
 آوازه

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 آوازه

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 ی باشدفروشی ماین رمان 

  

 

 تو  دیبه ام یاله

 ***آوازه

 

فرصت حتما   نی بلند و نامنظم شده بودند ، در اول یکم د، یکش شیو شانه به موها ستادیا نهیآ مقابل
 کرد ی م فشانی رد یو به قول دادیبه اوضاعشان م یسرو سامان  دیبا

 کردیم  یرو ادهی مغزش پ یرو   یو بدون خستگ زدی کماکان حرف م فرامرز

 اش انداخت  یخونسرد و فک بدون خستگ  یبه چهره   ینگاه نهیداخل آ از

بدون   کردیصرف م  گرید یا نهیزم  یو رو گرید یرا جا یهمه انرژ نیداشت؟ اگر ا یاستعداد عجب
 شد  یم یزیچ  یاستاد ،یماندگار یچهره ا ،یشک دانشمند

http://www.romankade.com/
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زده و مخاطبش را از پشت   هیپشت تک واریبه د نهیگذاشته، دست به س یرا به شکل ضربدر  شیپاها
 سر مورد حمله قرار داده بود

 داخل دستش داد یرا گرفت و به شانه  نگاهش

را بدهد،    ینظم  یهمه ب نیا بی بزند و ترت  شگرشیبه آرا  یواجب بود که در اسرع وقت سر  ر،یخ نه
 گرفت  یرقمه نظم نم  چید، بلند شده بود و همو بشو نبو گریموها د نیا

 ستاد یا خیگرفت و س یفرامرز نفس  

هر   غهیص ی"چهارتا زن نکاح  امرزمی_ خالصه که جونم برات بگه ، آره داداش ! به قول بابا بزرگ خداب 
 تا بود با قدرت ادامه داد و نشون داد که مرد عمله ! یعنی" نور به قبرش بباره ، یخواه  یآنچ

به فرامرز انداخت وبا   ینگاه نهی، از داخل آ ستادیو صاف ا دیکش شیموها یدست از شانه  برهان
 لبخند گفت: 

 _ آخه اون بابا بزرگ توبوده!

 :، جواب داد دیلبش کش یگوشه   یخارج کرد وانگشت  نهیدستش را از قفل س طنتیبا ش   فرامرز

 ، خووووب! امرزیداشت خداب  یخوب استعداد مونم،یخودمم تو کارش م  ی_ آره جون داداش ! گاه

 بحث حوصله سر بر گفت :   نیا یخاتمه  یبرا برهان

خودم با   فی نعه! برو به خاله جونتم بگو ، بگو برهان گفت تا تکل گمیبازم م  ؟ی_ خب حاال حرفاتو زد 
من گم شه و دو   یها یفی خودم کنم  که وسط بالتکل ر ی اس ارمیرو ب   یکی نشه عمرا معلوم  یزندگ نیا

 شه مونیروز نشده از کرده اش پش

 به او داد و گفت:  نهی، نگاهش را از داخل آ ستادی پشت سر کند و صاف ا واریکالفه از د فرامرز

جمع کن تورو خدا، همسن خدا    ؟یفی هنوز بالتکل یعنیچهل سالته   ،یبابا خستمون کرد  الیخ  ی_  ب
 خجالت بکش!  یشد

در   یلطف بزرگ  ردی مدل حرف زدن را از اوبگ نیا شدی موفق م یبرهان درهم شد ،اگر روز یها اخم
 بلند!  یوهمت  خواستیراسخ م  یکار عزم نیکرده بود ، البته که ا تی حق بشر
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 شانه اش زد  یرا پر کرد و با دست رو نشانیب  یفاصله  فرامرز

زنگ به مادرت   هیزحمت اون تلفن بردار  یفقط ب ست،ین  ینه! باشه حرف یگ یمن گفتن بود، م_ از 
" کنمی م حتشی ساعت قربون صدقه اش برم و" بله حتما نص هیبزن تا من هرشب مجبور نشم 

 بدم   لشیتحو

 شد   یبرهان پرو خال ی نهیس ی قفسه

 او زد و جواب داد: یشانه   یاو آمد و برگشت، دستش را رو یبرا  ییچشم و ابرو نهیداخل آ از

بازم حرف   یول  ،یدیو جواب خالتو م  یکش ی_ دست گلت درد نکنه باشه؟ ممنون که هرشب جور من م 
 من همونه که گفتم، نعععع!

 او نشست و به عقب هلش داد ی نهیس یقفسه  یفرامرز رو دست

 د یپشت سرش رس  زی برهان به م کمر

 گفت :  ی حرص  فرامرز

همه خونده بودم   نی، تو گوش خرکد خدا ا ی_ نع و نگمه، نع و درد ، نه مرض هنگ گنگ ، واال نوبر
 االن چهارتا کره داشت 

 کرد وبه طعنه گفت:  یتند یاخم  برهان

نداشت   یچی که به قول خودت ه ی ذاشتیم ییجا تویانرژ  یرفتی م ؟ی_ خب چرا وقتت با من تلف کرد
 داده بود تا حاال  لتیتحو چهارتا کره

 !یکله شق  یل ی_ خ

 از لبخند گرفت  ییلب برهان نما  ی گوشه

 بازم نه! ی، ول  ی_ شما لطف دار
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چند صبا عمرتم   نیتختهات سرو کله بزن تا ا روی با ت تی _ جهنم! تو برو بچسب  به همون سول دون
از دست   ی جماعت  هیام و  چارهیب  یزودترم موعدش برسه من و اون خاله  ی، انشاهلل که هرچ ادی سر ب

 م یخالص ش  اتیتو و کله شق باز

 برد  ری زد و سرش را ز یلبخند برهان

 کرد یخودش را گم و گور م  دیحراف با یپسر خاله  نیدست ا از

 از او فاصله گرفت و گفت:  دادیتکان م زی ر زی که سرش را ر همانطور

مغز من شستشو  یزاریکه م ی همه وقت نیا بره؟یچرا خوابت نم یبلد ییکه الال تو دونمی_ من نم
 ی ریگ یم جهی نت شتریخودت ب یرو زندگ   ی، به نظرم تمرکز کن یگیواز افاضات پدر بزرگت م یدیم

 دنبال سرش راه افتاد و دستش را سمت او دراز کرد  فرامرز

 برا روز مبادا یطور آکبند نگه داشت نیهم ،ی_ د آخه مگه تو مغزم دار

 برگشت و با اخم گفت:   ستاد،یدرجا ا برهان

 کنم  یتحمل نم شتریب  ییجا هی که تا  یدون یفرامرز، م  ی ریتند م یدار گهی_ د

 و گفت:  ستادیاش ا یقدم کیدر  فرامرز

تکون    زهی ر هی یعنی ،یهست یکه بود یهنوز همون خونمی_ دروغه مگه، چندماه دارم تو گوشت م
 آدم دلش خوش بشه  ینخورد

 برهان را در آورد   یسپر کرد و به تمسخر ادا  نهیبه کمر زد، س دست

جاده رو آسفالت کردم، جواب نداده  نید آخه نابغه من ا بره،یچرا خوابت نم  یبلد یی_ تو که الال
 ! خالص! شدیبشه همون بار اول م خواستیاگر م ؟یفهمیم

 و لبخندش را پنهان کرد، سرش را باال گرفت و گفت:  دیدور دهانش کش یدست برهان

بار حرف زور   ریمن ز یاری و تبارتم ب لی، ا چیتو که ه ستم،ین  ریجاده صاف کن ، نعه! من زن بگ ی_ آقا
 رم ینم
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 کج کرد و گفت:  یخود لب و دهن یخسته از تالش مذبوحانه   فرامرز

  یزبونت رو یسروسامان  یو از فرط ب ین افتادکه به له له زد یروز  نمیبی_ حرف زور آره؟! از حاال م
 !نینه ! حاال بب  ی گ یم اد،یکش م  نیزم

 " نثارش کرد ییلب "برو بابا ریو ز  دیبا مهار لبخندش کت سبک و خوش دوختش را به تن کش برهان

 و گفت:  دیکش  زیانداخت و کتش را از آو یمانده بود دست  بینص  یکه امروز هم ب  فرامرز

 _ سر راهت منم برسون در مغازه!

 کارگاه؟  یای_ مگه نم

ماهم نمونم  نیا ی هیبدجوررر! تو کرا  دهیخواب  ینکردم، کارو کاسب یقرون کاسب هیماه  هی_ نه بابا 
 ! هیلیخ

 را برداشت و از درخارج شد   دشیو دست کل ئچیسو برهان

 یدر اومد یماه رد کن تا ماه بعد خدا بزرگه، از کساد نیتعارف نکن، فعال ا یخوایم یزی_ پول مول چ
 !یدیپس م

 سراغت  امی _ نه بابا فعال که هست، کم آوردم م

 را قفل کرد و هم قدم شدند یخانه شدند، برهان در ورود اطی باهم وارد ح هردو

حرف حرف خودته، من  گه،ید ستیخودم، گوشت بدهکار ن  شی پ ای _ بهت گفتم اون جا رو ول کن ب
 !یمک یوجب جا و ماه تا ماه سماق م هیبه اون  یدیبزرگتر تو چسب یتو کارا میزنیباهم م ییدوتا گمیم

 پس داد:  یزد و نفس یلبخند فرامرز

ساله مغازه   هی یکه نه مشت دارم نه پشت دارم! تو اگه اومد نهیدرد من ا ق،یرف دهی_ از شما به ما رس 
  دیبا  یکیبابامم از خودم بدتره، تازه   چ،یدارم؟ خودم که ندارم ه یت پره، من ککارگاه ،مشت یرو کرد

 اونم بکشه یباشه جور زندگ

 برگشت و گفت:   یجد برهان



 آوازه

7 
 

 خواستم؟ هی_ من از تو سرما

خودم    یگربه کجاست، توام که نگ یایبازه ح یزیدر د گهیمثل معروف هست که م هی ی_ نه! ول
تو و   یکنن بازم به پا  یهفت نسل بعد از منم خودکش چ یندارم، منکه ه هیصدم تو سرما کی دونمیم

 رسن  یات نم  هیسرما

 ستادند یدر ا مقابل

 و با دست اشاره زد که فرامرز جلوتر از خودش خارج شود  د یقفل در را کش برهان

 گفت:  نیح  نیهم در

  یاز من فکر از تو، ول  هیسرما ،یدار یوبخ یبارهام بهت گفتم ، تو فکر اقتصاد  خوام،ی_  من فکرت م 
 !دونم؟ینم یدیباز چرا تن نم 

 کنه؟ی م یتو برابر ی هیفکر من با سرما یعنی_ 

 رفتند، برهان با قدرت جواب داد:  شی پ نیمقابل ماش  تا

 بدم!  یشنهادیپ  نیاحمق نبودم بهت همچ  کردی _ اگه نم

 در را لمس کرد  ی  رهیفرامرز دستگ دست

 !ست؟یدر کار ن ی_ مطمئن باشم ترحم و دلسوز

 را زد  ری و دزدگ ستادیسمت مقابلش ا  برهان

 بهم گفت:  شی کرد و با جمع کردن لبها یاخم

 _ به قول خودت !!! 

 جمله اش را فاکتور گرفت وگفت:  ی ادامه

مال  یزغول تشن؟! دلسو یکردن دار ی!  د آخه توام دلسوزیهست یک گهی_ پوف اهلل اکبر! بابا تود
 دوساله اس نه تو! یبچه 
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آخرش را با حرص به زبان آورد، فرامرز با انگشت کف سرش را ماساژ داد و لبخند زنان در   ی جمله
 جوابش گفت: 

 گمیبهت م  کنمی فکرامو م  یکنی اصرار م یل ی_ باشه! حاال که خ

 لب زمزمه کرد:  ری و ز دیخند برهان

 براون ذاتت !  ی_ ا

 نمونههههه ، بزن زنگوووو  بینص  یب ندهی_ گو

 اشاره زد:  نیکرد وبا تکان سربه ماش ییصدا  یب یخنده  برهان

 خوادیم ی خدا چ مین یخب ،فعال سوار شو تا بب یل ی_ خ

-  _ 

پسرکش نشست، اشک حلقه   دیرو پوست نرم و سف  یزن یحرکت کرد و آن طرف کوچه بوسه   نیماش
چشمانش را پر کرده و بغضش ناجوانمردانه ترک برداشت، سخت بود دل کندن و سپردن   اهیس ی

کودکش   یکه هر لحظه برا یاندک! مادر بود و دل یزمان  یطفلش به دست سرنوشت هرچند برا
 د یتپیم

 دستانش باال برد و بارها و بارها بوسه زد انیرا م  دشیتپل و سف  دست

 شد   انیزد و چال گونه اش نما یدر خواب لبخند دلبرانه ا کودکش

  یچال گونه اش غش و ضعف رفته بود م یکه برا یبار  نیاز اول کسالیلبخند زد،  هیبغض و گر انیم
 چالش گذاشت و نوازش داد یگذشت، انگشت شصتش را رو

 بردی را با خود م شی و آمال و آرزوها  گذشتیبود، مثل برق و باد م یروزگار  عجب

 گرفت  یخنک بهار  یاز هوا یق یعم  نفس

 و نامناسب بود   نیسنگ یادیز دنینفس  کش یشهر برا نیا یهوا

 اش را به درخت کنارش داد  هیغالب شد و تک شیبر زانوها ضعف
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 داده بود ری روز تمام به اندازه دو وعده غذا نخورده ودر عوض مرتب به کودک خوش خوراکش ش دو

 بود دهی و دل ضعفه امانش را بر رفتیم  جیگ سرش

 گاه سرش کرد و چشمانش را بست  هیدرخت را تک ی تنه

 ستدیپا با  یبتواند مقاوت کند و رو شتریچند لحظه ب یبرا دیکه شا بست

 رو آرامشش را پاره کرد  شی ازپ یرزن یآرام و گرم پ  یصدا

 شد و چشم باز کرد  خی س دهیترس

 بود  ستادهیآب و غذا مقابلش ا ینیس کیمهربان همراه با  یبا چادر گل دار و چهره ا یزن

 مقابلش را باور کند  یمرتبه پلک زد تا صحنه  نیچند

 : د یبرداشت و پرس یگری لبخند زنان قدم د زن

 مادر؟  یب ی_ غر

 خورد و جواب داد:  یبود تکان دهی خون ندمدتها رنگ  ییکه گو دشیسف یلبها

 ... یعنی_ بله! 

 ت: از لبخند گرفت و گف ییبا یز یزن نما ری پ یلبها

  یتعارفت کنم ول تونمیدوتا جوون تو خونه دارم نم اهیساعته از پشت پنجره هواتو دارم، روم س  هی_ 
  ای مادر، ب ایشد، ب  یجور هیدلم  یزن ی با بچه ات حرف م ی دار دمیو گرسنه، د یحدس زدم مسافر باش 

 یبد ری بچه ش یبتون  یریغذارو بخور جون بگ نیا

  یشود، ط دایانسان هم پ کری درو پ یشهر ب نیکرد در ا ی فرو داد، باور نم  ادیدهانش را با بغض ز آب
کرده و به هر   زیمثل او دندان ت  یزن جوان  یبود گرگ انسان نما بود که برا دهیچند روز هرچه د نیا

 نجابتش بودند  دنیدنبال در یبهانه ا

 زن تشکر کرد  ریزد و از پ   یلبخند هیبغض و گر انیکرد، م ذوق
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کنارت   نمی شیو خلوته ، منم م ی م یمحله قد نیا ،یانداز آوردم راحت باش ریدخترم، برات ز  نی_ بش
 اون طفل معصوم بده من غذاتو بخور 

 یبرهه  ن یکه قطعا از جانب خدا نازل شده بود تا او را در ا یفرشته بود، فرشته ا کیزن  نیا ایخدا
 کند  تی حما یسخت از زندگ 

 که زن مهربان با خودش آورده بود نشستند یانداز سبز و گل دار ریز یبعد با کمک او رو  یکم

که  ییزن سپرد و به قد تمام ساعتها   ریپ یو تپلش را به دستان گرم و چروک خورده  دیسف پسرک
 را با ولع خورد  شیغذا یبود همه  دهیکش یگرسنگ

 : دیپرس  کردی م  شیزن  که با لذت تماشا  ریپ

  یبا آدما  ،یکنی به درخت به روبه رو نگاه م یزد هیساعته تک هی دمیدخترم؟ د  یگردیم ی_ دنبال کس 
 ؟ی دار یخونه نسبت  نیا

 ماند به سرفه افتاد شیغذا در گلو یلقمه  

 آب را به دستش داد و گفت:  وانی زن به سرعت ل  ریپ

 جواب نده ی_ هول نشو مادر، دوست ندار

 دور لبش را پاک کرد  نشیو با پشت آست  دیآب را سر کش  وانیل

 و گفت:   دیزن کش ری سرعت کودکش را از آغوش پ به

 _ ممنون حاج خانم ، خدا بهتون برکت بده 

 زن برآشفت   ریپ

 زدم؟  یبد ی شد دختر، حرف ی_ چ

 شده  رمیبرم د دیبا_ نه حاج خانم، 

 شد و ادامه داد:  بلند



 آوازه

11 
 

به  ییتا به حال غذا کنمیخوش مزه بود ، اعتراف م یل یممنون، خ ایدن هی نی که کرد ی_ بابت محبت
 نخورده بودم یخوش مزگ  نیا

 بلند شد  انیگو یعل  ایگذاشت و  نیزم یزن کف دستش را رو  ریپ

 : دی و نگران پرس مضطرب

 ؟ یدار یبچه، تهرون کس هیبا  یبر یخوای ا م_ نوش جونت دخترم  ، حاال کج

 زن جوان نشست و جواب داد: یلبها یرو  یمحزون لبخند

 مونم  ینم ابونی شب تو خ دیگرم خونه، نگران نباش  رمی_ م

 بود اریهمچنان با چشمان زن مهربان  ینگران

 تکان داد و گفت:  یناچار سر به

 _ باشه پس چند لحظه صبر کن 

پول سمت او   یاش کرد و مبلغ  ینخ  راهنیپ  بیچادر دست در ج ریرا به دندان گرفت و از ز  چادرش
 گرفت 

 شهیبچه الزمت م  هیبا یول  ستین  ادیمادر! ز ای_ ب

 داشت و هم دلهره  جانیه هم

 : دیو بغض کرده پرس  دیچشمش چک یاراده اشک از گوشه  یب

 د یکن ی_ چطور به من اعتماد م

 شد  دهیرنگ زن مهربان کش ینازک و ب  یلبها

حاال   ،یمعلوم پدر مادر دار افتیدخترجان، از ق مینکرد دیسف ابیموهارو تو آس  نی_ خالصه که ما ا
 اهلل اعلم یدرآورد بیافتاده به تهرون و سر از شهر غر رتیشده که مس یچ

 اش را مرطوب کرد  دهیرنگ پر یو گونه ها  دیصورتش بار  یاشک رو دیگلوله مروار گلوله



 آوازه

12 
 

 و گفت:  دیزن را بوسه بزند که بالفاصله پس کش  ریشد دست پ  خم

 خودم   شیپ  ایام بود بازم ب یزیچ یکارو دخترم، برو خدا پشت و پناهت ، کار نی_ نکن ا

 د یپرس رزنیفت پ که فاصله گر یبه صورت او زد ، چند قدم یبوسه ا تی گرفت و در نها یق یعم  نفس

 ؟ی اسمت نگفت ی_ راست

 را به عقب چرخاند و جواب داد:   سرش

 _ کژال

 لب زمزمه کرد   ریزد و ز یکژال لبخند یزن برا  ریپ

 قشنگت  باش کژال خانم یمواظب خودت و چشما با،ی با چشمان ز ی_ دختر

 

سمت او نشست و   یور هیزد ،  یچرخ مینبود ن لشیباب م یلیکه خ  یخسته از سکوت و آهنگ  فرامرز
 : د یپرس

 ! یچند روزه بهش زنگ بزن دمیند ؟یاز بابات خبر دار گمی_ م

 حوصله جواب داد:  یگذرا نگاهش کرد و ب برهان

 فرامرز ، دوباره شروع نکن  الیخ  ی_ ب

 ؛ تو دهنمون یبکوب  یزرت   میحرف بزن هیما  یبابا ! توام  که منتظر ی_ ا

 او را درآورد  یکلفت ادا ییدابه غبغب انداخت و با ص یباد سپس

  یتو چ نمی، بنال بب  دونیم نیو ا یگون یفرامرز دوباره شروع نکن! خب تمومش کردم ، ا الیخ  ی_ ب
 گفتن!  یبرا یدار

 رجز خواند   شیچشم برا یاز گوشه  برهان

 مصرانه گفت:  فرامرز
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 ؟ یمن خفه کن  یچرا؟ فقط بلد ی، الل شد گهی_ د بنال د

 و زمزمه کرد:  دیکش یپوف  برهان

وسط ،   یگذشته رو بکش  یخوایتاخود شب م  رمی ندارم فرامرز ، جلوت نگ یبحث تکرار ی_ حوصله 
 یبه حال و مثل مته تو مغزم فرو کن   یبچسبون

تاوان   دیمن با  ستیبگم استاد ! بوق بوق نشستم حوصله ام سر رفته! تو حالت خوش ن   ی_خب چ
 بدم؟ 

 حوصله نفسش را پس داد، در جواب رفتار فرامرز گفت:  ی سمت فرامرز انداخت وب ینگاه مین  برهان

حال خوبه دودشه بره    ینزار هرچ ایمثل امروز رو فرم باشم ، خواهشا کوتا ب  ادیم  شی_ اتفاقا کمتر پ
 هوا

 لب فرامرز به اکراه انحنا برداشت و گفت:  ی گوشه

 سنقر عصاقورت داده! ه،ی چ گهیباشه بدت د نی ، خوبت که ا میدی_ خوب شد حال خوبتم د

 شد و درجوابش سرش را تکان داد  دهیبرهان نرم کش یلبها

 فرامرز با حفظ همان ظاهر ادامه داد: 

بخوره ، نشسته اون سر   یک یغصه  دونهیخاله ام ، نه از پسر شانس آورده نه از شوهر، نم چارهی _ ب
بابات سرش به   ای  یش ادهیتوخر مراد پ ایبخوره ،  یبه توق  یلکه تق گرفته دستش ب حیتسب  هی ایدن

 !یسنگ بخوره والتماس کنه که برگرد

شد ،   نییفرامرز باال و پا  یها یو پشت هم انداز  یهمه حرف تکرار نیبرهان از ا ی نهیس ی قفسه
 رو به فرامرز گفت: 

 _ خاله اتم خودش مقصره!

 را به فرامرز داد نگاهش

 ؟  یگ یبگو دروغ م گمیغ م_ اگه درو
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 داد رونی با اکراه تمام نگاهش را گرفت و به ب  فرامرز

 توجه ادامه داد: یب   برهان

،   افتهیمن و مسعود فاصله ب نی ب  نیاز ا شترینداره ، نذار ب تی بهش گفتم نکن ، مادر من خوب ی_ه
  نینکن سر ا یکار هیکه هست سردتر بشه ،  ینیاز ا مونینکن برادر یکار هی،   میباشه ما بردار یهرچ

رفت و اومد    یشکسته شه ،  حرف به خرجش نرفت که نرفت ، ه مونی قرون دوزار حرمت پدر پسر هی
  یو اون خوند که برهان پسر ارشده ، برهان اله ، برهان بله ، که به گوش بابا برسه، ه نیگوش ا ریز

نبود    کاریمامان ول کن نشد ازاون ورم  مادر مسعود ب ور  نیکرد، از ا یته دل اون مسعود بدبخت خال 
 ستادیمن وا  یتو رو عودرو کش دادن که آخرش مس یکوفت یداستان اون دو دانگ کارخونه  نقدری، ا

  ی، هرک دیکه باش  دیشد نه تو نه مسعود ، برادر نطوریداداش  ، بابام گفت حاال که ا یگفت داداش ب
 م یمسعودم درعمل گفت بجنگ تا بجنگ کنهی جنم داشت دو دانگ مال خودش م  شتریب

زمزمه وار    کردی را نگاه م  رونیب شهیاز ش  کهی که منتظر فرصت بود تا سر بحث را بازکند درحال فرامرز
 گفت: 

 _ مسعود غلط کرد ! 

 اد:ادامه د یسیرودروا یبه گردنش داد و ب  یتند و متعجب نگاهش کرد، فرامرز چرخ برهان

 یزیچ هیکه تا   دیمغز کاه پر کردن ، فهم یتو سرت جا د یتورو شناخته بود، فهم ی_ اونم خوب چونه 
و خودش   ادیدم تکون داد که به چشم ب نقدریا شیپر حاج  ،  رفت دم  یداریبرم  یدور پهلوون  شهیم

 جا کنه ! 

 مان لحن ادامه داد:ه رد،بایحرف زدنش را بگ  ینگاه تند ومعترض برهان هم نتوانست جلو یحت

آقا مسعود  میتقد یدم و دستگاهش دو دست  یاون کارخونه رو با همه  ؟یکار کرد  ی_ بعد تو چ 
اصال ارزش قائل   امیمال دن  یو زاهد ،  برا یعابد ی که مثال بگ  ایسر دن نی ا یاومد یپاشد یکرد

 قشهن گهیچهار دنگ د یو برا شکنهینشسته با دمش گردو م کنه؟یکار م  ی، حاال آقا مسعود چ یستین
 کشهیم

 گفت:  هیگرفت وبه کنا یشتریب یپراز تمسخر برهان نما لبخند
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  یکه دارم ،توام جا خوامی_ محض اطالع که اوال مسعود برادرمه ، منم نه عابدم ونه زاهد ، آرامش م
جون  یفکر خودت باش که چندساله دار یکن کتهیگوشم د ری خالتو ز یو حرفا  ینگران من باش نکهیا
 ی زن یو درجا م  یکن یم

را بهم جمع کرد و بعد از   شیدرهم گره خورد،  فرامرز که ناجوانمردانه آچمز شده بود لبها  نگاهشان
 سکوت درجوابش گفت:  یلحظات 

آدم ،  شهی م  یچه حال یکه بدون یدوتا سکه غرامت نداد ی_ حق باتوئه ، تو که پنج ساله تموم ماه
  یچ یعنیدرجا زدن  گفتمیوگرنه بهت م یست یمن ن یآقا برهان ، همون بهتر که جا ادیجون آدم باال م 

 ؟

 و با کج خند ادامه داد: دیمالمت گر برهان را د نگاه

 ! یحال من درک کن ی تون ینم می_ هزار ماشاهلل که هم چپت پره ،  هم پشتت  گرم ، بخوا 

 : دیلب غر ری ز برهان

 ست یگرم ن یپشتم به احد یول  _ چپم پره

 نگاهش را به او داد و در ادامه گفت:  قتریدق

  یبن یکه تونستم دستم جلو میی ام دارم با تالش و پشتکار خودم به دست آوردم  ، تا جا ی_  هرچ
 دراز نکردم  یبشر

دستم دراز،  شهیام  و هم کارالدولهی که من  ب یکرد یآور ادیاهلل ، احسنت!  چه خوب شد  کی _ بار
 یکرد یجمال تو که گوش زد یبه گوشه  یخودم که فراموش کرده بودم باز گل

 نگاهش کند  زی دلخور فرامرز باعث شد تند و ت لحن

 من دارم  ؟یگیتو؟ چرا مزخرف م یواسه خودت ، خوب  یگیم ی_ چ

 ؟یکجاش بد بود که تو به خودت گرفت نیا ستادمی خودم وا  یرو پا گمیم

 و من نتونستم!  یستی خودت وا یرو پا ی_ اونجاش که تو تونست
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و نشناخته دست دختره   دهیند ی، رفت  نهیشیلرزش م یپا  خورهیخربزه م ی، هرک ی_ توام مقصر خودت
 دههنوزم تموم نش یدیغرامت م ی! پنج ساله دارنی تو خونه ات ، آخرشم شد ا یآورد یرو گرفت 

داد و پشت   هیتک  شهیفرامرز زنده کرد، آرنجش را به ش یبرهان خاطرات تلخ گذشته رو برا حرف
 لبش گذاشت ، نگاهش را به مقابل داد و متفکرانه زمزمه کرد:  یدستش را رو

 داشتم و نداشتم ازم گرفت  یهرچ میزالو افتاد به جون زندگ  نی! خونه خرابم کرد ، عی_ لعنت

  ابونیکه تو خ یاون گنیفرامرز قبول کن ، راست م  یگدار به آب زد ی، ب یخودت خواست گمی_ بازم م
اشم داره  ه یراحت ولت کرد رفت تا قرون آخر مهر  یلی! خ ای ، ب کنهی ولت م ابونمی تو همون خ یکن دایپ

 ره ی گیازت م

 _ اون ولم نکرد من ولش کردم 

 حاال  کنهی م ی_ چه فرق

   دمی!  خودم خواستم که دارم غرامت مگهید کنهی _ د فرق م

 ی دیتاوانش پس م ی االنم دار یفرامرز ، عجله کرد ی_ اشتباه کرد

از   رمیگیشه ، گول ظاهر آرومش خوردم ، گفتم مادر ندارم زن م ینجوریا خوادیم دونستمی_ من چه م
همه اش کلک بوده ،  دمیشد، به ماه نشده فهم بمینص تهیعفر نیکه ا رونیب   امیمنت زن بابا م ریز

 دروغ گفته  دمیکردم فهم دایکه پ شیاصل  یشناسنامه 

بععله، خانم قبال    دمیکردم د دایرو پ  یگرفتم ، اصل یروز اول گفته بود شناسنامم گم شده المثن آشغال
  یبه پا کرد ، منم گفتم عطابار نامزد کرده ، دلمو زد ، حالم خراب شد، بهش که گفتم جارو جنجال  هی
  میکاره اس، اون قبل نیکال ا دمیمارو به سالمت بعدا فهم  ری ، تو رو به خ دمیبه لقاش بخش  یزندگ نیا

 ازش گرفته  هیبابت مهر  یپول هیروش تلکه کرده و  نیبه هم

 

پشت سرش چسباند ، پسرکش   وار یزنگ گذاشت و کمرش را به د  یدست رو دهیو از هم پاش  خسته
طرف آن طرف برده بود   نیکرده بود و با خودش ا شیدست جا به جا یز خواب بود و از بس روهنو

 اضافه شده بود  گرشید یدردها یکه کمر درد  هم به همه 
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 د یصدا باز شد و کژال تن خسته اش رو داخل کش  یب در

 و کف پاش به ذوق ذوق افتاده بود کردیبه زانو نداشت ، سرش درد م  رمق

 را نگاه کرد  رونی در ب یو از ال دی را به سر کش یورود یطبق معمول پرده   رهین

 ؟  یبرگشت  یشد مونیپش  دی! فکر کردم شاررر؟یدختر؟ چقدر د ی_ اومد

 برداشت و ضمن سالم پسرکش را سمت او دراز کرد  یکمرنگ یکژال انحنا یلبها

 که از پا افتادم!  نویا  رشی زحمت بگ  یگشتنم با خدا ، ب_ اومدنم با خودم بود بر 

 : د یفرشته گونه اش رفت و پرس یبه چهره   یزیر یپرده را رها کرد و بچه را گرفت ، قربون صدقه  رهین

 روباه؟   ای یریشد حاال ؟ ش  ی_ خب  چ

 جواب داد:  شیخروج پاها  نیو ح دیزوار درفته اش را کش یها یخم شد ، بند کتون  کژال

 _ موش موشم! 

 نشد! نه؟؟؟؟ بازم  یعنی! ه؟یا غهیچه ص گهی_ وااا.. موش د

را دنبال    رهین کهی راه افتاد و درحال  نیسمت نشم دیگرفت و کمر راست کرد ، ناام یقینفس عم  کژال
 جواب داد:  دیکشی خودش م

 _ نشد!

  نیبا ا  یهفته اس آواره شد ه ینشد نشدم شده  ورد زبونتا ، دختر دست بجنبون ،   نیبابا، ا ی_ ا
زبون بسته رحمت   نیبه ا یستی ، الاقل فکرخودت ن  یگرد یبرم یدست خال  یریم  یطفل معصوم ه

 !  ادیب

 ادامه داد: رهی درمانده اورا پشت سرش جا گذاشت  و ن کژال

 رفت و آمدا ، حداقل بسپارش به من خودت تنها برو!  نیتو ا شهی_ به خدا گناه داره ، تنش خرد م
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را پشت سرش    شیدستها د،یکش یرها کرد و آه بلند وارید یگوشه  یمبل فکسن  یخودش را رو کژال
 قفل کرد و گفت: 

، بلند شه من نباشم خونه    دهیخواب رهینکن االن شکمش س  گای، ن  دمیم رشیجان ، ش  رهی ن شهی_ نم
 رو سرش  زارهی رو م

 کاناپه درازکش کرد و گفت:  یرو  اطیزن ، کودک را با احت نیمتاثر از حال و روز ا رهین

 بکشم روش  ارمیب  یزیچ هی_ برم 

 : دیرو کرد به او و پرس سپس

 برات؟  ارمیب  ای یخورد یزی ؟ چ ی_ خودت چ 

 گفت:  رهی قش بست و لبخند زد ، درجواب نمهربان مقابل چشمانش ن رزنیپ  ریتصو آن کی

 غذا جلوم سبز شد  ینی که با س  افتادمی، داشتم از پا م دیفرشته مثل خودت به دادم رس هی_

 گفت:  ن یریمتعجب باال رفت ، کژال با حفظ همان لبخند ش  رهین  یابروها

گذاشت  میزیچ هیدستم تنگه  دیفهم  یبده انگار رشیبود ، خدا خ یآسمون ی_ غذا نبود که ! مائده 
 ی کف دستم آخر سر

 سمت آشپزخانه رفت و صدا بلند کرد  رهین

 ش؟ یدی_ دمش گرم بابا، حاال کجا د

 هم بود  واریبه د واریطرف ، خونه شون قشنگ د یخونه  ی_ درست روبه رو

 ؟ یکنی کار م یچ نجایا دی_ نه باباا ! نپرس 

 خوام ی نم  دید، فهمبو  ی، زن زرنگ و باهوش چوندمش ی پ ی_ چرا ول 

 جواب بدم اصرار نکرد  
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هنوزم آدم با وجدان  دهیچشم و داشت دستت گرفته نشون م یب  نکهیبده ، هم رشی_ بازم خدا خ 
 وجود داره!

 گاه مبل گرفت و آهسته گفت:  هی، کمرش را از تک دیکش یآه بلند کژال

دلم قرص   نمیبی که م نارویباز ا یکندم ، ول  دیاطرافم ام ی از آدما  گهید طیشرا ن ی_ آره واال ، منکه با ا
 خدا هنوز فراموشش نکرده  کنهیآدم فکر م  ییجورا هی،  شهیم

 آمده گفت:  شیربط به بحث پ  ی وارد شد ، ب ییو دوتا استکان چا ینیس ک یبا  رهیبعد ن  یقیدقا

 دمیو پرمالت ، د  یونکالجوشه ها ، اصفه گمینهار کالجوش بارکردم ، کالجوش که م ی_ منم برا
 خوبه رتیش  یسهمت کنار گذاشتم ، فکر کردم  کشک داره برا یومدین

 مبل سر داد  یعسل یرا رو   لیاست ینی دست کژال نشست و س کنار

 زد و مهربان  گفت:  ش یبه رو یلبخند کژال

 خواستمیم یمعلوم نبود تاک   نیبه خدا ، هم تو هم پدرت! خدا حفظتون کنه ، نبود ی_ تو که ماه
 کوچه بازار باشم! یآواره 

 زانو گذاشت  یزد و دو دستش  را رو هیتک رهین

  اوردنیکه پناه م یی، قبل تو هم بودن زنا ری پ یبابا نیکه ، منم و ا مینکرد ی، کار زمی _ نظر لطفت عز
 خونه   کردیدعوتشون م ستیزن جوون ن یگرم خونه جا دیدی مبه گرم خونه ، بابام 

شب تو غربت کجا بمونم ، رفتم گرم خونه  ایکار کنم ، خدا یمونده بودم چ ادمهی_ خدا عمرش بده ، 
خدا خودشم موند اونجا که من معذب نباشم تا عمر دارم   یعمو رضا دستم گرفت آورد خونه ، بنده 

 کنمیلطفش فراموش نم نیا

 

 برهان از داخل حمام اتاق را برداشت  ادیفر یصدا

 _ فرامررررززز؟ 
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سمت اتاق خواب رفت، پشت در حمام   طنتی زد و با ش یشخندیگاز ن  یبه دست پا ری کفگ فرمراز
 : د یدر پنهان کردن خنده اش داشت پرس یسع کهی و درحال ستادیا

 ؟یالزم دار یزی _ جانم چ

 ؟یمن خودت خشک کرد یتو باز با حوله  کهی _ مرت

 تکان خورد شی صدا  یو ب زیر یفرامرز از خندها یها شانه

 رون؟یب  ومدمیم  سیداداش، با تن خ کردمیکار م یچ  یگی_  خب م

 رو اعصاب من راه برو، اه!  یحاال ه  ؟یفهمی م هیشخص ی لهیوس  ی_ صدبار گفتم حوله 

 د یدور دهانش کش یدست فرامرز

 تو نشم یکه شرمنده   رمیگ یحوله واس خودم م هیبعد  یدفعه  ای بار کنار ب نی_ حاال ا

 تکان داد ینم دار را  گره زد و سر یکالفه کمر حوله  برهان

به   یفکر هی امروز فردا  دیخودم با  ،یش بی ام دست به ج ندهیصد سال آ دونمی م  دیکه بع یی_ اگه تو
 ی ش ینم الی خ  یب ینکن   ضیحال حوله ات کنم ، وگرنه تا جفتمون مر

 معترض گفت:  فرامرز

 حرفارو نداره که! نی، ا گهیناقابله د یحوله  هیتنمون جک جونور داره،  یانگار ی گیم یچ هی_ داداش 

 مرد مقابلش کرد و جواب داد: یبرا یزد ، اخم رونی در حمام را باز کرد، بخار داخل حمام ب  برهان

 ؟ یچ یعنی ی دونی؛ م  ییییییشخص  ی لهییی_ با شعور، وس 

 به زور لبخندش را جمع کرد   فرامرز

 !شمیممنون م ی ، ترجمه کن شنومیبار م  نی_ جون داداش اول

 چپ چپ نگاهش کرد و با تنه زدن به او از کنارش گذشت  یکم  برهان
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  ی،منم بودم جا گهیخوش به حالته د  یخوریگنگر م  یخونت ؟ لنگر انداخت یریچرا نم  دونمی_ اصال نم 
خواب ، حمامتم که شکر خدا به راهه ،   یو حاضر، شام ، نهار ، جا  یح ی، همه چ مکردی راحت ول نم

 خوردیتکون نم  نیبه زم دی چسبیام بود م یهر ک

 کرد یدرست پشت سر او حرکت م  فرامرز

 ابد ی تا آرامش رفته اش را باز  کردی تحملش م دیبا  یقیدقا شدیم  یعصب  یوقت گر،یبود د برهان

خوب ، تازه مهمتر   یخوب، غذا یخوب ، صاب خونه   یبهتر؟! خونه   نجای_ به قول خودت کجا برم از ا
 !گهید نی هم یعنی گنیساکت و آرووم، بهشت که م یاز همه ! محله 

 : د یو چشم در چشمش غر دیچرخ  یضربت ستاد،یدرجا ا برهان

 ! ادهیروت ز یل ی_ خ

 از لبخند گرفت  یفرامرز فرم  یلبها

 صاحاب!  یب  شه،ینسل به نسل منتقل م هیکارش کنم، ارث یچ یول  نمدوی_ م

 برهان بهم جمع شد یلبها

 محال ممکن بود!  د؟یای مرد برب نیداشت از پس زبان ا امکان

 د یپس داد و چرخ  یق یعم  نفس

 از پشت سرش روان شد و گفت:  فرامرز

  یول  برتتینم  یکس  ابونی بزارن سر خ یاخالقت مجان  نیبا ا  یی، خدا ی چی، اصال خودت ه  نی_ بب 
  نیماش شهیما باشه؟ مگه م یحاال محله  کنه،یم فیآدم ک زنهی محله ات تکه تو تهروون، پرنده پر نم

  ینا! ززننی وسط دارن فوتبال م  ختنیر شکهیلیپارک کرد از سر محل تا ته محل بچه ها مثل تخم ت
  ،یایم ی ، با ک  یریم ی، باک یا یم ی، ک  یریم  یک ننیمحله ام که حکم داروغه رو گرفتن نشستن بب 

 خب منم که مغز خر نخوردم 

 مبل رها کرد  یکالفه خودش رو  برهان
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 پرچونه ادامه داد: فرامرز

 کشمی نفس راحت م هیعوضش  کنمیتورو م یجا کلفت  نیهم مونمی_ م

 : دیصورتش گرفت و غر  یسیصورت او باال رفت ، با پشت ساعد خ  یپراز سرزنش برهان تا رو نگاه

 ؟  یچ یعن ی شکهیلی؟االن ت یربط زد  ی_ باز تو حرف ب

 فرامرز اتاق را برداشت  یخنده   کیشل

 گفت:  یخنده و شوخ  انیم

 یادیکه تخم ز هیاه یگ هی شکهیلی_ آها ازون لحاظ ، بابا خب زودتر بگو تا بگم برات،جونم براتون بگه ت 
 کنهیما همه جارو پر م  یمحله  یطور مثل بچه ها نیها، هم شهیاره ، تخمش که پخش مد

 برهان به اکراه شکل گرفت و نامحسوس سرش را تکان داد  یلبها

 زد  شیبرا   یچشمک گرفتیاز او فاصله م کهی را باال برد و در حال ری کفگ فرامرز

و حال جناب استاد   سوزهیکدبانو م یغذا یریاگه وقتم بگ  یحرف بد نبود، ول شکهیلی استاد؟ ت ی_ گرفت
 قطعا بد خواهد شد 

  شیموها  یپس داد، با دست کاله حوله را رو یخسته بود نفس مجدد یهم پرحرف  نیکه از ا برهان
 چرخاند و گفت: 

کنم  ی که قاط  امروز فرادست نیبه حال حوله ات بکن وگرنه هم یفکر هیفرامرز،   دونمی_ من نم
 رون ی بندازمت ب

 کرد  یاز داخل آشپزخانه گردن کش فرامرز

 حوله برادر؟ هی_ به خاطر 

 تند برهان آشپزخانه را نشانه رفت  نگاه

 گهید یزا یچ  یلیو به خاطر خ   ی، به خاطر شلختگ یانضباط  ی_ به خاطر ب 
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 برادر من ؛ وسواس! ی_ وسواس دار

 خودش لبخند بزند  یفرامرز جمع شود و برا یاعتراض بلند برهان سبب شد شانه ها  یصدا

سر کشو   ی ریاجازه م یب  ،یکن ی،  از جوراب من استفاده م گهید نهیهم یزن یربط م یحرف ب  گمی_ د م
  یکن یمن خودت خشک م یحمام با حوله  یری سرت،  م یکشی برس من م  ،یداریمن برم شرتیت

 به خدا! یمن وسواس دارم، نوبر یگیبعد م  یزاریت مپا ریقانون ز ی،هرچ

 گفت:   تابهیهم زدن گوشت چرخ کرده در ماه نیسرش را باال گرفت و ح د،یخندیم  زیر  زیر  فرامرز

 حرفام نباشه خوبه؟  نیا گهیکه د ارمیم لهیچمدون وس هی رم ی_ باشه قبول! فردا م

 نفس راحت بکشم هیبمون بزار من  یچند روز هی ی_ رفت

 فرامرز باال رفت  یابروها

 برهان؟  گمی_ م

 ه؟ی_ چ

از کشور   چیپاتک زدم جز مناطق آزاد بوده  وگرنه از خونه که ه ینه بله! خوبه حاال به هرچ هی_ چ
 ؛نه؟  یکردی م رونمیب

با   لب زمزمه کرد، حرف زدن ریز  یا وانهیو د دییروشن آشپرخانه را پا مهین یبرهان فضا   ظیپرغ نگاه
  یرا به خنده و شوخ  زی بود، عادت داشت همه چ دنیتخس مانند آب در هاون کوب یپسر خاله  نیا

 بسپارد  یرا به دست فراموش   زیهمه چ دهینکش قهیبرگزار کند و به دق

 

 

دسته مهمان از اصفهان سر عمو رضا و   کیبه جانش افتاده بود ، از شب گذشته که   دیو ترد  ترس
 کند  کسرهی گرفته بود که کار را  میهوار شده بودند به جد تصم رهین
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، اشک در چشمانش جمع شد ، دل کندن سخت بود ، سخت   دیپسرکش را بوس دیثپل و سف  دستان
ونه از کرد ، واقعا چگ یاز مادر موس یادیلحظه  کی چاره اش ناچار بود ،   یکه نه کشنده بود ول

 یدرست ی سه یمقا دیپس داد ، شا  یسپرده بود، نفس دردناک لی کودکش دل کنده و او را به دست ن
نجات جانش او را   یبرا ی، همانطور که مادر موس کردی کار را م  نیاو هم به خاطر فرزندش ا یول نبود 

که قرار بود کودک او   یبود در کنار فرعون  یا هیکاش آس  یسپرده بود ، فقط ا لی رود  ن  به دستان بزرگ 
 شدی، که اگر بود تالطم قلبش کمتر م ابدیرا در

  دانستیاز حد مجاز خارج شده بودند و م  شیروانش را گرفت ، بوسه ها یپشت دست اشک ها با
به  یدشوار کند ، دست شی از پ شی او ب  یدل کندن را برا  ریشود و مس  داریاست که کودکش ب بیانقر

 از جگر گوشه اش دل کند تی و در نها  دیپسرکش کش یبایو چال ز  فیلط یگونه 

و زوار در رفته را پشت در   یمیقد یمورد نظر خم شد و گهواره  یو ترس پشت در خانه  اطی احت با
 فرو خورد شیگذاشت ، از باال به صورت کودکش نگاه کرد و دردش را با بستن پلک ها

و   دیریاز کودکش فاصله بگ یوادارش کرد به جان کندن  و دیچ یپ  اطیدر ح یبرهان گفتن مرد یصدا
 کند  یمخف یشگیخودش را پشت همان درختان هم

 از قلبش پشت در خانه جا ماند  یو تکه ا  رفت

 

 رفت   شیپ   اطیتا وسط  ح دیکشی کفشش را به پا م یکنان لنگه   یل  یل کهی درحال فرامرز

 نداختم  ینم  نی_ به فرزانه قول دادم وگرنه روتو زم

 چپ چپ نگاهش کرد و به طعنه گفت:  برهان

 ی کن  جیرفتنت توج ی، مجبور یبمون  کنمی _ نکه التماست م

 د یچی پ اطی فرامرز در ح یخنده  یصدا

 شده زه یر هی؟ دلم واسه بچه ها  یفکر کرد یمونم ، چ ینم ی_ التماسم کن

 چرم و براقش را به پا کرد و در جوابش گفت:  یابا آرامش کفش ه برهان
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 سالم منم برسون   ی_ خوش بگذره ، رفت 

   گذرهی، باور کن خوش م  ای توام ب گمی_ م

 !گهیوقت د هی کار عقب افتاده دارم ، باشه  ی_ ممنون ، کل

 گفت:  دیو باتاک ستادیا اطی وسط ح خیس  فرامرز

به   ایدن  یول  هی، دستش خال هی خوب  ی؟ بچه  یشناسی ، محمدم که م ارمتی_ فرزانه اصرار داشت ب 
 میصفا کن  میری باهم دور بگ  ییشب سه تا  هی ای، ب ستینظرش ن

 جمع کرد  شیپنجه ها انیرا م  چیداد و سوئ لشیتحو یلبخند گرم برهان

  ی، انشاهلل سرم خلوت شه خودم برنامه م تونمیامشب نم  ی_ ممنون ، نگفته ام ارادت دارم بهشون  ول 
 شب باهم باشم هی میزیر

 را باال داد  شیشانه ها  فرامرز

 !می، از ما گفتن بود که گفت ی_ خودان

 نره  ادشیبرادر، سالم مخصوص من به فرزانه برسون بگو سهم من  ی_ شما لطف کرد

 باال برد  دییزد و انگشت شصتش را به عالمت تا  یلبخند فرامرز

 زد:  شیصدا  هانبر

 _ فرامرز؟؟ 

 شلوار بود سرش را باال برد  یرو   راهنشی که در حال مرتب کردن پ فرامرز

 پرت کرد و گفت:  شیرا برا  نیماش چ یسوئ  یبه گرم برهان

 نرو ، بچه ها رو ببر دور دور دلشون بازشه  ی_ دست خال

 : د یو پرس دیرا در هوا قاپ  چیسوئ ری متح فرامرز

 ؟ ی_ نه بابا پس خودت چ 
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   یجور  هی رمی_ م

 او سر داد و زمزمه کرد:  بیداخل ج  یمبلغ اطیقدم زنان خودش را به او رساند و با احت سپس

 دوست داشت بخره  ی_ به بچه ها بد نگذره ، حق فرزانه ام بده خودش هرچ

 نامعلوم ماند  یو از کنار او گذشت ، نگاه متعجب فرامرز به نقطعه ا  گفت

 کیاز او که  شتریب  یتمام کرده بود، حت شیرا در حق او و خواهر زاده ها یمرد مرام و مردانگ نیا
 را داشت  شی خال بیج  یو هوا کردیم یفرزانه دلسوز یبرادر بود برا

باز شد ، حرف از   مهیدر ن یبرهان ال یعاد  ریحالت غ یبزند که متوجه   یزده حرف  جانی تا ه  دیچرخ
 گره خورده خودش را به او رساند  ییو با ابروها دیذهنش پر

دستان  انیرا م رنگ  یآب یدر پتو دهیآرم یکرد و در کمال تعجب کودک  یسر او گردن کش ازپشت
 د یبرهان د

 ه؟یچ گهید نی_ ا

 چرخاند و بهت زده جواب داد: یاو سر یاز صدا برهان

 _ گذاشتنش پشت در 

 ستاد یدست او را پس زد و کنارش ابا   فرامرز

 در امتداد کوچه چرخاند ی از دست او گرفت و نگاه اطیرا با احت  کودک

 کودک نگاه انداخت و ادامه داد: ی مهتاب ی بوده به نظرت؟ سپس به چهره  یک  یعنی_ 

 برهان؟ گمی؛ م دهی_ چقدرم که خوشگل خواب

 را به صورت متفکر برهان داد نگاهش

 زد  شیصدا مجدد

 _ برهان با توام ها؟ 
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 در سکوت نگاهش کرد  برهان

 حال و هوا نجات دهد گفت:   نیاو را از ا نکهیا یزد و برا یشخندین  فرامرز

  ای ، خدام  قربونش برم سهمت گذاشت پشت در گفت ب یگوش نداد ریبهت گفت زن بگ ی_ ه
 بزرگش کن  

 : د یزمزمه وار غر تی و در نها دیصورت اورا کاو یممتد و پر از مالمت برهان لحظات  نگاه

 تو یدار ی_ عجب دل خجسته ا 

 و برگشت داخل   گفت

 شد   ریبچه به بغل  دنبال سرش سراز  فرامرز

 روشن کن بعد برو  بچه رو نیا فی_ کجا داداش ؟ صبر اول تکل

 به چانه اش گرفت ومتفکر گفت:  یدست ستاد،یرفت و ا شیپ  اطیتا وسط ح برهان

 شده باشه یدور و بر مخف  ن یهم دی_ هرکسه با

 از پشت سر گفت:  فرامرز

با خودت حرف   یروشن کن تو دار  نویا فیتکل گمی_ داداش ! برادر ، آقا ! حواست هست ، من م 
 ؟ ی زنیم

 گفت:  شیو رو در رو   دیتوجه به حرف او چرخ یب  برهان

 ؟ ینی بیم  یمشکوک  زی چ نینگاه سر و ته کوچه بنداز بب  هیبده من برو  نوی_ ا

 حوصله نگاهش را منحرف کرد و گفت:   یب  فرامرز

  ای یکالنتر یببر  نویا یتونیبوده تا االن خودش گم و گور کرده تو االن فقط م  یدل برادر، هرک زی _ عز
 ؟  ی، گرفت یبد  لیتحو ییجا یا  یستیهزب دونمیچه م

 در چشمان فرامرز نگاه کرد و گفت:  دیشن  یاو را نم ی انگار که حرفها برهان
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 هی دیاز زهرا خانم بپرسم ، اونا صبح تا شب خونه ان شا دیمشکوکه ! با یلیبه نظرم خ  هیقض نی_ ا
 باشن  دهید ییزایچ

 گفت:  یپس داد و حرص یاو نفس بلند یتوجه  یاز ب فرامرز

که زن و شوهر صبح تا   یکینداره، اون  شتریمحله سه تا خونه ب  نیا ز؟یعز ی_ جناب برادر ، خاله زاده 
، زهرا خانم و شوهرشم که دوتا آدم  گردنینصف شب برم رنیشب سرکارن ، خروس خون م

نگاه کنن ،    یصورت کستو   کننیسرو صدان ، پسراشم که بدتر از تو سرشون بلند نم  یب  یبازنشسته 
جماعت آب رفته   نیا نی از ب ی، حاال ک یکن ی م یو واسه خودت زندگ ییایکه گفتن نداره ، تارک دن توام

 دونم؟یمن نم  نهیخواب رفته موفق شده مجرم بب 

 !دمشی_ من د

 گرفت  یحالت پرسش  شیبرهان فرامرز در جا ساکت شد و ابروها یجمله  نیا با

 االن؟ یگفت ی ؟ تو چ ی_ چ

 دست از چانه اش  گرفت و با نگاه در چشمان پرسشگر او زمزمه کرد:  برهان

پشت درخت سنگر    واریکنار د دیخودش کش رونیتا از خونه زدم ب روزی، د دمش ی_ من فکر کنم د
 گرفت 

 ؟یگیم یبرهان!  پس چرا االن دار یبرهان ؛ وا ی_ وا

 د یمرد را خر کرد و نگاه هردو یدست فرامرز نق و نوق  یرو  کودک

 جواب داد:  دیریکودک بگ یبای ز یآنکه نگاه از چهره  یب  برهان

 ؛  یعنیتو سرش باشه ،  یفکر نی کردم همچ  ی_ فکر نم

 فرامرز نگاه کرد  یچهره  به

 بده  ری گوشه بچه اش ش هیفکر کردم رهگذره  اومده  یعنی_ 

 ش؟ یدی_ پس د
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 مشخص بود زنه ، سپس  کلشی از مانتو شلوار و ه ی_ صورتش که نه ول 

 دو انگشت گرفت و ادامه داد: نی کودک را ب یپتو ی لبه

 ارم یب  رشی گ دیبوده با برنامه اومده جلو فرامرز، با  یپتوام رو دستش بود ، هرک نی_ هم

 کرد  داریبلند شد و کودک را ب اطی اعتراض فرامرز در ح یصدا

برنامه خواسته از دست بچه اش خالص شه ،  یب ایبا برنامه   ؟ یزنی م هیحرفا چ نیعمو ا الیخ  ی_ ب
گازبزن دم    شی ن هیبپر داداش، بپر اون اتولتو روشن کن   ،یبنداز رشی گ یتو بر  ستادهیوا یتو فکر کرد

نه   ادویمشر درست نکن که نه خداروخوش   هیواسه خودت وبق  میخودیه مون کن ، ب ادیپ یکالنتر
 خدا یبنده 

 گرده ی_ برم 

 دستش به نق و توق افتاده بود انی او سرش را رو به آسمان گرفت ، کودک م یاز کله شق فرامرز

 ملتمس رو به خدا گفت:  فرامرز

 به ما  یپول هیبده  نیبه ا یعقل  هی ای_ خدا

 افتاده بود از دست او گرفت و جمله اش را تکرار کرد  هیبه گر بای کودک را که تقر برهان

 گردهیبرم _ هرکس هست به دلم افتاده که

 در آغوش برهان قرار گرفت ساکت شد[   نکهیبه محض ا  کودک

 زد و گفت:  یا هانهی سف شخندین  فرامرز

وبا   دیبود را کاو رهی صورت کودک خ  یتا برگرده ، سپس با دقت چهره و نگاه گرم برهان که رو نی_ بش
 همان لحن ادامه داد:

 ، مبارکه !  ادی_ چقدرم که بهت م

 چشم غره رفت  شی برا یمعطل  یب  برهان
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 داد و با سماجت گفت:  یشتریلبخندش را وسعت ب فرامرز

 اد یبهت ب  دمی ، فحش که ندادم، چهل سالته خب با هی_ چ

 نذاشتن؟ یزیچ  یادداشتیتو گهواره اش    نیمزخرفات برو بب نیا ی_ جا

  دی، بچه ها منتظرن با ستمی، جون داداش من ن شهیمزخرف م یهمه چ میرس  یکه م نجای_ هااا! به ا
 برم 

 _ فرامرززززز 

 ی کار کن یچ  یخواستیم یفرامرز نداشت نیتو ا دونمی_ فرامرز مرد ، من نم

 گفت:  دی_برهان با تاک

 که گفتم بکن  ی_ کار

 کار کنم؟  ی_ پس فرزانه رو چ 

 ی رس ی، به اونم م شهینم ری_ د

  یبرهان ناراض یکارآگاه باز نیما از اته دلش ا  د،یچرخ اطی پس داد و سمت در ح یکالفه نفس  فرامرز
 را گرفتار کند  شانیسماجت او کار دستشان دهد و هردو نیا دیترسیبود ، م

 

رمقش را به   ی زد و بدن ب   رونی که بسته شد قلب کژال پشت در بسته ماند، از پشت درخت ب اطی ح در
 درخت چسباند  یتنه 

 دیکش قی آه عم  نیرا بست و چند شی کودکش مثل خنجر به جانش افتاده بود ، پلکها هیگر یصدا

   دیری تنش در هم گره خورد تا مقابل احساسات مادرانه اش را بگ نشیپا  شیها پنجه

 یسمت خانه هجوم ببرد ، اما نه تنها صدا مهیاز کف دهد و سراس اری بود تا اخت  یکاف  فیضع غی ج کی
 افت ی انیدو مرد هم پا یزمزمه  یکودک قطع شد بلکه صدا
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 نشست  نیزم  یو همانجا رو دیو چند بار آه کش  نی، چند دیکش آه

کند،  یمادر شیو برا  ردیداشتند تا کودکش را در بر گ  یصفت هیخانه هم آس نیا یکاش فراعنه  یا
 هفته کی ا یساعت  کیروز ،  کی

 ها هم حکم ساعت داشت   هیاز کودکش دور بود ثان  یمادروقت کی یبرا

 

*************************************************************************** 

 د یمکیآغوش برهان آرام گرفته بود و تند تند انگشت دستش را م انی م کودک

 بانمکش لبخند زد یاراده به چهره  یب  برهان

 بامزه! نیری شکودک   کی بود ،   یداشتن دوست

 گذاشت و گفت:  نیزم  یرا رو  یکیپالست یغرغر کنان گهواره  فرامرز

 نذاشته آدم بچه رو باهاش ساکت کنه  لهیدوتا وس ری خ  ی_ ب

 دیسمت صدا چرخ  برهان

 توش نبود؟  یچ ی_ ه

 گرفت و دست به کمر شد  ینفس  فرامرز

، مگه دستم بهش نرسه ،   یپتو ول کرده ، لعنت هیو  یقوط نی_ نه بابا ، جونش باال اومده بچه رو با ا
اسم خودشون   نایآنوقت ا کنهیبزرگ م رهیگیآدما ، واال گربه بچه اش به دهن م نیکمترن ا وونیاز ح

 گذاشتن آدم

 به جان انگشتان دستش افتاده بود یماند که از گرسنگ یکودک  ی صورت مهتاب یبرهان رو نگاه

 گفت:  کردیکه او را نگاه م همانطور

 ر ی الزمه بگ یهرچ  ی_ برو شبانه روز
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 چشم درشت کرد فرامرز

 با نگاه به او گفت:  برهان

بچه به کارش   هی یکن ی که فکر م ی خالصه هرچ  ریش شهی خشک ، پوشک ، ش ری که الزمه ، ش  ی_ هرچ
 ادیم

 زمزمه کرد:  ری مات و متح فرامرز

 ؟ یدیکه سفارش م ینگهش دار یخوایتر بابا ، مگه م  واشی_ 

 شد  دییبرهان پر از تا نگاه

به  افتهیبهش م  ارهیفشار ب  ی، بدو پسر ، معطل نکن که گرسنگ شهیم یچ نمی_ فعال که هست تا بب 
 جون خودمون 

 پرت کرد و غرزد:  شی برا  یکالفه دست فرامرز

که بدونم  می ریکردم که بدونم ، اصال گ  ی، مسلمون مگه من بچه دار یخجسته ا گهیم _ آنوقت به من 
 به من  یدی، چرا حواله اش م گهیبزرگش کنه د  دهییزا یمن سننه ، هرک

 حرکت کند   یوار سمت خروج میغضب آلود برهان باعث شد چهره در هم بکشد و تسل نگاه

 سرش گفت: و پشت   رفت

 م یدم خور شد ای با ک  نی_  فقط بب

 _ برو غر نزن 

 درآورد و گفت:  ییپشت به او ادا فرامرز

 راه نفس کش برامون باز بزار  هی ی، فقط تا امتحان بعد دی_ شکرت خدا ، امروزمون که مال

قند بود و   ینی ری لبخند ،لبخندش به ش یو هرازگاه  زدینق م یکه هرازگاه  نیریش  یماند و کودک  برهان
 چشم نواز اری چال گونه اش بس
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امکان   ؟ یریو راحت دل بگ  یبگذرد؟ مادر باش   ینیری ش نیبه ا  یاز کودک توانستیم یمادر چگونه
 نداشت! 

 ستادیسرش ا یرا کف اتاق خواباند و باال  کودک

 جا بود ملچ و ملوچ دستش همچنان پا بر یزد و به شکم افتاد ول  یچرخ  کودک

بود   دهیآسوده لم نینچنیخبر بود که ا  یبچه هنوز از عمق فاجعه ب نیا ایکرد ، گو ییصدا  یب ی خنده
 دهانش برده بود یو با ولع انگشتانش را به مهمان

 دست بلند کرد  یزد و بالفاصله کودک را رو  رونی که بلند شد برهان از خودش ب شینق زدنها یصدا

و   زیاو در هم آم یتجربگ یبا ب شی ها هیگر دادیو اجازه نم  کردیآرامش م  یبه نحو  دیآمدن فرامرز با تا
 ز یشود خاطر انگ یآش

 غرغر کنان وارد شد فرامرز

نگاه  ینجوریکه ا خوامیداداش واس خودم نم گمی، م  یکن ی نگاه م خوامیپوشک م گمیم اروی_ به 
 ی کن فی ال یزیا دیشما با دهینم پوشک کفاف شمارو    دونمیم گهی، م یکن یم

 یبخوابونم توصورتش که بار اول و آخرش باشه با مشتر  نیهمچ گفتی م طونهی ؛ ش تی ترب یب
 رنه ی حرف م  ینجوریا

 رفت   شی مقابل در اتاق پ تا

 : د یکودک را آرام نگه داشته بود پرس ی که به سخت برهان

 ؟ ی زنیغر م یتو ه یگیم ی_ چ

 ها را سمت او گرفت  لهیوس لونیرو ترش کرد و نا   فرامرز

 شم قهیبا طرف دست به  یبود به خاطر سفارش جنابعال کی! نزدای_ ب

 را از دست او گرفت   لونیبلند شد و نا  نیاز کف زم برهان

 ؟ی گرفت یچ نمی_ بده بب 
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بچه ده  هی یبرا یاون ورتر گفتم هرچ  ابونی که دعوام شد رفتم دوتا خ هیشبانه روز نی، با ا ی_ هرچ
 دوازده ماهه الزمه بده

 لبخند زد برهان

 داد صی چه خوب سنش تشخ نی_ آفر

 با اکراه رو گرفت و گفت:   فرامرز

 دستم خودم بزرگ شدن ر یفرزانه ز یرفته، دوتا بچه ها ادتی ی_ انگار

 آماده کنم رش ی دست بزن پوشکش عوض کن تا من ش هی ادهی اهلل پسر، حاال که تجربه ات ز کی_ آبار

 د یرا چسب  شیبرهان از کنارش رد شود فرامرز بازو نکهیاز ا قبل

 کنمیخط بکش که اصال باهاش حال نم یک ی نی! کجا داداش ؟ دور ا ی_ هو

 را سمت او گرفت  لونیهم گذاشت و نا یپلک رو  یبا تان  برهان

 کنم ی م شیکار هی آماده کن خودم  رشی خب! الاقل ش  یل ی_ خ

 و بمش انداخت  ری به ز انهیناش  یسر کودک و نگاه  یرا گرفت ، برهان برگشت باال لونینا فرامرز

 : دی پرس  طنتیبا ش   فرامرز

 پسر؟  ای_ حاال دختره 

 باال داد یسرش را باال گرفت و شانه ا برهان

 او شد ، ضمن نگاه کردن گفت:  یزد و منتظر عکس العمل بعد هیبه چهار چوب در تک  فرامرز

 ی ریام بگ هیبراش دا  دی_ دختر باشه که کارت دراومده..با

 پراز خنده اش را نشانه رفت  یبرهان لبها  زیت نگاه

 یدیشد یبودنش در تکان ها یمشغول کندن شلوار کودک شد، ناش اطیو با احت یبعد به سخت یکم
 اوردی عث شد فرامرز تاب نبا دادیکه به کودک م
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 چهار چوب در کند و گفت:  از

 ی ست یکاره ن نی_ بده من بابا تو ا

 جسته از مهلکه لبخند زد  برهان

 کنارش نشست و گفت:  فرامرز

 دونه اس   هیباشه که فرامرز  ادتی نوی_ فقط ا

 او زد یبه شانه  یآمده دست شیخرسند از اتفاق پ برهان

 دادش ، دمت گرم  یدونه ا هی_ 

 زم یر  یتو سرم م یچه خاک  نمیآماده کن تا من بب رشیپاشو ش  ز؛ یخب زبون نر یل ی_ خ

 گوش به فرمان بلند شد  برهان

 سر کودک نشست و گفت:  یباال  فرامرز

 تو..سپس  ی_ فقط خدا کنه پسر باش

 گفت ودست به کار شد  یاله بسم

 بلند گفت:  یلحظه بعد  ذوق زده و با صدا چند

 بابا پسره!  ولی_ ا

  یزد و به شوخ  یسالن لبخند انهیاز اوجدا شده بود  م  ریدرست کردن ش  یفاصله برا نیکه در ا برهان
 گفت: 

 _ چشمت ودلت روشن!

کند کودک دست به   یهرکار نکهیاز پوشکها را برداشت ، قبل ا یک ی اطی باال زد و با احت نیآست  فرامرز
 ان راه رفته را به سرعت برگرددفرامرز باعث شد بره  ادی فر یکار شد وصدا

 د یچک ی او را هدف گرفته و رطوبت حاصله از صورتش م یشانیصاف وسط پ  کودک
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 در ظاهرشد که فرامرز با نگه داشتن دست مانع داخل شدنش شد  انهیم دهیترس برهان

 دست رطوبت صورتش را گرفت و پراز اکراه گفت:  کی با

 ی شیم  ییای میتو بابا ش  ای_ ن

 نداشت  یکمد یها لمی، حال وروز فرامرز کم ازف  کردی با خنده اش مبارزه م یبرهان به سخت  

 باز نگه داشته بود گفت:  یکه به سخت یبا چشمان  فرامرز

دهنم  یودم بجنبم دودفعه ام جلو، تا به خ میشونیکرد صاف وسط پ  یری، هدف گ ی_ پدر صلوات
 بدم  یقربون  دیتا شب زنده بمونم با یعن یکرد ،  یریهواگ

 خنده اش اتاق را برداشت  یشد و صدا  اری اخت یب  برهان

 طعنه زد:  فرامرز

 ؟ی خندیم هی_ هان ؟ چ

 خنده گفت:  انی م برهان

 ر ی دوش بگ هی_ عوضش کن پاشو برو 

 _ حتما ، منتظر دستور جناب بودم 

 ی کنیم یکنه که بداخالق ی_ مگه من گفتم روت خرابکار

  مینگهش دار نیگفت  ی جنابعال  ی_ نه ول

 زدیو غلت م   کردی خودش غرغر م یجرو بحث دو مرد کودک برا انیم

 خم شد و ضمن صاف کردن تن او گفت:  خوردیبهم م  کلشی حالش از خودش و تمام ه فرامرزکه

 هارت و پورت   یبزرگ شد   یکنی االن زارت و زورت م ،یدار  گری، ج گهید ی_ پسر

 برهان به هوا رفت  یخنده  یصدا بازهم
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را    زی پوشک تم خندد،ی بداخمش م یخاله زاده  نیکودک باشد که ا نیاز قدم ا دیفکر کرد شا فرامرز
 او صاف کرد و گفت:  یپا ریز

 ؟ هان؟  یزنیم یچ  یبزرگ ش یزنیم ییایم یسن  ش نی؟ تو االن تو ا کهی مرت گمی_ م

 لبخند زد  دهدیم شی فرامرز باز نکهیبه گمان ا  کودک

 دل فرامرز رابرد و گفت:  لبخند

 !گهید یزن یم  ی_ البد اتم

بود که روز   یزن ناشناخته ا شیفکر و ذهنش پ  یاز اتاق فاصله گرفت ، لبخند به لب داشت ول  برهان
 بود دهیقبل پشت درختان مقابل خانه د

 بعد فرامرز برهان را صدا زد:  یقیدقا

 وارد اتاق شد دادیرا تکان م  ریش ی شهیش  کهیدر حال  برهان

 کودک خوش رو رو را بغل او داد و گفت:  فرامرز

 شما  لیشده تحو  نگیلتری ، ف رشی_ بگ

 را مقابل دهانش برد   ریش ی شهیش   گرشیدست کودک را گرفت و خنده کنان با دست د کیبا  برهان

 پرحرف سمت حمام رفت و گفت:  فرامرز

من  هیشونی تو پ دونمیبهتر والبته گرونتر، نم ی کی از  یکی گهی_ طرف چند نوع پوشک گذاشته جلوم م
 بچپونه به من خوادیمال بنجل گرونه م یپولدارم، هرچ کنهی رسه فکر م یبهم م  ینوشته هرک یچ

 : د یپرس کردی کودک نگاه م دنیدر حال مک  یکه بالذت به لبها  برهان

 _ مگه پوشک با پوشک فرق داره؟ 

 بلند گفت:  یداخل حمام لباس از تن کند وبا صدا  فرامرز
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درز و   یال یک یبا جذب باال، اون  میدار یکی ظ ، محاف ی هیبا ال می، پوشک دار ی_ اوه ؛ خبر ندار
، شعار همشونم  میدورزش کرم مرطوب کننده جاساز کردن ، ضد بود و صدا خفه کن و فن  دار دار

 از پوست ماتحتان کودک شماست  تی ، هدف ما حما هیکی

 دیکودک خوش خوراک آغوشش خند یبرهان به رو یلبها

 کرد و اضافه کرد:  رونی در ب  یسرش را از ال فرامرز

 بچه گند بزنه تو پولت  یمردمه ،تو پول بد ب یکردن ج یخال ی_  البته که همشم فقط برا

 

  یآهن  یبدنه   یرفت..سرش را رو شی بغضش را فرو خورد و سالنه و سالنه تا پشت در پ کژال
 کرد.. زی را ت شی گذاشت و گوش ها

 کودکش در چه حال بود؟  ایخدا

برگشته بود...پوشک و   دیاز خر یلون یبعد با نا  یاز مردها رفته بود و ساعت یکیآمد.. ینم  ییصدا چیه
 و بس!  خوردیم  ارشیو هرچه که ، فقط و فقط به درد زان   ریش  شهیخشک  و ش  ریش

 یگرفت...لعنت به فقر و فالکت که مجبورش کرده بود دو دست یحال دلش آرام و قرار نم نیا با
 کند... مینامعلوم تقد یفرزندش را به سرنوشت 

تلفن همراهش زنگ خورد و افکار آزار دهنده اش را پاره کرد.. باالجبار سرش را از ورقه   نیح  نیهم در
 ...دیکش رونی مانتو ب بی را از ج لشیموبا یدر گرفت و ناراض یآهن ی

لب زمزمه کرد و معترض جواب    ری ز یزی اکراه به چهره اش آورد ، چ یصفحه گوش یحک شده رو نام
 خط را داد: یمرد آن سو

 رم؟؟ی گیشد خودم تماس م  ینگفتم خبر ؟ی زنیزنگ م یه  یگیم ی_ چ

که   ییصدا  نیرا از کنار صورتش فاصله دهد..چندش آور تر یبلند مرد سبب شد گوش  یخنده  یصدا
 صدا بود...  نیتار و پود تنش را به لرزه در آورد هم یممکن بود همه 

 خط گفت:  یخنده از آن سو یبا ته مانده  مرد
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  ی! االنم عواقبش پایکه بر ی؟خودت خواست ادتهی،  ستی گفته بودم تهرون شهر تو ن ؟یَرم کرد هی_ چ
 ! یاریحرفام باهات زدم که بعدا دبه درن  یخودت ، من همون اول همه 

 قا؟ یدق یخوایم ی_ االن چ

 بپرسد:  یشتریکژال باعث شد مرد خودش را جمع کند و با ثبات ب زی اعتراض آم لحن

 روباه؟   ای یری _ چه خبر ؟ ش

 از در فاصله گرفت و جواب داد: یبا همان لحن قاطع قدم کژال

  گریخوِن ج  رونی ب نی..بچه ام فرستادم تو ، خودم دارم ار ی خودم اومدم تو دهن ش  ی_ فعال که با پا
  زنمی م یداده باش یالک  دهی، وعده وع کشمی که دارم م یهمه بدبخت  نیا خداشاهده با نی...بب خورمیم

آماده کن   توندارم..پس خود یکس شوخ  چیبا ه ارم ی؟ من سر زان  تهی..حالبرمیآخر  آبروت م میبه س
 سراغت! امیروزا م نیکه هم

 بلند مرد گوشش را آزرد  یخنده  یصدا بازهم

 االن پسرت تو خونه اس؟؟  ی عنی؟  یهست یک گهیبابا ، تو د ولی_ ا

کرده   لهیمرد بد موقع پ نیبود و ا ارش یاضافه نداشت..فعال نگران زان  حیکالفه بود و حوصله توض کژال
 و گفت:  دیدندان بهم ساب یبود...حرص

 ...توام.. زنمیبود خودم زنگ م ی_ کار

 یرتاب شد..صداپ اطی پشت لباسش را گرفت و داخل ح یقو ییرویاش ناتمام ماند..ناغافل ن  جمله
 پژواک شد  اطیح  یبایز  طیکژال در مح ی دهی ترس  یبلند مرد از صدا

 شد؟  ی_ کژااال؟ باتوام کژال چ

 فشرد.  شی پنجه ها انیرا م  یزن جوان را در برگرفت و گوش یسرتا پا وحشت

که او  ی...هر قدمکردیبود و وحشت زن را دو چندان م دهیو خون در صورت برهان دو خشم
که  کردیو وحشت زده با نگاهش التماس م  دیکشیم نی زم  یقدم خودش را رو کیکژال  داشتیبرم

 .. دیاین  شیپ
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 .. دیکوب  یرحمانه م  یمرد پشت خط قطع شده بود و در عوض قلب زن جوان ب  یصدا

 ..کژال خودش را در هم جمع کرد و ناله زد: ستادیا شیدست به کمر مقابل پا برهان

 !کشمیخودمو م ین _ دست بهم بز

 بود والبته آشنا...  نیری زن ش یزد...لهجه  شخندین  برهان

 : د یداد و پرس یچانه اش را نوازش  ریانگشت شصت ز با

 هان؟  ؟یکار دار یچ  نجای_ ا

 د یلب فرو بست و نگاهش را دزد کژال

 خانه را برداشت:   اطیبرهان بود که ح  ادیفر یبار صدا نیا

   ؟یکار دار یچ نجایا  دمی_ پرس

وار    دیزد و تاک اشارهن ی در خودش فرو رفت...برهان با انگشت به زم شتریو ب دی از جا پر دهیترس کژال
 ادامه داد:

؟ هان؟ جواب بده ؟ چرا بچه ات   یکنی م یمن ، چه غلط ی، پشت در خونه  نجای_ باتو بودم ، ا
 پشت در؟؟  یگذاشت

از داخل خانه حواس کژال را  اریزان  ی..صدارونیب دیدو  سیخ  یبرهان فرامرز با موها  ادیفر یصدا از
 : دیو نال د یو بغض کرده سمت ساختمان چرخ دیپرت کرد..نم اشک مقابل چشمش پرده کش

 !!ارمی_ زان

افتاده بود  اطیکه کف ح  یزده به زن جوان رتیو ح  دیجلو دو شانیپر یوحشت زده ، با موها  فرامرز
 نگاه کرد.. 

 ه؟یک گهید نیروسرت؟؟ ا یشده خونه رو گذاشت ی_ چ

 .. ردیرا از زن بگ نشی آنکه نگاه خشمگ ی، ب دیکش یو ممتد م قی عم ینفس ها برهان
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 بلند شد..کژال هراسان بلند شد و سمت ساختمان پا تند کرد..  اری زان غی ج یصدا

 دستور داد: یعصب برهان

 ! سیتا زنگ نزدم به پل   _ کجا ؟ برگرد سرجات

 و قلب او درحال انفجار بود.. کردیم  یتاب ی ب  ارشی...زان زدیکژال پر پر م  ی نهیدر س قلب

 برگشت و گفت:  ملتمسانه

 _ بچه ام؟؟ 

 کرد..فرامرز کنار گوش برهان زمزمه کرد؟  زی چشم ر برهان

 بچه اس؟ ی_ خودشه؟؟ ننه 

 آتش نگه داشته بود.. یهمچنان زن را رو اریزان  هیگر یصدا  یجواب ماند..ول یفرامرز ب  سوال

 به فرامرز گفت:   ردیآنکه نگاه از او بگ یب  برهان

 !اری_ برو بچه رو ب

 : دیو آهسته پرس دیکش  سشیخ یبه موها ی...دستکردیهاج و واج نگاه م فرامرز

 َنَنشه؟  ی_ حاال مطمئن

قدم سمت ساختمان تند کرد و    حرف ،  یچپ چپ نگاهش کرد و فرامرز لب فرو بست..او ب برهان
 : د یبرهان غر

  ای یشیعذرت موجه و خالص م  ای... سی پل زنمیمروشن شه...زنگ فتی تا تکل نجایتا هم  یمون ی_ م
 مملکت قانون داره! ادیو دستت م سیبه پل  افتهیسرو کارت م

 نیفکر کرده بود اال ا یزیکرده بود...به هرچ ی..عجب غلط دیآمد و رنگ از رخ زن جوان پر سیپل اسم
 نماند..  شیرفت..تمام تنش لرز گرفت و رمق به پاها یدیرو به سف  شیمورد...لبها کی
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که  دیپایم یکه مجرمش را چهار چشم  یگرفت..مانند مامور یکماکان نگاه ترسناکش را از او نم برهان
 زمه کرد: لب زم  ری قدم به عقب برداشت..ز کیفرار نکند..کژال 

 !کنمی _ خواهش م

 : د یبازهم غر برهان

 ؟ی چ یکن ی _ خواهش م

 به عقب برداشت و گفت:  یگریقدم د کژال

 نه ! پ...پ..پ   سی_ پل

از ابر   یمرد را در هاله ا  دنیمبهم شد..از پا افتاد و دو شیمرد برا ریهم افتاد..تصو یرو  شیپلکها
 ..دید

 سرش مانده بود.. یباال فی بود..زن جوان واقعا از حال رفته بود و برهان بالتکل دهیترس برهان

 : د یشد و وحشت زده پرس اطی بچه به دست وارد ح  فرامزر

 ش؟ یخدا ! کشت ای_ 

 چشم غره رفت و گفت:  شیبرا  یعصب برهان

 حرفاست..بپر زهرا خانم صدا کن! نیا ی_ االن جا

و زن جوان مانده  اریبرهان و زان نی و گنگ ب جی..فرامرز گ ردکی م یتاب  یدر آغوش فرامرز ب  اریزان
خارج    اطیبرهان داد و به سرعت از ح لیرا تحو  اری...زاندی زد و برهان از جا پر یگرید ادیبود..برهان فر

 شد..

  ی..چند لحظه بعد شماره دیکش رونیرا ب  لشیموبا یرا به دست گرفت و گوش  اریزان  یعصب برهان
 آدرس خانه را داد  ماری ب طی اورژانس را گرفت و با گفتن شرا
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که زن جوان را وادار کرد پلکش را به زحمت باز کند و ناله   یناشناس یآمد..صداها یپچ پچ م یصدا
 بزند..  یفی خف ی

 شد و ذوق زده گفت:   اری هوش انسالیقبل از برهان و زن م فرامرز

 به هوش اومد خاله! ی_ اوه...انگار

 چادر گلدارش از جا بلند شد.. یو زهرا خانم با گرفتن لبه ها دیکنار کش انسالیاز مقابل زن م برهان

  یفیحرکت آتش گرفت..آخ ضع نیزد و دستش را باال برد..پوست دستش از ا  یگرید یجوان ناله  زن
 گفت و دستش افتاد..

 : دی س و پر ستادیکنار کاناپه اش ا اطیبا احت زهرا

 زم؟ یعز یداری_ ب

 : د یکه از درد و سوزش صورتش بهم جمع شده بود نال کژال

 ار؟؟ ی_ زان

 دستش گرفت و گفت:  ن ینشست..انگشتان زن را ب  نشیکنار بال زهرا

 نگران نباش! دهی_ خواب

بر   ییو چه بال  یکجا ، ک  قایدق دانستیمسلط نبود و نم یل یآب دهانش را فرو برد..هنوز خ کژال
گذاشت   یشانی پ یو بند بند وجودش ضعف داشت..دستش را رو  کردی سرش آمده است..سرش درد م

 و ناله زد: 

 ؟؟  کنهیم  یسرم چه درد ی_ وا

 و سر حرف را باز کرد  دیدست کژال کش ینرم نرم انگشت شصتش را رو زهرا

ودن... سردردتم مال دوتا جوون  اورژانس خبر کرده ب   نی...اومدم ازمی بود عز  نییپا یلی _ فشارت خ
 !شهیحالت بهتر م یبدم بخور یزیچ هیفشارته...بزار سرمت تموم شه 
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زن  نی کرد..ا  زیدرد چشمانش را ر انی..مدییرا پا انسالیگرفت و زن م یشانیدستش را از پ کژال
 زد و کژال ناباورانه زمزمه کرد:  یلبخند شیبرا انسالیمآشنا..زن  ییییل یآشنا بود..خ شیبرا

 _ شما!!

شده بود ،    اریهوش  بایحرکت جوابش را داد...کژال که تقر  نیهم گذاشت و با ا  یمادرانه پلک رو زهرا
 .. دییو دو جوان پشت سر او را پا دیزن سر  ینگاهش از رو

 جلو آمد و هشدار داد: یقالب شده بود قدم نهیس یکه رو ییدرهم و دستها یبا همان اخم ها  برهان

 !؟یکار کرد نیکه چرا ا یبد حی توض دی_ خودتو آماده کن..حالت بهتر شد با

شد..زهرا بالفاصله برگشت و به برهان    اری و کامال هوش د یحرف برهان از خواب غفلت پر نیبا ا کژال
 اشاره زد: 

 بعد!  ادی_ آقا برهان ؟ پسرم ، بزار حاال حالش جا ب 

 نگاه مالمت گر زهرا شد..فرامرز خودش را وسط انداخت و گفت:  ی رهیخ  برهان

بهتره   یل یییحالش از من و شما خ  نیحالش بهتر شه ؟ ا یچ یها !! چ یگیم  یچ هی_ ا خاله شمام 
 خانم...   نیکردم بعد ا  ی..واال من خودم االن سرم الزمم...رنگ به رو ندارم بس که دوندگ

و رو گرداند.فرامرز   دیکش ی..زهرا پوف  ردیبرهان سبب شد فرامرز زبان به دهان بگ زیتند و ت  نگاه
 آهسته زمزمه کرد: 

گردنم   افتمیام م گهیو دفعه دخانم حالش خوبشه ، حتما د  نی_ دو دفعه فقط پوشک عوض کردم..تا ا
 کارش!  یپ  رهیم شهیم  ستیگند پوشکا ر یکل حافظه ام از بو گهید یچی.ه

 بود زمزمه کرد:  ستادهیا نهیتا مرز لب برهان آمد و مهارش کرد..همانطور که دست به س  لبخند

چرا  گهی؟ برو د  یفرزانه؟ اصال مگه تو امشب دعوت نداشت  شیبرو پ  یریزبونت بگ ی_ سختته جلو
 ؟یستادیوا

 صورت برهان رها کرد و گفت:  ینفسش را رو  یدست به کمر شد..حرص فرامرز
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 !  ق؟یرف  اسی نجوری..دمت گرم اوالی_ بابا ا

 خورد..فرامرز دلخور ادامه داد: یزیر نی لب برهان چ ی گوشه

رفتم و   ی، وگرنه م گهیروز د هیجمع کنه بزاره واسه  یکه زنگ زدم به فرزانه گفتم بساط مهمون فی_ ح
 مرده! یییل یفرامرز خ اد یتو پوست گردو تا دستت ب ذاشتمیدست و پات م  یچهار چنگول 

هوا نشست و   یکودکش ب  یصدا دنیباهم بلند شد...کژال از شن اریزان هیاعتراض زهرا و گر یصدا
 زد.  یشانیفرامرز با کف دستش به پ

 شهیموقع باز م  یب شهیفرامرز که هم   رنی بگدهنت گل  ی_ ا

کژال را آرام کند   کردمیم یسع کهی در حال انسالیتاب کرده بود..زن م یکژال را ب اریزان ی هیگر یصدا
 به پشت سرش انداخت و فرامز غرغر کنان سمت اتاق خواب رفت  ینگاه

 !ارمشیبوده.َچشم خاله ، رفتم ب  ینوشتم از اول َلِله دار  یشونی_ پ

جهت دو زن برداشت،کژال ازنگاه کردن به او   یپشت سر فرامرز نگاه کرد و سپس قدم یکم  برهان
 .شدیباز نم ی ناخن و دندان چیکور خورده بود و با ه یبد جور گره  شی واهمه داشت..ابروها

 : د یو پرس ستادیزهرا ا ی آهسته کنار پا برهان

 ؟ یهست یک نمی بده بب حی سرجاش توض_ اگه حواست اومد 

 دادن کودک نگاه کژال را منحرف کرد..سرش را چرخاند و زمزمه کرد یباز یصدا

 که تو شهر شما گم شده! بمیغر  اآدمیبدبخت !  هی_ 

کودک در فضا   یقهقهه  یدستش پرواز داد..صدا یرا رو  نیریوارد شد و کودک ش   اری همراه زان فرامرز
 : د یزد و برهان پرس ینرم...کژال لبخند دیچ یپ

 بچه اش بزاره سر راه؟  د یگمشده با نی_ بعد ا



 آوازه

46 
 

  یشد..کژال ب ل یو خنده اش به نق و نوق تبد دیمادرش را د اری برد...زان ری خجالت زده سرش را ز کژال
مادرش پرواز کرد و   یبرا  اریکودکش بلند کرد.زان یمرد جوان سرش را باال گرفت و دستش را برا الیخ

 گفت   یلب اهلل اکبر ری زهرا ز

شروع   فشردی را به خودش م اریدر آغوش مادرش مامن گرفت...کژال همانطور که زان اریبعد زان  یقیدقا
 به حرف زدن کرد 

که به هم  ی..دوتا خواهرزارنیقرار م هی دوتا خواهر از تبار ُکرد با هم  شیو هشت سال پ ستی_ ب
 سال با دوتا برادر ازدواج کرده بودن.  هی یکه با فاصله  یوابسته بودن..دوتا خواهر  یلیخ

باردار شدن از دست  طی و شرا سوزهیخونه اش ، م یناگهان  یسوز شی کوچکتر تو آت خواهر
که  یاگر بچه ا دهیکرده بوده قول م یبزرگتر کهیکوچ یمثل مادر برا  شهی..خواهر بزرگترم که همدهیم

وسط جفت برادرها   نیو چراغ خونه اش روشن کنه..ا  کتری تو راه داره دخترشه بده به خواهر کوچ
..خواهر بزرگتر چهارتا دختر داشته و شهینوشته م  نشونیب  یقرار داد شفاه هیو  کننی م فقتموا

ختر که د هی..دهیم گهیدختر د هیچند ماه بعد خدا به خواهر بزرگتر  یپسر بوده ول هیانتظار چشم
 . کیکوچ یدختر خاله  نیاول شهیکه دادن م یدختر پنجم خانواده و طبق قول شهیم

 داد و گفت:  نیحرفش کژال سرش باال گرفت..نگاه نم زده اش به چشم حاضر ینجایا

 .دیجد  ی! اسمم گذاشتن کژال و همون شب بردنم خونه  گمی_ خودم م

 برد.   ریگرفت و سرش ز یق یعم  نفس

  نیُکرد از سر هم یزمستون دوتا خانواده   اهی...اون شب ، سر سرهی _ ُکرد جماعت سرش بره قولش نم
 .. رمیگیخالم پا م یو من تو خونه   کننی به عهدشون وفا م یمرام و مردونگ

( مثل همه  میهمون مادر اصل یعن یمادرم بودم و خاله ام )  یدونه  هی یکیخوب بود...من  یچ همه
 . دمینفهم  گهیدوست داشت..بعد ازاون خدا بهش دوتا پسر داد اما بعدش ددختراش من  ی

 .دیکش  یآه پرسوز  بازم

برد و ساکن کردستان  رانی، مارو از ا دمیکه بعدها فهم یلی، به دال میواقع یهمون عمو  ای _  پدرم 
 یماآد نیب  بیکشور غر هی تو  ی..من تنها شدم ، مادرمم تنها شد..من رشد کردم ول میعراق شد
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 نکهیتا ا مشیدکتر و اون دکتر برد نیا یشد..ه ضی سالم که شد مادرم مر ستی..پوف ! ب بیغر
همون  ی..گفتن عفونت کهنه شده ستین  یرو دستمون و گفتن خوب شدن ختنیر  یآب پاک آخرش

  مشیآورد جهی نت یب  یسر باز کرده و کل بدنش گرفته ، خالصه بعد از اون همه دوندگ یسوز شیآت
روز دست من گرفت ، نشوند کنار   هی نی هم یبرا هیرفتن  دونستی.خودشم م میکرد شی خونه بستر

کرد و   فیتعر  میداستان زندگ ازیتا پ ری رو بهم گفت..س یکرد..همه چ فیخودش وگذشته رو برام تعر
 یچرا همه  دمیکنم..اونجا بود که فهم دایپ میاصل یو خانواده  رانی اگر تونستم برگردم اخواست  ازم

راث  یدو تا برادر سر م ی ونهینبوده..در واقع م میاصل یما و خانواده  نیب یارتباط  چیسالها ه نیا
 ! رونیزده ب رانی بزرگه رو برداشته و از ا، سهم  کهی بهم خورده و برادر کوچ یپدر

 ایمند باشم  هیازش گال دیبا  دونستمیکه نم  ییهمون عمو ای پدر  هیکه مرد ، من موندم با  مادرم
کار   نیبپرسم چرا ا تونستمیبود..نه م دهیسال زحمتم کش ستیکرده بود ، ب یشاکر..خالصه برام پدر

و راحت   می دما مهاجر بو یکرده بگذرم..از طرف میواقع ینواده  که در حق خا یاز ظلم  شدینه م ؟یکرد
همه جوره   یکنم ول  دایخودم پ یو خانواده  رانیا امی ب خواستیم ..دلممیرفت و آمد کن میتونست ینم

که از همه مناسب تر بود   یکیخواستگارا به  یهمه  نیازدواج کردم..ب  نکهیدست و پام بسته بود..تا ا
اما شرط گذاشت که تا   ارهیب..اونم قبول کرد که من رانیا ارهیجواب دادم و ازش قول گرفتم من ب

 ؟؟؟ یجورشه..ول طیکنم تا شرا ی نخوام..منم قول دادم که صبور نویمناسب نشده ازش ا تشیموقع

 . یسکوت سرد و پر معن  کیکرد.. سکوت

 : دیس و پر دیسکوتش دو انیم  فرامرز

 درسته!؟؟ اوردین  ی_ ول

 به فرامرز انداخت و گفت:   یانگشتانش گرفته بود نگاه انی که دست تپل پسرکش را م کژال

 _ چرا ، دوسال بعد از ازدواجم به قولش عمل 

 میو خودمون رسوند می..شبانه از مرز رد شدمیاومد راههی از ب یول رانیا می...اومدیقانون  ریغ ی ول کرد
 طرف!  نیا

 : دی شد و پرس  قیدختر دق یگفته ها انی م برهان

 دادن؟ ینم زای مگه بهتون و ؟یقانون  ری_ چرا غ
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 دیرا بهم جمع کرد و متاسف آه کش شی لبها کژال

 ! شیکه گرگن تو پوست م یی_ همه جا خوب و بد داره..همه جا هستن آدمها

 نگاهش کرد..کژال شرمنده ادامه داد: ی شتریبا دقت ب برهان

پاش نشسته بود   رینفر ز هیکردم.. یطرف مرز ، وگرنه قبول نم  نیا ارهیبار ب خوادی گفته بود من _ به من
  هیقض دمیفهم ی، اونم گول خورده بود...من وقت دهیبهش م میکه لباس قاچاق کنه..گفته بود پول خوب

کنم و   شیشدم همراه ر..مجبوشی کار از کار گذشته بود..نه راه پس داشتم و نه راه پ گهی، که د هیچ
 .میگذشت رانیهمون شب از مرز عراق و ا

 : دیوسط و پرس دیحرفش فرامرز دوباره پر ینجایا

 !گه؟ید یشما االن مسلمون نمی_ بب 

  یسوال ب یان هم برا، بره دیانداخت و لبش را گز  یمتعجب نگاهش کرد..زهرا خانم نگاه چپ  کژال
 موقع فرامرز چشم غره رفت.. 

 به سرعت خودش را بهم جمع کرد و زمزمه وار گفت:   فرامرز

 !گهی؟ سوال بود د هی_ خب چ

 ..کژال آهسته زمزمه کرد: دیکش یپوف کالفه ا برهان

که   زدیباهام حرف م یبا زبان مادر شهیبود..تو خونه هم یهمون خاله ام( زن مومن  یعنی)  _ مادرم 
طرف و از   نیداشت که چرا آوردتش ا هیام از دست پدرم گال شهینره..هم ادم یوقت اصالتم  چیه

  یلی خ نیهم  یما رو از مرز رد کرده بود ..برا یقانون ریوطنش دور افتاده..آخه همون سال هم پدرم غ
 .. میکن  یزندگ یقانون می و تونست  میکه شهروند اونجا شد دیطول کش

چانه اش ادامه داد...کژال در جواب سوال فرامرز   یو تا انتها  دیبه صورتش کش  یدست ستادهیا برهان
 گفت: 

 !می_ بله ما مسلمون 

 : د یپرس اطیبا احت   فرامرز
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 و هم عرب؟  یرانیا، هم یحساب شما االن هم کرد نی_ با ا

 فرامرز تشر رفت و زهرا خانم بالفاصله گفت:  یبا نگاه برا برهان

که همه  نهیمسلمون نداره..فارس و کرد و عربم نداره...مهم ا ریراحت باش دخترم...مسلمون و غ_ 
 ..از پوست و گوشت و استخوون!میآدم

 زد و گفت:  انسالی به محبت زن م یلبخند کژال

خودش کار   یکارخونه برا هیشوهرم تو   نکهیتا ا میکرد یزندگ  رانیتو ا یمدت قاچاق هی_ ممنونم... 
بهتر بود...حداقل پول  یچ یاز ه  ینداشت ول مهیبود ب ی قانون ریغ رانیکرد..چون حضورمون تو ا دایپ

باردار   اریانز نکهی..تا اکردیو موندن رو برامون راحت م ومدی خونه و خرج و مخارجمون درم هیکرا
طرف   نیسخت بود که ا یلی..خرفته . ایکه پدرم ، )همون عموم ( از دن  دیخبر رس میباردار لیشدم...اوا

  یخودم م یی تنها تر از تنها شده بودم..صبح تا شب تو تنها گهی..حاال ددیرس یبودم و دستم بهش نم 
که به   اری ...زانکردمیم هیگر تمکه داش یبی خودم و پدر و مادرم و سرنوشت عج  ییتنها ینشستم و برا

  شدیو تحمل غم و غصه برام راحت م  دمیچشی زبونم م ر ی رو ز  یزندگ یاومد تازه تازه داشتم مزه  ایدن
انبار   یاز قفسه ها یکیبگم ، انگار  ی.. چدهید بیروز خبر آوردن که شوهرم تو انبار کارخونه آس هیکه 

 . رو سر شوهرم. شهیم  یپر خال یکارتوناو  شکنهیم ریبوده ، از ز دهیاش پوس هیکه پا

 رفت.. ای شوهرم تو کما بود ..دو روز بعدم از دن مارستانیخودم رسوندم ب  یکرده بودم..وقت وحشت

گفت و دو مرد جوان متاسف بهم نگاه  یلب ذکر ر یزد..زهرا متاثر ز یحرفش لبخند تلخ ینجایا
 و با گرفتن نم اشکش ادامه داد:  دیپلکش کش ریز یکردند..کژال انگشت

که  یخانواده ا هیازشون نداشتم و  یخبر چیکه هنوز ه یخانواده ا هیبچه و  هی_ بازم من موندم و 
 ! ومدیمن برنم یاز دستشون برا یکار چیه گه یبودن و د دنیخاک خواب  ریاون طرف مرز ز

 دست دختر گذاشت و زمزمه کرد:  یدستش رو یبه دلدار  انسالیم زن

 _ متاسفم دخترم!

 زد و گفت:  یگریتلخند د کژال
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  دایکار که پ یکنم...ول  دایو من مثال اومدم تهران  که کار پ  گذرهی_ االنم هشت ماه از مرگ شوهرم م
 گوشم بزارم سر راه گری! مجبور شدم ج چینشد ه

 برت گردونه عراق؟   یترسیآره؟م ؟یترس یم س یکه از پل نهیهم ی_ پس برا

 برد. ری نگاهش کرد و به سرعت سرش را ز ادی به سوال برهان واکنش نشان داد..با التماس ز کژال

 گرفت و متفکر  یزیچشم برهان نبض ر  ریز

 را باال داد.. شی ابرو 

بعد برهان به  ی..کم دیکشیگل دارش را م یو مدام روسر  کردی م یبا سرو صورت مادرش باز اریزان
 گفت:  حرف آمد و

 لحظه لطفا؟  هی_ خاله 

 : دیوسط پرس نی ا ری مات و متح فرامرز

 کارو با من گناه دارم! نینکن ا ؟؟ی_ پس من چ

  یوقت فرامرز پر و خال  یوقت و ب  یها یبرهان از مزه پران  ی نهیس یاز جا بلند شد و قفسه  زهرا
 :دیتکان داد و آهسته غر شی برا یشد..سر

 کارت دادم!  ای _ توام ب

 داد و دنبال سرشان راه افتاد. لشیتحو یلبخند بامزه ا زفرامر

 خودش هضم کرد.   یزهراخانم را برا یتمام حرفها اطی گذشت تا برهان وسط ح یقیدقا

  انسالینبود..زن م  یبی عج زیچ  گرددیو روزها دنبال کار م  کندی خانه سر مزن جوان شبها در گرم  نکهیا
سمت ساختمان انداخت   ینگاه ی داد ، با دلسوز حیآنها توض یرا تمام و کمال برا  انیجر نکهیبعد از ا
 و گفت: 

! یپناه  یو ب   یکس یهمه ب نیاز ا رهیگیگرم خونه..آدم دلش م رهی_ آره مادر! خودش بهم گفت شبا م
 !!بت؟یهمه مص نیآخه زن جوون و ا
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  نیب فی دندان گرفت..فرامرز بالتکل ری را ز نشییو لب پا دیبه چانه اش کش ی متفکر بود..دست پندار
 بعد رو کرد به فرامرز و گفت:  یآنها مانده بود..برهان کم

 بده من!  داتوی_ کل

 ؟؟ ی_ چ

او کم کند..انگشتانش را مقابل فرامرز گرفت و   ینتوانست از استحکام چهره  تعجب فرامرز  هم یحت
 داد . یباز

 _ بده زود باش! 

 ام کن؟! هی تو سرته بعد تخل  ی..حداقل بگو چ الیخ  یبابا ب ؟؟ی_ آخه واسه چ

 باال داد و نفسش را رها کرد  ییابرو برهان

 بدم خاله..بعد رو کرد به زهرا خانم و گفت:  خوامی_ م

 .دی هواش داشته باش  یچند روز هیزحمت   ی_ ب

  رونی شلوارش ب  بی ج را از د یکل کردی برهان نگاه م  یباز به لبها مهیهمانطور که با دهان ن فرامرز
 اشاره زد:  واریکنار د یآهن یو به راه پله  دیرا از دست او کش دی..برهان کل دیکش

 ! ادیم ش یپ یچ  مینیتا بب  ندازهیدارم..فعال کارش راه م لهیوس  یسر هیباال  ی_ طبقه 

 تعلل داشت  دیگرفتن کل  یخانم با تعجب به دست  برهان نگاه کرده و برا زهرا

 زن جوون؟؟ هیآخه  نی آقا برهان ؟ بب ی_ مطمئن 

 زد و گفت:  یشخندین  برهان

شب  هی مونهی، فقط م میستیروزا ن به خودش..من و فرامرزم  دمیم دشمی_ اون باال کامال مجزاست..کل
ازش   دیتون یو م نیهست شهیراحت باشه..شمام که هم الشیکه خ  دُر از تو قفل کنه تونهیکه اونم م

 . دیری خبر بگ
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 یدستان زهراخانم جا گرفت..فرامرز که تا آن لحظه فقط نگاه کرده بود ضربه ا انیم ادی ز دیبا ترد دیکل
 برهان زد و گفت:  یبه بازو

 _ صبر کن بابا چه خبره؟؟ 

 گفت:  یاشت..فرامرز عصبضربه گذ  یجا  یبا اخم نگاهش کرد و دست رو برهان

؟ اصال از کجا معلوم حرفاش راست باشه ؟وا بده پسر ! اگه زد و طرف   یشناسی آدم م نیتو ا نمی_ بب 
 ؟ یکار کن  یچ یخوایدزد بود م

حال برهان   نیگفت..با ا یراه نم  ی..از نظر زهرا هم فرامرز ب کردیبا همان اخم فقط نگاه م برهان
 گفت: 

 هوم؟  ادیازش برم یزن تنها چه کار هیکن دزد باشه.. الی_ خ

،   ادیدلت به درد م زهی ریان..االن اشک تمساح م  دهیدوره د نایا ه؟یزن تنها چ  هی!  الی_ هه.. خوش خ 
 !برنی و دارو ندارت م بندنی تو خونه ، دست و پات م زنیریم لیا هی زنهیفردا پس فردا زنگ م

 زو گرفت و گفت: زد..دستش را از با شخندین  برهان

بتونه با خودش   یدزد چیچهارپاره آجره که فکر نکنم ه نیندارم که نگرانش باشم..هم یزی_ من چ
 ببره!

 دست به دامن زهرا شد  تی کالفه سرش را رو به آسمان گرفت و در نها فرامرز

 !دهیکاراش سر خودش به باد م نیآخرش با ا نی ا دیبهش بگو..باور کن   یزیچ هی_ خاله شما 

 دو جوان رد و بدل کرد و گفت:  نیب ینگاه  ادی ز دیبا ترد زهرا

 حق با آقا فرامرزه..اصال از کجا معلوم که راست بگه؟ گمی_ منم م

 زد و جواب داد:  یتر قیلبخند عم برهان

 مگر خالفش ثابت شه! گنی_ از نظر من همه راست م

 شد:   رو گرداند و معترض یعصب   فرامرز
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 .گهیدروغ نم  طونمی _ هه..از نظر تو ش

 برگشت و تو صورت برهان با کلمات به او حمله کرد:  سپس

و من نفس   یصدات کنم..اصال تو نفس رحمان  ی_ بابا بامرام..جنتلمن..آقا..بزرگوار... خودت بگو چ
کار به صالح   نیصفت گوش بده..باور کن که ا طونی ش نیبارم که شده به حرف ا هی ای ب  ی، ول یطانیش
 !گم؟یدارم بهت م یک  نیحاال بب   ا؟؟یدی..کار دست خودت مستین

تکان داد و  یکرده بود سر ریدو جوان گ انی..زهرا خانم که مکردی م شی عصب  شتریبرهان ب  شخندین
از کنار نگاه فرامرز  رد شد و   تیاهم ی..برهان ب دیبرهان خط و نشان کش یبا چشم برا ی فرامرز حرص

 زد  فرامرز داد

 مگه خالفش ثابت شه.  گنی؟! از نظر منم همه دروغ م نی_ بب 

 گفت:  هیزد و به کنا یشخندیپشت به او ن  برهان

 _ من از شما نظر خواستم؟!

 : د یپرس انهیبه زهرا خانم کرد و نگران و مصلحت جو ینگاه فرامرز

 کارش کنم االن؟ ی_ چ

را باال  یآهن  یپله ها اطی .برهان با احتلب گفت و سمت ساختمان رفت. ری" زیدونمیخانم "نم زهرا
 رفت و فرامرز رو به آسمان گفت: 

 رکنیختم به خ  انی جر نی فقط خودت ا ای_ خدا

 

..برهان  دادیوسط اتاق تکان تکان م   یچوب زیم یرا رو شی پا یبود و پاشنه ها ده یمبل سر یرو  فرامرز
 با تلفن همراهش صحبت کرد و سپس رو به فرامرز گفت:  یقیدقا

 !ی..پاشو خودتو جمع کن مرد حساب یطور واسه خودت ولو شد نیهم هی_ چ

 بعد فرامرز گفت:  یشده نگاهش کرد..برهان لبخندش را مهار کرد و دم  زیر  یبا چشمان  فرامرز
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 !یمردم از گشنگ  ارنی بزن دوتا غذا ب _ زنگ 

 د یاال پربرهان درجا ب یابروها

 _ جانمم!

..همون زنگ بزن دوتا  دنهی_ جانم وو.....اوففف..ول کن بابا حرف زدن با تو مثل آب تو هاونگ کوب
 باز نشه!  یکیبلکه فردا صبح چشممون تو چشم تو  میمرگمون بزار یبعدش کپه   ارنیغذا ب

 کرد و در جوابش گفت:  ییسمج برهان خالصه خودنما لبخند

که آب و هوامم تازه  رونیب  رمی سر م هی، خب  ستین یقشنگ بهار یهوا نیاز ا فیبزنم ؟ح _ چرا زنگ 
 شه!

 مبل را گرفت:  یگذاشت و دسته ها نیزم  یرا رو  شیاز جا کند..به سرعت پاها فرامرز

 بستم دنبالت راه افتادما! لمیمنم بار و بند یکارو..تو بر نی...جان من نکن ارونیب  یری_ م

 رفت   یتکان داد و سمت خروج یاو سر یمتاسف از حرفها  برهان

 با همان لحن دنبال سرش گفت:   فرامرز

 .. برهان!؟؟کنمایم نت یتنها نزار ! برهان نفر نجایناشناس ا نی_ نرو برهان ! نرو...من با ا

 او گفت:  یکودکانه  هیتوجه به شوخ یرا به پا کرد و ب  شیمقابل در کفش ها برهان

و   یبده ناز کرد هیکرا یخودی، که نخواد ب نهی باال بش نیا  ادی_ اون موقع که بهت گفتم به فرزانه بگو ب
 ! یعواقبشم تحمل کن د ی، حاال با ی"نه " آورد

 را بهم جمع کرد و گفت:  شی سر خورده را در آورد..لبها یآدمها یادا فرامرز

وقت دست   چیها، ه کنهی مغزت خراب کار م دادمیدرصد احتمال م هیدل غافل ! اگه..اگه فقط  ی_ ا
 کردم..  یدست نم

 زد و با خودش گفت:  یشانی به پ یضربه ا سپس
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 که! شدیباال جاش نم نی..ا یبود واسه فرزانه..دوتا بچه داشت طفل  کمی _ آخه المصب کوچ

از   دوقبلی به رفتار فرامرز زد... چرخ یشخندیف کرد و نرا صا   راهنشیپ ی..لبه هاستادیصاف ا  برهان
 زد  شیخارج شود فرامرز صدا نکهیا

 _ برهان؟؟ 

 و گفت:  دیپر یبرگشت..فرامرز جلد برهان

 جونمون خوردن! یچهارتا پوشکم ببر که اگه بمونه ، تا صبح پشه مشه ها همه  نیا یریم ی_ دار

پوشک برگشت ، سمت برهان گرفت و با   لونینا کی بعد فرامرز با  یقیهنگ کرده بود..دقا برهان
 گفت:  شخندین

 _ دمت گرم! 

 انداخت و جواب داد:  لونیبه نا یبه فرامرز و نگاه ینگاه  برهان

 رما؟ یگیدستا برات غذا م نیبخوام ببرم با هم  ناروی_ ا

 برهان کرد  ی" حواله یفرامرز به اکراه جمع شد و" چندش صورت

برهان و البته حمل    بیو غر بیعج   یه کنان از او فاصله گرفت و فرامرز ناراحت از رفتارهاخند برهان
 نامطبوع پشت سرش رفت  لونینا نیا

 

عمرش   قیدقا یهمه  یبود ..به اندازه  دهی...ترسستادی را کف اتاق نشاند و خودش سرپا ا  اریزان کژال
 به توبه کردن افتاده بود..  یبود و به قول دهیترس

اطراف اتاق   لی در اطراف زد..اندک وسا یاتاق رها کرد و با نگاه چرخ  یگرفته  یرا در هوا  شنفس
  ییرا مکان تنها نجایکه صاحب خانه ، ا دیو جمع و جور داشت... شا یحیتفر  یزندگ کینشانه از 

 هتخت  کی..زدی باال م یطبقه   یمتر ستیاتاقک ب  نیبه ا یسر یقرار داده بود و هر از گاه شیها
که خاک   یواریکوچک د یتابلو کی دست رخت خواب و  کیکوچک و  یکتابخانه   کیفرش کهنه و 

بود.. مجددا  دهیو قابش شده بود و احتماال مدتها دستمال و نظافت به خودش ند شهیمهمان ش 
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  ییداد..پسرکش سرحال بود و باصداها اریاتاق رها کرد و نگاهش را به زان  ریدلگ ینفسش را در هوا
  رونیدو زانو نشست و دست او را از  دهانش ب  یرو   اری ..کنار زاندیمک یرا م شی دستها فهومنام
 ..سپس مهربان و مادرانه سر درد دل را باز کرد دیکش

کار کنم ؟ من ؟  یچ یگ ینرفت ، حاال تو م شیطبق نقشه پ یچی .. هزمیبشه عز ینجوری_ قرار نبود ا
 خونه ؟!   نی؟ تو ا نجایا

و کژال لبخند زنان کودکش را در بر گرفت..سپس سرپا   دیخودش را باال کش یباز الیبه خ  اریزان
 و زمزمه کرد:  ستادیا

 شد؟ ی چ کردمی فکر م ی_ چ

دستانش  انی، کژال دست تپل کودک را م دیکنان دست مرطوبش را به صورت او مال یباز اریزان
 او به خنده افتاد نیریش یگرفت و ناخواسته از خنده 

 

و    نیریرفت...زن جوان با آن کودک ش  ابانی خ یرا گرفت و قدم زنان تا انتها وار یکش د نهیس برهان
کردن اکنون وارد   نیکه بعد از چند روز کم یفکرش را مشغول کرده بود.زن جوان بیعج گوششیباز

فقط   دمنزلش را اشغال کرده بود. حرفها و خاطراتش تا کجا راست بو یباال یخانه اش شده و طبقه  
عقل و   چیحق با فرامرز است و ه نکهیرا کامال آگاه بود.ا  زیچ کیبرهان به   ی. ول دانستیخدا م
  یزیبرهان به چ نیا یدهد.ول یکه ممکن بود اشک تمساح باشد نم  یتن به اشک یبه راحت   یمنطق
 . دیگنج  یکس نم  چیکه در تصور ه کردیفکر م 

  زدیکه در سرش چرخ م یشلوارش خارج کرد...اگر فکر  بیرا از ج شیو دستها ستادیچهار راه ا کنار
بردن به   یپ یعنیزن  نینگه داشتن ا کیکار ممکن را کرده بود...نزد نی داشت ، بهتر تیواقع

 یروزها بدجور چوب ال نیکه ا یبی به موقع  از خود دفاع کردن بود..رق جهیو در نت  بیرق یاستراتژ
بهانه تالش   کیبه هزار و  دیکه شا یب یو نبض بازار چوب را به دست گرفته بود.رق   گذاشتیچرخش م 

 لحظه جواب نداده بود. نیتا ا شیاز بهانه ها یکی  یرقابت خارج کند و حت یکرده بود او را از صحنه 
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قند و شکر پدرش را   یسالها کارخانه  نیقبل از ا دانستینم بشیرقابت بود و رق  یصه مرد عر  برهان
بار   نی را ثابت کند..اما ا تشی موجود گریبار د کیبود  ازین  دیانگشت اداره کرده است.شا کی یرو
 کردیتالش م یگریکار د شرفتیپ یو برا گرید یجا

 

  ری آن زد و ز یبه سلفون رو  یناخنک ادی...با ولع زدادیکباب داغ مشام فرامرز را بد جور قلقک م  یبو
 لب زمزمه کرد: 

 !یدار قهیبه جاش سل  یمغز ندار ی_ هرچ

 به کتف او زد و گفت:   یاز پشت مشت برهان

 !یگفت یچ دمی...غالف کن شن ی_ آها

 کرد  ی مخف شیرا با فشار دندانهاکتفش گذاشت و لبخندش   یبرگشت...دستش را رو  فرامرز

 ...ی_ ا

 حرفش را فاکتور گرفت و گفت:  یبرهان باال رفت..فرامرز ادامه  یابرو یتا کی

 که!؟ می_ حاال چرا سه تا؟ دونفر

 پر کرد  ییظرف شو ری ش  ری آبش را ز وانیاز کنار او گذشت و ل برهان

 داداش..  می_ سه نفر

 ابرو گفت:  یبا اشاره  سپس

 رفت! ادتی یی_ طبقه باال

 و ناله زد:  دیوار رفت..ابرو در هم کش  فرامرز

 ؟ یبر  شیپ یخواینه...واقعا تا کجا م   یکنی بابا..تمومش نم ی_ ا

 آمد..فرامرز ادامه داد: شیو پ  دیآبش را سر کش وانی ل برهان
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 نه؟؟ گهید شهیراحت نم  التیخ  یاریسرمون ن ییبال مال هی_ تا 

 گرفت  یانگشتانش به باز انیرا م وانیو ل  ستادیلبخند به لب مقابلش ا برهان

  میکه ما بخور شهی، دوما نم می ...اوال که خودمون پناهش دادکنهی م یدشمن ! چه فرق ای_ دوست 
 اون گرسنه بمونه..سوماااا..

 و گفت:  فرامرز زد ی نهیس یبا دقت چشم درشت کرد..برهان انگشت اشاره اش را به قفسه   فرامرز

 مرد مومن ! گناه داره! دهیم  ری_ بچه ش 

 برهان تکان داد یبرا  دییموجود پر کرد و انگشتش را به تا یرا از هوا  شیها هیر  فرامرز

 باورام!  هیشب یبامرام....بابا بامرام تازه شد  یول  یعقل  ی_ احسنت..خوشم اومد...ب

 ..دیو خودش خند  گفت

 از بسته ها را جدا کرد..آهسته آهسته گفت:  یکیتکان داد و  یسر برهان

 !یهمه جا جار نزن  یریگینگهش داشتم زبون به دهن م استی_ اگه بگم با س

 سکوت گفت:  ینگاهش کرد و بعد از کم  روزمندانهی قفل کرد...برهان پ یبه آن  فرامرز

خبرا   نی؟ نه داداش من..از ا بهی غر هی اری و نشناخته خونم بزارم در اخت دهیاحمقم که ند ی_ فکر کرد
چشمم باشه که اگه خواست دست از پا خطا کنه همونجا دست و پاش    ی...فقط خواستم جلوستین

 قطع کنم! 

 آمد یخطرناک به نظر م   یبرهان کم  نی..ادیآب دهانش را بلع فرامرز

 خطا کنه؟ یچ یعنیبرهان؟   یگیم یدار ی_ چ

 زد و گفت:  یشخندیندست برهان جا خشک کرد..  انیم حونیکباب و ر ی بسته

 ؟ یشناس ی_ البرز که م

 سرش را تکان داد فرامرز
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 _ اوهوم! خب؟ 

 و با حفظ همان لبخند گفت:  دیچشمش کش یانگشت گوشه  برهان

 ممکنه کار اون باشه! گهیبهم م یحس هی  یول ستمی_ مطمئن ن 

 در هوا زد  یدر فکر فرو رفت و ناگهان ِبشکن یشده بود..لحظه ا ریفل گ به شدت غا  فرامزر

 ! یهست یک  گهی! خود خودشه ! بابا تو د نهیهم ولی_ ا

 حال تذکر داد:   نی..با ازدیفقط و فقط لبخند م برهان

 _ دور برندار..گفتم ممکنه کار اون باشه!

 زده شده بود گفت:  جانیه ی که حساب فرامز

 ینداره..ازون هفت خطا   یکه دوم هیسالوس هیالبرز  نیا نیار خودشه..بب شک نکن ک یعنی_ 
نشوند...باور کن ! خودش بهم گفت   اهیالبرز به خاک س  ن یبدبخُت هم  ییِ رزایم  ست؟ ین  ادتیروزگاره..

  متیشد..رفتم سراغ البرز چکام به نصف ق  یپاس نم میچکام برگشت خورده بود و چک مشتر یهمه 
 نتونست خودش تو بازار بکشه باال! گهیکردم..بنده خدا ازون موقعه د دخر

 حرف از کنار فرامرز گذشت..فرامرز پرچونه برگشت و گفت:  یب  برهان

مه رو  ه یتو بازار و کارو کاسب  زهیر ی م یشرکت  یرو هم ، داره کارا ختهی _ االنم که با چندتا شرکت ترک ر
 !  ینشسته..لعنت طونیش  ششینگاه نکن..تو اون ر حشی و تسب  شیبه ر  ییرزای کساد کرده...به قول م

 تکان داد و گفت:  یمتاسف سر برهان

 !ستمی _ حاال خوبه گفتم که مطمئن ن

که   رمی بگ یبه اصطالح حاج  نیاز ا  یحال هیندارم کار خودشه...تو فقط صبر کن ، من  من شک  ی_  ول
شهرتش خدشه دارشه که آدم  ترسهیرو بورس ، م یتو افتاد دهیبرهان..د کنمیاش م چارهیحض کنه..ب 

 کرده برات پاپوش درست کنه!  ریاج

 را به پا کرد و سمت او برگشت   شیخود کفش ها یاز گفته  مانی پش برهان
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 ست کرد و گفت: پرواند..برهان قامت را یزده و در سرش نقشه م هیپشت سر تک  واریبه د  فرامرز

 !یطاقت اسرار ندار یصفت  ی...طوطمیکه چرا سر نهان باتو نگو ی_ دان

 فرامرز درشت شد..برهان مجدد انگشتش را باال گرفت وتذکر داد:  چشمان

 از چه قراره؟ انیتا بفهمم اصل جر مونهیخودت م شی حرف پ نی؟ ا یدیفهم یکنینم  یکار چی_ ه

 

 زن جوان گوش داد یبه زمزمه ها  یو لحظات ستادیدر ا پشت

 ( میزندگ نمی ! ) قربونت برم من..داغت نبانمی،ژ ِنمی ب ی_ ُبوَمه قرواِنت ! داِخت ن

 به در زد..  یرو لب او نشاند و با پشت انگشت ضربه ا یزن لبخند کمرنگ   نیریش  ی لهجه

 ه؟ ی_ ک

را در قفل   دیو کل   دیبه سر کش ی..کژال روسرستادیزن برهان لبخندش را جمع کرد و صاف ا یصدا با
 چرخاند..

آنکه   یو برهان ب  ستادیدر ا یبه مزاق مرد جوان خوش آمد..کژال ال طیشرا ن یکردنش در ا اطیاحت
 غذا را مقابلش گرفت و گفت:  ینگاهش کند بسته 

 ببر! ا ی ب یخواست یزیهست ! چ یهمه چ نیی_ پا

 داخل دست برهان انداخت و آهسته زمزمه کرد:   لونیبه نا ینگاه کژال

 _ ممنون!

 : دیرا دست به دست کرد و پرس  لونینا برهان

 ؟؟ یزیچ یا لهی_ وس

 حرفش گفت:  انیم کژال

 !میر ی م نجای..ما فردا صبح از استیالزم ن یزی_ چ
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 برد و ادامه داد:  ریثابت شد..کژال سرش را ز نباریبرهان ا نگاه

 ! نیخبر نکرد س ی_ ممنون که پل

 _ کجا؟؟؟ 

..به زدی غرض م یمرد مصمم و ب ی..چهره ردیبهنگام برهان باعث شد کژال سرش را باال بگ سوال
 جهت جواب داد:  نیهم

 _ گرم خونه!

 : د یانعطاف پرستامل کرد..سپس با  یلبش را به دندان گرفت و لحظه ا یگوشه  برهان

 !یدیم  حیترج  نجا ی_ گرم خونه رو به ا

 جا به جا کرد و گفت:   شیدستها انیرا م لونینا کژال

 ..ادی_ از مزاحمت خوشم نم 

 دایمناسب پ یجا هیتا هر وقت که  یتون یبه کارت نداره..م یکار می..کسیستی ن ی مزاحم کس نجای_ ا
 !یبمون  یکرد

 مرد جوان جهت گرفت..آهسته زمزمه کرد:  یزن به دست و دلباز یها ابرو

 !ییی_ ول

 سرش را کج کرد و کژال در ادامه گفت:  یکم  برهان

 !یچ ی_ ه

 شلوارش فرو برد و گفت:  بیرا در ج  شینفسش را پس داد..دستها برهان

 بچه الزم شه! یبرا دی، شا ارهی فرامرز ب دمی..منهیی پا لهیوس یسر هی_ 

 : دی..برهان مجددا پرسزدی بود و حرف نم دهی شرمنده نگاه دزد کژال

 ؟یالزم ندار یزی_ خودت چ 
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 تکان داد و گفت:  یسر کژال

 ! ارمشیم  رمینفر..اگه بشه فردا م هی شیساک لباس دارم که امانت گذاشتم پ هی_ فقط 

 کم و کسر بود کمکت کنه ! یزیکه اگه چ ادی زهرا خانم ب گمی_ خوبه ! منم م

 نجوا کرد..  یاو "ممنون" آهسته ا ی در جواب جمله  کژال

 شود...کژال  به خودش آمد و گفت:  ر یکه از پله ها سراز دیچرخ برهان

 د؟؟ ی_ ببخش

 : د ی..کژال با همان خجالت پرسستادیاول ا یپله  یرو برهان

 ! دیکن ییاتاقه ..ممکنه راهنما یه مهر و جانماز گوش دمیکدوم طرفه ! د نجایا ی_ فقط قبله 

خودش   ییایخولی به البرز و افکار مال یزن ربط  نیتعجب مرد را در بر داشت..ممکن بود که ا سوالش
 نداشته باشد؟؟ کامل برگشت..دو دستش را سمت قبله گرفت و گفت: 

 !شهیدرست م  یست یبه راست با لیکم ما هیسمت .. نی_  ا

 کرد:  یادآوریتشکر کرد..برهان   کژال

 ! یریهمونجا وضو بگ  یتونی..مندازهیکارت راه م ی..ول کهیکوچ  نجای ا یی_ حمام و دستشو

 شد ری به سرعت از پله ها سراز  نباریزد و ا یفقط سرش را تکان داد..برهان لبخند محو کژال

 

از حرف   یرفت و لحظه ا  یم شی فرامرز با قدرت پ  یمشغول بود، ول یشام فکر برهان حساب   زیم سر
 شد   یزدن غافل نم

که خودشم   یکرد ریدختر رو اس  یچطور نیواسه خودتا...بب  یهست یبرهان ؟ توام ، اعجوبه ا گمی_ م
 نیخبر فلنُگ بسته رفته...فقط ا  یب مین یامروز و فرداست که بب نیاز کجا خورد...جون تو هم دینفهم

 ! خورهیکه آب از آب تکون نم  کنهیم  ریاج  خرهیآدم م  یالبرز سالوس! چطور نیوسط موندم ا
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  ن یهمچن ا یکه زن جوان سراغش را گرفته بود..آ یاما در حال خودش بود..در فکر نماز و قبله ا برهان
زن   یداستان زندگ دیرود؟ شا  یم شیفقر و فالکت تا کجا با انسان پ  یعنی  د؟یخر شدیرا م یآدم

از   سر یذهن برهان بود و زن جوان فقط و فقط از سر درماندگ  یالبرز زاده   دیشا داشت؟ تیواقع
 او درآورده بود.  یخانه 

 و افکارش درهم برهم بود..  شدیگرفته م لیم یب  شیها لقمه

 : دیپر پرس  یافکارش با دهان انیم  فرامرز

 ؟ یزی چ هیبرهان  گمی_ م

 فقط نگاهش کرد ، فرامرز تند و تند گفت:  برهان

زودتر  خودمون  ایب  نی؟ بب  ی..اگه دختره شوهر داشته باشه چدیبه ذهنم رس ی زیچ هیاالن  نی_ هم
 !کمونایُگنده بست به خ  ییرسوا هیشوهرش خراب شد سرمون و  یدید  هوی وگرنه  میدکش کن 

 : در جواب فرامرز گفت  یو ثابت بود ..ول  رهی برهان خ نگاه

 گفت شوهرش مرده! ؟یدی_ مگه نشن

 نقشه باشه! تونهیم نمی_ دروغ گفته..ا

 نشست..فرامرز ادامه داد: یگرید یچشم برهان حرکت کرد و جا مردمک

 م؟یدیهان؟ مگه شناسنامه اش د میشناسیم نوی_ ما از کجا ا

 بود..فرامرز دوباره با خنده گفت:  ختهیبهم ر تشیذهن  بیبه فرامرز نداد..عج  یجواب چیه برهان

 شه..اوه اوه چه شووودد؟؟  دایخاله پ یوسط سرو کله  نی..فکر کن االیخ  یب  ناروی_ حاال ا

 تک تکش ادامه داد:  یخنده ها  انیو م  گفت

بخور   گمی منم م ابیفرامرز من در یگیم  یکنم اونوقت...تو ه یپوست کنده ..آخ من چه حال یقلفت
 نوش جونت! 
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 بلند شد و نگاه فرامرز را با خودش همراه کرد.. زی حرف و با تامل از سر م یب  برهان

 که! ینخورد  یزی_ کجا ؟ چ 

 و زد و گفت:  زدیم یرو یزی گر برهان

 !دیکار البرز باشه ..شا دی..من گفتم شارونی ب  ای_ از فکر البرز ب

 که برهان ادامه  داد: کردیمتعجب نگاهش م فرامرز

 الزمش داشته باشه  دیاتاق خوابم ببر بده باال شا یگوشه  لیوسا جمع کن..اون   ونار یا ی_ شامتو خورد

 ..پشت سرش گفت: هنگ کرده بود  با یو متفکر از فرامرز فاصله گرفت..فرامرز تقر  گفت

و   ریه  نیشامتو بخور خاله کجا  بود توا نی بش ایپسر ! ب ایب  ؟یدیگرخ هویشد    یعمو؟ چ ی_ آها
 ر؟؟ یو

 فرامرز بلند کرد..فرامرز صدا بلند کرد   یدستش را برا برهان

از صبح   ی..بسه هرچنهیش یلرزشم م یخربزه خورده پا ی..گفته باشم ، هر کستمی ! من باال برو ن نی_ بب 
 بینص یکرده ...خودت ببر بلکه ب یری! تو صورتم هواگ  اریبود؟ آها زان ی..اسمش چ کهی اون مرت

 ! ینمون

  یفرامرز را بشنود ..فرامرز اما ب یها یاز مزه پران یآنکه کلمه ا ی رفت ب یم ش ی با خودش پ برهان
 زد یوقفه حرف م 

خدا ازت    ؟یانداخت ادمی یغم ! هربار اومد تو بغلم احساس آرامش کرد..َاه َاه ..سر غذا چ یب  ی_ عل
 نگذره برهان! 

 

شده و   ری جمع  کرد و آن را پشت در گذاشت..شکمش س لونیغذا را داخل نا یکی ظرف پالست کژال
 گرفته بود.. یجان تازه ا
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رفت و تشکش را    واریبه پسرک خوش خوابش انداخت...لبخند زنان سمت رختخواب کنار د ینگاه
کودکش    یرختخوابها را رو یرو یتشک خواباند ، ملحفه  یرا رو اریپهن کرد..سپس زان  نی زم یرو

و   یبود دوران کودک یقشنگ یایاو انداخت..عجب دن یفرشته گونه  یبه چهره  یواز باال نگاه دیکش
وقت   چیکاش که انسان ه ی..اشدیکردن خالصه م یو باز دنی..تمامش در خوردن و خوابیال یخ  یب

سالش   کیآهسته...مثال هر  یبود با روند یدائم یُپرسه ا یکاش که دوران کودک  یشد..ا ینم بزرگ 
محال بود..انسان  ییای که افکارش ، رو فیح ی...ولشدی و لذتش ناتمام م بردی برابر صد سال زمان م

در زمان و   ت ی است...محدود رامونشیو سازگار شدن با جهان پ  صی نقا رفتنیخواه ناخواه ناچار به پذ
و نه سوار بر دستگاه به گذشته برگردد  تواندیندارد..نه م رفتنی جز پذ یچون چاره ا ردیپذی مکان را م

در چند مکان   ستیواحد قادر ن  یلحظه  کیبرساند . و در آخر در  ندهیزمان شود و خودش را به آ
 .. ستی ناچار شدنش کاف  یدو نقص برا نی داشته باشد و هم یکی زیحضور ف 

 

  یو زندگ  ن ی..درس دکندیرا مرور م  شی نشست و فکر کرد چه خوب درسها اری..کنار دست زان دیکش آه
 را..  یرا ، انسان و خدا شناس 

  یعالِم ب ی مرور کردن آنها چه سود ، وقت یرا بغل گرفت و چانه اش را به آن چسباند..ول   شیزانوها
آنها   یرو  اهی از جنس مخمل س یگذاشته بود و پرده ا شی باورها یهمه  ی پا رو یعمل بود..وقت 

 بود.. دهیکش

  یکژال که سرش م ها از خودش دور شده بود..از آنروز  نیاطرافش گرفت...چقدر ا یاز هوا یپر دم
 باورش نه!  یرفت ول

 .. دیو به سرعت از جا پر  دیافکارش کش یرو  یاهیخط س  لشیموبا ی برهیو یصدا

 و به اکراه تماس را برقرار کرد.  دیکش رونی رنگ باخته اش ب یمانتو بیهمراهش را از ج  تلفن

 _ الو؟؟؟

 انداخت:  نیمرد در گوشش طن ی دهیحق به جانب و ترس یصدا

 هان؟ یدیرو نم  یخوبه؟؟ پس چرا جواب اون لعنت ؟؟حالتیی_ الو دختر تو کجا
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 د یدر آغوش کش یضربدر ی را به شکل شی تشک پهن کرد و پاها یخودش را رو کژال

 !می رفت  یلو م زدمی خوب نبود..حرف م تمی_ موقع

 د؟ یکه نفهم  یزیچ نمی_پوفففف ! بب 

 !دهینفهم  یچیتخت..تا االن که ه التی_ نه ..خ

 ؟ یی_ تا االن ؟؟؟ مگه االن کجا

 به سوال مرد زد و خونسرد جواب داد: یکج خند کژال

 _ تو خونه اش!

 : دیطرف خط پرس از آن ادی ز دیسکوت برقرار شد..مرد باترد یا لحظه

 ؟ ییکجا قا یاالن دق، کژال راستش بگو  یدیم یمن باز یدار ای یگیم ی_ جد

 گرفت و جواب داد: یخند کژال شکل واضح تر کج

خبرا   نیندارن..نه از ا  یخودتن که آدما با عروسک براش فرق  نیهمه ع ی؟ نکنه فکر کرد  هی_ چ
ندارم..راست گفتم ، راسته راست..االنم درست تو   یشوخ گهیکس د چی..منم نه باتو و نه با هستین

تورفتم  ی دهیکه چطور شد با طناب پوس کنمی سرش نشستم و دارم خودم لعنت م یخونه اش ، باال
 توچاه!

کدومه ، چاه کجا بود؟! من از اولشم  ؟؟راهیزنی از کدوم طناب حرف م ؟یگیچرت و پرت م ی_ چرا دار
ازت خواستم  یک ..بعدشم منیقبول کرد  ی، ول  یرینپذ یار بوددادم..تو مخت  حی برات توض یهمه چ

 !نیهان؟؟ من فقط گفتم سرک بکش هم  یبر شی پ نجایتا ا

که افتادم به دردسر!  ینداد ادمی  دنی..راه سرک کشیچه جور ینگفت  یسرک بکش ول ی_ آره تو گفت
بگذره فردا بندو   ری بهت بگم که امشب به خ نمیکه باهات قرار گذاشتم..ا مونمی پش یچ نیاالنم ع

 و تو رو به سالمت !   ری بساطم جمع کردم زدم به چاک...مارو به خ

قرارت   ریز   یتونی! نمادته؟ی میبه چاک..ما باهم قرار کرد زنمی م ویچ  ی، چ نمیصبر کن بب یهو ی_ هو
همه   ریز  زنمیقولت منم م ر یز ینه؟! تو بزن  شهیم یچ ی کن  یکه اگه وعده خالف یدون ی...حتما م یبزن 
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  ک یتا تهش و ج یمون یم  یبه حقت برس یخوای! پس اگه میدست خال هی یمون ی و بعدش تو م یچ
 ! یزنینم

 د ییاز پشت خط دندان بهم سا  یحرص  کژال

 بمون!؟ یگی تو م افتادم  ریتو خونه اش گ گمیمن م ؟یگیم  یچ تهی_ تو اصال حال

  میبد یجا  دونمیم یتو ، ول  یشد که رفت ی چ دونمیدختر..منکه نم یکرد یرو اده یخودته...ز ری _ تقص
بهونه   ستی جات خوب ن یدیبمون بعد اگه د  یچند روز هی..ستیباشه خائن ن   ی..اون آدم هرچینرفت

جمع   لخبر دست او یکل  یتونیچند روز م نیخوب چشم و گوشت باز کن که تو ا ی، ول  رونی بزن ب اریب
بازم    یفالن یبگ یای ب نیکه بعد از ا کنمیم  تیراض  یجور ه ی،  یدونیکه خودت م می...بابت هر خبریکن

 برام کار جور کن! 

   یوقت کردیرا باور م   شیخورد..واقعا چطور حرفها یمرد بهم م  زی نفرت انگ یکژال از گفته ها حال
 آمد  یو زد و بند به وجناتش نم رقمه دوز و کلک چیبود که ه یمرد نییپا یطبقه 

 و زمزمه کرد:  دیکش  ییصدا یمورد آمد..پوف ب  یبحث از نظرش ب نیا ی ادامه

 کنم ، فعال!  دارشیخوام ب  یخوابه نم اری_ زان

 و تماس را قطع کرد.. دیاز کنار گوشش سر یجواب مرد نشد..گوش منتظر

بود و خدا   ی ..ذات یبود و نه فروختن یدن یکه نه خر یی..همان متاع گرانبهادادیآزارش م دارشیب وجدان
وجدان!؟   یب  یکه اطرافش پر شده بود از آدمها یزمان  کردی م یبا وجدانش همکار دیچرا با ی! ولیداد

 ی ب یهمه  یخدا  ،نبود! خدا  ییاو به تنها  یاو نبود..خداهم که فقط خدا یجهنم و بهشت که فقط برا
و بعد   دیدی را م یفرشته صفتان ! حتما جدال نابرابر او با زندگ  یهمه  یخدا نی بود و همچن وجدانها 

 .. کردیقضاوتش م 

..به پهلو ،  دیپتو خز ریمعصوم کودکش آهسته ز یتشک دراز کرد و با نگاه به چهره  یرا رو  شیپاها
 سرش اهرم کرد..  ری و دستش را ز دیرو به او دراز کش

  ییال ال شیو آهسته آهسته برا د یکش اریو گلگون زان دی سف یگونه  یرو  انگشت اشاره اش را پشت
 خواند 
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 دو انگشت مالش داد نیآمد و چانه اش را ب نییمتفکر از پله ها پا فرامرز

 : دیپله ها پرس نییپا  برهان

 شد؟ رفته؟ ی_ چ

گرفت و متفکر پشت به او  ی آهن یحرف سرش را تکان داد..برهان دستش را از نرده   یب  فرامرز
 .. دیچرخ

 کرد و پشت سر او گفت:  یآخر را ط  یپله  فرامرز

  بمیبه کفشش هست که ننه من غر یگیر هی! از اولشم معلوم بود ستین  ی_ بهت گفته بودم که موندن
 ..مارمولک ! ارهیدر م  یباز

 باال داد و گفت:  ییرش انداخت..فرامرز ابروپشت س  ینگاه  برهان

  دونمیسقف بودم م هی ریز شونی ک یمدت با  هیبرهان!  شناسمیآدما رو بهتر از تو م نی_ باور کن من ا
سرت کاله     ایتلکه ات کنن  خوانی م  ای یخوری پنهان دارن...المصبا جم م نشونیتو آست  ییچه ترفندا

 بزارن! 

 سبک کرد و از فرامرز فاصله گرفت..  یا نهیس برهان

بعد   یرود ول یسرو صدا رفته بود بدون آنکه خبر دهد!؟ شب قبل هم گفته بود م یجوان ب زن
 داده بود.. حی بود و فرار را بر قرار ترج دهیکه باز  با خودش به تفاهم نرس ایشده بود ،  گو  مانیپش

برهان ،  هم معما شد و هم خاطره! و  یچند ساعت  برا نیهرحال آمدن و رفتنش در عرض ا به
اگر مادرش با   یکرد..حت  یسرِخ برجسته را فراموش نم    یبا لپها ن یریوقت آن کودک ش  چیبرهان ه

 خانه شده بود نینقشه وارد ا

 برداشت و گفت:  اطی را سمت در ح  شی فکر قدم ها نیا با

 !امی_ به فرزانه زنگ بزن بگو امشب منم م
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 کرد  شیخند همراهاز پشت با لب فرامرز

 گه؟؟ یبچه ها رو ببرم دور دور د یدینم چی امروز سوئ  یعنی نی_ ا

 .. دیدر را کش یپشت به او لبخندش را پنهان کرد و شاس برهان

 ..ردی اش نشست و وادارش کرد سرش را رو به آسمان بگ ینینم باران نوک ب همزمان

 رفت که دل آسمان را شستشو دهد..پشت به فرامرز جواب داد: ی م یبود و باران بهار یابر هوا

 لی زودتر از موعد مغازه رو تحو کنهی قبول م نی زنگ به صاحب مغازه ات بزن بب هی_ تو اول برو 
 برو دور دور کن! یهر جا خواست ریبگ نی ماش ای..بعد بیبد

 ارش فرو برد..شلو بی را در ج شی و جفت دستها ستادیا اطی وسط ح لغوزیو  کهی  فرامرز

 در را باز کرد و فرامرز پشت سرش زمزمه کرد:  برهان

 جناب بودم !  شی_ بعلهههه! فقط منتظر فرما

فرمان رفتن  شیو به گام ها  دیاما ، همانجا مقابل در خشکش زد...فرامرز ابرو در هم کش برهان
 بعد کژال ساک به دست جلو آمد و گفت:  یداد...لحظه ا

 _ رفتم ساکم آوردم! 

و    دیاز سر راهش کنار کش یدر آغوشش در خواب ناز فرو رفته بود..برهان با تان   اریبود و زان   ریز  سرش
 چشمان فرامرز از تعجب گرد شد.. 

 ستادیو خجالت زده قدم داخل گذاشت و همانجا مقابل در ا ریسر به ز کژال

 !کنمی کنم..بعدش خودم زحمت کم م دایکار خوب پ  هیتا  خوامیز مهلت م _فقط چند رو

 زمزمه کرد . یدار یمعن یدر هم قالب کرد و" بعله " نهی س یرا رو ش ی دستها نباریا فرامرز

 رفت..  یرقمه رفتار مظلومانه اش تو کت فرامرز نم  چی و ه  زدیو اساس مشکوک م هیزن از پا نیا

 گفت:  بردی م شی پ اری گرفتن زان  یدستش را برا نکهیضمن ا برهان
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 بود به زهرا خانم بگو! ی..هرکار میگرد  یزنگ اول...من و فرامرز  شب برم   ۲_ پالک 

 تکان داد...برهان کودک را از آغوش کژال گرفت و به فرامرز گفت:  دییفقط سرش را به تا کژال

 .. اریرو بردار ب  ی ن یزحمت اون س  ی_ ب

 ..به سرعت نگاهش را به زن جوان داد و دوباره گفت: ندینشد عکس العمل فرامرز را بب  فرصت

افته ،  یبهم نم ...احتماال کارت  ینیگذاشتم تو س تمیزی ...کارت وی_ فرامرز برات صبحانه آورد ، نبود
 اگه افتاد شماره تو کارتم هست! یول

 بود دهیخشک   اطیوسط ح ری مات و متح فرامرز

 و رو به فرامرز گفت:   دیبه کمر کودک کش یدست برهان

 !گهی ..برو دیکن یمن نگاه م یستادی_ پس چرا وا

 یهمه  یداد...کژال متوجه  رونینفسش را ب  یحرص تی بهم خورد و درنها یفرامرز چندبار یلبها
 برسد... جهیتا به نت کردی تحمل م یاو بود ، ول یواکنش ها

پله ها را به زن جوان نشان  ریدست مس یو برهان با اشاره   دیغرغر کنان سمت ساختمان چرخ فرامرز
 داد...

 پله ها برهان گفت:  نییو راه افتاد...پا دیساکش را چسب  یدسته ها ریسر به ز کژال

 !ی..جلوتر  برو که دُر باز کن  ارمی _ من بچه رو م

در تو برد و  آهسته به  یحرف گوش باال رفت...برهان ابتدا سمت ساختمان رفت ، سرش را از ال کژال
 فرامرز گوش زد کرد: 

ثابت   یزی زن فعال به ما پناه آورده ..پس تا چ  نیگفتم فراموش کن...ا شبیکه د  ی_ خواهشا هرچ
 ! ؟یاک نهی ازمون بب یعکس العمل چی ه ادخوینشده دلم نم

 : دیگردن کج کرد و فرامرز غر یرو  یسر نانیاطم یبه دست وا رفت..برهان برا  ینیس  فرامرز

 !گهیشام د یحساب امشبم شام ب نیشانس...با ا یِبخشک  یعنی_ 
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 ...آهسته آهسته پشت کودک را نوازش داد و گفت: دیخند برهان

 ! امیخودم م  رمی گیمن برو ، من شب اسنپ م نی_ نه شام امشُب که بهم نزن..فقطططط...تو با ماش 

 آمد و گفت:   شی از گل فرامرز شکفت ...لبخند زنان پ گل

ه که بچه ها  به فرزان زنمیبه مستاجرمون ، بعدشم زنگ م دمیم نویپسر خوب..پس منم ا ی_ حاال شد
 رو آماده کنه! 

 از سر راه او کنار رفت و تذکر داد:  برهان

 نره!  ادتی_ زنگ به صاحب مغازه تم 

 انداخت و بامزه گفت:  شی را نوک پا ش یصندل ها  فرامرز

 ارباب!  زنمی_ اونم م

 رو ببر!  ینیصبر کن اول من برم ، برگشتم تو پشت من س پس

 د یدرجا متوقف شد و سمت او چرخ  فرامرز

 _ آخه چرا؟ 

 !کنهی وحشت م نهی _ چون دوتامون باهم بب

..برهان  دی را درهم کش  شیرا بهم جمع کرد و اخمها شی لبها یعصب  یهمه مالحظه کار نیاز ا فرامرز
 تفاوت و خونسرد از کنارش گذشت  یاما ب

 

به اطراف اندخت..هنوز   یخواباند و دست به کمر نگاه  یمتر ستیرا وسط اتاقک ب  اریزان کژال
 آمد.  یبود و اتاق دست نخورده به نظر م  واریکه شب قبل فرامرز آورده بود کنار د یلیوسا

  ینیسمت در رفت و س اطی...بااحتدیکش رونیبه در خورد و کژال را از حالت آماده باش ب  یا ضربه
 صبحانه را از دست فرامرز گرفت. 
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فرار از نگاه او سرش را   ی..کژال برادیکش یرو م   ریو با نگاهش ز کردی اخم و تخم م بیجوان عج مرد
 برد و آهسته تشکرد کرد. ریز

را وسط   ینیپشت در بسته ماند...کژال س یبا کنار پا در رابست و فرامرز با سماجت چند لحظه ا او
واقعا سرسخت و چموش   یک ی نیدرشت مرد را از پشت در نظاره کرد...ا ی هیاتاق گذاشت و سا

بود  هراه داد مشیاو را به حر یبه راحت نکهی..ااوردیبود..هرچند که سر کار آن مرد مرموز هم در نم 
 کرده بود. ری مجهول بود و ذهنش را به شدت درگ یهنوز معادله ا

  شیخانه پ نیدر ا یادی ز یپس داد...احتماال داستانها ی شد کژال نفس راحت ب یفرامرز که غ ی هیسا
 . کردیچرب م ی اری حوادث بس یتنش را برا دیرو داشت و با

دو   یزد و رو یزد و به پهلو شد..کژال به رفتار پسرک خوش خوابش لبخند یدرعالم خواب غلت  اریزان
 .کردیرا به مرور زمان واگذار م  زی همه چ دیاجز صبر کردن نداشت و ب یزانو بلند شد..فعال که کار

صبحانه   ین یراحت و مناسب سر س  یرا َکند و سپس با لباس شیشروع ابتدا لباس ها یبرا
نکرده بود و با وجود آن همه مهمان بازهم تعارف کرده بود   یهم ، کم لطف  رهی نشست...البته که ن
  بتشکل ثا نیرا تا آخر برود ، تا آخر هم به هم راه نیگرفته بود ا میکژال تصم یکنارشان  بماند ..ول 

 کرده بود.  یهم مخف  رهیاز ن  یرا حت  نجاینشود آدرس ا یدچار تزلزل و نگران  نکهی ا یماند و برا یقدم م

 زبانش مزه کرد.  ر ی کره و عسل ز ی لقمه

به  یباز نیا انی سوت پا اینبود... یکه رنگ  یاهیزنگ...باالتر از س  یزنگ ایروم  یروم   ایهرحال  به
 یو مانند  همه  خوردیشکست م ایو  کردی را ترک م  یباز  نیزم روزمندانهی و پ شدینفعش زده م

 لبتهو ا د ی...و شاکردی اول و از نو شروع م یسر خانه  گشت یکه پشت سر گذاشته بود برم ییروزها
به نقشه   یخانه پ نیا رکیزبود که صاحب مرموز و  ادی نداشت...امکانش ز یراه برگشت  نیکه ا دیشا
و با   دیبوس ی را م  شیزندگ یهمه   دیپنبه شود..و آن وقت بود که بااو ببرد و تمام آنچه رشته است  ی

 . کردی م یآن خداحافظ 

 نگاه انداخت و مو بر تنش راست شد.  ارشیتاب سمت زان یدر دهانش ماند...ب لقمه

به خطر   ی زیکودکش قبل از هرچ یافتاد زندگ  یاو م یبرا   یبود و اگر اتفاق ارشی زان  شیزندگ ی همه
 شد؟؟یچه م ارش یافتاد..واقعا بعد از او عاقبت زان یم
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  اریسر زان یبلند شد و دو زانو خودش را باال ینیس ی اراده از پا یباال رفت..ب   یقلبش به آن ضربان
 .دیکش

و ترس به دلش راه    کندیم تش یدر هر حال حماحسابش گفته بود نگران نباشد..گفته بود   طرف
به   زیسرو ته از همه کس و همه چ یب  یایدن نیزن تنها بود که در ا کی..او دی ترس  یندهد..اما او م

 د یترس   یشدت م

 ینبود..ا شیب  یکابوس نهایا یکاش همه   یو مادرانه به خودش فشرد...ا دی را به آغوش کش اریزان
سه نفره   ی..همان خانواده دی دیو باز خودش را در آغوش خانواده اش م کردی کاش که چشم باز م

..در کنار آنها خوشبخت بود ، حس و  دادیم حی ترج یحال  شانیو پر یآوارگ نیمرز را به ا یدرآن سو
 " تجربه نکرده بود.. ایدر کنار " ور یکه حت  یحال

 یباورها یکرده بود..دروغ گفته بود و با دروغش همه   هم در حقش ظلم  اینم برداشت..ور چشمانش
 او را خراب کرده بود.. 

که حاضر بود به  نشی ری..پسرک شاری..اکنون او بود و زان دیگونه اش کش یدستش را رو پشت
 ..ستدی با ایخاطرش مقابل تمام دن 

صبحانه را   ین یس لی م یگذاشت و ب  نیزم  یرا رو  اریحواسش را جمع کرد..زان  ارینق و نوق زان یصدا
 پس زد 

 

  کردیم ییرایفرزانه را برداشته بود..فرزانه خوش رو پذ یفرامرز و بچه ها خانه  یبود و سرو صدا شب
رفتند...محمد اما کنار برهان نشسته بود و مانند   یفرامرزشان باال م ییو بچه ها از سرو کول دا

فرزانه و   نجابتکه در هر صورت با قناعت و  یریبخور و نم گفت ، از حقوق  یاز کار و بارش م شهیهم
 رفت.  یم  شیپ  ضیو کج دار مر بردیرا راه م ش یخودش چرخ زندگ  یمردانه  یها استیس

 ی...محمد مرد دست و دلبازگرید یاما تمام مدت گوشش با محمد بود و فکرش جا برهان
  رشیبکند..فقط گ  یدل بزرگ کار نیا یبود..دستش تنگ بود و دلش بزرگ و برهان در فکر بود برا

  لی و متحد تشک بزرگ  میت  کیدر کنار محمد  دادیو دست به دست او م  کردیم یفرامرز بود..اگر همکار
 شدن و ضربه زدن به آنها را نداشت.   کیالبرز و امثال البرزهم جرات نزد گریقدر که د یمی..تدادیم



 آوازه

74 
 

و افکار برهان را پاره کرد..برهان لبخند به لب   را مقابل مردها گرفت ییچا  ین یخوش رو س فرزانه
 ی، اول استکان چا دیپاش  یهمسرش لبخند م  یبه رو نکهیا نی به خودش داد و محمد ح یتکان 

 خودش دست دراز کرد..  یبرهان را برداشت و بعد برا

 رفت صدا بلند کرد:  یسمت فرامرز م  نکه یاز هردوتا تشکر کرد..فرزانه ضمن ا برهان

 داداش ما بکن! نیبه ا یحت ینص  هی یینجایحاال که ا گمیله م_ پسر خا

 دیکش یشد و دست از باز زی ت یفرامرز به آن  یها گوش

 ؟یدیما د یبرا  یباز چه خواب ؟ی شده آبج  ی_ ها ؟ چ

 کرد و بلند گفت:  یاخم قشنگ فرزانه

 ، الاقل شما بگو بلکه گوش کنه! برهی _ از ما که حساب نم

 فرزانه استکانش را برداشت  یبه لبها  قیبا نگاه دق  فرامرز

گوشه ، نه  هیطور تک و تنها افتاده   نی...باور کن شبا از فکرش خواب ندارم..همگذرهی_ سنش داره م
 !ی، نه ثمره ا ی،نه بچه ا یزن

 د یداد و سمت برهان چرختکان   ییکرد..فرزانه ابرو زیخواهرش چشم ر یبرا  فرامرز

..واال اگه مادرم بود  شهیم دیموهاش داره سف یک ی یکی.. گهیو پنج سالشه د ی؟ س گمی_ دروغ م 
 سرو سامون بمونه! یسن ب نیتا ا ذاشتیوقت نم  چیه

 برد ری زد و سرش را ز یدار یلبخند معن  برهان

 که... شهییبگم ! اگه فقط منظور به تنها ی_ چ

 وسط حرفش و گفت:  دیفرامرز پر هوی

که نه اون تنها باشه نه   کنمیم شی خدا ، کلفت یبنده  نی ساله هوار شدم سر ا هی ...االن ی_ واال گل گفت
 من!
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داد ، فرزانه با   یشتریفرو رفت..برهان به لبخندش طول و عرض ب نیسنگ  یحاضر در سکوت جمع
 به عقب برگشت و تشر زد:  ضیغ

 _ فرامرززز؟؟؟ 

 اما قصد کوتاه آمدن نداشت و پرو پرو افسار کالم را در دست گرفته بود زفرامر

، ارواح خاک مادرمون بزار خوش   مای شب دور هم جمع شد هیخانم   یآبج الیخ  ی_ جاِن فرامرز ؟ ب
 .  میباش

  شیموها یپس داد و پنجه ال یو بغ کرد.فرامرز نفس  دی دندان کش ریبه دست لبش را ز ین یس فرزانه
 برد 

  تایبه آز یبرس  یکه بر نهیحرفا ا  نیاگر منظورت از ا ی! اصال حق با شماست، ولدیخب ببخش یل یخ_ 
 رم ینم  یک یبزارم سراغ اون  ابونیسر به ب یزن ی..من اگه از ب  یبگم که کامال دراشتباه دیبا

 _ چرا؟؟ 

کرد..بچه ها مظلوم کنار دست فرامرز نشسته بودند و انتظار   زی فرزانه نگاه محمد و برهان را ت یچرا
فرامرز باال روند..فرامرز   ییاز سرو کول دا یباز یادمه  یبحث نامفهوم تمام شود و برا   نیا دندیکشیم

 در جواب خواهرش گفت: 

  ستین شی اظهر من الشمسه...محرم و نامحرم که حال  رادش یو ا بیع گهی_ چرا نداره خواهر من!؟ د
کنه بلد    روی تخم  مرغ بلده نم ه یتو بگو  یعنینداره... ت ی گرم زن مین  یبماند ! سر و تهش بزن نی، ا
 مرده به خدا! ی...ننه اش نباشه از گشنگستین

 را گرفت... شی کرد و رو یآورد..فرامرز اخم  شیرفتار فرامرز را به رو یو زشت دیلبش را گز فرزانه

 از آن طرف گفت:  محمد

کردن  ی...آشپزکنهی م یبگو که از خودمونه...بگو که مادرش چندساله داره از پدرت سرپرست نمیا ی_ ول
گرفت و شد   ادیبه مرور   یبلد نبود ول یچ یه لشیاوا آقا فرامرز...فرزانه ام ستی ن ی مهم زیام چ یلیخ
عامل به اون   دتکه اول خو یه شرطداد ب ادشی شهیپا کدبانو واسه خودش...محرم و نامحرمم م هی

 ..یباش 
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 محمد لبخند به لب برهان و فرزانه نشاند..فرامرز چشم درشت کرد و معترض شد ی طعنه

 _ ااا..محمد توام ؟ بابا دمت گرم! 

 خورد و چهار زانو نشست  یدیلبخند زنان رو به جلو خم شد..فرامرز تکان شد محمد

 مشکل  دارم..  شنهادیپ  نیکال با ا من ه؟یچ  یدونی_ آقا اصال م

چانه قالب کرد که  ری را ز شیزانو ها اهرم کرد و پنجه ها  یشده بودند..فرامرز آرنجش را رو قیدق همه
 راحت باشد 

 هیچندسال  نیتو ا ایآ یول  کنهی م یساله داره از بابا نگه دار نیکه رباب خانم چند ستمین نی_ منکر ا
 یزیچ هیبابا رو گرفته؟ فقط  یبار سراغ دوتا بچه  هیبار گفته فرامرز ، فرزانه خرت به چنده؟ 
داره جمع کنه دور   ل یفک و فام ی سر تا اون سر اتاق ، هرچ  نیبلده..هفته به هفته سفره پهن کنه از ا

به حساب   وقتا اصال  نجوری...امیندار ی؟ اصال وجود خارج میکاره ا یوسط ما چ نیهم..حاال ا
دستش کل   رهیگیم  پوریش هی...افتهی شب بابا آب دماغش راه ب هیخدانکنه که  ی، ول  ی...ول میاینم

.. میخودمون جمع و جور کن  دهیکه فرامرز بدو که بابات از دست رفت...اصال اجازه نم کنهیکشور خبر م 
کم   شی حاج  بیاز ج ترسهیو داروئه که م تی زیقرون دوزار پول و هیهمون  ه؟؟یحاال علتش چ 

خودش و دخترشم که   هی...خاصه خرجالیواو شدیداره که اگه نداشت م  مهیشه..حاال خوبه بابا ب 
 دهی..هربارم که مارو دکنهیبماند..چند ساله که حقوق بابا رو زده به نام خودش و خرج دخترش م

 اشکش دم مشکش بوده..

 بود گفت:  ادهستیهمانطور که سر پا ا فرزانه

 دوست داره!  یلیرباب خانم تو رو خ  ی_ ول

 ! شیری تو بگ دمییفقط زا گهیم نهی بی_ آره جون خودش..تا من م

 _ فرامرززز؟؟ 

 یزی لب غرغر ر ریداشت...نگاهش را از فرزانه گرفت و ز یفرامرز را در پ  زیر ی فرزانه خنده  اعتراض
 کرد. تایپشت رباب و آز

 فرزانه را خطاب قرار داد:  ییرای از آن طرف پذ محمد
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 قصه سر دراز دارد.  نیکه از قرار ا نی بش ای _ فرزانه جان حرص نخور ، ب

 به دست کنار محمد جا گرفت..  ینیو س  دیکش  یپوف فرزانه

..بعد رو به جماعت چشم دیرا کش  ثمیگوش م یو سپس به شوخ دیکش الدی به سر م  یدست فرامرز
 کرد و گفت:   کردندیم پچ پچ مکه باه یانتظار

 بگم؟؟ یچ هی_ 

 و لبخندش را پنهان کرد  دیدور لبش کش یسرها باال آمد..فرامرز دست ی همه

که  نیار ی رو ن تای! اسم آز کیدوتا خواهش دارم.. یول ستین  یحرف نیبدبختم کن نیخوای_ اگه م
 !کنمی که خودم هرشب دارم ارشادش م دیارشاد من نکن ی، دو! برهان واسطه  کنمی م یبد قاط   نباریا

به  یکرد..فرزانه چشم غره ا  ر ی اش را در گ نهیس یشد و خنده قفسه  دهیاراده کش یبرهان ب یلبها
 قالب کرد  نهیس یرا رو شی به او دستها رهیفرامرز رفت و محمد خ 

 م؟ یکار کن ی_ خب پس خودت بگو چ

 فرش سر داد و گفت:  یخودش را رو یداشت..کم یفرامرز را در پ جانیمحمد ه سوال

 .. میاول رو مخ برهان راه بر ن یای شد..از نظر من ب نی_ آهااا!! ا

 گفت:  طنتی چشم درشت کرد..فرامرز با ش یبه آن  برهان

  طشیباشه اول نوبته اونه..دوما که شرا  میاز من بزرگتره و نوبت یچرا ...اوال که پنج سال گمی_ حاال م
 !گایجوره هاااا..در حد الل  گمیجوره ! جوره که م

 به او  تی اهم یکرد..فرامرز ب زی چشم ر برهان

 با انگشتانش شروع کرد به شمردن! 

..هم دستش به  هیعال شیداره..هم کار خوب داره..هم وجه اجتماع نی_ هم خونه داره..هم ماش
 استخواناش دراومده ، هم.. یسِن پدر ژپتو شده و ناله  ..هم سنشرسهیدهنش م

 _ فرامرززز!؟؟ 
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و   دیفرامرز خط و نشان کش یاعتراض فرزانه ، فرامرز را ساکت کرد..برهان با چشم برا یصدا بازهم
 فرامرز پرو پرو گفت: 

 کردم!  فش ی_ فقط اخالق نداره که اونم حله! دو سوته خودم رد

به صورتش  یفت و محمد شرمنده از رفتار زشت برادر زنش دستگر یزی پلک برهان نبض ر ریز
 گفت:  الیخ   ی..فرامرز اما بدیکش

 !مونمیم نجایخونت حالله فرامرز ! آقا من امشب ا یعنی_ آخ آخ..

  نیاز روابط ا یکرد..هرچند که همگ یبه برادرش کرد و از برهان عذر خواه ینگاه سرزنش بار فرزانه
آداب.اگر چه  یمعلِم مباد نی هم یمحمد معلم بود و فرزانه دست پروده   یدو با خبر بودند ، ول

  یکرد..حتی آنهام  عیرا خواهان و مط  یادب و نزاکتشان زبانزد بود و ملت ینداشتند ول یماد هیسرما
 کردیمودب بودند که فرامرز اعتراف م یبه قدر شانیها  طنتیش یهم با وجود همه  الدیو م ثمیم

 مو از او به ارث نبرده اند.. کی یحت

 درهم برهان انداخت و گردن کج کرد:  یسمت اخم ها ینگاه مین  فرامرز

 حناق شد جفتمون خفه کرد! یدید هوی ..ستایخوب ن  ادمیضبط روشن کنم ؟ سکوت زاون گمی_ م

 کرد.. یزی چشمش پرش ر یو گوشه  دیفرمون سر ی برهان از رو انگشتان

 : دیرفتم و برهان غر ستمیسمت س طنتی فرامرز با ش دست

 _ بزار ساکت باشه !

کلمه حرف زدم ، آدم که نکشتم اون  هیشده ؟  یاخالقت..حاال مگه چ نیمارو با ا ی_ اه بابا توام کشت
 واسم!  یسکوت گرفت یتو هم روزه  یاخماتو کرد

 تند برهان تکرار شد و در جوابش گفت:  نگاه

  یندار ی..واقعا که دوم یطلبکار زمیچ هی یفرامرز..پاک آبرومو برد ادهیروت ز ی لی کلمه ؟ خ هی_ فقط 
 !شناستتیکه فقط خدا م ی هست یزیچ هیبشر...

 د یرا بهم کوب شیکف دستها یو پر انرژ دیسکوت کش نیرو ا یفرامرز خط بطالن  یخنده  یصدا
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به  ولی ا یعنی...یتو خمار نی بحث جمع کردم که همتون موند یجور هی؟   یمن حال کرد_ جان 
 نامعلوم! یا ندهی آ یبه سو شیو پ شمی به ر نیرو بسته بود تای آز دمیجنب  یخودم..نم

  یکش یرو م گهید یک ی یخوام چرا پا ی بگو نم  شیخوایخنده داره ؟ خب نم نمی_ هه هه هه بانمک ! ا
 فرامرز را تکرار کرد:  یو کالفه  جمله   یوسط ..سپس حرص

 !کنمیم فشی_ فقط اخالق نداره که اونم حله..دو سوته خودم  رد

بود که از   یساعت مین  بای را عوض کرد..تقر نیماش یگرفته  یفرامرز حال و هو یخنده  یصدا بازهم
ادبش   یرد جوان رفته بود بلکه کم به جنگ م  شیفرزانه خارج شده بودند و برهان با اخم ها یخانه 

تالشش را   یبود..پس همه  زار یادب شدن نداشت...از سکوت هم به شدت ب الی کند..اما فرامرز خ
 در هم برهان را باز کند   یتا اخمها کردیم

گفتم  تو کوتاه   یزیچ هی..حاال منم گهیقبول کن د یباشه..خب اخالق ندار نیواقع ب  دیآدم با نی_ بب 
 ینجوریفقط ا میفکر کن  ای!...اصال..اصال ب نی، خود ستنین بهی ..بعدشم فرزانه و محمد که غر ایب
اسم  گهید خواستمیچطوره ؟ هان؟ باور کن برهان تو اون لحظه فقط م خودم نجات بدم  تونستمیم

 بحث خاتمه بدم!  نیا تا کردمیبند کنم م تلری، شده بود به ه یرباب و دخترش نشنوم..تو که سهل

 لب برهان به اکراه باال رفت  ی گوشه

 !ادنیو مادرش از سرتم ز  تای؟! حقا که همون آز  یاوردین  ریمن گ واریکوتاه تر از د یواری_ و د

 _ بر منکرش لعنت!  

 برهان داد لیتحو  یضیو لبخند عر  گفت

 : دیتکان داد و نگاهش را گرفت..فرامرز بالفاصله پرس  یفرامرز سر یبه سر خوش برهان

 _ حاال ضبط روشن کنم؟

 _ نه!

 د یبنش شی قاطع و محکم برهان باعث شد لبخند فرامرز جمع شود و محکم سر جا جواب

 بعد تحمل نکرد و با همان لحن بغ کرد گفت:  یا لحظه
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غافل اومده کل خونه   ریاز غ  یکیه ک ادی خونه بعدش کاشف به عمل ب میکنم من ! بر ی_ آخ که چه حال
 یواسه من کالس بزار..ه ی..حاال ه هیدنید افتیکه اون لحظه ق یرو جارو کرده با خودش برده..وا

 ..دارم برات آقا برهان! ری نگ لیتحومن

 نگه  دارد..آهسته زمزمه کرد:   یگرفت تا لبخندش را مخف یرا به باز شیلبها برهان

 آره؟  یخندی غش غش به برهان مو  یشی_ بعدش تو خوشحال م

 !ارم ی محله رو به وجد م ی دستم نصفه شب رمیگی تنبک م رهی..داری _ نخ

  یچشم ر ی ..فرامرز زکردی م فیدو جوان را تلط نیب نیسنگ یبرهان بود که فضا یخنده  یصدا  نباریا
 به برهان انداخت و برهان زمزمه کرد:  ینگاه

تا خونه   کردمی ات م ادهی جا پ  نیوگرنه هم ستین یچ ی ته دلت ه دونمیکه م فی..فقط ح فی_ ح
 !یگز کن  ادهیپ

 : دیکرد و پرس  یفرامرز بهم جمع شد..برهان نگاه منعطف تر یلبها

 ؟یگفتن ندار یبرا ی_ حرف 

 _ ضبط روشن کنم؟ 

 _ نچ!

 خونتو دزد ببره!  کنمی_ پس همون دعا م 

 به او نشست  لیبه تنش داد و متما  ی...فرامرز حرکتد یخندی م زیر  زی ر برهان

تو  ی؟ از صبح گشنه و تشنه ولش کرد یدختره خبر دار نیتو اصال از ا نمیبرهان ! بب  ی شوخ ی_ب
فرامرز درست باشه و دختره با نقشه نفوذ کرده  یدرصد حرفها هیممکنه  یبا خودت گفت چیخونه ه
 داخل؟

 اد: گرفت و جواب د  یخونسرد نفس  برهان

 _ خبر دارم..به زهرا خانم سپردم هواشو داشته باشه!
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به کنار ..تو که  نیبرادر من ! حاال ا  ای...کوتا بستهیکه مدام پشت پنجره وا کارهی_ آها..زهرا خانمم ب 
داشته   یکه دوتا جوون عذب هستن ممکنه چه عواقب ی  تنها تو خونه ا ِزن هی ی گینم ییمثال مرد خدا

 باشه؟ 

 هان به سرعت برگشت و رو به او گفت: نگاه بر رنگ

اون طبقه مستقله ،  یمن از خودم مطمئنم..در ثان ی..ولیاین  یتونیم ی_ تو اگه به خودت شک دار
دونه بود که دادم دست خودش ! و تهش   هیفقط  دشمی نداره..کل نییپا یبه من و طبقه  میربط چیه
  شوجود  لی دل نکهیبود..هم نینذاشتم..علت مهمش هم ان یجهت زهرا خانم در جر یو ب  خودی ب نکهیا

 بشه!  دیینفر تا هی یخونه برا نیتو ا

 ! استیخوب و بد دن یو ترازو زانی _ آها..و زهرا خانم م

 : د یکرد و غر یزی برهان حرکت ر فک

نزن...زهرا   خودم یبخواهشا حرف   ی اون طرف..ول  ای مدت ن هی ی_ گفتم که ، تو اگه به خودت شک دار
که نبود من دلم خواست به اون زن پناه بدم...اون لحظه حس   کسم  چی..اصال هگهیهرکس د ایخانم 

اومده بود  جلوکارممکنه ! حاال اگه به قول تو تو زرد از آب دراومد و با منظور  نیبهتر نیکردم که ا
 چطور جواب رفتارش پس بدم  کنمی فکر م گهیبعدش د

  دهیعق  رییتغ  هویشد   ی..چکنمیسر البرزه و دست و پاش قطع م ریز  یگفتیم شبیو که تا د_ نه بابا..ت
 ها؟ ؟یداد

البرز    انی باشه ، آخرشم گفتم جر ادتی!که اگه خوب  دی_ من اشتباه کردم باشه؟ بعدشم گفتم شا
 راحت شه! خوبه؟  التیاشتباه کردم که خ گمیبازم م کنهی نم  تیراض نیفراموش کن ..حاال اگه ا

 حق به جانب گفت:   فرامرز

زرنگ باشم  ی لیبکن..من خ یکه دوست دار یبرداشته ! اصال به من چه ! هرکار می_ خب بابا چه دور
 که باد نبره!  چسبمی کاله خودمو سفت م

 گفت:  تی با جد برهان

 کاره!  نیبهتر  نیاهلل ! ا کی _ بار
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 !  تونمینم ی_ ول

بعد رو به برهان ادامه  یپس داد ، لحظه ا یچسباند ومتفکر آه شهیدو کلمه آرنجش را به ش نیا با
 داد:

..منم که کنهی تکرار م ی، ه گهی م ینکش ، ه  شیرو پ  تایدختره آز نیحرف ا گمیبه فرزانه م ی_ ه
 !شمیم مونیبعدش خودم پش  گمی م  یزیچ هیزبون المصب ندارم ،  نیکنترل ا

 زد  شخندین  ی تیعصبان انی م برهان

 ؟ی_ االن عذاب وجدان دار

 : دیرا بهم جمع کرد و به دفاع از خودش نال   شیلبها فرامرز

باشه ناموسه..اصال به من   ی...هرچستین زایچ نیکنم..اصال تو مرامم ا بشیخوام تخر  ی_ باور کن نم
که  گهیم نقدری...اشهینم  الیخ  یازون طرف فرزانه ام ب یداره؟! ول  یو چه رفتار  کنهی کار م یچه  که چ

بابام   یخونه  گ..چند ساله رنگمیدارم م  یکه چ دونهی..بابا من دلخورم..خودشم خوب م شمیم زی لبر
بوده ،   یو مشکل بوده فرامرزم بوده ، هروقت که خوش یگرفتار رو ی..هر وقت گ دمیند یدرست حساب 

 ! ستیدختره ول کنم ن نیکرده رو ا دیاوصاف کل نیچند ؟حاال با ا لویفرامرز و فرزانه ک

 گرفت  ییصدا  ینفس ب برهان

 ؟یآبروش ببر دیبا  ی_ حاال چون دلخور

  تیگفتم واقع یحوصله ندارم..بعدشم هرچ  چینرو پا ِممَبر که ه گهید ی کی_ من؟ تو روخدا برهان تو 
خودمون گفت..همون دفعه که  ی! ازون گذشته تو رو لکسهیچقدر آزاد و ر شیدیداشت...خودت که د
  نی! همچ ن، باور ک رمی میم یبابا گفت من اگه مامانم نباشه از گشنگ دنید م یبا فرزانه و محمد رفت

  مروین هیسالشه هنوز  یس شه؟ی... مگه مدمیکه من هنگ  برمی با خودم م یراحت گفت مامانم سر جهاز
 کنه آخه؟ یشوهر دار خوادی چطور م ستیبلد ن

 در جوابش گفت:  برهان

  یدونی...م شدیبنده اش رو کنه که سنگ رو سنگ بند نم  تیواقع یخواست همه  ی_ اگه خدام م
  یکن ی..داغ که میدینم تی اهم اتیی جز نیکه به هم شهی شروع م  نجایمشکالت تو از ا ی؟ همه  هیچ
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  یشی..بعدش که ساکت مستی کسم تو اون لحظه برات مهم ن چی...آبرو و اعتبار هیگیم یهمه چ
زبونت چاره   نیا ی..براخورهی ...برادر من ! نوش دارو بعد از مرگ سهراب به درد نم یری گیم دوجدان در

  ی؟ اشکال  ستیجور ن  ارتی، با مع یخوا  یحرف دلت بزن..دختر مردم نم نی، برو بش  یکن...دلخور
  ین و دهنت باز ک یچشمت ببند  نکهیا ی. ول میخور یگو به درد هم نم مرد و  مردونه ب نینداره ، بش

 .. ستیاصال درست ن

 لبش ضرب گرفت ...چند لحظه بعد گفت:  یو با پشت انگشت رو  دیکش یپوف فرامرز

 ضبط روشن کنم؟  یزاری _ حاال م

 سمتش انداخت و فرامرز در جواب نگاه او گفت:   یپر معن  ینگاه  برهان

 !میای درب یحال و هو نیرو بلکه از ا ی..بزن اون کوفتدمیمنم شن  یحرفاتو زد_ وا بده داداش ...

ها   حتیحرفها و نص  یهمه  ی...درصد ماندگارشدیها درست نم یسادگ نی بشر به ا نی! ا ریخ نه
 گرفت  ی را از سر م یاو فقط چند لحظه بود   دوباره همان رفتار قبل  یرو

 

گذشته بود   مهیبزرگ اتاق کشاند..شب از ن  یِ در ، زن جوان را تا پشت پنجره  یچرخش لوالها  یصدا
اندازه ساکت بود   یمحله ب نیهول به تن کژال انداخته و خواب را از چشمانش ربوده بود..ا ییو تنها

دو   استقابلپنجره به  یرا کنار زد و از گوشه   یمیقد یاطلس ی..پرده زیو سکوتش به شدت وهم انگ
 ان رفت.. مرد جو

لب کژال  یرو  یشِب ساکت ، لبخند کمرنگ  مهیپر و سر و صدا وارد شد و تذکر برهان ، در دل ن فرامرز
فکر   نی ساختند..با ا یسقف چه داستانها که با هم نم کی ری کامال متفاوت ز تینشاند..دو شخص 

انگشتان  یباال رفت و پرده به سرعت از ال یبرهان به آن   ز ینگاه ت نیح  نی، در هم دیکش  ینفس راحت
به  اطیوسط ح ی..برهان کم دادیزن جوان م یداریخبر از ب نیکژال افتاد...برق اتاق روشن بود و ا

..او سمت ساختمان رفت و  دیکش  ری سبک کرد و نگاه متفکرش را ز یا نهی، سپس س ستادینظاره ا
 کژال کنار دست پسرکش جا گرفت. 
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  ییها بهی...غرکردندی اراده قلبش را آرام م ینمودند و ب  یبودند آشنا م  بهیل که غرحا نیمرد در ع  دو
روزگار به کمکش آمده و  یوانفسا نیچشم داشت پناهش داده بودند و در هر صورت در ا یکه ب

 دستش را گرفته بودند..

سوهان روحش شده بود  یگریزد یاز هر چ  شتریب  یفیو بالتکل  کردیم تشیاذ ی هم کالم یو ب  ییتنها
لبخند زد..سپس پشت   شی انداخت و مادرانه به رو اریبه زان  ینگاه نی جدال سنگ نیا انی..م

 و زمزمه کرد:  دیاو کش یگونه  یانگشتش را نرم و آهسته رو

 تنها!  یل ی...مامان تنهاست..خاریحرف بزنم...دلم  گرفته زان تونستمی_ کاش حداقل باتو م

کرده بود و عالجش پا   لشیکه زمانه تحم یبود..درد یمال از درد و دلخوراش ماال  نهیس ی قفسه
اعتراضش را بلند کرده   یکه به استخوانش زده بود و صدا یبود..درد زهایاز چ یلی خ یگذاشتن رو

 .کردیگرفت و نابودش م  یرا م  شیباورها یکرد ، ته مانده  یکه اگر عالجش نم یبود..درد ظالم

را از    اریزان یسر گذاشت...جغجغه  ریگذاشت و انگشتانش را ز نیزم  یرا روکش شد ، آرنجش  دراز
  یاز جنس آرامش..حس یحس خوب بود..حس کیسرش برداشت و تکان تکان داد..دنبال   یباال
 ... یخودش در دوران کودک یحس ها  هیشب

  شتریب  یکاری و ب ییخسته شده بود...تنها یباعث شد جغجغه را کنار بگذارد...امروز حساب  اریزان  تکان
دوبار تا مقابل در   هیاستقابل از زن مهربان همسا یکه برا  یخسته اش کرده بود..به حد یت یاز هر فعال

 کالمش شود  هم یقیدقا وباال بکشاند  یبود و هربار اصرار کرده بود زهرا خانم را تا طبقه  دهیپر کش

 را بلند بلند به زبان آورد شیها هیپهن کرد و واگو واریتشکش را کنار د   فرامرز

از دستش در رفت و سقف   ینصفه شب یدید هوی.. ستی ن یاعتماد اری پسره زان نیبهتره ! به ا  نجای_ ا
 رو سرمون خراب شد! 

اتاق   انیکه م  یس یها سروخاص در حال مسواک زدن بود سرش را از تن یکه طبق معمول با دقت برهان
 : د یآورد و نامفهوم پرس رونی شده بود ب هیتعب  ییرایخواب و پذ

 باز تو ؟   یگیم ی_ چ
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قامت راست کرد..با نوک پا بالشت را مثل توپ باال انداخت و با دست گرفت..در جواب برهان   فرامرز
 گفت: 

اعضا مثل حکومت خودمختار عمل   ی هیاز بق یپسره جدا  نیا یمعده  گمیبابا...م یچ ی_ ه
 زد و سقف رو سرمون خراب شد! ینصفه شب  یدید هویروش نداره ،   یکنترل چی...هکنهیم

 و نامفهوم غرزد:  دی هم کش ابرو در برهان

 ؟ ی؟ زده به سرت نصفه شب هی؟ پسره ک فهممی تو من نم یگیم ی_ چ

 زد و گفت:  شخندیبالشت به دست ن  فرامرز

 !شهی_ شما مسواکتو بزن داداش ، خودش درست م

 .دیدرشت کرد و خودش را تو کش یکالفه چشم برهان

سرش   ریخودش را وسط تشک پهن کرد..دو دستش را ز  ادیز  طنتیکرد و با ش  یزی ر یخنده   فرامرز
 و کوچک خانه گفت:  یمیقالب کرد و با نگاه به لوستر قد

 هیهمه هوش و ذکاوت..حقتو خوردن وگرنه  نیتو فرامرز؟ مرحبا، احسنت به ا یدار ی_ عجب عقل
 واسه خودت! یشدیم یزیچ

 : د یه جانب پرسزد و حق ب رونی ب سی بعد برهان حوله به دست از سرو یا لحظه

  نیا ؟یگفت یم یچ نمیبب  یبد ح ی کنار و توض یبزار یبارم که شده مسخره باز هی یبرا شهی_ حاال م
 حرفا؟  نی حکومت خودمختار  و ا دونمیم ؟چهیبافت یبود بهم م  یچ اتیچرند

سرش   ری سمت او زد و دستش را ز ی...سپس غلتدیهمانطورکه طاق باز افتاده بود خند فرامرز
 :دیتفاوت به او سمت آشپزخانه رفت و وادارش  کرد مجدد بچرخد و کالفه بگو یگذاشت..برهان ب

 ! گهید ریجوابش بگ  ستایجا وا هیخب  یدی بابا...سوال پرس  ی_ ا

 ! شنومی_ بگو م
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محکومت   ی .نه کس سرش اتفاق نظر دارن. یجوامع بشر  یکه همه  هیمورد تنها واکنش هی نیا گمی_م
 !خندنیُمفرِح که همه بدون استثنا بهش م ندهیفرآ هی...تازه کننیم  نیینه براش مجازات تع کنهیم

 و گنگ نگاهش کرد  جیرا از آب پارچ پر کرد و گ   وانشی ل برهان

 ؟ یگفت  یچ  یدی_ خودت فهم

 گفت:  یآهسته تر یشد و با صدا  زی خ  می..ندیخند  فرامرز

 ضرره! ینداره.. درکل ب  ری...صدا داره اما تصوگمی _ جناب گاز معده رو م 

 ادامه داد: الیخ  یکور خورد..فرامرز ب  ی برهان گره  یها اخم

فعال که  یباکتر یسر هیداره... میعلم فیتعر یخشک و عصا قورت داده ا یل ی_ تازه واسه تو که خ 
 ... و  کننیگاز م دیداخل معده تول  ییایم یش  یندیفرآ یط

 خوام بشنوم!  ینم  گهی_ بس کن د

و   دیبه دستور برهان در جا ساکت شد اما لبخندش همچنان پا برجا بود..برهان به پشت چرخ  فرامرز
 گفت:  یشتریب  اطیفرامرز با احت 

 عموم!  اریبزارم در اخت یکه اطالعاتم مفت و مجان  ستمیبدم ..وگرنه احمق ن  حیتوض  ی_ خودت خواست

 گفت:  کردیسخت با لبخندش مبارزه م یل یخ کهی و در حال دی به سرعت چرخ برهان

وضعت   نیعقلتو کار بنداز بلکه از ا کم هی یپا افتاده کن شی مسائل پ نیذهنت مشغول ا نکهیا ی_ جا
 ! یایدرب

 فرامرز گفت:  نکهی سکوت برقرار شد..نگاه دو مرد به جنگ هم رفت تا ا یا لحظه

پسره ناغافل   نیجام پهن کردم.. تجربه ثابت کرده ا وار یم که امشب کنار د_ همون عقلم کار انداخت
 لوستر بخوابم جوون مرگ شم!  ریز دمی ..ترس کنهی م یریهواگ
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قصد کرده  بی خودش مسلط شود. ..فرامرز عج یرو شتری هم گذاشت بلکه ب  یرا رو   شیپلکها برهان
او فاصله نداشت..فرامرز از   تیخودش و موفق دنیتا خند یزی چ طیشرا نیبود گارد او را بشکند و با ا

 گرفت و گفت:  یمضاعف  یاو انرژ یچهره  رییتغ

کس  چی باه یس یانصاف..رودر وا ی ب هیزیچ هی...اصال یبهش نخند  یتون یتوام نم  ی؟ حت یدی_ د
 ! کنهیش م تو جمع! بالخره کار خود ا یباش  ییتو تنها یخوایکرده ! حاال م گهیات کنه د قهینداره..

 گرفت و طعنه زد:  یقیمزاحمش نفس عم یکنترل خنده  یبرا برهان

 ؟یمورد دار هی نیتو ا ییطوال دی_ نه فکر کنم تو 

بعد طاق باز شد و   یداشت...دم  یبلند فرامرز را در پ یسکوت ، خنده   یبرهان بعد از لحظه ا سوال
 و گفت:  کردیشکم در هم قالب م یانگشتانش را رو کهیدرحال 

 واسطه شاد کردم!   نیرو به هم  ایل یکنم..بچه که بودم خ ی_ انکار نم 

خاتمه  یشست..سپس از کنار دست فرامرز گذشت و برا  نکیرا داخل س  وانشی و ل  دیکش یپوف  برهان
 گفت:  یحیتفر   یبحث علم نیا ی

 برق خاموش کنم؟ خوامی م یندار ی_کار

  ندیفرآ نی کنترل ا یراه حل برا هی  تونمیم نمی و برو ستارها رو بشمار ، منم برم بب..ت ری _ نه! شب به خ
 کنم؟! دایتو جمع پ 

 زد و گفت:   یبرق را زد و متاسف سمت اتاق خواب رفت..فرامرز غلت دیکل  برهان

 و دورت پر از آدمه؟! یبی غر یداشت ، وقت یبهش دسترس شهیچطور م دونمیفقط نم هی_ عرق نعنا عال

 : دیشکوفا شدن داد..فرامرز بلند پرس  یفضا استفاده کرد و به لبخندش اجازه  یکی از تار برهان

 ؟یندار ی_ ها برهان؟ نظر

 و گفت:  دیتختش خز  یرو برهان

 ! ری_ شب به خ 
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 سرش قالب کرد و گفت:   ری را ز  شیبه سرش زده بود بازهم دستها یخواب  یکه بدجور ب فرامرز

 کنه ی م دایبراش پ یراه هیه فرامرزه که حتما  _ اگ

 

 اش انداخت و از جا بلند شد.  یمی قد زیم یحسابش را داخل کشو نیماش  البرز

داد کتش را   شی که به سرشانه ها یپدرش باال رفت ، البرز با تکان  یقامت فربه  یسروش رو نگاه
 د یچ یدانه درشت زرد رنگش را دور انگشتانش پ  حی کرد و تسب میتنظ

 _ کجا بابا؟ 

 برداشت و در جواب پسرش گفت:  یزیر یلب البرز انحنا  ی گوشه

 رو داشته باش تا برگردم! نجایا یپسره ! هوا نیسر وقت ا رمی_ م

 _ برهان؟ 

 کنار آمد و به طعنه گفت:  زشیاز پشت م البرز

  هیالبت آقاش آقا برهان !  میگیما بش م  ی ! ول یفتوح ی، آقااا یفتوح گنیم  گرونی_ آره برهان ! د
جا باز   یخوای کرد..بازار رسم و رسوم خودش داره...م شهی خب چه م یول  ستی تنش ن یَنموره قواره 

  رتو، بعد که چم و خمش دستت اومد س نییپا  یریگ یسرت ب دیاول با یاری تو سر درب یو سر یکن
 ! یبطلب  فیو حر یتو سپر کن نهیباال ، س یبد

 بلند شد و گفت:   زشی آهسته از پشت م  سروش

 ! امیمنم باهاتون ب  یخوای، م گمی_ م

 کرد.  زیشد و چشم ر کینزد پر پشت البرز بهم  یابروها

 یشد که شد ، نشد چ ش یخواد..حال  یلشکر نم اهیسرجات بچه ! دو کلوم حرف مردونه که س نی_ بش
 م؟یکن ی کار م
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اش را عقب جلو کرد  یرنگ فصل  یز با دست کاله مشک..البر کردیپدرش نگاه م ی منتظر به لبها سروش
 و پر منظور ادامه داد:

 ! میکن ی م شی_ حال 

 کرد:  دیاشاره زد و تاک نیحرف به پدرش نگاه کرد..البرز با انگشت به زم  یب  سروش

 باشه!  نجای_ حواست به ا

 برداشت.   یرا سمت خروج  شیو قدم ها  گفت

 را کنار گذاشت و پدرش را خطاب قرار داد:  دیترد تای..نهازدی گفتن و نگفتن دست و پا م انیم  سروش

 بابا؟  گمی_ م

 د یچرخ البرز

 _ بوگو!

تماس با   هی فقط  هیخفه اش کردم...کاف یندا بد هی کنهی م  یداره بد قلق یادیز  ی_ اگه..اگه حس کرد
بزننش تا حساب کار دستش  خورهیتا م گمی...مارنیب  رشی گوشه تنها گ هیکه  رمی دوتا از بچه ها بگ

 ! ادیب

رفته را به عقب   ری مس یو با تان  دیپاشنه چرخ یزد و سرش را خم کرد... سپس رو یپوزخند البرز
   ستادیبرگشت و مقابل پسرش ا

 .  کردی پدرش را دنبال م یدر سکوت و با دقت رفتار پر معن سروش

گوش   خیدو انگشت لمس کرد ، سپس سرش را تا ب نیاو را ب  ی دهیو اتو کش د یسف ی قهیابتدا  البرز
 برد و آهسته دم زد:   شیاو پ

اگه کرد   ای..کنهینم  یکار هی ایبه خاطر بسپار..البرز  نوی...اادیخوشم نم   یو شلوغ کار یکار فی_ از کث
 که آب از آب تکون نخوره.  کنهیم یجور هی

 ..دیو سرش را کنار کش  گفت
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 و گفت:  دیپسرش کش یبه سرشانه  یبار دست  نی..البرز ادیعآب دهانش را بل  سروش

 پنبههه!  ؟ی! گرفتُبرهی مال نسل شوماست ! البرز سر و با پنبه م ایسوسول باز نی_ ا

 برد و زمزمه کرد:  ریسرش را ز  کردیم  یکه در مقابل پدرش به شدت احساس خام  سروش

 _ گرفتم!

 آهسته حواله اش کرد  یو چند ضربه  دیبه گردن پسرش کش  یدست البرز

که  ی روز بشه که سر و ته بازار جلوت کمر خم کنن..الک  هی خوادیپسر...دلم م ری اهلل ش کی_ آ بار
  ی، هفت نسِل قبلتم خان و خان زاده بودن ..دوران چی..بابات که هرزادی ...البرز شی..تو پسر البرزستین

خان و خان    گمیم ا...میو ول بچرخ  یریگ یو رسم مارو ب که تو اسم هیشیما واسه خودمون..نم میداشت
! برو جلو   رزادی ! پسر البرز شرزااادیبازار..سروش ش  یای ماف  ی...خوش دارم بشایماف دیگیشما م یباز

 پسر!  یکنیچه م نمیب یب

ته دلش از   یزد ول   شخندیشد..ن نیی سروش باال و پا یگلو بکیبلند خنده سر داد..س یو با صدا  گفت
و    ندیپدرش بب ی..تا کنون موفق نشده بود خودش را در حد و اندازه دیترس یبزرگ پدرش م یاهایرو

 انداخت  یموضوع به شدت  اعتماد به نفسش را کم کرده و ترس به دلش م نیهم

 

 انیم نی..ادادیسر م  یرا با اشاره  ق یرفت و جواب سالم کسبه و دوست و رف  یقدم به قدم راه م البرز
کردن   یو بزرگ  دنیمدل احترام د نی..ازدی پر غرور لبخند م یو گاه  گذاشتیم نهی دست به س یگاه

  یبلند م یاو با صد شدیجوانک مغازه دار ته راسته ، به خاطر او سرپا م ی..وقتکردیحالش را خوب م 
 گفت: 

حس برتر   نیبود ا یگرفت ..و چه حس خوب یآقا البرز "  غرور و قدرت سرتا سر وجودش را م می"چاکر
  ریچوب و ز یینها متیبازار را به دست گرفته و ق نیبازار ! و فعال  نبض ا کی البرز بود و  کیبودن..

از   یک ی  زرگ..خان ب رزادی، پسر خلف شاهپور ش رزادی .البرز شکردیم نییرا او  تع  شیمجموعه ها
 اطراف اراک ! یروستاها
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احترام   یو هم اعتبار...و البرز همه  دیاحترام  خر شدیداشت...با پول هم م یالکردار عجب قدرت  پولِ 
 قلم بود  کی نیا ونیو اعتبارش را مد

 

اطراف گرفته بود و در   یسفارش از شهرستان ها یمشغول بود..کل یدر اتاقک ته کارگاه حساب  برهان
، از   یدرخواست مشتر یه به موقع  لیبود...نظم و انضباط درکار و تحو شی برنامه ها میحال تنظ 

 شدیده میبه وفور د  شی بود که در کارها یو ظرافت  تی فی ک نهایا یبود..البته در راس همه   شیتهایالو
 او و گارگاه بزرگش کرده بود.  یاز درخواستها را روانه  یادیز ل یو خ

اندام فربه    یو نگاهش را رو ردیبگ شیوادارش  کرد سر از برگه ها یا شهیدر بزرگ ش ریج  ری ج یصدا
 کند..  میو بلند البرز تنظ 

 نیزد که در بحث با ا بینبود و مرد جوان به خودش نه  لی دل یوقت از روز قطعا ب نیالبرز ا حضور
 عمل کند.. یو قو اوردین غول بزرگ صنعت چوب کم

 شد و البرز خوش رو اشاره زد:  زی خ میزد...برهان ن شخندین البرز

 تو جوون ؟  ام یب  یکنی _ تعارف نم 

 رفت.   شوازشیکارش گذاشت و با لبخند به پ یفلز زیم یداخل دستش را رو دیرس  برهان

 جا خوردم!  هویبود  نایداخل ! سرم گرم ا دیی..بفرماکنمی _ خواهش م

 گرفت..   یدستانش به باز انیزرد رنگ را م   حیو و تسب  دیبلند و پر پشتش کش شی به ر یدست البرز

که مخاطبش را به   یدار ی! خصوصا آن لبخند معن یبود و به شدت تکرار یشی حرکاتش نما ی همه
خودش تسلط داشت و   یحال برهان رو  نیاعصاب خورد کن بود..با ا تی نها  یگرفت و ب یسخره م

رنگ نشست و برهان    اهیچرم س  یصندل  یرا واگذار کند..البرز رو  دانیم اندک  ییقصد نداشت به بها
 د یکش شیرا با دست پ  یچا ینیس

 ن؟ یخوریکه م یی_ چا

 و گفت:  دیکش شیجو گندم  شیبه ر یداشت..مجدد دست یبرهان نگاه البرز را در پ تعارف
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 ! زیری و پرسش ؟ اگه لب سوزه که ب یک ی_ ن

 گذاشت  گفت:  یم یداخل نعلبک  نکهیا نیزد..استکان  وارونه را برگرداند و ح شخندین  برهان

 _ تازه دمه !

 لب سوِز لب دوز! یعنی؟ دبش !  ی_ پس دوتا قندم بزار کنارش که بشه دبش و قند پهلو..چ

و  پا انداخت   یمقابل او گذاشت..البرز پا رو ینیرا داخل س  یزد و استکان و نعلبک  ینی لبخند مت برهان
 نظر داشت با اشاره به پسرش سر حرف را باز کرد:  ری با دقت رفتار او را ز  کهیدر حال 

 ... یحرف گوش کنه ول  ییجورا  هیمنظورم ،  گمی، خوب که م هیخوب ی_ سروش من بچه 

 نشان داد..البرز با لبخند ادامه داد: دنیانگشتانش را در هم گره کرد و خودش را مشتاق شن  برهان

خودت باشه  یها هیتو ما یچ هیدوست داشتم ، دوست داشتم  یدون ی..مستیشجاع ن_ دل نداره..
 اما ؟

 ربرد ی پس داد و نگاهش را ز یق یآن اما بود که البرز نفس عم یمنتظر ادامه  برهان

بازارت رونق   دمیروزا ؟ بزنم به تخته شن نیا یکاره ا یحرفارو..از خودت بوگو ! چ نی_ ول کن ا
برم   ای دمی درسته شن ؟یکنی م نیو تند و تند بار ماش   یری گیگرفته..راه به راه سفارش از شهرستون م

 فضوِل تخته کنم؟ هیجارچ یدهن هرچ

 و جاه طلبانه اش سازگار نبود. د یآمد و با افکار پل یمسلک بودن اصال به او نم ی..لوتدیخند برهان

 خاص جواب داد:  یبغل برد و با آرامش  ریز  را شیدستها یزد ، با تان هیتک

 . کنهیمزد و منظور کار نم  یجماعت ب یدر جواب سوالتون ، اول عرض کنم که جارچ  نی _ اجازه بد

 کرد...برهان با قدرت ادامه داد:  یزی البرز پرش ر یابرو

چند روز   یط دوارمی_ و اما در مورد کار ! درست به عرضتون رسوندن ..کاروبار خوبه شکر خدا و ام
 بهتر بشه! نمیاز ا ندهیآ
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 یو برنده بود..و اما طعنه  زیو نگاه مرد جوان ت  خواندیبرهان رجز م یلب البرز برا یگوشه  لبخند
به  لیکه تبد یا نهیزد..ک شتری اش ن الهکسی ی نهیدر قلب البرز فرو رفت و به ک شیکالمش مانند ن 

 کند  تیرابند بود که سرباز کند و عفونتش به مرد جوان هم س یشده بود و به تلنگر یچرک یدمل

به خودش داد    یبا گفتن "خدارو شکر"  تکان یباز نیا یخاتمه  یسکوت برقرار شد..البرز برا یا لحظه
  یحرکاتش را دنبال کرد..البرز حبه قند بزرگ   زیبه ر زی رتمام  یاری و استکانش را برداشت..برهان با هوش

 : دیس پر  نباریگرمش را زد و ا یاز چا یاز داخل قندان برداشت و باال انداخت..قلپ 

 اد؟ی نرخ بازار دستش ب خوادیم  ایاومده سراغت ! فروشنده اس  دمیشن ؟یکار کرد یچ ییرزای _ با م

 را شل کرد    شیبه خودش داد و قالب دستها یجمله بود تکان   نیهم دنیمنتظر شن قایکه دق برهان

 ! میکن شی که محضر میری روزا م ن ی...هممی_ توافق کرد

 لب زد:  ریدستان البرز خشک شد و متح انیم یچا استکان

 ن؟؟ ی_ توافق کرد

 لبخند به لب سرش را تکان داد  برهان

 شبه؟!  هیکه  اسی دو دل بود ؟ چطور متیسر ق روزیکه تا د  یی رزای ؟ م ی_ ک

بزرگ در    یروزی پ  کی توانستیو مات کردن البرز م  شی شد..باک دهیبرهان نرم و آهسته کش یلبها
شد و   لیسمت جلو متما ی...برهان کمدیثبت کند...البرز ناباورانه آب دهانش را بلع  شیکار یپرونده 

 گفت: 

 سرد نشه؟  تونیی_ چا

 و برگشت..برهان لبش را با زبان تر کرد و گفت:  دیسر مهیاستکان ن یالبرز رو ریمتح نگاه

خالصه  نکهیتا ا میکم باهم چک و چونه زد هی..نجایا ادیسرب هی..گفتم میعصر توافق کرد   روزی_ د
 ازش بخرم..البته نقد! متی رو به ق  یکردم کارگاه عقب شیراض

آب دهانش را فرو داد و استکانش را   یل زد..به سختزهر هال هیقند در دهان البرز به تلخ  ینی ریش
 گذاشت.  ینیداخل س
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بود تا    ییرزای که مدتها چشمش دنبال گارگاه م یبی او بود..واکنش رق یمنتظر عکس العمل ها برهان
  ییرزای بر بازار مسلط شود..اما م یاز هر زمان شتریترکش دست به دست دهد و ب یبتواند با شرکا

رشد   یسرطان  یکند..گفته بود البرز مانند غده  یبا البرز معامله نم  یول  زندیگفته بود آتش به مالش م
گسترش    یداده بود و برهان برا  شنهادیاول به برهان پ   ییرزای..مبردی م نیبازار را از ب یو بدنه   کندیم

  ری داشت ز یبود و سع  دهیبود..هرچند خبر به گوش البرز رساو استقبال کرده  شنهادیکارگاهش از پ 
وسط هر دو    نیکرده بود و ا یدست شیپ  ییرزای خب م  یرا از چنگش درآورد ول   ییرزای کارگاه م متیق

 آمده بودند. رونیمعامله ب نیو دست پر از ا یطرف جز البرز ، راض

..زبان که باز کرد  کردیم دادیدر چهره اش ب  یو دلخور  ی..ناراحت دیکش شی به ر  یمتفکر دست البرز
 را کنار گذاشت  یسیدورگه شده بود..نگاهش را به برهان داد و رودر وا یاز شدت ناراحت شیصدا

 !خرمشی _ ازت م

 برهان درجا باال رفت..  یابروها جفت

. فکر  ..ستهیخودش وا یمن کار کنه و رو پا یدست سروش بند کنم که سوا خوامی...م متی_ دوبرابر ق 
 یپا ی جلو ، حاال که رفت  افتمیعقب تا من ب ی..منتظر بودم تو بریتوافق کن ییرزایکردم با م  ینم

 ! خرمشی نشد از تو م ییرزای! از م خرمشیم ینوش جونت ول  گمیمعامله م

کند..با سماجت به مرد جوان نگاه  ینیبرهان هم نتوانست او را وادار به عقب نش   رهینگاه خ  یحت
 .. ردی را بگ شنهادشیاب پتا جو کردیم

را صاف کرد..سپس چشم در  ش ی صدا شتریتسلط ب ی برد و برا ری بعد برهان نگاهش را ز یا لحظه
 چشم البرز با قدرت جواب داد:

وسط بردارم و   ی غهیت  خوامیبرنامه دارم براش..م یمن کل  یول زهیوسوسه انگ شنهادتونی_ متاسفم ، پ
سال سه  هی که کردم  یبره ،طبق برآورد  شی خوب پ یاگه همه چ یکم زمانبره ول  هیکارگاه بزرگ کنم..

 !کنمیشما سود م یشنهادیبرابر مبلغ پ

 مرد نیالبرز از ا ی نهیک

گندم گون و  یچهره  یرا رو   رشیو تاث شدیمرد هر لحظه بزرگ و بزرگتر م نیالبرز از ا ی نهیک
 جادیدر رفتار و نگاهش ا  یکه تزلزل کردی ..برهان تمام تالشش را مگذاشتیاش م  سالخورده
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تکان داد..سپس   یگرفت و سر  یگرفت ، نفس  ینشود...البرز که کم کم چهره اش رنگ شکست م
 زانو زد و با گفتن مبارک باشه از جا بلند شد  هرا ب شیدستها

 ن؟ینخورد تونیی_ کجا؟ چا

 او دراز کرد  یزد و دست راستش را برا  یتلخند البرز

 _ ممنون...صرف شد!

 و فرامرز وارد شد.  دیلوال چرخ یبزرگ رو یا شهیدر ش خوردیکه دست آنها درهم گره م همزمان

 دند یدستگاه ها و تلق و تولوق کارگرها به داخل اتاق نفوذ کرد و دو مرد از هم دست کش  یصدا

   دیال پرالبرز با دنیفرامرز با د  یابرو جفت

 م؟یکرد داتونیپ  نیرو زم میگشت  یطرفا؟ تو آسمونا دنبالتون م نی_ به! البرزخان خودمون ؟ بابا از ا

 البرز دراز کرد  یرفت و دستش را برا  شیپرچونه پ  فرامرز

 پس داد و گفت:   یقینفس عم  البرز

 ؟ یخوش   ینیب  ی_ احوال آقا فرامرز ؟ مارو نم 

 واستون! شهیو گرنه ما دلمون  زود به زود تنگ م نی دون ی..شما مارو قابل نم نیدار اری_ اخت

 سر کم پشتش جا به جا کرد  یرا رو  اهشیزد و کاله س یدار یمعن شخندین البرز

 ..دهی! مجال سر خاروندن با آدم نم  گهید هیزندگ یجوون ! ول شتری_ ما ب

 داد و زمزمه کرد:  تکان یسر کرد ی م ینقشش را باز ی عیطب  یل یکه خ فرامرز

 !میباز ما دوستتون دار ی _ قبول دارم..الکردار همه رو گرفتار کرده! ول

 حوصله گفت:  یتکان داد و ب  یسر شخندیبا ن  البرز

 زحمت کم کنم؟  گهیمن د ستین  یشی_ خب ! اگه فرما
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 خم کرد و گفت:   یدر سکوت سر برهان

 مام دست شماست! یاجازه  کنمی _ خواهش م

 فرامرز وارد کرد و گفت:  یبه دست مردانه  یدو مرد بود..دست البرز فشار اندک   یتو کف گفتگو  فرامرز

 جوون! نمتیبب   شتری_ ب

 در جوابش گفت. یزد و "حتما"  شخندین  فرامرز

 کرد لی آن حا یبرهان هجوم برد و دو دستش را رو زیمحض خروج البرز فرامرز سمت م  به

 دمغ بود؟ نقدریچرا ا خواااست؟یم یچ  جانیا نی_ ا

 و با نگاه به آن جواب داد:  دیکش شی زد..همان برگه را پ شخندین  برهان

 کارگاه بخره!  خواستی_ م

 مگه تو... نمی_گارگاه تو رو؟ بب 

به او    رهیو خ دیفرامرز بهم دوخته شد...آهسته عقب کش ی برهان که باال رفت لبها یمندانه  روزیپ نگاه
 نشست..برهان در جوابش گفت:  یندلص  یرو

 رو!   ییرزای _ کارگاه م

و برهان را    ییرزایکارگاه م نیارتباط ب توانستیشده بود و نم جی..گکردیزده فقط نگاه م رت ی ح  فرامرز
 زد و گفت:  یشخندیکند..برهان ن دایپ

 روباه؟  ای یری ش  ؟یکارکرد ی_ تو چ

 : دیافکارش نال  یدو دوتا کردنها انیم  فرامرز

..منم گفتم ضرر   کنهی ازم اجاره اش نم یوقت سال کس  نی داره ، تو ا انیکردم..گفت ضرر و ز  شی_ راض
 !یکن ی به پسرت کمک م یفکر کن دار ای..با من راه بهی..دستم خالی به جونت نخوره حاج

 از گل برهان شکفت  گل
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و  میداری رو برم غهی..ت دمیرو خر  ییرزایم ... کارگاهمیدار  ییروزا بّنا نی_ پس خودت آماده کن که هم
 به کار! می چسب  یباهم م  ییدوتا

 شد و گفت:  دهیکش شی از پ شی برهان ب ی..لبهاکردیزده نگاه م رتیکماکان تو شوک بود و ح  فرامرز

 به جونش!  میافت یب ییکه سه تا ادی زنگ بزنم محمدم ب هی خوامیپسر! وقتمون کمه...م رونی ب  ای_ ب

 چرا؟ گهی_ محمد ؟ اون د

 و جواب داد:  دیخودش را جلو کش یکم  برهان

 ؟ ی_ مطمئن تر از محمد سراغ دار

 ..برهان در ادامه گفت: کرد ی فقط نگاه م فرامرز

صرفه..پنج شنبه و جمعه ام که  یبرداشته که نم یاش کالس خصوص  هی_ نصف روز مدرسه اس...بق
راحته  المیخ  دیتو محمد که باش  یاداره اش کنم ..ول تونمینم  ییکنم تنها...کارگاه بزرگ لهیتعط شهیهم

 ! میایکه از پسش برم

شدن   دهیفرمان کش شی و به لبها کردی م لیخودش تحل یبرهان را برا یکم کم حرفها فرامرز
و البرز سالوس را در    دهیرا خر ییرزای سرو صدا گارکاه م  یداشت..ب یزرنگ ی...عجب خاله زاده دادیم

 بشر! نیداشت ا زادی گذاشته بود..الحق که دست مر یخمار

 

 رونی را بغل کرده و از خانه ب اری، زان  ین ی، بعد از سه روز خانه نش ییهمه تنها نیخسته از ا کژال
کودک راهم  یمتر ستیو چرخ خوردن در آن اتاق ب  ین یخانه نش ای، گو کردی م یتاب یب   اریزد..زان
اطراف   یها  ابانیدر خ یگرفت دور میاطالع خانه را ترک کرد و تصم یه و کالفه کرده بود..کژال بخست

 دهد. هیتابش هد یرا به خودش و فرزند ب یبهار یبزند و هوا

ها و درختان تازه شکوفه زده  ن یخلوت و تردد روان ماش یابانهایگذشت . خ  یرو ادهی به پ یقیدقا
کرده بود..با دقت نگاهش را در اطراف چرخاند و   جادیا  گریمنطقه و مناطق د  نیا نی ب یادیتفاوت ز

 نیا یواسطه  یزیبلند را در نظر گرفت..واقعا چه چ یخانه ها و ساختمان ها   یبای ز لیشکل و شما
 نیکه حال خراب ا دی..شاکردی باه مهم اشت دیشا ؟ یعدالت  یب ایو تفاوت بود؟ پول   ضیهمه تبع
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ممنوع در   یداور شی بزرگ پ یتابلو کیمخرب گذاشته و الزم بود  ریافکارش تاث یرو شی روزها
 مغزش نصب کند تا ورود ممنوع نرود و بعدا مجبور نباشد خودش را سرزنش کند. 

. کژال دست از  دیسابیاو م یشانه    یو مدام سرش را رو زدیهم نق م اریافکار آشفته زان نیا انیم 
 و کنار گوشش زمزمه کرد:  دیکمر پسرکش کش ی، دستش را رو دیافکارش کش

 ؟  یکن یم  یبدخلق ی؟ پس چرا دار یخواست ی نم نی! مگه هم گهید رونیب میاومد ؟ی مامان هی_ چ

جگرش را کباب کرد...به سرعت دستش    یباال آمد و به آن  اری زان س ینگاه مظلوم و چشمان خ همزمان
 بدنش شد.  یباال یدما یاو گذاشت و متوجه  یشانیپ  یرا رو

ساعت   نیرفته را سمت خانه برگشت و دعا کرد زهرا خانم ا ریبه جانش چنگ زد ، هول زده مس  ترس
 از روز در خانه باشد 

 

  یرنگش خال  اهیحرصش را سرکاله س یو همه  ستادیحرص خوردن ، وسط اتاق ا یق یبعد از دقا البرز
 د یکوب شیپا  ری و باضرب ز دیآن را از سر کش یکرد..عصب 

مهرو موم شده اش  یبا اون لبا یت برهان ! نسناس دورم زد..اون بچه شهرستون _ لعنت ! لعنت به 
به   ییآره ؟ بال یکن ی م شخندی، البرز ر کنمیات م  چارهیبا البرز نکرده بود...آشغال ! ب  یکرد که احد یکار

 آقا برهان!  میکنن...بگرد تا بگرد هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت ب

که  ی...پدرش از لحظه اکردیبود و حرص خوردن پدرش را تماشا م  ستادهیا سر پا  دهیترس   سروش
 .کردی قرار طول و عرض اتاق را وجب م یآتش جلز و ولز کرده و ب یبرگشته بود مثل اسپند رو

 و سرش را رو به سقف گرفت..   دیکش  یآه محکم البرز

 . زدیم ی شده بود و رنگ چهره اش به کبود ختهیبهم ر یو لباسش حساب َسر

 زده بود. رونی بود که از شلوار پدرش ب  یراهنیپ یکمر بند شل و ول و گوشه  یرو  شتریسروش ب نگاه

پدر   نیا فی که حر یمواقع تنها کس  نجوریپدرش را دو چندان کند...ا  تیتذکر بدهد و عصبان  دیترسیم
و هم دل و جرات   دانستیود که هم قلق پدرش را مساحره خواهرش بود ..تنها او ب شدیم نیخشمگ
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و   نجرات حرف زد گریکس د چیاز او نه سروش و نه مادرش و نه ه ر یحرف زدن با او را داشت..به غ
 شدن به البرز را نداشتند. کینزد

..سروش خودش را بهم جمع کرد و  دیسمت سروش انداخت و تن و بدن مرد جوان لرز یزی نگاه ت البرز
 : د یالبرز غر

 کارش دارم!  ادی زنگ بزن خواهرت ب هی ؟ اون ماسماسک بردار  یکنی رو نگاه م ی_ چ

خم شد تا کالهش را بردارد و سروش تند تند شماره    یکرد...البرز عصب دییحرفش را تا  دهیترس   سروش
 ساحره را گرفت.  ی

هم بود و البرز بارها و بارها تکرار کرده بود که   یدختر نبود..بلکه  مشاور خوب کی البرز تنها  یبرا  ساحره
روز در وصف خودش   کیکه سروش آرزو داشت  یدخترش را به قد ده مرد کاربلد  قبول دارد..جمله ا

 بشنود

 یخودکار گوشه  یلحظه بعد سروش مشغول صحبت و شرح ماوقع با ساحره شد و البرز به شکل  چند
 کرد..  میرا داخل شلوار تنظ   نشراهیپ

 زد یو نظم چهره اش را بهم م  خوردی کمرش سر م یبود..شلوار رو   نیشکم بزرگ هم بیاز معا یکی

 بود..  یمنتظر تاکس ابانی را به بغل گرفته  و کنار خ  اریزان دهیمضطرب و ترس کژال

بند آمدن نداشت...با عجله و دوان دوان خودش را به خانه   الیتاب بود و اشک چشم زن خ یب  اریزان
شهر   نیشد..در ا  یبدتر نم نیرسانده بود و از اقبال بد او با در بسته مواجه شده بود...از ا هیهمسا ی
 را هم از دست داده بود. دشیام یبود و تنها روزنه  بیغر کری در و پ یب

، قربان صدقه اش رفت..کودک مدام   اریو مادرانه کنار گوش زان  دیچشمش کش  یرا رو  نشیآست ی لبه
  ی.. قلب زن جوان برازدیو نق م کرد یمادرش رها م  یشانه  یسرش را رو یو گاه دیمال یپلکش را م

 داد نییرا پا شهیترمز زد و ش شی مقابل پا ییمدل باال  نیماش نیح  نیکودکش تکه تکه بود..در هم

 ؟ ی_ قرار دار

آنکه    یمرد انداخت و ب زیبه لبخند و نگاه ه ی..نگاهزدیدست و پا م  یلتهاب و نگرانا انیم کژال
 فاصله گرفت..  نیجوابش را بدهد از ماش 
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 او راه افتاد یآهسته و پا به پا نیماش

 تو؟ ی ن یشیباز کنم پ گمی_ م

  یکرد ب  یکف دستش را پشت پسرش فشرد و سع  ی...کژال عصبشدینازل م بت یپشت مص  بتیمص
 تفاوت از کنار جوانک مزاحم بگذرد. 

 ! کنمیم ت ی باال راض ایب  ؟یریگی_ خوشگل خانم چند م 

 دهید ادیموارد ز نیمدت از ا نیا  یبود..ط دنیزن جوان از ترس و دلهره در حال لرز یسلول ها همه
را لعنت کرد...او    طانی و ش دی.لبش را به دندان گزتر بود.. ای ح  یسمج تر و ب هیاز بق  یکی  نیا یبود ول
 ادامه داد و مرد مزاحم دوباره خطاب قرارش داد:  رشیبه مس

 !میکن یتو توافق م  نیکنم بش ی_ ناز نکن دلبرجان...باز م

 بدتر نبود که سر نجابتش با او چک و چونه بزنند... نیاز ا یخفت چیه

 ..صبرش سر آمده و طاقت از کف داده بود..ستادیا درجا

کند   یکژال حرکت  نکهیزد و منتظر واکنش او شد...اما قبل از ا یمندانه ا روزی پ شخندیمزاحم ن مرد
 کنار صورتش فرود آمد..   یشد و مشت محکم دهیمرد از پشت کش ی قهیناغافل 

 را برداشت..   ابانی دو مرد خ یجنجال و عربده   یصدا

جوانک مزاحم را گرفت  و او را   ی  قهیرا باز کرد ،   نی...برهان در ماشدیرس  یزورش به برهان نم  فرامرز
 ..دیکش ابانیتا وسط خ

 نشست.. ابانیرفت و همانجا کنار خ شی بند دل کژال پاره شد ، رمق از پاها 

که شاهد ماجرا   ی..چند رهگذردیچرب  یاخواه زورش به جوانک مزاحم مبود و خواه و ن یقو برهان
 بودند به کمک فرامرز شتافتند و دو مرد را از هم جدا کردند...

عقب رفت   گریورم کرده بود نفس نفس زنان ،  با کمک فرامرز و دو نفر د بیعج رتشیغکه رگ  برهان
 د یمرد جوان خط و نشان کش یو برا
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 دفعه خونت حالله! نیکه ا  نمیورا نب  نیا تویجوجه ! سا ی_ شانس آورد

  ی..ولزدی م ختهیسرو سامان و بهم ر یب  شیلب مرد جوان به خون نشسته بود و لباس ها ی گوشه
 بود.. شتریکه خورده بود ب  یکه درد شکستن غرورش از درد مشت یداشت وقت  یتیچه اهم

آخر جوانک خون   یکردند..لحظه ا یهل دادند و راه  نیکمک هم مرد جوان را داخل ماشبه  مردم
 پدال گاز فشرد.. یرا رو ش یپرتاب کرد و پا رونی دهانش را از پنجره ب

 ستادی..فرامرز مقابلش اکردی بود و نفس زنان رفتنش را تماشا م ستادهیهمچنان دست به کمر ا برهان
 زمزمه کرد:  اطی و ضمن مرتب کردنش با احت دیلباس او کش ی، آهسته آهسته کف دستش را رو

 گهید یشیکه م  یرتی تر بابا..غ واشی..یکن  شیبود افق ک ی! پسر نزد اییتو گنی مخ که م ی_ شعبون ب 
رو    خوردیبرچسب قاتل م  یالک ی؟! اونوقت الک تهیحال یخون کرده بود  مردی...میکنیکار م  ی چ تی حال

 بگم؟ بازم  ای  ی! گرفتیکردی زندون آب خنک نوش جان م یگوشه  ومتیق  ومیوتا ق تی شونیپ

 

چهره   یکرد لبخند بزند ول یکرد..فرامرز سع یبرهان با نگاه نگران فرامرز تالق یبه خون نشسته  نگاه
حال فرامرز با نگاه او را  نی...با ادادیبرهان خبر از حال خرابش م یُگر گرفته و فک منقبض شده  ی

 : د یدعوت به آرامش کرد و پرس

 ؟ ی_ خوب 

گذشت و خودش را به زن جوان  یحوصله او را پس زد ، از مقابل نگاه عده ا  یو ب  یعصب برهان
 رساند 

 : د یقامت بلند او باال برد و نال ینگاه نم زده اش را رو دهیترس کژال

 بچه ام برسونم دکتر!  خواستمیفقط م رمی تقص یتب داره ، به خدا من ب اری_ زان

 .. کردی م لیکرده بود و اشک و آه زن جوان را در ذهنش تحل  زیدر سکوت چشم ر برهان

شد برصداقت کالم  یلیو دل  دیبه صورت کژال کش  یناله کنان سرش را بلند کرد ، دست اریزان
 خش دار گفت:  ییصدا پس داد و با ی قیمادرش...برهان نفس عم
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 _ قسم نخور..بده من بچه رو بلند شو! 

را از    اریگرفت.برهان از تعلل او استفاده کرد و خم شد ، زان یو نگاهش را از او نم زدیهق هق م کژال
 کار وادارش کرد که بلند شود.  نیبغلش گرفت و با ا

 را پراکنده کرد.  تی جمع ییرودر آغوش برهان گم شد و چند متر آن طرف تر فرامرز با خوش  اریزان

را دست به دست   اری به فرامرز ، برهان زان دهیشد..نرس  یافتاد و کژال دنبال سرش راه شیپ  برهان
 کرد و گفت: 

 ! مارستانیب  رمیپشت فرمون ! م نی_ بش

 چشم درشت کرد. ریو فرامرز مات و متح افتیبه دل زن جوان راه   دیاز ام  یجمله نور نیا با

 نهیرا باال زد و با فشار اندک انگشتان ، اطراف شکمش را معا نی ریاورژانس لباس پسرک ش  پزشک
 : د یدو مرد رد و بدل کرد و پرس ن یب  یکرد..سپس نگاه

 د؟ ی_ پدر بچه کدومتون 

رعت  فرامرز از هم فاصله گرفت که برهان  به س یفرامرز و برهان رد و بدل شد..لبها نیب یتند نگاه
 کرد و جواب داد: یدست شیپ

 از اقوام هستند ! شونی، ا  ستین اتیح  دیکدوم ! پدرش در ق چی_ ه

 و خجالت زده سرش را خم کند.  ردی اش به زن جوان باعث شد کژال نگاهش را بگ اشاره

 برهان لبخند زد و دکتر در جواب برهان گفت:  یاریبه هوش  فرامرز

 بچه فتق ناف داره !  نیمحترم ؟ ا یآقا  د یخب! ببن یل ی_ خ

 اشاره زد و گفت:  اریزان یبه عضو ورم کرده  سپس

  یکه ب نهیهم ی..براشهیم تیبهش بچه اذ خورهیدست م یقسمت ورم داره و وقت نی! ا دی_ دقت کن
 !کنهیم  یتاب

 : د یده وسط حرف دکتر رفت و پرسنگران و بغض کر کژال
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 _  فتق ناف ؟ خطرناکه دکتر؟ 

 شد و جواب داد: لیسمت کژال متما یکم  دکتر

که زودتر عملش   نهیمون ا هیجور مواقع توص نی..ما استیخطرم ن  یب یگفت خطرناکه..ول شهی_ نم
 زودتر بهتر!  یهرچ  ی، ول  ستین یفوت  ی..فوردیکن

  شیهرچه پ ای گو ؟یو دست تنگ یسخت مال  طیشرا ن یاز نهاد کژال بلند شد..عمل ؟ آن هم در ا آه
 ..شدیسخت و سخت تر م شیبرا طیرفت شرا یم

 ی دهیهراس  یبه چهره  ی..برهان نگاهدیبزرگ شده بود را بلع  بیس کی یرا که اکنون اندازه  بغضش
 رو به دکتر گفت:   تیاو انداخت و با جد

 شهیجام م  نی هم ای گهید یجا مشی؟ الزمه ببر میکار کن   یچ  دیعمل با یبرا نی مت بگزح ی_ پس ب 
 انجامش داد؟ 

  یرو یزیچ نکهیو خودکارش را برداشت ، ضمن ا ستادیا  زشیفاصله گرفت ، کنار م  اری از تخت زان دکتر
 جواب داد: کردی م ادداشتیبرگه 

که کارتون زودتر   سمینوینامه م هی..فقط دیکن  شیجا بستر  نیهم دیتونی..مستین ی_ عمل سخت 
 انجام شه!

مرد جوان   یو شاکرانه برا دیچشمش چک یاشک ذوق از گوشه  یلبخند زد...قطره ا اریاخت یب کژال
 سر تکان داد..

برهان خودش را  نی ب نیکرد..ا نی برهان را تحس یو در دل جوانمرد دیبه چانه اش کش  یدست فرامرز
 به دکتر رساند و ضمن تشکر نامه را از دست او گرفت 

 

بلندش سکوت تلخ   یتق تق پاشنه ها یرفت و صدا یو متفکر وسط اتاق رژه م  نهیدست به س ساحره
 شکست..  یفضا را در هم م نیو سنگ
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  یرا اطراف صورت عرق کرده اش م یری زده بود ، شکم بزرگش را جلو داده و باد بزن حص هیتک  البرز
 چرخاند..

 . ندی پدر و خواهرش را بب یهم فکر ی جهیحرف و منتظر نشسته بود تا نت   یاما ب سروش

 یفرود آمد و ساحره چند قدم زی م یرو یری بعد ساحره مقابل البرز متوقف شد..باد بزن حص یکم
 برداشت   سمت البرز

 !دهیروش شما جواب نم   کنمی فکر م یپدر من! هرچ شهینم ینجوری_ ا

 ادامه داد: ادیبرداشت و با اعتماد به نفس ز یگریکرد...ساحره قدم د زی با باال دادن ابرو گوش ت البرز

 ی...دوره دوره  دهیجواب نم شی اونم از نوع سنت ی رقابت یفضا گهیبه من...االن د نشی_ بسپار
 رفته!  یواگذار کرد دونیم  ی...غفلت کن استهیس

 باد بزن را رها کرد و به جلو خم شد یدسته  البرز

 تو سرته؟ بگو منم بدونم! ی_ چ

 را باال داد شی ابرو یتا کیگذاشت و  زیم  یرا رو شیزد...کف دستها  شخندین  ساحره

دور زدن  یعن ی! تفکر پنهان   یعنیپدرجان ! اسمش روشه !  استیگفتم ! س یچ نیدی_ انگار نشن 
 ! کنهیکار م یتماشا کن که دخترت چ نیفقط بش  یعنی سرو صدا !  یب  فیحر

 شکوفا شد  یدار یمعن  شخندیالبرز به ن یلبها یبعد از ساعت خالصه

 دختر! یتو چنته دار ی چ نمی بب رونی ب زی ری! ب  ستین  نمونیب  بهی_ غر

چشم حواسش به سروش بود ،   یاز گوشه   کهی لب ساحره باال رفت..کمر راست کرد و در حال ی گوشه
 نجوا کرد: 

ازش نقطه   ی تون یتا م گمیخودت نگه دار ، و من م کیدشمنت نزد شهیهم گهیهست که م هینظر هی_ 
!  بیبردن رق  نیدِ  ریآب زدن و ز ری ..گذشت زماِن زیفلجش کن  یتونیم ینجوری..فقط اریضعف بگ

 فشارش  نقدر ی، و ا دیکه نبا ییرو جا یدندون بزار یتونی..االن فقط مگهیمصرفشون گذشته د خیتار
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 !  افتهیو از پا ب ادی که نفسش بند ب  یبد 

دست پدرش بلند شده بود   یرو یهمه خباثت مانده بود..ساحره دختر او بود ول  نیالبرز هم از ا یحت
دخترش را سبک و   یگفته ها یشناسد .کم یاو را نم کردیحس م  یخود البرز هم گاه کهی! طور
ده  یخواهرش را بلع  یحرفها یباال انداخت..سروش که  کلمه به کلمه  یکرد و نامطمئن شانه ا نیسنگ

 بود با علم به افکار او به زبان آمد: 

 انه؟ی یکار کن یچ یخوا یم یگ ی_ خالصه م

 و گفت:  دیپاشنه چرخ یرو  شخندیساحره با نطلبکار بود.. یکم لحنش

 نه! یشد ی رت یغ ؟یداداش هی_ چ

 پدرش فاصله گرفت و گفت:   زیسروش درهم شد..ساحره از م یها اخم

...تو به من خورهی که تو سر تو چرخ م ینه اونجور یعنیجلو... افتمی _ نترس داداش گلم...خودم نم
تجارت   یخودش صحنه  یبزنه و با پا جیدورش بزنم که تا عمر داره سرش گ  یجور هیاعتماد کن..

 ترک کنه! 

 : دیکرد...ساحره نگاه پر منظور او را رد کرد و سمت البرز چرخ  زیچشم ر سروش

 باشه؟ تونهیم ی _ به نظرتون نقطه ضعفش چ

 را باال داد و گفت:   شیمتفکر لبها البرز

سال  هی نی پسره ام که تو ا نی..اتشهیموال اعتبار و موقع! نقطه ضعف کاسب جماعت مع دونمی_ نم
 .. ییییبه دست آورده..ول یخوب اعتبار

 بود که البرز با مکث ادامه داد: یول یمنتظر ادامه  ساحره

 !  خورنیقسم م شیبازار سر دست و دل پاک هی_ پاکه ! پاکه پاک !  

 شد دهیکش  شیاز پ  شیسرخ رنگ ساحره ب یلبها

 : د یغر یعصب   سروش
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 !یزاری راه جلو پاش م یپدر من ! دار یگیم ی_ چ

کرد و نگاهش را از سروش تا   یزی اطالع بود اخم ر یافکار دخترش ب  فی که هنوز از کم و ک البرز
 کرد و گفت:  ییپروا یبلند و ب ی..ساحره خنده دیچشمان ساحره کش

 جلو!  افتمینم _ از دست شما پدر و پسر ، خوبه گفتم خودم 

 ؟ یکار کن یچ یخوای _ روشن کن م

 بکشد.. ین یب  ریخنده اش را جمع کند و انگشت ز یالبرز باعث شد ساحره ته مانده  یآهسته  غرش

 و گفت:  دیپدرش کش   استی ر زیخودش را سمت م بازهم

 به سهراب! زنمیماالن زنگ نیراحت شه هم  التونی خ نکهیا ی_ برا

 وسط ! حواست باشه!؟ یبکش  یهرکس  یدختر خوش ندارم پا نیچرا؟ بب  گهی_ سهراب؟ اون د

 همراهش گفت:  دنیکش رونی برد و ضمن ب بشی لبخند زنان دست داخل ج ساحره

 پنهان شده..  ییزایخرد و ر هی یداره ، وتو هرگذشته ا یگذشته ا هی  ی_ به هرحال هر آدم

 همراهش را باال آورد و کنار گوشش گذاشت  تلفن

 !انیبه کار م   بیعج یول انی نم...به چشمزایبرا همون خرده ر خوامی! سهراب مدی_ نگران نباش

 ساحره پرتاب کرد یبرا یزد و از پشت سر دست هیتک  یالبرز تکان خورد..سروش عصب  یگلو بکیس

..البرز متفکر انگشت شصتش را کنار  سروش را دو چندان کرد یساحره اخم ها یاحوالپرس یصدا
 و دو به شک به رفتار بو دار دخترش در فکر فرو رفت  دیکش  بلشیس

 

 زد و گفت:  شهیبه ش یبه دست ضربه ا لونیمنتظر نشسته بود..برهان نا نیداخل ماش  فرامرز

 !امیبدم ب ل یتحو  ناروی_ ا

 با مرامش تکان داد.. قیرف یو سرش را برا دیکش یآه منظور دار فرامرز
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 قدم تند کرد..  مارستانیفرمون گذاشت و برهان سمت ساختمان ب  یرا رو  شیدستها او

فرامرز    ینوع شکنجه برا نیبدتر یشده و زنگ شکم فرامرز به صدا درآمده بود..گرسنگ کیتار هوا
 مدل شکنجه را تحمل کرده بود.. نیو او مکرر در کنار برهان ا شدیمحسوب م

شکنجه   ی گریرفت و جور د یم  ایشد ،   یماند و شکنجه م یم دیبا  اینداشت.. زیال راه گرهر ح به
 ، پس بهتر بود بماند و شکنجه شود! شدی..در هرحال که شکنجه مشدیم

 شیها را برا یطعم تلخ سخت نیبود و هم  یافکار خودش لبخند زد..برهان شکنجه گر بامرام به
 .. کردیمتعادل م

نام   دنیرا باال گرفت و با د  لشی همراهش زنگ خورد وافکارش را پس زد..موباتلفن  نیح  نیهم در
کرد ، بالفاصله رد تماس داد و  دستگاهش را  رتی غ یمردک ب یلب حواله ا ری" زی"لعنت زدانی

سکه   کی  یبود که ماه ی... مدتشیدرمان زندگ  یناتمام  شده بود درد ب یبده  نیخاموش کرد..ا
..بدتر از همه طلبکارانش بودند که خوردیو چون چاره نداشت خون و خونش را م کردی م اختپرد

و امورات   رند ی خواهرشان را بگ ی هیکه مهر زدندی را نداشتند و تلفن پشت تلفن م ری تحمل دو روز تاخ
  یخوش یبودند که خواهرشان را واسطه   رتی غ یبودند..ب  رتی غ یببرند..الحق که ب  شیخودشان را پ 

 کردند ی م یرده بودند و با آبرو و احساس مردم بازخودشان ک 

 را دست به دست کرد و گفت:  وهیغذا و آب م لونینا برهان

 ! کننیفردا عملش م  نیبره هم شی خوب پ ی، اگه همه چ ادی_ فردا دکتر م 

شلوارش برد و کارت    بیبرده بود.برهان دست داخل ج ری مرد سرش را ز یخجالت زده از رو  کژال
 دی کش رونی را ب  تشیزیو

 بهم زنگ بزن!  یباشه..هرساعت از شبانه روز که کار داشت  شتیپ نی_ ا

را آزار   دارشیمرد وجدان ب  نیا  یها تی آب دهانش را فرو داد..محبت ها و حما یبه سخت کژال
 .شدیم شترمتنفریو هر لحظه از خودش ب دادیم

 برد و زمزمه کرد:  شی گرفتن کارت پ یرا برا دستش

 تو خونه جا گذاشتم.  یول نی_ ممنون ! قبال هم کارتتون داده بود
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کردم نگران نشو..صورت حساب  ریباشم..اگه د  نجایصبح زود ا  کنمیم ینداره ! سع ی_ اشکال
...تو فقط حواست بده به پسرت ، فکر  کنهی کار خودش م اد یکامل پرداخت شده..دکترم که ب  مارستانیب

 ام نکن!  یچیه

داغ کرده بود و تمام تنش به   بیعج یداست ، ول یعذاب وجدان نم  ایگرفته بود..از خجالت بود  گر
 : د یعرق نشسته بود...برهان از سکوت او استفاده کرد و پرس

 ؟ یندار ی_ با من کار

 : د یهوا سرش را باال گرفت و پرس  یب کردی م ری خودش س  یایکه انگار در دن کژال

 نه..ممنون!آها..نه  ؟ی_ چ

کوتاه که در چشمان او نگاه کند و قلبش   یلحظه  کیبرهان متوقف شد..فقط  یلحظه زمان برا کی
 و گفت:  دیقدم به عقب برداشت ، به سرعت نگاهش را دزد کی..ردی ضرب آهنگ بگ

 _ پس خداحافظ! 

 لب زد: اری اخت یفرار مرد جوان را با چشم دنبال کرد..آهسته و ب کژال

 ؟ _ آقا برهان؟

 دندان فشرد. ریحرف لبش را ز یهم فشرد و ب یرا رو شی ، پلکها ستادیا  برهان

را شکست.. سپس   نشانیسکوت  ب لونیجرق جرق نا یفشرد..صدا شیپنجه ها انیرا م لونینا کژال
 زمزمه کرد:  ر ی من من کنان و با تاخ

 ممنون! زی _ بابت همه چ

 داد حی " فرار را بر قرار ترج کنمی و با گفتن "خواهش م دیکش  ییصدا یو ب  قینفس عم برهان

..با محو شدن او داخل اتاق برگشت و در را پشت  د ینگاهش را تا امتداد سالن دنبال او کش کژال
 سرش بست. 
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..دلش د یای دانست چطور با خودش کنار ب یخواب بود و زن جوان نم مارستانی تخت ب  یرو اریزان
بود..سرش را باال  گرفت و رو به خدا   دهیمه عذاب ، جانش به لبش رس ه نیبود و از ا دنیدرحال ترک

 : د ینال

 هان؟  یبهم ثابت کن یخوایرو م ی_ چ

که او و کودکش بتوانند در   یاتاق خصوص کیکودک خفته و  کینکرد..او بود و  افتیدر یجواب چیه
پرداخت شده  یگرید بیکه از ج  یهنگفت یها نهیشبشان را صبح کنند..او بود و هز  تیآرامش و امن 

شد  یکرده بود هرگز حاضر نم دایکه اکنون پ  یشناخت  ن یگشت ، با ا یکه اگر به عقب برم  یبود..کس
 بکشد و نابودش کند.  ری شمش  شیبرا

 اشت تخت گذ یرا رو  لونیو آهش باهم گره خورد...از در فاصله گرفت و نا اشک

را رها   زیهمه چ  توانستیبود..م افتادهین  ینشده بود...هنوز هم اتفاق خاص ری جبران د یبرا هنوزهم
 کند و برگردد.

که در دلش   یو با نور دیگونه اش کش یفکر انحنا گرفت..پشت دستش را رو نیلبش از ا ی گوشه
 کند  یعملرا  مشیحتما تصم  اریزان یفکر کرد که بعد از بهبود نیبود به ا دهیتاب

 

آن   یتا خاطره  شدی...مدام پهلو به پهلو مکردیم  یبیشب بود و خواب با چشمان برهان غر یها مهین
پر رنگ و پر رنگ   شیرو شی پ رایهرآن نقش آن دو چشم گ یببرد ، ول  ادیرا از  بایدو چشم نگران و ز

 . بردی و ضرب آهنگ قلبش را باال م شدیتر م

 را در بر گرفت.  شیزانوها  تایو نها دیکش شیموها یال ینشست..دست شی سر جا کالفه

در وجودش دفنش   شیبود که مدتها پ   یهمان حس  قایرا گرفته بود دق بانشی که امشب گر یحس
 بود.  ختهیآن خاک ر یرو شهیهم یکرده بود و برا

انداخت تا مانند همه  شیاش را پ  یو مردانگ  رتی شب چشمانش را بست وغ  یکی ظلمات و تار انیم
ندهد..  یرو   شیپ  یو به نفس سرکشش اجازه  دیایب رونیسربلند ب  شیخدا شگاه یسالها از پ  نیا ی

کارش نشستن   یکه چاره  دی..شادی کش  نییحرکت از تخت پا کی گرفت و در  یق یفکر نفس عم نیبا ا
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که  یبا معبود ازیاز و ن ر  یدر دل سجاده اش بود و اندک ییبا افکارش نبود..چاره اش جا دنیگو جن
 نکرده بود. شیگاه رها چیه

  ینیری و ش د یچی "اهلل اکبرش" در دل شب پ ی...صداستادیبعد قامت بسته در مقابل معبودش ا یکم
 خواب را از سر فرامرز پراند.

؟ اهلل اعلم !  یچ یبار برا نیشده است..ا ییزد و فکر کرد بازهم پسر خاله اش هوا یلبخند فرامرز
 خاص!   طیمگر در شرا کردی درونش ! در هر صورت لب از لب باز نم یایبرهان بود و دن

که   ییداد...شبها هیرا به چشمانش هد نیری و باز خواب ش  دیچی پ شیپا یبهاره را ال   یپتو فرامرز
اگر راه    زدی م بیکه نه  ی...حسشدیاز آرامش برقرار م  یته دل او هم حس ستادیا یبرهان به نماز م 

از  اکنونو او ت  دادیاجازه نم  یکه تنبل فیح  ی، ول شودی آرامش دوچندان م نیبرهان را ادامه دهد ا
 بازمانده بود.  ریمس نیا یادامه 

 

را به دست    حشی بعد ، برهان بعد از اتمام نماز دو زانو سر سجاده اش نشست و تسب یقیدقا
و او را به سفر در زمان دعوت    تاختیافکارش همچنان م  یسبک شده بود ، ول  یگرفت..دلش کم

 کردیم

 

 " ۹۶سال  بهشتی"ارد

 

  یبلند کرد و نگاه متعجبش را سو ونیزی تلو یزنگ خانه برهان را از پا یشب بود که صدا یها مهین
 باز کردن در اقدام کرد. یو برهان برا دیدرهم کش ییابرو هی..عط دیمادرش کش 

، خجالت زده و مستاصل قدم به خانه   هیعط ر یبعد ، معصومه در مقابل نگاه متح یت لحظا
 . زدی برف زمستان م ید یبه سف  شیچشمش به اشک نشسته بود و لبها کهی گذاشت..درحال

برهان نگران از حال و روز   یجواب سالم او را داد ، ول یبود و با  دلخور نیطبق معمول سرسنگ هیعط
 دهد.  حی توض شی را برا  انیو جر  ندیکرد که بنش زن جوان از او دعوت
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بزرگش خجالت   یپسر عمو یدر چشمان او نگاه کند..ماه ها بود که از رو دیکشی خجالت م معصومه
رفتن و   یبرا شی قدم ها لیدل نی .. به همکردیممکن از رو به رو شدن با او فرار م  یو تا جا دیکشیم

  جمع  یسی رودروا  ینگرفته بود و ب لش یالسابق تحو یکما ف  هی، خصوصا که عط  کردینم  یارینشستن 
 سه نفره را ترک کرده بود.

به   کردیم  یب یشرمنده از  رفتار مادرش تعارفش را تکرار کرد..معصومه که به شدت احساس غر برهان
 سرش را باال گرفت و بغض کرده گفت:  یسخت

 نبردم!  ییراه به جا گهید دونهیخدام یحم شدم ول وقت مزا رید دونمی _ ممنون پسر عمو...م

 شد...معصومه بغضش را فرو داد و با دستمال اشک چشمش را پاک کرد قیکلمات او دق یرو برهان

زنگ  شناختمیم ی...همه جا رو دنبالش گشتم..به هرکومدهی_ مسعود ! مسعود سه روزه که خونه ن
 ! رفته که رفته ! ینشون هیخبر..  هیاز  غیدر یزدم ول

 نگاهش را به چشمان نگران و متفکر برهان داد و با التماس گفت:  بازهم

 یکار هیتو رو خدا  شمیم ونهی _ دستم به دامنت پسر عمو! مطمئن تر از شما سراغ نداشتم..دارم د
 !دیبکن 

ش را در  برادر سرکش و لجبازش! سه روز بود که زن جوان  شی برهان به معصومه بود و فکرش پ نگاه
 رفته بود؟!  یکدام خوش گذران یخانه رها کرده بود و معلوم نبود پ 

  نهیبعد برهان دست به س ی..لحظه اکردیمنتظر واکنش برهان بود و با التماس نگاهش م  معصومه
 : دیشد و پرس 

 _ دعواتون شده؟ 

 برد  ریو سرش را ز  دیلبش را گز یگوشه  معصومه

! ازون همون موقع رفته یبردار بچسب به زندگ یباز قی از  رف جمله گفتم دست  هیجمله ! فقط  هی_ 
 که از حالش باخبر شم! دهیجواب تلفنشم نم  یکه پشت سرشم نگاه نکرده! حت

 اش را سبک کرد  نهیپس داد و س  ینفس کالفه ا برهان
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 ؟یکه دار قاشویخب ! آدرس دوست و رف یل ی_ خ

 زد و جواب داد: یبود لبخند محو دهیدر دلش تاب یدیکه انگار نور ام معصومه

 !شناسمیم شونیچندتا هی_ آره ، آره! 

 تکان داد و گفت:  دییبه تا  یسر برهان

 دنبالش! می_ صبر کن حاضر شم باهم بر

اطرافش   یآدمها یهمه  یپسر عمو سوا نیشد...ا دهیکش  یمعصومه بعد از چند روز غم و نگران یلبها
  یسد بزرگ  یکه روز یی..همه آنهاکردند ی م یو دشمن  شدندیوارد م یکه از در دوست ییآنها یبود..همه 

  یبه حرفها شازدواج با برهان را بزند و دلخو  دیکرده بودند که او ق یاو و برهان شده  و کار نیب
شده بودند و تنها    یمخف شانیخانه ها ینهایزم  ریآنها در ز یمسعود شود..حال همه  ی بندهیفر

و دست رد به    کردی م تشیکه متحمل شده بود حما یی رنج ها یمرد بود که با وجود همه  نیهم
 زد یاش نم  نهیس

...برهان با عجله وارد شد و  دیمالی را بهم م شیدستها ادیبود و با استرس ز ستادهیوسط اتاق ا هیعط
 خودش کرد یرا متوجه  هینگاه متعجب عط

 شد؟ رفت؟  ی_ چ

  ردی را بگ شی سراغ لباس ها نکهیبرهان نشاند..قبل از ا یدو ابرو  نیب  یزیاخم ر هیمنظور دار عط نلح
 سمت مادرش رفت و آهسته تذکر داد: 

 ! نیدختر به ما پناه آورده ..کار تون درست نبود که تنهاش گذاشت  نی_ زشته مادر من ! ا

 : دیبغل زد و غر ر یرا ز  شیرو ترش کرد..دستها  هیعط

  یجلو ش یکه دوسال پ  ستین  یدختر همون  نیا نمیکردن نداره که ! بب  یکه آورده ! دلسوز _ آورده
 کرد؟  ختیهمه سنگ رو 

با قدرت ادامه  هیرا بست..عط شیاز مقابل نگاه حق به جانب مادرش گذشت و کالفه چشم ها برهان
 داد:
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و بزرگش    میخودشه نه؟! همون که خودمون بال و پرش داد ؟یدی! چرا جوابمو نم گهی_ حرف بزن د
 نخود برامون ارزش قائل نشد !  هی، بعد قد  میکرد

 ادامه داد: یعصب  هیاتاق پر کرد..عط  نیسنگ یرا از هوا شی ها هیر برهان

  یدختر بود نی، منتظر جواب هم  تی ..پنج سال از عمر و جونستین_ پنج سال ! برهان پنج سال کم
  نجایبه ا یبزرگش کرده..ک ینره ک ادشیتا  افتادی ج ساِل تموم ، عروسم عروسم از  دهنم ن...پن

بهتر   االن..هیکه شد فکر کرد خبر خانم واسه خودم و بچه ام ُدم درآورد...بزرگ  ن یرسوندتش ، بعد هم
 براش که پشت کرد به ما و دل داد به دشمن ما! ختنیاز برهان ر

 !کنمی _ مامان خواااهش م

  زدیم  یبه سرخ رتیزد..صورت برهان از خشم و غ  هیعط ی و التماس برهان مهر سکوت به لبها اعتراض
 فکر کند! نی جز ا  خواستی اش ورم کرده بود..معصومه اکنون زن برادرش بود و دلش نم یشانیو رگ پ 

 که برهان آهسته زمزمه کرد:  زدیچشمان قرمز او دو دو م ین   یدر ن هیعط  چشمان

روز دختر   هیمادر من! معصومه  نیهان؟ تمومش کن ن یموضوع رو کش بد نیا دیخوای_ چقدر م
از   یاریاخت چی، معصومه ه گمیگفتم بازم م شهیام هم ه یعموم بود االنم زن برادرمه! در مورد اون قض

 ! دینکش  شیرو پ جهی نت یبحث مزخرِف ب  نیا گهیخودش نداشت...پس خواهشا د

 زد و گفت:  یدار یتک خند معن  هیعط

داشت تو رو منتظر نگه داره..به وقتش که شد  ارینداشت ! چطور پنج سال تموم اخت اری_ هه ! اخت
 از دست داد؟ ارشیاخت

 زشته! شنوهی_ خواهش کردم ازتون ! صداتون م

 رفت و گفت:  شیبحث سراغ لباس ها نی ا انیپا یبازهم رو ترش کرد..برهان برا هیعط

هست که خونه نرفته..اگه  سه روزم  گهی..معصومه مومدهی دنبال مسعود! چند روِز کارخونه ن رمی_ م
 !دیکردم نگران نش رید

 : د یمتاسف به حرکات تند پسرش نگاه کرد و درمانده نال هیعط
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 .. کنمیتمومش م گهیو د مگی م یزیچ هی ی_ برو ول 

 آهسته تر زمزمه کرد:  ه یرا بست و سمت مادرش برگشت..عط راهنشی پ یدکمه ها برهان

پسر!   شناسمیبهتر از تو م   ناروی...من ارنیگیآخرش گاز م   نایدهن ا یبزار  ی_ پنج تا انگشتت عسل کن
 دشمنن! ستنیدوست ن  نایا

بعد مقابل مادرش قرار گرفت   یشلوار نظم داد..لحظه ا یرا رو   راهنشی و پ دیکش یپوف کالفه ا برهان
 و تذکر داد: 

 ..برادرمه!ستی_ مسعود دشمن ن

 اتاق را ترک کرد.. یگریحرف د چیه  یو ب  گفت

 

و    ابانی..سکوت خ دادیم یانگشِت شصتش را باز یبرده بود و گوشه  ری پر از شرم سرش را ز معصومه
از نظرش محترم   شهیوجود آورده بود..برهان هم فکر کردن به یبرا یشب فرصت خوب  یکی تار

زرق و برق دارش دل مادرش را برده  یدهایگذاشته و با وعده وع شی که مسعود پا پ یزمان یبود..حت
  یول دهدیرا از دست م   ییکه با بله دادن به مسعود چه گوهر گرانبها دانستی،  معصومه خوب م ودب

شکرآب شده   هیمادرش با عط ی انهیخب روزگار درآن برهه از زمان ساز مخالف کوک کرده و از قضا م
..درست از  دباز گذاشته بو شیهوو یرا برا دانیواسطه م نیکرده و به ا یریکناره گ یمدت هیبود.. عط 

برهان هم   ید ، چهره آنها باز شده بو یبه خانه  یرنگ یشنهادها یاز پ  یاختر با کوله بار یکه پا یزمان
  استیجلوه کرده بود..اختر با س شتر یو ب  شتریمادرش رنگ باخته و مسعود هر لحظه ب یرو  شیدر پ

بود.. او هم مانند  دادهمادرش تن  یکه معصومه در خواب به  تنها خواسته   یرفته بود..جور  شیپ
 کنار گذاشته بود..   را خورده بود و در کمال احترام برهان را ایمادرش گول زرق و برق دن

 به حرف آمد:  یطوالن  یقیوبعد از دقا دیچ ی برهان در سکوت پ  قینفس عم یصدا

 کجا برم؟! دی_ خب دختر عمو ! بگو االن با

که عضالت   یبه درد  تیاهم ی..ب دیگردنش را به گوش شن یمهرها یسر بلند کرد و صدا معصومه
 کرده بود جواب داد:  ریخشک شده اش را درگ
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  کیاز دوستاش بوت  یکی تر  نییدست راست..دوتا چهار راه پا  دیچ یبپ  ابونیخ  نیزحمت سر ا  ی_  ب
 راستش!!!  یمدت اونجا بوده ، ول نیداره..فکر کنم ا

 ؟ ی_ راستش چ

 و زمزمه کند:  ردی کالم برهان سبب شد معصومه نگاهش را بگ  تیقاطع

بهونه   رتشیجور وقتا غ  نیداره...ا  یچه اخالق دیدونیدتون که مخودم برم سر وقتش! خو دمیترسی_ م
 !رهی گیو سرم شر م کنهیم

 را بهم جمع کرد  شی متاسف نفسش را پس داد و لبها برهان

 ! دمی، حرف زد خودم جوابش م ستایسراغش ..تو کنار وا میرینداره..االن باهم م ی_ اشکال

 بعد بغض کرده گفت:  یزد و سرش را تکان داد..لحظه ا یلبخند محزون  معصومه

 ! خوامی_ معذرت م 

 _ بابته؟ 

 و جواب داد:   دیگونه اش کش یکف دستش را رو معصومه

 یکه نخوا یخود شما حق دار  یبد کردم..زن عمو حق داره ازم دلخور باشه..حت یل ی_ من به شما خ
 ...من..من.. ی نیبب  ختمیر

 _ تمومش کن لطفا! 

 کالم برهان زن جوان را وادار به سکوت کرد...  تی طعقا بازهم

  یمعصومه به شدت تحت فشار روان یبشنود ول  یمورد حرف  نیخواست در ا ی دلش نم چیه برهان
 که باز به  حرف آمد:  د ینکش ینفر حرف بزند..سکوتش طول کیبا  خواست ی بود و دلش م

اونم   دونمی..من مسعود دوست دارم و مدروغ گفتم. ستمی_ اگه ..اگه بگم در کنار مسعود خوشبخت ن
 !کنهی نابود م مونیداره که واقعا داره زندگ یاشتباهات  هی یدوست داره ول یلیخ  شی زندگ

 کرد و گفت:  ی..معصومه نگاه محزوندادیدر سکوت فقط گوش م برهان



 آوازه

116 
 

  یروز هی دیداشته..شا  رادیکارم ا یجا  هیحتما   کنمیفکر م   خورمیبرم یمشکل هیبه  می_ هروقت تو زندگ
 ... یکی پا رو اعتبار  ایرو شکستم   یدل ییجا هی

جا   نیحرفش را خورد و به هم یداد ..معصومه ادامه  رونی و معترض نگاهش را به ب  یعصب برهان
 کرد و به تذکرگفت:  ییبعد برهان نگاه گذرا  یختمش کرد..کم

،   یدونیزن برادرم...زن برادر آدمم که م یاالنم شد یدختر عموم بود یزمان هی_ شما معصومه خانم ! 
نه پشتش  شهینه از خواهرش دلخور م  یبرادر چیه یگفتم که بدون ناروی...استیکمتر از خواهر آدم ن 

 !کنهیم  یخال

 و آهسته زمزمه کرد:  دیمعصومه نشست..نگاهش را باال کش  یلبها  یرو یمحو لبخند

 ! دی_ حاللم کن

 لبخندش را با لبخند جواب داد و گفت:  برهان

 صافه! نهییآ نی دلش ع یداره ول یمواظب مسعود باش...سر پر باد یل ی_ خ

 گرفت و لب زد: یشتریمعصومه وسعت ب لبخند

 _ چشم!

 : دیو خواب آلود مرد جوان انداخت و حق به جانب پرس  ختهیبهم ر یبه سرتا پا ینگاه  برهان

 نجاست؟ ی_ مسعود ا

 و غر زد:  د یاش را با دست مال ژامهیپ یکه خمار خواب بود و کالفه ، گوشه جوان  مرد

کن جمعش کن  ببرش که   یلطف   هی...نجاستی! آره الشیشبا فک و فام  کنهی_ روزا خودش ولمون نم
 روزگار واسمون نذاشته!

مقابلش نظر دوخت..مرد جوان  تیبه جوانک شل و ش  یشتریو با دقت ب دی ابرو در هم کش برهان
 به رفتار او غرغر کرد:  تی اهم یو ب   دیچرخ
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 ی! هووو رونی ب ندازمتینداره ! ازاولم گفتم کس و کارت بخوان برام شاخ شن م ی_ مردک خونه زندگ 
 دردسر ندارم بابا!  یپاشو بزرگترت اومده دنبالت..پاشو حوصله  االی ؟یشنویمسعود م

 ..کردیداشت و بازهم حقارت را تحمل م زیکه خودش همه چ یادربر یمتاسف بود..برا  برهان

  یچشم به راه شوهرش بود انداخت...واقعا مسعود از زندگ  نیگذرا به زن جوان که داخل ماش ینگاه
 کرد؟یم یهمه سرکش نی؟ زن خوب؟؟؟دنبال چه بود که ا تی خواست؟ پول ، مقام و موقع یچه م

به   ری و متح  دیحواسش را جمع کرد...چرخ ید از لحظات خش دار و خواب آلود مسعود بع یصدا
مسعود مقابل چشمان  نکهی شد..قبل از ا یعصب  یمسعود چشم دوخت و به آن  یاوضاع آشفته 

پنجه   انی بلوز برادرش را م ی  قهیکرد ، قدم داخل گذاشت و  یدست شیشود پ  تی معصومه روئ
 : د یهلش داد..مسعود هاج و واج مانده بود ، برهان تو صورت برادرش غر لگرفت و به داخ  شیها

حرف   ؟یتو واسه خودت درست کرد هیزندگ  نی!؟ آره ؟آخه اکنهی م یکار دار ی چ تهی_ مردک تو حال
 چه وضعشه؟ نیبزن؟ ا

 اعتراض دوست مسعود را بلند کرد  یو صدا  دیچی فروشگاه کوچک پ یک یدر تار ادشیفر

 صد و ده ! زنمیزنگ م  دیآبرو دارم...نر نجای! من ا گهیجا د هی دیببر تونیخانوادگ یا، دعواه ی_ آها

دوستش پرت کرد و برهان با    یبود..او دستش را برا دهیرس  کیبوت  ین ییتز  واریمسعود به د پشت
 خفه گفت:  ییصدا

  یوگرنه کار یکش ینفس م  یدار گهید یک یمنت  ری که ز یمسعود..شانس آورد ی_ شانس آورد
 !یتلل  یلل ی یپ ی، بر ی زن جوونت سه روز تو خونه ول کن یهوس نکن  گهیکه د کردمیم

  یبه شدت عصب  یریغافل گ نی نداشت و از ا یهوش و حواس درست حساب   یکه نصف شب مسعود
 : د یشده بود ، مچ دست برهان را گرفت و غر

طور   نی که هم نجامیهت گفت من اب  ی؟ ک یکن ی کار م  یچ  نجایاصال تو ا ؟ی_ چه خبرته نصفه شب 
 .. نییپا  یسرتو انداخت

 _ مسعوددد!
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 رد یحرفش را فاکتور بگ یبرهان باعث شد مسعود زبانش را غالف کند و ادامه  غرش

 هست؟  تی ! اصال حواست به خودت و زندگ  زنهیزنت داره بال بال م چارهی _ ب

بودند و  یمسعود متوقف شد..هردو عصب یشده   کیاعتراض برهان مقابل چشمان بار انگشت
 بعد مسعود آب دهانش را فرو برد و زمزمه کرد؛  ینگاهشان به جنگ هم رفته بود..لحظه ا

 _ معصومه ؟ 

عشق و  عالقت ؟ آره ! به شب   یبود همه  نیا ؟یبه روزش آورد یچ  نیبب ای_ آره معصومه ! فقط ب 
 و الفرار!  یاشتباه کرد یدیفهم دهینرس

نشده بود ، نگران و کالفه او را پس زد و سمت   دشی عا یزیبرهان چ یاز حرفها بایکه تقر مسعود
 رفت:   یخروج

 ! مگه معصومه چشه؟ نمی تو؟؟ برو کنار بب یگیم ی_ چ

و دو برادر    دیتامل نکرد..به سرعت پشت بلوز او را گرفت و متوقفش کرد.. مسعود کالفه چر خ برهان
 رخ به رخ هم شدند..برهان آهسته نجوا کرد: 

 !رت؟ی چشه خوش غ یپرسی_ از من م

 به خط و نشان او گفت:   تیاهم یگرفت..برهان نفسش را رها کرد و ب یزیپلک مسعود نبض ر ریز

 !نتتیبب   یشکل نیا خوامینم  نشسته...برو لباستو عوض کن  نی_ تو ماش 

 : دیسکوت برقرار شد..مسعود غر یا لحظه

 دنبال تو ، هان؟ ادیب  دی_ چرا با

بعد نگاه متاسفش را به برادر   یرا بست...لحظه ا شی دندان بهم فشرد و پلکها یعصب برهان
 سرکشش داد و گفت: 

  یموند..بازم خوب عقل یرفت آبرو برات نم  یم یهرکس  شیپ وانهیبگم ؟ د یاالن من به تو چ  _ آخه
 برم!  یآبروت نم  یول کنمی راست اومده سراغ خودم! حداقل چهارتا حرف بارت م هیکرده که 
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 زد و گفت:   یزد..برهان مجدد پلک یدار  یپوزخند معن  مسعود

 ! میبر  ایجمع کن ب لتی_ برو وسا

 ی...برهان دستردی نداشت نگاهش را از برهان بگ الیلبش بود و خ ید همچنان گوشه مسعو پوزخند
 هلش داد کیاو زد و سمت اتاقک ته بوت  یبه بازو

 !گمی_ د برو بهت م

آشفته   یموها  یرا ال شیبعد مغلوب شد و پنجه ها یخورد...لحظه ا  شیسر جا یزیتکان ر مسعود
 خارج شد  کی ..او سمت اتاقک رفت و برهان که نگران زن جوان بود از در بوتدیاش کش

...مسعود که کردی م یبود و لحظه شمار ستادهیا نهیرو دست به س ادهیپ واری، کنار د کیاز بوت   رونیب
توجه به  یزد..مسعود ب یو برهان لبخند محو دیدر نگاه معصومه جه یاز در خارج شد برق شاد

 دنش اده یپ یتند کرد..معصومه بالفاصله برا برهان قدم نیرا گرفت و سمت ماشحضور او راهش 
 زد:  شیاقدام کرد ، برهان چند قدم بلند سمت مسعود برداشت و صدا

 _ مسعود؟؟

و درجا نفس کالفه اش را پس داد..برهان خودش را به او رساند و با حفظ همان  ستادیا مسعود
 دیاو کش ی  قهیبه  ی..برهان برادرانه دستکردی ود با اخم نگاهش ملبخند ، مقابلش قد علم کرد...مسع

 : د یو آهسته پرس

 !گهید نمتیبی_ فرداصبح تو کارخونه م

 د یکش  شیموها یرو ی برد و دست ری زد..سرش را ز شخندین مسعود

 ندارم! یازی_ من به اون کارخونه ن 

 داره! ازیاون کارخونه به تو ن ی_ ول

 مسعود انداخت..برهان در ادامه گفت:  یبه ابرو یزی ر کی و پر از محبت برهان ت یضربت  جواب

ماست   ن یاز ا شتریب  یحاج ینبودنت برا تونمینم گهید پر شده ، من  بتتی_ درضمن ، چوب خط غ
 !یگفت خودتم جواب بد یکه هرچ ایکنم..خودت ب  یمال
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لب غرغر   ر ی جهت مخالف گرفت و زمسعود نشست...سرش را  یپدرشان آمد و اکراه به چهره  اسم
 کرد..

به چشمان منتظر معصومه در پشت سرش   یاو نگاه یزشت و کودکانه  یتوجه به رفتارها یب  برهان
 انداخت و گفت: 

 مسعود! تی سر زندگ  ین یشیحرف اضافه م  ی خونه و ب یری! م یکن   تشیاذ ی_ حق ندار

 چشم در چشم او با قدرت ادامه داد: سپس

 !مونهی...بچسب به زنت که اول و آخر همون برات مقهی دوست و رف ی_ خط بکش دور هرچ 

 یتکان داد و دست ینداشت..برهان سر یصورت او تمام  یکنجکاو و کنکاش گر مسعود رو یها نگاه
معصومه غوغا کرده بود..برهان که از حال و روز او   ی نهی دل تو س انیم نیبرادرش زد...در ا یبه شانه 

 را کف دست مسعود گذاشت  نیماش چیبرد و سوئ  بشیباخبر بود دست داخل ج

 !یاریاز دلش در ب یجور هیکن   یخونه سع  شیشد..برد تی اذ یلیامشب خ  ی_ برو سوار شو...طفل

 : دیاو و دستش جا به جا شد و پرس  نیمتعجب مسعود ، ب نگاه

 مگه؟ یایپس؟  نم  ی_ خودت چ 

 لیتحو  نمیکارخونه ماش  ارمیم  نتی در خونه اس...فردا ماش یجلو نتیقدم بزنم..ماش خوامی_ م
 ! رمیگیم

لب زمزمه   ر یناقابل ز یسبک کرد و" باشه" ا یا نهیگفتن نداشت...بازهم س یبرا  یواقعا حرف  مسعود
 کرد   

 و رفتن مسعود و معصومه را مشاهده کرد.. ستادیفاصله گرفت و برهان در همان نقطه ااز برهان  او

 باال برد...   یبوق زد و برهان دستش را به عالمت خداحافظ شیآخر مسعود برا ی لحظه

 یاز هوا یق یبغل زد و نفس عم ری را ز  شیرا جهت مخالف آنها برداشت..دستها شی قدم ها سپس
شهر با وجودش   نیا یوقت بود که هوا  یلیندان هم دلچسبش نبود...خ که چ ییگرفت..هوا یبهار
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شهر..بار سفر ببندد و خودش   نی بهتر بود که َپر بکشد از ا دی..شاکردی م ینیسنگ شیسازگار نبود و برا
 خالص کند .   شیاز بند زندان و زندانبانها را

 

تلخند بود تا   هیشب  شترینصفه اش در دل شب شکوفا شد..لبخند که نه ، ب  مهین  لبخند
نه آن  یوطن کرده بود ول  یرا دور مهر گذاشت و سر به سجده نهاد ! دلش هوا  حشی لبخند...تسب

  یکه بو ی..وطنخواستیرا م  شیسوخت..دلش وطن دوران نوجوان یکه اواخر بودنش درآن م یجهنم 
 .. کردیدر گرم و آرامش مآغوش ما ثلو م دادیبهشت م 

که  ییبه لب و دهان نداشت..خدا  ازیکه ن  ییصدا با خدا نجوا کرد..خدا  یرا ب  شیو درد دل ها رازها
 خواند..   یتر بود و نگفته هم حرف دلش را م کیاز رگ گردن نزد

 

 جنباند:   یو طبق معمول فک م  دیچرخ یآشپزخانه م یقدم زی دور م یسرخوش و پر انرژ فرامرز

و پله ها را دوتا   میگرفتیدستمون م ینیس هی... صبح به صبح  میعادت کرد یبه گارسون گهید  گمی_ م
 ؟یگم کردم تو چ یزیچ هیباال ! ها برهان ؟؟ من که انگار   میرفت یم  یکی

را به عقب   یو صندل  دیپرپشت و نم دارش کش یموها یکوچک را ال به ال یدست یحوله  برهان
 : د یربط پرس ینشست و ب  یصندل یرو اطیراند..آهسته و با احت 

 ؟ یاریازت بخوام نه نم یکار هی_ 

 را گرفت:  تابهیماه یبه اجاق گاز زد و دسته  یسر فرامرز

 که بده!  هی_ تو جون بخواه ، ک

 د یبلند خند یو با صدا  گفت

 زد و گفت:  یلبخند محو برهان

 ؟ انهی ی بهت بسپارم..اول بگو هست  یکار هی خوامیگفتم فرامرز ، م  ی_ جد
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 سپر کرد نهی گذاشت و س زیرا وسط م  تابهیماه فرامرز

 مذاکره!  زیم ی؟ بعد ما رو بشون پا  هی _ خب اول بگو چه کار

 را از هم باز کرد و گفت:  شی ..فرامرز بامزه دستهاکردی کماکان با لبخند نگاهش م برهان

 قبول کنم؟! د یتو چاه..من با افتیبرو ب یگفت  دی_ واال..شا

 نان از داخل سبد برداشت   یتکه ا  ریکرد و سر به ز ریبرهان را درگ ی نهیس یخنده قفسه   نباریا

 !ادیکار زنونه اس که فقط از دست تو برم هیَدم چوب.. دمتی_ نترس ! نم 

 : د یسکوت برقرار شد..فرامرز که تا بنا گوش سرخ شده بود دست به کمر شد و غر یا لحظه

 ولی! ایانداختم باورت شد کدبانو آورد مروی ! دو دفعه برات ناسیطور نی! اگهی_ دمت گرم د
 !هیزیمعرفتم خوب چ یداداش...بخور نوش جونت ول 

او را به تماشا   یسرخ شده   ی برد و صبورانه چهره  تابهیلقمه اش را داخل ماه یبا تان  برهان
 نشست..فرامرز رو ترش کرد و برهان لقمه اش را در دستش نگه داشت 

 !  نیبش  ری_ بگ

 شد و باقهر گفت:   نهیدست به س فرامرز

 ! خوامیخورم! نم  ی_ نم

 حرفم بزنم! ی  هیبزار بق  نیبش  ری_ بگ

 : دیگوو ب اندازدیب ینگاه تندچشم یبرهان باعث شد فرامرز از گوشه  دیتاک

 ؟ یشوهرم بد یخوای، در ادامه حتما م گهید یچ ی_ ه

 مقابلش زد  یو با دست اشاره به صندل  دیبلند خند  یبا صدا بایتقر برهان

 بره.. نییلقمه نون از گلومون پا هی یبابا..اگه گذاشت نی_ بش
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را گرفت...برهان که کماکان با لبخند حرکاتش    یصندل یکرد و با قهر دسته   یدهن کج  شی برا  فرامرز
 گفت:  کردی را دنبال م

  زایچ نیو ا  هیو جهز  یسمونیس  دونمی، چه م کنهی م ریکار خ  یرباب خانم هر از گاه  یگفتیم ادتهی_ 
 !کنهی درست م

 را باال داد:  شیابرو یتا ک یقفل کرد و  نهیس یرا رو   شیدستها فرامرز

...من شوهر بکن  رونیب  ایاز فکرش ب  یواس من ی هیگفته باشم ، اگه دنبال جهز  نی! بب؟ی_ خب که چ
 کالم ختم کالم!  کی بدم ،  لیادامه تحص خوامی، فقط م ستمین

از    شی تمام حرفها یمرد وجود نداشت..در هر حال ال به ال نیا یو جد یشوخ   نیب یکل مرز در
 دادیم  رییا را تغاتمسفر فض  یو به نحو  کردیربط استفاده م  یجمالت ب

 کرد و گفت:  یزیر  یمجدد خنده  برهان

 بزار حرفم بزنم! ری! زبون به دهن بگ بااایآخه ز رهیگ یتو رو م ی_ ک

فرامرز تکرار شد..برهان لقمه اش را داخل دهان گذاشت و دستش را مقابل دهانش   یکج دهن
 مشت کرد 

 هی خوادی، البته وقتشم ندارم..بگو برهان م ارمیسردر نم   زایچ نیمن ازا نیسراغش...بب یبر خوامی_ م
 بنده خدا جور کنه ...   هی یبرا یجمع و جور و نقل  یزندگ

 کرد زی چشم ر فرامرز

 _ خب ؟ 

 آورد  نییصاف کرد و دست مشت کرده اش را پا  ییصدا  برهان

ام   یلی ..خ..فقط لوازم نو و دست اول باشهستیشد مهم ن یاش هرچ  نهی_ خب که خب ! بگو هز
 !هیو کار راه انداز باشه کاف   ی..همون لوازم ضرور زه ی وسواس بر خوادینم

 : دیپرس   قیدست به چانه گرفت و با همان نگاه کنجکاو و دق فرامرز
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 _ اصل حرف بزن برهان !

 را داخل دهان برد    یبعد یلقمه  برهان

 بود که گفتم! نی_ اصل و فرع نداره! همه اش هم

 _ برهااان؟؟؟  

 زد و گفت:  یتک خند برهان

 ! خوامی خب بابا؛ واسه طبقه باال م یل ی_ خ

 گذاشت  زیم یرا رو شی به سرعت چشم درشت کرد و دستها  فرامرز

طبقه   دیکل  هویبابا.... یا ؟یجور کن یبراش زندگ یخوای م ؟یگیم  یچ تهیبابا..برهان حال  الیخ  ی_ ب
 !گهیخودت راحت کن د الی بده بهش خ نمییپا

برخورد را داشت و از قبل خودش را آماده کرده  نی.انتظار همکردیبا همان لبخند نگاهش م برهان
 بود..

 شد  نهیزد و دست به س هیتک  یاو را نداشت عصب  یکه تحمل خونسرد فرامرز

 _ رو من حساب نکن! 

 _ چرا؟ 

 فرامرز تند شد  نگاه

 !یکن ی جفتمون بدبخت م یستد یدست ی_ چرا نداره برادر من ، دار

 متعجب ابرو باال داد..فرامرز حق به جانب ادامه داد: برهان

کاره   یمعلوم چ چی، که ه یرو سرمون نشوند یو نشناخته دختره رو برداشته آورد دهی_ ازون طرف ند
سراغ رباب و دخترش ، که  یفرستیور من م  نیدروغ ! از ا  ایاس و از کجا اومده ! اصال حرفاش راست 

 !   گردمیمتاهل برم  رمی مجرد م گهید یچ ی..ههیازقبل گفتم برات داستانش چ
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 زد و رو برگردوند  نهیدست به س دوباره

 ! ستمی_ نه آقا من ن

  یپشتم خال یباشه که چه وقت ادتی یمجبورم خودم بهش رو بندازم ! ول یستی _ باشه ، حاال که تو ن 
 !یکرد

 را  گرفت  یبعد یحرف لقمه  ی..برهان اما صبور و ب دادیم زیر  یفکش تکان هابه  یعصب   فرامرز

 ! رهی پا بگ گه ید یکیکه  ی تو خودت نابود کن ستین ی_ دست بردار برهان ! باور کن خود خداهم راض

 سمت جلو خم شد و ادامه داد: یرا از هم باز کرد..کم  شی سپس دستها 

که   ستی ن یهمون نیمگه ا نمی هان؟ بب گهیدختره داره راست م نیا یدونی_ اصال..اصال تو از کجا م
؟ مگه نگفته بود دنبال کار   نجاستیکم فکر کن ! چند روزه ا هیبچه اش گذاشته بود پشت در ! 

 پس کو کار ؟ هان؟ گردهیم

 انگشتان حفظ کرد و با آرامش نگاهش کرد انی لقمه اش را م برهان

باز بود ..شک ندارم   اشیازمندی ن یش روزنامه بود...صفحه که براش غذا بردم وسط اتاق  روزی_ د
 ! گردهیدنبال کار م

 د یلبش را جو یبادقت در چشمان او گوشه   فرامرز

 ! ایشیم  چارهی باشه ! دست بکش برهان ب  یباز تونهیهمه اش م نای_ باور نکن...ا

 : دی لقمه را به دهان گذاشت و کف دو دستش را بهم مال نیآخر برهان

 انه؟ی ی خودم ، تو فقط بگو هست   یپا شی_ همه چ

 و درمانده گفت:  دیکوب  یشانی وا رفت...متاسف کف دستش را به پ  فرامرز

 _ خواهشا من با رباب رو به رو نکن..گناه دارم باور کن !  

 !رمی_ پس خودم م
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 ، گفته باشما؟  گردم یبرم تای...من برم با آزیکشی_ پوفف...آخرش تو من م

 و گفت:  دیبود خند ستادهیکه سرپا ا برهان

 ! نیایبهم م ی ل ی_ مبارک انشاهلل..خ

 فرامرز تکرار شد..برهان عزم رفتن کرد و فرامرز پشت سرش گفت:  یکج دهن

با کفر   ایدن نی ...خدا خودش گفته اری جهت وقت خدا رو نگ  یب  یکن نصف شب یلطف  هی_ ظالم !  پس 
 با ظلم نه!  یول مونهیم

چهارم   کی  بای نان برداشت ، تقر یلقمه ا  ین از مقابل چشم او محو شد...فرامرز حرصخنده کنا برهان
 حال صدا بلند کرد  نیرا لقمه کرد و در ع مروین

! ظالمم  چیه یستی که ن  زیّ ! تو ک رکیز  یعنی ؟یچ ی عن ی یدونیم زیّ باشه ! ک  زیّ ک  دی_ مسلمون با
 استقابل باشکوه ازت بکنه! هیخازن جهنم   دوارمیبه حالت برهان...ام ی..وایهست

 یو او قصد داشت برا شدیامروز عمل م اری لباس بود..زان ض ی گفت و برهان در اتاق مشغول تعو یم او
  نیحاضر باشد...به هم ماریفرامرز دهد و خودش در کنار همراه ب لیرا تحو  استشی ر زی بار م نیاول

 دفرامرز ده لیحاضر کرد تا هنگام رفتن تحو دفتر کوچک و نه چندان مدرنش را دیمنظور کل 

 

 شدندیکه از در  خارج م یمقابل پرستاران  یو هر از گاه کردی پا مپا و اون  نیپشت در اتاق عمل ا کژال
نظر داشت و متوجه  ریبود که رفتار اورا ز  یقی...برهان دقاشدیم ایگرفت و حال کودکش را جو یرا م

  واریسرد کنار د یل...پشتش را به صنداوردیحال تاب ن   نیمادرانه اش بود ..با ا ینگران و آشفتگ ی
 رساند و او را مخاطب گرفت: 

 بزار کارشون بکنن!   نیبش  ای_ ب

 درمانده و بغض کرده برگشت..کف دو دستش را بهم فشرد و ناله زد:  کژال

 چیعته که بچه رو بردن هسا  هیشد ؟ االن  ی_ دلم قرار نداره ! مگه نگفتن عملش راحته؟ پس چ
 !دنیازش نم میخبر
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 منظور گفت:   یپا انداخت...ب  یخورد و پا و رو یزد..تکان شخندین  برهان

 ؟ یازش بگذر یخواستیم هیروح  نی، اونوقت با ا یندار شیساعت دور هیتحمل  ی؟ حت ینی بی_ م

 ، برهان ادامه داد:  دیشرمنده نگاهش را دزد کژال

 پزشک بدن حتما زمان برده! لی خودش داره ، تا بچه رو آماده کنن و تحو طی _  خب اتاق عمل شرا 

..همان  کردی م  غیکژال برده بود و خجالت زده نگاهش را از مرد در یاول برهان رنگ از چهره  ی جمله
سجاده  یکه او را تا پا  یمرد جوان خاطره ساخته بود..همان نگاه یکه برا ییبایفروغ اما ز ینگاه ب

 را سست نکند..   مانشی نشود و ا  یمنته شیقدم ها  دنیکشانده بود تا لرزش قلبش به لرز

 آهسته زمزمه کرد:  کژال

 و بدون منطق! یآن میتصم هی تونستم ازش بگذرم...کارم حماقت محض بود ،  یوقت نم چی_ ه

 سمت او برداشت و ادامه داد: یشد..کژال قدم دهیکم کش یل یبرهان خ یلبها

 ..اگه..نی! اگه...اگه شما نبود لرزهیتن و بدنم م  کنمی_ خدا من ببخشه ! االن که بهش فکر م 

 !افتادی نم یاتفاق چی_ بازم ه

 کژال باال رفت...برهان ادامه داد:  یپرسش نگاه

 ! یفتگریبا چنگ و دندون پسش م یگشتی_ چون بازم خودت برم 

 : دیربط پرس   یباز کرد و ب یصندل  یبدنه  ی بغضش را فرو داد..برهان دستش را رو کژال

،  یندار  یتو تهران کس یگفت ؟یزدی نفر حرف م هیبا  ی داشت یاون روز درو که باز کردم تلفن  ادمهی_ 
 بود؟  ی بپرسم ک شهیم

 و منتظر مرد نگاه کرد قیاز ترس به دل زن جوان نشست و بهت زده به چشمان دق یادی_ حجم ز

 _ من...من !

 !یجواب ند  یتون یم ی! اگه دوست ندار ستین ی_ اصرار
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برداشت و به تکرار ، کف   یگرید  ینتوانست آرامش را به او برگرداند.. قدمبرهان هم یجمله  یحت
  یدست به سر کردن مرد جوان بود؛ جواب یبرا یجواب یرا بهم فشرد..ذهنش اما در پ  شیدستها
 شدیمحض داده م یکه از سرهم کردن دروغ  یمنطق

 بود...دختر عمو رضا!  رهیّ ...نزهی_ چ

 برهان باال رفت..  یابرو یتا کی

 برداشت و ادامه داد: یگریقدم د کژال

  ضیمر نجایا یدار کیگرم خونه عمو رضا من برد خونه اش...گفت بچه کوچ  دی_ روز اول که پام رس
 ..همونجا با دخترش آشنا شدم.. شهیم

 یسه قدم با او فاصله داشت..برهان سکوت معنا دار ای دو  دیبود...شا ستادهی مقابل برهان ا بایتقر
 گفت:  یشتریبا آرامش ب   نباریکرد و ا

 ادی که پسرت ب نی! بش  ستیبد ن یبد  یاستراحت هیبه پاهات  یداوم نجای! حاال که تا ا نطوری_ که ا
 !یدار ادی کار ز

قابل   ریمرد غ نیا یرک یز  قتایزد..حق  یپس داد و لبخند محزون ییصدا  یجسته از خطر نفس ب کژال
.. امرش را اطاعت کرد ..با فاصله از او  انداخت  یبه جانش م دیانکار بود و هرلحظه ترس و ترد

 گفت:  ری نشست و سر به ز

 جبران کنم!؟ اتونیخوب تونمیچطور م دونمی_ نم

 سرش را باال گرفت و چشم در چشم او شد.. دوباره

ترس از   نیزن هراس داشت ، هرچند که منشا ا نیخورد...از نگاه ا یزیبرهان تکان ر یگلو بکیس
 بود.  ری تقص  یزن کامال ب نیگرفت و ا یه مدرون خودش سرچشم 

 تونمی! فقط م کردی کارو نم نیشما بود ا یجا یا گهی! هرکس د نیدر حقم تموم کرد ی_ شما برادر
 !نیبده هم رتونی بگم خدا خ
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 یگریهم توقع د نی...هرچند که جز اامدی مزاق برهان خوش ن یلیخ یبرادر یکلمه  ؟؟یبرادر
  شیسرجا یرا گرفته بود ، تکان  بانشیکه گر یضیضدو نق یاز حس ها ییرها   ینداشت...پس برا

 خورد و نگاهش را از او گرفت 

  لیتحو گهیجا د هیاز  یکردم باور داشتم دو دست ی...من اگه کارستیبه تشکر و جبران ن  یازی_ ن
 ندارم!  یسر کس ی...پس منترمیگیم

او شده بود که نتوانست   یمحو مرام و مردانگ یبه قدر  یول  دینفهمحالت برهان را   ریی علت تغ کژال
 .. دیرا نستا شیلبخند نزند...نتوانست به او نگاه کند و مردانگ

، کژال نگاه از برهان گرفت و برهان سمت پرستار   دیپرستار از در اتاق عمل سرک کش نیح  نیهم در
 شد  زی خ مین

 به بخش!  کننی منتقلش م گهیساعت د میتموم شد...ن  تی_ عمل پسرتون با موفق 

 و ذوق زده نگاهش را به برهان داد.. خت یاش بهم آم هیاز گل کژال شکفت...خنده و گر گل

گونه اش سر داد  یاو را دعوت به آرامش کرد...کژال دستش را رو شیلبخندزد و با بستن پلکها برهان
 و زمزمه کرد: 

 _ بازم ممنون! 

گذاشت و   مارستانیرا در ب ن یری، مادر و پسرک ش اریحت از عمل موفق زانرا  یالی ظهر بود...با خ کینزد
 خودش را به محل کارش رساند...

و تمرکزش را باال   دادیم یکه او را از افکار درهم و برهم خالص یح یبود ، تنها تفر  حیتفر شیبرا کار
 . بردیم

  نشیزب ینگاه ت  ری ارش را زشد و مانند عقاب شک ادهیرنگش پ  یبا او ساحره از پورش طوس همزمان
 گرفت. 

 یکه گوشه  ی دار یتوجه به اطرافش وارد گارگاه بزرگش شد و ساحره متفکر ، با لبخند معن یب  برهان
 گرفت.   شی لبش نشسته بود راه دفتر پدرش را در پ
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مسجر   شیبرا   زیچک یلحظه  نیکه در راه بود...اما در ا یدست اول  یمنتظر سهراب بود و خبر ها فعال
 شد

! ی..لعنتدیبار   یاز وجناتش قدرت و اعتماد به نفس م بی بلرزد..عج ینبود که به هر باد یدیمرد ب نیا
 دوستش باشد تا دشمنش! دیپسندی م شتریبود که ساحره ب  یرینفوذ ناپذ یدسته مردهابه نظر از آن

 یکرد...به هرحال بودند عده ا اریاز مغازه دارها را هوش  یپاشنه دارش بعض یتق تق کفش ها  یصدا
...اما شدی دوبار تکرار م یکی یهفته ا دیصدا که شا نیکه در طلب دختر البرز بودند و دلخوش به هم 

نگاه   مقابلساعدش جا به جا کرد و از  یچرم مارکش را رو فیساحره پر غرور سرش را باال گرفت ، ک
بود ، اما  دهی داشت و سرد و گرم روزگار چش یت. دختر البرز سن و سالگذش یپر از حسرت بعض  یها

شدن بود و   ییهوا نیکرده بود و ساحره خرسند از ا ییبازارچه را هوا یمال و منال البرز جوانک ها
 بازار ناز فروختنش گرمه گرم!

 

گوش داد و  شدیکه در فضا پخش م  یم یمال یقی، با دقت به موس ستادیمتعجب مقابل در ا برهان
بود که جواب  یدر حال نیکرد...و ا میرا سمت اتاقک کوچک ته کارگاهش تنظ شی سپس قدم ها

 افتاد  یاز دهانش نم دیو خسته نباش  دادیسالم کارگر ها را م

 یرا رو شی را پشت سر قفل کرده  و پاها شیبود...دستها  دهیدراز کش یصندل  یحوصله رو  یب  فرامرز
 دراز کرده بود  زیم

او از جا   دنی..فرامرز به محض ددیرا بهم کش  شی کرد و لبها یزی..اخم رستادیا یا شهیدر ش  یال برهان
 نشست  ش یکند و صاف سر جا

 !یهم زبون  یو ب   یی، بابا دمت گرم مردم از تنها ی_ اا..اومد

 زد و گفت:   زیبه م یرفت...اشاره ا  شیپاما با همان اخم  برهان

 !یریآفتاب بگ ای کنار در یانگار اومد یولو شد یجور هیام بهت بد نگذشته ،  یل ی_ به نظر که خ

 کج کرد و با مزه گفت:  یزد..گردن  شخندین  فرامرز

 !گذرهیبابا م  ری_ سخت نگ 



 آوازه

131 
 

 سر جام!  نمیبش  خوامی_ پاشو م 

قرار گرفت و فرامرز   زی هان پشت مو بلند شود...بر ردیبگ  یبرهان باعث شد فرامرز دل از صندل  دستور
 : د یپرس زدی را دور م زی م کهیدر حال 

 کارگاهو؟  یدی_ د

 باال رفت..فرامرز با قدرت ادامه داد: یبرهان لحظه ا نگاه

! گنی آقا فرامرز که م نهی! ا  کننی؟ همشون دارن به سرعت نور کار م  ی_ نه جون من حال کرد 
 !نیا یعنیشارژ کارگر  یاستراتژ

 را از داخل کشو برداشت و گفت:   سشیحرف خم شد..خودنو یب  برهان

 ه؟ یچ هیقض نمیکن بب  فی! تعر دمی_ د

 شد  نهیگرفت و دست به س تی از موفق یدر جوابش ژست فرامرز

 دمیکم باهاشون سرو کله زدم د هی_ جونم برات بگه ..اولش که اومدم صاف رفتم سراغ خنزل پنزالت.. 
  کاری ب  نیحساب کتابا..برا هم نیا ست یمن ن  یکار ی طهی ال تو ح ...اصستیکار من ن ری نخ

  ونکم سر به سرش هیبعلههه..همه رفتن تو لک و کارگاه سوت و کوره... دمینموندم..رفتم تو گارگاه د
شارژ شدن...عاقا   یکردم همگ یپل م یآهنگ از تو گوش هیجواب داد ،  دمی، نطقشون باز شد..د گذاشتم

 دوباره دوباره!! زدنی...از دم همشون صدا میدیدیو م یبود  دیبود با  یحال هی

 گفت:  طنتیتر شد...فرامرز با ش   ظیاخم برهان غل خط

حرکات موزون دادن که آقا منشانه رد   شنهادیدو نفر پ  یک ی...دینکش کی بار ی_ نترس بابا کار به جاها
 ! دیندار نمیهم ادی که صاحب کارتون ب  نیقانع باش  نیکردم..گفتم َبده زشته ! به هم

 سر داد یبلند یزد و فرامرز خنده   یزی پلک برهان نبض ر ریز

 کردم... ی_ خب بابا شوخ 

 گذاشت و ادامه داد: زی م یرا رو  شی کف دستها سپس
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 ...ان ی حالشون گرفته اس دوسه تا آهنگ مجاز داشتم گذاشتم رو دور تکرار سر حال ب دمی_ د

 کشف بزرگم کردم! هی تازه

 زد و گفت:   یتر شد..فرامرز چشمک قیبرهان دق نگاه

کردم حالشون عوض   یخورده..آهنگ رو که پل یشکست عشق شونیکینامزد داره... شونیکی_ 
 که هردو گرفتارن! دمیکردم د قیشد..تحق

 پس داد ینفس پر برهان

 ی خودتو خسته کرد ی_ پس حساب 

 گرفت و قامت راست کرد  دیبرهان را ند یطعنه  فرامرز

 کنم یهمشونو رو م  یکی  یکی  افتمیدارم..صبر کن جا ب  یبهتر یدهای! تازه اهیچ  ی_ نه بابا خستگ

 _مثال؟

 دیرا بهم کش  شیباال داد و بامزه لبها ییابرو فرامرز

 ؟ی زبون من بکش ریز یخوای ! م طونیش ی_ ا

 !؟ یگینپرسم خودت نم یعنی_ 

 دور نگاهش را در حدقه چرخاند  کیباال انداخت و  یشانه ا  فرامرز

 .. زنمیدارم که تا مطمئن نباشم حرف نم  یاخالق هیکال من  ی _ اووممم....چرااا...ول

 را باز کرد..  شی رو شی پ  ستیاز او ، ل  دیرفت و ناام  شیبرا یدر سکوت چشم غره ا برهان

زد و  مجدد کف دست راستش را    یشخندین  ستیبرهان آدم التماس کردن ن  دانستیکه م فرامرز
 گذاشت و گفت:  ز یم یرو

 خب بابا قهر نکن..  یل ی_ خ

 لب جنباند   ایرا در هوا چرخاند و در عالم رو  گرشیباال رفت..فرامرز دست د  یبرهان لحظه ا نگاه
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 چوب برهان و داداشا!  عی...اسمشم بزارم صناسنتایدرست کنم تو ا جیپ  هی خوامی_ م

 ژستش را بهم نزد و ادامه داد: یبه لب فرامرز نشاند ول  یبرهان لبخند کمرنگ  نفس تند یصدا

 برهان حتما توش داره!  یگذاشتم ول گهید زی چ هینظر کردم  دیتجد دی_ حاال شا

 چشم به برهان نگاه کرد  یاز گوشه  سپس

 _ چطوره؟؟ 

 تکان داد و فرامرز گفت:  یسر برهان

به   یکار ارسال  ی..حت زارمیشده عکس م  لیتکم  یطرح ها و کارا ی...از همه ندازمیفعال راه م جیپ هی_ 
  یها و طراح ها تکتیآرش  نیبهتر یچوب برهان با همکار عی، صنا سمینویم ج یپ  ریشهرستانا ! بعد ز

خارج از    وداخل  یها یرانی، به تمام ا متی ق نیبا مناسب تر یخدمات ده   یآماده  یرانیموفق ا
 .. باشدیکشور م

 ابرو باال داد نیبه تحس برهان

 ! ستی، فقط خارج از کشورش برام ملموس ن  هی_ عال

 را تکرار کرد و گفت:  شخندشین  فرامرز

 و گفت:  ستادی...سپس صاف اکنمی_  االن ملموسش م

 ؟دارن خب؟ ینداره..همه بهش دسترس  یو خارج  ی که داخل هییفضا هی نستای؟ المصب ا نی_ بب 

 کرد..فرامرز گفت:  نییباال و پا دیی سرش را به تا برهان

باال و طرحامون   رهی..کم کم فالوور م کنمیم  جیخودمون تبادل پ یهم صنفا نی با چندتا از ا گردمی_ م
 هی...بعد اگه بزنه شتریشناخت ب یمقدمه برا شهیم نی..اچرخهی م یمجاز یا یدست به دست تو دن 

 ..دهیم  یهمکار شنهادیبهمون پ ادیما خوشش ب  نیزایاز طرح و د یشرکت خارج 

 ..دیمتفکر ابرو در هم کش برهان

 و گفت:   دیکامل سمت او چرخ فرامرز
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ارز وارد کشور   قیطر نیو به ا کننیم یگذار هیکنار تو سرما انیکه اونا م شهی م ینجوری؟ ا نی_ ببب
به حساب    ریچشم گ تیموفق هیخودش   نمیه اخوب بخرن ک متیممکنه طرح مارو به ق ای...و شهیم
شرکت    یخارج  یها شگاهیو تو نما میری غرفه بگ میتونیکه م نهیاز همه مهمتر ا ی...ولییی...ولادیم
 !میبرند خودمون داشته باش میتونیو هم م چهی پی هم اسم و رسمون م ینجوری..امیکن

 برهان را به فکر برده بود  یفرامرز حساب  شنهاداتیپ  حرفهاو

 !برهیم یادیبه نظر زمان ز یخوبه ول یل یخ  یکه گفت  یینای_ ا

  غاتیکه تبل نی..هممین یش  ینم کاریمدت ب  نی...درضمن در طول استین جهینت یب  ی_ آره..زمانبره ول
 ! برهیسفارشات رو باال م زانیو م کنهیم یخودش جذب مشتر ادی در ب یکیو حرف و عملمون  میکن

 شد دهینرم و آهسته کش یل یبرهان خ یلبها

  یشتریو کارگر ب میکارگاه بزرگتر کن طی... محمیکار گسترش بد دیبا میبر شی_ و اگه طبق حرف تو پ 
 !؟میاستخدام کن

 در هوا زد و گفت:  ی بشکن  یپر انرژ فرامرز

 یل صنعت چوب خواهد شد و دماغ عده اکم کم غو یکه برهان فتوح  شودیم  نگونهی_ احسنت ! و ا
 ..دیمنفعت طلب  را به خاک خواهد مال 

 دیخند   طنتیکرد و فرامرز با ش  یاخم تند برهان

که اصال به   یبله قربان گو هی شمیموفق و منم م نیکارآفر هی دیشی...شما مرمی گی_ آقا حرفمو پس م
 ....ادینمچشم

 د یچی فرامرز در اتاق پ  یخنده  یکرد و صدا زیبرهان همزمان با پس دادن نفسش چشم ر  نباریا

نره هرجا خواستنت برا   ادتیبرنامه ات...فقط  ریمد شمی_ باشه بابا ، خودتو خوشگل نکن ، منم م
...چند رنگ در   خوامی ، کت شلوار و کرواتم م گهید زیچ  هی، آها و  یمذاکره قبلش با من هماهنگ کن

کنارش ؟   نمی غول صنعت چوب باشم با لباس پاره بش یبرنامه  ریمد شهیمختلف ! نم یدل هام
 شه؟؟یم
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 !کننیکار م  یبچه ها چ نی_ برو تو گارگاه بب 

 : دیفرامرز را بهم جمع کرد و بامزه پرس یبرهان خنده   ی اشاره

 ؟؟ ی_ ناراحت شد

 بسه..برو به کارت برس! ی _ برو فرامرز..مزه پرون 

همشون رفتن   هیروح نیبا ا ی بدم ول دهیابازم  خواستمی،  م فیادشمون ناراحت شد...ح ..دی_ آخ
چه  یشی غول چراغ جادو ام نم  ینجوری! ا یباش جناب فتوح یکم مردم هیشدن... میپس ذهنم قا

 برسه به صنعت چوب! 

 _ فرامرزززز؟؟ 

 و تا مقابل در رفت  دیفرامرز را به دنبال داشت..خودش را عقب کش زیر  یبرهان خنده  غرش

 ی دی..برم که االن درسته قورتم می_ قشنگ معلومه گشنه ا

 فرامرز مصادف شد با زنگ تلفن همراهش ؛ خروج

 نام مادرش تماس را برقرار کرد.  دنیفرامرز جنباند و به محض د یبه رفتار کودکانه   یسر

...برهان  دی کش شی گلو ریز  یخط فرض  کیزد و   یچشمک شی در برا ینه ، از الصح   نیا نیبا د  فرامرز
 ابتدا به او چشم غره رفت و سپس سر صحبت را با مادرش باز کرد 

 

از دفتر در حال  رونی ...البرز بکردیم ی پا انداخته بود و با همراهش باز یپدرش پا رو زی مقابل م ساحره
 ..خوردیترکش بود و سروش خون خونش را م  کیسرو کله زدن با شر

  دانستی بود و نم ختهیافکارش را بهم ر بیو آشنا عج   بهی غر یساحره و متلک ها یزننده   یرفتارها
همان  ی،  برا شیدور ساق پا دهی چی که خلخال پ یی..اورد یاو را بگ یها یتند رو تواندمقابل یچطور م 

 ی...خواهربودکرده  جادیا ندهی بب  یرا برا یتر بای ز یشلوارش نما  یو کوتاه زدیو آشنا چشمک م  بهیغر
  نیسروش سنگ یکرده بود..برا ی معن  یدیق یرا در ب یو دموکراس  کردی نم یفرق شیکه مرد و زن برا

 آنها بگذرد.. یبازار  دنبال او هرز برود و راحت از کنار متلک ها  یبود نگاه جوانک ها
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 منظور طعنه زد:  نیگرفت ، به هم  یبود حواسش را از اطرافش نم  یهمانطور که مشغول باز ساحره

 !یش ینم المیخ  یرو من ب  یساعت فوکوس کرد هیشده؟   یخبر ؟یداداش هی_ چ

 اعصاب بود. یدجور روکنار لبش و آن لحن خونسردش ب شخندیکه آن ن آخ

وارد کرد و لب تاب مقابلش را بست..ساحره که منتظر واکنش او بود    شیبه دندانها یفشار سروش
 : دیزد و حق به جانب پرس هی را تکرار کرد..سروش تک شخندشیگذاشت و ن  شی پا یرا رو یگوش

 ن؟یشناخت یهنوز تو مرحله   ای نیدیرس  جهیبه نت ؟ی کار کرد یچ نی_ با آر

 _ کات کردم! 

 بتوپد:  یساحره باعث شد ، سروش متعجب چشم گرد کند و عصب  ی جواب تند و ضربت 

کار   یمعلومه چ چی، ساحره ه یکه کاتش کن نیمگه دوست بود ؟یکات کرد یچ یعن ی؟  ی_ کات کرد
 !  گهیاحمق د هیروز   هی..نیروز آر هیروز سهراب.. هی فهممی؟ من اصال نم یکن یم یدار

 تر از قبل ادامه داد: یشد...سروش عصب  دهیکش شتری برادرش ب تی و عصبان  رتیه به غساحر یلبها

ها!؟  یدلت خواست بکن یهرکار  دمیاجازه م کترمیآره؟ ! فکر نکن ازت کوچ یآورد  ری _ تو مارو هالو گ
که   ستمین شی اون سروش ده سال پ  گهی، من د گمیم یچ  نی...خوب گوش کن بب ستیخبرا ن نیاز ا

...االن یگردبعد دست از پا درازتر بر   یالشخور دوسال سرو کله بزن کهی کانادا با اون مرت یولت کنم بر
  نی دارم...پس حواستو جمع کن ، با آر زی به ر زی کاراتم ر ی چه خبره...آمار لحظه به لحظه  مهیحال گهید

کت باهاش خط و دور شرا  یکنی کاسه کوزه ات جمع م یدی..نرسیدیکه رس  یدیبه توافق رس
 !کشمی خودم خط م ی وهی به ش  ی..نکشیکشیم

 من کشته سروش کوچولو!  رتتیبزرگ شده ! غ می_ جوووونم ! داداش

از دفتر با   رون ی...البرز کماکان ب دیساب یو دندان بهم م زدیاش م  یشانیسرخ شده بود..رگ کنار پ سروش
 خواهر و برادر نداشت...   یو خبر از نزاع لفظ زدی همراهش فک م

نصفه و   مهین ینامزد کیازدواج ناموفق و  کیآمد.. ی و تک تک باال م  نیسروش سنگ یها نفس
و پنج   یکه در مرز س یاز خواهرش نساخته بود..خواهر یخوب  یچهره  جهینت ی ب یچند نوبت رابطه 
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  یبرا  یمشاور خوب  دی...شاشدیقائل نم یخاص  یِ رفتارش محدود یقرار داشت و هنوز برا یسالگ
به شدت ازآن غفلت کرده بود و سروش را    رزادی که البرز ش یزی نبود..چ  یدختر خوب یول  دپدرش بو

 ترساند یم

را به   شیو دندانها دی، ساحره پرو پرو در چشمان برادرش خند دیورود البرز سروش عقب کش با
و بلند   یگردن کش یبود که به ساحره اجازه   یگذاشت...حساب بردن سروش از البرز تنها ابزار شینما

 .. دادیم یپرواز

 اش را از کف سرش برداشت..  یپرت کرد و کاله مشک زی م یبود..تلفن همراهش را رو یعصب  البرز

  زشیموجود، پشت م یتوجه به حال و هو ینداشت...البرز ب  ینگاه ساحره و سروش تمام نیب جدال
 گرد کردو غر زد: 

 بدوش!  گهیاون م نرهگمیساعته من م هیهم...زبون نف  کهی _ مرت

 سروش آمد و نگاه از برادرش گرفت  یبرا ییساحره چشم و ابرو باالخره

 ! نایباز چه مرگشونه ا نمینکن..بگو بب  فیشده بابا جون! خون خودت کث ی_ چ

  زیم یمرد پشتش را دارد ، انگشتان فربه و ضمختش را رو  کیدخترش مثل  نکهیا الیبه خ  البرز
 : دیمشت کرد و غر

، زمان  ستی فروشنده ن بمیرق گمی...من م  گمیم یهرچ  شهینم شونیکردن ، حال رمونی_  واال اس
تو کار   میوسط ، بزن  میبزار هیافتاده رو بورس ، سرما یحاال که کار شرکت  گن یبسازمش ! م نیبد

 ..میخواب و اتاق کودک شرکت گسترش بد  سیسرو

بدقلقه..تا خر مراد سواره ،  یپسره فتوح نیکنه...بابا ا  نایا هیزبون مُن حال ستین یک ی...پووفففف
 ! فهمم؟ی کار گسترش ِبدن من نم خوانیعمال دست من بسته اس...بعد چطور م

 ! داریو احساسات را ب  کردی م زیرا تجان دار که گوش ها   ی ..از همان خنده هادیو دلنواز خند   زیر  ساحره

 کنم!؟ شونیمن حال یخوایخودم ! م ی_ جااانم ، بابا

 و جواب داد: دیکش ششیبه ر ی، البرز بدون توجه به او دست دیبالفاصله ابرو در هم کش  سروش
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 ..امیکه بهت سپردم جمع و جور کن ، خودم باالخره از پسشون برم ی_ نه بابا...تو فعال کار

 یاسم بمونه ، که اونم تو صندوقچه  هیفقط  یکه از فتوح کنمی م ی، کار د ی_ اونم حله ! زمان بد
 شه! یخ یبازار خاک بخوره و تار  نیهم یمیقد

زد و البرز   یپدرش چشمک  یشد...ساحره برا دهیپر پشت و بلند کش یها لیالبرز از پشت آن سب یلبها
 و با افتخار نفسش را پس فرستاد روزمندانهیپ

 

 مقابلش دوخت...  ی شهیاش را به ش رهیو نگاه خ دیبه چانه اش کش یمتفکر دست برهان

 : دیو پرس  دیداخل  کش یسرک طنتی پر از ش فرامرز

 هنوز؟  ی_ زنده ا

 داد: زد و جواب یشخندینگاهش را گرفت..ن برهان

 برم!  دی_ با

 ؟ ی_ کجا به سالمت

 کرد..برهان دوباره جواب داد: شی و در را پشت سرش پ  دیسوال خودش را تو کش نیبا ا  فرامرز

سر   نره ادم یکنه که  یآور ادی رفته بود..مامان زنگ زد   ادمی! به طور کل  نهیام ی_ سالگرد بهار و بن
 سالشون حاضر باشم!

 بغل برد و آهسته زمزمه کرد:   ریرا ز شیفرامرز بهم جمع شد...دستها لبخند

 _ خدا رحمتشون کنه!

 فرامرز؟  یزیچ هی_ ممنون...فقط 

 _ جونم ...بگو در خدمتم!

 زد و جواب داد:  یلبخند محو برهان
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برم و   کنمیم یباشه...اون بچه فردا پس فردا مرخصه..منم سع یحواست به همه چ  گهی_ من رفتم د
و مادرش فراموش نکن...به رباب خانمم بگو دست بجنبونه   اریشدم ، زان ریاگه پاگ یود برگردم ، ول ز

 ! کنمی سفارشش نم گهیکه مال خودته ، د نجامیزودتر مستقل بشن..ا خوامیکه م

 ؟ یعازم یتخت..فقط ک   التی_ خ

 ! رمی م نی...اگه نشد که با ماش ادیم رمی گ تی ل یب نمیبب   ییمای_ فردا..االن برم آژانس هواپ

 ! افتی امروز راه ب نیشد..اگه شد که عقب ننداز هم بت ی چارتر نص دمی_ شا

بدون او   هیبرهان را به فکر برد...مراسم سال خواهر و شوهر خواهرش بود و عط یفرامرز کم  حرف
و برهان   دادیحضور در مراسم را به شوهرش نم  یاجازه  هیبود که عط ی...چند سالماندیدست تنها م

 مجبور  بود در کنار مادرش بماند و مراسم را سر و سامان بدهد...

جان سپرده بودند و   یتصادف جاده ا کیهمسرش در   نیامی خواهر کوچک برهان ، به همراه بن بهار
  دهیبرهان در دل خاک آرم زی بزرگ حضور نداشت...دخترش ، خواهر عز یدرست در همان زمان فتوح

 از شوهرش رو گرفته بود! شهی هم یابر هیبود و عط

 مکث در جواب فرامرز گفت:  یآب دهانش را فرو برد و بعد از  کم  برهان

 !رمی خودم م  نینبود که صبح زود با ماش تی...اگه بلکنمی کارو م نی_ هم

 بود!  ادیکارش ز یول ادیسالم من به خاله برسون..بگو فرامرز دوست داشت ب ی_ خوبه! رفت

 تکان داد..فرامرز گفت:  دییبه تا  یسر برهان

، اول حال مارو    شمونیپ ادیسر ب هیدلم براش تنگ شده ... اگه وقت کرد که  یل یبگو که خ نمی_ ا
 و بره!  رهی پسر گند دماغش بگ نیبپرسه ، بعدم حال ا

 ادامه داد: طنتی و با ش دیکرد..فرامرز انگشت دور لبش کش زی ر چشم برهان

 و مادرشم بگو! اریزان  انی_ حاال اگه دلت خواست جر

 ..فرامرز به تمسخر گفت: دیرا تو کش شیلبها برهان
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 !بهی ...از خودت بشنوه بهتره تا غرگمی_ جون تو واسه خودت م

 ! رونی _ برو ب

 عقب رفت و گفت:  ی برهان فرامرز را به خنده انداخت..قدم غرش

 کردم ، خب نگو اصال به من چه!  یبابا! شوخ ی_ ا

 فرامرز!  رونی _ برو ب

 خاله زهرا؟   ای_ باشه فقط بگو اول برم سراغ رباب خانم 

 _ خاله زهرا؟ 

 نه؟! ایزن همرام باشه  هی  دی...بااری برم سراغ زان شهیکه نم یی...تنهامونی..همساگهی_ آره د

 : دی او کالفه بود پرس یها  یاز دست پشت هم انداز یکه حساب  برهان

 خبرم؟  یخالت شده که من ب  ی_ از ک

 داد و گفت:  لیتحو یپوزخند بامزه ا فرامرز

و مهربون تو  یُنقل  رزنی ...خودم دوتا پستین یزیچ نکه یبگو؟ تازه ا نویاول ا یخبر دار  ی_ تو از چ
من دوست دارن که  نقدری..عاقا اکننیم  کیج  کیدم در نشستن ج رمی ارم ، هروقت مد میگیهمسا

 !زنی ریم  یل یکف دستم قاقا ل ادیخاله..اونام خوششون م گمینگو..به هردوشونم م

 به تاسف تکان داد و نگاهش را گرفت:   یسر برهان

 ! برو سراغ رباب خانم... زی خب مزه نر یل ی_ خ

چند روز بچه    نیبا زهرا خانم هماهنگ شو..نشد با فرزانه برو..فقط خواهشا ا یبر یخواست  مارستانمیب
 راحت باشه!  المیبزار کنار،  دل بده به دور و برت تا منم خ  یباز

 گفتم تو حواست به خاله زهرا بود؟ ی_ راحت باشه برادر..اصال من نم

 را چنگ زد و خنده اش را فرو خورد  لشیو وسا  لی ..موباستادیا برهان
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 !نهیهم  یزده باش   تیتو زندگ   یحرف حساب هی_ اگه 

او را   یبحث بازو نیا انیپا یکنار آمد و برا زشی نگاهش کرد..برهان از پشت م رهی خ رهی خ  فرامرز
 گرفت: 

 االن زدن! ن یرو از هم یکه سوت شروع باز افتی_ راه ب

تا جواب    گشتیدندان شکن م ی در ذهنش دنبال جمله ا کهی شد..در حال دهیدنبال برهان کش  فرامرز
 را بدهد  زشی عز یپسر خاله 

 

 .. کردیمادرش ناز م یرنگش را باز کرده بود و برا یقشنگ عسل یچشمها اریزان

و تپل پسرکش گذاشت و تلفن همراهش   دیسف یپنجه   نیانگشتش را ب اتفاقن یخوشحال از ا کژال
 را کنار گوشش نگه داشت.. 

از   یکیخوردن به سرش نزند..سفارش دکتر بود و   ریتا هوس ش کردی را سرگرم م  اری زان دیبا یدوساعت
و کژال  کردیبا نگاه به مادرش التماس م   اری...زانشدیبعد از عمل در نظر گرفته م دیکه حتما با یموارد

 حواسش را پرت کند. یبا لبخند و باز کردیم یسع

وتمام حواس زن جوان را به خودش   دیچ یپ  یمرد در گوش یخراش برداشته  ی صدا یاز لحظه ا بعد
 معطوف کرد 

 ! شنومی_ الو..بگو م

 : د یپاشنه ، پشت به او چرخ یکرد و رو غی در اری انگشتش را از زان کژال

 لحظه راهمون از هم جداست!  نیبوده فراموش کن..از ا  ی_ زنگ زدم بگم هرچ

 بعد مرد به صدا آمد:  یسکوت برقرار شد و دم یا لحظه

 ؟ یچ یعنی نی_ ا



 آوازه

142 
 

اون قرار   گهینبود ، از االن به بعد د نمونی ب یزیاز اولم چ یعنی...شهیهم یخداحافظ برا یعنی نی_ ا
 ! ستین مییکذا

 د یچ ینفس تند مرد در گوشش پ  یصدا

 ؟ یجا زد یعن ی_ پس 

 فکر کن!  ی_ تو هر جور راحت

 ؟ یگذریز اونم ما  ؟ی_ حق و حقوقت چ 

و   یچند روز خوب نیا یط نقدریپسرش لبخند بزند...ا یباعث شد برگردد و به رو   اری نق نق زان یصدا
  یپر کرده بود..نفس  شیروزگار را برا  یها یمرام یها و ب  ینامرد یهمه  یبود که جا دهید یمردانگ

 گرفت و جواب داد: 

با من  گهیزحمت تو هم فراموش کن و د  یاز نو بسازم..پس ب خوامی _ گذشتم..من فراموش کردم و م
 ! ریتماس نگ 

و  دیتند و کالم گزنده مرد دو یکه در دل کژال جوانه زده بود صدا  یخوب یحس ها  یهمه  انیم
 را پر پر کرد. شیجوانه ها

  ای؟ راستش بگو ، چشمت طرف گرفته بهت شده؟ شده ؟؟ یچرب و نرم تر  شنهادی؟ نکنه پ  هی_ چ
 طرف بهت گوشه چشم نشون داده؟

دندان  ادی همه خباثت صورتش بهم جمع شد...با نفرت ز نیو از ا  دیچی اش پ نهیس یدر قفسه  درد
 و جواب داد: دیرا بهم ساب  شیها

 وقت!   چیصداتو نشنوم ...ه گهید دوارمی! همون خوب شد که زود شناختمت..ام یرذل یل ی_ خ

  شیپنجه ها انی..دست کوچک او را مکردی م یقرار  یب  اری تماس  را قطع کرد...زان یو عصب   گفت
را در   ارشی زان نیاز ا شیحفظ کرد تا ب  شیو غصه دار اشک چشمش را پشت مژها یگرفت و عصب 

 رحم روزگار نکند  یب  یباز  ریگ

 هزار درد دارد.. خنددیم یبود که وقت یثل آن کس شد...مثلش م دهیکش شی منظور لبها نیهم به
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و خنده اش را به پسرکش    دیخندی..مکردی پنهان م شی پشت لبخند ساختگ ش ی و درد ها دیخندیم
 آمد.. یکه از دستش بر م یکار ن یو البته ماثر تر نیتر نهیهز ی..بدادیم هیهد

و نشست..سپس با حفظ همان لبخند لب باز کرد و   دیکش  شیرا تا کنار تخت پ یدست صندل  با
 شروع به خواندن کرد 

 

 (ی)فرزندم الال الیال هیم ال روله

 (ی)نوزادم الال الیال هیم ال کورپه

 ر گوشه که م) جگر گوشه ام(  جگه

 (ی)نوزادم الال الیال هیم ال کورپه

 ( اد ی ) خوابت بیخه وت ب  روله

 ( اد ی )خواب نازت بینازت ب  یو خه

 ( ی) صحرا و سبزیرا و سه وزح سه

 ( اد ینازت ب ی)پاینازت ب  هیپا

 که)فرزندم ال ال کنه( هیم ال روله

 که)نوزادم الال کنه( هیم ال کورپه

 ( یچشمت رو رو یچاو له چاو )ساعت یسات

 ببند(  ایدن نیکه)ا هیایدن ام

 ( زمی)فرزند عز زم یعاز ی روله

 ر گوشه کم)جگر گوشه ام( جگه

 )آرام دِل (یدل یآرام
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 خروشه که م)پر خروش ام(  پر

 چشمام(  یینایچاوم )ب یینایب

 و روانم )روح و روانم(  روح

 دلم(  یدلم )دل خوش یخوش دل

 )آرام جانم(انمیگ یرام آ

 که )فرزندم ال ال کنه( هیم ال روله

 م بخه وه )نوزادم بخوابه(  کورپه

 صدا و(  ی ب ای دنگه و)دن یب  ایدن

 شِب( کهی شه وه)تار تارکه

 چشمام(  یینایچاوم)ب یینایب

 وروانم)روح و روانم(  روح

 دلم(  یدلم)دل خوش یخوش دل

 )آرام جانم( انمیگ یآرام

 وه روله )بخواب فرزندم(  بخه

 (نه ی)مادر نب  ینینه ب هیدا

 تو)مرگ تو رو(  ی هید یمرگ

 (ی)فرزندم ال ال الیال هیم ال روله

 ( اد ی)نوزادم خوابت بیم خه وت ب کورپه

 کان )دست فرشته ها( شتهیریف دس
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 سرت باشه(   ری ...)زیسرت ب ریژ له

 

بود و بغض مردانه اش را  ستادهیا  نیامی، سر خاک بهاره و بن  هیعط یساکت و موقر ، رو به رو برهان
 .. کردیم هی گر زی ر زی اش را مقابل صورتش گرفته و ر یاما نشسته بود ، چادر مشک  هی...عطدادیفرو م

اش را از تن خارج نکرده بود که خاک سرد   یرفته بود..هنوز لباس عروس ایجوانش ناکام از دن دختر
نبود و  کم هیعط  یبود..غصه ها دهیچ یپ  فشی آغوش گشوده و روزگار کفن بر جسم کوچک و ظر شیبرا

  لسال ، تحم  یس یطرف و باال کی از  ش یزندگ کی شر ییوفا ی...ب شدیدوتا خالصه نم یکی دردش به 
  شیمرد زندگ یبود و چهره  دهیکش اهی س یاو و فرزندانش ابر یخوشبخت یکه حضورش رو  یکردن زن

تنها ،   یطرف ، ودر کنار همه ، غم از دست دادن بهارش از او زن  کیکرده بود از  یخاکستر شی را برا
از   یآن هبود و ب  دهیکه آستانه تحملش به صفر رس یدلنازک ساخته بود..زن تی نها  یو ب  ریپذ بیآس

 گرفت..  یرفت و جبهه م  یکوره در م

و حلوا به   خرما  ینیآمدند...جوانها س   یم تی عرض تسل یو اقوام برا شدیقبر کم کم شلوغ م اطراف
 ..دادندیگرفتند و به رسم ادب او را تسال م یجا م  هیکنار دست عط یکی  یکی دست گرفته بودند و زنها 

بود و مودبانه از   ستادهیا نیری از پدرش در کنار سا یندگ یو به نما یهم در نبود محمود فتوح برهان
 .. کردیآنها تشکر م

در   ی...برهان نگاهکیدورتا دور قبر پر شده از اقوام دور و نزد نیامیبن یبعد  ، با آمدن خانواده  یکم
او در مراسم  یاز محمود باعث شده بود که هرسال جا هیعط ی نهیجمع چرخاند و تاسف خورد..ک

 .. دیایاندازه به چشم ب شیباشد و ب یخواهرش خال 

 و موجب سکوت همگان شد..  دیچ یپشده   یدرخت کار یمداح در محوطه  یصدا

جز تحمل پچ   یبغل قفل کرد..به هرحال که چاره ا  ریرا ز  شی دستها ری پس داد و سر به ز  ینفس برهان
چند ساله بود ،   نیا ینانوشته  یاز برنامه ها  یهم جزئ نینداشت...ا یبعض یو اشاره ا  مایپچ ها و ا

را   یعضب  شخندیبزرگوار باشد و ر کردیم  یو تمام مدت سع گذاشتیصدر پشت سر م  یکه با صعه 
 رد یبگ دهیناد
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را که از قبل سفارش داده بود را از    یشد و تاج گل بزرگ  اده یپ  نیمتر آن طرف تر ، مسعود از ماش چند
 جدا کرد.   نیسقف ماش

 از در عقب!  یشد و طوب ادهی از او از در جلو پ ت یبه تبع معصومه

چادر   یلبه ها کردیم  یسع کهیو درحال دیبه چادر معصومه کش یرفت ، پر غرور دست شیپ  مسعود
 اش جلو بکشد زمزمه کرد:  یشانیهمسرس را تا مقابل پ 

؟   یزن یکسم حرف اضافه نم چیتا مراسم تموم شه ! با ه  یشیگوشه کنار مادرت ، منتظر م  هی یری_ م
 ؟ یفقط سالم و السالم! اک 

که به شدت نگران حال و روز دخترش بود   یکرد..طوب د ییدار حرفش را تا  و غصه ریسر به ز معصومه
 به جلو برداشت و معترض شد:  یقدم

با   ؟یکن یم  شیداره که منزو  ی و علت  بیدور از جونش ع ای_ وا..خدا به دور ! مگه بچه ام کرو الله 
و تمومش   یآورد ری بگو اس هوی!  یکنیخودشم که منعش م لی که حق نداره حرف بزنه ، از فام بهیغر

 !گهیکن د

 لب به مادرش تذکر داد : ریبغض کرده ، ز معصومه

 !کنمی_ مامان خواهش م 

 گفت:  یزد و در جواب طوب یشخندیو از مسعود رو گرفت..مسعود ن دیرا درهم کش شی اخم ها یطوب

سکوت   لیفام نیلو اج کنهی عقل حکم م ی! ول وبی_ اشتباه نشه حاج خانم..زن من نه کرو الله ، نه مع
، بعد   کننیم  نیو واچ نیاول خوب چ نای...اادیازش در ن   ثی کنه تا فردا پس فردا هزارتا حرف و حد

 گردن اون!  ندازنی از همه مظلوم تره م یک  ننیبب  گردنیم

 لبش باال رفت..  یبه دامادش انداخت و به اکراه گوشه  یچشم نگاه یاز گوشه  یطوب

،   دانستی ، نم یبه قول خودش دلسوز ایشده بود..از شدت خواستن بود  ری حق که دخترش اس به
 را از او گرفته بود.  دنیو اجازه نفس کش دهیمسعود بدجور دخترش را به بند کش یتهایحساس یول
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کار هردو زن را   نیتوجه به حرکت مادر زنش ، دست پشت کمر معصومه گذاشت و با ا یب مسعود
 د با او هم قدم شوند وادار کر

از پشت   یک ی دست به چانه اش گرفته بود و تمام حواسش به مجلس بود...ناغافل  ری سر به ز برهان
 شانه اش گذاشت و کنار گوشش نجوا کرد:  یسر دست رو

 اومدن! الشمی_ اونجارو باش ، مسعود و عهد و ع

 اش! یدوران کودک یو هم باز ییبود ، دوست ، پسر دا یمهد یصدا

 و ناخواسته لبخند به لبش نشست  دیبه سرعت نگاهش را باال کش رهانب

سپر کرده بود و  نهی.سرش را باال گرفته ، سکردیو زمان عرض اندام م نیبا هر قدمش به زم مسعود
 آمد.  یم شیگرفته ، پ اهشیکت س یدست آزادش را به لبه  

  شیرفت و شانه ها  یم شی آمد ، دوش به دوش همسرش پ یاما افسرده و الغر به نظر م معصومه
 رفت!  یجنگ م دانیبه سمت م ایبود و گو دهی تنکه ابرو در هم  یبود ، همانطور طوب زانیآو

 از جمع فاصله گرفت و به استقبال برادرش رفت..  دیببخش کیبا  برهان

به عقب سرش انداخت..برهان مقابل    یو نگاه دیبرهان را دخروج    هی..عطستادیراه ا ی انهیم مسعود
و معصومه  یدلش با طوب قتای...حقدیرا در هم کش شی اخم ها هیو عط  ستادی برادرش ا یخانواده 
 .. اوردیب نیی پا یتوانست او را از سر قهر و دلخور یکردنها هم نم ییمدل دلجو نیشد و ا یصاف نم 

 به سرعت رو گرفت و مسعود آهسته کنار گوش معصومه گفت:  او

 که گفتم بکن!  ی_ شما با مادر کار

پا به   یدندون ری سالم ز کیگفت و با  یجرات نکرد در چشمان برهان نگاه کند..چشم یحت معصومه
مادش دا یکار  برا  نیو با ا دیبرهان خند یرفت ، به رو ی اما به فرمان مسعود نم  یفرار گذاشت...طوب

رفتار   وانستت یو نم  کردیاو نگاه م یرفته  یکه متعجب از فرار معصومه به قدمها یرجز خواند ، مرد
 کند  لیاو را تحل بیعج

 ؟ یدونیم هی خال یل یجات خ یستیپسرم ؟ ن  یکرد اریآقا برهان؟ ترک د ی_ خوب 
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  یطوب ی رو را گرفت و سپس به  لیمسعود را تحو شخندیبرگشت ، ابتدا ن  ی طوب یبه صدا برهان
 لبخند زد 

 !پرسمیحالتون از مادر م شهی_ هستم کنارتون زن عمو! هم

 و زمزمه کرد:  دیکش ری برداشت..نگاهش را ز  یزیر یانحنا یلب طوب ی گوشه

؟  ی؟ رو به راه شد یکن یکارا م  ی..خودت چ می..بگذر رهیگ ینم  لیوقته مارو تحو  یلیخانم که خ  هی_ عط 
 رونق گرفته شکر خدا ؟  تی کارو کاسب  دمیشن

 برد ری گرفت و محترمانه سرش را ز یشتریب  یبرهان نما  لبخند

 ! ادیم  شیپ یبعد چ نمییبودم تا بب ی_ شکر...تا حاال که راض 

پسر   نیپشت سرت گفتم ا شهی خدات هست ، هم  یست ی...خودت نرهی حتما خ  ادیب  شیپ  ی_ هرچ
 !رهیگ ی، اگرم بخوره خدا دستش م خورهینم  نی...زمدهیخدا م یو بورنگ  

  یراض  یطوب  یها یو زبان باز دیو تمج  فیحوصله از مادر زنش رو گرفت.. از تعر یب مسعود
  یکی خانواده شکرآب بود و به زوِر حرف مردم  نیاش با ا انهیکه م ینبود...آن هم درست زمان

 گفت:  ی..برهان در جواب طوبکردی دوساعت تحملشان م

 ... عمو چطورن ؟ حالشون خوبه؟  دی_ شما لطف دار

 سمت مسعود انداخت و با مکث جواب داد:   یدار ینگاه معن  یطوب

 ..البته اگه بزارن!کنهی م یِلکو ِلک هی..خالصه ستینبدم  یول ستیبگم...خوبه خوب که ن ی_ چ

سمت مسعود باعث شد مسعود ابرو در هم بکشد و نفسش را رها کند..برهان متعجب  شیابرو پرش
 را کنار گذاشت و گفت:  یس ی...مسعود رودرواکردیداماد و مادر زن نگاه م یگران به رابطه و ن

 !کشهی خجالت م ستادهیدخترت ، تنها وا شی پ یبر یخوای_ شما نم

 کج کرد و تند جواب داد: یبا اکراه  لب و دهن یطوب
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خودم بزرگت کردم ، حواست   یالف بچه بود هی..یکه برام ُبکن ِنکن راه بنداز ستمی_ من معصومه ن
 ؟ یجمع کن که جلو برادرت درو برندار

 پر از هوا کرد و پس داد.. شی ُلپ ها یحرص مسعود

از مسعود رو   یاز چه قرار است..طوب انیجر دانستی وسط چشم درشت کرده بود و نم نیا برهان
 گرفت و رو به برهان گفت: 

 ...اره یم  شیداره به سر زندگ یکن...بچه امو کرده تو قفس ، خبر نداره چ حتشیکم نص هی_ 

 معترض سرش را رو به آسمان گرفت.. مسعود

 مسعود انداخت و رو به برهان ادامه داد: یبه سرتاپا ینگاه تند یطوب

مراعاتم گذاشته کنار کال   زهیر هیاون  گهیاالن د بردیازت حساب م ی_ عموت ازش دلخوره...تو که بود
 آخر!  میزده به س

 : دیکل چهره اش را در بر گرفته بود غر  تیکه رنگ سرخ عصبان  مسعود

 داره؟ هی به بق  یمن چه ربط یزندگ  یآخه مسائل خصوص  فهممیدخترتون ؟ نم  شیپ  دیبر شهی_ م

  یبرا یعصب یرا بست..طوب  شی و چشم ها دیمسعود را به جان خر یادبانه  یکالم تند و ب برهان
 و گفت:  دیمسعود خط و نشان کش

  یبود..ب  لیفام  نیروش گل سر سبد هم  یتو دست بزار نکهیبزرگ شده..تاقبل ا  لی فام نی_ دخترم تو ا
 !شهیخودم نم بیکردم دادمش به تو که حاال پژمرده اشم نص یعقل

 و هر دو را مخاطب قرار داد:  دیبه صورتش کش یواقعا کالفه و سردرگم دست برهان

 خونه! ی برا  دیهست بزار ی..هرچستیحرفا ن  نیا یجا   نجای..ادیخواهش کنم تمومش کن شهی_ م

دندان  ریلبش را ز  یگوشه  یو حرص  دیکش یبه حرف برهان نگاهش را جهت مخالف طوب مسعود
 چادرش را باز و بسته کرد و غر زد:  یلبه ها یبرد..طوب 

 !دهیبرا بچه ام تراش  نیکه ا ی_  خونه ؟ کدوم خونه ! زندون شرف داره به قفس
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او  یبه سرتا پا  یمجددا نگاه متنفر یکه سمت او نگاه نکند...طوب  کردیتمام تالشش را م مسعود
 انداخت و گفت: 

 !شناسنتیزود همه م  ای رید نکن که یبرا من اون شکل  افتویق  میخودی_ من رفتم... ب

تند   یحق به جانب رو گرفت و با گام ها یباز کند ، طوب  هیمسعود برگردد و دهان به گال نکهیاز ا قبل
 رفته او نگاه کرد و مسعود پشت سرش غر زد:  یاز دو برادر فاصله گرفت..برهان بهت زده به قدم ها

 ..نی همچ  گهیم طونهی _ ش

به برادرش   یق ی..برهان نگاه دقردیکالمش را فاکتور بگ  یتند برهان باعث شد مسعود ادامه  نگاه
 : د یانداخت و پرس

 هان؟  یکنی م یکار دار ی_ چ

 تلخند زد...تاج گل را دست به دست کرد و جواب داد:  مسعود

 جواب پس بدم..   دی_ به شمام با

 و از برهان فاصله گرفت   گفت

 کجا؟ _ صبر کن..باتوام مسعود 

سمت برادر   ینگاه میمسعود شد...مسعودن یرا بلند کرد و شانه به شانه  شی جمله گام ها نیا با
 گفت:  هیبزرگش انداخت و به کنا

 معصومه رو طالق بدم؟  ادی؟ نکنه توام بدت نم  هی_ چ

 : د یو پرس ستادیشوک زده ا برهان

 ؟ ی_ چ

 شت اشاره اش را باال برد زد و انگ یگریبه عقب سرش انداخت...تلخند د ینگاه مسعود
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، پس حق نداره حرف از طالق بزنه... به   خوامشی...مرهی بپذ دیبا ی_ دوستش دارم... مدلم خشنه ول
گوشش خونده که از مسعود دل ِبکن دورش خط   ریز  یبفهمم کس ا یهمه ام گفتم..بشنوم 

 ...رهیو دودش به چشم معصومه م شکمی..من دور اون خط مکشمیم

 داد و با مکث گفت:  شیبه لبها ی..مسعود حرکت نرمکردینگاهش م رهی خ  رهیخ  برهان

 ..شکنمیپاشو تو کفشم کنه قلم پاشو م ی_ برو به همه شون بگو...بگو مسعود گفت  هرک

ر خواهرش را در  و راه قب   دیبه او چرخ تی اهم یو متفکرش ادامه داد...مسعود ب رهی به نگاه خ برهان
که  یتر بود..خواهر زیمسعود از جان هم عز یبرا دانستیکه فقط برهان م  یگرفت...خواهر شیپ
  ی نهیمسعود در گنج یدرد دل ها شتریب  دیبرهان و مسعود فرق نگذاشته بود و شا نیوقت ب  چیه
 یها دی ن تهدو بعد از آ یطوب  یبود...حرفها دهیخواهر بود و اکنون در دل خاک آرم نیا ی نهیس

  یهمه فاصله و ب نیاز ا یخوب  یفاصله گرفته بود و اکنون بو کسالیمسعود دلش را آشوب کرد...
 ... دیرس ی به مشامش نم  یخبر

 درست فکر کند... دادیاجازه نم  هیعط یها  هیمداح و مو یصدا

و کالفه نفسش را پس داد ،  جی بود؟؟ گ  یکار درست ختهی بهم ر لیفام نیرفتن و دل کندنش از ا ایآ
 ادامه مراسم وارد جمع شد. ی برگزار یمسعود گذاشت و برا یپا یقدم جا

  یمسعود بود..زندگ ی..نگران زندگ زدیبرهان در جمع بود و افکارش همه جا چرخ م جسم
را پناه داده  یپناه یداشت...زن ب  یگرید یآن طرف تر نگران  لومترهایخودش...و ک ی مادرش..زندگ

دلش را    طنتی و با ش  گرفتیگاه تماس م یخبر بود..هرچند فرامرز گاه و ب یو از حال و روزش ب  بود
لحظه آرام نداشت و مدام در   کیوجودش با جوش و خروش سازگار شده بود...  ایگو یول کردی مآرام 

 حرام شده بود..  شی که آرامش برا دی؟شا  دانستیچه م یو آن بود، کس  نیا یتکاپو

صدا بود که   کیو تنها  دیرس  یبه گوش نم  گرید هیعط ی ها هیمو یتمام صداها قطع شد..حت ناغافل
 رفت..  ی فضا رو به افول م نیو دار هم  ریآن هم در گ

 .. ردی نظر بگ ریرا ز طیمتعجب سرش را باال گرفت تا شرا برهان

 یو دو تن از همراهانش برا یکنار قبر خواهرش نشسته بود و در کنارش محمود فتوح یگل بزرگ تاج
 .. کردندیم  ییجمع متعجب حاضر قدرت نما
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  هیقهر و فرار عط یدود نکیع  ریجمع عبور کرد..محمود از ز انیبالفاصله بلند شد و معترض از م  هیعط
 برگشت..  هینگاه ها سمت عط یزد و همه   شخندین  ری..مسعود سر به زدیرا به جان خر

  انیاش داشت و مرگ بهاره پا یدر کودک  شهیکه ر ی...داستانیمیاما قد دیجد  یماند و داستان برهان
 رقم زده بود..  شیبرا  یتلخ

لحظه   کی یبرگردد..دلش برا هی عط  کردی را گرفتند..محمود دعا م هیدنبال عط ل ی دوتا از زنان فام یکی
  یپنج سال ؟ اصال چه فرق ای بودش؟ چهار  دهیند ریدل س کی.. چند سال بود که دیشکی او پر م دنید
  ریز شانی گکه بهار زند  یسال گذشته بود ..درست از وقت کیاو برابر  یهر ساعتش برا یوقت کردیم

 دهیهمسرش را ند  یرو گریاش نشسته بود او د ه یزمستان به قلب عط ی خاک رفته بود و سرد
رفت و شده بود متوسل به زور شود ، عشق اولش را با عتاب و   یبود...مغرور بود وگرنه خودش م

 .. گرداندیخطاب برم 

 گوشش زمزمه کرد   ریمداح زد و ز یبه شانه  یاز مسعود فاصله گرفت..ابتدا دست برهان

 _ شما ادامه بده!

  یجلوه دهد..به گرم یچشم همگان عاد شی را در پ زیکرد همه چ   یسمت پدرش رفت و سع سپس
 شهیکه خانواده هم دندیفهمیم دی ..همه بادیدست محمود گذاشت و او را در آغوش کش انیدست م

 کرده باشد.. و محبت ها را کم رنگ   دهیوز یتند یاز زمان باد یاگر در لحظه ا  یماند حت یخانواده م

 ستادند یا دیسف ییسکو یبعد پدر و پسر با فاصله از جمع ، رو یدم

در   ی گرفت..ول ینم شیرو  شیپ  یبغل برده بود و نگاهش را از منظره  ری پر صالبت دست ز محمود
پهن تر از خودش   شی..قدش بلند تر و شانه هاکردیم  نیپسرش را تحس یها یبرازندگ یدل همه 

  یرافرازباعث س شهیپسِر آبرومند ، هم  نی! در کل ایبود..و اما سرو شکل و نوع رفتارش افتخار کردن
وقت حرف دلش را   چیکند..ه قشیبود که تشو دهیزمان زبان در کامش نچرخ چ یاو بود..هرچند که ه

جمله   کیقدرت را در  یخانواده اش..کال محمود فتوح یاز اعضا  کی چینگفته بود ، نه به او و نه به ه
 ! یششان نبااگر حاکم بر قلب  ی، حت یدلت بگذار تا حاکم برهمه باش   ی.. پا روکردی خالصه م

 ؟ یبرگرد یخوا  ی_ نم

 خوش حالت برهان را به رقص درآورد  یو موها  دیوز یخنک  میمحمود ، نس یجمله    نیبا ا همزمان
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 بدون نگاه به پدرش جواب داد: برهان

  یحساب و کتابا رو ، هرچ ی..خاطرتون باشه اول همه ستیدر کار ن  یرفتم گفتم برگشتن  یم ی_ وقت
 دادم ، بعدشم عزم رفتن کردم! لتونیکه بود و نبود صاف کردم و تحو

 به تنش زد و گفت:    یزیر یاش ضربه ها یدود نکیکرد..با ع   یمکث کوتاه محمود

 !  ادمهی_ 

 پسرش را نظاره کرد و سپس با طعنه ادامه داد: یبای رخ ز میبرگشت..ابتدا خوب ن سپس

 !  یو پوست گردو و رفت ت یچطور دست و پام گذاشت ادمهی_ خوب 

 چشم در چشم پدرش شد..محمود حق به جانب ادامه داد: برهان

، مقام و   نینبود..پول ، خونه ، ماش  ارتی که در اخت یخواستی م یپسر ؟ چ  یکم داشت  ی_ آخه تو چ
 هان؟  یثابت کن  یخواستیرو م  ی؟ چ یکه چ نایا یبه همه  ی..پشت پا زدتیموقع

 دیکش ر ی زد و نگاهش را ز یدار یمعن  شخندین  برهان

 دارم!  نیکه گفت  ی، وگرنه االنم هرچ خواستمیاثبات خودم نبودم..من فقط آرامش م یوقت پ  چی_ ه

..وگرنه خوب   زدی م رونی ب صالیکه از سر است یداشت..نفس  یبرهان نفس تند محمود را در پ  جواب
 رسد.  یزود به صد م  یلی،خ  صفر شروع کند یاگر از نقطه   یپسرش هرجا برود ، حت دانستیم

فهمم ، برگرد  یپسر نم نی..منم زبون اادی..مسعود از پسش برنم خوادیآدم کار بلد م  هی_ اون کارخونه 
 ...نشو مثل مادرت که..تی سر کارو زندگ

 "گفت و نگاه از پسرش گرفت  یبرهان که باال رفت محمود لب فروبست.."ال اله اال اله نگاه

 دارم..  ی_ گفتم که االنم همه چ

 برهان اخم تند محمود را در بر داشت  جواب

 ؟ی؟ اونم دار ی ! خانواده چ دمی_ شن
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 مجدد نگاهش را به مقابل داد و گفت:  برهان

  دکیوقت بود گمش کرده بودم ،از خانواده فقط اسمش  یلی...خ کردی نم  یفرق چ یکه بودم ه نجامی_ ا
 نکنم! شماها خودم گم یدعوا نی..رفتم که الاقل بدمیکشیم

 !!!!اقتیل یکه اون مسعود ب  ی..رفتیکه با من لج کن  ی_ شعار نده پسر! بگو رفت

 ست؟ ی_ مسعود پسرتون ن 

سبک کرد و دست   یا نهیبعد س یمحمود شد..لحظه ا یبرهان باعث سکوت موقت یپر معن سوال
 : د یسرش کش یرو

 شدیبهتر م ی! تو که بوداشینذاشته با ندونم کار شده تف سر باال... روزگار برام  ی_ چرا هست ! ول 
 کنترلش کامال از دستم در رفته! گهیکنترلش کرد ..االن د

  شیی..راهنمادیگرفتن کمکش کن   رادیکردن و ا یامرو نه ی..به جانی..سرزنشش نکن نی_ بهش بها بد
ساله  هی..کنهیشما به مسعود ، داره نابودش م  یاعتماد ی..بدی.. اگه پسرتونه که بهش اعتماد کندیکن
 د؟ یریگ یم دستش ن  بیتخر ینداره..کالفه اس بابا ،چرا جا  هیکه بدتر شده..روح  فهممیم  یول ستمین

 ه تر گفت: زد و آهست ی..برهان پلک ختیپدر و پسر در هم آم نگاه

خبر   زاشی چ نیکه آلوده شده بود؟ اصال از ا دیدونیم  چیمسعود باز بشه...ه  ی_ من رفتم که جا برا
 د؟یدار

 و برهان ادامه داد: دیبه پدرش نگاه کرد..محمود ابرو در هم کش بازهم

رفش  مزخ  ی قایقمار شده بود...خودم چند بار مچش گرفتم..من با دوست و رف  ی_ آره پدر من ! آلوده 
بلندش   یشرط بند  زیم یاش گرفتم و از پا قهیشدم..من شب و نصف شب رفتم  قهیدست به 

 گوشش! ری دستام خوابوندم ز نیکردم..من با هم

 گفت:  دیدستش باال آورد و با تاک  سپس

 .. دمیبه خاطر برادرم کنار کش   دیکنی که االن محکومم م ی_ آره من! من

 به تاسف جنباند   یسر سپس
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بدم... شما   دونیمن رفتم که بهش م ن؟یکار کرد یبراش چ  دیشما بگ ی، ول ستمی_ االنم ازش غافل ن 
..منم رفتم که یجنگ و رقابت  انداخت  نشونیدوتا برادر ، ب یبرا یشرط دو دانگ کارخونه گذاشت

کوفت و زهر مار از سرش  شه که قمار و   ریدرگ نقدری..رفتم که سرش شلوغ شه ، اارهینمسعود کم
که مسعود  یپدر من، تا کجا؟ تا وقت یادامه بد یخوایم  ی! تا کیدیباز شما مسعود ند  ی..ولافتهیب

  میری سرمون باال بگ مینتون گهیتف سر باال برگرده تو صورت خودمون و د نیکه هم ینابود شه ! تا وقت 
 ؟ هان؟

  کی شیبه ر  یدندان گرفت و متفکر دست ری را ز شیدر جواب پسرش سکوت کرد..لب باال محمود
 ...دیکش دشیدست سف

 _ من خبر نداشتم! 

 زد و گفت:  یشخندیبه واکنش پدرش ن برهان

 ! دیاریاشتباه خودتون به زبون م نمیبیکه م هیبار نی ؟؟؟ اول نی_ جالبه ! که خبر نداشت 

 گفتم اشتباه کردم؟  ی_ من ک

 ست؟ یاشتباه ن  یخبر  یب _

 باال داد و برهان با قدرت گفت:  ییابرو محمود

 ست؟ یاشتباه ن نیهمه مدت از پسرتون ، از خانواده تون غافل بود نیا نکهی_ ا

 پر غرور نگاه از پسرش گرفت..برهان آهسته تر گفت:  محمود

..پولش تو  نیوق ندادپدر من! همونطور که سه ماه به سه ماه ، به گارگرتون حق نی_ اشتباه کرد
 !  نیو از سود همون پول حقوقش داد نیحساب کارخونه نگه داشت

 او را وادار به سکوت کرد و گفت:  شخندیبرگشت..برهان با ن  یتند و ضربت  محمود

تونستم نگاه کنم و شبا خواب راحت   یروزا تو چشم گارگرا نم نکهیرفتنم..ا یبرا  گهید لیدل هی نمی_ ا
 اون کارخونه رو به لقاش ببخشم! یوادارم کرد که عطا ناینداشتم..ا

 لب زد:  تایبار بهم خورد و نها نیچند شی..لبها کردی هاج و واج فقط نگاهش م محمود
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 کس نخوردم!  چیحق ه_ من

باز شما کار   یبودم...ول  ریباهاتون درگ شهیموضوع هم نی! سر همیبه موقعم حقشون نداد  ی_ ول
 ن یکردیخودتون م

محمود    یدونیهان؟ اصال م یدون یم  یاز زندگ یبدهکار شدم...پسر تو چ زمی چ هی...انگار ری _ نه خ
  ییچه روزا و چه شبا یدونیم ده؟یرس   نجایاز کجا به ا یدونی؟ م هیک گنیکه م ی، محمود فتوح  یفتوح

 رو پشت سر گذاشته ؟ 

 اش زد  نهیس یبه قفسه  یانگشت اشاره ا با

خوردم تا تونستم سرم باال   یتو سر ؟یچ یعن ی یفهم ی صفر م  ری_ من از کف بازار شروع کردم..از ز
 ..اونوقت تو...تو...دمیو درمون ند  دمیگرفتم چطور حرف بزنم...درد کش ادیتا  دمی...حرف شنرمیبگ

 ! ؟یکنی جلوم و متهمم م یستادیکه وا یدون یم  ی..تو چپوففف

من و   یخانواده پشتت به پدرش گرمه و گارکر به صاحب کارش، گذشته  دونمیم نوی_ من فقط ا
قدرم که بدونم و بتونم بهش عمل   نی...همهیکاف  نایکه توش بوده فقط متعلق به خودمه ..هم میهرچ

 کنم هنر کردم...

 _ هه..بچه ، کارگر ، مادر، خانواده..بس کن پسر! همش شعار ، همش شعار ...

 ؟ی _ شما قبولشون ندار

 زد و گفت:   یتلخند محمود

  یو پا کنهی قمار م رهیکه م یخودم راه نداده قبول ندارم..پسر یکه پنج ساله من تو خونه  ی_ نه ! زن
سخت کارفرما رو درک کنه و نفهمه با چه  طیکه نتونه شرا یقبول ندارم..گارگر  نهیشیرو و اعتبارم م آب

خودم..محمود   ودِ به حسابش قبول ندارم..من فقط خودم قبول دارم..خ  زمیریحقوقم م  نیهم  یبدبخت
 !دهی نکش یکه االن هست کم بدبخت ییبه جا دنیرس یکه برا یفتوح

 دو انگشت فشرد  نیاش را ب یشانیزد و پ  یه غرور لبخندهم  نیمتاسف از ا برهان

 ! دیرو هم بزن هیمحبت زن و بچه و بق دی..ق دیسفت بچسب  گاهتونی_ پس جا



 آوازه

157 
 

  یریمجلس تموم شد م ...االنمخوامیباهم م یو نه زن و بچه ام...من همه چ زنمیم تمیموقع دی_ نه ق
 یتو خونه  خوامیمراعاتش کردم..از امشب م یخودش آماده کنه...بسه هرچ  یگیخونه به مادرت م

 خودم بخوابم!

 ن؟یبود یا گهی د ی_ مگه تا امروز جا

 اختر و مادر مسعود خشم محمود را باال آورد یبرهان به خانه  ی اشاره

 ..حواست جمع کن که من پدرتم!یریتند م یلیخ یدار گهی_ د

نکردم که باعث آبروتون  یوقتم کار چینکردم ..ه یاحترام  یتون ب وقت به  چی_ حواسم جمِع...ه
 محاله.. زایچ یسر هیفراموش کردن  یبشه..ول

 ادامه داد: شخندیمحمود باال رفت..برهان با ن یابرو یتاکی

چشمت ، پشت در از حال بره..بعد   یمادرت جلو هویدر خونه رو بزنه و  یک ی ی_ مثال تو هفت  سالگ 
که   یخاک و تو خبر دارش ریخواهر جوونت بره ز ایبرادرتونه... نیتو بگه ا ادیبچه به بغل ب یزن هی

 که هم سن دختر خودشه!   یک یبا  ؟ یسر خودش گرم کرده ، با ک  شی پدرت تو ک

 کجاش خالف شرعه؟  نیفسخش کردم ، ا یو قانون یام بود پسر، حالِل حالل! بعدشم که شرع  غهی_ ص

 محمود تلخند برهان را پر رنگ تر کرد  غرش

  چیه یبود..ول ینزدم..شوک مسعود و مادرش براش کاف  یوقت در موردش به مامان حرف  چی_ ه
  یاگر تحفه  ؟ی؟ از پول، قدرت ؟ از چ  ادیشما از کجا م   یخواه ادهیهمه ز نیوقتم نتونستم بفهمم ا

  شی ..ارزونخوامیتحفه رو نم  نیباشه من ا یه خانواده ام و دلسردب ییوفا یب  خوادیپول و قدرت م
 خانواده اشم نشسته یو دلخور یدلسرد ی که پا یبه کس  کنمیم

آمد..خودش به عملکرد   یم یکه از سر ناچار ییصدا  یب ی...از آن دسته خند هادیخند  یفتوح محمود
  هی، قهر عط شی قصورها یهمه  جهی کرده و نت یکوتاه  دانستیاشتباهش واقف  بود..خودش خوب م

 و عاجز بود از اعتراف! دانستیرا م نهایا یمسعود و فرار برهان شده است...همه  یو سرکش

  یلوار طوسشلوارش فرو برد..کت و ش بشی را داخل ج شی کتش گذاشت و دستها بیرا در ج   نکشیع
که  یصدا و نگاه  یب یبه تنش نشسته بود..با همان خنده  شهیرنگ خوش دوختش که مانند هم



 آوازه

158 
 

  چیبه عقب برداشت..برهان فقط به لبخند و تکان سر اکتفا کرد...پدرش ه یاز حرف بود قدم ییایدن
، پس فقط   کردیتوقف نم  یکس ینداشت ، زمان هم که برا  یها آمادگ تیواقع دنیشن  یوقت برا

 ...شدیگرفته م یفرصت جبران از محمود فتوح

 

و کالفه دور   کردیاش را داخل چمدانش جا به جا م  یخانگ  یرفت..لباس ها یم  شیبا عجله پ برهان
 د یچرخ  یخودش م

از اتاق کز کرده و   یبود ، گوشه ا  دهیپر شیو رنگ گونه ها  زدیکه چشمانش همچنان سرخ م هیعط
 نظاره گر بود... 

شده   ییهمه عجله و سکوت اپرا نیا یو جا به جا کردن ظرفها هم که ال به ال  یمهر یتکاپو یصدا
 خودش!  یبود برا

  راهنیرا به پ  شیپشت سرش فاصله گرفت و کف دستها واری..از داوردی طاقت ن هیبعد عط یا لحظه
 دی رنگش کش  ینخ اهیس

 !؟یرفت یبعد م  یموندیما م  شیپ گهیدو روز د یکی؟  هی_ حاال چه عجله ا

 ! ومدمیدو روزم نم  نمیروزا...محض خاطر شما نبود هم  نی_ کار دارم مامان...سرم  شلوغه ا

 رفت و کنار چمدان او توقف کرد  شی قدم به قدم پ هیعط

 ! دادمینم تی وقت رضا چیه افتهی م ری تهرون پات گ یبر دونستمی_ م

 یو متاثر از چهره  دیمادرش باال کش..نگاهش را تا چشمان دیبرهان داخل چمدان خشک دست
 او لب زد:  نیغمگ

 ..میحرفامون باهم زد ی، ما از اول همه  دیدوباره شروع نکن  کنمی _ خواهش م

 سرش را تکان داد.. دییو به تا  دیرا تو کش   شیلبها هیعط

  هی..عطستادیپا ا یکه طاقت غم و اندوه او را نداشت بلوزش را داخل چمدان رها کرد و رو برهان
 : دیبه چانه اش کش یزد و دست ین یدلنش شخندیاو را با ولع نظاره کرد..برهان ن یبای جمال بلند و ز
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 ؟  ادتوتهیبرم..  نی_ خودتون گفت 

 را پر کرد..برهان ادامه داد:  هیاشک مردمک چشم عط نم

 قدم بردارم...نه محال بودم قدم از  نیگفتی...اگه منیدادم..خودتون استقبال کرد شنهادی_ من فقط پ

 آمد  هیاشک تا پشت پلک عط نم

تو و مسعود   نی..گفتم بزار بفهمه و حداقل بدونهیم شتریبابات َقدرت ب  یریم  ی_ فکر کردم چندماه
 فرق بزاره!

بعد با    یرا بهم فشرد..دم ش ی هم گذاشت و لبها ی پلک رو یشیبحث فرسا نیخسته از ا برهان
 گرفته زمزمه کرد: ییصدا

 داد.. میفرار زای چ نی_ هم

 و گفت:  دیبه چانه اش کش یگریپسرش شد..برهان کالفه دست د  رهی بغض کرده خ هیعط

تو اختالفات شما و بابا ،   نیوقت قبول نکرد چی..هنی بحث کوتاه کن نیا نی وقت نخواست چی_ ه
 ... نیمن و مسعود فاصله انداخت نیبا حرفاتون ب  شهیآدم بوده...هم نیگناه تر یمسعود ب

 ..برهان آهسته و مهربان گفت: دیلرز یم  زیزریر  هیعط ی چانه

 موندن ندارم  یپا  امی..اگه هر وقت م امیم ریبه د ری...اگه دزنمیمزنگ   ریبه د ری! اگه د دی_ تمومش کن
 .. رمی گیکه من فاصله م  دی، خودتون مقصر گمی ...به فرامرز گفتم به خودتونم منهیعلتش هم

 _ برهااان؟؟ 

 داشت...  یبرهان را در پ ینفس تند و کالفه  هیعط  ی ناله

 دیبحث و اون دو دانگ کارخونه ندار نیبه ا  یلیتما گهیهر زمان که حس کنم د ی_ شرمنده ، ول
ادر  اختالفات شما با م ی ول دیندون دیبرادر من چرا ! شا یول  ستیشما ن ی...مسعود بچه گردمیبرم

 وسط نفس بکشه   نیا مونیکیکه حداقل  رمی ...من مکنهیمسعود داره نابودش م 

 را فرو داد رشیبغض گلو گ یبه سخت  هیعط
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 بلند محمود شوکه اش کرد.. یصدا یقبل از هر کالم یاز هم فاصله گرفت ول شیلبها

را خطاب   ی..محمود با اخم و جذبه وارد شد و مهردی چرخ یمادر و پسر همزمان سمت خروج نگاه
 قرار داد

 !رمیدوش بگ خوامی من آماده کنن م  لیخانم ، بگو وسا  ی_ مهر

 سست شد وناله زد:   شیبرگشت ، دست و پا هیعط  یچهره  رنگ

 کنه؟ ی کار م یچ  نجایا نی_ ا

او  یشانه  یو به نوازش دست رو ستادیچمدان رد شد..کنار مادرش ا یبلند  از رو  یبا گام برهان
 گذاشت 

 اد ی_ گفته بود که م

 مقابل مادرش قرار گرفت و گفت:  یدرمانده به پسرش نگاه کرد..برهان جد هیعط

  دییزمانم کار شما رو تا چیه ی نکردم ول   حیکه بابا در حقتون کرد  توج  یوقت اشتباه چی_ من ه
 دی خونه حلش کن  نیجا ، داخل هم نیهم دیبا دیدار میخونه اشه ، اگه مشکل  نجاینکردم...ا

را از او   یهر کار یبود که اراده  نی سنگ شیخانه آنقدر برا نیالل شده بود...حضور محمود در ا هیعط
 گرفت.. یم

 به مادر و پسر زد و گفت:  یدار یمعن شخندینگاهشان محمود وارد شد...ن  یباز وسط

که حال   ..خوبهکنهی نم  یکس فرق چیخونه  به حال ه  نیبود و نبودم تو ا نمی بی_ خوبه...خوبه که م
 همتون خوبه!

 گرفت و در جوابش گفت:  دهینگاهش ناد دنیپدرش را با دزد یطعنه  برهان

 کردم یجمع م  لمیتهرون ! االنم داشتم وسا گردمی...به هرحال من دارم برمنی_ خوش اومد

  هیساعد دستش انداخت و رو به عط یرنگش را رو  یآمد..کت خوش دوخت طوس شی پ محمود
 گفت: 
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 که انشاهلل؟  یهست ؟ی_ شما چ 

 آمد...محمود قلدرمابانه گفت:  یسخت باال م  شی و نفس ها کردیم  یاحساس خفگ  هیعط

 خسته ام ی ل یمن آماده کن که خ  لیزحمت  حوله و وسا یب  ی_ حاال که هست

 !یمغموم وفرار یگرینگاهش سرکش وحق به جانب بود ود  یکی ..ختیزن ومرد در هم آم  نگاه

کرد وتاسف   سهینگاه سرکش مسعود را با پدرش مقا یزد وکنار چمدانش زانوزد.لحظه ا  یچرخ برهان
 بود که  دهیبه مسعود رس  شیپدر غرور و قلدر نیهمه خصلت ، از ا نیا انیخورد. م

 کند  ریجبران ناپذ یمسعود هم مانند پدرش دستخوش طوفان  ی ندهی بود آ ممکن

 

گذاشت   نیزم  یسوخت... چمدانش را رو یدوشب  م نیا یخواب   یراه بود و چشمانش از ب ی خسته
از آن  یکیکرده بود ،  رییتغ  زهایچ  یلی گذشته خ کسالیدلچسب اتاقش گرفت .ظرف  یاز هوا یو دم

و کالفه اش   امد یبه سراغش م  یخواب یب  شدیم بیغر شی بود..دو شب که جا  شیعادت ها  رییها تغ
تک نفره عوض   یساده  تختن یاتاق و ا نیرا با ا ا یدن یکجا چیه کردی، و اکنون حس م کردیم

 .. کندینم

بار ،چند    نیاقدام کرد...فکرش اما ا شی لباس ها ضیتعو  یلبش نشست و برا یگوشه  یشخندین
پاسخ ماندن  یمطلق فرو رفته بود و ب  یخانه پرواز کرد...خانه در سکوت یباال یمتر باال تر به طبقه 

به   ینگران  یخبر بماند و اندک   یب ییباال هیث شده بود از احوال همسااز جانب فرامرز باع  شی تماس ها
 دلش رجوع کند.. 

 یرا باز کرد...انگشتانش که دکمه  راهنش یپ یدکمه ها  کیبه  کیباال انداخت و  ییفکر ابرو نیا با
 شد..  زیت شدینواخته م یکه به در ورود یزیر یبه ضربه ها  شیگرفت ، گوش ها یسوم را به باز

...ضربه  دی زد و متعجب ابرو در هم کش  ی...نگاهش جهت صدا رفت و برگشتستادیاز حرکت ا دستش
 .. یداشت و نه هارمون تم یکه نه ر یجان یب یها تکرار شد..ضربه ها 

 .. دیکش شیموها یال به ال یرا بست و دست  شیناچار راه رفته را برگشت..دکمه ها به
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 رفت.  یبه استقبالش م  ید و بدون نگرانمطمئن بو ه یاز حضور همسا نباریا

به سر داشت   یدیبار چادر نماز سف  نیا کهیبود..در حال  ستادهیبه دست ، کنار در منتظر او ا ینیس کژال
 داشت..   ری و محجوبانه سر به ز

 در را باز کرد و کژال آهسته و پر از خجالت سالم کرد  اطی با احت برهان

 یجد ی ...لبخندش رنگ و بوک یمرد جوان را تحر یآش خوش رنگ و لعابش در لحظه اشتها  یبو
 گرفت و گفت:  یتر

 مال منه؟  نی؟ ا یسالم...به به چه آش کی_ عل

 لب او شکار کرد.  ینگاهش را باال برد و لبخند را رو یلحظه ا کژال

 گرسنتون باشه! دیسهمتون گرم کردم  آوردم ، گفتم شا نیاالن اومد دمیظهر پختم ، د نوی_ بله ! ا

خم کرد و با ولع عطر خوش کاسه را به   یجا به جا شد..برهان سرش را کم شانیدستها انی م ینیس
 .. دیجان خر

 که؟  کنهینم  تتیاذ گهیت درد نکنه..پسرت چطوره ؟ دداره..دست یی_ عجب بو

 دستانش گرفت و گفت:  نی چادرش را ب  یمحجوبانه لبه  کژال

 ؟؟  یبهتره! راست یل یشما خ ی_ شکر خدا ، به لطف محبتها

 نگاهش را به مرد جوان داد و گفت:   نباریا

 ! نیدر حقم تموم کرد یشما و آقا فرامرز برادر  یبگم ول یچ  دونمیکرده..واقعا نم  رییتغ  یلی_ اون باال خ 

 تکان داد و گفت:  دییبه تا  یاو سر تی خرسند از رضا برهان

 کم و کسره بگو! یزینداره..بازم اگر چ ی _ قابل

چند روز چقدر    نیکه تو ا دونهی...فقط خدا خودش مستمی ... طلبکار که ن ادهیاز سرمم ز نای_ نه نه ! هم
 کر..  ارمی که شما در حق من و زان یعا کارآوردم...واق مانیبهش ا



 آوازه

163 
 

 _ ادامه نده لطفا! 

 زد و گفت:   یبرهان نگاه متعجب کژال را در بر داشت...برهان پلک ی جمله

 خوش مزه اس!   یلیپسرت..بابت آشم ممنون...از رنگ و بوش معلومه که خ شی _ برو پ

 برد ری کژال سرش را ز تی هم شد و درنها ی رهی نگاهشان خ یا لحظه

 _ نوش جونتون!

 اما بالفاصله برگشت و مجدد برهان را مخاطب قرار داد:  دیچرخ

  طشی مح میکه خوب شد باهم بر  اریفرزانه جون گفتن چندجا آشنا دارن..قرار شد حال زان  ی_ راست
 !مینی بب

 یاو بود..برهان لحظه ا یاز سو یخورد..کژال منتظر جواب   یزیبرهان تکان ر یفرزانه آمد و ابروها اسم
 بعد به خودش آمد و گفت: 

..پس بزار اول پسرت خوب شه بعد اقدام کنهیهست ، فرزانه ام فرار نم  شهی _ عجله نکن ..کار هم
 کن...

 شد... دهیکژال نرم و آهسته کش یلبها

 در جواب او گفت.  یو" چشم " آهسته ا دیچادرش را جلو کش ی لبه

 یو در را بست..بو دیظر او دور شد..برهان با مکث خودش را تو کش از ن یمعطل یو ب دیچرخ سپس
 کردیم  یخوردنش لحظه شمار یخوش آش مشامش را پر کرده بود و برا

 ؟ یکن_ مگه قرار نبود با زهرا خانم هماهنگ 

بود  ستادهی گاز ا ینشست..برهان پشت به او پا زی و پشت م دیرا عقب کش یپر حوصله صندل  فرامرز
 .. زدیبر  یجفتشان چا یتا برا
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ُاسکال گردن کج کردم جلو َدر ، بعد پسرش اومد گفت مامانم صبح   نیشما ع  ش ی_ رفتم بابا..به فرما
 یرفتم سراغ فرزانه  ایخالم..منم افتادم به چه کنم چه کنم، آخرش دل زدم به در یرفته خونه 
 خودمون!

 برگشت   یچا ین یباس برهان

 _ خب؟ 

 دونی....مکردیکردم..مگه قبول م ی_ خب به جمالت ، جونم برات بگه پدرم دراومد تا فرزانه رو راض
  شیشد پ یقربون صدقه اش رفتم و التماسش کردم تا راض  نقدری..اکردیهمونجا اعدامم م دادمیم

 !مارستانیاخم وتخم بردمش ب  تی ترانز هینزنه..بعدشم با  یحرف یکس

 : دیرا مقابل دهانش قفل کرد و پرس  شیشده بود ، پنجه ها ری جاگ یدلصن یکه کامال رو برهان

 پول نقد؟  ای یچک داد ؟یکار کرد یطبقه باال رو چ لی_ وسا

 د یکش زیم یچسباند و کف دستش را رو  ی..پشتش را به صندلدیعقب کش  فرامرز

که تا   می..منم گفتم بپر بردارهیبرم ی جا سراغ داشت ، گفت ازش قسط هی_ پول نقدم کجا بود..فرزانه 
 بهم!  میجمعش کن ومدهیبرهان ن 

 ؟یکار کرد  ی_ بازم که فرزانه؟؟ پس رباب خانم چ

 و پشت سر هم او گفت:  یرگبار یباال داد و در پاسخ به سوالها ییحق به جانب ابرو  فرامرز

  دمیچ یشدم پ مونیاولش رفتم سراغ رباب وسط راه پشتو ؟  یفکر کرد ی_ معلومه که فرزانه...چ
رفتم سراغ   ی نکن مباشه معتمد تر و بهتر از  خواهرم سراغ ندارم...شک  ی! هرچمیآبج  یسمت خونه 
 !کردیجارو م   ثیو حرف و حد افتادیپشت سرم راه م  دیبا یک یرباب از فردا 

 پس داد ینفس بلند برهان

 !گهی! پس االن به فرزانه بدهکارم دیدیکشخب! بازم ممنون که جور من  یل ی_ خ

که نسقت   ادی_ به فرزانه نه ! به طرف حساب فرزانه ! بعدشم خودتو آماده کن که امشب با برو بچ م
 بکشه!
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 رقصاند و گفت:   ییمندانه ابرو روزیبرهان گرد شد..فرامرز پ  چشمان

  ینیب  ی... نمایجنتلمن باز نیبا ا یکفرش باال آورد  ی..حسابجناب.  نیلرزشم بش یپا ی_ خربزه خورد
هوا  میرج   طانی ش هویرو قرق کردن که  نجایشده ، خودش و بچه هاش دو شب ا یپاکساز خچالی

 برش نداره بره تو جلد برادر جانش!

 برد   ری کردو سرش را ز ییصدا  یب یخنده  برهان

 !م؟یحساب امشب مهمون دار نی_ با ا

 و مزه پراند:  دیکش شی را پ یچا ینیس  فرامرز

 کنن!  تی ل یکه مغزت ت انی! عاّلمه محمد صادق بردبار با خانم بچه ها م یچه مهمون می_ مهمون دار

 را دست گرفت و گفت:   شینداشت..فرامرز استکان چا  یبرهان تمام یصدا  یب ی خنده

 اگه خدا بخواد! نمیب ی؟ بخند جانم ..بخند که امشب اشکتم م یخندی_ م

 یطبقه  ی هیساکت برهان را پر کرده بود و همسا یبچه ها خانه  یشده بود..بازهم سرو صدا شب
 .. دادیصداها گوش م  نیباال با حسرت به طن

رفتن داشت و    نییپا یزن جوان نه رو ی..ولاوردی دست مادرش دوام نم یبود و رو  یقرار باز یب  اریزان
 از او شده بود. ینه دعوت

 اپن گذاشته بود تا صداها را بهتر بشنود. یمسئوالنه ظرف ساالر را رو فرزانه

برگ   انیم  نی، در ا زدندی کرده بودند و آهسته حرف م ک ی را بهم نزد شانیو برهان اما ، سرها محمد
خردشدنشان هم به سرو   یو صدا شدیم  زیر  زیو هنرمند فرزانه ر فیدستان ظر رینازک کاهو ز یها

 بچه ها اضافه شده بود. یصدا

  یدون یتعجب کردم . خودت که بهتر م یکار کرد یفرزانه گفت چ یبود آقا برهان..وقت  دی_ از شما بع
 !دردسر ساز باشه؟ تونهیخونه چقدر م  هیزن جوون با دوتا مرد مجرد تو  هیامروزِه روز حضور 

 ، در جواب محمد سرش را تکان داد و گفت:  د ییموبانه و با تا  برهان
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کار   یچ  دیمن بود یبدونم شما جا خوامی م یول کنمی _ بله حق با شماست..کامال حرفتون درک م
  د؟یکردیم

و با قدرت از خودش دفاع   دیدور لبش کش یندونستن باال برد...برهان  دست  یبه معن  ییابرو محمد
 کرد: 

کس و کاره...به   یکه ب  دیبعد به نظرم رس یتو کالهش باشه..ول   ییآلو دی_ اولش که فکر کردم شا
بچه ولش کنم   هیمهم نبود حرف مردم بود...واقعا انصاف نبود با  که برام  یزیجرات اون لحظه تنها چ

 خونه گذاشته بود. نی بچه اشو پشت در هم یکه از سر ناچار ی، اونم وقت بیتو شهر غر

 

  نییخودش باال و پا  یاو را برا  یشده بود و حرفها رهی نقطه خ  کیحرف به  ی محمد متفکر و ب  نگاه
 لب باز کرد:  دادیکرده بود و به دقت به حرفشان گوش م اری ..فرزانه که تا آن لحظه سکوت اختکردیم

  ینم  بینص ی قائله ب نیدشم از ا...خو ست یآخه بحث شما تنها که ن  یبده پسر خاله ، ول  رتی _ خدا خ
  یآدم ب هیوقت  هیبگم آخه..اگه  یزن تنهاست..هزار ماشاهلل برو رو دارم که هست...چ هیمونه..

 بهش بچسبونه... ی نامربوط هیو  داشهیوجدان پ

 آخخخخ 

و فرزانه از درد وسوزش   دیکرد...محمد مثل برق از جا پر اری آخ فرزانه محمد و برهان را هوش یصدا
 رتش را بهم جمع کردصو

 بچه ها به ناگهان  قطع شد. یکف آشپزخانه رها شد و صدا زیت یچاقو

 او گرفت  ینگران و با عجله خودش را به همسرش رساند و دست دور شانه  محمد

 دستتو! نمیبا خودت ، بده بب یکار کرد  ی_ آخ فرزانه جان؟ چ

  کیمحمدش نزد ی نهیدندان گرفت و سرش را به س  ری...لبش را زدیداخل چشم فرزانه جوش اشک
 کرد 

 د یبود دستم بر  زی...المصب چاقوش ت ستین یچ ی_ ه
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انگشت   کهی فرزانه آورد و در حال یبه شانه ها یخودش راتا پشت اپن رسانده بود..محمد فشار برهان
 کرد گفت:  تیهدا یبهداشت   سیاورا سمت سرو گرفتیدستش م نیاو را ب  ی دهیبر

 ! یکن یبه خودت نم  یکن ی و همه جا فکر م زیکه به همه چ  نقدریفرزانه خانم...ا یست یخودت ن _ مواظب 

 شد.  یدست شوهرش راه تی با هدا فرزانه

 پس داد و گفت:   ینفس برهان

 درمانگاه!؟ مشی ببر قهیاگه عم نی_ محمد جان بب 

 برهان کرد و گفت:  یروانه  یلبخند محمد

که براش   اریب ی دار نیزحمت پنبه و بتاد یفرزانه خانم عادت داره...فقط ب  نی...استین  یزی_ نه بابا چ
 ببندم! 

  نیح  نیبعد به فرمان محمد وارد آشپزخانه شد..در هم ی هم گذاشت و کم یرا رو  شیپلک ها برهان
 فرامرز پر سرو صدا وارد شد و گفت: 

 ! دمیخر یل ی که واسه همتون قاقال  نیای، ب  یاهال ی_ آها

صدا بلند    شیو برهان از داخل آشپزخانه برا دندیفرامرزشان دو یین و بغ کرده سمت داهانگرا بچه
 کرد: 

 !دهی، فرزانه دستشو بر یکجا گذاشت نیبتاد  نیبگو ا ای_ سرو صدا نکن پسر..ب

 وسط سالن خشکش زد. ری مات و متح فرامرز

 فرامرز گرفت و با التماس در چشمان او گفت:  یپا  نییاز پا دهیترس الدیم

 جووون! یی_ دا

 شی ها را پ یخوراک لونیدست بلند کرد و نا یرا رو الدیکرد لبخند بزند..خم شد..م یسع  فرامرز
 او باال گرفت  ی دهیچشمان ترس
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مامان   نمیکن تا من برم بب  میتقس یبا داداش  ریبگ  نارویا  ای ..بکنهی نم هیجون...مرد که گر یی _ نترس دا
 شده ، باشه؟ یفرزانه چ

 مهربانش سر جنباند.. ییِ دا  یزد و برا یبغض و اشک لبخند انیم الدیم

 به پشتش زد  یگذاشت و ضربه ا نیزم  یپسرک را رو فرامرز

 کن  یاهلل پسر..بدو برو واسه خودت باز کی_ آبار

 کرد یفرزانه نشسته بود و با نوازش دست او را پانسمان م  یپا  نییبعد محمد پا  یکم

گرفت و به شکل لبخند   یکه از چشمانشان سرچشمه م  یبود..عشق شیقابل ستا نشانیماب عشق
 .. کردی جلوه م  شانیلبها یرو

 کیبا محمد نداشت و اگر مانند او   یچندان ی..تفاوت سن کردی با حسرت به زن و مرد نگاه م برهان
 مانند آنها داشت..  یدوست داشتن  یخوب گرفته بود حتما دوتا ثمره  و همدم  کیشر

 ی وهیم  کیهمدم عاشق و  کی کوچک از جنس خواستن... یخانواده داشت...اجتماع یهوا دلش
 کند.. یدلبر شی که برا  نیریش

قرار داشت و هنوز   یکه در مرز چهل سالگ ییمحمد و فرزانه بدجور محرک احواالت او بود..او رفتار
ربط به خانواده اش نبود و زمان   یکه ب ی..گذشته ازدی گذشته و حالش دست و پا م انیم فیبالتکل 

 درست را از او گرفته بود  یریگ میهمان گذشته بود و اجازه تصم  ری که همچنان درگ  یحال

او  یها ی تند رو یو جلو ردیجذبه بگ  یخواهرش شده بود ، بلکه کم یبا توپ پر وارد خانه   سروش
 . ستدیبا

 گرفت..  یو عرق سروصورتش را با حوله م  زدیپا م لیتردم یرو   الیخ  یاما ب ساحره

خاص از    یکه هر روز به شکل یزننده ا یاو به تنگ آمده بود..رفتارها یها ییپروا یاز دست ب سروش
 ..شدیبه سخره گرفته م قیدوست و رف  یاز سو یپخش شده و به نوع شیبرا یقاب گوش

 .. کردی رد م شی پا ریها را ز  هیپا انداخته بود و ساحره ثان یپا رو او
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شکستش    یساحره عقده  نکهیا  ای همه معضالت به دنبال داشت؟  نیکانادا رفتن و آمدن ا کی واقعا
 .. کردی م یشکل خال  نیرا به ا یدر زندگ 

کرد  ستیا شیساحره به شماره افتاد...کم کم گام ها یکم شد و نفس ها  لیبعد سرعت تردم یقیدقا
 پس داد..  یمدت نفس بلند یطوالن  یو سروش بعد از سکوت 

را   شیو موها   دیو کوچکش را دور صورتش کش دیسف ی..حوله دیپر نییدستگاه پا یاز رو ساحره
 شانه رها کرد یرو

 سروش خان؟  یاز خواهرت کرد یادی_ چه عجب ؟ 

 مبل جا به جا کرد و جواب داد: یخودش را رو  ی شد..سروش کم  انیو تمسخر باش با لبخند  جمله

 _ اومدم دو کلوم حرف  حساب بزنم برم! 

هم  دی..شادیخواهرش لرز  یصدا یکه ته دل مرد جوان از عشوه   ی..جوردیپروا خند یبلند و ب  ساحره
 ..  اوردی خودش ن  یو به رو دیترس

 و گفت:  دیکش زهی را سمت جز  شیخنده قدم ها  یبا ته مانده   ساحره

 ! امیو ب زمیآب پرتقال بر  وانی خب پس کالمت نگه دار تا دوتا ل  ؟ی_ چه کار خوب

  ادشیاش کرده بود...انگار که  وانهید ییبا اکراه پشت سر خواهرش نگاه کرد...انگار که تنها  سروش
  ستیآن کودک پنج ساله ن گرید برادرش د کند..انگار که فراموش کرده بو ایح  دیهم با یرفته بود کم

 سر و ته تن کند و با ناز و عشوه بخرامد... یکه در مقابلش لباس ب 

  یم  ریاعصاب سروش تاث یموضوع رو نیو غفلت البرز از ا زدی خواهرش وارونه م  یزندگ رسما
 گذاشت..

هم به  یسر داد و ضمن نشستن چرخ قشنگ زی م یرا رو  ینی بعد ساحره با آب پرتقال برگشت..س یکم
 ِبلوندش را دور شانه اش چرخاند.  یگردنش داد و موها

 خوره؟ ی؟ چه خبرا؟ بابا حالش خوبه؟ از مامان بگو ؟ داروهاش سر وقت م یکن داداش فی_ خب ، تعر

 به تمسخر برداشت و جواب داد: یزی ر یلب سروش انحنا ی گوشه
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ترکش گرمه و مامانم  یبابا که طبق معمول سرش با شرکا  ؟ یکن  ریتفس ی_ تا خوب بودن چ
 ...گذرونهیم

 پا انداخت..  یزد و منتظر پا رو  هیتک ساحره

 از حالت نشستن او هم اکراه داشت  یحت  سروش

 _ و اما شما....

 ساحره باال رفت  یابرو یتا کی

 ؟ یبه حال خودت بکن  یفکر هی یخوای_ نم

پس داد و سمت   ی...نفسشدیرفت سروش در گفتن مصمم تر م یساحره باال تر م  یابرو یتا هرچه
 جلو خم شد 

 و خلوت !  ییهمه تنها ن یشده از ا دتیعا ی_ برگرد خونه ساحره..چ

 بار ساحره اخم کرد..سروش با مکث در چشمان او ادامه داد: نیا

و تماشا کنم...بابام که جرو بحث    نمیجا بش هی دهیاجازه نم رتمی ساحره...غ زننی _ پشت سرت حرف م
 ... کنهی بازار منع م طی و دعوا رو تو مح

 گفت:  یشتریب  اطیزد..سروش با احت شخندی با همان اخم ن   ساحره

نداره که  نویهست ارزش ا یهرچ ی ول یگردیم یدنبال چ دونمی...نم ارویمسخره باز نی_ جمع کن ا
 تر از البرز دخترش! نیبگن نازن 

 شم گرد کرد...چ ساحره

 د یکش شیموها یپس داد و دست ال یکالفه نفس   سروش

آدم دهن  نیبوده ا  ی...حاال کشنیم زی چه زود قوره نخورده مو نجایا ی_ هه !چه غلطا ! جالبه ، آدما
 ..بگو تا خودم سفت جوابش بدم!شعوریگشاِد ب
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وخامت اوضاع نبود و   ی..انگار خواهرش متوجه خوردی از دست رفتار و گفتار او حرص م سروش
 دادیاو عذابش م  یخونسرد

 یادامه بد یخوایم یرو...تا ک   یتفاوت  یو ب   یالی خ یژست ب  نی_ دست بکش ساحره...تموم کن ا
 بگو؟ نویا یریگیم یدار ی اصال از ک ؟یریگیم یرو دار  یهان؟ انتقام چ

کرد و   یبال و پرش داده بود گران تمام شد..اخم  یکه البرز حساب یساحره ا یو اخم سروش برا  غرش
 گفت:  تی بار با جد نیا

 !ی_ استپ داداش

بهم دوخته شد..ساحره پا   دنیشن  یاو هم برا یساحره که مقابل صورت سروش باال رفت ، لبها دست
..ساحره  دی..سروش منتظر آب دهانش را بلع دیمبل جلو کش یپا برداشت و خودش را رو یاز رو
 تر از قبل گفت:   یعصب

ورم کرده  رتتی و رگ غ یبرادر ی؟ که بگ یکه چ نجایا یاومد  یخبرم..پاشد ینکن از کارات ب  الی_ خ
  یناییما نیی پاکه هفت روزه اون  یهفته ا ؟ی کنی کارا م ی بگو خودت چ  یواسه خواهرت..دمت گرم ول 

 ؟ یکه چ  یزنی شهر وول م

 دار ساحره را در بر داشت..  یکرد که لبخند معن  یاخم تند روشس

 ؟ یبگ  یخوایم ی_ چ

 زد و در جواب غرش او گفت:  هی تک روزمندانهیپ  ساحره

دنبال چه   یو تو چه ساعت  یچه روز دونمیم  یکارات هست..حت یبگم حواسم به همه  خوامی_ م
 !یری م یکس

 _ ساحرههه ؟؟ 

 غرش سروش هم نتوانست ساحره را وادار به مراعات کند  یحت

آدم  ی، انرژ بره ی...ضربان قلب آدم باال مهیآره ! چه خوب  ! دوست داشتن حس خوب  ی_ دوستش دار
 !!یییی..ول کنهی م داریتو دل آدم ب دمی، ام کنهی م ادیز
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 د یساب یدندان بهم م یعصب   سروش

  رزادیبزرگ و اسم و رسم دار ش ی فه ی، تو طا یشهر نییاپ یدختر سرو ساده  هی  یفکر کرد چیه ی_ ول
  یمثال اگه مامان بفهمه قند عسلش عاشق ک ای ؟یگفتن داره؟ اصال بهش فکر کرد یبرا  یچه حرف

بهش    ی چه حال نتشیاون سر شهر که بب  رهی سر شهر م نیاز ا افتهیشده و هر روز ِهلُک ِهلک راه م
 ؟ی فکر کرد نایبه ا ؟یهوم داداش ده؟یدست م

 ؟ یکن ی م بی_ تو منو تعق 

 و گفت:  دینشسته بود..ساحره بلند خند  شیداشت که در گلو یسروش نشان از حرص  یصدا یگرفتگ

 شده داداش من!  یچه رنگ نی_ جان جان ! بب 

 تر گفت:  یجد سپس

!  یداداش ریتو ..نه خ  یساحره رو دست کم گرفت بیسروش جانم..عج  کنمیم  بی_من همه رو تعق 
شده   یدندون درآورده و گرگ گهی..االن دستین  شیده دوازده سال پ یترسو یاون آهو گهیساحره د

 !کنهی پاره اش م کهی بعدم ت دهیاول دندونش نشون م  ارهیبخواد براش ُدم در ب   یواسه خودش...کس

 ..دیو پر از نفرت آب دهانش را بلع  یعصب   سروش

 !یبگ  یزی در موردش به مامان چ ی_ حق ندار

 زد یکه حال سروش را بهم م یزینفرت انگ ی..از همان خنده هادیباز هم خند  ساحره

 شرط دارم! هیجانم ! باشه گلم ، برو واسه خودت خوش باش فقط  ی_ ا

 تر گفت:   یگرفت و جد یکرد..ساحره نفس  یزیچشم سروش پرش ر ریز

و دنبالم راه   یاریبرام درب یرتیغ یمردا یادا  ادی_ دست از سر من بردار سروش...خوشم نم 
خودتو   ی خودم برنامه دارم...سرت به کار خودت باشه که اگه پا رو دم گرگ بزار ی...من برایافتیب

 ینابود کرد
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کرد   هیتخل  یرا از هوا شیها هیسروش ر تینگاه خواهر و برادر در گرفته بود..در نها نیب  یسخت جنگ
  ریو ساحره ت  دیاندام برادرش باال رفت...سروش با نفرت نگاه دزد یاه ساحره روو از جا بلند شد..نگ 

 آخر را رها کرد 

 ؟ یشربتت نخورد ؟ی _ کجا داداش

 زد..ساحره در ادامه گفت:   یو خواهرش جا به جا شد و لبخند محو وان یل نی سروش ب نگاه

  یروز تو کاف هیدوست داره  یلی زحمت به فائزه جون سالم برسون ، بگو ساحره خ  ی_ باشه ! پس ب
 !میباهم آشنا ش  شتریشاپ قرار بزاره که ب 

 اثر شده بود.. یتند سروش هم ب ینگاه ها یحت

داد برود و   حی گرفت . سروش ترج یرفت و اجازه دفاع کردن را از او م  یم  شیبا قدرت پ   ساحره
گرفت و   یحرف راه خروج را در پ   ینکند..او ب دایپ یرونیر چهره اش نمود ب شکست د  نیاز ا شتریب

 ساحره پشت سرش نگاه کرد.. 

را با    ریهم بگذارد و طعم تلخ تحق یشدن در باعث شد ساحره پلک رو دهیکوب یبعد صدا یلحظات 
  ینداشت..عصب   گرید یزخم یبرا یی جا  گریتمام وجود به جان بخرد..اما تنش پر بود از زخم زمانه و د

 راشربت   ی ن یس زدی م رونی که از عمق وجودش ب یبلند اد یو با فر دیکش زیم یو حرص کرده دست رو 
  یخانه را لرزاند..اما ساحره آرام نم   واریها ، در و د وانیشکستن ل یپرت کرد..صدا نی زم یرو

 ! گرفت یزمانه م نی جا از ا  کیرا  شیشکست ها یکه انتقام همه  یگرفت..نه تا وقت

 .. کردی و برهان در آشپزخانه مشغول بودند و محمد به کمک بچه ها سفره پهن م  فرامرز

 کرد یگوشه نشسته بود و فقط نظاره م کی مبل ،  یهم رو فرزانه

 یبود که فرزانه قبل از جراحت دم کرده بود و فرامرز کباب ها یبرنج  سید  دنیمسئول کش برهان
 . دیچی را داخل ظرف م رونی از ب یسفارش

 وسط از فرصت استفاده کرد و کنار گوش فرامرز گفت:  نیاما ا برهان

 طبقه باال! می_ دوتا کباب بزار تو بشقاب ، برنجم بکشم ببر 
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 و آهسته تر گفت:   دیباال کش ییخنده رو ، ابرو  فرامرز

 طرف نکن!  هیپر حاش یفقط من با اون گ*ز* ستین ی_ حرف 

  یاز سرگرم یبه داخل سالن انداخت ، وقت یشم گرد کرد..فرامرز ابتدا نگاهچ ر یمات و متح  برهان
 برد و زمزمه کرد:  شیجمع داخل مطمئن شد سرش را تا کنار صورت برهان پ 

  رسرمی برام درست کرد که نگو ، خ یا هیحاش هی ارمشونیب  مارستانی_ باور کن! با فرزانه رفتم از ب
  یک ی، حاال  یکه تو باش یمانش گرفتمش خودش خالص کرد...برادرکنم ، تا از بغل ما ریخواستم کار خ 

..منم  مونده گرفتیلبش گاز م  ی..هکردی اخم و تخم م یکه من نبودم...ه کردی فرزانه رو قانع م دیبا
؟ پس بچرخ تا   یکنار گوش پسره گفتم ! نامرد زد یواشکیثابت کنم..آخرش   میگناه یبودم چطور ب 

 !هیپر حاش ی! گ*ز* میبچرخ

 داد یو سرش را تکان م د یخندی م زیر  زی ر برهان

 فرزانه ام که خواهرته باورت نداره!  ی_ بس که سابقه ات خرابه..حت

 و گفت:  دیبا مزه عقب کش   فرامرز

 ازش سواستفاده کنه؟ دیبا دهیاز راه رس یسابقه اش خرابه ، هرک  یکی _ حاال چون 

 به زور لبخندش را جمع کرد  برهان

 نکن!  یکیساله  هی ی_ خجالت بکش ! خودتو با بچه 

 !تونمیچهل ساله نم یکه من س  کنهی رها م یجور هیسالشه  هیاون؟  ای_ من 

  زیم  یبرنج را رو سیتا با لبخندش مبارزه کند..سپس د دیدندان کش ریلبش را ز یگوشه  برهان
 گذاشت و گفت: 

 !برمی..بکش خودم مزیخب کمتر مزه بر یل ی_ خ

 تکان داد و گفت:  دییبه تا  یسر فرامرز

 !ره ی گناهش گردن تو رو بگ نباریهستم..تو ببر بلکه ا نویخوبه ! ا نی_ ا
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مورد خاص بحث   کی نیا ی نهیدر زم توانستیمرد مانده بود...ساعتها م نیبرهان در کار ا  قتایحق
به قول خودش روزگار حقش را   دیکه شا ی! اعجوبه ا نه یزم نیدر ا بود یکند و لبخند نزند..اعجوبه ا

 خورده بود و شناخته نشده بود

 ..دادیزن جوان گوش م یمحل یرفت و به نوا یرا باال م  یآهن یپله ها اطیآهسته و با احت  برهان

 یبه نوا ار یزان ی...و از همه قشنگتر ذوق کودکانه دادیم  شیو باز  خواندیکودکش شعر م یبرا زیر  زیر
خوبش را زنده   یو حس و حال ها اوردیلبخند به لب مرد جوان م اریاخت یکه ب   یمادرش بود..ذوق

 ..کردیم

زن   یمحل یشد و نوا  انیدر نما ی شهیاش از پس ش هیاو در بزند سا نکهی..قبل از استادیدر ا پشت
 زد و منتظر تلنگر مرد جوان نشست..   یحی خاموش شد ..در عوض لبخند مل

شعر بخواند..اما نگاه کژال  شیکه بازهم برا زدیمادرش چنگ م یبود و به بازو ستادهیپا ا یرو اریزان
 ..کردیم ی تاب یب  دنیشن یناخواسته برا  شیشده بود و گوش ها رهی پر از ابهت برهان خ ی هیبه سا

 یشتری و لبخند کژال طول و عرض ب دیضربه ها به گوش رس  ی...صداافتی  انیانتظار پا تی نها در
 گرفت... 

 یبغلها  ری گفت و ز یآهسته ا ی..کژال در جواب او" بله"کردی پا و اون پا م نیپشت در ا برهان
 را گرفت و از جا بلند شد..   ارشیزان

 ..دیدست برداشت و به سر کش کیرا با  دش یسمت ساک لباسش رفت و چادر نماز سف سپس

در   انیکه در باز شد و زن جوان م کردیشب نگاه م یبه دست به آسمان پر از ستاره   ین یس انبره
 حاضر شد 

 نگاهش را از آسمان گرفت و به او داد.. برهان

آسمان در چشمان کژال به رقص در   یستارها یهمه   ایتکرار شد...گو  خیلحظه بازهم تار نیو در ا 
 گرفت...آمد و قلب برهان ضرب آهنگش را از سر 

 را سمت او گرفت..   ینیبرد و برهان هول زده س ری..کژال نگاهش را ززدندیدستپاچه م بایتقر هردو
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  اریمانده بود...زان فیبود...کژال بالتکل اریزان  یصدا شکستیرا درهم م  نشانیکه سکوت ب ییصدا  تنها
پر از   یفضا  نیفرار از ا یبرا تی و برهان ناوراد مانده بود که چه کار کند..درنها کردی برهان پرواز م یبرا

 و لب جنباند  دیسرش کش یرو یالتهاب دست

 دیری رو بگ ین یمن س  دی_ بچه رو بد

..با  کردیم  یباز شی پا ری در ز ییجا  نباری..اما نگاه مرد جوان ادینگاهش را باال کش اطیبا احت کژال
 مه کرد: همان لحن آهسته زمز 

 زحمت .. ی..بدی ش یم تی ، اذ نییپا ادی نم گهیبغلتون د  ادی_ ب

 به داخل اتاق انداخت و گفت:   ی..نگاهبرگشت

 وسط اتاق!  نشی بزار نی _ حاال که زحمت افتاد

 زد و گفت:  یاما قصد داخل رفتن نداشت...لبخند محو برهان

 !شهی، فرزانه و بچه هام هستن سرگرم م نییپا  برمشینداره...با خودم م ی_ اشکال

و     کردیم دای پ یهم باز ارشیاستراحت کند، اصال چقدر خوب که زان توانستیم  یخوب که ساعت  چقدر
را دست به   اریفرمان او را اجرا کرد . ابتدا زان  یحرف اضافه  ا  چیه ی...بافتیم  ییکسالت رها نیاز ا

نکرد..به   طلگرفت و تشکر کرد..برهان مع لیجوان  تحوغذا را از دست مرد   ینی دست کرد و سپس س
 شد..  ریو از پله ها سراز دیرا در آغوش کش  اری سرعت زان

  یاز وجود اوست..ب ییخودش را به او چسبانده بود که گو ی..جورکردیم یدر آغوشش دلبر کودک
بود  یدرست همان حس نی...و اکرد ینم  یب ینق و نوق خودش را به او سپرده بود و غر  یسرو صدا و ب

 گشت یکه برهان دنبالش م 

  نیا یکودکش مطمئن شده بود.. ودر ط یاز سالمت بای و کژال تقر گذشتیم ار یهفته از عمل زان کی
 !  زیچ کیرفته بود اال  شی دردسر پ یخوب  و ب  زیمدت همه چ

 لهیبدجور پ  ینبود که تن وبدن زن جوان نلرزد...لعنت  ینداشت و روز یرد تمامم  دهایها و تهد تلفن
را در مقابل   شی که ممکن آبرو ی..از خودش و از اتفاقدیترسی...کژال مکردی نم شیکرده بود و رها

و اکنون  او مامن گرفته بود یکه در خانه  شدیبه دو هفته م کی...نزددیترسیبرهان به باد دهد م
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فرشته   ییاطرافش بود..گو  یهمه مردها یمرد سوا نی...ا دیفهم یم یشدن را به خوب   رینمک گ  یمعن
 یدوره  نینازل شده بود تا در ا شی ها یبدبخت ی، که از جانب خدا وسط همه  یبود در جلد آدم یا

 کند.  شیسخت همراه

از   بای..کژال که تقرزدی خودش لبخند م یمادرش گذاشته بود و در خواب ناز برا یشانه   یسر رو اریزان
 شانه اش وارد کوچه شد..  یکت و کول افتاده بود افکارش را کنار زد و با جا به جا کردن او رو

بلکه قلبش هم از کار    شی کرد...نه تنها قدم ها ستیکوچه ا یهمان ابتدا شیقدم ها اما
 و به سرعت برگشت.  دی...وحشت زده آب دهانش را بلع ستادیا

او  ی دهیزهرا متوقف شده و چراغ گردان قرمزش ، چشمان ترس یدرست  مقابل خانه  سیپل  نیماش
 را پر کرده بود.. 

داده و به سرعت پا به   صیرا که در حال پرس و جو بودند تشخ  یهمان جا زهرا خانم و دو مامور از
 فرار گذاشت.

به   تیاهم  ی...کژال اما بزدیدامن م تنش ین یبود و خواب بودنش به سنگ نیخود سنگ یبه خود اریزان
 .دیدو  یرو م ادهیپ یموضوع دست پشت کمر او گذاشته بود و در راستا

است به چشمش آشنا آمد و   دهیکه معلوم نبود از چه رم ی کرد..زن جوان زیپشت فرمان چشم ر برهان
 رو به فرامرز لب زد: 

 ست؟ ی_ اون کژال ن

  یصندل  یقالب کرده و سرش را به پشت نهیس یرا رو  شیغش کرده بود..دستها یازخستگ فرامرز
 خسته اش را رها کرد:  یچشمانش را باز کرد و صدا یچسبانده بود... در پاسخ به او ال

؟ اگه هست تعارف نکن..بگو بلکه   هی! حواست هست ؟ خبر ایکنیکژال کژال م یل یروزا خ نی_ ا
 !میاز دستمون براومد و نجاتت داد یخدمت

  ابانیتوجه به حرف فرامرز کنار خ  یاز کنار زن جوان رد شد و برهان ب نیماش نیب نیا در
 ها خواب ناز را از سر فرامرز پراند و در جا سر بلند کرد:  کیترمز الست یترمزکرد..صدا

 ؟یشد  ونهیتو ، د یکن یکار م یخوِد خدا ! چ ای_ 
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فرامرز هاج و  .. دیپر رونی ب  نیواب گذاشت...به سرعت کمر بندش را باز کرد و  از ماشج  یاو را ب برهان
 شد و او آهسته غر زد:   ادهی، برهان پ  کردیواج فقط رفتار او را نگاه م

 کارش!  ی! رسما رد داده رفته پ ری _ نه خ

بعد به  ی...لحظه ا جوان را تماشا کردفرار زن ریمس یباز گذاشت و چند قدم مهی را ن ن یدر ماش برهان
 بلند نامش را به زبان آورد  یخودش جرات داد و با صدا

 _ کژال؟؟؟

اسم  گرینامش زنگ خورد...نفس نفس زنان سرعتش را کم کرد و بار د دنیزن به شن  یها گوش
دور تند افتاده بود و تمان وجودش از   ی..قلبش روستادی...ادیآشنا شن ییصدا  نیخودش را با طن 

 .دیتپ  یترس و اضطراب م

 .دیاشک داخل چشمانش دو اری اخت یبرهان ب  دنیبرگشت و با د همانجا

حضور به   نی از آن اتفاقات هم یک یرقم زده بود...و   یاتفاقات خوب  شیبرا شهیمرد هم نیا حضور
و لبخند در کنارش گل   دیچشمش چک  یبود...اشک گرم از گوشه  یکس  یموقع او در لحظات سخت ب 

هر دو رو به   تیشد...در نها کیکرد...چند قدم او سمت برهان برداشت و چند قدم برهان به او نزد 
  یکه ب یدراز کرد..دست اریگرفتن زان یپر از سوال دستش را برا  یو برهان با نگاه ستادندیهم ا یور

بود و  دهیزن را د ی دهیپر ..بلکه چشمش رنگ ردب یکه از مغزش فرمان نم یاراده دراز شده بود...دست
 قلبش فرمان کمک صادر کرده بود. 

 لب زمزمه کرد: ری صحنه ز نیا یرا به دست او سپرد و فرامرز با مشاهده  اریحرف زان یب کژال

 کنه! ریدوتا ختم به خ نی_ فقط خدا آخر و عاقبت ما رو با ا

دستان دو مرد جا   انیم اریعقب جاگرفت و زان   یصندل یو دل دل زنان ، رو  دهی بعد کژال ترس  یقیدقا
 به زن جوان گفت:  لیگذاشت و متما یصندل  یپشت یدرنگ آرنجش را رو  یبه جا شد...برهان ب 

 شده؟  یچ نمی کن بب فی_ خب ؟ تعر

 و من من کنان به حرف آمد:  دیاش را باال کش ینیبرد...آب ب  رینگاهش را ز کژال
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  نیماش دمیبرگشتم د ی، وقت یهواخور رونی..بردمش ب شهیتو خونه بند نم  اریبگم..زان  یچ دونمی_ نم
 دره... یجلو  سیپل

 و با التماس ادامه داد: دینگاهش را باال کش سپس

 برگردم..من ..من!!!  خوامیعراق...من نم  گردوننیَبَرم م  رن یمنو بگ  ؟ی_ اگه دنبال من اومدن باشن چ 

کرده بود..برهان نگاهش   جادیدر فضا ا ییبایز هیخنده اش ملود یرفته و صدا سه یفرامرز ر یبرا اریزان
 :دیاو منحرف کرد و وسط حرف کژال دو یرا سمت صدا

 !ستنین  نجای...اونا به خاطر تو ایدیترس  خودی_ ب

کرده بود با خنده  دایسابقش را پ یازمضطرب آب دهانش را فرو داد..فرامرز که تازه هم ب کژال
 حرف برهان گفت:  یبرگشت و در ادامه 

  قیهمون انحصار ورثه اس..اومدن تحق انی..احتماال جریکرد تی خودتو اذ یبابا...الک  گهی_ راست م
 پرونده! لی واسه تکم

 تکان داد و گفت:  یکرد ، برهان سر میدو مرد تقس  نیو گنگ نگاهش را ب  جیگ کژال

نبودن..االن که  رانیرحمت خدا رفته..دوتا از برادراش ا  شی..پدر زهرا خانم دوسال پگهی_ درست م 
 کنن... ییپدرشون اجرا ت یوص  خوانیاومدن م

 کنه! شونیدادم راهنما لی خدا...خودم شماره تلفن وک یدارن بنده ها ادی ز میگور قانون روی_ گ

زن را  یشد و نفس بند رفته  یبرهان آمده بود آب روان  یبعد از جمله  فرامرز که بالفاصله ی جمله
 باال آورد..

 زد و گفت:  یشخندین  برهان

  ی؟ همه اش ترس الک یدیخبر کنه ؟ د  سیکه بخواد  پل یینجایتو ا دونهی م یگذشته ک نی_  از ا
 بوده!
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  تینها  یبود که کژال را ب  ی ک یو خدا !  دانستیکرد لبخند بزند..اما فقط  خودش م یسع کژال
  یمنتظر خبرها دیکه گفته بود اگر وسط راه جا بزند نبا یکرده بود..مرد دشیکه تهد  یکی ..ترساندیم

 باشد...   یخوب

گرفت...کژال اما آرامش کامل   شیخانه را پ  ریالتهاب ها را کنار زد و مس یبرگشت ، همه   برهان
چه  دادیبا او جا و مکانش را لو م  یاز سر دشمن  یوزو ر  شدیم  یمرد عمل  دینگرفته بود...اگر تهد

که  یینهاکردن خانواده اش گذاشته بود ؟ زن ت دایپ یتوانش را برا یکه همه  ییآمد ؟ او یبرسرش م 
در   شی که سالها پ یتی...واقعگشتیخودش م تیجهان پهناور به دنبال واقع نی سر در ا ی هیبدون سا

 سرنوشت داشته باشد  نیدر ا یآنکه خودش دخل  ی ود ، ب کشور رها کرده ب نیهم یپشت مرزها

 زانو گذاشت  یآب خنک  را رو وانیرها کرد و ل   یصندل  یخودش را رو برهان

زد...فرامرز   شخندیآنها ن ی..برهان به بازدادیرا وسط سالن دراز کرده بود و قلقکش م اریزان  فرامرز
 شکم کودک گذاشت.. یرا رو  شی لبها نباریرا باال زد و ا اریبامزه بلوز زان 

 . کردی که برهان تازه تازه داشت تجربه اش م یزی داشت..چ یکودکانه هم عالم یها یباز

...فرامرز سرش را بلند کرد و در  خت یدر هم آم اریزان یفوت فرامرز با غش غش خنده   یبار صدا نیا
 رفته بود گفت:  سهیخودش هم از خنده ر کهی حال

 !!زنمیم  ی! حواست جمع باشه که بزن ایکن یباز م یسر شوخ  ی! خودت دار کهی مرت ی_ هو

 و متاسف سرش را تکان داد. دیزخندیر  زی ر برهان

فرامرز    تیدر مع یهم که الزم بود چند جلسه ا دیبود..شا ییجا یهم تاسف خوردن کار ب  دیشا
 آماده کند.. ندهیآ یو خودش را برا ندیبب یآموزش بچه دار

بره   شی پ ینجوریفرامرز ؟ ا میکار کن  ی! به نظرت چ  ترسهیخودشم م ی هیدختره از سا نیا گمی_ م
 !زارهینم  رونی پاشم از خونه ب گهید شهیم یمنزو

 ...نگاهش را همراه با لبخند به او داد و گفت: دیکش یدست از باز فرامرز

 ؟ یپرس یاز من م یبگم..شما استاد  ی_ چ
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 گفت و بلند شد.. یاعلینشسته بود ،   نیزم ی..فرامرز که دو زانو رودیابرو در هم کش زیر  یلیخ  برهان

 درآورد و  رو به برهان گفت:  ییادا شیبه نق و نق افتاد ..فرامرز برا اریزان

 کنه"   نگیتیس  زهیتلر یکنه ، ف نگیتیُبزه ا ی دانک یباد یکه " ِاور دونمیم نوی_ من فقط ا

 گفت:  دیشلوارش برد و به تاک بیتر شد...فرامرز دست داخل ج ظی برهان غل اخم

 کنه!  نگیتیس زهیتلر یداداش؟ ف ی_ گرفت

 ؟ یچ یعنی_ 

 و بامزه گفت:   دیدور لبش کش یشد..فرامرز دست  یکی برهان با لبخند فرامرز  غرش

 نهی شیلرزشم م یخربزه بخوره پا یهرک  یعنی_ 

و   دیرا سمت برهان کش  شیقدمها اریتوجه به نق و نوق زان یبرهان رنگ اکراه گرفت..فرامرز ب نگاه
 ادامه داد:

 پاش!  نیپس بش ی_ خودت خواست

 ستادیمقابل او ا یتفاوت  ی داد و از او رو گرفت..فرامرز با همان ژست ب شی به لبها  یزیحرکت ر برهان
 و گفت: 

 !گمیم یمن چ نی بب ری قهر مال دختراس ، االن فقط گوش بگ گفتم ،قهر نکن یزیچ هی_ خب حاال من 

 به او انداخت و فرامرز با لبخند ادامه داد: یچشم نگاه تند یاز گوشه  برهان

 !کنمی بارو کمکت م نیا یهست ی _ حاال چون پسر خوب

او سفت شد..فرامرز انگشت شصتش را کنار لبش   یدرآوردن ها یکرد و فکش از باز زی چشم ر برهان
 و گفت:  دیکش

 کنه!  تی بدم راهنما لمیوک یشماره  تونمی_ م

 ؟ یدار لی_ مگه تو وک
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 خنده شد و جواب داد:  ریفرامرز درگ ی نهیس ی قفسه

 ؟ دارم ، خوبشم دارم! میمن کم الک  یتو؟  فکر کرد یفکر کرد ی_ چ

 ؟ یگفت یچ  یدیفهم چی_ ه

 و گفت:  دیبلند تر خند  فرامرز

که سر طالق اون  فی! فقط ح کی...درجه  یل یدارم چه وک  لیوک  یترم ول  یالک می از الک  یعنی_ معلومه...
 کارش حرف نداره!  ینتونست کمکم کنه..ول  یلی دختره خ

 گرفت  دیاز ام یبرهان باز شد و نگاهش برق  یچهره  رنگ

 ده؟ یجواب همه رو م  یعنی_ خوبه...

 ! کنهیحتما کمکت م  یُمعرف داشته باش  یهمه که نه ..ول ی_ همه 

 ..پس شمارش بده !ی_ اک

بزنم سفارشتو کنم ، بعد تو هوار شو   یزنگ هینشد..گفتم با ُمَعّرف! بزار اول خودم بهش  گهی_ نه د
 بپرس!  یخواست یسرش هرچ

  شراهنیبغل پ  بیتمام تلفن همراهش را از ج  یاز هوا گرفت و فرامرز با خونسرد ینی دم سنگ برهان
 فاصله برهان گفت:  نی...در ادیکش رونیب

 بده!  حی براش توض  انیخودتم جر یزن یم زنگ  ی_ حاال  که دار

 او باال برد  یبرا دییتا  یپراند و انگشتش را به معن  ییابتدا لبخند زد...سپس ابرو فرامرز

خارج کرد و   کری را از حالت اسپ یو برهان سخت به فکر رفت..فرامرز گوش  افتی انیفرامرز پا یگفتگو
 حق به جانب گفت: 

شه عقدش   دایپ یک ی نکهیمگر ا ادهیز شی جاِن برادر! مراحل قانون شهیگفت ؟ نم  یچ یدی_ د
که گفت رادست   ییزای باشههه ، بازم چ دونمیامر باشه که محال م نیبه ا یکنه...تازه اگه خودش راض

 ! ستیمن و تو ن
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حرف از   یو ب  دیفرامرز کش  ی اش را رو رهی طبق عادت نفسش را پس داد..نگاه متفکر و خ برهان
 بلند شد   شیجا

 خودته ها!  ی_ کجا ؟ َدر نرو ، امشب شام پا

 و لب زد:   دیکش  یرا سمت خروج  شیاما قدمها برهان

 سفارش بده! رونی _ زنگ بزن از ب

رو   هیموجود پر حاش  نیاقل سر راهت ا، حد رمیدوش بگ خوامی کارش کنم ؟ جناب ، م یچ نوی_ ا
 مادرش بده بعد برو!  لیتحو

 حوصله گفت:   یبرداشت و ب  یچرم براقش را از داخل جا کفش یکفش ها برهان

 _ خودت ببر..من کار دارم!

داد و فرامرز   لشیتحو یمحزون  شخندی..برهان نستادیو دست به کمر وسط سالن ا ی حرص  فرامرز
که   اری بعد ، فرامرز از خروج برهان استفاده کرد و رو به زان یا هی...ثاندیرا به اکراه باال کش  شیلبها

 گفت:  خواندی خودش آواز م یوسط اتاق غلت زده و برا

 ؟ یکنی فکر م یشده ، تو چ  وونهیپسره د نیا گمی_ من که م

کودکانه خارج   یقش صداهابود...دو دستش را داخل دهانش برده بود و از ته حل الی خ یاما ب  اریزان
 کردیم

را  از ابعاد    تشیرفت و تمام ذهن   یم شیو روشن هوا ، قدم زنان پ  کی غروب بود و برهان در تار دم
  شی به جلو پ رهیخ  یشلوارش فرو برده بود و با نگاه  بی را داخل ج شی...دستهاکردی م یمختلف بررس

 ..کردی م نییاش را باال و پا  ندهی و با هر قدم ، گذشته و حال و آ داشتیرفت...قدم بر م یم

که  ییاطرافش پر بود از آدمها  شهیاش ثبت شده بود..هم یزندگ یدر پرونده  یادیز یها ییتنها
را با   ییتنها شهینداشت..هم زی چ چیداشت ه زیحال که همه چ  نیکردند و او در ع  یدرکش نم
که  یبود..درد یبد درد یهمدم ی و ب   یی...تنهادیدیورش را پر  مکه د یزمان  ی، حت  دیکشی خودش م

  شیجز فرار برا یکه بعد از مدتها به استخوانش زده بود و درمان یتمام وجود درک کرده بود..درد ااو ب
 بود..  افتهین
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از   بای، که برهان وارد خانه شد...فرامرز که تقر گذشتی از شب م یشده بود و ساعت  کیکامال تار هوا
که  یقدم نیبود..برهان با اول   دهیلم ونیزیتلو یشده بود ، شامش را خورده و جلو دیآمدن او ناام

 ..دیباال کش یگذاشت نگاهش را تا طبقه  اطی داخل ح

 .  داریهردو طبقه روشن بود و اهل خانه ب برق

 دهی رس  جهیه در را پشت سرش بست..با خودش به نت کرد و آهست یزیلبش حرکت ر  ی گوشه
 یآهن یرا در نظر گرفته بود و اکنون  سمت پله ها  ایبود..چند ساعت قدم زده بود و خوب تمام زوا

  یلیکه خ یا  هیبگذارد. همسا ان یدرم  دشیجد ی هیافکارش را با همسا ی جهیرفت که نت   یخانه م
پا به خانه   رای اتفاق ، با آن نگاه مظلوم و گ نیقبل از ا یکرده بود..مدت دایزود راه ورود به قلب او را پ

  یشده بود برا یاتفاق بهانه ا نیرقم زده بود. و ا  شیبرا ی الی پر از فکر و خ  یقلبش گذاشته و شبها ی
 کند و حرف دلش را بزند.  یکی مرد تا قلب و زبانش را  یکلنجار رفتن ها

هم افتاده و زن جوان   یکودک رو ی ..پلک هاخواندیشعر م  شینده بود و براپا خوابا یرا رو  اریزان کژال
قلبش ندا  نیح  نیپا بردارد...در هم یشود تا او را از رو  نیمنتظر بود که کودک خوابش سنگ

 . ندیبرهان را پشت در بب  ی هیآمد تا سرش بچرخد و سا امیپ شی برا بیاز غ ایداد...گو

  نیباشد که نسبت به ا  یمنکر حس و حال خوب توانستیکه نم ..هرچند دیابرو در هم کش متعجب
 مرد در دلش جوانه کرده است.

 گذاشت.  نی زم یکودکش را رو اطی برخورد کرد و زن جوان با احت  یبه در آهن  زیر  زی برهان ر یها ضربه

با خودش    یبار اجازه گرفت ، سخت بود ول نیچادر به سر ، به استقبال برهان رفت و برهان ا او
با   یخصوص  یشود بلکه بتواند چند کلمه ا  مشیشود ، وارد حر مشیتا وارد حر  ردی که اجازه بگ دیجنگ

 او حرف بزند و خودش را از بند رها سازد.

چادر  یمرد نشسته بود..او خودش را محکم ال یومعذب و خجالت زده ، با حفظ فاصله رو به ر کژال
 کند.. هیرا به او هد  تیاحساس امن  کردیم یو برهان دو زانو و با وقار نشسته و سع دهیچ یپ
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چه  زدیم  یکه رو به سرخ  یوقت شب ، با چهره ا نی، در ا  یحضور ناگهان  نیتو دل کژال نبود..ا دل
که برهان باالخره به حرف آمد و لب باز کرد..کژال زن جوان در جدال با خودش بود  داد؟یم ییمعنا
 کرد  زیت دنیشن  یرا برا شیخورد و با دقت تمام  گوش ها شی سر جا یتکان 

 

را به  ی ادیز یکه سوالها یبرهان که تمام شد نگاه زن باال رفت..نگاه بهت زده و پر از شرم یحرفها
 همراه داشت.. 

 به تمام سواالت او را دارد.  ییپاسخ گو یداد که آمادگ نانیبا نگاه به او اطم  برهان

 د؟ یکنی م یشنهادی پ  نی_ چرا؟ چرا همچ

به   رتی بهت و ح یبرد..زن جوان بعد از لحظات ری شد و نگاهش را ز دهیصدا کش  یبرهان نرم و ب  یلبها
منظور انگشتانش را درهم  نیهم که با جواب قانعش کند...به  دیدیحرف آمده بود و برهان الزم م

 و لب باز کرد:  دیچ یپ

  یکی یدار ازیمنم تنهام...تو ن  یی...تو تنهامیهم هیشب ی ل یخ یموارد هیتو  دمیفکر کردم...د یل ی_ خ
  ن یدردسر تر یو ب  نیفرامرز حرف زدم گفت راحتتر لیدرکم کنه...با وک  یکیدارم  ازی کمکت کنه منم ن

کارت سخته..تا   یوارد کشور شد یو قاچاق  یندار یرانیا ی...چون شناسنامه گمی که من دارم م نهیراه ا
پشت سرت باشه   یرون یمرد ا هیاگه اسم  ی، ول یترسیم سمیاسم پل دنیاز شن یحت  یینجایا یوقت

 !یمشکل ندار گهید

 هیشوکه شم...من که  دیبه من حق بد ی..ول  کردمیشناختمتون به صداقتتون شک م ی_ اگه ، اگه نم
  هوی..بعد دیدیمشترک نچش ی زندگ  هیوقت طعم  چی شما ه  ی بار ازدواج کردم...ول هیبچه دارم ، 

بزارم به حساب ترحم و همون حس   نکهی..باورش سخته برام مگه ادیدیم یشنهادیپ  نیهمچ دیاومد
 !دمیکه ازتون د یدوست وعن

 گرفت و گفت:  یشتریب  یبرهان نما  لبخند

 یام مسئله  یلیخ  کنمی فکر نم یهمه ! درسته که من ازدواج نکردم ول  هیشب ازمونی_ گفتم که ، ن
  نارویبکنم...ا ندمیآ یبرا یفکر هی  دیقرار گرفتم و به هرحال با یتو مرز چهل سالگ یباشه ، وقت یحاد

 !ستیدر کار ن یترحم  یگفتم که مطمئن باش



 آوازه

186 
 

درکار نباشه بازم من  یخودتون ترحم یاگر به گفته   یبدون عشق سخته آقا برهان... حت ی_ زندگ 
شکل   از یسرد که فقط از سر ن یرابطه  هی،  دونمیبشم.. چه م ینجوریا یرابطه   هیوارد  تونمینم

 گرفته..

 ادامه داد: تی گرفته با همان جد ییصدا  ینفس ب  سپس

مشکالتم حل   خوامینم ینجوریا یدرسته ول نمیدارم ا یحامبه   ازیتنهام درسته ، ن! من  دی_ ببن 
 از سر اجبار نداشته باشم!  یزندگ  هی یتنها بمونم ول  دم یم  حیکنم..ترج 

مرتعش بود   شیصورت گر گرفته و پر از خجالت زن نشست...هرچند صدا یبرهان با مکث رو  نگاه
 کرد یو از احساسش دفاع م زدیباشجاعت حرفش را م یول

 !ست یدر کار ن  ی_ اجبار

 ..برهان ادامه داد:ختیدرهم آم نگاهشان

  یچ میعاقل باشم که بدونم از زندگ نقدریا گهی... فکر کنم د هیرسم یخواستگار هی نی_ ا
  یاگه دوست داشت ی، ول چیبود که ه  ی..اگه جوابت منفیفکر کن  شنهادمیخوب رو پ  یتونی...مخوامیم

  ستین یازین گهی...دکنمی م تتیبدم که همه جوره حما   نانیاطم نیبهت ا تونمی، منم م یباش  کمی شر
  تی سر زندگ ن یخودم خوب بلدم..تو بش  ی فهی..من وظ یخودتم فرار کن  ی هیاز سا ا ی یکار بگرد دنبال

 .کنمیخودت و پسرت فراهم م یبرا  شی آسا طیمنم شرا

 آب دهانش را فرو داد  یبه سخت کژال

 ! ارمی_ زان

از   التی که خ میریگی. به اسم من م یباش ی...البته اگه تو راضمیریگیم دیجد ی_ براش شناسنامه 
 کنم!  تشیپدر حما هیمثل  دمیکه هستم قول م یاش راحت باشه.. و تا زمان  ندهیجانب آ

گرفت...برهان از  یاز آن نم ی سراغ  اهمیدر رو یکه کژال حت ی...اتفاقافتاده بود بیاتفاق عج  کی
 او استفاده کرد و گفت:  ی  رهیوت  و نگاه خ سک

 خواهش دارم! هی_ فقط 
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 تکان داد و برهان گفت:  ینامحسوس سر یلیخ کژال

 باخبر شه!  یکس  خوامی_ اگر جوابت مثبت بود فعال نم

 ؟ یچ یعنی_ 
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