب آن بود هم   یکردن اشتباه  یحتا 

 .نگذشته بود
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از گ  دیجاو را  لبخنددندان   ری لبش  آزاد کرد و گذاشت    ی ها 

کند.   جادیتضاد ا  نشیملتهب غمگ  ی هاو با چشم  دیایپهن ب

طرز  را مثل خودش بدهد چون به   یجواب عل  توانستی قطعاً نم

بود،   دهیاو را شن   یشخص  یزندگ  ی که خالصه باآن   ی ااحمقانه

بود.   خبر یاش بی زندگ  گر ید  ی ها نه وجود مرد و از جنبه از کُ 

به کند و از تصورش راجع   ی او باز  رتی با غ  توانستی و قطعاً نم

 برهنه حرف بزند. ی افرا

  شی پ   یلحظات  ی ها قلبش هنوز از گفته   یول  توانست،یم  یعنی 

م تند  تپش    دی تپی مرد  هر  با  ت   کیو  پس    د،یکشیم  ر یبار 

  ی دست او را بچشد! ول مند نبود دوباره ضرب عالقه  وجهچ یهبه

چنان   ی را روز  یعل  کهن یاز ا  توانستیخودش م  شی الاقل پ

حس   توانستیکرده و آزار داده بود، لذت ببرد. م  نیخشمگ

شده  خنک  دلش  که  مکند  درضمن  و  آن   توانستیاست! 

به حرف  را  بگ  ییهامشت  ی جاها  نظر  آماده   ردی در   ی که 
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تمام شود.    نجایگذاشت بحث هم   ن یهم  ی بود. برا  افتشانیدر

 :دیکرده بود، خند رییکه واضحاً تغ ییدابا ص

 .کارو بکنه نیباآلخره ا یکیکه  شمیمطمئن م -

به او برگشت و پرسشگر نگاهش کرد.    دهیباالپر  ی با ابروها  یعل

به  ییچاقو  د یکه جاو  افتیدرلحظه در او  به خوردش که  زور 

 یاست در سکوت برندگگرفته   می داده بود را قورت داده و تصم

 .آن را درد بکشد! لبخند زد

 :داد حیپرس او توضسؤال  ی هاچشم ی برا دیجاو

.  گم یباز کردن قبر اون سه تا و دور انداختن استخوناشونو م -

 شمی که حلواشونو بخورم. بعد مطمئن م  مونمی قدر زنده ماون

 ی نقشه   کنمیقبراشونو م  ی دفن شن. بعد نقشه  یخوب  ی جا

نه   گه،یسال د  ست یدو  گه،یصد سال د  شمیگنج! مطمئن م

سراغشون و جز چهار تا   رنیم  ییکسا  گهیاصالً پونصد سال د

 !رهیگیدستشونو نم ی زیاستخون چ کهیت



1608 
 

ا  یکم  یعل تصور  کرد.  درنگ  دادن  نشان  واکنش   که نیدر 

آ  یکسان قبرها  ندهی در  بخواهند  که  صدساله،    ی باشند 

 یپانصدساله را بکَنند و آن قبرها متعلق به مردم  ساله،ست یدو

و خودش   کندیم   یباشند که او حاال هر روز کنارشان زندگ

 :دی. خندزی انگهاست، سخت بود و وهماز آن یکیهم 

 !ی هم سر کار بذار ندگانویآ یخوای پس م -

بود که توانست حس    طورنیکرد. ا  اشی در خنده همراه  دیجاو

کنار دشمنانشان   یرا وقت  ییکای آمر  ی هاال یسر  ی هات یشخص

درک کند! سر تکان    کردند،یوگفت مو با هم گپ   نشستندیم

 :را صاف کرد  شیصدا یاداد و با سرفه 

 .آره -

 :دیکش  نییلبش را پا یدو گوشه  یعل

 .خوبه -
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ادامه   شتریب  یمسخره را کم  یشوخ  نیگرفت ا  میتصم  دیجاو

 :دهد. گفت

 هی  ی از رو  ییاروی  هی  گهی. فکر کن مثالً پونصد سال دیلیخ -

د  ی انقشه دوره  اون  فکر کنم  م  یتال یجی د  گه یکه   رهی باشه، 

عالمت  تا محل  هوا  شدهی گذارسروقت سه  کردن    دایپ  ی به 

! بعد شروع شهیم  دش یعا  دهی گنج منتها فقط استخون پوس

اون  کنهیم به جدوآباد  دادن  فحش  ا  یبه  رو   هانقشه   نیکه 

 درست کرده!  

چ   ن،یبب  یعنی اون  م  ی زی قشنگ  م  خوامیکه  ! شهی دوبل 

البته اگه  -  ایدنروح منو اون  دونهیو نم  دهیبابامو به باد مننه

 !کنهیشاد م یحساب -وجود باشه ییایدناون

فانتز  یو کم  ییماورا  ی زهایتصور چ  یعل  ی برا سخت    ی هم 

 :به خنده افتاد حالنیبود. باا

 .نکرده بودم نجاشویآره، فکر ا -
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 .نگفت  چیزد و ه  شخندین دیجاو

 .سکوت شد و

 :آن را شکست یگذشت تا عل یقیدقا

 رو بهت گفتم؟  نایا یچ ی برا یکنیفکر م -

 .ماند رهی خ دیخند به جاوکج با

در سکوت با خود که    یشانه باال انداخت. خلقش بابت لحظات  او

ن مرور  بود.   یعل  ی هاهیوکناش ی و  تنگ شده  بود،  مانده  تنها 

  د،یکش   رونیب  ی را برداشت، نخ  گاری پاکت س  یشانیاخم به پ

نامفهوم   یحال کمنگه داشت و درهمان  شیهالب   نیآن را ب

 :گفت

 ی منه، برا  یو لگدمال کردن زندگ  ختنیاگه منظورت وسط ر -

 !یکتکم بزن  کهنیا

 .خنده را رها کرد یعل
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نگه داشت   گارشی س  ی چپ نگاهش کرد. دستش را جلو  دیجاو

 .و دو سه بار فندک زد تا توانست آن را آتش کند

مانده بود را چند    زانیآو  شیزانو  ی که از آرنج از رو  یدست  یعل

وجرح  را در ضرب   اشییکه توانا  یبار مشت کرد و باز. مثل کس

ابطه نگفت. سر به دو طرف  در آن ر  ی زی چ  ی! ولکشدی به رخ م

 :تکان داد و خنده را تمام کرد

 .خودم گفتم یزندگ ی که درباره  هییزایمنظورم چ  -

بار پشت  دیجاو از س سه  را   گارشیهم  لبش  بعد  کام گرفت. 

 :زد و گفت   سیل

 .ی خوایازم م ی زیچ هیچون  کنمیفکر م -

لحن که گذاشته بود در    ینیرا باال برد و با تحس  شیابروها  یعل

 :شود، سر تکان داد دایو حالت نگاهش هو

 !یگفتم که باهوش -
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آن حدس    شدی در نگاه او مکث کرد. راستش باورش نم  دیجاو

ولخنده   ی الحظه  باشد!  درآمده  آب  از  درست  بهت   یدار 

 :د یکرد و پرس زیکوتاهش را نشان نداد. چشم ر 

 هست؟ یحاال چ -

تحس  شی پ  ی الحظه   انگارنه داشت  نگاه   کرد،ی م  نشیآن 

طور که  و سرد، همان  یشدند و خال  زی ت  یناگهان چشمان عل

 :شیصدا

 !افرا رو پس بده  ی آبرو -

 :مات شد  دیجاو

 ؟ی چطور -

 !قدر احمقانه استحواسش نبود که سؤالش چه چیه

 :با خشم جواب داد  ختهیآم ی ایتفاوت یبا ب یعل

ادونمینم - درواقع  ن  نی.  من  به   ستیمشکل  بخوام  که 

 .فکر کنم ش یچطور
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کم  دیجاو حاال  و    یکه  افراشت  گردن  بود،  آمده  خود  به 

 :زد شخند ین

 مشکل منه؟  نیگفته ا یو ک -

 :مکث نکرد  یعل

 .گمیمن م -

 :آمد جان ی برق زد و به ه دیکدر جاو  ی خاکستر نگاه

زنت    ی آبرو  کهن یا  ی برا  هیایکاف  ل یگفتن تو دل  یکنی فکر م -

 مشکل من بشه؟

  ش ی هاتا دست   د یو خشم دو  ندی بنش   یعل  یشانی پ  ی آمد رو  اخم

ق  مرد  اما  کند،  مشت  کرد.   یآن   امیرا  مهار  را  احساساتش 

صورتش    ی اجزا  شتریلبخند زد که ب  ی شد و طور  نهیسبهدست

 :. سر تکان دادشیهاآن بودند تا لب ی کننده منعکس 

ا - م  طورنیبله،  دروکنمی فکر  چون  ا.  درخواست    هی  ن یاقع 

صرفاً   یپاکش کن  د یکه با  ی زد  ی دستوره. تو گند  هی  ست،ین
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ا افرا م  لیدل   نیبه  دهستان بمونه و من   نیا  ی تو  خوادی که 

ول  تهران.  برگردم  نم  یمجبورم  سر پشت   خوادی دلم 

 ؛ درشت سر زبونا باشه  ی دخترعموم، مادر پسرم، خواهرم حرفا

 .توئه ی فهیوظ  نیکنه. پس ا تش یاذ یکس خوامینم

که هردو  کمر راست کرد و گردن افراشت که باوجود آن  ی جور

هم هردو  و  بهنشسته  بودند،  رسقد  جاو  دینظر  بلندتر    دیاز 

 :استشده

 کهن یوکمال! اتمام   ،یرو پاک کن  ی که زد  ی گند   تهفهیوظ -

 .هم مشکل توئه  یکارو بکن نی ا دیبا ی چطور

مرد باوجود   نیا  کهنیدادن مکث کرد. ادر واکنش نشان    دیجاو

جرئت داشت که طلبکار   قدرنی که زده بود، هنوز ا  ییهازخم 

بود    یمرد عل  نی ا  کهن یا  ی. ولکردیم  اشی هم باشد، جداً عصب

م ا  شدیباعث  از  ب  ی قلدر  نیاتفاقاً  خوشش  احتمال  دیایاو   .

فکر   نیباشد! از ا  ده وجود داشت که واقعاً عاشق او ش  ی ادیز

شادخنده  آن  نمود  که  گرفت  تو  ی اش   یاجزا   ی نشسته 
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. دیفهمی او را م  ی. علداشتیوام  جانشیبه ه   یصورتش بود. عل 

استفاده کرده    دارکردنش حه یجر  ی فهم برا  نیمهم نبود که از ا

هم فقط  مهم  جاو  ن یبود،  که  بود   اشی زندگ  ی همه  د یفهم 

کرده بود،    افتشیاز آن بود و حاال که در  یکم  افت یدر  ی تشنه 

دست بردارد.   یبه علاش نسبت و عالقه   ن یاز تحس  توانستینم

آن    ی ابراز خشمش نبود، نشانه  ی جوابش به عل  تیپس درنها

 :. طعنه زدبردیبود که از کلنجار رفتن با او لذت م

کرد - وظا  ردستتمیز   ی فکر  حدود  برام  اخت  فی که    ارات یو 

 ”؟یکنی م نییتع

که مرد    دیدیصادق او م  اندازهی کودکانه و ب  ی ها در چشم   یعل

راض  نیهم هم  کارشده   یحاال  انجام  به  ازش   ی است  که 

 :دل به دلش داد حالنیخواسته بود! باا

 !گرفت یحقوق نخواه تفهی . تو بابت انجام وظیستینه، ن -

 :خنده زد ری ز دیجاو
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 !مواجبتمره یجیپس البد نوکر ب -

 :کرد  زیبه لب چشم ر شخندیانکار نکرد. ن یعل

 ...! و البتههاه یما نیتو هم ی زیچ هی -

و دستش را    لیطرف او ما اش را بهدستانش را باز و باالتنه   گره

اش شد. آرام به شانه  ترک یبه مرد نزد  یعمد کمستون کرد. به

 :زد

 ن،یبابات کمامان  دونهیکه م  ی کس  گمیم  ی ادآور یمحض   -

 دونهیهم م  نویچند بوده، ا  سانستیل  ی هانمره   ه،یک  تینامادر

 یی دار از کساخنده  متیق  هیا  که ب   ییهاقه یاز عت  یبخش  هیکه  

 یفروشی دار مشاخ  متیق  هیرو با    ی خری م  دیحم  ارویمثل اون  

تقو  ییآقا  هیبه   اسم  بی به  درواقع  ز  ی تقو  نیا  ا.    اد یمعامله 

  ی دارن و مثالً درباره   یکه همه ظاهر قانون  ییها. معامله ی دار

اما به   دیخر  ان ی نظرم اگه از طرف اطالعات بو فروش ملکن. 

بگ  نیا  یپ م   رن،یمعامالتو  عت   رسنیهم  قاچاق  هم    قه،یبه 
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تقو  یبه کس  رسنیم م  ی که  کار  به  کنهی براش  هم   یقولو 

دامادش هم  و  اونهمشاور  اون.  اتفاقوقت...  چه  برات   یوقت 

اراش بفهمه ک  کهن یهم  ی پدرزن تقو  کنمی من فکر م  افته؟یم

و تو رو    کَنهیکلکتو م  ی جور  هیکرده،    دایاز سمت تو درز پ

اطالعات.   ی و مأمورا  س یپل  ی جلو  ندازهیم  یگوشت قربون  نیع

 ؟ یستیهوم؟ باهام موافق ن

دوباره به همان   کهن ی. ادیپر  دی از نگاه جاو  جانی شور و ه  آن

کرد.   اشی و عصب  حوصلهیبودند، ب  دهی رس  دیتهد   ی راه تکرار

  ی بود که آدم برا  ی زیکردن از نظر او دستاو  د ی که چه؟ تهد

مبه  هابه یغر ابردیکار  دازهمه   یِزمستان  نی.  که    گر یجاباخبر 

 :گفت حالتینبود! سرد و ب بهیغر

و پدرزنش باهاشون   ی بدون آتو داشتن از تقو  یکنیفکر م -

 ؟یعن یم کار کرده 
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از عاقبت   یعل باو آن  یش یاندنگذاشت بهت کوتاهش   نی قدر 

ب فاصله  دادنش  جاو  ندازد یجواب  توانسته    د یکه  کند  فکر 

 :کند. فوراً گفت ثمری را ب دشیتهد

 ی که دار  ییآتو  د ید  دی. فقط باکنمینم  ی فکر  ن ینه، همچن -

قدرت پس  درم   یاز  باهاش  شا  ای  آد یبرم  یافتیکه  با   دینه. 

مطمئن باش   یول  ،یکن  دشونیتهد  یکه دستته بتون  ی زیچ

بب موقع  نن یاگه  تو  اهم   تشونویوجود  انداخته،  خطر    ی تیبه 

آتو  دنینم چه  دار  ییکه  به   ی ازشون  روت  و  از    رد هرحال 

 .شنیم

نتوانست    ن یهم  ی . برادانستیرا م   ن یا  د ی. جاوگفتی م  درست

باز به  ب  ی فوراً  نقش  با صدا  یتفاوتیکردن  و  بدهد   ییادامه 

 :دی پرس  رهیخ  یبلندتر از زمزمه و نگاه یکم

 !؟ی رو بلد  های باز نیتو که انقدر خوب ا یهست یک -
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لبش پهن بود. سر به دو  ی رو یقی. لبخند عم د یپس کش یعل

 :شد نهیسبهطرف تکان داد و دوباره دست 

 .ستمی ن کسچیه -

بزرگ زودآمده، زود و چنان رفت که اصالً انگار از اول    لبخند

 :نشده بود. گفت دای مرد پ ی چهره  ی هم در همه 

عنوان منو به   کنمی م  هی. من بهت توصرنیپذنقش   ”کساچیه“ -

کن  هی به دستوراتش عمل  بهتره  که  وگرنه ی ریبپذ  ،یآشنا   .

و گزارش   رمیعهده بگبه  شناسوفهیمأمور وظ  هی نقش    تونمیم

که    ینقش  نیوقت از ا. اونشهیم   ییکنم که فالنجا داره پولشو

 . هوم؟ یکنی فقط تو ضرر م مرفته یپذ

صم  باز نگاهش  و  زد  جاو  یمی لبخند  شد.  براق  اگر    دیو 

ا  شکیبود، ب  یشکستن او    ی هاسرد و گرم شدن  نیاز  مدام 

 :ادامه داد ی! علداشتیترک برم
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نداره. پس    جانی ه  ی جورنیم. اخسته شده   دیراستش از تهد  -

. گرچه من یزنگ یزنگ ای ،یروم یروم ایکن، رو انتخاب  یکی

 ی اما دار  ،ی دستورم انتخاب کرد  ن یتو با همون اول  کنمی فکر م

 !ی ریگیوقت جفتمونو م یبا ناز کردن الک 

عل  باز همان  بود! همان   ی موردعالقه  یِدوباره  کرده  رو  را  او 

 ها نیا  ی همه   دیفهمی و م  خواندی که نگاهش را م  ی ای زمستان

 توانست ینم  دیازش اطاعت خواهد کرد. جاو  دی و جاو  اندی باز

کلنجار رفتن با او خوددار باشد. حاال که فکر    ی دربرابر وسوسه 

تر است! چون  از زنش جذاب   ی لیمرد خ  نیا  دیدی م  کردیم

  د ینه. و چون جاو  یعل  ی افرا برمال شده بود و رازها  ی رازها

تا   یه بود، ولو نه سالش شد  یتنها. س  یلیخ  یلیتنها بود. خ

  کاره نیو ا  ی انبود که حتا شده از سر حرفه  کسچ یبه آن سن ه

عل حاال  و  بخواند.  را  نگاهش  و  بفهمد  را  او  بتواند  ...! یبودن 

 دوار یام  توانستیاو شود، اگر فقط م  میبود تسل  رحاض  دیجاو

جز    ی اکه حاضر نبود از واژه   کدنده یآدم غد و    نیباشد که ا
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به  ”دستور“ نبود  حاضر  کند،    د یبگو  ”آشنا“  ی جااستفاده 

 !رفتیرا خواهد پذ اشی، باآلخره دوست”دوست“

 :دوباره شانسش را امتحان کرد پس

  ا ی-  ردستاتویاز ز  یکی  ای  یخودت درستش کن  یتونیخب م -

 ی خته ی ر  ی آبرو  ی جور  هی  یمأمور کن  رفقاتوقی رف  -دونمیمچه

کنه.   جمع  پسرتو  حرفه مادر  که  اونا  از  استفاده   ترنی اچرا 

 تا وقتتم گرفته نشه؟  یکنینم

کم   یعل داد  اجازه  لبخند  ول  شتر یب  یبه  از   یرنگ  یبماند، 

که    ستی ترکه انگار بزرگ  ی . طور دیبه آن بخش  یبزرگمنش

ب کله  ی پسربچه   کیاز    ی شتریعلم  و  و  تخس  دارد  شق 

طرز    نیبا زبان خوش و در آرامش او را قانع کند. ا  خواهدیم

جاو عصب  د یلبخند  به  کردیم   یرا   ی ادآور ی  ینوعچون 

 .بود ”سالهچهل ی بچه پسر“

 :گفت یعل
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م - فردا  حدود    رمی من  تا  باال  احتمال  به  د  هیو   گهی ماه 

برا گردمیبرنم مبچه  یسالگهیتولد    ی .  وآمیم  ا  .   ه ی  نویبذار 

که من   یاز راه  ی ماه وقت دار  هی. تو  میریمهلت در نظر بگ

برد  ییآبرو   ه،یو چطور  هیچ  دونمینم افرا  از  بهش    ی که  رو 

 !ماه! حواست باشه هی. فقط  یبرگردون

ن  دیکش  ی بلند  نفس س  ینگاه میو  نخ  که   ی گاریبه  انداخت 

را کش  دیجاو و بعد کنارش گذاشته بود. نخ    دهیتا نصف آن 

نم  یمانیس  ی سکو  ی رو  گرید  سوختهمین دوباره  کردیدود   .

 :نگاهش را به صورت او برگرداند

کار مأمور کنم.   ن یا  ی رو برا  یکی  تونمیم  ،یگی و راست م -

و    ادیتا اخالق مردم دستش ب  نجایرو بفرستم ا  ی اوالً هرک  یول

طول   یلیکرد، خ  ذهنشونو درست  شهیم  یبفهمه از چه راه

اهالکشهیم هم  تو  اما  بلد  ی.  م  ،ی رو  اثر    یتونی هم  روشون 

 !آدم بد الزم دارم  هیو من  ی هست  ی . دوماً تو آدم بدی بذار

 :دندیباال پر دیجاو ی ابروها
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 !واقعاً؟ -

 :سر تکان داد یعل

آدما به - قابل  ی نظرم  نبد  نگران   ستیاعتمادترن، چون الزم 

بندو    نایاونا قبل از ا  ؛یکردن و بد شدنشون باش  رییتغ  هوهی

. ی خط قرمز دار  ی سر  هیکه    ین. و تو از اون بداشآب داده 

  ه ی اگه ماجرا    یول   آد،ی ازت برم  ی اون خط قرمزا هر کار  رونیب

 شن؟ با گناهیب ی پسرکوچولو  هیزن تنها و 

و    رندیگیم  فیدارند رنگ تعر  شی هاکه گفته  دانستیم  یعل

  نجا یداد ا  حیترج  یول  کنند،یاو را خوشحال م   یحساباحتماالً  

 :هم از همان ابزار صداقت استفاده کند

م - م  دونمی من  اگه  همسرمه،    یدونستی که  درواقع  افرا 

. واقعاً ی خوری. پس تو به دردم می کردی کارو نم  نیا  وقتچ یه

افرا بهش برگردونده    ی آبرو  خوامی. من می خوری به دردم م

. فقط یرو جبران کن  ی که کرد  یغلط  ی خوایشه و تو هم م 
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بود،   ونهمرد  یتالف  هیکه بهت زدم    ییاشتباه نکن! اون حرفا

دورادور حواست به   یبه بعده. وقت  نیجبران نبود! جبران از ا

آر و  باش  نیَافرا  مراقبشون  دورادور   ه ی  یکن  یسع  ،یباشه، 

 !ی جبران کرد ،ی دهن مردمو ببند ی جور

 :به خنده افتاد دیجاو

 !برام مهمه جبران کنم؟  یکنی چرا فکر م -

 ”!یخواهی مرا م  یچون تو دوست“ :  دیآمد بگو  یپشت لب عل   تا

 :کوتاه اکتفا و فقط تکرار کرد ی ابه خنده  یول

 .چون هست. برات مهم هست  -

 ستیفقط کاف  داند یم  یعل  دانستیحرصش گرفت. م  دیجاو

عمد  کار کند، اما بهبهش بدهد تا او همه   ینشانه از دوست  کی

لحظه از خودش بدش آمد. چرا داشت    کی.  کردیم  غیآن را در

م اهم   کرد؟ ی تالش  چه  را    یتیاصالً  او  بتواند  که  داشت 

و حس   رفک  نیخود نگه دارد؟ ا  کیدوست نزد  کی  ی اندازه به
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 ی . چرا تقالییانداخت. او محکوم بود به تنها  هینگاهش سا   ی رو

 !زدن آن؟برهم  ی برا کردیم هودهیب

 :زد   شخندیشد و سرد. ن رحمیب

سوءاستفاده کنم   ی دیبهم م  ی که دار   ی افهیاز وظ  یترسینم -

 شم؟ ک ینزد ی ریگیازش طالق م  ی که دار  یو به زن

عل  اما راحت   ی آرامش  آن  به  به    یو  سر  داد،    ”نه“ که  تکان 

 .کرد ثمریحفظ غرورش را ب  ی تالشش برا

 :گفت یعل

قدر برات مهم هست که  . غرورت اون یهست  ی تو مرد مغرور  -

برا  شتریب بار  دو  م  ی زیچ  ی از  شکست   یدونیکه  توش 

افرا تو رو نخواهد خواست. مخصوصاً یتالش نکن  ی خوریم  .

ال تو  شه  خبردار  شد  ی کرد  ر ی ش  اسویاگه  باعث  جون   ی و 

. پس  ندازهیحتا تفم تو روت نم  هگید  فته،یش به خطر ببچه

 .ی پا بذار  ر یدرخواست ازش ز  ی غرورتو برا   ی بخوا  کنمینمفکر  
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جاو  آنچه بهت  داد،  تهد  دیرخ  از  نه  به    یرپوستی ز  دیبود.  او 

 اسی ال  ی ماجرا  قتیاگر دست از پا خطا کند، به افرا حق  کهنیا

م جاو  د،یگوی را  اشاره  د ینه،  به  ی از  و  به    یعل  ی جادرست 

بهت  حقغرورش  از  و  بود!  شده  ا  یقتیزده  خود  مرد    نیکه 

ب چه؟  بود  گفته  بود.  برا  شتریانکارش  بار  دو  خواستن    ی از 

 اندازد؟ ی غرورش را به خطر نم ی زیچ

 :زد پوزخند 

 !از دو بار شده  شتریب یول -

 .نشان نداد یاما واکنش  د،یو فهم د،یشن یعل

دروازه    ی سوبه  ی گرید  دیتهد  ا ی حرف  برخاست و بدون    یوقت

موردحمله قرار    یو افسردگ  ی دیتوسط ناام  یآنبه  دیرفت، جاو

چه بود که همه    ی لعنت  یوخالخشک   ی دوست  ک یگرفت. مگر  

 !بد؟ سِی مثالً پل نیحتا ا کردند،یم غی آن را ازش در
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جاو  یعل که  بود  کرده  باز  را  روبه  رهی خ  دیدروازه  بلند  به  رو 

 :گفت

 !سی که بتونم بهت گزارش بدم رئ ی دادیتو مالاقل شماره  -

اش گرفته بود، نگاهش کرد. خنده   ستادهیاز همانجا که ا  یعل

به غر زدن پسربچه   ی بود. طعنه واقعاً  او  ملحن  ! مانستی ها 

عل  دیجاو برگشت،  بهش  فاصله   یکه  همان  از   ی توانست 

دهد.    صی و کدورت چشمانش را تشخ  یرگیهم ت  ادیچندان زنه

 :زد شخند ین

 !یستیهومو ن یتو که گفت -

 :دینفهم دیجاو

 !؟یچ -

 .یستین یهوموسکشوال. همجنسگرا. گفت -
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است، نگاه او متعجب و پرسؤال مانده   دید  یگفت و وقت  یعل

دار  جذابش را لکه   تیلبش را از داخل گاز گرفت تا با خنده جد

 :نکند

 !یزنی با من الس م ی دار ساعتهم ین قاًیدق یول -

 ی شود. عل  کیشل  دیجاو  ی تا خنده   دیطول کش  ی اهیثان  فقط

  ی هم خندان ول  دیجاو  یاو ماند. وقت  ی ره یخ  شخند یفقط با ن

لعنت “ و خسته به او چشم دوخت و لب زد:    ی خال  ی با نگاه

که    رفتیکوچه م  ی و به راه افتاد. سمت ورود  د ی، چرخ”بهت!

که ماهان از   ی او به شماره  دیکش  رونیب بیرا از ج اشیگوش

 .او داده بود، زنگ زد 

شماره   ی افتی در  تماس از    یناشناس  ی از  بعد  تنها    ک یکه 

به   رهیرا باال پراند. خ  دیجاو  ی زنگ قطع کرده بود، ابروها تک 

تماس به چه معنا   نیبود، نه؟ و ا  یزد. عل  ی خند شماره کج 

داشت؟ مهم    یت ینداخت. چه اهمخودش شانه باال ا  ی بود؟ برا



1629 
 

 - دوست  ای-  شمند  نیبا ا  یبود که حاال الاقل راه ارتباط  نیا

 .استکرده  دایپ

 ی را رو   ش یهادهانش جمع کرد. آرنج  ی لبش را تو  سرخوشانه

  ی دو دست نگه داشت. وقت  نیرا ب   لیگذاشت و موبا  ش یزانوها

نسبت به   کیکند، فقط  رهیذخ یاو را با چه اسم کردیفکر م

مرحوم و اخم   یمحرمعل   ادیبه    ” پسردوست “:  دیرسی ذهنش م

 ی نه یگز وزد  ی اخنده واژه، تک   نیا دنیبعد از شن رتشیو ح

"SAVE" را لمس کرد. ” 

  که داشت  ی ایها بعد. دور از عل ساعت   ایبعد بود،    یساعت  دیشا

راه   ی د یو جاو  ی ناهارش آشپز  ی برا به  جمع   ی هاکه داشت 

خرابکار  م  اشی کردن  جنگل   ییافرا  کرد،یفکر  در  داشت 

 !سوختیم

درچشم شده بود با او چشم  دهیرس   یبه جنگلبان  کهن ی هم  صبح

که    رفتی باال م  ی ورود  ی ها. داشت از پلهمکثی بود. کامالً ب
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در    ی ودود  ی صاف جلو از چهارچوب  داشت  بود که  درآمده 

 .آمدی م رونیب

بود   دهینفهم  چیتندتر گذشتن آن؟ افرا ه   ایزمان بود    ستادنیا

ه  بدون  قلبش.  شدن  منفجر  حس   ی ایقبل  ی برنامه  چیجز 

زده،   رونینگاهش قفل نگاه ودود مانده بود و روحش از تن ب

 .گشتیم  انشانیم ییجا

بود. او بود که اول اخم کرده بود.  ودود دم را شکانده    کهن یا  تا

نبود،   شتر یآن ب  ک یشده بودند.    رهیچشمان روشنش کدر و ت

روح بود  توانسته  افرا  بب  یاما  را  چشمان   ندی خسته  در  که 

قدم   ی زنده  نگاهش ودود  تا  بود  شده  دور  و  رفته  عقب  قدم 

افرا حس کرده بود    چشم افرا مرده بود.  شی . نگاه ودود پردیبم

حلقش    ی از قلبش که از اضطراب منفجر شده بود، تا تو  ی اتکه

 .است. نفسش بند آمده بودکرده  ری و همانجا گ دهی باال پر

و کنار    دن یچشم برداشتن، چرخ  ی کرده بود برا  یحرکت  ودود

 :در که افرا دستپاچه شده و پرانده بود ی رفتن از جلو
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 .سالم -

! شروِع پس از مرگ و گذشت چهار روز ؟”سالم“بود.  احمقانه

 چی انگار که ه-  ی ای عاد  ی ساده   ی کلمه   نیبا چن  توانستینم

ول  -استفتاده ین  یاتفاق بخورد.  نفهم  یرقم  به   دهیافرا  را  آن 

کوتاه بهش فهمانده    یزبان آورده و پوزخند ودود پس از مکث

  !استبود که خراب کرده 

ودود.  نیا  حالنیباا بود.  ودود  م  مرد  مهربان.   شد یخرس 

هرحال نگاهت کند، اما به  نیمند، کدر و خشمگشکسته، گله

  نگاه یسرد و ب  ی از او جواب  یجواب سالمت را بدهد! افرا وقت

گرفته بود، نتوانسته بود باال رفتن ضربان قلبش و گرم شدن 

 .ردیبگ  دهیرا ناد اشنهیس ی قفسه

  رون ی رفته بود که داشته ب  ادشیبرگشته بود داخل. انگار    ودود

ولاسترفته یم افرا  م  ی!  پرپر   جه ی که سرگ  زدی قلبش چنان 

 ه ی دفتر تک  رونیکنار در از ب   واریرفته و به د   شی گرفته بود. پ

.  اوردیب   نییداده بود تا با چند دم و بازدم شدت ضربانش را پا
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  ده یکه د  یودود، آن روح  شیپ  ی اه یپلک که بسته بود، نگاه ثان

است، باعث بدتر  بود چطور از پشت چشمان مرد جوان رفته 

 .شده بود اشجه یشدن سرگ

گرفته بود فوراً   میهمان لحظه، همان آن بود که تصم  همانجا،

تا قبل   دیسر حرف را با او باز کند. بس بود. طاقت نداشت. شا

هش تا  مهلت دادن ب  ایکردن ازش    ی او حتا به دور  دنیاز د

آرام شود فکر کرده بود، اما حاال که بعد از چهار روز او را سالم 

خود    ی رو  شیرا پ   ریک مس یهدف و    کیفقط    د،یدی و سرپا م

 .را به او گفتن  زیچامروز همه  نی: همدیدیم

ودود   های سادگ  نی به هم   نیا  اما معلوم  قرار  از  نبود.  ممکن 

.  دیرسی نظر مبه   حالینداشت. واقعاً ب  یچندان هم حال خوب

رو نشسته  را  او  بود،  شده  دفتر  وارد  که   ،یصندل  ی افرا 

بود.   دهیداده د  ه یتک  وار یبسته و سر به دچشم  نه،یسبهدست

گز لب  بدون    ده یزن  کند.  چه  بود  مانده   ی جلو  شکبود. 
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ول  شدینم  اهللض یف کرد،  باز  لب  از  طرف  یلب  گمان   یاز 

 .ودود بخواهد به گشت برود کردینم

نم  ی نه یس بود.  سوخته  ا  صیتشخ   توانستیافرا    ن یدهد 

کل ودود به  ایوجود آمده بود  او به  دنیمرد جوان از د  یبدحال

هم  و چشم  نیحالش  روبود  نمک  فقط    ی درچشم شدنشان 

که   دیکوبی م  سؤال به ذهنش  نیبود! فقط ا  ده ی زخمش پاش

برگشته   به سر کار  نبود، چرا  واقعاً وضع و حالش خوب  اگر 

 د؟بو

ز  جیگ خ   یرچشم ی و  م  رهیو  حرف  کرد ی نگاهش  . زدی نم  یو 

به  دانستینم  ایاست    نی دفتر سنگ  ی نظر خودش فضافقط 

ها درست آن   انیم  ی زی هم توانسته بود حس کند چ  ”ضیباباف“

. او واقعاً دادینم  یتی مسئله اهم  نیبه ا  ادیهرحال ز. بهستین

فقط خسته  کند.  ظاهر  حفظ  بخواهد  که  بود  آن  از  تر 

دهد. پس حتا به   ح یبا ودود حرف بزند. به او توض  خواستیم
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حرف   ی مغزش خطور هم نکرده بود که به گشت برود، چون برا

 !که او بود ماند یم ییجا دی زدن با ودود با

  ی بود. وقت  دهیرا فوراً نفهم  نیودود قصد فرار داشت. افرا ا  یول

برافروخته برخاسته   یسکوت با صورت  یقیمرد جوان بعد از دقا

متعجب شده   اهللض یرا برداشته بود، او هم مثل ف  زاتش یو تجه

 .بود

 :بود دهی پرس ”ضیباباف“

 کجا ودود؟  -

به افرا،  ینگاهمی اش انداخته بود و بدون نشانه  ی کوله را رو او

رئ  ی طور سؤال  پاسخ  انگار  و   یهیبد  سشانیکه  سرد  باشد، 

 :گفته بود حالتیب

 .جنگل -

 ده ی آدم او را در نگاه داشت واضحاً د  بیکه آن لحظه س  افرا

گلو که  سنگ   ی بود  جوان  عالقه  نیمرد  به   یقیعم  ی است، 
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پرانده!   رونیب  یسختکلمه را هم به   کیسکوت دارد و همان  

 .وباره سوخته بودافرا د ی نه یس

 حالت آخه؟ نیبا ا -

بود. ودود    دهیرا پرس   نیا  ریرادگی و ا  ی شانیاخم به پ  اهللض یف

بود:   یهم جواب داده  افرا جواب  اما درعوض ذهن  بود.  نداده 

نم“ هست  ییجا  خوادیفقط  تو  که   ی لحظه   نیا  ”.یباشه 

نظر  به  یفکر هم چنان منطق  نیزن بود. متأسفانه ا  دنیفهم

انکارش کند. فقط دراثر آن در خود   توانستیکه نم  دیرسیم

 .مچاله شده بود

درنگ   ی الحظه   سشان ی رئ  یبه احترام سؤال و نگران  دیشا  ودود

بلند شده   شیاز جا  ”ضیباباف“بود تا برود.    دهیکرده و بعد چرخ

 :بود

. ی اومدیم  دیاوضاع و احوال نبا  نیتو اصالً با ا  ودود کجا؟ -

برات مرخص  ی موندیم باز  اومدکردمیرد م  یخونه    ی . حاال 
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 ی گفتم بمون. اآلن کجا سرتو انداخت   ،یجنگلبان  مونمیم  یگفت

 !؟ی ری م ی دار نییپا

 .جنگل -

را تکرار کرده   نی ا  ی جوان دوباره با همان لحن و حالت قبل  مرد

  ک ی اند تا فقط  شده بود که کوکش کرده   یبود. مثل عروسک

 !واحد را تکرار کند  ی کلمه

. باشه هم ستی! گشت الزم ن نمیبب  نیبش  ایجنگل، جنگل! ب -

 .رمیمن م ره،ی افرا م

بود، ودود هم انگار به   ختهیر  رونیرا ب  تشیکه عصبان  اهللض یف

 حوصلهی خسته و ب  یو لحن  بار با نگاه  نیخود آمده بود که ا

 :بحث کردن گفته بود ی برا

 .ول کن، بابا! خوبم من -

 :کرده بود ینچ  انسالیم مرد

 !ودود -
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 .معطل مانده بوددر ول ی مرد جوان بازهم جلو و

  ح ی. به دل او اگر بود، ترجکردیوامانده به دو مرد نگاه م  افرا

تا    افتادی موقت خودش هم دنبال او راه  ودود برود. آن   دادیم

پا شو برو! “که:    زدی بتواند سر حرف را باز کند. عقل اما تشر م

راهشو   یحالیب   نیبا ا  خودی. بنجایهم  مونهیپسره م  ی تو بر

معطل مثل ودود ول   یو دل ول  عقل بحث    ”بره جنگل.  کشهینم

. پس زن منفعل نشسته بود، دی رسینم  ییمانده بود و به جا

نم  کار  تنها چ  کردیفکرش  تمام وجود   ی زیو  با  و  هنوز  که 

 .حرف زدن با ودود بود خواستیم

از در    است،ستاده یطور ابود مرد جوان همان   دهیکه د  اهللض یف

 :نرمش درآمده بود

بش  ایب - د  هی.  نیفعالً  .  ی برچوب  ی برا  آنیم  گهیدو ساعت 

 .باهاشون برو ناظر باش
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چند درخت    شهیهرحال جنگل همبود. به  ی روند عاد  کی  نیا

 داران ی خر  ا یها  هنوز سرپا داشت که کارخانه  ی داده بزرگ جان

که مجوز برداشت چوب داشتند، خواهانشان    یو کسان  گرید

ا در  جنگلبانبرداشت   نیبودند.  نظر  تحت  که  صورت    یها 

 درختا  ها حضور داشتند تدو نفر از آن  یکیاغلب    گرفت،یم

مناسب را نشان دهند و شاهد و ناظر قطعشان   ی هادرخت   ای

 .باشند

 ن یهم  ی مانده بود. برا  نیناصر چرک  ی اما دلش از ماجرا  ودود

 اهلل ض یبه ف  شی پ   ی هاتر از مرتبه جمعپوزخند زده بود و حواس 

 :شده بود رهیخ

 .بره باهاشون ادیاون که در تخصص ناصره! بگو ب -

 :زده بود  شیصدا زدهرتیمات مانده بود. ح ”ضیباباف“

 !ودود -

 .نمانده بود گری او د یول
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مرد جوان ناراحت   یزباناز تلخ   ادیبود. راستش ز  ده یلب گز  افرا

به بود!  باانشده  حتا.  بود  گفته  راست  ودود    حال ن ینظرش 

ب ف  یحرف  چی ه  یخودش  به  کردن  نگاه  بدون  که    اهللضیو 

مان منتظر  بود،  به برافروخته  ودود  شود  مطمئن  تا  بود  ده 

 !استدور شده یاز جنگلبان یکاف ی اندازه 

ازش خواسته بود   یبا بدخلق  اهللضیبعد ف  ی ا قهیدق  کهن یهم

 :، ازخداخواسته برخاسته بود”پسره  ن یا“برود دنبال 

 .باشه -

ز  یول بود  کرده  فکر  در  زده   ی ادی دم  با  هول  پس  است. 

درحال  یدستپاچگ م  کهی و  را  مرد به  د،یجوی لبش  طرف 

 :برگشته بود انسالیم

 برا برم؟ پس... نمونم با چوب گمیم -

ب  اهللض یف  تا باال  بگو  ندازد یچانه  ا  دیو  را    نیکه خودش  کار 

افرا   دل  کرد،  تو  کیخواهد  باز  و  آمده  باال  شکمش   ی دور 
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ا ترس  از  بود  کرده  را جد  کهن یسقوط  مرد حرفش    ی نکند 

انگار احتمال    دیو بگو  ردیبگ بمان! بعد هم مکث نکرده بود. 

تعارف   بتبه خودش با  کهیشود که درحال  مانیاو پش  دادیم

وقت مسخره  م   خواستینم  یاش  ناسزا  از   گفت،یبماند  فوراً 

 .زده بود رونی ب یجنگلبان

. ودود کردی م  بی سر داشت او را تعق  ک یحاال  از آن لحظه تا    و

بار خواهش کرده بود   نیزده بود. چند  شیبار صدا  ن یرا. چند

 ح یبار بهش گفته بود توض  نیبماند تا با هم حرف بزنند. چند

افزوده بود   شیهامرد جوان فقط به سرعت قدم   ی. ولدهدیم

. فقط  کردیهم نم  ثمک  ی اافرا لحظه  ی تا نشنود. حتا به صدا

م  کبارهی.  رفتیم عوض  را  گام  کردی راهش  بلندتر   .

عج داشتیبرم مقاومت  کم  ی بی.  دربرابر  درنگ.   یداشت 

 .بسته بود یگاردش را حساب

او را    گر ید  نیا اولش بغض بود.  به تنگ درآورده بود.  را  افرا 

 ش ی بار محتاط و دورگه صدا  کی هر چند لحظه    کرد،ی دنبال م
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  گر یدفعه د  نیکه ا  ی دیو ناام  د یام  نیو هر بار قلبش ب  زدیم

برم   ستدیایم م   گردد،یو  کمخوردیتاب  بعد  گر.    اش هیکم 

دستش را بند بند    بود،گرفته بود. خود را به مرد جوان رسانده  

و او    ”لحظه ودود!  هی  سا یدِ وا“بود:    د یاو کرده بود و نال  ی کوله

بند کوله را رها کرده   دوارانهیقدر مکث کرده بود که افرا امآن

وقت ناگهان دوباره راه افتاده شده بود و آن  حیتوض  ی و آماده 

 .سر گذاشته بودپشت ری بود و زن را مات و متح

که به خودش   نشی خشمگ  ی . آن روسوختیافرا داشت م  حاال

م گرفته    داد،ی حق  را  سرگردانافسارش  ساعت  چند    ی بود. 

دل دنبال  روز  چند  بود.  درآورده  را  پدرش  او    ،ی اهیسسر 

مدست  ،یمردگدل  زدن  تقص  انیوپا  و  گناه  و    ریاحساس 

از سرش هم گذرانده   چ،یوهمه صبرش را از لبش که ههمه 

ثان  ش یهانهبود! گو بودند. هر دو   ی بار جلو  کی  ه ی گر گرفته 

 ک ی شدت تحراعصابش بهنکشد.    غیتا ج  گرفتیخودش را م

 .رفتیازش م ی و احتمال هر کار دیلرز یشده بود، م
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جان تحمل نداشت. خود ودود   گر یفقط افرا نبود که د  نیا  یول

چطور هنوز سرپاست! فقط   دانستی بود. او اصالً نم  ن یهم هم

. و فتدیاز پا ب گذاشتی که نم دیجوشی م شیهادر رگ  ی زیچ

حس نامعلوم دست از جوشش   نیمرد جوان مطمئن بود اگر ا

 .خواهد خورد نیزم هیثانبردارد، به

درخت که    عالمهکی  انیوسط جنگل. م  خورد؟ی م  نیزم  کجا

 ک یاز    دانستی. فقط م دیدیرا م  ن یکرده بودند. فقط هم  ز ییپا

.  دارد ی رمها قدم ببوته  ن یو دارد ب  استده یکش  نییپا  یراه فرع

به کدام سو   یب یسراش  نی. از ادانستیراه حاال کجا بود؟ نم

اطراف   ی صداها  ی حتا گوشش رو  گری. ددانستینم  رفت؟یم

 .دیآی شارش آب م ی که صدا  دیشنیهم بسته شده بود و نم

  یی هابلند آهنگ   اریبس  ی خاطر صدابه   دنشینشن   ن یا  درواقع

که   جمجمه دنگ   آمدند،یم  یکییکیبود  به  اش دنگ 

. عادت نداشت در  شدندی دانه پخش و رد مو دانه  دندیکوبیم

 ی صداها   دنیشن  ی برا  ش یهابگذارد. به گوش  ی جنگل هندزفر 
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ن   ا یگوش کند،    ی آهنگ  خواستی داشت. اگر هم م  از ی اطراف 

هندزفر  نآ بدون  م  ی را  از    ای  کرد،یگوش  از    یکیفقط 

  ی هاقدم  ی روز اما چنان صدا. امکردیآن استفاده م  ی هایگوش

افرا جانش را گرفته بود که    ی هاافرا و خواهش   ی هاافرا و نفس 

به   فهیانجام وظ   ی عادتش شده بود. از اولش هم برا  الیخیب

 جنگل نزده بود. فقط خواسته بود فرار کند.  

صداها  را  فرارش  که  حاال  خدشه   ی و  مافرا    کردند،ی دار 

به موس  ی زیچچه بردن  پناه  از    ی بود؟ هر دو گوش  یقیبهتر 

ها فروکرده بود و ولوم را هم تا آخر باال  را در گوش  ی هندزفر

ا بدون  بود.  مبداند خواننده   کهنیبرده  بدون   ند،یگویها چه 

.  مقصدیداشت. بیفقط قدم برم  خوانند،یبفهمد چه م  کهنیا

قبر   ی رجا. تا توادامه دهد؟ تا ه   ختن یبه گر  خواستی تا کجا م

دور شود. چرا؟    شد،ی م  کش یاز او که نزد  خواستی اصالً! فقط م

را هم    نیبشنود؟ حتا ا  خواستی چرا نم  داد؟ینم  یچرا فرصت
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. بسش دیترسیم   شتریب  دنید  ب یفقط از آس  دی. شادانستینم

 . نبود؟ گریبود د

ودود   ی هاکه در گوش  یکینامفهوم موز  ی صدا  توانستی م  افرا

به او    یبود که وقت  یاپیپ  ی قهی را بشنود. چند دق  زدی م  ادیفر

م  ی هاضرب  ی صدا  شد،یم  ترک ینزد را  و دیشنیمختلف   .

فرار ودود به   نی کرده بود. هم  اشوانهید  ش یاز پ   ش یب  ن یهم

برود؟ تا کجا   خواستی تا کجا؟ تا کجا م  ؟یآهنگ. چرا؟ تا ک

 جان داشت برود اصالً؟  

حاال    د؟یرسینظر م به   حالینبود که صبح ب  یمرد همان  نیا

انگار   خت،یگریو ازش م  دیدویشده بود! چنان م  ی ری عجب ش

که نبود. بود؟ نه، نبود. او فقط خسته بود.   ویبود! هه! د  ویافرا د

 همه تحمل خسته بود.از آن 

که چهار روز تمام درونش را    ی ای زاری از خودب  ،ی از خودخور 

طور که . همانزدیبر  رونیب  خواستیبود، خسته بود. م  دهیجو

افرا فقط م  یعل   رون یرا ب  یخشم  خواستیفوران کرده بود، 
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. کردیم  وانهیخودش را د  که از خودش داشت و داشت  زدیبر

م ن  غیج  خواستیفقط  آن  به  داشت   ازیبکشد.  داشت. 

 .سوختیم

نم  یول نمماندی ودود  گدیشنی.  هم  ودود  بود.   ری .  خودش 

را    یخانومنتوانسته بود خانه را تحمل کند. نتوانسته بود گل

پشت چشم نازک    ی برا  یفرصت  چیکه باوجود حال بد پسرش ه 

و   به  نیا  هکنیا  ی ادآور یکردن  او  آن  حال   ی کهیزن“خاطر 

از دست نم  نیاست و نفر  ”ارهیپت را  افرا  تحمل    داد،یکردن 

ترج بود سر کارش حاضر شود، که کاش   حی کند. پس  داده 

فقط   گذاشتیو نم   کردی کار م  اشی ! کاش عقل لعنتشدینم

پناه ببرد که احتمال   ییاز دست جو خانه به جا یخالص ی برا

 !بود ار یافرا در آن بس دنیحضور و د

که عقل    گفتی خانوم نم! عقل؟ او که عقل نداشت! مگر گل هه

 ندارد؟ مگر ثابت نشده بود که حرفش درست است؟

 ...آخ
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دن  ودود خورد.  م  ایتلو  سرش  و دیچرخیدور  داشت  تهوع   .

بدتر  کرده بود،    نیرا سنگ  شیهاآهنگ که گوش   ی صدا  ی بلند

ا نشسته    اشیشان یپ  ی . عرق سرد روزدیحال دامن م  نیبه 

 خ یقلبش،    دنی افتادن و باال پر  نییبود. درونش اما با هر بار پا

 .شدیو داغ م بستیم

 :خواند صالی با است ”یاب“ کهن یا تا

 ” غم گذر کرد نیسالم از ا شهینم“

تفنگش را سر دست آورد، لرزان اما محکم او را    ستاد،یافرا ا  و

 :دیکش غیج ان ینشانه گرفت و با تمام تمام تمام جانش گر

 !ی ودود انـــــار -

 ی قدر بلند، که حتا از پس صداقدر بلند بود، آنآن   شیصدا

تو آهنگ  بلند  ودود   ی هاگوش   ی واقعاً  برآمد.  جوان  مرد 

است. فقط  ه رفته نشان  شیسواو سر سالحش را به  دانستینم

  ش ی هابلند باعث شده بود قدم   ار یبس  ی رعادیآن صدا زدن غ 
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انگار  به که  شوند  متوقف  چنان  طلس  کبارهیناگاه    ی مبا 

 .اش کرده بودندمجسمه 

 ”یستیآسون و تو ن شکنم یم دارم“

بود   ستاده یزنان پشت به افرا اودود نفس   خواند،ی هنوز م  ”یاب“

 :دیکشیم غیتمام تمام جانش جو افرا دوباره داشت با تمام 

 ،ی نشنو   ،ی. اگه نمونزنمتیم  ی بردار   گه یقدم د  هیاگه فقط   -

مزنمتیم ودود! زنمتی.  بده  گوش  و  بمون  بمون.   .

قاتل،   شمی! بمون و گوش بــده! وگرنه من م؟ی شنــــویم

و خودتو... خودتو...    یکنیمقتول. وگرنه منو قاتل م  یشیتو م

 ...خودِ

و همزمان هق    دیکش  غیجمله را ببندد که دوباره ج  نتوانست

 .زد

 ی دو کلمه   حالنیبود. باا  دهیهمه حرف را نشندرست آن   ودود

فعل    ”مقتول“و    ”قاتل“ به  توانست  دهد.    ”یشیم“را  ربط 
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دو   ی و وقت  دیرا کش  اشی رهندزف  می. سدندیباال پر  شی ابروها

افتادند، انگار   نیی آمدند و پا  رونیب  ش یهاآن از گوش  یگوش

شد که    متوجهشدند که ناگهان    دنیقادر به د  زی چشمانش ن

راش عمردار آشنا. مغزش    کی.  استستاده یا  ریراش پ   کیرو به  

 .دیسوت کش

خواست بچرخد تا   ی. ودود با گنگزدی . هق مکردی م  هیگر  افرا

از س  ی معنا نگاهش  بفهمد که  را  و مقتول   ی غار  یاهیقاتل 

.  دیکرده بود. چرخ  یکوه را خال  یگذشت که دل سنگ  یعیطب

. افرا را دی . و دستادیبه غار ا  رخم یپشت کرد و ن  ری به راش پ

محوطه  دید در  آن   ی که  قدم  چند  اطراف،    ترطرفصاف 

ابهاسلحه  نشان  ستادهیدست  را  او  زد.  و  لبخند  بود.  رفته  ه 

معنا به در  ی سرعت  را  مقتول  و  درحالافتیقاتل  هنوز    کهی . 

  ن یا  د،یشنیم  ی هندزفر  ی هایوزوز آهنگ را از گوش  ی صدا

 :افرا برداشت ی سورا به  شیهابار قدم 

 !م؟یستیاآلن ن یعنی -
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  ی ودود   نی. ادیبر  شی کلمه صدا  یواقع  ی خفه شد. به معنا  افرا

ا ناگهان  داشت   ستادهیکه  و  بود  گذاشته  کنار  را  فرار  بود، 

به به او،  مطرف  اسلحه  نوک  به   آمد،ی طرف  نظر  ترسناک 

مدیرسیم مگر  آدم  کی در    شدیم  شد؟ی.  و    ده یترس  یآن 

از   ی ارو شود و با چهره به آن   رون یاز ا  شتریب  بی از آس  زانیگر

ساند؟ و  سرد خود را به سر اسلحه بر  یو چشمان  یحس خال

 و ترسناک نباشد؟ فتد یب یاتفاق نی چن شدی مگر م

آن  کهن یهم پ ودود  س  شیقدر  که  جا   اش،نه یآمد    ی درست 

هق از  نفس افرا با سکسکه و هق   د،یقلبش به سر تفنگ چسب 

و  دیپر  رون یب  شیگلو لرزان  دست  از  داشت  سالح   .

آن را   ی که ودود محکم نوک لوله   دیلغزیزن م  ی شدهجانیب

 :قلبش نگه داشت. پوزخند زد ی رو   ش،یسر جا

قدم   هیاگه    یفکر کنم گفت  یول  دم،ی قدم؟ درست نشن  یگفت -

 ؟یزنیقدم برداشتم! نم همهنی. خب؟ ایزنی بردارم م گهید
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ته  افرا مرد  یقالب  بود.  دوقدم  ی کرده  در  درست   یکه  و 

  آمد ینظر مو شکسته به  یلبود، چنان خا  ستادهیا  شیروروبه 

 ...ی. و راستکردیم اثریبه مرگ را هم ب د یتهد یکه حت

مگه “آمد که ودود در جوابش چه گفته بود. گفته بود:    ادشی

بود    نیمنظورش قاتل و مقتول بود. منظورش ا  ” م؟یستیاآلن ن

هم افرا    ش یاست. حاالاست. کشته شده هم مرده   شی که حاال

نظر گلوله و مرگ مسخره به   دیتهد   گریقاتل است و او مقتول. د

 !آمدیم

. جانش انگار از حسیخسته. ب  ی شد. خسته. خسته   توانیب

 :بود. اشکش افتاد ختنی درحال فرور شی پاها

 .حرفامو ی بشنو دیبا -

 شتره؟ ی ب ی حرفاتو؟ منظورت دروغا -

 ...آخ
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 ی بود، طور  ستادهیگلوله ا  ی که جلوترسناک باآن   ی به یغر  نیا

و داغ از ته تفنگ    زی ت  ی زی کرده بود که افرا حس کرد چ  کیشل

بود که   زی آماست! طعنهبه قلبش فرورفته و آن را سوراخ کرده 

گلوله دم  هردوشان  قلب  و  بودند  هم  تفنگ.   کی  ی مقابل 

او را زده بود که افرا    یبود که ودود با همان کلمات  زی آمطعنه

 .خود تکرار و مشق کرده بود ی ها را براچهار روز تمام آن

 .. مقتول. دروغ قاتل

.  دیشد. دوباره خشم شد. لرز  داری. دوباره بدیدوباره خروش  افرا

م  ی ااسلحه  رها  دستش  از  داشت  سفت   شدیکه  دوباره  را 

مرد جوان فشرد. ضامنش را    ینه ی . نوک آن را به سدیچسب

 :بود غشیج ی دوباره  شیکرد صدا کیآنچه شل  یول د،یکش

 !مم! دروغ نگفتـــهخفه شـو! خفه شـو! من بهت دروغ نگفته  -

رگ   آنچه چون    ی جار  شیها در  خون.  نه  بود  ماگما  بود، 

. کردی تمام تنش را حس م  دیو شد  عیوضوح داغ شدن سربه
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گلو بود.  شیو  برداشته  تمسخرآم  یوقت  خراش  حالت   ز ی آن 

را به برق خشم در نگاه ودود داد، افرا با سر تفنگ به   شیجا

 :عقب هلش داد

 !آدی از دهنت درنم یچی! هیگی نم یچیه -

 :دیکش غیج

 !ودود ــــــنی! بشــنیبش -

را نه. با هر دو دست    ی خورد، اما قدم بعد  ی سکندر  یقدم  ودود

نتوانست آن   گری که افرا د  دیاسلحه را چنان سفت چسب  ی لوله

و   یمرد جوان بکوبد. با آن بدحال  ی نهیرا پس بکشد و به س

به دستانش داده و موفقش    ی اد یخشم قوت ز  اشی دگیپررنگ 

 .را آچمز کند  یفوران ی کرده بود تا افرا 

پشت  زن نبود.  خود  به  جاما  م  دیکشیم  غیهم  : گفتیو 

قدر قدر، چه قدر، چه با آن حالش معلوم نبود خدا چه   ”.نیبش“
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از خود و از    خودی ب  ی که دست افرا  خواستیخاطر ودود را م 

 !رفتیماشه نم ی جا روهمه 

افرا. آن   مغلوب او بود، خود  و    د یکش  غیقدر جنبرد هم خود 

  ان ی. طغ دیبر  کبارهی.  دیتقال کرد تا باز ودود را هل دهد که بر

تبد ناگهان  گر  لیخشمش  انفجار  زانوها  هیبه  خم   شیشد. 

همان ذکر  شدند.  که  دروغ “ ذکر    ،”نیبش“طور  بهت  من 

پس    شتری بهرچه    شیو صدا  کردیهق تکرار مرا با هق  ”منگفته

آن  رفت،یم و  انداخت  جا  را  بضامن  نشست  ته   کهنیایکه 

 .تفنگ را رها کند، خودش شد

را    یرانیح  شدی خشم بود. اما حاال در نگاه ودود تنها م  اولش 

طور که افرا ته  . هنوز سر اسلحه را نگه داشته بود، هماندید

انگار زن و مرد جوان بند آن تفنگ بودند   یبیطرز عج آن را. به

  د کری م  شی شده رهامسخ  ی ستادهیزنده ماندن که نه آن ا  ی برا

ا نه  جانش    ی اهشدجلوخمبه  ی نشسته   نیو  تمام  با  که 

م  ستیگریم چنان  لحظات  ستیگری و  بار  هر  طول   یکه 



1654 
 

گ  دیکشیم بازدم  اش فشرده درهم   ی نه یس  ی تو  رکردهی تا 

داشت    ی که انگار درد  کردیم  هی. افرا چنان تلخ گرزدیبر  رونیب

نبود که    ی زیحال چ  نی. و ادیخز ی م  شیهارگ  ی مثل مار تو

 .تحملش کند ایودود بتواند درک 

شده بود. چطور   دیسف  دِیکل از کار افتاده بود. سفبه  مغزش

  قدر ن یا  ”ایمرد دن  نیبهتر“زن دورو، زن دروغگو، زن    شدیم

بگر بگو  دیصادقانه  نگفته  دیو  پس  دروغ  بود؟  نگفته  است؟ 

برادر اوست،   کردی که ادعا م  ی مرد   ی دوم شناسنامه   ی صفحه 

خشم،   ه،یگر  نی دروغ گفته بود؟ پس ا  گفت؟ینبود، چه م   یلو

ا بودند؟ تک  ی برا  صالیاست  نیالتماس،   ی هارگیتک موچه 

 . چه خبر بود؟ دیکش ی گرمغز ودود را انگار دست شکنجه 

د  تیدرنها  و د  گریسر  سر  اسلحه،  ن  گریاالکلنگ،    ز یماجرا 

  ص یفرقشان را تشخ  توانستینشانده شد! ودود نم   اینشست  

م به  خودش  بود    لیدهد.  نشسته  از   ایخودش  جان  فقط 

 توانستی آوار شده بود؟ ودود نم  نی زم  ی رفته و رو  شی پاها
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تشخ  زیچچ یه م  ص یرا  فقط    کیمثل    دانستیدهد. 

مقابل  کی  مثل  ایسنگ  تخته  شده  نِینشمجسمه  است. زن 

 .نیهم

شا  ها،قهیدق   ها،ه یثان  ”نی هم“   نی هم  و ساعت حت  د یو  و ا  ها 

  ی و ودود خال  ان یگر  ی . افرادیها طول کش ها و سالروزها و ماه 

ها گذشت تا زن قدر نشسته و ساکت ماندند که انگار قرن آن

ها بگردد  و دنبال کلمه   د یایبرب  اش هیباآلخره توانست از پس گر

 .هاشروع حرف ی برا

 کدام چ یه  کدامشانچ یه  گریمرد جوان چشم دوخت. حاال د  به

مرده    ی ااز دو سر اسلحه را در دست نداشتند. تفنگ مثل الشه

 هاقه یدق نیودود آنجا بود. تمام ا حالنیافتاده بود. باا نشانیب

ر اشک  افرا    شیهاختنیبه  بود.  نرفته  و  بود  کرده  نگاه 

ا  ص یتشخ  توانستینم که  است    نیدهد  بد.   ایخوب 

ماندنش دل خوش  به  ایودود بترسد  ی هااز چشم دانستینم

 .ممکن نبود  صشیکند. تشخ 
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سر گذاشته بود حاال که انفجار خشم و غم را پشت   نیا  باوجود

به هعقلش  بود.  افتاده  نم  زیچچ یکار  ا  دانست،یرا  را   نیاما 

خ   دهیفهم و  به سکوت  اگر  که  بود  دانسته  ادامه    اشیرگی و 

  ی و با پوزخند  شودی م  دیدهد، مرد جوان باآلخره خسته و ناام

ادامه    زشی و دوباره به گر  گذارد یافتاده را به حال خود م  ی او

شده بود انگار    ی جور  کی. اصالً  آمدندیها نمواژه  ی. ولدهدیم

 ی اصفحه   ی رو  ی مواز  ی شده بودند به دو نقطه  لیجفتشان تبد

 . دیسف

هم  ن،یهم فقط  دننیو  انگار  جنگل  ییای.   ،یدرخت  ،ینبود. 

  ی رینبود. تصو  ی زیچچ یانگار ه  ،یراش  ،ی غار  ،ی ادچشمه یسف

بودند که  یخال ینبود. دو تا نقطه  ی انبود. کلمه یینبود. صدا

 !با وجود خود و با وجود هم چه کنند دانستندینم

 .بمانند طورنی ا شدینم یول

گوش افرا زمزمه    ی تو  ب یاز غ  یهجمله را انگار ذهن آگا   نیا

ف“ بود مثل دستور    ی زی کرد. چ ساده و    ی اجمله  ،”کونیکن 
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به    ییکه راز کل خلقت را در خود جا داده بود. صدا  تکلفیب

گفت   کلمه  ” دیبمان  طور نیا  شودینم “افرا  ناگهان  و و  ها 

برگشت و او   شی ور شدند، صدا به گلوها به لب زن حملهجمله

شد    لیجان و هنوز زنده تبدسخت  یبه درخت  ی خال  ی ااز نقطه 

 :خود دفاع کند! گفت ی از آبرو خواستیکه م

 .مبهت گفته زو ی چمن همه -

باا  یخوب  شروع  صدا  حال نینبود!  و    شدهیتودماغ  ی هم 

 گر ید  ی نقطه-زن را آشکار کرد و هم مرد را    ی برداشته خش 

آورد. تا نگاه ودود    ”وجود “به    ”عدم “از    - را  یخال  ی صفحه   ی رو

 :تکان خورد، افرا هول زد یکم

م - همه گمی راست  آخر  و  اول  من  گفته   زو یچ.  و  بهت  م 

 .نحرفامم دروغ نبوده  کدومچ یه
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الل مانده بود،   یکلمگی زن از ب  ش ی پ  ی اقهیشد! اگر تا دق  بدتر

تالش    ی جه یحرف بزند. نت  توانستی ها نمحاال از هجوم واژه 

 .ودود بود ی خفته ی شدن اژدها داریهم ب  اشهودهیب

مرد جوان برگشت، برق خشم   ک یو تار  یخشم به نگاه ته  برق

طور خود را به آب و آتش زده بود  . زن آن ی د یناام   ی و سرما

او ودود را چه فرض کرده بود؟    د؟یرا بگو  هانیکه باز فقط هم

م  او   کردیاحمق؟! فکر  نگفته،  تکرار کند که دروغ  اگر فقط 

افرا هم مثل گل  ن یهم  کند؟ ی باورش م را  بود، نه؟  او  خانوم 

حق . و حکماً  فهمدینم  چیکه ه  دیدیم  یاحمق  ی جوانک ساده

  ک ی با دو زن بود که اگر نبود او حاال آنجا ننشسته بود تا تکرار  

 !را بشنود  دهیفایب ی جمله

چنان  تمام خود.  از  نفرت  نفرت.  شد  به ودود  دلش  هم که 

 .دیچ یپ

خ  ستادیا  ش یزانوها  ی رو افرا  و    زی که  را   اشقه یبرداشت 

داشت از   گرید  داره یگر  ی چرخه   ن یبس بود. ا  گر ی. ددیچسب
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خواننده   ی صدا  کهی ! درحالشدی دار مو خنده   گذشتی حد م

  ر ی ودود و مانده ز  ی هااز شانه  زان یآو  ی هندزفر  ی هایاز گوش

 انصورت مرد جو  ی تو  شد،ینبض پخش م  کی دستانش مثل  

 :گفت

 .سایوا -

بلند و ه  شیصدا به دو  زدهجانیبلند شده بود،  . تندتند سر 

 :طرف تکان داد

ن - فقط  خ  دیبا  ی چطور   دونمیم من  بگم.  وقته   یلیبهت 

. حتا اون دفعه  ی چطور  دونمینم   یبهت بگم، ول  نویا  خوامیم

نشد.    ینشد. ه  یشروع کردم، ول  میمی تیاز اول شروع کردم، از  

به  قضاما  کرد  ی اونجور  هی خدا  فکر  دروغ ستی ن  ی که  من   !

شده نگفته جدا  ازش  من  زندم.  هم  با  ساله  دو  ما    ی گم. 

ممیکنینم راست  ودود  مگمی .  راست  کن  باور  علگمی.   ی. 

بابا  ن  ی ول  نه،یَآر  ی پسرعمومه،  تو ستیشوهرم  اسمش   .

ما... ما دو ساله جدا   یشه، ولمه، اسمم تو شناسنامهشناسنامه 
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 نی . ببمیسقف نبود  هی  ری . دو سال حتا زمیستی. با هم نمیشد

 ... هنوزمینکرد  شی فقط... فقط هنوز رسم

ثان  چند من  ی اهی صدم  به  براکه  گذشت  افرا  ودود   ی ومن 

شود. چه    ترجیو گ   ج یبود تا گ  روز م ین  کی  ی به بلند   یفرصت

چه   زد یو نم  زدیها که محرف   ن یا  ی معنا  گفت؟ی داشت م

 بود؟

م. رو قبالً بهت گفته   نا ی. اشی من دادخواست دادم، دو سال پ -

م. من دادخواست دادم گفته  یم، ولبهت گفته   گه یجور د  هی

عل   ی برا وک  یطالق.  داشت.  وک  لیقبول  گرفتم.    لیگرفت. 

. تو تیرفت مأمور  یطالق وکالت تام داشتن. عل  ی برا  الیوک

بعض یدونینم که   نی جور  هی.  مدتنیطوالن  تاشیمأمور  ی... 

 ال ی هم نبود. وک  ی از یباهاش تماس گرفت. ن  شهینم  جورهچ یه

م ولکردنیکارامونو  با  ی.  . دادمیم  ی باردار  شی آزما  دیمن 

 ..دادم. دادم و گفت... گفت
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  شی پ  ی قه یپنج دق  نی! هم آورد؟ی اشک را از کجا م  همهن یا  زن

باران ناگهان   نیکرده بود؟ حاال ا   ه یگر  ایدر  کینبود که قدر  

 صورتش راه گرفته بود؟ ی چطور رو

 ...م. مثبت بود. حامله بودم. بچهگفت مثبته  -

م  زن هق   توانستیچطور  تکه دوباره  هنوز  کند؟  از   ی اهق 

 !جگرش مانده بود مگر؟ 

کم داشت سوختن جگر خودش را و ودود کم   زدی هق م  افرا

با هر بار نفس کم آوردن   کردی . داشت حس مکردی حس م

 ن ی دوباره دم گرفتن، ا  ی از عمق جانش برا  ی افرا، با هر تقال 

شده    یکی. انگار با زن  شودیاز جگر اوست که کنده م  ی اتکه

 .بود

او نداشتند،   راهنی نگه داشتن پ  شتریب  ی برا  یافرا جان   دستان

 کهن یکند و او برود. پس با ا  شی رها  دیترسی. م دیترسیاما م
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آورده کمرش خم هجوم همزاحم دوبار   یلعنت  ی ه یاز شدت گر

 :و گفت  دیخود را باال کش شد،یم

 لش ی. کار وکی چطور   دونمینبود. بهش خبر دادن. نم  یعل -

 ..خاطرطالقو گرفت. به  ی بود. بهش رسوندن و اونم... اونم جلو

 ی دردش از آن سوزش ناگهان  ی زدیخنجر به قلب زن م  اگر

افرا چنان فشرده شد و سوخت که ودود را   ی نه یکمتر بود. س

خاطر به“:  دیبگو  خواستیرها کرد و به خودش چنگ زد. م

زبانش شده بود چوب خشک    ی ، ول”خاطر بچه بودمن نبود، به

 .سوختی و قلبش از حس حقارت م

  ده یکه فهمبا آن  ست،ین  یکاف  ی عل  ی برابود    دهیکه فهمبا آن 

 ی ادآوری  شهیهنوز و تا هم  ت،س ین  یکاف  شیهم برا   یبود عل

لغو   ل ینبود، دل  ی و تلخ که نفر اول نبود، کاف  یم یحس قد  نیا

از آن -  یبود که از عل  یزخم  نی تربزرگ   ی ادآوریمتارکه نبود،  

 .خورده بود -گناهی مرد ب
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از شدت درد آمده و ردشده را رها کرد و    اشکرده ی خال  تن

با  شی پاها  ی رو بود.  تار  کرد.  نگاه  ودود  به  بهش    دینشست. 

و   دیرا به او بگو  زیچبه خودش قول داده بود همه  گفت؟یم

 ق ی حس عم  نیشامل ا  زیچهمه   ا یآ  ی خودش را خالص کند. ول

 شد؟یحقارت هم م

 :اشکش همزمان شد دنی شدن دهانش با چک باز

 تونست ینم  ی. ول میخاطر بچه برگردبه  میبتون  د یکرد شا  فکر -

 تونستیافتاده بود. نه م  ریگ  ش یکوفت  تی. تو اون مأمورادیب

باآلخره باهاش    ی جور  هی  ایبهش زنگ بزنم    تونستمینه م  ادیب

قبل توافق  طبق  بذاره طالقمون  تا  کنم  بره.   شیپ  یصحبت 

 .رو هوا  ندکردن طالق مو  یو رسم میو حرف نزد ومدین

نشستن ودود بود. هنوز   کبارهیصحبتش افتاد از    نیکه ب  یمکث

ه جوان  مرد  شعله  چینگاه  جز  نداشت  خود  و    ی ادر  گنگ 

شعله که  خ  ی ناشناس  او  اخم  به  افرا  نبود.  و    ره ی خشم  شد 

 :لرزان زد ی لبخند
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.  نیفهمینم  کدومتونچ یه  نوی مادر بودم. ا  یداغون بودم، ول -

نم  کدومچ یه مردا  بچه نی فهمیشما  نتونستم  من  بکشم .  مو 

م چون مادر بودم. نتونستم افتاده بمونم چون مادر بودم. بچه 

 ..شدی زرگ مداشت تو شکمم ب

رو  دست سو   ی که  آن  به  هم  ودود  نگاه  گذاشت،  شکمش 

دهد   صی از تنش گذشت که نتوانست تشخ ی شد. لرز  دهیکش

از احساس   ایبود    ی دربرابر عظمت مادر  اشیاز احساس کوچک

ا  یبزرگ به  که  به  نیبود  شامادرِ  داشت!  از    دیخصوص  هم 

 ی احسادت بود. در آن بطن که افرا بهش چنگ زده بود بچه 

بود نه او! لبش از    ”ایمرد دن  نیبهتر“  ی بود که بچه  هرشد کرد

مرد   نیبهتر“اش بود؟  جمع شد. شوهرش بود؟ پدر بچه   ی زاریب

 ی بود که حتا وقت  یشانس لعنتخوش  کیبود؟ نه! فقط    ”ایدن

مادر کاشته    نیکه در دل ا   ی اشود، بچه  یقرار بود رفتنش رسم

 !کرد یم یبود، ماندنش را حتم



1665 
 

فشار بغض را شکل   یبغضش گرفت؟ ودود درکمال شگفت  چرا

 !حس کرد شیدور گلو یدست

کنه.   یزندگ  خواستی م م. بچهخوردیم داشت تکون مبچه -

 ییجا  هی. پس از عموم خواهش کردم  خواستمیمنم... منم م

کنه. حاال که پسرش   دایو خونه پ  دور از شهر و تهران برام کار

گرفتم    میتصم  م،یکن  ینبود تا بتونم ازش بخوام طالقمونو رسم

فراهم کنه که    برام   دویجد  یزندگ  هی  ی از عموم بخوام مقدمه

عل برگشتن  تا  تنها   یالاقل  بچه   ییبه  کردن  بزرگ  تنها  م و 

عادت کنم.    یی. اومدم که به تنها نجایعادت کرده باشم. اومدم ا

 .نشد. نشد ی اومدم که... ول

پا  نیا  باز از  داشت  که  بود  تازه  باال   ی هاپلک  نییاشک  زن 

 :افرا زل چشمان ودود لب زد آمد؟یم

 .دمینشد چون تو رو د -

 .سوخت ودود
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 :گذاشت هم  ی داغش را رو ی هاپلک  افرا

شدم.   یتموم شد و اومد. از عموم شاک  تش یمأمور  کهن یتا ا -

  ی بابا  یگفت عل  ” به پسرت؟  ی چرا آدرس منو داد“بهش گفتم:  

از   یعل  تونمی نم  رمی . گفت حتا اگه بخوام طالق بگنهیَآر رو 

عل گفت  کنم.  محروم  مهلت   یپسرش  و  زده  حرف  باهاش 

برا تصم  ی خواسته  تا  من  با  زدن  طالقو   ی برا  ممیحرف 

نمبرگردونه نمخواستمی.  تنها  خواستمی.  ماه  چند   یی بعد 

خودش گفت.   ” برادرتم.  گمیم“ گفت    ی. علادیپشتم حرف درب 

 نزده بودم.  یحرف کسچ یآخه من به ه 

ول بود،  برا  هیبا    شوهریب  ی حلقه  یحلقه دستم   هیبق  ی بچه 

نشونه  ی وگیب  ی نشونه براشون  چون   نیا  ی بود.  که  بود 

م. منم گذاشته بشه اونو دست کرده   حمم مزا  ی کس  خوامینم

گفت که من   شدیم  یفکرو بکنن. آخه به ک  نی بودم همه هم 

بودم؟ متأهل؟ مجرد؟   یم؟ من چجدا شده   یشوهر دارم، ول 

  وهیب  دونستمیفقط م   نام،یکدوم ا  دونستمیمطلقه؟ خودمم نم
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تا حرف   مونمیماه م   هیبرادرتم و    گمیم“گفت    ی! علستمین

ب  میبزن برس  میتصم  ه ی  هو   شدینم  جورهچی ه   ”.میدرست 

بچه  شی راض به  ماه  چند  بعد  بره.  رسکرد  مگه   دهیش  بود. 

اونم عل  شدیم تازه   ش،یشناسیرو! نم  یمجبورش کرد بره؟ 

ما عوض   میتصم  یو موند. ول  مونهی. گفت مستدندههی  یلیخ

. میاز هم جدا ش  دیکه با  میتر شددفعه حتا مطمئن   نینشد. ا

ماه کنار    هی  نیو گذروندن ا   شی قرار شد بعد تموم شدن مرخص

 ی . ولمیبنداز  انیرفت دوباره پرونده رو به جر  یپسرش، وقت

سرمون حرف درآورد. پشت  یکدوم... ک  دونمینم   هوهی...  هوهی

 ..ی... علیعل

تکرار   ییها”یعل “ودود    ی برا او  بق  کردی م  که  بتواند   یه یتا 

از همان  جمله ودود  درواقع  نبودند.  مهم  بسازد  را  نشد  “اش 

  ده یافرا را حتا درست نشن   ی هابه بعد حرف   ”دمیچون تو رو د

ماجرا مهم بود،   ”دم یچون تو رو د“افرا بعد از    ی برا  دیبود! شا
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 توانستیهمان جمله و نم  ی وودود نه. او مانده بود ر  ی برا  یول

 .ازش بگذرد

عادت    ییچه بود؟ زن نتوانسته بود به تنها  شیچه؟ معنا  یعنی

را د او  د  دهیکند چون  را چه  او  د  ده یبود؟  با    دنش یبود که 

عادت کند؟ همکار؟ نه. همکار نسبت   یینتوانسته بود به تنها

چن   ی برا  ی امسخره  را    ی ریتأث  ن یداشتن  او  چه؟  پس  بود. 

زده بود؟   سرا پ   شی هاییکه تنها  قیرف  کیبود؟    دهیدوست د

 ...ای...؟ ای

پاگرفته، باعث نفت به آتش تازه  دنی مثل پاش  ی بعد  احتمال 

  ر یاش به قد راش پو قد شعله  ردی گر بگ  شتریشد ودود هرچه ب

به او   توانستیطعنه بزند! مزخرف بود. افرا شوهر داشت، نم

عادت کنم چون تو    ییهانشد به تن“  نیمند شده باشد. اعالقه

داشته باشد.    یقبه عشق و عاش  ی امکان نداشت ربط  ”دمیرا د

طور که در آن سه چهار روز  . همان سوزاندیودود را م   نیو ا

مادرش سوخته    ی هاها و حرف بعد از رو شدن تأهل زن از نگاه 
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  کرد یم  ی ادآوریخانوم مدام بهش  بود. سوخته بود چون گل

است! شوهردار را خورده   ی زن هرزه   کیگول    یکه از سر سادگ 

چند   نیبا سوختن ا  یکوچک  قفر   شی البته سوختن حاال  یول

فکر که حتماً افرا   نیاز ا  سوختی روزش داشت؛ حاال داشت م

 “ ”!استده یدیدوست م کیمدت او را مثل  نیتمام ا

 ” ن؟یهم“

زن    ن؟ی. همشدی بود که مدام در سرش تکرار م  یسؤال  نیا

 دیدی آدم امن م  کیفقط او را    د؟یدی م  قیرف  کیفقط او را  

 ن؟ یهم  ش؟ی هادرددل  ی برا

بود، نه؟ ترسش    ده یچرا ودود دلش را باخته بود؟ افرا ترس  پس

دادن   دست  از  درحد  بود؟  حد  چه  برا  ک یدر  و    ی دوست؟ 

ودود   ی نه؟ پس چرا برا د،یرا بگو قتینتوانسته بود حق نیهم

ها بود؟ واقعاً عاشق  حرف   نیآورتر از اتر و چندش ماجرا بزرگ 

مدت داشت    نیا  ام... واقعاً تمایزن متأهل شده بود؟! خدا  کی
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مانده    اشیه هنوز در ازدواج قبلک  کردی فکر م  یبه داشتن زن

 بود؟

احساس    دیفهمینم   گرید  ودود گرفته   اش قهیکدام  است. را 

. دانستیبود؟ نم  ی زاریبود؟ حماقت بود؟ تهوع بود؟ ب  یسادگ

م احساس  تبد  کردیفقط  وجودش  چرک   ل یکل  به  شده 

دور! چه کرده بود؟   ندازد یخودش را ب  خواستیخالص. دلش م 

دوست بهش    کیعنوان  ردار که فقط بهشوه  یدلش را به زن

 کرده بود، باخته بود؟  ماداعت

 ...آخ

 کرده بود؟  چه

 یدونستیکه نم  ی شد  ی. عاشق زنی . فقط عاشق شدیچی ه“

 ” .شوهر داره و خودشم گفته بود جدا شده

  ش،یهااز خاکستر شدن در آتش افکار و حس   ش یآنِ پ   درست

ذهنش    ی صدا  دیکرده بود. شا  ی ادآوریرا بهش    نیا  ییصدا
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از مرگ نجاتش دهد. هرچه بود او را از دود    خواستیبود که م

شدن نجات داده بود، اما خشم را هم به وجودش برگردانده  

 .بود

ضرب. چنان با چند قدم عجول از افرا فاصله  شد، ناگهان و به  پا

 ی. کمدهیفایب  ز ی! گرختیگریگرفت انگار داشت از گناهش م 

 .فروبرد  شیو دستانش را در موها ستادیر ادورت 

گفته بود.   گریکه چشم باز کرد. د  دی را شن  شی پا  ی صدا  افرا

نداشت که دنبال او بگذارد!   یجان  نیهم   ی همه را گفته بود. برا

م کنده  داشت  همشدی قلبش  تا  ترس    شیپ  ی اه یثان   نی.  از 

بگشا بود پلک  نتوانسته  او حتا  م  د یواکنش   د یدیو حاال که 

پشت جوان  امرد  بهش   ی مرتبه داشت    است،ستاده یکرده 

کرخت  یبی عج آسودک  یاز  م  الیخ  ی و  تجربه  مثل کردیرا   .

 ی ها روها و روزها و سال ساعت   ،ی روی که تا لب پرتگاه م  یوقت

 یشویم  یپروخالاز اضطراب هر لحظه    ،یستی ایآن م  ی غه یت

  م ی و از ب  یافتیم  دهد،ی از پشت هلت م  یباآلخره دست  نکهیتا ا
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افرا بهی شویافتادن خالص م  کرد یاحساس م  یبی عج  رزط. 

افتاده    گری. او دآوردی حتا اگر ودود را از دست بدهد هم دوام م

د طناب   گریبود.  به  جانش  تمام  با  نبود  پرتگاه   یالزم  لب  از 

. حاال در نگاه او سقوط  فتدیبماند تا مبادا از چشم ودود ب  زانیآو

بود. آسودگ تمام شده  و ترسش  بود   ی مرگ. آسودگ  یکرده 

را    زانتی و عز  ی شوی که از درد آزاد م  یآور مرگ، وقتچندش 

 !ی گذاریم یسرت با درد نبود خود باق پشت 

بو  درد نبود، چگونه  افرا  نبودن  اما  او شوهر ودود  بود.  او  دن 

بار    کیحتا    یچند ماه لعنت   نی داشت. متأهل بود. و در تمام ا

موضوع ا  یبه  م  یبزرگ  نیبه  بود! چطور  نکرده   شد؟ی اشاره 

م کن  ی زی چ  نیچن  شدی چطور  پنهان  ادعا  ی را  رفاقت    ی و 

 ی کس  بهمگر امکان داشت    شد؟یآخر چطور م  ؟یداشته باش

باش داشته  زندگ  نیترمهم  یول  ،یاعتماد  او   اتیراز  به  را 

آن   ؟یینگو او  چرا  پس  بود؟  تمام  ممکن  که  بود  احمق  قدر 
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را از سر اعتماد، رفاقت، عالقه و هر حس    اشی زندگ  ی مگوها

 به افرا گفته بود؟ ی گرید

و تمام سکوت   د یمرد جوان باال آمد. چرخ   ی چانه  ریتا ز  ی ادیفر

 :شکست کجایکشش را آدم 

 !من عاشقت شدم یول -

 .سوخت افرا

انگار. با   ستیگری انگار. در خنده م  ستیگریم   هیگر  یب  ودود

 :زد  ادیو فر دیخند  کیستریهر دو دست به خود اشاره زد، ه

به   ی که تو به خودت زحمت نداد  یهمون وقت  یمنِ لعنت -

 !عاشقت شدم  ی شوهر دار  یبگ قتیمثالً رف  نیا

م  ادیفر  طورنیا  یوقت  یعاشق  توانست یم  شدی زده 

ا  نیترن یریش افرا  باشد. قلب  و    نیعسل جهان  را درک کرد 

فقط   نیا  یشد. ول  لیتبد  یبلور نوران  ی ابه تکه  ی اه یثان  ی برا

 گناه یور شد و بلور بوجدان حملهعذاب   یآنبود. به  یدم کوتاه
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با خنجر آن  ی را  با   گر ید  یزهرآلود کشت. و در  خشم آمد و 

با  زی گالو  یمانیپش زن  چرا  همه   دیشد.  مقصر  را    ز،یچخود 

خالف شأن کرده   ی مگر او کار  دانست؟ی م  زیچهمه   زِیچهمه 

بود که مرد جوان اغوا شده باشد؟ مگر او از ودود خواسته بود  

عاشق شدن تصور   ی برا  ی اعنوان اجازه را به   اشی رفاقت و راحت

 کند؟ 

برخ  نیا  تیدرنها را  بود که زن  پا شد،  زاندیخشم  ودود  .  به 

 :شد رهیشد و به چشمان او خ  کینزد

 مگه من گفتم؟ -

  ن یداشت؟ ا  ییچه معنا  نی. اشدی ضربه خورد. باورش نم  ودود

با وقاحت تمام تمامِ    خواستیزن م  یعنیافرا بود؟    گرید  ی رو

حتا حاضر نبود قبول کند   یعنی  ندازد؟یرا گردن او ب  رهایتقص

را    شی که ادعا  ی کم به آن رفاقتکه با نگفتن از تأهلش دست 

 است؟کرده  انتیداشت خ



1675 
 

 :دارتر شدافرا جان  ی صدا

 !؟یمگه تو گفت -

 چه؟ یعنیکرد.  جیدوم ودود را گ  ی ضربه

تنش مشت شدند. صدا  دستان دو طرف  به    شیافرا  ناگهان 

متوجه ودود باشد،   کهن یز اا   شتری شد که انگار ب  لیتبد  ی ادیفر

ببه دهان عذاب   دنیمشت کوب   ی برا بود که   یرحمیوجدان 

 :کرده بود اهیروزها بود روزگارش را س

عاشق   یگفت  ؟ی به من گفت  نوی ا  نو؟یا  یگفت  ؟ی عاشقم شد -

 !هــان؟ ؟ی من شد

 :پوزخند زد زده رت یح  ودود

 !گفتم؟یم دیبا -

 :د یکش  غیج افرا

 !یگفتیم دیآره! معلومه که با -
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تو  برق و  شد  خم  گذشت.  ودود  نگاه  از  او    ی حرص  صورت 

 :دیغر

اول - خودت  صف  تو  تو  نگفتم  من   ی برا  ی نفر  نیمن  من؟ 

 ه ی من بهت نگفتم عاشق    ؟ینشونت ندادم برام مهم  وقتچ یه

 م؟زن پسردار شده 

 :دیخند  کیستریه  افرا

ر منم؟! آره، نشون اون زن پسردا   یکدوم زن پسردار؟ گفت -

اهم   ی داد اهم   ی لعنت  ی ول  ،ی دیم  تی بهم   ت یمگه من بهت 

عشقه؟ مگه    ی وفقط نشونهدادن فقط  تی! مگه اهمدادم؟ینم

 !؟ یکه تو عاشق طرف نهیا ی وفقط نشونهنفر بودن فقط نیاول

 .گشاد شده بودند رتی واماند. چشمانش از ح ودود

 :بُل گرفت افرا

م  - فکر  ب  نیا  یکنیچرا  تو  من   ینیترگناهیوسط  و 

  ه یتو    یمنِ کثافت تمام مدت حلقه دستم بود، ول  ن؟یترف یکث
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نپرس  ازم  انگشتمه!   یکوفت  ی حلقه  نیا  ی دیکالم  تو  چرا 

نشد  ییهوهی عاشقم  ا  ،ی که  قبل  بگم جدا   که نیهان؟  بهت 

  ی تاز وق  هوهی!  گهید  ی بود  ؟ی نبود   گه،ید  ی مم عاشقم بودشده

من  ریکه تقص ی که احساس عشق نکرد بهت گفتم جدا شدم 

من   یفالن یکلمه نگفت ه یو  ی ش. از قبل عاشق بودباشه همه 

 !شمی مند مدارم بهت عالقه 

 :صورت ودود نشست، تمسخر بود و تنفر  ی در تمام اجزا  آنچه

 !کرد؟یم یمگه فرق -

 :شد ادتریفر شی چشم دراند و صدا افرا

م - که  رفکردی البته  دونستم،  خودم  دوست  رو  تو  من    ق ی! 

بهت داشته باشم؟ از    ی اگه ینگاه د  دیبا  دونستمیمخودم. چه

با م  دیکجا  اهم   شدمیمطمئن  عشق    دادنتت یپشت  بهم 

 یحدس بزنم و حدسم زده بودم. ول   تونستمیفقط م  ده؟یخواب

چ کرد  یپسر،  کرد   ی فکر  فکر  خودت؟!  حدس   ی با  چون 
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بهت بگم   امیبود ب  مفه یپس وظ  ی مند شدبهم عالقه  زدمیم

نفر ممکنه   پسر، هزار  دارم؟!  فکر    هیهنوز شوهر  بخوان!  زنو 

 ی ! ولفهمهیالبته که م  فهمه،یم  فهمه؟یاون زن نم  یکنیم

 ی فقط به اون مرد   ده،ی نه م  ای جواب بله    ی فقط به اون مرد

اون مرد    بلشکه ق  ”باهات باشم  تونمی نم  لیبه فالن دل“  گهیم

از من؟ هان؟!   ی دار   ی براز عالقه کرده باشه. چه انتظاربهش ا

ملت  ی کنن تو رو ی ازش خواستگار کهنیقبل ا ی دیرو د یک

  ی دختر   ایزن    ی بده؟! فکر کرد  یو بهشون جواب منف  اد یدرب

داشته باشه بهش جواب   فهیهست که قبل از ابراز عشق تو وظ

 !بده؟

 ی باق  زده خی  یکه ساکت شد، از ودود جز بهت  زناننفسنفس

ناگاه از وجودش گم به  یینمانده بود. تمام خشم مرد جوان گو

که از صراحت    ییهای لیشده بود. حاال او مانده بود و درد س

 .افرا خورده بود
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مند  . بهش عالقه گفتی. البته که راست مگفتی راست م  زن

باوجود آن حلقه  بود  بسته    انگشتش؟  ی تو  ی شده  او دل  به 

پسر را برهنه در خواب   کیبود؟ مادر    دهیبود؟ خوابش را د

ا  دهید تمام  و  دق  نیبود؟  غلط  قاًیمدت  جز    ی چه  بود  کرده 

نپرس و  ترددن؟ی نگفتن  م  دی!  ن یهم  ی برا  د؟یترسیداشت؟ 

زن نشده بود تا   ی گذشته  ی جوی پ  نیهم  ی بود؟ برا  دهینپرس

است؟ خب که چه؟! خب به جهنم! بداند او هنوز طالق نگرفته 

و   دهایاو بود؟ مگر ترد  ی هاو ترس  دهایمگر افرا مسئول ترد

م  ی هاترس  مسئول  دربرابرش  را  افرا  که  کردند؟ی او  البته   !

  واقعاً؟ یداشت؟ چه توقع ی! پس چه توقعکردندینم

ا ده بود؟ خود را محق  ش   یدلشکسته و عصب  نی چنن یاز چه 

  داد،یمثبت م  ای  یبه عشقش جواب منف  دیکه زن با  دیدیم

 !نکرده بود؟ ی حتا ازش خواستگار یهم وقتآن

لب لبخندبه   ی ابه کشته   لیسؤاالت ودود را تبد  ی دَدآسا  هجوم

 ی های اشد و قهوه  لیکرد. اشک... و باآلخره اشک... اشک س
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بار    نیو ا  گریودود بار د.  دیسلطه گرفت و نچک  ریروشن او را ز

 :شکست. گفت ستادهیا

به عشق - نداشتم  بودم جواب   یکه حرف  یانتظار  نزده  ازش 

  ،ی بهم گفت  زویچمن آدم امنتم و همه   کردمیاما فکر م  ،ی بد

 .یگیبهم م  زویچهمه 

  ی چشمان او را که مظلومانه از شکستگ   شدیمرد. مگر م  افرا

خفه از بغض   شد؟ی و نمرد؟ مگر م  دید  دادندیروحش خبر م 

 :دینال

. ی بر  دمی. ترسدم ی ودود. من ترس  ستم یمقصر ن   گمیمن نم -

  ی تو هم نگفت  ی و نگفتم. ول  دمیاز دستت بدم. ترس  دمیترس

  ست یمن ن  ر یش تقصهمه   یول  ستم،یمقصر ن   گمی ودود. من نم

 .ودود

لب مرد جوان پهن شد و به همان اندازه نگاهش    ی رو  لبخند

 :. سر تکان دادزترینگاغم
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 .آره، اشتباه از من بود -

که    یبار از عذاب  نیبار هزارم خسته شد. ا  ی خسته شد. برا  افرا

 :خسته شد. درمانده لب زد شدی تمام نم

 ...ودود -

 ی دیتا نگاه بدزدد، برق زدن سف  گرداندیبرم  که او رو  یوقت  و

 .دیوضوح دچشمانش از اشک را به 

 .یقدرها طوالننه آن یشد. سکوت سکوت

دوباره به زن نگاه کند    کهنیایو ب   د یکش  ی ودود نفس بلند  بعد

تا دورش بزند و برود. فقط برود. حاال که   او گذشت  از کنار 

شن   قتیحق  گر ید هم  د   ده یرا  که  حاال  و  خراب   گریبود،  تر 

م  ترن یسنگ بود،  شده  قبل  پ  ماندیاز  تا  بشود؟  چه    ش ی که 

و   یبه سادگ  کهخوش بود    الی خ  نیالاقل با ا  هان یدانستن ا

  کرد؟ یدل خوش م  دیحاال به چه با  یاند، ولاعتمادش زخم زده 

زن شوهردار نبود، چطور    نیگردن ا  رها ی تقص  ی حاال که همه 
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وجدانش بابت فکر کردن و دوست داشتن او  عذاب  توانستیم

 .توانستی ند؟ نمرا هضم و تحمل ک

 تر ف یخودش بر خودش ظاهر شده بود حتا کث  ری که تقص  حاال

 .آورترچندش د،یرسینظر م به  شی از پ

با  پس حتا    ماند؟یم   د یچرا  از عشق.  مرگ  بود.  تهش مرگ 

فکر کند. عشق    گناهیبه سرنوشت آن احساس ب  توانستینم

ممنوعه است؟    فهماندی بهش م  دیچطور با  کرد؟ی م  دیرا چه با

آخر   ینه؟ ول  کرد،یاش موجدان خفهعذاب   ی ها با دست  دیبا

 !بود گناهیب یآن طفلک

 .ودود نرو  -

و کرختش را چرخاند و   نیزن نگهش داشت. تن سنگ  التماس

 اه یدوخت که مثل روزگارشان س  ی را به نگاه  حالتش ی نگاه ب

 !بود

 :افرا افتاد اشک
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 .نرو -

مرد گفته بود   کیبار قبالً به    کی سخت بود! او    شی برا  قدرچه

بود. و عاقبت چه   خته یر  شی عشقش را به پا  ی و همه   ”بمان“

 شده بود؟

 ی چرا دوباره داشت از مرد   شد؟یم  ن یهم  شهی چرا هم  چرا؟

 یمرد   چیه  وقتچ ینرود؟ چرا ه   اش یاز زندگ  خواستی م  گرید

قدر گناهکار بود بماند؟ مگر او چه   اشی نخواسته بود در زندگ

 !ببخشد و بماند؟ توانستیهم نم  ”خرس مهربان“که حتا 

 :دیلرز  لبش

 .نرو -

 :ودود سرد بود ی صدا

 ؟ی بمونم که چ -

 .ره یکه دلم نم -
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زن به قلب مرد خورد و دوباره آن را به   ی اکلمهسه  ی جمله

 .تپش انداخت

و    ستادیرفت. مقابل او ا  ش یضربه بود، افرا پ  جِ یهنوز گ  یوقت

 :اش را پاک کردو گونه  ینیب ریبا پشت دست ز 

م از دستتون، از دست شما مردا. چرا من انقدر  خسته شده -

م که نبود  یبابام کاف  ی چرا برا  د؟یکه بمون  ستمین  یبراتون کاف

قدر اون  یعل  ی نشه؟ چرا برا  دیبمونه؟ که نره جنگل؟ که شه

ذره عاشقم شه؟ چرا    هینبودم که بعد دوازده سال الاقل    یکاف

اون  ی برا کافتو  اشتب   ستمین  یقدر  امن   اهموکه  به به  بودنم، 

ببخش بودنم  باچرا همه   د؟یریتون مچرا همه   ؟یفقط   د یش 

 ی التماس کنم، تقال کنم که نگهتون دارم؟ آخه مگه من چ

 قم؟ینه شوهرم نه رف مونهیکم دارم که نه بابام م

 .لرزانش صورتش را پوشاند ی هازد و با دست  هق
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انار  قلب کس  ی ودود شکل  که  در    یشد  و  بود  زده  زخمش 

تا آب سرخ آن را بنوشد. صدا از دلِ خونش    چالند یمشت م

 :دیبه گوش زن رس 

 ...افرا -

 .که هنوز هم ودود بود! هنوز هم مهربان آخ

. نگاهش  دیرا باال کش  اشی نیانداخت و ب  نییدستانش را پا  افرا

 نشانیب  ی نشست. به فاصله  اشیشانیسخت شد و اخم به پ

 :اشاره کرد

دخسته شده  گهید - دستتون،  از  شده   گهیم  دخسته    گه یم. 

  ر ی برو و ت   میهم از زندگ  قدم برو عقب و تو  هی  ای . پس  تونمینم

جلو و بگو نه امروز، نه حاال،   ایقدم ب  هی  ایخالص بزن به دلم  

جلو و تو   ایقدم ب  هی  ای.  یبخشی منو م  ی روز  هیباآلخره    یول

تو برو و انتقام دل شکسته   ایبمون تا قلبم زنده بمونه    میزندگ

 !ر یازم بگ 
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 :لبخند زد  لرزان

 .با تو می. تصم دونیم نیو ا  ی گو نی. امدهیبر گهیمن د -

بود در انتظار   ی ر ی که انگار اس  دی کش   یقیو چنان نفس عم  گفت

 .یاز زندگ  یو خال دهیباخته و بر حرکت جالد، اما پاک 

هم زده بود. مرد جوان  آرام شده بود و آرامش ودود را به   افرا

نداشت.   یبود. حتا در درک منظورش مشکل  دهیدرد او را فهم

شکستهاگر    دانستیم دل  طبق حاال  برود  و  بردارد  را  اش 

راه    گرید  یعنیاست،  رفته   شهیهم  ی برا  یعنیزن    ی گفته

نم  یبرگشت اما  معن  دانستی ندارد.  چه  به  . استماندنش 

م  ماندیم م   د،یبخشی و  است   شد؟یچه  قرار  بود  گفته  زن 

 نه؟ رد،ی طالق بگ

از تن مرد   یکوتاه باعث گذشتن موج   فکر از نفرت و عذاب 

 دیشا  گفتیقدر متعفن شده بود که داشت با خود مشد. چه

زن بماند و    یآورش را نگه دارد، در زندگ بتواند عشق چندش
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قدر کثافت شده  بنشاند؟! چه   یاو آن را به کرس   ی بعد از متارکه 

زندگ در  ماندن  که  بها  ی بود  به  را  او    ستدبه   ی زن  آوردن 

 او؟ ی ماندن برا  قیفنه ر خواستیم

به  نیا رفکر  ا ختی همش  و  طول آن  یختگ یرهمبه  نی.  قدر 

ماندن و رفتن، نه توانست برود و نه    نیب  تیکه درنها   دیکش

 .به عقب یبه جلو نه قدم یبماند! نه قدم

 .نشست

شانه   ی اش را از روطور که اول کوله آن -ودودِ نشسته    ریتصو

را    ش یگذاشت، بعد دستش را ستون کرد، نشست و پاها  نیزم

کرد حلقه  دورشان  دست  و  لحظه   -جمع  تا  بعد،  روز   ی تا 

هم.   رفتیچشم افرا کنار نرفت. کنار نم  ش یاز پ  ،یعل  ی بدرقه 

  ی انوزده پاز  یعل زده بود و    هیهمان لحظه که به در باز اتاق تک 

  ش یواضح ودود را هم پ   ریانگار تصو  کرد،یساکش را تماشا م

مرطوب جنگل نشسته بود و از    ن یزم  ی که رو  دیدی چشم م

نگفته بود   چی. هگفتینم چیو ه کردی به باال نگاهش م نییپا
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نه چی ه   چِیودود. ه رفته  نه  بود.  و فقط نشسته  بود  . نشسته 

 .رهی آمده، فقط نشسته و خ

 ستاده یسر او ا  ی و باال  یکه حاال با فاصله از عل  طورن یهم  افرا

 طورن یبود. هم  ستاده یا  زی سر او ن  ی بود، با فاصله از ودود و باال

حرف حاال  نم  ی که  لبش  هم   آمد،ی به  ودود  درمقابل حرکت 

و وامانده   رانیبود. الل شده بود. الل و ح  امدهیبه لبش ن   یحرف

و نگاه کرده بود و نگاه کرده بود   درا نگاه کرده بو  ی مرد جوان

  ر یی تغ  قیتداوم به تعل  ای  انیرا از پا  ی که با نشستنش حکم باز

 .داده بود

بالتکلقیتعل قدمیفی.  نه  قدم  ی .  نه  و  عقب  جلو.    یبه  به 

 .نشستن

آن   افرا همان  تسل  یاز  بود،   رتِیغ   میکه  نشستن شده  در  او 

عقب بود،  برداشته  را  تا عتفنگش  و  بود  شده  دور  او  از  قب 

آخر ازش چشم برنداشته بود، در دل و با تمام روحش    ی لحظه 

تحس را  ودود  کسکردی م  ن یداشت  ب  ی.  م  رونیاز    د یدی اگر 
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  ی کیبود. به    مدار ه از کار او. خنده   دیخندیحتماً بلندبلند م

ب  ”برو  ای  ایب  ای“  ییبگو نه  بنش   دیای و  برود،  ولندینه  افرا    ی! 

آور آور ودود را کم و کوچک و خنده حرکت خنده   توانستینم

 یل یکه ودود کرده بود بزرگ بود. خ  ی . در نظرش کارندیبب

 ی دانیو م  ی را، گو  ی بزرگ. سر بزنگاه نشسته بود و فرمان باز

قلدر با  افرا  تع  ی که  را،    فیتکل  نییو  بود  سپرده  بهش 

 دست گرفته بود. وکمال به تمام 

که افرا    ییهانهی آچمز کرده بود. اللِ الل. گز  یی بایززن را به 

مسئول  زی م  ی رو  شیبرا نه  بود،  زده  را خط  بود    ت یگذاشته 

کشتن قلب زن را برعهده گرفته بود نه زنده کردن آن را و 

نشانده بود   یکرس  بهآورده بود،    ز یم  ی خودش را رو  ی نه یگز

 !کرده بود ل یو به افرا تحم

سر رد کرد    ی بند آن را از رو   ستاد،یا  د،یساک را کش   پیز  یعل

  ستاد یاو ا  ی رورفت، روبه   شیپ   د،ی شانه انداخت، چرخ  ی و رو

پ از  ودود  آمد.  خود  به  تازه  افرا  همان   شی و  طور چشمانش 
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 اشیمشک  ی مردانه  راهنیپ  ،ینشسته پس رفت و قد بلند عل 

ژاکت رو  یو  پوش  ی که  چشم   دهی آن    یِ خال  اهِیس  ی ها بود، 

صورتش    ی اجزا  ی شده توو لبخند محو مهربان پخش   اشره یخ

 .او را پر کرد دید ی ه یتمام زاو

ندانست چه   گری از در برداشت و د  هیتک  د،یکش  ی بلند  نفس

با م  دیکند.  دست  هم  بهش    یل یخ   دیبا  دادند؟ی با  ساده 

  ن یآخر  نِیبار، آخر  نیآخر  ی برا  شدی م  ایخداحافظ؟    گفتیم

 فروبرود؟  اشنه یس یاهیدر س ی ابار لحظه 

خبر   دنی بود، شب رس  دهینگاه کرد. آنجا ترک  یعل  ی نه یس  به

امن واقعاً  آنجا  پدرش.  افرا   ی جا  نیترشهادت  بود.  جهان 

. شودیفرورفتن در آغوش او تنگ م  ی که دلش برا  دانستیم

اش به دوساله نبود، عالقه  یبستگدر آن چشم   گریحاال که د

را    ییجدا  حالنی ه بود و درع بود و نگه داشت  رفته یرا پذ  یعل

احساس کند که دلتنگ    قاًیعم  توانستیانتخاب کرده بود، م
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شا  ی نه یس  یکیتار و  شد.  خواهد  چالش    نیتردردناک  دیاو 

 .آغوش کیبود، عادت کردن به نبود  ن یهم ییجدا

حاال   ن ی. عادت را بهتر بود از همدیمرد دزد  ی نه یاز س   چشم

 .شروع کند

ماند.    رهی به کف دستش خ  یبرد، افرا کم  شیکه دست پ   یعل

 ی مالش رفتن دلش و رعشه   توانستی بار بود و نم  نیآخر  نیا

  ی ز یهر چ  ی قدر رنگ و معنا. چهردیبگ دهیتنش را ناد بیعج

م  د،ی رسیم  ”بار  نی آخر“به    یوقت اکرد یفرق  و   ن یآخر  نی! 

وقت  ی بار بودند. پس   نشتاانگ   انیدستش م  یبود که محرم 

تمام حواس حس  یعل ولع  با  متمرکز کرد    اشیقفل شد،  را 

 .دست نی ا ی به خاطر سپردن گرما ی رو

عل  ،یعل نبود.  افرا   گرید  یآزاد  نبود.  هم  سابقش  خود  حتا 

تصور کند که بعد از طالق دوباره بتواند    توانستی م  یسختبه

اش با مرد را تجربه کند.  دست دادن ساده   ایآغوش مراقب او  

 خواستی که م ی ابا تمام صلح و رابطه  کردیاحساس م قاًیعم
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از هم    شانیکیزیف  ی فاصله   دهدی م  حیحفظ کند ترج   یبا عل

 .باشد که هنوز ازدواج نکرده بودند یاز زمان شتریحتا ب

را    سروسامانشیکرد افکار ب  یسع   ینگاه عل  ین یحس سنگ  از

عجالتاً پس براند. سر بلند کرد و به چشمان او چشم دوخت. 

  ت یاو تالش داشت آرامش و رضا  حالتینگاه ب  کهنیا  دنیفهم

برا کند  القا  زن  به  لبخند   شی را  زد.  لبخند  نبود.   ی سخت 

 .یواقع

سر خم کرد. کوتاه دست   یهم لبخندش را عمق داد و کم  یعل

. او هم مثل  آمدی نم  ینداشت. حرف  ی. حرفنیزن را فشرد. هم 

 .کرده بود ریسرد و آرام گ یدر سکوت ی ابر رونِیافرا و مثل ب

 .بار نیآخر ی از هم جدا شدند. برا  هادست

سرش. قلب زن رفت و افرا پشت   رونیاز چهارچوب در ب  یعل

ول  ی تو بود،  عم  یدهانش  سکوت  تمام    یاهیس  ق یچنان 

 !آلود نبود درونش را پر کرده بود که حتا از غم لحظه بغض
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با توپ و ماش  نیَآر از جهان  فارغ   نشیوسط هال نشسته و 

ماش بود.  توپ   کنان”تیدت ید“ را    ی باز اسباب   نیسرگرم  به 

 .کردیو با خنده قل خوردن کوتاهش را تماشا م دیکوبیم

سر او نشست. پسرک هنوز قهر بود، اما مگر  پشت  صدایب  یعل

اش بچه  شدیو برود؟ م  دیاو را نبو  گریبار د  کیالاقل    شدیم

عل به  برود؟  و  نبوسد  م  یرا  بود دلش   ندیبنش  خواستی اگر 

پسرش را چنان سفت   شتریساعت تمام و حتا ب کیهمانجا و 

قلبش    همهنیا  یدر آغوش نگه دارد که ولعش بخوابد و دلتنگ

 .چاندیدرهم نپ را 

 !یدلتنگ

 .احساس در تعجب بود نیاز ا یعل

سر  که پشت   ی ایو عل   نیَآر  ی رورفت و روبه   شی گزان پلب   افرا

خود بود که متوجه   ی . بچه چنان غرق بازستادی او قرار داشت، ا

نبود که    ی زیپدر نشده بود. قامت بلند مادر اما چ  ی هانفس
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بلند کرد و خنده ردیبگ  اشده یبتواند ند او    یدلته  ی ا. سر  از 

 .افرا شد بینص

خم شد،    عینرم و محتاط و سر  یبا حرکت  یلحظه عل   همان

پسرک چسباند، با تمام جانش دم گرفت   ی را به موها  اشینیب

طور که چشمان  خورد، همان   ش ی . قلبش ندیو تند او را بوس 

 .افرا

را که   ی. علاز حرکت پدر، فوراً سر چرخاند  خورده کهی  نیَآر

چند    اهشیمات شد. چشمان درشت س  د،ید  کی همه نزدآن

 ...پدر ماندند. بعد اهیقفل چشمان س  حرکتیب هیثان

بغل   بعد و صداانگار  او  رفتن  به    ش یدادها  ی نشدنش،   اد یرا 

 ی منحن  نییلبش به پا  ی تند شدند. گوشه  شیها آورد که نفس 

  ی از ناراحت  دیو شا   قیکودکانه و عم  یشد. چشمانش از خشم

  ی و دستش رو  نیزم  ی که رو  ینیماش  تیبرق زدند. و درنها

  ی کارهاهمه  زد که با آن  یآن بود را برداشت و به صورت عل

 :زمان داد زدشده بود! هم کی بهش نزد اجازهیب طورنیبد، ا
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 !اَ -

علدی کش  نیه   افرا که   ی.  آخ  بود.  آمده  دردش  بست.  پلک 

آم  باادردش  بود!  رو  حالنیده  دست  و  زد  صورت   ی لبخند 

 .گذاشت

 !نیَآر -

چشم باز کرد. پسرک به مادرش برگشته    دیافرا را که شن  اخطار

م نگاهش  اخم  با  بادکنک  کردی بود،  مثل  انتظار    یو  در  که 

مادرش    ی برخورد سوزن است تا بترکد، منتظر سرزنش بعد

او هم بدگمان شود. و به    یبزند، از او هم عصب  هیگر  ریبود تا ز

 :فوراً گفت

 .نه -

افرا از پسرش به پدر پسرش متمرکز شد. دلش خون شد   نگاه

د میعل  دنی از  نبود!  که  احمق  چهره   دانست ی.   ی پشت 

را دعوا   نیَافرا آر  کهنیا  ی گفتنش برا  ”نه“او، پشت    احساسیب
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به   یبزرگ  ی را پنهان کرده و چه فداکار   ی نکند، چه درد  را 

رسانده  گرانجام  باا  اشهیاست.  عل  حالنیگرفت.   یچون 

را راحت کند   الشیسر تکان داد تا خ  حرفیبود ب   اشره یخ

 .که پسرک را دعوا نخواهد کرد

بود از    ده ی. او فقط ترسآوردیها سر درنمآن  ی هااز اشاره   نیَآر

مرد بداخالق دفاع کند و خشم و   نینکند مادرش از ا  کهنیا

تنها  یناراحت احساسات  آن  در  نفهمد،  را  و    شی او  بگذارد 

هم   اشی دلدار از  ز  نیندهد.  ناگهان  هم  زد،    هیگر  ر یترس 

 :گرفت ا را رها کرد و دو دستش را رو به افر نیماش

 !یمانّ -

رگ قلبش؟ مرد نتوانست بفهمد. فقط   ایبود    ی گردن عل  رگ

را در   دیشد  یدرد و گرفتگ  کی را احساس کرد که نفسش 

افرا معذب و مستأصل   دید  یوقت  نیمشت گرفته بود. باوجود ا

اش را  عقب گذاشت تا زن بچه  یاست، فوراً سرپا شد و قدم

 .ردیبغل بگ
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  که نیبود. هم  دهیافرا دو  ی هابه چشمان و خون به گونه  اشک

ش  خود را در آغوش او انداخت، دست دور گردن   ن یَخم شد، آر

نق اش گذاشت و شروع کرد به نق شانه   ی حلقه کرد، گونه رو

 .کردن از دست او

م   افرا م  کردیاحساس  کش  طرف  دو  از  هم دیآی دارد   .

محتاطانه و   هیگر  ی جااست که به  دهیترس   نشیَ آر  دانستیم

در نهان وجودش  یعل دانستی و هم م کندینق ممعترض نق 

ها چه کند. به هردو آن   دانستی. نم زندی و دم نم  کشدیدرد م

 .دادیحق م

س  کهن یا  تا به  دوباره  فکر  یعل  ی نه یچشمش  در    ی افتاد. 

چ زد.  جرقه  م  یکوچک   ز یذهنش  اذ  توانستی که   ت یبدون 

 .هر سه نفرشان مرهم باشد ی برا  نیَشدن آر

  ره یخ  ی. مکث کرد، به علستادی مرد ا  یقدمکیرفت و در    شیپ

 .شد و اجازه داد تا او فکرش را از چشمانش بخواند
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نگفته   یعل منظور  لبخند  ی متوجه  داد.  تکان  سر  شد.   ی او 

 .از همان رنگ گرفت یزد و از افرا جواب  زیتشکرآم 

  ی رو  ن یَافرا که سر آر  گر ید  ی رفت، دست دور شانه  شی پ  بعد

 .آن نبود حلقه کرد و هردوشان را کوتاه در آغوش نگه داشت

و البته چه خوب بود   بیاو پلک بست. چه عج   ی نه ی در س  اافر

 کردی تقال نم  شی هانقنق  ی آرام مانده بود و جز ادامه  نیَکه آر

 ی او فرصت   نیچنن ی. ایدوباره زدن و زخم زدن به قلب عل  ی برا

 ی بار. برا  ن یآخر  ی مرد برا  تیحس کردن تمام امن  ی داشت برا

 .قلب او ی داص دنیشن  ی حس. برا نی کردن ا ره یذخ

که مرد   یوقت  دیرا فهم  یعل  ی صدا  یشدگکه شدند، بم  جدا

 :گفت

 .مواظب خودتون باش -

 :توانست سر تکان دهد. لب زد فقط

 .تو هم -
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 .آرام پلک برهم گذاشت یعل

  روز یسمت در برود، ذهن زن به دکنار افرا که گذشت تا به  از

از ک  ی رفت و به ودود  از زندگکه  تا   اشی نارش گذشته بود 

  ر ی. قلبش تها را آورد. بعد رفتن   ادیبرود. بعد نشستن او را به  

 .دیکش

د  یعل  دنبالبه را  مرد  رفت.  در  دم  پله   دیتا  از  پاکه    ن ییها 

برگشت،   یکه قبل از باز کردن دروازه دم  دی. و او را درفتیم

  ی نگاه کرد، دست  بودند  ستادهیها که آن باال ا به آن  نییاز آن پا

 ...تکان داد و بعد 

 .رفت

او برود. مثلِ عاصم، و البته که دور از جان    یکه از زندگ   رفت

 !یعل

پشت    کهی در را بست و درحال  د،یپس کش  یوقت  دیلرزیم  لبش 

م  نیَآر نوازش  پسرک  به  کردیرا  رفت.  پنجره  اصالً   ایطرف 
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ن قرار  پدرش  که  بود  نشده   ا یبرگردد    ی زودبه   ستیمتوجه 

ب رو  به  بود  نخواسته  اما  بود  دستاوردیمتوجه شده  دو  و   ی. 

ضربان قلب    هحال کبود به افرا. و افرا درهمان   ده یمحکم چسب 

 ی از پنجره به عل  کرد،ی تن خود احساس م  ی کوچک او را رو 

و با   گذاشتیمسر    ی چشم دوخته بود که کاله کپش را رو

به  ی هاقدم مبلند  م  دانگاهیسمت  سوار    رفتیدهستان  تا 

 .افتادی راه م  گری د یقیشود که دقا یبوسی نیم

را به    اشیشانیخارج شد، چشم بست و پ   درسشیکه از د  مرد

 !قدر خسته بودپنجره چسباند. چه  ی شهیش

 “ ”آخر فصل“

را به لب چسباند    ی چا  وانیخرما را به دهان گذاشت، ل  ی مهین

حاصل    گریدور د  کی  د،ینوشیرا م   شیآرام محتواآرام   یو وقت

به    حالن یاغراق نکرده بودند. باا  اد یکارشان را از نظر گذراند. ز

سل رنگ   هیمرض  ی قه یلطف  کردن  ست  بادکنک در   ی هاها، 
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  ر یی تغ  یرنگبراق    ی هاسهیبه سقف و ر  دهیچسب  یو آب  دیسف

 .کرده بودند  جادی هال ا یکل ی هی در روح ی ادیز

 ...یراست -

  خته یکوتاه ر  ی نگاهش کرد. او موها   ی برگشت و سؤال  ه یمرض  به

درحال  و  زد  گوش  پشت  را  صورتش  زنان هول   کهیدور 

 :اش را باال گرفتانگشت اشاره  خاست،یبرم

 !سایوا قهیدق هی -

رو  ی چا   وانیل  افرا کنارش  با   یدست ش یپ   ی را  و  گذاشت 

. رفتی طرف اتاق مماند که به   ییاو  ی ره ی خ  دهیباالپر  ی ابروها

نشانه به  را  بلند  ی لبش  نفس  و  کرد  .  دیکش  ی ندانستن کج 

دوروبر جلب شد، دلش مالش    ناتیدوباره که حواسش به تزئ

نش  یَکه آر  ی. هم ذوق داشت از تصور وقتدیرفت و قلبش تپ 

 .یو هم اضطراب داشت بابت عل  دیدی مرا  هانیا
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ب  ی درحال  هیمرض اتاق  بزرگش دستش    فی آمد که ک  رونیاز 

با خود   فیو در آن ک  دهیخانه را خر  نیتزئ  لیبود. خودش وسا

پ  ی دستش تو  کیآورده بود. حاال هم   بود که   دایآن بود و 

را   فیاو نشست، ک  ی روروبه   یاست. وقت را نگه داشته  ی زیچ

ب را  دستش  و  گذاشت  را  فهم  رونیکنارش  افرا    دیآورد، 

بوده.    ی زیچچه داشته  نگه  بزرگ   کیرا  عنوان  بود.  کتاب 

  رد ی طرفش بگآن را به  ه یمرض  کهن یرنگش را حتا قبل از ابنفش 

 ”می کنی ما تمامش م“خوانده بود، 

 .مال توئه نیا -

 ه ی را از جلد کتاب برداشت و با تعجب به صورت مرض  نگاهش

 :رساند

 من؟ ی برا -

 .تندتند سر تکان داد او
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گرفت،    افرا او  از  را  کتاب  مکث    س ی آرتم   _هوور    ن یکال“با 

 :بود که گفت رهی و مترجم خ سندهیبه اسم نو ”ی مسعود

 به چه مناسبت؟  یممنونم. ول -

 :شانه باال انداخت هیمرض

 شدی بود اسمش م  یرانیا  ”بلوم  یل یل“ که اگه    مناسبت  نیبه ا -

 !افرا

پشت   افرا متن  و  برگرداند  را  کتاب  نشد.  او  منظور  متوجه 

 :جلدش را بدون خواندن از نظر گذراند

 !؟یچ یعنی -

و لبش را زبان زد. افرا که سر از    دیکش  ی نفس بلند  هیمرض

ماند، او شانه باال انداخت و بدون    اشره ی برداشت و خ  اشه یهد

 :داد حی قبلش توض هیآن ذوق چند ثان 

 ییجاها  هی  ؟یدونی رمانه. م  نیا  ی اصل  ت یشخص  ”بلوم  یلیل“ -

 .... مثالًنداختیخودم م ادیمنو  یل یش خاز قصه 
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زد که وارفته و لرزان بود و    ی در حدقه چرخاند، لبخند   چشم

 :فرستاد رونیب ینفسش را پوف

 یی بزن داشته و مامانش از اون زناباباش دست   کهن ی امثالً -

هم که  پنهون  بخشنی م  شهی بوده  آره، کننیم  ی کار و   .

 .منه هیشب یل یاونجاهاش خ

تغ  اگر نگاه دختر جوان  ملتهب  و آن  کردی نم  رییحالت  طور 

م  شد،ینم گمان  شن   کردیافرا  ماند. استده یاشتباه  مات   !

مرض  ییهانیا م  هیکه  شباهت  خودش  به  اگر    داد،یداشت 

تو- بودند    یواقع درد  م  ی که  او  هستند   گفتی نگاه   -که 

ن یبه ا  شدیبودند که نم  یبزرگ و بغرنج  اریبس  ی هات یواقع

و بعد از   یو ضربت  کبارهی  یول  ه یبه زبانشان آورد. مرض  یراحت

نماز گذشته   ییها آشناماه افرا  چه   دانستیاش گفته بود. و 

 :زده لب زدداشته باشد. بهت دیبا یحس

 .دونستمینم -



1705 
 

اش رفت. چنان سنگ و و حس از چهره   هیاز نگاه مرض  روح

درد او چنان از حد    دیشد که افرا درجا فهم  تفاوت یسرد و ب

 .استرسانده  یحسیگذشته که دختر جوان را به ب 

مامان و بابام البته! آخه مامان   ی جز خونواده   دونه،ینم  یکس -

  ی به کس  دادی. به ما هم اجازه نم کسچ یبه ه   گفتینمجونم  

، ”اصالً به شما چه؟“ش  ، همه”!سی ه“ش  . همهمیبگ  ی زیچ

کس  هینکنه  “ش  همه  به  اایبگ  ی زیچ  یوقت  تو   نی.  دعواها 

 !شارواح عمه ”ها هست.خونه ی همه 

چشم در حدقه چرخاند، چشمان افرا    هیلحظه که مرض  همان

تابه ندگرد شدند.  مادرش    ی درباره   یبود کس  دهی حال هرگز 

 !حرف بزند طورنیا

 :چشم دراند د،یکه بهت افرا را د او

 ادیباشم و    یچون مامانمه حق ندارم ازش عصبان  ه؟یخب چ -

 !شو زنده کنم؟عمه



1706 
 

ش مهار  آن را با گاز گرفتن لب   ی ااش گرفت. لحظه خنده   افرا

نگذاشت خنده پشت سد   هیمرض  ی چهره   یکرد، اما حالت شاک

 :و صادقانه گفت دیبماند. خند

 !دونمیمن نم -

.  دانست یخنده زد. البته که نم  ر ی مات ماند. بعد او هم ز  هیمرض

غمگ به ا  ی دارخنده  ی نانهیطرز  از  قبل  بتواند   کهنیافرا  حتا 

از دست    ”تی عصبان“  ی واژه  را  مادرش  کند،  تلفظ  را درست 

  ست یشدن از مادر شدن  یعصبان  دانستیداده بود! البته که نم

 .ستی زیچطور چ  شتنمادر دا دانستینه. او حتا نم  ای

آرام گرفت، مرضکه کم   هیدو همسا  ی خنده  به کمک   هیکم 

  ش ی افزود، پاها  نشانیب  ی به فاصله  د،یها خود را عقب کشدست

حلقه کرد.   شیش جمع و دستانش را دور زانوهاشکم  ی را تو

 :شد یمنحن نییلبش به پا
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عصبان - اون  از  فقط  عصبانستمین  ی البته  بابامم  از  از  امی .   .

مامان و  همامرزممی خداب  ی بزرگابابابزرگا  چشم    ن ی.  حاالش 

عمه  خاله ندارم  و  بب ها  دانمیهامو  ده    هام؟ یی !  از  عمراً. 

م  شون ی لومتریک بکنمی فرار  برادر    ن،یب!  و  خواهر  با  حتا 

 مو کهیجماعت فقط عموکوچخون! از کل هم سازمیخودمم نم

بق خوبه.  اون  فقط  دارم.  ه  شونهیدوست  درد   ی چیبه 

 .خورنینم

 اه یهم، همو سبه  دن یپریبابا مهر بار مامان   یکه ه   شونهیبق

م مامانه که طالقشو   تیحما  ی جا  کردن،ی و کبود  از  کردن 

شما بچه  “  گفتن،یکردن باباهه، بهشون م  حتی نص  ی جا  ره،یبگ

هم گند    ی جورن یهم   ”.نیهاتون با هم بسازخاطر بچه به   ن،یدار

اون جهنم عذاب م ما وسط  کنا!  باور  ما!  به   م،یدیکشی زدن 

 ” نداره. تحمل کن.  بیع“فقط    می زدی هم حرف م  یبه هرک  یول

با   ،ی جورن یهم  قاًی... دقی جورنیوشمون. همتو گ   خوندنیم
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حرفاست که من اآلن مامان و بابا و خواهر و برادر دارم    نیهم

 !و ندارم 

را   گفتیم هیکه مرض  هانیبود، به کتاب. ا رهی خ ن ییبه پا افرا

از سمت   دیدارند. او شا  تیکه واقع  دانستیفقط م  د،یفهمینم

به   ی ای طالقش هم حام  ی بود، اما حتا برا  دهیزجر کش   مهیفه

نداشتن    یاو حام  ی داشت. برا  یو حتا خود عل  میعظ  یبزرگ

عاص نم  ی ای زن  ج  توانستیکه  بد  نظر   ی درباره   امعهبا 

برامطلقه و  فقط   ساخت،یو م  سوختیم  ن یهم  ی ها بسازد 

احساس کرد که باوجود    کباره یبود.    گران ید  ی تجربه   ی تماشا

کش  ی درد نسبتچه   است،هدی که  وضعش  همقدر  جنسان به 

ناسازگارهم و  بد  مرد  با  حتا  او  است.  بهتر  ازدواج    ی دردش 

 !نکرده بود

زور  جنازه بودم که ساالر به   هی  باً یشد؟ تقر  یتهش چ  یدونیم -

از    ی. وقتنمهیتر یمی. صمقمهی مشاور. ساالر رف  شی منو برد پ
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افسردگ و  تعارض  م  ی شدت  با   دمیپاشیداشتم  هم  از 

 .رواندرمانگر  شی برام وقت گرفت، منو برد پ یگردنپس 

 .ساالر

 ” ودود؟ مثل“

که از ذهن افرا گذشت، باعث شد قلب زن جمع   یکوتاه  سؤال

ماه   ک یاو از    ی نشسته   ریشود و بعد باد کند. اخم کرد. تصو

 .چشمانش نشست  شی آمد و دوباره پ شی پ  شیپ

ب  یول - آبج  ن یباز  بودم.  خوبه  من  برادرم،  و    م ی خواهر 

از اون خونه فرار    کهن یا  ی ازدواج کرد. فقط برا  یسالگجده یه

ککنه زن  دست   یکیشد؟    یها!  که  نه  بابامون.  از  بزن بدتر 

فقط زن    خواست،ی رو نم  هیها، نچ. شوهره کالً مهدداشته باشه 

گند   ی چندبار  هی   ساال  نیباباش ولش کنن. تو اگرفت که مامان

  یبرگشته خونه   یمامانم، ه  نیهم ع  هیدراومده. مهد  انتشیخ

ه منت  یباباش،  بچه به“و    یکشبا  گردوندن برش  ” هاخاطر 



1710 
 

ن! انقدر  ساخته   چارهیب  ی شوهرش. آخه اونام دو تا بچه   ی خونه

  یآبج“بار عزممو جزم کردم، گفتم:    هیبراشون که    شه یدلم ر

خالصه انقدر گفتم که تا  ”دارم.  هواتومن خودم  ر،یطالقتو بگ

شوهره و ته دل    دیدادخواست رفت. اما بعد با دو تا تهد  ی پا

البته من   تمیشد. درنها  الیخیب   زمون،یکردن مادر عز  یخال

 ی درد اصل  ،یچی ه  نداختیم  کهیشدم بد ماجرا! شوهره بهم ت

گفت:   بهم  برگشت  خودمم  مادر  که  بود    ی خواستیم“اونجا 

خالص    رهیطالق بگ  ؟یاز هم که چ  یبپاشون  اهرتوخو  یزندگ

  ی ز یچ  هی  یطالق گرفت و خالص شد؟ وقت  ی د یرو د  یشه؟ ک

 ” !سر جات و دخالت نکن نیبش یفهمی رو نم

طور طور شد، همانهمان   شیحالت چهره و لحن صدا  دوباره

 :. شانه باال انداختتفاوت ی سرد و ب

داغ کردم د - قدم   ی برا  گهیمنم پشت دستمو  اون خونواده 

که خودش   یگذاشتمشون کنار. آدم  دمشونیبردارم! کالً بوس

هرچ تو  شه،  درست  وضعش  به  ینخواد  خودتو  خاطرش هم 
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برم   ،یبکش جا   گردهیباز  ا   ی سر  من  ماجرا   نویاولش!   ی بعد 

 .دمیفهم هیمهد

پشتش را صاف    هیضشده بود. مر  اشره ی افرا باال آمده و خ  نگاه

 :زد  شخندی کرد و ن

 نمشونا،یبینم  گهیو د  خبرمیازشون ب  یعنی  یحاال فکر نکن  -

ول ب  ینه.  حد  شتریدلم  زخم  ی از  کرد  خوبش  بشه  . هی که 

 یی وقتا  هیافرا؟ من    یدونی. مستمیکنارشونم باشم، کنارشون ن

 ی که چطور  کنمی و تعجب م  کنمی به مامانم، به بابام نگاه م

تمام زندگ مامانم   طورتو جوب! چ  زنیبر  شونوی حاضر شدن 

که   خواسته،یکنه که منو نم  ی ادآوریحاضر شد هر بار بهم  

همه خاطر من و خواهر و برادرم زن بابام مونده، که اونفقط به

به عذاب  اوجدان  ول  میاومد  ایدنبه  کهن یخاطر  بده،    ی بهمون 

نکنه؟  ی برا   ی تالش  چیه شدن  ب  جدا  شد  چطور  حاضر  ابام 

زنسال با  ا  یزندگ  یها  که  مشترک  صالًکنه  باهاش   یحرف 

. رهیگیقلبم درد م  کنمیکه بهشون نگاه م  ییوقتا   هینداشته؟  
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و حاال من   رنیطالق بگ   شدیم  یعنی“:  گمیبه خودم م   یه

بابامو؟ هم  باشم،  داشته  مامانمو  واقعاً    ییوقتا  ه ی  ”هم 

از   یها، ول. مادروپدرمن نیک  دونمی. واقعاً نمشناسمشونینم

 .برام ترنبهی غر  بهیدو تا غر

 :اشاره زد ” میکنی ما تمامش م“ابرو به  با

گرفت شوکه   ”یلی ل“ که    یمیاونو که خوندم، تهش از تصم  -

بودم، تو   ی اچنان خانواده  ی شدهخودم بزرگ   کهنیشدم. با ا

نم هیلی ل  میتصم  رفتیکتم   ”لیرا“.  فهیح  گفتمیم  ی. 

بعد    یمشاور. ول  شی . رفته پکنهی م  ر ییدوسش داره. داره تغ 

  ” فهیح“  نیا  کهنیباعث شد دوباره شوکه شم؟ ا  یچ  یدونیم

بود که نذاشته بودن مامان و بابام   یی حرفا  نی ع   قاًیگفتنا دق 

فهم تازه  که  بود  اونجا  شن!  ا  دمیجدا  با   کهن یبا  مادروپدرم 

و خواهر و برادرم،  من    یطالق نگرفتنشون گند زدن به زندگ

 ست یجدا شد! که اصالً الزم ن  شهیم که بابا منگرفته  ادیباز من  
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به   ابد  بد  یکیتا  م  ی فرصت  که  بزنه!  گند  مدام   یتونیتا 

 “ ”!تا الاقل اون خوب بزرگ شه ی ری ت طالق بگخاطر بچه به

 :دی خند  زدهحرص 

 وقت چی. هگنیم  ننیبی طالق م  ی هاکه بچه  ییبایهمه از آس  -

آس  یکس از  که   ییهابچه   یدگیدب ی اومده  بزنه  حرف 

هممامان ما  نه!  نگرفتن؟!  طالق  سا  نی باباشون   ی ه یکه 

 !! زرشکمیخدا رو شکر کن دیسرمون بود با  ی مادروپدر باال

 :آلود گفت. خنده دیلب گز افرا

 .آروم باش  -

. د یزانوها گذاشت و لب برچ  ی کاسه   ی اش را روچانه   هیمرض

داستان   ی همه   باًیتازه متوجه شد که تقر  د،یحرصش که خواب

از    ی دیاست. با احساس شدداده بود را لو داده  ه یکه هد  یکتاب

 :حماقت گفت

 !کردم که لیشو اسپوهمه -
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شب   نیا شب  هیمرض  هیحرفش  دختر   ی شه یهم  هیبود!  همان 

م  یجوان افرا  نم  شناختیکه  ش  دانستیو  و   طنتیپشت 

آشنا  ییزهایچچه  شیهاخنده  احساس  با  است.    ییِ پنهان 

او نشأت گرفته بود، لبخند   ی هاکه از درددل   ی با مهر   ختهیآم

 :زد

 .نداره  بیع -

انداخت،   نییزد. پاها را پا  یسر تکان داد و لبخند پهن  هیمرض

ه انگشتان  فروبردن  با  نشست،  در چهارزانو  دستش  دو  ر 

 :ها را عقب فرستاد و سر تکان دادآن  شیموها

 خواستمی رو بهت بگم باآلخره. م  نایا  خواستمیآره. درکلم م  -

باز من   یماجرا رو! ول  ی که بهم نگفته بود  ی خر   یلیبگم خ

 ی چند روز  نیا  م،ده یکه فهم  یچند وقت   نی. اکنمی م  نتی تحس

که منتظر بودم تا کتاب به دستم برسه و بدمش بهت و سر  

. چرا؟ چون  کردمی م  نتی ش داشتم تحسحرفو باز کنم، همه 

خاطر  به  دیبا“بهت گفت،    ی. اگه کسی به موقع تمومش کرد
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که نتونته با   یگوش نده. هر زن  ”تیتو زندگ  ی موندیبچه م

نبا بسازه،  بچهبه  دیشوهرش  که خاطر  بگذره  خودش  از    ش 

 !مثل خواهر من  یکی شهیتهش اون بچه م

بغض  قلب نور شد.  گرم شد،  گلو  یافرا  به  از    شیکه  نشست 

 ” م یکنی ما تمامش م“همراه    هیبود که مرض   یاحساس آرامش 

بود که   ده یفهم  ی از عل  ری غ  یداده بود. باآلخره کس  هیبهش هد

به   ییجدا  ی برا  مشیاضطرابش که نکند با تصم  ی او با همه

 که ن یا  ازندانستنش    ی صدمه زده باشد، با همه   نیَآر  ی نده یآ

و    یخاطر خودش، علطالق گرفته بود به   شود،ی فرداها چه م

بهبچه آرشان،  صدانیَخاطر  نگذاشت  بغضش  . دی ایدرب  شی. 

 :کتاب را بغل گرفت و لب زد حالنیباا

 .ممنونم -

مرض  لبخند درهمان  هیپهن  بعد  شد.  به  جوابش  که  حال 

ا  براق  زندگچشمان  شور  م  ی ز  نگاه  جوان    اد ی  کرد،ی دختر 

  ل یبود؟ دل   نیبود. هم   ده یزده دافتاد که او را آشوب   ی باردوسه
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بود؟ بزرگ شدن   نیهم   یاضطرابش در آن شب محرم  ی حمله

که    ییهاحرف   ی ! ول؟”یجهنم“ قول خودش  به  ی خانه   ک یدر  

در خانه روز  آدم   جهیخدخاله   ی آن  رفتن  زده   یرفتن  ی هااز 

او درد   یعنی.  خوردینم  اشیبخش از داستان زندگ  نیبه ا  بود،

بود؟    ده یهم کش  ی گریهم داشت؟ درد بزرگ د  ی گریبزرگ د

 قدر درد؟ چه  ؟ی چه درد

 چه بود؟  هیمرض ی قصه

  ” ی خر“ از او و برگرداندن آن    ی گذار گله   نیب  ی اافرا لحظه   ذهن

  ن ی و او را غمگ  دن یبهش گفته بود به خودش و نپرس  هیکه مرض

گره افکارش را دور بزند، نفس    کهن یا  ی نکردن ماند! بعد برا

 :و گفت دیکش ی بلند

 .مثل بابات نبود یعل -

 .دندیباال پر ه یمرض ی ابروها
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  ی طالقش حرف   ی که به خود قول داده بود به هرکه درباره   افرا

بگو عل   دیزد  ت  یآدم خوب  یکه  تصوبوده  از مرد در    ی بد  ریا 

 :داد  حیتوض  رد،یشکل نگ هیذهن بق

خوب  یعل - خهیمرد  به   یلی.  هنوز  من  پسرعمو خوبه.  عنوان 

ما... ما    یمم هست. ولبچه   ی هرحال اون بابادوستش دارم. و به

هم با هم جور نبود. حسمون به مونه ی. روحمیتونستیفقط نم

 .درست نبود

نشان نداد. انگار داشت    یواکنش  چیه  هی مرض  ه یچند ثان  ی برا

تحل  را  او  مثل  کردیم  لیحرف  لبش  بعد  و   کی .  خط صاف 

 :چشمانش کوچک شد

و   خورنی که کتک م  ییزنا  ی من فقط برا  ی فکر کرد  یعنی -

 حق طالق قائلم؟ ننیبی م انتیخ

 .تش افرا را به خنده انداختصور زی دآمیتهد حالت

 :داد ن یچ  ینیغره رفت و بچشم  او
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  ی و رمانا  لمایاز ف  ترافتهیگسترش   کمهیمن    دی! عقازمینه عز -

هم باشه،    ی کارمَرده ته خالف و کتک   یکه حتا وقت  نیرانیا

هست    ه؟ی! مرد خوبدارنینگه م  شش یر  خیباز زن قصه رو ب

ازش.   دمیند  ی بود بد  نجایکه ا  یماه  هیمنم تو    ییخب. خدا

ابد   ودتنفر خ  هی  یخاطر خوببه  شهینم  ل یدل  یول اونو تا  و 

 !ی اشتباه نگه دار هی ی تو

که    یبابت فهم  ی از وجد و شاد  یبار با موج  ن یافرا ا  ی خنده 

درک شدن    نیکه ا  دانستیشد. م  ترق یبود، عم  دهید  هیاز مرض 

 ن یهم انتظار چن  هیاز بق  تواندی که نم  دانستی گوهر است. م

 جهی داشته باشد. اصالً خودش به چشم حالت نگاه خد  یفهم

  انسال یزن م  بهطالقش را    قتیکه حق  یبود وقت  دهیخانم را د

نگاه   هیشب   بیکه عج-آن حالت نگاه    دانستی گفته بود و م

به   ن یکه از ا  ییهاخروار نگاه   ی نمونه  ستیمشت  -بود  مهیفه

طالق   فهمدینم  یکه کس  دانستیتحملشان کند. م  دیبعد با

. او سرپا و آرام  ستیبزرگ  ی قدر سخت است. چه سوگوارچه
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مبه ند  ی اروزه  کس چ یه  یول  آمد،ینظر  را  بود.   دهیبدش 

 یعل   یبه خوب  ی گذشتن از مرد   فهمدینم  یکه کس  دانستیم

باچه او  چرا  و  بوده  سخت  م  نیا  دیقدر  را  . استکرده یکار 

درک    ن ی. پس ادیدرد خواهد کش  هادنیکه از نفهم  انستدیم

خ  شی برا  نیریش بود.  خ  یل یبزرگ  ا  یل یبزرگ.   کهنیامن. 

 .بخش بودآرامش  ود،ب دهینفر او را فهم  کیحداقل 

 .بود معجزه

 :اخم کرد و لبش کج شد هیافرا، مرض  یاز درون نوران رونیب

خنگ   ییخدا  یول - با  ا  تی هنوز  تو  کنار    نی خودم  ماجرا 

ها! تازه اون  ”بابا“  گهیبهش م  ن یَآر  دمید  ی ! چندبارمومدهین

صدا کرد.    ”بابا“  نویَشکستن پسرعموت آر  تونوشه یشبم که ش

ساده  من  تو   خبریجابازهمه   ی بعد  آدم  خب  گفتم  خنگ 

 تونهیکوچولو که نم  ی ! بچهییدا   گهی ووال که به طرف نمهول 

و من دروغ   زدیتو بچه داشت م حرف راس   کهی! درحال ییبگه دا

 !تراشو باور کرده بودم بزرگ 
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با نگاه چپ  ی طعنه به خورد افرا داد. زن لب    یته حرفش را 

خودش   حالن یباا  د،یگز قلب  هم  و  بود  شوخ  او  لحن  هم 

دروغگو  ترینوران شدن  آورده  رو  به  با  که  آن  کدر   اشییاز 

 “ ”.شود

  شانی چا  پرمهی و ن  یخال  ی هاوانیکه افرا ل   یبعد، وقت   یقیدقا

شالش را سر   هی را جمع کرده و به آشپزخانه برده بود، مرض

 :ستادیکرد و دم درگاه ا

 من برم؟ -

شانه نگاهش   ی سر به عقب چرخاند، از باال   نکیس  ی از پا  افرا

 :گفت ده یباالپر ی کرد و با ابروها 

 جا پس؟ ک -

اش از کسالت و غم در چهره   ییهاشانه باال انداخت. رگه   هیمرض

 :شدی م دهید
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د  هیخونه.   - ساعت  بابابزرگا   آدیم  بوسی نیم  گهی دو سه  و 

 .اونا شی پ کمهی  رمی. مرنیم

بعد ش  یکم  افرا کرد.  او مکث  نگاه  کامل   رآبیدر  بست،  را 

خ  دیچرخ باز  هم  ی ره یو  ماند.  جوان  و   نیدختر  غم  بود. 

در    ی ایحوصلگیب د  یکیکه  گذشته  ساعت  که    دهیدو  بود 

بود.   نی هم  کند،ی حمله م  هیکار و خنده به مرض  انیگاه مگه

 همان یم  ی هااز که؟ واقعاً چون پدربزرگ  ی. ولیغم خداحافظ

 چون...؟  ایبود  نیحالش ا رفتندی دهستان م

 ه؟یوا! چ -

 :را پس راند. سر به دو طرف تکان داد  شیسؤال او، فکرها با

 .رنی خبر نداشتم امروز م -

 :رنگ نداشت ه ی مرض شخند ین



1722 
 

  ز یی اول پا  خواستنین! مماهم اضافه بر درآمد مونده  هیتازه   -

برگردن که خب انقدر بهشون خوش گذشته بود که جور کردن  

 .بمونن شتریماه ب هی

 :کرد ی اخنده  افرا

 ها؟  ،ی بهشون عادت کرد یحساب -

 :تندتند سر تکان داد هیمرض

 .یلیهوم، خ -

 :دیاو کش ی به بازو یرفت. دست  شی پ افرا

 .بابت زحمتت  یبرو. مرس زم،یباشه عز -

 :دیرا کش  اشی لبخند خال هیمرض

 .نبود یزحمت -

. د یصورتش را بوس  ی افرا حلقه کرد و سرسر  ی دور شانه   دست

به راه انداخته بود و او انگار   لی س  شی هاچشم  ی حاال غم تو
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چشم زن دور    شیاز پ   زکردنشیاز سرر  شیعجله داشت تا پ

 :شود. گفت

م - افتخار  ا  کنمیبهت  با  شوهرت به   کهنیافرا.  خودت  قول 

رو انتخاب    ییخوب نبود که جدا  تونیزندگ  دونمیخوب بود، م

اونای کرد جز  نفهم  یی.  اصالً  چ  نده یکه  ازدواج  و   هیهدف 

م  شیش طالق  نشده  چن  هیبق  رن،یگی ماه  کمتر    ن یمعموالً 

م  یشجاعت خرج  بقدنیبه    ” بدِ“  نیب  رنیگی م  میتصم  هی . 

رو انتخاب    ”بد“مطلقه شدن،    ”بدترِ “بد و    یزندگ   هی  ی ادامه 

  م یو تصم  ی تو شجاع بود  یبمونن. ول  شونیزندگ کنن و تو  

برا  یگرفت کن  ”بهتر“و    ”خوب“  ی الاقل  ایتالش  من   نو ی. 

 .کنم ی م نیتحس

لب و اشک نشسته در   ی حالت او، لبخند رو  یدلمردگ   برعکس 

 ی ابود. سر تکان داد و دختر جوان را لحظه   یچشمان افرا واقع

 .در آغوش نگه داشت
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سرش بست و قبل از رها کردن  که رفت، افرا در را پشت   هیمرض

بلند  ی ره ی دستگ نفس  زدیکش  ی آن  کار  هنوز  داشت.    ی ادی. 

  اورد،یو ب  ردیبگ  یرا قرار بود عل کی . ککردیناهار آماده م  دیبا

م او که  تصم  دیترسی اما  راه خراب شود،  داشت    میدر طول 

 دی رسیم  مسال  یعل   کیبپزد. اگر ک  یکوچک  کی خودش هم ک

حمام    دی! تازه باماندندیاگر نه هم الاقل سرگردان نم  چ،یکه ه

 .کرد یهم م

موها  گرشید  قصد کردن  آن  شیکوتاه  نه  زبود.  . ادیقدر 

ها کوتاه کند. آن   ازحد ش یرا ب  شی موها  آمدیدلش نم  وقتچ یه

اند به مادرش رفته   شیموها  گفتیم  مهیرا دوست داشت. فه

  ن یها هم به آن  بشیعج  ی عالقه  لیکه دل  دانستی و افرا حاال م

وصل   اششته داشت که احساس کند به مادر ندا  ازیاست؛ او ن

 .است

سرش را باز کرد.    ی ره یگ  رفت،یطرف پنجره مکه به  طورهمان 

پشتش    ی رها شد و رو  یمثل طناب  اشده یچ یپبلند درهم   ی مو
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را هم باز کرد و   ش یهره گذاشت، کش مو  ی رو  را  رهیافتاد. گ

  شانی برد تا تارها  شیموها  ی دور مچ انداخت و بعد دست تو 

 .را از هم جدا کند

از    نشی داشت و دوربهمانجا بود. برش  اشیگوش را باز کرد. 

 .بلند ی خودش عکس گرفت. از خودش با مو

 یصفحه   یتلفن همراهش را روشن کرد و تا وقت  ی داده   بعد

را   شی دنظرش با آن سرعت کم نت لود شود، دوباره موهامور

 خواست یکه م  ی دیجد  ی دستور پخت غذا  گری بار د  کیبست.  

وقت کرد.  تماشا  را  جزئ  یبپزد  شد  حفظ   اتیمطمئن  را 

همان هره رها کرد،   ی فعال رو  ی را با داده   یاست، گوششده

 .سر انداخت و به آشپزخانه رفت ی وسرر

برنج را روشن کرد،    ریگذاشته بود. ز  رونی کرده را بچرخ  گوشت

 .بزرگ برداشت و مشغول کارش شد ازیپ کی
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و بعد آن   دادیورز م  هیشده را با گوشت و ادورنده   ازیپ  یوقت

را   دیرسی که به ذهنش م  یهر آهنگ کرد،یرا کف تابه پهن م

سرخ شدنِ    ی وقت برگرداندن کباب برا  .کردیبا خود زمزمه م

کم  گرشید  ی رو کلمات  که  پراحساس   یبود  و  و  بلندتر  تر 

 :شدند ی بر لبش جار ترن یتر و آهنگ ناخودآگاه 

خسته شده   وونهید  ه یمثل  “ - که  دم/  از    یول  / شیوونگی س 

به دادم برسه/ به   یکی //رهیجنون بم ره،یجنونشم بم ذارهینم

 ” ره یاز من بگ ره،یبرگشتنتو ازم بگ  دیکشتن من/ ام متیق

 یاطور که مالقه به دستش بود و باالسر تابه شد. همان  خشک

  ه ی چند ثان  ی برا  کرد،ی جلزوولز م  ش یبود که کباب تو  ستادهیا

  ی از زمان، از خودش کنده شد. روح  ن،یخشک شد. انگار از زم 

از    خودش که داشت  ی تن خودش، درحال تماشا  رونیشد ب

 .خواندیبرگشتن م  دِیام

شده است.  چالنده  ی اوه یخود که آمد احساس کرد مثل م  به

او را    ی قو  یکوتاه دست  ی چند لحظه   نیهم  ی انگار به فاصله 
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جانش مثل خون انار    ی مشت چنان فشرده بود که همه   انیم

خال  ی جار بود.  خال  یشده  بود.  و    یشده  حوصله  حس،  از 

 ” .شوق

آبکش درون   ی برنج را قبل از سر رفتن تو   یهمان تن خال   با

 نک یس  ی داغ را که کنار گذاشت، رو  گیکرد. د  یخال  نکیس

  شتر یرا ب  اشیو حس خفگ   خوردیخم شد. بخار به صورتش م

داشت. مغزش امانش را    ازیسکون ن  نیبه ا  حالن یباا  کرد،یم

 !بود  دهیدرواقع ودود امانش را بر ایبود.  دهیبر

 !ماهِ تمام  کیماه...  کی

دوباره   شانی هماهنگ کرده بود. وکال  میرفته بود. با عظ  یعل

طالقشان   ی از دو زوج عاد  ترعیسر  یلیشده بودند و خ  لیوک

هفته بود که رسماً، شرعاً و   کی کرده بودند. و حاال    یرا رسم

ا  کهنیایقانوناً مطلقه بود ب   ده یمدت پدرِ پسرش را د  نیدر 

 .باشد! تمام
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تماس    آوردیم   ریکه وقت گ  یگاه. مرد گه دیدی او را م  البته

. دادی . رو نم. پسرک اول قهر بودندیرا بب   نشیَ تا آر  گرفتیم

نرمش کرده   یکم انگار نبود پدر و دلتنگکم  ی. ولکردی فرار م

  ره یبهش خ  یگوش   ی از صفحه   زد،یزنگ م  یبود که هر بار عل 

 ” .ییبا. عَ“: زدی م شی و صدا شدیم

 ی ه یفروش تا مهر ی اش را گذاشته بود براخانه  یعل نیا جزبه

در کاغذها ثبت شده بود که زوجه مهر    کهنیافرا را بدهد. با ا

 خواست،یپول را از او نم  نیافرا ا  کهنیو با ا  استده ی را بخش

د   یعل حاال  بود  گفته  خنده  دردش    ی خانه   گریبا  به  بزرگ 

اضاف  خوردینم پول  نم  اشفروش خانه  یو   تواند یرا هم که 

. به مرد گفته بود دانستیدور! دروغ گفته بود. افرا م  ندازدیب

 . ستیکارها ن نی به ا ی ازیکه ن

 ی باشد، اما خانه  نینشدهستان اجاره   نیدر ا  دی گفته بود که شا

اگر بخواهد م  اشی پدر به آن نقل    تواندی هنوز هم هست و 

خانه بخرد.   ی گرید  ی آن را بفروشد و برود جا  ایمکان کند  
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  ی نتوانسته بود باال  گری جمله گفته بود و افرا د  کی  یبعد عل

ب دخترعمو.    ی ل دارکه پو  دونمی من م“  اورد،یحرفش حرف 

  ی مبلغ برا   نیا  ی! ولی ندار  از یمثل من ن   ی به صد تا  دونمیم

. نیَآر  ی بذارش برا  یش کناستفاده  ی خوایپسرمم هست. نم

 .تمام  ”منه. ی فهی من باباشم. دادن خرجش وظ

ا  یعل با  بود.  شده  روح  ی برا  که نیتمام  از   نیَآر  ی ه یحفظ 

م مشورت  ا  گرفتند،یمشاور   یدرباره   شانی همکار   کهنیبا 

ادامه داشت،   تا آخر عمر  و  بود  آغاز شده  فرزند مشترکشان 

 .تمام شده بود. تمام یعل

 ودود؟  یول

پس    یمانده بود! نه قدم  یماه تمام بود که نشسته باق  کی  او

 .فینشسته. بالتکل ی . نشستهشیپ ینه قدم
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شت  . با او گزدی . با او حرف مدیدی او را م  فتشیدر هر ش  افرا

ولرفتیم بود  ستیودود ک   نیا  دانستینم  ی.    ا ی. همکارش 

 .چه بود؟ معلوم نبود قش؟یرف

بود و نه متوجه. نه سرد  توجهیبود. نه ب  یبیعج  زی چ رفتارش

ها گرم و خندان و مهربان.  وقتبود و نه مثل آن  نیو سرسنگ

م را که  پا  دید یافرا  را  نگاهش  انداختیم  نییسرش  . کمتر 

. انگار  زدیاما اغلب حرف نم  زد،یم  ی عاد  ی ها . حرف کردیم

 درخود بود. 

 دن ی ر گشت زدنشان متوجه غلتی بار که در مس کی حالنیباا 

کرده و خود را   دا یدو افرا را پکوه شده بود، به  ی سنگ از باال

  گر یبار د  ک ی  اینشده.    ش یزی به او رسانده بود تا مطمئن شود چ

 د یشا-معلوم نبود از کجا    حال،ی که افرا عادت ماهانه بود و ب

.  ددار  ی بود زن چه حال  دهیفهم  -از آنجا که برادر دو خواهر بود

تمام طول آن روز مراقب او مانده    ی. ولیچی نزده بود. ه  یحرف

مجوز    یبر بچوب  کی با    ریپذکی تحر  ی بود. نگذاشته بود افرا
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که   یکه برگشته بودند، وقت  یدهن به دهن شود. به جنگلبان

مُسَکِن برده بود و گفته بود   شیها نشسته بود، براپله   ی ا روافر

. افرا از آنجا دانسته بود که  آوردی م  ش یهم برا  ی چا  گرید  یکم

 !داندی ودود م

م   نجوریا  در که  بود  براچه  دیفهمیمواقع  دلش  مرد    ی قدر 

 د،یدی او را م  یرپوست یتوجهات ز  ی است. وقتجوان تنگ شده

است قدر به داشتن رفاقت او عادت کرده که چه   دیفهمی تازه م

 .آورد یآشنا به قلبش فشار م ی به ی ودودِ غر نیقدر او چه 

محبت  مرد بود؟  عاشقش  ط   شیهاجوان  سکوت    نیا  یدر 

رفاقت؟   ماههکی نه  داشتند  عشق  رنگ  و  بودند  ناخودآگاه 

بُعد ماجرا فکر کند. او    نیبه ا  توانستی. درواقع نمدانستینم

مفقط   فکر  او  برگشتن  به  ودود  با  مواجهه  هر  به  کردیدر   .

و    زدی . حاضر مرد نشسته برخنش یسکوت سنگ  نیشکستن ا

ا  کی  هن برود!  اما  برود،  پس  قدم  هزار  که    طورنیقدم 

ا  فشیبالتکل ا  طورن ینگذارد.  نماند.  ساکت   طورنینشسته 
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ا نکند.  آشت  یِآشت  طورنی محبت  قهرِ  ا  ی قهر،   طورن ینباشد. 

از شدت تپش چالنده م قلبش  را نچالند.  افرا  هر    شدی قلب 

ب  ی روز خانه  از  م  رفتیم  رونیکه  فکر    روز ام  دیشا  کردیو 

م   گرید چالنده  قلبش  بشکند.  ودود   د ی ام  نیب  شدیسکوت 

ناام و  او  کس  ی دیبرگشتن  کاش  او.  و    آمد یم  یبرنگشتن 

را   د یام  ا یکشتن افرا    متیبه ق  گفت،یم  ”یبمان“طور که  همان 

 !را ی دیناام ای  گرفتی از او م

 .بود واقعاً بی بود. عج بیعج

 .. ودودی. علعاصم

 .قی . همسر. رف پدر

 ” .نرفته ی . رفته. رفته رفته

اش رابطه  ی بود، خالصه نیا اشودوساله یس یزندگ ی خالصه 

  داد ینشان م  یخوبخالصه به   نی . و هم شیایمهم دن  ی با مردها
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رابطهکه چه همقدر  است!  بدفرجام  مردها  با  خالصه    نیاش 

 .استده یقدر درد کشکه چه دادینشان م

او زن مستقل  نیا  از از    یگذشته  و مستقل. هرکه  بود. سرپا 

او    خواهد،یزن که مرد نم  نیا  گفتیم  کردینگاهش م  رونیب

برا  کیخودش   است  مرد  ب  ی پا  و  بود.  خودش!  واقعاً  ود. 

آن  توانستیم به  کند.  مردها سر  نبدون  و  وابسته    ازمند یها 

 .نبود

آن  حال،نیباا صدقهباوجود  از  که  زخم  وجود  همه  سر 

 گر ی حاال د  کهنیخورده بود، باوجود ا   اشی مردجماعت در زندگ

دردسر    چیه  گریتا آخر هم آزاد بماند و د  توانستیآزاد بود و م

را به کنار خود راه ندهد، هنوز هم، هنوز هم دلش   ی امردانه 

 !یمرد بود. لعنت کیبند خواستن و داشتن 

همه را  را گفته بود. آن   نی هم هم  یحتا به عل  شد؟ی م  چطور

کردن    یتنها زندگ  کردیتحمل کرده بود و هنوز هم حس م

حتا   حاالحاالها ازدواج کند و  خواستی. نمستیاو ن   ی ایقد دن
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م دلش  هم  هنوز  اما  شود،  در    کی  خواستی عاشق  مرد 

شا  کیباشد.    اشی زندگ خادیز  ق؟ی رف   کی.  دیهمسر؟   ی لی! 

 ن یا  شدیبود که نم  بیداشت. و چه عج  ازیمرد ن  کیبه    ادیز

  ی نبود، جسم  ی که جنس  ازین  ن یرا کَند و دور انداخت! ا  ازین

 .بود  ینبود، روح

دهد. بهش گفته   حیتوض  حا یمس  ی را برا  نیکرده بود ا  یسع

ن“بود:   راهبه  نستمیمن  نم  ستمی.  که    تونم یواقعاً.  کنم  ادعا 

جنس هنوز...    یکشش  دارم.  بعد    یعنیندارم.  آدم    ه ی خب، 

اما نه. هنوز بدنم ب  شهیزده مشکست دل . دارهیمعموالً. من 

  ی عنی.  ستین  نیفقط ا  ی. نوازش... دلم... ولخوادی دلم بغل م

و دو   یکه بعد س  بهی. عج ستی ن  نیش امه ه  ی هست، ول  نیا

 از ی... انگار نخوادیباز دلم م  یم، ولخورده شکست  هیسال هنوز  

 ”.مرد هیدارم به 

 اشی جنس  ازیکرده بود. هم ن   د یی او را تأ  ازیبدون تعارف ن  زن

روح    ی را. و درباره   اشی جسم  از یدانسته بود و هم ن  یرا منطق
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 نیب  ن،یبهت بگم. بب  ی زیچ  هی  خوامیم“او گفته بود:    ی گرسنه 

خانما  ی جوهادرمان  ز  ی من  هم  ادنیمتأهل  اغلب  سر    ه ی. 

 مشترکشون.  یبه زندگ  گردهیمشکلشون برم

  ه ی رو به سمت    کسچ یدارم و ه  ی محدود  فیوظا  ت یمن درنها

راهنما با  کنمینم  ییراه مطلق  آدما  برا  د یچون   ی خودشون 

باارنیگب  میتصم  شونی زندگ به   گمینم  یبه هرکس  حالنی. 

شا کنه.  فکر  عجبه  دیطالق  خانما  اد،یب  بینظرت  حتا   ی اما 

 عنوانبه رو    ییراه جدا  تونمیهستن که من نم  ی ادهیدانت یخ

 چرا؟   یدونیبذارم. م ارشونیدراخت  نهیگز هی

 ی هاعلت  نین. اوابسته   اریمرد بس  کیها به داشتن  چون اون

اما شخص  ی ادیز خانم   یبعض   ت یداره،  اون شخص از  با    ت یها 

مرد    کیحتماً    دیها بازن   نجوریو ا  هیکیزنانه    یسنت  کالیپیت

ها زن   نجوریا  هباشه تا ازشون مراقبت کنه. من ب  شونیتو زندگ

م کمک  زندگ  کنمیاغلب  خودشون،  ساختن  با   یتا 

ها دسته از زن   نی کنن. اما تو جزو ا  ی مشترکشون رو هم بازساز
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  دم یکه شناختمت فهم  یافرا جان. از همون جلسات اول  یستین

  ی ست ین   ازمندیمرد ن  کیبه مراقبت و کمک    یگذران زندگ  ی برا

جدا    ی گرفت  میصمت  یوقت  نیهم  ی . برای دار  یو روح مستقل

کامل گرفته شده و    یاز سر آگاه  میتصم  نیا  دمیفهم  ،یش

 . هیتو انتخاب درست  یزندگ ی برا

 ی . همه یستیمرد مبرا ن  کیبه    ازیحتا تو هم از ن  حالنیاما باا 

. حتا  میدار  ازیهمدل از جنس مخالفمون ن  ی مهین  کیما به  

 . ی ری بگ دهیناد نویا یتونینم ،یباش  ایزن دن نی اگر قدرتمندتر

دوران  تو  زندگ  ی ها ما  ا  مونیمختلف  از    ازین  نیپاسخ  رو 

 ی هر زن  یمرد زندگ  نی. اولمیکنیم  افتیدر  یمتفاوت   ی مردها

ا و  مردها  نیپدرشه  از  اگر  حتا  که    ی ایسنت   ی پدر  باشه 

ترب  ی اعتقاد تو  دخالت  رو  ت یبه  ندارن،   ی ه یروح  ی فرزند 

شخص   ی و درباره   نای. با در نظر گرفتن اذارهیم   ریدخترش تأث

  شتر یروحت، مادرت، تو رو هرچه ب  ی مهیبگم نبود ن  دیتو افرا، با

 که نیوجودت سوق داده: پدرت. و با ا ی گهید ی مهیسمت نبه
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 ی اندازهبه  شونی نبوده. ا  یبرات کاف  شونیا  ،یداشت   یپدر خوب

تو نداشته.    ازیمحبت موردن  نیتأم   ی برا  ییوقت و برونگرا  یکاف

موضوع   نیو ا  ی محبت هم محروم بود   ی گه ید  نبعو خب، از م 

متشنه   یخواهبه محبت نسبت  ه یاز    شیب  یعنی.  کردهیترت 

اما پدرت حتا کمتر از    ،یبه مهر پدرت داشت  از ین  ی دختر عاد

عاد  هی نت  تونستهیم  ی پدر  بده.  بهت  شده   نیا  ی جه ی اونو 

 روح تو.   یتشنگ

محبت مادرانه رو درک و حس    وقتچ یه   ینتونست  کهییازاونجا

نم  ،یکن هم حس  حاال  ن  یکنی تبعاً  تو    هی  ی دار  ازیکه  زن 

داشت  تیزندگ پدرتو  چون  اما  کنه.  مراقبت  ازت  و   ،یباشه 

داشت   یچکانقطره   ی محبتا هم  یاونو  ب  شتری ب  شهی و    شتر یو 

ن   ،ی دیبهش نرس  وقتچ یو ه  یخواستیم به بودن    ازتیحاال 

زن.    کی  ی عاد  التتر از حپررنگه، پررنگ   یلیمرد برات خ  کی

 . ی ازمندیمردانه ن یتو به مهربان
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محبت بهت بده،   ی اکه ذره   یکس . هرازمندهین   نیروحت به ا

 ن ی. پس باوجود استقاللت اکنهی داشتن م  شتریب  ی تو رو تشنه 

 ؟یباشه. متوجه  ت یزندگ  ی مرد تو  ک یروح توئه که    قی عم  ازین

از پول همسرت و آرامش    شتری ب  ،یحتا اگر ازدواجم بکن  یعنی

 “” .ی دار ازیاون ن یبه مهربان تون،ی زندگ ی ماد

 ” !قاًیدق“

از    حا یمس  یصحبت طوالن  نیا  دنی که بعد از شن  ی زی چ  تمام

 ” !قاً یدق“کلمه بود،    ک ی  نیذهن افرا گذشته بود، تنهاوتنها هم 

را   از ین  نیا  توانستی بود. اما او نم  بی بود. هنوز هم عج  بیعج

 .ودود   ی متمرکز شده بود رو  ازی ن  نیکند. و حاال تمام ا  شیکار

ا  ای برود    د یبا  ای  دیفهمیکاش ودود م   و محبت    نیبماند، اما 

م  یچکانقطره  کاش  کند!  تمامش   ی هاتکه   ن یا  دی فهمیرا 

  ی دائم  یدرواقع به تشنگ  ای  کنندیتر ماو افرا را تشنه   یمهربان
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 ن ی! اکردی و تمامش م  دیفهمی ! کاش ودود مزنندی او زخم م

 !کردی را کاش تمامش م ماههک ی ینشستگ

 .قدم پس کی ای شی قدم پ  کی ای

که مرد جوان   دانستی نم  نکیمانده باالسر س  شانِ یپر  ی افرا  و

ن  گرید نمبرخاسته   ست،ی نشسته  با    دانستیاست!  ودود  که 

رو  یکم  ی فاصله نشسته   یمکتین  ی ازش  و  در محوطه  است 

 .را به اطالع زن برساند اشیآمده برخاستگ 

 ” قدم پس؟ ک ی  ای شی قدم پ کی ی برخاسته بود. برا ودود

ج  اشیگوش از  ب  بیرا  نگه    انی م   د،یکش  رونی شلوار  دست 

افکار، تصاو  رهیخاموش آن خ  ی داشت و به صفحه  و    ریشد. 

 توانستیوضع نم  ن یو با ا  کردندی صداها در سرش سروصدا م

از زنگ زدن به زن به جلو   شی فش را درست بزند. پس پحر

  ها ن را  ی ها را رورا از هم فاصله داد، آرنج   شی خم شد، زانوها

 که ی دو دست نگه داشت. درحال  نیرا ب  یبار گوش  نیگذاشت و ا



1740 
 

 شد ی و هر چند لحظه باعث م  دی کشیصفحه م  ی شستش را رو

ماند تا ذهنش به    میاز لمس دستش روشن شود، تسل  یگوش

 .دهد اشی اریقعر برود و برگردد و 

 .میتسل

بعد   یواژه نجاتش داده بود. وقت  نیواژه را دوست داشت. ا  نیا

دلِ عاشق و   نیشدن ب  نییو باالوپا  یذهن  ی ر ی از روزها درگ

شکسته  تسلدلِ  گذاشت،    میاش  کنار  را  خود  با  جنگ  شد، 

ز دست دو دل گرفت و کنار انداخت و نشست،  را ا   رهایشمش

 .ستدیو با ند یو بب  ردیتازه توانست آرام بگ

د  شیبرا او  نبود.  را    گر ی آسان  افرا  که  بود  شده  مطمئن 

  قش یبود که فقط رف  نیشرط ماندن کنار زن ا  یول  خواهد،یم

 .دنیرس  جهی دو به نت نی ا نیآسان نبود ب شیباشد. برا

دو هم نبودند. فقط ودودِ مهربان نبود که با ودودِ   نیتازه ا  و

کوتاه   خواستیهم نم   دهیدبود. ودودِ دلخور زخم  ر یعاشق درگ 
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بار  دیایب هر  اعتماد    کرد یم  ی ادآوری.  از شکستن  افرا  به  که 

واقع  و  را    شدنشنیبکورش  اعتمادش  بازهم  او  و  بود  گفته 

بار   هر  بود.  بود    دهیمفه  یوقت   که   کردیم  ی ادآوریشکسته 

شده بود و    زاریشده، چطور از خودش ب   ی گریعاشق زنِ مرد د

 دور!   ندازدی دلش خواسته بود خودش را ب

خشمگ  نم  نِی ودودِ  حرف  م  زد،یمحق  مثل زدیداد  او   .

به غرورش برخورده  اند،ده یمال رهیکه سرشان ش ییهاپسربچه 

 .داشت یبود و انتظار عذرخواه

عذر خواسته    ی ول  م،یمستق  دی شا  افرا عذر خواسته بود. نه  اما

و التماس نگاهش کرده بود.   تیماندن با مظلوم  ی بود. حتا برا

  ده ی از بار گناه را د  یو خستگ  یمان یحتا ودود در چشمانش پش 

آرام    ی زیچرا چه   یودودِ عصبان  خواست؟ی چه م  گر یبود. پس د

کس  ی زی چچه   کرد؟یم دست  از  می برم  یکه   توانستی آمد، 

تاوان داشت   ای. گناه  ی زیچچیکند؟ ه   یرا راض  نیودود خشمگ 

عصبان  ای ودود  به  اما    شدینم  یبخشش.  گفت،  بخشش  از 
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به    یمجازات اگر  نداشت!  وجود  هم  کند  خوشحال  را  او  که 

م  ی هاتازاندن  با  بود،یاو  دل    دیافرا  و  اعتماد  شکستن  بابت 

 ت یرضا  نیتا ودود خشمگ  مردیوجدان م ! از عذاب مردی ودود م

 !دهد

را کنار   ادهایو فر  رها یشد، شمش  م یکه تسل  یجوان وقت   مرد

شن خودش  از  و  گفت  خودش  با  نشست،  تازه   د،یگذاشت، 

راض که  بفهمد  ن  ی توانست  و   ن یخشمگ  ی مهیشدن 

 ی ا است. تازه توانست بفهمد که چاره   رممکنیاش غکرده بغض

ناراحت با  آمدن  کنار  زندگ  اشی جز  اگر    نیهم  یندارد.  بود. 

که از   ی کردیم  ریگ  ی اره یتا ابد در دا  ی دیبخشی نم  اها رآدم 

 .شدی خودت ساخته م ری خشمِ جبران و عذرنپذ

توانست مادرش را رها کند. زن    د،ی رس  نجا یکه به ا  یوقت  ودود

که   ییهاب یآس  ی . و بعد احساس کرد که با همه دی را بخش  ریپ

خانوم را دوست دارد. زن،  قدر گلد، چهاز سمت او خورده بو
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  شدینم نی. با وجود ازدیم خودیاما ساده بود. حرص ب یسنت

 .است زدنش از سر عالقه انکار کرد که حرص 

قض   یول عمده  ی ه یافرا؟  فرق  پا  ی اافرا  هم    ی داشت:  عشق 

 .بود انیدرم

م  البته  احساس  واژه   کردی ودود  و   ی عشق  درخشان  بزرگ، 

نم  ستینقصیب او  به جنس و حس احساس  ادیآیو  با   ن ی. 

 که نی! مگر نه ادیرسی نظر مبه  بخاریب  ی ادیهم ز  ”عالقه“حال  

رسانده    یبه افرا به خودشناس  داکردنش یاحساسْ پ  نیاو را هم 

را    یواقع  دودبه زن نبود که و  داکردنش یاحساسْ پ  نیبود؟ هم

د؟ پس  بود و باعث شده بود سر از الک درآور  انده یبهش نما

به   یکم  ی واژه   ”عالقه“ را  بود  داده  رخ  آنچه   یدرست بود. 

احساس   ی ادیو کسان ز  زها ی . مردم همه به چکردی نم  فیتوص

  رفتند ینم  شانی هادنبال عالقهاما همه به  کردند،ی م  ”عالقه“

 کهی . درحالدادندی نم  رییرا تغ  نها صاحبانشاعالقه  ی همه   ای

تغ شد  رییودود  بزرگ  بود.  بهکرده  بود.  احساس  ه  دنبال 
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ح  یراه   اسمشیب و  بود  ترد  ن یشده  از  از    ش،ی دهایگذر 

هم گذشته بود و خود و همه را بهتر شناخته   شیهاناشناخته 

 .بود

نتوانسته   تیچه نام داشت؟ ودود درنها  نامیاحساس ب  نیا  پس

و نه به   ”عشق“   یبستگوگوشو چشم   ینیبود آن را نه به آتش

کوچک  یکم اسم   ”عالقه“  یو  ناچار  پس  دهد.  نسبت 

 .به آن احساس داده بود: خواستن ی اخودساخته 

بهآدم   نظرشبه چ به  ”عالقه“ خاطر  ها    ی کس  ای  ی زیسمت 

نم به  کردند،یحرکت  به  ”خواستن“خاطر  اما  و  نظرش چرا. 

و    یو به گنگ  دادی رخ م  یباز و آگاه  ی هابا چشم  ”خواستن“

هم  ”عشق“  یکودکانگ درضمن   ”خواستن “در    شه ی نبود. 

آن را در عشق و عالقه    شدیوجود داشت که نم  ییدهایترد

 ” یخواهی م“فالن لباس را    یکنیکرد. تو با خود فکر م  دایپ

نه و تا آن را تن    ای   ندینشیکه به تنت م  ی دار  ” دیترد“  یول

 ” .نه ای ستیخواستن ”اتخواسته “ یفهمینم ینزن
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به   فیتوص  نیترکامل   نیا او  بود!  ودود  احساس  خاطر  شکل 

به  ”خواستنِ“ شاافرا  بود.  کرده  حرکت  زن  از   دیسمت  نه 

شرا  یول  ز،یچهمه  ظاهر  از  اول  همان  او    ط یاز  -متفاوت 

پسرداشتنشزن و  ا  ”آگاه“   -بودنش  با  از    شی پ  حال  نیبود. 

او و تن  دنیرس و   دندیپلکیدوروبرش م  ”دهایترد “زدنش  به 

هم  و    دهایترد   نیاصالً  بودند.  افرا  به  از خود  باعث حرکتش 

خودش گذر داده بود و باعث شده   انیحرکت او را از م  نیهم

ببرا کامل  زیچبود همه از آگاه  ندیتر   یِ ناقصش به آگاه  یِو 

 .و بوداسم احساس ا ”خواستن“کامل برسد. 

شده    میبود که نشسته بود. تسل  ی اکامل آن لحظه   یآگاه  و

 .بود، نه دربرابر افرا که دربرابر خودش

شدن و نشستن و فکر    میانداختن و تسل  ریبعد از شمش  ودود

 دنیافرا و فهم  ی مادرش و متمرکز شدن رو   دنیکردن و بخش 

او فرق دارد و شناختن احساس خود، تازه به   ی ماجرا  کهنیا



1746 
 

 م یتصم  دیکه با  ییبود. جا  دهی کامل رس  یپرتگاه آگاه  ی لبه 

 .چه کند  گناهشیبا حس ب گرفتیم

 ی گریو او احساس د  خواستیواضح بود. افرا رفاقت م   مسئله

 ی هم افرا راض  ”خواستن“سر کرد. به    شدیداشت. با خشم نم

 ...حل اماساده بود. راه  اریمسئله بسودود.  ”رفاقت“نبود و به 

نگه    قی نشدن راه حل مسئله بود که ودود را روزها در تعل  دایپ

ا بود.  قبل   توانستینم  کهن یداشته  نزدمثل    کِ ینزد  کِیترها 

نم  و  باشد  به  توانستیافرا  شود  دور  دورِ  او  از  خاطر  هم 

حس    نیهم  ی بود. اگر فقط پا  ”خواستن“  ی ماجرا   یدگیچ یپ

م  نایدرم ودود  و    راافرا    یسادگبه  توانست ینبود  ببخشد 

 شد ینم  ”خواستن“شوند. اما با   قیبرگردد و بماند و دوباره رف

 .ماند ”ق یرف“

کش  ی شتریب  ی روزها  پس بتواند   دهیطول  جوان  مرد  تا  بود 

نخورده خواستنش را مهار کند. آن حس هنوز آنجا بود. دست

به پدرومادرش    روز ی که پر  ی ودود  نیو معصوم و پاک. با وجود ا
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را    ”خواستن“آمده بود،    نجایها را زده بود و امروز تا اآن حرف 

زانو زده بود و    ” ش خواستن“  ی در مشت داشت. او در ابتدا جلو

 .رد یممکن در دست بگ ی سته بود مهارش را تا جابعد توان

 .بود شیمرتبه از رشدش هم همان دو روز پ   نینمود ا نیاول

 انیقل  وانیا  ی آزادش بود. نشسته بود کنار پدرش که رو   روز 

چا  دیکشیم که  مادرش  تا،    کی.  ختیریم  ی و  پا    کیزانو 

کج  بود،  انداخته  چپش  ساق  پشت  را  راستش  ساق  جمع، 

  له ینشسته بود، دست راستش ستون تنش بود و دست چپش  

لب باالآمده   ی زانو  ی کاسه   ی رو به  را  شستش    ش یهااش. 

 .مانده بود  رهیخ وانیل ی تو  ی و به بخار چا ودچسبانده ب

بود،   دهید  ی فکر  ری خانوم که او را مثل تمام مدت اخگل  بعد

اول.   گفتیم  یربطیب  ی زهایغر زدن را گذاشته بود. چ   ی بنا

خودش ساخته    ی که با کار ساخت خانه برا  ی دی جد  ی از گرفتار

 .بود شروع کرده بود
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سرِ حرف است و تهش قرار است به  نیبود که ا دهیفهم ودود

خانوم از  گل  یود که حرص اصلب   ده یدلش برسد. فهم  ی ماجرا

فرورفتگ و  م  یسکوت  تصور  که  افرا به   کندی اوست  خاطر 

بود که    بیشده بود. عج  رهیاند. پس به مادرش خوجود آمده به

که    ندیاو قلبش را بب   ی پشت آن نگاه خصمانه   توانستی حاال م

 سوختی فرزندش م  ی گوشت افتاده در روغن برا  ی امثل تکه 

اش کور بود  ها و خانواده بچه   ریاو به هرکه غ   !کردی و جلزوولز م

ا تقص  اش یبدجنس  ر یتقص  نیو  آتش  ر ینبود،   نِی عشق 

 .بود دهیرا فهم نیاش بود. ودود ابستهوگوشچشم

بود که زن وادار    ده یقدر طول کشخانوم آن به گل  اشی رگیخ

را پشت اخم و اعتراضش پنهان کند:   اشیشده بود دستپاچگ

 ” ه؟یچ“

بود  به  ودود  زده  لب  بود،  برداشته  مادر  از  چشم  خودآمده 

پا  ”یچی ه“ سر  گل  نییو  بود.  همانداخته  از  اما    ن ی خانوم 

 .دور غر زدن  ی اصطکاک کوچک استفاده کرده و افتاده بود رو 
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وقتدیشنینم  ی ول  ودود  ل  ی.  به  نگاهش    ی چا   وانیدوباره 

مثل برق از سرش گذشته بود.   یه بود، فکر کوتاهمعطوف شد

گفتن و  گفتن  و  گفتن  به  بود  کرده  شروع  که   ی هامادرش 

جالب  ،یرلبیز اعماق  به  او  بشنود!  که  نبود  آنجا  اصالً  از    یاو 

کش کم  دهیوجودش  و  بود  فرورفته  بود،  دشده  داشت   ر کم 

 .شدی غرق م ی زیو شور گفتن چ جانیه

. دانستینم  د؟یایب  رونیاز آن فکر ب  بود تا  دهیطول کش  قدرچه

را باال پرانده بود. با تعجب    شیها شانه   زیبلند آقاپرو  ی فقط صدا

و فهم پ  دهی به پدرش چشم دوخته  و    ریبود که مرد  اخم  با 

 گه،یم  گه،یم  ی. ه گهیول کن د“است:    رهیغضب به زنش خ

 ” !ی . مخ ما رو تو خوردگهیم

. کامالً واضح بود که از دیجویبرافروخته بود. لب م   خانومگل

غافلگ  یناگهان  ی حمله غرورش    ریشوهرش  به  بود،  شده 

نم کار  ذهنش  و  بود  دادن   ی برا  کردیبرخورده  جواب 
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ت  کهی درحال ت  گفتیم  زشینگاه  جواب  دنبال   ی زیدارد 

 !گرددیم

  مِ یپدرومادرش بود که تسل   نیتشنج ب   نیهم  انیدرست م  ودود

ب  ی تو  فکر و  ناگهان  بود:    مقدمهیسرش،  من “گفته 

 ” .دونستمیم

نفهم  آن را  منظورش  که  خ  دهیدو  متعجب   ی ره ی بودند، 

پشتش    ی ره یزدن و عرق کردن ت  خیپسرشان شده بودند. ودود  

بسته و گس و و چشم  ر یزحال سربه  نیرا حس کرده بود. با ا

 “ ” .افرا شوهر داره دونستمیمن ازقبل م “بم ادامه داده بود: 

. اما  دانستینم  ش یرا ازپ   ی زی که دروغ بود. البته که چ  البته

نم  ییزهای چ  کی توض  شدیرا  پدرومادرها  به  و    حیهرگز  داد 

ماجرا داشت.  شدن  درک  هم  ی انتظار  هم  خود   بود.  ن یافرا 

بود. او را و   دهیزن را فهم  اشی ر ی خشم و دلگ  ی ودود با همه 

که اگر    دانستیم  یرا درک کرده بود. ول  اشی کار پنهان  لیدل

آنچه رخ   را بشکند و هزار سال تمام هم تالش کند  سکوت 
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برا را  کند،    زیبرانگی الاقل همدرد   ایفهم  مادرش قابل   ی داده 

 .موفق نخواهد شد

گناه افرا  و مؤثر. اگر هم  کباره ی آمده بود.    کباره یآن فکر    پس

به زن به قضاوت بدش راجع   توانستی نم  گریمادرش د  شد،یم

قرمزها خط  جزو  ودود  دهد.  او  گل   ی ادامه  بود.  خانوم 

حاضر نبود پسر خود را گناهکار بداند. پس فقط   وجهچ یهبه

  ی تو  اوردیب  وا هم به خود سنجاق کند  بود ودود افرا ر  یکاف

نتواند    گریگناه او شود تا مادرش دبود هم   یخط قرمز! کاف  نیا

  ار یبس  دهیفایدادن ب  حیاز نشستن و توض  نیبکند. ا  یاعتراض

 .مؤثرتر بود

ب   همان عج   نیلحظه،  ناگهان   یبیسکوت  بود،  درافتاده  که 

فرا ازش که ا  یذهنش به عقب برگشته بود. به آبشار. به وقت 

 :خواسته بود بخواند و او خوانده بود

 ” ره یطوفان، من جز هیتو “ -
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او را ازش گرفته بود. با   ی ایدن  ی و همه   ” رهیدز“ شده بود    افرا

از   شی حال ودود تا قبل آن لحظه زانو نزده بود. ودود تا پ نیا

 نشده بود. اما حاال...؟ ”ناپلئون“آن لحظه 

 ی ریاس افت یدستمو باال گرفتم تو ض“ -

 ”ی ر یسرتو باال بگ  ا یتو تا آخر دن تا

هم  بله، داشت  م  نیودود  را  تسلکردیکار  بود.   می.  شده 

نکرده   شی هادست بود. جرم  برده  باال  پذرا  را  بود.   رفته یاش 

 .افرا را بخرد  ی آبرو کهنیا ی فقط برا

داره؟   دونستمیم  یچ  یعنیودود؟    یگیم  یچ“ شوهر 

 ”!؟یگیم یچ یفهمیم

ات  برعکس  اول  نیصورش   ،ی واکنش عصب  ن یمادرش نبود که 

که    ی زیرا نشان داده بود، پدرش بود. آقاپرو  نی ناباور و خشمگ

داده بود مثل   حی مدت از ماجراها خبر داشت، اما ترج  نیتمام ا

 .سکوت کند تا فقط بگذرند شهیهم
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نم  ودود بود.  کرده  بلند    قدر ن یا  هوکیچرا    دانستیسر 

به پدرش زل زده بود و   یخال  یخونسرد شده بود. با چشمان

با   د،یلرزیو ستون کمرش م  دیکوبی انگار که قبلش مانگارنه 

بود:    حسیب  ییصدا ازقبل  دونمی م“گفته  گفتم.  راست   .

آخه    دهیفهم داره.  بودم    هیبودم شوهر  گفته  بهش    ازش بار 

اون عصبان و  اومده  بود. حلقه داشت هم  یخوشم  . شه یشده 

بعدش    یحلقه رو نشونم داده بود و گفته بود شوهر داره. ول

 ” ...دمیفهم

ا  زیآماغراق   اشی خونسرد  همهآن با  درونش    نیبود.  حال 

آوردنش بود. جوشش نفس کم  نیا  یرونیو نمود ب  دیجوشیم

اش کنند ادامه  فکرها خفه   کهن یقبل از ا  کرد؟ی داشت چه م

. شوهره مرد رنی گی م طالق مدارن از ه  دمیبعد فهم“داده بود:  

جدا شن    نگرفته بود  م یبا هم فرق داشتن. تصم  یول  ه،یخوب

. کردینم  یبا شوهرش زندگ  نی هم  ی . براشیوقت پ   یلیاز خ

  دم،یرو که فهم  نا ینشده بود. من ا یهنوز طالقشون رسم یول
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شا  ش یپ گفتم خب  رسم  د یخودم  که طالقش  شه    یبعدها 

قانون و  دوباره  خواستگار  یبتونم  برا  ی ازش   ن یهم   ی کنم. 

م  ی چیه منتظر  نگفتم. گفتم  ب   مونمیبهتون    رن،یگتا طالق 

 ” ...خب ی. ولمیبذار شی که پا پ گمیبعد م

 ” !یگیدروغ م ی ! داریگی م دروغ “

 !خانومگل  باآلخره

زده بودند؛ به مادرش نگاه کرده بود. چشمان زن آشوب  ودود

  ی داشته باشد. لبخند  دیبا  یچه حس  داندی د که هنوز نمبو  دایپ

 ” .نه“زد:   نانهیو غمگ  ز یآممحو، طعنه 

م  و نه. هرطور فکر  واقعاً  نبودند.   شیهاحرف   کردینه.  دروغ 

افرا حلقه نشانش داده بود؟    کهن ینبودند. مگر نه ا  یبودند، ول

و مگر نه    است؟یمرد دن  نیبهتر  یاو گفته بود عل  کهن یمگر نه ا

شدن طالق او واقعاً از   یفکر خواستن افرا بعد از رسم  کهنیا

زمان   ی راست فقط درباره   همهن یا  انیذهنش گذشته بود؟ م
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زن بکاهد و به بار    ی دروغ گفته بود تا از گناهکار  دنشیفهم

. دیفزایب  -زن شوهردار شدن  کیعاشق  -گناه ناخودآگاه خود  

 .نیفقط هم

به   بعدش بود؟  شده  به  چه  م  اد یوضوح    کرد ی نداشت. حس 

مطمئن باشد! برعکس آن  توانستی نم یخورده بود، ول یلیس

ب قاطع  تفاوت ی ظاهر  تسلط  تیو  درح  یو  آن   نیکه  گفتن 

  تر جیگ  ماند،ینگاه آن دو م  ریز   شتریها داشت، هرچه ب حرف 

در پوست   کی. به  رفتیاز دست م  شتر یو تمرکزش ب  شدیم

را در ذهن   گذاشتیتلخ دچار بود که نم  دنی نجنگ لحظات 

لحظات تمام شوند تا روحش بتواند    خواستینگه دارد، فقط م

رخ   نیآنچه بعد ا  نیهم  ی برود و فرار کند. برا  رونیاز تنش ب

بود   نمانده  خاطرش  در  بود  به   ایداده  اما  بود،  صورت مانده 

واقع  ی ازده مه   ری تصاو کدامشان  داشت  شک  و   اندیکه 

 .آوردیم ادیکدامشان وهم. حتا صداها را گنگ و دور به 
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متأهله.    دونستمی منم از اول نم“واقعاً گفته بود،    دانستینم

  ی فکر کرده بودم شوهرش مرده. ول   هیگفتم که... منم مثل بق

  ال یفقط گفتنش را خ   ای  ”مطرح کردم گفت شوهر داره.  یوقت

بود،   دهیمادرش شن  انیواقعاً از زبان گر  دانستی کرده بود؟ نم

زنه تا طالق   ی پا   ر یز  یودود؟! نشست  یچ  یعنی  ؟یچ  یعنی“

و زن   رهی تا از شوهرش طالق بگ  ی دیباهاش نقشه کش  ره؟یبگ

وجدانش  گرفته از عذاب از کابوس نشئت  یبخش  نیا  ای  ”تو شه؟

 ”بود؟

حس کرده    انی آن م  ییجا  کی که    آمدیم  ادشیحال    نیا  با

  ی گناه. قصد او از هم شودیبود اوضاع دارد از دستش خارج م

بود که مادرش زده    ییهابا افرا پاک کردن دامن زن از تهمت

به خودش و او وارد شود.   ی اتهامات بدتر  خواستیبود، اما نم

کرده    احساس  شان ی هاصحبت   انیم  ییکه جا  آمدیم  ادشیو  

  رود یارد رو به بدتر شدن مد  ز یچبهتر شدن، همه  ی جابود به

قدر احساس هم آن   نی. اشودیم   چیکه کرده بود دارد ه  ی و کار
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هوش  ی قو که  ب  ارشیبود  از  حاال  پس  کالف    نیکند.  آن 

گفته بود، مطمئن بود. مثالً   ییزهایچ  کی  کهن یسردرگم از ا

ا  نانیاطم به  داشت  قبل “بود:    هگفت  کهنیکامل  از  اونا 

  ی دهستان. من کار  ادی افرا ب  کهن یداشتن، از قبل از ا  مشویتصم

  ن یازش چن  میخواستگار   ی نکردم. اونم خبر نداره که بعد ماجرا

 ی گرفتم. تهمت نزن. نه به اون نه به من. من وقت  ی میتصم

. نیشوهر داره. هم  دونستمیمند شده بودم که نمبهش عالقه 

 نداشت.  مینداشتم و کار شیبعد که گفت کار

پ  وقت  ش یفقط من  فکر کردم  م  یخودم    ره،یگی داره طالق 

ازدواج    تونهی. زن مجرد مشهیمجرد م   گه یتا چند وقت د  یعنی

ازش   دوباره  مجرد،  و  بود  آزاد  هروقت  گفتم خب  منم  کنه! 

زده نه من.    ی ا. نه اون حرف اضافه نی. همکنمی م  ی خواستگار

م. کرده   ش یتو زندگ  یمن دخالت  نهکرده    یینه اون کار خطا 

زندگ از  اصالً  م  شیمن  فقط  ندارم.  شوهرش    دونمیخبر 

خوب مرد  و  تصمهیپسرعموشه  مربوط   شیی جدا  می.  من  به 
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صبر   ی من برا  می . تصم شهیوقت پ  یلیگفتم که، مال خ  ست،ین

گفتم   ست،یکردنم به اون مربوط ن  ی کردن و بعدها خواستگار

ا م. بهش نگفته   ی زی و چ  مفته خود گر  شیپ  مویتصم  نیکه، 

انقدر!   نیمن و اون نبند  شینکرده به ر  ی گناها  خودی. بنیهم

به  هیپس چرا    یگیم بودم؟    ن ی. همنیخاطر همماه ساکت 

  ی تو مجبورم کرد  یتهمتا. ول  ن ی. همدادایدادوب  نیحرفا. هم 

نم ساکت  که  تو  نم  ،ی شدیبگم.    ال یخیب  ،یگرفتیآروم 

رو بگم. خب منم گفتم حاال   نا یا  ی مجبورم کرد  ،ی شدینم

 هی. پس بس کن. تهمت نزن. دروغ نبند به پسرت، به  گهید

 ” !. بس کنگناهیزن ب

بودند    شی هاگفته  نیآخر  هانی ا  آمدینم  ادشی باز دوباره    یول

م  ای تصور  نبود-  کردی نه.  ا  -مطمئن  گفتن  از  بعد    ا هن یکه 

  ن یمخاطب ا  دی رسینظرش مبه   نیاست. همچنبرخاسته بوده 

بودهحرف  مادرش  گلها  آن  احتماالً  پس  گراند.   ان یخانوم 

 .دانستینمنکرده بود.  الیزن را هم خ تهمت ی زده وحشت 
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 مکتی. پس سرش را به فلز ندی تن عقب کش  ی قینفس عم  با

از پا  هیتک   مکت یکه پشت ن   یبه باال، به کاج جوان  نییداد و 

سبز بودند با   اشی سوزن  ی هابود، چشم دوخت. برگ  ستادهیا

که    ی بر درخت  زیی پا  ری جالب توجه از تأث  ی ازرد. جلوه  ی هالکه

 .کردی نم زییپا

آن جربحث    ز یچهمه   بعدش از  بعد  بود.  فرورفته  در سکوت 

ه افرا حرف بکالم هم راجع  کی   گریخانوم دشان، گلنفرهسه

. ودود اما معتقد بود سکوت مادرش  دینزده بود. شوکه بود شا

دلخواه   ریشدنش با افرا همان تأثگناه است که هم  نیخاطر ابه

 !استرا گذاشته 

کم  ی درباره  ماجرا  نگاه  بغرنج  یپدرش  سبهش  مرد  بود.  تر 

صورت پسرش    ی . ساکت و اخمو بود و اصالً تونی. همکردینم

را    شیهاکه حرف   دانستیحال ودود م  نی. با اکردینگاه نم

 ی پدر مدت  کهنی بابت خوشحال بود. ا  نیاست و از اباور کرده 

بود که مثل   نی ا  زبهتر ا  اریبماند و نگاهش نکند بس  یرا عصبان
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پدر فکر کند پسرش هم    کهنیبداند. ا  فیکث  ی مادر افرا را زن

بود و بهتر بود   ترک ی نزد  تیبه واقع  اریبس  ستی ن  غمبریپسر پ

 .از حد از ودود داشته باشد  ادهیانتظار ز کهن یاز ا

  ی از کار  نیهم  ی بهتر بود. برا  زیچدر مجموع همه  نظرشبه

اثر    ی رو  تواندیم  دانستینم  ینبود. ول   مانیکه کرده بود پش

 نی نه؟ عجالتاً به هم  ا یحساب کند    یطور دائمبه  یگناههم   نیا

است تا مادرش نتواند ود سنجاق کرده بود که افرا را به خ  یراض

 دادندی رخ م  دیکه شا  ی گرید  ی زها یچ  ی بهش بزند. برا  یتهمت

 ” .کردیم ی نه، بعد فکر دیو شا

فلز    یسخت  لیدر پس سرش به دل  دهیچ یدرد پ   کهن یاز ا  شیپ

را از    لیسرش رشته بکشد، تنش را باال کشاند. موبا  ی هیبه بق

  گر یو سبک. د  یشده بود. خال  یکنارش برداشت. ذهنش خال

 .رد یبود تا تماس بگ دهیموردهجوم نبود. پس وقتش رس 
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 نی را وارد کرد. نشانک مخاطب  ی . رمز عدد دیرا باال کش  صفحه

اسم و   یو وقت  ”افرا“وجو نوشت:  را لمس کرد. در کادر جست 

 .ماند  رهیبه آن خ ی اهیثان ی کوچک زن باال آمد، برا  ریصوت

تسلدیگز  لب بود.  آرام  بود.  رفته  باال  قلبش  ضربان  اما می.   .

  ی برا  یمجال  گریامروزش د  ی ها بعد از گفتن حرف   دانستیم

باق معصوم  احساس  آن  و  اماندینم  یقلبش   توانست یم  نی. 

زنگ زدن به زن شود،    ال یخیمرددش کند. وادارش کند که ب 

 وقت بخرد.   شتریبرود و ب زد،یبرخ

م  بودن  ی ز یچ   نیا  یول ودود  مخواستی که  او   خواست ی . 

نها به  را  برا   تیخودش  برساند.  با  نیا  ی مهارِ خودش   د یهم 

خواهد    قی به بعد رف  نیکه از ا  گفتی . اگر به افرا مزدی حرف م

آن دلش    ی شرویپ  ی برا   یراه  گریدوقت  ماند،  جوالن  و 

 .ماندینم

رام    مِیتسل  بله، را  بود آن  توانسته  و  بود  به زن شده  حسش 

ودود نشده بود.   مِ یهنوز تسل  ”خواستن“کند. اما آن حس، آن  
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تپش    ی رو  انهیخودنما  ینیچننیآن خواستن هنوز در مواقع ا

چون کنترلِ ودود    گذاشت،یم  ری تأث  مشیقلبش و انجام تصم

 شدیم  ی مرد  گفت،ی را م  زیچهنوز کامل نبود. به افرا که همه

زانو زدنِ    توانستی وقت متر. آناز حسش، از خواستنش بزرگ 

 .ندی اش را ببمعصومانه ”خواستن“

داد. نشانک تماس را لمس کرد   انیبه مکثش پا  هان یمرور ا  با

 .را به گوشش چسباند  لیو موبا

صدا  ا یپنج    دیشا باألخره  تا  خورد  بوق  چندان نه  ی شش 

 :دیمطمئن افرا را شن

 الو؟ -

پ  شخندین به  را  آزادش  دست  ضربان   د،یکش  یشانیزد.  به 

بباالتررفته  خ  ییاعتنایاش  و  کوه  رهی کرد  قامت  که   یبه 

 :مقابلش قد برافراشته بود، گفت

 .سالم -
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 :افرا با مکث همراه بود جواب

 .سالم -

گرفتخنده   ودود ااش  چرا  نسهمان  ه؟ینس  قدرنی .    ه یطور 

 :گفت

 .میمحوطه. حرف بزن ایب -

 !اآلن؟ -

ح   افرا ا  زدهرتیچنان  پرس  نی و هول  با   دیرا  فقط  ودود  که 

دور نگه دارد   شی توانست خنده را از صدا  ی االعاده تالش فوق 

 :را حفظ کند اشی و همان لحن عاد

 .آره، منتظرم -

 .و قطع کرد گفت

از آب جوش    ی و قطع کرد و ندانست که افرا در حوض  گفت

 ی سوزان مات صفحه   ییهاو گونه  یشانیاست. زن با پفروشده 

 .مانده بود اشیگوش ی شدهخاموش
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. نگاه عجول ناباورش تندتند  دیسمت پنجره دو درلحظه به   بعد

شد که درست مقابل   یمکتین  خی محوطه را گشت و عاقبت م 

پشت به  مکت،یآن ن ی قرار داشت. رو جهیقربان و خد ی خانه

مرد  ابانیخ افرا  به  پشت  بود.   کلیههم   ی و  نشسته  ودود 

  ش یموهابودن    ی اقهوه  توانستیبود. زن م  یکاربنی لباسش آب

 !د یاش حدس بزند و ببن که با کمک حافظه  دنیرا نه از سر د

 .  دیباال پر شیگلو ی افتاد و بعد تا تو قلبش

که    یهمان پنجره برداشته بود. وقت  ی هره   ی را از رو   لیموبا

که فوراً   یاش است، با ضربانصفحه  ی بود اسم ودود رو  دهید

ب  کهی باال رفته بود به آن چنگ زده و درحال قدم    ی قراریبا 

را   یگوشداده بود. حاال هم    یطوالن  یجوابش را با تعلل  زد،یم

با بزن“. گفته بود  رفتیم  دیهمانجا رها کرد.  با”میحرف   دی. 

 .تا حرف بزنند رفتیم

 ؟ یچه حرف ؟یچه حرف ؟یچه حرف یول
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تا بافت بلندش را تن کند، شال سر بگذارد و بدون برداشتن   زن

 دادی که احتمال م  ییهاحرف   انیبزند، م  رونیاز خانه ب   یگوش

کاش ودود شده با   کهنیا  ی خودش درباره   یبشنود و افکار قبل

 رونِی. پا که به بشدی ند، آونگ مرا تمام ک  یفیبالتکل   ن یرفتن ا

 یکه با سوزش و گرگرفتگ   ییهوا  ی گذاشت از سرما  ی زییپا

را   بافت  گرفت.  بغل  را  خود  کرد.  لرز  بود،  تضاد  در  درونش 

  یسوبه   نهیس  ی شده روگره   یو با دستان   چاندیبه خود پ   شتریب

  ابان یباالتر از سطح خ  یرفت که چند متر جلوتر و کم  یمکتین

 .بود

 مکت یافرا به کنار ن  یرا شناخت که وقت  شی هاقدم  ی صدا  ودود

 ی صورت، سؤال تو  ی دگیپرسمتش چرخاند. رنگسر به   د،یرس

او را در همان   یشان یپ  زی به اخم ر  رکردهی ها و التهاب گچشم

به لبش آمد.   اریاخت یآرام و ب  ی داد. لبخند   صی نگاه اول تشخ

 :سر خم کرد یپا شد و کم

 .سالم -
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که از ذهن   ی زی چ  نیاول   ی دارطرز خنده بود. به  ی هود  باس،ل

او باال   ی هود ینه ی بود! بعد تازه نگاهش از س ن یافرا گذشت، ا

 :. صدا نداشتدیرفت و به صورتش رس 

 .سالم -

 :کرد ی اسرفهتک 

 ؟ یخوب -

چهره   ی عاد  همهن یا  چرا حالت  و  خودش  هم  هم بود؟  اش 

 .کردندی م جیافرا را گ هان یلحنش. ا

 :اول گفت ودود

 ؟ی خوبم. تو چطور -

 :اشاره زد مکتیاز جواب گرفتن به ن شی بعد پ و

 .نیبش -
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 ی . زن نفس بلنددیدو  مکتیافرا از دست او به ن   ی آواره   نگاه

رچه! . چه قرار بود بشنود؟ هشدیبه خود مسلط م  دی. بادیکش

 ی آرزو   ”تمومش کنه   یشده بره، ول“مگر    کرد؟ی م  یچه فرق

حالتش    ن یچه بود؟ بدتر  ی آشوبه برادل   ن یدلش نبود؟ پس ا

او حاضر به    گرتمام. خب؟ م   دی بود که ودود آمده بود بگو  نیا

 ”نبود؟ یفیبالتکل ی جاحالت به نیبدتر نیتحمل هم

زانوها  لبش  با  زد.  زبان  با    کردهی خال  ییرا  که  حاال  نشست. 

آرزو وقوع  حد  روبه   شیاحتمال  داشت  تازه  بود،  شده  رو 

چه؟ حاال   اوردیطاقت ب  توانستی! اگر نمدیدیرا م   اشی بزرگ

 !دیرسی نظر مامن به ماههکی ی لعنت یفیقدر همان بالتکلچه

افرا    زن  ادش ینشست و ودود نشست. بعد سکوت شد چون 

  ی نیچمقدمه  ری او را بدهد و ودود درگ  یپرسرفت جواب احوال

نبودند، از   ی مرد و زن جوان عاد کی جز  ی زیچ  رون یشد. از ب 

 .از شکل و جسم بودند یخال ی خته یرهمدرون اما دو ذهنِ به
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چ  ی همه   کردیم  یسع  افرا او  فرابخواند.  را    ی زها ی تحملش 

را تاب آورده بود. مرگ مادر. مرگ پدر. مرگ عشق.    ی ادیز

. برفرض که ودود هم آمده یرفتن مادر. رفتن پدر. رفتن عل

نبود.    ی زی نبود. اصالً چ  ی زیها چدربرابر آن   کهن یبود تا برود، ا

شد، درست در    ام. بدموقع تمشدی رفاقت بود که تمام م  کی

ودود در    تیافو شف   یمرد به مهربان  کیزن به بودن    ازیاوج ن

زنده ماندن   نی! از ا شدیتمام م  یول  شد،یتمام م  اشی زندگ

 نصفه که بهتر بود، نبود؟

تماس   ی زن انگار از لحظه   ی حال صبور  نیبود. با ا  دی. شابود

شده بود که حاال   لیمرد جوان منفجر و به ذرات معلق تبد

. هرچه با خود  توانستیجمعش کند، نم  کردی م  یهرچه سع

را تاب آورده، که اصالً همان   هان یاز ا  شتریکه ب  کردی متکرار  

سرعت کار آن    توانستیشود، نم  کسره ی  ز یچهمه  ف ی بهتر تکل

 .را کم کند  شستندیدلش رخت م ی که تو ییهادست
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  ی از حد که تحمل کند، به تلنگر کوچک  ادهیاست. ز  نیهم   آدم

م هم  مپاشدیاز  مافتدی.  ترسزدیری.  افرا    ی.  قلب  اعماق  در 

همان تلنگر را    تی جوانه زده بود که نکند غمِ رفتن ودود خاص 

 کردهی که تصور م  ی ایداشته باشد؟ نکند به آن کوچک  شیبرا

 ر؟ مؤث  اریبس ی نباشد؟ نکند کوچک باشد، ول

اوا   نیا را  عل  لیحال  ا  یآمدن  نه؟  داشت،  دلش    کهنیهم 

به جانش   ی ای رقرا یبکشد؟ حاال هم همچه ب  غی ج  خواستیم

 .پرتگاه بود ی لحظه   تیخاص نیا د یافتاده بود. شا

م  توانستی م  ودود بکشد.  عقب  را   ی هادست   توانستیاو 

  ی تو  ییشومشغول به رخت  ی هاشود که دست  ی ادهنده نجات 

او را از   توانستیم  ا ی.  کنندیو متوقف م  رندیگی دل زن را م

پا اگر فقط   ی هر کار  توانستی. منییپرتگاه هل دهد  بکند. 

 !کردیم  ی اریمغزش 

 یخوبو افرا به   چانده ی هم پکه درون زن را به  ی از حال  خبریب

. لبش  دیپنهانش کرده بود، کف دو دستش را به صورتش کش 
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بپراند،    یربطیب   زیدهان باز کرد تا چ   کهنیرا زبان زد و هم

ها خودشان به ذهنش  کلمه  ایف خودش باز شود  بلکه سر حر

افرا دارد.   ی راب  ییهازک ی چ  بشیآمد که در ج   ادشیبرگردند،  

از اخنده  . هر اشی پرتحواس  همهن یاش گرفت. متعجب شد 

 :فروبرد ی هود ییجلو ی هاب یدو دستش را در ج

 تولد پسرته، هوم؟  یگفت -

ب  افرا کامالً  کرد.  نگاهش  و  زد    شیهاچشم   اری اختیپلک 

تر و بازتر از حالت معمول شده بود. انگار سؤال ودود درشت 

بود   شده  ب  د یایب  ادشیباعث  دن  رونیکه  پرتگاه    ی ای از  لب 

 ران یو ح  یجیدارد! با گ  ییجدا  ان یجر  اشیخودش و او، زندگ

 :سر تکان داد

 .آره -

اما علتش را   د،ی افرا د  ی چهره   یتعجب را در حالت کل  ودود

 .دینفهم
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بود    ی جا مادر  کیزمان چند آدم متفاوت بود،  هم   کهن یاز ا  زن

 ی اجا مطلقه   کی اش را داشت،  بچه   یسالگکی که ذوق تولد  

 زد ی ماه را م  کیهمسر سابقش بعد از    دنیبود که دلش شور د

رفاقتش،   دنیبه آغاز رس  ای  انی بود منتظرِ به پا  یقیرف  نجایو ا

 یی ایدن  نجا یا  شدی م  ربود که چطو  نیا  جِیکرده بود. گ  رتیح

سرپا بمانند    گرشی د  ی دو رو  گرش،ید  ی اینابود شود، اما دو دن

 و آب از آبشان تکان نخورد؟ 

باز شد. دو   کشی فکرها بود که مشت چپ ودود نزد  ن یهم  در

کف    ی بازاسباب   ی اتورین یم  نیماش   کیو    ییتا شکالت کاکائو

 .دستش بودند

براش خوب باشه.    یکیکوچ  نی ا  به  ینیالبته فکر نکنم ماش -

الاقل مطمئنم    ینداره. ول  بیع  ،ی هم نداد  ی اونو اگه بهش نداد

 !شکالتا رو دوست داره 

 ی هاه یهد  هانیتا افرا بفهمد ا  د یطول کش  ی ادیواقعاً ز  لحظات

آر نفهم  نیَتولد  خنده  دیهستند.  و  بغض  هم چرا  زمان اش 
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ماشدندیترک شکالت   نکی .  درحالو  و  برداشت  را   که ی ها 

ر اشک  بدون  م  سی خ  ختنیچشمانش  و  و   دیخندی بود 

 :داشت، لبش را کش آورد هیگر شیصدا

 .یمرس -

. متوجه  دیبهتر است چه بگو  دانستی سر تکان داد. نم  ودود 

بهتر است    کردینگاه زن شده بود  و فکر م  ی و تر  یشانیپر

خاموش  ی جور  کی ب  یالتهاب  به    نشانیکه  بشکند.  را  بود 

 :کوچک اشاره کرد نیماش

ا   هیجنسش چ  دونمینم - ول  همهنیکه   یسال دووم آورده، 

  ز ی بومو تمامسال با خنده بهم داد. داشته پشت  دی مامان ع  نویا

ا  کردهیم بچه   هاشی ادگاریصندوق    ی تهاته  نویکه  هاش از 

 .کرده بوده  دایپ

که آب   دیکرد. انگار قصد مرد جوان را فهم  ی اسرفهتک   افرا

 :دهانش را قورت داد و با او همراه شد
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 تو بوده؟ ی برا -

 :زد شخندین ودود

نم  هیانگار   - ب  یچ  دونمی دفعه که سر   ی بستر  مارستانیتو 

بودم،   به  هیشده  که  آدم  نتعداد  نذر   ی مه یمناسبت  شعبان 

پخش    ی بازبابها اس بچه   نیتو بخش اطفال و ب  آنین مداشته 

 ” .هم سهم من شده نهیماش نی. اکننیم

س  چشمان و  شدند  گرد  کاسهجمع  لیافرا  در   ی شده 

  ن یی از پلکش پا  یشد و اشک شد و درحال  زیلبر   شی هاچشم

 :قبل بود  یاز لحظات تریاش واقعافتاد که خنده 

 !باشه یمیانقدر قد آدیبهش نم -

پررنگ   شخند ین بگوودود  اون“:  دیتر شد. خواست  قدرام  حاال 

  ی فقط با نگاه  ی ول  ” من چند سالمه؟  ی قدمت نداره! فکر کرد

 .زن ماند ی ره یخ خورده ن یچ ییهامعنادار و پلک 
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دهانش گرفت   ی . دست جلودیپر  رونی افرا بلند و رها ب  ی خنده 

 :گفت دهیبرده یو بر

 !د یببخش -

 ی ها که به کل اجزابخند را نه به لباو، ل  یواقع  ی خنده   نیا

 دی کش  ی صورت ودود راه داد. چشم از افرا برداشت، نفس بلند

 :و گفت

نه   ش،ی و سه چهار سال پ  ستیقدمتش برگرده به ب   تاًینها -

 .شتریب

طعنه  ی خنده  از  باق  ی افرا  نگفته  بود  نتوانسته  که   اش یاو 

نظر بهداشت. هم    یبیاش حال عج بگذارد، شدت گرفت. خنده 

م  دیرسی م  کیستریه زن  خود  هم  نوع  دانستی و  از   ی که 

 .خنددیم یاحساس گنگ شادمان

 :گرفت  یپ  ودود
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. ی کنار  ه یگذاشتمش    ی جورنی هم  نو،یمامان که داد بهم ا -

. میبود! بعد انداختمش تو جاقلم  ی خاک  یلیاول شستمش، خ

افتاد   ادمیافتاد تولد پسرته.    ادمی  هوه ی  اومدمیامروز داشتم م 

  ن یَ داشتم آوردمش. اگه به درد آرورش   ی جورن یدارم. هم  نویا

 !ی خودت نگهش دار یتونیم خورهینم

 :افرا وحشتناک شده بود ی صدا

 !کنم؟ ی باهاش باز -

 :زد ی اخنده نگاهش کرد و تک  ودود

 .لتهیهرجور م  -

قرمز رو   ییهاطرح  رنگاه یس  نی چشم از او برداشت. ماش  افرا

لحظه داشت.  کوچکش  اسباب   ی ره ی خ  ی اکاپوت   ی بازآن 

از دو دهه    شیمتعلق به ب   دیرسی نظر نمعمرکرده که اصالً به

احساس مهر   یقبل باشد، ماند و بعد مشتش را محکم و با نوع 

 .آن بست ی و محافظت رو
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 .نمیمن ا -

مرد جوان   ی که گفت، افرا متعجب سر بلند کرد. اشاره  ودود

افرا اشاره را  پنهان  نیبه ماش شده در مشت محافظ زن بود. 

گرفت، اما نتوانست منظور ودود را بفهمد. پرسشگر سر به دو  

 .طرف تکان داد

شاد  یشوخ  برق بود.   ی و  رفته  جوان  مرد  صورت  و  نگاه  از 

نظر  افسرده به   ار ی و بس  نیغمگ  یکم  ،ی حاال جد  شی هاچشم

 :داد حی . توضآمدندیم

ب  ی نیهم - از  ا   ی ادگاری  مارستان یکه  هنوز    نیداره...  منم. 

هم از لحاظ   گمیمرض م   نیهمونم. هم از لحاظ مزمن بودن ا

البته منظورم ب  تجربهیب .  ستیبودن ن  گناهی و معصوم بودن. 

 شهیم  ی ابا چه کلمه  گهید  دونمیچون نم  تی معصوم  گمیم

 .داد  حیرو توض  یتجربگیب همهنیا
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 ی را رو  ش یهارا از هم باز کرد و آرنج  ش یجلو خم شد. پاها  به

 :گذاشت ش یزانوها

م  ؟یدونیم - بزرگ   یول  رن،یمیم  ای بعض  کنمیفکر  آخرم 

بچه شنینم هنوز  اما  مرگ،  وقت  سالشه  نود  طرف  ست. . 

  ،یخاص نییباالپا چیو بدون ه شنی آروم بزرگ مآروم   امیبعض

 بزرگ شدن.  ری تو مس افتنیتلنگر م هیبا   هوه یهم  ایبعض

که کنارت   ی اآدم گنده  نیا  یبفهم  یتونیاصالً نم  نیهم  ی برا

  ی نیبه خودم بابت ا  ادیز  نیهم  ی نشسته واقعاً چند سالشه. برا

رو   هیخودم و بق  ریانقدر د  کهنی . ارمیگیکه هستم خرده نم

.  ستیبرام مسئله ن  ادیشناختم و سر گذاشتم به بزرگ شدن، ز

ا ا  نه یمسئله  از  بزرگ   نیکه  از    هیشدنه    ه یجرقه شروع شد، 

 ...تلنگر 

 :به گزگز افتادند شی هالب

 ...هی زن... از  هیاز  -
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قلب افرا    ی ها بود براقرن  ی اندازه به  یفرصت  اشی اهیثان  مکث

را از دست   اشیخون و چرب   در آتش، بسوزد، آب و  فتد یتا ب

ها قرن  ی اندازه به  یشود و مچاله و خاکستر؛ فرصت  اهیبدهد، س

زن، به    ی گلو  ی و بعد بپرد تو  فتدیقلب افرا تا دوباره ب   ی برا

بسته،   یبغض، به مشت  بهشود    ل یزبان کوچکش بچسبد و تبد

 .گلو ریبه اجتماع خونِ داغ ز ،یبه خفگ

 :کلمه شکست کیودود با  ی اه یثان مکث

 .حس هی -

 :نداشت. لب زد ییهم افتادند. صدا ی افرا رو  ی هاپلک 

 .ودود -

 :جوان اخم کرد مرد

ن - اون حس  ولمسئله  ست،یحرفم  اون حسه،   ه یحرفم    یم 

اون حس    یدونی م  ه،یاون زن ک  یدونی. تو مستگه ید  زیچ

اون زن و اون حس تا چه   دونهی نم  کسچیهرگز ه  ی. ولهیچ
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ودودو ه  حد  کردن.   کس چ یه  دونه،ینم  کسچ یعوض 

اومد    رونیالک ب  ی سر تو  ی بسته. ودود از اون چشم فهمهینم

که هست،    یینجای. حاال ادید  -خودشو  ا،یقبل دن-رو    ایو دن

آدم تو عالم    نی ا  ی عالم بزرگاست، ول ست،یها نعالم بچه   گهید

زنو    هیمن  گم؟ی م یاصالً چ یبفهم یتونی. مستبه ی بزرگا غر

منه.   یِتر از بزرگبزرگ   یلیاون زن خ  یو بزرگ شدم. ول  دمید

شا شب  گه ید  دیمن  هنوز  اما  نباشم،    ی بچه   مونه  ه یبچه 

بدرآورده سرازتخم تازه  معصوم،  دهن.  بهانگشت  تجربه،یم! 

 . اون زن...؟نایا ی همه   یبزرگ، ول

 :اش به مقابلشان اشاره کرد شدهقالبهمان انگشتان درهم  با

تو عالم   ستیوارد ن. تازه ستین  تجربهیکوه بزرگه. ب  نیقد ا -

ن من  استی بزرگا.  من  ا نمی.  اون  نشسته  نییپا  نی.  اون  م. 

. اونم شترهیب  یل ینه، سنش از من خ   م؟یسنباالست. بلنده. هم

اون تلنگرا    یبزرگ شدن، ول  ری تلنگر افتاده تو مس   ی سر  هیبا  

  ه یریاون ته مس   ن یهم  ی رو چند سال زودتر از من خورده. برا
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  ه یکه من تازه اولشم. اون قدش شده قد کوه، قد من هنوز قد  

 .نهاله هیدرخت...؟ نه، قد 

به افرا برگشت و از پس شانه نگاهش    زنشستهیخمین  طورهمان 

 :کرد

 ” ؟یفهمیم -

عم  اشره ی خ  افرا طوالن  قیماند.  حرفیو  را   ی ها.  ودود 

چه   دانستینم  یبود. ول  دهیودود را فهم  ی ها. حرفدیفهمیم

  کرد؟ ی م  فیهاست. او داشت ازش تعرحرف   نیپشت ا   ی منظور

  ش ی برا  دیبگو  د؟یکه چه بگو  دادی داشت به کوه شباهتش م

 کم است؟ کوچک است؟ نهال است؟

 .نهال

لکه   نیا رأس  مثل  پخش   ی کلمه  روجوهر  کاغذ،   ی شده 

از همهپررنگ  او رو  ی تر  ذهن زن مانده    ی صفحه   ی جمالت 

 .بود
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 .نهال

آشنا و    یگنگ. حس  یکلمه داشت. حس  نیبه ا  یبیعج  حس

او را    یکه مطمئن  ینگاه کن  ی ابه یناشناس. انگار به صورت غر

  ن یچن  ”نهال“کجا. به    دیآینم  ادت ی  یول  ،ی اده ید  ییجا  کی

نم  یحس کار  اما  ذهنش  ارتباط   کردیداشت.  بتا  را  . دی ایها 

 .واضح ودود مانده بود  ی هادر درک منظور حرف   یذهنش حت

چرا    دیفهمیحتماً م  کرد،ینمانده بود، اگر مغزش کار م  اگر

 . استخته یرا درش برانگ یحس نیچن  ”نهال“

پ  درخت  افرا،  تا    ی اسالهدوازده   ر یاو،  بود  انداخته  زجر  با  را 

بتواند رشد کند.    ”ینهال“کم شود، تا    ”ینهال“از سر    اشهیسا

  ی نهال  بهرا انداخته بود و    -مرده  ری راش پ  کی  دیشا-  یدرخت

تروتازه  ی افرا  کیافرا،    کی  دیشا- نفس   - کوچک  فرصت 

کم   دنیکش اگر  افرا  بود.  داده  شدن  آزاد  بود  آرام   یو  تر 

 .نبود یول ابد،یرا در اشیبا زندگ ”نهال“ارتباط  توانستیم
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 .هم  ودود

آن  مرد خجوان  به  خ  یرگیقدر  نگاهش  به  که    رهیزن  ماند 

تا از عمق مواج   دیخودش و زمان و مکان را گم کرد. طول کش

برگردد.   تیبپرد و به واقع  رونیافرا به ساحل برسد، ب   ی هاچشم

دزد چشم  پا   د،یبرگشت،  دم  نییسر  و  و   قی عم  یانداخت 

 .ملتهب گرفت

به ترک سکون کر  حرکاتش وادار  را  از  افرا  نگاه  دند. زن هم 

  گفتیباال برد که مرد جوان م  یکوه  ی ودود برداشت و تا قله

 :و بلند؟ لبخند زد ر یپ دانست؟ی شکل اوست. ودود کوهش م

 .فهممیم -

 :گرفت اشیشوخ

 !ی نابودم کرد  ای ی کرد  فیازم تعر دونمینم یول -
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ن  ودود  آن  ب  ییشخندهای از  که  کناره   شتر یزد  ها لب   ی از 

چ  یتوانستیم ببپلک  ی کناره   ی خوردگنیدر  . شانی نیها 

 :گفت

 !از هردو  کمهی -

 .کمرنگ گذشت ی اخنده  به

 :نیشد و دوباره غمگ ی ودود دوباره جد بعد

گفتن   ی مقدمه بودن. برا  نایرو چرا گفتم؟ چون ا  نایحاال ا -

. م.. سر مسئله  می. حاال بر گفتمیشو ماول مقدمه  د یم، بامسئله

عشق    ؟یدونیم اون حسه. مبود، نه؟ گفتم مسئله  یگفتم چ

  دم یبعد که فکر کردم د  ی م، ول. گفته بودم عاشقت شده ستین

 شه یکمه. عالقه هم  که،ی. عالقه هم کوچستین  یشکلن یعشق ا

. پس  دهیهل نم  یسمت بزرگ  یآدمو از بچگ  شه،ی نم  ”تلنگر“

 ...که ی زیچ هی. ستگه ید زی چ هیاون حسه 
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پر  ای  د یبر  شی صدا  ای گرفت    نفسش   صش یتشخ  د؟ی ذهنش 

 .سخت بود. ناگهان ساکت شد

قلبش فروبرده    ی را از پشت تو  ی سرد  خ ی. انگار سدیلب گز  افرا

م حس  را  سوختنش  که  قلب کردیبودند  آن  و   .

م  شدهده یکشخیسبه داشت  چندیکوبیم  د،یتپیهنوز   ن ی. 

ول  ی درد نم  توانستینم  یداشت.  بنالد.  حتا   توانستیحتا 

 ی متوجه عالقه   کهن یمحض نشان دادن ا  یبزند، تعارف  یحرف

م  وان مرد ج احترام  به آن  و  نتواند   یحت  گذارد،یهست  اگر 

 .به آن دهد  یجواب درست

 :دار بودتر شده و خش بار که به حرف آمد، بم  ن یودود ا  ی صدا

پ  هی  ای  یگفت - گفت   ه ی  ای  شی قدم  ن  یقدم پس.  شستم. که 

نذاشتن که    شترشینتونستم. اون حسه نذاشت، از اون حسه ب

ابه شکست   کهن یخاطر  ول  یدلمو  بکشم.  جلو   ی برا  یپس 

 ق ی نه؟ آخه تو رف  به،یاومدنمم باز همون حسه مانع بود. عج

  ات  تونستمی. اون حس با رفاقت منافات داره. من نمیخواست
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عنوان بگم به  جلو و  امیقدم ب  هی سرتاپا توش غرق بودم    یوقت

نمامیموندن  قتیرف ا  تونستممی.  تو  چون  برم  و   ن یبذارمت 

  ی ازش، ول  یدور ش  ن،ییپا  ی کوه بر  هیاز    یبتون  دی! شایکوه

چشمم    ی از کنارت. تو جلو  رونی بزنم ب  شدی. نمشینیبی باز م

وقتی بود تا  جلو  ی.  باش  ی هم   یی جا  هی.  ی ازنده  یچشمم 

 ” تموم شد “و بگم،    رونیازت بزنم ب  شدیمن. نم  ی تو  ی ازنده 

 . ستین یشدنچون کوه تموم

پ  پ   یبرو دور، برو  برو   گه ید  یتونیمگه م  ت،یزندگ  یکارت، 

 ن یهم  ی . براشدیخب. نم  یتونینم  ؟ینیاون کوهو نب  ی هیسا

  ه ی   ذاشتیقدم برم عقب، نم  ه ی  ذاشتیکه نم  یهمون حس

ب براامی قدم جلو هم  تا فکر کنم.    ن یهم   ی .  نشستم. نشستم 

دور تا    نداختمی اون حسه رو م  دیبا  ی عنی  ه؟یچ   فمیتکل   نمیبب

 کار؟ی چ کردم؟ی م کاریچ دی با ای...؟ ایبتونم کنارت باشم؟ 
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رها    مکتین  یپشت   ی خود را رو  د،یاش را عقب کشتنه   چنان

 یطوالن  یدنیداد که انگار از دو  رونی اش را بکرد و نفس گرفته

 .دبو دهیبر

ذهن و احساسش    یبود، ول  دهی او را فهم   ی هاحرف   تی کل  افرا

خسته و   ی ادیآن ز  اتیجزئ  ی نگه داشتن همه   ادیدر    ی برا

افتاده    ی ازده بهت  ی خورده بودند. مثل بوکسور شکست  ری درگ

زده مانده بود  و بهت   نگیر  ی افتاده بود گوشه  نگ،یر  ی گوشه

 .شودبشود: تا باختش اعالم  شد،یتا آنچه داشت م 

کم زن را زنده، سرپا و حتا مرد جوان کم  ی هاحرف  ی ادامه   اما

 ن یاز از دست رفتن آخر  شی پ  یزده کردند. بوکسور زخم حرص 

پ شن  شی فرصت،  ر  ،”کی“عدد    دنی از  به  و   نگ یبرخاست 

 ” !را گفت  شیاهحرف  ی که ودود ادامه   یبرگشت، وقت

 ی لیخ  یبرگردم بهت، ول  تونستمیکرد. م  شدیکارا م   یلیخ -

ا  رترید شا  نیاز  موقع.  عِده  یوقت   دیحرفا.  اون  گذشت،  ت 

نمبه   اومدمیم قبول  خواستگار.  اصرار    ؟ی کردی عنوان  خب، 
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  نا ی . مسئله اکردمی . صبر مخواستمی . ازت فرصت مکردمیم

برگردم،    هتعنوان خواستگار ببه   گرفتمیم  می. اگه تصم ستین

رفاقت شم و کالً اون حسو به   الیخیب  گرفتمیم   میتصم  یعنی

به    یبشناسم. خب، وقت  تیرسم زن خواستنه   هیهم حست 

  ،یکنیبراش صبر م  شیبخوا  ی جدی . اگه جدیمونیپاش م

م همه   ،یجنگ ی براش  مبراش  منیکنی کار  . خواستمتیم  . 

. خوامتیهم م  ی جدی . جدخوامتیچرا فعل گذشته؟ من م

 . ی خوایم  قی تو رف یول

. به سن و  یتر از منبزرگ   یلی به کنار، تو خ  ی خوایم  ق یرف 

اومده    ا یزودتر دن  یمن سه چهار ماه  ی اونجور  د یها، شاماه نه 

. ی تو ازم جلوتر  ،یبزرگ  ی از نظر تجربه و قدوقواره   یباشم، ول

. درست ادهیز  یل یفاحشه. خ  نمونیقدم دو قدمم نه، تفاوت ب  هی

فاصله    قدرنیکوه دارم، هم  نی ا  یکه من با قله  ی اصلهقد فا

 ی او من پسرم. نه چون تو مطلقه  یماست. نه چون تو زن  نیب

چون   ادهیمون ز. فاصلهستیحرفا ن  نیو من مجرد. اصالً به ا
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... لیدو تا دل  نی و من نه. ا  ی کرد  ی زندگ  ی تریتو تو جهان واقع

رف  کهنیا ا  ی خوایم  ق یتو  عق  کهنیو  اون  تربمن  که    امی از 

و بشم خواستگار سمجت...   امینفس جلوت درببتونم با اعتمادبه

قدر  شناختن حسمو بستن. چه   تیراه به رسم   ل یدو تا دل  نیا

مطمئن باشه    تونهینم  وقتچی سخته! آدم ه  نایدادن ا  حیتوض

  ی بفهم  دوارمینه. ام  ایکه حرف و منظورشو درست فهمونده  

  ل یدو تا دل  نیبا فکر کردن به ا  تمنشس  ی. من وقتگمیم  یچ

 گرفتم دلمو افسار بزنم.    میبود که تصم

تصم عقب.  بفرستم  برم   م یحسمو  اگه  سمتت   گردمیگرفتم 

سخته. تو   یلیشدنش سخته. خ   ن،یبب  ی. ولامی ب  قیعنوان رفبه

رو    دهیبه قلبت چسب  یکه دو دست  ی زیچ  هی  هوهی  یتونینم

  هیمطمئن باش    یول  ش،ینبکَ  یبتون  دیدور. شا  ی بنداز  یبکَن

. ستین  یشدن  ن یهم  ی ! براشهی از قلبتم باهاش کنده م  کهیت

ا ا  نیبا  اومده   یمن  ن یحال  امروز  اومده که  سراغت،  بگم م  م 

قدم    هی  ای  شیقدم پ  هی  ای  یفت. گ امیم بگم موندن. اومده قتمیرف
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  ی قدمو به جلو، به سمت تو بردارم. ول  ه یم اون  پس؟ من اومده 

  نی! از اگهید  می بذار  یهیتنب  هیپس    ادته؟ی  ،یکست تو دلمو ش

تمام تالشمو   کنم،یم  یباشه؟ من سع  قتم،یبه بعد من بازم رف

بمونم،   قتیکه حسمو تو مشتم نگه دارم و فقط رف  کنمیم

ول ند  ییجاها  هیاگه    یباشه؟  تو  دررفت  از دستم   د یافسارم 

  دو به    ادیب  ادمیحس بگذرم. کمک کن    نی. کمک کن از اریبگ

تو رفستی ن  یشدن  لیدل . ستین  یشدن  ی خوای م  قی... چون 

 . و چون... ستین یشدن  ستمیقدت نچون من هنوز هم

چه   مگه ید  لی دل  هی  یراست  مامانم  بودم  گفته  بهت  هست! 

اون زنِ پسردار داره. حاال اون نظر بدترم شده،   ی درباره   ی نظر

اون زن پسردار شوهرم داشته! من بهش گفتم   دهیچون فهم

بهت تهمت بزنه. من بهش گفتم   تونهینم  گهی. دمدونسته یم

 شین  تونهینم  گهی . حاال ساکته. حاال دی شوهر دار  مدونسته یم

من    ی تو رو برا  اد یب  کهن یا  ی حال آماده  ن یبزنه. اما با ا  ه یو کنا

ن  ی خواستگار هستیکنه  اگه  ستنین  کدومشونچ ی!  من   .
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تو   ،یمندم بشعالقه  هماگه ب  ،ی نخوا   قمیقدتم بشم، اگه رفهم

. ذارنی داشت. برات آرامش نم  یبا من آرامش نخواه  یزندگ

شکست تلخ حتا اگرم ازدواج   هیکه تو بعد از    ی ادآور ی  نیس اپ

منو، شد    ی نه جنجال خونواده  ی خوای آروم م  یزندگ  هی  یکن

 ...کهن یا ی محکم برا ل یسوم. سه تا دل لیدل

 !الزم دارم؟   ی زی چ  نیآروم؟ خودم بهت گفتم که چن  یزندگ -

چند بار مکث کرده   نشیمرد جوان را که ب  ی طوالن  صحبت

جابه سبود،  بود،  شده  سکوت  شیگلو  بک یجا   ی الحظه   یدر 

 ینصفهمهین  ی تکان خورده بود و بارها و بارها لبخندها   نیسنگ

و   کبارهیسؤال    ن یلبش را گاز گرفته بود، با ا  ای پرافسوس زده  

 .شد دهیزن بر  یعصب

دل   ودود نه  دوخت.  چشم  او  به  پس    ی طعنه   ل یمتعجب 

 .شدنش رازدهحرص  لیو نه دل دیفهمی افرا را م ی هاپرسش 
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ر  زن به  زد.  از    نگ یزهرخند  قلبش  حاال  بود، چون  برگشته 

خشم خشم  قیعم  یحس  بود.  شده  ر  یداغ  در    شهیکه 

و به آن   دیفهمیکهنه داشت. کار بزرگ ودود را م   یسوءتفاهم

م برداشت   گذاشت،ی احترام  دل   یاما   ل یکه مرد جوان داشت، 

حتا    چ،یکنار گذاشتن عشقش، درست نبود که ه  ی سومش برا

 .بود ظرانهنکوته

 :به نگاه او گفت رهیخ

دومت   لی. دلیگرفت   یسخت  می چه تصم  فهممیودود، من م -

. داره  یاولت اما به من بستگ  لی احترامه. دلو قابل  یبرام منطق

آره. من به تو کشش داشتم، و دارم.   خوام،یم  قی من اآلن رف

به   نیا   دونمینم  یول عقده کشش  دلمه    هیاخاطر  تو    ا یکه 

نم  هیشروع    تونهیم باشه.  فعلن  دونمیحس   خوام ینم  مو 

رو ندارم. اآلن    ی زیچ  نیبدونم. اآلن اصالً تاب فکر کردن به چن

طور  اولت فعالً درسته. همون  لی . پس دلخوامی م  ق یفقط رف

دل م  ل یکه  درسته.  فعالً  آدم  گمیدومتم  تو  چون  و   یفعالً، 
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م  ی ازنده  روز  هر  دبزرگ  یتونی و  از  ایبش  روزتیتر  تو   ن ی! 

 د ی. شاستنیحرف اآلن ن  نای. استنیمهم ن  نای. و استین  یشک

سومت؟ مزخرفه!    لیدل  یاآلن؟ ول  ی. ولدیباشن، شا  ندهیحرف آ

 ”!مزخرف محض 

به  چشمان دندان  زن  شدند،  گرد  که  جوان  سامرد  . دییهم 

خاطر  نه به  کردیکه حس م  یخشم   شتریب  میکه ن  دیفهمیم

جمله سه  به  ی دو  که  گذشته او،  است.   ی خاطر  خودش 

 ی ازخم سربسته  ”آرام  یزندگ“که ودود با اشاره به   دانستیم

زندگ از  را  آن  افرا  که  کرده  انگولک  خورده    نشیشی پ  یرا 

ااستدهبو عصبان  نی.  از  همه  تی حد  او  مطمئناً  به حرف  اش 

  ا ی  ردیرا بگ   شیجلو  توانستیحال افرا نم   نی. با اگشتیبرنم

 لِ یدل   نیترموضوع بزرگ   نیچون ا  توانست،یکند. نم  لشیتعد

م  اشییجدا و حاال که  مث  دیدیبود.  ل همه دچار  ودود هم 

نداشت و   ار  شی هااست، مهار حرفبرداشت اشتباه شده   ینوع
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 ده یآنچه در ذهن و دلش پوس  ی اتعارف و مالحظه   چ یبدون ه

 .آورد یشده بود را به زبان م

 ی او جذبه   دندیکشیادامه داد که چشمانش شعله م  یدرحال

 :درشان بود  پروایو ب  یانکارنشدن

کارو بکن.   نیا  ،ی تو نگه دارعشق بالقوه  ی خوای اگر م  نیبب -

بهش جواب خواهم داد. اما تا قبل   ی روز  هی  یمن اآلن نه، ول 

ا روز  اون  مرد  ادتی  نویاز  که  م  ی باشه  منو   خوادی که 

و به خودش اجازه    رهی بگ  میمن تصم  ی حق نداره جا  وجهچ یهبه

 !الزم دارم یکنه من چ نییبده تع

 :زد پوزخند 

 !هه، ” آروم یزندگ“ -

 :اش گرفتخنده  ودود

 ؟ یحاال چرا انقدر عصب -
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  ی که چشم در حدقه چرخاند و حرف  دندیضامن افرا را کش   انگار

 :ختی ر رونی را ب کرد ی م نیدلش سنگ ی که رو

؟ واقعاً؟! ”آروم  یزندگ “!  نیفکرتون کوتهچون شما مردا همه  -

 ی عنیکردم.    فی توص  ”ا یمرد دن  نیبهتر“تو    ی رو برا   یمن عل

قدر قدرت نداشت که برام  اون  ا یمرد دن  نیبهتر  یکنی فکر م

به  ” آروم  یزندگ“ کنه؟  اگه  فراهم   ”آروم   ی زندگ“نظرت 

عنوان به  بهمش  عدم عالقه   ،یعل  ی بهتر نبود سرد  خواستمیم

و تو همون    گرفتمیم  دهیهمسر و از دست رفتن عشقمو ناد

 تر نبود؟ نظرت ساده! بهموندم؟ی م میزندگ

ا  خواستمی م  ” رومآ   یزندگ“اگه    داشتم  درد   همهنیمرض 

اطرافمون فقط  ی گه یبود مثل هزار تا زن د  یبکشم؟ خب کاف

 !بکنم مویو زندگ رمی بگ دیرو ند  ییزایچ هی

رو  ییدهایتأک م  ی تکرارها  ی که  کلمه  دو  چنان    کرد،یآن 

از آن اما    شتریتر شد. ب ودود پررنگ   ی واضح بودند که خنده 

شادمان حرف   ،کردیم  یاحساس  از  نور  ی هاچون    ی زن 
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تاب  بخشام یالت قلبش  نور  دهیبه  و   یبود.  شفادهنده 

. دیتابیم  گناهیبه آن حس معصوم ب  میکه مستق  دوارکنندهیام

ب  حسآن   و  م  یگناهیمعصوم  مرد  با   خواستیکه 

کند و عقبش براند، اما    اشیزندان  شتریبرمالکردنش هرچه ب

 هانده یبه آ  تواندی بود که م  افتهیزن در  ی هااز مجموع حرف

من “:  گفتیداشت با خنده م  یوقت   یشادمان  نی باشد. ا  دواریام

همه   ی جا و  دکوته  ی مردا  ی خودم  معذرت   گهیفکر  ازت 

همه  ”!خوامیم به  ی اجزا  ی از  ودود  ناخودآگاه صورت  طور 

 .شدی منعکس م

 :سر تکان داد محکم افرا

  ادت یرو هرگز    ی زیچ  هی  ی انار  ی ! آقای بخوا  دیالبته که با -

  ی دختر  ای. زن  نیفقط هم  ،یکنی م  ی نره! تو فقط خواستگار

راحت و    یلیبا تو رو تحمل کنه، خ  یکه نخواد دردسر زندگ

درباره   گهیم  تعارفیب و  زندگ  ی نه.  اگه  من  آروم   یمن؟ 

ازدواج نخواهم کرد چون   به   ی ازینمدنظرم باشه اصالً هرگز 
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زندگ   ی برا   ی مرد  چیه ول  میگذران  عشق    یندارم!  دلم  اگه 

آدم خوب بخواد، نفر اول بودن بخواد،   هیبخواد، محبت بخواد،  

م همونکنمی ازدواج  با    ی طور.  حسرت    هیکه  و  درد  عالمه 

 ی زندگ   هیدم،  آروممو چون عشق توش نبود تموم کر  یِزندگ

 ی سع  رگز. پس هکنمیآشوب رو چون عشق توشه شروع م

به    ن یتوه  نی! ای ری بگ  م یمن تصم  ی زندگ  ی من برا  ی نکن جا

 باشه.   یرخواهی منه، حتا اگه از سر خ

خ واقع   التمیو  کامالً  نگاه  من  زندگ   ی انانهیبراحت،   یبه 

با خودش داره. پس  چه  دونمیمشترک دارم و م قدر چالش 

بدون تعارف    -خوامی مثل حاال که نم-اگر اون چالشا رو نخوام  

که اون   دید  یگم که قصد ازدواج ندارم و اگر بخوام، خواه یم

 !هی من چه شکل ری ناپذم یتسل ی رو

و مهربان   دایپ  تیپاسخ عصبان   در آرام  ودود  افرا،  در حاالت 

 :لبخند زد. زمزمه کرد
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خانم   هیتو چه شکل  ر یناپذمیتسل  ی اون رو  دونمینم ممن اآل -

 .یزمستان

بود، شا  دیشا  افرا احترام    دیطوفان  با  آنچه ودود  اما  سوزان، 

 ی تمام گفت کامالً خلع سالحش کرد. خشمِ کهنه، خشم ناش

پش کرد.  فروکش  زن  رفت.  کهنه،  سوءتفاهم  از    مانیاز 

نا داد، کف دو  انح  نیی لبش را به پا  زش یآماغراق   ی هادن یتوپ

و    ستهنشبار آرام و عقب  نیو ا  دیدستش را به صورتش کش 

 :گفت شانیپر یکم

م  - من  م  فهممیودود...  کن  ی خوایکه  مراقبت    ی ول   ،یازم 

م به  کنمی خواهش  به  هیعنوان  نه  نه  و   ه ی عنوان  دوست 

نکن ازم مراقبت   یسع  یعنوان  چ یو به ه   وجهچی هخواستگار، به 

به مراقبت ندارم. اگه    ی ازیمن ن  یمراقبت داشت. ول  ی. علیکن

همه درد بکشم  ن ینداشتم که ا  یلیبهش داشتم، واقعاً دل   ی ازین

 ،یمن بمون یتو زندگ ی خوایرو تموم کنم. اگه م  یزندگ  هیو 

اشتباه همسر سابقمو تکرار   کنمیخواهش م  ،یمن بمون  قیرف
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ناام منو  محبت نکن  دی نکن!  من  ندارم،  الزم  مراقبت  من   !

 ؟یفهمی. مخوامیم

 .شد  رهیجواب گرفتن به مرد جوان خ ی برا

 :صادقانه سر به دو طرف تکان داد ودود

 ”ستن؟ی. ننیکینظرم هردو راستش نه کامالً. به -

انگار به شق  نجایا  و افرا درماند.  مشت خورده    اشقه یبود که 

 :شد جیباشد، گ

 ...نینه. ا -

جمله در ذهنش    نیا  ی برا  ی اادامه دهد، چون ادامه  نتوانست

 .نبود

 ” مراقبت “با    ”محبت“دو چه بود؟ فرق    نیواقعاً فرق ا  یراستبه

ا نه  مگر  بود؟  مراقبت   نیهم  کهنیچه  صبح   ی ها امروز 

 ی بود؟ اگر نگران شدن برا  دهی را محبت نام ودود    یرپوستیز

 وانیل  کیآوردن    ایسنگ    زشیدراثر ر  یدگیدب یاحتمال آس 
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بود؟    هنبود، پس چ  ”مراقبت“  ی به گرما دار  از ین  یوقت  ی چا

 .بود دهیاشتباه محبتشان ناممراقبت بودند. افرا به هان یقطعاً ا

ودود    دیدی م  کردی . اتفاقاً حاال که فکر مهانی بودند ا  مراقبت

محبت نداشته بود. فقط افرا با   وجه چ یهماه گذشته به  کی  نیا

ها  را به آن   هانی افتاده و ا  شیهامحبت   ادیاو    ی ها مراقبت   دنید

 .ها اشتباه گرفته بودرا با آن  هانیداده بود، ا وندیپ

رم شد انگار  ن  شود،یو نرم م  ندیبی که حرارت م  ی اشهیش  مثل

جواب دادن به   ی برا   کردهن یکم  ی نشسته که از آن حالت صاف

 ی وارفت، پشتش به پشت   مکتین  ی مرد جوان درآمد و تنش رو

آرام گرفتند. به   شی پاها  ی پرش رو  ی هاو دست  دی آن چسب

شکالت   تاو دو    اه یس  نیماش  کی ها.  شد، به دست  رهی ها خآن

 .ودود ی هاهی محبوب پسرش. هد ییکاکائو

است، سرش را حواسش باشد او حاال کنارش نشسته کهنیایب

م خ  هیتک  ی فلز  ی له یبه  آسمان  به  و  احساس   رهی داد  شد. 

شده  ی تو  یگره  کردیم باز  شاقلبش  شاهرگ    دیاست.  دو 
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بودند که ناگهان به دست سؤال ودود باز شده و    دهیچی پهمبه

سال از  بعد  جا هباألخره  سر  بودن  شانی ا  گرفته   کی.  دقرار 

  ام یکهنه درون وجودش الت   ی ز ی داشت. انگار چ  یحس  نیچن

  ش ی سر جا  ،ی ااستخوان شکسته   ،ی ادنده بود. انگار چرخ  افتهی

س  و  خورده  جوش  و  به   ستمیبرگشته  مجدداً  را  او  کار ذهن 

 .انداخته بود

 د کری نبود. وارفته هم. حاال احساس م  یعصب  گر یزد. د لبخند

 :است. در همان حالت به ودود گفتمثل پر سبک شده

 یکه نذار   نهیفرق دارن. مراقبت با محبت فرق داره. مراقبت ا -

خار به پاش    یکه وقت   نه یمحبت ا  یطرف بره، ول  ی خار به پا

 ی زی چ“  یمدام تو گوشش نگ  ،ی بد  شی دلدار  ،ی رفت بغلش کن

ب  ستین بفهم”نکن.  هیگر  خودیکه.  دردشو   ی،  داره،  درد 

 .یبفهم

 :گرفت یبلند و لرزان نفس
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ن  یزندگ - با    ستیمهربون  همه  تو  هیودود.  خار    ی عالمه 

حتا اگه   ره،یناپذاجتناب   ییجورا  ه ی  نیو ا  رنیپاهاشون راه م 

دن  نیتری قو باش  ایمراقب  داشته  مشکلیرو  من  باهاش   ی. 

به قلبم،   به دست و پام، رهیکه مدام م ی ندارم. با درد، با خار

باشم. عادت   تهنداش  یم که مشکلندارم. عادت کرده   یمشکل

وقتکرده  اتفاقاً  که  تحمل کنم،  زنده   یم که  م که  حس کنم 

 . کنمی دردو حس م

  وقت چیکه من ه  ی زیست. چپس از من مراقبت کردن مسخره

زبوننداشته تحس   یم،  ترحم  بدون  که  به  نمیبوده  خاطر کنه 

 ی زیکف پا، هنوز سرپام. چ  ی خار رفته تو  همهنیبا ا  کهنیا

واقعاً چه درد  یآدم  متهنداش  وقتچ یکه ه   ی بوده که بفهمه 

تقر درد  اون  و  شکل  باً یدارم  اهیچه  اسم  ن  نی.    ست؟ یمحبت 

مدونمینم اسمشو  من  ا  ذارم ی.  چون  که    هیزی چ  نیمحبت، 

 ...م وکم داشته  میتو زندگ  شهیهم
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ما  صاف و   ش یهان. گرچه چشم سمت مرد جوابه   لینشست 

صدابه نگاهش،  بودند،  شده  تر  چهره   ش،ی سرعت  اش حالت 

 :آرام بودند اندازهیب

 یبزن  شهیهم تمومش کرد. نم  شهیجنگه ودود. نم  یزندگ -

.  ستمیمن آدم فرار ن  یبشه، ول  دم ی. شایو ازش فرار کن  رشیز

 کنه،ی رو خوب نم  ی زخم  چ یکه ه  یجنگ کس  دونیم  ی و تو

 یوقت   یول  آد،یتموم شدن جنگ ازش برنم  ی برا   ی کار  چیه

شه یطرفت و باعث م  رهیگیقمقمه آب م  هی  ی اتشنه   نهیبیم

و    ی ریجون بگ  ،یخنک ش  ،ی آب بخور   کهیچ  هی  ،یمکث کن

دق  نیا  ،یبجنگ  شتر یب فراموش    نیا  قاً یآدم،  هرگز  که  آدمه 

 تو از قد کوتاهت بگو...  ،ی. تو بگو نهالشهینم

 یجنگ حساب   یروزام وقت   نیبار تو بدتر  نیدمن؟ چن  ی برا  یول

.  رهینم  ادمی. من اونا رو  ی مکث کوتاه بود  هیباال گرفته بود، تو  

پ   ی کله  کهنیا راش  دم  با    داتی پ  ری صبح  فقط  اونم   هیشد 

اونجوررهی نم  ادمیتماس من،   م  ی .  بغل  رو  افراها   یکنی که 
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روزم با از خودت    ن یگندتر  ی تو تو   رهینم  ادمی.  رهی نم  ادمی

محبت    هی.  قیرف  ی مکث کوتاه بود  هی. تو  ی دیگفتن به دادم رس

رو درست کنه، اما    ی زی قمقمه آب که قدرت نداره چ  هیقدر  

 .هست که حواسش جَمعه یکی فهمونهی به آدم م

ا  قلب در رگ    شدیضربان را م  نیودود ضربان گرفته بود و 

 .دید اشقهیشق

 :ادامه داد افرا

. رمیگی م  می. من براش تصمسازمشیمنه. من م  یزندگ  نیا -

تحمل کنم    لی کدوم دردشو به کدوم دل  رم یگی م  میمن تصم 

 ی دیم. دکارم کرده   نیتموم. ا  ل یو کدوم دردشو به کدوم دل 

گرفتم دردِ تموم شدن    میم، چون تصمکه! اآلن رسماً مطلقه

نم   هی تو  و  کنم.  تحمل  هیبکن  ی ارک  یتونیدردو  کس چی. 

اتونهینم آدمانهیبودن هم  ”مراقب“  رادی.    ن،یخوب  ی . مراقبا 

نشت    یو درداش از هر سوراخ  یچون زندگ  ستن،ین  یکاف  یول

رک و    دمیم  ح ی. من ترجندازنی م  رت یو باآلخره گ   کننیم
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 چ یه  یدل به مراقبت ناکاف  خودیرو شم. ب باهاش روبه  حیصر

. تهش  هیگ خوش نکنم، چون تهش شکست و سرخورد  یمراقب

 ” .ی اریفالن دردو تاب ب دیکه با یباز خودت ینیبیم

 ادش یبود که ناگهان    نیخاطر اناگهان سکوت کرد به  کهنیا

 .نیَ: مراقب آرستیکس ”مراقب“آمد خودش هم 

غمگ  ی ادآوری و  ول  ی انانهیدلسردکننده  او    یواقع  ی بود،  بود. 

بچه هرچه  از  جان  تمام  با  هم  مقدر  مراقبت   کرد،ی اش 

زندگ  توانستینم ا  یشر  کند.  دور  ازش  با  نیرا    د ی را 

خودش را داشت و    ی و دردها  ی او هم زندگ  نِیَ . آررفتیپذیم

 .رد یها را از پسرش بگآن توانستی افرا نم

 .یواقع اریبس نانه،ی غمگ اریبس

 شد؟ یچ -

با تشخ  مکثش حالت صورت و نگاهش و    ر ییتغ   ص یرا ودود 

 .دارش شکستخش  ی بعد با صدا
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 :زد رنگ یب ی و لبخند دیکش یشانی دست به پ  افرا

به  ادمی - کافبچه  ی برا   ”مراقب“  هی مادر،    هیعنوان  اومد    یم 

 .نخواهم بود

افرا مادر نداشت    دیسر تکان داد. کامالً با او موافق بود! شا  ودود

ا  دانستیاما ودود خوب م  کرد،ی درک نم  یدرستهرا ب  نیو 

 .چه یعنی نبودن مراقبت و حتا محبت مادرانه  یکه کاف

 :گرفت یپ افرا

که   ی زی. فکر نکن چیستیکه ن یباش  ی زینکن چ  یپس سع -

 وقتچیکه ه ی رو دار  ی زیتو اون چ ق،یکمه. ودود، رف یهست

زندگ  کسچ یه نداشت.    یتو  ول  ایمن  به   یداشتن،  بود،  کم 

. به موقع  ی دیفهم ی. به موقع میموقع نبود. تو به موقع بود

اتفاق    رفقط چند با   دیودود. شا  ستن یکم ن  نای. اشدیم  دات یپ

 نا یمن ا  ی برا  یاتفاق افتاده باشن، ول   یاتفاق  دیافتاده باشن، شا 

 .ستنیکم ن
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آن  کبارهیاشک    کهنیا افتاد  چشمانش  اتفاق  از  قدر 

بود که نه ودود به آن توجه کرد و نه خود افرا   ی اپاافتاده ش یپ

رو قطره  آن  حرکت  قلبش  گونه  ی متوجه  عمق  از  شد.  اش 

 :گفت

که   یهست  ی زیچ  ی . تو همهیست یمن، ودود، تو کم ن  قیرف -

الزم نداره، آب    ه ی. افرا ساستیمن الزم دارم. افرا درخته، کوه ن

 ؟یفهمی. مخوادیم

. سر تکان  دیفهمی محبت. ودود م  ” آب“ مراقبت بود و    ”هیسا“

 :داد و لب زد 

 ”.فهممیم -

لبخند  افرا بزند.  لبخند  توانست  ا  ی باألخره  رنگ    نیکه  بار 

 :دیکش ی بود. نفس بلند یقعداشت و وا

نم  ،ینکن عوض بش  یپس سع -   ر ی تو مس  دونمیباشه؟ من 

  یی زایچبه چه  ی خوایم  یزنیکه ازش حرف م   یبزرگ شدن
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که اآلن   ی زیچ  ینکن  یسع  کنمی ازت خواهش م  یول  ،یبرس

البته درباره یرو عوض کن  یهست تو گفتیعنی من...    ی .   ی ... 

انتخاب    نی. خب اگه ایمونیم   قمیرف  ی. گفتی بمون  ی خوایم

با هم  یکه هست  ینی لطفاً هم  ه،توئ رف  نیبمون. من   ق ی آدم 

کنار هم امن  نی شدم.  احساس  از دست    تیآدم  ترس  کردم. 

 آدم باعث شد اشتباه کنم.   ن یدادنِ هم

هرکس   ی آدم بمون. برا  نیمن، هم  ی پس لطفاً دربرابر من، برا

بده و عوض    هیرو   ریی تغ  یکه خواست  ی اگه یهرجور د  ی اگه ید

مهربونه و من ازت   یودود احساسات  نیهممن    قیرف  یشو، ول

 . باشه؟ی ریبزرگ شدن ازم نگ  ی به بهونه قمو یرف خوامیم

رو  مرد پلک  ا  ی جوان  گذاشت.  جواب  نیهم  که    یتنها  بود 

 .نشست نشانی آمد و ب  شیبدهد. بعد سکوت پ توانستیم

ب  و از  تا لحظه   نشانیسکوت  از   شانی خداحافظ  ی برنخاست 

 .هم
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که بدون نگاه به ودود دوباره خود را بغل گرفته بود، سر    افرا

به زمزمه م  نییپا بود و  خوشحال شدم که  “:  گفتیانداخته 

زد نم  ”.میحرف  نگاه  زن  به  هم  او  که  ودود  نوک    کرد،یو 

  ب یدستش درون ج   کی  د،یکشیم  اشی شانیانگشتانش را به پ

 ی مانه یصم   وفرورفته بود و در جواب تعارف صادقانه    اشی هود

م لبخند  گ  زد،یاو  لحظه   جیهردو  ا  ی ابودند.  به    یکینیکه 

بق  رفتی اش مخانه به  و   ی ه یتا  برسد  تولد پسرش  تدارکات 

 اش،کاره مهین  ی زنان راه گرفته بود تا مقصد خانهقدم  یکیآن

 ی دار یخواب و ب  نی ب  ییایالاقل در دن  ایهردو انگار خواب بودند  

 .معلق

هزاران   زیچبود. همه   ده یشن  زهایچکه چه   شدیباورش نم   ودود

 ز یچ. همه کردیرفته بود که او تصور م   شی پ  ی ز یبرابر بهتر از چ

بار هم در    کیبود که او حتا    ده یچ یکامالً ناشناخته پ   یبه راه

 .بود زیانگشگفت نیرش را نکرده بود. اماه فک کی نیطول ا
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احتمال مثبت و   هاونیلیدر ساخت م  ی رینظیآدم توان ب   مغز

باا  شی پ  یمنف دارد.  واقعه  وقوع    شه یهم  تیواقع  حالن یاز 

طور که حاال بود. ودود گمان کرده است. همان  رکنندهی غافلگ

تا بتواند از پس    کندیم  ی و با گفتن از حسش کار  رودیبود م

 .  دیایآن برب

 رد یپذی م  تیافرا درنها  حالت   ن یگمان کرده بود که در بهتر

دوست عالقه   ی که  تحمل  شرط  به  را  است او  ممکن  که  اش 

ها گمان   نیکند، داشته باشد. اما برخالف ا  ییگاه خودنماگه

به او عالقه  وجهچ یهافرا  بود که الزم است  را کنار نگفته  اش 

ماه    ک ی  ن یاقاً برعکس، برخالفِ ودود که در تمام ابگذارد. اتف

او   ی طور  بود کرده    یسع کند،  خنثا  را  معصوم  احساس  آن 

 جوالن داده بود. ی برا  یدانیبهش م

کردن داده   یزندگ  ی اجازه   گناهی به آن احساس ب  ی او طور 

قلب تپنده    نیحس، خودِ ا   نی تنها ودود، که خود ابود که نه

 !متعجب شده بودند
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شادمان    توانستی بود. ودود نم  ی شتریب  ی زهایهم چ   ن یا  ی ورا

فقط او، که نباشد. او خودش را کم و کوچک دانسته بود. نه

  حالن ی. باادانستندی اش او را خام مخانواده   ی مادرش و همه 

نکند. افرا از رفتار ساده و   رییافرا ازش خواهش کرده بود تغ

سازگار    ا یو سرد دن  اهیت سیودود که چندان با واقع  ی ه یرایپیب

ارزشمند و  درخشان  ذرات  ب  ی نبود  که   دهیکش  رونی را  بود 

بود.   ده یذرات درخشان را ند  نی از او ا  ش یپ   کسچ یه  کس،چ یه

 .بود یشادمان تینها نیا

 ن یبه ا دیو خأل. خأل، شا ی. سبککردیم یاحساس سبک  ودود

و   دیوده شده بود و به دگش  شیبه رو  ی دیکه در جد  لیدل

  ،ی. و سبکدانستی از آن نم  چیبود که ه   افتهیراه    ی اتازه   ی ایدن

د در    ی برا  یکشمکش  گریچون  خواستنش  راندن حس  پس 

 .درونش برپا نبود

تازه دارد    کردی است. حس مشده   نا ی ب  کردیاحساس م   ودود 

 اش ی ذات یکه آن صداقت و سادگ دیدی. تازه داشت مندیبیم
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ساده    زِیچخوب هم دارد. همه   ار یبس  ی رو  کیخوب،    ی رو  کی

منف نگاه  در  نم  ی ایبودن  خالصه  داشت  مادرش  . شدیکه 

سادگ  شهیهم خوردن    یصداقت،  زخم  باعث  محبت   ایو 

 . شدندیها نمگرگ  ی ایدر دن یاندگمعقب

سادگ آس  یبلکه  ودود  به  که  اندازه  همان  بود،   زده   بیبه 

 دادند ی و محبت به او اجازه م  یبود. سادگ  زیبخش او ن نجات 

ا از  ودود  و  بگذرد،  و  ببخشد  راحت  و  ممنون    ن یزود  بابت 

خودش بود! صداقت به ودود اجازه داده بود بدون غرور حرفش  

بزند، حسش   قدر  ابراز کند و کمک بخواهد، و حاال چه   رارا 

 !بود اشیذات یِراست نیا ونیممنون و مد

اش که وسط هال خانه  یالبته افرا هم ممنون او بود. زن وقت  و

فکرش را جمع کند و    کردیم  یسع  یجی بود و با گ  ستاده یا

را    کیک   ریخم  ا یکه بهتر است اول برود حمام    ردیبگ   میتصم

. باورش  کردیم  رتی احساس ح  ی زیز هر چ ا  شتریآماده کند، ب
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توانسته  شدینم حرف که  آن  واست  بزند!  را  چطور    اقعاًها 

 ”توانسته بود؟

 کرد یاست. احساس مشده   نایکه ب  کردیزن احساس م  حاال

است. و کرده   دای پ  یاز وجودش دسترس  ی تربه عمق ناشناخته

 ن یترراحت   شی به بعد حرف زدن برا  نیاز ا  کرد یاحساس م

 .خواهد بود ای کار دن

تر  حد. قبل  نیحس را قبالً هم دربرابر ودود داشت؟ نه تا ا   نیا

همان   ییزهایچ که  بود  کرده  پنهان  جوان  مرد  از  سد  را  ها 

هم را به  زیچنبود. همه  یو پنهان  ی اپرده   گریبودند. حاال اما د

هم را درک کرده   ی هاگفته  ی گفته بودند و فراتر از آن، همه 

 بودند. 

م  نیا وجد  به  را  بآوردیاو  به    ییهاسال   شتری. هرچه    اد یرا 

که تالش کرده بود تا منظورش را به همسر سابقش   آورد یم

همه  آخر  و  بود  نشده  موفق  و  احساس بحث   ی بفهماند  ها 

 .شدیه وجدش افزوده مب  شتریکرده بود، ب یسرخوردگ
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آدم   یعل  ییدرونگرا  دیشا  مشکل افرا    ی درونگرا  ی هانبود. 

 ی همکارش بودند و درباره   ایکه دوست    شناختی را م  ی گرید

شدت حساس مشترک وجود داشت: به  قتیشان چند حقهمه 

شدن به   کیصددرصد نزد  سکی ر  وقتچیبودند، ه  نگریو جزئ

نم  ی گرید جا  رفتندیپذی را  اگر  فقط  پ  ییو    یکس  شی و 

خودشان را بروز دهند.   توانستندی م کردندیم  تیامن احساس 

 بود.  نیهم  قاًیو مشکل دق

سرد  و  سکوت  با  که  بار  هر  م  یعل  ی افرا   شدیمواجه 

گفت که   شدی. مستیاو امن ن  ی فکر نکند که برا  توانستینم

مشترک   یو شکستشان در زندگ  شانینشدنتفاوت حل  لیدل

 .گشتی برم یحس اتیجزئ نیهمبه 

 .حس

آدم  نیا  یکس از وجود  پول    ای.  گرفتینم   ی را جد  یبخش 

 که نیا  دیفهمیواقعاً نم   کسچی تن و روح سالم. ه  ایمهم بود  

و    یهمسرش کاف  ی کرده بود برا  ”احساس“ها  سال   ی افرا برا
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واقعاً    کس چ یاست. هبوده   زننده ب یقدر آسچه   قاًیدق  ست یامن ن

مجموع    دیفهمینم درک   ”احساسات“که   شده نکوچکِ 

 .باعث شده بودند عشق او رنگ ببازد  تیدرنها

اگر “:  گفتیها را شناخت. او محس  دیبا  گفتی م  حایمس  یول

چنسبت ه  ی زیبه  خشم    یمشخص  لیدل   چیبدون  احساس 

 .ستیاونجا درست ن ی زیچ هی یبدون  دیبا ،ی کرد

کرد   حس   قاً یدق  یول  ،ی ندار   یزندگ  ی ابر  ی ازه یانگ  ی اگر 

کدوم حست کجا سرکوب   یو بفهم  ی بگرد  دیچرا با   یدونینم

  تو یکه بهت خود واقع  نی. اونا سرنختنشده. حسا مهم هس

 ”.دنینشون م

 یرا در ط  ”تیامن “کالم    کیافرا حاال که توانسته بود در    و

. مثل  دیدی را م  زها یچ  نیحرف زدن با ودود درک کند، بهتر ا

 کرد،ی م  ی گاه از زدن حرفش به او خوددارنبود. افرا گه  یعل

سخت مواجه شود.   وار ید  کیبا    شهیمثل هم  د یترسیچون م
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زبانش   ریبود که ز وارهایاز د ”ی آزاد“طعم  نیحاال انگار ا یول

 .کردی مزه م

  رد ی بگ  دیته ذهنش را ند  ی فکر موذآن    توانستیزن نم  البته

م ابه  هانیا  ی همه  گفتیکه  رف   نیخاطر  ودود    ق ی است که 

بپذ را  اگر عشقش  کن  ،ی ری توست!  ازدواج  با هم    ن یا  د،یاگر 

  ی ودود را از دست خواه   یراحت. به رودیم  نیدرک متقابل از ب

 .داد

انکار کند. ول   دهیا  نیا  توانستینم  راستش  کرد یفکر م  یرا 

ن بود.   نگرانهیقاطعانه و منف  ی ادیز  ست؛یچندان هم درست 

درستبه شناخت  که  حاال  داشت   ی رو  ینظرش  خودش 

با مرد جوان حرف   یطیو تحت هر شرا  یهروقت  توانستیم

 .او را بشنود و بفهمد ی ها حرف  ایبزند 

همسر    گفتندیها اغلب م . آنستین  طورن یا  گفتندی م  هاتجربه 

غر زندگ   ن یتربه یآدم  م  یشخص  در   گفتندیاوست!  آدم 

زندگ  م  یچهارچوب  رودربا  افتدی مشترک  خ   یستی به    یلیو 
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نم را  خ  کندی کارها  بهحرف  یلیو  ترس  از  را  رها   ختنیهم 

ولزندینم  اشی زندگ حرف   ی.  نم آن  گم  آنشوندیها  ها . 

  نیث از بکه باألخره باع  آورندیقدر فشار م همانجا هستند و آن 

 .  شوندی رفتن عالقه م

که   شوندیکه اغلب حتا متعجب م  ییهاپر است از زوج  ایدن

توانسته  مرد  چطور  به  عالقه  یزن  ایاند  همسرشان  مند  مثل 

 !شوند و با او ازدواج کنند 

طور   شدیم  شهی هم وجود داشت. هم   ییاستثناها  شهیهم   یول

 .بود ی گری راه د شهیکرد. هم  یهم زندگ ی گرید

دلسردکننده را پس    یفکر آن حس منف  نیکرد با ا  یسع  افرا

کند که الزم   ی ادآور یکرد به خودش    یسع  نی براند. و همچن 

 شه یهم  ی برا  توانستی فکر کند. او م  زها یچ  نیامروز به ا   ستین

که ازدواج به   کردی خود نگه دارد، اگر احساس م  قیودود را رف 

 .زندی م بیآس  نشانی ب رینظیب ی هاحس  نیا
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بود. او فقط   نی. موضوع هم دیکش   یقیزد و نفس عم  لبخند

پرچالش همان    ی فرداها  ی امروزش را داشت نه فرداها را. برا

 امروز؟ ی . و براکردیموقع فکر م

 !تولد پسرش بود امروز 

رگ   نیا  با در  خون  که  گرما  شیهااحساس  و  قدرت   ی با 

نوع  است،افته ی  ان یجر  ی شتریب پوست و    ری ز  دهیشاد دو  یبا 

سمت به   اریاختیب  ،ی و شکرگزار  تی آرامش، امن  ق یاحساس عم

چرخ  ماشدیپنجره  آن  س  ن ی.  شکالت   اه یکوچک  دو  آن  و 

 . گذاشته بود اشیرا کنار گوش ییکاکائو

.  د یبگو  حایمس  ی و احساسش برا  کرفکر کرد خوب است از ف

نحو ممکن   نیبه بهتر  اشماهه کی  یفیکه بالتکل  دیبه او بگو

 .رفت لشیبه سراغ موبا نی هم ی . برااستده یرس نایبه پا
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نظرش را جلب کرد،   یکه با روشن کردن گوش  ی زی چ  نیاول

لبخند دندان قفل    ی صفحه   ی کوچکش رو  نیَآر  ی نماعکس 

 ” .ماند  رهیخ  ریاز لبخند براق او در تصو  ی هابه چشم  یبود. دم

پ  نیهم را    نی هم  ریز  شیچند روز  پنجره نشسته و پسرک 

انگار سهم بغل و محبتش    نیَخود نشانده بود. آر  ی هاران   ی رو

تن مادر رها کرده بود و کنار    ی که تنش را رو  خواستی را م

در آن    یبود، ول  داری. بدیکشیگردن و پستان او آرام نفس م 

و    دیچسبی لحظات ناب آرامشش که فقط در سکوت به افرا م

 .خواستینم ی ااضافه زیچچ یدلش ه

بود، سر بلند کرده و    دهیاش به تن مادر چسبگونه  کهی درحال

پا خ   نییاز  افرا  صورت  به  باال  دست   ره یبه  بعد  بود.  شده 

 ” .یمانّ“او رسانده و آرام گفته بود:  ی کوچکش را به گونه

. لب زده بود: رفتی افرا از لذت لمس دست گرم او مالش م  دل

 ”جونم؟“
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بود و با غرور و خجالت خاصش که    دهیچشم از او دزد  نیَآر  و

درآم خالصش  حس  برا  ختهی با  بود:   نیاول  ی بود،  گفته  بار 

 ” .دوش“

کش  یلحظات منظورش    دهیطول  بفهمد  افرا  تا  دوستت “بود 

گرفته بود. بچه را به خود فشرده بود و    اشهی است. گر  ”دارم 

دوستت دارم    منم. منم“بود و بارها گفته بود:    دهیسرش را بوس

 ” .. منم دوستت دارمیمامان

پسرک تنگ شد. او را صبح زود    ی فشرده شد. دلش برا  قلبش

پ بود  و   خانمجه یخد  ش ی برده  خانه  کردن  آماده  فرصت  تا 

م   رکردنش ی غافلگ حاال حس  و  باشد  داشته  بازودرد    کردیرا 

اش رفع درد فقط با در آغوش فشردن بچه  نیاست و اگرفته 

 .شودیم

ببا  نیا نگاه  باال  اشقرارشدهی ر که توجه  صفحه   ی به ساعت 

صبر    نشیَآر  دنید  ی برا  دیبا  گری قدر دجلب شد تا بفهمد چه
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نم باورش  گرد شدند.  گذشته    همهنیا  شدی کند، چشمانش 

 .دیرسیم ی زود به  یباشد! دم ظهر بود و عل

 .یعل

ول  ی ادآوری فشرد،  را  قلبش  دوباره  او  از    نیا  ی اسم  مرتبه 

چه   تواندی با او م  ییرونداشت که روبه   ی ادهیا   چیاضطراب. ه

نه    آمدی خانه م  نیبود که به ا  ش یباشد. امروز پسرعمو  یشکل

 .آورد ینم  ادیرا به  یهمسرش، و افرا پسرعمو بودنِ عل

هم   یعل وقتطورن یهم  ا  ی.  م  نیبه  چند    کردیفکر  تا  که 

خانه  گرید  ی قهیدق نه همسرش،    رود یم  شیدخترعمو  ی به 

او آرام بود. آرام   حالنی. باادیرسی م بی نظرش عجبه  زیچهمه 

 .آلودو خواب 

توانا  یکیلطف    به آن  بود   بشیوغرب یعج  ی هایی از  توانسته 

بود و   ده یروز بود که نخوابشبانه کیشود!  داری سر دو ساعت ب

  دانست یم  رفتیاش مبچه  دنید  ی داشت برا  کهنیباتوجه به ا
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نخواهد    یرا هم خواب درست  ی و چهار ساعت بعد  ستیکه ب

تا    دوساعتهراه    نیهم  دنیخواب  ی داشت. پس تنها فرصتش برا

 .به دهستان بود دنیرس

 ی صدا  ش یهابسته بودند. در گوش  ش یهابود، اما پلک   ار یهوش

که به لطف آن توانسته بود    شدی پخش م  یکالمیب  یقیموس

هم هنوز  دستانش  جعبه انبخوابد.  طرف  دو   یرو   ی طور 

در   بوسی نیکه م  کردیبعد فکر م  ی. به لحظاتبودند   شی پاها

 .ستادیایمقصد م

و وادارش کرد تا چشم باز کند. سر از    دیلرز  بشیدر ج  یگوش

برداشت. گردنش درد گرفته بود. با دو   یناراحت صندل  یپشت

گرفته و دردناکش را ماساژ داد، با نگه داشتن    ی هاانگشت رگ 

  رون ی ب  بشیرا از ج  لیشد و موبا  ل یبه راست ما  یجعبه کم

 .  دیکش
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قطع شدن   محضبود. به  کیکارش متوقف کردن موز   نیاول

صدا  ی بیترک   ی صدا جا  ی سازها،  عل  نیگزیمسافرها  به   یو 

 .وارد شد ی اری از هوش ی التربا ی مرتبه 

 ”J. Seifi“ اسمش را   یبود که عل  ی از مرد  دهیرس  امکِیپ

 :کرده بود ره یذخ

 ” ؟ی دیرس“ -

ماند، اخم کرد و جوابش را نداد.   یسؤال  ی آن تک کلمه  ی ره یخ

 !دادیندرت جوابش را ماو به یطورکلبه

ول  دیجاو  البته لحظههم  نبود.  معامله  پ  ی اکن    ام یبعد 

 :صفحه آمد  ی رو اشی بعد

 ” .نمتیبب ام یب خوامیم“ -

ن  لی تبد  ی عل  اخم به  دادن شخندیشد  جواب  قصد  بازهم   .

سرش گذاشتن داشت! سربه  ی برا  ینداشت، اما او اهتمام خوب

 :دیدر دستش لرز یگوش فاصلهی ب باًیتقر
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 ” .ازدواج بدم  شنهادی بهت پ  نمتیبب   خوامیم  م،ده یحلقه خر“ -

 :. لب زدردیاش را بگخنده ی نتوانست جلو یعل

 !احمق -

 :نوشت و

ازت    ای که نرفته چ  ادتی!  ی دو بار بهت رو دادم پررو شد“ -

 ” کنم، هوم؟  نیقدر سنگتو چهدارم؟ پرونده 

متوجه   ستادیا  بوسی نیم کرد.  بلند  سر  متعجب  او  که 

هم.   دنشانیاطرافش نشده بود. متوجه رس  ی هاآدم   یدستپاچگ

گذشت:   فکرش  خبر“از  ب  ”واقعاً؟!  هی نکنه  اش  خنده   شتری و 

 .گرفت

  اده یسفرانش پشد و منتظر ماند تا هم   رهیخ  رونیپنجره به ب  از

ب آن  عل  یقشنگ   زیی پا  رونیشوند.  تا   یبود.  و  بود  خواب  اما 

  د یدوی م  نییبود. مه داشت از قله پا  دهیلحظه آن را ند  نیهم

 .تن کوه رنگ عوض کرده بودند ی و درختان رو
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 شدند،ی م  ادهیکه داشتند پ   ییهابر آدم عالوه   بوس ی نیم   کنار

ا  ی گریکسان د  ها نیهم بودند که قصد داشتند سوار شوند. 

آن و  بودند  مآمده  ب  خواستندی ها  در  و  آمده   نیبروند.  ها 

ن و  توانست احسا  یکه با هم ادغام شده بودند، عل  ییهارونده 

 دهد. ص یپدربزرگش را تشخ

با    ستادهی ا  هیمرض  همتر  طرف آن  یکم  از    یکیبود و داشت 

از آن باال و از پشت پنجره   یعل  یول  زد،یها حرف مپدربزرگ 

شانه  دیدیم کنار  از  نگاهش  احسان به  رمردیپ  ی که  سمت 

 ” .دند یباال پر شیاست. ابروهارفته 

پ  نیآخر داشت  هم  علشدیم  ادهیمسافر  کندن    ی.  از  بعد 

و همان لحظه    زد ی فروبرد تا برخ  ب یرا در ج  یگوش   ی هندزفر

 ی جالرزش آن را حس کرد. محل نداد. برخاست و جعبه را به 

 گذاشت.   یصندل ی خودش رو

  ن ی ب  شیپ  ی اکه لحظه  ییخم شد و ساک و اورکتش را از جا

سرش رد کرد    ی از رو  را  اک. بند سدیکش  رونی بود ب  شی دو پا
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  ی کم  پ یز  ی را از ال  ی شانه انداخت. هندزفر  ی رو  ی ورک یو  

ساعدش انداخت   ی باز آن به درونش فروبرد و بعد اورکت را رو 

 .را هم با همان دست گرفت ک یک ی و جعبه 

که آنجا    ی مکث کرد تا چند نفر  یکم  بوسینی م  ی هاپله   ی باال

 .شد  ادهی جمع شده بودند کنار بروند. سرآخر پ

  ی ز ییسرد و دلخواه پا  ی از هوا  ق یعم  یکارش گرفتن دم  نیاول

مغزش آشنا بود.   ی دهستان برا  یبو  دی. شادیبود. قلبش کوب

از    ینیَآر  ادآوری  شیبرا بعد  که  چند   کیبود  فقط  ماه حاال 

 .خند زدفاصله داشت. لب دنشیبا د قهیفقط چند دق قه،یدق

دلتنگ  یشادمان رگ   یو  به   ی هادرون  آممرد  بودند    ختهی هم 

شلوغ   دانک یگذر از م  ن یبه راه افتاد. ح  تیجمع  ن یاز ب  یوقت

از کنار احسان و پدربزرگش گذشت و به هردوشان سالم داد. 

و   رمردیپ کرد  سالم  گرم  و  شناخت  را  او  شد،  متوجهش 

مثل   یپرساحوال   ی برا  ی اقهیدق اما  احسان  داشت.  نگهش 
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  ی به عل  یبود. نه او و نه دختر جوان جواب  جیمات و گ   هیمرض

 .ندادند

 ش ی . ابروهادیدوباره لرز  اشیفاصله گرفته بود که گوش  هیبق  از

 آمد ی او خوشش م  ی هایاوالً از شوخ  یشدند، ول  ک یهم نزدبه

را   دهستان  ی زدهنم  ی و دوماً حاال که از خواب دور شده و هوا

تر از آن بود که  تر و سرحال بود، شادتر و سبک  دهی نفس کش

  گر یخسته شود و د  خودش قدر ساکت بماند تا او  بخواهد آن 

 !ندهد  امیپ

ج  اشیگوش از  پدیکش  رونی ب  بیرا  دو  هر  که  البته  از    امی. 

 .شان را باز کرد مکالمه  ی بودند! صفحه یفیس

 ” ...یشیخشن م“ -

 ...؟ شهیم قهیدق  هی ه،یمرض -

احسان    ی صدا  دن یکه با شن  خواندی را م  امکیپ  نی اول  داشت

برگشت و آن دو را   دهیباالپر  ی متوقف شد. با ابروها   اریاختیب
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کمدید احسان  سن   ی.  همراهان  از  ادورتر  و   ستادهیدارش 

.  د یکشیانداخته بود و به پس گردنش دست م  ن ییسرش را پا

 واضحاً ملتهب بود. 

و    خواستی عذر م  رمردها یاز پ  ی کیز  که با تعجب ا   ی اه یمرض

تا    شدیجدا م  ه یو از بق  ختیگریاز لبخند پدربزرگ احسان م

 .هم مثل مرد جوان بود ونددیاو بپ ی به نوه

.  ستادیمقابل احسان ا  ه یکه مرض  دیآمد. د  یبه لب عل  شخند ین

 :حرکت لبش را خواند یخفه بود، اما عل شیصدا

 بله؟  -

انداخت   ییهاسمت پدربزرگبه  یگاهانگار معذب بود. ن  احسان

 :و بعد گفت شدندیکم سوار مکه کم

 .ای... بمی... برمیبر کمهی -

 .دنبالش راه افتادانداخت و خودش هم به   شیرا پ   هیمرض
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انداخت و    نییو بشنود. سرش را پا  ندینماند تا بب  گرید  یعل

 .برگرداند  لشیموبا ی نگاهش را به صفحه

 ”اآلن؟ یی! باالینگفت“ -

در جواب او نشانک تماس را لمس کرد  ی زینوشتن چ ی جابه

 .را به گوشش چسباند  یو گوش

 :جواب داد ی بلند و پرانرژ ییفوراً با صدا دیجاو

 شهی دلم برات تنگ م  یگی! چه عجب! نمزمی به سالم عزبه -

 ؟ی دیجوابمو م یکیده تا  یه

 :چشم در حدقه چرخاند یعل

- Ferme ta gueule! “!خفه شو” 

 :خنده زد ری ز دیجاو

 فحش بود؟  -

 :. اطراف را از نظر گذراند و لبخند زدبود نیی پا یعل سر
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 .شک نکن -

 !کوستی باشه. هرچه از دوست رسد ن  -

داشت   دیزد. جاو  ی اخنده را از گوشش فاصله داد و تک   یگوش

موبا  گفتیم  ی زیچ دوباره  شد  باعث  گوشش   لیکه  به  را 

 :بچسباند

 ؟ی د یشمال. رس ی آ یم ی تولد پسرته، دار یگفت -

 :جوابش را داد کوتاه

 .آره -

روبه  دیجاو  لحن حاال  اگر  شد.  عل  ی روعوض  بودند،   یهم 

 .ندی بار چشمانش را بببرق زدن شرارت  توانستیم

کن    نش ی یخوبه! پس خوب تو دهستان قدم بزن، خوب باالپا -

 !سیرئ  آرهینفرم اسم دخترعموتو نم هیحتا  نیو بب

 :بود ی جد تی نهای و ب یاز حس خال شی. صداستادیا یعل
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 !خب یلیخ -

 .کوتاه یشد. سکوت سکوت

م  هر مرد  عل   دانستندی دو  و چک    ی ازین  یکه  زدن  قدم  به 

کرده    یفیکه س  ی کار  ات یجزئ  ی ندارد. او از همه   ی زی کردن چ

 بود خبر داشت. 

فرستاده و بهش    دی جاو  ی برا  شبی که د  یامیها، آن پحرف   نیا 

 ی وسقم ادعاها و حتماً صحت  دیآی گفته بود دارد به دهستان م

بررس را  ا  یاو  کرد،  اطم  یفیس   رفح  ن یخواهد  با    نانی که 

بب   گفتیم و  بگرد  دهستان  در  نام   کسچ یه  ن یبرو 

آن دو    قتیبودند. درحق  تهیهمه فرمال  برد،یرا نم  تیدخترعمو

و   رحمانهیب  ی در سکوت و با همکار  سروصدا،ی را ب  زیچهمه 

 !داده بودند صلهیف شانی احرفه 

  ش یهاکاسه هم  شتریرفته بودند. او ب  شی پ  دیجاو  ی نقشه  طبق

از آن  تا  لو داده بود. چند    هاقه یفروش عت   ی ها سر صحنه را 
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  دی که جاو  گرید  ی با اتهامات  گرید  ی شده بودند و چند تا  ری دستگ

را    هانیا  ی هم البته همه  یداده بود. عل  یسرنخشان را به عل

تر از آن بود که به برادرش منتقل کرده بود. خودش مشغول

مستق دخالت  بود   میبخواهد  نگفته  هم  آزاد  به  باشد.  داشته 

 ” .تاسآورده  یاطالعات را از کدام منبع همهنیا

او    تیفعال  ی ماجرا شده بود. آن منطقه جزو حوزه   ریگی پ  آزاد

 یمحل   سیگرفته بود را به پل  یکه از عل   ینبود، پس اطالعات

 .و اقدام کرده بودند یسنجها هم صحت رسانده بود و آن

دستگ  یفیس  خود آن  ریهم  بود، چون  گرفته   ییها شده  که 

آورده    شانی هاگنده از کله   یکیعنوان  بودند بارها اسم او را به 

  ی خود مرد و البته همکار  قیدق   ی بودند. اما به لطف پاکساز

عل دل  ،ی نامحسوس  کاف  لیبه  مدرک  کرده    ی نبود  آزادش 

 !بودند

 بعد؟ و
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تعداد از    کی. مردم  های ریپر شده بود از خبر دستگ  دهستان

 یکیشدن    ریاما از دستگ   شناختند،ی ا مگنج ر  ی های شکارچ

ها سر زبان   دیخبر جد   نیشوکه شده بودند. ا  یدو نفر حساب

 .برده بود هی افتاده و موضوع افرا را به حاش

 بعد؟ و

بار شروع کرده بود به قانع کردن   نیاش اطبق برنامه  دیجاو

دستگ بابت  مردم.  آزاد  ی ری اذهان  چشم   ی تو  یل یخ  اشی و 

 ی که او هم دستش تو  دانستندی هرحال همه مافتاده بود. به 

  ی چطور قسر دررفته. ول   کهنیکار است و متعجب بودند از ا

کس  طورنیا که  رو  ینبود  به  م   اوردیب  شی بخواهد    م یستقو 

 بپرسد.  ی زیچ

با تعجب  ده یهم که پرس  ی چند نفر شروع    ی ساختگ  ی بودند، 

 ” گرفتنت تو رو.  گفتن یبود م  ی اعهیشا  هی“کرده و گفته بودند:  

 اش ی ریجور افتخار شرورانه بدون تعارف دستگ   ک یبا    دیجاو
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تأ م  کرد ی م  دییرا  توانسته   گفتیو  پلکه  دور    هاس یاست  را 

 !بزند

 ن یهم  ی را داشت. برا  یابزار لعنت  ن یا  شهیهم  یفی. سصداقت

براهرچه که بود مردم به  باورش داشتند. و    ی شدت قبول و 

هنوز    یو درست وقت  اشی بعد از آزاد  یتوانسته بود مدت  نیهم

را از    ی کم اسم افرا و علبورس بود، کم  ی رو  های ریخبر دستگ 

دروغ تهمت و  حقها  و  کند  پاک  آرا  قتیها  کامالً    مرا  و 

 .و نامحسوس به گوش مردم برساند یرپوستیز

به    دیاول جاو  ام یاز پ   ز،یتروتم   ی نقشه   نیماجرا، ا  نیا  ی همه 

 شروع شده بود. یعل

روز  کی درست    قبل،  عل  ی ماه  و    یکه  قهر  از  دلشکسته 

  ی فیس  امیشده و همان لحظه پ  بوسی نیسوار م  نیَآر  یبدخلق

مکنه م  ی ول  س،ی دارم رئ  ی انقشه  ه ی“آمده بود:    اشی گوش  ی رو

که    استمدارایس  نیمثل ا  خوامیم.  یکمکم کن  کمه یالزم باشه  

 ” !برم شیپ پوشوننیم ی اهیحاش ی بزرگشونو با ترندا ی گندا
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ه   ن یا  دیشا  یعل دلش   وقتچیرا  در  اما  بود،  نکرده  اعتراف 

است! او شده   ی رکانهی ز  یرحمیهوش و ب   میکه تسل  دانستیم

اعتماد کرد، چون   شدیم  یفیس  دیانتخابش درست بود. به جاو

قرمز م  ی خط  الزم  اگر  و  رو  توانستیم  شدی نداشت    ی از 

 !بگذرد  یهرکس

 .نمتیبب خوامیم -

 .را خود او شکست سکوت

 :اخم کرد یعل

 .م با پسرم بگذرونمروزو اومده هیمن  -

 :مکث نکرد دیجاو

 !پسرت بگذرونت دو ساعتشم با دوس هی -

چ  ی عل  ی هاچشم پا  ینیاز  کوچک    ش ی هاپلک   ی که  افتاد 

 :شدند

 ؟ی دار کاریچ -
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 .برمی . فقط از مصاحبت باهات لذت مستی ن یکار خاص -

در خانه   یعل و خد  ی حاال پشت  م  جه ی قربان   خواستیبود. 

ا م  نیزودتر  شود.  تمام  بچه   خواستیمکالمه  را  زودتر  اش 

 :. گفتندیبب

فردا هفت صبح در    ی مندعالقه  یلیاگه خ  یوقت ندارم، ول  -

ساعت   ی . برانییپا  یدخترعموم باش تا منو برگردون  ی خونه

با م  دیسه  باشم.  چند   بوسینیم  ی جا  یتون یفرودگاه  منو 

 .شهر ی ساعت زودتر ببر

 !؟ی دی م مهیکرا -

و با   موندمی م  شتری بدم که پنج ساعت ب  هیاگه قرار بود کرا -

 !گشتمیبرم بوسی نیم

خب، حاال برفرض اومدم دنبالت آوردمت شهر. اون دو   یلیخ -

 ؟یکنیم  کاری رو چ یسه ساعت اضاف 
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ناهار    کیکند که الاقل    یداشت او را راض  یواضحاً سع  دیجاو

را   فونیآ  ی اما لبش را کش آورد، دکمه  یرا با هم باشند. عل

 :و صادقانه گفت حیفشرد و صر

 !خوابمیم -

 .قطع کرد یفیبلند س ی خنده   ی را رو تماس

 بله؟  -

 .دیرسینظر مهول به افرا

 :برد شی سر پ یعل

 .منم -

که   بستی سرش مداخل شد. دروازه را پشت   یفوراً باز و عل   در

  ن یَکه آر دانستی افتاد. م جهینگاهش به در واحد قربان و خد 

مرض ب  هی آنجاست.  و شا  رونی که  بدرقه،  به  و مشغول   د یبود 

 ! گرید ی زهایچ
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امروز قصد دارد خانه را  ی بهش گفته بود برا شبیو افرا هم د

ا  نیتزئ حدس  پس  آر  کهن یکند.  چندان   نیَحاال  کجاست 

هم سمت  خونش  که  مخصوصاً  نبود.  کشسخت   ده یخونش 

 .دیکوبی! قلبش محکم مشدیم

گرفت، چون افرا در واحدش را    شی ها را در پراهِ پله  حالنیباا

آورده بود و داشت از آن باال نگاهش    رونیباز کرده و سرش را ب

چشم کردیم م  ی ها.  دودو  عل  زدند یزن   توانستیم  یو 

 .ندیپوست صورتش بب ری را ز جانی اضطراب و ه

ا  مقابل بهستادندیهم  خ .  چه  رهیهم  همه ماندند.    ز یچقدر 

 !د بو بیعج

 :گفت صدایب باًی آرام و تقر یعل

 ؟ یسالم، خوب -

 :سر تکان داد افرا

 .سالم -
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. انگار کلمه را، صدا را از آن دو گرفتند که سکوت آمد  نیهم

 .لبشان نشست ی و رو

آن   شانییجدا بود.  افتاده  اتفاق  دور  راه  بودند  از  نرفته  ها 

باطل   ی لحظه   گر یکدیرا امضا نکرده بودند. با    ی زی محضر. چ

ص چشم  یغه یشدن  دائمشان  بودند. عقد  نشده  درچشم 

 کرده بودند!   ب یعج اریبس اری لحظه را بس  نیهم ا هان یهم

 یول  گذشت،یم  شانی هفته از طالق رسم  کی کاغذها    ی رو

را    رشانی دو سال اخ  ییو آشنا  یبی ها همان غرآن   تیدر واقع

 ”.نبود ی شتریب زیچچ یداشتند. ه

عل  سکون وقت  یرا  جعبه   یشکست،  به   کیک  ی که  طرف را 

 :مانده گرفتمات  ی افرا

 .بشه خوردش دوارمیام -

دست    رنگیب  یازده تن از چهارچوب جدا و با خنده هول  افرا

 :دستش بگذارد ی جعبه را رو ی دراز کرد تا عل
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 .دوارمیمنم ام -

 .دی لرزی م شیصدا

رو  یعل کماوردین  ش یبه  شا  ی.  تا  کرد  قدم  دیمکث   ی افرا 

زد و بدون   شخندیتر برود، اما حواس زن پرت بود. پس نعقب

  ی انداخت و وقت  شیدخترعمو  ی شانه   ی تعارف اورکتش را رو

 :د یداو گرد شدند، خن ی هاچشم

 کجا بذارمش؟  ی ری در کنار نم ی از جلو  یوقت -

هوش  افرا تازه  پرده   ار یانگار  انگار  و  جلو  یلونینا  ی اشد    ی از 

بازتر کردن در    ن یو ح  دیخند  تری چشمانش کنار رفت. واقع

 :پس رفت

 .دیببخش -

ن  یعل شد،  خم  داد.  تکان  سر  خانه   اشتنه میفقط  به   ی را 

ا از شانه برداشت و آن را  وارد کرد، بند ساک ر  شیدخترعمو

 .کنار در گذاشت 
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 .دندیافرا باال پر ی ابروها

 :دیکه قد راست کرد، پرس یعل

 گه؟ید نهییپا -

ها که افرا متعجب  سمت پله   دی چرخ  یپلک زد. عل  دییتأبه   زن

 :گفت

 کجا؟ -

 .مکث و پرسشگر نگاهش کرد مرد

ساعدش    ی اش برداشت، آن را روشانه  ی اورکت را از رو  افرا

 :انداخت و به داخل خانه اشاره زد

 .بدم بهت اول  ییچا هی ایب -

 :چانه باال انداخت یعل

 .آمیبعد م -
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او را نگه داشت،    شودیکه نم  دانستیخنده کرد. ماخم   افرا

 .پس فقط سر تکان داد

ا در  ر   نش یَبرگشت که آر  ی اباالرفته به در خانه  یبا ضربان  یعل

 خود جا داده بود. در زد.

  ماً ی . بعد ازآنجاکه مستقدیخانم را شن  جهیخد  ی ”بله؟“  ی صدا 

پ زنِ خانه    دادیشده بود و احتمال م   شی دایپشت در واحد 

وقتبه افراست،  او  باشد  کرده  تصور  آن   رهیدستگ  ی اشتباه  از 

شد، فوراً آن را از سمت خودش نگه داشت   دهیش ک  ن ییسمت پا

سر با  رو  افتادهنییپا  ی و  به  را  در  صاحبخانه   ش ی نگذاشت 

 :دیبگشا

 .امی. علخانمجه یمنم خد -

 :زن دستپاچه شد ی درست بود. صدا حدسش

 .. فکر کردم افراستدیببخش د،یببخش ؟ییاِ شما -

 :پراند یعل
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 .بله -

باز کرد. او    شیکرده در را به روحجاب   جهیبعد خد  ی الحظه 

صم  و  عل  کردیم   یپرساحوال   ی میگرم  ب  جیگ  ی و    صبر یو 

 :دیپرس کالمک ی تی. درنهادادی جوابش را م

 داره؟ یب نیَآر -

 :خانم لبخند زد و کنار رفت جهیخد

 .تو ایآقا. ب ی. بفرما تو علکنهی م ی آره، تو اتاق داره باز -

کفش   مرد پشت  ش یهاازخداخواسته  و  درآورد  وارد را  او  سر 

 .شد

اما در چهارچوب در آن اتاق    یها رفت. علاز اتاق   یکیبه    زن

  اش شدهساله کیشد. پسرش، پسر    رهیو به درونش خ  ستادیا

ماش با  و  بود  نشسته  در  به  به کردیم  ی باز  نش یپشت   ی آن. 

 .ختی درهم آم اشیبا دلتنگ  نیَاضطراب برخورد آر
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زد. بچه   شیپا نشست و صدا  ی پسرک رو   ی خانم جلو  جهیخد

 :سمت در اشاره زدنگاهش کرد. زن به  یسؤال

 !اومده یک ن ینگاه کن بب -

 :متعجب گفت نیَآر

 آ؟ -

  زده ه یتک  ی ابود، با شانه  یشانه به در نگاه کرد. عل  ی از باال  و

 .شدی او برداشته نم  ی که از رو  رهی خ  یبه فلز چهارچوب و نگاه

آردی هم طول نکش  ی الحظه ی  حت محض شناختن آن به   نیَ. 

 :زده گفتو ذوق  رشدهیمرد قدبلند، بلند و غافلگ 

 !ییعَ -

دراز شد. انگشتان   شیسوکه به  دیدست کوچک او را د  مرد

. برق  شدندیبازوبسته م  ”ییعَ“که در طلب    دی کوچک او را د

  ی قهر  گریکه د  دیو فهم  دی. دد یزدن چشمان معصوم او را د

 .ست یدر کار ن
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چهاردست   نشیَآر  کهن یهم تا  به برگشت  و  شود    ش ی سووپا 

اش رساند، زانو زد و فوراً او را خود را به بچه  یحرکت کند، عل 

بغل گرفت. پسرک را محکمِ محکمِ محکم به خود چسباند. 

ب و  م  اشی نیلب  بو کش  شی موها  انیرا  بوس  دیفروبرد.  . دیو 

 .دیو بوئ دیبوس

 یوجب م ین  نیا  ی برا   اشی که انگار تازه داشت عمق دلتنگ  آخ

 !کردی را حس م

اعتراضبابت فشرده  نیَآر بود؟   یشدنش  دلتنگ  او هم  نکرد. 

گرم پدرش جدا کرد و دستش    ی نه ی سر از س  ی اپس از لحظه 

 ک ینشستند که    ییرا تا صورت او باال برد. انگشتانش همانجا

 :بهش ضربه زده بود  ی بازاسباب  نیبا ماش  شی ماه پ

 .. بِ. اَییبا -

فاصلهشگفت   یعل آن  از  و  به   یباورنکردن  کِ ینزد  ی زده 

 ماند.  ره یپسرش خ ی هاچشم
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 :دار بودخش  شیصدا

 !ادته؟ی -

پا  نیَآر  ی هالب در    یمنحن   نییبه  دوباره  را  سرش  شدند. 

و   ی نه یس چسباند  مرد  قلب  به  را  گوشش  فروبرد،  پدرش 

 :مظلومانه گفت

 .آ -

 ” .زنده شد  یعل

از پدر و پسر   کی افرا    دهیهم رس که به   ی طبقه باالتر  بودند، 

م نظر  از  را  اطراف  باعجله  شود    گذراندی داشت  مطمئن  تا 

 است.   شیسر جا  زیچهمه 

. استرس رودررو شدن با  زدیپرپر م   نهیس  ی قلبش داشت تو 

برخورد   یرا از سر گذرانده بود، اما درعوض نگران  شی پسرعمو

 بود. فتادهبه جانش ا یبا عل نیَآر
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گوشه   کی.در حضور مرد معذب است  کردیعالوه احساس مبه 

درگ هم  ذهنش  دوباره   ی لحظه   جانی ه  ری از  در   ی باز شدن 

را    نات یتزئ   یوقت  نش یَ واحد و داخل آمدن پدر و پسر بود. آر

بود که خوشحال   دواریافرا ام  داد؟ینشان م  یچه واکنش  دادیم

 .شود

رس  تندتند از  قبل  گ   دنیو  نرسمرد دوش  بود.  بود    ده یرفته 

  رون یخود را شسته و ب  ی اقهیرا کوتاه کند. فقط دودق  شیموها

چا تازه  بود.  آ  ختهیر  ی قور  ی تو  ی آمده  که  زنگ   فونیبود 

 .سقوط کرده بود نییخورده و قلبش به پا

  کرد ی در دل خداخدا م  کهیهم درحال  یرفتن عل  نییاز پا  بعد

ب  کیک جعبه  از  را  آن  باشد  خامه  رونیسالم  و  را  آورده  اش 

 .  دیرسی نظر مبه ی بود. طعمش عاد دهیچش

بکشد و دست از سرزنش   یباعث شده بود نفس راحت  نیهم

بردارد! شمع   نیگزیجا  کیکردن خودش بابت آماده نبودن ک
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کردنش  روشن  ی جا داده بود و فندک را برا  کیک  ی را رو  ی عدد

 چه مانده بود؟  گرید.آماده گذاشته بود

چنان سرعتافرا    ذهن م  یبا  نم  کردیکار    ز ی چ  توانستیکه 

 .درست و آماده بود  زیچنظر همه! بهاوردیب اد یرا به  ی گرید

 اد ی.  ردی آرام بگ  ی تا کم  د یکش  ق یبست و چند نفس عم   پلک

 افتاد که دانلودشان کرده بود.  ی دو آهنگ تولد یکی

آن پلاز  گوش  ستیلی ها  سراغ  به  بود.  تا    اشینساخته  رفت 

محض تقه خوردن در  به  شدیم  ی طورنیکار را بکند. ا  نیهم

 بود هر چند بار که الزم    ی تا برا  ستیتکرار ل  ی بگذاردشان رو 

 .پخش شوند  بیترتبه

پل  داشت وارد م  ستیلیاسم  پ  کردیرا  اعالن    ام یکه متوجه 

داده   ی باال بود  کرده  فراموش  شد.  را   ی هاصفحه  تلفنش 

 .بود دهیاپ رساز واتس  امیخاموش کند و پ
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نمدیبرچ  لب شک  بدون  وقت آن  خواستی.  بخواند.  را  ها 

ول د  یوقت  ینداشت.  را  فرستنده  زدن    ی جابه   د یاسم  کنار 

کرد.  اعالن باز  را  مکالمه  و    کیها   ک یموز  کیعکس 

ابروها  ی هافرستاده  با  بودند.  هردوشان    ی رو  دهیباالپر  ی او 

 .ضربه زد 

هش به آن افتاد بود. افرا تا نگا  یجمععکس دسته   کی  عکس

رو از  دارد  اضطراب  کرد  پا  شیهاشانه   ی احساس    ن یی به 

 ی رو   ار یاختیب  ی ا. خنده ردیگیآن را م  ی و آرامش جا  زدیریم

 .لبش آمد

پ  مال وقت  حتا    شیچند  ولآمدینم  ادشیبود؟    ادیبه    ی. 

 ی ثبت کرده بود. ودود رو  ”ضی باباف“قاب را    نیکه ا  آوردیم

نشسته بود و افرا کنار او و   یساختمان جنگلبان  ی جلو  ی هاپله

 .  ستادهیها اپله

ودود    گریو ناصر و بهزاد هم سمت د  مایو ن  دی و جمش   نیحس

 .ا سرپایکنارش جا گرفته  ایبودند، 
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ب  عکس  اتفاق   برنامهیواضحاً  آن  ثبت  از  قبل  و  شده  گرفته 

رس  ی دارخنده  افرا  نظر  به  بود.  بچه   یکیکه    دیافتاده  ها از 

بوده  ی ایشوخ هکرده  چون  تصو  کسچیاست.    ی ژست   ریدر 

 به لبشان بود.   یقیعم ی نداشت. همه خنده 

و بهزاد    نیو حس  زدیسر عقب برده بود و داشت قهقهه م  ماین

 .  دندیخندیبه او م ختهدوچشم

 ند یبب  توانستینبود، اما م   هیبق  ی خنده   یافرا به پررنگ  ی خنده 

 بازند!  شیهااند و لب که چشمانش کوچک شده 

 .سمت ودودبه شیبود و رو  بشیدستش در ج کی

عکس را نداشت و تازه توانسته بود   نیزد. خودش ا  شخندین

فرستاده بود:   شی بفهمد چرا ودود آن را داشت و چرا آن را برا

 !به او بود ریخندان درون تصو ی چون نگاه افرا
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بهاخم  با و روتأسف  خنده سر  داد  زد.   کیموز   ی تکان  ضربه 

ب  ”ی ساالر  دی مج“  ی صدا آن   ادی  اریاختیکه پخش شد، زن 

 .شدندی که افراها بغل م ی طورآن  ادیغروب افتاد و 

 شمع تو مسوز که شب ردازِن هنوز   ی ا “ 

 صور تو مَدَم که وقت خوابِن هنوز   ی ا 

 نی بنش   ی کنار غم تو ربو گوش   ی ا 

 “ ” دور و ردازِن هنوز   ار ی من و    یقصِه 
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