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       حاجي پسر         

 

وِلوم آهنگ را زياد كرد و همانگونه كه با چشماني برق زده آدامس نعنايي اش  

را مى جويد، نگاهش به دختر مو طاليي كنار پياده رو افتاد. سوتي زد و با  

 يك تك بوق كنار پايش ترمز كرد. 

به   را  پايين كشيد و چشمان درخشانش  را  لنز  با خونسردى شيشه ماشين 

 هاي آبي رنگ دوخت.

 در خدمت باشيم بانو؟ _

دختر پشت چشمي نازك كرد كه باعث شد مژه هاي كاشته شده اش توجه  

هر بيننده اي را جلب كند. در حالي كه تاره اي از طاليي هاي پريشانش را  

كنار مى زد به سمت پنجره خم شد و لبان سرخش را با ناز به حركت در  

 اورد.

 اونوقت چرا؟ _

خنده اى مردانه زد و با ژست مغرورانه اش جدي سر تا پاي او را برنداز  تك  

كرد كه چگونه با آن تيشرت مشكى جذب و مانتوى جلو باز تمام زنانه هايش  

 را در معرض ديد گذاشته بود. 

 نيتم خيره بانو. _



 

2 
 

دختر ابروان پهنش را باال فرستاد و با لبخند دندان نمايي سوار ماشين شد و  

كه به نيم رخ او خيره شده بود با همان لبخند با عشوه و صداي    همانگونه

 نازك كرده اش گفت:

 آدم هاي خيّري مثل تو كم پيدا ميشن...پرستو هستم و شما؟_

 به سمت او چرخيد و چشمكى تحويلش داد.

 منم شاهين؛ مواظب باش شكار نشى پرستوى طاليي._

دستش ضربه اي به شانه ى    پرستو قهقه اي با ناز به سر داد و ارام با كف

 شاهين زد كه باعث شد شاهين هم مثل او به خنده بيوفتتد.

 حاال مقصد شكارچى ما كجا هست كه همينطور مستقيم داره ميرونه؟ _

 شاهين بيخيال لبش را پايين كشيد و با لبخند مرموزي گفت:

تو كار شكار...خب خانم_ پرستو ها زدن  قاعده عوض شده  االن  نه ديگه    دِ 

 شكارچى اين طعمه حقير رو به آشيونتون مى بريد؟ 

 

شاهين   از  كرد.  خنديدن  به  شروع  كلمات  بازي  اين  از  زده  شگفت  پرستو 

خوشش آمده بود، بر خالف ديگر پسرها نشُسته و هل زده خودش را به او  

 نمى چسباند و همان اول كار به انحراف نزديك نمى شد. 

بخندِ دندان نمايش دستش را روى شانه  كامال به سمت او چرخيد و با همان ل

 هاي شاهين گذاشت و با ناز و تن آرامى گفت: 
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روبه  _ ات  لونه  اگر  تو  نداره؛  بزرگى جا  آشيونه من واسه همچين شكارهاي 

 راست بريم اونجا هوم؟

شاهين كم مانده بود از اين پيشنهاد قهقه اي غير قابل كنترل به سر دهد،  

رستوى طاليي در آن حد پيش برود آخر او فقط  اصال فكرش را نمى كرد آن پ

 قصد داشت ناهار امروزش را با يك دختر زيبا بخورد،همين. 

با خنده لبانش را باز كرد و خواست جواب پرستو را بدهد كه صداي ويبره  

موبايلش او را از جا پراند. با اخم موبايل را خارج كرد و با ديدن نام تماس  

 گيرنده رنگش پريد.

 برد و موزيك ماشين را خاموش كرد و هل زده رو به پرستو گفت:دست 

 يه لحظه ساكت لطفا. _

سپس آدامس را از دهانش خارج كرد و از پنجره بيرون فرستاد.صدايش را  

 صاف كرد و پاسخ تماسش را داد: 

 جانم حاج بابا؟ _

 اندازد. صداي آرام حاج بابا باعث شد نيم نگاهي به پرستوى كنجكاو بي 

 كجايي پسر؟ _

 بيرون چرا؟ _

 صداي هورت چايي به گوشش رسيد و بعد از آن صداي حاج بابا جانش.

 كارت دارم باباجان، راهت رو كج كن سمت من؛ جلدي اومدى ها!_
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 خيره حاجى! _

 صداي آهسته حاج بابا به گوشش رسيد. 

 خير پسر، خيره. منتظرم. فعال يا علي. _

رعتش را كم كرد و آهسته كنار پياده رو متوقف تماس را قطع كرد و دپرس س 

 كرد.

 رويش را سمت پرستوى متعجب انداخت و جدى گفت:

 بايد برم جايي لطفا پياده شو. _

و   كشيد  هم  در  را  هايش  اخم  بود،  خورده  بر  غرورش  به  انگار  كه  پرستو 

 طلبكارانه گفت:

 پس نيت خيرت چى؟_

 شاهين با نيمچه لبخندى بيخيال گفت: 

 ير من رسوندن خانم ها تا سرِ جاده ى اصليه!نيت خ_

 پرستو ناباورانه با حرص گفت:

 يعنى باور كنم با اين سوزوكى مسافر كشي؟_

شاهين اخم هايش را در هم كرد.اصال حوصله ى چانه زدن نداشت آن هم  

 االن كه حسابي گرسنه بود و بى حوصله. 

 فعال كه مى بينى هستم؛ پياده ميشي يا نه؟_
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غ كرده با حرص از ماشين پياده شد و با تمام توانش در ماشين را با  پرستو ب 

 ضرب بست كه صداي خشمگين شاهين را بلند كرد. 

 هووش...دختره ى دهاتى._

 شاهين گازش را گرفت و به سمت فروشگاه حاج بابايش راه كج كرد.

همانگونه كه يك دستش به فرمون ماشين بود با دست ديگرش آينه را روى  

و  چهره   نشاند  لختش  موهاي  روى  فرق كجى  با جديت  و  كرد  تنظيم  اش 

 محكم آنها را روى تخت سرش خواباند. 

انگشتر عقيق، هديه حاج بابا جانش كه از مشهد برايش سوغات آورده بود را  

از داخل جيب شلوارش بيرون كشيد و در حالى كه نگاهش به جاده دوخته  

 بود، آن را در انگشتش گذاشت.

فروشگاه ماشين را گوشه اى پارك كرد و با هوف كالفه اى حاصل   نزديك هاي

از گرسنگى نگاهش به يقه اش افتاد. فورا دو دكمه باز پيراهنش را بست و  

و درون   بيرون كشيد  را  رنگى  از داشبورد ماشينش تسبيح سبز  و  خم شد 

 دستانش جا داد. 

اند و بعد از  از ماشين پياده شد و چشمان تيزش را در محوطه ي بازار چرخ

ديد زدن هاى حساب گرانه اش سرش را پايين انداخت و با قدم هاى ريز و  

آرام با لباني كه به ذكر نمادين خدا تكان مى خورد؛ به سمت فروشگاه بزرگ  

 حاج بابايش راه كج كرد.
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كفش هاى خاك خورده ى قهوه اى كه مى دانست مربوط به حاج قربان است،  

 صدايش را به گوش رساند.به او نزديك شد و 

 سالم عليكم آقا محراب گل،احوالِ شما؟ _

محراب سر جايش ايستاد و محجوبانه سرش را باال برد و با لبخند شرمگينى 

 گفت: 

سالم از ماست حاج قربان، شرمنده حواسم به ذكر بود متوجتون نشدم...ما  _

ها   بچه  حاجى؟خانم  چى  شما  خدا،  رضاي  به  هستيم  راضي  شكر  هم 

 بن؟خودتون خوبيد الحمداهلل؟ خو

حاج قربان با تحسين به چشمان عسلي محراب چشم دوخت و با همان لحن  

 شاد گفت:

 خداروشكر خداروشكر همه چى خوبه؛ نيستت پهلون!...كم پيدايي!_

محراب تك خنده اى محجوبانه به چهره ى حاج قربان زد و در حالى كه در  

ر برود و اينقدر برايش زبون نريزد  دلش دعا مى كرد زودتر از سر راهش كنا

 گفت: 

زير سايه ى شماييم؛ در خدمت حاج بابا هستم شما هم امرى بود به خودم  _

 بسپاريد.

هر چند حرف هايش همه تعارف بود اما بدجور به دل حاج قربان نشست كه  

 باعث شد چشمان گردي كه آب مروراريد، آن ها را براق كرده بود؛براقتر شود. 
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كنه واسه حاج محمود،انشاهلل هميشه همينطور رشيد و باخدا  خداحفظت  _

 ببينمت...برو پهلون برو به كارت برس....على يارت. 

خداحافظي با حاج قربان را بعد از كلى تعريف و تعارف به پايان رساند و به  

 سمت فروشگاه حركت كرد. 

به  جلوى فروشگاه ايستاد و عسلِ چشمانش را از در برقي تميز و شيك رو  

 رويش به تابلوى باالى فروشگاه رساند. 

 چشمانش برقي زد و زير لب نوشته ى فروشگاه را براي خودش زمزمه كرد. 

 كاالى خانه و لوازم برقى محراب. _

با همان شوقى كه هر بار  اين تابلو را مى خواند و در دلش مى نشست،وارد  

 فروشگاه شد. 

مجموعه با او بلند شده بود و همه تا كمر  بساط سالم و احوال پرسي كاركنان  

 براي ارادت به محراب خم شده و عرض سالم و ادب مى كردند.

محراب هم با همان سر به زيرى و تسبيحي كه در دستانش تكان مى خورد  

 با متانت جواب همه را مى داد. 

اكثر كارمند هاى حاج بابا جانش از بچه بسيجي هاى مسجد محل بودند و يا  

يي كه حاج آقا براتى نيازمند تلقى مى كرد و از حاج محمود مى خواست  آنها

 در صورت امكان در آن فروشگاه بزرگش جايي براي آنها سَوا كند. 

شايد به همين خاطر بود كه محراب زمانى كه وارد فروشگاه مى شد حس مى  

 كرد وارد محل اسكان فرماندارى حاج باباجانش شده است.
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يد تا از چسبيده بودن موهايش به كف سرش مطمئن  دستي به كف سرش كش

 شود. تقه اى به در زد و دسته را پايين كشيد. 

با ديدن هيكل چهارشانه و چهره سبزه رو حاج بابا جانش كه مثل هميشه  

مشغول چايي ريختن بود؛ در دلش قربان صدقه او رفت. شايد همين عالقه و  

شاهين بودنش را در محراب  محبت به حاج بابايش بود كه باعث شده است  

 مخفي كند. 

 سالم عليكم بر بهترين حاج باباي دنيا. _

حاج بابا سرش را باال گرفت و با لبخند محوى در حالى كه با ليوان چاى تازه  

 دم كرده اش روى صندلي چرمى مى نشست گفت:

 عليك سالم پسر...كجا بودى؟ _

 د: محراب با خونسردى كه چاشنى از گاليه داشت پاسخ دا

وقت ناهار حاجى راستش مى خواستم برم خونه با دستپخت طاهره خانم  _

 دلى از عزا در بيارم...حاال خيره!چيكارم داشتين؟

چشمان تيز حاج محمود مو به موى حركات پسرش را برسي كرد. قلپي از  

 جايش را هورت كشيد و گفت:

 اون قندون رو برام بيار.-

از كنار   بابايش گذاشت و  محراب قندان را  پنجره برداشت و روى ميز حاج 

خواست كه كمر صاف كند كه با حرف حاج بابا همانگونه نيم خيز جلويش  

 مات ماند.



 

9 
 

 محراب بابا ديگه از اين عطر زنونه ها نزن، بوش خوب نيست._

 خنده ى مضطربي كرد و گفت:

 استغفراهلل حاجى._

ر خودش پنهان كرد و به رسم  ها را د ها و ناگفتهاين ذكر عجيب همه ى حرف 

روزگار در دو لپي دهان محراب چرخ خورد، تا سپر محراب در برابر حاج بابا  

 جانش شود.

حاج محمود بى توجه به استغفرالهى كه محراب بيان كرده بود برگه اى را  

 روى ميز گذاشت و گفت: 

و  امشب محدثه اينا ميان شام منزل ما؛ اين ليست رو حاج خانم انداخت ت-

 بساط كار و زندگيمون... بيا برو ببين چي نوشته؛ هر چي الزمه بخر.

 كارت تجارتم هم كه پيشته؛ از همون استفاده كن. 

 لبخند كج و كوله اي زد. 

 اي نداريد؟ چشم حاج بابا، امر ديگه _

 بيا يه چايي بخور پسر._

رو  _ استرس خريدا  االن همش  ليست حاج خانم؛  برم سراغ  قربان شما،  نه 

 گيره تا زودتر واسه تك دومادش غذا درست كنه!مي

 چهره حاج بابا به لبخندي محو زينت بخش شد.

 سالمت پسر جان.به_
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دوان دوان پشت سرش راه گرفته بود و با هن هني كه مي دانست اين كمبود  

 اكسيژن چقدر چهره اش را سرخ كرده است، بريده بريده گفت:

 انم...باران...يه لحظه...خا..!خانم...باراني...خ_

صداي خواهشانه ي مرد پشت سرش باعث شد سر جايش بايستد و يك بار  

براي هميشه آن رگ فلفلي اش را قلقلك دهد و شرِ حرف هاي تكراري و  

 نچسب آن مرد را از تمام زندگي اش حذف كند. 

  لبانش را محكم روي هم فشرد و با اخم هايي كه با خشم صدايش همخواني

 داشت گفت: 

يه لحظه؟شما از من يه لحظه تايم مي خوايد؟مثل هميشه؟...ببينيد آقاي  _

  "نه "محترم حرف هاي شما هر روز داره تمام وقتم رو ميگيره، نمي فهمم اين  

گفتن من كجاش نا مفهومه كه هروز با يه ديالوگ و شكل جديد از من اين  

 ها رو دوباره مي گيريد.  "يك لحظه"

 باالتر برد و محكم نطق كرد.  سپس صدايش را

قصد  _ اصلن  كنم  ازدواج  شما  با  خوام  نمي  بگم  كي  به  من  نه،نه،نه...آقا 

ازدواج،بي اف و جاست فرند ندارم،ندارم،ندارم اين هزار بار...حاال شما باز بيا  

 تو خيابون يه لحظه هاي من رو بگير ببينيد چطور مي زنم به سيم آخر. 
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نفسش را بيرون فرستاد و در دل دعا كرد كه تاكيد با اتمام حرفش پر حرص  

بتواند آن مرد كله شق را سر عقل بياورد.هر چند كه او    "نه"كلمه ى تكرارى 

 بود، يك لحظه ي الماسي را گرفته بود. 

بدون خداحافظي چهره بت زده و سرخ الماسي را پشت سرش جا گذاشت و  

ا محكم بر زمين  با فشردن بند كيف در دستان مشت شده اش، حرصش ر

 كوبيد و از آن مگسِ الماسي نام دور شد. 

مهر بود و شروع پاييزي كه براي اعدام برگ ها غبغبه اش را باد مي كرد.پاييز  

هاي   برگ  نه صداي خرد شدن  را.  زمستان  نه  و  پاييز  نداشت.نه  دوست  را 

توانست  نارنجي در زير پايش و نه صداي باران و خيس شدنِ باراني را مي  

جزو عالقه هايش داشته باشد. اما حال او بود و مهري كه باعث شده بود شيشه  

 ماشينش را پايين بكشد و از سرماي مصنوعي كولر، خداحافظي كند.

بودن   راحت  از  خوشحال  و  كرد  كم  سرعتش  از  كمي  موبايلش،  لرزش  با 

 هندزفري هايش، پاسخ داد.

 جانم صادقي؟ _

 دقي هميشه مطب را برايش متصور مي كرد. صداي آرام و نازك خانم صا

 جانتون سالمت...خانم باراني بيماراي امروزتون شدن دوتا . _

 دنده ماشين را عوض كرد و پايش را بيشتر روي گاز فشرد.

 عزيزم تايمي كه بهشون دادي رو لطفن بگو. _
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بله، يكيشون كه ساعت شيش مياد اون يكي رو گذاشتم هفت و نيم كه زمان  _

 حتتون زياد باشه، مشكلي نداره؟ استرا 

 نه، خيلي هم خوب. به دكتر سالم برسون، خدانگه دار. _

تماس را قطع كرد و با در آوردن هندزفري ها جهاني جديد را به روي گوش  

 هايش باز كرد. 

هوس چاي خوش رنگ و طعم آقا رحمان از سرش گذشت كه باعث شد به 

 د. جاي خانه، راهش را به سمت رستوران كج كن

دست   با  بود،  چپيده  محكم  ماشين  فرمون  چپش  دست  در  كه  همانگونه 

ديگرش شماره برادرش را گرفت. در انتظار پاسخ و در نهايت قطع شدن تماس  

 لبش را گزيد و مشكوفانه به جاده چشم دوخت. 

و   است  برادرش مشغول درس خواندن  نهيب زد كه  روحش  نيمه مثبتِ  به 

مشكوكانه چند وقت اخير برادرش را، فرياد    نيمه منفي ديگر سردي و رفتار

 مي زد. 

ماشين را به عادت هميشگي با يك تك بوق پارك كرد و ازآن پياده شد. بعد  

از اطمينان از قفل بودن پژو ارث رسيده اش قدم هايش را مهمان راهرو كاشي  

 شده رستوران كرد. 

ران را به او  هنوز وارد نشده بود كه صداي مجيد، پيمانكاري كه پروژه رستو

 سپرده بود از باال ديوار كناري او را نگه داشت.

 سالم خانم دكتر. _
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 لبخندي زوركي تحويلش داد و پاسخ داد.

 سالم آقاي مهندس،خسته نباشيد._

مجيد كاله ايمني اش را برداشت و روى دو زانو خم شد تا از آن باال بهتر او  

 را ببيند، سپس گفت:

 بيايد سر ساختمون كار رو ببينيد؟سالمت باشيد، نمي خوايد _

 كالفه از نگاهي كه مجبور بود سرش را تا عقب خم كند گفت:

 ان شاهلل يه وقت ديگه،فعلن با اجازتون. _

مجيد  با  بيشتر  اگر  دانست  مي  رستوران شد.  وارد  او  به  دادن  مهلت  بدون 

صحبت كند، به حتم بحث را به سمت پول مي كشاند و در نهايت او بود كه 

ايد مثل چند وقت اخير وعده پول هايي كه هرگز نمي آيد را بدهد و به قولِ  ب

مادرش بشود دروغگويي كه نان آور مردم را با وعده هاي تو خالي دلخوش  

 مي كرد. 

 سالم بر آقا رحمان گل._

گرفت   مي  صورت  ها  مشتري  كتاب  و  حساب  كه  ميزي  پشت  رحمان  آقا 

ز پشت ميز بلند شد و به نشان احترام  نشسته بود كه با صداي او، شتاب زده ا

 دست روي سينه اش گذاشت و گفت: 

امروز  _ همين  كه  آمديد...بفرماييد،بفرماييد  خانم.خوش  ماست  از  سالم 

 دفترتون رو خودم گردگيري كردم.
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لبخندي به رويش زد و به چشمان قهوه اي كه پوست هاي چروكيده احاطه  

 اش كرده بودند چشم دوخت.

نه آقا رحمان. امروز بدجور هوس چايت رو كردم...بي زحمت  دستت درد نك_

 يكي بيار دفترم. 

 چشم خانم شما امر كن._

 

آقا رحمان با آنكه يك پايش مادر زادي كوتاه بود و ميشليد اما نه تسليم اين  

عيب مادرزادي شد و نه تسليم كهولت سن و سريع و فرز روزانه تمام رستوران  

هرچند اين چند وقت اخير به خاطر گسترش رستوران، آن  را اداره مي كرد.  

رستوران بزرگ حال يكي از كوچك ترين ساختمان هاي آن خيابان به شمار  

 مي رفت.

آقا رحمان با تمام سرعتش به سمت آشپزخانه دويد تا اوامر خانمش را اجرا  

 كند. 

ت  نگاهش را از ميز و صندلي هاي رنگ و رو رفته ي قديمي گرفت و به سم

 دفترش كه كنار آشپزخانه جاي داشت، قدم گذاشت. 

خودش را روي صندلي چرمي كه تيكه و پاره بودنش نشان از قديمي بودنش  

 مي داد، پرت كرد كه باعث شد صداي نازكِ جيرش بلند شود.

دستش را با حسرت به روي ميز كشاند و با آهي كه از انتهاي گلويش ناخواسته  

 چقدر دلتنگ است.بيرون آمد، تازه فهميد؛ 
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نگاهش را به عكس روي ميز انداخت و با نيمچه اشكي كه در چشمانِ سياهش  

 حلقه زده بود گفت:

 كجايي بابايي؟كجايي ستونِ خونه! _

عكس را محكم به سينه اش چسباند. انگار كه تمام دلتنگي ها به سينه اش  

 چسبيده است. 

ديمي و يك صندلي  در آن اتاق كوچك موكت كاري شده كه يك ميز چوبي ق 

زوار در رفته در گوشه اي از آن و در گوشه اي ديگر تلويزيون قديمي اي كه 

دانه به دانه دكمه هايش قرار داشت، او را به سمت حال و هواي پدرش مي  

برد. پدري كه از وقتي يادش مي آمد پشت همين ميز و روي همين صندلي  

 ان را برسي مي كرد.زوار در رفته مي نشست و حساب كتاب هاي رستور 

آن وقت ها كه نوجواني بيش نبود و هر وقت هوس كوبيده داغ با سماق هاي  

خوش رنگ مي كرد فورا خودش را به رستوران مي رساند و هم دلي از عزا  

 در مي آورد و هم با ديدن پدرش، رفع دلتنگي مي كرد. 

داغ  قبول داشت كه آن دو سيخ كوبيده چرب و خوشمزه با آن نان سنگك  

 بهانه ي خوبي براي ديدن پدرش بود. 

 در آهسته باز شد و جوانكي با لباس سفيد آشپزخانه وارد اتاقش شد.

با تعجب به آن جوانِك پيش رويش   اندازه درشت شد و  از  چشمانش بيش 

 چشم دوخت كه چگونه با سيني و چاي، لرزان لرزان به سمتش مي آمد.

 سرازير شده بود. نا بلدي از نگاهِ نگرانش 
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از ميز فاصله گرفت كه صداي   چاي را روي ميزش گذاشت و به قصد فرار 

 جدي زنانه اي او را نگه داشت. 

 وايسا ببينم،تو كي هستي؟_

درون   ترس  شد،  باعث  كه  دوخت  او  به  را  شكلش  بادامي  چشمان  پسرك 

 چشمانش براي او آشكار شود. 

 فرستاد.  صداي مضطربش را از ميان لبان باريكش بيرون

 من..من عمادم. _

يكتاي ابروانش را باال انداخت و نگاهش را از موهاي ژوليده و چشمان ورم  

 كرده اش گرفت و به زمين دوخت و سري تكان داد و گفت:

 منظورم اينه كه تو اين رستوران چيكار مي كنى آقا عماد؟ _

 كار_

لبانش ظاهر  بود روي  پوزخند  به  لبخندي كه بيشتر شبيه  شد، كه   نيمچه 

 عماد را در هم فرو برد. 

 بشين آقا عماد. _

 نامطمئن روي صندلي پالستيكي آبي رنگ جاي گرفت.

 خب، از كي اينجا مشغول شدي؟ _

 عماد سرش را پايين انداخته بود و با انگشتانش بازي مى كرد.

 سه روز. _
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 لطفا به من نگاه كن._

 خودش كوتاه آمد. نگاه عماد كه به چشمانش دوخته شد، كمي از موضع 

اتاقي كه االن دوتامون داخلش هستيم، _ اين لباسي كه تنته،مالِ منه...اين 

اين رستوران مثال كوچيك و ساختمون جفتي كه بناييش تا روي سقف اين  

 رستوران كشيده شده،همش ماله منه. 

تكيه اش را روي صندلي داد و با بيست درجه چرخش مداوم از چپ به راست  

 رورش را نمايان كرد. و بالعكس، غ 

بدون اجازه ي من خريد حتي يك گوني برنج ممنوعه، چه برسه به استخدامِ  _

 يك فرد جديد. 

عماد طاقت نياورد و با نفسي حبس شده نگاهش را به زمين دوخت و دندان  

هايش را روي هم فشرد.نمي دانست اين حس حقارت از كجا يك هو سر و  

 كله اش پيدا شده است.

شده بود كه پسرك معذب شده است.لبش را گزيد و لحنش را تغيير  او متوجه  

 داد. 

 خب آقا عماد،  بگو ببينم چند سالته؟_

عماد اصال دلش نمي خواست با آن زنِ مغرور هم كالم شود.دلش نمي خواست  

 آنقدر آرام آنجا بنشيند و نطق كردن هاي نيش دار او را گوش دهد. 

 نوزده سال. _
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از نوزده سال به چهره ي  لبخند به روي لب هاي ش نشست هر چند كمتر 

ظريف آن پسرك مي خورد اما عماد همسن برادرش بود.ناخودآگاه حس مثبت 

 به وجودش سرازير شد.

ممنون بابت چاي.لطفا به آقا رحمان بگو بياد كارش دارم.روز خوبي داشته  _

 باشي.

 سريع از جايش بلند شد و بدون پاسخ دادن اتاق را ترك كرد.

ا لبخند سرش را به دو طرف تكان داد و استكان چاي را باال برد و بخارهاي  ب

 كوتاهش را با نفس عميق به ريه هايش فرو فرستاد. 

 هنوز جرعه اول را ننوشيه بود كه آقا رحمان با رنگي پريده وارد شد. 

 جانم خانم؟ _

 چاي را روي ميز گذاشت و با اخم هاي نگران گفت:

پسره عماد چيه؟مگه شما از اوضاع رستوران و حقوق    اقا رحمان جريان اين_

بچه ها خبر نداريد؟ همين خود شما،االن چند ماه حقوقتون رو ندادم؟اين  

 كارگر جديد رو چيكار كنم من؟ 

 آقا رحمان لبخند مصنوعي اي تحويلش داد و رسا گفت: 

بدونيم _ كه  فقرا همين  فقير  ما  نميدونيد  كه  برم،شما  قربونتون  خانم  خب 

ركاريم و يه روزي يه پولي مياد دستمون، از صدتا حقوق و روزي دلخوش  س

ترمون مي كنه...به جان تك پسرم نمي خواستم بيارمش،اصلن چندبار هم  

دعواش كردم اما خب طفلي نيازمند بود، حتي گفت با ماهي صد تومن هم  
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  راضيِ فقط يه ته مونده غذايي بهش بدم و يه جا خواب...حاضرم قسم بخورم 

شما هم جا من بوديد،جگرتون كباب ميشد...ببينيد اين بچه به كجا رسيده  

 كه به خوردن پس مونده هاي مردم قانع است. 

بايد اعتراف مي كرد دلش به رحم آمده بود، اما هر جور كه حساب مي كرد  

 يك كارگر جديد با دخل و خرجش جور در نمي آمد. 

ن كه از اوضاع من خبر داريد،  آقا رحمان،حرف شما صحيح...اما آخه خودتو_

بخدا دارم يه قرون يه قرون پس انداز مي كنم تا بدهي هام صاف بشه، هزار  

تومن هم واسه من هزارتومنه قربونتون برم...همين مجيد رو ميبيني؛ يك روز  

نشد كه به من نگه پس پول كارگرام چيشد خانم باراني ...به خدا همين دو  

پول كه  گرفتم  وام  پيش  رو  روز  كه  سانتي  هر  حال  اين  با  دادم،  رو  شون 

آقا  ترسم  ميشه..مي  اضافه  من  هاي  بدهي  به  كنند  مي  كار  ساختمون 

رحمان...مي ترسم اين طفل معصومي كه شما ميگيد پس فردا سينه سپر كنه  

 بگه پونصد مي خوام،ندارم بخدا،آقا رحمان ندارم. 

گاه كرد و با صداي گرفته آقا رحمان با چهره اي غمگين به نگاه درمانده او ن 

 اي گفت:

مي فهمم خانم،مي فهمم...اما يك لحظه،فقط يك لحظه عماد رو بزاريد جاي  _

 نواب...اگر دلتون راضي شد از سگ كمترم بزارم يك ثانيه ديگه اينجا بمونه.

نقطه ضعفش دست   روي  اش حبس شد.آقا رحمان درست  در سينه  نفس 

 گذاشته بود. 

 ناراحت و اخم آلود آقا رحمان زد و ناچارا گفت:لبخندي به چهره ي 
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تونه  _ مي  نيست  برادرم،مشكلي  تاج سري...عماد هم مثل  آقا،شما  نفرماييد 

 بمونه...خدا خودش روزي رسونه. 

 چهره آقا رحمان گشوده شد و با دهاني پر از شگفتي و خوشحالي گفت:

نيد...خدا گره از  الهي خدا عاقبت به خيرتون كنه كه اينقدر دل پاك و مهربو_

 كارتون باز كنه كه خودتون گره گشاييد.

 ممنونم آقا رحمان...دوپرس كوبيده بزنيد برام مي برم خونه. _

 اي به چشم خانم._

درگيري هايش تمامي نداشت.بدتر از آن انگار بي نهايت را براي بدهي هاي  

طلبكار بود و طلبكار.  او تنديس كرده بودند كه هر چه به اطرافش نگاه مي كرد  

الحق كه گسترش رستوران بدجور او را از پاي در آورده بود و بدهكارِ خاص  

 و عامش كرده بود. 

هر چند مي دانست بعد از اتمام و رونق مشتري هاي بيشتر، مي تواند يك  

عمر با خيال راحت در كنار خانواده اش زندگي كند، البته اگر اين روزها تا  

 نكشاند امكان آرامش براي او وجود ندارد. لبه ي گور او را 

كليدرا تاب داد و وارد خانه شد.در را آهسته بست و با لبخند گشوده اي بلند  

 گفت: 

نواب داداشي بيا ببين چه كوبيده هايي واست اوردم، آبدار و سماق زده...با _

 دوغ و پياز...نواب؟ 
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لي از حضور فرد، لبخند  در اتاق نواب را باز كرد كه با ديدن اتاق تاريك و خا

از چشمانش حالت نگراني به خودشان   ابروانش به تبع  روي لبش ماسيد و 

 گرفتند. 

و   گذاشت  آشپزخانه  اُپن  روي  را  غذا  با خشم  و  بست  را  اتاق  در  به شدت 

خودش را روي كاناپه پرت كرد و با روشن كردن تلويزيون نگاهش را دور تا  

 دورِ خانه انداخت. 

سكوتى عجيب و وهم انگيز فرو رفته بود، سكوتى كه علتش  خانه اي كه در  

را فقط و فقط نبودِ مهناز خانم و آن سفرِ زيارتى كه مسجد محل در دامنِ  

 اين خانه انداخته بود مى دانست.

و البته نوابِ فرصت طلب كه بي خبر؛ تا هر وقت دلش مي خواهد بيرون از  

 خانه را طي مي كند.

ماس را با نواب بر قرار كرد. انتظار داشت اين بار هم  موبايلش را برداشت و ت

 پاسخ ندهد اما با بوق سوم صداي نواب در گوشش پيچيد.

 بله نارون؟ _

نفسي عميق كشيد و لبخند روي لب هايش نشاند.انگار كه نواب رو به رويش  

 است. سعي كرد لحنش آرام ترين تن ممكن را داشته باشد. 

دي كل روز؟ نميگي اينجا يه آبجي ناروني هست  كجايي آقا نواب؟يه خبر نمي_

برادري   و  هاي خواهر  شيطنت  و هوسِ  ديده  دور  رو  خانم  مهناز  كه چشم 

 كرده؟
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مي دانست هميشه با آرامش و مثبت حرف زدن، مي تواند موثر تر از آشكار  

 كردنِ گله و شكايت ها باشد.

داشتيم درس مى خونديم خست_ نارون...چيزه آخه همش  ه شديم  شرمنده 

 گفتيم االن بيايم يه بستني بخوريم،روحيمون وا بشه. 

 خوب كردي عزيزم،فقط زودتر بيا كه گرسنه ام. مي خواهم با هم غذا بخوريم. _

 چشم آبجي نارونِ خودم،زودي اونجام. _

 موبايل را روي ميز گذاشت و موشكوفانه به صفحه ي سياهش خيره شد. 

مى نه  كه  بود  شده  بيماري  برايش  نه    نواب  و  بدهد  مشاوره  او  به  توانست 

 راجبش فكر كند.به همان اندازه مستاصل و درمانده.

همه ى ما پشت نقاب هاى آهكى روز و شبمان را صبح مى كنيم تا گاهى با  

زندگى و گاهى با آدم هاي اين زندگى با خيالت راحت بجنگيم؛ بدون آنكه  

باشد.دقي آشكار  كسى  براي  يمان  چهره  قديمى  هاى  همين زخم  مثل  قا 

لبخندى كه نارون سعي مى كرد به دور از تمام مشكالت و تنهايي و بديهى  

هايش؛ انرژى مثبت كائنات را در انحناى جذابش جاى بدهد، كارى را كه آن  

 را اصل مشاوره براى خودش تلقي مى كرد. 

با همان لبخند نگاهش را از چشمان قهوه اى دختر روبه رويش گرفت و با  

 اه به ميزش دوباره نگاهش را در نگاه دختر چشم قهوه اى گره زد. نگاهي كوت
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فروزان جان من حدسياتي راجب گفته هاى تو دارم كه مى خوام مطمئن  -

بشم، خب من ميدونم كه تو دانشجوى گرافيك هستي و براي اينكه زودتر  

 درست رو تموم كنى، ترم تابستونه برداشتى درسته؟ 

 تكان داد و آهسته زير لب حرف نارون را تصديق كرد. فروزان با طمانيه سرى  

تو،  - از طرفي هم به جز  ولى خب من يه سوال دارم. تو خوابگاهي نيستى 

دوستات و همخونه اي هات كسي ترم تابستونه بر نداشته، يعنى داخل خونه  

 دارى تنها زندگى مى كنى درسته؟ 

ان دادن سر حرف نارون را  فروزان كمى او را نگاه كرد و دوباره مثل قبل با تك

 تاييد كرد.

 نارون گوشه لبش را پايين كشيد و با آرامش گفت: 

 آيا شنيدن اين صدا ها و حضور كسي به وقت خوابت هم حس شده؟-

فروزان با نگاهى كه انگار كشف تازه اى كرده باشد تند تند سرش را تكان داد  

 شت گفت:و با صدايي كه حاال آن بى حالى و آرامى قبل را ندا

آره خانم دكتر هم موقع خوابيدن و هم موقع بيدار شدن...البته بيشتر موقع  -

خوابيدن سايه اى كه حركت مى كنه يا دستى كه انگار مى خواد لمسم كنه  

 رو مى بينم و حس مى كنم.

خودكار را در دستش تاب داد و بدون توجه به چهره اش كه آن لبخند از آن  

 رفته است گفت:

 چيه فروزان؟خودت راجب اين موضوع چى فكر مى كنى؟نظر تو -



 

24 
 

فروزان كمى روى مبل چرمى جابه جا شد و صدايش را صاف كرد و در حالى  

 كه سعي مى كرد جمالت را در ذهنش مرتب كند گفت:

آخه همه ى اينا هم نيست...راستش وقتي ميرم بيرون بعضي از آدم ها رو با  _

 قيافه بصيرتيشون مى بينم.

 ه ميان جمله اش پريد: نارون ب

 منظورت از بصيرتى چيه؟_

همون ذات واقيعيشون، چهره ى حيونى كه بر اساس اعمال و رفتارشون به  -

وجود مياد...چطور بگم خانم دكتر، حس مى كنم من با جهان ديگه اى در  

حال ارتباطم و خدا هم داره به من پيغام هاش رو مى فرسته...يه وقت، خدايا  

يد ادعاى پيامبرى و يا چيزى دارم ها نه، ولى خب حس مى  توبه؛ فكر نكن

 كنم من مثل همه نيستم.

نارون از درون لبش را محكم گاز گرفته بود كه نخندد و همانگونه روى كاغذ  

 نكاتى را يادداشت مى كرد. 

مى دانست به خاطر فشارى كه براى نخنديدن بر خودش تحميل كرده بود  

ت. صدايش را صاف كرد و با خود كنترلى  مثل يك لبو سرخِ سرخ شده اس

 عجيبش گفت: 

نتايج مطلوب مى رسيم؛  - به  داريم  بودى!  نگفته  اين موضوع چيزي  راجب 

 چيزي هست كه به غير از اينا بخواى اضافه كنى؟ 

 فروزان كه مشتاق نتيجه ى مطلوب نارون شده بود،اتوماتيك وار گفت:
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ن آدم ها به شكل هاى  نه همون شنيدن صداها و حس حضور فرد و ديد-

مختلف...آها راستى همه اش ترس و اضطراب جونور و حشرات رو دارم يه نخ  

كه بخوره به پام حس مى كنم سوسكى، مارى چيزيه واسه همين صدمتر مى  

و   پار  هزار  رو هم عين  قالي  نيست حتى شكل هاى  هوا، دست خودم  پرم 

و اضطراب با حشره كش  مورچه ها مى بينم...خيلي وقته به خاطر همين ترس  

 مى خوابم. 

با آشكار كردن دوباره ى   با نفسي عميق روى مبل چرمى ولو شد و  نارون 

 همان لبخند مثبت صدايش را به گوش رساند.

 چى باعث شد كه بياى پيش روانشناس؟-

خب راستش به يكى از دوستانم جريان رو گفتم و اون هم بهم پيشنهاد داد  -

، ولى وقتي فهميدم كه نوبت اقاى دكتر تا دو ماه  كه بيام سراغ آقاى دكتر

ديگه پره خانم  صادقي گفتن شما روزهاى عكسِ آقاي دكتر هستيد واسه  

 همين اومدم پيش شما.

نارون سرش را تكان داد و با نگاه كوتاهى به كاغذ و قلم آن دو را گوشه اي از  

 . ميز قرار داد و با دستانى قالب كرده تير خالص را رها كرد

ببين فروزان جان اول از همه بايد قدردان اين دوست آگاه و منطقيت باشي -

ديگه   ى  خرافه  هزارتا  و  دعانويس  و  رمال  سمت  رو  تو  بقيه  برخالف  كه 

 نفرستاد...فروزان جان شما دچار تو هم و به اصطالح اصليش پارانويا شديد. 

 چهره گنگ و مات زده فروزان را كه ديد فورا ادامه داد: 
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بزار اينطور بهت بگم توهم بر دو اصل حسى و اطالعاتيِ... حسى مثالً فرد  -

حتى    اي  شنوهيم   ييرو در تنها  يگري حرف زدن فرد د  يكه صدا  كنهي فكر م

هست كه بخاطر    ينوع توهم ادراك  ك ي...توهم اطالعاتى هم  نهيبي اون رو  م

و مقدار    طرافمونها  ياينسبت به مساعل و دن  يواقع  ريباورها واعتقادات غلط وغ

هنگام به خواب رفتن رو   يها...توهمميبرياز عمرمون رو در اون بسر م ياديز

ه توهم   ك يپناگوژيتوهم  توهم    يهاو  رو  خواب  از  برخاستن  هنگام 

 ميگن؛ دقيقا چيزى كه شما گرفتارش هستيد...  نگ يپناپومپيه

بينى فروزان؟ همه ى اينها داليل علمى داره و يك بيماريه نه يك نيروى   مى

ماوراء و يا احساس كمال...همه ى اين چيزايي كه گرفتارش هستى اسمش  

توهمِ.مطمئنم اين كلمه رو بارها تو زندگيت شنيدى ولى هيچوقت به عمق و  

در مرتبط    تهپهناش فكر نكردى و االن الزمه كه بيشتر باهاش آشنا بشى. الب

 با اضطراب حشراتى كه ميگي اون هم شاخه اى از توهمِ. 

مكث كرد تا آن حجم اطالعات يهويي در ذهن فروزان تثبت شود.نفسي   كمى

 گرفت و با همان پرستيژ روانشناسانه اش گفت:

عوامل زيادى هستن كه باعث ايجاد توهم در زندگى فرد ميشه حتى گاهى  -

الب باشه  هم  ژنتيكى  تونه  و  مى  سرد  غذاهاي  خوردن  اما  كمه  درصدش  ته 

پوشيدن لباس هاى تيره كه بنده االن در تن شما مشاهده مى كنم. همچنين 

  نه مصرف دخانيات و خوردن مدام آب يخ و حتى فيلم هاى ترسناك و يا عاشقا

همه و همه از زمينه سازى هاى توهمِ؛ اما فروزان يكى از بزرگترين علتش  

هام   حرف  كرده،متوجه  آسفالت  توهم  واسه  رو  راه  تو؛  تنهايي  تنهاييه...اين 

 هستى؟قبولشون دارى؟



 

27 
 

فروزان تك خنده اى ناباورانه زد و با چشمان متعجبش كه مويرگ به مويرگ    

سرش را پايين انداخت و با صداي گرفته  يك غم و ناراحتى عجيبي در آن بود  

 و آرامى گفت:

 حاال من بايد چيكار كنم خانم بارانى؟ -

 با صدايي كه سعي مى كرد او را شاد و مثبت نشان دهد گفت: نارون

خيلي راحته عزيزم فقط اراده و تالشِ خودت نقش اصلي رو بازى مى كنه -

ن سالمتى خيلي خيلي  بقيه چيزايي كه من ميگم حواشيه ماجراست...فروزا

فرار كنى هر طور كه خودت   تنهايي  از  براى حفظ سالمتيت  بهتره  و  مهمِ 

ميدونى.ترشى و غذاهاى سرد نخور. آهنگ هم گوش نده هوم؟از ورزش هم  

برات كه معجزه مى كنه مخصوصا ورزش هاى گروهى. راستى خواب مفيد    گمن

ن به  قرار بدي و  بايد  ليست درمانيت  اون  و كافي هم جزو  با  بيشتر  ظر من 

دوست آگاهى كه تو رو سمت علم و درمان فرستادن در ارتباط باش. سوالى  

 باشه من در خدمتم. 

به فروزان  غرق در تفكر چشم دوخته بود كه تكان كوتاهى خورد و    منتظر

 كيفش را چنگ زد و از جايش بلند شد. 

الى نداره جلسه  راستش دكتر من نياز به فكر و مرور حرفاتون دارم، اگر اشك-

لعنتى   توهم  اين  واسه  رو  نهاييمون  هاى  حرف  تا  رسم  مى  خدمتتون  بعد 

 بزنيم.بايد راجبش بيشتر تحقيق كنم. 

 با احترام از جايش بلند شد.  نارون

 هرطور راحتى عزيزم...پس جلسه بعد مى بينمت.-
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كه رفت دو دستانش را از دو طرف باز كرد و كش و قوسي عميق به    فروزان

 داد و با خميازه اي بى موقع چشمان خسته اش را ماليد.  آنها

هوس نسكافه چشمانش برق زد.حتى مى توانست بوى نسكافه را هم متصور    با

 شود كه چگونه حرارت و آن بوى كافئين دارش او را سر حال مى آورد. 

سمت در رفت و خواست در را باز كند كه خانم صادقي با يك سبد بزرگ    به

 نده اى معنا دار جلويش ظاهر شد.[ رز قرمز با خ

[يكتاى ابروانش را باال انداخت و متقابال لبخند معنادارى زد و با لحن خاصش  

 گفت: 

 به به چشمم روشن،خانم صادقي هم آره؟-

از زدن حرفش خنده هاى ريزي به لب نشاند اما با ديدن خانم صادقي    بعد

ر ، چشم و ابرويي آمد  كه گل را روى ميزش گذاشت و با همان لبخند معنادا

 و گفت:

نه عزيزم اين واسه ى شماست، ما كه از اين شانس ها نداريم...خبريه؟كى -

 شيرينيش رو بخوريم؟

به كل از چهره اش كنار رفت.متعجب به سمت گل ها خيز برداشت و    لبخند

بدون ذره اى توجه به رزهاى شاداب به دنبال كارت فرستنده گشت.كارت  

براى همين ثانيه اى وقتش را گرفت.كارت را برداشت در    همرنگ گل ها بود

 حالي كه تمام تنش خشم را فرياد مى كشيد نوشته ى روى كارت را خواند. 
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و  " زيبايي  از  دنيا  هاى  الماس  تمام  كه  وااليي  و  ارزشمند  وجود  به  تقديم 

 اصالتش سر خم مى كنند. 

 "الماسى.  چنگيز

بود و مگسي كه به هيچ باره    از حدسي كه درست از آب در آمده  خشمگين 

قصد عقب نشينى نداشت، كارت را در دستش مچاله كرد و در دل شاكر بود  

 كه پشت به خانم صادقي قرار دارد. 

بهتر از هركسي مى دانست اين مگس مدعا به عاشقي براى چه دورش    خودش

وزوز مى كند. دوست داشت به جاى آن همه تخريب حقيقت را در صورتش  

اين نمايشِ   از  اين بازي مسخره دست بردارد.  از  مى كوبيد و مى گفت كه 

درامتيكى كه با مثال حس عشق در آن جوالن مى دهد،بيرون بكشد. او بهتر  

كسي مى دانست اين ادعاى عاشقي چقدر پوچ و تو خاليست.اما نمى    هر  زا

 خواست. 

خواست با زدن آن حرف ها خودش را كوچك كند و از كوه غرورش حتى    نمى

 به اشتباه ذره اى كم كند.

بار نفسي عميق كشيد و با لبخند زوركى رو به صادقي چرخيد و گل را    دو 

 بغل زد. 

دادم باورت نميشه...شيرينى كجا بود من    اگر بگم ده بار بهش جواب منفى-

حتى مور مورم ميشه باهاش صحبت كنم اونوقت تو ميگى شيرينى؟اي بابا  

 دلت خوشه ها.
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كه غر غر مى كرد صادقي را پشت سرش جا گذاشت و با دو از مطب    همانگونه

 بيرون زد.او در كنترل احساسات و چهره اش بيش از حد موفق بود. 

اولين سطل زباله ى شهردارى با حرص پرت كرد و بدون عكس    گل را در 

 العمل ديگرى با خونسردي به سمت ماشينش به راه افتاد. 

                                      

ميل دويده بود كه ديگر پاهايش را حس نمى كرد.بى حسِ بي  روى ترد  آنقدر

حس بود.گلوى خشكش را با آب دهان به سختى تر كرد و همانگونه كه با  

به   اى  به دنبال موبايلش مى گشت، ضربه  حوله ى سبز رنگ دورِ گردنش 

 كمرش خورد و بعد از آن صداي محسن به گوشش رسيد. 

 ؟به داش شاهينِ خودمون!چطورى عشقى-

سمت محسن چرخيد كه با آن هيكل درشت و هركول مانندش روى او    به

سايه انداخته بود.لبخندى زد و مشتى به بازو هاى درشت و عضالنى محسن  

 كوبيد.

 فدا داش محسن خودم...چه خبرا؟ -

لبخندي زد كه چهره اش را همانند هيكلش ترسناك كرد.دستش را    محسن

و سبز رنگ   و قوطي مشكى  آورد  با  باال  و  داد  قرار  را جلوى چشم محراب 

 چشمكى سريع گفت:



 

31 
 

ببين چى اوردم واست؛طال...سه سوته ميشى فقط عضله،راست كارِ خودتِ  -

اينا خواستن بگيرنش گفتم نه اين واسه داش شاهين   جونِ شاهين...عباس 

 خودمِ. 

كه دقيقا كلِ    "مادر"ابرويي باال انداخت و نگاه گذرايش را از خالكوبى    محراب 

گلوى محسن را گرفته بود.دزديد.به جعبه ى درشت و شيِك مكمل ها چشم  

با دقت در دستش تاب داد و نوشته هاى   دوخت و آن را در دست گرفت. 

 خارجى اش را از نظر گذراند. 

 به چشمان محسن چشم دوخت و گفت: نامطمئن

 اصله؟-

 كه انگار بهش بر خورده باشد پوزخندى زد و پاسخ داد: محسن

كى...آخه تو كارِ داش محسنت فيك ديدى تاحاال؟اين هم حرفيه آخه هه،ز-

 تو ميزنى؟ 

با همان چهره ى نامطمئن لبخندى زد و بى توجه به دلگيرىِ محسن    محراب

 گفت: 

 حاال چقدر هست؟ -

قابل روى تو رو نداره، واسه تو چهارصد،فقط به بچه ها قيمت رو نگى،حوصله  -

 ندارم نازشون رو بكشم.

 خنده اى زد و سرى تكان داد و قوطى را در كيفش انداخت.   تك  محراب

 باشه،شب ميزنم به كارتت.-
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با خوشحالى دوباره به كمر محراب كوبيد كه چشمان محراب درشت    محسن

 شد.

 چاكر داش شاهين خودم...عزت زياد. -

كه از او دور شد، دوباره با آرامش دنبال موبايلش گشت، وقتى او را تهِ    محسن

ساك چرمش پيدا كرد، گوشه لبش را از حرص جمع كرد. موبايل را به دست  

گرفت و همانطور كه ساك را با يك دستش روى دوشش انداخته بود، شماره  

 اى را گرفت. 

 بعد صداي نازك و كشدارِ ستاره در گوشش اكو شد. كمى

 جانم شاهين؟-

 سوزوكى اش را باز كرد و سوار شد.  در

 كجايي ستاره؟  -

 گله مانند و بى حوصله ى ستاره را دوست نداشت.  صداي

مى خواستي كجا باشم؟كافه پاتوقم ديگه...چيشده بعد از يك هفته بى خبرى  -

 يادت افتاده ستاره اى هم هست. 

را روى گوشش جا به جا كرد و با صدايي كه سعي مى كرد جذاب و    موبايل

 مخمور باشد، آرام گفت:

تو كه نميدونى اين يه هفته رو بى تو چى كشيدم...خودت كه ميدونى چراغِ  -

 دلمى اين همه گِله چرا؟ 

 تحت تاثير لحن پر از احساس محراب، صداي شادش را به گوش رساند.   ستاره
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 كه دلم حسابي واست تنگيده!پس بيا كافه پاتوق  -

يكى از آن خنده هاى مردانه و جذابش را از تلفن رد كرد. ستاره را به    محراب 

به   و  ميشد  دلخور  او  از  داشت.سريع  دوست  بودنش  احساسى  خاطر همين 

 همان سرعت با دو تا كلمه احساسي دلخورى اش رفع ميشد.

آماده كن كه- رو  اونجا...خودت  ميام  به چشم،دارم  مياد    اى  داره  گرگه  آقا 

 سراغت.

 خنده ى پر از عشوه و ناز ستاره گوشش را نوازش كرد. صداي

 منم كه عاشق آقا گرگه ام...منتظرتم.-

آهنگ    با با  كه  همانگونه  و  كرد  پاتوق كج  كافه  را سمت  راهش  خوشحالى 

 زمزمه مى كرد با انگشتانش روى فرمون ماشين ضرب گرفته بود. 

جلوى كافه توقف كرد و بعد از اطمينال از قفل بودن    از اتمام دو آهنگ   بعد

 ماشين، وارد كافه شد.

هميشه در اين موقع روز به غير از اكيپ دوستان ستاره كسى در كافه    مثل

نبود. دستى در موهايش كشيد و يك دستش را در جيب فرو برد و با نگاهى  

 كه سعي مى كرد جذاب و نافذ باشد، به سمت ستاره رفت.

 خانم ها!   سالم-

صداى محراب سر هاى چهار دختر و دو پسر به سمت محراب چرخيد.ستاره    با

با شوق به چشمان عسلي محراب چشم دوخت و با لبخندى بيش از حد بزرگ  

 گفت: 
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 سالم عزيزم خوش اومدى. -

جاى    لبخندى رنگ  آبي  مخملى  مبل  روى  ستاره  كنار  و  زد  كوتاه  و  ريز 

جيب و متفاوت ستاره چرخاند و چشمانش  گرفت.نگاهش را در بين دوستان ع

 را به جوراب هاى رنگى رنگى و شكل دار آنان دوخت و ابرويي باال انداخت.

ستاره همه دانشجوى هنر بودند و اين در حالى بود كه خود ستاره    دوستان

دانشجوى طراحى و دوخت بود و همچنان نمى دانست چگونه با اين آدم هاى  

 ت. متفاوت آنقدر مچ شده اس

خوشرنگ    دستش موهيتوى  به  نگاهش  و  گذاشت  ستاره  ي  تكيه  پشت  را 

جلوى ستاره افتاد. تنها خودش مى دانست بعد از آن ورزش نفس گير اين  

موهيتو خنك چقدر دلچسب است.چشمان عسلي اش برقي زد و فورا سمت  

موهيتو خيز برداشت و او را يك نفس هورت كشيد كه صداي معترض نازك  

 شد. ستاره بلند 

 اعه شاهين؛ اون ماله منه!-

 را كه خالى كرد، روى ميز گذاشتش و با چشمكى رو به ستاره گفت:  ليوان

 االن ديگه نيست.-

اخمى    ستاره داد،  نشان مى  باريكتر  را  باريكش  لبان  لبخندش كه  با همان 

 مصنوعى كرد و گونه ى محراب را كشيد و لوس گفت:

 يك هفته كجا بودى آقا گرگه؟  نوش جونت عزيزم...خب؟بگو ببينم اين-
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چهره غمگينى به خودش گرفت و عسل چشمانش را در چشمان گردِ    محراب 

 ستاره دوخت. 

 اين يه هفته همش منتظر بودم شب بشه و رو به ماه از فراق تو زوزه بكشم. -

 كمى او را نگاه كرد سپس با خنده گونه ى محراب را كشيد.  ستاره

ديگه لپ نذاشتى واسمون،بيا تيكت رو عوض كن به جاى لپ يه جاى ديگه  -

 رو انتخاب كن.

پشت چشمى نازك كرد و موهاى زيتونى رنگ شده اش را پشت گوش    ستاره

 انداخت و زير لب نازك گفت:

 لوس. -

خطاب شدن محراب توسط يكى از پسر هاى گروه كه پيراهن چهار خونه    با

ى بلندى پوشيده بود و شلوار كوتاهش باعث مى شد كه جوراب طرح پيتزايش  

 هم صحبت شد.  توى چشم بيايد، از ستاره رو گرفت و با او

 آقا شاهين رشته ى ادبيات سخت نيست؟-

 كه صحبت رشته اش شده بود بادي به غبغه انداخت و جدى گفت: حاال

هر رشته اى سختى هاى خودش رو داره، مخصوصا رشته هايي كه بدون -

 عالقه واردش ميشيم.

جمع هر چند دقيقه يكبار سمت يك موضوع تاب مى خورد. و محراب    بحث

ن در اين بحث ها ناخنكى مى زد. دوستان ستاره را دوست داشت،  هم كماكا

اضافه مى   او  به  و چيز جديدي  است  ارزشمند  آنها  با  بودن  كرد  حس مى 
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شود.چيزهايى كه فقط در اين بحث هاى مختلط و با نظريه هاى متفاوت مى 

 ياد بگيرد.  نستتوا

شان را رد كرد و  در خانه را زد كه در با صداي تيكى باز شد. حياط بزرگ  زنگ 

 خودش را داخل خانه انداخت.

 ياهلل بر اهالى خونه. -

باى   مادرش و  قد  به  و همانطور كه  آمد  استقبالش  به  ليوان آب يخ  با يك 

 پسرش چشم دوخته بود اخم هايش را در هم كشيد. 

 سالم گل پسرم،بخور..بخور مادر خنك شى.-

 را يك نفس سر كشيد و با شيطنت گفت:  ليوان

 يدم سر كوچه...كسي اينجاست؟پژو د-

پشت چشمى نازك كرد و صدايش را تا حد امكان پايين آورد و سرش    مادرش

 را نزديك صورت محراب گرفت: 

آره،اين دختر عموى ورپريده ات اومده...حاال ما گفتيم كم پيدايي نه اينكه  -

 دو روز بعدش پاشه بياد اينجا.

 و تخم مادرش را فهميده بود.   خنده ى آهسته اى كرد.حاال دليل اخم  محراب

از  - بزنه،  سرى  يه  عموش  خونه  اومده  دارى،  بدبخت  اون  چيكار  بابا  اى 

 خانوميشه.

 خانم با عصبانيت دنبال محراب راه افتاد و با همان تٌن آرام گفت:  طاهره
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مى بينم كه دارى طرفداريش رو مى كنى،چشمم روشن محراب خان...براى  -

 نى ها...حيا كن، دو سال ازت بزرگتر.اين دختره خيال پردازى نك

 دكمه هاى پيراهنش را باز كرد و خنده اش را در هوا شليك كرد.   محراب

باز شما شروع كردى مادر؟اخه ما تو نوجونى يه خطبى كرديم گفتيم دختر  -

عمو رو مى خوايم، شما ديگه ول نمى كنى...بابا بخدا به خاطر تغيير هورمون  

 و رفت،شما ديگه هى بگير تو دستت.  ها يه حس زود گذر اومد

 خانم لبانش را از حرص رو فشرد.  طاهر

باشه گل پسرم،باشه...ولى فكر اينكه تك پسرم با هر كس و ناكسى بخواد  -

 وصلت كنه رو از سرت بيرون كن. 

 را عوض كرد و با هوف كالفه اى گفت:  پيراهنش

دختر عموى ما اومد    اي بابا مادر من كى خواست زن بگيره...باز دوباره اين -

 شما هم شروع كرديد.

 خانم بدون حرف اضافه ى ديگرى با غيض از اتاق بيرون زد.   طاهره

سرى تكان داد و در حالى كه خودش را در آينه بر انداز كرد از اتاق    محراب

 بيرون رفت و به سمت سالن مهمان پا تند كرد.

ر سالن را كشيد و به لبخندى كه سعى مى كرد او را قايم كند، دسته ى د  با

 آرامى وارد سالن مهمان شد. 

 سالم عليكم دختر عمو،راه گم كردى؟ -
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عمويش از جايش بلند شد و بدون ذره اى لبخند با خونسردى تمام    دختر

 ابرويى باال انداخت . 

 عليك سالم پسرحاجى،احوال شما؟ -

نگاهش را از قد بلند و هيكل تو پُر دختر عمويش گرفت و به چشمان    محراب

 عسلي اى كه انگار در بين اين خاندان ارث جاودانه بود دوخت:

 از احوال پرسياي شما عالىِ عالى. -

عمويش صدايش را آهسته كرد و بدون توجه به قدم هاى نزديك شده    دختر

 ى محراب گفت:

گه به چشما دختر مردم زل مى زنى؟ مامانت  چشمات رو بدوز ببينم،حاال دي -

 ميدونه انقدر نگاه مى كنى؟

ترسيده پشت سرش را نگاه كرد و انگشت اشاره اش را روى لبش به    محراب 

 نشانه هيس گذاشت و عاجزانه گفت:

هم  - همينطوريش  مامان  كه  ميبينى  ها،  نريزى  كرم  نارون  تروخدا 

 حساسه...اعه تو چرا شربتت رو نمى خورى؟

 چشمانش را در حدقه چرخاند و حرصى گفت: ارونن

ميدونه...مهديه - خوب  رو  اين  هم  مادرت  و  ندارم  دوست  شربت  من 

 كجاست؟گفت كارم داره.به خاطر اون اومدم.
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دور و اطرافش را ديد كوتاهى انداخت و وقتى از صداي تق تق ظروف    محراب 

ه عسلىِ خمارِ  مطمئن شد با چشمانى كه رگه هاى شيطنت در آن موج ميزد ب

 نارون چشم دوخت. 

 باور كنم به خاطر من نيومدى؟ -

ابرويى باال انداخت و خواست حرفى بزند كه صداي باز شدن در و بعد    نارون

 ورود طاهره خانم حرف را در دهانش نگه داشت. 

خانم با جديت  نگاهش را موشكوفانه به محراب كه سرش را پايين    طاهره

انش را تند تند تكان مى داد انداخت و نفس راحتى  انداخته بود و زير لب لب

 كشيد. 

ميوه را جلوى نارون گذاشت، و بدون پرسيدن نظر او سيب و موزى را    ظرف

 توى بشقاب و جلوى او قرار داد. 

 ممنونم طاهره خانم...مهديه جان كى مياد؟-

نوش جان.رفته بسيج كه ببينه كارتش اومده يا نه، االن مى رسه، تو ميوه  -

 ت رو بخور عزيزم. ا

لبخندى مصنوعى به روى لب نشاند و با ديدن سر به زيرى و نجابت    نارون

 يكباره ى محراب سرى از تاسف تكان داد.

ورود مهديه جمع از ريشه ى سردش جدا شد و رنگ و بوى ديگرى گرفت.   با

در همان حين با لرزيدن موبايل محراب در جيبش،تكانى خورد و با ببخشيدى 
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اخمى    "محسن"سرى افتاده از سالن پديرايي خارج شد كه با ديدن نام    آرام و

 بر چهره اش نشاند. 

 عجله سمت اتاقش دويد و در را بست. با

 بله محسن؟ -

 داش رو به راهى؟ -

 هوفى كشيد و خودش را روى تخت پرت كرد.  كالفه

 آره، چى شده حاال؟-

 خنده ى مستانه ى محسن توى ذوقش زد.  صداي

 يه مهمونى راه انداختيم، پر از هلو و آب شنگولى، هستى؟داش امشب -

چنين    نگاهش خواستار  حسابي  كه  است  دوخت.معلوم  اتاقش  سقف  به  را 

انگار محسن هنوز محراب را نشناخته است.محراب   مهمانى هايي هست اما 

متوجه شده بود اين مسئله مهمانى بيش از حد تصورش مشكوك است هم از  

 دعوت دقيقه نودى و هم بعد از خداحافظي با محسن.  

 هاست رسم گرگ بازي را ياد گرفته است. متوجه نشده بود،محراب سال  محسن

 زد و پاسخ داد: پوزخندى

 نه محسن خودم مهمان دارم...يه بارديگه.-

را قطع كرد و با عجله به سمت ساك ورزشي اش پا تند كرد.قوطى    تماس

مكمل را بيرون كشيد و با رفتن به سايت اصلي مكمل و نديدن كدِ اصل بودن  
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با حرص، قوطي را گوش بود  روى قوطي  اتاق پرت كرد.حدسش دست  ه ى 

 محسن دغل باز مكمل فيك به او انداخته بود. 

                                      

شب مهناز خانم مى آمد و او هنوز كه هنوز ظرفها و لباس ها را نشسته    فردا

بود. گرد و غبار در اين يك هفته روى زير تلويزيونى مشكى رنگ جا خوش  

كرده بود،اما همه ى اينها باعث نشد كه دوباره از جاى خالى نواب در خانه  

 تعجب نكند و مشكوك نشود. 

ى جديدش بيش از حد در چشم نارون  سر به زير خانواده اين غيبت ها  پسر

تيك مى خورد.هر چند خودش را دلدارى مى داد كه جوان است و با دور  

ديدن چشم مهناز خانم حتما حسابي جوانى مى كند.سرش را تكان داد، نبايد  

  م بگذاشت تفكرات منفى به او حمله كند.خودش را با شستن ظرف ها سرم گر 

 كرد.  

يزيونى غرق گرد و غبار را پاك كند كه صداي  اى برداشت تا زير تلو  كهنه

 موبايلش باعث شد دست از  تميز كارى بكشد.

 ديدن نام مجيد اخم هايش در هم شد.مردد پاسخ داد. با

 الو؟ -

سالم خانم دكتر،حال شما خوبه؟راستش مزاحمتون شدم بگم كه نصف چك  -

 م يا نه؟ هاى كارگرها پاس نشده...مصالح هم كم داريم،نميدونم سفارش بد

 لبش را فشرد.  خشمگين
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پاس نشده كه پاس نشده،تازگى ها من وام گرفتم آقا...نميشه كه هى دقيقه -

به دقيقه برم قرض كنم،ميشه واقعا؟شما مهندس اين پروژه هستيد خودتون  

هم   دستم.مصالح  تو  بياد  پول  تا  كنيد  آروم  رو  ها  كارگر  اين  وقت  چند  تا 

رو اين    قتهو سريع تر ببنديد،ميدونى چند وسفارش بديد...اين ساختمون مار

 پروژه هستيد؟

 طلبكار مجيد،عصبانيتش را بيشتر كرد.  صداي

خانم بارانى مگه ميشه مفتى مفتى كار كرد،مردم پولشون رو مى خوان...من  -

 چيكار كنم؟ 

بخوان.مگه من گفتم نميدم؟صبر داشته باشن، واسه دولت هم كار كنند سر  -

نميدن،اينجا كه ديگه آزاده...مصالح رو سفارش بديد و  ماه كه بهشون حقوق  

 به كارگرها قولِ پاس شدنِ چك،نميشه كه ساختمون نيمه كاره.

كالفه مجيد را ناديده گرفت و با حرص تماس را قطع كرد.خودش مى    صداي

دانست چقدر بي منطق شده است اما او ياد گرفته بود در بازاركار و اجتماع  

 دخواهانه جلو رفت وگرنه زير پاى بقيه لگد خواهد خورد. بايد بى منطق و خو 

هنوز در دستش بود. با حرص كهنه را رو به رويش پرتاب كرد كه به    كهنه

ساعت كنار مبل خورد.خودش را روى مبل انداخت و عصبي پايش را تكان  

 داد.  

نگاهى مردد روى اسمِ نواب دست كشيد اما بعد منصرف شد و موبايل را    با

 نند كهنه به كنارى پرتاب كرد.  هم ما
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حالت    صداي تغيير  بدون  و  اندازد  بى  باال  ابرويى  شد  باعث  كليد  چرخش 

 همانگونه روى مبل بنشيند. 

وارد خانه شد و با ديدن نارونى كه پشت به او روى مبل نشسته است،    نواب

سالمى آهسته كرد. با نگاهى ماتم زده نقش هاى قالى را گذراند و به سمت  

 ش راه افتاد. اتاق 

 نواب؟ -

ايستاد و رويش را به سمت نارون كه همچنان پشت به او قرار داشت    كالفه

 دوخت. 

 بله؟ -

 كله اش را كج كرد و با صداي جدى گفت: نارون

 امروز كجا بودى؟ -

 كتابخونه...بعدش هم رفتم خونه يكى از بچه ها.-

طاقت نياورد و از جايش بلند شد و چهره ى برزخى اش را براى نواب    نارون

خانواده   ى  پخمه  مثال  پسر  اين  بگذر،  شد  نمى  گذاشت.ديگر  نمايش  به 

دروغگوى ماهرى شده بود. نگاهش را از موهاى شلخته و موج دار نواب به  

 لباس هاى چروكش دوخت و با صدايي كه سعى مى كرد آهسته باشد گفت. 

 زنگ زدم كتابخونه،گفتم با نواب بارانى كار دارم،ميدونى چى گفتن؟امروز -

 پريدن نواب را توى دست گرفت و تير خالص را زد.  رنگ 
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قدر  - اين  نواب؟از كى  يعنى چى  نزدن...اين  ايشون دو روزه حاضرى  گفتن 

 دروغ بلد شدى؟  

و ماتم نواب باعث شد فريادى را كه قصد خفه شدنش را داشت رها    سكوت

 . كند

 چرا حرف نمى زنى نواب هان؟بهم بگو چت شده. -

چرا از خونه فرارى هستى؟ بگو دارى با كى و چى مى پلكى كه حتى    بگو

نمى   نميزدى  روزت حرف  از كل  با من  تا  ميومدى خونه  وقتى  رفته  يادت 

 خوابيدى، تو چت شده برادرم،چت شده؟

ست به يكباره از كجا  فرياد آخر نارون، تكانى خورد و با هيجانى كه نمى دان  از 

 به او تزريق شده است مثل خود نارون فرياد كشيد.

بسه.بسه نارون...كى مى خواى از اين ادعاى عقل كلى بياى بيرون؟كى مى  -

خورى باور كنى من نوزده سالمه و يك انسان آزادم و هر كارى كه بخوام مى  

بازى هاى هميشه   قهرمان  به  نياز  اينكه  بدون  بدم  انجام  تو داشته  تونم  ى 

بارانى...ي ميگم.من.نواب  شده؟بهت  چم  بدونى  خواى  كه    ادگرفتهباشم...مى 

ديگه عين يه دختر تيتيش مامانى كه نفسي كه ميكشه رو گزارش نده،هر  

بلد شدم چون شماها    رو  نگيره...اره من دروغ  اجازه  كارى كه مى خواد رو 

ش كن،اين قهرمان  چيزى مى پرسيد كه جواب نداره الى دروغ...نارون تموم

اينكه   از  ام  خسته  خودم  من  كن  كن،باور  تموم  رو  كنترل    اينقدربازيت 

 شدم،زندانى شدم...خستم نارون.
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ضرب وارد اتاقش شد و نارونى كه خشم جايش را به ناراحتى و غم داده بود    با

را جاى گذاشت.روى مبل ولو شد و به عمق حرف هاى نواب شيرجه زد و از  

 رش مثل آونگ مى كوبيد، حالت تهوع پيدا كرد. حقيقتى كه در س

با نواب بود، نبايد مثل بچه ها با او رفتار مى كرد و هر ثانيه آمارش را مى    حق

 گرفت. او هم آدم بود.آزاد بود.نواب بود. 

منتظر   حس بحثى كه  در يك بحث شكست خورده  اول  بار  براى  مى كرد 

كشف كرد. بى توجه به اشكى  كشف رازهاى عجايب نواب بود اما زندگيشان را  

ى   چهره  همان  با  و  برداشت  را  تلويزيون  بود،  كرده  النه  چشمانش  در  كه 

غمگين به تبليغ هاى تمام نشدنى تلويزيون چشم دوخت. او هنوز هم به نواب  

 مشكوك بود./ 

سپر تاريكى و غمش را تسليم وار در مقابل روز پايين نهاد و روزى ديگر    شب

 ها را به تماشا نشست.  از دفتر روزگار آدم 

مهناز خانم مى آمد،زنى كه از همان كودكى آنقدر مادرانه با او رفتار    امشب

مى كرد كه اصال نمى فهميد معناى نا مادرى چيست و شايد همين انسانيت 

و مهربانى مهناز خانم بود كه باعث اين حس مسئوليت و توجه بيش از بيش  

 شد.به نواب و حتى خود مهناز خانمش مى  

حالى كه با حوله صورتش را خشك مى كرد، بى توجه به بحثى كه ديشب   در

 بينشان پيش آمده بود از پشت در اتاق گفت: 

 نواب ناهار چى مى خورى درست كنم؟ -
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كه نيامد به خود نهيب زد كه حتما برادرش صبح به آن زودى مثل    صدايي

اطر دلى كه  بقيه همسن و ساالنش خواب است. لبخندى زد و آهسته به خ

هوس كرده بود چهره ى معصوم و غرق در خواب نواب را ببيند، دسته در را  

خالى    قپايين كشيد و در را باز كرد اما در كمال ناباورى با تخت مرتب و اتا

 از حضور نواب مواجه شد.

در را بست و با فكرى آشفته لباسش را پوشيد و راهش را به سمت مطب    آرام

يك مراجعه كنند داشت، اما در اين بحران اقتصادي اش  كج كرد. امروز فقط 

ليسانس  فوق  با مدرك  اويي كه  بود.به خصوص  نفر هم غنيمت  همان يك 

 شغل دكترايش را به دوش مى كشيد.وارد مطب شد و سالمى كرد. 

زنگ خوردن موبايلش و فكر اينكه مهناز خانم يا نواب باشد فورا موبايل را    با

دن نام الماسي بر صفحه موبايل با حرص تماس را قطع  بيرون كشيد ولي با دي

 كرد و روى صندلي اش نشست.

و حضور    پنج در  به  اى  تقه  خوردن  با  بعد  كمى  كه  بود  معطل  اى  دقيقه 

دختركى رنگ پريده با لبخند هميشگى اش ابرويى باال انداخت. دخترك سالم  

ا به حضور  زير لبى نثارش كرد و او در عوض سالم و احوال پرسى گرمى ر 

  لش نشاند. دخترك سرش پايين انداخت و به كتونى هاى سفيد رنگى كه با شا

 ست بود چشم دوخت. 

در سكوت به او نگاه كرد و موشكوفانه چهره اى كه روحش در جاى    نارون

ديگرى بود را رصد مى كرد.متوجه شد كه او بايد از راه اعتماد وارد شود و  
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لبخندش را عميق تر كرد و با آرامش لب  مقدمه چينى هايش را شروع كند.  

 گشود.

خيلى خوش اومدى عزيزم،يه سرى حرف ها هست كه قبل از شروع جلسه  -

چهل و پنج دقيقه ايمون الزم مى دونم كه بگم.ببين گلم هر حرف و تبادل  

نظرى كه اينجا صورت بگيره به هيچ عنوان از اين اتاق خارج نميشه و اسرار  

  هو همه جا محفوظِ و براى داشتن يك جلسه مشاورمراجعه كننده هميشه  

 مفيد اعتماد و حضور كاملِ مراجعه كننده الزمِ...خب نظرى ندارى؟ 

چشمانش را به عسلِ نارون دوخت و با لحن مضطرب و آشفته اى    دخترك 

 گفت: 

خانم دكتر اگه ميشه فقط شما گوش بديد...راستش ديگه دارم خفه ميشم  -

ش درد و دل كنم و نه خواهرى، راجب اين مسئله  نه دوستى دارم كه باها

 حتى جرات ندارم با مادرم حرفى بزنم.  

 دهانش را قورت داد و با همان چهره ى خيره و رنگ پريده ادامه داد.  آب

هم  - و  بود  خوشتيپ  شدم،هم  آشنا  باهاش  كه  بودم  دبيرستان  دوم  سال 

اما اصال احسا بود  از من بزرگتر  س نمى كردم  خوشگل درسته بيست سال 

تفاوت سنى داشته باشيم، رابطمون تا سال اخر دبيرستان جدى شد، اونقدر  

جدى كه چشمم رو بستم رو اينكه دخترش همكالسمه، نديدم كه زنش جاى  

انقدر كور شده بودم كه هيچى نمى ديدم...اره خانم دكتر من با پدر    ،مادرمِ

اما واسه منى كه تو    دوستم وارد رابطه شدم،شايد باورش براتون سخت باشه

اون محيط خشك و سرد مرد ساالرى با سه تا برادر عزيز كرده بزرگ شدم،  
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محبت هاى اون آقا بيش از اندازه من رو جذب خودش كرد...نمى دونم چرا  

وقتى ميدونستم يك رابطه بى سرانجام و مسخره رو دارم شروع مى كنم اين  

به   اصال   ادامه اش دادم، ميدونيد  اشتباها تقصيرِ  همه سال  از  بعضي  نظرم 

خودمونه، اينقدرى شيرين و هوس انگيزن كه با تمام اين ممنوعه ها دوست  

 دارى طعمش رو بچشى...تقصير ما هم نيست، از نسل حواييم ديگه. 

غمگينى روى چهره ى دخترك نقش بست. و با سكوت به ميز رو به    لبخند

رويش چشم دوخت. نارون لبخندى زد و از جايش بلند شد و ليوانى را پر از  

 آب يخ كرد و با آرامش گفت: 

 قشنگ حرف ميزنى، اسمت چيه و چند سالته؟-

 نگاهش را از چشمان خمار نارون به ليوان دستش داد.  دخترك

 .هجده سالمه. اسمم طلوعِ..-

 لبخندى به رويش پاشيد و از اسمش تعريف كرد،سپس گفت:  نارون

خب االن مى خواى اون مرد رو فراموش كنى، يا به خاطر اشتباه خودت رو  -

 تنبيه؟ 

پوزخندى زد و در حالى كه قطره اشكى از گوشه چشمم راه باز كرده    دخترك

 بود گفت:

اشتباه- ديگه  ميدونى  رو  اش  ته  كه  دكتر   اشتباهى  انتخابه...خانم  نيست، 

پسرعموم از آلمان برگشته و از من خواستگارى كرده، مامان و داداشام هم از  
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من جواب بله مى خوان، حتى بهم گفتن اداى ناز كردن هم در نيار و بى برُ  

 بر گشت جواب مثبت رو بده وگرنه جام تو كوچه و خيابونه. 

چهره ى خونسردش را حفظ  چه سعى مى كرد جلوى اخمش را بگيرد و    هر

 كند نتوانست. جدى شده گفت:

 االن هدفت چيه؟مى خواى چيكار كنى؟-

 لبش را گزيد و هق هقش را سر داد.  دخترك

كنارش نشست و او را در آغوش كشيد و اجازه داد اين بغض اتمى تا    نارون

 جهانى را ويران نكرده، رها شود. 

 ان گريه و بغض گفت:سرش را در سينه نارون فشرد و با هم  دخترك

اخه خانم دكتر چطورى جواب مثبت بدم وقتى كه محرمش بودم و االن  -

 باكره نيستم...خانوادم منو ميكشن،به خدا سنگسارم مى كنند.

نارون روى كمر طلوع خشك شد و همانگونه مات ماند، حس مى كرد    دست

برايش داشت  در اين دو سال مشاوره اولين بار است كه كم آورده، نه راه حلى  

گريه كن دخترك    "و نه نظريه اى فقط مى توانست آغوشش را باز كند و بگويد 

 "جان گريه كن كه انتخابت براي بقيه اشتباه است

كاش مى توانست به او بگويد كه دختر بدى هستى، دختر بدى هستى كه    اى

اختيار جسم و روح خودت را دارى و بدون اجازه از ديگران انتخاب به زن 

شكنى  شد تابو  نداشتى  حق  چون  طلوع؛  هستى  بدى  دختر  تو  كردى.  ن 

كنى...تو حق ندارى گريه كنى دختر بد، چون تو پسر نيستى كه آزادانه با  
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بگذارند مرد. نفسش را حبس كرد.او    ىكس را  باشى و اسمش  رابطه داشته 

 طلوع را مى فهمد. 

دعا دعا مى    را گوشه اى پارك كرد و سرش را پايين انداخت. در دل   ماشين

كرد كه مجيد او را نبيند و دوباره بحث پول و حساب و كتاب را برايش باز  

 كند. 

از خوش شانسى اش بود كه مجيد روى ساختمان نبود و او بدون دلهره   انگار 

و قايم و موشك بازى وارد رستورانى كه حاال به لطف تعمييرات و گسترشش  

 به آشپزخانه تبديل شده بود، شد.

كه با آقا رحمان سالم و احوال پرسي مى كرد نگاهش به مجيد افتاد   ههمانگون

كه سراپا منتظر با همان لباس هاى خاك خاكى و كاله ايمنى كه به زير بغل  

 زده بود، منتظر او ايستاده است.  

دل به شانسش لعنت فرستاد و با لبخند مصنوعى در حالى كه به مجيد    در

 قرار داد.  نگاه مى كرد آقا رحمان را خطاب 

 آقا رحمان دوتا چايي بيار دفتر.-

 خانم چايي به راه نيست االن كترى رو ميزارم. -

با عجله وارد دفتر شد و پشت سر آن مجيد    بى توجه به حرف آقا رحمان 

و خبِ   زد  زل  مجيد  به  و  نشست  اش  پاره  چرمىِ  صندلى  آمد.روى  داخل 

 كشدارى گفت:

 خب! -
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صندلى هاى پالستيكى جلوى ميز نشست    بى توجه به او روى يكى از  مجيد

 و گفت:

راستش خانم بارانى با كارگر ها حرف زدم اون بدبخت ها حرفى ندارند اما  -

مستوفى،جايى كه قبال مصالح مى گرفتيم، به خاطر بد حسابي ديگه بهمون  

 نمى فروشه. 

 پكر شد.  نارون

 حاال بايد چيكار كنم؟-

نقد و يا چك قبول به سفارش مى  راستش يه جاى ديگه هم هست كه فقط  -

مصالح   اين  واسه  برگ چك  داريد يك  اگر   بگم  كه  اومدم خدمتتون  كنه، 

 ساختمون بكشيد.

يك لحظه لرزيد، تا همين االنش هم كلى چك پاس نشده دست مجيد    نارون

داشت و همين موضوع خواب و خوراكش را گرفته بود.با دستى لرزان دسته  

ع به نوشتن كرد.هر چند مى خواست خوش بين  چكش را بيرون كشيد و شرو

 باشد اما نمى دانست چرا بوى زندان به مشامش مى رسيد. 

با خوشحالى و يك لبخند يك ورى چك را گرفت و همانگونه كه از    مجيد

 اتاق خارج ميشد گفت:

 خيالتون راحت، دو روزه ساختمون رو مى كشم باال. -

 حالى كه ترديد از چشمانش مى ريخت،نامطئن سرى تكان داد.  در

 بسالمت.-
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را بست و سرش را به صندلى فشار داد و سعى كرد افكار منفى را    چشمانش

از خودش دور كند و به ساختمان دو طبقه ى بزرگ و شيكى فكر كند كه  

قرار در است به زودى مال او شود.لبخند كمرنگى روى لبش نشست. طبقه  

رستوران و طبقه دوم يك كافى شاپ لوكس و مدرن.اين تمام چيزى بود    اول 

دار و ندارش را خرجش كرده بو و انتظار داشت روزتر از  موعود نتيجه    هك

 دهد.

سابيدن ظروف روى هم، چشمانش را باز كرد و به عمادى چشم دوخت كه    با

 ارام زير استكانى را جلويش مى گذاشت و بعد از آن استكان. 

لبش را نا محسوس پايين كشيد اين پسر ياد نگرفته بود كه به بزرگترش    هگوش

 سالم كند. همانگونه كه سر عماد پايين بود لبخندى زد و گفت:

 ساعت قشنگى دارى.-

گفت و پشت كرد كه از در    "ممنونى"بدون ذره اى تكان و تغيير حالت    عماد

 خارج شود كه صداي نارون او را سر جايش نگهه داشت. 

 قيمت فيِك ساعت تو اندازه يك ماه در آمدِ اين رستورانه.-

از بچگى عالقه شديد به ساعت و عطريجات داشت و به همان اندازه از    نارون

طال و عروسك هاى دخترانه متنفر بود. شايد همين عالقه بود كه باعث شد  

نِ  آمار تمام برند هاى ساعت و عطر را داشته باشد و در وقت بيكارى با نوسا

 دالر، تغيير قيمت آنها را چك كند. 

 هديه است. -
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نفسى عميق    عماد دور شد.نارون  آنجا  از  فورا  و  نماند  پاسخ ديگرى  منتظر 

كشيد و بازدمش را به همان عمق بيرون فرستاد. امروز وقتش نبود كه راجب  

عماد فكر هاى منفى كند، اصال به او ربطي نداشت. سرى تكان داد و چاى را  

لبانش باال آورد و با همان چشمان مشكوفانه اى كه بيشتر خمار    تا نزديك 

 شده بود به رو به رويش چشم دوخت. 

ماشينش را چنگ زد و با خداحافظي سر سرى از رستوان خارج شد.    سويچ

امشب بايد براى مهناز خانم سنگ و تمام مى گذاشت و نشان مى داد در نبود  

 او از چيزى دريغ نكرده است.

ند وقت  ضبط ماشينش را روشن كرد و با آرامش به روبه رويش  از چ  بعد

 خيره شد. نگاهش را به چپ دوخت براى دور زدن كه يك لحظه ماتش برد.

با شلوار پارچه اى خاك خورده و تك پوش سفيدِ ساده و بدون نقش    پسرى

دويد.از   مى  جلو  به  رو  تمام سرعتش  با  حيران  و  گلگون شده  اى  چهره  با 

د و متعجب به همان جايي كه رد شده بود زل زد كه با ديدن  جلويش رد ش

دويدن دو مرد هيكلى و كت و شلوار پوشيده، چشمانش اندازه يك نعلبكى  

 . آن دو مرد غول تشن و خشمگين به دنبال نوابِ  او چه مى كردند؟ شد

هايش را در هم كشيد و بى توجه به بوق هاى كر كننده ماشين ها پست    اخم

و دادهاى عصبي آنها، مسير نواب را از نظر گذراند. نگاهش كه    سرش و فحش

به بريدگى پياده رو افتاد ديگر به سرعت الكپشتى اش امان نداد و با تمام  

بريدگى    جلوىقدرت پا روى پدال گاز گذاشت و در يك حركت فرمون را كج و  

 دقيقا جلوى پاى نواب متوقف كرد. 
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 بپر باال.  -

و نواب با يك حركت خودش را از شيشه به داخل    ماشين پايين بود  شيشه

ماشين پرتاب كرد.نارون با همان هيجان و جديت دوباره پايش را روى پدال  

 گذاشت و تا آنجا كه جا داشت با سرعت از آن خيابان دور شد.

به رو    حاال رو  به  بود.هر دو در سكوتى مشكوك  آرامتر شده  وضعيت كمى 

ه نفس  صداي  هنوز  بودند.  مى  خيره  گوش  به  نواب  ى  زده  هيجان  اى 

رسيد.نارون با همان اخم ها كه هر لحظه غليظ تر مى شد راه خانه را در پيش 

 گرفته بود. اين سكوت نياز به شكستن داشت. 

 شب مامان ميرسه. -

با همان نفس هاى كشدارش روزه سكوتش را حفظ كرد.چهره اش سرخ    نواب 

زگز مى كرد.آنقدر در شك فرو  شده بود و جاى زخم هاى كوچك كنار لبش گ

بينى  پيش  توانست  نمى  هم  را  خودش  ديگر  ى  ثانيه  حتى  كه  بود  رفته 

كند.حس مى كرد در حال لبريز كردن است و ديگر راهى براى پنهان كارى  

 و بازى كردن ندارد. 

را وارد پاركينگ كرد و به سمت آسانسور رفت.نواب اما همچنان روى    ماشين

ديدش چشم دوخته بود و ناباورانه در گندابى كه از    صندلى شاگرد به جلوى

تنش باال مى كشيد به خودش و آينده اى كه نابلدانه سركشى مى كرد،فكر  

 كرد.

را آهسته كنار گوشه لبش كشيد.بى توجه به سوزشش در يك حركت    دستش

آنى از ماشين پياده شد و  براى فرار از رسوب احساسات و تنبيه كردن خودش  
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ا باال رفت.صداي كوبش محكم پاهايش دردى مى شد تا عمق لبانش؛  از پله ه

 اما انگار اين درد لقمه اى بود كه خودش در دهان گذاشته است.

واحدشان باز بود.پاهايش مى لرزيد اضطراب و نگرانى حتى از زمانى كه   در

كتك ها خورده بود بيش از بيش جانش را مى خورد. نفسى عميق كشيد و با  

 ه ى گنگ و ماتم زده اش وارد خانه شد. همان چهر

قدم هاى كوتاه به سمت اتاقش رفت و سكوت خانه را از نظر گذراند. با يك    با

حركت براى فرار از رو به رويى با نارون خودش را درون اتاقش انداخت و با  

حرص در را بست. همانگونه رو به در، سرش را به در گذاشت و مشت هاى  

 بى جانش را كنار ديوار فرو آورد. 

 افى زخمى هستى؟فكر نمى كنى به اندازه ك-

صداى نارون عين برق گرفته ها چرخيد و با چهره ى سرد و جدى نارون    با

كه روى تختش منتظر نشسته بود مواجه شد. اين لحظه و سكانس را بارها و  

بارها در ذهنش متصور شد اما هيچوقت ديالوگ و بهانه اى نتوانست برايش  

ميزش نشست و سرش را  پيدا كند.درمانده و تسليم وار روى صندلى جلوى  

پايين انداخت و از ته دل نفسش را به زدن حرفى كه نمى دانست چقدر در  

 اين موقيعت موثر است، رها كرد.

 متاسفم نارون. -

نواب    نارون كه  حاال  نه  حداقل  نبود؛  نشستن  وقت  شد.االن  بلند  جايش  از 

 ويژگى  برادرش مى شد نه مراجعه كنند،نه اين اتاق مشاورش بود و نه او حاال

 هاى مشاور بودن را داشت. نشستن فقط او را داغون تر مى كرد. 



 

56 
 

 خب؟مى شنوم؟ -

كالفه دستى روى چهره اش كشيد و به چشمان عسلي خواهرش خيره    نواب

 شد.

 شرمنده ام. -

را    نارون در حالى كه سعى مى كرد صدايش  و  عميقي كشيد  نفس  كالفه 

 كنترل كند گفت: 

 حرف بزن...تو چى كار كردى كه شرمنده اى؟ -

هنوز در خيرگى محو،  دست و پا مى زد و صداها و سكوت اطرافش را    نواب 

وز وز مانند مى شنيد. االن وقت لبريز كردنِ تمام استرس و ترس هايى بود  

انش لشكر كشى كرده بودند. لبش را گزيد و در حالى كه اشك  كه تا لبه ى ج

 قاب چشمانش  را براق كرده بود گفت: 

 خودم حلش مى كنم.-

فرياد نارون بهانه اى بود تا قطره هاى بى صداى حرص از چشمانش    صداي

 فرو بريزند. 

روشنفكرى  - فاز  تو  واسه  كى  تا  من  االغ  احمق،آخه  كنم؟آخه  مى  حلش 

ز اين بچه بازى هات بر نمى دارى و نمى گى كه چه گندى  بيام،چرا دست ا

با  كنى.  مى  گريه  من  جلوى  عرعر  و  شدى  زيلى  و  زخم  اينطور  كه  زدى 

 توام؟حـرف بزن. 
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آخر نارون تاثيرش را گذاشت و نواب فهميد بايد از زبان هم لبريز شود،    فرياد

 چشمها كفاف نمى دهند.

 منتظر و خشمگين را نشانه گرفت. سر به زيرش را باال كشيد و نارون  نگاه

 م..من...هوف، راستـ..ش، راستش من قمار كردم. -

به عضالت    نارون توجه  و بى  ايستاد  نواب، شكه شده سرجايش  مات حرف 

 صورتش كه از تعجب شل شده بود، با چشمانى گشاد نواب را نگريست. 

رون به  سفته دادم...دويست ميليون،االن هم پولشون رو مى خوان...بخدا نا-

جون مامان مهناز فكر نمى كردم اينطورى بشه، اوالش خوب بود. من همش  

مى بردم پنج ميليون فقط گيرم اومد فكر مى كردم اگه همينطورى پيش برم  

ن و  هست  كردن  خرخونى  به  نيازى  نه  ديگه  ميشم...اونوقت    ه ميليونر 

و   بشه...شب  اينطورى  خواستم  نمى  مهناز  مامان  جون  روز  خرحمالى...به 

نارون   اما  كردم،  بگى  كه  كارى  هر  زدم  بگى  كه  درى  هر  به  برام،  نمونده 

 نشد...خطرناكن،من..مـ..ن مى ترسم نارون.

نواب    نارون تخت  روى  حال  بى  و  برگشت  را  اش  رفته  راه  ناباورانه  اما 

نشست.سرش را در دو دستانش مخفى كرد و ناله هاى دردمندانه اش را به  

 گوش نواب رساند. 

 يكار كردى نواب...چيكار كردى احمق.تو چ-

به    شك  بود  بيست و شش سال زندگى اش رقم خورده  اين  در  بزرگى كه 

جرات مى توان همين لحظه را انگشت زد. او روى نواب آرام و سر به زيرش  
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حساب ديگرى باز كرده بود. آخر چگونه مى توانست باور كند برادر ساده و  

 باشد. آرامش در چنگال آن آدم ها اسير 

تمام وجودش را گرفت. شايد اگر آن دو مرد غول تشن را نمى ديد مى   ترس

توانست راحت تر با اين قضيه برخورد كند، اما در همان نگاه متوجه شده بود  

 كه نوابش با چه كسانى در افتاده.

تو چطور همچين كار كردى نواب. اصال تو مالِ اين حرف هايى؟ چرا از عقلت  -

نكردى نكردى  استفاده  استفاده  لعنتيت  اين عقل  از  ؟ها؟)فرياد كشيد(...چرا 

 االغ! 

 را باال گرفت وچشمانش را به نواب غمگين و درمانده دوخت.   سرش

 االن سفته ها دستِ كيه؟-

 دهانش را سخت قورت داد، اين سوالى نبود كه انتظارش را داشت. آب

 نميدونم. -

 برق گرفته به سمت نواب يورش برد و محكم به روى شانه اش زد.  نارون

يعنى چى نميدونم؟بهت ميگم سفته ها دست كين؟نواب...دويست ميليون  -

 پول كمى نيست كله پوك. 

 از روى صندلى بلند شد و عاجزانه گفت:  نگران 

طرف حسابم كامبيز طال بود، ولى االن انگار كامبيز  هم هيچ كاره است...فقط  -

يه آدرس از محل كار كامبيز دارم،همين.دستم به هيچ جا بند نيست، هيچ  

 جا.
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هاى نواب كه از هق هق تكان خوردند، نارون از موضع اش كوتاه آمد و    شانه

با چهره اى درد مند نواب و درماندگيش را نظاره كرد. برادرش تمام احترام و  

 ارون بود؛ تكيه گاه نواب.تفكرات بينشان را پوچ كرده بود. اما هنوز هم؛ او ن

 درستش مى كنم...باهم درستش مى كنيم.-

فقط خودش مى دانست كه چه حرف احمقانه اى زده است وقتى كه هر    و

خرج   اش  نشدنى  تمام  هاى  بديهى  جاى  بايد  آورد  مى  در  كه  هزارتومانى 

كند.خودش مى دانست كه در ندارى دست و پا مى زند و همين روز ها عمال  

 د شد. غرق خواه

بود، حقِ خودش مى   اضافه شده  هزاران مشكلش  به  [حاال كه يك مشكل 

 دانست كه تعيين تكليف كند؛ حداقلش حاال كه شرايط او را دور زده است. 

ررى دست نواب گذاشت و چشمان عسلي اش را به حدقه نواب دوخت    دست

 و حرف آخرش را شليك كرد.

ميشينى عين يه پسرِ خوب واسه كنكورت  دوتا راه حل جلوت هست نواب...يا  -

درس مى خونى و پات رو از خونه بيرون نمى زارى يا...)مكثى كرد تا حرفش 

را تاثير گذارتر جلوه دهد...و يا خودت پاى خرابكاريت مى ايستى و به خاطر  

زرنگى هستى    هدويست ميليون حروم بازى ميرى گوشه ى زندون...اما تو بچ 

 ه رو انتخاب كنى، مگه نه؟ و ميدونى كه كدوم را

ماتِ حرف هاى نارون كه شالق وار بر صورتش كوبيده شده بود، سرى    نواب

 تكان داد و با صداي خش دارش لب زد. 

 درسم رو مى خونم، قول ميدم. -
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اما    سختش شود؛  دلگرم  نواب  تا  بزند  لبخند  رويش  به  خواست  مى  بود، 

جود نداشت نمى توانست مايه  نتوانست، نشد...وقتى كه هيچ دلگرمى براى او و

ى دلگرمى كس ديگرى باشد. دستش را دور صورت نواب قاب كرد و بوسه  

 اى ارام روى پيشانى اش كاشت.

مهناز خانم مى آمد و او هنوز هيچ كارى نكرده بود. هر چند مى دانست    امشب

ديگر كارى نمى شود كرد وقتى مشكالت اينگونه دست و پايش را قل و زنجير  

 اند.و عجيب كه همه ى مشكالت زندگى اش به پول ختم مى شد. كرده 

                                      

بر    ژل كرد  مى  سعى  كه  حالى  در  و  گذاشت  فانتزى  نايلونى  در  را  مويش 

اضطرابش غلبه كند، چرخشى به گردنش داد و نگاه آخرش را به آينه قدى 

 مشكى اتاقش انداخت.

شكى كوتاه و آن جوراب  طوسى شيك و پيكش با آن شلوار پارچه اى م  بلوز 

هاى بلند مردانه، بيش از بيش تيپش را ناهنجار و مسخره كرده بود.لبش را  

از درون گزيد و همانطور كه در دل خدا خدا مى كرد به غير از طاهره خانم  

  نت كسى جلوى راهش سبز نشود، صداى مهديه باعث شد به بخت بدش لع

 بفرستد.

 .كجا محراب خان؟خير باشه نصفه شبى-

آرامش به سوى مهديه چرخيد و از نگاه مشكوك و هيكل ريز و ميزه اش    با

انگار   ملحق مى شد چشم دوخت،  به مهديه  از پشت  به طاهره خانمى كه 
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امشب را رو دورِ شانس و اقبال نبود كه همه چى بر عكس خواسته اش پيش  

 مى رفت.

 دارى جايى ميرى پسرم؟ -

مى كرد طورى راه برود كه كوتاهى    لبخندى زد و همانگونه كه سعى   محراب 

شلوارش در ديد نباشد، خودش را كنار طاهره خانم رساند و با لحن خجول و  

 خاصِ خودش آهسته زمزمه كرد.

 كارِ خيرِ  مامان، نزار ريا بشه. -

خانم تحت تاثير لحن و حرف محراب بغض شوقى در گلويش نقش    طاهره

و مطيع خدا و رسومش مى ديد،    بست.اينكه تك پسرش را اينگونه سر به زير

در دل شاكر بود كه افتخار چنين پسرى را هميشه در هر جمعى باز گو مى  

 كرد.

خانم با شوق و نگاه ساده اش سرى تكان داد و قد راست كرد و سرِ    طاهره

 پسرش را با مهر بوسيد و همانگونه زمزمه كرد.

 الهى من قربونت برم اميد زندگيم.-

تكان خورد و تيز از جاى به جاى بدنش گذر كرد و دقيقا درون محراب    چيزى

درون قلبش محكم افتاد. يك چيزى مثل احساسى گلوله شده كه از زور شرم  

پاسخ   و  كرد  را صاف  پرتاب مى كرد. صدايش  درون محراب  را  هايش  تيغ 

 مادرش را داد. 
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باب- باشه...حاج  خونه  اين  تو  هميشه  سايت  انشاهلل  خانم،  حاج  نكنه  ا  خدا 

 كجاست؟

 تو نماز خونه است، صداش كنم؟-

 هل زده سريع گفت:  محراب

 نه نه، نيازى نيست..نمى خواد چيزي بهش بگى.  -

 كه تا اون موقع بى حوصله نظاره گر بود با خنده گفت: مهديه

اين چه شلواريه كه پوشيدى، خياطت پارچه كم اورده؟ مامان ببين چطور  -

 كرده. پيرهن و جورابش رو ست 

بعد از زدن حرفش غش غش شروع به خنديدن كرد. طاهره خانم كه    مهديه

 انگار تازه محراب را مى ديد متعحب به پاچه ى شلوارش چشم دوخت.

 وا مادر، مهديه راست ميگه...چرا اين رو پوشيدى؟-

چشم غره اى به مهديه زد و همانگونه كه به سمت در خروجى پا تند    كالفه

 كرده بود گفت:

 من در قيد ماديات دنيا نيستم، با همين شلوار يه طورى سر مى كنم...ياعلى. _

خانم همانطور كه قربان صدقه اش مى رفت بدرقه اش كرد و در را    طاهره

 به مهديه كرد و گفت:پشت سرش قفل كرد و همانگونه با شوق و افتخار رو 

 مى بينى چه پسرى دارم؟ ماشاهلل -

 با چشمانى ريز شده به راه رفته ى محراب خيره بود و همانگونه گفت:  مهديه
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 اينقدر پسر دوست نباش مامان...من حسوديم ميشه. -

كه طاهره خانم جوابش را مى داد، آهسته سمت پنجره مشرف به    همانگونه

پرده گل گلى ر از  خيابان رفت و  براقى كه  به سوزوكى  و  ا آهسته كنار زد 

خيابان رد شد چشم دوخت. نگاهش را به ساعت انداخت.عقربه ها نه شب را  

 نشان مى دادند. 

و جوراب    محراب زد. سپس خم شد  بوقى  و  نگه داشت  جلوى خانه ستاره 

هايش را از پا در آورد و به تيپ امروزى خودش كه با آن كفش هاى چرمى  

برايش جديد بود، چشمكى زد و اولين دكمه پيراهنش كه تا مرز  براق حسابى  

 خفگى او را رسانده بود را باز كرد. 

باز شدن در ماشين و پشت بند آن پخش شدن بوى عطر ستاره، نفسى   با

 عميق كشيد و با لبخند به سمت ستاره چرخيد.

 سالم بر ستاره ى سهيل خودم. -

 ست داد و گفت:پشت چشمى نازك كرد و با محراب د ستاره

 عليك سالم، تو چرا طوسى پوشيدى؟ مگه نمى دونى تمش سفيد؟-

 بيخيال شانه اى باال انداخت و پايش را روى پدال گذاشت. محراب

 وقت نداشتم برم لباس سفيد بخرم. اصال مگه تولدِ يا مجلسِ ارواح؟ -

 خنده اى ريز رو لب هايش نشاند و با استرس گفت:  ستاره

 دى؟ حاال كادو خري-
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با دهانى باز، نگاهش را سمت ستاره كج كرد و با ابروهايى باال پريده    محراب 

 و صدايى كه از تعجب بلند شده بود گفت:

 مگه قرار نبود تو بخرى؟ دو روز پيش پول ريختم به كارتت. -

خنده ى ستاره باعث شد كه نفسى راحت بكشد.بى توجه به شوخى    شليك 

دش، فحشى زير لب نثارش كرد و اخمو؛  بى مزه ى ستاره و خنده هاى بلن

 پخش ماشين را روشن كرد. 

را بيرون باغ پارك كرد و از آن پياده شد.مهمانى در باغى حواله ى    ماشين

با مطلع شدن   اما  بود  ريزى كرده  برنامه  برايش كلى  بود، مهمانى كه  شهر 

وتا  ستاره از اين مهمانى، همه ى برنامه ريزى هايش بهم ريخت و حاال مثل د

پهن كرده    را جفت عاشق پيشه بايد وارد جايى شود كه در رويا تور هايش  

 بود. 

ستاره دور آرنجش حلقه شد، و با قدم هاى ريز به سمت مهمانى پر    دست

زرق و برقى كه افراد سفيد پوش او را تزيين كرده بودند، رفتند. محراب كه  

ى او را خيره نگاه كرد كه  انگار تازه نگاهش به ستاره افتاده باشد؛ چند ثانيه ا

با آن پيراهن سفيد آستين بلند و موهاى ساده اش چقدر معصوميتِ متضادى  

با بقيه دختر هاى مهمانى داشت. لبخندى زد و در گوش ستاره آهسته زمزمه  

 كرد.

 خيلي خوشگل شدى.-

كه انگار اولين بار است محراب اينگونه با او صحبت كرده است با چشم    ستاره

 هايى كه برق شوق در آنها نشسته بود به صورت محراب خيره شد. 
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دست پشت كمر ستاره گذاشته و او را به جلو هٌل داد.باغ نسبتا بزرگى   محراب

با   و پسر  بودند. دختر  تعداد محدودى در آن مهمانى شركت كرده  بود كه 

لباس هاى سفيد در مهمانى جوالن مى دادند و با اداهاى خاص خودشان در  

چ در  محراب  كه  بود  بار  دومين  اين  گرفتند.  مى  فيلم  رقص،    نينپيست 

تمام   استرس  با  همراه  هيجان  يك  همين  براى  كرد  مى  شركت  مجالسى 

از طرفى مى دانست هر آدمى كه به خانواده اش   بود.  وجودش را پر كرده 

د اهل اين جور جاها نيست. اما انگار حواسش نبود كه خودش هم  متصل باش

 تافته ى اين مجالس نبوده است. 

را تحويل دادند و با تبريك روى يكى از صندلى ها نشستند. اكثرا در    كادو

پيست رقص بودند و يا با نوشيدنى در دست در حال گفت و گو و معاشقه با  

 يكديگر. 

 ست. شاهين نگاه كن يلدا هم اينجا-

به ستاره    يلدا بارها  و  بارها  بود. دخترى كه محراب  از دوستان ستاره  يكى 

 تاكيد داشت دور او را خط بكشد و از زندگى اش بيرون كند.

 كرد و طلبكارانه گفت:  اخمى

 اينجاست كه اينجاست نرى نزديكش ها._

 بغ كرده لب ورچيد. ستاره

نداشتى..يلدا دوست منه...تو نبايد  يعنى چى شاهين، تو كه از اين اخالق ها -

 اينطورى خودخواه باشى.
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 سرش را نزديك گوش ستاره برد و زمزمه وار گفت:  محراب

اينطور  - من خودخواه نيستم خوشگلم حتما يه چيزى ازش ديدم كه دارم 

 بهت ميگم وگرنه مشكل عقلى كه ندارم. 

 با غيض رويش را سمت ديگر گرفت و با حرص گفت: ستاره

ند ساله يلدا رو مى شناسم، نگاه به ظاهر پلنگش نكن دلش عين هو  من چ-

 گنجشِك. 

 خنده اى كرد.  محراب

 بيشتر روباه مكار بهش مى خوره با اون موهاى نارنجيش. -

كه با يكديگر بحث مى كردند يلدا خرامان خرامان نزديك ميز آنها    همينطور

زانويش با پوست تازه    شد. تاپ دكلته سفيد و كوتاهش با آن دامن فرفرى باال 

برنز شده اش تضاد جالبى داشت. دستى در موهاى نارنجى و كوتاهش كشيد 

جلوى ميز    رد و با لبخندى كه گونه هاى سنجابى اش را بيشتر نمايان مى ك

 ستاره و محراب ايستاد.

 سالم ستاره جونم. -

با يك جهش و با جيغ خوشحالى خودش را در آغوش يلدا پرت كرد.    ستاره

دايي كه يكسالى ميشد با غيبت نهايى اش همه را بيخبر گذاشته بود. محراب  يل

با دهان كجى آنها را نگاه مى كرد كه نگاهش به هيكل يلدا افتاد كه چگونه  

نگاهش را    تىبا آن كمر باريك و زنانه هاى بزرگ خودنمايى مى كرد.به سخ
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است با  گرفت و به نوشيدنى درون دستش چشم دوخت. اصال دلش نمى خو

 آدم هاى مكار رو در رو شود چه برسد كه همكالمى هم كند.

ناز رويش را سمت محراب گرفت و ابروان پهن و مشكى اش را باال    يلدا با 

انداخت و چشمانى كه با لنز آبى شده بود را خمار كرد و با نيمچه لبخندى  

 بر لب هاى پرتز شده اش گفت: 

 سالم شاهين جان، خوبى؟ -

ان و در حالى كه سعى مى كرد نگاهش را از او بدزدد زير  سرى تك  محراب

 تحويلش داد. اما انگار يلدا دست بر دار نبود.  "خوبمى "لبى 

 فكر نمى كردم هنوز با ستاره باشى، شكه شدم. -

هايش را در هم كشيد و نوشيدنى اش را يك نفس باال كشيد. از سوزش    اخم

را گرفت و رو به يلدا ابرويى    گلو و طعم بد آن چهره اش جمع شد.دست ستاره

 باال انداخت. 

 مى بينى كه ستاره واسه من تاريخ انقضا نداره. -

لبخند مصنوعى روى لب نشاند و رو به ستاره اى كه با لبخند ساده اى    يلدا

 آن دو را نظاره مى كرد گفت:

 پاشو دختر نشستى اينجا كه چى، بيا بريم برقصيم.-

ستاره را گرفت و در مقابل چهره ى حرصى محراب او را همراه خود    دست

 كشيد. 
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يلدا خوشش نمى آمد، درست است هيچوقت مستقيم به او نچسبيده بود   از

اما همان نخ هاى گاه و بيگاه و حرف هاى ناجورى كه پشت آن دختر مو  

ل  نارنجى است حكم دورى از او را براى آسايش خودش صادر مى كند. او قبو

  ، دارد كه زندگى اش طورى نيست كه بخواهد دور دختر هاى پر دردسر بپلكد

و ستاره تنها گزينه اى در اطرافش بود كه دردسر را نمى توانست به او نسبت  

 دهد.

جايش بلند شد و سمت بار رفت. پيكش را يك نفس باال كشيد و بى توجه    از

سر كشيد. پيك سوم را    به بوى گنديده و حال بهم زنِ نوشيدنى، پيك دوم را 

 بدست گرفت و با لبخند وارد پيست رقص شد. 

را باال گرفت و با آهنگ خودش را تكان مى داد. عمال همه در هم    دستانش

 مى لوليدند و  ديد زدن هاى ناتمام همه آن باغ را گرفته بود. 

از پشت به محراب برخورد كرد كه محراب از فرصت استفاده كرده و   دخترى

حكم در آغوش گرفت و شروع به خنديدن كرد. دختر با غيض با آن قد  او را م

كوتاهش كه حتى با آن كفش هاى پاشنه ده سانتى باز هم كوتاه بود از آغوش  

 محراب بيرون آمد و او را هٌل داد. 

تلو تلو خوران پيك پشت پيك در باغ چرخ مى خورد. زبانش سنگين   محراب

به هيجانى كه در بدنش جوالن مى    شده بود و پاهايش بى حس. بى توجه

داد، خارج از پيست رقص در حال و هواى خودش با كسانى كه نمى دانست  

 كى هستند در حال تكان خوردن بود. 
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دور گردنش حلقه شد و گرمايى كه نمى دانست حاصل از چيست روى    دستى

تنش بخار مى داد. تيزى ناخن هاى زنانه اى روى سينه اش را خراش داد،  

فهميد، نمى ديد و در حال و هواى حيوانى اش همدست بازيگرى شد    نمى

كه كارگردانى نا معلوم داشت. هوا آتش داشت يا او داغ كرده بود، مهمانى  

تمام شده بود يا او صداها را وز وز مانند مى شنيد. سرش را گيج تكان داد و  

را هم باال  با ذكر اسم ستاره بر لب بر ديوانگى خودش مى خنديد. پيك بعدى  

 برد.

ها از گلويش باال آمدند و نجاست وارانه از عق هاى تو خالى اش سبقت    نفس

گرفتند. حالش آتش گرفته بود كه كلمات از بدنش بخار مى شدند، حواسش  

اكو مى شد.رو تنش مى سوخت   پرت و صداها عجيب و غريب در گوشش 

 انگار با چاقويى تيز او را زخمى كرده بودند.

شب بر روى زمين تلو تلو خوران كشيده مى شد، دستى محكم در  داغى    از

 دستانش تيزى، نشاند. سرش درد مى كرد،گيج مى رفت؛ حالش خوش نبود. 

برخورد نورى تيز و مهتابى از پشت پلك هايش، با اخمى سنگين چشمانش    با

 را باز كرد. كالفه از حالت تهوع و سر درد نا موقع اش نگاهى به اطراف انداخت.  

تخت سلطنتى قرمز رنگ در اتاقى نسبتا بزرگ تك و تنها نشسته بود.    روى

ى آمد به دنبال  دستى به موهايش كشيد و همانگونه كه از روى تخت پايين م 

كفش هايش زمين را رصد كرد. كنار در خروجى كفش هاى مرتب شده اش  

 را پيدا كرد. با غرغر هاى زير لب نگاهش در آينه ميخكوب شد.
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تصوير محرابى كه در قالب شاهين با پيرهنى طوسى كه دكمه هايش باز    او

به او    بودند را ديد كه چگونه چهره ى ورم كرده و سينه هاى خراشيده اش

نيشخند مى زدند. ناباور قدمى جلو گذاشت و دستش را روى بدنش كشيد. 

  سرىاخم هايش در هم رفت. انگار گرگى درنده بدنش را چنگ انداخته است.  

 ناباور تكان داد و بدون اينكه چشم از انعكاس آينه بگيريد هٌل زده فرياد زد. 

 ستاره...ستاره؟-

يى گوشى براى اين انعكاس صدا وجود نداشت.  از لبانش نمى افتاد اما گو  ستاره

ترديد تمام وجودش را گرفته بود و حسى گنگ و ناشناخته باعث شد از ان  

اتاق مرموز فرار كند. مى دويد و خانه اى را كه نمى دانست چه شكلى است  

بدون هيچ حس كنجكاوى پشت سر گذاشت.او مى دويد و همه چيز را محو  

ه تصوير مى كشيد. درختان باغ، صندلى هايى  و گذرا در گوشه ى چشمش ب

كه برعكس شده و مرتب بودند، سنگفرش و خانه ى خالى از سكنه را پشت  

سر گذاشت. او با پاي پياده تا ماشينى كه نمى دانست دقيقا كجا هست؛ مى 

 دويد.

يك چيزى را مى خواست؛ كه آن دويدن ها برسد به خانه امنش كه بوى    فقط

و كل كل هاى مهديه و حضور حاج بابايش در آن جريان    غذاى طاهره خانم 

 داشت. 

 روى سرش كشيد و با صدايى گرفته آهسته لب زد:  دست

 حاج بابا راستش امروز يكم ناخوشم نمى تونم برم مسجد. -
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محراب    حاج  چشمان  به  مستقيم  آنكه  بدون  و  انداخت  باال  ابرويى  محمود 

 نگاهى بياندازد همانند او آرام گفت:

نيازت  دو  - ماهه كه دارم بهت ميگم حاج فتح اهلل داره سراغت رو ميگيره، 

دارن تو بسيج مسجد تو هم كه اين دوماه يه جورى از زير كار در رفتى؛ بدِ  

 پسر؛ حاج فتح اهلل روت حساب باز كرده. ناسالمتى پسرِ منى ها!

ان  درون لبش را گزيد و خودش را لعنت كرد كه چرا آن موقع ها كه هم تو  از

جسمى و روحى اش را داشت از زير كارهاى مسجد زيركانه در مى رفت كه 

 حاال در اين وضعيت مجبور به تحميل باشد. 

را صاف كرد و گردنش را براى رهايى از كوفتگى كمى به سمت شانه    گلويش

 هايش كج كرد و كالفه گفت:  

 باشه حاجى هر چى شما بگيد.-

 ور تا حالت بياد جا، بخور. احسنت بر محراب خودم، چايت رو بخ-

طبع از امر دستورى حاج بابا، استكان را باال برد و همانگونه كه بخار ها از    به

يك   كه  كرد  فكر  ديشبى  به  رفتند،  مى  باال  كنان  رقص  چشمانش  جلوى 

 سكانس نا معلوم و گنگ را در پستوى ذهنش به كنجكاوى نشانده است. 

ورت كشيد و يا على كنان با دست قند يك نفس چاى وِلَرم شده را ه  بدون

بر زانويش از جايش بلند شد. بدون توجه به كاركنان و مشتريان، از فروشگاه  

 خارج شد و خودش را در ماشين انداخت.
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را محكم روى فرمون ماشين فشار داد و با چشمانى ريز شده سعى    دستش

د كه حتى  كرد ديشب را به خاطر بياورد اما فقط تصاوير گنگ از موهايى بلن

نه رنگشان را به خاطر مى آورد و نه صاحبشان و خنده هاى زنانه جيغ مانند،  

 بيش از بيش باعث سر دردش شدند. 

  "در دسترس نبودن "تماسش را با ستاره بر قرار كرد اما با شنيدن پيغام    دوباره

كفرى موبايلش را به جلو پرتاب كرد. با يك تك بوق در مسجد پارك كرد و  

دقيق به خودش در آينه ماشين از بچه حزب اللهى بودنش اطمينان   با نگاهى 

 پيدا كرد و از ماشين پياده شد. 

را پا انداخت و با قدم هاى آهسته وارد مسجد شد. بر عكس هميشه    سرش

اصال حوصله نداشت تسبيح را در دستش بچرخاند و ذكر كنان از بغل همه  

 رد شود، اين بار را به سر محجوب و افتاده اش بسنده كرد.  

سمت حاج فتح اهلل، طلبه مسجد محلشان رفت و با سالم جمعى كه ما    به

 ها و حوزوى ها را شامل ميشد، نگاهش را باال آورد.  بقى بچه بسيجى 

 همه با طمانينه دست داد و با لبخند رو به حاج فتح اهلل گفت: با

 سالم عليكم حاجى احوال شريف؟  -

 به روى محراب پاشيد و دستى به محاسن مشكى اش كشيد.  لبخندى

و گالب   عليكم السالم آقا محراب كم پيدا، خوبى شكر خدا؟ حاج محمود گل-

 چطورن؟ 

 خجولى زد و پاسخ داد.  لبخند
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شكر خدا خوبم. حاجى هم سالم دارند خدمتتون...واهلل گرفتار بودم اين چند  -

 وقت قسمت نشد كه زيارتتون كنم. 

 فتح اهلل دستى به عمامه سفيد رنگش كشيد و با تكان سر گفت: حاج

از    ان شاهلل هيچ مومنى گرفتار نباشه. آقا محراب مى بينى كه- روز به روز 

تعداد نمازگزار ها و بسيجى هاى فعال محل داره كم ميشه، اين مشكالت همه  

بايد اسالم رو   اينطورى؛ ما  اما خب نميشه كه  انداخته؛  ايمون  و  از دين  رو 

 محكم نگهه داريم.  

بود و هيچ كدام از حرف هاى حاج فتح اهلل و تاكيد و تكذيب هاى بچه    خسته

اش كرده بودند را نمى فهميد. در يك ترديد و فكر    بسيجى هايى كه دوره

مشغولى عجيبى دست و پا مى زد. حاج فتح اهلل دستى بر شانه اش گذاشت  

از پشت محاسن مشكى اش   با همان لبخند هميشگى اش كه به سختى  و 

 مى شد گفت: ويتر

يه امروز رو بيا بيرون از گرفتارى هات و با مجتبى برين حسينه ى محل -

پايين، فردا مراسم هست اونجا و نياز به كمك دارند، برو آقا محراب..برو اجرت  

 با آقا امام زمان باشه، ياعلى. 

مجتبى همانند پتك بر سرش كوبيده شد. يكى از خشك ترين و جدى    اسم

ترين بسيجى هاى محل كه انقدر سر پايين نگهه مى داشت و نماز اول وقتش 

ئن بود امروز با او عمال سكته خواهد كرد. با  را در مسجد مى خواند كه مطم

را به مجت از حاج فتح اهلل خداحافظي كرد و نگاهش    بى لبخندى مصنوعى 

 جدى، انداخت. 
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 برادر بفرماييد با موتور من بريم.-

تكان داد و بى حوصله و كالفه راهى موتور داغون و قرمز مجتبى شد   سرى

يكى را بر سر گذاشت. همان موقع    كه با ديدن دوتا كاله ايمنى پوفى كشيد و

 مجتبى امد و روى موتورى نشست و بعد از آن محراب پشت سرش جا گرفت. 

كه جاده را با صداى گاز وحشتناك موتور مجتبى رد مى كردند، وز    همانطور

وز هاى مجتبى كه انگار با خودش متنى را زمزمه مى كرد در صداى تندى،  

 باد گم شد. 

ه سمت راست كج كرد و مردم را همانگونه زير نظر  حوصله نگاهش را ب  بى

گرفت. با ديدن دو دختر بدون روسرى در پياده رو، خنده اى كرد و همانگونه  

 گفت: 

 اينم از چهار شنبه هاى سفيدشون.  -

اتمام حرفش فورا از سرعت موتور كم شد و مجتبى موتور را كنار پياده رو    با

راب متعجب و بت زده كاله ايمنى اش  پارك كرد و همانگونه كه در مقابل مح

 را خارج مى كرد با اخم و عصبانيت گفت:

 غلط كردن بى حيا ها...ياهلل برادر االن وقت عمل كردن به احكام خداست.  -

 ناباور خنده اى كرد.  محراب

 حاال من يه چيزى گفتم برادر تو كوتاه بيا. -
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الب تهى كرد. هل  جدى و عزم مجتبى را براى ارشاد كه ديد عمال ق   صورت

زد كتف مجتبى را گرفت اما مجتبى از نزديكيشان استفاده كرد و مچ محراب  

 را اسير كرد و بى توجه به محراب او را همراه خودش به سمت پياده رو كشاند. 

اما    محراب  از دست مجتبى خارج كند،  را  تقال كنان سعى مى كرد مچش 

 دست مجتبى عين يك مار دور دستش پيچيده بود.

 برادر مجتبى بي خيال...بيا بريم به كارمون برسيم؛ چيكار مردم داريم.-

محراب را ول كرد و با نيمچه اخمى رو به صورت محراب حرف هايش    دست

 را كوبيد.  

امر به معروف و نهى از منكر بيخيال بودن رو تكذيب مى كنه آقازاده. اگر  -

ك مسلمون نيست.  بسيجى و طالب دين هستى اين عقب نشينى برازندهء ي

حاج فتح اهلل اميد داشت كه تو رو همراه من فرستاد؛ حاال اگه نمى خواى  

گناه رو   ج بياى و احكام دين رو زير پا بزارى و عين يك ترسو يك گوشه تروي

 ببينى؛ حرفى نيست. 

سرعت از محراب جدا شد و به سمت آن دو دختر بى حجاب پا تند كرد.    با

محراب نامطمئن پشت سرش پا گرفت و در حالى كه لبانش را از درون گاز  

مى گرفت به آن دو دختر كه آزادانه موهاى بلندشان را در معرض ديد قرار  

 داده بودند چشم دوخت.  

رد و  بر خالف هميشه كه با اخم جلوى راه  آن دو دختر را سد ك  مجتبى

 نگاهش را به زمين مى دوخت اين بار بى پروا به آن دو دختر زل زد.  

 روسرى هاتون رو سر كنيد، خواهر ها. مملكت قانون داره. -
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 از دختر ها كه موهاى خرمايى داشت بى پروا تر از مجتبى لب باز كردند.  يكى

ك- چي  بگى  ما  به  بياي  تو  مونده  هم  همين  بابا؛  كار برو  چى  كنيم  ار 

نكنيم...اصال به تو هيچ ربطي نداره ما همون طور كه دلمون مى خواد مى  

 پوشيم و مى خوريم و...

ا همين طور داشتند نطق مى كردند و درجه خشم مجتبى ها هم با هر    دختر

كلمه اى باال تر مى رفت. محراب مردد به مجتبى نزديك شد؛ كه صداى يكى  

 از دخترها بلند شد. 

كر كشى مى كني واسه ما؟ فكر كردى تو و امثال تو په چيزى تاثير دارند  لش-

 تو تصميممون؟ نه آقا نه...ما انتخابمون رو كرديم.  

صدايش را پس كله اش انداخت و بى توجه به نگاه ها و تماشاگر بودن    مجتبى

 مردم فرياد كشيد.

كنيد؛ شما  ما شهيد نداديم كه اينطورى خونشون رو زير پاهاى نجستون له-

و كشف   بى خبر شديد  از خدا  اجنبى  يك سرى  خام  ندونسته  ها  پدر  بى 

حجاب مى كنيد؟ اما من نمى زارم، ما نمى زاريم...شما هى روسرى بكن ببين 

 ما چطور سرتون مى كنيم. 

از دختر ها موبايلش  را در آورد و رو به مجتبى و محراب گرفت و با    يكى

 بغض كلماتى را مى گفت. 

يگر از دختر ها با مجتبى بحثش باال گرفته بود طورى كه محتبى قصد د  يكى

حمله به او را داشت كه با ميانجيگرى محراب دستش به آنها نرسيد. اما انگار  

 مجتبى هيچ جوره قصد عقب نشينى نداشت.
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دارى فيلم مى گيرى كه بفرستى واسه اون از خدا بى خبر؟ اره بگير بزار  -

امثال من كه نميزارن نقشه هاشون تو اين خاك اجرا    ببينه هنوز هستن من و

 بشه. فيلم بگير من رو از اون مو فر فرى كافر مى ترسونى بى حيا؟ 

مات اين معركه با چشمان درشت شده مجتبى را مى نگريست. هيچ    محراب 

كدام قصد كوتاه آمدن را نداشتند و هيچ كدام از مردم به جز تماشا بودن و  

 فيدى براى اين بحث نمى كردند. فيلم گرفتن كار م

هاى محراب دور يقه بسته اش چمپاته زده بود و نا مطمئن بين شاهين    نفس

و محرابى كه در حال جدل بودند، دستانش را مشت كرد. سرى تكان داد.  

نمى خواست دوباره به خاطر بقيه از چيزى كه هست قايم باشد نمى خواست  

  نى د كه شاهين را در گوشه اى پنهابه خاطر ترس و مقبوليت؛ محرابى باش

پرورش مى دهد. نفسى عميق كشيد و براى اولين بار چشم بست روى حاج  

بابا و حاج فتح اهلل اى كه از او چيزى مى خواستند كه نبود. جلوتر رفت و رو  

 به مجتبى قرار گرفت و دست روى سينه اش گذاشت. 

 زندگى داريم.بردار كوتاه بيا، ولشون كن خودمون كار و -

كه خون چشمانش را كور كرده بود بر خالف لحن خواهشى و آرام    مجتبى

 محراب فرياد كشيد.

با كى - بزار ببينن  نميام،برو كنار  از كافر و منافق كوتاه  بيام؟ نه من  كوتاه 

 طرفن.

محكم او را گرفته بود و جيغ جيغ هاى دختران كه پشت سرش با    محراب

 پشت سر گذاشت.مجتبى بحث مى كردند را 
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اى بابا برادر مجتبى امر به معروف زورى كه نميشه، تو وظيفه ات رو انجام  -

 دادى باقيش با خودشون، بيا ما بريم برادر خوبيت نداره.  

 بار مجتبى بر صورت محراب غريد.  اين

تو خوبيت ندارى و اين ترسو بازى هات تو مسلمون نيستى آقا محراب وگرنه  -

كفار عقب نشينى نمى كردى...برو كنار تا حسابشون رو    عين يه بزدل جلوى 

 برسم.

و تصميم    محراب  را حس كرد  بود  را كه در صورتش دميده  جوشش خون 

گرفت براى يكبار هم كه شده است خودش باشد. با تمام عقايد ها و انتخاب  

هايش. تصميم گرفت محرابى باشد كه شاهين را پرورش داده است. او حاال  

  شان رسيده بود. يقه ى محتبى را محكم گرفت و از قد بلند بودنبه مرز طغي

 استفاده كرد و كمى سرش را به سمت سرِ مجتبى متمايل كرد.

يه ديالوگ و شعار حفظ كردى  - اسالم فقط  از  بفهم بچه،  رو  حرف دهنت 

اومدى جلو راه مردم رو گرفتى و يادت رفته حق الناس االن به گردنت افتاده؛ 

نمايى از شجاعت و با خدا بودنت نيست مجتبى؛ تو كور شدى  اين همه خود

كفر    ونق و دارى خراب مى كنى دين رو با كار و حرفات؛ مسلمونى تو باعث ر

 ميشه بـرادر. 

دست و هو مردم كه بلند شد. يقه مجتبى را ول كرد و بدون توجه به    صداى

ران  هيچ احدى از آن معركه راهش را كج كرد و مجتبى شكه شده و دخت

خوشحال را جا گذاشت و پياده با افكارى بهم ريخته از خيابان عبور كرد. او  

نه طرفدار مجتبى بود و نه آن دو دختر؛ فقط از كسى طرفدارى كرد كه سالها  
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با   بود.محرابى كه  بار خودش  بود. يك  داده  تن  اجبار  به  بقيه  براى رضايت 

 شاهين همدست شده بود. 

                                      

اى زوار در رفته ى رستوران لم داده بود و به آدرسى كه نواب  صندلى ه روى

مطمئن بود محل مستقر كامبيز طال است؛ چشم دوخت. آدرس را براى بار  

هزارم خواند و با فكرى عميق و ماتم زده، بى توجه به دو تا از مشترى هاى  

 را فرياد زد.  "عماد "هميشگيشون اسم 

و چش   عماد ژوليده  موهاى  با  نارون  سراسيمه  به  را  كرده خودش  پف  مانى 

 رساند و با صدايى خش دار گفت:

 بله خانم؟ -

 مشكوك عماد را رصد كرد و سوالى گفت: نارون

 خواب بودى؟ -

بدون آنكه تغييرى در چهره ى خونسرد و كسلش بدهد، با نگاهى كه    عماد 

 هر جايى مى نشست الى چهره ى نارون، گفت:

 خير. -

سردى و بى پروايى عماد لجش گرفت. بر عكس بقيه كاركنان از اطاعت و    از

مطيع بودن چيزى سرش نمى شد و اخالق عجيبش نارون را به هر رفتارى  

االن كه نمى توانست به چيزى به جز بدهكارى ها  مشكوك مى كرد، البته نه  

 و آن دويست ميليون لعنتى فكر كند. 



 

80 
 

 كرد و با صدايى آرام گفت:   "كامبيز طال"نگاهش را خيره آدرس و اسم    دوباره

 برو حاضر شو بايد باهم بريم جايى.-

دو درون ماشين جاى گرفتند. عماد با كنجكاوى و نارون با حواس پرتى.    هر

سيقى سنتى كه بلند شد؛ عماد چشمانش را در حدقه چرخاند و به  صداى مو

دور از چشم نارون دهن كجى كرد. نارون پوفى كشيد و بدون اهميت دادن  

و    وتبه حضور منتظرِ عماد، ضبط ماشين را بست و نيم نگاهى به تيپ متفا

 بروز عماد انداخت.  

سوال در سرش حول عماد مى چرخيد؛ هزاران سوالى كه تمِ كارگاه    هزاران

بازى اش را فعال مى كرد اما فقط خودش مى دانست كه كنجكاوى در مورد  

 عماد  اكنون جزو حاشيه ترين مسائل زندگى اش به شمار مى رفت.

را صاف كرد؛ يا اين پسر زيادى بيخيال بود و چيزى از فضولى سرش    گلويش

 يا خودش حالش سكوت را مى طلبيد. نمى شد و 

بهت گفتم باهام بياى چون جايى مى خوام برم كه نبايد تنها باشم. بهت  -

 گفتم بياى چون حس مى كنم ميشه بهت اعتماد كرد...دهن چفتى و آروم. 

هم عماد چيزى نگفت. شايد چيزى براى گفتن وجود ندارد و اين قطع    باز

 مى خورد.ديالوگ فقط براى نفس گيرى اش جهت 

اعتماد سخت ترين ديواريه كه تو زندگيم بهش تكيه مى كنم پس حواست  -

باشه و حرفام رو بنداز تو گوشت و دو تا پنيه اعالء هم پشتش كه فراموشت  

نشه...نمى خوام هيچ احدى، تكرار مى كنم هيچ احدى از اين ماجرا خبر دار  
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. و  ونندازى بيربشه؛ هر چى ديدى و هر چى شنيدى رو از خاطراتت مى ا 

 گرنه خودم اون ديوار رو تو سر هر دوتامون خورد مى كنم. متوجه شدى؟ 

 كمى در جايش تكان خورد و با اخمى هاى در هم، گاليه مانند گفت:  عماد 

 بله خانم.-

اينكه دستور مى گرفت و خانم خانم مى كرد، متنفر بود. اما او هم مثل    از

چشم  "در مشكالت غرق بود كه همين    بقيه آدم ها چاره اى نداشت و آنقدر

تنها راه نجاتش از اين باتالق بود. راه نجاتى كه اولين بار    "بله خانم"،  "خانم

 در زندگى اش تجربه مى كرد. 

آع باريكال پسر حرف گوش كن...اين ماجرا ختم به خير بشه؛ شيرينيت پيشم  -

 محفوظِ.

و خالى بسنده كرد   باز هم چيزى نگفت و به يك لبخند كوتاه و خشك   عماد 

و به فكر فرو رفت چرا بايد قبول مى كرد كه همراه خانمش برود، در حالى  

كه او از بيرون و آدم هايش گريزان است. بى توجه به دست عرق كرده اش  

و     انتوبه خوش جرات داد و نگاهش را به نارون انداخت كه چگونه با آن م

 علم ها شده است.شلوار سرمه اى ادارى و مقنه؛ شبيه خانم م

را گوشه اى پارك كرد و به آدرس نگاهى انداخت. از ماشين پياده شد    ماشين

و به عماد اشاره كرد كه او هم پياده شود. نگاهش را به دور تا دور خيابان  

اخم به چهره اش نشاند و    "مشاور امالك طاليى"چرخاند كه با ديدن تابلوى  

يك قدم   تالفكودكى مطيع با اخبه سمت آن حركت كرد. عماد هم مانند  

 پشت سرش راه مى رفت. 
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اتوماتيك از دو طرف باز و هر دو همزمان وارد شدند. با ديدن سالن بزرگ    در

و دكوراسيونى كه بيشتر به بانك ها مى خورد ابرويى باال انداخت. سمت يكى  

 از كاركنان كه روى صندلى چرم بزرگى نشسته بود رفت و با جديت گفت:

 بخير با آقا كامبيز كار داشتم. وقت -

جوان مشكوك نگاهش را به نارون دوخت، يك لحظه نگاهش روى تيپ    مرد

 ادارى نارون ميخكوب شد.

وقت شما هم بخير، متاسفانه ما اينجا كامبيز نداريم...كمكى از دست من بر  -

 مياد؟

ان  سر كج كرد و نگاش را دور تا دور سالن چرخاند و  دوباره به چشم  نارون

 وزغى مرد جوان دوخت.

 با كامبيز طال كار دارم اومدم طلبش رو بدم. -

دوباره از همان لبخند هاى مشترى مدارانه اش را زد و به گوشه ى سالن    مرد

 اشاره كرد.  

اون  - روى  بفرماييد  ولى شما  نمى شناسم  رو  متاسفانه من چنين شخصى 

 صندلى بنشينيد تا همكارانم راهنماييتون كنند. 

تكان داد و با تشكر زير لبى به سمت  همان صندلى كه اشاره كرده بود،    سرى

رفت. به عماد عالمت داد كه از حالت چوپ خشكى و مجسمه اي خارج شود  

 ده و كنار او بنشيند. و تكانى به خودش دا

 كنارش جا گرفت و همانند نارون مشغول ديد زدنِ سالن شد. عماد 
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با موهاى جو گندمى با عجله پشت ميزِ جلوى آن دو نشستند و در    مردى

 حالى كه با يقه نيمه باز زنجيره طالى پهنى را در ديد مى گذاشت گفت:

 شما با كامبيز طال كار داشتيد؟ -

 برداشت و با نيمچه اخمى گفت: دست از رصد   نارون

 بله، طلب از من داره اومدم واسه تسويه؟-

 يك تاى ابروان نازكش را باال انداخت و نيمچه لبخندى گفت: مرد

 از شوما؟ من كه ياد ندارم به زن جماعت پولى داده باشم.-

سرش را با اقتدار باال گرفت و با خونسردى نگاهى به مرد انداخت تا    نارون

 ارون هر زنِ اين جماعت نيست. بفهمد ن

پس شما كامبيز طال هستين...) پوزخندى زد و ادامه داد(...حاال ديگه زورتون  -

به بچه ها رسيده؟ بچه هاى مردم رو بدهكار خودتون مى كنيد و با نيش باز 

بى   تو شرفِ  تف  اى  زن جماعت؟  ميگين  و  ميز  پشت  مى شينين  بيخيال 

 شرفتون.

كامبيز از حدقه بيرون زده بود و با حيرت به دخترى كه بى پروا در    چشمان

صورتش كلمات را مى كوبيد نگاه مى كرد. به خودش آمد و تكانى خورد و با  

 اخم غليظى به سمت نارون كمى خم شد.

 آها پس اون توله رفته اولياش رو اورده..-

ما بى شرفا كه    خانومى اون توله ات اگه شرف داشت نمى افتاد دنبال  ببين

اومدى   چيه؟  كنى...حرفت  درازى  زبون  من  واس  بچه  الف  يه  توى  حاال 
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تسويه؟بسم اهلل؛ پول رو بده سفته رو بگير، اگر هم اومدى دعوا و گريه زارى  

 كنى ياهلل بكش بيرون من واسه شليته هايى مثل تو وقت ندارم. 

حالى كه سعى  با نفرت چشم از لبان باريك مرد مقابلش گرفت و در    نارون

 مى كرد محكم باشد گفت:

ببين كاميز طال؛ خودت خوب ميدونى كه برادر من رو عمال اغفال كردى سرِ  -

 يه سرى حروم بازى و من راحت مى تونم از شما شكايت كنم. 

قهقه اى زد كه دندانهاى زردش را نمايان كرد . با چهره اى سرخ شده    كامبيز

 گفت: 

تونم پوست تو و اون برادر اسكولت رو سه    شكايت؟ ميدونى من راحت مى-

سوته بكنم و بندازم جلو سگا، البته قبلش حتما سفته ها رو ميزارم اجرا و  

داداش كوچولوت مى يوفته پشت ميله هاى زندون پيش صدتا بدتر از من؛  

 حاليته ضعيفه؟

و    با پتكى سفت  درمانگى همانند  و  او دوخت. حقيقت  به  را  نگاهش  نفرت 

رش كوبيده شد. حتى اسم زندان را هم در كنار اسم نواب نمى  سخت بر س

 توانست متصور شود، مو به تنش سيخ مى كرد اين اسم سرد و منفى. 

 را صاف كرد و سعى كرد خودش را خونسرد نشان دهد. صدايش

 به من مهلت بدين، پولتون رو جور مى كنم. -

 و گفت:  بى خيال شانه باال انداخت و به صندلى تكيه زد كامبيز
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يه هفته، فقط يه هفته وقت دارى تا پول رو بيارى و سفته هات رو تحويل  -

 بگيرى؛ افتاد؟ 

دهانش را با حرص قورت داد و نا مطمئن سرى تكان داد. به عمادى كه   آب

با دهن نيمه باز نظاره گر بود اشاره كرد و به سرعت از جايشان بلند شدند و  

 ك كردند.بدون خداحافظي با غيظ آنجا را تر

بت زده را با هزار خط و نشان و تهديد؛ جلوى رستوران پياده كرد و پا    عماد 

روى گاز گذاشت و با آخرين سرعتى كه از خود سراغ داشت ماشين را سمت  

 خانه كج كرد. 

بار نمى توانست كامييز را با وعده هاى تو خالى گول بزند و همانند مجيد   اين

چك بكشد و چك بكشد. كامبيز فرق داشت.  برايش امروز و فردا كند و هى  

بود   آويزان  گردنش  دور  كه  سنگينى  و طالي  دريدگى چشمانش  از  را  آن 

چنگ    ستفهميده بود. بايد كارى مى كرد؛ بايد به هر ريسمانى كه مى توان

 مى انداخت تا آن سايه ى گند خورده ى كامبيز از سرِ زندگيشان كم شود.  

فل كردنش خودش را به واحدشان رساند. مهناز  را پارك كرد و بدون ق   ماشين

باز كرد و با چشمان تيله ايي كه امروز   با لبخند هميشگى اش در را  خانم 

 عجيب به آبى مى زد به نارون رنگ پريده خيره شد. 

 سالم دختر گلم.  -

بود و كالفه اما نه آنقدر كه نتواند به روى چهره ى مشتاق اين زنگ    خسته

 لبخند بپاشد.

 سالم به روى ماهت مامان قشنگم، چقدر اين بلوز آبى بهت مياد. -
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 خانم سمت آشپزخانه حركت كرد و همانگونه گفت: مهناز

 راست ميگى؟ از مشهد واسه خودم اين رو گرفتم.  -

پشت سر مهناز خانم وارد آشپزخانه شد و با تٌن  با همان لبخند خسته    نارون

 آرامى گفت:

 هميشه از اين خوشگال بپوش...مامان؟ -

 جانم. -

 نگاهى از آشپزخانه به خانه انداخت و با همان لحن  و صداى آرام گفت: نيم

 نواب چى كار كرد امروز؛ درس مى خونه؟-

 شربت نعنا را جلوى نارون گرفت و پاسخ داد:    ليوان

بچه ام از كله سحر تا االن همه اش سرش تو كتاب ها بود؛ طورى خيره  آره  -

 شده بود بهشون من گفتم با چشم باز خوابيده.  

ريز ريز مهناز خانم كه هيكل گرد و گوشت آلودش را تكان مى داد؛    خنده

 برعكس هميشه باعث نشد لبخند به لبِ نارون بياورد. 

ل حل نشود نواب هم نمى تواند درس  فهميده بود، تا زمانى كه اين مشك   نارون

بخواند. به او حق مى داد..بيشتر از خودش نواب بود كه حسابي حالش خراب  

و كالفه بود. حق مى داد اگر خيره باشد و در ذهنش هزاران جمله و كلمه و  

و پشيمانى در    دانتصوير رد شود و هيچ نفهمد و تا اخر روز از زور عذاب وج

 .همين نفهمى پرسه بزند
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حرفش را مى زد،هر چند سخت اما بايد مى گفت. من من  كنان لب باز   بايد

 كرد.

مامان ...ام،چيزِ...راستش به مشكل مالى بر خوردم، اجازه ميدى ماشين رو  -

 بفروشم؟ 

با لحنى كه    مهناز و  باز هم همان لبخند هميشگى اش را حفظ كرد  خانم 

 سعي مى كرد تحميل و خشم در آن نباشد گفت:

نارون، دخترم...من همون موقع كه سند خونه رو بهت دادم واسه وام، بهت  -

روح   ندارى...به  ماشينى  كن  فكر  اصال  نباش؛  ماشين  سند  فكر  ديگه  گفتم 

ز تره؛ نمى تونم سند ماشين رو بدم...نمى  پدرت كه از همه كسم واسم عزي

بره، به   ىتونم اجازه بدم تنها يادگاريش رو سرِ اين رستوران سازيت بفروش

واهلل دلم راضى نيست...خودت خوب ميدونى دار و ندار من واسه شما دوتاست  

اما تو كه خبر ندارى پدر خدابيامرزت زمانى كه خواست اين ماشين رو بخره  

خورد...هنوز كه هنوز  شوقش بعد از خريد ماشين رو يادم    چه خون و دلى

 ت؟ نميره...يادته همش به اين پژو غراضه مى گفت حضر

خانم بى توجه به نارون دوباره از خنده هاى ريزش سر داد. نارون اما    مهناز

خشك زده با چهره اى كه هيچ چيز از آن مشخص نبود به گوشه اى خيره  

اين ز به  آخر چگونه  اين  بود.  و  است  كرده  ها  پسرش چه  كه  ن مى گفت 

ماشين يك دهم گند پسركش را نمى پوشاند. آخر چگونه اين زن حساس را  

در هر لحظه زندگى اش اسمِ همسر فوت شده اش را به زبان مى آورد مى    كه

 گفت كه دارد چگونه غرق مى شود. آهى كشيد.
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نام خودش   مهناز به  را كه  اى  زمانى كه سند خانه  دو دستى    خانم  را  بود 

دار و ندار من و پدر خدا بيامرزتون  "تقديمش كرد تا وام بگيرد، به او گفته بود:  

همش واسه شماست، فقط نارون اين سند ماشين پيش من بمونه نمى خوام  

فكر   كردى  گير  زندگى  از   اى  گوشه  كه  روز  يه  نكرده  اين    فروشِخدايى 

 "يادگارى بزنه به سرت، باشه دخترم؟

 ى نرم مهناز خانم او را از هپروت بيرون آورد.  بوسه

نارون ناراحت شدى مادر؟..به واهلل كه نيتِ من خيره. من صالحتون رو مى  -

خوام...ببين يه خورده پول بانكى دارم؛ مى ريزم به حسابت تا ديگه اين شكلى  

 نبينمت باشه؟

اقل حاال  بود به مادرش بگويد او در اين زندگى ديگر صالحى ندارد، ال  سختش

ميليون   دويست  براى  است. يك هفته  بسته  را  پايش  و  كه پسركش دست 

 خطرناك است.

 بود اما به اجبار لبخندى زد و متقابال گونه هاى مهناز خانم را بوسيد.   سختش

ميره  - ديگه  سال  مبادا...نواب  روز  واسه  بزار  رو  اون  بشم  فدات  خواد  نمى 

 دانشگاه؛ دستمون تنگ نباشه يه وقت.

قط خودش مى دانست كه اين يك هفته چقدر برايشان از هميشه مبادا  ف   و

 تر است. 

تا حال خرابش را مهناز خانم نظاهره كند و پيش خودش هزار و يك   نايستاد

فكر در سر بپروراند. به سمت خروجى كج شد كه با ديدن نواب كه در سكوت  

 به آنها خيره شده بود، چيزى را در دلش تكان داد. 
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ى  نبا  نواب  دوره  اين  در  حداقلش  باشد  داشته  را  عجز  و  ماتم  نگاه  اين  يد 

 حساس زندگيش. 

به رويش پاشيد و با يك چشمك روى شانه اش كوبيد و زير لبى    لبخندى

 گفت: 

من رو دست كم نگير، من از اين كامبيز طالها زياد ديدم؛ بلدم چيكار كنم...تا -

 من رو دارى غم ندارى.

فقط او را خيره نگاه كرد. حرفى نزد و در چهره اش تغييرى ايجاد نكرد.    نواب

آهسته و با كمرى خميده راه اتاقش را پيش گرفت. لبخند روى لب نارون  

 ماسيد؛ نواب اينطور سكوت كردن را بلد نبود.

نبايد مى گذاشت عالئم افسردگى در نوابش حمله كند چه رسد به خودِ    نبايد؛

 افسردگى.  

را بغل كرد و همانگونه كه به راه رفته ى نواب خيره بود فكرش سمت    خودش

 ثروت قلمبه شده ى عمويش حاج محمود سوق پيدا كرد. 

                                      

 گرد شد و با صدايى كه از زور تعجب باال رفته بود گفت:  چشمانش

 چـى؟ -

  خانم با خنده لبش را گاز گرفت و با چشمك ريزى رو به حيرتِ محراب  طاهره

 لب زد. 

 آره مادر، پسر حاج قربان. -
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آرام آرام از حالت تعجبش بيرون آمد و با پوكر فيسى به مادرش كه   محراب 

 با گونه برجسته ريز ريز مى خنديد و ساالد درست مى كرد خيره شد. 

آخه مادر من اون پسر در حد خانواده ما نيست.مهديه ى ما ليسانس داره  -

 ولى اصغر ديپلم رو هم با هزار تا رشوه و دوز و كلك گرفته.

طاهره خانم كنار رفت و با شگفتى به محراب چشم دوخت و    از لب   لبخند

 چاقو و خيار در دستش را توى كاسه انداخت.

از كى تا حاال درس و مشق و مدرك واسه ازدواج مالك شده؟ اونكه بايد _

 غرغر كنه مهديه است تو حرص نخور. 

چشمانش را در حدقه چرخوند. فقط خودش مى دانست كه همسر    محراب

قربان اصغر    حاج  پسر  آن  كه  است  كرده  زبانى  مادرش شيرين  براى  چقدر 

نامش را به مهديه آن ها بى اندازد. با حرص به ليست خريدى كه طاهره خانم  

 كف دستش گذاشته بود خيره شد و زير لب زمزمه كرد: 

 نشونش ميدم اشتباه اومده. -

 چيزى گفتى پسرم؟-

زير لب را براى    "ظيخداحاف "لبخندى زوركى زد و به همان نسبت    محراب

طاهره خانم زمزمه كرد. و با فكرى آشفته از خواستگارى پسر حاج قربان، از  

 خانه بيرون زد. 

از آن دسته گلى كه جلوى مجتبى به آب داد و خبرش مثل بمب در    بعد

مسجد و خانشان تركيد؛ نمى توانست اعتراضى داشته باشد و به قولى اين  
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و حاج محمود را بيشتر لعاب دهد. چاره اى  اوضاع شكر آب شده بينِ خودش  

 نبود. او كارهاى زير زيركى را از بر بود؛ پس اصغر هم روش.

حس ويبره موبايلش، سر جايش ايستاد و با اخم هايى در هم موبايلش را    با

بيرون كشيد. با ديدن اسم ستاره اخمش هايش غليظ تر شد. تماس را قطع  

گذاشت. االن وقت آن بود كه انتقام تماس    كرد و موبايل را روى حالت پرواز 

 هاى بى پاسخش را بگيرد و چه لذتى مى داد آن ريجكت كردن هاى شوم. 

و مادرش در يكى از آپارتمان هاى نوساز حومه شهر مستقر بودند و گه    ستاره

گدارى ميهمانشان  برادرى بود كه ازدواج كرده است اما اين اواخر همسرش  

 مادر و خواهرش بريده بود.   پاى او را از خانه ى

برايش فقط يك هوس و تنوع بود يك نياز اخالقى كه او را وادار كرد با    ستاره

به   او هرگز  بماند هر چند  رابطه  در  نسبتا طوالنى  مدتى  در  مخالف  جنس 

ستاره ى آسمانش پايند و متعهد نبود. اما حداقلش ستاره را انقدر بى خطر  

 عنوان پارتنر در كنار خودش نگه داشت.   مى دانست كه او را دو سال به

صداى تك ويبره ى پيامكش، ابرويى باال انداخت و پيامى كه از طرف ستاره    با

 بود را باز كرد: 

نمى  - بود  ريخته  بهم  خونمون  وضع  روز  چند  اين  كن  باور  محراب،  سالم 

تونستم باهات صحبت كنم. داداشم با خانومش قهر كردن. االن هم واسه آب  

 ا داريم ميريم شمال...برگشتم از دلت در ميارم عشقم.و هو 

پر و پيمانى نثار پيامك    "بهتر"چشمانش را در حدقه چرخاند و يك   محراب

ستاره كرد. شايد آن گوشه دلش مى خواست ستاره او را به خانواده اش ترجيح  
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مى داد اما اين خودخواهى محض بود وقتى خوش يك تار موى خانواده اش  

 اره نمى داد. را به ست

را گرفته بود. و مطمئن بود كه همين امروز تاريخ انقضا ستاره است.    تصميمش

شايد هم نه از همان روز بعد از مهمانى كه ستاره ديگر جواب تماس هايش  

 را نداد و او را در خمارىِ آن شب رها كرد، ستاره هم برايش به سر رسيد.

گونه كه دستى در موهايش مى  فروشگاه زنجيره اى پارك كرد و همان  جلوى

كشيد؛ وارد شد. چرخ دستى را به دست گرفت و دكمه يقه اش را باز كرد.  

آنقدر سرگرم تهيه ليست بود كه چرخ دستى اش به چيزى برخورد كرد كه  

 باعث شد سرش را باال ببرد و بايستد.  

  ديدن خانومى كه پشت به او با غرغر در حال جمع كردن وسايل ريخته اش   با

رو زمين بود، ابرويى باال انداخت و به قصد كمك به او يك قدم نزديك شد  

 كه با برگشتن آن شخص و ديدن او  از تعجب سر جايش ايستاد. 

ابروهاى مشكى اش را باال انداخت و با لبخند مرموزى به محراب خيره   دختر

شد. چرخ دستى اش را كنارى كشيد و با ژست خاص خودش رو به محراب  

 با ناز گفت:

 به به آقا شاهين...چه تصادفى نه؟-

به خودش آمد و نيم نگاه كوتاهى به او انداخت و در حالى كه سعى    محراب

 باشد الى او، آهسته گفت: مى كرد نگاهش هر جايى 

 سالم،آره تصادف جالبى بود...با اجازه. -
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نيم نگاه ديگرى به آن دخترِ مو نارنجى و مكارِ زندگى اش از او فاصله    بدون

 گرفت كه صداي تيز  و پر عشوه اش او را سر جا نگهه داشت. 

 راستى اون شب تو مهمونى خيلي به من خوش گذشت به شما چى؟ -

ه روى هم ساييده مى شد نيم نگاهى به يلدا انداخت و همانگونه  دندانهايى ك  با

 با خشم كنترل شده اى گفت:

 منظورت چيه؟ -

خنده اى با ناز روى لب نشاند و تارى از موهاي نارنجى اش را كنار زد و   يلدا

 همانگونه كه موبايلش را در مى آورد هول زده گفت:

سريع شمارت رو بگو    واى ساعت چه زود گذشت، من ديرم شده شاهين؛-

 سيو كنم تا بهت بگم منظورم چيه.

هم تحت تاثير هول و شتاب يلدا و هم تحت كنجكاوى و معماى آن    محراب 

با   يلدا  را خواند.  اش  به سرعت شماره  مونارنجى،  آن دختر  شب مثل خود 

خداحافظي سر سرى از او دور شد و باز معماى بزرگتر و يك ترس نامعلومى  

 ه يادگار گذاشت.  را در محراب ب

در حالى كه دستانش از زور فشار سرخ شده بود با خشم به راه رفته   محراب 

ترس   با  به ذهنش خطور مى كرد  داشت  فكرى كه  از  و  يلدا خيره شد  ى 

چشمانش را بست و نفسى عميق كشيد. چرخ دستى را به جلو هٌل داد. طاهره  

 خانم منتظرش بود. 
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ا آشپزخانه كشاند و بى توجه به تشكر و  هن كنان كيسه هاى خريد را ت  هن

آشپزخانه   خورى  ناهار  صندلى  روى  كالفه  خانم  طاهره  هاى  صدقه  قربان 

 نشست و متفكر به جلويش خيره شد.

خانم چاى تازه دم و خوش عطر زعفرانى را جلوي محراب گذاشت و    طاهره

 خودش هم رو به رويش قرار گرفت. 

 پكرى! اتفاقى افتاده؟-

عسل چشمانش را به تاريكى طاهره خانم دوخت و با لبخندى كه نمى    محراب 

 دانست به يكباره از كجا پيدايش شده است؛ لب باز كرد. 

 يكم بى حوصله شدم. آره اين هفته كه باشگاه نرفتم -

مى گفت. آن باشگاه رفته و نرفته اش فرقى به حال و روزش نمى كرد.   دروغ

او نگران مهديه اى بود كه گرگى حريص برايش دندان تيز كرده است يا شايد  

نه؛ او نگران خودش بود...نگرانِ حدس ها و گمان هايى كه در اليه اليه ذهنش  

ى مى كردند. او فقط يك چيز مى دانست؛  فرياد مى كشيدند و حالِ او را زخم

 كه بدجور نگران است.

از چاى خوش عطرش را سر كشيد و با نگاه مرموزى كه تعبيرش را    قلوپى 

فقط خودش مى دانست به رو به رويش خيره شد. او تمام تالشش را روى  

امشب جمع كرد و بدون در نظر گرفتن نگرانى هاى بى موقع به سمت اتاقش 

 رفت.
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شش عصر را و آينه محرابى را كه با پوشيدن شلوار و پيرهن آجرى؛ از    ساعت

چشم هايش عسل مى ريخت را نشان مى داد. در اتاقش بى هوا باز شد و  

 چهره ى محدثه در قالب رخت سياهش نمايان گشت.

از گل محراب شكفت و با ابرويى باال پريده و چهره اى براق از جايش پريد    گل

 را جلوى خواهر ش مى كشيد گفت: و در حالى كه دستش

 سالم بر آبجى بزرگه خودم، خوبى؟سجاد چطوره؟ -

را كه كردند، محدثه چادر را از سر در آورد و با لبخندى كه لبان   روبوسى 

 باريكش را باريكتر نشان مى داد گفت.

قوربت برم همه خوبيم تو چطورى؟ چه مى كنى؟ اصال بگو ببينم من رو  -

 ذره؟نمى بينى خوش مى گ

 با تك خنده اى روى صندلى نشست. محراب

منم خوبم شكر خدا، واهلل ما كه مشتاق ديداريم ولى انگار تو همچين هم  -

 دلت راضى به ديدن ما نيست...بلكه عيد باشه كه ببينيمت. 

 از لبان محدثه پر كشيد و جايش را به چهره اى يخ بسته و جدى داد.  لبخند

 حاج بابات واسم گرفته. اين همون لقمه ايه كه -

محدثه باعث شد با تعجب به حرف او فكر كند. به خودش آمد و با    پوزخند

 اخم هايى در هم و رگى باد كرده گفت:

 وايسا ببينم اون سجاد پدر سوخته اذيتت مى كنه؟-
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نفسي عميق كشيد و با لبخندى زورى به محراب چشم دوخت و با    محدثه

 صدايى تحليل رفته گفت: 

ينطور نيست ولش كن اين بحث رو؛ اين خواستگار مهديه كيه؟ اصال مگه نه ا-

 حاج قربان پسر داشت و ما نمى دونستيم؟

 زير لب جمله محدثه را تصحيح كرد  محراب

 تو نميدونستى خواهرِ من. -

 يهو كه انگار چيزى يادش آمده باشد، با اخم هايى در هم دوباره گفت. و

 نه؟ من برادرتم؛ به من بگو آبجى، ها؟نگفتى...اين سجاد اذيتت مى ك-

دوباره لبخندى زد و سرش را به نشانه نه باال داد و همانگونه كه از    محدثع

 روى تخت بلند شد و به سمت در رفت گفت: 

سجاد خوبه محراب جان، اين منم كه بعد از دو سال دلم باهاش صاف نيست.  -

 بد كارى باهام كرد حاج محمود؛ بدكارى.

 خندى عميق تر روى لبانش نشاند.لب دوباره

 ميرم كمك مامان، تو هم بزنم به تخته خوب استخون تركوندى ها.-

 كه هنوز در لحن غمگين محدثه، شناور بود سرى تكان داد. محراب

فرزند ارشد خانواده پنج نفريشان بود. دخترى قد بلند كه دل در گِرو    محدثه

ه پول داشت و نه مقبوليت؛  همكالسى آس و پاسش گذاشته بود. پسرى كه ن

و اين چيزى بود كه حاج بابا را ترغيب كرد دختر ارشدش را به يكى از پسر  

 حاجى هاى به نام بازار، عروس كند. 
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پسر حاجى اى كه دو سالى مي شد داماد آنها بود، كه با سر به زيرى    سجاد

منفى   و آرام بودنش باد به غبغه ى حاج محمود انداخته بود. و تنها نكته ى

اين وصلت خانه ى دور محدثه بود كه در شهرى ديگر ساكن بودند. و سهمشان  

 از محدثه ماهى يكبار ديدن؛ آن هم آخر هفته ها بود. 

جايش بلند شد و رو به روى آينه ايستاد و با نفرت به انعكاس درون آينه    از

 چشم دوخت. 

ف بهت تف بهت محراب خان كه غيرتت واسه خواهرت كار ساز نيست. ت-

 ترسو. 

فرق   با روى ميز كوبيد.  و محكم  را روى خودش خالى كرد  اسپرى  حرص 

محراب و محدثه فقط در جنسيتشان بود وگرنه خودشان خوب مى دانستند  

كه چگونه اسير خواسته هاى حاج محمود اند. اين را محراب زمانى درك كرد،  

كه نتوانست براى دِل خواهر عزيزش كارى كند؛ چون او هم تحت سلطه ى 

 و حرف هاى حاج بابا بود.  يمتصم

اتاقش بيرون رفت و همان طور  كه راهش را به سمت اتاق مهديه قصد   از

 كرد؛ صداى بلند شدن آيفون باعث شد سر جايش بايستد. 

 شنيدن زنگ دوم، حاج بابا از داخل سالن پذيرايى صدايش را بلند كرد.  با

 يكى اون آيفون رو جواب بده؛ مهمونا رسيدن.-

ان دكمه اف اف را زد و جلوى در ورودى منتظر ايستاد. طاهره  شتاب  محاب

خانم و محدثه با چادر سفيد و گلدارشان پشت سرش قرار گرفتند و همانگونه  



 

98 
 

بابا و تك دامادش پچ پچ كنان، در جوار محراب منتظر ورود خانواده   حاج 

 حاج قربان ايستاد. 

ده حاج قربان كه با صدا همانگونه كه دسته در را كشيد، به لشكر خانوا   محراب

 و خنده راه نسبتا طوالنى سنگفرش هاى حياط را مى پيمودند؛ خيره شد. 

كجى روى لب نشاند و به طبع از عادت هميشگى اش زير لب براى    لبخند

 خودش وز وز كرد.

 نشونت ميدم با كى طرفى پسر حاجى. -

رو به    [همه روى مبل هاى سلطنتى جا گرفته بودند. طاهره خانم و محدثه

روى مادر و خواهر هاى داماد نشسته و با طمانينه به حرف هاى تمام نشدنى  

 آنها گوش مى دادند. 

طرف ديگر  سجاد و حاج محمود و حاج قربان بحث بازار و مسائل اقتصادى    در

را گل انداخته بودند و محراب كه از اول حواسش بود كجا بايد بنشيند، در  

سكوت محض سرش را پايين انداخته بود و گه گدارى زير چشمى به داماد  

كرده بود،    وتكه كنارِ او جا گرفته بود و مثل خودش سر پايين انداخته و سك

 نگاه مى كرد. 

طور كه انتظارش را داشت نه آن داماد اصغر نام سرش را بلند كرد و نه    همان

 نيو كم صحبت و مت  يوارد بحث مردان شد و خودش را داماد خجالت  يحت

و محجوب در جمع به رخ نشان داده بود. خم شد و بشقاب ميوه را كه جلوى  

  ذاشت شيد و دستش را پشت اصغر گميز اصغر گذاشته شده بود، كمى جلو ك

 و با ابرويى باال رفته به نيم رخ سر به زير اصغر چشم دوخت. 
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 خب آقا اصغر كار و كاسبى چطوره؟-

اين پسر    "كار و كاسبى" را طعنه دار تلفظ كرد زيرا همه مى دانستند كه 

حاجى ديپلمش را به هزار زور و زار گرفته است و در حجله پدرش در انتهاى  

 ژ، شاگردى مى كند. پاسا

 بم خارج شده از گلوى اصغر نشان از صاف كردن گلويش مى داد.  صداى

 خوبه خداروشكر، راضيم به رضاى خدا. -

 به روى او پاشيد و ادامه داد.  لبخندى

رو  - فوقش  اونوقت مى خواد  اميد خدا،  به  تموم ميشه  آبجيم  امسال درس 

ه به درس داره، تو چى؛ دانشگاه  بگيره؛ شايد هم تا دكترا ادامه داد خيلي عالق 

 ميرى؟

 سرخ شده ى اصغر جلو چشمش نورى اميد شد براى تمام نقشه هايش.  صورت

 نه، كار مى كنم. -

خوبه، اتفاقن سجاد هم زمانى كه خواست دامادِ ما بشه هم كار مى كرد و  -

هم درس مى خوند، حق هم داشت نا سالمتى خواهرمون ليسانس بود و سجاد  

دم حرف در ميارن...اختالف تحصيلي كم چيزى نيست اونم تو اين  ديپلم؛ مر 

 دوره زمونه. 

فقط با تكان داد سر حرفش را تاييدمى كرد و معذب در جايش كمى    اصغر 

 تكان خورد. 
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اون دوره تموم شد كه فالنى با ديپلم مى شد تاج سر همه؛ االن دكترات هم  -

تحصيالت كنن...سطح  نمى  خورد  هم  تره  واست  بر    بگيرى  عالوه  سواد  و 

 اجتماع تو ازدواج هم به نظرم خيلي مهمه.

هاى سنگينش را يكى پس از ديگرى به سمت شاه دامادِ مجلس پرتاب   تيكه

كرد و سرِ فرو رفته ى اصغر را نماد پيروزى براى خودش نشاند. دست دراز  

كرد و خيارى از پيش دستى كريستال بر داشت و همانگونه كه با آرامش خيار  

 ا پوست مى كند؛ دوباره شروع كرد.ر

عرضم به حضورت كه تو فاميلِ ما رسمه يه خونه و زمين بندازن پشت قباله  -

 دختر. 

لحظه به خيار درون دستانش خيره شد. تنهايى چيزى براى آنها رسم    يك 

نبود قباله هاى سنگين و پر و پيمان است. سرى تكان داد و به پوست كندنش 

 ادامه داد. 

نظرم كه بايد تمام حق و حقوق زن رو همون سر سفره عقد دو دستى  به  -

 تقديمش كنى و امضا بزنى پاش كه فردا دردسر نشه.

هم از جمالتى كه پشت سر هم مى چيد هيچ چيز نمى فهميد. انگار    خودش

چند كلمه نا مربوط را بهم مى چسباند تا با لحن جدى اش تاثيرش را روى  

 اصغر بگذارد. 

 به كمر اصغر كوبيد و موزيانه گفت:  محكم  دستى

خب آقا اصغر مكه رفتى كه انشاهلل؟ ميدونى كه حاجى روى اين گزينه خيلي  -

 حساسه ناسالمتى قراره   داماد آخرين دخترش بشى. 
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با چشم هايى متعجب به چشمان عسلي محراب خيره شد و هول زده    اصغر 

 گفت: 

رو بريزم تو يه كشور ديگه همين  مكه؟ نه نرفتم، اصال به جايى اينكه پول ها  -

 جا خرج فقير و فقرا مى كنم.

اى بابا اصغر جان نميشه كه اقتصاد رو با دين قاطي كرد...مكه واجبه؛ من  -

خودمم ثبت نام كردم انشاهلل نوبتم شد ميرم...مى خواى كمكت كنم كه توهم  

 ثبت نام كنى؟

قر  لبخند را  دلش  الغرش  و  كشيده  چهره  روى  اصغر  بايد  زوركى  كرد.  ص 

همين اول كار نشانش مى داد با وارد شدن به خانواده آنها دردسرى برايش  

 . "محراب "سبز مى شد به اسم  

به چشمان بادامى او خيره شد و بعد ظرف خيار هاى قاچ شده را روى    كمى

 پاى او گذاشت.

 بخور پسر حاجى، خيار هاى ما نمك نداره.-

                                      

  ره يبه خودش خ  نهيدر آ  ي طوالن  يپارك كرد و با مكث   ي را گوشه ا  نيماش

آمد.    ي به چشم م  شياز ب  شيقرمز؛ ب  ي با رگه ها  ي خمار عسل  ي شد. چشم ها

ذهنش مقنعه اش را جلو    يتوجه به هرج و مرج ها  يو ب  ديكش  قيعم  ينفس

گذاشتن    ارا باز كرد و ب  نيدرب ماش  ي و ناچار  ديمملو از ترد  يتر آورد و با حس

 در حال غرق شدن است.  يدر چه گنداب ديتازه فهم  ن؛يزم يرو  شيپاها
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فوراً به خودش مسلط شد و با قدم هايى استوار    شهيو مثل هم  ديرا گز  لبش

  ش ياش را ب  يادار  فيگرفت. دسته ى ك  شيرا پ  شيراه فروشگاه بزرگ عمو

در اتومات فروشگاه    يجلو  فشرد و آب دهانش را محكم قورت داد و  شياز ب

بزرگ و    هقدم اش را در فروشگا  نياز هم باز شد و او؛ اول   شهي. در شستادهيا

 گذاشت. شيعمو ك يش

به تن    ي سر تا پا آب  ياز كاركنان كه لباس  ي كيرا صاف كرد و روبه    شيصدا

 داشت گفت: 

 آقا؛ حاج محمود هستند؟ ديببخش-

 پروا ازنظر گذراند. ياو را ب  يسرتاپا پسرك

 ن؟ يدار كارش ي چ -

 گفت: يو با خونسرد  ديتاى ابروان نارون باال پر ك ي

كه    ديدارم خود حاج آقا ست. لطفاً بهشون بگ  كارشيبدون چ  دياون كه با-

 اش اومده.برادرزاده

هول زده لبخندى زد و سرش را پايين انداخت و با دست راه را به او    پسرك

 نشان داد. 

خدا  - م  ديببخشترو  آدم  تا  هزار  ا  اد يخانم...روزانه  محمود    نكهيواسه  حاج 

ثواب. امروز هم روز حساب و كتاب    ي ؛برايمجان  ايبهشون جنس بفروشه و  

خدا   ترو  ندم.  راه  غريبه  گفتن  حاجى  همين  واسه  هست  پيش  هفته  هاى 

 . ديببخش
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 ماليم زد.  يلبخند ديپسرك قد كوتاه را كه فهم ي فضول ليدل نارون

 كنم.  يجناب.درك م ستين يمشكل-

و  هم زبان پسرك به عذر خواهى باز شد و نارون بى حوصله او را رد كرد    باز

را در دستش جابجا كرد و با   فشيمسير وارد اتاق حاج محمود شد.ك رييبا تغ

 آرام گفت: يصدا

 سالم حاج عمو. -

كه سال تا سال    ي محمود سرش را باال گرفت و با تعجب به برادرزاده ا  حاج

شد. از قد بلند نارون چشم    رهيخ  دار؛يزد چه رسد به د  ي هم نم  ي به او زنگ

 و خونسرد او چشم دوخت.  يجد شهيچهره هم  گرفت و به چشمان سرخ و

 !ايب ني!بشاي؟بي... راه گم كرددايسالم برادرزاده كم پ ك يعل -

از    ي صندل  يداد و رو   ش يعمو  لي تحو  ي زورك  لبخند جا گرفت.حاج محمود 

را    اتشيرفت و همان گونه كه محتو  يبلند شد و سراغ فالكس چا  شيجا

 كرد دوباره زبان باز كرد.  يم  ر يسراز وان يدرون ل

 كن. روزگار به مرادا هست؟ فيخب تعر -

و نامرتب بود گرفت    يميقد  اريرا از دفترى كه بر خالف فروشگاه بس  نگاهش

  ك يو نزد  ك يكه درون دستان حاج محمود هر لحظه به او نزد  ي چا  وانيو به ل

 شد. رهيشد خ يتر م

 انم و بچه ها چطورند!خ  د؟طاهرهيخوبه خدا رو شكر. شما خودتون خوب-
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  ي باال انداخت و چا  يي و توجه قلمبه شده نارون ابرو  يمحمود به مهربان  حاج

 اى گذاشت. شهيش  يميقد ز يم يرا رو

از احوال پرس - . مادر و  شنيشما بهتر هم م  يها  يهمه خوبند شكر خدا... 

 برادرت روبه راهن؟ 

 بله   -

 الحمدهلل  -

ها را پنهان    يرا به دست گرفت و با همان چهره خونسرد كه آشفتگ  ليوان

بود به ه از تسب  ره يگوشت آلوده حاج محمود خ  كل يكرده   حيشد. نگاهش 

 نشست.  شيعمو رهيرنگ كربال به چهره سبزه و ت  يقهوه ا

دختر جون!مشكل- بگو؛    ؟يخوايم  يزياومده؟چ   شيپ  يها  عمو  نكن  شرم  

 راحت باش. 

كه سال ها از حاج محمود    ي آمدن نارون  ليود حدس زدن دلهم سخت نب  اديز

  ي عسل  دهيو به چشمان ارث رس  ديرا نوش   شيفاصله گرفته بود. قلپى از جا

 شد.  رهيخ ش يعمو

چ- مقدمه  باال  كنمينم  يني راستش  خرج  برخوردم.ساختمون  مشكل  ....به 

كارگرا برگشت خورده. ناظر ساختمان    ي اورده؛ مصالح گرون شده. چك ها

 . افتادم تو هچل حاج عمو.دهيم ريمرتب گ

لب نشاند و حرف    يبه پوزخند بود رو  هيشب  شتريكه ب  يمحمود لبخند  حاج

 دانست را از دهان خارج كرد.  يرا كه نارون از قبل م ييها
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راست كار تو    ي پردازال يلقمه خ  نيكار؛ كار تو نيست.ا  ني بهت گفته بودم ا-

 جنم مى خواد.   خواد،ي.مرد مستين

 : ديحرفش پر  انيبه م نارون

بى پولى دوم بياره. با حرف و چك    يجلو   تونهيهمون مرد جنم دارش هم نم-

 . يشه ساختمون ساخت حاج يكه نم

و تند نشود؛ آن هم    رديزبانش را بگ  يداخل لبش را گزيد. نتوانست جلو  از

 بود .  شيدندان عمو  ريكه در ز يزمان

 . كنهيهنوز هم كه زبونت تندهِ و حرف حق درازش م-

نسبتاً سرد    يرا ندهد. نفسش را حبس كرد و چا  شيداد پاسخ عمو  حيترج

 . دياش را بدون قند سر كش

 چقدر هست؟ -

 پاسخ داد :  فورا

 . ونيليدويست م-

 د و همان گونه گفت:محمودسرى از تاسف تكان دا   حاج

  ني.. اخورم؟يم  يي اتاق فقط چا  ينشستم تو  يفكر كرد  ؟يزنيبچه گول م-

.  دميرس  نجايهمه برگه دور و برم فقط اعداد و ارقامِ...من با حساب و كتاب به ا

 يچه برسه به دويست تا...مگه م  دارهيكاره صدتا هم برنم  مهيساختمون ن  هي

 ! يقصر بساز يخوا
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شد.    رهيباز به حاج محمود خ  مهين  ي بود و با لبان  ستادهي خشك ا  شيجا  سر

ا  ادشي بود  از قضا عمو  يحاج محمود  ن يرفته  است؛ خودش ختم    شيكه 

 ها.  يروزگار است .درست مثل خودش؛ مثل تمام باران

 را صاف كرد.  شيخودش آمد و صدا به

 حاج عمو پول نزول كردم.سفته دادم؛چك دادم؛سند دادم. -

زد و    رونيخورد. دروغ مثل لقمه جويده نشده با درد از دهانش برا    حرفش

و آخر   نياول يآن هم جلو اورد؛يلحظه از حقارت خودش باال ب ك يباعث شد 

 چاره ى زندگى اش.

زد و همانطور كه نگاهش را    ياش را به صندل  هيتك  روزمندانهيمحمود پ  حاج

 به چشمان نارون دوخته بود گفت: 

كه آخر    ي منم...انقدر فرار كرد  تيتو زندگ  ي هر درد  ي دوا  يديباالخره فهم-

رو ادا  نكردى    لىيبه اسم حاج محمود. تو برام رسم فام  يبه بن بست  يديرس

 رو بده تا سفته  ي نزول چ  كهيكنم...آدرس اون مرت  يمن شرمنده ات م  يول

 چى!  عنىهات رو بگيرم و هم حاليش كنم با بارانى جماعت در افتادن ي

دهان نارون درجا خشك شد و از تير خالصي كه حاج محمود به سمتش    آب

كرده بود؛ عرقى سرد  پشت گردنش نشست. مى دانست اگر آدرس را    ك يشل

  شينه تنها پ  ش؛ي نواب و تمام دروغ ها  يآن وقت ماجرا  دادي به حاج محمود م

 مسخره روز و روزگار خواهد شد.   ليهمه دوست و فام  شيحاج محمود بلكه پ
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اش فقط اقتدار و   يكوبد حاج محمودى كه از حكومت زندگ ي بر سر م چوب

سلطه ى خطرناكش مطمئن   ر يرا بلد بود و با فرار كردن نارون از ز  ليتحم

 كشد. يم رون يكردن از غالف ب يزخم  يرا برا زش يت ريبود شمش

 رو بسپاريد به خودم. لطفاً.  نيا  يلطفاً حاج-

حاج محمود    ني كلمات را رو به حاج محمود ادا مى كرد اما انگار ا  عاجزانه

 نبود. ميمستق يصراط  چيامروز؛ به ه

. رفتى يبسپارم به خودت؟ هه مادرت سپرد كه االن اين همه  گند باال آورد -

  ني.سركش شدى كه االن ا..يقاطي هزارتا مرد، معتاد و ارازل؛ سركش شد

 تو گل موندى. ي طور

  فشيبلند شد و ك  شياز جا  ضيلبان نارون جاى گرفت. با غ  يرو  يپوزخند

را چنگ زد. حداقلش آنقدر بين آدم ها چرخيده بود كه غرورش از پلكش  

 رفت. ي تر نم نييپا

كردم    يكه تو زندگ  يهستم؛ هر غلط  يهستم؛ هر ك  يحاج محمود من هرچ  -

و احترامم    شتريداشتم؛ رسم و جنمم از صدتا مرد ب   ك يسالم و عل  ي و با هر ك

  ريدارم كه سركوفت و تحق  تيواسه خودم شخص  يواجب تره... حداقل اونقدر

دلتون نشسته رو به جون نخرم فقط واسه چند تا سفته   يتو   ميكه از قد  ييها

 نيچن  يآرزو  دي شما با  نه؛يا  برم زندان اما تو بند شما نه!..حرف آخرم  تشي...نها

باش   ينارون داشته  افتخار كن  نيرو  بهش  رو  نيو  ا  ي پا  يكه  تو    ن يخودش 

م  دهيجماعت در زوزه  داره  بچگ  ي نه مثل پسر  كشه يشده  از  و    ي كه  ناز  تو 

پاش تو    ر يبلند ز  ي شاس  ن يبوده كه االن بدون زحمت با ماش  ييبابانعمت حاج 
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شما    يهاو آدم پز ميده. من مثل بچه  و با پول باباش به عالم   چرخهيشهر م

كه بشم شكل    ني اونقدر ورزم بد  ريو مثل خم  نيكه دورم حصار بكش  ستمين

مثل پدرم.   قاًي...حق با شماست من سر كشم؛ دق خوايديكه شما م   يز ياون چ

 يا على. 

  ي سرخ  نيدانست چهره اش را بدجور سرخ كرده است  و ا  يكه  م  يخشم  با

برا   يبا آن عسل ها ب  يخمار  تو  نندهيهر  را  انگيز بود؛ خودش    ي اى رعب 

  ن ياستارت؛ كولر را تا آخر  نيدرب و داغانش پرت كرد و از حرص با اول  نيماش

 درجه روشن كرد. 

سر    يگذاشت. حرف هايى  خورده بود كه از رو  نيفرمون ماش  يرا رو  سرش

نبود. نواب    رينارون جا خوش كرد. دلگ  تيغرور و شخص  ينواب گذشت و رو

اش بود... برادر،پدر، دوست و فرزند. شمشير هم بخورد    يزندگ يتنها دلخوش

خوب    ي خبرها  ديبه ام  لشيكوتاه موبا  ك يت  ي . با صدارديپذ  ي را نم  ي ريدلگ

با د برد؛ كه  يورش  قبل  دنيسمتش  رنگ  اش  الماسي؛ چهره  را    ينامِ  خود 

 گرفت.

همه    يتونيداند. م  ي غواصى جز تو راه نجاتم را نم  چيآنقدر در تو غرقم كه ه"

 فته ي. شيو تو هر كار  يطي. تو هر شرايخانوم باران  يجوره رو من حساب كن

 "يي شما چنگيز الماس 

آبدار كوچك و بزرگى    ي اقبال و بخت بدش لعنت فرستاد و با فحش  ها  به

را به راه انداخت و دل زد به پرسه    ن يكرد؛ ماش  ي م  اشيكه نثار تمام بدبخت

  يدانست رو  ي. نمابانيخ  ي آن هم در كوچه پس كوچه ها  ن؛يزدن با ماش
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  اس تماش لرز كند كه كارش به تشنج نكشد. به حقارت به ال  ي كدام تب زندگ

 به اطاعت. 

از دست داد تنها تك  نوجوان را    ؛ يطيكه تو هر شرا  يگاه  هيبود كه پدرش 

و   ديفهم  يزد. پدرش نارون و روح بى پروايش را م  هيشد به او تك يمحكم م

آزاد ابتدا  اولو  ي از همان  داد. شا  تشيترب  تيرا  آزاد  د يقرار  پدرش  و    ي اگر 

او    يزندگ  ييرها به  ب  ينم  اد يرا  نارونى كه  اين  از همه    ا داد؛  هرگز  اقتدار 

 ستادهيكفشش ا  يسانت پاشنه ها  ۵  ي. نارونى كه محكم روشدي نم  گذرد؛يم

فام داشت؛با همه  فرق  با همه  و شك...پدرش  لرزش  بدون  با همه   ليبود.  

بسته تو    قهيبه دست و    حيوقت تسب چياش؛ آنقدر فرق داشت كه ه  انياطراف 

اش كه رسم قضا شدن را    يطوالن  ي..اما امان از نمازهاشدي جماعت حاضر نم

 .ايدن  يبلد نبودند. پدرش انسان بود مثل تمام پدر ها

  ي . خودش بود و نوابيگاه  هيكرد. نه پدرى بود و نه تك  يحاال اوضاع فرق م   اما

كه تا پشت پلك اش در حال دست و پا زدن است... خودش بود و ساختمان  

 ... شي كاره ى آرزوها مهين

احواالتشان گاه تا روزها سردرد به جانش    دن يكه با شن  يماران يبود و ب  خودش

 خبر نداشت.  زيچ  چيافتاد...خودش و مهنازى كه؛ از ه يم

 آمد.  رونيب ش ياز حال و هوا لشيزنگ خوردن موبا با

 جانم مادر ؟ -

 نگران مهناز خانم باعث شد به خودش لعنت بفرستد. يصدا

 نگرونت شدم. دوازده شبه..دل ك يمادر ساعت نزد ييكجا-
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 مادر تر بود.  شهيكه از هم ي. حداقلش به مادرديخواست دروغ بگو ينم

خونه دل نگران نشو؛    امي...االن مستياصال هم خوب ن  ستيحالم خوب ن  -

 سالم تر و خوب تر ه. شهيبدبختانه جسمم از هم

مادر؛   اياون حالت بشم.باز از كيس هاى  مشاورت دلت گرفته؟ ب  ياى من فدا-

 كنى.نمونه تو اون دلت. منتظرتم . فيزودتر تا واسم  تعر ايب

ناشناخته او را سمت رستوران    يشد. حس  نيرا قطع كرد و سوار ماش  تماس

م ز  يكشاند.  به  نفرت  با  تف    مهين  ي خواهاده يخواست  و  بزند  كاره اش سر 

 پول ترش كرده بودند.  يب شهي آن همه مصالح كه از هم يجلو  اندازديب

باال آمده نبش خ  آرام به ساختمان  و  از سرعتش كم كرد؛  چشم    ابانيآرام 

افتاد. دق   نييدوخت. با تاسف سر تكان داد؛ كه چشمش به پا  قاًيساختمان 

هوا؛ به سوت    يكي و نامطمئن از تار  رهيخ  يرستوران كوچك االن شان..با نگاه

كور تار  ابانيخ  ي و  رو   رهيرستوران خ  يكيو  نگاهش  ن  يشد.  باز  يدرب  مه 

 رستوران خشك شد. 

 با خود زمزمه كرد: 

 در رستوران  رو گذاشته باز . يپسرِ عقل كل نصف شب  ن ينگاه تو رو خدا ا-

  ليبود عماد؛ دل  دواريشد و وارد رستوران شد. ام  ادهيپ  ني از ماش  تيعصبان  با

كه دق و    كردينم   نيبى دقتى اش داشته باشد؛ وگرنه تضم  نيا  ي ابر  ي خوب

سالن كه    يكيتوجه به تار  ينكند. قدم اول را ب  ي دلى امروزش را سر او خال

متوقف كرد.    را او    شيپا  ر ي؛ ز  زير  يها   شهيبه هم خوردن ش  ي برداشت؛ صدا

شده؛ چشمانش    زيكوچك ر  يها  شهيش  دنيآورد و با د  نييبا ترديد سرش را پا
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كه از آشپزخانه    ي نور روشن  مهي درشت شد با سرعت سرش را باال گرفت و به ن

 شد. رهيمى تابيد خ  رونيبه ب

  ن يسنگ  جانيكه از زور ترس و ه  يتوجه به نفس  يدهانش را قورت داد و ب  آب

شده بود جلوتر رفت. صداي داد مردانه اى باعث شده بود روى قدم سومش  

حاج محمود شده    يكه مطمئن بود قد و قواره نعلبك  ين بايستد. و با چشما

داد و   امهدوباره به راهش اد   گريد  ييصدا  دنيشد. با نشن رهياست به روبرو خ

 دوست داشت؛ فرو رفت. شهيدر جلد نارون شجاعى كه پدرش هم

با  قينور تمام حقا  حاال بود. تمام آنچه كه  برايش آشكار كرده  . ديديم  ديرا 

  يانداخته صحبت م  ري ها. نور از دو مرد سر به ز  شهيآن خرده ش  ليمنبع و دل

 كرد . 

د  يكي و  بود  برده  فرو  گردن  به  سر  خون  و  شرم  و    يگري با  خشم  با 

 انداخت.   نيبه عماد خون  خته؛يتوجه به آشپزخانه به هم ر  يعذاب..نگاهش را ب

 رفته اش گفت: ليمتعجب و تحل  يجلو رفت و با صدا قدمى

 ه؟ يآقا ك ني ؟ اچه خبره نجايا-

. رنگ از رخ عماد پريد. نگاه نارون  دي دو چهره به سمت او چرخ  شيبا صدا  

رو عماد  استخوان  ياز  با   يچهره  كه  نشست  مقابلش  مرد  گونه  گندم  و 

پروا به عسل نارون    يدر وجودش حاصل شده بود؛ ب  كبارهيكه به    يخونسرد

 شده بود.  رهيخ
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  ي دونيخوبه به خدا.م  يليجام خوبه. خ  نيايشون صاحب كارمن...بب  يحاج-

خيلي    يليكنم. فقط زندگى ولى خ  يخوام زندگ  يترسم. من م  يحاجى؛ من م

 حاجى؛لطفاً. ترسميم

  شد؛ي گنگ عماد كه التماس گونه جمالت نا مفهوم از دهانش خارج م  يصدا

با تعجب    ينسبتا بلند  ي شود. آنقدر كه با صدا  شتريباعث شد؛ حيرت نارون ب

 گفت :

 چه خبره اينجا؟[  نميحاجـى؟ وايسا بب-

آن دو    نيانداخت؛ اما نگاه منتظر نارون ب  نيينگفت و سرش را پا  يزيچ  عماد

در گردش بود. مرد از روى قابلمه وارونه بلند شد و قد بلند و شانه هاي پهنش  

اش را    يرا به نارون دوخت و كت مشك  شيراي. خونسرد نگاه گديرا به رخ كش

 فرو برد.  بيدو دستانش را در جمرتب كرد و 

 ام.  ي من حاج -

ناباور   نارون از    ي با همان چشمان درشت شده تك خنده  را  نگاهش  و  زد 

مردِ   يبازش انداخت. چقدر صدا مهين قهيصورت شيش تيغه مرد مقابلش به 

  ي ويآشنا بود. به گمانش چنين تن صدايى را قبال در راد  شينام برا "يحاج "

ت  دهيشن  نيماش به  نگاهى   پوزخند؛  با  و  آمد  ا  پيبود...به خودش    ليستاو 

 انداخت.  يجنتلمنانه حاج

ها رو...تو رستوران من    ي بچه باز  ني ا  ديمقدسم...جمع كن  مي پس منم مر  -

  ي گى من حاجبعد حق به جانب مي  ي شكوندى كارگر منو داغون كرد  يزد

 ام؟  
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نارون  را از نظر گذراند و    ي حالت سرتاپا  رييجلو گذاشت و بدون تغ  يقدم

 نارون  زل زد.  يدوباره به چشمان خمار و عصبان

 به حساب. زنم يخسارت رو م -

و وقاحت قهقه بزند. ناباور نگاهش را از    ي همه خونسرد  ن يمانده بود از ا  كم

 خت. مرد خوش صدا گرفت و به عماد چشم دو

شكل در اومده يا    نيبه ا  نجايهست و چرا ا  يآقا ك  نيا  يگ ياالن م  نيهم  اي-

 .سيبه پل زنميزنگ م

 خـانـوم.  -

  ديداد مرد خوش صدا باعث شد تكانى بخورد. ناباور به سمت او چرخ  يصدا

 و به سياهى او زل زد.

خورد كه االن    ي زاده ام..غلط كرد؛ يه شكر  يي ام و عماد هم دا  ي من حاج-

نه شما عماد رو بيرون مى كنى و نه    يوجب  مياين آشپزخونه ن  ي افتاده تو

 .زنهيزنگ م سيبه پل يكس

گر و خودخواه باشند.   لياطرافش؛ تحم  يها  يرسم بود كه تمام حاج  انگار

و دوباره مثل يك تپه ى     كندي است فرار م  يحاج  يدانست چرا از هرچ  ينم

 شوند.   يزهر مار؛ جلويش سبز م

وقت  ي حاج  ارو ي  نيبب- بذار  رو  پارت  نجايمسجد...ا  ي ريم  يبودنت    ي باز  ي ما 

بشونى و    يحرفت رو به كرس  يكه به اسم حاج ، مكه، و مشهد بخوا  ميندار

بزار بكشه    كشهيكه طول م   يبگى آره حق با منه چون خدا با منه...تا هر زمان
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... )رو به   رميگ  يرستوران رو مثل روز اولش تحويل م   گردم؛يما فردا كه برما

من از اون ساعت    يدروغگو و فقير؛  فكر كرد  يعماد ادامه داد(... و شما آقا

متوجه نشدم يه ريگى به كفشت هست؟ حيف نونى كه تو سفرت    تيسيسوئ

 .رميگياس متم  سيبا پل يحرف  چيوگرنه بدون ه نمتينب نجايگذاشتم؛ فردا ا

از آن ها رو گرفت و از رستوران خارج شد.    گري د  يو نگاه  يخداحافظ  بدون

اعصاب خورد    شي برا  ده يكم بود حال عماد از راه نرس  شي ها  يدردسر و بدبخت

اش رقم    يكه نه بلكه سال بدشانس  يبود. امسال سال بدبخت  دهيتراش  يكن

 خورده بود.

  د يحس پوچ بودن را در خود د  ؛يو بدبخت  ي اريهمه بدب  ن يلحظه از ا  ك ي  در

پوچ بودن چه حس كشنده و خطرناكيست.   نيدانست ا  يو فقط خودش م

  ي باعث م  ونيزياز تلو   ي محض فرو رفته بود و فقط نور كم  يكيخانه در تار

مبل خوابش برده بود    ي را كمى لمس كند. مهناز  خانوم رو  يشد رنگ زندگ

  ي سر تكان داد و خم شد و موها  يبا لبخندو كنترل كنار دستش افتاده بود.  

كوچكش كم نبود؛  البته    يها  ي . خوشديتازه رنگ شده مهناز را بوس  يشكالت

  ش ي تختش فرو رفت و بدون در آوردن لباس ها  يگذاشت. رو  يم  ياگر زندگ

 ي ب  يايچگونه وارد دن  ديهم گذاشت كه نفهم  يلحظه چشمانش را رو  ك ي

 و خواب شد.  يخبر

خواست از رختخواب    ي دانست صبح شده است اما اصالً دلش نم  ي آن كه م  با

گرم    ي كنار زدن آن پتو  ي برا  يدياصالً نشاط و ام  شهيبلند شود برعكس هم

 فرو رفت.  داريشيب مهيو نر را نداشت.  غلتى زد و در حالت ن
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.  يريو سفته هات رو بگ  ي اريتا پول رو ب  ي هفته وقت دار  هيهفته؛ فقط    هي"

 "تاد؟اف 

 تختش نشست.  يدر مغزش به سرعت رو ينكره ا يپخش شدن صدا  با

 اى گندش بزنن. -

راه    چيو او هنوز ه  رسدي هفته اش به اتمام م  ك ي  گر؛ي كه سه روز د  نيفكر ا  با

رفت و صورتش را شسته و    نيينكرده است. با عجله از تخت پا  دايپ  ينجات

كرد؛ لنگ   يكرد. همان گونه كه حركت م  دنينشسته؛ شروع به لباس پوش

 .ديپوش يلنگان؛ جوراب ها را م

 خورم. يشده. صبحانه نم رم يرم؛ديمامان من دارم م-

سرعتى كه از خود سراغ داشت راهش را سمت    ن يجواب نماند و با آخر  منتظر

  شب يآوردن د  اديآنجا بود كج كرد. اما با به    كه ته مانده سپرده اش در  يبانك

 راهش را عوض كرد.   نيعماد؛ خشمگ يحل نشده    يو معما

  ي ليعالمت تعط  ش يكه رو  يباز ا  مهيدرب رستوران پارك كرد و به در ن  يجلو

  ي زيتم  دنيانداخت. فورا وارد رستوران شد كه با د  ينگاه  ميرقم خورده بود ن

  ي و مرتب بودن رستوران چشمانش گرد شد. سرش را دور تا دور چرخاند. اثر

باال انداخت.    ييمتعجب ابرو  د؛يشكسته كه ند  شهيش  يها و حت  شهياز خرده ش

را پس    شيعماد در حال چرت زدن؛ صدا  دنيبا دو وارد آشپزخانه شد و با د

 كله اش انداخت. 

 نمت؟هـان؟ينب نجايمگه نگفتم صبح ا-
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 .ستاديا شي و هول زده سر جا  ديپر  شيز جاا عماد 

 اما خانوم.-

 اما خانوم نداره...بــيرون. -

 نارون ايستاد.   ك ي و شمرده شمرده؛ نزد  نانينگاه عماد عوض شد و با اطم  رنگ 

 خارج كرد و روبه نارون گرفت. بشيتا شده را از ج يپاكت

اجاره موندن منه؛ اگه قبول كنين    نيداد گفت كه بهتون بگم ا   يرو حاج  ن يا  -

 .دياين صورت خودتون ضرر كرد ر يكه من در خدمتتون هستم در غ

 حرص پاكت را گرفت و گوشه اى محكم پرتاب كرد.  با

قرون؛ دو قرون شماها ندارم. عزت    هيبه اون    يازيبه حاجى ات بگو من ن  -

 .اديز

 ديپاكت سف  ياش رو  يمشك  يبه ى كفش ورنرا به عماد كرد كه ل  پشتش

د با  ب  دن يخشك شد.  كاغذ  رو  رونيچند  تعجب  با  پاكت  از  زانو    يزده  دو 

كاغذ    ينواب پا  ي زده از امضا  رتينشست و پاكت را همراه كاغذها بلند كرد ح

بود؛ چشم دوخت.    دهيبه دستش رس  ي كه به طور مرموز  ييها به سفته ها

  ر ياز سلول به سلول بدنش  سراز  يهاش حبس شده بود و ناباور  نهيدر س  سنف

نواب به چشمان خونسرد    يبلند شد و نگاهش را از سفته ها  شيگشت. از جا

 و مطمئن عماد دوخت.

 ؟ يچطور-

 مطمئن گفت:   يباال انداخت و با لبخند ي شانه ا عماد 
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 خواست؛ پس شد. يحاج-

امروز    ديفكر كرد كه شا  شهيهم  لبانش جا گرفت. بر عكس  يرو  يناباور  لبخند

او خط خورده بود.  بعد از    م يكه سالها از تقو  يهمان روز شانسش باشد. روز

 ي ونيليم يگذشت حاال سفته ها شي روزها حرص خوردن كه هزاران سال برا

محوى كه    خندنواب در دستش بودند. با هول آنها را در پاكت گذاشت و با لب 

 به عماد گفت: جوره قابل كنترل نبود رو چيه

 .يكن فيرو واسم تعر ز يهمه چ ديبا  يول يبمون يتونيم-

اخ   اليخيب  عماد  وقت  چند  عكس  بر  و  انداخت  باال  چشمانِ    ر؛يشانه  به 

 پروا چشم دوخت. يخوشحال نارون ب

 . يبهت داده كه نخواى  فضولى كن يحاج ياون قدر كنمي فكر م-

نگاه كرد.    د؛يبا دهان باز به عماد جد  اد؛ ينارون گرد شد و از  شوك ز  چشمان

 .چانديبه خودش آمد و با اخم گوش عماد را در دست گرفت و آهسته پ

هر    ي تونيم  نيديحاال كه من رو خر  ي. فكر كرد تيترب  يپسر ب   نميبب  سا يوا-

 ؟يجور دلت خواست با من صحبت كن

؛ باالخره هر كس    گريبود د  قتيد؟ حقبودن  دهيلحظه خشك شد. او را خر  ك ي

خاص خودش را دارد؛ بايد اين را مى پذيرفت.    يها  متيق   طياز شرا  يدر بعض

گوش سرخ شده    ي. عماد دستش را روديبا داد و آى عماد فورا دستش را كش

به او    توجه  ياش گذاشت و غر غر و لعن و نفرينش را شروع كرد. نارون اما ب

در   يفيشد. آه خف  رهيرنگ درون دستش خ ديرا گرفت و به پاكت سف شيرو

 اش حبس شد.  نهيس
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  ۲۶. باالخره بعد از  شيچهارچوب ها  يِراحت بود اعتراض به قانون شكن  چه

نگاه گذرا؛ او را    ك ي كه فقط با    شديم   دا يپ  د يابا تكبر؛ يك نفر ب  يِ سال زندگ

را آنطور كه    يزندگ  شهيهم يتوان  يتو نم   د يبخرد و به او بگو  يزيبا مبلغ ناچ

 نمى توانى.  ؛يريبه دست بگ يخواهيم

شده بود با خودش فكر كرد كه آيا ارزشش را    رهيكه به سفته ها خ  همانگونه

 نانيانداخت و به خودش اطم  فيو پاكت را درون ك  ديكش  يقيدارد؟ نفس  عم

نام پس خواهد داد. آخر او عادت    يپول را به آن مردِ حاج  نيداد كه باالخره ا

 كمر خم كند. يكس ن يد ري نداشت ز

ان وارد شدند و با  نشست كه همان موقع دو تا ديگر از كارگر  ي صندل  يرو

 كردند. نارون آن ها را صدا زد.  يكينارون متعجب؛ سالم و عل دنيد

 جانم خانم. -

  د ينيآسونتر رو بدين به آقا عماد... بب يبه بعد كارها نيجانتون سالمت..از ا -

 ها! كنمي دارم سفارشش م

 . ديشما بگ  ي بله چشم هر چ-

بار  عماد با    نيتكان داد و با دور شدن آنها دوباره عماد را صدا كرد. ا  يسر

گره    نشيس  يو دستانش را طلبكار رو  ستاديا  شياخم و به حق به جانبى جلو

 زد. با همان فيگور گفت:

 بله خانوم؟  -
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اشاره زد و عماد را دعوت به نوشتن   شيجلو ي با چشم و ابرو به صندل   نارون

 جا گرفت. ي صندل يچپ چپ رو ي م با نگاهنشستن كرد عماد ه 

 خب؟  -

از    يشد. نارون با ته چهره ها  رهينگفت و در سكوت به نارون خ  ي زيچ  عماد 

 اخم گفت: 

 ميگم  خب؟ -

 سرش را به عالمت تعجب عقب برد.  يكم عماد 

 ؟ يخب چ-

كرد؛ تحكم الزم را داشته    يم  يكه سع  يي و با صدا  ديپوفى كالفه كش  نارون

 باشد گفت:

 ه؟يك يحاج-

 مكث پاسخ داد: بدون

 پسر عمه ام. -

 ؟ يحاج  گنيچرا بهش م-

 به سر داد.  ي خنده كوتاه  عماد 

 .گهي چون حاجيه د-

 شد.  رهيبا حرص به او خ نارون
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دخمه    ن ياى چرا بايد تو ا  يحاج   نيخب... اون وقت تو با داشتن همچ   هيخل-

 كار كنى؟ 

 دانست. يخونسردى عماد لجش گرفته بود و انگار عماد اين را خوب م  از

 دادند. صيتشخ نطوريا ي چون حاج -

 . دياز درون لبش را گز نارون

  ت يچرا رضا  يونيل يساعت شصت و شش م  نيآقازاده ايت و ا  نيآها بعد تو با ا  -

   ؟يحاج صي تشخ نيبه ا ي داد

كرد؛    ي خنده ى بلند سر داد و همان گونه كه به ساعت اش اشاره م  عماد

 گفت: 

  ارم ياصالً از همون اولش هم معلوم بود كه چشم تون رو گرفته ها.درش ب-

 بدم بهت تا دست از سر ما بردارى؟ 

كه    يكرد  كارينازك كرد و با لحن آرام كنترل شده اى گفت: چ  يچشم  پشت

 بوده بچه پولدار؟  يخالفت چ نجا؟يمجبورى خودت رو حبس كنى ا

پرش پشت پلك    توانستي م  يبرده بود كه به راحت  ك يصورتش را نزد  آنقدر

از اننديعماد كه بعد از اتمام حرفش شروع شده بود را بب تام و    ن ي. خسته 

و خودش را با داد رها    ديكوب  زيم  يامروز صبح دو دستش را رو   ي باز  يجر

 كرد.

 گفتم حرف بـزن. -
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را از نارون    نيلحن بلند و خشمگ  ني. انتظار اديپر  شيهاده شانهشوكه ش  عماد

دق  و خونسرد چند  آرام  تحكم    شيپ  قهيمثالً  تاثير  تحت  زده  نداشت. هول 

 صداي  نارون گفت:

  گه يزد كه د ييحرفها هي...شهيم ينطورياز قصد نبود به خدا؛ نمى دونستم ا-

  ه ي كه    شهينتونستم خودمو كنترل كنم.مـ..من فقط هولش دادم. اصال باورم نم

 كنه. ينطوريبندازه و هم اون رو ا تيوضع نيهول دادن؛ هم من رو تو ا

قض  توجهي ب  نارون فاعل  نبودن  معلوم  پوزخند  هيبه  به صندل  ي اش  و    يزد 

 گفت: ي داد و به آرام  هيپشت سرش تك

 پس كشتيش.  -

   نه تو كماست.-

 چشمانش را در حدقه چرخاند.  نارون

 پس چرا فرار؟  نجا؟يا  يپس چرا اومد-

 چون برادراش دنبالمن.-

 آوردن پاكت پر از سفته ى امروز گفت: اد يكرد و با به  زي چشمانش را ر نارن

سرعت    ن يبه ا  يكه سفته ها رو از چندتا الشخور حرفه ا   ي ا  يحاج  يعني   -

 رو ببنده؟ ي اغيگرفته؛نمى تونه دهن چند تا 

 زد.  ياش را به صندل هيو مثل خود نارون تك ديكش ن ييلبانش را پا عماد 

م- كه  تونستن  م  يبا كس  دينبا  گهي م  يحاج   ي ول  تونه؛ياز  تو    اديب  تونهيكه 

 .يكن يو واست گل بزنه رو باز متيت
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. ابرويى  شديجالب م شيتازه وارد داشت برا  يزد كم كم حاج  يلبخند  نارون

 باال انداخت و نگاهش را از عماد به دستان خودش انداخت.

 

 كه مثل خودتونه. هه جالب شد.   نيدر افتاد ي پس با كس-

پا گذاشته    ياش را جلو  صيكه قبال راه تشخ  ينبود راه حل معادله ا   سخت

 باشند.

پا و    ن يا  ي احدشان را زد كمرا به دست راستش داد و زنگ و  ينيريش  پاكت

 اون پا كرد كه در توسط مهناز خانم مالقه به دست باز شد. 

 تك دخترم. نيسالم نارون مادر...اي جانم چقدر خوشحالِ ا-

نزد  با ته دلى  از  را محكم    ك يخنده ى  و دو طرف صورت مهناز خانم  شد 

كه كفش را در بغل مهناز خانوم انداخت و همان گونه    ين يري. پاكت شديبوس

 گذاشت گفت: يم يرا در جاكفش شيها

فسنجونى راه انداخته اين مامان مهناز...راستش رو بگو كلك؛   يبه به چه بو-

 فال امروز من رو  گرفتى تا خوشيم رو تكميل كنى؟

خانم كه انگار حدسش درست باشد؛ سرى تكان داد و با تك خنده اى    مهناز

 گفت: 

 .ميشده. بگو كه ماهم خوشحال بش  يخبر  هيپس -

 مهناز خانم برد.  ك يرا نزد  سرش

 رو صاف كردم.  ميبده -
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 شد. رهيبه نارون خ شي خانم سرجا مهناز

 ؟ ياون وقت چطور-

 رفت گفت: يباال انداخت و همانطور كه به سمت اتاق نواب م  ي شانه ا نارن

 وام گرفتم.-

 ون راه افتاد.خانم كه انگار دست بردار نبود دنبال نار مهناز

 كدوم بانكى چند روزه وام ميده آخه؟ -

 سرش را كج كرد و پاسخ داد:  يكم

موقع هاست    ني .. پارتى مامان جون؛ اصال آشنا ماشنا واسه هميبانك پارت-

 ديگه.

 خانم آهانى گفت. مهناز

سر به غذا    هيهمه كارهات به مراد دلت پيش بره من برم    شهيانشاهلل هم  -

بچم تو تب داره    دمياصال حالش خوب نبود؛ صبح بلند شدم دبزنم...نواب هم  

خواستم ببرمش دكتر   ي. هرچديشربت قرص بهش دادم تا خواب  ي. كلسوزهيم

  يكن  يشسوپ بذارم واسش تو هم راض  هيتا من    يايقبول نكرد. گفتم تو ب

 كه بره دكتر . 

رو  كالفه را  تغ  يچشمانش  با  فوراً  و  فشرد  لبخند   ر ييهم  خودش؛  موضع 

 دن يمهناز خانم زد و با تقه اى كوتاه وارد اتاق شد. با د  يبه رو  بخشىنان ياطم

اش دلش فشرده    يشانيپ  يرنگ رو   ديپتو و پارچه سف  ر ينواب خوابيده در ز

 .ستيحال چ نيحال و درمان هم  نيا  ليدانست دل يشد. فقط خودش م 
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كند اما    داريخواست او را ب  ينواب شد و با آنكه دلش نم  ك يبه قدم نزد  قدم

باز   مهيشانه نواب گذاشت و آهسته اسمش را زد. چشمان نواب ن ي رو يدست

 شد.  رهيبه نارون خ يشد و با تب خمار آلود

چشم نواب تكان داد و    يرا جلو درنگ يلبخند زد و پاكت سف شيبه رو نارون

نواب    ي باال رفته؛ سفته ها را جلو  نانياز شوق و اطم  يهمانگونه كه با ابرو 

 صورتش تكان داد.   يو مانند بادبزن جلو ديكش رونيب

گرد شده مردد دستش را    يتخت نشست و با چشمان  يزده رو   رتيح  نواب

مچ دست نارون را به دست    يحركت ناگهان  ك يسفته ها بود اما در    ك ينزد

گرفت و با بغض پشت دست نارون بوسه اى زد. نارون با غم فوراً دستش را  

 . ديعقب كش

برادرِمن؛ عز- اِه گر  ي م  ياز جونم...من واسه تو هر كار  زترينكن  اِه    ه يكنم. 

 چرا؟ 

  يرو  ي دستش گذاشت و اشك ها  ي نواب را گرفت و سفته ها را تو  دست

 صورتش را پاك كرد.

با    يكه دوست دار  ي دسته تو...پاره كن؛ بسوزونشون؛ هركار  ي االن تو  نيبب  -

  يباشه هر روز با خودت بگ  ادت يتجربه بد و احمقانه انجام بده؛ اما    نيسند ا

 !هيزندگ يشركت اول شهياحتياط هم

  ره ينارون خ  يبه چشمان عسل  اندازد يبه سفته ها ب  ينگاه  نكهيبدون ا  نواب 

 شد.
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رو فراموش    يتجربگ  يب  نيكنم كه ا يكار  دميشرمندتم. قول متا آخر عمر  -

 . يكن

رو دارى...خب حاال بيا پارشون كنيم تا دلِ هر دومون    اقتش يتو ل  دونميم-

 خنك بشه.

 به سفته ها انداخت و رو به نارون گفت: ينگاه يبا خوشحال نواب

 چهار تا باشن ها.   دياينا با يآبج-

 سفته ها برد و گفت: ك يهول زده سرش را نزد نارون

 مگه چندتان؟  -

 سه تا؟  -

  ي بخش  نانيو سرش را عقب برد و با لبخند اطم  دينفس عميقى كش  كالفه

 گفت: 

 . خب ريز ريزشون مى كنى يا ريز ريزت كنم؟نيحتماً افتاده تو ماش  -

  ي ارشكنبه تمام هنج  ديارز  ي نواب برگشته بود؛ م  ي رنگ و رو  كبارهي كه    نيهم

دانست كه اگر الزم بود باز هم عقب گرد    ي اش.  فقط خودش م  يزندگ  يها

داد كه   يحاج محمود، زانو كه نه بلكه التماس به سر م يپا  ي كرد و جلو يم

بود كه بعد از    دهنوابش را از آن منجالب به باال آمده رها سازد. او متوجه ش

اش به غلتك   يزندگ  ي رو يارياز خوش ب  دىيدوره ى جد ؛ياريدوره اى بدب

كاسته شده است،    اش ي از استرس مال  يبود حاال كه كم  دواريو ام  افتاديم

 دوره ى مثالً خوب؛ استفاده كند. ن يبتواند از ا
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 زد. شماره عماد را با عجله گرفت:  هياتاقش را بست و به او تك  در

 بله؟  -

 خوام.   يرو م يالو عماد؛ شماره حاج-

كرد؛حداقل اش    يرا مشخص م  يوني ليپنجاه م  يآن تك سفته    فيتكل  ديبا

دست آدمش افتاده است نه شغال هاى اين روزگار. او نگران    شدي مطمئن م

 كردند.  يبود. چون سفته ها حكم عماد  را امضا م

                                      

بخرد. اصال دوست نداشت    نيرا در ماش  يشتريسرعتش كم كرد تا وقت ب  از

كافه   به  تا  او  رو  يحت  ايبا  كم  كم  و  برود  شود.    ي رستوران  سوار  دوشش 

 بود گفت: رهي به جلو خ يهمانگونه كه جد

 شنوم!  يم-

  ي نشاند و با لبخند كنترل شده ا  اشي شانيپ  ي رو  ياخم مصنوع  مچهين  يلدا 

 گفت: 

 بشنوم.  ديپس من با ام؛يكه من ب يجون تو گفت  نيشاه-

 به سر داد. يپوف كالفه ا   رابمح

. اونو  يگفت  يم  يي زايچ  هياون شب    ي اون روز تو فروشگاه... راجب به مهمون  -

 خوام بشنوم!  يم

دست    يبه رو  ياى مستانه به سر داد و با نوك انگشتانش ضربه ا  لداقهقهي

 محراب زد. 
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  ؟ يبدون  يخوايم  ي خوش گذشت...چ  يلي من فقط گفتم اون شب خ  زم ي عز-

 افتاده؟ ياصال مگه اتفاق 

كرده است، تا شمارش را به دست   يفقط با او باز  لدايمتوجه شد كه  محراب

 فرستاد.   رونيآسوده به ب  اليرا با خ  يباال انداخت و نفس محكم   يي . ابرواورديب

 ! ي... محض كنجكاودميپرس ي نطوريهم يچيه -

پر نازش نجوا  مخمور و    يمحراب برد و با صدا  مرخين  ك ي سرش را نزد  يلدا

 كرد.

 رون؟يب  يآورد يطور نيمن رو هم هم  يعني -

 سرش را به سمت مخالف كج كرد. ي زد و كم  يپوزخند  محراب

 شوم اومدم سراغت.  يها تينه با ن-

سكوت كرد و بعد   يندارم. محراب كم يشوم اگر از تو باشه...من مشكل تين-

 شد.   يجد

 كه برسونمت؟  يشيم ادهيكجا پ-

اش؛  كاشته شده   زيبلند و نوك ت  ياش كه به لطف ناخن ها  دهيدست كش  يلدا

به نظر م   دهيكش آرام پا  يرا رو  ديرسيتر  آرام    ن ييشانه محراب گذاشت و 

 آورد. 

كن  - فكر  من  راجب  خواى  نمى  ستاره   نقدري ا  يعني  ؟يباوركنم  به 

ب  شي...)صدا؟يبنديپا من  كن  كرد(...باور  تر  آرام  م  شتريرا  ستاره    تونمياز 

 كنم. تيراض
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حجم    نيتوانست ا  ي. آخر چگونه م ختيدرون محراب فرو ر  يزيلحظه چ  ك ي

 پارك كرد.  ابانيرا گوشه خ نياز كلمات با ناز، ادا شده را پس بزند. ماش

  .ستاره واسه من تموم شده تو هم ستين  يواسه من ابد  ي كردن  يراض  چيه  -

 .يش يتموم م ي روز هي

 نشست.  با لبخند دندان نمايى گفت:  لداي دهيدر چشمان كش  يبرق 

 ؟ يمن رو قبول كرد يعني  نيا-

 يلدا دوخت.  يمتقابال سرش را جلو برد و عسل چشمانش را به لنز آب مهراب 

  ي م  اهياون وقت روزگارت رو س  ؛يبه حالت واسم دردسر درست كن  يوا  يول  -

 كنم. 

  ي كيتوجه به محراب بوسه ى كوتاهى كنار لب محراب نشاند و به همان نزد  يب

 گفت: 

 جونم.  نيشاه ستيدردسر ن  لدا ي تو كار -

از هم فاصله گرفتند. محراب   دهيهر دو ترس  ن؛يخوردن تقه اى حكم به ماش  با

در لباس سبز رنگ    يفرد  دنيو با د  ديكش  نييرا پا  شهيلرزان ش  يبا دستان

 به خود گرفت. قالب تهى ينظام

 جانم سرگرد؟ -

 پاك ممنوعه.  نجايا  ريسالم روزتون بخ-

 كنم.  يآها؛ بله بله چشم. االن حركت م-
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 د؟ يدار يخانوم چه نسبت  نيلحظه... شما و ا  هي -

م  ده يبر  دهيبر  نفس جلو  را  اش  روسرى  كه  يلدا  لرزان  دستان  و    ي محراب 

 را رقم زد.  يسكانس طوالن د؛يكش

 هستن. نامزدم  -

 .نميبيدستاتون نم يمن حلقه اى تو يول -

 فحش آبدارى نثار كرد.  دهي از راه رس  سيپل ني به تيزبينى ا محراب

 . ميدرش اورديم كه عوضش كن-

 انداخت.  يكالفه اطرافش را نگاه سيپل

 دروغ به مامور دولت؟ مسخره مى كنين من رو؟  -

 گفت:  يشد و با لبخند لرزان ادهيپ نيشتابان از ماش  محراب

 رابطمون جديه. ديباور كن ه؛ياى بابا جناب سرگرد مسخره چ -

 يآگاه دياريب فيتشر دي.. شما هم همراه خانم بازنمياالن گزارش تون رو م -

 واسه روشن كردن اين رابطه جدى.

به ج  محراب ب  فيزد و ك  بيهول زده دست  را  و چهار    ديكش  رونيپولش 

 پليس گذاشت و آهسته در گوشش گفت:   ب يرا در ج  يزار تومانتروال پنجاه ه

 همه زحمتتون.  نيدويست تومان ناقابل واسه ا-

اخمى پر و پيمان روى چهره نشاند با لحن و چهره جدي اى از او جدا    سيپل

 شد و محراب را كنار زد.  
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 حركت كن آقا...حركت كن بدجايى پارك كردى. -

سرعتى كه از خود سراغ    نيو با آخر  گفت   "چشم چشمى "محراب خوشحال    

انداخت و طلبكار    اليخ  يب  يلدايبه    ينگاه  ميداشت از آن مكان دور شد. ن

 گفت: 

  ر يدردسرت كه دويست تومن واسم آب خورد. خدا بقيه رو به خ  نياز اول  نيا-

 كنه. 

  اد يرا ز  ن يضبط ماش  ي باال انداخت و صدا  يادايش را در اورد و شانه ا   يلدا 

 كرد.

اش را در فروشگاه حاج بابا بزنند. هر    ي داد حاضر  حيرا كه رساند، ترج  لداي

گاه؛ حسابش سر ماه پر مى    يگاه و ب  يحضور ها  نيچه نباشد به بهانه هم

 بدهد. يبه دست كس يانمى خواست بهانهشد. 

رانندگ  همانطور  به  حواسش  سو  يكه  و  سمت  فكرش    ي خواستگار  ي بود؛ 

جالب بود كه برخالف رسوم گذشته؛    شيكرد و برا  دايخواهرش سوق پ  ه؛يمهد

موضوع    نيخانواده داماد براى گرفتن جواب؛ به منزلشان زنگ نزده اند. و هم

  ي والرا در چهارچوب خانواده نشانده بود. حال و اح   يحال و احوال آشفته ا

 كه از محراب به دور بود. 

خواهرش و بر حسب شناخت خودش    ي شد كه به جا  يم   يته دلش خال  گاه

تلخ    يشده بود كه سكانس  ييبابا. انگار او حاج ديپاى اصغر را از خانواده شان بر

. البته نظر مهديه هم  هيمحدثه رقم زده بود و حال نوبت او بود و مهد يرا برا
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باشد و بعد    ثبتشد كه نظر همه آنها م  يشرط حساب م يشرط بود اما زمان

 مهديه.

شلوار خارج    ريگوشه اى پارك كرد و با غرغر و اخم لباسش را از زرا    نيماش

كه    ي كرد. در حال  ش ي. نگاهش را قفل روبروديكش  شيبه موها  ي كرده و دست

پا  يگهگدار به  و    نييگردن  با همه سالم  و  فروشگاه شد  وارد  انداخت  مى 

حال  ياحوالپرس در  داد.  سر  به  اى  محجوبانه  و  هم    ي گرم  خودش    ي نمكه 

 كارش در اين فروشگاه چيست. قاًيدق  دانست

سبز رنگ    خچاليپر از جنس زد. نگاهش روى    يدر طول قفسه ها  چرخى 

داخلش را از    ك ي بزرگ و ش  يدسته ى در را باز  كرد و فضا  اليقفل شد. بيخ

 نظر گذراند. 

 د؟يكن ييمن رو راهنما شهيآقا م ديببخش -

آورد    رونيب  خچالي هول زده سرش را از داخل    ينازك دختر جوان  يصدا  با

با سرش اصابت كرد و باعث شد اخم و آخش هم زمان رنگ    خچال يكه در  

 . رنديبگ

سرش گذاشته بود؛ نگاهش را به سمت دخترك    يكه دستش را رو  ي حال  در

او را تماشاگر بود. با ديدن قد كشيده و تيپِ    زي ر  يانداخت كه با خنده ها

لب زمزمه    ر يلب نشاند و ز  ي او لبخند رو  ي شراب  يموهادخترك و    يامروز

 كرد.

 اى جان تو فقط بخند.-
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خنده هنوز بر او مشخص بود    هيكه ته ما  ياسرش را كج كرد و با چهره   دختر 

 گفت: 

 ن؟ يگفت ي زيچ-

 از من ساخته است؟ يبله؛ گفتم چه كمك -

  خچال ي  ي هم فشرد و با چشمان ريز شده نگاهش را رو  ي لبانش را رو  دختر 

 محراب گفت: يركيزير ز  يزدن ها ديتوجه به د يها انداخت و ب

 كه من جنس بردارم؟  ديكن يهم قبول م يخواستم بدونم شما قسط  يم-

 پا و اون پا كرد.  ن يا يكم  محراب

 ن؟يمى خواين جهاز ببر-

محراب    رهيكه نگاهش را از چشمان خ  ي زد و در حال  يلبخند كمرنگ  دخترك

 گفت: ديدزديم

 خوام.   ياون م يبرا  ميكن يم ينه من و مادرم تنها زندگ-

 از درش نشست. يحريص؛ برق  يمحراب همچون گرگ چشمان

شد(...اصالً كلِ فروشگاه دربست    كتري البته كه قسطي هم مى ديم..)به او نزد-

 واسه شما. 

 ؟ يينجايمحراب ا-

انداخت و رو به حاج بابا    نييحاج بابا هول زده سرش را پا  يصدا  دنيشن  با

 كه انتهاى راهرو ايستاده بود خودش را متمايل كرد. 
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 ! يجانم؟اومدم حاج-

كه كلمات از دهانش خارج نشده بود؛ راهش    ي توجه به دخترك مو شراب  يب

 ا سمت حاج بابا تند كرد. ر

 بله حاجى؟ -

نگاه  ي محمود چشمان عسل  حاج  با  و  به عسلِ پسرش دوخت  را  كه    ي اش 

به دخترك    ينگاه كوچك  ميداده بود؛ ن  يرا در خود جا  ي هزاران حرف پنهان

 شد.  قيسردرگم آن طرفِ سالن انداخت و سپس به محراب دق   يمو شراب

...  اريبفهمه از كاراش سر در ب  كهنيخوام برى سراغ دختر عموت.بدون ا  يم-

 خوام بدونم چه مى كنه چه نمى كنه؛ با كيا رفت و آمد داره.  يم

 محراب گرد شد.   چشمان

 برم سراغ دختر عمو؟  ديافتاده؟چرا با  ياتفاق -

  ي كن يم يفكر كنم به مشكل برخورده..برو ببينم چ يشده ول يچ  دونمينم-

 پسر. 

 گفت: ي اش را پنهان كند با لبخند مصنوع  يكالفگ كردي م يكه سع يحال  در

 رو رد كنم بعد ميرم سراغ دختر عمو.  يمشتر  نيا-

لبخند محوى كه رنگ مسخرش از    مچه يمحمود سرى تكان داد و با ن  حاج

 محراب دور نماند گفت: نيزبيچشم ت

 . احسنتم.نِيمدار بودند قابل تحس ي اين همه مشتر-
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دخترك    يخال   يجا   دنين به عقب برگشت كه با ددور شدن حاج بابا؛ شتابا  با

با نديدنِ او    ياش در هم شد. كل فروشگاه را از نظر گذراند ولچهره   يمو شراب

اى كش  ا  ديپوفِ  كالفه  به  با  ديشياند  نيو    ش؛ يباباحاج   يبرا  ديكه چگونه 

 خوش قد و بااليش را بكند. يدختر عمو  يِجاسوس

 غالم او را نگه داشت.  دنيراه گرفته بود كه با د يدر خروج ك يتا نزد كالفه

 نديدى؟  يغالم يه خانم مو شراب -

 به او انداخت.  ي نگاه معنا دار غالم

 االن از فروشگاه رفت. چرا؟  نيهم -

فضوالنه اش را به جان    يمانده بود كه نگاه معنادار غالم و سوالها  همينش

 بخرد.  

 سرت تو كار خودت باشه.-

  ن ي. سوار ماشفتديبه او انداخت تا حساب كار به دست غالم ب  يچپ نگاه  چپ،

و در در حال با  شي دخترعمو  ي كرد جاسوس  يكه فكر م  يشد  از كجا    د يرا 

ام  شيشروع كند؛ شماره پسر عمو به آن  را گرفت.  آنقدر    دينواب  نواب  كه 

 . اندازديبه راه ب يدانيم قاتياطالعات داشته باشد كه او نخواهد تحق

 

  ي در حوال  ينيخبرچ  ياو را چه به دخترعمو نارونش؛ اگر نارون بفهمد برا  اصالً

محو   يقلدر او را از صحنه زندگ  يمطمئن بود آن دختر عمو  زندي اش پرسه م

 اش گفت:  كبارهي  ي گفتن نواب به خودش آمد و با مهربان  "الو "خواهد كرد. با  
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 سالم عليكم پسر عموجان ؛ خوبى الحمدهلل؟ -

 .ديمتعجب نواب به گوشش رس صداي

 ن؟ يممنون. شما چطور يسالم آقا محراب؛ مرس -

  ي حال  ه يخبرم    يهست ازت ب   يما هم شكر خوبيم. الحمداهلل؛ گفتم چند وقت  -

 . رميزت بگا

شد تعجب    يهرسال ختم م  ديع  ك يكه زنگ زدن آنها فقط به تبر  ييآن جا  از

 كرد.  شترينواب را ب

 كنه؟يچه م هيو زن عمو خوبن؟ مهد ي. حاجيشما لطف دار-

هنوز   ؛يكن  يچه م  نميمشغول... خوب تو بگو بب  يشكر خدا خوبن و به زندگ-

 كنكور ى آره؟ پشت 

 خش ي  يخنده ى كوتاه نواب از آن ور خط؛ ته دلش را گرم كرد كه كم  تك 

 باز شده است.

 كه پشت كنكورم. يامسال سال اول ه؟يبابا آقا محراب؛ هنوز چ يا-

 نداشتند. يت ياهم شيها براحرف   نيرا در حدقه چرخاند؛ اصال ا چشمانش

 چه خبر؟ از دختر عمو چه خبر؟  گهي نواب د گم يآها م-

 م كار شه ؟اونم سرگر -

 كار؟ كدوم كار؟ -

 ؟مشاوره. گهيد كنهيكار م  يبيمطب دكتر ط-
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 تون؛ تموم شد؟  ييآها اون...خب چه خبر از بنا-

 .شهيتموم م ي نه هنوز نارون گفت به زود-

 چه خبر؟ همه جا امن و امانه ؟  گهيخب د-

 تختِ تخت. همه جا در امن و امانه. التيآره آقا محراب خ-

ماسد؛ كالفه   يبه او نم  ي زيچ  ي كه  متوجه شد از اين  پسرك كنكور  محراب 

 شد.

خوام خودم    ي خوشحال شدم. به كسى نگى كه من تماس گرفتم. م  ي ليخ-

تك به تك به دختر عمو و زن عمو زنگ بزنم كه ناراحت نشن فقط به تو زنگ  

 زدم . 

 يج شده بود گفت:كه انگار كمى گ نواب

 . گمينم يز يچ  يباشه به كس -

 .يعل اي. قيآفرين؛ من اهلل توف -

ماش  تماس فرمان  و  كرد  قطع  حرص  با  ى    نيرا  عمو  رستوران  سمت  را 

دانست    يمرحومش كه حال به دست نارون افتاده است؛ كج كرد. فقط خدا م

حاج بابا جانش    تي به خاطر رضا  ديدر چه تنگنايى قرار گرفته است، كه حال با

 بگذارد. شيدختر عمو يجاسوس  يوقت مثالً با ارزشش را پا

تر پارك كرد و آسه آسه راه رستوران را به كار    ن ييپا  ابان يرا در خ  نيماش

از راه را   يميگرفت. سر كوچه ايستاد و نگاهش را به نبش كوچه دوخت كه ن

  ي كه باال  ياال انداخت و به كارگرانب  ييبا مصالح ساختمانى پر شده است.  ابرو
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ن   ي هابا قدم  بيكرد؛ سپس دست در ج   ي نگاه  ميساختمان مشغول بودند 

از تك و توك مشتر  را  از قضا    يمطمئن وارد رستوران شد. نگاهش  ها كه 

بودند؛ گرفت و به مرد با ماش  ياشهيكه پشت ميز ش  يمذكر  و   نينشسته 

 حساب سخت مشغول بود چشم دوخت. 

 . كميسالم و عل-

 و به محراب چشم دوخت.   ديكش  رونيحساب ب  نيرحمان سرش را از ماش  آقا

 ؟ يدار ليم  يسالم پسرم چ -

  ي ليشناخت؛ خ  ي. حاال كه آن مرد محراب را نم ديراحت كش  ينفس  محراب

 مى رفت. شيبهتر پ شياز كارها

 .برمي...مدهيپرس كوب  هي -

 كج كرد و داد زد: گفت و سرش را سمت چپ  "ي چشم"رحمان   آقا

 بر. رونيب دهيپرس كوب هيعماد عماد؛ -

رو به آقا رحمان    ي كه هنوز همان جا ايستاده بود؛ با لبخند مصنوع  محراب

 گفت: 

م  ن يا- دارن  كه  ك  ي ساختمونِ  مال  نظرم خ  ه؟يسازن  و    ك يكار ش  يل يبه 

 اومد. يزيتم

 محراب انداخت.  يكوتاه به سرتاپا يرحمان نگاه آقا

ساختمان حرص    نيسر ا  يليخ  يواسه خانواده بارانى. آره بنده خدا خانم باران-

 رسيد. نجايخورد تا به ا
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 . شهيم دايچه خانواده هاى پولدارى پ  ؟يخانم باران-

باال؛ اگر پول    دي همه اش رو با قرض و قوله كش  چارهينه بابا پول كجا بود؛ ب-

 .دي كش يهمه سال طول نم نيداشت كه ا

  ي ها  ي و صندل  زي كوچك و م  ي باال انداخت و نگاهش را از فضا  يي ابرو  محراب 

  ي بدخلق به سمتش م  ياگرفت و رو به پسرك قد بلند كه با چهره   يكيپالست

 آمد چشم دوخت. 

 بفرما آقا سفارشتون. -

را از عماد گرفت و پشت سر عماد    ك ي پالست  يبا لبخند و تشكر كوچك  محراب

  ستاد يكه آقا رحمان متوجه نبود؛ آهسته راه گرفت. عماد سر جايش ا  يدر حال

 و با همان اخم برگشت. رو به محراب كرد.

 شده؟  يز يچ -

 سوال داشتم؟  هينه  فقط -

 بفرما؟  -

در حال  محراب  و  دور چرخاند  تا  را دور  را    ينگاهش  آقا رحمان  كه حواس 

 شد.  ك يبه عماد نزد شتريب يكم  ديندسمت خودش 

 بود؟ آها عماد!  ي اسمت چ ؟يكنيكار م نجايچند وقته ا-

شد؛ سپس به خودش آمد و    رهيمشكوك به او خ  يو نگاه  دهيبا رنگ پر  عماد

 . ديعقب رفت و همان گونه به محراب توپ يقدم
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از رستوران م  نيهم  ا ينداره.    ي ربط  چيبه شما ه_ خودم    ا ي  رونيب  ي رياالن 

 كنم. يم رونتيب

به حال، كس  محراب  تا  اخم  نيا  يك  با  بود  نكرده  او صحبت  با  پر    ي گونه 

 عماد تكان داد.  ي دستش را الت گونه برا مان؛يپ

 .ارنيميدم پدرت رو در ب ؟يهست يك يهوى دهاتى... فكر كرد-

آقا رحمان از موضع خودش    يباال رفته بود كه با خواهش و تمنا   صدايش

زد. با خشم    روني شده ب  نيد و با حرص و اخم از آن رستوران نفركوتاه آم

كه   يپرت كرد و با لبان  يشده را گوشه ا   ختهير  يماسه ها  شيآشكارى با پا

زباله    لسط  نيهم فشرده شده بود از كوچه خارج شد و كنار اول  ي از حرص رو

آن    ستاد يا  ي شهردار درون  رحمى؛  بى  با  را  رستوران  نيمچه  غذاي  آن  و 

خارج    بيرا از ج  نشيماش  موت ي ر  كرد؛يلب غرغر م  ر يداخت. همانگونه كه زان

 كرد.

 آقا؟  ديببخش-

 .ستاديا  شيپوش سر جا  اهيس يمرد دنيد با

 بله؟ -

 محراب گرفت.  يرا جلو لشيشد و صفحه موبا  كترينزد مرد

 آدرس كجاست؟ نيا ديدونيم-

موبايلش    محراب  به صفحه  و   گرفت  دار  مرد ريش  از  را  نگاهش  نامطمئن 

از ر  ك يانداخت.صفحه فقط     ي م  ريزده را به تصو  رونيب  شهيعكس درخت 
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  ي. با تعجب سرش را باال گرفت تا به مرد رو به رويش بگويد كه اشتباهديكش

و    ينيب  ي رنگ جلو  ديسف  ي عكس را نشانش داده كه با قرار گرفتن دستمال

از حدقه درآمده    ياش همه كلمات از ذهنش فرار كردند و با چشمان  دهان

اكس  يبرا اى  م  ژنيذره  پا  و  نها  يول  زد يدست  آخر  ميتسل  ت؛يدر    ن يوار 

كه در ذهنش ثبت شد، يك قدم مانده به سوزوكى مشكى اش بود؛    يريتصو

اش    دهبعد از آن سياهى كه ناخواسته بعد از كلى تقال به اجبار مهمان ناخوانو  

 شد

كه با چهره    يشد. دختر  رهيخ  نهياش را صاف كرد و به خودش درون آ  مقنعه

گردى و عسل چشمانش فقط به چشم    اهيدرون آن مقنعه س  شيى  بدون آرا

ه مانتو و شلوار  . كمى عقب تر رفت و مردد بديد  نهيآمد را؛ در انعكاس آ  يم

ا ه  ياداره سورمه  و  بلند  قد  به  م  كليرنگى كه عجيب    چشم آمد    يپُرش 

  نه يدرون آ  ريبه تصو  يو با سرى كج شده دست  ديرا گز  شيدوخت. لبه باال

 . ديكش

چشمش    ينام جلو  "ي حاج"مرد    يرايلحظه صورت شش تيغه و نگاه گ  ك ي

 ي قدم گنگ عقب رفت.  دلش م  ك ي منعكس شد. آب دهانش را قوت داد و  

  تيفرد خوش صدا؛ مقبول  نيبار هم كه شده در مقابل ا  نياول  يخواست برا 

از آن دلبرى    يخورد اگر كم   يبر م  ايدن  يالزم را داشته باشد. اصالً به كجا

 چون او رو كند؟  يجنتلمن با نفوذ  يشده اش را برا يمخف يها

مانتوش را باز    يكى دكمه ها   ديرفت نفهم  ي كه با خودش كلنجار م  همانگونه

خودش تكان داد و همانگونه كه مانتو و مقنعه    ي كرده است. سرى از تاسف برا

 لب زمزمه كرد:  ر يكرد با حرص ز  يرا از تنش خارج م
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 جهنم و ضرر.  -

بود    دهيپوش  كباري كه فقط    يرنگ  يدانتل مشك  ي كمدش را باز كرد و مانتو  در

با شلوار مشك فوراً  نم   ي كوتاه  يرا  اصال دلش  نارون    يبه تن كرد.  خواست 

كرم پودر و ژلب    ي اما وسوسه    ند؛يجلوباز پف پفى بب  يرا با آن مانتو   ديجد

به تازگى خر  يقهوه اى رنگ پا  ده يكه  تا  را  او  ناخواسته    ي شيآرا  زيم  يبود، 

 كشاند .

به دلش نشسته   داًيكه شد  ي ديى جدا چهره اش را به سر كرد و ب  يمشك  شال

را روى صورتش رها كرد. از    شيواى تارى از موها  طنتيبود، با چشمان ش

نداشته    جانيه  اد يز  شيكرد صدا  يم   يكه سع  ي رفت و در حال  رونياتاقش ب

 باشد؛ مثل هر روز صبح اعالم رفتن كرد. 

 . رميمن دارم م-

 و به پا زد.  ديكش رون ياش را ب يسانت ۵پاشنه  يورن كفش

 به سالمت عزيز دلـ... -

چهره بت زده مهنازخانوم خنده اى به سر داد.    دن يرا باال گرفت و با د  سرش 

 اى گفت: كبارهيهم فشرد و شانه باال انداخت و با شوق   يلبانش را رو

 تنوع الزم بودم مامان.-

  زير  يده هابود را تنها گذاشت و با خن  امديخانوم كه هنوز از شوك درن  مهناز

پر از خاك است و او حوصله    شه يسوار آسانسور شد. مهم نبود پژوهش مثل هم

  ي ها بخواهند از دختر  يكارواش بردنش را ندارد. اصالً مهم نبود كه كه بازار
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ا بود كه    يروز  مروزصحبت كنند كه نسل اندر نسلش مشهدى بازار بودند. 

رقم    خواست يم  ، يادار  خشك و  يخودش فارغ از تمام نارون بودن ها  يبرا

 باشد. د يجد ياگر به بهانه فرد يبزند؛حت

 ميتا  نيگرفت ا  شيرا پارك كرد و سالنه سالنه راه رستوران را در پ  نيماش

 يحس مثبت تر  شيبرا  نيدر رستوران نبود و ا  يبه جز عماد و كارگرها كس

خواب آلو كه با   مهيكه به عماد ن  يزد. وارد رستوران شد و در حال   ي را رقم م

  نيماش  موتيكرد چشم دوخت؛ ناخواسته ر  يبلغور م  شي را برا  ي زيخنده چ

 آنها برسد. ز يرا در دستش تكان دادن تا سر م

 سالم.  -

كم  صداي مرد،  آن  تا  نشد  باعث  ن  ي سالمش  و  بچرخاند  را  نگاه    م يسرش 

. عماد با خنده از جايش بلند شد و راه آشپزخانه را  دازدان يبه نارون ب  يكوتاه

نام سرش    ي را نارون پر كرد. باالخره آن مرد حاج  شيگرفت كه جا  شيدر پ

دوخت و    ارونپروايش را به ن  يبرداشت و نگاه ب  شيرو  يجلو   يچا  وانيرا از ل

چند جمله از آن صدا بى طاقت    دنيكه در شن  ي لب باز كرد و انتظار نارون

 داد.  انيشده بود را پا

 سالم از ماست. -

 اوگرفت. اهي س يرگيزد و چشمانش را از خ ي لبخند كنترل شده ا مچهين

كه در حقم    يبابت لطف و كمك  خواستمياوردين...م  فيممنون كه تشر  ي ليخ-

 ازتون تشكر كنم.  نيكرد
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كنار دستش كه نارون    يزو فل   يسرش را تكان دادند و از جعبه چرم  يحاج

 .ديكش رونيب ك يبار گاري نخ س ك يتازه متوجه آن شده بود 

 نداره.  يي تشكر كردن تو معامله جا-

قفل شد. در    ،يشكل درون دست حاج   يبه فندك عقاب  گارينارون از س  نگاه

 متنفر بود.    يگاريس  يهادلش حرص عجيبي نشست. از آدم 

خونسرد آن را گوشه لبش گذاشت و    ديد  گاريس  ي نگاه نارون را كه رو  حاجى 

 گرفته بود گفت: گاري س يهمانطور كه دو دستش را همراه با فندك جلو

 اجازه هست؟ -

 نارون و هول شدنش از چشمانش دور نماند. يلبخندمصنوع

 .ديآه البته؛ راحت باش-

روشن شد. پك محكمى به آن زد و سرش را كج كرد و   گار يجرقه س نياول با

دودش را بيرون فرستاد. فضا با همان يك پك پر شد از بوى عجيب آن سيگار  

 خوش دست. 

 باز هم هست؟ -

شده   نارون او  حركات  محو  هاكه  تار  شتابآن  و  خورد  تكانى    يجلو  يبود 

 صورتش را پشت گوش زد. 

ببخش- البته  ب  د يبله  به  ياگر  رك  و  م  پروا  حق  رسونمي عرضتون   قتاياما 

كش  يهاسفته رو  زحمتش  شما  كه  ول  دينيبرادرم  بودند  تا  سه    ي چهار  ما 
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پول را به عنوان قرض ازتون قبول كردم و حتماً    ني...و اينم بگم اميتاشونو دار

 . دميپسش م

 فرستاد.  رونيدودش را ب يطوالن  يپك دومش را زد اما با فاصله ا  يحاج

 منه.   شهيپ  شيچهار م -

انگار كلمات    د؛يو يا چه نگو  ديدانست چه بگو  ي. نمديكش  يقينفس عم  نارون

 كردند.  ي مرد فرار م نيدر مقابل ا

 .مونهي من هم م شيو پ -

تكان داد.به او حق مى داد اگر    يكه متوجه منظور آن مرد شده بود سر  نارون

نا سالمتاز سفته  يكي باشد؛  به عنوان مدرك در دست داشته  را    ۲۰۰  يها 

 براى او رها ساخته بود. يزبان را مفت  و مجان يپول ب ونيليم

 چيه؟  يجريان اين ساختمان كنار-

كرده بود از سكوت    دا يصحبت كردن پ  ي را برا  ي كه انگار موضوع خوب  نارون

 كرد.  فيشروع به تعر ي ا مانهيزد و با لبخند صم رون يخودش ب

م- مربوط  ساختمان  هم  شهيبله  ا  نجا؛يبه  تكمبعد  رو    ني ا  ليز  ها  تيغه 

بشه عمدتا سه طبقه است.   كساني ديكه كف با اون ساختمون جد ميداريبرم

ا در طبقه    ك يرستوران بزرگ و ش  ك ي ميشه    نجاست يطبقه اول كه شامل 

به سه    ليتبد  يسودآور  يوسعت كافى شاپ و طبقه سوم برا  نيدوم به هم

 .شهيم يجارواحد ت
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  ي گاريرسيرا درون ز  گار يته مانده س  يآخرش را زد و در كمال خونسرد  پك 

 خاموش كرد.  ياصل

 پر پولِ.  بيج ك يبه  ازمندين شهييك ذهن خالق هم -

 باال انداخت و شتاب گرفت. ييابرو نارون

 نه باور كنين همه اش رو وام گرفتم. -

خونسرد    و  اليخيب  نانيسرش را با اطمينان تكان داد و با همان اطم  يحاج

 گفت: 

 بله مطلع ام. -

او دوخت.    ياش را به مردمك جد  رهيلحظه نارون خشك شد و نگاه خ  ك ي

 . ديزد و با ترديد پرس يناباور لبخند

 شما آمار منو در اوردين؟  -

 نگاهش به گردن نارون قفل كرد و فورا گفت: يحاج

 صد در صد.  -

پشت سر    يبه سر داد و با حيرت به او چشم و پلك ها  يخنده ناباور  نارون

 اش را شروع كرد.  يهم بادبزن

 چه جورشه!  گهيد  نيمن ا يخدا -

كه با    ديبه گردنش كش  يگردنش ديد؛ هل زده دست  يرا كه رو   يحاج  نگاه

برهنگ نم  يو شال   ي حس  را  او  را سر جا  يكه  رفته    ش يپوشاند؛ شال عقب 



 

146 
 

چهره اش    يرو  يزدن آشكار حاج   دي د  نيز اا  كبارهيكه    يگذاشت و با اخم

 را صاف كرد. شينشست؛ صدا

 .مونهيدر هر صورت لطف شما در خاطرم م-

  شيو از جا  ديژل خورده اش كش  يدر موها   يتكان داد و دست  ي سر  يحاج

قرار داد و همان گونه    دراس يپهنش را در د  ي بلند شد و قد بلند و شانه ها

لب    ي از آن خارج كرد و رو  ي گريبرد و نخ د  زيم  يرو  گاري دستش را سمت س

 گذاشت.

بگه    بهي... آدم به غرلياعتماد نكن به خصوص فام  چكسيوقت به ه  چيه  -

 شنوه تا فاميل جماعت.  يسالم زودتر عليك م 

بلند    شيز جازد. نارون به نشانه احترام ا  يرا روشن كرد و پك كوتاه  سيگارش

 كرد.  دييشد و با لبخند مودبانه اى با سر حرف او را تا

 فضولى كردن تو كار همه هست به خصوص اگه پسر عمو ى آدم باشه. -

  يلب باز كرد تا حرف   رت يگرد شد با ح  مياشاره مستق  ني نارون از ا  چشمان

 بود.  شترياز او ب يبزند كه سرعت حاج 

 مدد.   يعل  اي دمتيخوشحال شدم كه د-

بلند اش باعث نشد از سر جايش    يهاو قدم   يحاج  يصداى محكم پا  حتى

ذهنش در حال تار انداختن    يمشكوك او در پستو   الوگ ي تكان بخورد. فقط د

لرزان شماره    ييهارا خارج كرد و با دست   لشيبود. با نفس حبس شده موبا

 مشكوك اش را گرفت.  شهيهم يپسر عمو
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محراب از    ياما صدا  دنديخود رس  يتعداد متوال   بوق،دو بوق؛ بوق ها به  يك 

بار دوم تماس گرفت كه برخالف انتظار    يآشكار نشد. برا  شيپشت خط برا

 گوشش اِكو شد.   انيمحراب در م يش با اولين بوق صدا 

 الو! -

 ؟يشناسي به اسم حاجى م يالو محراب تو شخص -

 شود.  اش حبس نهيبلند محراب از آن ور خط باعث شد نفس، در س يصدا

 بهش بگو حسابت رو مى رسم مردتيكه. يكيه ول يحاج دونم ينم -

را    يگوش  ريكه حاصل از قطع كردن تماس بود؛ متح  يبوق ممتد ا   يصدا  با

شد. با همان چهره ى بت زده و نگاه    رهياز خودش جدا كرد و به صفحه آن خ

  گور ي. عماد با ف ديكش  اديرا فر  "عماد"داشت، اسم    ليكه به صفحه موبا  يممتد

 نارون قد علم كرد.  يروزها رو كرده بود؛جلو ني خاص خودش كه ا

 بله؟ -

 به چهره تازه از بلوغ درآمده عماد نشست. لينارون آرام آرام از موبا نگاه

 ه؟ يچ ي من با حاج  يربط پسر عمو-

ا  با ها  نيزدن  و شروع خنده  تكان    ي زيمزه عماد، چ  يب   ي حرف  در دلش 

 هم فشرد و همان گونه گفت: يحفظ آرامش رو   يخورد. چشمانش را برا

 شده عماد؟ لطفاً به من بگو.  ي چ -
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 نشست. يصندل  يوارش رو طنتيشانه باال انداخت و با لبخند ش عماد 

منو سوال جواب كرد. منم فكر كردم از    نجايهيچى پسر عموى شما اومد ا-

دست    يگفتم كه ردم رو زدن، بعدش هم حاج  يخانِ. به حاج  موريت  يآدما

آدم هاى   اشتباهى گير  شما  اين پسر عموى شرّ  اينكه  از  به كار شد...غافل 

 حاجى افتاده.

  يخنده ى  عماد از سر گرفت. نارون كه چشمانش را باز كرده بود، نفس  دوباره

 گرفت. يعماد جا  يرو به رو يصندل  ي يد و روكش قيعم

 ماله كى؟  انيچرا من االن مطلع شدم؟ اصال جر -

را جفت س  عماد را به خ  نهيدو دستانش   نييپا  الياش كرد و گوشه لبش 

 . ديكش

 نه اتفاقا داغِ داغه؛واسه همين ديروزِ. -

گذاشت و سرش را جلوتر بود    زيم  ينارون ريز شد و دو دستش را رو   چشمان

 گفت: يجد ي و آهسته با صدا

 نكن منو دور بزنى كه طفره هات رو از برم.  يكيه؟ سع ي حاج  نيا-

تغ  عماد با    رييبدون  و  نارون دوخت  به عسل  را  مردمك چشمانشان  حالت 

 كه ته مانده خنده اى در آن وجود نداشت گفت: ييصدا

وجود    دي...غير منتظر ه ترين اتفاق شاستيو شناخت ن  ف يقابل تعر  يحاج-

 حاجى باشه. 

 خم شده گفت:   ي تك خنده اى زد و از ژست خودش كوتاه آمد و با سر  نارون
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لنگه ى حاجيت؛ به همون اندازه رو  اعصاب . ولى مطمئن باش    قاًيتو هم دق -

 من حاجيت رو كشف مى كنم.

دوشش انداخت. ترجيح مى داد قبل    يرو  فيبلند شد و ك  شيحرص از جا  با

از رستوران خارج شود. اصال حوصله فضولى هاى آن    از حضور  آقا رحمان

  ن ي كتريرا روشن كرد و سمت نزد  نيمورد اعتمادش را نداشت. ماش  رمرد يپ

 نگه داشت. يگل فروش

گلها  مى عاشقه  او  سف  يدانست  مانند    ديرز  غنچه  طراوت  همان  به  است. 

تشكر    . پنج شاخه رز را آبشارى برايش تزيين كرد و به دستش داد. با شانيبايز

 همراه خود كرد. نيرا با ماش ديسف ي از فروشنده؛ روزها

سختى ماشينش را بين دو ماشين پارك كرد و وارد ساختمان شد. گل ها   به

از پشت سرش باعث شد، با لبخند به    ييرا در دستش جابجا كرد؛ كه صدا

 عقب برگردد.

 ادته؟ ي! هنوز ديرز سف  يگلها-

انداخت و گل ها را در دستانش گذاشت   نيخودش را در آغوش نگ جانيه  با

نشسته  شيدر عسل ها يبيبرق عج يميدوست قد دنيكه از د  يو با چشمان

 بود گفت:

 . قيكه بشه فراموش كرد.. سالم رف  ستىين يزيتو چ -

خنده اى به سر داد و بازوى نارون را در دست گرفت و همراه و همگام   نگين

 خود كرد. 
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...واقعا  دمتيچقدر خوشحالم كه دوباره د  يدونيم بر درخت خودم. نمسال  -

 بود كه اين همه مدت خودت رو از همه قايم كردى.  ينامرد

  ن يكه سمت اتاق كار نگ  ي به چهره اش نشاند و در حال  ي اخم  مصنوع  نارون

 گفت:  رفتند؛يم

تا    ي دونينم- گذاشتن  خودم  حال  به  رو  من  نگين..همه  بودم  اذيت  چقدر 

 .ستمينبودم و ن ينينچ؛من اهل عقب نش يول  ننيشكستم رو بب

چادرش را دور شكم برآمده    نيگرفتند.نگ  ي جا  ي ادار  يها  يصندل  ي دو رو  هر

 اش، محكم كرد.

  نم يكرد. بگو بب  شهيم  كار يكه بودى..چ  يهست يتو هنوز هم همون كله شق  -

 مخت رو نزده؟  يكس

تنها و    شناخت،ي او را خوب م  نيى مستانه نارون در اتاق اكو شد. نگ  خنده

توانست با او    يكه نارون م  يدوست دوران دانشگاهش بود. تنها كس  نيبهتر

 حس رفاقت داشته باشد.

كله شق مخى واسه زدن نداره؛ نه خواهرِ؛ من هنوز همون    نيكه ا  ينيب  يم  -

 پسر؟   ايدختر   نميبودم كه هستم... تو بگو بب ينگليس

  نجا يا  ينگرانم. من برا  يلي...نارون خشهياز دست تو. ماه ديگه مشخص م  -

 . دميكم زحمت نكش

لب    يخم شد و دو دستانِ نگين را در دستش مخفى كرد و با دلگرم   نارون

 گشود.
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 نگران نباش اونچه كه به صالح باشه اتفاق مى افته. -

 او را دردمند كرد.  نيدردناك نگ  آه

يك ليوان   ديكه دارم. دكتر گفت حتى نبا  يفرصت  نيو آخر  نياول  نينارون ا-

 همه سال از دستش بدم.  ن يبعد از ا خواميجا به جا كنم؛نم

 ديايدستم بر باز    يرو از دست نميدى نگين...منم هر كار  يزيچ  چيتو ه  -

 كنم.مطمئن باش. ينم غ يدر

 تاتو شده اش را باز كرد.  يبه تبع از لحن مطمئن نارون گره ابروها نينگ

رو بسپارم به تو...بسه هر چقدر تو اون مطب فكستنى نفر   نجايخوام ا  يم  -

 . يدوم بود

  يها  نيكه حال جزو برتر  يكرد مركز  ي يكه خورد. اصال فكرش را نم  نارون

كه هنوز مشكالتش    يكند؛ آن هم زمان  مش يتقد  يدو دست  نگونهيشهر بود را ا

 كه از تعجب و گنگى كمى مى لرزيد گفت: شي پابرجا بود. با صدا

نگ- بد   نياما  هم  ها  انقدر  بودن   نفردوم  جديدِ؛  هاى  تجربه  از  پر  دكتر 

 يا نه! اميبرب بتونم از پسِ اينجا  دونمي ...من واقعا نمستين

پاسخ    يدست نارون گذاشت و با لحن مطمئن  يبار نگين بود كه دست رو  نيا

 داد. 

رو من كه نه   نينارون فقط شش ماه؛ فقط شش ماه منت بذار و قبول كن...ا-

به خدا اون قدر ها هم سخت    ؛ياياز پسش بر ب  يتونيكه م  ميبلكه همه مطمئن
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مركز رو فدا كنم. تازه جون گرفته.به جز تو هم به    نيا  تونمي...من نمستين

 اعتماد ندارم.باشه نارو ن؟  چكسيه

  ي بد  ي. در تنگناديكش  رونيب  نيمردد دستانش را از درون دستان نگ  نارون

مناسب است. او    تيموقع  نيدر ا  يدانست چه پاسخ  يقرار گرفته بود كه نم

م  ديبا نظر  در  را  جوانب  هول  گرفتي تمام  لبخند  ا.  مات  ي زده  لبان   ك يبه 

 خورده اش نشاند. 

 . انيتو ترسناكن...همشون مستقيم از آگاهى و دادگاه م ي ها سيالمصب ك-

 گفت: ي زد و به شوخ يهم به دنباله ى او لبخند نينگ

پس كيس هاى تو و دكتر خوبه؟يه مشت پولدار بى درد...بيا اينجا تا بفهمى  -

 اينجا كامال مى تونى ادا كنى. اوضاع از چه قراره؛رسالت رشته ات رو  

اوهو؛باشه بابا خر شدم...با خيال راحت برو استراحت؛ منم اينجا رو بهتر از  -

 خودت مى گردونم. 

خوشحالى در چشمانِ مشكى نگين؛ چشم هر بيننده اى را روشن مى    برق

كرد. با لبخند دندان نمايى خم شد و شيرينى خورى روى ميز را برداشت و  

 رفت.جلوى نارون گ

 دهنت رو شيرين كن رفيق بال.-

با اينكه دوست دارم دهنم با شيرينى نى نى خوشگل تو شيرين تر بشه اما  -

 نميشه از اين شكالت ها گذشت. 
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زنگ موبايلش توجه هر دو را به خود جلب كرد. مردد موبايلش را از    صداى

و زنگ  كيفش در آورد و با ديدن نام مجيد، رنگش پريد. دو روز پيش هم به ا

بود. هول شده   براى پاس شدن چك ها داده  را  امروز  او قولِ  بود ولى  زده 

 بلند شد.  لشتماس را قطع كرد؛ كه به ثانيه نكشيد دوباره صداى زنگ موباي

از اتاق    لش يهمراه موبا  ،يكوتاه  ديزد و با ببخش  نيرو به نگ  ي مصنوع  لبخند

 رفت. رونيب

 الو؟ -

 چكتون پاس نشد.  الو خانم دكتر!..امروز هم  كه -

م  ديمج  او وقت  يرا   رفت؛ي راست سر اصل مطلب م  ك ي   نگونهيا  يشناخت 

است و آماده چنگ انداختن به طرف مقابلش    دهيخودش رس  تيبه نها  يعني

 است. 

 ... ندهيچند روز آ نيطى هم نيحال شما آقا مجيد؟ بله اگر فرصت بد  -

از حد معمول بلند شده بود،    شيكه ب  ييحرفش را قطع كرد و با صدا  ديمج

 به بحث پرداخت. 

ا- قول  نيبا  حال  ي بد  شما  كردن  فردا  و  امروز  نم  ي و  آدم  مونه    ي واسه  

با خ  يكه...نشست ندار  ال يكنج خونه  مال    ن يا  ي راحت؛ خبر  كه  ساختمون 

ه ها، مصالح رانند  شناسنيشماست دردسرش واسه ماست. كارگران فقط منو م

  فم حر  گهيحرف خوردم كه د  نقدريها؛ همه و همه رو من آوار شدن...ا  يفروش

مادينم يه چيز...  الى  اجرا. شا  ي.  بزارم  رو  ما    كمي  ديخوام چكاتون  فكر  به 

 . ديفتيها ب چارهيبدبخت ب
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 الو؛ الو.  -

بود. سست    دهيفا  يلرزانش را نجوا كرد. اما ب  ي ها  "الو "بوق ممتد؛    يصدا  با

هرگز    ديشد. مج ره يخ ل يبه موبا ريپشت سرش تكيه زد و متح  وار ي شده به د

تا چك نم ا  ياو را به چند  اما  توسط    م يهوار ها و شكست حر  نيفروخت؛ 

تصور    دانزن  يها  لهيخودش را با پشت م  دياو را مطمئن كرد، كه با  د؛يمج

 كند. 

بود؛ نفس    ي است. حس تلخ  ن يدانست نگ  ياش نشست. م  شانه  ي رو  دستى

پا    يبرا  يآن هم وقت  مهينصفه و ن  يها  دنينفس كش زنده ماندن دست و 

 .يزنيم

 شده؟  ي چ -

  ي از كلمات در آن موج م   يكه چشمانش لشكر  يكرد و در حال  نيبه نگ  رو

 زد گفت:

 برم.  دياومده با شيبرام پ يكار هي زميعز  يچيه -

را جمع و جور كرد.    يو بساط خداحافظ  ديرا در آغوش كش  نيهولكى نگ  هول 

كه    "ديمج"اش شماره    يديشد، با تمام ناام  يهمانگونه كه از مركز خارج م

خودش    يبرا  دينواب تمام نشده حال با   يگرفت. ماجرا   يدر دسترس نبود را م 

  ن يير پاس  د دوباره بخواهد دوباره پيش حاج محمو  نكهيسگ و دو بزند. فكر ا

 كرد.  يم خي و دست دراز كند، مو به تنش س ندازديب

  ي و انرژ  يفيدانست چه كند. بالتكل  يرا به حركت درآورد. نم   نيماش  سرگردان

و پشت بند آن با حرص،    ديجو  يبدنش را م  يمثل خوره تمام سلولها  يمنف
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به او مهلت نداد؛    ديمشكوك را در مغزش اِكو  مى كرد. حاال كه مج  يعارق ها

گرفت.    يمهلت م  همنتظر اعالميه دادگاه مى شد. حداقلش بايد از دادگا  ديبا

 نفسش را با حرص فوت كرد. به جاى حل چاره به بعد از آن فكر مى كرد. 

                                      

ى اش كشيد. ليوان  حرص سرى تكان داد و هورت پر سر و صدايى از چاي  با

 را محكم روى ميز گذاشت و با همان لحن حرص زده اش گفت:

واهلل حاج بابا اين محله اى كه نارون توش داره ساختمون ميسازه از تگزاس  -

هم بدتره...اِع اِع؛ تو روز روشن اومدن من رو خفت كردن، ميگن كى تو رو  

 خودش جمع كرده. فرستاده...معلوم نيست اين دختر كى ها رو دور 

 محمود كالفه روى صندلى نشست.   حاج

چى ميگى پسر؟ چرا از اين شاخه به اون شاخه مى پرى؟چى دستگيرت شد  -

 دقيقا؟ 

چشمانش را به حاج محمود دوخت. چشمانى كه حاله اى كبود او را    محراب

 احاطه كرده بود. 

توش    هيچى؛ فقط اينكه وضع رستوران خيلي داغونه...آدم دلش نمى گيره-

 غذا بخوره. 

 محمود نگاه چپى به او انداخت.   حاج

رو - من  كه  همينقدر  نشد.  دستگيرم  هيچى  من؟  پدرِ  كنم  چيكار  خب 

 نشناختن شانس اوردم. 
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دلش به خودش مى خنديد كه چگونه مثل يك ترسوى عوضى با چهار    در

تهديد ساده؛ تمام آن اتفاقات را سعى مى كرد فراموش كند و به زبان نياورد.  

را   نام  مردك حاجى  آن  روز حالِ  بود يك  اما مطمئن  دانست چطور؛  نمى 

 بدجور خواهد گرفت.

 محمود سرى تكان داد و با خونسردي ذاتى اش گفت:  حاج

 از اولش هم بايد مى دونستم كه كارِ تو نيست.-

پوف كالفه اى كشيد و بى توجه به ويبره ى تماس موبايلش رو به    محراب 

 حاج محمود گفت:

 با اجازتون من برم...از نارون به ما هيچى نمى رسه حاج بابا. ياعلى. -

تمام  دفتر حاج محمود بيرون زد و تماس ستاره را قطع كرد. ستاره براى او    از 

شده بود. حداقلش حاال كه با يلدا به او خوش مى گذشت؛ ستاره از هميشه 

 برايش سهيل تر بود.

سوزوكى اش شد و يقه لباسش را باز كرد و نفس راحتى كشيد. با دست    سوار

 موهايش را باال داد و به سمت آپارتمان يلدا گاز داد. 

يد رنگ چشم دوخت.  آپارتمان يلدا نگه داشت و با تك بوقى به در سف  جلوى

دقيقه اى بعد ، يلدا خرامان خرامان با كفش هاى سفيد رنگ پاشنه ده سانتى 

 و موهاى هايالت شده ى جديدش؛ درون ماشين جاى گرفت. 

 سالم عزيزم. -

 با لبخند جوابش را داد.  محراب
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 سالم بر تو زيباى يكتا. خب كجا بريم؟ -

 اوممم...بريم خريد. -

اخت. خودش مى دانست يلدا علنا قصدِ پول كندن از او  ابرويى باال اند  محراب

را دارد؛ اين موضوع اين چند روزه؛ از رفتن به رستوران هاى گران قيمت و  

فرستادن شارژ و خريد هاى ناتمام، به او ثابت شده بود. اما خب...با اين حال  

كه هر كس قبولش    ستراضى بود. اين دقيقا مصداق همان رابطه ى متقابلي

 د.دار 

را در پاركينگ سيتى سنتر جا داد و هر دو خرامان خرامان واردش    ماشين

اولين مغازه مانتو   انتخاب يلدا بود. وارد  شدند. جاى گرانى بود؛ شايد چون 

فروشى كه شدند؛ دست يلدا روى مانتو كُتى، جلو باز سفيد رنگى نشست. اين  

 مدت متوجه شده بود؛ سفيد، رنگ مورد عالقه اوست. 

 شاهين ببين چقدر خوشگله.  واى-

 گوشه لبش را پايين كشيد و مردد گفت: محراب

 خوبه بد نيست.-

 بد نيست؟ شوخى نكن اين جنس و دوخت معركه است. -

توجه به محراب رو به فروشنده اى كه از ابتدا سرش در موبايلش فرو رفته    بى

 بود، گفت:

 ببخشيد خانم، ميشه از اين كارتون سايز من رو بدين؟ -

 فروشنده، به سختى از موبايلش دل كند و سمت آنها پا نهاد. دخترك
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البته...بهترين كارمون رو هم انتخاب كردين. اين رو ديروز چيديم...يك كار -

 خاصِ مزونى. 

خوش حال، از تعريف مانتويى كه انتخابش كرده بود؛ به سمت اتاق پرو    يلدا 

 رفت. محراب از موقيعت استفاده كرد و رو به فروشنده گفت:

 قيمت اون كارتون چقدر هست؟ -

 هفتصد و چهل و هشت تومانِ ناقابل.-

 "چهل و هشت تومانِ ناقابل"لبخند زروكى اى كه بيشتر به خاطر آن    محراب

يل فروشنده داد. هفتصد تومان، هفتاد درصد حقوق يك كارگر در  بود را تحو

 ماه بود. متفكر گوشه لبش را خاراند و نگاهش را به ويترين مغازه دوخت.

كه دست در جيب؛ در مغازه قدم مى زد. نگاهش روى زن چادرى    همانطور

د  كه، ويترين مغازه ها را دانه به دانه ديد مى زد، ميخ شد. رنگ از رويش پري

و با عرق سردى كه روى شقيقه اش نشسته بود؛ يك قدم عقب رفت و كالفه 

 زير لب زمزمه كرد. 

 اين اينجا چيكار مى كنه؛ اَه لعنتى. -

زده به سمت اتاق پرو رفت و ضربه هاى پى در پي اش را روى در از سر    هول

 گرفت.

 بيا بيرون يلدا. -

و نگاهش را به چهره نگران  متعجب با آن لنزهاى آبى اش؛ در را باز كرد  يلدا

 محراب دوخت.
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 چى شده شاهين. -

بايد سريع تر از اينجا بريم؛ يكى از آشناهامون اينجاست. ببينه من رو شر -

 ميشه. 

 و نگرانى محراب به يلدا هم صراحت كرد.  استرس 

 خيله خب باشه؛ اما اول اين رو بخريم بعد بريم. -

از تاسف،    محراب نگاه چپى به چهره ى مثال نگران يلدا انداخت و با سرى 

هول زده بدون هيچ چك و چانه اى؛ مبلغ را تمام و كمال پرداخت كرد و  

 جلوتر از يلدا، از مغازه بيرون زد. 

كنارش جاى گرفت كه همان لحظه؛ زن چادرى نگاهش به محراب افتاد.   يلدا 

نگاه   از گوشه چشم متوجه  يلدا  محراب كه  به سمت  با خشم  بود،  او شده 

 برگشت و با صداي نسبتا بلندى گفت: 

خانم اين چه وضع پوششه؟ به اين هم ميگن حجاب؟ تمام موهاتون رو بيرون  -

يه كشور اسالميه. گند زدين بهش؛   اينجا  انگار  نه  انگار  انداختين كه چى؟ 

 گند. 

از سيتى سنتر  چهره اى خشمگين، يلداى بت زده را جا گذاشت و با دو    با

بيرون زد. اصال دلش نمى خواست حال يلداى بيچاره اى كه هفتصد تومانِ 

ناقابل برايش آب خورد را درك كند. توى ماشين جا گرفت و به اقبال بدش  

 كه بايد مهناز خانم را جلوى راهش مى گذاشت، لعنت فرستاد.
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لب گفت و پايش   زبر  "به دركى "ى يلدا را گرفت اما با بوقِ اِشغالى او   شماره

را روى گاز گذاشت و آنجا را ترك كرد. با ويبره ى موبايلش و فكر اينكه يلدا  

 پشت  خط است، بدون نگاه كردن به اسم، فورا پاسخ داد. 

 الو ببين -

 نه شاهين تو ببين-

صداي ستاره اخم هايش در هم رفت و به بدشانسى امروزش براى بار هزارم    با

 ايمان آورد. 

ن امشب مياى تكليف من رو مشخص مى كنى...نه زنگ مى زنى  شاهين همي-

و نه تماس هاى من رو جواب ميدى؛ اصال معلوم هست تو چته؟ نه نه چرا  

 امشب؟همين االن آب دستته ميزارى زمين و مياى درِ خونمون.

 ابرويى باال انداخت.   محراب

 يه نفس غر مى زنى نميگى يهو تماس رو قطع كنم؟-

ش؛ ستاره بحث را كش نداد و با يك جمله تماس را قطع كرد  خالف انتظار   بر

 و محراب را در حال خودش رها كرد. 

 منتظرم؛ نياى واست گرون تموم ميشه.-

حرص به صفحه ى خاموش موبايل زل زد و او را با عصبانيت روى صندلى    با

شاگرد انداخت. يلدا تمام نشده، مهناز خانم جلويش سبز مى شد؛ مهناز خانم  

مونث هاى  تم از  او  هوفى كشيد.  پا مى كرد.  به  الم شنگه  نشده، ستاره  ام 

 زندگي اش هيچ شانسى نياورده بود و اين را مطمئن كه نه بلكه ايمان داشت. 



 

161 
 

را سمت خانه ستاره كج كرد و با خشم پايش را روى پدال گاز گذاشت.    راهش

بود و خود   تمام كرده  را خيلي وقت پيش  او ستاره  نداشت.  تكليفى  ستاره 

ستاره انگار نمى خواست اين موضوع را باور كند. هر چند به او حق مى داد،  

با شخص ديگر توانست  با ستاره داشت را هر گز نمى  شته  دا  ىرفتارى كه 

باشد. ستاره مهربان و آرام بود. اما خب...هيچ ويژگى مثبتى هميشه مطلوب  

 نمى ماندو يك روز دل آدم را بدطور مى زند.

موبايل    "سركوچتونم"كوچه خانه ستاره نگه داشت و با زدن پيامكى حاوى    سر

 را به جلوى رويش پرتاب كرد. 

بود و متعج   با از آرامشى كه  انگشتانش روى فرمان ماشين ضرب گرفته  ب 

ميان   در  شد.  خيره  رويش  به  رو  به  خورد  مى  قل  قل  وجودش  در  يكباره 

به   كمى  عواطف  اين جنگ  شايد  مى شد،  گونه سپرى  كه عالف  روزگارى 

زندگى اش تشنج مى داد. تشنجى كه از كف هاى باال نيامده اش، دل زده  

دش ايستاده  آينه ى روزگار عق مى زد؛ كه اينگونه در تقابل خو  همى شد و ب

است. صداي بهم خوردن در ماشين او را كمى از جا پراند. ستاره با اخم هاى  

 كيلو شده اش روى صندلى جا گرفت. 

 عليك سالم ستاره خانوم! -

 چپ چپ ستاره را تاب نياورد و رويش را با پوزخند به جلو سوق داد.  نگاه

 عليك...يعنى خوشم مياد آدم كه هيچ؛ كل دنيا به چپته.-

محراب كم كم تبديل به لبخند محوى شد؛ اما همچنان نگاهش را به    زخندپو

 رو به رو دوخته بود. 
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 مى شنوم. -

طلبكار ستاره باعث نشد، درجه اى هم حتى سرش را تكان داد و به او    صداي

 نيم نگاهى بى اندازد. 

نخير آقا شاهين، من مى شنوم...بگو ببينم سرت كجا گرم بود كه از يادت  -

 دم؟ رفته بو

 آرام نگاهش را به چهره سرخ ستاره كشاند.  آرام

از چى مى سوزى ستاره؟اين همه عصبانيت از كجات در اومده كه من بايد  -

تحمل كنم؟ خودت ميدونى كه شاهين تحملش كمه...حرفت رو بزن سرم  

 شلوغه كار دارم. 

ستاره از خشم روى هم مى لرزيد. از خونسردى شاهين؛ جانش  به لب    لبان

 ده بود. رسي

ميدونى شاهين از اين مى سوزم كه چرا فقط من بايد براى رابطمون جلز و  -

 ولز كنم و تو در كمال خونسردى من رو از سرت باز كنى؟

 پوف كالفه اى كشيد و بيخيال گفت:  شاهين

ستاره؛ تو واسه رابطه اى دارى جلز و زلز مى كنى كه خيلي وقته آتيشش -

 تازه يادت افتاد گُر بگيرى. خاموش شده، اما انگار تو 

تلخ ستاره باعث نشد سلولى از صورتش را تغيير بدهد و همچنان پوسته    لبخند

 ى شاهين بى رحم را حفظ كرده بود. 
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اما شاهين تو نمى تونى اينقدر راحت گُر گرفتن من رو ببينى و هيچ كارى  -

 نكنى.

گُر گرفت- نمى خواى خاموش بشى. من همون خاكستريم كه  تو  خودت  نِ 

 روش هيچ تاثيرى نداره...بيا تمومش كنيم؛ همين جا و همين ساعت. 

در    سكوت اينگونه  كه  داد  مى  او حق  به  ناراحتيش گذاشت.  پاى  را  ستاره 

سكوت ماشين به جست و جوى خودش باشد. شايد هم در جست و جوى  

 قطعه قطعه هاى شكسته وجودش. 

خاط- كنى.  تمومش  اينطور  تونى  نمى  تو  شاهين  راحتى  نه  اين  به  راتمون 

 فراموش نميشه.

سرى تكان داد و با صدايى كه از آرامش قبلى خودش خارج شده بود    شاهين

 و حال نيمچه حرصى در آن رخنه كرده بود، گفت: 

 مى تونم. ستاره من خيلى وقته فراموش كردم...تو هم همينكار رو كن.-

گردى كه از اشك    هاى ستاره و لبخند ناباورش را رد كرد و به چشمان   اخم 

 برق مى زد، چشم دوخت. 

 خيلي بى رحمى. من برات كم بودم؟ -

كالفه نگاهش را از غم ستاره گرفت و به رو به رو دوخت. در سكوت    شاهين

 به جاده خيره شد و ترجيح داد جواب ستاره را ندهد.

شاهين با توام...هه؛ باشه جناب بارانى،باش...مى خوام يه چيزى بهت بگم تا  -

 ق خاكستر هاى پودر شده ات؛ آتيش بگيره.عم
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با نفرت ستاره نزديك گوش شاهين شد و با صدايى كه لحن پيروزمندانه    لبان

 داشت، لب زد. 

 من حامله ام. -

آرام ستاره، پتك وار بر سرش كوبيده شد. آنقدر  ضربه اش كارى بود    صداي

كه حتى جرات چرخيدن و نگاه كردن به چهره ى پيروز مندانه ى ستاره را  

نداشت. بدنش خشك و آب گلويش ناپديد شده بود. با چشمانى كه از حد  

  ى معمول گشاد شده بود و رگه هاى حيرت؛ چشم هر بيننده اى را تسخير م

د؛ به سمت ستاره چرخيد و با صدايى لرزان كه به زور از بين لبانش خارج  كر

 شده بود، گفت: 

 هـا؟-

مطمئن و پيروزمندانه ى ستاره، نمكى شد روى تمام حيرت هايى كه   لبخند

 مغزش را زخم كرده بود. 

 جمله ام واضح است. چرا تعجب كردى عزيزم؟ -

د شده روى گلويش نشست.  ناخواسته باال آمد و با همان چشمان گشا  دستش

هواى ماشين داشت جانش را مى گرفت. صحنه هاى نا مفهوم مهمانى كم و  

 بيش جلوى چشمش رعد مى زدند.

هميشه مراقب بود. تمام اين چند سالِ شاهين بودنش؛ اجازه نداد روابطش   او

بيش از حد مجاز پيش برود كه شايد روزى اين جمله ى ننگين را بشنود. اگر  

 ود، جلوى ستاره و در ماشين بلند بلند هق مى زد. به او ب 
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 پوزخند ناباورى زد و با چهره اى سرخ شده به سختى گفت:  محراب

 پياده شو. -

نوبت ستاره بود كه تعجب كند. با ابروانى كه از زور تعجب باال پريده    اينبار

 بود؛ خنده ى ناباورى زد. 

 چى ميگى تو؟ ميگم من حامله ام. مى فهمى؟-

با مشت گره شده اش، محكم روى فرمان ماشين كوبيد و با خشم    محراب 

 فرياد كشيد.

 بهت ميگم پياده شو عوضى. -

داد محراب، ستاره از جايش پريد و حيرت زده از ماشين پياده شد. او تصور    با

ديگرى از عكس العمل محراب داشت. نه آنكه بدون هيچ حرف و سوالى او را  

به مشكىِ سوزوكى محراب بود كه ماشين به از ماشين بيرون كند. نگاهش  

 گذاشت.  اشدت از جا كنده  شد و دود به جا مانده را براى ستاره به ج

راه در سكوت رانندگى مى كرد. خون خونش را مى    محراب  در تمام طول 

خورد اما نمى دانست چگونه خودش را از  اين وضعيت رها كند و كمى به  

به بار  چند  حرص  با  برسد.  هاى    آرامش  عربده  و  كوبيد  ماشين  فرمان 

عصيانگرش را در فضاى كوچك ماشين رها كرد. آنقدر داد زد كه گلويش به 

 .فتادخارش ا

دقيقا زمانى بود كه نمى دانست به كدام ريسمان عالم چنگ بى اندازد.    االن 

لعنتى؛ كار به   بود و يك شب آن غفلت  او اين همه سال خود دار ومراقب 
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را محكم به بيرون فرستاد. شماره ى ستاره را گرفت و با  دستش داد. نفسش 

 گفتن ستاره فورا گفت: "الو"

 فردا ميام دنبالت. بايد سقطش كنى.-

 ستاره سوهانى شد روى اعصاب نداشته اش. صداي

 هه؛ به همين خيال باش. من قاتل نيستم آقا شاهين.-

قطع كردن تماس توسط ستاره، با خشم موبايل را كنار صندلى پرت كرد و    با

 با حرص زمزمه كرد. 

 دختره ى مزاحم؛ دارم واست.-

را به طرف پاتوق محسن كج كرد. او عالوه بر قرص هاى مكمل، مشكل    راهش 

گشاى تمام مشكالت زندگى بود. به قول بچه ها؛ آچار فرانسه اى بود كه در  

 . ايران مى زيست

                                      

 كف دست محكم توى سرش كوبيد و با حرص جمله قبليش را تكرار كرد.  با

ببين پسر خوب؛ اينجا واسه تو زن نداريم. يه آدرس بهت ميدم برو اونجا  -

 ازشون بگير. 

ريز خنده هاى خانم اكبرى و آقايى، باعث شد حرصش بيشتر شود.    صداي

رفته ى چند برابر بزرگ تر از خودش    مرد رو به رويش با كت و شلوار زوار در

 و با چهره اى نا مرتب، ادعاى زن گرفتن داشت؛ بدجور روى اعصابش بود.

 نمى خوام. من همين االن بايد زن بگيرم.-
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را با حرص به دهان كشيد و رو به خانم آقايى كه با خنده كش چادرش    لبش

 را روى سر تنظيم مى كرد، با صداي نسبتا بلندى گفت: 

 كى اين رو راه داده اينجا؟-

 آقايى نگاه خونسردش را به نارون دوخت.  خانم

واهلل اين هر هفته مياد كه زن بگيره...چند بار هم خواستيم در راه رضاى  -

 هاش كار كنيم منتهى خودش همكارى نكرد. خدا با

 نارون در حدقه چرخيد.  چشمان

 يا همين االن به من زن مى دين يا همه جا رو بهم مى ريزم.-

 حرص رو به خانم آقايى كرد. با

 كارى از دست شماها كه بر نمى يومد اين بايد بره پيش روانپزشك.-

 خطر كه نداره...همش هارت و پورته. -

 اكبرى، نزديك بود جيغ بكشد.حرف خانم  با

 اصال موضوع خطر نيست؛ ايشون نياز به درمان جدى دارن. -

 من زن مى خوام.خوشگل باشه. همين االن.-

متاسفش را از چهره ى خونسرد خانم اكبرى و آقايى گرفت و به مرد رو    نگاه

به رويش دوخت. مشكل او فراتر از چيزيست كه نشان مى دهد. اما بى خيالى  

نسردى آن دو همكارش؛ او را در گير تر كرده بود. سكوت و عادت در  و خو
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مقابل يك اتفاقِ اعصاب خورد كن، يعنى تسليم شدن و اين همان چيزى بود  

 كه خانم اكبرى و آقايى در مقابل اين مرد انجام دادند.

 اى كه در ذهنش آشكار شد؛ لبخند خونسردى زد و رو به مرد گفت:  بازجرقه

 خواى آره؟ زن مى -

 آره آره. همين االن. -

 را سمت خانم اكبرى و خانم آقايى نشانه گرفت و مطمئن گفت: دستش

اين دو تا مى خوان زنت بشن؛ هر كدومشون رو دوست دارى انتخاب كن و  -

 ببر.

نگاه به چهره هاى كپ كرده ى آن دو و چهره ى مرد رو به رويش؛    بدون

 بخند به سمت بيرون راه گرفت.كيف را از روى صندلى برداشت و با ل

 خب دخترا من بايد برم...خوش بگذره.-

آن مرد كه با آن دو صحبت مى كرد و هوار هاى خانم آقايى و اكبرى    صداى

باعث شد، لبخندى روى لبانش بنشيند. باالخره يكى بايد پيدا مى شد كه 

 بفهماند اين بيخيالى هميشه كار ساز نيست. مقابله الزم است.

چك هايى كه قرار است برگشت بخورد كم بود، حاال آدم هاى عجيب    استرس 

مركز به فشار روانى اش اضاف شده بودند. هر ثانيه منتظر بود تا برگه دادگاه 

به  دستش برسد يا مجيد با يك مامور هر آن جلويش سبز شود و با پوزخند  

 "باالخره گير افتادي خانم دكتر "بگويد  
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بزرگ و بزرگتر مى شدند و او نمى فهميد اين ترس  ذهنش هر روز    هيوالهاى

هيوال گونه چرا نفسش را قطع مى كند؟ در حالى كه خيلي وقت است جانى  

 ندارد. 

را نگه داشت و با غم به ساختمان نيمه كاره اى كه    نيرستوران ماش   نزديك 

در سكوت جلوه گر بود، چشم دوخت. ديگر نه كارگرى مشغول كار بود و نه  

غول دستور دادن. او بود و خيابانى كه ساختمان رويايش را در  مجيدى مش

  ش، آغوش خود بى منت؛ كشيده بود. آهى كشيد و بر خالف خواسته ى عقل

گوش به فرمان دل؛ راهش را به سمت رستوران كج كرد. داخل رستوران شد  

 و با ديدن فضاى خالى از مشترى؛ غمش بيشتر روى دلش خانه كرد.

خل  آقا كه  يك  رحمان  و  كرد  استفاده  فرصت  از  ديد  مى  را  رستوران  وتى 

مرخصى بلند و باال از نارون به جيب زد. و با خانواده اش بعد از سالها راهى  

مشهد مقدس شد. روى يكى از صندلى ها نشست و همانگونه كه عماد را صدا  

 كرد سرش را روى ميز گذاشت. 

ى نيمكت مدرسه  دست روى ميز ضرب گرفت و مثل دانش آموزى كه رو  با

 خيال خوابيدن دارد؛ چشمانش را بست. شديدا به آرامش نياز داشت. 

 قدم هاى عماد كه آرام آرام به او نزديك مى شد؛ لب باز كرد. با

 عماد يه چايى بيار؛ خيلي خسته ام.-

و ساكن بودن قدم ها باعث شد؛ همانگونه كه سرش را در حلقه ى    سكوت 

دستانش روى ميز پنهان كرده بود را كمى باال بياور و با همان چشمان بسته  
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بوى عطر سرد و اعصاب خورد كنى كه ازش متنفر بود را به مشامش بفرستد. 

 شد.  خيرهفورا سرش را بلند كرد و با چشمانى گرد شده به مرد رو به رويش 

 سالم خانم بارانى..چرا خسته؟ -

و    نگاه خسته  ى  چهره  روى  را  اش  يخى  نقاب  و  كرد  عوض  رنگ  نارون 

مضطربش گذاشت. بادى به غبغبه انداخت و با غرور مخصوص خودش؛ جدى  

 گفت: 

 امرتون؟ -

كمى جلوتر آمد و روى صندلى جلوى نارون جا گرفت. كت سورمه اى    مرد

 بخندمرموزى، ابرو باال انداخت. اش را مرتب كرد و با نيمچه ل

 يه طورى رفتار نكن انگار من رو نمى شناسى...منم عاشق پيشه ات. -

پيشه اى كه به تمسخر ادا شده بود؛ تيرى شد در گلوى نارون. اما او    عاشق 

قوى تر از اين حرف ها بود كه از چهره يخى و جدى اش كوتاه بيايد و خودش  

 را مضحكه چنگيز الماسى كند.

 ادم نمياد بهتون اجازه دادم كه اول شخص حرفاتون باشم جناب الماسى. ي-

 ولى من يادت ميارم خانم بارانى...آ آ نارون جان. -

نارون كه روى پايش بود، آرام آرام مشت شد. باالخره اين مگس وز    دست

وزى اين روزها از نقشِ فرهاد گونه اش بيرون كشيد و چهره ى كريه روباهي  

 يح گذاشت.اش را به تشر

 اومدم كه سنگ هام رو باهات وا بكنم.-
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 كمى سرش را جلوتر بود و چشمان سبزش را به عسل نارون دوخت.  چنگيز

 من اون ساختمون رو مى خوام. -

طاقت نياورد و از سنگ هاى چهره اش پايين رفت و نيشخند بلند و   نارون

 بااليى نثار چنگيز كرد. با لبخند طعنه دارش ابرويى باال انداخت و گفت:

به  - رو چه  تو  ساختمونه؛وگرنه  اون  دنبالِ  ميدونستم چشمت  هم  اولش  از 

 من...لقمه بزرگتر از دهنت برداشتى چنگـيـز المـاسى. 

ا كشيده و با تمسخر ادا كرد تا زهرى باشد در گلوى خفقان  الماسى ر چنگيز

گرفته ى خودش. از همان اول هم به عاشقانه هاى چنگيز مشكوك بود. او  

هيچ جوره به چشمان چمنى از راه رسيده ى او اعتماد نداشت. زمانى فهميد  

دور و    راكه تمام شك هايش بى دليل نبودند كه آقاي خجسته؛ وقتى چنگيز  

همان  اطراف  چنگيز  فهميد  او  و  داد  نارون  به  اى  جدى  تذكر  ديد؛  را  ش 

بازيگريست كه از راه احساس و گول زدن، قصد گرفتن جايزه اسكار زندگى  

 اش را دارد. 

من جلوتر از تو خريدار اون ساختمون بودم؛ نمى دونم چه سر و سِرى با  -

شده؛تا اينجا  خجسته داشتى كه اون رو فروخت به تو...ولى خب هنوز هم دير ن

 كه باال اومده...هزينه ساخت و سازت رو اضافه مى كنم رو قيمت ملك، هوم؟ 

نفس عميقى كشيد و بى توجه به اشتياق و برق نگاه الماسى؛ نگاهش    كالفه

را سمت آشپز خانه و عمادى كه بين چهارچوب آن دو را نگاه مى كرد، دوخت.  

يغه چنگيز بى اندازد، زير  بدون آنكه نگاهش را سمت صورت منتظر و شيش ت

 لب زمزمه كرد. 
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 برو بيرون. -

خنده ى عصبى الماسى روى سرش سورتمه كشيد. با غيض نگاهش    صداى

 را به چهره ى او دوخت و با پوزخند نظاره گر ديوانگى او شد.

 خانم نارون بارانى، تو حق ندارى با چنگيز الماسى اينطور صحبت كنى. -

 ب برد.تمسخر نيم رخش را به عق با

 كى مى خواد اين حق رو بهم بده؟تو؟ -

 ادا شده بود، داغ چنگيز را بيشتر كرد.   "تو "نارون كه قبل از  نيشخند

 يا اون ساختمون رو بهم مى فروشى يا ميرى زندان. -

 تيز نگاهش كرد و با نفرت گفت: نارون

 پس با مجيد همدستى آره؟ هه؛ حدس مي زدم. -

يعنى  - خريدم.  رو  هات  چك  مشامت آره؛  به  زندان  هاى  ميله  بوى  هنوز 

 نرسيده؟

 بوى كثافتِ تو نمى زارم بوى ديگه اى به مشامم برسه...برو بيرون.-

 چنگيز گِرد شد.  چشمان

برات مهم نيست من چك ها رو بزارم اجرا و هيچ جوره رضايت ندم و آخرش  -

 هم بيوفتى تو هلفدونى ؛ آب خنك بخورى، واسه يه لج و لجبازى؟
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از جايش بلند شد و با دو دستش محكم روى ميز كوبيد. ديگر نمى    نارون

انداخت و فرياد   توانست، خود دار وخونسرد باشد. صدايش را پس كله اش 

 كشيد. 

 اون لج و لجبازى كه ازش دم مى زنى، عمر من پاش رفته...پس برو بيرون! -

 گفت: متقابال از جايش بلند شد و با عصبانيت كنترل شده اى چنگيز

 من راه جلوى پاهات گذاشتم؛ اين خودتى كه دوست دارى به بن بست برسى. -

نارون؛ به تعجب و عصبانيت الماسى افزود. فكرش را نمى كرد آن دختر    فرياد

سر تقِ نارون نام با او لجبازى كند و هيچ جوره با هيچ تهديدى از خر شيطان  

 پايين نيايد.

 برو بيرون چنگيـز الماسى. -

يك قدم عقب رفت و نارون با خشم قدم هايش را تا نزديك در روى    چنگيز

جاى پاى چنگيز حك كرد. ديگر طاقت نداشت؛ جنون و عصيان به تك تك 

انتخاب كرد.   براى معامله  را  بدموقعى  الماسى  بود.  نفوذ كرده  سلول هايش 

  سد، دقيقا زمانى كه نارون حس مى كرد؛ خواه نا خواه دارد به آخر خط مى ر

 ر و كله ى مگسِ الماسى پيدا شد. س

با غيظ و اخم؛ چرخيد تا از در خارج شود كه شانه اش به سنگىِ شانه    چنگيز

ى مردى كه مى خواست وارد شود برخورد كرد. بدون توجه به نارون، نيم 

رخش را سمت نارون چرخاند و حرف آخرى كه به جاى خداحافظي از دهانش  

 كوبيد.بيرون آمد را رو به خشم نارون 
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تو لياقت ندارى اينجا باشى؛ پس از االن خودت رو پشت ميله هاى زندان  -

 تصور كن. 

 با خشم نارون از غيب شدن الماسى روى چهره ى حاجى نشست. نگاه

عصبانيت و حرارتى كه از گوش هايش باال آمده بود، سست شده خودش را   با

بسته بود؛ ماتم زده   سمت صندلى رساند و با بغضى كه بى اجازه راه گلويش را

به رو به رويش خيره شد. اصال برايش مهم نبود آن مرد حاجى نامى كه گوشه  

از كجا پيدا شده    و سالن متفكر و آرام به او زل زده است؛ سر و كله اش يك ه

بود و يا آن عمادى كه مابين آشپزخانه مو به موى مكالمه او و الماسى را رصد  

است. او فقط ذره اى آرامش مى خواست.    مى كرد؛ چه چيز هايى فهميده

 چيزِ زيادى نبود اما براي حال اين روزهايش؛ بدجورى ناياب است.

بر    سرش براي تسلط  و نفس هاى عميقِ پى در پى  بود  با دست گرفته  را 

خودش مى كشيد. صداي قدم هايى كه با بوى آشناي چند ميليونى؛ تا نزديك  

باعث نشد كه   بود؛  بلند كند. حاجى دكمه وسط  ميز ريتم گرفته  را  سرش 

كتش را باز كرد و در يك حركت سريع، صندلى را عقب كشيد و رو به روى  

 جا گرفت. ارونن

و جعبه سيگارش را روى ميز گذاشت كه نارون از موضع خودش كوتاه    فندك

 آمد و نگاهش را به حاجى اى كه بى موقع سر و كله اش پيدا شده بود، دوخت. 

 امروز مى برم.عماد رو  -

 نارون لحظه اى گرد شد و با صداى متعجبش گفت: چشمان

 چى؟ -
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 يكتاى ابروان پر پشت و مردانه اش را باال انداخت و خونسرد گفت: حاجى

 دوستش به هوش اومده؛ ديگه نياز نيست اينجا بمونه.-

 را به نارون نزديك كرد و با صداي آرام ترى ادامه داد:   سرش

 ه كارگر دارى واست رديفش مى كنم.البته اگر نياز ب-

متفكرانه نگاهش را به چهره او دوخت. از ابروان پر پشتى كه با مردمك   نارون

سياه، جذبه ى خاصى ايجاد مى كرد، گذشت و به جعبه خوشرنگ و زيباى  

 سيگارهايش چشم دوخت. 

 اين همه لطف به من دليل خاصى داره؟-

 داد.  جدى حاجى، بى وقفه پاسخ سوالش را صداي

 آره عاشقت شدم. -

نارون به يكباره از جعبه فلزى سيگار روى چهره ى جدى حاجى نشست.    سر

مطمئن بود صداي مهره هاى گردنش به گوش او هم رسيده است. يك لحظه  

نفس در سينه اش حبس شد و با چشمانى كه حسابي درشت شده بود؛ حيرت  

 زده گفت:

 شوخى مى كنى؟-

اش را به صندلى داد و همانگونه كه نخى از سيگار باريكش را از جعبه    تكيه

فلزى بيرون مى كشيد؛ با جديتى كه ته مايه ى بي خيالى در آن وجود داشت  

 گفت: 

 شك نكن. -
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شوخى كردن هاى اين مرد در قالب همان پوسته ى بى روحش بود. اگر    حتى

اينگونه ج دى بودنش را حفظ  قرار بود در همه ى موقعيت هاى زندگيش؛ 

. نفس نارون  "بيچاره زن و بچه اش"كند، فقط مى توانست با خودش بگويد

 به حالت عادى اش برگشت و از چهره ى متعجب خود كوتاه آمد.

ببين حاجى من در موقعيتى نيستم كه بخوام شوخى هاى اطرافم رو تحمل  -

 كنم. 

 را تا جلوى چانه اش باال آورد و ادامه داد:  دستش

 ين جام رسيده.به ا-

تيك بلند جرقه ى فندك، نقطه اى شد براى پايان جمله اش. سيگار    صداي

 را بين دو انگشتش گرفت و از ميز دور كرد.

 به عماد گفتم، بند و بساطش رو جمع كنه و بره خونه.-

جايش بلند شد و همانگونه كه جعبه فلزى و فندك را درون جيب شلوارش    از 

 قرار مى داد، گفت:

من ميگن حاجى؛ نه واس خاطر اينكه هفت بار دور كعبه چرخيدم و به  به  -

شيطانى كه نيست سنگ زدم،نه...واس خاطر اينكه مكه نرفته؛ غيرت به خرج  

ميدم و دست هر با مرامش رو ميگيرم...بامرام بودى دمت گرم. كمك خواستى؛  

 شمارم رو دارى، يه تماس، يه عليك و تمام. يا على. 

درب  از ج  ناخواسته تا  را  متفكر حاجى  بدون هيچ حرفى،  و  بلند شد  ايش 

خروجى همراهى كرد و وقتى قدم هاى حاجى را تا درب لندكروز مشكى رنگ  
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پر ابهت تعقيب كرد، نزديك بود از اين همه ثروتى كه در بدنه ماشين نشسته 

 است، حيرت زده شود.

ريسمان حاجى  در سالن رستوران قدم زد. هيچ ريسمانى نزديك تر از    متفكر

با  كه  همانگونه  و  گزيد  را  لبش  با حرص  ديد.  نمى  روى خودش  به  رو  در 

چشمان ريز شده؛ محيط كوچك و درب و داغان رستوران را از نظر مى گذراند  

تا    اند به اين فكر كرد كه اگر حاجى را در كنار خودش داشته باشد؛ مى تو

فكر شارالتانه اى كه به    كجاها باال برود. سرش را تكان داد و متعجب از اين

 يكباره در مغزش جوالن داد از ديوار كناره گرفت.

عطر چند ميليونى حاجى را با يك نفس عميق به ريه هايش فرستاد و    بوى

براى اولين بار در عمرش به خود حق مى داد، اگر كمى از زنانه هايش استفاده  

ر چند ناعادالنه...اما  كند و به آنچه كه مى خواهد برسد. هرچند شارالتانه و ه

از آن بود كه به قوانين حاكم بر چهارچو پايبند    ب او خسته تر  زندگى اش 

 باشد. رهايى الزم بود. اين بند خيلي وقت است كپك زده است.

                                      

 قهوه اش را محكم روى ميز كوبيد و با صداي عصبي اش گفت:  فنجان

محسن من اصال يادم نمياد كارى كرده باشم، بعد بِر و بِر به من نگاه مى  -

 كنه و ميگه حامله ام...آخه انصافه؟ حال نكرده و جرم افتاده؟

 كه حسابى شيك نوتالى مفت و مجانى به او چسبيده بود، پاسخ داد:   محسن

انصاف نيست جونِ تو...اما نگران نباش، دو تومن بزن به حسابم؛  نه داداش  -

 آدرس بهت ميدم كه از شرش خالص بشى.
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 ى محراب سرخ شد.  چهره

آخه  - ديگه.  بكن  پول  ما هم  دماغِ  موى  از  بيا  آدرس؟  يه  واسه  ميليون  دو 

 المصب مرامت كجا رفته؟

شدنش به گوش  بلند و باال از شيكش را كشيد كه صداي ناهنجار تمام    هورت

 رسيد.

جونِ تو كه نه، جونِ خودم دارم خطر مى كنم. يعنى ارزش جون و ريسك  -

 ما دو ميليون نيست؟

 را در حدقه چرخاند وبا حرص پاسخ داد.  چشمانش

 با اينكه خيلي الشى بازيه ولى مى زنم به حسابت...بده اون آدرس رو. -

 به تايپ كرد.  موبايلش را از روى ميز برداشت و بيخيال شروع محسن

 داش شماره و آدرس رو فرستادم واست؛ حتما بهش بگو كه من فرستادمت...-

 زحمت اسكرين پرداخت دوميليونى رو از تو واتس بفرست برام.  بى

بى توجه به او آدرس را از نظر گذراند و از جايش بلند شد و به محسنى   محراب

 كه گفت: 

 پس صورت حساب چى؟ -

نداد و با بيشترين سرعتى كه از خودش سراغ داشت از آن كافه لعنتى    اهميتى

 بيرون زد. سوار ماشينش شد و راه خانه ى ستاره را در پيش گرفت.
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تماس ستاره را گرفت. با سومين بوق  كوچه خانه آنها پارك كرد و شماره  سر

 صداي الوى ستاره در گوشش پيچيد.

 سركوچتونم؛ يا مياى يا ميام. -

مهلت به اعتراض و حرف ديگرى به منظور تالفى تماس را قطع كرد و    بدون

با حرص كمربند ايمنى ماشين را از خودش باز كرد. نفس پر حرص و كالفه  

ته اش؛ موزيك ماشين را پلى كرد.  اى كشيد و بى توجه به حال بد و گرف 

باز شدن در و متقابل آن حضور ستاره رنگ و بوى ديگرى به حال   صداي 

 اش داد.  گرفته

 سالم...تصميمت چيه شاهين؟-

 سمت او چرخيد و عسل چشمانش را به گردىِ چشمان ستاره دوخت.   محراب

 ميريم كه تمومش كنيم. -

 شين پخش شد.بزرگ شده ستاره و حيرت صدايش در ما چشمان

 تمومش كنيم؟ تو همچين آدمى بودى شاهين؟ يه قاتل؟-

نمى  - ماهم  و  نشده  تشكيل  هنوز  بچه  اون  نيست.  قتلى  هيچ  ستاره  ببين 

 خوايمش؛ چطور حاضرى بچه اى رو بزرگ كنى كه پدر نداره؟

 مصنوعى ستاره جمله اش را قطع كرد. خنده

فرستادنش. خيلي بى غيرتى كه نمى  پدر نداره؟ نكنه فكر كردى لك لك ها  -

 خواى مسئوليت كارى كه انجام دادى رو به عهده بگيرى. 
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تكانى خورد. حرف هاى ستاره، سوزن سوزن در بدنش فرو آمدند. او   محراب

 نمى خواست آن كثافتى كه ستاره تشبيه اش كرده بود، باشد.

 راه حل تو چيه؟-

 رفى كه زده بود، پشيمان كرد. پيروزى در چشمان ستاره؛ او را از هر ح برق

 ازدواج كنيم.-

كمى او را نگاه كرد سپس برگشت و خونسرد پايش را روى پدال گاز    محراب

گذاشت و با تمام توانش از آنجا دور شد. بى توجه به صداي ترسيده ستاره به 

 راهش ادامه داد. 

 دارى كجا ميرى؟ با توام شاهين! -

 ميريم كه تمومش كنيم. -

تاره اعصابش را متشنج كرد. او از صداي جيغ هاى بنفش بيزار  جيغ س  صداي

 بود. 

اگه - دار...به واهلل قسم شاهين  نگهه  بهت ميگم  رو عوضى،  دار ماشين  نگه 

 دست كسى به من يا بچه ام بخوره؛ خودم رو آتيش مى زنم. 

به لحظه از سرعت ماشين كم كرد. محراب در ناچارى بدى گرفتار بود   لحظه

پيش را بلد بود و نه پس. آنقدر فرمان ماشين را در مشتش فشرده  كه نه راه 

 بود كه رنگ دستهايش به سفيدي مى زد.

 برت مى گردونم خونه.-



 

181 
 

نفس آسوده ستاره در ماشين پخش شد و در پىِ آن زمزمه ى آهسته   صداي

 ى محراب به گوش رسيد.

 آخه با تو چيكار كنم ستاره.-

را در همان جاى قبلى نگهه داشت. ستاره به سمت او چرخيد و جدى    ماشين

 گفت: 

اگر تصميم گرفتى كه من و بچه ات رو بخواى اونوقت بيا دنبالم در غير اين  -

 صورت به داداشم خبر ميدم كه مزاحمم شدى. خداحافظ. 

كه رفت با خشم از آنجا دور شد و راه خانه را در پيش گرفت. همينش    ستاره

بود كه او را با داداشش تهديد كند. مضحك بود. هيچ وقت فكرش را    مانده

برايش چاله درست   اينگونه در زندگى  آرام و مهربانش  نمى كرد كه ستاره 

بلد نبود.    ا كند. او هميشه تابع حرف محراب بود و سركشى و بى پروا بودن ر

نست  ستاره اى كه االن عين بختك در روزگارش ظهور كرده است را نمى توا

 باور كند.

را در حياط خانه پارك كرد و با چهره ى خسته و كالفه اش وارد خانه    ماشين

 شد.

 ياهلل. -

كه در خانه پيچيد، طاهره خانم شتابان با ليوانى آب خنك به سمتش    صدايش

 آمد.

 سالم گل پسرم. خسته نباشى. بيا مادر، بخور خستگيت در بره.-
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ن را گرفت و يك نفس سر كشيد، تا شايد  زير لبى زمزمه كرد و ليوا  "ممنون "

 آبى باشد بر روى آتش اين روزهايش. 

 يا حسين. دستت درد نكنه مادر. -

 نوش جونت.-

 خانم همانطور كه سمت آشپزخانه مى رفت، بلند گفت.  طاهره

 راستى خانواده حاج قربان زنگ زدند، قراره بيان واسه نشون مهديه.-

ت و با چهره اى مخلوط از خشم و تعجب  با دو به سمت آشپزخانه رف  محراب 

 گفت: 

 غلط كردن. -

 خانم تيز به سمتش برگشت.  طاهره

وا مادر اين چه طرز حرف زدنه؟ مگه دارن خالف مى كنند؟ پسره راضى،  -

 مهديه راضى. چيكار داريم به ناراضى؟ 

 با دو قدم بلند خودش را به طاهره خانم رساند. محراب

 يعنى مهديه راضيه؟-

 كه راضيه!...مى خواى از خودش بپرس تو اتاقشه. معلومه-

بدون هيچ حرفى، با قدم هاى كوتاه و كمرى خم شده به سمت اتاقش    محراب

رفت. به بن بست رسيده بود كه هيچ راه فرعى قبل از آن وجود نداشت. خسته  

بود. درمانده و ناچار. انگار تمام كائنات دست به دست هم داده بودند تا او را  
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كنفره كنج اتاقش  ي  تختزمين بزنند و از خوشىِ باد آورده بيرون بكشند. روى  

 دراز كشيد و دستش را زير سر گذاشت. چشمانش را به سقف اتاقش دوخت.

پيامك موبايلش او را از فكر بيرون آورد. موبايل را از جيب خارج كرد    صداي

و با ديدن نام يلدا، بدون نگاه كردن به آن؛ موبايل را گوشه اى از اتاق انداخت  

 و شتابان از روى تخت پايين آمد. 

غريبي داشت، نياز شديد قدم زدن و تنهايى را در خودش حس مى كرد.    الح

اصال اين تاريكى شب تا بنِ جانش رسوب كرده بود و قدم زدن تنها راهى بود  

كه مى توانست آن رسوب ها را از خودش رها سازد. بدون آنكه به كسى خبر 

 .شيدكبدهد از خانه بيرون زد و در جاده؛ دستى به موهاى آشفته اش 

هاى چروك و چهره ى خسته و غمگين اش او را بيچاره ترين مرد در    لباس

دلِ شب مى كرد. دست در جيب كرد و سرش را باال گرفت و چشمانش را با  

يك نفس عميق به چشمك ستاره ها دوخت. پوزخندى زد و با آهى به بخت  

 بدش لعنت فرستاد. 

رفت؛ نفس در سينه اش  حس اينكه كسى از پشت سر محكم او را در بر گ  با

حبس شد. سردى چاقو را كه روى گردنش حس كرد مطمئن بود تا مرز سكته 

رفته است. بوى عرق و كثافت از پشت سرش با ترس او قاطى شده بود. با  

نفسى حبس شده، ساكن ايستاده بود كه صداى خش دار كنار گوشش؛ او را  

 كرد.  شيارهو

گ پاره مى كنم. فهميدى خوشگل  تكون بخورى شاهرگت رو عينِ هو شيلن-

 پسر؟ 



 

184 
 

آن كه از ترس قطرات عرق را روى شقيقه و پشت گردنش حس مى كرد،    با

 اما شتابان گفت:

 خيله خب باشه. چى از جونم مى خواى؟-

كلفت شده و خش دار پشت سرش او را مطمئن كرد كه در اين شبِ    صداى

 پر از خوش شانسى؛ گير يك دزد خيابانى افتاده است. 

 ساعت،موبايل،كيف پول. ياهلل ياهلل؛ بجنب پسر. -

هول هولكى ساعتش را از دست خارج كرد و كيف پول و ساعت را    محراب

 باال گرفت و همانگونه گفت: 

 موبايلم همراهم نيست.-

از پشت سر، از دستش كشيده شد؛ هنوز تيزىِ چاقو كنار گردنش را    وسايل

رارت ترس را خاموش كند. دستى  حس مى كرد. سرد بود اما نه آنقدرى كه ح

محكم روى جيب هاى خالى اش ضربه زد. صداى برخورد دستكش هاى چرم  

با جيب هاى خالى محراب؛ تضاد ترسناكى در سكوت خيابان بى عابر نشانده  

 . بود

از مطمئن شدن از خالى بودن جيب هاى محراب آهسته كنار گوشش    بعد

 لب زد. 

 دقيقه حق ندارى برگردى. افتاد؟ چاقو رو بر مى دارم اما تا پنج-

چاقو آرام،آرام از كنار گردنش كنار رفت و نفس حبس شده ى لرزان    تيزى

محراب رها شد. صداي كوبش قدم هاى پشت سرش با صداى كوبش قلبش  
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هماهنگ بود. طاقت نياورد و با حرص چرخيد و طى يك حركت غير قابل  

ن دزد  آن  دنبال  به  دويدن  به  شروع  بينى؛  كه  پيش  دانست  مى  كرد.  امرد 

يك دزد مسلح كار غير منطقي و ترسناكى است اما آنقدر حرص    بالدويدن، دن

 و خشم درونش جمع شده بود كه به منطق ماجرا توجه اى نمى كرد. 

سرش را كمى كج كرد و با ديدن محرابى كه با دو در دل شب به سمتش    دزد 

خلوت با گرگم به هواى  در حال دويدن است، به سرعتش شتاب داد. خيابان  

آنها، ديگر خلوت به نظر نمى رسيد. با آنكه ته گلويش خشك شده بود اما  

دارد كه    گهيك قدم مانده به آن دزد خيابانى؛ دستش را دراز كرد  تا او را ن 

كاله دزد در دستش جا گرفت. محراب با چشمانى گشاد شده، نگاهش را به  

 فرد رو به رويش دوخت.

بود اما اتفاقى است كه افتاده. با ابروانى كه از تعجب باال پريده    قابل باور  غير

 بود به موهاى بلندِ مواج دار او خيره شد.

 تو دخترى؟ -

قاب    در را  اى  او كه چشمانِ سبز كشيده  بلندى موهاى  فقط  تاريكى شب 

گرفته بود، مشخص شد. دختر كمى جلوتر آمد و با زانو، بين پاهاى محراب  

 رين سرعتى كه از خودش سراغ داشت آنجا را ترك كرد. كوبيد و با آخ 

فريادى از درد به سر داد كه ديوار هاى خيابان را به لرزه در آورد.    محراب 

هماهنگونه كه با كاله درون دستش از درد خم شده بود؛ نفس هاى پى در  

پى و عميقى مى كشيد. سرش را باال گرفت و با عسلى كه به خون نشسته 

 اى خيابان لعنتى چشم دوخت.بود به انته
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آن قد بلند طورى خم شده بود كه اگر رهگذرى او را مى ديد بى شك تا    با

سالها او را مضحكه خاص و عام مى كرد. با چشمان سرخ شده اش به سياهى  

شبى كه از انتهاى خيابان باال آمده بود؛ چشم دوخت. چهره ى دخترك دزد  

به چشمان كشيده و سبز رنگش  جلوى چشمش رنگ گرفت. نزديكتر آمد.  

آن  رسيد جاى  به  ستاره  ى  تيره  چشمان  كه  نزديك  آنقدر  آمد؛  نزديكتر   .

را   اتصالى چشم ها  مردمك چمنى؛ در مغزش پوزخند زد. عمال در مغزش 

نا   با جيغ بنفش، جمله هاى  حس مى كرد و در آخر صداى ستاره اى كه 

 مفهومى را از سد خونى مغزش رد كرد. 

 .بچه ات رو مى خواى بكشى؟ تو قاتلى..-

 بى مسئوليت...بى غيرت-

 چقدر بى رحم شدى شاهين...شاهين؟محــراب.-

دستانش را روى سر گذاشت و با سر درد جان سوزى عمال روى زمين زانو    دو

زد. صداى ستاره در مغزش ريتم گرفته بود و هيج جوره قصد عقب نشينى  

 نداشت.

 بايد ازدواج كنيم.-

محكمى به شقيقه اش زد كه صداي ستاره در سرش محو شد. گرمى    مشت

دستان گوشت آلودى كه روى شانه اش نشست و بعد از آن صداى ترسيده  

 حاج بابا، باعث شد به حال خودش باز گردد. 

 اينجا چى كار مى كنى محراب؟ -
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  رخش را باال گرفت و به حاج بابايى كه با زير شلوارى چهار خانه، هراسان   نيم

به او چشم دوخته بود؛ خيره شد. لبش را از درون گزيد تا نگويد محرابى كه  

از او ساخته بود؛ روى شاهين باال آورده است. لب گزيد تا نگويد، از آن درون  

گرف  شكل  چگونه  محمود  حاج  دستان  با  كه  اى  منفذ   تهمايه  در  كه  است 

و نگفت؛ او محرابى  هايش، شاهين به او پوزخند مى زند. نگفت. آنقدر لب گزيد  

 هست كه نطفه شاهين را در خودش پرورانده.

كپ خاكسترى را جلوى چشم حاج بابا گرفت و تنها با صداي خش دارى    كاله

 گفت. 

 دزد بهم زد. -

                                      

خودمان كه نمى توانيم فرار كنيم، گاهى وقت ها الزم است آن قسمت هاى    از

ه و جزئى از پوست و گوشتمان شده  ممنوعه اى كه در وجودمان تار انداخت

 است را بيرون بريزيم. اينقدر احساسات را گردن زدن هم خوب نيست.

ساختمان سه طبقه جلويش خيره شد و با دستانى كه بى حال دو طرفش،    به

با نفس  و  زد  پلكى  داد.  را روى شانه اش جا  بود؛ كيفش  افتاده  وار  تسليم 

مك چشمانش روى نماى ساختمان  عميقي به خودش مسلط شد. دوباره مرد

 كه جزئى از آن را اسم دهان پر كنش تشكيل مى داد، انداخت.

 "شركت بازرگانى واردات و صادرات پرتوى نوين)شعبه مركزى("
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را مطمئن باال گرفت و با اميد يكباره اى كه به دلش نشست، قدم هاى    سرش

محكمش را برداشت. رو به نگهبانى نيم نگاه كوتاهى انداخت و با خونسردى  

 را لمس كرد.   "سوم "وارد آسانسور شد. انگشتان كشيده اش دكمه طبقه 

توجه به دو مرد خوش پوشى كه سرشان در يك پرونده سبز رنگ فرو    بى

ته بود و بحث و جدل مى كردند، نگاهش را به آينه آسانسور دوخت. از  رف 

تازه رنگ شده و گونه هاى برجسته و   با موهاى عسلى  درون آينه دخترى 

چشمان خمارى كه با رنگ موهايش در تشابه بود، به او لبخند زد. دخترى  

 كه شبيه اش بود؛ شايد هم خودش.

تق تق كفش هاى پاشنه پنج سانتى اش،  ايستاد. از آن خارج شد و با    آسانسور

 مردى كه حدس مى زد منشى شركت باشد را هوشيار كرد. 

ميز منشى ايستاد و همانگونه كه نيم نگاهى به طراحى ساده اما شيك    جلوى

و به روز چوبىِ طبقه سوم مى انداخت، دستش را روى ميز تكيه زد. چشمان  

ا برانداز مى كرد دوخت و با  خمار و عسلى اش را به مردى كه با تعجب او ر 

 آرامش گفت:

 با حاجى كار داشتم.-

تكانى به خودش داد كه نگاه نارون روى يقه آخوندى او نشست. پوزخند   مرد 

 محوى زد و منتظر به او چشم دوخت. 

 حاجى؟ منظورتون آقاى حاجى زاده است؟-
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.  نارون از هم باز شد و چشمان مرددش روى چهره ى كنجكاو او نشست  لبان

به   و  قرار داشت  راستش  دفترى كه سمت  به  را  نگاهش  با چرخشى سريع 

 پالك چوبى رنگى كه عنوان مديريت روى آن حك شده بود، دوخت.

 خانم؟ -

 زده نگاهش را به مرد جوان پشت ميز داد.  هول

 بله بله؛ با آقاى حاجى زاده كار دارم. -

 تكان داد و به سيستم جلويش خيره شد.  سرى

 درسته؟  خانم بارانى-

 بله خودم هستم. -

با طمانيه از جايش بلند شد و با احترام دستش را به سمت دفتر مديريت    مرد 

 گرفت و گفت:

 بفرماييد. جناب حاجى زاده منتظرتون هستند. -

زير لبى كرد و با زدن تقه اى به درب چوبى و كار شده، آرام دسته را    تشكر

كشيد و با نفس عميقى وارد شد. در را بى صدا بست و به قامت كشيده و 

چهار شانه حاجى كه پشت به او دست در جيبِ كت و شلوار مشكى خوش  

 دوختش به نماى بيرونِ ساختمان زل زده بود، خيره شد. 

مى زير لبى را براى اعالم حضورش به لب نشاند. حاجى  خودش آمد و سال  به

به سمتش برگشت و همانگونه كه دستى در موهاى ژل خورده اش مى كشيد 

 پاسخ داد. 
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 سالم از ماست...بفرماييد خانم.-

اشاره حاجى همانگونه كه دفتر چهل مترى اش را زير چشمى ديد مى زد    با

ا صداي شر شر چاى و بخارى  روى مبل هاى پفكى قهوه اى رنگ جا گرفت. ب

 كه بوى خوش آن با هل را در فضا پر كرده بود، باعث شد كمى مضطرب شود. 

ظريف كار شده جلوى نارون قرار گرفت كه بهانه اى شد براى استشمام    فنجان

آن عطر لعنتى اى كه سال ها در حسرت خريدنش بال بال مى زد. او عاشق  

اضر نشد ميليون ها پول براى يك عطر  اين برند سلطنتى بود اما هيچ وقت ح

درآمد   وقتىپرداخت كند. او باور كرده بود كه نمى تواند اشرافى خرج كند  

 يك قشر متوسطه جامعه در جيبش باال و پايين مى شد. 

همراه با تشكر به چهره ى شيش تيغه حاجى زد و همانگونه كه به    لبخندى

 بخارهاى چاى خيره شده بود؛ آهسته گفت:

وقت فكر نمى كردم اون چرك كف دستى كه همش ازش دم مى زدم  هيچ-

يه روز بخوابونه تو گوشم و بگه من ديگه نيستم...)تك خنده ى غمگينى زد  

و ادامه داد(...همه ى مشكالت من از پول شروع ميشه وبه پول هم ختم ميشه.  

اما خ اين عام ترين مشكلِ همه ى مردمِ،  تو اين كشور    ب؛ گله اى نيست؛ 

 يگه به بى نهايت رسيدم.د

را باال گرفت و نگاه حاجى كه از چشمانش به روى موهاى تازه رنگ    سرش

شده اش در گردش بود را شكار كرد. لبخند هول زده اى به روى لبش نشاند 

و از درون كيفش نقشه چهارتا شده ى ساختمان را بيرون كشيد و تاهاى آن  

 داد. را باز كرد و روى ميز چوبى بينشان قرار 
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قبال هم خدمتتون عرض كردم كه قراره با اون ساختمون چيكار كنم و تبديل -

بشه به يكى از برترين هاى اون خيابون...مقدار زيادى ازش نمونده اما خوب  

كه فكر مى كنم مى بينم كه به يه ديزاين و طراحى داخلى خيلي شيك و  

به همون چرك كف د و آخرش هم مى رسم  داره  نياز  ستى كه مختصرى 

 نيست. 

 سرى تكان داد و فنجان خالى از چاى را روى ميز گذاشت.  حاجى

 چه كمكى از من بر مياد؟-

مردد نارون در چشمان مشكى اش قفل شد. اطمينان و امنيت در آن    نگاه

مردمك هاى سياه به عسل نارون تزريق شد. نفس عميقي كشيد و  خجالت  

 زده نگاهش را پايين انداخت. 

باور كنين هيچ اجبارى نيست. اين يه پيشنهاده كه شما مختارين كه قبولش -

 كنين يا رد.

ن را كه ديد، دست از نگاه خيره اش كشيد مضطرب و نگاه مردد نارو حركات

 و جدى گفت:

 راحت باش.-

من سود اين پروژه رو تضمين مى كنم، هم شفاعى و هم كتبى. به شريك  -

 احتياج دارم؛ ديگه نمى تونم همه چى رو به دوش بكشم.

تمام جمالت را تمام نكرده بود كه دستان حاجى بهم كوبيده شد و كمى    هنوز

 ر خم كرد. به سمت نارون كم
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 مشكلى نيست؛ شراكت رو قبول مى كنم.-

دانست خوشحال باشد يا متعجب. نگاهش از موهاى مشكىِ براق حاجى   نمى

و   حيرت  از  مملو  لبخندى  نشست.  سرش  پشت  اى  شيشه  ديوار  روى  بر 

خوشحالى روى لب نشاند و با برقى كه عسل چشمانش را پررنگ تر مى كرد  

 گفت: 

 ن.خيلي خيلي ممنونم ازتو -

به نشانه احترام سرى تكان داد و از جايش بلند شد و پشت ميز كارش    حاجى

قرار گرفت و با پاكت سفيدى به سمت نارون قدم گذاشت. خم شد و پاكت را  

جلوى نارون گرفت و همانگونه كه نگاه بى پروايش را در جز به جز اعضاي  

 صورت نارون مى چرخاند با نيمچه لبخند محوى لب زد.

گر چنگيز مغول هم باشه جلو من بى سپر ميشه...ديگه دست هر بى  حتى ا-

 سر و پايى چك نده خانم.

دست هايى لرزان پاكت را گرفت. حيرت در تك تك چهره اش نشسته بود.    با

فكرش را نمى كرد، رو ى اينكره خاكى آدمى باشد كه از كوه ثروتش مقدار  

كند. نمى توانست منكر    قابل توجهى را بدون هيچ چشم داشتى به بقيه كمك 

  ه اين شك و ترديد نسبت به اين شخصيت پر نفوذ شود. شك چيزى بود ك

بى اجازه وارد رج به رج بدنش شده بود و خارج كردنش، عقيده اى راسخ مى  

خواست. وقتى حاجى را همانطور نزديكش خم شده ديد؛ نفس در سينه اش  

ش را طورى به آن مرد  حبس شد. سرفه ى مصنوعى به سر داد تا معذب بودن

 بى پروا برساند كه انگار، موفق هم بود. 
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كه ماندن را بيشتر از آن جايز ندانست؛ با همان شك و تعجبى كه از    نارون

بدو گرفتن پاكت در وجودش نشسته بود؛ از جايش بلند شد و كيف را روى  

 دوشش انداخت.

م- بگم...فقط  دونم چى  نمى  رو شكه مى كنيد.  واقعا من  بگم  شما  تونم  ى 

 هزاران بار ممنونم.

 دو دستانش را در جيب شلوارش فرو برد.   حاجى

تشكر الزم نيست، شراكت همينه...اين نقشه رو هم بزار پيش من مى خوام  -

 با دقت نگاهش كنم. 

 تند، تند سرى تكان داد و با لبخند گفت: نارون

 البته...خوشحال شدم.-

مى خواست تا بساط خداحافظي را بگذارد كه با حرف حاجى كلمات از    نارون

 ذهنش پر كشيدند.

 انشاهلل  فردا تو محضرى كه واستون پيامك مى كنم مى بينمتون.-

 گيج شده سرش را كج كرد.  نارون

 براى چى؟ -

 براى عقد. -

نارون گشاد شد و با ابرويى كه باال پريده بود، صامت به نگاه حاجى    چشمان 

ى كه حس مى كرد؛ شيطنت در آن نشسته است خيره شد. حاجى قدمى  ا

 نزديكش آمد و آهسته تر لب زد. 
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 عقد قرار داد. -

خجالت زده از آن تعجب بى ربط و بى موقعش صدايش را صاف كرد و   نارون

 هول زده لبخندى به روى لب نشاند. 

 البته، متنظرتونم...با اجازه.-

 يا على. -

دو از دفتر حاجى بيرون زد و در را محكم بست. مطمئن بود چهره اش از    با

حرص سرخ شده است. لبش را خشمگين گزيد و به مغز خيال پردازش لعنت  

فرستاد كه از منطق خودش منصرف شده است. با ديدن نگاه خيره ى مرد  

جوانى كه منشى بود؛  سرى به نشانه احترام تكان داد و جلوى ميزش قرار  

 رفت.گ

 ببخشيد، اسم كوچيك آقاى حاجى زاده چى هست؟ -

 خيره ى مرد جوان برقى زد و با لبخند دندان نمايى گفت: نگاه

 واهلل خانم؛ حاجى گفتند كسى اين رو پرسيد جواب ندم. شرمنده ها.-

بعد از اتمام حرفش خنده هاى ريزى به لب نشاند. نارون به نشانه تمسخر    و

با مرد  لبش را به سمت باال كشي د و با حرص خداحافظي كوتاه و زير لبى 

نچسب منشى مقام؛ به سرد داد و از آن ساختمان كوفتى  با حداكثر سرعتى  

 كه از خود سراغ داشت، بيرون زد.

ماشينش جاى گرفت و به ساختمان سه طبقه زل زد. سرش را مطمئن    درون

هايش باال آمده  باال گرفت و به ثروت انباشته شده اى كه تا انتهاى مردمك  
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بود فكر مى كرد. به خودش نمى توانست دروغ بگويد. آن دك و پز و ثروت  

هم    يدپر رزق و برق حاجى بدجور دلش را برده بود. كسى چه مى دانست؛ شا

 خودِ صاحب ثروت. 

لبخندى كه جايگزين حرصش شده بود ماشين را روشن كرد و با فشار پدالِ    با

 ور شد. گاز، پيروزمندانه از آنجا د

مشكى حاجى از شيشه هاى ساختمان روى پژو اى كه دخترى با موهاى    نگاه

عسل شده آن را به حركت در آورد، نشسته بود. دو دستانش را از جيب خارج  

كرد و متفكرانه به سمت ميزش رفت و رو به نقشه ى طراحى شده ساختمانى؛  

 پوزخندى زد. 

 از دفتر بيرون رفت. ديدن ساعت؛ موبايل و كيفش را برداشت و   با

 دارين ميرين قربان؟-

هميشگى اش را نثار    "يا على "ى زير لبى همراه با    "آره"تكان داد و    سرى

منشى جوانش كرد. نيم ساعتى مى شد كه تايم شركت به پايان رسيده بود و  

او براى اولين بار دلش جاى گرم و نرمى مى خواست براى بى خوابى اين چند  

 وقت اخيرش. 

 لندكروز مشكى اش شد و راه خانه را در پيش گرفت. سوار

داخل    ماشين به  اى  آسانسور شيشه  با  و  داد  عمارت جاى  پاركينگ  در  را 

عمارت رفت. خسته كتش را در آورد و روى دستش گذاشت؛ همانگونه كه  

 دكمه هاى پيرهنش را تا نصفه باز مى كرد، صدايش را در خانه بلند كرد. 
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 بدى دستم؟ خاتون؟ نمى خواى آب -

 قدم هاى سريع و تند شده ى خاتون با ليوان آبى نزديكش آمد. صداى

خدا مرگم بده آقا...چرا نگفتين مى خواين تشريف بيارين منزل؟ ميگفتين -

 حداقل فسنجون براتون بار مى ذاشتم. 

 را گرفت و يك نفس سر كشيد. خسته بود و درمانده.   ليوان

 رقى مى كنه؟...كى اينجاست؟حاال فسنجون يا نون و پنير؛ چه ف -

كوچك و پر چروك خاتون روى نرده هاى طاليى نشست. صدايش   چشمان

 باريك بود و كلمات را پشت سر هم و بى وقفه ادا مى كرد.

حاج رسول كه ميدونين هنوز بر نگشتن...آقا عماد هم كه اين چند روزه تا  -

آقا،   نگرانم  تنه مى خوابه؛ خيلي  از ظهر يك  از خواب سير مونى  بعد  اصال 

 نداره..خانم هم كه...

 حرفش را قطع كرد.   حاجى

 ممنون خاتون. تا ميز رو آماده كنى من هم ميرم لباس عوض كنم.-

خاتون از پله ها باال رفت. از راه رو اى كه با عكس هاى  "چشم "توجه به    بى

كوچك و بزرگ خانوادگى پر شده بود، گذشت. يك قدم به عقب برداشت و  

 گاهى كوتاه به در چوبى نيمه باز انداخت.ن

 اومدى؟ بيا داخل. -

فرستاد.    لبش لعنت  به كنجكاوى بى موقع اش  و  را محكم روى هم فشرد 

گردنش را كمى كج كرد و با تقه اى وارد اتاق شد. نگاهش را از دكور ظريف  
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و آبى روشن اتاق گرفت و به فرد خوابيده روى تخت سلطنتى سفيد رنگ 

. لبخند روشنش را ناديده گرفت و منتظر به چشمان مشتاق او  چشم دوخت

 زل زد.

 اومدى باالخره؟ -

 نگاهش را به كتاب هاى اطراف تخت دوخت. حاجى

 اومدم باالخره. -

 ى كوتاه او را رد كرد و به سمت كتاب هاى پخش شده رفت. خنده

 چرا نميزارى اينجا رو تميز كنند؟ مى خواى گند بزنى؟ -

 ناچار او را كه شنيد؛ از لحن تندش پشيمان شد.  صداي

من خيلي وقته كه گند زدم تو اين خونه، رو اين تخت؛ تو زندگيت...حواست  -

 هست؟

را كالفه بيرون فرستاد و به چشمانى كه با مژوان بلند بيش از بيش    نفسش

 درشت به نظر مى رسيد چشم دوخت. 

 خسته ام زهرا. -

 ته اش نشست.داد زهرا روى اعصاب خس صداي

منم خسته ام. خسته از اين خونه و آدم هايى كه هيچوقت نيستن...از حاج  -

رسولى كه دائم در سفر و عشق و حاله و از عمادى كه پى رفيق بازى و دنياى  

خودش تا تويى كه براى فرار از من تو اون شركت كوفتى اتراق كردى...منم  
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زندگى؟...حداقل   اينندارم براى    خسته ام به خدا...گناهم چيه اگر دست و پايى

 تو بمون؛ اين ماه به ماه سر زدنت هممون رو خسته كرده. 

 نزديكش شد و پتوى ساتن آبى رنگ را تا نزديك گردنش باال كشيد. حاجى

 زمستون داره مياد.خودت رو گرم نگه دار.ياعلى.-

گونه    بدون روى  به  زهرا  زيباى  از گوشه چشمان  كه  اشكى  قطره  به  توجه 

 ايش سُر خورد؛ از اتاق بيرون رفت و در را بست. ه

يك    وارد به  را  او  رنگش  اى  قهوه  دكور  و  كوچك  فضاى  شد.  اتاق خودش 

استراحت بى وقفه دعوت مى كرد. لباس هايش را در آورد و همانگونه عريان  

 روى تخت دراز كشيد.

ن  را به دست گرفت و با چشم هايى كه عجيب؛ طعم بى خوابى را اي  موبايلش

را كه پشت خط شنيد، فورا پاسخ    "الويى"روزها حس مى كرد را بست. صداي  

 داد. 

نر  - مگس  يه  حتى  خوام  نمى  كن،  جمع  بيشتر  رو  حواست  بعد  به  اين  از 

 نزديكش بشه...حتى وقتى تو خونه باشه...نشنيدم چشمت رو؟ 

                                      

بى كالمى كه در فضاى ماشين طنين انداز شده بود؛ او را كم و بيش    موسيقى

از دگرگونى چند روز اخير بيرون كشيده بود. سرش را كج كرد و صداي قروچ  

اين خونسردى   از  و  فكر مى كرد  به هيچ  بلند شد.  استخوان هاى گردنش 

 يكباره اى كه پس از تشنج افكارش برايش آغوش كشيده بود.
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 نم كه تصميمت جديه؟ يعنى باور ك-

 نگاهى به او لبخند كوتاهى روى لب نشاند. بدون

 اونقدر جدى؛ كه دارم اول صبحم رو با تو شروع مى كنم.-

مشكوك ستاره كه ته مايه ى لرز در آن نشسته بود، لبخندش را عميق    صداي

 تر كرد. 

شاهين خدا شاهده اگه سركارم بزارى و من رو ببرى تا از من و بچم خالص  -

 بشى ازت نمى گذرم.

 پوف كالفه شاهين؛ حال ستاره را دگرگون تر كرد.  صداى

خواستم  - كشتارگاه...مى  بريم  كه  نگفتم  بخوريم  صبحانه  بريم  گفتم  بهت 

سوپرايزت كنم اما حاال كه اينقدر ترسيدى؛ داشبورد ماشين رو باز كن ببين  

 چه خبره؟ 

از لحن آرام و خونسرد شاهين، نفس ع  ستاره ميقى كشيد و مردد  به طبع 

 داشبورد را باز كرد. 

ميان انبوه كاغذ و پوست كيك و تخمه، يك جعبه قرمز مخملى بيش از    از

اندازه چشمش را زد. با نفسى حبس شده و هيجانى كه در قلب و چشمانش  

به تابش افتاده بود؛ جعبه مخملى و مكعبى را ناباور بيرون كشيد. در حالى  

كرد و   ز مخفى كند، با دستانى لرزان؛ جعبه را باكه سعى مى كرد حيرتش را 

با ديدن حلقه تك نگين خوش تراش و كالسيك درون جعبه؛ جيغ خفه اى  

 كشيد. 
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الك خورده اش را جلوى دهانش گذاشت و با چشمان گردى كه از    دستان

اشك شوق برق مى زد، سرش را به سمت شاهين كج كرد و متحير با صداي  

 تحليل رفته اى گفت:

 اى خداى من شاهين...باورم نميشه!و-

روى چهره شاهين نشست. قلب ستاره آرام گرفت. اصال فكرش را    لبخندى

نمى كرد به اين زودى شاهين را بدست بياورد و حلقه آرزوهايش را در مقابل  

چشمانش تاب بدهد و با لبخند زوار در رفته اى كه هيچ جوره قصد جمع  

كردنش را نداشت خودش را در لباس پفكى سفيد در كنار شاهين خوش، قد  

 يش تصور كند.و باال

 بهترين صبح عمرمه. خيلي دوستت دارم شاهين. -

سرش را تكان دادو لبخند ريزى روى لب نشاند. ستاره اما بى توجه    شاهين

به ابراز عالقه اى كه از طرف شاهين يك طرفه ماند؛ يك بند شروع به حرف  

زدن كرد. از خودش، شاهين، خاطراتشان و از تمام موضوعات ريز و درشت  

گى صحبت مى كرد. آن انگشتر تك نگين بدجورى زبانش را به كار انداخته زند

 بود.  

 را گوشه اى پارك كرد كه صداي ستاره در نطفه خفه شد. ماشين

 آزمايشگاه پارس؟ -

 نگاهى به چهره حيرت زده ستاره انداخت.  نيم

 مشكلى هست؟ -
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 پوزخند ناباورى روى لبان رژ خورده اش نشاند. ستاره

 باور ندارى؟تو من رو -

چهره خونسرد خودش كوتاه آمد و با چهره مطمئنى لبخند به روى چهره    از 

 ى متحير ستاره زد.

من تو رو باور دارم اما سرنوشتم رو نميدم دست يه بى بى چك و چندتا  -

 حدس و گمان. 

 ستاره در پايان جمله اش شروع شد. صداي

نم يا سر كارت حدس و گمان؟ فكر مى كنى من دارم باهات شوخى مى ك -

 مى زارم؟ شاهين دارى اشتباه مى كنى!! 

 را از ستاره گرفت و به تابلو ميخكوب شده آزمايشگاه دوخت.  نگاهش

 پس بريم اين اشتباه رو تموم كنيم.-

 متعجب ستاره به چهره اى خونسرد و جدى تغيير پيدا كرد.  چهره

بريم...بريم آقا شاهين. طال كه من رو از چى مى ترسونى؟ از حقيقت؟پس  -

 پاكه چه منتش به خاكِ.

را به او كه هنوز با خونسردى خيره شده بود انداخت و با لبخندى كه    نگاهش

 نمى دانست از كجا پيدايش شده است، گفت:

 خب طالى پاك بفرما پياده شو. -
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دو همزمان از شاسى بلند ماشين پايين آمدند و با قدم هاى مطمئن كه    هر

 يب همگام شده بود، سه پله ى پهن ورودى آزمايشگاه را رد كردند. عج

سمت قسمت پذيرش رفت و رو به بانوى چشم و ابرو مشكى پشت    محراب

 نثار كرد.  "خسته نباشيدى"سيستم

 يه آزمايش خون باردارى؛ آزاد دارم. -

 بانوى پشت پذيرش گرد شد.  چشمان

 براى خودتون. -

رد و به ستاره عالمت داد تا جلو بيايد.  نگاهى چپ چپ حواله اش ك  محراب

قبض را گرفتند. هر دو روى صندلى هاى فلزى جاى گرفتند. ستاره با انگشتر  

و  انگشت هاى كشيده  با  و محراب  بازى مى كرد  نگين درون دستش  تك 

مردانه اش. نوبت ستاره كه شد، محراب از جايش بلند شد و براى رهايى از  

 گفت:يخبندانِ بينشان به شوخى 

 برو من پشتتم. -

 پوزخند غمگينى زد.  ستاره

اعتماديت خواه  - بى  باشى؛  تونى پشتمم  ندارى پس نمى  اعتماد  به من  تو 

 ناخواه به من جا خالى ميده.

 قدمى جلو گذاشت و آرام لب زد.  محراب

پشتت هستم كه واست حلقه ازدواج خريدم...برو اين آزمايش لعنتى رو بده  -

 اعتمادى رو تموم كن. و اين بى 
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 با غيض رويش را گرفت و به سمت اتاقى از آزمايشگاه رفت.   ستاره

نكشيد كه ستاره را در حالى كه آستينش را باال زده بود و پنبه اى را    طولى 

 محكم روى دستش فشار مى داد، كنارش جاى گرفت.

 خب اينم از آمايش. خيالت راحت شد؟ بيا بريم.-

 يالم راحت نشده.نه صبر كن...هنوز خ-

 گرد ستاره، گرد تر شد.  چشمان

 يعنى مى خواى تا سه ساعت ديگه بشينيم همين جا تا جواب بگيريم؟ -

 بيخيال روى صندلى لم داد و پا روى پا انداخت.  محراب

 سه ساعت وقت بزاريم واسه آيندمون به جايى بر مى خوره؟-

را پايين كشيد و روى صندلى كن  ستاره ار محراب جاى  با حرص آستينش 

 گرفت.

 ديونه شدى؟جواب كه معلومه مثبته...معلوم هست چت شده شاهين؟-

 توجه به حرف ستاره نگاهش را به تك نگين درون دستان ستاره دوخت.  بى

چيزيم نيست؛ فقط بين زمين و هوا معلقم. نه مى تونم پا بزارم رو زمينى  -

ر از پوچى و بيهودگيه...تو كه پر از شك و ترديدِ و نه رها بشم تو هوايى كه پ

 اسم اين بيچارگى رو چى ميزارى؟ ديونگى؟

و    ستاره داد  تكيه  زانوانش  روى  را  آرنجش  و  بود  گرفته  با دست  را  سرش 

 همانگونه عصبى لب زد. 
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 لطفا تا سه ساعت ديگه چيزى نگو...خرابترش نكن.-

به يك  حقيقت را گفته بود. براى تصميم گيرى در زندگى اش واقعا نياز    او 

ثبات داشت. حال اگر اون ثبات مثبت باشد و يا منفى؛ مهم نبود. مهم اين  

بود كه مى خواست از اين معلق بودن خارج شود. پاهايش روى زمين ريتم  

 . ستگرفته بود و سرش را به ديوار پشت سرش تكيه داد و چشمانش را ب

اي- تمام  تو وارث  پاك و مقدس؛  اندازه  به همون  و  تو محراب منى،  ارث  ن 

براى خانواده اش و صد هزار مرتبه   باشه.  بايد اليق  ميراثى پسر...وارث من 

بيشتر براى خداش...به اميد اينكه قضاش رو بخونى از نماز اول وقتت غافل  

 نشو. تنبل نشو، شيطان نشو.

 را پايين انداخته بود، از هيبت پهن و بلند حاج بابايش مى ترسيد.   سرش

از همين االن  - نبايد راه جهنم رو واسه خودمون آسفالت كنيم باشه پسر؟ 

بندگى كن؛ يادت نره قبل از خودت بايد فكر بعد از خودت يعنى اون دنيات  

ز خدا  باشى. حواست، چشم، نگاه و زبونت باشه وگرنه حسابت با خداست...ا 

 بترس محراب، بترس.

 پاهايش كمتر شده بود. اما چشمانش همچنان بسته. ريتم

تولد؟ تو بزمى كه آهنگ، مطرب و شادى باشه خدا نيست. اونجا حكومته  -

 شيطونه...نه حق ندارى برى پسر...از خدا بترس.

 از ريتم ايستاد و روى كاشى هاى آزمايشگاه خشك شد. پاهايش
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زمان ياد گرفتى قرآن رو با صوت بخونى و هر مغرب و  گفتم نه محراب، هر  -

جنگولكى   هاى  حرف  اين  از  بيا  اونوقت  بگذرونى  مسجد  تو  رو  اش  عشاء 

بزن...اصال چه معنى ميده پسر من بره كالس گيتار؟ حتى حرفش هم نزن...از  

 خدا بترس پسر. 

يم كه قالب كرده بود را رها كرد و چشمانش را به سرعت باز كرد. ن  دستانى

نگاهى به ستاره كه در كنارش به چرت رفته بود انداخت كه با صداي بانوى  

 پذيرش، هر دو از جا پريدند. 

 ستاره هاشمى؟ -

ايستاد اما محراب به سمت پذيرش رفت و برگه پاسخ آزمايش را گرفت.    ستاره

با دستانى كه حس مى كرد، رگه هاى پر جنب و جوش و لرزه وارى در آن  

 نشسته است؛ برگه را باز كرد و نگاهش را روى قسمت مورد نظرش دوخت. 

يره  حيرت سر بلند كرد و به ستاره اى كه خونسرد به ديوار تكيه زده بود خ  با

شد. با دستانى كه عمال به لرزش و هول و وال افتاده بود؛ برگه را تا كرد و با  

 قدم هاى بلند به سمت ستاره رفت.  

 بهتره بريم. -

ستاره را گرفت و همراه خودش از آزمايشگاه خارج كرد. هر دو در سكوت    آرنج

درون ماشين جاى گرفتند. محراب به سمت ستاره چرخيد و كشيده اى محكم  

 روى صورت او نشاند. 

برخورد پر از درد دستان محراب با صورت يخ زده ى ستاره، در انعكاس    صداى

 ماشين خوش نشست.
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دستش را روى گونه داغ شده اش گذاشت و با چشمانى كه به پايين    ستاره

افتاده بود، لبش را محكم روى هم فشرد. نفس هاى تند و هيجانى محراب  

 ند شده بود به گوشِ گز گز كنان ستاره مى رسيد. كه از گلوى پر از خشمش بل

 فرياد كشيد. محراب

نقطه - و  قرمز هاش رد بشه  از خط  نيستم كه  سـتاره، سـتـاره...من آدمى 

ضعف بده دست اهل و نااهلش...ميدونى من چى كشيدم اين مدت؟ميدونى  

م  حتى به خودكشى هم فكر كردم لعنتى؟...گند زدى به همه چى؛ گَـند...داغون

 كردى. هه خوشحال باش.

 آرام و جدى ستاره روى رگ به رگش چاقو شد.  صداي

داغون؟ تو من رو داغون كردى شاهين. تويى كه دوسال خاطره و حرمتمون  -

 رو به يلدا فروختى...تو بودى كه گند زدى به خودت و من. 

هوار    محراب  خشمگين  و  كوبيد  ماشين  فرمان  روى  محكم  دستانش  دو  با 

 كشيد. 

كارى با من كردى كه نه تنها از يلدا بلكه از همه دخترا حالم بهم مى  تو  -

خوره و مى ترسم. با بدچيزى مى خواستى من رو به دست بيارى. بد كارى  

كردى...مشكلت يلدا بود؟ باهاش كات كردم، همون موقع كه رفتم واست حلقه  

ل بازى؟  دغ  وبگيرم باهاش تموم كردم...تو براى من چيكار كردى به جز كلك  

 تو اينطورى بودى ستاره؟

 هاى ستاره روى گونه اش يكى پس ديگرى سرازير شد. اشك 
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وقتى از شمال برگشتم يلدا رو ديدم. بهم گفت كه تو باهاشى...عصبانى شدم.  -

فحش دادم و همديگه رو زديم...بهم گفت اگر مى تونى، اگر بلدى شاهين رو  

تو رو نمى خواد ستاره، پات رو از    از چنگم در بيار و ماله خودت كن...شاهين

رابطه دو نفره ما بكش بيرون...شكستم شاهين؛ از حرف هاى يلدا نه... از كارى  

 كه تو باهام كارى شكستم.

ادامه    محراب به  و  كوبيد  اش  پيشانى  روى  با كف دست محكم  با كالفگى 

 صحبت هاى ستاره گوش داد. 

م تا امروز به چيزى شك  چيكار مى تونستم بكنم به جز اجبار؟ خودت ه-

نكردى، شايد هم اونقدر شوكه بودى كه جايى واسه شك نموند. اما شاهين،  

 من...من نمى خواستم از دستت بدم. 

 داد محراب حرفش را در گلو خفه كرد.  صداى

اما دادى...از دستم دادى ستاره...بدجورى هم از دستم دادى. حلقه رو بزار و  -

 هيچوقت راه برگشتت به خاطرت نياد. برو...يه طورى برو كه ديگه

با هق هقى آرام. با حسرت حلقه را از دستش در آورد و در جعبه قرمز   ستاره

مخملى رنگ قرار داد. از ماشين پياده شد و قبل از اينكه در ماشين را ببيندد،  

با دست راستش محكم روى   و  با همان چشمان اشكبار رو به شاهين كرد 

 قلبش كوبيد.

ب ماله تو بود شاهين، يه روزى يه جايى يه طورى؛ تاوان اين قلب  اين قل-

 شكسته رو ميدى.
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ماشين را بهم كوبيد و با هق هق هايى لرزان و چشمانى اشكبار؛ از آنجا    در

 دور شد.

با خشم پوف پر حرصى كشيد و سرش را روى فرمان ماشين گذاشت    محراب

 شتنى بود.  و به ستاره اى فكر كرد كه چقدر برايش دوست دا

او را همانند    به بار متاحب مي شد؛  آن چشمان گردِ قهوه اى رنگ كه هر 

 شخصيت هاى كارتونى، بامزه نشان مى داد. 

دوست خوبى بود كه اشتباهى و جاهالنه وارد حريم شخصى اش شد.    ستاره

هرگز فكرش را نمى كرد؛ ستاره آرام اين دوسال زندگى اش اينگونه سركش  

و حريص باشد. به ياد خنده ها و مهربانى ستاره كه افتاد، قلبش بيش از بيش 

 فشرده شد. ستاره مهربان او ديگر نبود. 

ن پياده شد و به دنبال ستاره كه در انتهاى  يك حركت ناگهانى از ماشي  طى

جاده در حال محو شدن بود، شروع به دويدن كرد. همانگونه كه جاى پاى  

 را بلند و بى پروا صدا زد. "ستاره"جاى ستاره مى دويد ، اسم 

 پنج مترى ستاره رسيد كه ستاره هم ايستاد اما به سمتش بر نگشت.   در

گذاشت و با هن هن نفس هايش در    خم شد و دست روى زانوهايش  محراب 

 فاصله پنج متريشان فرياد كشيد.

داشتن  - دوست  از  بشه هيچوقت  پر  و حرص  از حسادت  كه  قلبى  ستـاره، 

نميشكنه..تو از من دور شدى. تو هم از من خسته شدى، برات كمرنگ شدم  

اما تلنگر و حسادت يلدا تو رو از حرص و كينه پر كرد؛ كه بياى اينجا اداى  

قلبى واسه شكآد بيارى...نه ستاره تو    ستنم هاى خيانت ديده رو واسم در 
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ندارى چون خيلي وقته قلبى كه بهم داده بودى رو پس گرفتى...هيچ اجبارى  

 هم نمى تونست قلبمون رو بهم پيوند بده. خداحافظ. 

را كرد و مانند ستاره آرام آرام آن اتصال پنج مترى را به بى نهايت    پشتش

 رساند.

دو با كمرى خم شده در ميان جاده از هم ديگر دور شدند و خاطراتشان    هر

 را در فاصله ى ايجاد شده بينشان ؛ چال كردند.

 ي ستيتنم بود ن ي كه پاره  يكس هيذره ام شب هي تو

 ي ستيا  يپوچ تو روم وا مو  چيكه حاال سر ه يعوض شد تو

 خورده احساس بودم  هيچشمات امروز دنبال  ته

 همه رو راست بودم  ن يحق منه منكه باهات ا نيكمتر

 ي نيبيعشقمو نم  ي كور شد  گهي كه د يو مغرور شد  يدور شد انقده

 ينيبيسرنوشتمو نم يراحت ول ال يبا خ يريكه م تو

                                      

پله ها را يكى پس از ديگرى پايين آمد و در حالى كه سعى مى كرد    حرصى

نسبت به فرد پشت سرش بى تفاوت باشد؛ راه سمت ماشينش را در پى گرفت، 

 كه با صداي حاجى در جايش ايستاد. 

 مى رسونمت.-
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سوالى بود و نه خواهشانه، يك لحن دستورى خشن در  رسوندن حاجى    نه

 د.كه حس كرد، آتيشش بيشتر ش

 ماشينش را باال گرفت و با لبخند زوركى و لحن پر از حرصى گفت:   سويچ

خودم ماشين دارم آقاى حاجى زاده...به پاى ماشين شما كه نمى رسه؛ اما  -

 قابليت اين رو داره كه برسونم. 

داشت، قدمى جلو بيايد و محكم او را سوار ماشين كند، اما وقتى نگاه    انتظار

و قدم هاى عقب لندكروز مشكى    بيخيال  به سمت  را ديد كه  رفته حاجى 

 رنگش در حال رفتن است به افكار فانتزى اش پوزخند زد. 

جايش ايستاده بود و با دهن كجى به قد و باالى سياه پوش حاجى كه از   سر

او دور مى شد، نگاه مى كرد. به خودش آمد و سوار پژو قديمى اش شد اما با  

يش از پنجاه درصد ساختمان را براى شراكتِ  به ياد آوردن ساعاتى پيش كه ب

 به سر داد.    اشينرويايى اش از دست داده بود، جيغ خفيفى در فضاى اتاقك م 

روى پدال گذاشت و به سرعت از آنجا دور شد. حقش بود. قبول داشت كه    پا

به تنهايى نمى تواند از پس زياده خواهى هايش بر بيايد و دم نزند. بايد يك  

از دست مى داد تا به خيلي از آرزو ها و روياهايش نزديك شود.  چيزايى را  

 دنيا بر مدار داد و ستد مى چرخد. 

طور هم كه فكر مى كرد حاجى مشكوك نبود كه از راه نرسيده تيريپ    آن

خير خواهانه بر دارد و در راه رضاى خدا براى او كارى بكند. از تك سفته ى  

مى داد، مى شد فهميد با چه كسى  نوابى كه هنوز در دست حاجى جوالن  

 طرف حساب  است. 
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را پارك كرد و وارد كلينك شد. جايى كه اين روزها دردسر هايش بر    ماشين

بدبختى هاى زندگى اش چمپاته زده بود و اوضاع افتضاح مراجعه كنندگانى  

كه بيش از بيش مغزش را متعجب مى كرد باعث مى شد زبر لبى به دنياى  

 هاى ريزى نثار كند. پوست كلفت، فحش 

صندلى اش جا گرفت كه با شنيدن صداى گوش خراشِ صندلى، ابرو در    روى

 هم كشيد. 

سه ساعت ديگر كه تايم كلينيك به اتمام مى رسيد بايد طاقت مى آورد و    تا

 اوضاع داغان خود و فضاى داغان تر محل كار جديدش را تحمل مى كرد.  

خوردن تقه اى به در و بعد از آن ورود خانم آقايى همراه با دخترك نوجوانى،    با

 منتظر به آن دو خيره شد.

 رفته و چهره بى روح دخترك نشست.    بر روى لباس هاى زوار در نگاهش

عالمت خانم آقايى از جايش بلند شد و با لبخندى به روى دخترك به سمت    با

 آن دو پا تند كرد.  

 ضعيف دخترك را در دست فشرد و با لحن صميمانه اى گفت: شانه

 بشين عزيزم  -

 هاى سست و لرزان دخترك از چشمش دور نماند. قدم

بيرون    نگاه را  او  آقايى  داد. خانم  تكان  را منتظر كه ديد سرى  آقايى  خانم 

كشيد و در را پشت سرش بست و با اشاره به مامور خانمى كه در سالن نشسته  

 بود و به آن دو مى نگريست گفت:
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دختره ميگه پدرم رو كشتم. رفتن درِ خونشون؛ پدرش سر و مُر گنده تو  -

د يه تف انداخت جلوشون و گفت اگر ببينمش خونه بود تا اسم دختره رو شني

سرش رو مى برم...اما دختره قسم مى خوره كه پدرش رو كشته...از طرفى هم  

 همسايه ها ميگن اين آقا اصال دختر نداره.

 

چشمانى گشاد شده به لبان خانم آقايى چشم دوخت. آب دهانش را با تحير    با

 قورت داد و با نفسى كه بند آمده بود گفت:

چقدر معمايى! مخم درد گرفت...اصال هميشه اين پيچ در پيچى هارو بفرست  -

 واسه من باشه؟ 

نارون را گرفت اما به روى خودش نياورد. ابرويى باال انداخت و بيخيال   طعنه

 پاسخ داد. 

اين  - بفهمى جريان  تونى  مى  ببينم  برو  خدا...برو،  به  يه حدن  در  همشون 

 دختره چيه يا نه.

 د لبش را روى هم فشرد و دماغش را جلو داد. با لبخن نارون

 از دست تو. روزم رو تكميل كردى. -

آقايى را پشت در جا گذاشت و به آن تكيه زد. نگاهش را به نيم رخ رنگ    خانم

پريده دختر معمايى امروزش دوخت و از اعماق وجودش ناله كرد؛ ناله اى كه  

 رك كند و بشنود. فقط خودش حجم خستگى و كالفكى اش را مى توانست د

 روزمرگى ها امانش را بريده بود.   اين
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به سمت صندلى دخترك جلو گذاشت كه با صداى پيامك موبايلش    قدمى

 سر جايش ايستاد و بى حوصله موبايل را از جيب مانتويش خارج كرد.  

 ديدن نام آقا رحمان با چشمانى گرد شده پيامك را باز كرد. با

اين اينجا. يه آقايى اومده مستقيم رفته تو دفتر  سالم خانم امروز يه سر بي"

چيزى   نداريم  هم  جرات  كنه،  مى  نهى  و  امر  و  انداخته  پا  رو  پا  و  شما 

 "بگيم...ميگه مالك جديدم

چگونه جلسه را به اتمام رساند و بى نتيجه و بى حوصله تايم امروز    نفهميد

 كلينك را تمام كرد.  

ذهنش نسبت به فرد حاجى نام؛ بر  ميان تمام حس هاى مثبت و منفى    مردد

 بى تدبيرى يكباره اى كه خودش در دامانِ خودش انداخت لعنت فرستاد. 

فهميد...اصلن حاجى را با آن شركت و ماشين پر زرق و برقى كه دهان   نمى

 هر بيننده اى را مى بست نمى فهميد. 

هر  فهميد كه آن رستوران نيم وجبى چه سودى براى او دارد كه هنوز م  نمى

توافقشان خشك نشده پا روى پا انداخته و بساط مديريت كوچكش را در آن  

 رستورانك پهن كرده است. 

مگر آن شركت بزرگ و چند طبقه كم دردسر و مشغله دارد كه او را ول    اصال

 كرده و دست روى رستوران روياهاى او گذاشته است. 

 ترمزى كه گرفت چند سانتى متر به جلو پرتاب شد.   با
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ماشين را محكم بهم كوبيد و با سالمِ كوتاه و عصبى وارد رستوران شد و    در

 آقا رحمان كنجكاو را پشت سرش جا گذاشت. 

رستوران خالى از حاجى را ديد، مشكوك راهِ دفتر كار قديمىِ پدرش    وقتى

 كه حال به نام او خورده بود را در پيش گرفت. محكم در را باز كرد. 

حاجى  اما ديدن  با  با  ...اما  و  بود  زده  تكيه  صندلى  پشتى  در  را  سرش  كه 

چشمانى بسته چهره آرام و مردانه اش را به نمايان گذاشته بود، چيزى در  

دلش فرو ريخت. نمى دانست چه شده است اما مى دانست آن عصبانيت باد  

 آورده اش را با چهره حاجى؛ از ميان برد. 

جلو گذاشت و با تمام تمركز در اتاق را بست كه هيچ صدايى نتواند،    قدمى

 صحنه رو به رويش را بهم بزند.

صندلى نشست و كيفش را بغل زد و با چشمانى در آمده به ته ريش    روى

 هايى كه بيش از حد بلند شده بود، زل زد .

 هاى فر و بلند او از همان فاصله هم مى توانست ديد بزند. مژه

ناسزا    كيف است  اراده شده  بى  اينگونه  كه  نارونى  به  و  فشرد  تر  محكم  را 

 فرستاد. 

 چى شده؟ -

از خلسه چهره مردانه اش    صداى را  او  آرام  اما همان لحن  بود  آرام  حاجى 

بود   از چهره اى كه هنوز تغيير نكرده  را  با هُل و شرمندگى نگاهش  پراند. 

 گرفت و آب دهانش را محكم قورت داد. 
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 سالم  -

كلمه، جمله و حرفى كه فكر مى كرد مناسب است و مى تواند از دهانش    تنها

از راه رسيده بود كه باعث شد حاجى تكيه اش را   "مسال"خارج شود، همين 

از صندلى بگيرد و باالخره چشم باز كرده و با دستانى كه در هم قالب شده  

 است به او بنگرد. 

 عليك سالم خانم.-

گفتن چنان به بنش نشست كه ؛ عصبانيت كه هيچ بلكه تمام    "خانم"  آن

 نش پر كشيدند. كلمات طلبكارانه اش با نيشخندى مرموزانه از ذه

 هول و پرشتابى زد و گفت: لبخند

 خير باشه...شما و اينجا؟-

 سرخ و درشت حاجى به او دوخته شد. چشمان

 خير كه هست. شما مشكلى مى بينيد كه گهگدارى بيام اينجا؟-

آن لحن مودب و پر متانت حاجى چه مى توانست بگويد. اصال اگر خودش    به

ى توانست جواب منفى اى به اين ادبِ پر  هم بخواست آن زبان بى زبانش نم

 رمز و راز بدهد. 

را كج كرد و با خوشحالى كه نمى دانست از كجا و به يكباره به جانش    سرش

 افتاده بود، گفت: 

 خواهش مى كنم...اينجـ..اينجا متعلق به خودتونه.-

 نامحسوس ابرويى باال انداخت و كمى سرش را عقب برد.  حاجى
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اخ- صاحب  به  نفرماييد،  متعلق  هم  اينجا  هستين  شما  وقتى  تيارين...تا 

 شماست. 

افتاد كه باعث شد لبخند    با نارون  اين جمله شور و اشتياق عجيبى به دل 

 دندان نمايى به فرد رو به رويش بزند. 

 لب تر مرد و مردد پرسيد:  مشتاقانه

 خسته اين؟ -

 صد در صد. -

 ش را هم پرسيد.خنده اى از گلوى نارون بيرون زد و سوال بعدي ا  تك 

 گرسنه چى؟ -

 اصال شك نكن. -

اين بازى خوشش آمده بود. لبش را با لبخند گاز گرفت كه نگاه حاجى را    از

 به خودش ميخكوب كرد.

 پس ناهار در خدمتتون هستم.-

منظور از خدمت كباب هاى آماده آشپزخانه بود وگرنه او با آن همه    مسلماً

 ظهر ناهار حاجى پسندى بار بگذارد. خستگى و مشغوليت نمى توانست كله ى  

 حرف بزنيد.-

 نارون رنگ تعجب به خود گرفت.  نگاه

 جـان؟ -
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با چشمانى كه برق مى زد كمى به او خيره شد اما در يك لحظه رنگ    حاجى 

 نگاهش تغيير كرد و سرش را پايين انداخت و آرام گفت:

 جانت سالمت.-

به خودش و حاجى نگاهى انداخت و همانطور كه به موهاى مشكى و    نارون

 پريشان او كه رگه هاى سفيد در آن خودنمايى مى كرد، نگاهى انداخت.  

 را كمى باريك كرد و با كنجكاوى كه آميخته به شيطنت بود گفت: صدايش

 حاال چرا ميگن حاجى، آقاى حاجى پور؟-

 مكث پاسخش را گرفت. بى

 ه رسمى داره و رسمِ من حاجى بودنه. چون هركسى ي-

 نفس عميقى كشيد و با شيطنت گفت:  نارون

 بختيار حاجى پور...رسمتون به اسم و فاميلتون بدجور گره خورده پس. -

 گره دستانش را از هم باز كرد و روى سينه اش گره زد. بختيار

 فاميليم آره اما به اسمم شك دارم خانمِ نارونِ بارانى. -

 ه لبخندى به لب نشاند و از جايش بلند شد. نيمچ نارون

 اختيار دارين جناب حاجى پور...من برم ناهار رو با بچه ها هماهنگ كنم.-

كاشى هاى سفيد آشپزخانه كه حال رنگ زرد و قهوه اى آنها را از اصلشان    به

 دور كرده بود، تكيه زد و همانگونه كه به كف آشپزخانه خيره بود آهسته گفت: 

 دو پرس كوبيده بزارين تو سينى.بچه ها -
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آنها، متفكر چشمانش را ريز كرد و سرش را سمت اتاقى    "چشم"توجه به    بى

 كه فرد بختيار نام حضور داشت، كج كرد.

افكارش جدى شناور بود و بى توجه به قل قل احساسش، لبش را از درون    در

 گزيد.

 *٣*فصل

 وايسا ببينم؛ بهت ميگم وايسا جونور. -

شروع به دويدن كرده بود و همانگونه كه گهگدارى تنه ى محكمى  وقفه    بى

 به مردم مى زد از نگاه متعجب و گاهاً خشمگين آنها عبور كرد.  

به طبع از جنبش پر شتابِ او، كتِ آبى رنگش را در جهت رفت و برگشتش    باد

 خود، هم مسير كرده بود. 

ى نفسى اش، دوباره  توجه به گلوى خشك شده و هن هن به راه افتاده ى ب  بى

 تهديد هاى ريز و درشتش را شروع كرد. 

 آى مردم يكى كمك كنه، دزد، دزد...بهت ميگم صبر كن عوضى. -

موش و گربه بازى آن دو ادامه داشت و چشم هاى مردم و نگاه هاى    هنوز

بيخيال بيش از بيش بر اضطراب و تنشش مى افزود. انتهاى خيابان بريدگى  

تغ با  كه  بود  مانكن  كوچكى  به  محكم  باعث شد  روزش،  آن  دزد  مسير  يير 

  بر پالستيكى درب مغازه اى برخورد كند و او را با آن ابهت پالستيكى اش  

 زمين آوار سازد. 
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دنبال دزدك، تغيير مسير در همان بريدگى داد و با برقى كه درون چشمش    به

لباس   حاصل از خلوتى و بن بست بودن آن كوچه نشسته بود، به قد كوتاه و

 هاى چرمى و زوار در رفته او زل زد. 

 فاتح اى به لب نشاند و با ابروى باال پريده داد زد:  لبخند

 خب خب؛ االن وقتشه كه اون كيف رو بدى به من آق دزده.-

قدم آهسته به سمت جلو رفت و فرد رو به رويش كه از زور استرس و    چند

دويدن شانه اش به سرعت باال و پايين مى شد، نگاه مى كرد. در يك جهش  

محكم او را از پشت غافلگيرانه بغل كرد و با خشم كيف چرمِ مداركش را از  

 چنگ او در آورد كه يك لحظه ماتش برد.

شكارچى شكلش حبس كرده بود؛ به يك اشتباه   كه دزد را در آغوش  همانگونه

 مضحك رسيد. 

خشم بيشتر او را به جلو راند و رويش را سمت خودش كرد و كاله كَپ   با

 مشكى رنگ را از سر او بر داشت. 

 دانست چرا اما انگار اين صحنه قبل تر ها برايش تكرار شده بود.  نمى

 ره اش غريد.را به چشمان كشيده او دوخت و با خشم در چه نگاهش

اوه ببخشيد...كيفم كارِ خانم دزده بود...راه بيفت،  بريم كالنترى تا تكليف تو  -

 و اين بدشانسى خودم رو روشن كنم.

 به تب و تاب افتاد و التماس گونه گفت: دخترك
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اى بابا؛ تو كه كيفت رو از چنگمون در اوردى ديگه شكايت واس چى؟ بيا و  -

 بزرگى كن و بگذر. 

مگه تو از كيف من گذشتى؟ المصب من رو تو كل شهر دنبال خودت  بگذرم؟  -

 تاب دادى ها؛ حاال مى گى بگذر؟ 

از رخ گندمى دخترك پريده بود. با چشمانى نگران از چهره محراب به    رنگ 

 پشت سر او نگاه مى كرد. 

هعى خدا، عجب گيرى افتاديم؛ اصال خودت سيريش بازى در اوردى به من  -

 چه!

حرف همانند آهوى گريز پا به سرعت و شتاب از كنار محراب    اتمام اين  با

گذشت و با لبخند موفق آميزى كه روى لب نشانده بود؛ فرز و سريع از آن  

 كوچه بن بست گذر كرد.

خيابان را همانند گريز پاهاى جنگل گذراند و بعد كه صداى خس خس    چند

نو گذاشت و  نفس هايش روى سينه اش سنگينى كرده بود؛ دست روى دو زا

 خميده نفس هاى دردناك و عميق كشيد.

را با حرص گاز گرفت و به شكار امروزش كه خودش شكارچى از آب در    لبش

 آمد ناسزاهاى كوچك و بزرگ در دلش فرستاد.

كامل نفسش جا نيامده بود كع دستى روى شانه اش نشست و صداي    هموز

 آشناى چند دقيقه پيش فردى را تداعى كرد. 

 ى تنفس مصنوعى بدم؟ مى خوا-
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قيافه اى پكر و ناچار قد صاف كرد و با چشمانى كه سعى مى كرد تماماً    با

مظلوميت از آن نشات بگيرد با التماس به چهره ى مرموز و خوشحال محراب  

 چشم دوخت و ناله كرد.

آقا تروخدا...حضرت عباسى نياز داشتم...اصال غلط كردم، گه هم خوردم...ولى  -

 ا بكش بيرون. ناموسا از م

كه تايم اصلى روزش را از دست داده بود و كار مهمى هم براى انجام    محراب 

نداشت، تابع كرم درونش؛ خوشحال از نمايشنامه زنده رو به رويش از موضع  

خودش كوتاه نيامد و محكم مچ دست دخترك بخت برگشته را گرفت و كشان  

را سوار    اومتعجب مردم،    كشان و با حرص بى توجه به التماس هاى او و نگاه

 ماشين كرد و زير لب زمزمه كرد: 

 يعنى من هر چى مى كشم از شما زن هاست.-

 شد و كمربند طعمه امروزش را بست. خم

 اگر از جات جم بخورى؛ به واهلل تا آخر دنيا سايه به سايه دنبالت مى كنم.-

جاى    از حرفش عقب كشيد و به سرعت ماشين را دور زد و پشت فرمان  بعد

 گرفت و قفل كودك را زد. 

مى خواست دق و دلى امروزش را سر آن دخترك دزد پياده كند. نمى    دلش

دانست شايد هم دق و دلى نه بلكه شيطنت و كرمى كه در درونش جوالن  

 مى داد و از قدرت و حقى كه از آنِ خودش مى دانست سو استفاده مى كرد. 
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ى او در كمال خونسردى به رانندگى  توجه به التماس ها و داد و بيداد ها   بى

 اش ادامه داد. 

 سر طاقت نياورد و با لحن بى كدورت و خير خواهانه اى پرسيد. آخر

 حاال چرا دزدى؟ اين همه كار تو اين مملكت ريخته.-

 پوزخند دخترك در ماشين طنين انداز شد.  صداى

سالگيتون رو  جك قشنگى بود اما خب واسه شما هايى كه كادو تولد هيجده  -

 با يه ماشين شاسي بلند افطار مى كنين تو اين مملكت همه چى هست. 

 را به شيشه ماشين تكيه زد و با حسرت دستش را روى شيشه كشيد.  سرش

تو چى مى فهمى از ندارى و بيچارگى وقتى انقدر سير ميشى كه نمى فهمى  -

 سر پس مونده غذاهات ما فقير و فقرا دعوا مى كنيم. 

سكوت كرد. چيزى براى گفتن نداشت. نمى توانست حرفى هم داشته    محراب

 باشد. 

وقتى يادش مى آمد جيبش پر از پول بود و راه مسجد و خواسته هاى حاج    از 

جانش هموار. از به روز ترين تجهيزات مدرن گرفته تا خواسته هاى كوچك    بابا

و بزرگ كودكى و جوانى اش؛ همه و همه سريع و سه به شرط محجوب بودن  

 و محراب بودنش در اختيارش قرار مى گرفت. 

 راست مى گفت؛ او نمى توانست درك كند. شايد

 اسمت چيه؟-

 به چه كارت مياد؟ -
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 كت كنم. خب شايد بخوام كم-

دخترك آرام آرام به سمتش كشيده شد و به نيم رخ محراب دوخته    چهره

 شد.

 از صدقه بدم مياد. -

 پر تمسخر محراب چشمان سبز و وحشي اش را خشمگين كرد.  صداى

آهان بعد اون وقت از دزدى خوشت مياد؟ راضى هستى؟ اگر كار و كاسبى  -

 خوبه بگو ما هم بزنيم تو كار.  

 رك را شنيد اما به روى خودش نياورد. زمزمه دخت صداى

 تو تُنبونِت رو سفت كن نيوفته جغله. -

 نميريم كالنترى...آدرس خونتون رو بگو كه برسونمت. -

 طلبكارانه دخترك كه ردى از دوستى در آن نبود، بلند شد. صداي

ول كن برادر من؛ من يه غلطى كردم شما هم خوب حال ما رو گرفتى، بزن  -

 ميشم...بزار به كار و زندگيمون برسيم. كنار من پياده

 خونسرد محراب ميخ شد روى گوشت و استخوانش. صداي

 تا ادرس خونتون رو نگى از اين ماشين پياده نميشى.  -

 بيخيال شانه اى باال انداخت و خرم به پشتى اش تكيه زد.  دخترك

 پس چه بهتر. جام گرم و نرمه و مشكلى هم ندارم. -

 در موهايش كشيد.كالفه دستى  محراب
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يا  - خونت  ادرس  يا  ميدى  ترجيح  خونت  به  رو  كالنترى  كه  خرى  خيلي 

 كالنترى؟

 آدرس را زمزمه كرد و لبانش را از درون گزيد.  حرصى

اما  - گرفته  رو  من  گفتم چشمت  نبود مى  و وضعم  اين سر  اگر  خداوكيلي 

 دارى...معلومه جنسش نابه.معلوم نيست چى زدى كه دست از سر ما بر نمي  

 و بى توجه اى محراب را كه ديد كامل به سمتش چرخيد. سكوت 

تر و تميز نداره؛ گفتم كه نگى  - ببين محل ما جايي واس شما جغله هاى 

نگفتى هاا...خدايا كرمت رو شكر، نون كه بهمون ندادى هيچ؛ يه مزاحم هم  

 انداختى وبالمون. 

 شدنى او گفت:خسته از غرغر هاى تمام ن  محراب

 چقدر حرف مي زنى تو، نمى تونى يكم زبون به دهن بگيرى؟-

خوبه واهلل من رو گروگان گرفتى طلبكارم هستى؛ هعى روزگار ببين ما به  -

 كى ها گره مى خوريم. 

 نگاه چپى به او انداخت و آرام گفت: محراب

 من و تو قرار نيست به هم گره بخوريم خانم دزده.-

گرفت و در محله كه از قبل مى دانست نگهه داشت. محله  او را نديد    حرص

 ى 

اى بود كه با چند پسر شيش جيبه و دستمال يزدى به گردن عمق زندگى   

 را ميشد در آن تخمين زد.  
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 اسپرى هاى رنگى بر در و ديوار خانه ها و كوچه ها چيزى نفهميد.  از

 را نگه داشت و قفل را باز كرد.  ماشين

 خوش اومدى. -

 خونسردى رو به محراب كرد. با

خب حاال كه تا اين جا تشريف اوردى شماره منو هم داشته باش؛ خدارو چه  -

 ديدى شايد بهم گره خورديم.  

محراب با غيض به نشانه چندش باال كشيده شد اما بر خالف چهره اش   لبان

 ه او را گرفت. موبايلش را در آورد و شمار

 تكان داد و پايش را روى پدال گاز فشرد و به سرعت از آنجا دور شد.   سرى

خانه محسن را در پيش گرفت و همانگونه تماس با حاج بابايش را برقرار    مسير

 كرد.

 سالم عليكم حاجى.-

 عليك سالم...چه كردى پسر؟ -

 از پرايد نقره اى جلويش سبقت گرفت. خونسرد

اب شد نتونستم به موقع برسم بانك؛ االن هم دارم ميرم  حاجى ماشين خر-

 كارواش؛ انشاهلل فردا راست و ريستش مى كنم.

 صداي حاج بابايش بيشتر شد. جديت

 يعنى چى؟ ماشين كه چيزيش نبود.  -
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 چى ميشه گفت حاج بابا؛ ماشينِ ديگه؛ خرج داره. -

ندارم ازت  خيله خب از كارواش زدى بيرون باز هم بهم زنگ بزن. دوست  -

 بيخبر باشم.

در دلش تك خنده اى زد و به اين انديشيد كه كنترل كردن دقيقه   محراب

به دقيقه اش را چگونه حاج بابا در دست دارد. اما خب...او محراب بود و مى  

 دانست چگونه بايد اين كنترلِ برده دارى را دور بزند. 

 مدد. حتما حاج بابا؛ من برم پشت فرمونم. يا على  -

 مراقب خودت باش. على يارت. -

 را قطع كرد و موزيك ماشينش را روشن كرد.  تماس

را رو دور خودش نبود و كالفگى دوره اش كرده بود و راهى به جز آب    امروز

 شنگولى هاى محسن براى آن رفع كالفگى در بساطش نداشت.

ى  خواست آنقدر بخورد كه از خودش بيخود شود و فراموش كند در تقال  مى

 شاهين و محراب در حال غرق شدن است.

سر هم زنگ خانه مجردى محسن را فشرد. صداى لخ لخ دمپايى هاى    پشت

 محسن و بعد از آن تقِ سرد كشيده شدن لوالى در به گوش رسيد.

 به داش محراب، از اين طرفا؟-

توجه به محسنى كه تمام هيكل درشتش در بين در بود او را كنار زد و    بى

 نه شد.وارد خا
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نسبتا كوچك كه باغچه مرموزى در گوشه خودش جا داده بود را از    حياط

 نظر گذراند و به محسنى كه پشت سرش با تعجب ايستاده بود رو كرد. 

 از اون دست سازات مى خوام.-

 فورا در را بست. محسن

قربونت بشم تو كه ميدونى من دست ساز زياد دارم منظورت كدوم دست  -

 ؟سازه هاست دقيقا

 چپ نگاهش را به چهره غول پيكر او دوخت.  چپ

 سگيش...همين جا مى خورم. -

كه محسن سرى تكان مى داد و با لبخند راهش را سمت زير زمين    همانگونه

 مشكوكش مى كشيد گفت:

 فكر نمى كردم اهلش باشى؛ هميشه  رد مى كردى.-

گرماى    يك  و  نگاهش  چشمانش،  شد.  اكو  سرش  در  ستاره  صداى  لحظه 

 دستانش...با ياد آن شب كه اولين و آخرين بارش بود، پوزخندى زد.  

 رد مى كردم چون يه بار ازش بدجور ضربه خوردم. -

 محسن بلند شد. قهقه

 اره ميدونم داداشم، خبرش پخش شده بود. -

زمين رفت و بى توجه به شيشه تكانى خورد و به سرعت به سمت زير    محراب

 هاى پر شده از مايعات مختلف گفت:
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 يعنى چى؟  -

 يه بطرى نوشابه را از مايعى سفيد رنگ پر كرد.  محسن

 يعنى اينكه شرح حالِ شما بين همه بچه ها چرخيده.-

با به ياد آوردن يلدا، اخمى روى چهره اش نشاند. حتم داشت كه يلدا آن   

وش عالم و آدم رسانده است. بازم جاى شكر داشت  ماجراى احمقانه را به گ

كه به غير از مدت كوتاهى يلدا را وارد زندگى اش نكرده بود و گرنه ايمان  

 داشت رسواى عالم و آدم مى شد. 

 پيك بيار همينجا مى خورم. -

آنكه سرش گيج مى رفت و بدنش را سنگين تر از هر وقت ديگرى حس    با

وى ماشين انداخت و بى توجه به پلك هايى  مى كرد اما به زور خودش را ت 

كه بيش از بيش سنگين شده بود، يك لحظه فقط يك لحظه چشمانش را  

 روى هم فشرد كه نفهميد كى خوابش برد و به دنياى بى خبرى پا نهاد. 

                                      

تاريك بود و بوى نمِ ديوار تا مغز و استخوان او را به يخ بندان تبديل   سلول

و   هيجان  از  بلكه  سرما  از  نه  لرزيد.  مى  اراده  بى  پايينش  فك  بود.  كرده 

ترس..ترس از آبرو ترس از خودش، آدما؛ اصال ترس معنايى نداشت، ترس بود  

هيكل را به لرزه    تمامديگر...مى افتد به جانِ آدم و عينِ هو يك برق دو فاز  

 مى انداخت. 
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را به ديوار سرد تكيه داد و بى توجه به قطره اشكى كه گوشه چشمش    سرش

 جا خشك كرده بود به در آهنين رنگ و رو رفته چشم دوخت.

قدر به آن در لعنتى چشم دوخت كه با صداى تقى از جلوى چشمش كنار     آن

 بازى نمايان شد.رفت و هيكل كوتاه و الغر اندامِ پسرى در لباس سر

 پسرك باز شد كه حرفى بزند اما او زود تر از او لب گشود.  دهان

 آزادم؟ -

 آره آزادى. -

گرد شده بود. به ديوار تكيه زد و در حالى كه با غم به پسرك سرباز    چشمانش

 خيره شده بود با ترس زمزمه كرد. 

 كى؟-

 شانه اى باال انداخت.  سرباز

 ميگن حاجى. -

روى سرش آوار شد. ديگر ريسمان خدا هم برايش كار    به خشتِ سلول  خشت

ساز نبود. بى ابرويى تا بيخ گلويش نفوذ كرده بود و ترسش...و ترسش بود كه  

او را آزاد كرد. حاال چگونه به روى منجى اش، به روى اسطوره اش و به روى  

 حاج بابايش نگاه كند.

اورى سر تكان داد.  به ديوار سيمانى پشت سرش تكيه زد و با ناب  هيستيريك 

با آنكه شديد دلش آزادى مى خواست اما نمى توانست اين آزاديي كه رسوايى  

 به همراه دارد را تحمل كند. 
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كرد.    ناگهان نفوذ  سلول  در  آهسته  آهسته  مردى  سايه  و  رفت  كنار  سرباز 

اين.   از  تر  باال  بابايش است. چه رسوايى  بود. شك نداشت كه حاج  خودش 

تمام   و  بلند  هاى  هق  هق  دستانش  حلقه  درون  و  انداخت  پايين  را  سرش 

 نشدنى اش را به سر داد.  

                                      

آلود سر بلند كرد و اجازه داد تارى  صداى خوردن تقه اى به شيشه؛ خواب  با

 چشمانش به شفافيت تسليم شوند.  

اى به كشيد و با سردرد؛ بى حوصله شيشه ماشين را پايين داد كه    خميازه

 صداى محسن به گوشش رسيد.  

داش تو هنوز اينجايى؟ قربون جدت برم اينجا كه جاى خواب نيست با اين -

 من شر درست نكن.    ماشين تابلوت...روشن كن برو، برو واس 

و منگ كمى محسن را نگاه كرد و با صدايى خش دار كه نشان ميداد    گيج

 خوابِ عميقى داشته است  گفت:

 مگه ساعت چنده؟  -

 هشتِ داشم...پاشو برو به زندگيت برس. -

كف دست روى پيشونى اش كوبيد و بى توجه به محسن شيشه را باال كشيد    با

 له پا روى پدال گاز گذاشت و از جا كنده شد.  و با زدن دكمه استارت بالفاص
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كوچه كه در آمد، به سمت داشبورد خم شد و آدامس نعنايى اش را بيرون    از

كشيد و هول هولكى در دهان گذاشت و به سرعت و بى وقفه شروع به جويدن  

 كرد.  

لحظه درد و سوزش شديد زبانش باعث شد چشمانش را از درد روى هم    يك 

اى به سر دهد. همين را كم داشت. حاال جاى زخم گاز گرفتن  بفرشد و ناله  

 زبانش را بايد تا پايان شب تحمل مى كرد.  

 توجه به چهره آشفته اش ريموت پاركينگ را زد و وارد پاركينگ شد.  بى

 سرعت در ماشين را بهم كوبيد و بدون قفل كردن او به سمت خانه رفت.   به

ى عرق مى داد اما با اعتماد به نفس وارد  آنكه نفس نفس مى زد و تنش بو با

 خانه شد.  

 ياهلل اهل بيت. -

داشت مثل هميشه طاهره خانم شتابان به سمتش بيايد و يك ليوان    انتظار

آب يا شربت به دستش بدهد و با قربان صدقه هاى هميشگى اش خستگى او  

را به در كند، يا حتى محدثه چپ چپ به او چشم غره برود و با چشم هاى  

 تيزش او را رصد كند. 

ه اى؛ با به ياد آوردن  خانه را گشت اما نه طاهره خانمى بود و نه محدث  همه

خريد جهاز محدثه؛ نفسى راحت كشيد. انگار اينبار را اشتباهاً شانس با او يار  

بود كه كسى در خانه حضور نداشت تا موهاى آشفته و لباس هاى نامرتب او  

 را ببينند و محراب هميشه مرتب را سوال پيچ كنند. 
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ز ديگرى از تن در  دوش حمام را باز كرد و لباس هايش را يكى پس ا   شير

آورد كه صداى زنگ موبايلش او را از مرز بين حمام و اتاق بيرون كشيد و با 

 فكر اينكه شايد حاج بابا و يا طاهره خانم باشد به سمت موبايل پرواز كرد.  

 ديدن پيام و تك زنگى از محسن كالفه پوفى كشيد و پيام را باز كرد.  با

مهمونى " طارمى  ميالد  خونه  شب  جاى    فردا  بيا..همون  خواستى  افتاديم؛ 

 "هميشگى

حرص و دهن كجى موبايل را روى ميز پرت كرد و همانگونه كه به سمت    با

 حمام مى رفت زير لب غرغر را شروع كرد.

بنداز  - رو  خط  تو  هى  خط  اين  تو  نيام  خوام  مى  من  رجيم...هى  محسن 

 جلو...شيطانى تو محسن.

                                      

روسرى ساتنش را مرتب كرد و غذاهاى خانگى دستپخت خودش را    نارون

 روى صندلى عقب ماشين جاى داد.  

 رول نشست و شماره آقا رحمان را گرفت. پشت

 جانم خانم؟ -

 را استارت كرد. ماشين

 جانت سالمت...اومده؟-

 بله خانم...مثل هر روز؛ رفتن تو دفتر؛ چايى هم بردم واسشون.-
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ماس را قطع كرد. با خوشحالى لبش را گزيد و به سمت  لبخند زد و ت  نارون

رستوران آرزو هايش كه حال با وجود حاجى رنگين تر شده بود پا روى پدال  

 فشرد. 

خوب برنامه روتين حاجى؛ يعنى حضورش دقيقا سر ظهر، آن هم بى    حس

 درد سر و سر و صدا؛ خودش مايه فخر و شورش احساسات بود. 

دست به دست اين شورش ؛ آن حاجى خوشتيپ و  چه عيب داشت اگر   حال

پولدار را براى هميشه در كنار خودش داشته باشد. چه چيزى شيرين تر از  

آن كمالِ در وجود آن مرد. آن صورت هميشه شيش تيغه و جذاب و آن بوى  

 لعنتى كِريد كه تا ابد در ذهنش ثبت شده بود.  

 دلبرى براى امتحان شانسش الزم بود ديگر.  كمى

را گوشه اى پارك كرد و با قابلمه كوچك تفلون راهىِ رستورانكش    ماشين

شد.  صداى تق تق پاشنه هاى بلند كفشش بر روى سراميك هاى تميز و  

 براق، انعكاس پر توجه اى به راه انداخته بود. 

كوتاهى به اقا رحمان كرد و بى توجه به نگاه معنا دار او راهش را سمت    سالم

 حاجى نام در آن حضور داشت كج كرد. نفسى عميق كشيد  دفترى كه بختيارِ

 و با زدن تقه اى وارد شد.  

با سر و صداى حضور    مثل اما  اول در حال چرت زدن بود  هميشه در نگاه 

نارون پلك باز كرد و منتظر به او چشم دوخت. نارون با سالمى كوتاه روى  

 صندلى جلوى ميز جا گرفت. 

 عت دير كردى.عليك سالم...امروز نيم سا-
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نارون كه موبايل را به دست گرفته بود، خشك شد. پس اين آمار گرفتن   دست

ها و انتظار هاى گاه و بيگاه دو طرفه بود. لبخند محوى زد و با نفس عميقى 

بويايى اش مى   ترين سلول هاى  انتهايى  تا  را  او  مانده  به جا  بوى عطر  كه 

 فرستاد رو به او كرد. 

 پختم.   امروز خودم ناهار-

 چرا؟  -

سوالى بود اما چهره اش نشانى از سوال نداشت. انگار پاسخ را مى    "چرايش"

 دانست اما مى خواست از زبان نارون بار ديگر بشنود. 

 شانه اى باال انداخت و بيخيال گفت: نارون

 دليل خاصى نداشت. -

 شد و پلو را درون بشقاب ريخت و همانگونه گفت:  خم

 پس كى مى تونم برم ساختمون رو ببينم؟-

 كه موشكافانه نارون را رصد مى كرد پاسخ داد:  همانگونه

 به زودى...تغيير كردى.-

 تك خنده اى به سر داد و بشقاب را جلوى او گذاشت.  نارون

 د، با ناز آرام گفت:همانگونه كه از فاصله نزديك به او خيره شده بو  و

 زشت شدم؟ -
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حاجى از چشمان نارون به روى ابروان تازه رنگ خورده اش در گردش    نگاه

 بود. 

 بهت مياد. -

 گرد كرد و روى جايش نشست.  عقب

 پس اين يعنى زشت نشدم.-

 نگاهى به چهره خسته او انداخت.  نيم

 شما هم تغيير كردين.-

نارون روى ته ريش تازه در آمده حاجى نشست و به جذابيت دو برابر    نگاه

 شده ى او حسادت ورزيد.

 شـ..ما..- 

را    حرفش سوال  اين  و  بدهد  جرات  خودش  به  توانست  نمى  كرد.  قطع  را 

بپرسيد. اما انگار دير شده بود. قاشق باال رفته بختيار پايين آمد و منتظر به 

 او خيره شد. 

 بپرس. -

 نوعى روى لب نشاند. مص لبخند

 هيچى ولش كن.-

خيره و جدى بختيار را كه ديد، نفسش را با استرس بيرون فرستاد و با    نگاه

 هيجان پرسيد. 
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 خب مى خواستم بپرسم...شما كسـ..يعنى كسى تو زندگيتون هست.-

سرش را پايين انداخت و همانگونه كه قاشق پر از پلو را باال مى برد    بختيار

به دل    "نه"م و پر پيمان را نثار نارون كرد. و عجيب كه آن  محك  "نـه  "يك  

نارون نشست و با اشتها لقمه هاى غذايش را يكى پس از ديگرى به دهان  

 فرستاد.

 دست شما درد نكنه. خوشمزه بود. -

خوشحال از رضايت او لبخندى زد و همانگونه كه ظرف ها و قابلمه را    نارون

 جمع مى كرد گفت:

 نوش جان. -

را درون ساك پارچه اى گذاشت و از جايش بلند شد كه همزمان با او،    همه

بختيار هم از جا بلند شد و همانگونه كه كتش را از پشت صندلى بلند مى  

 كرد گفت:

 فكر مى كنم اين روزها چند كيلو اضاف كردم. -

با دقت او را بر انداز كرد. هيكل چهارشانه او بدون گرمى گوشت و چربى    نارون

 اضافى خودش به تنهايى مايه فخر بود. ابرويى باال انداخت. 

 ولى من اينطور فكر نمى كنم.-

محو حاجى با آن ته ريش هاى تازه در آمده چيزى را در دلش تكان    لبخند

 داد.  

 نگه دار.   من برم شركت. ممنون بابت ناهار. خدا-
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 خداحافظ شما. -

را از پشت به بختيار دوخت كه يك لحظه سر جا ايستاد و به سمت    نگاهش

 نارون برگشت. 

 راستى فردا من نميام. فعال.-

لبش را گزيد و به قدم هاى بلند او خيره شد. حاجى هم فهميده بود    نارون

د و به  به خاطر او هر روز خدا را راس ساعت در رستوران حضور پيدا مى كر

هر نحوى قصد ديدن او را داشت. لبش را بيشتر گزيد و جيغ خفه اى را در  

 ته گلويش بيرون فرستاد.

واقعا طاقتش طاق شده بود و هر چه فحش كوچيك و بزرگ بلد بود را    ديگر 

نثار دنيا كرد. اخر او را چه به مديريت آن كيلينك...اويى كه ماهى شايد پنج  

حال نميداد  بيشتر  مى   مشاوره  مايه  اعصابش  و  وقت  از  آن  برابر  پنج  بايد 

 گذاشت.

 شك اين شغل او را پير مى كرد.  بدون

صندلى چرمى و چرخدارش نشسته بود و با دست چپ سعى داشت كه   روى 

صندلى را نيم دايره اى بچرخاند و همانگونه كه به ميز خيره بود؛ روى چرخش  

 هايش تسلط داشته باشد.

ير قابل كنترل اش حرصش گرفته بود. هيچوقت فكر  خودش و رفتار هاى غ  از

نمى كرد بخواهد دل كسى را بدست آورد او هم كسى كه هر وقت بهش فكر  

 مى كرد صداى بوم بوم قلبش بلند ميشد. 
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هم نمى دانست حسش دقيقا به آن مرد مرموز چيست. اما حواسش    خودش 

خيلي ماهرانه  بود كه آن مردى كه كم كم تمام ذهنش را احاطه كرده است  

 او را تحت سلطه دارد. 

سفته ايى كه به نام نواب است و هنوز در دست حاجى چرخ مى خورد تا   از

 ساختمانى كه بيش از پنچاه درصد سندش را به نام او كرده است. 

حاال...خيلي ماهرانه بدون هيچ حركت اضافه اى داشت قلب نارون را هم به    و

 نام خودش مى كرد؛ بدون هيچ حركتى.

اى به در خورد و متقابل آن در باز شد. سايه بلند و هيبت مردانه اى ته    تقه

دلش را فرو ريخت. هنوز فرد وارد نشده؛ حس مى كرد بوى عطر كريد تمام  

. با اشتياقى كه ضربان قلبش را باال برده بود به در چشم  اتاق را پر كرده است 

 دوخت كه مردى قد بلند و نسبتا جا افتاده وارد شد.

حرص خودش لبخندى زد و از جا بلند شد. اين همه بى مباالتى و هيجان  از 

 را پاى چه مى گذاشت. 

كه روى همه تسلط داشت و خودش را نمى باخت چگونه اين هوش رفته   او

 مى گرفت.   را پس

هميشه همينطور بود، براى درد بقيه هزار و يك راه حل پيدا مى كرد اما به   

خودش كه مى رسيد انگار درد بى درمون نصيبش شده است. قفل ميشد و  

 تسليم.

 به آقاى كامرانى لبخندى زد. رو
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خب آقاى كامرانى..اين يك ماه رو چطور پيش رفتين؟ تغييرى احساس مى  -

 كنين يا نه؟ 

كامرانى لبخندى زد و چشمان ريز سبز رنگش را چند بار پشت سر هم   قاىآ

 باز و بسته كرد. 

بله خانم بارانى...به مرحمت شما، واقعن اين كنترل خشم جواب داد...االن  -

زودتر   من  چرا  كنم  مى  فكر  نداشتيم...دارم  دعوا  خونه  تو  است  هفته  چند 

 نيومدم مشاوره.

اى مخملى بختيار به جاى آقاى كامرانى در اتاق  كپ كرده بود. انگار صد  نارون

اكو مى شد. نمى فهميد چش شده است. اخمى كرد و كمى سرش را تكان  

 داد كه باعث شد آقاى كامرانى با تعجب او را نگاه كند. 

كه موقيعت را ناجور حس كرد، لبخندى مضطرب زد و از خدا خواست   نارون

 خوشى طى كند.   كه اين چهل و پنج دقيقه را به خوبى و 

درسته افراد خيلي كمى هستن مثل شما كه براى همچين اختالالت عامه  -

اى پيش روانشناس بيان...)صداى شوخش را ادامه جمله اش كرد(...ديدين كه  

 درد هم نداشت.

 را تاييد كرد.  حرفش

خانمم شك كرده... از يه طرف خوشحاله از يه طرف متعجبه كه چطور من  -

 اينقدر آروم و خونسرد شدم، نميدونه راهكار هاى شما جواب داده.  

 خوشحال پشت سر هم سر  تكان داد. نارون
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 خب كدوم راه حل كنترل خشم به نظرتون بيشتر جواب داد.-

 كامرانى بيشتر در كاناپه لم داد.  اقاى

 ش از يه تا ده و بعدش نمره.شمار-

 دو دستش را تشويق گونه آرام بهم كوبيد و خوشحال گفت: نارون

احسنت..كارتون عاليه..اين روش ها يك طرفِ قضيه است اينكه شما بتونين  -

 كنترل كنين و بهش عمل كنين طرف ديگه قضيه.

 را با خوشحالى و رضايت به اتمام رساند.  جلسه

يت مراجعه كننده اش تا زير پوستش دويده بود و  خوبِ موفقيت از رضا  حس

 كمى توانست از ذهن آشفته اش دور شود. 

 كه وسايلش را جمع مى كرد. شماره دنيا را گرفت. همانگونه

 الو..جانم نارون؟ -

 عليك سالم دنيا خانم...احوال شريف، نى نى چطوره؟ -

 بشاش دنيا از آن طرف خط اِكو شد. صداى

تا االن خدار- فردا ميرم سونو...اين چند  هممون  نارون  واييي  وشكر خوبيم، 

وقت هر بار كه مى رفتم ميگفتن مشخص نيست، دستش جلوشه...بچه به اين 

 باحيايى ديده بودى؟ 

 تماس را از اسپيكر خارج كرد. نارون
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اى جانم هميشه خوش خبر باشى عزيز دلم...پس من بايد دوباره فردا هم  -

جكاوى چند وقته رو رفع كنم...اخه با حيايى تا  باهات تماس بگيرم و اين كن

 كجا؟ انصافه ما تو خمارى بمونيم؟ 

 خنده دنيا اكو شد و بعد از آن انگار چيزى يادش آمده باشد، فورا گفت:  صداى

 نارون قربونت برم مشكلى كه ندارى؟ اذيت نيستى اونجا؟ -

ه او  كيفش را روى دوش انداخت و نفس عميقى كشيد. آخر چگونه ب  خسته

مى گفت از روزمرگى ها كه هيچ؛ از اين احساس يكهو بى خبر تراوش شده،  

 كالفه است. 

نه دنيا همه چى خوبه...تو خوب باش فقط و به هيچى فكر نكن با اون بچه  -

فردا   كرد(...دنيا  دور  از خودش  كمى  را  گوشى  بوق  حيات...)با صداى  با  ى 

 باهات تماس مى گيرم مامانم پشتِ خطه.

را با دنيا قطع كرد و خواست پاسخ مهناز خانم را بدهد كه مهناز خانم    تماس

 هم فورا تماس را قطع كرد و بالفاصله براى نارون پيامك فرستاد.

 "خسته نباشى دخترم، اومدى نون هم بگير"-

ابرويى باال انداخت و بعد از خداحافظى از كيلينك خارج شد و پشت    نارون

 كشدار زمزمه كرد.  "چشمى "زير لب  رول نشست و همانگونه 

 مهناز خانم تماس گرفت و گفت كه ديرتر به خانه مى آيد.   با
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از يك ماه اين حق را به ماشينش مى داد كه تايمى را براى كارواشش    بعد

صرف كند و يك چكاب كلى از دم و دستگاه هاى داخل و خارج آن؛ خيالش  

 را از هر جهت راحت كند. 

ى مى راند. اصال دلش نمى خواست اين تميزى و شفافى  را به آرام  ماشين

ماشين را حتى با غبار كوچيكى از بين ببرد؛ يا بهتر بود اعتراف كند حوصله  

 ى كارواش آن هم دو بار در يك ماه را نداشت.  

 كوچه شد كه نواب را سوار بر دويست و شيش صندوق دارى ديد.   وارد

 ابروانش را باال انداخت و مشكوكانه به ماشين خيره شد.  يكتاى

 را كج كرد و به رفتن ماشين چشم دوخت.    سرش

 را عوض كرد و دنبال آن دويست و شيش مرموز راه افتاد.  دنده

تماد نداشت، بلكه از او مى ترسيد.  اعتراف مى كرد نه تنها ديگر به نواب اع  بايد

 نواب بد طورى رابطشان را مچاله كرده بود.  

مهناز خانم نمى توانست زياد انتظار و مديريت داشته باشد وقتى پاى تك    از

 پسر و فرزندش در ميان بود، كنترل نواب از جانب او كمى سخت ميشد. 

تمام و كمال خا  كم از مناطقى كه  به سمت يكى  نه ها وياليى  كم ماشين 

 بودند، وارد شد.  

هوا    مشكوك تاريكى  هر چند  نكند،  توجه  زياد جلب  تا  ايستاد  خيابان  سر 

 خودش كم و بيش اين شانس مخفى بازى را برايش باال برده بود.  
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بعد نواب به همراه سه پسر ديگر از ماشين خارج شدند و وارد يكى از    كمى

 داشت، شدند.  خانه هايى كه درخت هاى سر به فلك كشيده

از بس فرمان ماشين را مى فشرد رو به سفيدى مى زد. با حرص    دستانش

 لبانش را روى هم فشرد و با خشم محكم رو فرمان ماشين كوبيد.

 چرا تو عاقل نميشى نواب؛چـرااا! -

 نفسش را بيرون فرستاد. نواب دوباره زير قولش زده بود.  حرصى

اما وقتى بوق ها يكى پس از ديگرى  سرعت شماره مهناز خانم را گرفت    به

مى گذشتند و صدايى از آنطرف خط از مهناز خانم نيامد؛ فهميد كه خودش  

 بايد دست به كار شود و از كارهاى ديوانه كننده ى نواب سر در بياورد.

يك حركت از ماشين پياده شد و به سمت آن خانه باغى مشكوك به راه    در

 افتاد. 

 كه با تقى باز شد. را روى زنگ فشرد  دستش

باال انداخت و با هزار و يك زور در آهنين سنگين را به جلو راند و وارد    ابرويى

 خانه باغى شد.

سكوت و خلوتى باغ اصال حس خوبى نداشت. با اخم و تخم مسير سنگفرشى    از

 تاريك و ترسناك را رو به جلو طى كرد تا باالخره وارد در اصلى شد.  

ا دستانى لرزان دستش را نزديك دستگيره در كرد كه  عميقي كشيد و ب  نفس

در خودش به سرعت؛ قبل از آنكه دست نارون به او بخورد باز شد و چهره  

 پسركى خندان جلوى نارون نقش بست. 
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متحير نگاهش را از پسركى كه با تعجب او را نگاه مى كرد گرفت و بى    نارْوَن

ن در خودش را نشان داد،  توجه به صداى آهنگ گوش خراشى كه با باز شد

به رقص نورى كه در آن تاريكى از پشت سر پسرك به چشم مى يومد؛ خيره  

 شد.

 ببخشيد شما؟ -

پر از خشمش را حواله پسرك كرد و با تنه ى محكمى او را كنار زد و    نگاه

 وارد شد.  

هاى بريده بريده اش را بيرون فرستاد و با چشم هاى در آمده به سالن    نفس

كه با نور هاى رنگ و وارنگ و دود سفيدى نمايان شده بود، چشم  تاريكى  

 دوخت.  

هايش را با غضب روى هم ساييد و با همان چهره از خشم گر گرفته   دندان

 اش از ميان جمعيت سر خوش و در هم لوليده به دنبال نواب گشت. 

حرص تمام سالن را طى كرد و از صحنه هايى كه ديده بود؛ كم مانده بود    با

 باال بياورد. 

بينى به ميان  خشم گوشه سالن ايستاد و همانطور نگاهش را با دقت و ريز    با

 رقصنده هاى حاضر انداخت.  

و پسر بى خيال در هم مى لوليدند و با حركاتى عجيب و غير طبيعى    دختر

 سعى در خودنمايى و گاه تخليه خود داشتند. 
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وسط افرادى كه حالت طبيعى خود را حفظ كرده بودند با ديدن نارونى    اين

بود، حيرت زده ميشدند    كه با مانتو و شلوار و مقنعه در حال چشم چرخاندن

 و در گوش هم پچ پچ مى كردند.  

 كنار گوشش او را از جست و جويش بيرون كشيد. صدايى

 مشكلى پيش اومده خانم؟ -

آنكه به آن صدا بهايى بدهد، با همان ژست به چشم چرخاندنش ادامه    بدون

 داد. كه اينبار شخص پشت سرش دستش را روى شانه ى ناروَن گذاشت.

 خانم با شمام. -

با خشم غير قابل وصفش به سرعت به عقب چرخيد و انگشت اشاره    نارون

 اش را جلوى مرد مقابلش گرفت و غريد. 

 دست به من ميزنى فهميدى مردكِ يـ... دفعه اول و آخرت باشه -

ديدن صحنه رو به رويش حرف در دهانش ماسيد و چهره اش رنگ باخت.   با

با دهانى نيمه باز به فردى كه سرخوشانه پيك باال مى برد و قهقه مى زد؛  

 چشم دوخت. 

مانده بود از تعجب پس بيوفتد. حتى يك دهمِ درصد هم درك صحنه    كم

 . مقابلش غير ممكن بود

نيم چرخى سرخوشانه زد و كامل رو به نارون چرخيد كه او هم متقابلن    فرد

 نگاه مست شده اش را به نارون حيرت زده دوخت.  
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تا نيمه باال آمده اش را با ترس و تعجب پايين آورد و نگاهش را دزديد.   پيك 

 هيچ راه فرارى نداشت. در مخمصه اى تنگ گير افتاده بود. 

تعجبش پوزخند زد و از همان فاصله بينشان با صداى   با همان حرص و  نارون

 سيستم پخش كننده رقابت كرد و با نفرت رو به او فرياد كشيد.

 تو مسجد دنبالت مى گشتم پسر حاجى.-

به هل و وال افتاده بود، هرچه پيك باال برده بود تا مستى اش را تكميل    محراب

 كند، همه آنها از سرش پريد.

ه كدام سوراخ پناه ببرد تا اين ننگ و خجالت را پنهان  دانست دقيقا ب   نمى

كند. بر خالف انتظارش نارون اصال به او توجه اى نكرد و با خشم و غضب راه  

ديگرى را در پيش گرفت، انگار كه اصال او را نديده باشد؛ شايد هم مسئله ى  

 رد.  مهم ترى در اين مهمانى پيدا كرده بود كه باعث ميشد او را ناديده بگي

به   نارون از مهمانى خارج كند؛  او را  بى توجه به پسرى كه سعى مى كرد 

 دنبال نواب پا تند كرد و با خشم و غضب او را از جمع دوستانش بيرون كشيد. 

كه حسابى غافلگير شده بود و انتظار هر چيزى را داشت الى اين يك    نواب 

 د.مورد را؛ از تعجب و شك زياد خودش را تسليم نارون كر 

او را از مهمانى بيرون كشيد و درون ماشين جا داد و همانگونه كه با    نارون

 خشم و سرعت رانندگى مى كرد درون ماشين فرياد كشيد.

چى رو مى خواى ثابت كنى نواب...هان؟ به خودت و به ما چى رو مى خواى  -

 ثابت كنى؟ 
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 كه كم كم از شك خارج شده بود، ميدان را نباخت.  نواب

 و تعقيب مى كنى نارون؟ تو من ر-

 بلند نارون در ماشين اِكو شد.  پوزخند

تو يه احمقى نواب يه احمق...از تو مى ترسم...از تو و انتخاب هات؛ از آدم  -

هايى كه وارد زندگيت مى كنى... از اين درو بازى هات كه نشون ميده خونِ  

س باال ميارم  عمو و محراب رو تو رگات دارى...نواب ديگه دارم از تو و اين تر

 مى فهمى؟ 

بي حس سرش را به شيشه تكيه زد و تا انتهاى صحبت هاى نارون در    نواب

 سكوت خودش فرو رفت، باالخره لب باز كرد.

منم دارم از شما و انتخاب هايى كه برام مى كنين باال ميارم...من نمى خوام  -

ارم اونقدر  نارون؛ نمى خوام اين نوابى باشم كه شما مى خواين...من دوست ند

درس بخونم كه رشته اى قبول بشم كه شما مى خوايين...دوست ندارم با آدم  

بير  تايم  بگردم كه شما مى خوايين...نمى خوام  اون چيزى    ونهايى  رفتنم 

باشه كه شما مى خواين...هر وقت گذاشتين خودم باشم، اون وقت ببين من  

 ترس دارم يا نه.

 د و با حرص لب زد.ماشين را ما بين دستانش فشر فرمان

 از اينكه برادرم عين يك آدم عقده اى واسم سخرانى كنه متنفرم.-

 به سمتش برگشت و خونسرد گفت: نواب
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خوشت  - ازش  چون  عقده؛  پاى  گذاشتى  رو  هام  حرف  حتى  بينى  مى 

نيومد...ديگه نمى خوام اون نوابى باشم كه پخمه و بچه ننه بارم كنند...نارون 

 بيرون؛ بزار خودم واسه خودم تصميم بگيرم. از من بكش 

 در سكوت مى راند و حرف نواب را در سرش تكرار مى كرد.   نارون

اى خلوت و تاريك ماشين را نگه داشت و موبايلش را بيرون كشيد. بعد    گوشه

 از چند بوق كه صداى آن طرف خط را شنيد فورا گفت: 

نها كلى دختر و پسر نوجون  سالم، مى خوام آدرس يه پارتى رو بدم كه نه ت-

اونجاست و صداى آهنگشون گوش همه رو كر كرده بلكه مشروبات الكى و  

 مواد مخدر هم تو اون مهمونى پخش مى كنند. 

با برق پيروزى موبايل را پايين آورد و در    چشمان نارون  اما  نواب گرد شد 

 چشمان او زل زد. 

 چيكار كردى نارون؟-

كه مى دانست به خاطر حضور دوستانش است،  توجه به غم و تعجب نواب    بى

 صحبتشان را ادامه داد. 

اين مهمونى يكى از تصميم هاى تو بود؛ ببين نواب حتى اون قمار و بدهكارى  -

و هزار و يك كثيف كارى هم تصميم تام تو بود؛ بهم بگو داخل اين تصميماتت  

نب از تصميم  چه نكته مثبتى بود كه االن با اين اعتماد به نفس و حق به جا

 و حق واسم دم مى زنى؟ هوم؟ بيا من رو قانع كن نواب.  

 نفسى عميق كشيد و بى توجه به حرف هاى نارون گفت: نواب
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من نمى خوام واسه ى كنكور بخونم تا شما رو خوشحال كنم..ثبت نام هاى  -

 بهمن شروع شده، مى خوام برم دانشگاه كه خودم رو خوشحال كنم. 

حبت كردن را با او بى فايده مى شمرد با حرص سرش را  كه انگار ص  نارون

 روى فرمان ماشين گذاشت و ناله مانند زمزمه كرد. 

 پسره ى كم عقل، پسره ى كم عقل...آخه من بايد چيكار كنم با تو. -

كه    در و همانگونه  كرد  بلند  را  پريد؛ سرش  پلكش مى  از حرص  كه  حالى 

ض كه يكباره در وجودش نشسته  ماشين را استار مى زد با يك بيخياليه مح

 بود؛ گفت:

 ديگه تو به من مربوط نيستى...هر غلطى دوست دارى بكن.-

از اين خشم به يكباره فرو نشسته و عقب نشينىِ نارونِ هميشه لجباز    نواب 

اما براى خالى نماندن عرصه   زير لب زمزمه    "ممنونى   "كمى متعجب شد؛ 

از بينى اش به سرعت خارج    كرد كه باعث شد نفس هاى حرص دار نارون

 شود. 

گوشه اى كز كرده بود و با چهره ى مات شده نگاهش را به افرادى    محراب

تكان داد. انگار تمركز و حواسش از بين رفته   سرىكه كنارش بودند دوخت.  

 بود و تمام ياخته هاى عصبى اش خاكستر شده بودند. 

                                      

نف  چند  كه  بشمارد  توانست  نمى  سلولِ  حتى  يك  در  نفر  چند  هستند.  ر 

سيمانى و نسبتا تاريك. اصلن او آنجا چه مى كرد. در آن سلول سرد و تاريك.  
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اين چيزى نبود كه او مى خواست. اين پچ پچ هاى مرموز درون سلول..آن 

اش    ىبوى گند عرق و مشروب...آن ترس و آن ترس و اضطرابى كه تا زير بين

 انست هضم كند.لشكر كشى كرده بود را نمى تو

را    بى بود؛ دستانش  او شده  انزجار  و  باعث تمسخر  به سكسه اى كه  توجه 

مشت كرد. بغضى خفيف در نيمه هاى جانش در حال باال و پايين بود. مغزش  

 كار نمى كرد اما دلش اصال گواه خوبى نمى داد.  

كم كم با گذشت زمان و اكو شدن خاطرات داشت به سكسكه اش افزون    انگار 

 مى شد.   تر

 

از غيب شدن نارون كه خودش يك معماى بزرگ برايش محسوب مى    بعد

شد؛ از خجالت و خشم پيك پشت پيك بى امان باال برده بود. و نفهميد كه 

 چطور در آن همهمه و شلوغى به خواب رفته بود.  

همينطور بود؛ وقتى الكل كل بدنش را تسخير مى كرد، غرق خواب    هميشه

 مى شد.  

ته دلش آرزو مى كرد كه اى كاش مى خوابيد و هيچوقت بيدار نمى شد    از

نه آنكه با ضرب دستِ مامور آگاهى از خوابِ خوش مستى اش بلند شود و  

 گيج و منگ درون يك ون همراه بقيه؛ چپيده شود. 

ال انتظار اين پايان شاهين را براى محراب نداشت. نمى  پلكش لرزيد. اص  پشت

دانست بعد از اين قرار است چه شود و مطمئن بود ديگر حاج بابا تف هم به  

 رويش نمى اندازد.  
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بود كه خودش راهش را انتخاب كند و بشود همان چيزى كه مى    آرزويش

داشت  خواد، محرابى كه آزاد بود و طورى زندگى مى كرد كه خودش دوست 

نه بقيه...اما هيچوقت جرات آن را نداشت كه خودش باشد، نه مى توانست از  

  ه حمايت هاى مالى حاج بابا بگذرد و نه مى توانست قربان صدقه هاى طاهر

 خانم را براى قد و باال ى تك پسرش را ناديده بگيرد. 

حاال مابين اين همه كشمكش هاى زندگي اش؛ درون يك سلول حقارت    و

رقم   برايش  را  بزرگ  تغييرى  اما  بود  اگر چه كوچك  بود. سلولى كه  افتاده 

 خواهد زد. تغييرى كه از دستش خارج است.

آهنين و بزرگ كنار رفت و سربازى الغر و كوتاه ما بين سياهى هاى در    در

 نمايان شد.  

 سياوش حاتمى. -

سياوش نام با آن موهاى وز وزى اش با خوشحالى از جايش بلند شد و به    فرد

 سمت سرباز رفت.  

كه بسته شد از ته دل آرزو كرد كه هرگز اسمش را نخوانند چون او مثل    در

 آن پسرك سياوش نام هرگز از اين در خوشحال بيرون نخواهد رفت.

و بى توجه به    حس و حال سرش را به ديوار سرد پشت سرش تكيه زد  بى

بغضى كه تا مرز هق هق شدن در حال باال آمدن بود؛ لبانش را محكم روى  

 هم فشرد. 

اوج نا اميدى خودش را كنترل كرد و به نور زردى كه تا پشت پلك هايش    در

 برق مى زد، تسليم شد. 
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 خدايا...-

دانست چه بگويد. غمگين شد كه تا حاال با خداى خودش آنگونه كه بايد   نمى

به تنها ريسمانش چگونه چنگ بى  ن بود. غمگين شد كه حاال نمى دانست 

 اندازد.

را پر حرص بيرون فرستاد و به نماز صبحى كه در جوار حاج بابا جانش    نفسش

 مى خواند و نماز ظهرش را در آغوش دوست دخترش مى گذراند فكر كرد.  

تنش    باز شدن در كه روى مويرگ به مويرگش كشيده شد، لرزه به  صداى

 انداخت. 

نيمه    محكم زمزمه ى  به سرعت  و  فشرد  هم  روى  را  قبل چشمانش  از  تر 

 تمامش را تمام كرد. 

 خدايا آبروم رو بخر؛ بندگى مى كنم برات.-

ناقوس    هوفى كشيد و در حالى كه صداى صاف شدن گلوى سرباز همانند 

 مرگ در گوشش اكو شد، چشمانش را باز كرد. 

 محراب بارانى.-

ن سرباز الغر و كوتاه قد متنفر شد. حتى از اسم و فاميلي خودش  صداى آ  از

 هم بيزار شد.  

 اش كه از كار افتاد با لرز خفيفي از جايش بلند شد.  سكسه

 سريع تر. -
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توجه به نهيب سربازى كه به زور تا شانه اش مى رسيد؛ با همان تعلل    بى

 خاص خودش روى دو پا قد علم كرد.

 خدايا آبروم. _

انقدر دردمند بود كه باعث شد با شانه هاى خميده رو به روى سرباز  اش  ناله

 بايستد و حصار  فلزى دستبند را نديد بگيرد. 

 حركت كن آقا.-

دهانش را با ترس و لرز قورت داد و با سرى پايين افتاده؛ تسليم سرنوشت    آب

 شد. 

ده بود  راهرويى كه افراد زيادى در آنجا تردد مى كردند و پر سر و صدا ش  از

 گذشتند و پشت درِ كرمى رنگى ايستادند. 

قهقه اى كه مى دانست بدون شك از طرف مامور در آن اتاق است به    صداى

گوشش رسيد و با رنگى پريده تا مرز سكته رفت كه بى شك آن مامور خوش  

 خنده، رفيق حاج بابايش از آب در آمده است. 

بوم بوم قلبش در آن همهمه هاى آگاهى؛ واضحانه به گوش مى رسيد.    صداى

 سرباز او را به داخل هل داد كه صداى خنده قطع شد.  

با    بى بود و  انداخته  توجه به كوبش پاهاى سرباز، همچنان سرش را پايين 

 خجالت در سكوتى كه به يكباره در اتاق شكل گرفته بود، غرق شد.

 مردى كه مى دانست پشت ميز است بلند شد.  صداى

 بفرماييد اينم از گل پسرِ شما...صحيح و سالم.  -



 

254 
 

از دور    با را  اشاره ى سر سرگرد؛ سرباز فورا دست جنباند و دستبند فلزى 

 دستان يخ بسته ى محراب باز كرد.  

خفيفي از نوك انگشتان پايش تا كمرش كشيده شد. آماده ى هر اتفاق    لرزش

 يندى بود.  ناخوشا

بلند شد فردى كه روى صندلى جلوى ميز نشسته بود، در همان حين نگاه    با

كنجكاو و خجالت زده ى محراب ثانيه اى باال آمد و با چشمانى گرد شده  

 همانطور خشك ماند.

دهان نيمه باز به او كه با غرور از جايش بلند شد و كمر صاف كرد و سپس   با

 رو به رويش قرار گرفت، نگاه مى كرد.  با قدم هايى بلند و بى صدا 

و    چشمان مردانه  صداى  همان  با  و  دوخت  محراب  به  را  براقش  و  درشت 

 خاصش در نزديكى محراب زمزمه كرد: 

بهت گفته بودم به من ميگن حاجى...چون حساب كتابم دقيقِ دقيقه پسر  -

يدم جون...گفتم اگر حرفى از اون اشتباه نزنى منم برات جبران مى كنم...د

بدجور حرف گوش كنى و حساب كتابت سنگين شد، منم اومدم كه سبكش  

 كنم. 

 راستش را محكم روى شانه محراب كوبيد كه تكانى بدى خورد.   دست

 االن بى حساب شديم، پسر حاجى نما. -

با    به و  داد  تكان  سرى  طمانيه  با  و  گشت  بر  گرد  سر  كنجكاو  نگاه  سمت 

 لبخندى محو گفت:
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 ين لطفتون در خاطرم مى مونه.  ممنونم سرگرد، ا-

 

 از جايش بلند شد و با خنده به سمتش آمد و به او دست داد.   سرگرد

 اين حرف ها چيه آقاى حاجى پور..از شما به ما زياد رسيده.-

بيرون    با به  با خودش  را  مات شده  و محراب  كرد  او خداحافظى  از  احترام 

 كشيد. 

بود،   محراب  شده  پرت  پيش  ماه  چند  به  براى    اما  كه  روزى  همان  دقيقا 

جاسوسى نارون پا به او رستوران گذاشته بود و حسابى سياه و كبود شد و  

با يك   اشتباه گرفته است،  را  او  نام وقتى متوجه شد كه  همان فرد حاجى 

تهديد شيرين كه به زبان خوش بيان شده بود او را به سكوت دعوت كرد؛  

است. چرا كه او آدمى نبود كه  سكوتى كه خودش مى دانست بهترين گزينه  

 به دنبال دردسر به راه بى افتد. 

فكرش را نمى كرد آن سكوت و فراموشى كتك هايى كه خورده بود    هيچوقت

 يك روزى در چنين جايى به كمكش بيايد.

چيزى كه اين وسط، ما بين اين خوش شانسى و خوش حالى كمى اذيتش    اما

د حاجى نامِ مرموز بود. هيچ جوره  مى كرد؛ رابطه ى دختر عمويش با آن فر

نمى توانست حضور چنين فردى را در زندگى ساده و مقتدرانه نارون هضم  

 كند. 



 

256 
 

مهمانى    نارونى آن  در  آشفته  و شمايل  با آن شكل  آن هم  با حضورش  كه 

 معايى بزرگ تر از آن مرد خوش صداى كنارش شده بود. 

ى كه با دم هاى عميق  خودش كه آمد رو به روى حاجى نشسته بود. حاج به

قل قل قليان را به راه انداخته بود و دود غليظي از دماغ و دهانش به بيرون  

 مى فرستاد.  

او را بر انداز كرد از شانه هاى پهنش كه با آن كت مشكى رنگ پهن تر    خوب

 به نظر مى رسيد تا چشمان دقيق و براقش را از نظر گذراند. 

 ته گفت:را مشت كرد و زير لب آهس دستاش

 ممنونم. -

 صداى قل قل بلندِ قليان به راه افتاد. دوباره

 صبحانه ات رو بخور.-

حرف حاجى نگاهش به املت و چاى روى ميز افتاد. چشمانش را بست و با    با

 نفس عميقى؛ چشم گشود.

 چرا من رو آزاد كردى؟  -

 ابرويى باال انداخت.   حاجى

بهت حق ميدم؛ تو اين دوره زمونه كسى كه واسه آدم مرام خرج كنه نابه؛ -

 اما قرار نيست هر مرامى هدف و علتى پشتش باشه. 

 قليان را نزديك دهانش برد.  نى



 

257 
 

 جنس من با شما حاجى نما ها فرق داره پسر جون.-

 پوزخندى زد و با تمسخر گفت:  محراب

 حتما تو اصلى؟  -

 را كنار گذاشت و تكيه اش را از ميز گرفت. قليان

 اونقدراصل كه تا تو شناسنامه ام هم رسوخ كرده. -

بى توجه به او نگاهى به پشت سر حاجى انداخت و بدون آنكه به چهره    محراب

 ى نافذ او چشم بدوزد گفت:

 ربطت به نارون چيه؟-

ره به تو ربطى  ربط؟هه...ربطتم از تو بيشترهه؛ پى اين ربط نباش كه هيچ جو-

 نداره.  

را با حرص در دهان چرخاند و از اعتماد به نفسى كه در حركات و    زبانش

 حرف هاى حاجى بود؛ كم كم رنگ تسليم به خود گرفت. 

نمى دونم بايد ازت ترسيد يا ممنون بود. طورى رفتار مى كنى آدم به خودش  -

 هم شك مى كنه.

 د به لب زد و گفت:لبخند ريزى كه بيشتر شبيه پوزخند بو  حاجى

از من كه نه اما بايد از آدم هايى كه هر لحظه زندگيشون رو با صحنه تاتر -

اشتباه مى گيرن بترسى..چون خودِ واقعيشون ِقل مى خوره زير پوسته اى كه  

 از خودشون نيست...صبحانه ات رو بخور. 
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 ممنون به اندازه كافى ازت تكيه خوردم. -

د و با لبخند ماليمى كه نشان از لذت اين بحث  فنجان چاى را باال بر   محراب

 بود ادامه داد: 

 ولى به نظرم بايد ترسيد.-

 حاجى دقيق و منتظر ادامه حرف محراب شد.   نگاه

 اينكه آدم ها رو مديون خودت مى كنى، هم شگرد قشنگيه و هم ترسناك.-

   حاجى از هم باز شد و كم كم به خنده اى كوتاه و مردانه مبدل شد. لبان

تعبير قشنگى بود...نظرم راجبت عوض شد؛ اونقدرا هم كه به نظر مياد هويج  -

 نيستى...باهوشى. 

 توجه به او از جايش بلند شد.  بى

 بازم ممنون بابت كمكت...مديونت شدم حسابى. -

 حاجى تا باال در درون مردمك هاى عسلي محراب كشيده شد. نگاه

 هيچوقت نداشتيش. بيشتر از من به خودت مديونى...خودى كه -

حاجى رو ناديده گرفت و خواست از كنارش بگذرد كه با حرف او در    حرف

 سر جايش ميخكوب شد.

جزو  - ميشن  وايسن؛  و  بشن  رد  من  شعاع  مترى  دويست  تا  كه  هايى  آدم 

حريمم...تا اخر عمر آب بخورن، بخندن و حتى پارتى هاى شبانه ى مسخره  
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دست منه...حواست باشه كه من رو توى  برند؛ قبل از خودشون خبرش زير  

 مغزت نگه دارى و از زبونت دور...يا على. 

يه قدم به او نزديك شد و پشت سرش ايستاد و از پشت سر دست به    محراب

 روى شانه او گذاشت و محكم فشرد. 

از يه هويج نترس حاجى جان...ما هويجا ميدونيم تا كى بايد سرمون زير گِل  -

 سر بياريم باال...يا على مدد.   بمونه و كى ها بايد

 جاده ايستاد و براى اولين تاكسى دست تكان داد.   سر

سخت ماجرا تازه شروع شده بود. غيبت شبانه آن هم براى اولين بار    قسمت

 در خانه اى كه حضور و غياب قبل از ده شب زده ميشد. 

شتى  فكرش را جمع مى كرد تا بهانه ى مناسبى بتراشد. سرش را به پ  بايد

از اين بهانه هاى هر روزه كه مغزش را مى تراشيدند.   تكيه داد. خسته بود 

شايد حق با حاجى بود، او سالها به خودش مديون است. مديون به خودش  

 بودن. 

با لباسى چروكيده و چشمانى كه از بى خوابى سرخ و گود افتاده شده    خسته

 نه جور در بيايد. بود، به دنبال توجيحى مى گشت كه منطقش براى اهل خا

به روى در خانه ايستاد و با دستانى كه لرزش خفيفى را به دنبال داشت،    رو

 زنگ خانه را فشرد. 

و حضور االنش يك طرف؛ نبود ماشينش هم يك طرف...همه و همه او    غيبت

 را وادار مى كرد كه به دروغى متوسل شود كه از چشم خانواده اش نيوفتد.
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با تيكى باز شد و محراب با قدم هايى كه مثل هميشه بلند و استوار نبود؛   در

 سنگ فرش حياط خانه را طى كرد و به داخل خانه رفت كه مثل هميشه

طاهره خانم اولين نفر به استقبالش آمد و محراب از اين استقبالى كه بهانه 

 اى در آستين نداشت، مضطرب شد.

 سالم گل پسرم خسته نباشى.-

سردرگمى با طاهره خانمى كه با لبخند و منتظر به او خيره مانده بود خيره    با

 شد.

 ممنونم مادر...سالمت باشى.-

تظر به طاهره خانم چشم دوخت تا از او سوالى  رو به درب ورودى من  همانگونه

 بپرسيد و يا با دلهره او را نگاه كند.  

 طاهره خانم مثل هميشه عادىِ عادى بود.  اما

از ديشب تا حاال خيلي اذيت شدى نه؟ من به محمود گفتم انقدر اين بچه  -

رو نفرست تو اين پايگاه و مسجدا، گوشش بدهكار نيست. ميگه خودش دوست  

 .  داره

دنبال طاهره خانمى كه تا اتاق خواب رفته بود به راه افتاد و با چهره اى    به

 متعجب گفت:

 چى؟ -

خانم به سمتش برگشت و لبخند مهربانى به روى چهره ى خسته و    طاهره

 درمانده ى محراب زد.
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من قربونت برم كه انقدر پاك و با خدايى...خدايا شكرت؛ حتى به من كه -

يشب تا حاال رفتى بودى مدرسه هاى روستا رو جهادى  مادرشم نميگه كه د 

 رنگ كنى...خدايا هزار مرتبه شكر.  

را به چهار چوب در تكيه زده بود كه از زور تعجب و سردرگمى پس    خودش

 نيوفتد. 

ابرويى كه از حيرت باال پريده بود    اخر با  سر به سمت طاهره خانم رفت و 

 گفت: 

 ؟ كى اينا رو به شما گفت؟ حاج بابا-

خانم خنده ى محجوبى به سر داد و گونه محراب را كشيد و بوسه اى    طاهره

 به دستش زد. 

موبايلت  - اينكه  مثل  داد،  خبر  زد  زنگ  اهلل  فتح  حاج  سر شب  ديشب  اره، 

خاموش شده بود. با اينكه محمود راضى نبود كه شب بيرون بمونى اما خب  

 به خاطر حاج فتح اهلل چيزى نگفت. 

هره چروكيده طاهره خانم به روى تلفن خانه به ارامى كشيده محراب از چ  نگاه

 شد. 

 به گلويش كشيد تا خفگى خيالىِ را از خودش دور كند.  دستى

مرد كه بود؟ برايش هزار و يك معما از آن مرد قد بلند به تشويش نشسته   آن

 بود.  



 

262 
 

كه آمار لحظه به لحظه او را داشت فقط به خاطر آنكه از آدم هايش    كسى

را   توانست چنين شخصيتى  نمى  بود. اصال  ناجوانمردانه خورده  مشت هاى 

 درك كند.

اجى نام فكر  كرد كه دهانش را محكم قورت داد و به برق چشمان مرد ح  آب

با آن چشمان پر از اعتماد به نفسِ خاصش حرف هاى مشكوكى را حواله اش  

 كرده بود. 

عميق كشيد و همانگونه كه به سمت تلفن خانه مى رفت در افكارش    نفسى

 غوطه ور بود.  

به تلفن قهوه اى و هميشه تميز خانه كشيد و با خود انديشيد كه آن   دستى

 ا خانه و حريمشان هم نفوذ كرده است. مرد كيست كه حتى ت

                                      

روزى از ماجراى نواب گذشته بود و اين بيخيالى و پرو بازى نواب حسابى    چند

 روى مغزش خش انداخته بود.  

برچيد و همانگونه كه به جاده چشم دوخته بود به پسرحاجى فاميل يعنى   لب

محراب انديشيد كه چگونه با سر به زيرى و ذكر هاى نسبتا بلندش روى همه  

كاله انداخته بود، هر چند او از همان ابتدا مى دانست كه همه آنها سياه بازى 

بود اما هرگز فكرش    هاست؛ حتى چندبارى هم علناً به خود نارون اعتراف كرد

را نمى كرد در اين حد پيش رفته باشد و كالهى به بزرگى يك دروغ روى  

 سر همه انداخته و به ريششان بخندد.  
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كه زاده ى حاج محمود از اين بهتر نمى شد. لبانش را با نفرت جمع    الحق

 كرد و ماشين را گوشه اى نگهه داشت و رو به ساختمان روياهايش ايستاد.  

د كرد و به ساختمان باال آمده با آن نماى تراشيده و موقرش قند در  بلن  سر

 دلش آب شد. 

خواست بختيار تا تكميل شدن ساختمان سرى به او نزد هر چند سخت    به

بود اشتياق و كنجكاوى اش را نسبت به ساختمان نگهه دارد و تا تكميل او  

روى خواسته    صبر كند اما آنقدر خواسته او جدى و محكم بود كه نتوانست

 اش پا بذارد.  

 ماليم زد كه شيرينى اش تا برق درون چشمانش كشيده شد.  لبخندى

قلبش مى    اينكه وارد ساختمان شود شايد حس شوق درون  او  با  بود  قرار 

نشست اما خودش مى دانست كه منطق حكم مى كند با شريكى كه يكهو  

 سر از او زندگى اش در آورده، محتاط تر عمل كند.  

چيزى كه از پسر عمويش محراب و يا نزديك تر؛ برادرش نواب ديده بود    با

 براى هزارمين بار به اين نتيجه رسيد كه از هيچ كس هيچ چيز بعيد نيست.  

تك بوقى كه از پشت سر به گوشش رسيد چشم از كاشى هاى كار شده ى    با

از   نام  بختيار  حاجى  كه  دوخت  سرش  پشت  به  و  گرفت  ساختمان  نماى 

كروز مشكى رنگش بيرون آمد و در حالى كه دكمه تك كتش را مى بست  لند

 به او نزديك شد.  

او رسيد و نفس عميقى كشيد و مثل هميشه مودب و با آن نگاه نافذش    به

 كه نارون دوست داشت هر جايى را نگاه كند الى چشمان او، سالم كرد. 
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 سالم خانم. -

 د:محترمانه اى به لب زد و سرى تكان دا  لبخند

 سالم جناب حاجى پور، خوب هستين؟-

 شكر، شما چطورين؟-

 كه حال و احوال مى كردند به سمت ساختمان به راه افتادند.   همانطور 

و استرسى توام با ديدن ساختمان روياهايش و حضور حاجى درونش به   شوق

 راه افتاده بود. 

كرد كه اول    پله را نشانش داد و با احترام دست جلو كشيد و با سر اشاره  راه

 نارون باال برود.  

 تشكر زير لبى كرد و از پله ها باال رفت.  نارون

فقط    به برايش كمرنگ شد و چشمش  طبقه دوم كه رسيد؛ حضور حاجى 

سالنى را ديد كه با نور هاى قرمز و آبى و گچ كارى ساده اما شيك بدجور  

 خودنمايى مى كردند. 

و دكورى در سالن نبود اما لوستر    آنكه هنوز ميز و صندلى يا حتى پرده  با

 هاى كوچك و نگين كارى شده نماى زيبايى را به سالن داده بود. 

تواند    با مى  چقدر  شود  چيده  صندلى  و  ميز  و  وسايل  اگر  انديشيد  خود 

 چشمگير باشد. 

سمت حاجى كه دست در جيب با نگاهى دقيق به او خيره بود چرخيد و    به

 با لبخندى كه هيچ جوره كنار نمى رفت گفت:
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 واقعا شيك شده، از اعتمادى كه بهتون كردم پشيمون نيستم.-

كوتاهى    لبخند قدم  و  نشست  دارش  ريش  ته  هميشه  صورت  روى  محوى 

نزديك شد و با لحن ماليمى كه با آن بوى مست كننده اش قاطى شده بود  

 گفت: 

 منم واسه هر كسى اعتماد خرج نمى كنم.-

آب دهانش را قورت داد و صدايش را صاف كرد و در حالى كه سعى    نارون

 ى بُرنده ى او را گفت:مى كرد هر جايى را نگاه كند الى چهره  

 ممنون، شما لطف دارين. -

كه متوجه معذب بودن او در آن فضاى تاريك شده بود، لبخند محوى    حاجى

 زد و همانگونه كه به فضاى اطراف سر مى چرخاند بى هوا گفت:

 نظرتون راجب من چيه؟-

با اين حرف سر جايش خشك شد و با چشم هايى كه سعى مى كرد    نارون

ونش مخفى كند به سمت بختيار چرخيد و با يك تاى ابروى باال  تعجب را در

 رفته گفت: 

 از چه نظر؟ -

 دستانش را درون جيب شلوارش فرو برد و به آرامى شانه باال انداخت.  حاجى

 از همه نظر.-

با اعتماد به نفس سر باال گرفت و در حالى كه سعى مى كرد حرف و    نارون

 حركت بى فكرى ازش سر نزند گفت:
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خب شما مرد خوبى هستين به قول خودتون با مرام؛ نظر خاصى هم ندارم  -

 و اينكه براى من محترمين.

با نگاهى نافذ كه حسى از آن بيرون نمى زد، يك دستش را از جيب    بختيار

بيرون آورد و تك دكمه كتش را باز كرد و بى توجه به ويبره ى موبايل درون  

 جيبش رو به نارون گفت: 

 حساب مشكلى نيست اگر بيشتر باهم آشنا بشيم؟پس با اين  -

همون حالتش را حفظ كرد و به گونه اى كه انگار به گوش هايش اعتماد    نارون

 نداشت با لبخند خونسردى كمى سرش را تكان داد. 

 چـى؟ متوجه نشدم.-

جلو گذاشت و رو به نارونى كه سعى مى كرد خونسردى و غرور را به    قدمى

 بفروشد گفت:فرد مقابلش با فخر 

 مشكلى نيست اگر بيشتر باهم آشنا بشيم؟-

 به سرعت و عادى گفت: نارون

 نه چه مشكلى آخه. -

چشمان خودش از حرفى كه بى هوا از دهانش بيرون زده بود گرد شد.    سريع

لبش را گزيد و با خجالت رو به حاجى كه با لبخند محوى به او نگاه مى كرد  

 گفت: 

 ا...اصال..منظورم اينه، كه خب..چر-
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به كمكش آمد و با ماليمت از او چشم گرفت و به سمت راه پله اشاره    حاجى

 كرد.

 به نظرم بهتره زودتر بريد منزل، دير وقته. -

خجالت زده سر پايين انداخت و با اخرين سرعتى كه از خودش سراغ    نارون

 داشت به سمت ماشينش رفت و با خداحافظي سر سرى از حاجى جدا شد.  

به آن طرف خيابان رفت و همانگونه كه درون لندكروز مشكى رنگش    بختيار

جاى گرفت، يك نخ سيگار از جعبه فلزى رنگش بيرون كشيد و با تق جرقه 

 فندك او را روشن كرد. 

يخ زده اش را به ساختمان سر نبش خيابان دوخت كه از لحاظ ارزش    نگاه

يى نسبتا به تمام ساختمان  گذارى به خاطر سه نبش آزاد بودنش، ارزش باال

 و مغازه هاى اين خيابان داشت.  

 زد و بى توجه به باال بودن شيشه هاى ماشين دودش را بيرون فرستاد.   پكى

از ويبره ى تمام نشدنىِ موبايلش تماس را برقرار كرد و صداي كسى    حرصى

 كه انتظارش را داشت در گوشش پيچيد.

يوفت- تا اسم من مى  ياد نگرفتى  نماز هم  هنوز  اگر سر  ه رو موبايلت حتى 

 باشى بايد نمازت رو بشكنى و جواب من رو بدى؟هان؟ 

كه   نفس خونسرديي  با  هميشه  مثل  و  كرد  سينه حبس  درون  را  عميقش 

 چاشنى تمسخر داشت؛ پاسخ داد: 

 عليك سالم دايى جان..من نماز نمى خونم، يادت رفته؟-
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 منو مسخره مى كنى؟ -

 

كالفگى نفسش را فوت مانند بيرون فرستاد و دكمه استارت ماشين را زد و    با

 به راه افتاد.

بسالمتى از زيارت برگشتين...خوش اومدين، آب و هوا چطور بود اونجا؟ اما  -

دايى نمى دونم چرا هر چى فكر مى كنم مى بينم دبى بهترين كشور واسه  

 زيارته، احسنت به اين انتخاب.

 ى روى لبش لبخند نشاند.حرصى داي صداى

 اين مسخره بازى ها رو تموم كن و سريع بيا شركت.  -

بوق ممتدى كه حاصل از پايان تماس بود، گوشى را كنار گذاشت و لبخند  با

 باد آورده اش را با نفرت جمع كرد. 

دستانش عرق كرده بود و هجوم خاطراتى تلخ كه بى رحمانه در مغزش    كف

ادار مى كرد كه پايش را روى پدال گاز بيش از بيش  جوالن مى دادند او را و

 بفشرد. 

گريه هاى تجمعى مردم و ناله و شيون هاى تمام نشدنى و خاكى كه    صداى

تا روى گونه هاى لطيفش هم رسيده بود، باعث ميشد بغضى خفيف در گلويش  

 راه پيدا كند.  

زگارى تكيه  را به ياد آورد كه بر گور سردى شيون به سر  داد كه رو  مادرش

 گاهش بود. روزگارى كه خيلي دير بود. 
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را روى گونه اش كشيد. انگار كه آن خاك و گل هايى كه روى صورت    دستش

 متحيرش نشسته بودند، سالها جا خوش كرده اند.  

پاركينگ    خاك درون  را  ماشين  و  زد  كنار  اش  چهره  روى  از  را  خيالى 

 اختصاصى شركت جاى داد.  

گاهش را به در آهنى كه در حال بسته شدن بود، قفل  آسانسور شد و ن  سوار

 كرد.

 

را مرتب كرد و بى توجه به سكوت و خلوتى شركت از آسانسور خارج    كتش

 شد. 

همينطور بود. همه ى قرار و مالقات هاى مربوط به دايى اش خارج    هميشه

از تايم ادارى شركت صورت مى گرفت. انگار او هم مى دانست اگر مى خواست  

يار را پيدا كند بايد فقط در شركت به دنبالش بيايد نه در خانه اى كه  بخت

 مهر يخبندان رويش زده اند.

اى به در زد و وارد اتاق شد. چشمش كه به هيكل الغر و قدِ بلند دايى    تقه

 اش ما بين انبوه ورقه افتاد، اعالم حضور كرد. 

 سالم عليكم.-

گونه بيخال بدون آنكه به سمتش  را باال آورد و به بختيار دوخت كه چ  سرش 

قدمى بردار و يا رفع دلتنگى و حتى خوش آمد گويى كند به سمت يكى از  

 مبل هاى راحتى رفت و رويش لم داد و پا روى پا انداخت. 
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 عليك...ياغى شدى بختيار. -

او را روشن مى كرد    نخ سيگارى روى لب گذاشت و در حالى كه با فندك 

 گفت: 

 دست پروده ى شماييم دايى جان. -

 ها را كنار گذاشت و با چشمان وغ زده اش گفت: ورقه

ياغى شدى كه يادت رفته كى تو رو به اينجا رسونده و دست پرورده كى  -

 هستى.

به اين فكر كرد كه امروز    بيخيالى دود سيگارش را رو به سقف فرستاد و  با

دوزِ اين نخ هاى پشت سرم هم عجيب از دستش در رفته است. همانگونه كه  

 به سقف خيره بود گفت:

 من هيچى يادم نميره.-

 جايش بلند شد و رو به روى بختيار نشست.  از

 از اون دختره چه خبر؟ -

شت،  را از سقف گرفت و بى توجه به سيگارى كه نياز به تكاندن دا  نگاهش

 خيلي معمولى گفت: 

 اونم تحت كنترله.-

 تو قرار بود حواست پى كاراى دخترهه باشه، نه خودش. -
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را باال برد و بدون تكاندن خاكستر هاى به جا نشسته اش در حالى كه    سيگار

پك محكمى از سيگار روى لبش مى گرفت همانگونه با چشمانى ريز شده به  

 دايى اش خيره شد.  

رسوندن دايى جان...من حواسم هيچوقت پىِ زن جماعت  اشتباه به عرضت  -

نميره، انگار اينم يادت رفته كه سى و چند و سال آزگار عمرم رو واسه شما و  

 اين شركت گذاشتم نه واسه خودم. 

اشتباه به عرضت رسوندن دايى جان...من حواسم هيچوقت پىِ زن جماعت  _

آزگار عمرم رو واسه شما و    نميره، انگار اينم يادت رفته كه سى و چند و سال

 اين شركت گذاشتم نه واسه خودم. 

 را به سمت ميز خم كرد تا فاصله اش با بختيار كمتر شود.   كمرش

ناراضى هستى؟ چى كه كم ندارى؟ پول،ماشين، ملك و  - از اين زندگى  تو 

از بزرگترين شعب شركت هاى من؛ از همه مهم تر   امالك و مديريت يكى 

كى رو مى خواى ببر تو رختخوابت و يه شب رو واسه  منكه بهت گفتم هر  

 خودت باش...تو زيادى به خودت سخت مى گيرى.

 را از دايى اش گرفت. رويش

 من نمى تونم مثل تو باشم دايى. -

 مگه من چطوريم بختيار؟-

 دايى اش را كه از لحنش حس كرد بحث را عوض كرد.  غضب



 

272 
 

اين حرف ها را سالها شنيده بود و از بوى كثافتى كه تا زير بينى اش مى    او 

 فهميد، حالت تهوع مى گرفت.

الزمه كه بيست و چارى بيوفتم دنبال اون دخترهه؛ بعضى كارهاش غير قابل  -

ون ساختمون نزديك  پيش بينيه؛ از طرفى خيالتون راحت هر كسى كه به ا

 ميشه از زير بليط من رد ميشه...همه چى تحت كنترله منه.

پيروزمندانه اى زد و به اين انديشيد كه به زودى فرد رو به رويش هم   لبخند

 بايد تحت كنترل او باشد.

بازى قدرت ها هيچ كسى نمى تواند بر روى راس مدت زيادى دوام بياورد.    در

ن نوك قله خواهد شد و بختيار به اين فكر مى  باالخره يكى قويتر صاحب آ

بايد   ها  باال  باال  را آن  دايى عزيز كرده اش  او جاى  باالخره يك روزى  كرد 

 بگيرد.  

 چى بايد آماده مى شد براى يك جنگ داخلى..تن به تن و خون به خون.   همه

خوبه...خيلي خوبه. حداقل تو اين بگير و ببند حواست به اين دختره و كاراى  -

بچگونه اش باشه كه نزنه به كلش بخواد گندِ ما رو از زير اين ساختمون بكشه  

 بيرون.

 را درون ليوان جلويش خاموش كرد. سيگار

اون ديگه تهديدى نيست؛ ساختمون باال اومده ديگه به فكر تز هاى معمارى  -

از   تونه  نمى  اجازه ى من هيچ فكرى  بدون  البته  يوفته؛  نمى  و ساختمونى 

 عبور كنه.سرش  
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خوشحال و لبخند پر افتخار دايى اش را نا ديده گرفت و دستش رفت    چهره

 تا سيگار ديگرى روشن كند. 

آفرين به تو، نشون دادى كه دست پرورده ى خودمى...خاموش كن اون بى  -

 صاحب رو هى زرت زرت دود مى كنى تو صورت آدم كه چى.

 وشنش نكرد. توجه به او سيگار را روى لبش گذاشت اما ر بى

 اگر ديگه سوال و كارى نيست من برم؟ -

 خونه؟  -

 نگاهش را به دايى اش دوخت.   تيز

 نه. -

 جايش بلند شد.   از

 يا على مدد دايى جمشيد.-

جرقه فندك كه بلند شد پك محكمى زد و در را بهم كوبيد و درون    صداى

 آسانسور جاى گرفت. 

س موس كند تا آنكه پايش را  مي داد دنبال آن دخترك نارون نام مو   ترجيح

در خانه بزارد و حالت هاى منزجر كننده اى از هجوم خاطراتى تلخ را تحمل  

 كند. 

را بيرون كشيد و براى اولين بار پيامكى خارج از حيطه ى كارى و    موبايلش

 رسمى براى شخصى كه از قضا مونث بود؛ ارسال كرد. 
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 "سالم شب بخير...رسيدى خونه؟ "

ه كه فنجان قهوه را تا نزديك بينى اش باال برده بود تا آرامش  همانگون  نارون

نسبي را از طريق بو به مغز و استخوانش بفرستد؛ خيره به نوابى شد كه بيخيال  

به بازى فوتبالى كه نمى دانست دقيقا كدامشان مربوط به كدام كشور اروپا  

 است خيره شد. 

خانمى كه با عينك هاى    از قهوه اش را نوشيد و زير چشمى به مهناز   قلپى

مستطيلي شكلش سخت مشغول پاك كردن برنج هاى محلى براى ناهار فردا  

 بود، نگاهى انداخت. 

از رصد جمع خشك سه نفرشان بيرون كشيد و    با صداى پيامك موبايلش 

 موبايلش را از كنارش برداشت.  

فورا   با بود  نشسته  و دستانش  قلب  به  كه  هيجانى  با  پور  نام حاجى    ديدن 

 محتواى پيام را باز كرد. 

 ناخواسته روى لبش نشست و به سرعت برايش تايپ كرد.   لبخندى

 "سالم شب شما هم بخير، آره رسيدم. شما چى؟ "

را سند كرد و منتظر به صفحه موبايلش خيره شد. با باال آمدن پيام لبش    پيام

 را از درون گزيد. 

 "باهم بريم بيرون؟ خوبه، مراقب خودت باش...فردا ناهار رو "

هيجان زياد متوجه نشده بود كه بختيار جواب سوالش را نداده بود كه با    از

را زير لب زمزمه كرد كه باعث شد    "چرا كه نه  "خواندن پيامش جمله ى  
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مهناز خانم از باالى عينكش نگاهى مشكوك به او و موبايل درون دستش بى  

 اندازد.

و با چهره اى جدى شده كه سعى    كمى خودش را جمع و جور كرد   نارون

 داشت هيجان و اشتياقش را پشت آن قايم كند برايش تايپ كرد.

 "موافقم "

با يك موافقت ديگر    "خودم ميام دنبالت  "از پيامك بعدى كه نوشته بود    بعد

 چتشان را به پايان رساند. 

د  نيمچه لبخندى كه هيچ جوره از لبانش كنار نمى رفت به اين فكر مى كر  با

اگر   پيدا شده است كه  باالخره مردى  از سالها  بعد  را    "همه چى تمام"كه 

 رويش بگذاشت اشتباه نمى كرد. 

به ياد آوردن نگاه خيره و گيراي بختيار از جايش بلند شد و به سمت كمد    با

 لباس هايش رفت.  

را بست و بوى عطر خاصش را در ذهنش تصور كرد آنقدر قوى كه    چشمانش

 يك لحظه آن بوى لعنتى از ذهنش به زير بينى اش رسوخ كرد. 

ونچه آويزان  را باز كرد و نگاهى به داخل كمد انداخت و با لب و ل   چشمانش

 لب زد. 

 خدايا من هيچى ندارم؛ حاال بايد چى بپوشم.-
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موبايل را درون جيبش گذاشت و صندلى ماشينش را تا جاى ممكن    بختيار

عقب برد تا بتواند به عنوان تخت خوابى سفت و سخت حداقل از او استفاده  

 كند. 

به نام تماس  شروع ويبره ى تماس با فكر اينكه نارون باشد بدون نگاه كردن    با

گيرنده به سرعت اتصال را وصل كرد اما بر خالف تصورش صداى نگران خاتون  

 از آن ور خط در گوشش پيچيد. 

 الو آقا؟ صدام رو دارين؟  -

 لب زد. خسته

 دارم، چى شده خاتون؟ -

آقا زهرا خانم حالشون بد شده نه عماد خونه است و نه آقا جمشيد هر چى  -

 شون جواب نميدن، خودتون رو برسونيد.هم زنگ مى زنم رو موبايل

 چشمانش را روى هم فشرد. كالفه

 بازىِ جديدِ خاتون؟ -

از آن ور خط به گوشش نرسيد و اين سكوت خاتون يعنى نقشه هاى    صدايى

 بچگانه ى زهرا دوباره نقش بر آب شده است.

 باشه من باور كردم، نقشه اتون خيلي حساب شده بود؛ تو راهم دارم ميام.-

 

با    بدون و  قطع كرد  را  تماس  ادامه ى من من هاى خاتون  به  دادن  اجازه 

دكمه   زد  مى  موج  آن  در  خوابى  بى  هميشه  مثل  كه  سرخ شده  چشمانى 
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استارت ماشين را زد و به سمت عمارت با نهايت سرعتى كه تاريكى شب به  

 او اجازه مى داد، راند.

                                      

ركينگ جاى داد و بدون آنكه بخواهد توجه  در را زد و ماشين را در پا  ريموت

 اى به فضاى سبزِ محيط عمارت بى اندازد، وارد خانه شد.  

 با چهره اى مضطرب جلويش ظاهر شد.  خاتون

سالم آقا؛ بخدا خانم گناه دارند؛ حوصلشون سر ميره خب، همه هم سرگرم  -

 كار خودشونن. 

نگشت شصتش  جايش سفت و سخت ايستاد و به سمت خاتونى كه با ا  سر

بازى مى كرد چرخيد. نگاه جدى اش با قرمزى چشمانش وحشت خاتون را  

بيشتر كرده بود. اما مثل هميشه لحن صدايش خونسرد و آن جديت كلمات  

عصبانى   هرگز  او  كه  بياورد  ايمان  بار  هزارمين  براى  خاتون  مى شد؛  باعث 

 .دنخواهد ش

 ازت توضيح خواستم خاتون؟ -

 صداى لرزونى پاسخ داد.  با

 نه آقا.-

پس تو مسئله اى كه به تو مربوط نيست خودت رو دخالت نده و انقدر لى  -

 لى به الالى زهرا نزار كه باعث بشه حرمت موى سفيدت رو بشكنم.
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و    از انداخت  پايين  با شرم  را  بختيار آب دهانش خشك شد. سرش  تهديد 

 چشمى زير لب گفت. 

راهش را گرفت و به سرعت راهش را تا اتاق خواب زهرا    بى توجه به او   بختيار

 در پيش گرفت.

 آنكه تقى به در بزند وارد شد.   بدون

مشتاق زهرا روى او چرخيد اما با ديدن قرمزى و سختىِ چهره ى بختيار   نگاه

 رنگ نگاهش تغيير كرد.  

 به نظر خسته مياى. -

صندلى كنار ميز را برداشت و كنار تخت او گذاشت و روى آن نشست    بختيار

 و بدون آنكه به زهرا نيم نگاهى بى اندازد پا روى پا انداخت و آهسته گفت: 

 ي مياى تعبير مناسب ترى نيست زهرا؟ به نظر عصبان-

 محوى كه روى لب هاى زهرا جا خوش كرده بود كم كم رنگ باخت.  لبخند

 عصبانى؟ از من؟  -

 را به پاركت هاى براق و تميز كف اتاق دوخت.  نگاهش

 هميشه همين بوده مگه نه؟  -

 را چرخاند و به نگاه منتظر زهرا دوخت و ادامه داد.   سرش

اسباب  - نياز مى گرفتى هميشه من  موقع  بازى كه  اسباب  يه  بودم.  بازيت 

 دستت و وقتى ازش خسته ميشدى مثل يه آشغال پرتش مى دادى يه گوشه.  
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لحن خونسردى كه ته مايه ى خشمى خاكسترى در آن نشسته بود، باعث   از

 شد زهرا فقط به سكوتى بلند چنگ بى اندازد و لب باز نكند.

 

فسه كتاب هاى زهرا رفت و چندتاى آنها را با جايش بلند شد و به سمت ق   از

 كمال خونسردى روى زمين انداخت. 

 حوصلت سر رفته بود مگه نه؟ خب كتاب مى خوندى.  -

 سمت آيپد كنار پا تختى اش رفت و او را گوشه ى اتاق با ضرب پرت كرد.   به

آيپد رو گذاشتن واسه چى؟ واسه اينكه اگر حوصلت سر رفت اون رو بگيرى  -

 ستت و هى باهاش ور برى تا اون مخت ديگه تاب بر نداره.تو د

 ترسيده ى زهرا باعث مى شد بيشتر ادامه بدهد.   سكوت 

عكس سه نفره ى زهرا و عماد كه دو طرف دايى جمشيد ايستاده بودند    قاب

 را بلند كرد و جلوى صورت زهرا برد.

ى اين دوتا  حوصلت كه سر ميره بايد اين قاب رو بردارى و نقشه ات رو رو-

 تنظيم كنى كه بيان نازت رو بكشن نه من...نـه مـن. 

من آخرش كه بيش از حد معمول بلند شده بود باعث شد چشمان    صداى

 ترسيده ى زهرا بسته شود.  

را با ماليمت سر جايش گذاشت و پوزخندى به صميميت سه نفرشان    قاب

 زد. 

 خت زهرا نشست. عميق كشيد و با ماليمت روى صندلى چوبى كنار ت نفسي
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من همون اسباب بازي پوسيده ايم كه اونقدر اين گوشه خونه موند و گنديد  -

تا تبديل شد به اسباب قدرت...اسباب رنج. من خودم رو از گندابى كه تو پرتم  

كردى نجات دادم...زهرا اين منم...بختيار حاجى پور...كسى كه نه اسباب بازي  

ين كسى كه جلوت ايستاده خيلي وقته  تو هست و نه اسباب رقت و ترحم...ا

 تو رو دور انداخته...قشنگ نيست؟ من تو رو دور انداختم زهرا نه تو...من.

 صداى آرام زهرا با لحنى ترسيده زمزمه وار بلند شد.

 بختيار.-

هيس زهرا،هيس...اسمم رو صدا نزن من فقط براى تو حاجى هستم نه كمتر -

 و نه بيشتر.

 صورت رنگ پريده او برد و با پوزخند ادامه داد. سرش را نزديك 

فرداى  - اگر  تا  بده  به حرفام گوش  هوم؟ پس  رفت  نمى  مگه حوصلت سر 

اين خونه   تو  تا  رو خبر كنى  به سرت كه من  زد  باز  نكرده  فردايى خدايى 

نپوسى به ياد بيارى كه بختيار ديگه سرگرمت نمى كنه بلكه حقيقت زندگيِ 

 ين يه پتك مى كوبه تو سرت. باشه؟به گه كشيده ات رو ع

لحن آرام بختيار باعث شد كه زهرا از قالب ترسيده اش بيرون بيايد و با نيمچه  

 ادعاى شجاعت رو به او بگويد: 

 هنوز عقده ى گذشته تو دلته حاجى؟ -

با   اما لحن خونسردش بدجور  از حرفش پشيمان كرد  را  او  نگاه تيز بختيار 

 نگاهش در تضاد بود. 
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عقده گذشته كه نه؛ اما عقده ى آينده اى كه ازم گرفته شده آره، جا خوش  -

 كرده تو رگ به رگ تنم. 

اين دختر هرگز   بود؛  اين سالها. بيهوده  نگاه كرد. مثل همه  منتظر به زهرا 

رنگ پشيمانى در چهره اش نمينشست. او نماد يك خودخواهى محض است  

ه، بيش از بيش از جسم به تخت  و شايد همين غرور و خودبينى اش باعث شد

 نشسته اش براى هميشه فاصله بگيرد. 

اين حرف ها رو واسه كسى كه ميخ شده تو تخت خوابش و حسرت آدم هاى  -

جديد مونده به دلش رو نزن حاجى...به كسى كه روزگار دست گذاشت دور  

گلوش و از جونى و دلخوشي هاش گرفت و كارى كرد كه با زبون بى زبونش  

 ق زندگيش بگه هرى نزن...نزن حاجى.به عش

را كه مى   توانست چيزى  او نمى  بود؛  با زهرا  بلند شد. حق  از جايش  آرام 

 خواست از آدمى كه همه چيزش را از دست داده بدست بياورد. 

صندلى را جلوى ميز در جاى قبلى گذاشت و به چشمانى كه هنوز سعى مى  

 سمانى حفظ كند خيره شد. كرد غرور و شجاعت خود را حتى با آن وضع ج

من و تو عين هميم زهرا... تو پا ندارى و از زندگى جا موندى و من پا دارم  -

كه   زندونى  يه  عين  بيشتره،  دردش  من  ماله  موندم...ولى  جا  زندگى  از  و 

سالهاست منتظر حكمشه اما تو...خوش به حالت...خيلي وقته حكمت بريده  

 درديه. شده و تكليفت ميدونى...بالتكليفى بد

رويش را گرفت و به سمت در اتاق رفت و همانگونه كه قدم هاى محكمش را  

 حك مى كرد، صدايش را به گوش رساند.
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 يا على مدد.  -

خودش را تو اتاقش كه چند قدمى با اتاق زهرا فاصله داشت؛  انداخت و اجازه  

داد بعد از مدت ها  طعم تخت گرم و نرمش را بچشد. روحش كه هيچ اما  

 مش را سزاوار اين رنج نمى دانست...حداقل موقع خواب. جس

چشم كه بست اولين تصويرى كه در آن آشفتگى بازار ذهنش شكل گرفت  

 چهره هل شده ى يك جفت چشم عسلى وحشى بود.  

لبش را روى هم فشرد و سرى تكان داد. فكر كردن به او آن هم بى هوا و در  

 تظار بود.موقع استراحت چيزى جديد و به دور از ان

چرخى زد و روى پهلو خوابيد كه تصوير درون مغزش از آن دو چشم وحشى  

 به قد و هيكل نسبتا پر و زيبايش كشيده شد.  

با خشم روى تخت نشست  در حالى كه به دنبال جعبه سيگارش مى گشت  

 مدام زير لب زمزمه مى كرد. 

 استغفراهلل...لعنت بر شيطون._

 ٤فصل

س روى دستان بزرگ و مردانه ى او گرفت و زل زد  نگاهش را از ساعت رولك

 به چشمان سياهش. 

دارد   فالنى سگ  گويند چشمان  وقتى مى  كرد  فكر مى  با خودش  هميشه 

حتما آن مردمك هاى سگ دار جزو رنگى پنگى هاى دنياست اما با ديدن او  



 

283 
 

ايمان آورد سگ ها در تاريكى هم مى توانند بدجور پاچه   و سياهى شبش 

 ان آدم را به دندان بگيرند.  قلب و رو

 المصب؛ چشمان مشكى اش سگ داشت.

صدايش را صاف كرد و منتظر بود كه او بحثي بى اندازد و اين سكوت مسخره  

را بشكند اما انگار به جز خيره شدن به اجزاى صورتش قصد كار ديگرى را  

 نداشت.  

 لبش را گزيد شايد بهتر بود؛ خودش شروع مى كرد. 

   شغلتون چيه؟-

 سريع جوابش را داد. 

دارم..كارم  - تجارى  شركت  ميدونى  كه  ببندى...همانطور  جمعم  نيست  نياز 

 آزاده...بعدى؟ 

 

 لبخند لرزونى زد؛ خوب دستش را خوانده بود. 

 سن؟ -

 سى و چهار سال -

 تحصيالت؟-

 ليسانس عمران -
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محدودى  كمى به او نگاه كرد. ياد مسابقه هاى اطالعات عمومى اى كه در تايم  

 بزرگزار ميشد، افتاد. او مى پرسيد و بختيار زودتر از او جواب مى داد. 

 تا حاال عاشق شدى؟-

نگاهش از موبايل كنارش در يك جهت به سمت صورت نارون چرخيد. انتظار  

اين سوال را نداشت. فهميده بود با وجود اين دختر قرار است بعضى وقت ها  

 اين زودى و به اين سادگى باشد.غافلگير شود اما فكر نمى كرد به 

از جوابى كه مى خواست بگويد حالش بهم مى   سى و چهار سال داشت و 

 خورد. 

نبود.   خودش  براى  كه  اش  ساله  چهار  و  سى  زندگى  از  گرفت  مى  عقش 

 هيچوقت نشد كه باشد. 

صورتش سخت بود اما چيزى به روز نداد، هرچند چشمانش كه رد يخبندان  

 در آن نشست باعث نشد نارون از سوالش پشيمان شود.  

 نه.-

جوابش به دل نارون ننشست. او دوست داشتن را الزمه ى زندگى هر شخصى  

 مى دانست.  

ته منتظر به او نگاه كرد. از ساعت رولكسى كه روى دستان مو كركىِ او نشس

بود تا كت راه راهى كه عجيب به او مى آمد، چشمان منتظرش را مى چرخاند؛  

اما حاضر نبود به چشمانش نگاه كند. طاقت دندان هاى تيز سِگ نگاهش را  

 نداشت.
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 چـ..چرا؟ -

نفس عميقى كشيد. اين سوال و بحث پوچى زندگيش را چكش وار بر سرش  

شايد ترحم برانگيز    "نداشتم  وقت"مى كوبيد. چرا؟ خنده دار بود كه بگويد  

 كه به تمام زندگيش در چهارچوب فدايى دايى جمشيدش مى گذشت.

دست پرورده اى كه بوى عقده و حسرت هايش كم كم به مشام نارون هم  

 مى رسيد، بويى كه خودش از او فرارى است.

 پيش نيومد...تو چى؟-

ر پاى نارون بود،  بهترين راه براى خالصى از اين خفقان پاس دادن توپ به زي

 هوشمندانه و سريع.  

نارون آب دهانش را قورت داد و گره روسرى اش را محكم تر كرد. سعى كرد  

اشتياق درون نگاهش را مخفى كند اما به ياد آوردن آن چشمان مشكى خانه  

 خراب كن، نتوانست زياد موفق باشد. 

 با لبخندى به بختيار زل زد. 

 و بى منطق.آره، عاشق شدم...خيلي مسخره -

 گارسون كه غذا را آورد سكوتى بينشان نشست. حال بختيار كنجكاو شده بود. 

 گارسون كه غذا را آورد سكوتى بينشان نشست. حال بختيار كنجكاو شده بود. 

 چرا مسخره؟-

 شانه اى باال انداخت. 
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درست نيست به احساسات خودم بى احترامى كنم اما...واسه منى كه هميشه -

با حساب و كتاب زندگى مى كنم اون عشق و عاشقىِ بى حساب كتاب واقعن  

 سخت بود و شايد هست. 

 اخم هاى حاجى در هم شد. 

 يعنى هنوز هم اون حس هست؟ -

 قاشق اول را زير نگاه اخم آلود بختيار در دهان گذاشت.  

 يدونم تا حاال بهش فكر نكردم، اما تجربه ى خوبى بود.  نم-

 سرى تكان داد.

 خب؟ بعدش؟ -

 خنده ى نارون ِقل خورد و آن ته ته دلش نشست.

بعد؟ راستش من عاشق برادر دوستم شدم...مردى كه هيچوقت من رو نديد،  -

اما من هميشه حواسم بهش بود...حداقل اگر از وجود من خبر داشت شايد  

تم اينقدر خودم رو سر زنش نكنم اما...اون حتى نميدونست دخترى  مى تونس

يه   فقط  بتونه  بلكه  خواهرش  دنبال  بياد  تا  منتظره  روزه  هر  اشتياق  با  هم 

 نگاهش كنه.

قاشق را توى ظرف گذاشت. اعتراف مى كرد سوز و شيفتگى نارون غذا را از  

شتباهى بود،  دهانش انداخته بود و اخمى ريز روى ابروانش گذاشت. بحث ا

 خيلي اشتباه.

 از ته دلش زمزمه كرد.
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 همون بهتر كه هيچوقت نديدت!-

 زمزمه اش به گوش نارون رسيد و او را متعجب كرد. 

 چرا؟ -

نگاهش را به چشمان عسلىِ نارون دوخت و از گردى و گونه هاى پر او به  

روى لبان ماتيك خورده اش نشست و آهسته با لحنى كه براى خودش هم  

 بود؛زمزمه كرد. غريب

 چون اونوقت من و تو روى اين ميز نمى نشستيم. -

نارون خنديد، با صدايى آرام و مدتى طوالنى، حرف حاجى برايش پر از معنا  

 بود. چيزى كه فقط خودش درك و مى كرد و بازى روزگار.  

 قليه اش رو دوست دارم، جاى خوبيه.-

زنى قرار گرفته بود كه بى    بختيار خوشحال شد. خوشحال از اينكه رو به روى 

او انرژى مثبت مى گرفت و  دور از گذشته و آدم هاى زندگى اش در كنار 

 روابطى كه برايش بى رنگ بود، كم كم به سمت آبى مى رفت. 

 احساس خوب برايش آبى بود. 

 بازم ميايم.-

 آره حتما بيايم.-

نون را    سخت بود اما شدنى، بايد به خودش؛ به اين بختيار جديدى كه هم

 خواست و هم خرما عادت مى كرد.  
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بايد همه چيز را به مساوات براي خودش نگه مى داشت هم دايى و آن ثروت  

 تلنبار شده اش و هم اين دختره از راه رسيده و زيباى رو به رويش.  

 شايد زندگى با او بد كرده بود اما او دور بر گردان اين زندگى را بلد بود.

ه شد. اصال دوست نداشت مهناز خانم و يا همسايه اى او  نارون سر كوچه پياد 

را در آن ماشين مدل باال ببينند و هزار و يك حرف و فكر خود ساخته را در  

 ذهناش از جانب نارون ترشح كنند.

شب بود و صداي تق تق پاشنه هاى كفشش بر روى آسفالت قديمى كوچه  

طنين انداز شده بود. لبخندى كه به هيچ باره قصد عقب نشينى را نداشت او  

 را بيش از بيش شاد كرده بود.  

تلنگر   با  و  زنده شده  برايش  ماهى  مرور خاطراتى كه چند  بود.  شب خوبى 

اد. دوست نداشت؛ گذشته اش روى  بختيار در حال فوران بود. سرى تكان د 

 آينده خط بى اندازد.

بايد مثل اين چند ماه از اول شروع مى كرد. از اول خاطره سازى مى كرد و  

از نبش قبر گذشته ها بيرون مى آمد. تصميم درستى بود. بايد شروع مى كرد  

از همان ابتداى شب، آن هم رو به روى مردى كه فقط خودش مى دانست  

اى در دستش دارد و نيمى از ساختمان ارزوهايش به نامش خورده  هنوز سفته  

 است.  

او بايد نقطه آغاز را از خودش و نگهه دارى از ميراثش ثبت مى كرد، دقيقا 

 جايى كه فرد حاجى نام حضور داشت. 

 به سمت در خانه رفت و در كيفش به دنبال دسته كليد سر خم كرد. 
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 نارون؟ -

 سرش را باال نياورد و با ابرويى باال رفته سر جايش ايستاد.  

 پوزخندى روى لب نشاند و به سمت منبع صدا چرخيد.  

به به پسر حاجىِ فاميل؛ احوال شما؟...چه عجب يادى از ما غرق شده هاى  -

 تو گناه كردى؟  

بلند نارون به   از كفش هاى پاشنه  محراب قدمى جلو گذاشت و نگاهش را 

به چهره  شلوار   و  او، گرداند  مانتوى كرمى  و  كوتاه  نسبتا  اى مشكى  پارچه 

 بشاشش دوخت.  

 باهات حرف دارم.  -

نگاه نارون از تيپ هميشه مرتب و محجوب محراب بر روى ريش هاى بلند  

 شده اش نشست و با نيش گفت: 

 گناه نشه يه وقت؟-

 محراب محكم پلك روى هم فشرد و نفس عميقي كشيد.

ا شهر قاضى ها بود. جايى كه همه همديگه را قضاوت مى  بدون شك اينج

كردند و با نيش نگاه و طعنه هاى زبانشان با قصد حكم هاى انفرادى را به  

چكش مى كوبيدند، بدون آنكه بدانند در چهار سوى آن دل چه قتل هاى  

 خاموشى در حال رخ دادن است.  

اتفاق حال  در  ها  آدم  درون  كه  مرموزى  هاى  خودكشى  تقصير    چه  است. 

 هيچكس نيست. اينجا شهر قاضى ها بود.
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 نارون بيا تو ماشين باهات حرف دارم.  _

 پوزخند نارون پر رنگتر شد.  

 من با رگ و ريشه شما هيچ حرفى ندارم. -

 صبر محراب سرازير شد.

 تو هم از همين رگ و ريشه اى...ياال بيا تو ماشين.-

 

ره اش تهديد وار جلوى محراب  اخم هاى نارون در هم نشست و انگشت اشا 

 قد علم كرد. 

دفعه اخرى باشه اينطورى با من صحبت مى كنى، فهميدى؟ هر چى هيچى  -

بهت نمى گم پرو تر ميشى، خجالت بكش...حاال هم راهت رو بكش برو؛ ساقى  

 هات رو منتظر نذار. 

نارون با حرص پشت به او كرد و كليد را رو به قفل در گرفت كه با حرف 

 از حركت ايستاد و كليد را سر جايش گذاشت.   محراب

 اين حاجى كيه كه تو هر گوشى زندگيمون داره سرك مى كشه؟ هان؟-

زيپ كيفش را بست و خيلي خونسرد به طرف ماشين محراب كه آنطرف جاده  

 بود پا تند كرد. 

 در ماشين كه بازه آره؟  -
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حالت دو به سمت  محراب نفس عميقش را با خوشحالي بيرون فرستاد و با  

ماشين رفت و پشت فرمان جاى گرفت و منتظر به نارون كه به سمت شاگرد  

 مى نشست خيره شد.

 خب؟ -

 آب دهانش را محكم قورت داد. 

نارون اين حاجى كيه كه از جيك و پوكمون خبر داره ها؟ اون حتى تا خونه  -

 و آگاهى هم نفوذى داره. 

 چهره نارون سخت شد.

 ما ربطي نداره محراب.  نفوذى هاى حاجى به-

 كامل به سمت نارون چرخيد.

 تو باهاش رابطه اى دارى دختر عمو؟  -

 با چشمانى گرد شده پاسخ را داد.

 معلومه كه نه.  -

 اينبار محراب بود كه نيشخندى روى لب نشاند.

شوخى مى كنى يا واقعا خنگى؟ چرا يه آدم بايد از قدرت و وقتتش واسه  -

بزاره؟ جدا از اينكه يه مسئله مرموز و بو دارى اين    كسى مثل من و تو مايه

 وسط هست؟  
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نارون نگاهش را گرفت. بدون آنكه تعجبى كند و يا ذره اى ترديد در دلش به  

 وجود بيايد به رو به رويش خيره شد. 

او بيشتر از محراب به اين مسئله فكر مى كرد و اين مرد با ادعا كه با حس  

گذاشته بود را در ذهنش رمز گشايى كرد اما هر    معرفت و نوع دوستى پا جلو

بار ارور مغزي اش باعث ميشد كه او بيشتر عصبي شود و راهى به جز نزديك  

 شدن به او و سر در آوردن از كارهايش پيدا نكند.

من خودم به اندازه كافى مشغله دارم محراب، لطفا تو واسم شاخ نشو...بخدا  -

 نمى كشم.  

 ن ماشين كوبيد. و با حرص زمزمه  كرد: محراب مشتى روى فرما

 نمى فهمى، نمى فهمى...هر آدمى رو تو زندگيت راه نده.  -

 بى حوصله به طرف محراب چرخيد.

باشه چشم هر چى تو بگى...)پوزخندى زد و ادامه داد(...آخه تو كى هستى  -

كه من رو نصحيت مى كنى؟ يه نگاه به خودت بنداز، كجاى زندگى خودت  

اون ذكر هات رو باور كنيم يا قهقه هاى تو پارتيت رو؟ كدومش  ايستادى؟  

 تويى؟ هان؟ 

پوف كالفه محراب نشان مى داد كه نارون براى عوض كردن بحث موفق بوده  

 است. 
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و  - به خودم  از همه  اول  درست  اشتباه كردم  من  كنم،  نارون خواهش مى 

نستم رو خانوادم  زندگيم بد كردم درست؛ اما راهى به جز اين نداشتم..نه مى تو

 چشم ببندم و نه رو اشتياق و عالقم...خودمم گير كردم بينِ همه چى.  

 نارون سرى از تاسف تكان داد و بند انگشتش را جلوى چشم محراب گرفت. 

اينقدر محراب، فقط اينقدر نياز به شجاعت داشتى كه بشى همون چيزى  -

شدى...من صالح تو رو مى  كه هستى...اما عين يه بزدل پشت خودت قايم  

خوام پسر جون...حيفى...حيفي كه از دو طرف رونده و مونده بشى...يكم به 

فكر حودت باش...تا كى؟ ماه هيچوقت پشت ابر نمى مونه،از رسوايي و آبرويى  

كه   ترسى  نمى  كردى  جمع  هات  بازى  رويى  دو  اين  با  تيكه  تيكه  كه 

 هيچ...حداقل از خدا بترس.

موهايش كشيد. نمى توانست روى حرف هاى نارون تمركز  محراب دستى در 

 كند. انگار موقع خوبى را براى بحث حاجى اين روزها انتخاب نكره بود. 

ممنون دختر عمو وقتت رو هم گرفتم...آدرس مطب يا كلينيك رو بفرست  -

 مى خوام يكى رو بفزستم پيشت. 

 خنده نارون به لب نشست.

هاا..باشه پيامك مى كنم واست. من ديگه برم. كمك  قشنگ دارى در ميرى  -

 خواستى خبرم كن. 

 ممنون شبت بخير. -
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كالفه  شد  باعث  محراب  صداي  كه  كرد  باز  را  در  و  چرخيد  در  سمت  به 

 چشمانش را روى هم بفشارد.

 من مثل تو راحت از مسئله حاجى نميگذرم.-

 اب گفت:در را محكم به هم كوبيد و از شيشه پايين آمده رو به محر

 تو بهتره به مسئله خودت برسى...خداحافظ.-

به سمت خانه رفت و وارد شدو بعد از سالم و خسته نباشى بدون توجه اى  

به نواب به سمت اتاقش رفت و با همان لباس ها خودش را روى تخت پرت  

 كرد.

سردرد بدى كه حاصل از حرف هاى محراب بود به تنش نشست. همينش  

حاح محمود و خانواده ى او در زندگى و مسائل مربوط به  مانده بود كه پاى  

 او باز شود.  

حرصى غلتى روى تخت زد و موبايل را به دست گرفت و آدرس را براى محراب  

نمايان    "حاجى پور "پيامك كرد كه همان موقع گوشى در دستش لرزيد و نام  

 شد. 

پرتاب كرد و  متفكر به اسم روى گوشى خيره ماند و موبايل را به گوشه اى  

براى هزارمين بار به اين باور رسيد از وقتى كه سر و كله او در زندگي اش  

پيدا شده است همه چى در هم پيچيد و با گره هاى كور و سخت زندگى كه 

 رنگ معما به خود گرفت، بيشتر آشنا شد.

 با صداى پيامك موبايلش، كنجكاو به سمت موبايل خيز بر داشت. 
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 "ده؛ تنها كسى كه نبايد ناديده اش بگيرى منموقتى اعصابت خور "

موبايل درون دستش خشك و مردمك چشمانش هراسان روى كلمات باال و 

 پايين شد. 

 حق با محراب بود. او تا خانه و مغز و روح همه نفوذى داشت.  

محراب ماشين را در پاركينگ شهردارى پارك كرد و به سمت مقصدى نامعلوم  

 از حد معلوم بود، شروع به حركت كرد.   كه در پستوى ذهنش بيش

شب بود و عقربه هاى ساعت بيش اندازه قصد نزديكى به عدد دوازده را داشتند  

اما اين موضوع باعث نشد كه همانند گذشته با ترس و اضطراب به سمت خانه  

 پا تند كند. 

با دستانى در جيب و فكرى مشغول سنگ فرش هاى خيابان را طى مى كرد  

لى كه شش دانگ حواسش به اطراف و مردى قد كوتاه و الغر اندام  و در حا

 كه از ابتداى مسير پشت سر او لنگ لنگان و آهسته قدم بر مى داشت، بود.  

 پوزخندى زد و صداى حاجى در سرش اكو شد. 

وايسن؛ ميشن جزو    " تا دويست مترى شعاع من رد بشن و  آدم هايى كه 

ندن و حتى پارتى هاى شبانه ى مسخره  حريمم...تا اخر عمر آب بخورن، بخ

برند؛ قبل از خودشون خبرش زير دست منه...حواست باشه كه من رو توى  

 "مغزت نگه دارى و از زبونت دور...يا على. 

 پس او وارد دويست مترى شعاع آن فرد مرموز شده بود و خودش خبر نداشت.  
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شت سرش آهسته شانه اى باال انداخت و سر جايش ايستاد. صداى قدم هاى پ

 تر و كامال محو شد.  

روزها   اين  كه  اى  سايه  به  و  كرد  كج  را  كمى سرش  شانه  راست  از سمت 

همراهش بود و به او اعالم مى كرد كه وارد آن دويست متر ناقابل شده است،  

 چشم دوخت.  

نفسى عميق كشيد و خودش را به هويجى كه مى دانست بعضى وقتها ضرورى  

 راه افتاد. است تبديل كرد و به

فعال دور دورِ حاجى بود اما به خودش قول داد با همان كالبد هويجى از همه  

 چى سر در بياورد و آن دور دور كردن هاى او را پايان دهد. 

يك لحظه نگاهش به سر كوچه و دويدن هاى پر شتاب جسمى كوچك خشك  

كمى را    شد. چشمانش را ريز كرد و بى توجه به تاريكى پر ستاره اى كه نور 

 براى ديدن او باز گذاشته بود، به سمت او شروع به دويدن كرد.

پشت سرش كه رسيد كتف دستش را اسير كرد و با خود به سمت راه آمده  

اش كشاند و به طرف پاركينگى كه ماشين را آنجا پارك كرده بود، شروع به  

 دويدن كردند.  

با شتاب سوار ماشين شدند و محراب پا روى گا از آنجا  هر دو  ز گذاشت و 

 خارج شد.  

 صداى هن هن نفس هاى هر دويشان در سكوت ماشين طنين انداز شده بود.  

 به خودش آمد و با حيرت به سمت محراب چرخيد.  
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 تو منو تعقيب مى كنى؟-

 محراب چشم در حدقه چرخاند و به تمسخر گفت:

 واى خداى من تو چقدر باهوشى؟ از كجا فهميدى؟-

محراب را كه گرفت كمى در جايش ول خورد و با بيخيالى شانه  تمسخر كالم  

 باال انداخت. 

 حدس زدم. -

 محراب سرى از تاسف تكان داد كه جرقه اى شد در سر دخترك.

خب آخه اين وقت شب تو محله ى ما به غير از من با كى مى تونى كار  -

 داشته باشى؟ 

 ابان نگه داشت. محراب سرعت ماشين را كم  كرد و او را گوشه اى از خي

 اره باهات كار داشتم ولى تعقيبت نكردم دختر جون...باز دله دزدى كردى؟  -

 با كف دست آب سرازير نشده بينى اش را پاك كرد و پاسخ محراب را داد.  

نه بابا...يه سرى بى ناموس افتاده بودن دنبالم...فهميده بودن دخترم...خب  -

اى گوش برى كنه...مردن ديگه؛    واسشون افت داشت يه دختر اينقدر حرفه

 يه مشت عقده اى. 

بى توجه به نگاه چپ چپ محراب، كالهش را از سرش در آورد و گيره از سر  

 باز كرد و موهاى مواجش را به دور خودش ريخت.  

 محراب نفسي عميق كشيد و كامل به سمتش چرخيد.
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 گفتى اسمت چيه؟ -

 نقش بست.لبخند مرموز دخترك روى چهره گندمى رنگش 

 ياد ندارم آمار داده باشم. -

او،   پر شيطنت  نگاه  به  را بيرون فرستاد و بى توجه  محراب حرصى نفسش 

 جدى ابرو باال انداخت.

ببين خانم دزده من نه عاشق چشم و ابروى نداشته تو شدم و نه دلسوخته  -

ى وضع زندگيت...اينكه اين وقت شب اومدم دنبالت اصال سير نكردم كه دارم  

ميام دنبال دختر و يا پسر، چيزى كه واسه من مهمه چيزيه كه تو بايد برام  

انجامش بدى و ده برابر اين دله دزدى ها بهت مى ماسه، حاليته؟..پس اين  

ناز و عشوه هات رو بد جايى دارى بيرون مى ريزى كه من واسه چيز ديگه  

 اى اومدم. 

اال پريده بود خنده ى  دخترك چشمانش گرد شد و با ابروانى كه از حيرت ب

 عصبى به سر داد. 

آره ديگه همه شما بچه پول دارا كه بوى اسكانس خوشگل و خوش تيپتون  -

مى كنه بايد اينقدر هم از خود راضي باشين...آخه بدبخت تو كى هستى كه 

بخوام واست عشوه بيام يه شاهى؟ من اگر قرار به ناز و عشوه با خودم بسته  

 ن نبود و بيوفتم دنبال جيب برى. بودم كه االن وضعم اي

 با غيض رويش را گرفت و به سمت بيرون ماشين چشم دوخت.

 محراب كالفه به او نگريست. 
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ببين...اصال نميدونم اسمت چيه؛ ولى يه كارى هست كه بايد برام انجام بدى،  -

 كارى كه فقط تو جنم تو ديدم؛ حاال كمكم مى كنى؟ 

 سمت محراب چرخيد. شيرين زبانى محراب آخر گرفت. به 

اسمم ستايشه...ولى بايد ببينم اين چه كاريه كه باعث شده بچه پولدارمون  -

 اين وقت شب سوپر من بازى واسمون در بياره، هوم؟ 

 متفكر ستايش را نگاه كرد و بزاق ترشح شده ى دهانش را قورت داد.  

به  - فقط  سختيش  كه  كارى  آسون...يه  خيلي  خيلي  آسون،  كار  مخفى يه 

 بودنمون ختم ميشه و تمام. 

با آنكه نفس هايش يكى در ميان به جانش مى رسيدند اما همچنان با قدرت  

ركاب مى زد. حس رقابت توام با شوقى عجيب او را وادار مى كرد كه با جدى  

 ترين حالتش اين روحيه ى ورزشى سالى يكباره اش را بيرون بريزد.  

د و بى توجه به گزگز كردن مچ پا و بى حس  خوشحال از آنكه از او جلو زده بو

 شدن ماهيچه هاى پايش همچنان پر قدرت ركاب مى زد.  

دو چرخه سوارى به او ياد مى داد كه از درد ها و آدم هاى حواشى زندگى  

عبور كند و آن كس كه اليقش باشد و قلبا او را بخواهد، پا به پاى او ركاب  

 بزند.

ه ران هايش رسيد و دردى عضالنى و محكم  كم كم درد از پشت ساق پايش ب

 در سرتاسر پايش كشيده شد. 
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لبش را گزيد و بى توجه به سنگينى قفسه سينه اش كه از كمبود اكسيژن به  

سختى باال وپايين مى شد و حس مى كرد هر لحظه امكان دارد از جا در بيايد 

 به ركاب هايى كه حال بى جان شده بودند، ادامه داد.  

باد و تصويرى گنگ از جلويش، مستاصل پاهاى بى جانش روى پايدان    با عبور

دوچرخه متوقف شد و با نفس نفس زدن هاى پر صدايش، آن شكست يكباره  

 را پذيرفت.  

و   نفس  ريتم  تا  ايستاد  پا  و خودش سر  رو گذاشت  پياده  كنار  را  دوچرخه 

 ضربان قلبش منظم تر شود.  

نار گوشش باعث شد به نبرد چند  صداى سابيدن الستيك دوچرخه آن هم ك

 لحظه پيشش فكر كند.

كارت خوب بود...اما يادت باشه هميشه نبايد تمام انرژيت رو اول كار صرف  -

 كنى بايد تقسيمش كنى. 

به سمت قد بلند بختيار چرخيد و با ولع هيكل درشت و مردانه اش را در آن  

 د كرد.ست ورزشى سورمه اى كه بيش از بيش جذابش كرده بود، رص

 شانه اى باال انداخت. 

 واسه كسى كه مدت زيادى ورزش نكرده تقسيم انرژى فرقى به حالش نداره. -

 بطرى آب خودش را به سمت نارون گرفت.

 بخور برات خوبه.  -

 با نگاهى قدر شناسانه بطرى را گرفت و سر كشيد. 
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 سوار دوچرخه خودش شد و منتظر به نارون نگاه كرد.  

 ها رو تحويل بديم، بعدش بريم يه املت مشتى بزنيم. بهتره دو چرخه  -

لبخند موافقانه اى زد و سوار دو چرخه شد و به آرامى شروع به ركاب زدن  

 كرد.  

 هميشه جمعه ها مياين تفريح و ورزش؟-

 بدون آنكه به نارون نيم نگاهى بى اندازد پاسخش را داد.  

 نه، به ندرت.  -

ور از به ندرت همان هرگزى هست كه  و خودش بيش از همه مى دانست منظ

 را در خط مقدم فرستاد.  "به ندرت"در كنج گلويش جا خوش كرده بود و  

 دو چرخه ها را تحويل دادند و دوشادوش هم شروع به پياده روى كردند.

تازه   انگار  رويش خيره شد.  به  رو  به  دقت  با  و  عميقى كشيد  نفس  بختيار 

مى شود براى خودش باشد و هر  متوجه شده بود جمعه اى هم هست كه  

كارى كه دلش مى خواهد بدون جاسوس هاى شركت و درخواست گزارش  

لحظه اى داييش، انجام بدهد. چقدر از خودش دور شده بود كه حضور فرد  

 جديدى باعث شد به خودش تلنگرى بزند. 

انداخت. گونه هاى برجسته اش قند در  نيم نگاهى به چهره سرزنده نارون 

 كرد كه با دندان آنها را از جا در بياورد.  دلش آب 

با نارون   سرى براى افكار هرز شده اش تكان داد و ناخواسته فاصله اش را 

 بيشتر كرد.  
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 اين دور و اطراف جايى رو ميشناسين؟ -

با برخورد تصادفى شانه نارون به كتفش چشمانش گرد شد اما سريع خودش  

 برگشت. را كنترل كرد و به حالت عادى 

نه ولى وقتى داشتيم مى يومديم يه سفره خونه همين نزديكى ها ديدم،  -

 حاال امتحانش مى كنيم شايد خوشمون اومد.  

نارون از اينكه بختيار او را با خودش جمع مى كرد خوشحال شد و با غرور  

سر باال گرفت و بى توجه به نگاه دخترانى كه روى بختيار مى نشست، فاصله  

 چسبانش را با او حفظ كرد. نزديك و  

 موافقم. -

هر دو دوشادوش هم وارد سفره خانه قديمى كنار جاده شدند. با آنكه چند 

ساعتى بيشتر به كله ظهر نمانده بود اما آن دو تنها كسانى بودند كه در آنجا 

 حضور داشتند.  

پيرمردى با لنگ كهنه اى به استقبالشان آمد و تخت دنجى را در كنار آب  

 ى مصنوعى برايشان نشان كرد.  نما

بعد از سفارش املت، نارون نگاهش را به او دوخت و همانگونه كه سعى مى  

كرد آشوب ذهنى اش را پس بزند و به انرژى منفى راه ندهد، لبخند مصنوعى  

 روى لب نشاند و حرفى كه روى دلش مانده بود را زد.  

 نمى خواين خانواده هامون رو باهم آشنا كنيم؟-
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رون حق خودش مى دانست كه از اين رابطه خيالش گرم باشد نه آنكه مثل  نا

يا سرگرمى وقت   بلوغ فكرى  ارضاى  براى  دخترو پسرهاى دبيرستانى صرفا 

 خودشان را باهم بگذرانند.  

او به خودش حق مى داد، حاال كه وابستگى از راه رسيده به سراغش آمده  

ه انگار به مذاق حاجى زياد خوش  تكليف خودش و آينده اش را بداند، چيزى ك

 نيامده بود.  

بختيار نگاه يخ زده اش را به چهره منتظر نارون دوخت. دلش نمى خواست  

 حرفى بزند كه امروزى كه عجيب به هر دويشان ساخته بود را خراب كند.

 لبانش را روى هم فشرد و انتظار نارون را به پايان رساند.  

اسه آشنايى خانواده هاست در حالى همديگه  به نظرت االن زمان مناسبي و-

 رو خوب نميشناسيم؟

 خنده مصنوعى نارون به دلش ننشست.  

شما كه از من شناخت كامل دارين...توش شكى نيست اما حس مى كنم با  -

 شناخت خانوادتون مى تونم شما رو بيشتر بشناسم.

 تلخ شد.

 اشتباه حس مى كنى. -

و باخت  رنگ  نارون  لبان  روى  تاريكى    خنده  به  او  غريب  لحن  از  متحير 

 چشمانش خيره ماند.

 چى؟ -
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نانى تكه كرد و   به پيرمرد،  انعامى چشمگير  و  املت روى تختشان  با آمدن 

 لقمه اى جلوى نارون گرفت. 

 نگاه نارون از چشمان او به لقمه جلوى رويش خيره ماند.

اميلى، نه هيچ  من خانواده اى ندارم نارون...خودمم و خودم...يه اسم و يه ف -

چى هستم و نه هيچ چيزى دارم...اين تموم چيزيه كه از من مى فهمى، حاال  

 هم املتت رو بزن از دهن نيوفته. 

 مردد لقمه را از دست او گرفت اما از موضع خودش كوتاه نيامد.

 خانوادتون به رحمت خدا رفتند؟-

ذهنش مستقيم به  از    "لجباز   "بخيتار تكيه اش را به تخت داد و با گذر كلمه  

 نارون خيره شد. 

آره...پدرم رو دوسالگى و مادرم رو تو ده سالگى از دست دادم...هشت سال  -

 فاصله كمى بود واسه داغدار شدن. 

 رنگ نگاه نارون گرم و متاسف شد. 

 خدا رحمتشون كنه.-

 ممنونم. -

 نارون با شوق لقمه اى گرفت و جلوى بختيار گرفت. 

بهتون افتخار مى كردند كه پسرشون تك و تنها تونسته به  اگر بودند حتما  -

 اين موقعيت برسه. 
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با لبخند محوى لقمه را از دست نارون گرفت. آنقدر تيز بود كه تيكه كالم  

 نارون را بفهمد. 

 من موقيعت خاصى ندارم...هرچى بوده از انعكاس تالش خودم بوده.-

جناب حاجى زاده...خواهرى؟    البته كه همين انعكاس تالش هم قابله افتخاره-

 برادرى؟ 

لبخند حاجى از سماجت نارون كه با تيزبينى رنگ جالبى گرفته بود، به لب  

 نشست. 

 گفتم كه خودمم، تك و تنها.-

نارون تك ابرويى باال انداخت و سرش را پايين انداخت . ترجيح داد در يك  

كه از چشمانش  موقعيت مناسب تر انقدر پاپيجش شود كه تمام ناگفته هايى  

 بيرون مى ريزد را خودش با زبانِ خودش اعتراف كند. 

ماشين را در خانيشان نگه داشت و رو به نارون چرخيد و بى هيچ حرفى به  

 او زل زد.  

 نارون هل شده لبخندى زد و گفت:  

 ممنون بابت امروز،خوش گذشت.  -

و نوازش وار    بدون آنكه از عسليِ خمار نارون چشم بگيرد، دستش را باال آورد 

بگيرد و در   اوج  نارون  باعث شد ضربان قلب  نارون كشيد كه  روى روسرى 

تاريكىِ   به  احساس كرد. خشك شده همانگونه  بااليى  گوش هايش حرارت 

 براق بختيار زل زده بود كه با صدايش به خود آمد.
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 مراقب خودت باش. -

به طور كالفه   حتى ديگر نتوانست به نشانه احترام لبخندى بزند. احساساتش

كننده اى رد گم كرده بودند، نجابت و مهربانى بختيار با چيز عجيبي كه دقيقا  

يك   مثل  كرد  مى  وادار  را  او  كه  بود  شده  عجين  كند  درك  توانست  نمى 

دخترك دبيرستانى هل شود و با هر حركت او هزار و يك تفسير و تجزيه به  

 ذهن راه دهد.  

 ده كه در دلش مى انداخت بيزار بود.  او از تضاد هاى بختيار حاجى زا

رويش را گرفت و صدايش را صاف كرد و همانگونه كه دستش روى دستگيره  

 در مى رفت با تن ماليمى گفت:

 مراقبم، خداحافظ.-

 نچ نيستى..ياعلى.-

دستش روى دستگيره خشك شده بود و همانگونه كه با نفسى حبس شده به  

 بيرون خيره بود، طعنه بختيار را نديد گرفت و از ماشين پياده شد.  

دسته كيفش را محكم در دست فشرد و به پرايد سفيدى كه پيرمرد اخمويى  

 در آن بود، نيم نگاه مشكوكى انداخت.  

با صداي كشيده شدن الستيك هاى ماشين وارد خانه شد و پشت در تكيه زد،  

بختيار؛ آهسته در را باز كرد و از بين درز كوچك در به جاى خالى ماشينش  

 خيره شد.  
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با دو خودش را بيرون انداخت و به سمت همان پرايد سفيد رنگ كه تابلو  

 آژانس به روى سقف داشت ، رفت و سوار ماشين شد. 

 خانم بارانى؟ -

ببخ- هستم،  خودم  اون  بله  دنبال  برين  مستقيم  شدين...لطفا  معطل  شيد 

 ماشين شاسي بلند مشكى.  

 پيرمرد اخم هايش را باز كرد. 

 ناموسيه؟ -

 چهره مضطرب نارون جدى شد و با اخم ريزى پاسخ داد.

 لطفا يكم سريع تر آقا. -

 پيرمرد چشمى گفت و ماشين را به راه انداخت. 

دوره زمونه ايه؛ حق دارى واال...همين  نمى خوام دخالت كنم دخترم ولى بد  -

تازه دو   اورده  بدبختم هوو  بهونه بچه، رو دختر  به  داماد پدرسوخته ى من 

 قورت و نيمش هم باقيه...اَى بى پدر كه دخترم رو به خاك سياه نشوندى.

نارون سرش را به پشتى صندلى تكيه زد و اجازه داد حرفهاى ته دل مانده ى 

 ن جارى شود.پيرمرد در سكوت ماشي

حق با پيرمرد بود؛ بد زمانه اى بود و اين زمانه يك حواس جمع مى خواست  

 و يك هوش زِبل كه به هر كسى اعتماد نكند. 

 آقا گمش نكنى ها. -
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 منو دست كم گرفتى؟ خيالت تـخت...پالكش رو هم حفظ كردم. -

 نارون نگران زمزمه كرد. 

 نفهمه. -

 زمزمه اش از گوش پير مرد جا نموند. 

از  - كارم رو بلدم دخترم، يه طورى تعقيبش كنم واست كه خودش نفهمه 

 كجا خورده.

 ممنونم. -

نارون اما نتوانست به اعتماد به نفس پيرمرد تكيه كند و نگران پوستش لبش  

 را جويد و به رو به رو خيره شد.

در تمام طول مسير دلشوره و نگرانى باعث شده بود كه با كندن پوست لبش  

 را در دهانش حس كند.  طعم خون 

 با ديدن مسير هل زده گفت:

 آقا لطفا همينجا نگه دارين. -

راننده ماشين را سر خيابان نگهه داشت اما چشم نارون مستقيم به بختيارى  

 كه از ماشين پياده شد و به سمت شركت رفت را مى پايد.  

 كالفه زير لب زمزمه كرد. 

 امروز كه جمعه است.-
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كشيد و به سر،سر كردن هاى پير مرد براى خواندن    دستى به پيشانى اش

 تابلوى بزرگ شركت؛ اهميتى نداد.  

 صداى پيرمرد باعث شد پوزخند بزند.

 غلط نكنم با منشى شركت ريخته رو هم.-

نارون به اين فكر مى كرد اگر منشى شركت بختيار يك خانم بود بدون شك  

او حت اما  نگهه مى داشت  را در ذهنش  ى يك خانم هم در  همچين نظرى 

 شركتش نداشت و اين كار را براى فرضيه هاى نارون سخت مى كرد. 

نگاهش را از پنجره به بيرون دوخت. اين پيرمرد مشكوك با اتفاقى كه براى  

 دختركش افتاده بود همه را به يك چشم مى ديد.  

 آقا ميشه برين از نگهبانى چندتا سوال بپرسين؟ -

 آره دخترم چى بپرسم؟-

 نگاه نارون همچنان به بيرون بود.

بپرسين كه شركن تعطيله يا نه اگر گفتن نه، يه طورى ماست ماليش كنيد  -

و بياين ولى اگر گفتن تعطيله بگين من كار دارم و خودم ديدم رئيس شركت 

 رفت داخل. 

 از عقب ماشين به سمت نارون چرخاند.پيرمرد سرش را  

 شوهرت رئيس اين شركته؟-

 نارون چشم از خيابان گرفت و به پيرمرد دوخت. 



 

310 
 

 آره.-

پيرمرد رويش را گرفت و همانگونه كه در را باز مى كرد شروع به زمزمه كرد  

 كه از گوش نارون پنهان نبود. 

 پس حق دارى اينطور سفت بچسبي. -

د و در انتظار ورود پيرمرد، چشمانش را همه جا  دستانش را در هم حلقه كر

 تاب مى داد. 

او بر خيلي چيزا نسبت به اين فرد تازه وارد زندگى اش حق داشت و بلعكس  

بختيار هم هم بر او و هم بر نوابى كه سفته اى به پاس مرام در پيشش دارد،  

آگاه    بر نارون حق داشت و نارون از اين حقِ زوركى و اجبارى بيشتر از همه

 بود. 

 تا وقتى راننده سوار ماشين شد يك دور كامل انگشت هاى دستش را شكاند.  

 خب چى شد اقا؟  -

 پيرمرد پووف كالفه اى كشيد.

پدر سوخته نم پس نمى داد ولى گفت كه تعطيلي و غير تعطيلى، شب و  -

 روز نداره رئيس شركت هميشه اينجاست.

با   و  كرد  اخمى  موبايلش؛  پيامك  صداى  مى  با  كه  انگار  شده  حبس  نفس 

 دانست پيام از طرف چه كسى است، محتوا را باز كرد. 

 "سوالى دارى از خودم بپرس، بى واسطه "
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را   با خشم صفحه  نام حاجى باالى ارسال كننده ها خارى شد در گلويش. 

بست. بى احتياطي كرده بود اما متوجه شد كه حق با محراب است و او در  

 .  همه حواسش به همه است

توى   محراب  اما حرف  نبود  باشد سخت  گذاشته  پا  به  برايش  اينكه  حدس 

 سرش زنگ مى خورد. 

او دليل مى خواست. آخر چرا او؟ هر چى بيشتر فكر مى كرد به پوچى بيشتر  

 مى رسيد. چشمانش را محكم روى هم فشرد.  

 حق با محراب بود، آن مرد مشكوك بود. 

 بر مى گرديم آقا. -

                                  

بود كه    محراب چادر سياه را دور انداخت و همانگونه كه حواسش  گردنش 

كسى از پنجره ى ساختمان به او زل نزده باشد، نردبان را مابين ديوار خود و  

 همسايشان گذاشت.  

پله اول و دوم را با خيال راحت باال رفت اما وقتى به پله هاى آخر رسيد؛ تق  

به اين حال  تق پايه هاى نردبان ترسى شد برايش و خودش را لعنت كرد كه  

 و روز افتاده است.  

 باالخره روى ديوار همسايه قرار گرفت. چشمانش را بست و پايين پريد.  

فقط خدا مى دانست كه در دلش چه خبر است و اگر همسايشان او را در آن  

 تاريكى وسط حياط ببيند چه فكر ها و قشقرقى به پا نخواهد كرد. 
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لبانش را محكم روى هم فشرد و پاورچين، پاورچين سمت در حياطشان رفت،  

 اما قبل از اينكه در را باز كند؛ چادر را از دور گردنش بيرون كشيد و باز كرد.  

مردد به پارچه سياه رو به رويش خيره شد و با عجز آن را روى سرش انداخت  

 و سفت چسبيد.  

ر او را نمى پوشاند و ما بقى كفش و شلوار  با آنكه چادر تا زير زانوهايش بيشت

او را   مردانه اش نمايان بود، اما در دل اميدوار بود كه در آن تاريكى كسى 

 نبيند يا حداقلش توجه اى نكند.

با حرص چادر را محكم گرفته بود كه خداى نكرده از سرش ليز نخورد و شرفِ  

 د دهد. خود و خانواده اش را در محل آن هم در تاريكى به با

 پاورچين پاورچين خودش را تا سر كوچه رساند. 

 جوووون حاج خانم؛ شماره بدم؟ -

 با حرص به سمت صدا بر گشت. 

 خفه شو، همه ى اين آتيش ها از زير سر تو بلند ميشه. -

ستايش تكيه اش را از ديوار برداشت و با ابرويى باال رفته خواست حرفى بزند  

ر كامل آنها را نپوشانده بود پقى زير خنده  كه با ديدن پاهاى محراب كه چاد

 زد. 

 محراب با حرص با تنه اى محكم از او عبور كرد.

 مرض. -
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ستايش با همان خنده ى روى لب كه توانسته بود كنترلش كند به دنبالش  

 به راه افتاد.

 باشه بابا، حاال چرا اينقدر سريع راه ميرى؛ نكنه مى ترسى بخورنت. -

 چسبيد. چادر را محكم تر 

 اى كاش ترسم از خوردن بود...يه تاكسى بگير بريم سراغ نقشه مون. -

 ستايش تك سوتى كشيد. 

نه خوشم اومد، ميدونى يارو كجاست و رو نمى كردى...تو كه گفتى هيچى -

 ازش نميدونى.  

ايستاد و با چهره اى كه نيمى چشم و دماغ از آن بيرون بود به ستايشى كه  

 ا كنترل كند، گفت:سعى مى كرد خنده اش ر

من اگر چيزى ازش ميدونستم مرض داشتم اينطورى بيوفتم دنبالش؟...شما  -

 زن ها چطور اين چادر رو تحمل مى كنيد؟ دستام سِر شدن. 

 ستايش شانه اى باال انداخت و منتظر براى تاكسى اى دست باال برد. 

 خب شل بگير برادر من.  -

 شرفم و آبروم مى افته زمين. اگر شل بگيرم چادر از سرم نمى يوفته؛-

 ستايش خنده اى كرد و درون ماشين جاى گرفت، هر دو سوار تاكسى شدند.  

محراب آنقدر چادر را سفت گرفته بود كه امكان مى داد هر لحظه به دو تيكه 

 تبديل شود.  



 

314 
 

خب ديگه سوار ماشين شديم اون نگهباناش هم عمرا فهميده باشن اين حاج  -

 كه بايد تعقيبش كنند. خانم همون پسريه 

پشت بند حرفش شروع به خنده كرد. نگاه محراب روى راننده جوان نشست.  

 مردد به سمت ستايش چرخيد و زمزمه كرد. 

 جلوى راننده؟ -

 ستايش با شيطنت ابرو باال انداخت. 

نچ ما پشتشيم...فوقش با خودش ميگه اين حاج خانم دو جنسه كشف حجاب -

 كه نيست.كرد...بيشتر از اين 

با حرص چادر را در بغل ستايش انداخت و سعى كرد به گرد شدن چشمان  

 متعجب رانندن بهايى ندهد.

باالها  - باال  اون  بايد  تو گفتم حداقل خونش  تعريف هاى  اون  با  اينجاست؟ 

 باشه.

 محراب دقيق خيابان را بر انداز كرد. 

بازى هاى تو  به نظرت اگر من آدرس خونش رو بلد بودم با موش و گربه  -

 خودم رو هماهنگ مى كردم؟ 

 ستايش بيخيال شانه اى باال انداخت و از زبان كم نياورد. 

 خب چميدونم تو كال يه نمه شيش مى زنى گفتم حتما كـ...-

 هيس هيس يه دقيقه دهنت رو ببيند.-



 

315 
 

به   را  براى ديد بهتر خود  و  نگاه دقيق محراب را گرفت  با اخم رد  ستايش 

كه صورتش به صورت ته ريش دار محراب برخورد كرد    سمت محراب كشيد

 و با حالت چندش خودش را عقب كشيد. 

 اَه مى زدى اين المصبا رو صورتم رو زخم كرد. -

 محراب بى توجه به او به راننده اى كه كم مانده بود خوابش ببرد؛ گفت:

ون  آقا حواست باشه سر خيابون يه لندكروز مشكى رنگ...اِع اِع اومدش آقا ا-

 شاسى بلند مشكى رو تعقيب كن فقط حواست باشه نفهمه ها.

 راننده سرى تكان و چشم بلند بااليى گفت. 

 همان موقع پيامكى از طرف نارون روى خط موبايلش نمايش داده شد. 

 "گند زدى نزدى پسر حاجى ها "

چشمانش را در حدقه چرخاند و به ستايش كنجكاوى كه عمال براى خواندن  

 مت او خم شده بود؛ چشم غره اى رفت. پيامك به س

 بفرما داخل، دم در بده.-

 ستايش به او دهن كجى كرد و رويش را گرفت.

كم كم از خيابان هاى شلوغ گذر كردند و به خيابانى خلوط و كم تردد رسيدند 

 كه با چند ساختمان تجارى پر شده بود. 

 گرفت.تاكسى سر كوچه ايستاد و محراب با حرص شماره نارون را  

 چى شد محراب؟ -
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 محراب دستى در موهايش كشيد.

رفت داخل يه شركتى...ببين من ميگم مشكوكه ميگى نه، اخه كدوم شركتى  -

 اين وقت شب بازه؟ 

 صداى نفس عميق نارون از آن طرف خط به گوشش رسيد. 

ببين آخرش به كجا مى  - تا صبح ولى منتظر بمون  منتظر بمون اگر شده 

 رسه.

 خنده اى به سر داد.محراب تك  

اگر تا يك ساعت ديگه من رو تو  - آخر اون رو نمى دونم ولى حاج عموت 

 خونه نبينه من رو  به آخر مى رسونه.

 صداى درمانده نارون؛ حال او را هم گرفت.

 پس مى خواى چيكار كنى؟ -

 حلش مى كنم نارون؛ تو نگران نباش. -

 كرد.كمى بعد نارون با نگرانى تماس را قطع  

 عشقته؟-

 نگاه تيز محراب سمت ستايش نشانه رفت.

 به تو چه.-

 ستايش اخم هايش را در هم كشيد.
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خب باس بدونم نصفه شبى داريم واسه كى و چى دزد و پليس بازى مى  -

 كنيم. 

محراب سرش را نزديك صورت ستايش برد و عسل چمانش را به مردمك  

 هاى او دوخت و محكم گفت:

در كار نيست و تو هم واسه كارى كه مى كنى پول مى  هيچ دزد و پليسى  -

 گيرى پس اطالعى هم الزم نيست. 

 سرش را عقب كشيد و با چشم به دستگيره در اشاره زد. 

 پياده شو از اينجا به بعدش با تو.-

 چهره ستايش درشت شد.

 من؟ -

بنده ى خدا؛  - اوردمت  فكر كردى واسه دلگرمى همراه خودم  تو...نكنه  آره 

شو حواست به اون ماشين باشه كجا ميره كجا مياد...نميدونم مى خواى  پياده  

زنگ بزن به يكى از بچه محل هات بياد كمك يا زنگ بزن آژانسى جايى...ولى  

 من بايد برگردم خونه.

بازش مى   را به دست گرفت و همانگونه كه  با حرص دستگيره در  ستايش 

 كرد، لب زد. 

 خيلي بى غيرتى بچه ننه. -

به او رويش را گرفت كه با صداى كوبيده شدن در ؛ محكم پلك روى    بى توجه

 هم گذاشت. 
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 آقا دور بزن. -

محراب خودش را روى تخت پرتاب كرد و قبل از آنكه چشمانش بسته شود،  

 براى نارون پيامك زد.

 "فردا بعد از ظهر ميام در خونتون، منتظرم باش "

دى، موبايل را كنارى پرتاب  نارون پيامك محراب را كه خواند با نيمچه لبخن

 كرد و غر غر كنان گفت:

تا ديروز از ترس لو رفتنش تو مهمونى كم مونده بود شلوارش رو خيس كنه -

حاال واسه من تز ميده كه منتظرم باش...خوبه حداقل اين ماجرا واسش يه  

 تنوعى شد. 

از جايش بلند شد و همانگونه كه به سمت آشپزخانه پا تند كرده بود، نگاهش  

 به سمت در نيمه باز نواب افتاد.  

 چشمانش را بست و نفس عميقى كشيد. نگاه تيره و تيزى تا انحناى 

مردمكش باال آمد و انعكاس صدايى كه مطمئنا از گلوى خودش فقط به گوش  

 مى رسيد در ذهنش اكو شد.

برادرم    يهاسفته  قتاياما حق  رسونم يپروا و رك به عرضتون م   ي اگر ب  ديببخش"

 ".ميما سه تاشونو دار يچهار تا بودند ول دينيكه شما زحمتش رو كش

سيگار و پك حبس شده در دهان حاجى را مى توانست در جلويش تصور    بوى

هايش   ريه  به  بود  فرستاده  بيرون  كه  دودى  بسته  هاى  پلك  پشت  كند.از 

 شد. كشيده
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 "منه. شهيپ شيچهارم"

را باز كرد و سعى كرد به ديالوگ آخرشان فكر نكند؛ اما بى فايده    چشمانش

 بود. 

 "و پيش من هم مى مونه"

 سمت اتاق نواب رفت و با تقه اى به در نيمه باز وارد اتاقش شد.   به

بود    با را كنار زده  پتو  نواب كه طبق عادت  ديدن چهره ى غرق در خواب 

 لبخندى زد.  

 "و پيش من هم مى مونه"

 اتاق نواب را بست و به سمت اشپزخانه حركت كرد.   در

 حتى نمى دانست نواب را به چه كسى گروگان داده است.  او

 چيزى شده گل دخترم؟-

 به چهره بشاش مهناز خانم زد.  لبخندى

 امان جون...نواب چه زود خوابيد.نه م-

را سرو مى كرد،    مهناز و خرمايش  و چاى  بود  ميز نشسته  خانم كه پشت 

 پاسخش را داد. 

 ولى بگو كه از اون طرف هم زود از خواب پا ميشه ها. -

 داخل يخچال كشيد. سركى

 اوهوم؛ حق با شماست.-
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 نارون مادر؟ -

 اه مى كرد چرخيد.طرف چهره مهناز خانم كه با شيطنت او را نگ به

 جانم؟ -

 

 خانم به سمت اتاق نارون ابرويى باال انداخت.  مهناز

 صدا زنگ موبايلت مياد...خير باشه اين موقع شب. -

توجه به لحن شيطنت مهناز خانم و چهره منظور دارش از آشپزخانه خارج    بى

شد. و فقط خودش مى دانست اين روزها تنها چيزى كه ديگر وجود ندارد؛  

 ودن است؛ و شب ها از هر خيرى به دور است. خير ب

ديدن نام حاجى روى موبايلش عرق سردى روى تيغه كمرش نشست. با    با

حرص لبانش را محكم روى هم فشرد و در حالى كه سعي مى كرد به كوبش  

قلب و لرزشى كه در سلول به سلول تنش عين هو يك برق دو فاز افتاده است  

 بى توجه باشد، زير لب با درد زمزمه كرد.

 "واى پسر حاجى، نكنه گند زدى"

 را در دستش تكان داد، اما هنوز جرات نكرده بود تماس را وصل كند.   موبايل

اين    همانگونه بلكه  تا  موبايل خيره شد  به  منتظر  زد  قدم مى  اتاق  دور  كه 

 تماسى كه هيچ جوره قصد قطع شدن ندارد پايان يابد. 
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كه درون دستش خاموش شد، با نفسى آسوده و دلى پر از آشوب به    موبايل

ر تكيه زد. اما هنوز چند ثانيه اى نگذشته بود كه صداى زنگ موبايلش  در ديوا

 همراه با اسم دوباره ى حاجى به گوشش رسيد.

 دهانش را محكم قورت داد و صدايش را در گلو صاف كرد. آب

 الو؟ -

 آرام حاجى چيزى را در دلش لرزاند. صداى

 سالم...خوبى؟ -

اش را از ديوار گرفت و به سمت تختش به راه افتاد. بايد باور مى كرد    تكيه

 كه براى احوال پرسى او زنگ زده است؟ 

 سالم بله خوبم خداروشكر، شما چطورين؟-

 منم خوبم ولى يه پيشنهاد دارم  -

 يكم سنگينه واسم.  "شما"باشم؟  "تو "...نظرت چيه از اين به بعد واست

سر داد. از آن خنده هايى كه بعد از سنگينى يك  خنده ى كوتاهى به    نارون

اتفاق استرس زا به نشانه ى آسودگى و رهايى با يك نفس جا افتاده؛ از دهان  

 خارج مى شود. 

 تو...موافقم.  -

خسته و خش دار حاجى لبخند روى لبش را عميق تر كرد. كم كم    صداى

 داشت از اين بازى لذت مى برد. 
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 هستم. "تو"يى كه واسشون  خيلي خيلي محدودن؛ آدم ها-

 يعنى االن بايد خوشحال باشم؟  -

توانست لبان كش آمده اش كه سعى مى كرد جمع و جور نگه اش دارد    مى

 را تصور كند. 

 اگر منظور حرفم رو بگيرى يه چيز باالتر از خوشحالى.  -

نارون به خنده ريزى تبديل شد و ماجراى محراب و لرزش و ترس چند    لبخند

 ش دود شد و با تمسخر به هوا رفت. دقيقه پيش

نزد، يعنى حرفى براى گفتن نداشت. آن ته ته دلش منتظر يك تيكه؛   حرفى

از آن تيكه هاى سنگين و پر معناى حاجى بود كه عين يك پتك در سرش  

 فرو بيايد و به او بفهماند آن مرد هميشه چندين قدم از او جلوتر است. 

ي نفس هاي بينشان تبديل شد، به اين  وقتى مكالمه شان فقط به صدا  اما

 باور رسيد كه پسر حاجى آنقدر را هم بى دست و پا پيش نرفته است.  

 تر كرد و مردد سكوت بينشان را شكست. لب

 اين وقت شب...زنگ زدى...چيزى شده؟-

 نفس كشيدن عميق بختيار به گوشش رسيد.  صداى

بخوابم...تصويرت اومد پشت پلكم؛ سعى كردم صدات  چشمام رو بستم كه  -

هم بياد تو ذهنم نشد...دوباره سعى كردم نشد...انگار خنگ شده بودم، شايد  

با خيال   و  اين خنگى در بيام  از  تا  آلزايمر...اين شد كه زنگ زدم بهت  هم 

 راحت چشمام رو ببندم.
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رد پر از غش و  لب گزيد و به خودش قبوالند كه چه شاعرانه...سعى ك  نارون

ضعف باشد؛ سعى كرد باورش شود كه اين جمالت او را به طور شيفته اى از  

 پا در آورده است.

كم كم باورش ميشد كه تحت تاثير شديد قرار گرفته است كه صداى    داشت 

 حاجى كلنجار ذهنى اش را پايان داد.

 االن هم بهتره برى بخوابى دير وقته؛ يا على. -

ده  هنوز از  پشت  خداحافظ  از  بوق  ممتد  صداى  كه  بود  نرفته  بيرون  انش 

 موبايلش بلند شد.  

آن شتاب و لحن مضطرب حاجى حق مى داد كه اينگونه قطع كند. شايد    به

 اين حس برايش تازگى داشت و اينگونه ابراز كردن ها برايش گران تمام ميشد.

نفس    موبايلش و  گذاشت  روى صورتش  را  دستش  دو  و  كنارى گذاشت  را 

چيز  عمي مغزش  و  نواخت  مى  فاز  يه  دلش  بود،  عجيب  حالش  كشيد.  قى 

 ديگرى. 

اين را مطمئن بود؛ عاقبت خوشايندى از اين رابطه مرموز برايش رقم نمى    اما

 خورد وقتى اينگونه با شك و شبهه وارد اين رابطه شده است. 

موبايل را روى ميز پرتاب كرد و از سفت و سختى صندلى پشت ميزش،    بختيار

 م در هم كشيد.  اخ
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آنكه هر كس جاى او بود به اين جاى پر از عذاب براى خواب عادت مى    با

كرد، اما او...نمى توانست از هر چيزى به راحتى بگذرد و خودش را وقف دهد  

 حتى اگر صد ها سال باشد. 

از جعبه فلزى اش بيرون كشيد و همانگونه كه از جايش بلند ميشد،   سيگارى

 پك عميقى زد.    او را روشن كرد و

 طرف ديوار شيشه اى دفترش به راه افتاد و متفكر به بيرون خيره شد.   به

را بين لبانش گذاشت.بدون هيچ انقباض ماهيچه اى براى پك زدن.    سيگار

 سرد و بي روح...مثل يك مجسمه سيگار به لب.  

را بست و با دوربين چشمانش كه پسركى را گريان گوشه اتاقى    چشمانش

 كوچك گز كرده بود،

 كرد.  رصد

هق هق پسرك تا عمق جانش باال آمد و تاب خورد و روى مردمك    صداى

 حسرت وار اشكى اش نشست.  

را كه باز كرد بغض پسرك را در انعكاس شيشه هاى دفترش ديد.    چشمانش

د نه بغضى را بيرون مى ريخت و نه حسرتى  پسركى كه در اين انعكاس جدي

 را بروز مى داد.  

 محكمى به سيگار زد و به دودى كه از بينى پسرك خارج شد، خيره ماند.   پك 
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با پاى راستش روى موزاييك هاى كف حياط ضرب گرفته بود. با سرش    نارون

 به سمت ستايش اشاره اى كرد. 

 ايشون كى هستن؟ -

 د روى پله نشست.بدون آنكه به ستايش نگاه كن محراب

ستايشه؛ واسم امار حاجى رو مثال در اورده؛ االن هم عين كنه چسبيده به -

من و تا پولش رو ندم از كنارم جم نمى خوره؛ اين شد كه با اجازت تا داخل  

 حياطتتون اوردمش.

به تمسخر لب باالييش را به سمت دماغش كشيد و با چشم غره اى،    ستايش

 رو به محراب توپيد. 

طورى صحبت نكن انگار جز تو هيچكى رو كره زمين نيست و وظيفه من    يه-

حمالى كردن واسه توى بچه ننه است كه بايد نه شب جيش بوس الالش رو  

 تو خونه باباش انجام بده.

 كالفه به چشمان او زل زد. محراب

تنهايى كشيك دادى مى سوزى؟ خب خواهر من  - اينكه ديشب خودت  از 

 بود؟  مگه همين قرارمون ن

كمى به سمت محراب خم شد و انگشت اشاره اش را نزديك چهره    ستايش

 او تهديد وار گرفت.

من به گور هفت جدم بخندم اگر يه بار ديگه با يه بچه سوسول قرار مدار  -

 بزارم؛ تو كار من از اين پشگل بازى ها نيست...درضمن من خواهر تو نيستم. 
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 با تعجب به جدال آن دو خيره مانده بود.   نارون

 بچه ها ميشه بس كنيد؟ االن چيزاى مهم ترى تو اين موقيعت هست. -

با غيض رويش را از محراب گرفت و روى موزاييك هاى سرد كف    ستايش

 حياط نشست.

 نامزدت از خودت سر تره. -

 و نارون نگاه معنا دارى بين هم رد و بدل كردند.    محراب

روى يك پله پايين تر از محراب نشست و همانگونه كه از شلوار شش    نارون

 جيبه و بلوز چهار خانه ى دخترك چشم مى گرفت با لبخند ريزى گفت:

 نامزد؟ محراب فقط پسر عموى منه؛ نه بيشتر و نه كمتر. -

 به خودش جلب كرد.  كالفه محراب توجه آن دو را پوف

من ميگم اين حاجى مشكوكه ميگى نه، اخه كدوم عاقلى صبح و روزش رو  -

 تو شركت مى گذرونه؟ 

 دهانش را از هوا پر كرد و متفكر به نايك تقلبى پاى ستايش خيره ماند.  نارون

حق با توعه؛ اينجاى كارش درست نيست اما خب باالخره قرار نيست همش  -

بمونه هر آدمى يه خونه داره و شماها بايد اونقدر براش  تو اون چهار ديوارى  

 زمان مى ذاشتين و تعقيبش مى كردين تا آدرس خونه اش رو پيدا كنيد. 

 بادى به غبغه اش داد. محراب



 

327 
 

فكر نكن فقط نشستيم پشت ساختمون و با حسرت زل زديم تا حاجيتون  -

يگه اين حاجى  بياد بيرون؛ از چند نفر اون اطراف راجب شركت پرسيديم م

 زاده  هميشه تو شركتش پالسه.

 شايد بى خانمانى چيزى باشه. -

 چپ و تند و تيز نارون و محراب فورا به سمت ستايش نشانه رفت. نگاه

 شانه اى باال انداخت.  ستايش

خب چميدونم؛ شايد خوشى زده زير دلش يا تو شركتش يه سوئيت داره  -

 واسه خودش؛ عين رمانا نه؟

 نگاه چپ چپش را حفظ كرد. همان   محراب

يه _ ما  كنيد...خب  فكر  تر  منطقى  بهتر  دور؛  بندازين  رو  بچگونه  فكراى 

شخصيت مرموز سى و چند ساله داريم كه ازقضا حسابى هم پولش از پارو باال  

ميره و عطر چند ميليونى و ماشين چند ميلياردى سوار ميشه؛ نه اسمى از  

سمت خانواده اش كشيده بشه...با اين خانوادش مياره و نه اجازه ميده بحث  

همه مال و ثروت ادعاى داش مجيدى و معرفتيش ميشه و اومد تو زندگى  

گردوند...تو   بر  بهم  رو  هام  چك  و  ها  سفته  مفتى  مفتى  همينطور  و  من 

مشكالتم كمك كرد؛ دستش درد نكنه اما خب اينكه يكى از سفته هام رو  

  رده ساختمون رو به نام خودش كهنوز پيش خودش گرو داره و نصف بيشتر  

در حالى كه ميدونم هيچ احتياجى نداره، باعث ميشه به هوشش آفرين بگم  

كه جايى نمى خوابه كه آب زيرش بره و از همه مهم تر شبا تو شركتش مى  

 خوابه...هنگ كردين نه؟
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 با چشماى وغ زده به لبان نارون خيره ماند. محراب

ه نام اون زدى؟ ساختمون عمو؟ ساختمون تو  برگام؛ نارون تو ساختمون رو ب-

 و نواب و زن عمو؟ 

 لبش را از درون گزيد. نارون

مجبور بودم محراب، نمى تونستم با يه ساختمون نيمه كاره و مشتى بدهى  -

برم پشت ميله هاى زندون اونم وقتى تا خر خره تو وام و قرضم؛ همين االن  

ب  اگر  كارتم هست؟  تو  پول  چقدر  كنى  مى  يه  فكر  به  من  دارايى  تمام  گم 

ميليون هم نمى رسه باورتون ميشه؟ بد طور گير كرده بودم و بايد يه طور  

 خودم رو باال مى كشيدم.  

 همچنان موضع خودش را حفظ كرده بود.  محراب

 نديده و نشناخته به نامش كردى؟  -

 اونم نديده و نشناخته كلى از چك و سفته هاى من رو صاف كرد.-

 اين اعتماد محكمش شك نكردى؟و تو از -

 نفسش را پر صدا بيرون فرستاد و دستى به صورتش كشيد.  نارون

شك كردم اما فقط گذاشتم در حد شك بمونه؛ مى دونى خيلي بهش نياز  -

 داشتم.  

 در حالى كه چهار زانو كف حياط نشسته بود، اظهار نظر كرد.  ستايش

ا...خب بدبخت اومده يه ثوابى  من كه نفهميدم گير شما دقيقا رو چيه اى باب-

 كنه شما چت كردين روش؟  
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 با خشم به سمت ستايش چرخيد. محراب

اون بدبخت واسه همه مون به پا گذاشته همين االنش هم ميدونه من و تو  -

و نارون كف حياط نشستيم و داريم گپ مى زنيم، شانس بياريم شنود نذاشته 

 باشه.

 ر هوا تكان داد. از جايش بلند شد و دستش را د  نارون

خوبه ديگه، شما هم شلوغش كردين؛ موضوع به اندازه كافى مشكوك هست  -

 شماها جناييش نكنين.

 مطمئن؛ تمام جهت به سمت نارون چرخيد و سرش را باال گرفت. محراب

اگر دروغ ميگم بگو دروغ ميگى؛ يارو حواسش به همه چى هست؛ به همه  -

 چى.

 متفكرانه يك چشمش را بست و همانگونه گفت: ستايش

 خب شايد خالفكارى چيزى باشه و بخواد تو ساختمون كارى كنه. -

 خنده پر حرصى به حرف ستايش به سر داد.  نارون

 نميدونم چرا هر چى بيشتر فكر مى كنم، بيشتر گيج ميشم...سخت شد.-

 از جايش بلند شد و شلوارش را تكاند.  محراب

 كه نديده و نشناخته از كسى كمك مى گيرى. تقصير خودته-

 با پوزخند جوابش را داد. نارون



 

330 
 

اون آشناها و شناخته و از قضا فاميالش واسم چيكار كردن كه پشتم گرم  -

نشه به غريبه؟ تو خودت پدرت رو بهتر مى شناسى همينطوريش هم از كاراى  

و گلدوزى    من خوشش نمياد و اعتقاد داره بايد پيش مامان مشغول آشپزى

  ارت باشم. ترجيح ميدم معادالت مشكوك يه غريبه رو حل كنم تا عمرى حق

 و اسارت حاج محمود رو تحمل كنم. 

تسليم وار دستانش را از هم باز كرد و در حالى كه سعى مى كرد لحن    محراب

 تسلي و دلجويى در صدايش مشخص باشد گفت:

س خونش رو واست گير  باالخره كاريه كه شده؛ توهم نگران نباش من آدر -

 ميارم، هر طورى كه باشه.

خيلي ممنونم پسرحاجى؛ انگار يه بار تو عمرت دارى كار درست رو انجام  -

 ميدى.

 قيافه آويزانش را به خنده هاى ريز نارون و ستايش انداخت.   محراب

 از جايش بلند شد و با چشمانى ريز شده و متفكر گفت: ستايش

 اجى حاجى كه ميگين نامزد توست؟ وايسا بينم...نكنه اين ح-

 زير چشمى نگاه هول زده اى به محراب انداخت. نارون

 من كال نامزد ندارم دخترجان؛اوكى؟-

از آن دو، دور شد و بى توجه به ستايشى كه همچنان خيره به نارون   محراب

 بود، گفت:
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دختر عمو من با اجازه ات زحمت رو كم مى كنم، خبرى شد حتما بهت  -

 زنگ مى زنم؛ تو هم خبرى شد حتما بهمون اطالع بده...تو نمى خواى بياى؟ 

 به خودش آمد و آرام گفت:  ستايش

 تظرم بمونى هااا بايد برسمونيم. تو برو خودم االن ميام، من-

 مشكوك او را نگاه كرد.  محراب

 حرفى هست كه من نبايد باشم؟-

 دست به كمر زد و طلبكارانه او را نگاه كرد.  ستايش

 آره؛ يه حرف زنونه است و جايى واسه دختر بچه ها نيست. -

با خشم لبانش را جمع كرد و از حياط خانه خارج شد. ستايش كه از   محراب

 تن محراب مطمئن شد رو به نارون كرد. رف 

فكر نكن اگر ما آدرس خونش رو در اورديم و تا صبح كشيك بديم اين ور و  -

اون ور چيزى بدست مياريم، آدرس خونش همون قدر به دردمون مى خوره  

و نه دلم مى خواد كه   يارو رو ديدم  اين  نه  كه آدرس شركتش خورد؛ من 

  و يه سر و سرّى با اين حاجى دارى و جل   ببينمش ولى آبجى؛ من كه ميدونم

اون بچه سوسول روت نميشد بگى اما بدون ما كارى از پيش نمى بريم نمى  

 تونيم كه ببريم، كار سختش دست توست.

 قدم به نارون نزديك شد و آهسته تر ادامه داد.  چند

درسته او ته شهر انقدر مشغول كثافت كارى بودم كه يادم رفت دخترم ولى  -

ي به  تو  تو  اينكه؛  آخر  من...حرف  مثل  نشى  غرق  دخترى؛  كه  باشه  ادت 
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حاجيتون نزديك ترى نه ما؛ پس خودت مى تونى اين گوز مغزى هايى كه  

واست درست شده رو حل كنى...ما فوقش تا در خونش بتونيم پيش بريم؛ اين  

كه تا داخل خونش دسترسى دارى...ديگه از ما گفتن بود؛ خود دانى...با   تويى

 جازه آبجى. ا

نگاهش را مستقيم به ستايش دوخت كه با تكان دادن دست هايش به  نارون

 نشانه خداحافظي از حياط خانه شان خارج شد.  

 را بست و نفس عميقى كشيد و دوباره براى خودش زمزمه كرد.  چشمانش

مردى سى و چند ساله و پولدار؛ شب و روز توى شركتش مى مونه و ادعا  -

خانواده اى نداره؛ نصف ساختمون به نامش خورده و براى هممون  داره هيچ  

 به پا گذاشته. 

گشود و با نگاهى براق و متعجب به ديوار رو به رويش خيره ماند و گيج    چشم

 شده لب زد. 

ولى چرا مى خواد به من نزديك بشه، مطمئنم كه عاشقم نيست...سخت شد -

 نارون، سخت. 

 شد از حال و هوايش خارج شود.   پاى قدم هاى پشت سرش باعث صداى

 كجايى تو دختر؟ بيا داخل دو ساعته تو حياطى. -

 را روى هم فشرد. لبانش

 اى بابا مامان مهناز شما چرا اين پله ها رو اومدين پايين؟ برين منم اومدم. -

 غرغر مهناز خانم كه راه آمده اش را بر مى گشت نگاه كرد. به



 

333 
 

تباهى وارد زندگى اش نشود، اما انقدر  همه سال مراقب بود كه آدم اش  اين

زندگى به او فشار آورده كه خودش دست به دامان يك آدم غريبه كه هنوز  

 در اشتباه بودنش شك داشت؛ شد. 

هرگز فكر نمى كرد اين بى احتياطى و اعتماد از سر راه آورده اش انقدر    اما

اط به فكر برايش نامعادله ى حل نشدنى بسازد و گيج و هنگ در كنج يك حي

 تشريح منطق باشد.

يك جرقه فكرى با دو به سمت واحدشان دويد و پله ها را يكى دوتا طى    با

كرد و وارد خانه شد. به سمت اتاقش رفت و با پوشيدن لباس بيرون و با زدن  

 ماتيك كمرنگ كالباسى رنگى به لب؛ از اتاقش بيررن زد. 

 خير باشه؟-

كه كيفش را روى دوش مى انداخت و به دنبال كفش هاى مورد    همانگونه

 نظرش درون جا كفشى؛ خم شده بود؛ پاسخ مهناز خانم را داد. 

 يه كارى واسم پيش اومده؛ عجله دارم...احتماال به شام هم نرسم.  -

 خانم نگران او را همراهى كرد.  مهناز

سر باال گرفت و با  با نگاهى دقيق به سويچ درون دستش خيره ماند و    نارون

يك نفس عميق سوار ماشين شد. با نگاهى به ساعت كه چهار بعد از ظهر را  

 نشان مى داد؛ بيشتر پايش را روى گاز فشرد.

به روى شركت حاجى زاده توقف كرد و با نگاه خيره اش به تابلوى بزرگ    رو

 و براق شركت، شماره حاجى را گرفت.
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 پس بوق اول كمى او را مضطرب كرد. الو ى سريع و جدى او آن هم   صداى

 سالم خوبى؟كجايى؟-

 سالم چه عجول؛ شركتم.-

 فرمان ماشين ضرب گرفت. روى

 من فكر كردم تايم ادارى تموم شده..!-

 من كارمند نيستم.-

 كمى سكوت كرد و فورا گفت: نارون

 پس بااجازه ى آقاى رئيس من دارم ميام خدمتتون؛ اگر ميشه هماهنگ كن. -

 انرژى اش به گوش رسيد.  پر صداى

 حله؛ هماهنگى نمى خواد؛ اينجا ماله خودته. -

اى كرد و بعد از قطع تماس با دو نفس عميق و پلك زدن هاى طوالنى؛    خنده

 از ماشين پياده شد و به مهره ى درون دستش خيره ماند. 

 را فشرد و درون جيب مانتويش انداخت.  سويچ

زى به پيرمرد درون اتاقك انداخت كه با  در نگهبانى كه گذر كرد؛ نگاه تي  از

 چشمان ريز شده او را مى پاييد.  

پله هاى حياط باال رفت و وارد سالن و آسانسور شد. دكمه مورد نظرش را   از

زد و در حالى كه لب بااليي اش را مى جويد منتظر به باز شدن درب آسانسور،  

 خيره ماند.
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با آن همه بزرگى و زرق و برقش؛ مثل خانه مرده ها بود و تنها صدايى    سالن

 كه سكوت آنجا را مى شكست؛ صداى تق تق پاشنه هاى كفش نارون بود. 

اى به در چوبى زد و در حالى كه سعى مى كرد استرس را از خودش دور    تقه

 كند؛ دسته در را پايين كشيد و وارد شد. 

ر آن كت و شلوار قهوه اى رنگ افتاد. اولين بار  به قد بلند بختيار د  نگاهش

بود كه او را در اين رنگ مى ديد و همين باعث شد با هيجان بيشترى به شانه 

هاى ورزيده ى او كه پشت به او قرار داشت و در ديوار تمام شيشه اش غرق  

 شده بود، خيره شود. 

 سالم. -

نارون او را از    "سالم"  يكه خورد. انگار در فكرى عميق بود كه صداى  بختيار

 جا پراند. 

بر عكس اين روزها نامهربان و وحشى شده بود و اخمى محو در بين    نگاهش

 در ابروان پر پشتش خود نمايى مى كرد. 

 سالم، چطورى؟ -

 كيفش را در دست گرفت و روى يكى از صندلى ها خودش را ولو كرد.  نارون

 خوبم ولى انگار تو خوب نيستى؟  -

و    بختيار باز كرد  را  لباسش  باالى  فرستاد و دكمه  بيرون  با صدا  را  نفسش 

 دستى پشت گردنش كشيد.

 آره يكم اين كارهاى شركت رو اعصابن.-



 

336 
 

 نگاه تيزش را از رگ گردن او به چشمان سرخش انداخت. نارون

 كت؟واسه همين هميشه خارج از تايم ادارى مى مونى شر-

نگاه چپى را حواله نارون كرد و با شتاب روى مبل كنار نارون خودش   حاجى

 را پرت كرد و سر عقب برد. 

 و كى گفته من هميشه خارج از تايم ادارى اينجام؟ -

 كسى نگفت؛ فقط حدس زدم. -

لبخندى روى لب نشاند كه نارون عصبي بودن آن انحناى زوركى را به    حاجى 

 خوبى تشخيص داد.  

 ول كن اين حرفا رو اومدم كه يكم از تشنج هاى كاريت كم كنم.حاال -

بختيار رنگ شيطنت به خود گرفت. سرش را جلو تر برد و با لحن    چشمان

 خمار شده اى گفت:

 آخ نميدونى چقدر فشار رومه؛ حاال چطورى مى خواى كم كنى؟-

ى منظور دار بختيار باعث شد صورت نارون سرخ شد و لبخند مسخره   طعنه

 اى روى لب بنشاند.

 بريم سينما؟ -

 ى وا رفته حاجى در چشمانش رنگ گرف و بعد از آن صداى متعجبش.   چهره 

 سـينـما؟-
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سينما را حيرت زده تكرار كرد كه نارون به گفته ى خودش، يك لحظه    چنان

 شك كرد. گوشه لبش را پايين كشيد و خنده ى ريزى به سر داد. 

 جب كردى؟مگه تا حاال سينما نرفتى؟وا آره، سينما...چرا اينقدر تع-

حاجى در مقابل سوالش شدت گرفت و كمى بعد صداى زمزمه وار    سكوت 

 بختيار؛ شد جوابى كه نارون به شوخى منتظرش بود. 

 نه.-

را    اينبار با حيرت و چشمانى گشاد شده؛ حرف بختيار  بود كه  نارون  نوبت 

 متعجب تكرار كند.

 نـه؟-

 با چشمكى گفت:صدايش را صاف كرد و  حاجى

نظرت مى  - به  ميذاشتم  بازى ها  اين جنگولك  و  واسه سينما  رو  وقتم  اگر 

 تونستم به اينجا برسم؟ بدون شك نه! 

شانه اى باال انداخت و از جايش بلند شد و سويج ماشينش را جلوى    نارون

 چشم بختيار  تكان داد. 

با  وقتت رو گذاشتى واسه شركت و خودت رو فراموش كردى...پاشو پ- اشو 

 ماشين من ميريم. 

 دستش را روى پاهايش گذاشت و كتش را صاف كرد. بختيار

خدمتت  - در  خودم  ماشين  با  شركت؛  پاركينگ  تو  بزار  رو  ماشينتون  شما 

 هستم.
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يعنى به دست فرمون من اعتماد ندارى؟ بيا يه بار امتحان كن...اصال خوشم  -

 نمياد كه دست رد به سينه ام بزنى. 

بختيار روى سينه نارون كشيده شد و با لحنى كه ريز شيطنتى در آن    نگاه

 نشسته بود گفت:

 لعنت به اون كسى كه دست رد به سينه ات بزنه. -

و پاپ كورن را به بغل گرفت و همانگونه كه وارد سالن مى شدند با    نوشابه

 چشمكى گفت:

 ديدى زنده ايم؟ به من ميگن نارون شوماخر. -

طراف را پاييد و دست دراز كرد تا قوطى نوشابه را از بغل  زير چشمى ا   حاجى 

 نارون بيرون بياورد. 

 كسى كه انتخابش مى كنم معلومه كه كم كسى نيست.-

كه به دنبال شماره صندلى هايشان مى گشتند؛ نارون پاسخش را    همانطور 

 داد. 

 اين همه غرور تو اين هجم از هيكل طبيعيه، پس من حرفى ندارم. -

ى هايشان كه جا گير شدند، حاجى سرش را نزديك گوش نارون  صندل  روى

 كرد و زمزمه وار گفت.

 سينما، سينما كه ميگفتى همينه؟-

 خنده ريزى به سر داد.  نارون
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 انتظار چه چيز خاصى رو داشتى؟-

 پاپ كورنى در دهان گذاشت.  بختيار

 نميدونم؛ شايد مثل هميشه نبايد انتظارى داشته باشم.-

 حاجى را كه با صداى آغاز فيلم هماهنگ شده بود را نشنيد. زمزمه نارون

با لبى برچيده به فيلمى نگاه مى كرد كه كم مانده بود از عاشقانه هاى   نارون

 آرام و  بى معنى اش باال بياورد.  

با يك حساب سر انگشتى بى هوا نقشه ى سينما به سرش زد و افتادند   اينكه

از آرام بودنش به خواب برود، گذر كرد و به  در دام فيلمى كه كم مانده است 

بختيارى كه با دستى تكيه داده بر زير چانه محو صحنه رو به رويش شده  

 است؛ نگاهى انداخت.

اما نه در صحنه ى سينما بلكه در صحنه ى زندگى خودش غرق بود    بختيار

و با نيمچه لذتى كه از اين تجربه جديد در  دلش نشسته بود، در حال دو  

 وتا؛ چهارتا كردن بود. د

فضا سينما خوشش آمد. احساس مى كرد به جز خودش كسى در آن سالن    از

 بزرگ نيست و فيلم اختصاصا براى او اكران شده است.  

تمام شدن فيلم و روشن شدن سالن همهمه ها بلند شد و بختيار لبخند   با

 كوتاهى از اين تفكرات و احساس جديد روى لب نشاند.

ى نارون از فيلمى كه هيچ مضمون خاصى نداشت سالن سينما را  غرغر ها  با

 ترك كردند. 
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 از راه را پياده رفتند كه نارون سويچ را در دست تكان داد.  كمى

 بريم كه براى اولين بار مى خوام برسونمت خونه. -

 نگاهش را از سوئچ به چشمان منتظر نارون دوخت.  حاجى

 ودم با تاكسى ميرم.ممنون بابت امشب ولى دير وقته؛ من خ-

 باال انداخت. ابرويى

وا معلوم هست چى ميگى؟ تاكسى؟ اونم بختيار حاجى زاده؟ با اين تيپ و  -

 قيافه؟ 

 دستى به ته ريش هايش كشيد. بختيار

 ديگه خيلي بزرگش نكن.-

 نچى كرد.  نارون

 نچ؛ نارون شوماخر تا درب منزل همراهيتون مى كنه.-

 بختيار جدى شد. صورت

 گفتم خودم ميرم؛ دير وقته بهتره راهت رو سوا كنى سمت منزل. -

 كمى او را نگاه كرد.  نارون

 مشكل تو چيه بختيار؟ رانندگى من يا آدرس خونه ى تو؟ -

وار    بختيار نوازش  را  نارون  زده  بيرون  از موهاى  اى  و طره  دست دراز كرد 

 داخل روسرى فرستاد و زمزمه وار گفت:
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برى    من- بهتره  نارون،  باشه  داشته  آدرسى  بخواد  كه  ندارم  اى  خونه 

 خونه...شبت بخير.

در دست    با محكم  را  كيفش  بند  و  فشرد  هم  روى  را  هايش  دندان  حرص 

 گرفت.

فكر نمى كنم من و تو بتونيم باهم به جايى برسيم جناب حاجى زاده؛ آدمى  -

با من حرفى داشته    كه همه حرفاش بوى دروغ و پنهون كارى ميده نمى تونه 

 باشه. 

 نگاه تيزش را به نارون عصبى دوخت و خونسرد گفت: بختيار

 اتفاقا من و تو مى تونيم به جاهاى خيلي خوبى برسيم. -

 را نزديك صورت نارون برد و زمزمه وار ادامه داد.   سرش

من دروغ نمى گم خانم بارانى؛ خونه اى ندارم؛ خوانواده اى ندارم...كجاش  -

 ضح نيست؟ بگو تا صاف و صوفش كنم.واست وا

 سويچ ماشين را جلوى چشم حاجى تكان داد.  نارون

 بيا سوار ماشين چون هيچى واسم واضح نيست و صافكاريت طول مى كشه.-

دو درون ماشين جا كه گرفتند نارون سرش را سمت حاجى كج كرد و    هر

 منتظر به او خيره شد.

 مى شنوم بختيار! -

قب تكيه داد و بدون آنكه از خيابان رو به رويش چشم  سرش را به ع   بختيار

 بردارد؛ گفت:
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 اين چه شنيدنيه كه هر چى واست توضيح ميدم بازم يه نمه كَر مى زنى؟ -

 نارون گرد شده بود و دهان نيمه بازش از زور تعجب، بسته نميشد. چشمان

من هاى نارون كه در اتاقك ماشين شروع شد، بختيار نگاهش را سمت    من

 او سوق داد و كارش را راحت كرد.

من نمى خوام از دستت بدم نارون؛ خودت هم اين رو خوب مى دونى اما  -

 بازم دارى بهانه گيرى مى كنى...كجا اينكه من خانواده ندارم واست نا مفهومه؟  

 را بيشتر به نارون نزديك كرد.   سرش

ميشه كه بگم نه عمه  نه پدر دارم و نه مادر...شانسِ تك فرزندى پدرم باعث  -

دارم و نه عمو از دار دنيا يه دايى جمشيد تو زندگيم واسم ريش سفيد بازى 

 در مياره...كه خب ميدونى؛ بازيه ديگه...اينه كه ميگم من خانواده اى ندارم. 

تند تند پلك زد و منتظر به او خيره شد اما با ديدن نگاه خيره و سكوت    نارون

 رد. ادامه دار حاجى، لب باز ك

خـ..ب خب يكم بيشتر از خودت و زندگيت بگو؛ من ساده نيستم بختيار و -

اونقدر ها هم روشنفكر نيستم كه روزام رو با كسى بگذرونم كه از با من بودن  

 هدفى نداره. 

پوزخندى زد و نگاهش را از عسلى نگران نارون گرفت و به خيابان رو   بختيار

 به رويش انداخت. 

نوك زدن تو گذشته اى كه عين هو يه بختك بى موقع؛  بيشتر از اين ميشه  -

 حالم رو بد مى كنه.
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 كرد و به سختى آب دهانش را قورت داد. مكثى

تو فاصله خيلي كمى هم پدرم رو از دست دادم و هم مادرم رو هه...دايى  -

جمشيد لطف كرد و اجازه داد تو خونش بمونم، نوكريش رو كنم؛ زخم زبون  

م و حمالى هاى نا تمومِ خودش و بچه هاش رو...هى  هاى زنش رو تحمل كن

  زن با خودم ميگم نامروت نون و نمكش رو خوردى اينطورى راجع اش حرف ن

 ولى نه اون با نون و نمك من به اينجا رسيد. 

 را محكم روى ران پايش كوبيد و به سمت نارون چرخيد. دستش

خانواده اى ندارم؛ همه اش راسته. ميدونى نارون؛ اينكه ميگم خونه اى ندارم،  -

حتى شركتى كه تو آينه پزش رو به خودم ميدم ماله من نيست؛ حقم هست  

ولى مالم نيست...از بچگى شدم نوكرِ بى چون و چراى دايى جمشيد كه هر  

دا نداشت خواسته اى  اعتراض كنه؛ حق  نداشت    شتهحرفى مى خورد حق 

.اين بود كه تو اوج بچگى من  باشه و حق نداشت واسه خودش زندگى كنه..

رو انداخت تو بازار كار كه به قول خودش مرد در بيام...ولى نميدونست من  

جنسم از اولش مرد بود...اونقدرى كه با سر ى افتاده تو خونش زندگى كردم  

و تو روش نا ايستادم و بگم دايى جمشيد من اگر نبودم هر ماه يه داف بلند  

كمر...عماد با رفيقاى فاسدش نمى رفتن دور دور    نمى كردى و بزدى به كوه و

و زن عمو خدا بيا مرز طالهاش رو خار چشمى واسه اين زن و اون زن نمى  

 كرد و زهـ...

را خورد و با نفسى عميق به چشمان نارون كه به يكباره برق زد خيره    حرفش

 ماند.
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ى دو  من داييم رو به اينجايى كه هست رسوندم، من اون شركت ورشكسته  -

هزارى رو به اين رتبه و چند شعبى رسوندم...اين من بودم كه تمام زندگي و  

جونيم صرف مال و خانواده داييم شد و االن...خودمم و يه ماشين و يه شركتى  

كه حقمه ولى مالم نيست و خونه اى كه حقمه ولى مالم نيست و احترامى  

؛ مالم نيست...اينكه كه حقمه و بدستش اوردم ولى واسه اعضاى اون خانواده

ميگم خانواده ندارم چون دايى جمشيد و بچه هاش نمى تونن خانواده من  

 باشن.

با چشم هاى ريز شده چهره عصبى بختيار را پاييد و حرفى كه در دلش    نارون

مانده بود و هر آن انتظار مى رفت از دهان حاجى بيرون بزند را خودش به  

 لب آورد.

 حرفات نداشت.پس؛ زهرا چى؟ جايى تو -

 عصبانى حاجى به حيرت نشست.   چهره

دستانش باز شد و با مردمك گشاد شده ى درون چهره اش و نفس   مشت

 هاى قطع شده سينه اش؛ همانگونه مات شد.  

مى كرد از درون گوش هايش دود و حرات داغى در حال خارح شدن    حس

تانش سعى  است. لبانش را محكم روى هم فشرد و با مشت كردن دوباره دس

 كرد لرزشش را از ديد نارون پنهان كند.

 مى كرد رو دست خورده است از دخترى كه دست كمش گرفته بود.   احساس 

را پس زد و با خونسردى تمام نگاهش را به عسلى كه درون چهره    تعجبش

 اش دو دو مى زد چرخاند.
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 زهرا؟ -

 لبخند ماليمى روى لب نشاند و با طمانيه سر تكان داد. نارون

 آره، من مـ..ن خب راستش من ميدونم زهرا خواهرته.  -

پوزخندى زد و رويش را گرفت. منظره تاريك خيابان تيرى شد در    بختيار

چشمان به خون نشسته اش. لبش را از درون گزيد و از حس سوزش لبش به  

 سوزش سينه اش فكر كرد.  

نتركند    اميدوار زياد  از فشار  قلبش  را در  بود، حداقل امشب رگ هاي  او  و 

 آستانه ى صبرى لب ريز؛ ناكام كند.  

 نارون؛ كوبش بى محباى قلب نا آرامش را مخفى كرد.  صداى

از دوران  - از زهرا نزدى ولى من زهرا رو مى شناختم؛  نميدونم چرا حرفى 

 دانشگاه، جزو ترم بااليى ها بود.  

 كرد و او هم مثل حاجى نگاهش را به جاده ى رو به رو دوخت. مكثى

اولين بارى كه تو رو ديدم در دانشگاه وقتى بود؛ كه زهرا با غر غر كوله اش  -

 رو داد دستت و تو هم مثل يه برادر خوب كوله رو گذاشتى تو ماشين.

 فورا گفت: حاجى

 زهرا به تو گفت من برادرشم؟ -

نفسش را با صدا بيرون فرستاد و به ياد گذشته اى نه چندان دور افتاد.    نارون

گذشته اى كه بوم بوم قلبش پر صدا بود و له له مى زد براى چشم تو چشم  

 شدن با يك جفت وحشىِ مشكى.  
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زهرا تو دانشكده شناخته شده بود؛ يه دختر خوش قد و باالى پولدار كه كلى  _

شگاه سر و صدا كرده بود...منم يه ترم اولى  داستان عشقش با سهيل تو دان

چاق و ساده كه گوش مى دادم به حاشيه هاى دانشگاه...سهيل و زهرا شيفته 

نبا و  نقل  بودن و سوپرايز و عشقوالنه هاشون هميشه  و    تى هم  بحث ها 

حسادت ها بود؛ البته منم سرم تو كار خودم و مثل يه داستان رئال از اين و  

 اينكه يه روز...  اون مى شنيدم تا

چشمانش را بست و با لبخندى كه از به ياد آوردن آن روز روى لبش    نارون

 نشسته بود؛ ادامه داد.

يه روز ابرى كه من منتظر بارونش بودم؛ زهرا دوان دوان سمت يه ماشين  -

مدل باال راهى شد و تو...و تو ماشين رو دور زدى و با اخم هاى دو كيلويت  

تى و سوار شدى...بعد از اون فهميدم اومدن تو؛ دنبال زهرا  كولى زهرا رو گرف 

كار هميشه است و اين منِ جديد تازه كشفش كرده بودم...زهرا به همه گفته  

بود كه برادرشى...اولين شبى كه ديدمت واسم آشنا مي يومدى ولى بعدها  

ب زهرا  و  سهيل  زهرا...راستى؛  و  نزده  باران  و  ابرى  روز  يه  به  افتاد  هم  يادم 

رسيدن؟ يهو زهرا غيبش زد و خبرى ازش نشد...سهيل هم كه همون سال  

 رئال موند بى كاله. استاندرسش تموم شد ديگه سر هممون از پايان اين د 

رخ    چشمان نيم  به سمت  را  نگاهش  آرام  آرام  بود.  به خون نشسته  بختيار 

 نارون چرخاند. كلمات تا انتهاى لبانش مى آمدند و عقب مى رفتند. 

ميان سكوت لبش با غوغاى حرف دلش؛ عرق سردى روى شقيقه اش    جنگ 

 نشاند. 
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هاى برجسته ى نارون را در تير راس نگاهش قرار داد و عميقا حس كرد    گونه

 كه قلبش هم در حال عرق كردن است...در حال نم پس دادن. 

 آرامى زد و با صداى خش دارى كه به زور از گلويش باال مى آمد لب زد.   پلك 

 زهرا مرده. -

 با چشمانى گرد و صدايى كه از حيرت بلند شده بود، گفت: نارون

 چـى؟ مرده؟ -

باورش نمى گنجيد آن دختر زيبا و پولدار كه همه حسرت عاشقانه هاي    در

 او و سهيلش را مى خوردند؛ حاال زير خروار خاك باشد و نفس نمى كشد.

ر مى دانست؛ خنده دار بود  مرگ زيبارويانى چون او را به دور از انتظا  اصال

ولى هميشه فكر مى كرد آدم هاى خوشبخت دير تر به استقبال مرگ مى  

 روند. شايد...شايد هم زهرا خوشبخت نبود. 

تا پشت پلكش جمع شده بود؛ هر چند زهرا را فقط يكسال و از دور مى    اشك 

 ديد ولى همان ديدن ها هم برايش بوى آشنايى و حس ترحم ايجاد كرد. 

 گزيد و با نفس عميقى به چشمان به خون نشسته ى بختيار زل زد.  لب

 چـ..چطورى؟ -

 تصادف كرد.-

 در سينه ى نارون حبس شد و با صداى لرزانى گفت: نفس

 متاسفم؛ نميدونستم واقعا...خداى من...نمى تونم باور كنم.-
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 چشمانش را بست و با لبخند غمگينى گفت:  بختيار

ته جمعيه؛ واسه همين اينقدر تنهام...آدم هاى  زندگى من پر از گورهاى دس-

زندگيم زود مى ميرن، زود خسته ميشن، زود جا ميزنن و...)چشمانش را باز  

 كرد(...آدم هاى زندگى من زود ازم متنفر ميشن.

 مردد به حال گرفته و دستان بزرگ و مردانه بختيار زل زد.  نارون

ا روى حرارت داغِ دست بختيار را به دريا زد و دستان كشيده و لرزانش ر  دلش

 گذاشت.  

را به دستان    بختيار نارون تكانى خورد و نگاهش  تازه و يكباره ى  از لمس 

 كشيده و سفيد نارون كه روى دستش محكم جا خوش كرده بود؛ انداخت.  

 را باال گرفت و به چشمان عسلى غمگين نارون زل زد.   سرش

نرو...ازم متنفر نشو...نارون تنهام نزار كه تنهايى هم  تو زود جا نزن نارون،  -

و   ديدى  كنى...هرچيزى  اعتماد  بهم  خوام  مى  ازت  بزنه...فقط  پوزخند  بهم 

نزار   بهم مياد؛  تو خيلي  و  اعتماد كن...ميدونى دست من  بهم  بازم  شنيدى 

 هيچوقت از هم جدا باشن.

 شدن بود.  نارون از آن همه آشفتگى پر از احساس در حال قطع  نفس

آن چشمان عسلى به غم نشسته اش لبخندى به روى چهره ى درهم بختيار    با

 نشاند. 

نميرم؛ جا نميزنم...تنهات نميزارم...فقط تو هم كارى كن كه باورت كنم؛ اين  -

 اعتماد رو هيچوقت مچاله نكن...چون اونوقت ديگه دستامون هم تنها ميشن. 



 

349 
 

 شن كرد. دستش را بر داشت و ماشين را رو  نارون

 برسونمت شركت؟ -

 كتش را كمى مرتب كرد.  بختيار

 آره.  -

 خنده اى براى عوض شدن فضا ى يخبندان ماشين به سر داد و گفت: نارون

 نميشه كه اينطور بايد يه فكرى به حال خوابيدنت كنى.-

 صدايش را صاف كرد. بختيار

سخت تر...بايد آره حق با توست...رو كاناپه خوابيدن سخته و تنهايي خوابيدن  -

 زودتر يه فكرى به حال خودمون كنم.

اى عحيبى در وجود نارون نشست. او هنوز  به آن شناخت و آمادگى    دلهره 

 اى نرسيده بود كه به فكر رابطه ى جدى آن هم به اين زودى بى افتد. 

 لب گشود.  مردد

 سفته هاى نـ -

 به ميان حرفش آمد. حاجى

 ماشينم هرچى دارم ماله تو. سفته و ساختمون و شركت و -

 نارون به آسودگى رها شد و با شوق گفت:  نفس

 واو عجب آقاى الرجى.-
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او    حاجى  به شيشه ى كنار  نارون  نيم رخ متمركز  از  و  را كج كرد  نگاهش 

دوخت كه به سرعت از فضاى نيمه تاريك و مبهم شب هو هو وارانه عبور مى  

 كرد.

هق هاى كودكانه اى كه دامن گلدار   كه دقيق شد؛ خيره ماند به هق  نگاهش

 قرمز رنگى را به چنگ گرفته بود. 

زمين به التماس آن دامن گلدار مى خزيد و از حس خواستن و بغض    روى

 درد مى كشيد. 

بى   پسرك از  و  اش حصار كشيد  تنهايى شبانه  آلود دور  با چشمانى اشك 

هايى اش باال  رحمى آدم هايى كه به التماسش پشت مى كردند؛ در ترحمِ تن

 آورد. 

از    در را  نگاهش  بود.  آورده  باال  خالى  شكم  با  روزهايش  آن  كوچك  اتاقك 

استفراغ سفيد گرفت و با هق هق كه دوباره در تنهايى اش سر باز كرده بود؛ 

از   ناجوانمردانه آن هم  ملتهبى كه آن شب يك سيلى  دست روى گونه ى 

  و ذاشت و خيره شد به ركسى كه محبتش را گدايى مى كرد، خورده بود؛ گ

 به در بسته ى اتاق تنهايى اش. 

پلكى زد و نگاه تلخش را از شيشه ماشين به چهره ى به خون نشسته   پسرك

 بختيار دوخت. 

 بدون آنكه از پسرك درون شيشه ماشين چشم بگيرد؛ آهسته گفت:  بختيار

 تو خوشبختى نارون؟-
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 لبانش را پايين كشيد و همانگونه گفت: نارون

 نميدونم؛ شايد.-

درون آينه همچنان دستش را روى صورت سيلي خورده اش گذاشته   پسرك

 بود و به بختيار زل زده بود.  

 لبخندى به روى پسرك زد و گفت: بختيار

گاهى وقت ها فكر مى كنم يكى خوشبختيم رو دزديده؛ وگرنه چطور ميشه  -

سياره اى زندگى   يه آدم همه چى داشته باشه ولى هيچى نداشته باشه...روى

تنهاست...مطمئنم  بازم  ولى  داده  تو خودش جا  آدم  ميليارد  كنه كه هشت 

 يكى خوشبختى من رو با يه دامن گلدار قرمز دزديده.

                                  

 دستى در موهايش كشيد و وارد فروشگاه حاج بابايش شد.    محراب

محض ورودش همه سرها با چشمانى گشاد شده به او دوخته شد و سالم    به

 هاى متعجب و زمزمه هاى در گوشى مرموزى در سالن به راه افتاده بود. 

سعى كرد خودش را نبازد و جدى رفتار كند كه با نگاه كنجكاو پسرك    محراب

 جوانى كه سر تا پاى او را برانداز مى كرد، رو به رو شد.  

اهى به او انداخت كه پسرك تا نگاهش با محراب تالقى كرد؛ هُول  اخم نگ  با

 زده سرى تكان داد. 

 سـ..سالم آقا محراب.-
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سرى باال گرفت و با غرور پاسخ سردى حواله اش كرد و مستقيم به    محراب 

 راه افتاد.  

يك لحظه از شيشه ى تميز ديوار به چهره منعكس شده اى از خودش    نگاهش

 گره خورد.  

كه ديگر موهايش با فرقى مرتب؛ محكم كف سر نچسبيده و حال با    محرابى

ژلى برق آسا مردانه و شيك باال زده شده بودند و پيشانى بلندش او را جذاب  

 تر كرده بود. 

 قدم عقب رفت و از باال به پايين خودش را نظاره گر شد.  يك 

ه پا كرده  بيست و اندى سال اين اولين بار در عمرش بود كه شلوار لى ب  بعد

بود. شايد حاال تعجب عموم را درك مى كرد؛ آنها محراب بدون انگشتر هاى  

عقيق و اهلل و يقه ى تا چانه بسته و دستى كه تهى از تسبيح خوش دستش  

بود؛ ديده بودند و اين تغييرات شايد كوچك شمرده مى شد اما براى كسى  

 انگاشته مى شد. كه پسر حاج محمود بود؛ بيش از اندازه سنگين و بزرگ 

اى باال انداخت و رو به يكى از پسرها كه خود را مشغول مشترى نشان   شانه

مى داد اما در اصل زير چشمى حواسش را پى محراب داده بود، دستى باال  

 برد.

 هى پسر حاج محمود تو دفترشه؟ -

 نه آقا رفتن بانك.-
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گرون    سرى وسايل  از  انبوهى  را  خودش  دور  تا  دور  و  داد  قيمت  تكان 

 الكترونيكى ديد كه پاتوقى مى شد براى زوج ها تازه عروس. 

 اخمى كرد و تماس را قطع نمود. "يلدا "صداى زنگ موبايلش و ديدم نام   با

اين گير دارِ هويت جديدش و حضور مشكوك حاجى و تهديد هاى گاه و    تو

 بيگاه ستايش؛ همين يلداى از راه برگشته را كم داشت.  

اش بلند شد. با حرص از فروشگاه بيرون زد و تماس را  زنگ گوشى    دوباره

 وصل كرد و فرياد وار پاسخ داد: 

 يه بار ديگه زنگ زدى نزدى ها. -

ديدن فرد رو به رويش بى توجه به جيغ جيغ هاى يلدا گوشى را پايين آورد    با

 و درون جيبش هل داد.  

ورش را پاييد و  به تيپ پسرانه و پوزخند روى چهره او افتاد. دور تا د   نگاهش

وقتى خيالش راحت شد كسى حواسش به او نيست با خشم به سمتش به راه  

 افتاد.

 تو اينجا چيكار مى كنى؟ -

 به به آقاى دور زن؛ نه..نه خوشم اومد؛ هم بچه مايه دارى هم بچه حاجى. -

 او را محكم در دستش فشرد و با حرص غريد. بازوى

 چطورى آدرس اينجا رو پيدا كردى؟ -

ضرب و خشم بازويش را از دست محراب خارج كرد و كالهش را عقب تر    با

 كشيد. 
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هوش چته يابو؟ اومدم پولم رو بگيرم؛ از مادر زائيده نشده كسى بخواد من  -

م سوسولى  بچه  آدرس  كردن  پيدا  بزنه...ديگه  دور  سه  رو  كار  كه  تو  ثل 

 سوتمه...پولم رو ميدى يا همين جا آبروت رو ببرم؟ 

ترس نگاهي به اطراف انداخت و با چهره و لحنى ماليم در عقب را براى    با

 ستايش باز كرد. 

 بيا سوار شو. -

 نچ من فقط پولم رو مى خوام نه ماشين بازى اونم با تو. -

ش ستايش انداخت و  سر كج نگاه عسلى اش را در مردمك هاى سرك محراب 

چند دقيقه اى را همانگونه با حس هاى گوناگونى بهم زل زدند؛ كه در آخر  

ستايش با نفرت و خشم لب جمع كرد و سوار ماشين شد و در را با عصبانيت  

 بهم كوبيد.

روى    هنوز بر  يلدا  وقفه ى  بى  تماس  دوباره  كه  بود  نشده  از خيابان خارج 

 موبايلش نشست.  

آن دختر؛ سركش و زبان نفهم ترين آدم روى آن كره ى خاكى بود؛كه    انگار 

هر چه او را پس مى زد و بر سرش فرياد مى كشيد اما همچنان دست بر دار  

 نبود.  

 غضب نفسش را بيرون فرستاد  و تماس را وصل كرد.  با

 تو آدمى يا االغ؟  -

 يلدا لرزان بود و آن ناز و عشوه گذشته را نداشت.  صداى
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 هين؟ زود خودت رو برسون بهم. شا-

 ناباورى روى لبان محراب نشست. نيشخند

ميگى  - تو  اونوقت  بشنوم  رو  خوام صدات  نمى  ميگم  بهت  من  االغى؛  پس 

 خودت رو برسون بهم؟ نبينم اسمت رو رو موبايلم. 

 الو شاهين؛ قطع نكن...ببين.. -

ه چاشنىِ  كه از مكث محراب و قطع نشدن تماس مطمئن شد با فريادى ك  يلدا

 بغضى نامفهوم داشت از آن ور خط شروع به فرياد كشيدن، كرد. 

يا مياى به اين آدرسى كه ميگم يا من از زير سنگ هم شده پيدات مى كنم  -

و ميام سراغت؛ اما اومدن من گرون تموم ميشه واست؛ حاليته؟ آدرس رو اِس  

 مى زنم رو خطت...مى شناسى من رو كه هيچى حاليم نيست.

 يلدا بود كه زودتر و بى جواب تماس را قطع كرد.   راينبا

با خشم مشتش را روى فرمان ماشين كوبيد و با حرص خفه شده اى    محراب

 ناليد.

 لعنت بهت دختره ى اُالغ.  -

صداى پيامك موبايلش و تهديد سفت و سختى كه يلدا آخر پيام گذاشته    با

داى گوشخراش الستيك  بود؛ با عصبانيت ماشين را گوشه اى پارك كرد؛ كه ص

 بلند شد.

سمت ستايش متفكر چرخيد و با نوك انگشت ضربه اى رو به باال به كاله    به

 او زد. 
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نمى تونم االن كامل پولت رو بدم؛ شماره كارت بده تا جايى كه مجازم با -

 همراه بانك واست انتقال ميدم؛حله؟ 

دستانش را در بغل    با ابروانى باال پريده و نچ ناراضى كه به سر داد؛  ستايش

 گره زد. 

 نچ خوشگل پسر؛ من پولم رو االن مى خوام، كامل.  -

 كالفه دستى در موهايش كشيد.   محراب

اى بابا عجب گيرى كردم بين شماها؛ درك دارى؟ فهم دارى؟ ميگم نمى  -

 تونم االن پولت رو كامل بدم.

دستانش را دو طرف صندلى جلو زد و فاصله خود تا محراب را به    ستايش

حداقل رساند و در حالى كه با جديت به چهره ى بر افروخته ى محراب زل  

 زد؛ گفت:

درك؟ فهم؟ تو چى؟ مى فهمى؟ درك مى كنى؟...مى فهمى وقتى شبا ننه  -

ى  ات دستش رو گاز مى زنه تا صداش از درد باال نياد يعنى چى؟ مى فهم

بر   از دستت  وقتى ميدونى ننه ات داره هر لحظه درد مى كشه ولى كارى 

  اش نمياد يعنى چى؟ مى فهمى وقتى داداشت مياد خونه سر تا پا گِلى و تو باه

باز   باز رفتى حمالى؟  احمق؟  باز رفتى كارگرى پسره ى  دعوا مى كنى كه 

و هيكلته؟    مدرسه رو پيچوندى رفتى سراغ اون بيل و كلنگى كه دو برابر قد

تو چى مى فهمى بچه پولدار؟ تا حاال شده با ترس و لرز و شك از خونه بزنى  

شب ما حل    نونبيرون كه خدايا؛ امشب جيب كدوم بنده ات رو بزنم كه هم  

بشه هم نون شبِ اون...تا حاال شده از هر تق تقى كه مى زنن به در خونه ات  
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بخونه دوباره اومده واسه طلبش  ضربان قلبت بره رو هزار كه اى واى نكنه صاح

 كه ماه به ماه داره بيشتر ميشه.

چشم هايى غمگين سكوت كرد و به صندلى تكيه داد و با دست سر تا پاى    با

 خودش را نشان محراب داد. 

ببين منو؟ تو درك مى كنى؟ آدمى كه خودش رو عوض كرد تا عوضى ها  -

بود  دختر  طمع  به  تا  كرد  پسر  رو  خودش  نكنن؛  طمع  عوضش  واسش  ن؛ 

نكنن...من از خودم گذشتم از خودم بودن...چون مى فهمم ننه ام درداش  رو  

جار نمى زنه. مى فهمم هنوز قايمكى ميره خونه مردم واسه كلفتى..مى فهمم  

گرسنگيش رو نتونست رو درس و مشق هاش تحمل كنه و رفت بيل   داشم دا

همم من دارم حروم  و كلنگ گرفت دست تا نه تحقير بشه و نه تلف...مى ف 

 بازى مى كنم اما زندگى هم داره ما رو حروم خودش مى كنه؛ اين به اون در. 

 عميقى كشيد و از محرابى كه متاثر شده بود؛ چشم گرفت.  نفس

شماره كارت رو مى فرستم واست؛ نه واس اينكه بهت اعتماد دارم و اين شعر  -

داره...الشى نيستى؛ فقط   و ورها نه؛ فقط چون مى دونم تو جنست با بقيه فرق

 يه نَمه شيش مى زنى.

با    بى و  جلوتر كشيد  را  لبه ى كالهش  و  پياده شد  ماشين  از  خداحافظي 

 دستانى در جيب و شانه هاى خميده در پياده رو به راه افتاد.

حس خيسى روى گونه هايش؛ سرش را پايين تر انداخت و حرصى اشك    با

 كرده بودند را پس زد.   هايى كه بى اجازه بر چهره اش حمله
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مى كرد تمام روحش زخمى است و نفس هاى آخرش را هم در مقابل    حس

اشك هايش محكم هدر خواهد داد كه دوباره سرازير نشوند و آن بُتى كه براى  

 خودش ساخته بود در پيراهنِ پسرانه ى روزگارش؛ نشكند.  

نه گريه مى كرد؛  گويند مردها گريه نمى كنند اما او دخترى بود كه مردا  مى

چون زنانه بودن را تقديم به روزگارى كرد كه از سياهى تقديرش خون مى  

 خورد. 

ماشين را جايى كه يلدا گفته بود؛ پارك كرد و با عصبانيتى كه سعى  محراب

 مى كرد كنترلش كند؛ با انگشت؛ روى فرمان ماشين ضرب گرفت.

را به رو به رو دوخته بود كه چشمش به كودكى افتاد كه با دسته اى    نگاهش

از گل هاى پژمرده روى سَكوى كنار خيابون نشسته بود و لقمه اى نان را با  

 شتها در دهان مى گذاشت.  ا

تر به او خيره ماند. به لباس هاى كثيف و قديمى و موهاى ژوليده و به   دقيق

 گل هاى سرخ كنار دستش. 

را روى دستان خودش انداخت. از ريتم عصبى ايستاد و با پوچى كف    نگاهش

 دستش را جلوى صورتش گرفت. 

 ا لمس نكرده است. و سفيد و به نرمى گل. انگار كه هيچ وقت چيزى ر صاف

نگاهش را از كف دست به كودك روى سَكو انداخت. به چهره كثيف و    مردد 

 موهايى كه برق از راه دورش نشان از چرب بودنشان داشت.  
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دستان آن كودك چگونه بود. نرم؟ يا سفيد؟ اصال آن كودك كنار خيابان    يعنى

 با آن لقمه ى نانى كه با اشتها مى خورد چه مى كرد.  

دستش را روى فرمان ماشين قفل كرد. افكارش از پوچى به رنگ سوال    ارهدوب

تغيير كرد. يعنى مادرش مى داند كه گوشه ى خيابان نان مى خورد. اصال  

مادرى دارد كه ببيند كودكش در چرك و حقارت گوشه اى چگونه در عالم  

 خودش كز كرده است؟ 

ى دستش مانده است  مى داند كه گل هاى پژمرده اى كه سر ظهر رو  پدرش 

 را مى فروشد؟ اصال پدر دارد و اين گونه با حسرت به رهگذران نگاه مى كند؟ 

 را لرزان رها كرد و صداى ستايش وز وز مانند در مغزش رنگ گرفت.  آهش

تو چى؟ مى فهمى؟ درك مى كنى؟...مى فهمى وقتى شبا ننه ات دستش  "

 "ى؟ رو گاز مى زنه تا صداش از درد باال نياد يعنى چ

ياد مادرش افتاد. طاهره خانم سر حال بود؛ بدون هيچ درد و نگرانى. هر    به

روز از خواب بيدار مى شد و كارهاى خانه را انجام مى داد. زنده بود و سر  

با   نمى كشيد.  درد  نداشت.  درد  بود.  اما سالم  اش.  افكار سنتى  آن  با  حال 

 سردرد كوچكى فورا راهش به سمت متخصص كج مى شد.  

 لرزانش را از توى آينه به خودش انداخت.  گاهن

مى فهمم داداشم گرسنگيش رو نتونست رو درس و مشق هاش تحمل كنه "

 "و رفت بيل و كلنگ گرفت دست تا نه تحقير بشه و نه تلف
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حق با ستايش بود. او از اين دنياى جديدى تازه برايش رنگ گرفته بود   شايد

حاال؛ انگار پتك به سرش كوبيده شده    نه چيزى مى فهميد و نه مى ديد. اما

 است و از چرت روزگارش با يك ليوان آب يخ بيدارش كرده اند.  

آرامى زد كه با صداى باز و بسته شدن در ماشين توسط يلدا؛ از جا پريد.    پلك 

 كوبش در تلنگر خوبى براى بيرون آمدن از فكر و خيال نبود. 

 شاهين؟ -

 توجه به صداى لرزان يلدا غريد. بى

 درد و شاهين...چى مى خواى تو از من؟-

تك و توك    روى چهره ى بى آرايش و نا مرتب او افتاد. از مژه هاى  نگاهش

روى چشمانش كه معلوم بود وقت ترميمشان گذاشته تا لباى بزرگ ژل خورده  

 اى كه رنگ و جالى خاصى داشت را از نظر گذراند. 

 اينطورى با من حرف نزن؛ بخدا گير بودم كه زنگ زدم. -

پوزخند به او كه فين فين هايش شروع شده بود و با چشم هاى سرخ و    با

 ش خيره بود؛ نيم نگاهى انداخت. خمارى به مردمك عسلى ا 

 شاهين تو دردسر گير افتادم؛ پول نياز دارم. -

بدون آنكه رو به يلدا بچرخد؛ به پسركى كه لقمه اش را تمام كرده    محراب 

 بود و گل هاى در بغلش به سمت ديگر جاده روانه شد، چشم دوخت.

 حوصله زير لب زمزمه كرد.  بى

 من پولى ندارم يلدا. -
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 روى هم فشرد و صدايش را بلندتر كرد.  را چشمانش

اين منم يلدا؛ آدمى كه نه پول داره نه ماشين و خونه...آدرس رو اشتباهى  -

 اومدى...اين مشتى كه با اشتياق انتخابش كردى پوچه پوچ.  

 را از جاده گرفت و به صورت رنگ پريده او دوخت. نگاهش

ت خواستى كه با من باشى.  من تو رو مجبور به بودن نكردم، يادته يلدا؟ خود-

با تاريخ و انقضا. اين تو بودى كه خودت رو معامله كردى و وقتى معاملمون  

 فسخ شد تو ديگه نبايد پيگير خسارت باشى.

 ماشين را سمت صورت يلدا تنظيم كرد. آينه

خودت رو ببين يلدا. قيافت رو ببين...چهره ات داد ميزنه نسخى، نكشيدى و  -

به  دارى جون مى   كه  آدمى  بيا.  به خودت  اما؛  نيست  مربوط  من  كنى...به 

 خودش رحم نمى كنه نمى تونه از بقيه انتظار ترحم و كمك داشته باشه. 

 با مشت هاى پى در پى روى پايش كوبيد و اشك ريزان گفت: يلدا

دارم مى ميرم شاهين، دارم ديونه ميشم. چرا هيچكس به دادم نمى رسه اى  -

 وبه؟ خودم رو بكشم خوبه؟  خـدا...كفر بگم خ

دست در جيبش كرد و يك تراول پنجاه هزارتومانى در دست يلدا    محراب

 گذاشت.

لطفا پياده شو يلدا و ديگه هم به من زنگ نزن. تو نسخى من نسخ تر؛ تو  -

حالت بده و من بدتر...تو هر بديخت و كثافتى كه هستى هميشه يادت باشه  

 .حاال هم پياده شو كه اصال حوصله ندارم.  كه شاهين ده برابر تو بدترشه..
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 لرزان يلدا روى تراول برق زد.   نگاه

ميرم شاهين اما يادت باشه تو آدم نيستى حيونى...اما نه؛ حيون هم وقتى -

 زجر و درد هم نوعش رو مى بينه يه دمى تكون ميده. 

 ود.  پايش را روى گاز گذاشت و اجازه نداد كه يلدا از ماشين پياده ش   محراب

 يلدا سو سو كنان اطراف ديد مى زد.  چشمان

 دارى چيكار مى كنى؟ مگه نگفتى پياده بشم؟ هوى با توام. -

 از بين دبانش فشرده و با حرص پاسخ داد.   محراب

مگه كمك نمى خواى؟ مگه نمى خواى واست دم تكون بدم؟ من دارم مى  -

 برمت جايى كه از اين فالكت و حقارت نجاتت بدن.

يلدا گشاد شد. مى توانست حدس بزند كه كجا را مى گويد. دستان    چشمان

 لرزانش را به شيشه ى ماشين كوبيد.

نميرم  - من  اصلن...لعنتى  كردم  دار...غلط  نگه  ميگم  بهت  شاهين؛  دار  نگه 

 كمپ...نگه ميدارى يا خودم رو از ماشين پرت كنم پايين؟ 

 به آرامى گوشه اى توقف كرد.  محراب

 دت نخواستى يلدا،خودت.ببين خو -

با لرز و حرص در ماشين را باز كرد و با فحش ركيكى كه نثار محراب    يلدا 

 كرد از ماشين خارج شد و با دو شروع به فرار كرد.
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سرش را روى فرمان ماشين گذاشت و نفسش را هوف مانند بيرون    محراب

 فرستاد.

داره" هم  زندگى  اما  كنم  مى  بازى  حروم  دارم  من  فهمم  حروم    مى  رو  ما 

 "خودش مى كنه؛ اين به اون در. 

                                  

قدم عقب رفت و با اشتياق؛ مردمك عسلى اش را به ساختمان مجلل سه    يك 

 طبقه ى رو به رويش دوخت.  

عميق كشيد و حس جوانه زده ى غرور كه در رگ به رگ تنش نشسته   نفسي

 بود را با جون و دل به آغوش كشيد. 

به ياد آوردن تمسخر و تاسف زبان بقيه كه او را از شروعِ بى پايان اين كار    با

آن هم براى دختر جوان و تنهايى چون او؛ زخم مى زدند؛ لبخند غرور آميزى  

 روى لب هايش نشست. 

كارى را به سختى به پايان رساند؛ باعث شد رضايت به جانش بنشيند.   كهاين

كه شروعش را بى پايان نذاشت. مطمئن بود حال به همه ثابت شده است كه  

چقدر توانا مى تواند روى پايش بى ايستد و اگر هم اسمش را شانس، سرنوشت  

 و يا لياقت مى گذاشتند برايش مهم نبود. 

 ا تموم اين سالها را تمام كرد.  آن بود كه كار ن  مهم

قدم جلو رفت و از تاريكى شبى كه روى نماى مرمرى و سفيد ساختمان    يك 

 سايه انداخته بود، متنفر شد. 
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 چوبى زيبايى كه نيمه باز بود را تا انتها باز كرد و وارد شد.   در

هايش از تاريكى سالن به روى شمع هاى كوچك و گلبرگ هاى سرخ    چشم

 ى منتهى به راه پله نشست.  پر پر شده

 حيرت ابرويى باال انداخت و لبى كه به خنده باز شده بود را از درون گزيد.   با

 زانو خم شد و مشتى از گلبرگ را به دست و جلوى چشم گرفت.  روى

چشمانش در تاريكى شب به برق عجيبى نشست. آبشار وار گل ها از    عسل

 دستش به روى زمين سر خوردند.  

ف كرد و از مسيرى كه دو طرفش شمع و وسطش گلبرگ هاى سرخ  صا  قد

 بود گذشت و پله پله و به آرامى باال رفت. 

نفس هاى هيجانى؛ دست به روى نرده هاى شيشه اى كشيد و از سايه ى    با

غرور آفرين دخترى كه امشب تمام كائنات انرژى مثبت را روانه او كرده بودند؛  

 چشم گرفت.  

 .  دوم ايستاد طبقه

در سينه اش حبس شد. هجم گل و شمع ها دو برابر شده بود و سفيدى    نفس

گلبرگ ها در ميان سرخىِ ديگر گلبرگ ها به لطف سايه شمع بدجور دلبرى  

 مى كرد.  

باال گرفت و چشم به طبقه باال دوخت. بدون نگاه كردن به اطراف ؛ فورا    سر

 رساند.   پله ها را يكى و دوتا كرد و خودش را به طبقه سوم
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از بادكنك هاى سرخ و سفيد و گلبرگ هاى داخل سالن به هيكل    نگاهش

رشيدِ بختيار نشست كه روى يكى از صندلى ها نشسته بود و با لَم به سيگارش  

 پك مى زد. 

از سيگار باريك درون دستان پهنش به نيم رخى كه با نور شمع ها    نگاهش

 عجيب و متفاوت شده بود؛ افتاد. 

 اومدى. خوش  -

 كش آمده اش را جمع كرد. لبان

 سالم...واقعا سوپرايز شدم.  -

سيگار تمام نشده اش را درون جا سيگارى شيشه اى خاموش كرد و    بختيار

 با صبر و حوصله از جايش بلند شد و نگاهش را به برق چشمان نارون دوخت. 

 اين تازه اولشه.-

جدى اش؛ زمزمه وار در    قدم به نارون نزديك تر شد و با همان چهره ى   چند

 آن فضاى شاعرانه؛ ادامه داد. 

 سوپرايز هاى قشنگ تر و زياد ترى در راهه. -

 نارون عميق تر شد و دور خودش چرخيد و با لذت اطراف را نگاه كرد.   لبخند

كه حواسش به اطراف بود؛ بختيار هم خودش را به او رساند و رو به    همانگونه

 رويش قرار گرفت.

 دوستش دارى؟  -
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 كه اطراف را نگاه مى كرد پاسخ داد.  همانگونه

 عاليه؛ عاشقشم.-

بختيار كه روى گونه هايش نشست. گر گرفته نگاهش را به او متمركز    دست

 كرد.

 عاشق؟ عشق؛هه.-

لحن عجيب بختيار كمى معذب شد. حرارت داغ دستانش با پوست لطيف   از 

 .  صورت دخترانه اش؛ حالش را غريب مى كرد

بختيار سرخ و خشن بود. انگار از يك درد و گريه ى به خون نشسته رو    نگاه

 به روى او حاضر شده بود.  

را حبس كرد آب دهانى كه فشار مى آورد تا قورتش دهد را به سختى    نفسش

 فرو فرستاد.  

 آره؛ واقعا ممنونم ازت...كارم رو تموم كردى.  -

 بديل شد.بختيار باالخره به انحناى كوچكى ت لبان

 نه نارون؛ من تازه شروع كردم. -

 زد و با لذت در عسل هاى خمارِ نارون غرق شد.  پلكى

نمى دونى وقتى مياى تو خيالم چه مرزهايى رو رد مى كنى و تو واقعيت  -

حالم رو خراب...سخته؛ سخته ممنوعه بودن...منم قوانين خودم رو دارم؛ اما  

راى خودم دادگاه تشكيل بدم و حكم  تو باعث شدى قانون شكنى كنم...خودم ب

 . ىببرم...خودم، خودم رو مجازات كنم...تو دليل مجرم بودنم شد 
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نارون روى دستان خشك شده ى او نشست و آن را از صورتش جدا    دستان

 كرد و پايين انداخت؛ اما بختيار اجازه نداد اتصال دست هايشان قطع شود. 

 نارون را بيشتر در دست فشرد.  دستان

دليلش  ه- تو  باز  و  كردم،  شكنى  قانون  واقعيت  تو  دوباره؛  االن  مين 

شدى...دستات نرمه، عين گلبرگ هايى كه كف سالن گذاشتم...ميدونى نرمى  

 دستات جرمم رو سنگين مى كنه.

 را نزديك نارون برد و كنار گوشش زمزمه كرد. صورتش

كسى  چشمات؛ آخ چشمات...با من ازدواج مى كنى؟با كسى كه هيچوقت  -

نخواستش و كسى نداشتنش...با كسى كه هيچكس و هيچ چيزى نداره؟ با  

 من؟ با گناهكارى كه تو رو واسش يه گناه شيرين شدى ازدواج مى كنى؟ 

مات شده به چشمان جدى بختيار زل زد. خنده ى ناباورى به لب نشاند    نارون

 و با چشم هايى كه حيرت توام با گيجى در آن موج مى زد؛ گفت: 

 چـ..چى؟ -

 از او فاصله گرفت و دستان نارون را رها كرد.   بختيار

قانون من اينه نارون. از رو لذت به يك غريبه فكر نكنم. تو روياهام براش  -

بافى نكنم و اونقدر خود دار باشم كه وقتى بهش نزديك ميشم بهش  خيال  

 دست نزنم...اما تو..
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بى جانى زد. حس نياز به سيگار و فرستادن آن دود مخمور به ريه    لبخند

هاش باعث شد، حرفش را نصفه رها كند و با شتاب از جعبه فلزى اش سيگارى  

 بيرون بكشيد و آتش بزند.

ود كه اين مكث بختيار و آن سيگار بى موقع برايش تا  اما انقدر شكه ب  نارون

 در حد مرگ زجر آور بود.  

بى    حس كردن  خفه  قصد  و  گلويش  دور  است  شده  حلقه  انتظار  كرد  مى 

 دليلش را دارد.  

خشك شده بود كه نمى توانست بزاق ترشح شده ى دهانش را قورت    انقدر

 دهد.

ون انداخت و دودش را بيرون  پك اول را كه زد نگاهش را به سمت نار  بختيار

 فرستاد.

اما تو...من رو بى قانون كردى...زندگى من روى يك خط صاف و متوازن بنا  -

شده و اين بى نظمى جرم سنگينه...ميدونم يهويى و بى منطق گفتم اما مى  

خواستم بهت نشون بدم تو كجاى زندگى من قرار دارى؛ كجاى رابطه ايم...آره  

و من يه    ردىخود زندگيم شدى، همه اش رو اشغال ك  نارون تو دقيقا خودِ

 شاه بى ارتش...)دستانش را باال برد(...تسليم.

 خنده دستانش را پايين انداخت و پك عميقى به سيگار زد. با

نمى خوام برسم به جايى كه حكمم بشه نبودنِ تو...اين مجازات نيست؛ اين  -

بازى نيست و من و تو هم بچه    خودِ بى انصافيه و مرگه...ميدونم ازدواج خاله

داشته  تونم  نمى  هضمه،  قابل  غير  من  براى  ها  رابطه  اينطور  نيستيم...اما 



 

369 
 

باشمت در حالى كه ندارمت...من مثل تو روشن فكر نيستم كه دست كسى 

رو بگيرم كه صنمى باهام نداره و بيخيال روزام رو بگذرونم...هر فكر و لمسى  

بخشه اما بعدش ميشه پشيمونى و قانون    از تو گرچه اولش دلنشين و لذت

شكنى...بيا تا زمانى كه آمادگى ازدواج رو پيدا كنيم محرم بشيم...اگر تو اعتقاد  

ات احترام ميزارم اما تو هم به حال    هدارى يا ندارى مهم نيست من به عقيد

و عقيده من احترام بزار...من صبرم كمه نارون؛ مى خوام درِ دادگاه بى منطقم 

 رو ببندم و با خوشحالى به سمتت بيام نه با يه حصار از قانون و عذاب.  

 به تكان سيگار را كه ديد به سمت ميز رفت و همانگونه گفت: نياز

ي مونم؛ يه محرميت ساده براى افكار من؛ نه بيشتر تا فردا منتظر جوابت م-

دارم سينه سپر مى كنم جلو   رو  لياقتت  اگر ديدى  اون  از  كمتر...بعد  نه  و 

 خانوادت و با يه دسته گل ميام خونتون. 

نارون سكوت يكباره بختيار را شكست. اين همه احساس و زيبايى    سكسكه

از كسى ديگر در اين زندگى  كلمات را امكان نداشت به جز مرد رو به رويش  

 ساده و كسل بارش بار ديگر بشنود.  

عمق وجودش خواستى با ترس و شك در حال فوران بود و اين دو گانگى    در

احساس باعث شد، دسته كيفش را فشارى بدهد و يك قدم به سمت پله ها  

 عقب تر برود.  

زده    آب هول  و  داد  قورت  باالخره  را  اش  گلوى خشك شده  در  با  دهانش 

 اضطراب آشكارى گفت:

 مـ..ن بايـ..بايد فكر كنم...شب بخير. -
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تند كرد و در حالى كه از پله ها پايين مى رفت دست روى هيجانِ قلبش    پا

 گذاشت و با لرزشى خفيف خودش را از ساختمان روياهايش بيرون انداخت. 

ن، به  كه انتظار رفتار منطقى ترى از نارون داشت با فرار يكباره نارو  بختيار

 نشانه تعجب لبانش را پايين كشيد. 

هايش او را به سمت ديوار شيشه اى كشاند. با ديدن فضاى خيابان در    قدم

به   بود،  زده  ماشين خشكش  درون  كه  نارونى  به  ماندن  خيره  و  پايش  زير 

 گذشته ها پرتاب شد. 

 يك تصوير؛ يك صدا و يك موضوع ناهنجار كه قصد شورش مغزى داشت.   به

جمشيد از يقه او را در چنگ گرفت و در صورتش هوار كشيد. هوار هاى    دايى 

 خشمگينش را بعد از آن كشيده نا حقى مى دانست.  

 باز سيگار كشيدى؟باز من رو سگ كردى بختيار؟-

را عقب كشيد و همچنان محكم و سخت رو به روى دايى جمشيدش    سرش

 ايستاده بود.  

 ولم كن دايى.  -

ولت كنم؟ ولت كنم كه باز از دبيرستان فرار كنى و برى پى ولگردى و سيگار  -

و دختر بازى و هزار يك كثافت كارى؟ من نون بهت ندادم كه اينطور بوى  

 لجن بگيرى.  

 را روى هم فشرد. چشمانش

 دايى خـ.. -
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خفه شو؛ دايى و مرض...تو رو انداختم تو اون شركت تا كار كنى بدونى چقدر  -

ر اوردن سخته؛ كارهاى خونه رو بهت سپردم تا بفهمى اداره كردن يه  نون د

خونواده چقدر سخته...فرستادمت دبيرستان تا بفهمى زندگى ات نياز به اون  

 ديپلم دو زارى داره...به خودت بيا پسر؛ ياغى نباش. 

خشم دستان دايى جمشيد را از خودش جدا كرد و با صداى دو رگه تازه از    با

 مده اش؛ بر سر او فرياد كشيد.بلوغ در آ

 دايـى. -

بار بود كه صدايش را براى دايى جمشيد بلند مى كرد و همين كلمه    اولين

 كوچك با آن تُنِ بلند و حرصى؛ باعث تعجب هر دوتايشان شد. 

هايش را روى هم ساييد و با خشمى كه سعى در كنترلش داشت، لب   دندان

 گشود.

لم...نمى خوام ببينمش...بهش بگو اون زمانى  بهش بگو...بهش بگو نياد دنبا-

كه بهش نياز داشتم پا گذاشت رو دستم...ببين دايى...صورتم رو مى بينى؟  

دقيقا همونجايى كه خوابوندى تو صورتم...دقيقا همونجا سالها سوز ميده...من 

مى كنه دايى؛    د از كسى بت ساختم كه لياقت پرستيدن نداشت...صورتم در

با بى كسى بزرگ بشى و تظاهر كنى به خوشحالى...درد داره    درد داره وقتى

هر روز تو آينه به تنهاييت پوزخند بزنى و تظاهر كنى به خوشبختى...من نه 

پدر دارم و نه مادر؛ فقط يك دايى دارم و يك زن دايى، نمى خوام بيشتر از  

...بهش  يه درد ديگه رو ندارم دايى  قتاين كسى تو زندگيم پا بذاره..مـ..ن طا
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بگو بختيار مرد...يك مرده نياز به مالقات نداره...بهش بگو بار بعدى ببينمش،  

 نشونش ميدم يه مرده چطور مى تونه يه زنده رو بكشه.

اش از عصبانيت باال و پايين مى شد و نفس هاى پر خشمش با حرارت    سينه

 داغى از بينى و گوش هايش بيرون زده بود.  

يار؛ از عقده...خدا من رو ببخشه كه حواسم بهت  تو از نفرت پر شدى بخت-

 نبود.  

چشمان بختيار لرزان شد. با چشمانى كه دو دو مى زد، هول شده     مردمك 

 دو كتف دايى جمشيد را در دست گرفت.

از  - درد...من  از  پرم  حسرت  از  من  نيستم  پر  نفرت  از  دايى...من  نه  نـ..نه؛ 

پر شدم كه كسِ ديگه اى مسئولشه. ..ولى اون بى مسئوليته مگه  چيزهايى 

برم؟   خونت  از  خواى  مى  خواى؟  نمى  منو  هم  تو  نكنه  نه؟  نه؟...دايى؟مگه 

 خواهش مى كنم دايى يه چيزى بگو.  

جمشيد با حرص خودش را از دست بختيار خارج كرد و با ناباورى و    دايى

 خشم به او غريد: 

و بزار كنار؛  بهش مى گم...مى گم ولى تو هم اون سيگار بى صاحاب شده ر-

 هفده سالته ولى عين يه بچه دو ساله ى عقده اى رفتار مى كنى.

لب هايى جمع شده از خشم رو از بختيار گرفت و از اتاق خارج شد و محكم    با

 در را بهم كوبيد.  
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نفس عميقي كشيد و به زير بالشتش پا تند كرد و نخ سيگارى كه قايم   بختيار

كرده بود را بيرون آورد و با فندك صورتى رنگ درون كوله اش او را روشن  

 كرد.

را باز كرد و جلويش ايستاد. از چهارده سالگى سيگار كشيدن را شروع    پنجره

همين فقط  دنيا  دار  از  اگر مى گفت  بود  و مسخره  بود  دواى    كرده  سيگار 

دردش است. به جايى رسيده بود كه پدر و مادر و خانواده را در پك هاى بى  

 امان سيگار حس مى كرد. 

 چشم هايى به خون نشسته براى خودش زمزمه كرد.  با

 هه اين همه از درد بنال واسه جمشيد؛ اونوقت به يك ورش هم نباشه. -

 را جلوى چشمش گرفت. سيگار

حمالي هام به چشمش نمياد اونوقت توى نيم وجبى  بى كسى و درد و خر  -

 بايد بشي خار تو چشمش.

 عميقى كشيد و سيگار مانده را در كف دستش خاموش كرد.   نفس

فضاى    بختيار و  گلبرگ  به  توجه  بى  و  گرفت  رويش  به  رو  نماى  از  چشم 

شاعرانه؛ روى كف سالن دراز كشيد و كف دستانى كه سالها برايش يك جا  

 اه شده بود را جلوى چشمش گرفت و با نفرت مشت كرد. سيگارى همر 

با دستانى لرزان دكمه هاى مانتويش را باز كرد و به سختى آن را از تن    نارون

 خارج كرد و روى زمين انداخت.  
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فكرى او را شلخته كرده بود. نفسى عميق كشيد و چرخى به دور    درگيرى

 ماند. خود زد و وقتى رو به روى آينه قرار گرفت؛ مات 

اين روزها برايش    امشب از مردى كه  بود آن هم  چه ها كه ديده و شنيده 

دوگانى فكرى مى تراشيد. لب گزيد و پلكى رو  به چهره ى مضطرب دختر  

 در آينه زد. 

آن شخصيت با آن همه ادعا و غرور آن جمالت قلمبه سلمبه از دهانش    چطور 

بيرون زده بود. باورش سخت بود؛ انگار روحى از بى كرانه هاى احساس در  

 كالبد بختيار با او سخن گفته است.

لحظه تكان خورد و اخمى روى چهره اش نشست. تازه كلمات بختيار در    يك 

 مه ى پر تالطمش بر خورد كرد. مغزش جان گرفت و ريتم وار بر جمج

 مشت شده اش را ناباور جلوى دهانش گرفت و غرغر وار لب زد.  دست

اِع اِع برگشته به من ميگه بيا محرم بشيم؛ فكر كرده من از اوناشم...خدايا  -

 خدايا. 

 را پايين آورد و كالفه دست در موهاي پريشانش كشيد.  دستش

خب اون عقيده اش يكم سفت و    نه دختر انقدر سخت نگير حرف بدى نزد.-

 سخته...حاال درسته قيافش غلط اندازه اما خب مى بينى كه آدم پاينديه.

لحظه سر جايش خشك ايستاد و با نفسى لرزان زمزمه ى سنگين و نا    يك 

 مفهومش را در اتاق به راه انداخت. 



 

375 
 

هر كى مى خواد باشه مگه شهر هرته؛ خب االن پا شه با يه شاخه گل بياد  -

 واستگارى، بعد هر غلطى خواست بكنه.خ

پرچيد و روى صندلى جلوى آينه نشست و با بيچارگى به تصوير سرگردان    لب

 خودش خيره شد. 

منكه واسه همه يه راه حلى دارم؛ يه تصميم منطقى و درست...چرا نوبت  -

 خودم كه ميرسه هميشه لنگ مى زنم. 

ل بدنش نشسته بود. را در دست گرفت. از مغزش تشويشى مرموز به ك  سرش

 سرش را بيشتر فشرد و عمال موهاى سرش را در مشت گرفت.

همين را نمى خواست؟ مگر نمى خواست راز مشكوك بختيار را آشكار    مگر

با   نداشت  قصد  مگر  كند؟  دلداده ى خودش  را  او  خواست  نمى  مگر  كند؟ 

  محبت هايش او را نمك گير كند و از او مهلت بخرد براى قرض هاى تمام

 نشده اش؟ 

ى مگر هاى ذهنش به خط فكرى سياسى گونه اش ختم مى شد و فقط    همه

خودش مى دانست از بدو دانشگاه؛ بختيار اولين و تنها پسرى بود كه بدون  

هيچ حرف و حركتى به او دل بست و بعد ها از دل رفت و با حضور دوباره و  

اول به تپش عجيبش در زندگى كسل وارش، قلبش را به گرمى همان ديدار  

 انداخت. 

 كشيد و سرش را رها كرد.  هوفى

 جنگ عقل و دل كه ميگن همينه ها.  -
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گزيد و با فكرى و چهره اى آشفته از جايش بلند شد كه در با تقه اى به    لب

 رويش باز شد.

نمايان شدن چهره ى هميشه آرام و خونسرد مهناز خانم؛ لبخندى روى لب    با

 نشاند. 

 گل دختر من چطوره؟-

سمت مهناز خانم رفت و دستان چروكيده و خشك او را در دو دستانش    هب

 گرفت.

 خوبم مامان مهناز...ببخشيد اين روزا كم پيشتونم، واقعا درگيرم.-

 گرم مهناز خانم دلش را گرم كرد.  لبخند

عزيز مادر اگر چيزى اذيتت مى كنه به من بگو؛ ميدونم خودت تو همه چى  -

 اوستايى ولى صدات تا پذيرايى مياد كه با خودت كلنجار ميرى. 

 در سينه اش حبس كرد.  نفس

ميدونى مامان مهناز؛ همه اش مياد نوك زبون واسه درد و دل اما اخرش مى  -

ردم رو بفهمه و بهم راه حل  فهمم كه كسى به جز انعكاس آينه نمى تونه د

 بده...تو هميشه رو سرم جا داشتى و اين يك مورد از كنترل خودمم خارجه. 

نارون    چهره  آمد كه  پيش مى  به خود گرفت. كم  نگرانى  مهناز خانم رنگ 

 اينگونه آشفته و درمانده شود. او هميشه محتاط عمل مى كرد.

 دارى نگرانم مى كنى دختر. -

 خانم را فشار محكمى داد.دستان مهناز   نارون
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چطور ميشه آدم بدونه تصميمش اشتباهه ولى از اين اشتباه لذت ببره؟ اصال  -

چطور ممكنه ته يه ماجرايى رو ببينى اما بازم به ابتداى لذت بخشش فكر 

كنى...نصف بدنم شده قلب و نصف ديگه اش عقل..دارم از دو طرف كشيده 

و با هزار    ينلو ى قلبت سپر بندازى پايميشم...مامان مهناز به نظرت درسته ج

 و يك دليلى كه عقلت ارتش درست كرده؛ تسليم قلبت بشى؟

روى    مهناز اى  بوسه  و  فشرد  را روى هم  مليح چشمانش  لبخندى  با  خانم 

 پيشانى نارون كاشت.

عشق هميشه بى منطقه...درگيريت رو مى فهمم...عشق آدم رو خودخواه مى  -

مى كنه...حق با توعه دخترم، فقط خودت و اون آدم  كنه؛ بى فكر و سالح  

داخل آينه مى تونه كمكت كنه...من هر چى بگم مى ترسم تهش بشه حسرت  

 و آهت دامن من رو بگيره.

سكوت كرد. حس رو دست خورده ها را داشت. فكر نمى كرد مهناز    نارون

تش سيلى  خانم اينگونه رك و بى پروا حقيقتى كه از او فرارى بود را در صور

 كند. 

به يك    مهناز او همچنان  اما  تنها گذاشت  را  او  كوتاهى  بخير  با شب  خانم 

تصوير مى انديشيد. به چشم و ابرويى مردانه و مشكى و يك ته ريش دلبر و  

جذاب به روى چهره اى هميشه جدى و خشن كه با آن استايل ادارى و صداى  

 خاصش او را متفاوت و خواستنى تر مى كرد.  

 يد.گز لب

 "نمى دونى وقتى مياى تو خيالم چه مرزهايى رو رد مى كنى "
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او به خيال بختيار هم نفوذ كرده بود؟ يعنى بختيار با آن همه تو دارى    يعنى

 و چهره ى بى تفاوتش به او فكر مى كرد؟  

تكان داد . حرف هاى بختيار به او نمى آمد. عين يك وصله ى ناجور    سرى

 ريزى قصد زيبا تر شدن داشت. ى مى مانست كه با كوك هاى

صداى پيامك موبايلش؛ روى زمين خم شد و گوشى را از مانتويش بيرون    با

 كشيد. 

مى دونم حرف مردم چقدر تيز و خطرناكه؛ نمى خوام با شك و ترديد پا  "

بزارم تو خونه اى كه شايد نشه كه بشه و پس فردا اسمت بيوفته رو زبون در  

ت دارن از هر اتفاقى عيب و انگ درست كنند. فرار  و همسايه. نارون مردم عاد

 "كردى و كلى حرف نزده موند بينمون. دختر فرارى

سقف زل زده بود و بى توجه به نور ماليمى كه از پنجره اتاق به داخل راه    به

 پيدا كرده بود؛ روى پهلو چرخيد.

ر  شده بود و بدون آنكه پلكى به روى هم بزند؛ با ذهن دگرگونش كنا  صبح

 آمده بود.  

هايش را روى هم فشرد و ثانيه اى بعد با حس تهى شدن هوا و سنگين    پلك 

 شدن بدنش به اعماق دنياى ديگر سفر كرد.  

حس گرماى شديدى، نگاهش را از باال به پايين به خودش انداخت. پيراهن    با

بلند سياهش در تنش زار مى زد و حس حقارت را در رگ به رگش به دعوت 

 .مى نشاند
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دستان عرق كرده اش را روى پيراهن كشيد اما با حس خيسى بيش از    كف

 قبل؛ محكم تر دستش را به لباسش كشيد. 

را با نفرت جلوى چشمانش گرفت كه با ديدن رنگ قرمزى كه در    دستانش

 كف دستش نمايان بود، حيرت زده شد. 

به  ترس اطرافش را رصد كرد و وقتى خودش را در سالنى خالى و سرد    با

 تنهايى ديد؛ لرزى به جانش افتاد. 

 هن هن سنگينى كه از سينه اش بلند مى شد،   با

 فضا به دور سرش مى چرخيد.   

لحظه دستى او را از چرخش نگه داشت و با لمس حرارت پوستى كه از    يك 

 روى لباس هم به تنش مى نشست، از حس تنهايى رها شد.  

 مد. ى تب دارى كنار گوشش به نجوا در آ زمزمه

 مشكى بهت مياد. -

كارى مى كرد نمى توانست به عقب بچرخد و اين حس ناتوانى او را بيش   هر

 از بيش حرصى كرده بود. 

از او دور شد و او براى ديدن صاحب آن صداى نا آشنا همچنان در حال   صدا

 تقال بود.

 رنگ عزا بهت مياد. هميشه مشكى بپوش.-

يكباره فضا در تاريكى مطلق فرو رفت و صداى پاره شدن لباس در فضاى    به

تاريك و سرد اِكو شد و بعد از آن دست نامر ئى كه دور گلويش حلقه شده  
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ينه سنگين شده اش حبس كرد. سرش سنگين بود و حس  بود و نفس در س

مى كرد هر آن مويرگ هاى مغزش از جا در بياين و پوست و خونش بر كف  

 پخش شود.  ينزم

صداى زنگ موبايلش؛ نفس نفس روى تختش نشست و دست لرزانش را    با

 دور گلويش به حركت در آورد.  

 هم حس خفگى و ترس در جانش جا خوش كرده بود.  هنوز

فقط مى    خواب بود كه  تهى  و  بى سر  منفور  هاو  از آن خواب  دم صبحش 

 توانست حس هاى بد را تا چندين ساعت درونش نگه دارد. 

تكان داد و آب گلويش را به سختى قورت داد و وقتى با يك نگاه دقيق    سرى

ايمان آورد كه كابوس بى ر اطراف؛  از آشفتگى هاى اخيرش،  به  بط حاصل 

 بيش نبوده است. با نفسى آسوده از جايش بلند شد. 

و صداى خشن تلويزيون تمام خانه را پر كرده بود. با اخم پا بيرون اتاق    سر

گذاشت و با همان چهره ژوليده به نوابى كه به پاى ايكس باز و آن صداى بلند  

 كرد.  سر و صدا به راه انداخته بود، با تشر سالم

 عليك سالم آقا نواب.-

با لبخند نگاهش را به نارون دوخت و سالم كوتاهى را حواله چهره ى    نواب 

 اخم آلود نارون كرد. 

 نارون غلط نكنم امروز از دنده چپ بيدار شدى.  -
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چپ نگاهى به او انداخت. اصال نمى توانست اين هجم از بيخيالى را در    چپ

ان پانزده ساله طرف بود نه يك جوانِ نوزده  نواب درك كند. انگار با يك نوجو

 ساله. 

تاسف سرى براى خودش كه روزها و شبها وقتش را به پاى نواب مى گذاشت    با

و با او درس تمرين مى كرد و يا در هر موقعى اول از همه او دادرسش مى  

 شد، تكان داد. 

ازى ها  زندگى بازى ايكس نيست كه دور جبرانى داشته باشه...به جاى اين ب-

 يه كار مفيدتر انجام بده.

اهميتى به او نداد. طورى وانمود مى كرد كه اصال صداى نارون به گوشش    نواب

 نخورده است.  

نيشخند ناباورى زد و به طرف سرويس بهداشتى با حرص به راه افتاد    نارون

 و زير لب غرغرش را بيرون فرستاد. 

 پسره ى بى لياقت.-

فرد مشكى  حال عقب عقب و خارج شد  در با ديدن  بود كه  پاركينگ  از  ن 

پوشى كه با دستانى در جيب به ديوار كنار در تكيه زده است؛ به سرعت روى  

 ترمز زد و  با ترس اطراف را ديد زد. 

را به داخل برد و فورا از آنجا خارج شد و به سمت ماشين شاسى بلند؛    ماشين

 آنطرف جاده پا تند كرد.
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بود كه با نشستن نارون؛ عينك آفتابى اش را در آورد    بختيار تازه نشسته  انگار

 و به يقه ى باز پيراهن سفيد رنگش آويزان كرد. 

 سالم ميشه زودتر از اينجا بريم؟ -

دستى به ته ريش هاى بلند شده اش كشيد و همانگونه كه ماشين را    بختيار

 به حركت در مى آورد؛ گفت:

 عليك سالم خانم فرارى. منم خوبم.-

بالكن آن دو را    حال   در از توى  دور زدن چشمش به پسرك قد بلندى كه 

نظاره مى كرد افتاد. پوزخندى زد و نگاه خيره اش را تا حد امكان در دسترس  

 چشمان حريص پسرك انداخت. 

 دايى جمشيد در سرش پتك وار كوبيده شد. صداى

فقط    ببين منو بچه؛ تو بايد تمام ذهن و فكرت بشه كار و كار و كار. بايد-

متمركز بشى رو كارت.. درس دانشگاه رو ول كن؛ تو ماله درس خوندن نيست. 

 بچسب به خودم، خيالم راحت تره. 

نا   زبان هايى كه  با چشم  و  فشرد  روى سقف دهانش  را محكم  در دهانش 

رضايتى را داد مى زد سرى به نشانه تاييد تكون داد و مثل يك رباتِ گوش  

 به فرمان سكوت را شكاند.

 شم. چ-
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او    دايى  هاى  شانه  روى  دستى  و  شد  نزديك  او  به  و  زد  لبخندى  جمشيد 

گذاشت؛ اما به يكباره لبخندش از بين رفت و به دماغش چينى داد كه به  

 خشم ريزى تبديل شد. 

را باال برد كه كشيده اى حواله چهره تازه از بلوغ در آمده بختيار    دستانش

كند كه دستش در هوا ماند. بختيار با آن چهره سنگى وبى حسش، دست  

 دايى جمشيدش را گرفته بود و با حرص مخفى اى فشار مى داد.  

از مقاومت  و گستاخى بختيار كه روز به رو بيشتر و عجيب تر مى    جمشيد

 ده شد.شد، حيرت ز

چـشم دايى جمشيـد؛ چشم...اما اين چشم هيچوقت براى سيگار نكشيدن  -

 از دهنم خارج نميشه.

 نارون او را متوجه خودش كرد.  صداى

 چيزى شده؟ -

اشاره سر نارون به دستانش كه فرمان ماشين را محكم فشرده بود و قطره    با

عرق كوچكى كه رو شقيقه اش به جا نشسته؛ فهميد زيادى در فكر غرق شده  

 بود. 

 چيزى نگفته بود كه نارون دوباره به حرف آمد.   هنوز

 ديشب نخوابيدى نه؟ -

قرمزش گواه  بود لباس هاى بهم ريخته و چهره نامرتب و  چشمان    مطمئن

 خيلي چيزهاى ديگر هم مى شد. 
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 با فرارت خواب از چشمم گرفتى. -

 نتوانست لبخندش را پنهان كند. نارون

خب بهم حق بده. زيادى بى مقدمه اقدام كردى و من اصال آمادگيش رو  -

 نداشتم.  

 بختيار آرام و خشدار بود.  صداى

 همه دخترا آمادگى شنيدنش رو دارند. -

 پنجره كنارش به سمت بيرون فرستاد و زمزمه وار لب زد.  رويش را از نارون

 ولى هيچ دخترى آمادگى شنيدنش رو از تو نداره. -

زمزمه نا مفهوم نارون را به خوبى شنيد؛ اما ترجيح داد اين بحث را    بختيار

 ادامه ندهد.  

 را كمى روى هم فشرد و متفكر گفت: لبانش

 كجا بريم؟ جايى مد نظرت هست؟ -

 ن آنكه نگاهش را بگيرد؛ آهسته پاسخ داد. بدو نارون

 تو ماشين خوبه؛ نياز به جايى نيست. -

با زدن چراغ راهنما كنار جاده پارك كرد و همانگونه كه كمربندش را   بختيار

 باز مى كرد؛ گفت:

 هر چى شما بگى. -
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به سمت نارون بر گشت و به او زل زد. نارون از نگاه تيز و بى پرواى    كامال

ذب در جايش تكانى خورد. اصال نمى توانست تاب نگاه كردن به آن  بختيار مع

 دو گوى تاريك را آن هم با برق عجيبش را بياورد.  

 به نظر من اصال كار درستى نيست كه بدون اطالع خانواده ها كارى كنيم.-

 ابروان پر پشت بختيار باال پريد.  يكتاى

تو...بدون خانوادهاي- و  مونم  تصميم  آخرش كه چى؟ من مى  برامون  كه  ى 

 گرفتن...چرا خودمون تصميم نگيريم؟  

 نگاهش را از شيشه كنار بختيار به بيرون فرستاد.  متفكر

 من نمى تونم اين كار رو كنم. هنوز هيچ شناختى ازت ندارم.-

بختيار از حالت عادى كمى بلند تر و خشن تر شد و اين چيزى بود    صداى

 كه براى بختيار هميشه خونسرد كمى عجيب شمرده مى شد.

شناخت؟ ديگه مى خواى چى رو بدونى؟ چرا فكر مى كنى خانواده باعث  -

ميشه من رو بشناسى يا خوشبخت بشى؟ ناراحتى از اينكه من خانواده اى  

؟ ميدام ميگى خانواده،خانواده،خانواده...اگر فكر مى  ندارم آره؟ شرمت ميشه

درست    يهكنى نمى تونى با يه آدم بى خانواده زندگى كنى نيازى به اين حاش

 كردن ها نيست...ميرم...از زندگيت ميرم. 

 نارون رنگ ناباورى به خود گرفت و هل زده لب باز كرد. چشمان
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اينطور نيست؛ اين تفكرات  اين حرفا چه ربطي به بحث ما داره؟ اصال هم  -

با كسى محرم بشم در حالى كه خانوادم   بايد  خودته...به من حق بده؛ چرا 

 اطالعى ندارن، به نظرت خيانت نيست؟ 

 پوزخند بختيار قلبش را زخم كرد.  تيزى

خيانت؟ تو به خودت خيانت مى كنى وقتى قبل از هر چيزى به بقيه فكر  -

رو گردن بزنى؟ گاهى وقتها خودخواهى  مى كنى...تا كى مى خواى احساساتت  

 الزمِ. 

و ترديد مثل موريانه اى گرسنه تمام حرف ها و افكارش را شروع به    شك 

 جويدن كرد. لب به دندان گرفت و با چشمانى مردد از بختيار پرسيد.

 اگر نشه چى؟ اگر به آخرش نرسيم چى؟-

ردى ميشه  حداقلش اين نشدو به آخر نرسيدن بين خودمون مى مونه نه د-

 به جمع خانوادگى قشنگت و نه زخمى از زبون مردم. 

نگاهش را از بختيار گرفت. به نظرش حرف هاى او منطقى به نظر مى   نارون

آمدند اما منطقى كه براى او بى منطقى محسوب ميشد. كمى شقيقه اش را  

 فشرد. نياز به رهايى و فكر كردن داشت. به دور از دغدغه و همه چيز. 

 تو منظورى از محرميت ندارى اما راستش من بايد بيشتر فكر كنم.  ميدونم-

 فردا...تا فردا منتظرت مى مونم.-

مى خواست لبخندى بزند اما آنقدر فكرش درگير بود كه لبانش كِش     نارون

 نمى آمد. نفسش را هوف مانند بيرون فرستاد.
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 من پياده ميشم مى خوام يكم پياده روى كنم.-

 ن داد و از او رو گرفت.سرى تكا بختيار

 بسالمت.-

با    نارون و  آمد  خودش  به  فورا  اما  كرد  مكث  اى  لحظه  او  سرد  لحن  از 

 خداحافظى كوتاهى از جو متشنج ماشين بيرون رفت. 

تا لحظه اى كه نارون از او دور شود همچنان نظاره گر او بود. قد بلند    بختيار

 مى نشست. و هيكل توپر نارون و پوست لطيفش بدجور به دلش 

به افكارش كه كم كم خط قرمز را رد مى كردند؛ زد و دوباره پرتاب    نيشخندى

 شد به سمت و سوى صداى مضطرب دايى جمشيد. 

چنگيز اين همه مدت نتونست هيچ غلطي بكنه؛ پول رو ميدادم به گاو حداقل  -

از رو دختره ى احمق رد ميشد و ما رو از اين آشوب خالص مى كرد...اِع اِع  

ردتيكه بر گشته ميگه هيچ روشى واسه اين دختره ى چموش جواب نميده،  م

 آخه االغ تو مردى؟ اسم خودت هم گذاشتى چنگيز؟ 

بدون آنكه به سمت دايى جمشيدش بچرخد همچنان بيرون را نظاره    بختيار

 گر بود و بى پروا دود سيگار را بيرون مى فرستاد.

 خودم دست به كار ميشم.-

 مردمك هراسان جمشيد را از پشت سرش هم ببيند.توانست لغزش  مى

 الزم نيست؛ مى سپارم به يكى ديگه...خاموش كن اون آشغال رو. -
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پاشنه ى پا چرخيد و سيگار را جلوى جمشيد باال برد و با كف دست    روى

ديگرش خاموش كرد. جمشيد اخمى كرد. بارها و بارها اين حركت سوزناك  

ست اعتراض به عادت هاى بختيار او را ياغى تر  را از او ديده بود اما مى دان

 مى كند. 

اگر يكى ديگه مى تونست گزينه ى بهترى باشه اول از همه انتخابش مى  -

كردى نه اين چنگيزى كه خودش رو يه الماس مى دونه...تصميمم رو گرفتم.  

 كار نا تموم چنگيز رو من تموم مى كنم.

 ٥ فصل

 خانم صورتش را چنگ انداخت و با التماس به محراب خيره شده.   طاهره

قربونت برم مادر؛ بيا برو اون شلوار رو عوض كن..اون شب شانس اورديم حاج  -

 بابات نديد ولى امشب رو ترو به ابوالفضل بيا آبرو دارى كن.

خونسرد موهاى لَختش را شانه كرد و بر خالف هميشه يك دكمه از    محراب

 ا باز گذاشت و همانگونه كه خودش را در آينه بر انداز مى كرد گفت:يقه اش ر 

يه عمر دارم آبرو دارى مى كنم، خسته شدم...بزار ببينم اين بى آبرويى هم  -

 چه طعمى داره كه قرار با يه شلوار لى به وجود بياد. 

 آينه چشم گرفت و به سمت چهره بغ كرده طاهره خانم چرخيد. از

 ..بى آبرويى با لباس داريم اصال؟ مادر من تو بگو.-

 در نگاه مادرش خيره شد و بعد سرى از تاسف تكان داد.  كمى
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خانم كه از موضع خودش كوتاه نيامده بود، لحن و چهره نرم ترى را    طاهره 

 به خودش گرفت. 

گل پسر من؛ دردونه ى مادر...همين يه امشب، به خدا زشته جلو فاميل هاى  -

 آبروى پدرت نيستى به فكر خواهرت باش.شوهر مهديه...به فكر 

 خنده ى ناباورى به سر داد.   محراب

بيام خب چه  - انگار مى خوام لخت  واى مامان يه طورى صحبت مى كنى 

 عيب داره شلوار لى بپوشم و لباسم رو بندازم زير؛ گناهه يا جرم؟ 

خانم لب گزيد و همچنان دنبال محراب با دلشوره در اتاق تاب مى   طاهره

 ره. خو

پسرم تو اين همه سال محبوب و محجوب لباس پوشيدى االن يه شبه تو  -

 اين موقعيت همه چى تغيير كرد؟بخدا من كه روم نميشه.

 كالفه دستى در موهايش كشيد و ريموت ماشينش را چنگ زد.  محراب

واى خدايا؛ يه شلوار لى پوشيدن چيه كه دارى اينقدر بزرگش مى كنى و  -

ى كنى هم اعصاب خودت رو خرد...بسه مادر من. آبرو  هم من رو ناراحت م 

 من و خانواده به شلوار لى من وصل شده؟

 خانم از ناچارى از سر راه محراب كنار رفت.  طاهره

از اونجا ميرم منزل حاج قربان؛ شما رسيدين درِ  - من ميرم شيرينى بخرم 

 منزلشون نرين تا من بيام. 

 خانم گر گرفته به سمت دويد.   طاهره
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آخ خدايا تو تا امشب يه خون نريزى ول نمى كنى. آره مادر؟ خب حداقل  -

 صبر كن حاج محمود بياد همه باهم بريم.

مردمك چشمانش را در حدقه چرخاند و با انگشت اشاره ساعت مچي    محراب 

 اش را نشان طاهره خانم داد. 

شيرينى  مادر من ساعت رو ببين. تا حاج بابا بيا بايد اول بريم اون سر شهر  -

ميرسيم   قربان خب سر سفره  منزل حاج  برگرديم طرف  دوباره  بعد  بخريم 

 ديگه...شلوار من زشته ولى اخر شب رسيدن زشت نيست؟اهلل اكبر.

خانم دستانش را در هم قفل كرده بود. اصال باورش نميشد اين پسركى    طاهره

يرات  كه اينگونه جوالن مى دهد محراب سر به زيرش باشد. اين حجم از تغي

 را نمى توانست باور كند. 

به دور خودش چرخيد و با صداى مهديه كه او را صدا مى زد، از جايش    نگران 

 تكانى خورد و با چهره اى آويزان وارد اتاقش شد.

 چى شده مامان؟  -

 زوركى روى لب هايش نشاند. لبخند

 كنيم.هيچى دخترم تو لباست رو بپوش كه تا حاج بابات اومد فورا حركت -

سوار ماشينش شد و همانگونه كه به سمت قنادى ماشين را روشن    محراب

كرد؛ به اين انديشيد كه چگونه اولين تغيير و خودش بودن از يك شلوار و  

 دكمه ى پيراهن شروع شده است. 

 كه شايد ساده به نظر مى آمد اما براى او اساسى ترين منزله را داشت.    تغييرى
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او باور داشت كه قرار است يكبار زندگى    را روى هم فشرد و پلكى زد.  لبانش

كند و اين زندگى يكباره اليق اين است كه براى دلخوشى خودش هم كه  

 شده است بجنگد؛ حتى اگر لشكر مقابلش خانواده اش باشند.

با حاج    نفسش را  توانست ديدار محراب جديد  بود. اصال نمى  سنگين شده 

ارشان به كتك و دعوا و قهر  بابايش تصور كند. مى دانست؛ شايد آخر سر ك

ختم مى شد اما حداقلش اين كه همه ى اين جدل ها براى دل خودش است  

و ديگر از درون به خاطر خوشى و رضايت بقيه نابود و حسرت زده نخواهد  

 . شد

بزرگ شيرينى را درون  ماشين گذاشت و به سمت منزل حاج قربان پا    پاكت

 روى گاز فشرد.  

ز اولش هم باب ميلش نبود اما از آن جايى كه تصميم  اين خانواده ا   وصلت

هاى حاج محمود هيچوقت مطابق ميل اعضاى خانواده نمى چرخيد؛ وصلت  

 مهديه و اصغر به پا شد. 

در مغزش تاب مى خوردند و او را به گذشته اى نه چندان دور پرتاب    صداهايى

 مى كردند. 

 بود. داد و هوار حاج محمود در ذهنش موج گرفته  صداى

فهمى مردم حرف در  - " نمى  تنت؟مگه دخترى؟  تيشرت صورتى چيه  اين 

ميارن؟ اونوقت رفتى تيشرت صورتى پوشيدى؟ ياهلل اين مايه ننگ رو از تنت  

 "در بيار تا داخل تنت قيچيش نكردم.
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دستانش دور فرمان ماشين پر فشار شد. او زندگيش را در هنجارها و    مشت

بابايش باخته ب ود؛ بدون آنكه بفهمد چگونه در حال شكل  سنت هاى حاج 

 گرفتن است.

را نگه داشت و زل زد به حاج بابا و مهديه و طاهره خانمى كه ميشد   ماشين

 برق اضطراب را از آن فاصله در چشمانش ديد.

عميق كه لجوجانه در سينه اش حبس شده بود را بيرون فرستاد و به    نفسى

 ه شد.پاكت شيرينى چنگ زد و از ماشين پياد 

خانم لبش را گاز گرفت و در دل دعا مى كرد نور مصنوعى چراغ هاى    طاهره

 خيابان براى تيپ جديد تك پسرش قابل روئت نباشد. 

رد نگاه مادرش را گرفت و به محراب دوخت. رنگ از رويش پريد و با    مهديه

 چرخش سريع گردنش به سمت حاج محمود، سر كج كرد. 

ح و بيخيال بود اما همان كه محراب به نزديكشان  حاج محمود ابتدا بى رو   نگاه

آمد و مردمك بيخيالش به شلوار لى يخى او افتاد؛ همه چيز رنگ ديگرى به  

 خود گرفت.

 حيرت سر بلند كرد و نگاهش را به چشمان مصمم مخراب دوخت.   با

لرزيده اش روى هم فشرده شد و اماده ى حمله كلمات بود كه درب    لبان

ن با شتاب باز شد و چهره ى حاج قربان در ميانه ى در نمايان  منزل حاج قربا

 گشت.

 سالم عليكم؛ بفرماييد،بفرماييد داخل. -
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را    قبل نگاه تند و تيزى  قربان بچرخد،  از آنكه حاج محمود به سمت حاج 

حواله ى محراب كرد. از آن نگاه هايى كه مى شد فهميد؛ قرار است بعد از  

 ى بى افتد. جنگ براى خودش بودن. اين مهمانى كذايى چه اتفاق 

يكى يكى وارد شدند و محراب اخر از همه با نفسى عميق به داخل رفت    همه

و با متانت با حاج قربان دست داد. حاج قربان با خوش رويى با او احوال پرسى  

كرد اما همين كه محراب يك قدم از او دور شد از پشت سر نگاهش به تيپ 

 شده او را نگريست.  جديد محراب افتاد و مات

از وقتى يادش مى آمد پسر حاج محمود با يك پيراهن سفيد كه به روى    اخر 

شلوار پارچه اى مى افتاد، در حال ذكر گفتن بود. اما حاال كسى را مى ديد  

كه هيچ جوره به آن پسرك شباهت نداشت، با تاسف سرى تكان داد و زير  

 لب زمزمه كرد. 

 نديده.  استغفراهلل؛ به حق چيزاى-

در سالن پذيرايى به پشتى هاى سفت و سخت سنتى تكيه زده بودند.    همه

 فضاى سنگين سكوت؛ باعث شد محراب معذب در جايش تكانى بخورد.  

هاى همه كم و بيش روى او مى چرخيد و حاج محمود از زور خشم،    نگاه

آن  با  متفاوت  اينگونه  به  از حضورش  لحظه  محراب يك  آمد.  نمى  حرفش 

هن آبى روشن و شلوار لى يخى؛ پشيمان شد. لبانش را از درون گزيد و  پيرا

به اصغرى كه با دهانى نيمه باز و چشمانى متحير او را مى نگريست چشم  

 ى برادر زن؛ پسندى رفت. رهغ
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كشدارى    "خب "قربان با دو دستش محكم روى ران هاى پايش كوبيد و    حاج 

 گفت و به سمت محراب سر كج كرد. 

 ا محراب؟مى بينم كه حسابى فرق كردى. خوبى اق -

لبخند تزينى روى لب نشاند. همينش مانده بود كه گل سر سبد بحث    محراب

 شود و آتش حاج بابايش را شعله ور تر كند.

نكردم؛  - هم  فرقى  واهلل  گذرونيم...نه  مى  خدا  شكر  بله  قربان  حاج  ممنون 

 همونم. 

قسمت دوم جمله اش را با اعتماد به نفس و محكم گفت كه عالوه بر    چنان

اخم پر و پيمانى كه  بر پيشانى حاج محمود نشست؛ دهان حاج قربان هم با  

 يك خنده ى ريز و مصنوعى بسته شد.

كه كم كم داشت رنگ بدى به خود مى گرفت حاج محمود به خودش    جو

صغر باز كرد و با اشاره ى ريزى  امد و سر صحبت را با حاج قربان و پسرش ا

به طاهره خانم براى باز كردن بحث ميان زن ها، سكوت و جو بى ريخت و  

 سرد را پايان دادند. 

متوجه شده بود كه موضع گيرى پدرش به گونه اى است كه اجازه    محراب

 نداد در بحث شركت كند و اين كار حاج بابايش را به نفع خودش مى دانست. 

ى بحث هاى بى فايده و تكرارى و تيكه هاى حاج قربان را  كه حوصله    چرا 

 نداشت.
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درون لبش را شروع به گاز گرفتن هاى ريزى كرد. كه با صداى ظريفى كه    از

 از آن طرف سالن از بين همهمه ها مى آمد سرش را بلند كرد.

 بفرماييد ميوه بر داريد.-

دختر حاج قربانى    به فرد چادر پيچ شده افتاد. مطمئن بود آن همان   نگاهش

او   به  توجه  بى  است.  گرفته  لقمه  برايش  خانم  طاهره  بار  كه چندين  است 

 نگاهش را به ميوه ها دوخت و تشكر زير لبى زمزمه كرد. 

آخر مجلس متوجه نگاه هاى زير زيركى دختر حاج قربان شد و يك دفعه    تا

ز  كه نگاهش را گرفت با ديدن لرزش و سرخ و سفيد شدن دخترك؛ سرى ا

 تاسف تكان داد و به بدشانسى خودش لعن و نفرين فرستاد. 

را در سكوت خوردند اما، غذا به هيچ وجه از گلوى محراب پايين نمى    شام

رفت. مى دانست بعد از اين مهمانى چه جنگ و جدلى در خانه به پا خواهد  

شد. اما او وقتى تصميم به تغيير گرفت همه ى اين جنگ و جدل ها را مى  

 .  دانست

از خداى خودش    به افتادم كه در سلول تاريك و نم كشيده؛  ياد آن روزى 

طلب آبرو كرد. به اين باور بود حال كه حاجتش را گرفته است بايد رسم بنده 

 بودن كه همان انسان بودن است را به جا بياورد. 

گرفته بود به گونه اى باشد كه كارماى زندگى او را مورد هدف قرار    تصميم

 او در واپساى دو رويى و عذاب وجدانش؛ نفس نفس زنان رها كند.   ندهد و

هنگام خداحافظي بى توجه به نگاه پر تمسخر حاج قربان و تيكه هاى تند   به

 و تيزش از آنجا خارج شدند.  
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در طول مسير اضطراب بر روى رج به رج اندام محراب نبض انداخت. نمى    

هر چه نباشد او عليه حاج بابايش    شد منكر نگرانى بازخورد حاج بابايش شد.

 كودتا به پا كرده بود و درون خودش انقالب.

دو همزمان به خانه رسيدند. حاج محمود با صداى نخراشيده ى گاز ماشين    هر

وارد پاركينگ شد و بعد از آن محراب با لبانى فشرده روى هم و عرقى كه 

 كينگ حركت كرد. روى شقيقه اش راه باز كرده بود، نم نمك به داخل پار

محمود را ديد كه از ماشين پياده شده بود و طاهره خانم در حالى كه    حاج

 چادرش روى شانه هايش افتاده بود؛ هراسان سعى در آرام كردن او داشت. 

را محكم روى هم فشرد و با نفس عميقى كه به ريه هايش فرستاد؛    چشمانش

طاهره خانم با جيلينگ  مغزش را پرتاب كرد به صداهاى گذشته. صدايى كه  

 جيلينگ النگوهاى پهنش در چشمان محراب نوجوان به ريتم در آورد. 

هرچى حاج بابات گفت بگو چشم؛ اگر گفت بمير بگو چشم، گفت نمير هم  "

بگو چشم...اون صالحت رو مى خواد پسرم، اه اه اشكات رو پاك كن يه گيتار  

 "برمكه سازِ شيطونه اين همه ناراحتى نداره قربونت 

را باز كرد و به صحنه رو به رويش خيره شد. از ماشين با اطمينان  چشمانش

پياده شد؛ چرا كه مى دانست حال ديگر مسئله ى لباس، رفاقت، گيتار، عالقه 

و هزار و يك حسرت به دل نشسته اش نيست. مسئله چيزى فراتر از گذشته؛ 

 او خودش را، وجودش را؛ از حاج بابايش طلب داشت.

با صداى هوار حاج محمود،    قدم اول را كه به سمت جلو برداشت همزمان 

 چهره نگران مهديه بين آنها دو دو مى زد.
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پسره ى بى حيا؛ اين چه آبرو ريزى بود جلو حاج قربان؟ نونت كم بود؟ آبت  -

كم بود؟ خوشى زده زير دلت كه واسه من جلف بازى در ميارى؟ قصد جون  

 بى همه چيز؟خودم و آبروم رو كردى آره 

پر از حرفش را به چهره ى بر افروخته ى حاج محمود انداخت. او چه بى    نگاه

آبرويى كرده بود كه نه تنها در هيچ دينى گناه محسوب نمي شد و بلكه در  

 هيچ سنتى؛ هنجار شكنى.

خيلي عادى قصد تبلور وجودش را كرده بود. چيزى كه حاج محمود بى    او

 واقعى خودش است.  آبرويى مى خواندش، وجود  

 حاج محمـ.. -

 را با هوار هايش قطع كرد.  حرفش

خفه شو احمق. اين همون پسريه كه من تربيت كردم؟ اين همون محرابيه  -

 كه من بزرگ كردم؟ چرا اينطور شدى پسر؟ چرا؟ 

خودش جرات داد و قدم هاى سنگينش را جلو برد و دست روى شانه هاى    به

بابايش ايستاده بود گذاشت و به آرامى به سمت  طاهره خانم كه بين او و حاج  

 ديگر هٌلش داد.  

او بود و حاج محمودى كه از فرط خشم سينه اش باال و پايين مى شد    حال

 و نفس هاى پر حرارتش پر صدا بيرون مى رفت.

خواست لب باز كند، صداى دردناك كشيده اى كه روى گونه هايش نشسته   تا

 بود در فضاى نيمه تاريك و سرد پاركينگ به اِكو نشست.  
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ناباو"هيع " اوج  در  مهديه  و  از دهانشان خارج شد. محراب  طاهره خانم  رى 

دست روى گونه هايش گذاشت و با غم به زمين خيره شد. حس دون دون  

شدن هاى آتشين چهره اش از برخورد جان دارِ دست حاج محمود بدجور  

 داغ كرده بود.

محود با بغضى به گلو نشسته به پسركى كه كمتر از گل حواله اش نمى   حاج 

كرد خيره شد . سرى تكان داد و با آهى كه سعى مى كرد پشيمانى را از آن  

 خارج كند گفت.

تو كه به دنيا اومدى گفتم بايد اسمش رو بزاريم محراب...چون مثل محراب  -

ستايشى. و  باارزش  محراب  مثل  مقدسى...چون  و  گفت  پاك  احوال  ..ثبت 

 مهراب؟ گفتم نه...محراب. 

 شانه هاى خميده؛ بغض پدرانه اش را فرو خورد.  با

چى برات كم گذاشتم محراب؟ چى كار كه بايد مى كردم و نكردم؟ يه چيزى  -

 بگو؛ يه چيزى كه اين كمر خم شده ام رو صاف كنه...حرف بزن پسـر. 

كنار برد و با نگاه ريزى    سر صاف كرد و دستش را از روى گونه هايش  محراب

كه به مهديه و طاهره خانم غرق در اشك مى انداخت؛ مردمك لرزان عسلى  

 اش را به چهره ى به درد نشسته ى حاج محمود دوخت. 

هميشه دوست داشتم سر بلندت كنم بابا...اما وقتى به خودم اومدم و ديدم  -

كشيدم...ا عقب  كنم،  مى  فدا  رو  خودم  دارم  سربلنديت  چيزى  براى  من  ز 

ساختين كه نبودم...از من چيزى خواستين كه نتونستم باشم...حاج محمود  

  تون اى كاش به من حق انتخاب مى دادى كه مثل حاال بدون در نظر گرفتون
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انتخاب نكنم...انتخاب نكنم كه طورى زندگى كنم كه دوست دارم...من ديگه  

تو دستتون بگيرن    محراب گذشته نيستم كه با تهديد و روضه خونى مغزم رو

تا اون چيزى بشم كه شما مى خواين...پس من چى؟ زندگى من چى؟ اين  

  ارزشش آبروى نمادى ارزشش رو داره كه من زندگى نكنم؟ خوشحالى نكنم؟  

داشته  دوست  رو  من  هم  شما  بابا...ولى  حاج  دارم  دوستتون  داره؟...من  رو 

ن ولى  بودم  كه  هستم...همينطورى  كه  همينطورى  بروز  باشين؛  ذاشتين 

 بدم...بزارين زندگى كنم...بزارين خودم باشم.

محمود چشمانش را محكم روى هم فشرد و با لرزش لبانش تير خالص   حاج

 را زد. 

 تو بدون من هيچى نيستى پسر؛ حتى خودت هم نيستى. -

با حيرت پوزخندى زد و يك قدم عقب رفت، به در ماشينش كه بر   محراب

 تك به تك چهره هايشان انداخت. خورد كرد؛ نگاهش را روى 

 لبخند از مهديه و طاهره خانم چشم گرفت و به حاج محمود دوخت.  با

من ميرم...ميرم تا نشون بدم براى خودم بودن به كسى نياز ندارم...ميرم تا  -

و   از گوشت  پسرتون كه  باعث شد  افته  نمى  زبونتون  از  آبرويى كه  بدونين 

 يرم حاج بابا...چون رفتن بهترين راهه. خونتونه از چشم بى افته...من م

پاركينگ جا    در را در  يك جهت سوار ماشينش شد و چهره بت زده همه 

 گذاشت.

 خانم توى صورتش كوبيد و دنبال ماشين چند قدمى دويد.  طاهره
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 نرو پسرم نرو نصف شبى...نرو جانِ مادرت.-

يمچه اشك  كه ضجه هاى مادرش را مى ديد نتوانست طاقت بياورد و ن  محراب 

 ريزى روى گونه هايش چكيد.  

عقبش كه به پايان رسيد در لحظه آخر نگاهش روى چهره براق حاج    دنده

 محمود كه با ناباورى به رفتن او خيره مانده بود افتاد. 

 را حبس كرد و از خيابان با نهايت سرعت خارج شد.  نفسش

ريه و زارى  محمود لنگ لنگان روى اولين پله نشست و بى توجه به گ  حاج 

 طاهره كه دخترش مهديه؛ سعى در آرام كردنش داشت؛ مطمئن گفت: 

 بر مى گرده زن؛ گريه نكن.-

 را بلند كرد و بر سر طاهره خانم هوار كشيد. صدايش

و - كن...بنزين  تموم  رو  زارى  و  شيون  اين  طاهره  گرده  مى  بر  گفتم  بهت 

ست كى بوده...مى  موجودى كارتش كه تموم بشه؛ مى فهمه زندگيش تا االن د

فهمه اين حرف هاى دو زارى و فلسفيش از سيرى بود نه از فهمش...بر مى  

 گرده طاهره.

با تشويشى كه در ذهنش به حكومت نشسته بود؛ فرمان ماشين را    محراب 

سفت چسبيد. ذهنش را از رد دردناك اولين سيلى حاج بابايش فرارى داد و  

ارت دو ميليون تومانى و يك ماشين  به خودش آمد كه حال قرار است با يك ك

 سوزوكى زندگى اش را چطور بگذراند. 
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لحظه از حرف خودش پشيمان شد. چرا از رفتن حرف زده بود؟ چرا نماند    يك 

خانه و براى خودش بجنگد؟ اصال كجا را داشت اين وقت شب كه باد به غبغه 

 انداخت و از رفتن و نماندن بحث به ميان آورد.  

 روى هم ساييد و با خشم روى فرمان ماشين كوبيد.   هايش را دندان

با دوميليون تومان چقدر مى توانست دوام بياورد آن هم در اين روزگار    اخر 

 پر خرجى كه براى هر قدمى كه بر مى دارى بايد پول بدهى.

لحظه در آن هواى تاريك و منفور شبانه؛ به اين انديشيد براى خودش    آن

 بودن و رهايى از حكومت حاج محمود اول از همه به استقالل مالى نياز دارد. 

كه در اين وانفساى زندگى هيچ هنر و تجربه اى ندارد، خودش است    ديشيدان

با يك مدرك ادبيات دانشگاه آزاد و يك ماشين و كارت عابر بانكى كه رو به  

 زوال است.

را گوشه اى از خيابان پارك كرد و دستانش را جلوى چشمانش گرفت.   ماشين

 تصور نشاند.  او حتى اين دستان را نميشد به بيل و گلنگ زدن به

را مشت كرد و ناخواسته صداى دردمندى كه در مغزش اكو شد را    دستانش

 به گوش سپرد. 

آدمى كه خودش رو عوض كرد تا عوضى ها عوضش نكنن؛ خودش رو پسر  "

كرد تا به طمع دختر بودن؛ واسش طمع نكنن...من از خودم گذشتم از خودم  

 "بودن
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پر افسوسش را بيرون فرستاد. شايد حق با حاج بابايش بود؛ از او چيزى    آه

و مثل يك موجود بى   نداشتى  آنها هيچ موجوديت  بدون  بودند كه  ساخته 

 ارزش  و بى هنر فقط از اكسيژن و پول هاى حاج بابايش تغذيه مى كرد. 

ى  را روى فرمان ماشين گذاشت و به خودش قول داد از اين طغيان يهوي   سرش

درونى اش حتما روزى بنويسد. اين درگيرى هاى دو جهته شايد براى خيلي  

 ها پيش آمده بود و جالب مى شد.  

درد مى كرد اما نه بيشتر از درد اعصابى كه او را به خواب هُل مى    گردنش

 داد. 

                                  

 را تا كرد و درون كتش گذاشت و با سرخوشى لب زد:  برگه

 اين برگه قلبِ منه.  -

عسلى نارون كه ترديد و اشتياق را همزمان در خودش    التهاب به دو گوى   با

 جاى داده بود؛ خيره شد.  

 خندانش را در هياهوى خيابان به جدال سكوتِ بينشان دوخت.   چشمان

قدم بينشان را تمام كرد و دست كشيده نارون را در دستان بزرگش چفت    يك 

آنكه از خمارِ  كرد و باال برد. همانگونه كه خيره به چشماى نارون بود؛ بدون  

 عسليش چشم بگيرد، بوسه اى كوتاه روى دستان او گذاشت.
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لمس لبان داغ بختيار با پوست دستانش؛ ذوق ذوق قلب و روحش را به    حس

راه انداخت. با شرم لب گزيد و همچنان كه دستش درون دستان بختيار بود،  

 با ناز يكباره اى لب زد. 

 بختيار؟-

 درتمند بختيار فشرده شد. بيشتر درون انگشتان ق  دستانش

 جانِ بختيار؟ -

به يكباره بند آمد و از آن همه احساس لب ريز شده ى بختيار كم   نفسش

 مانده بود، جيغ بنفشى به سر دهد.  

او گفته بود جانِ بختيار؛ يعنى او جانِ او بود؟ جان مردى با آن قد و باالى    به

زيبا ترين پژواك عالم    چشمگير و اخالق خاص و صدا...آخ كه صداي او را به

 هم مى توانست تشبيه كند. 

روياى دست يافتنى را بايد چطور شكر گزار مى بود؛وقتى همچنان صداى    اين

 بوم بوم سنگين قلبش از لحن دلبرانه ى بختيار؛ مست شده است. 

با    با دو  آن  به  توجه  بدون  مردم  انداخت.  كوتاهى  نگاه  را  اطرافش  شرم 

 بودند.  مشغوليات خاصشان در گذر 

 زشته تو مردم. -

 عحيب بختيار؛ حرارتش را باال برد. شيطنت

 ميدونى چى مى تونه زشت تر باشه؟ -
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بختيار را نگاه كرد كه او در يك حركت نارون را به آغوش تنومندش    سوالى

 كشيد و پاسخش را به صورت عملى به چهره ى حيرت زده ى نارون داد. 

و    هيكل فشرد  تنگنا  به  محكم  حرارتش  پر  آغوش  در  را  نارون  پُر  نسبتا 

چشمانش را بست و بى توجه به رهگذرانى كه حاال آن دو را نگاه مى كردند 

 و زمزمه به راه انداخته بودند؛ نفس عميقى كشيد.

حيرتش را كنار گذاشت و مردد دستانش را باال برد و آن آغوش تنگ   نارون

 را به تشويق كشيد. 

 سفيد بختيار با آن بوى لعنتى اش را تا مغز و استخوانش بوييد.   پيراهن 

آرام بختيار در آن هياهوى به اوج نشسته قلبشان و نگاه ها و صداهاى    صداى

 رهگذران به گوشش نشست.

 زشت اينه كه بغلت واسم بوى حسرت بده.-

ن  پلك هاى بسته اش به يكباره چهره ى پسركى كه با حسرت به رفت  پشت

زنى با دامن گلدار قرمز ، خيره مانده بود؛ نقش بست كه باعث شد آن بغل  

گِرو   احساس  در آن  را  نفس هايشان  تر كند كه  آنقدر چسبيده  را  شاعرانه 

بزارند و تصوير گذشته اى دور كه از درون جانش به پشت پلك هايش بى  

 اجازه؛ لشكر كشى كرده بود را بهم بزند. 

 د.هايش را روى هم فشر لب

 زشت اينه كه به فكر همه باشى جز من...زشت اينه كه...-
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را خورد و با رد تيزِ دامن قرمزى كه از دستش سر خورد و او را به    حرفش

انزواى حسرت و تنهايى كشاند، از گذشته ها بيرون خزيد وحرفش را با زمزمه  

 اى مرموز و نامفهوم كه بوى پيروزى و عقده مى داد را ادامه داد. 

 االن تو محكومى...محكوم به من. از -

را از آغوش بيرون كشيد. حاال چهره كه نارون بيش از بيش گلگون شده    نارون

 بود. دوست داشت. 

 بريم مى خوام يه چيزى نشونت بدم. -

هر دو سوار لندكروز مشكى بختيار شدند. نارون نفس عميقى كشيد و عطر   

م نشسته بود را عميق  گرم و شيرين بختيار كه درون فضاى ماشين به حك

 بوييد. 

را به شيشه تكيه زد و سعى كرد جوانه ى شك و ترديد را كه از عقلش    سرش 

در حال دستور و رشد كردن است را پس بزند و به اشتياق و ذوق قلبى اش،  

 دلخوش باشد. 

هايش را عميق روى هم فشرد و به آن روز ابرى كه قصد بارانى شدن؛    پلك 

ب به  انديشيد.  اخم هاى چند  نداشت  و  پكر  نيم رخى  با  در حالى كه  ختيار 

كيلويى كيف زهراى سرخوش را گرفت و مثل يك برادر مطيع سوار ماشين  

 شد.

بختيار هرگز او را نديد و يا او هرگز فكرش را نمى كرد دست سرنوشت   شايد

بر حسب اتفاق همان جوان اخمالو را سر راهش قرار دهد؛ اما خودش كه مى  
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ين همهمه ى خبيث عقلى، در دلش چه قند هايى در حال آب  دانست در ا

 شدن است. 

متوجه درگيرى فكرى نارون شد اما ترجيح داد اجازه دهد چند صباحى    بختيار

 در خودش به جست و جو بنشيند.

لبخندى كه هيچ جوره از لبانش كنار نمى رفت به جاده خلوت خيره ماند.  با

 مشيدش در سرش نبض گرفت.صداى منحوس و هميشه طلبكار دايى ج

حق ندارى به اون دختر نزديك بشى بختيار. از هر كى طلب دارى از خودش  "

 "بگير؛ اون دختر مالِ اين حرف ها نيست. 

به صداى اعصاب خرد كن دايى جمشيدش زد و به صداى خودش   پوزخندى

 كه پاسخ قاطع دايى جمشيد را داده بود؛ اجازه سركشى مغزى داد.

كه گفتم من كار نيمه تموم چنگيز رو تموم مى كنم بايد جلوم  همون روزى  "

رو مى گرفتى دايى...االن ديگه خيلي ديره...چون كارِ نيمه تمومِ من داره تموم  

 "ميشه

 را در كنار خيابان پارك كرد و رو به نارون چرخيد. ماشين

نارون در يك جهت با حيرت به سمت بختيار چرخيد و در حالى كه با    سر

 خيابان را نشان مى داد، گفت:  دست

 اينجا؟ اينجا ديگه كجاست؟-

بدون لبخندى و با چهره جدى در حالى كه كمربندش را باز مى كرد،    بختيار

 پاسخ داد. 
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من كه گفتم با من بودن يعنى هر لحظه سوپرايز...پياده شو، خودت متوجه  -

 ميشى.

با تعلل از ماشين پياده شد و منتظر به بختيار كه ماشين را دور مى زد،    نارون

چشم دوخت. بختيار بى توجه به نگاه منتظر او با قدم هايى محكم و پر صالبت  

 جلوى دربِ خانه اى وياليى ايستاد و با سر به نارون اشاره كرد كه جلو بيايد.

 به كنار بختيار رسيد. لبانش را از درون گزيد و با قدم هاى ريزى نارون

 اينجا كجاست؟ -

 به در كليد انداخت و هماهنگونه گفت:  بختيار

 بريم داخل بهت ميگم.-

با ابرويى هايى باال رفته و با لبخندى مصنوعى روى لبانش اجازه داد    نارون

 كه شك و ترديد به سلول به سلول تنش؛ پيشروى كند.

 خب االن بگو. -

با چهره اى مطمئن و    در و  نارون گذاشت  باز كرد و كليد را كف دست  را 

 خونسرد، دل نگرونى نارون را سر و سامان داد.

 نيست نارون؛ مگه به من اعتماد ندارى؟ اين قدر شكاك بودن خوب -

 با سر پاسخ مثبتش را داد.  نارون

 پس بيا داخل و اينقدر هم به همه چيز مشكوك نباش.-
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طبع از لحن دستورى و مطمئن بختيار از مردمك مشكى او چشم دزديد    به

 و با سرى افتاده وارد خانه شد. 

امش بخشى را به  خانه با حوض كوچكى كه كنار باغچه بود فضاى آر   حياط

تصوير كشيد؛ هر چند خاك كف كاشى هاى حياط و باغچه اى فرسوده و بى  

 روح، توى ذوق مى زد. 

 بختيار كار گوشش او را به بازى گرفت: زمزمه

 به خونه مون خوش اومدى. -

 چشم هاى گرد شده به سمت بختيار برگشت و متعجب گفت: با

ت ساده نبود؟ جريان اين خونه  خونمون؟ ولى بختيار مگه قرارمون يه شناخ-

 چيه؟

بى توجه به او دست در جيبش كرد و سيگارى بيرون آورد و رو به    بختيار

 روى باغچه ى خاك خورده ايستاد و سيگار را گوشه ى لبش گذاشت.

اين شناخت ساده،  - اين فكر مى كنم ته  به  و  من آدم مثبت نگرى هستم 

كر نمى كنى؟ مثال اينكه اين  رسيدن ماست؛ مگر نه؟ چرا به چيزاى خوب ف 

عاشق   من  ميدونستى  راستى  گل؟  هاى  بوته  يا  بكاريم  سبزى  رو  باغچه 

 ريحونم؟ بوش،طعمش و استقامتى كه در برابر پژمردگى داره.

فندكش در سكوت حياط به ريتم نشست و پشت بند آن حرف خش    جرقه

 دارى كه با لحن مرموزى به گوش نارون رسيد.

 متنفرم.  از آدم هاى بدبين-
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نفس حبس شده اش را لرزان بيرون فرستاد و سرى تكان داد. حق با    نارون

بختيار بود اين روز ها بيش از اندازه به هر چيز و كسى شك مى كرد و طبل  

 بدبينى را در مغز و روحش به صدا در مى آورد.  

گزيد و به بختيارى كه متفكر به باغچه ى قديمى خيره بود؛ نگاهى انداخت    لب

 و با صداى آرامى گفت:

 بريم داخل خونه رو ببينيم؟ -

به سختى نگاهش را از باغچه گرفت و جلوتر از نارون به راه افتاد. با    بختيار

دستى كه سيگار را بين دو انگشتش گرفته بود، به سمت پله هاى ورودى  

 اشاره زد. 

 دو طرف پله ها بشن گلدون هاى گل؛ از اون رنگى پنگى هاش.-

ى پله هاى بدون گلدان خيره ماند و صداى زنانه اى كه در سرش  رو  نگاهش

 بانگ مى زد. 

بختيار گور به گور شده؛ باز اين گلدون رو شكوندى؟ اسير شدم از دست  -"

 "تو و شيطنت هات

تكان داد و از آخرين پله هم باال رفت و قفل در را با دستانى كه عجيب   سرى

مى لرزيد باز كرد. دو لنگه در را گشود و با ديدن فضاى خفه و بوى نا و گرد  

را   و غبار به جا نشسته ى داخل خانه، شروع به سرفه كرد و سيگار نصفه 

 عقب راند.  بهبيرون پرت كرد و با دست ديگرش؛ غبار به جا نشسته را 

 اش كه تمام شد سرش را باال گرفت و به رو به رو دوخت.   سرفه
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 كم تصاوير و صداها در رج به رج بدنش به بازى در آمد.   كم

 "بختيار بابا خوش اومدى، بيا بغلم ببينم"

توجه به بغض مزاحمى كه پشت پلك هايش بود؛ قدمى جلو رفت. سرش    بى

رايى بزرگ و سنتى با شيشه هاى كار  را چرخاند و نگاهش را به سالن پذي 

 شده ى رنگى دوخت.

بچه اى با خنده از جلويش دويد و به سمت سالن جهش كرد. خودش را    پسر

 درون آغوش مردى انداخت و كاغذ مچاله شده اى را جلويش گرفت.

 "ببين بابا چى كشيدم؟ من، تو و مامان...سه تايى رفتيم پارك.قشنگه؟"

را از سالن پذيرايى گرفت و بدون آنكه نگاهش را به نارون بى اندازد؛   نگاهش

 جلوتر رفت و وسط سالن ايستاد. 

اينجا ميشه سالن پذيرايمون نارون، با يه دست مبل راحتى و يه دست هم  -

 سلطنتى.

 با ابرويى باال رفته سر تا سر خانه را ديد مى زد. نارون

 و با ماليمت گفت:به سمت آشپزخانه سر كج كرد   بختيار

خونه ى قديميه ولى آشپزخونه اش رو داخلى كردم كه راحت باشى...تو هم -

 شاغلى و هم من، نظرت چيه ناهار رو تو درست كنى و شام رو من؟ 

 از فانتزى هاى بختيار روى لبان نارون نقش بست.   لبخندى

در يك جهت به سمت نارون حركت كرد و او را از پشت به آغوش    بختيار

 كشيد كه نفس نارون را در سينه اش جا گذاشت. 
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 به اون اتاق نگاه كن، گوشه ى راهرو. -

مخمور بختيار او را با حواسى پرت به سمت اتاق گوشه ى راهرو جمع    زمزمه

 كرد.

 اونجا ميشه اتاق خوابمون...اتاق من و تو.مشترك.-

ز درون گزيد  گر گرفته خودش را از آغوش او بيرون فرستاد و لبانش را ا  نارون

 و آهسته و با ناز گفت:

 ان شااهلل.-

 يك قدم از او دور شد و با دو ابرويى كه با اطمينان باال رفته بود گفت.   بختيار

 قطعا كه انشاهلل. -

خنده ى ريزى به لب نشاند و با شوق نگاهش را در چشمان به خون    نارون

 نشسته ى بختيار دوخت.

 چقدر چشمات قرمزه.-

د. نارون از چشمان به خون نشسته اش حرف زده بود در حالى  پلكى ز   بختيار

 كه از خونابه ى دلش  بى خبر بود. 

 به خاطر گرد و خاكِ اينجاست.-

با    صداى را از جيبش در آورد و  از جا. موبايل  زنگ موبايل نارون هر دو را 

ديدن نام دنيا بر روى صفحه موبايلش؛ نا خواسته لبخند پت و پهنى به لب  

 . نشاند
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 را وصل كرد كه صداى شاد و سر حال دنيا در گوشش نواخته شد. تماس

 سالم خانم روانشناسِ كم پيدا، كجايى تو؟-

با ببخشيدى رو به بختيارى كه با كنجكاوى او را مى نگريست، به سمت    نارون

 ديگر سالن رفت.

عليك سالم مامان خانم؛ حالِ خودت و پسملت چطوره؟ يعنى واقعا دو ماه  -

 ديگه مى بينمش؟ 

 سرخوشانه ى دنيا از آن طرف خط پخش شد. صداى

 هم من خوبم و هم پسملم؛ نمياى پِسملم رو ببينى؟-

 ا چشمانى از حدقه در آمده هيع كشدارى به سر داد. ب نارون

نميشه؛  - باورم  نداشتى؟ خداى  وقت  ديگه  ماه  دو  زايمان كردى؟ مگه  واى 

 عجب پسمله عجولى. كدوم بيمارستانى؟ االن جلدى اومدم. 

 واى نارْوَن تو كه بيشتر از من ذوق كردى دوست جانم. -

انرژى مضاعف شده اى با ذوق  كه خاتمه يافت رو به بختيار چرخيد و با    تماس

 گفت: 

واى بختيار دوستم باالخره زايمان كرد، بعد از اين همه  سال...من بايد برم  -

 پيشش، عيب كه نداره؟

پى    نگاه در  حواسش  اما  بود  نارون  ى  زده  هيجان  ى  چهره  به  رو  بختيار 

 خاطراتى دور در حال پرسه زدن بود.



 

413 
 

 "ختيار هم زياديه من ديگه نمى خوام بچه دار بشم؛ همين ب"

در سرش پر رنگ شد و مثل يك آونگ بى موقع با لحن آشنايى در    صدايى

 حافظه اش نشست. 

بختيار زياديه؟ زن تو چت شده؟ يعنى بختيار نبايد يه هم بازى داشته باشه؟  "

 "ما نبايد چندتا مونس و همخوار داشته باشيم؟

 خودش آمد و با صداى خفه اى گفت: به

بسالمتى؛ برو ولى مراقب خودت باش...نمى تونم برسونمت، چون...چون يكم  -

 اينجا كار دارم. 

كه از خوشحالى زياد اصال متوجه حال گرفته و لحن درمانده ى بختيار   نارون

نشده بود، با شوق خداحافظى كرد و به سمت بيمارستانى كه دنيا در آنجا  

 كرده بود، روانه شد. زايمان 

يك دور به دور خودش چرخيد؛ دقيقا مثل قديم، مثل كودكى كه فكر    بختيار

مى كرد اگر مثل پنكه سقفى به دور خودش بچرخد؛ آن هرُى ريختن دل چه  

 حس خوبى را برايش درست مى كند.

جايش ايستاد. تصاوير برايش تار شدند و همچنان در و ديوار خانه باال و    سر

 كنان به سرگيجه اش اضافه مى كردند. پايين

بار پشت سر هم پلك زد تا ديدش بهتر شود. نگاهش ميخ زن خشمگين    چند

گوشه سالن شد كه با هوار بر سر مردى با موهاى جوگندمى؛ قصد جنجال  

 داشت. 
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 "من اين بچه رو نمى خوام؛ بايد بندازيمش وگرنه طالق مى گيرم."

م به صورت زن كوبيد ولى هيچ كتكى چاره باال گرفته بود، مرد با خش  بحث

 ساز تصميم و زبان او نشد.  

نا مفهوم پر از خشمى كه با نفرت از دهان زن بيرون مى زد را نمى    كلمات

 توانست درك كند.  

چشمانش لرزيد و دست روى قلبش گذاشت. دهانش باز ماند و در طلب   مرد

 اكسيژن خفه شده، چشمانش گشاد شد. 

آمد و در حالى كه سينه اش را فشار مى داد؛ با مردمك مشكى  زمين فرو    روى

 و درشتش به بختيار غمگين گوشه ى سالن زل زد.  

مى كرد لبخند بزند و بگويد حالم خوب است. اما نتوانست. بى نفسى    سعى

 مجال نداد كه لب تر كند و چيزى بگويد.

 ترسيده گفت:آخرين تصوير از او لبانى خشكيده كه به سختى رو به پسرك    و

 بخـ..تي.. -

اسمى كه هرگز كامل نشد تا به او بفهماند آخرين صدا زدن هاى دمِ مرگ    و

 با لحنى كه بوى عزرائيل مى دهد مى تواند چطورى باشد.  

جيغ زن همچنان درون سرش سورتمه مى كشيد. او حتى مى توانست    صداى

 صداى ترسيده ى جنين جمع شده ى درون شكم زن را به خوبى بشنود.  
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رو آمد و بى توجه به قطره اشكى كه پس از سالها قصد  روى زمين ف   بختيار

فروپاشى داشت، چشمانش را بست و مشت به غم نشسته اش را با نفرت روى  

 زمين كوبيد.

 با دست گلى نسبتا بزرگ وارد اتاق خصوصى دنيا شد. نارون

 سالم بر مامان دنيا؛ حال و احوال؟ -

در آنها نهفته بود؛ با نيمچه   سر بلند كرد و با چشمانى كه شوق و اشتياق  دنيا

 لبخند دردناكى به ناروَن چشم انداخت. 

 سالم به روى ماهت، بد نيستم عزيزم. -

 مهربانى دست روى گونه ى دنيا كشيد و بوسه اى روى پيشانى اش نشاند. با

 درد ندارى؟ -

با ناچارى پلك روى هم فشرد و سرش را به نشونه ى تاييد آهسته تكان   دنيا

 داد. 

 ي بخدا؛ ولى مى ارزه نارون، مى ارزه.خيل-

نياز    لبخند از چندين سال مداوا و نذر و  بعد  پر درد دنيا به دلش نشست. 

باالخره به خواسته قلبيشان رسيده بودند حق داشت اينگونه با درد بگويد مى  

 ارزد.  

 خدا براتون حفظش كنه...سعيد كجاست بهش تبريك بگم؟ -

 خورد و بيخيال پاسخ داد.  با آخ ريزى تكان كوتاهى دنيا
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نميدونم نفهميدم چى شد زد بيرون...من كه انقدر حالم بد بود نفهميدم چى  -

 به چيه.

 روى صندلى كنار او نشست و با دل نگرانى گفت: نارون

 آخ الهى قربونت برم، بچه رو ببينى همه اين دردا دود ميشه ميره هوا. -

با شوق سر تكان داد و لبخند دندان نمايي زد كه در اتاق باز شد و چهره    دنيا

 سعيد در ميان در نمايان شد.

به احترامش از جا بلند شد و سالم كرد اما او انگار اصال نارون را نديد    نارون

 و صدايش را نشنيد. در سكوت حض به چهره ى خوشحال دنيا خيره ماند.  

ن  نگاه لبان  سوال دار دنيا بين  از روى  ارون و سعيد در چرخش بود. لبخند 

نارون كنار رفت. او اين حال را مى شناخت. اين وضع آشفته و چشمان به  

 خون نشسته اى كه مژوان خيسى او را احاطه كرده اند. 

در سينه ى نارون ايستاد و نگاه هراسانش را به چهره ى متعجب دنيا    نفس

 دوخت كه گفت:

 بهت سالم كرد ها.چى شده سعيد؟ نارون -

كه انگار با اين حرف دنيا تلنگرى خورده بود تكان كوچكى خورد و با    سعيد

 شرم دستى به سر صاف و كچلش كشيد.

 شرمنده، حال شما نارون خانم؟ -
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آرام زير لب زمزمه كرد كه سعيد بى توجه به او محكم پلك   "خوبمى"  نارون

شانه هاى خميده سر پايين   هايش را روى هم فشرد و با درد، در حالى كه با

 انداخته بود گفت: 

 دنيا.-

 كه انگار فهميده بود، اتفاق بدى افتاده است رنگ چهره اش مضطرب شد.   دنيا

 سعيد چيشده؟ بچه ام طوريش شده؟ آره؟ حرف بزن سعـيد.-

نگاه ملتمسش را به نارون دوخت و لبانش را از درون گزيد؛ سپس با    سعيد

 نفس عميقى رو به چهره ى حيران دنيا چرخيد و تير خالص را شليك كرد. 

 پسرمون مُرد. -

ناباور پلكى زد و بى اختيار اشك ها روى گونه هايش روان شدند. با صداى    دنيا

 متعجب و لرزانى ، بريده بريده لب زد. 

 ميگـ..سعيد؟چـ..چى -

دستى كالفه به چهره ى خسته و درمانده اش كشيد و آه پر از درد و    سعيد

 غمگينش را بيرون فرستاد.

در حالى كه سعى مى كرد اشك را از چشمش دور كند به سمت دنيا    نارون

او، جيغ   بيهوش شدن  با  اما  بگيرد  آغوش  در  را  او  و مى خواست سر  رفت 

 به سعيد كرد. كوتاهى به سر داد و با داد رو 

 برو پرستار رو خبر كن، دنيا غش كرده. -
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غم دستان دنيا را به دست گرفت و حال كه چشمان بسته ى دنيا و درد    با

چهره اش را ديد؛ اجازه داد كه اشك هايش روان سازد و به جاى دنيا هم  

 گريه كند. از اشتياق حسرتى كه تا انتهاى رسيدن ها جا زد. 

                                  

سر خورده ى محراب رو به در وياليى بزرگ ميخ شده بود. در دو راهى    نگاه

بدى قرار گرفته بود. نه مى توانست به عقب باز گردد و به كسى پناه ببرد و  

نه زنگ در را بزند و بگويد حق با شماست، من بدون شما نمى توانم موجودى  

 روى اين زمين باشم و زندگى كنم. 

اد و منزجر از بوى عرق و حس خستگى دستش را با درد بيرون فرست  آهش

را باال برد و به سمت زنگ خانه نزديك كرد كه صداى ماليم و قاطع مردى  

 در سرش به دوران چرخيد. 

از آدم هايى كه هر لحظه زندگيشون رو با صحنه تاتر اشتباه مى گيرن بايد  "

خودش از  كه  اى  پوسته  زير  خوره  مى  ِقل  واقعيشون  خودِ  ون  بترسى..چون 

 "نيست

را با درماندگى بيرون فرستاد و دستش را عقب كشيد و مردد بين    نفسش

رفتن و ماندن بود كه در حياط بى هوا باز شد و چهره غمگين طاهره خانم با  

 زنبيل خريد رو به رويش نمايان شد. 

به محراب نگاه كرد و با چهره خوشحالش؛ لب و دندان از چادر رها كرد    شكه

 اورى كه بوى شوق مى داد، گفت:و با لبخند ناب
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الهى كه درد و بالت بخوره تو سر دشمنامون كه زندگيمون رو چشم زدن؛  -

 خوش برگشتى پسرم...بيا عزيز مادر بيا داخل. بيا فدات شم. 

 سرش را پايين انداخت.   محراب

 سالم مامان، چرا شما ميرين خريد؛ دو روز نبودما. -

 ا زور به داخل كشاند.خانم دست محراب را كشيد و ب  طاهره

سالم به روى ماهِت؛ گفتم برم يه هوايى بخورم، تو كه نبودى داشتم خفه  -

زور كنم؟..خديا   رو  تو  بايد  اين سنم  با  بيا داخل ديگه من  به خدا.  ميشدم 

 شكرت. 

حالى كه دستانش توسط طاهره خانم كشيده مى شد از سنگفرش هاى    در

 حياط عبور كردند و وارد خانه شدند.  

 حبس شده اش را بيرون فرستاده و با چهره ى ناچارش، به داخل رفت.  نفس

 مهديه بيا ببين كى اومده؛ بيا محراب مادر برگشته.-

سراسيمه از اتاقش به بيرون آمد و چشمان مشكى اش را به عسل هاى    مهديه

به غم نشسته ى محراب دوخت. با لبخند دندان نمايى خودش را به آغوش  

 كرد. محراب پرتاب 

 سالم داداش خوش برگشتى.-

سالم و تشكر زير لبى اش را به گوش رساند كه نگاهش در نگاه سردِ   محراب

 حاج محمود گره خورد. 

 "تو بدون من هيچى نيستى پسر؛ حتى خودت هم نيستى"
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هاى حاج محمود پتكى شدند در جان و روحش. هميشه رد حقيقت   حرف

روى تن آدم زخم مى زند و محراب از حقيقتى كه نگاه پيروزمندانه ى حاج  

 محمود بر جانش زخم مى كرد، فرارى بود.

 سالم حاج بابا.-

محمود سرى تكان داد و بدون پاسخ به او گذر كرد كه باعث شد اخم    حاج 

هم برود و مهديه لب بگزد. محراب پوزخند آشكارى زد  هاى طاهره خانم در  

 و دستى در موهاى چرب شده اش كشيد.

 من ميرم حمام. -

خانم كه ابرو باال انداخته بود؛ لبخندى زد كه چشمان مشكى اش را    طاهره

 ريزتر كرد. 

 آره برو هم يه دوشى بگير هم يه چرتى بزن تا من واست تنقالت بيارم.-

 شاكى وار به محراب نگاه انداخت. لب برچيد و   مهديه

 ايش داداش، مى بينى چقدر پسر دوسته؟-

لبخند زوركى روى لب نشاند و با چشمكى به مهديه از كنار آن دو    محراب 

 گذشت و خودش را درون حمام انداخت. 

پر حرارت آب كه روى تنش مى نشست، حس رهايى و سبك شدن    قطرات

را باال كشيد و همانگونه با دو دستانش  را به وجودش تزريق كرد. آب بينى اش  

صورتش را زير دوش آب پنهان كرده بود با نفسى حبس شده به اين انديشيد  
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  از كه ماندن در خانه اى كه حكومتش به دست حاج باباست يعنى پذيرش سرب

 شدنِ بى چون و چرا. 

را با حرص كنار زد و نفس عميقى كشيد. شير آب را بست و از حمام    دستانش

 خارج شد كه طاهره خانم جلوى راهش را با يك ليوان شربت گرفت.

 بيا بخور پسرم.-

ناراحت طاهره خانم را رصد    ليوان  نگاه مضطرب و  با تيزبينى  و  را برداشت 

دارد. ابرويى    كرد. حس مى كرد اين پا و آن پا كردن طاهره خانم هدف خاصى

 باال انداخت و مردد گفت: 

 چيزى شده مامان؟ -

را    طاهره بعد آهسته سرش  و  را ديد زد  نگرانى اطراف  با  و  خانم لب گزيد 

 نزديك محراب گرفت.

فدات بشم حاح بابات پيغام داده واست مى ترسم بگم باز قهر كنى برى...بگم  -

 قهر نمى كنى؟ 

د و قبل از آنكه محتويات آن را سر بكشد،  نيشخند زد و ليوان را باال بر  محراب

 لب زد. 

 بگو قهر نمى كنم.-

 خانم كه انگار منتظر همين دلگرمى بود، فورا گفت:  طاهره

حاج بابات گفته آخرهفته ميريم واست خواستگارى دختر حاج قربان؛ خواهر  -

 شوهر مهديه...اگر قبول نكنى نه خبرى از پول تو جيبى هست و نه ماشين. 
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نكه تكانى بخورد؛ با خونسردى ليوان را تا ته سر كشيد و ليوان خالى  آ  بدون

 شده را توى بشقاب در دست طاهره خانم گذاشت و با لبخندى سر تكان داد. 

 باشه قبوله. بريم خواستگارى. -

از    خنده و  به لب نشاند  ى ريزى به چهره ى مبهوت شده ى طاهره خانم 

اتاقش رفت.   به نظرش اين خواستگارى تنبيه كنارش گذر كرد و به داخل 

خوبى نبود، حداقل فقط به خاطر پوشش و دو روز دور ماندن از خانه برايش  

 زيادى مى كرد. پوزخندى زد و روى تختش ولو شد.

به اطرافش چشم دوخت و از ماشين پياده شد. كيسه هاى خريد را در    مردد 

در پوسيده ى رو  دو دستش گرفت و با اطمينان آنها را جلوى خانه گلنگى و 

 به رويش گذاشت و زنگ در را فشرد.  

لوتى گرانه و لخ لخ دمپايى هايى كه روى زمين كشيده ميشد،    "كيه"  صداى

 انتظار را برايش به همراه داشت.  

آلود ستايش رو به رويش نقش   در باز شد و چهره طلبكار و اخم  با شتاب 

 م هايش را زدود. بست. با ديدن محراب چشمان سبز رنگش برقى زد و اخ

 اِعه تويى؟ سالم چيشده؟ واستا بينم اين پالستيكا چيه؟ -

 گلويش را صاف كرد و با سر به پالستيك ها اشاره زد. محراب

 سالم اومدم حالليت بطلبم.-

خريد    نگاه هاى  روى كيسه  به  محراب  غمزده ى  نگاه  از  ستايش  مشكوك 

 نشست. چشم گرد كرد و گفت:
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 با مواد غذايى؟ -

 كالفه محراب از بينى اش خارج شد. نفس

 چه عيب داره؟  -

دست به كمر زد و همانگونه كه كوچه خلوت را از نظر مى گذراند،    ستايش

 لب روى هم فشرد.

ها رفتن مدرسه، بيا داخل، بيا داخل تا آبروى   شانس اورديم اون جغله مِقله-

 نداشتمون بيشتر از اين نرفته؛ با اين ماشين ضايعه ات. 

با شانه هايى كه از سنگينى كيسه هاى خريد خميده شده بود، پا به    محراب

 داخل حياط خانه گذاشت. 

هاى خريد را گوشه ى ديوار پليتى و رنگ پريده گذاشت و بدون آنكه    كيسه

به ستايش مشكوك شده خيره    نگاهش تا دور خانه بچرخاند جدى  را دور 

 ماند.

 باز كرد و جدى گفت: دهان

 ديگه نرو دزدى.-

 به تمسخر لبش را پايين كشيد. ستايش

 اِه نه بابا، ديگه چى؟ اونوقت تو نونمون رو ميدى؟ -

 دست در جيب كرد و كارتى را به او داد.  محراب
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دكتر روانشناسه؛ دختر عموم معرفت شد كه اين آدرس و شماره مطب يه  -

به عنوان منشى اونجا استخدام بشى...مى تونى در كنارش درست رو هم تموم  

 كنى. 

نوشته هاى كارت را خواند و با ابرويى باال رفته، كارت را درون جيبش   ستايش

 گذاشت. سر بلند كرد و به چهره ى محراب؛ چشم دوخت.

 كن ادا جنتلمن ها رو در بيارى واسه من. تو آدم خوبى هستى ولى سعى ن-

كالفه دستى در موهاى پر پشتش كشيد و همانگونه كه چپ چپ    محراب

 ستايش را مى نگريست گفت:

اى بابا چرا مى خواى از هر كارى يه چيزى در بيارى؟ من ادا در نميارم،  -

خودمم...بد كردم كه كمكت مى كنم؟ نكنه باز مى خواى بگى به كمك بقيه  

 تياج ندارى؟ اح

لب برچيد و يك قدم به او نزديك شد و با چشمان ريز شده به سبزىِ    محراب 

 مردمك ستايش زل زد، و با لحن ماليمى گفت:

اگر كمك من رو رد كنى ديگه حق ندارى...حق ندارى كه از زمين و زمان  -

گله كنى و كسى رو مقصر بدونى...اگر كمكم رو قبول نكنى ديگه حق ندارى  

 زندگى كردن فكر كنى...حق ندارى ناله كنى و از خدا كمك بخواى.   به خوب

نفس    سرش بود؛  نزديكى صورت ستايش  در  كه  رخى  نيم  با  و  كرد  را كج 

 عميقى را از هوا بلعيد و دوباره رويش را به سمت ستايش برگرداند. 
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خودت باش. اين لباس هاى پسرونه رو بكن و بنداز دور. اونطورى كه دوست  -

اس بپوش و به شغلى كه برات پيدا كردم خودت رو وقف بده و فراموش  دارى لب

كنم   نمى  ترحم  كردى...من  مى  مردم  جيب  تو  دست  روزگارى  روزى  كن 

 ستايش، كمكت مى كنم كه خودتت رو پيدا كنى، همين. 

كه حس كرد فاصله شان بيش از حد كم است، يك قدم عقب رفت    ستايش

رزشى كه سعى مى كرد درون صدايش  و بى توجه به حرف هاى محراب با ل

 پنهان كند، با ترديد گفت: 

 تـ..و تو؛ قرار نيست ديگه ببينمت آره؟  -

را از چشمان پر حرف محراب گرفت. نيمچه پوزخندى روى لبان   پاسخش

 لرزانش نشست.

برو بسالمت،  - پولدار. هر جا ميرى؛  تو تنها آدم حسابى زندگيم بودى بچه 

 كاش...اى كاش من..هوف. حاللى...اى 

با اشتياق    محراب نگاه سبزى كه درون صورتش  تا  انداخت  را پايين  سرش 

 غمگينى در حال دو دو زدن است را نبيند.

آن نگاه و حالت ها را مى شناخت؛ دقيقا نگاهى كه در مردمك ناباور و پر    او

 بيند.از احساس ستاره به ياد داشت؛ االن مى توانست در رگه هاى چمنى او ب

 عقب عقب رفت و همانگونه كه دست در جيب داشت، آرام گفت: آهسته

دستاش  - واسه  كلنگ  و  مشقش...بيل  و  درس  سر  بشينِ  بگو  داداشت  به 

 سنگينه...خودت هم سعى كن كه زندگى كنى...واسه خودت...خداحافظ.
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در كه خورد و صداى ناهنجارش؛ چشم بست و از آنجا خارج شد. سر باال    به

 به آسمان نگاهش رادوخت و نفس پر دردش را بيرون فرستاد.  گرفت و

پلك آرامى زد كه باعث شد قطرات اشك به روى چهره اش لشكر    ستايش

كشى كنند. نگاه اشكى اش را به نايلون خريد مقابلش دوخت. زير پايش خالى  

 شد و بى حس روى زمين در مقابل كيسه هاى خريد زانو زد. 

 نصفه و نيمه ماند را با حسرت زير لب زمزمه كرد.  كه با اى كاش ها حرفى

 اى كاش طورى ديگه با هم آشنا ميشديم.-

با    لب با نفسى عميق خياالت دخترانه اش را پس زد و كف حياط  گزيد و 

 حسرتى كه او را در آغوش 

 كشيده بود؛ دراز كشيد.  

                                      

كرد    محراب كج  محل  مسجد  سمت  به  خانه  از  قبل  را  ديدن راهش  با  و 

موتورهاى پارك شده جلوى مسجد؛ فهميد كه امروز يكشنبه است. يكشنبه  

هايى كه حاج فتح اهلل كالس احكام برگزار مى كرد. كمى منتظر ماند تا كالس  

تمام شود و شاگردانش بيرون بزنند؛ چرا كه خوب مى دانست مجتبى هميشه 

مى خواست؛ دوباره با  ى خدا به حاج فتح اهلل چسبيده است و او اصال دلش ن

او رو به رو شود و با اخم و تيكه هاى تند و تيزش؛ روى اعصاب نداشته اش  

 راه برود. 
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در افكار پوچ و موج دارش در حال باال و پايين بود كه عده اى جوان از    مدتى

در مسجد بيرون زدند و در حالى كه باهم گپ و خنده داشتند هر كدام به  

 .مقصد خودشان روانه شدند

را كه در بين جمعيت نديد حدس مى زد او هيچ جوره قصد دل كندن    مجتبى

از حاج فتح اهلل را ندارد. لبانش را از حرص روى هم فشرد و از ماشين پياد  

 شد. 

كه قصد ورود به مسجد را كرد؛ حاج فتح اهلل و مجتبى ى مزاحم در    همانگونه

كنارش، از مسجد خارج شدند. ابتدا نگاه مجتبى به او افتاد و با پوزخندى نگاه  

 پر نفرتش را حواله محراب كرد.

 سالم عليكم آقا محراب، خوبى الحمداهلل؟ حاج محمود و اهل منزل چطورن؟ -

 ى كه او را خطاب قرار داده بود، لبخندى زد.رو به حاج فتح اهلل ا  محراب

 سالم از ماست. همه خوبيم شكر خدا...يه عرضى داشتم خدمتتون.-

فتح اهلل سرى تكان داد و نزديك محراب شد و او را با خود به گوشه اى   حاج

كشاند. مجتبى با تحقير به سر تا پاى متفاوت محراب خيره ماند. از اولش هم  

وصله ى ناجورى هست كه نه به حاج فتح اهلل مى خورد  مى دانست اين پسر  

 و نه حاج محمود. 

كرد خودش را بيخيال نشان دهد اما چشمان متعجب و سر تكان دادن    سعى

 هاى حاج فتح اهلل او را كنجكاو كرد.  
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آنها دور شد تا بيش از اين شاهد آن پسرك كافر و صورت پر از عالمت    از

 سوال حاج فتح اهلل نباشد.

در؛ رزهاى    رابمح باز شدن  به محض  گل ها را جلوى صورتش گرفت كه 

رنگى جلوى ديد طاهره خانم باشد. در كه باز شد؛ صداى متعجب طاهره خانم  

 هم بلند شد. 

 بسم اهلل؛ خيره مادر.-

 بين انبوه گل سرش را بيرون آورد.  از

طور  سالم بر بهترين مادر دنيا، گفتم قبل از خواستگارى تمرين كنم كه چ-

 گل رو بدم به عروس؛ البته اگر عروس خانم بياد پيشواز خواستگارش. 

بغل    بعد را در  به خنديدن كرد و گل ها  اتمام حرفش غش غش شروع  از 

 طاهره خانم گذاشت. 

 عليك سالم؛ يه حرفايى مى زنى تو هم. -

 باال انداخت و مشكوك از سكوت خانه به طرف طاهره خانم چرخيد. شانه

 اهل خونه كجان؟-

 خانم به طرف آشپزخانه رفت.   طاهره

هاى  - گل  عجب  پسرم،  نكنه  درد  دستت  بيرونن؛  بابا  حاج  و  مهديه 

قشنگى...خودت گلى...راستى...حاج بابا فردا شب ميره در حجره حاج قربان  

يون بذاره؛ ميدونم دلت با اين وصلت رضا نيست  كه قضيه خواستگارى رو در م

 اما به خدا كه دختر پاك و نجيبيه.
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 يخچال را باز كرد و حرصى گفت:   در

چرا حضورى؟ با يه تلفن نمى تونه به حاج قربان قرار و مدار بزاره؟ دختر  -

 شاه پريون كه نيست.

 خانم لب گزيد و سرى از تاسف تكان داد.   طاهره

حضورى خبر بده بهتره؛ حاج قربان هم حضورى مهديه رو  حاج بابات ميگه  -

 خواستگارى كرد.احترام بايد دو طرفه باشه.

دهان كجى كرد و طاهره خانم را چپ چپ نگريست و پوزخندى به    محراب 

احترامى كه فقط براى مردم به وجود مى آمد زد و با حرص از آشپزخانه خارج  

 شد.

                                      

سمت جا كفشى رفت و كفش هاى مشكى و پاشنه پنج پاورچين به    پاورچين

سانتى اش را خارج كرد؛ كه صداى مهناز خانمى كه مى دانست احتمالن با  

 دستى بغل كرده و ابرويى باال پريده او را مى نگريست، به عقب چرخيد.

 كجا خانم خانوما؟ اين روزا رفت و آمدت مشكوك شده. -

اف كرد و به مهناز خانم چشم  ى مصنوعى روى لب نشاند و كمر ص  خنده

 دوخت.  

 شب بر مى گردم. -

 خانم به شوخى دهان كجى كرد و دستانش را دو طرفش رها كرد.  مهناز

 چشمم روشن نكنه شب مى خواستى بيرون بمونى. -
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را روى دوشش انداخت و در حالى كه كفش هايش را به پا مى كرد،    كيفش

 با چهره ى ناچارى گفت:

 اِه مامان گير نده؛ كارى ندارى؟ من رفتم؛خداحافظ.-

تا پاسخ مهناز خانم را بشنود و با شتاب از خانه بيرون زد و ماشين را از    نماند

خوانده    "خودمان"  پاركينگ در آورد و به سمت خانه وياليى كه بختيار خانه

 بودش؛ به راه افتاد.

نگاهش   با وارد خانه شد.  و  كرد  پارك  خانه  بيرون  را  ماشين  عميق  نفسى 

 چرخيد و روى باغچه ى خشكيده و بى روح نشست.

 "باغچه رو سبزى بكاريم يا بوته هاى گل؟"

تكان داد و وارد خانه شد. روسرى را به ضرب از سر خارج كرد و همانگونه    سرى

نگاه تيزش را دور تا دور خانه مى چرخاند، شروع به باز كردن دكمه هاى  كه 

 مانتويش كرد. 

از وسايل كهنه و قديمى خانه به روى در رو به رويش دوخته شد.    نگاهش

آخرين دكمه را هم باز كرد و همانگونه كه او را از تن خارج مى كرد به در  

 نزديك شد.  

ت و با دست ديگرش دسته در را كه بر  را در آورد و روى دستش انداخ  مانتو

خالف تنه ى پوسيده ى درب؛ نو و براق بود، پايين كشيد. صداى ناهنجار  

بار   پريد. چند  باال  ابروانش  يكتاى  نشست.  خانه  در سكوت  فلزى  دسته ى 

لب پايينى    رد،دسته را باال و پايين كردو وقتى از قفل بودن در اطمينان پيدا ك

 عقب چرخيد.  اش را جلو داد و به  
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و روسرى را روى مبل زوار در رفته ى قرمز رنگ انداخت و به سمت    مانتو

و   از مواد غذايى  انبوهى  با  باز كرد  را كه  تند كرد. در يخچال  پا  آشپزخانه 

 تنقالت مواجه شد. لبانش را از خوشى روى هم فشرد و به سراغ فريز رفت.  

بختيار پيامكى تايپ مى كرد،  سبزى را بار گذاشت و همانگونه كه براى  قرمه

 به كابينت تكيه زد.

 "شام منتظرتم. خونمون"

به دانه ى    لبخندى باال گرفت و به جست و جوى آشپزخانه دانه  زد و سر 

 كابينت ها را باز كرد و دوباره بست، كه اكثرا خالى بودند. 

به كمر زد و نوك انگشتش را روى تلويزيون كشيد و جلوى چشمش    دستى

گرفت. از تميزى اش لبانش را پايين كشيد و سر تكان داد. روى كاناپه دراز  

نگونه كه به سقف ترك خورده زل مى زد، سوزشى در پلكش  ولو شد و هما

 نشست كه باعث شد؛ چشم ببندد و كم كم چرتى بى موقع را در آغوش بكشد. 

دسته در را كشيد و وارد خانه شد كه بوى تيزِ قرمه سبزى تا انتهايى    بختيار

با لذت   با نفس عميقى بو را  ترين سلول بويايى اش نشست. چشم بست و 

 بلعيد.

پرده    اب همان چشم هاى بسته سكانس هاى مرموز و عذاب آور گذشته به 

 نمايش در آمدند. 

 "مامان من دلم قرمه سبزى مى خواد؛ چرا درست نمى كنى؟"

 لب گزيد و با اخم در چهره اش توپيد. زن



 

432 
 

هـيس زشته ما خونه داييت مهمانيم نميشه كه بگيم چى درست كنن چى  "

 "نكنن

 آمده زن خيره مانده بود، لب بر چيد.كه به شكم بر همانگونه

 "ولى مامان خودت گفتى قراره اينجا زندگى كنيم"

باز كرد و به زمان حال بر گشت. دستى در موهايش كشيد و كت را از    چشم

 تنش خارج كرد و با نوك انگشت روى دوش انداخت. 

شته  روزها بيش از اندازه به گذشته ها پرتاب مى شد هر چند از نظر او گذ  اين

اى كه مثل يك ساعت قبل برايش تازگى دارد و همانگونه نفسش را در سينه 

اسمش   توانست  نمى  منجمد،  را  هايش  رگ  در  خون  و  كند  مى  خفه 

 باشد."گذشته"

خستگى كت را روى مبل تك نفره پرتاب كرد و خودش هم روى آن نشست    با

ت در جيب به  و به پشتى مبل تكيه زد. پا روى پا انداخت و همانگونه كه دس

دنبال سيگار و فندكش مى گشت نگاهش را به نارون غرق در خواب دوخته  

 بود. 

را روى لب گذاشت و بدون آنكه روشنش كنند، با فندك درون دستش   سيگار

 شروع به بازى كرد. 

به سمت زانوهايش خم شد تا چهره ى نارون را بهتر ببيند. مژه هاى   كمى

جسته و دماغ نسبتا بزرگى كه با آن لبان  مشكى پيچ خورده و گونه هايى بر

 قلوه اى تركيب جالبى شده بود.
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باال انداخت و ناخواسته، دست دراز كرد و با پشت دست به روى گونه    ابرويى 

و گوشه ى لب   آمد  پايين  آرام  آرام  نارون دست كشيد. دستانش  نرم  هاى 

همانگونه كه به  نارون ثابت ماند. سيگار بين لبش را با دهان جا به جا كرد و  

پژواك    رش لبان رژ خورده ى او زل زده بود، صداى دايى جمشيدش در س 

 شد.

 "انتقام هيچ و پوچت رو از خوشبختى بقيه نگير"

حس سوزش و درد دور انگشتانش، تكانى خورد و به نارونى كه با شيطنت    با

 انگشتش را گاز گرفته بود نگاه انداخت. 

 خنده ى ريزى روى لب نشاند و روى جايش نشست.  نارون

 مى بينم كه داشتى من رو ديد مى زدى.-

نفسش را بيرون فرستاد و در حالى كه به چشمان شيطون نارون خيره    بختيار

انگشتى كه گاز گرفته بود را به لب نزديك كرد و بوسه اى به رد دندان  شد؛  

 هاى نارون نشاند و با چشمكى گفت:

 ديد نمي زدم، لمست مى كرد.  -

مات مانده بود و با حس داغ سوزن سوزن شدن كف دستانش؛ گر گرفته    نارون

 نگاهش را دزديد و به سمت آشپزخانه رفت و همانگونه گفت:

 ين تر شد؛ اگر گفتى چى پختم؟ پس جرمت سنگ-

دوباره تكيه اش را به مبل زد و قبل از آنكه سيگار را روشن كند مثل    بختيار

 خودِ نارون با صداى بلند پاسخ داد:
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 اگر جواب بدم جايزه داره؟ -

برنج را توى ديس كشيد و دماغش را از بوى يكباره ى سيگار كه در    نارون

 خانه پيچيده بود، جمع كرد. 

 اگر حدست درست باشه آره.-

پك سومش را بيرون فرستاد و از جايش بلند شد و همانگونه كه به    بختيار

 سمت آشپزخانه قدم بر مى داشت گفت:

 اگر غلط گفتم تنبيه داره؟ -

 خنده اى كرد و قبل از آنكه سر قابلمه خورشت را بردارد، گفت: نارون

 آره؛ اونم تنبيه بدنى.-

لبخندى زد و درحالى كه گوشه لبش را گاز مى گرفت؛    ناخواسته نيم   بختيار

 وارد آشپزخانه شد و با جديت پاسخ داد: 

 خورشت كرفس؟-

با اخم هايى در هم رفته؛  "نچ نچ"  نارون و  قابلمه را برداشت  ى كرد و سر 

 طلبكار گفت:

حاال من مشامم پره نمى فهمم؛ تو كه از بيرون اومدى بايد دقيقا بوى قرمه  -

 شخيص بدى؛ مى خواستم جايزه بهت يه خبر خوب بدم.سبزى رو ت

باال    بختيار را  اش  بينى  آب  و  كرد  در سينگ ظرفشويى خاموش  را  سيگار 

كشيد و با يك دست در جيب، با دست ديگرش دو دكمه اول پيرهن سفيدش  

 را باز كرد. پشت سر نارون ايستاد و دو دستانش را در جيب فرو برد.  
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 كنار گوش نارون زمزمه كرد. خم كرد و از پشت سر سر

 هميشه خبرا پيشِ من دست اولن؛ ترجيحم تنبيه هست اونم از نوع بدنيش. -

 شانه اش را يه ضرب به باال تكان داد تا سر بختيار عقب برود.   نارون

گرد كرد و با چشم و ابرو به او اشاره زد كه كنار برود. بختيار لبخندى    عقب

 رفت و روى صندلى نشست.  زد و با چشمان براقش عقب عقب

 ظرف خورشت را روى ميز گذاشت و جلوى بختيار نشست. نارون

 خب؟ خبرم چى بود؟ جناب دسته اول. -

همانگونه كه با لبخند به او خيره شده بود، بوى تند و ترش قرمه سبزى    بختيار

 را با يك نفس عميق به بينى فرستاد و گفت:

 آخر هفته افتتاحيه است. -

در رفته ى نارون؛ نشان مى داد كه در حدسش موفق بوده است.  زوار    قيافه

 نيشخندى زد و همانگونه كه درون بشقاب نارون برنج مى كشيد، گفت: 

حاال خودت رو ناراحت نكن، بيا فكر كنيم كه من نميدونستم. از اول شروع  -

 كنيم؟ 

 چشمانش را در حدقه چرخاند و به او دهن كجى كرد.  مردمك 

 نكرده، لياقتت همون تنبيه بدنيه. الزم -

قاشق اول را باال برد و قبل از آنكه به دهان بگذارد با نگاه مرموزى،    بختيار

 مخمور گفت:



 

436 
 

 من خشن دوست دارم. -

دو سمت لبانش را پايين كشيد و از باال به او نگاه چپى انداخت و چيزى    نارون

 نگفت. 

حوصله ظرف ها را با كمك    را در سكوت و آرامش خورده شد و نارون با  شام

 بختيار جمع كرد. 

 نمى خواد بشورى فردا يكى مياد اينجا رو تميز مى كنه.-

 بى توجه به حرف او آب را باز كرد و همانگونه گفت: نارون

 مگه خودم چالغم. پس بگو چرا اينجا اينقدر تر و تميزه. -

 به پهلويش ايستاد و همانگونه كه به چهره اش خيره شد؛ آب را بست.   بختيار

 گفتم نمى خواد بشورى؛ لج نكن. -

دست نارون را در دست گرفت و با دست ديگر نوازشش كرد و جدى    سپس

 گفت: 

 دستات خراب ميشه.-

آب دهان خشك شده اش را فرو فرستاد و با يك نگاه به ظرف هاى    نارون

نگاه يك  و  لحظه   انباشته  يك  كرد؛  مى  نوازش  را  دستانش  كه  بختيار  به 

احساس خالى بودن و رهايى كرد. حس مى كرد اين لمسِ دستانِ بختيار و 

اين نزديكى و اين حضور؛ همه و همه يك خواب است، يا شايد يك توهمى  

 قديم در يك روز ابرى در دلش جوانه زده بود.  ازكه 
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تراف كند كه بختيار هزار برابر از  آرامى روى هم گشود، مى توانست اع  پلك 

او سر تر است. لب گزيد و با تكان دادن سر؛ دستش را از دستان او بيرون  

 كشيد. 

سمت خارج از آشپزخانه پا تند كرد كه از پشت در حجم آغوش خوش    به

بوى بختيار قفل شد. با چشم هاى از حدقه در آمده صامت به جلويش خيره  

 ت گوش زد و سرش را نزديكش برد.شد. بختيار موهايش را پش

 پس تنبيه ام چى ميشه؟-

از حصار داغى كه او را احاطه كرده بود، تكانى خورد اما هيچ تغييرى    نارون

 ايجاد نشد. ناچار با صدايى كه سعى مى كرد نلرزد گفت:

 بخشيدمت؛ تنبيه اى در كار نيست.-

د. سرش را در  بختيار محكم تر شد كه نفس نارون را در جا حبس كر  آغوش 

موهاى رنگ شده ى او فرو برد و عميق بو كشيد. بوى ماليم شامپو و نرمى  

تارهاى موى نارون او را مشتاق تر كرد. لمس زنانه هاى نارون در آغوش تنگ  

 و داغش؛ عرق سرد و ناخواسته اى را روى تيغه كمرش نشاند.

ى بزند،  را به سمت گوش نارون برد و همانگونه كه مى خواست حرف   سرش

 سعى كرد لب هايش ماليم به الله ى گوش او بخورد. 

 چه بخشش بى موقعى.-
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مى دانست بيش از اين چشمانش از حدقه بيرون نمى زند. شانه هايش    نارون

را باال داد و سعى كرد از حصار آغوش او بيرون بيايد. با اضطرابى كه از عقلش  

 در حال سر ريز بود، گفت: 

 ى ساده...اَهه اينقدر نچسب بهم. نكن...گفتى يه آشناي-

از آنكه عقب بكشد لبخندى زد و با لحن و صداى مخمور شده اش، پاهاى    قبل

 نارون را شل كرد. 

 مى ترسى؟ -

لبانش را به دندان گرفت و دست روى دستان پهن و رگ دارِ او گذاشت    نارون

 و با فشارى سعى كرد كه آنها را از روى شكمش كنار بزند.  

رسم، چسبيدى اون پشت معلوم نيست چه خبره...بختيار تروخدا  آره مى ت-

 ولم كن؛ دارى اذيتم مى كنى.

ى ريز بختيار را كه از پشت سرش شنيد از دلهره و اضطرابش كم شد.   خنده

خودش را لعنت كرد كه چگونه آن صدا با آن لحن و ريز خنده هايش؛ چهار  

 پايه هاى عقلش را تق و لق كرد. 

 چه خبره اينجا، جاى من بودى تكون نمى خوردى.  آخ اگر بدونى -

جيغ پر حرصى به سر داد و با آرنجش محكم به پهلوى بختيار كوبيد   نارون

كه باعث شد به سرعت او را رها كند و قهقه هاى مردانه اش را با سرى باال  

 رفته در فضاى ساكت خانه به سر دهد. 
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ه لبش را گزيد و با چشمان  حرص و اضطراب آشكار نارون لذت مى برد. گوش  از

 براقش به او خير شد.

 نمى خواستم اذيتت كنم نارون.  -

تر شد و بى توجه به نفس نفس زدن هاى نارون، يك تار پريشان روى    نزديك 

 پيشانى اش را كنار زد و با لحن دلجويانه و صداى آرامى گفت:

 ببخشيد.-

 لبخندى روى لبش زد و ناباور گفت: نارون

 هيچوقت فكر نمى كردم اينقدر متواضع باشى. بهت نمياد.-

 ابرويى باال انداخت.  بختيار

 من دلم خيلي نازكه؛ البته فقط برا تو. -

نارون كم كم كِش آمد و به لبخند ذوق دارى تبديل شد. موهايش را    لبان

پشت گوش انداخت و از مردى كه بيش از اندازه صفت هاى دلبرانه از خود  

 بروز مى داد، گذشت.

 .من بايد بر گردم خونه، شب شده؛ مامانم نگران ميشه-

 به بختيار كرد و مانتويش را به تن كرد و دكمه ها را بست. پشت

 مامانت؟  -

به عقب چرخيد و روسرى اش را به سر انداخت و با ابرويى باال رفته و    نارون

 لبانى كه مشكوك وار جلو داده بود، پاسخ داد. 
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از جيك و پوكم خبر دارى، اين لحن سوالى چى ميگه اين وسط؟  - تو كه 

 ن اون اتاقِ كه درش قفله چيه؟راستى جريا

بختيار در يك جهت به دنباله ى حرف نارون به سمت راهرويى كه منتهى    نگاه

به در قفل شده بود؛ ميخ شد. كمى سرش را كج كرد و با چشمانى ريز شده  

به پسر بچه اى كه با دو دستانش زن سياهپوش را سفت چسبيده بود تا او را  

بود و    اندهدو پايش را محكم روى قالي چسب  با خودش نبرد؛ خيره شد.پسرك

 هق هق كنان داد مى زد. 

خونه  " خودمون  نميام.  جمشيد  دايى  خونه  من  خونمونه؛  اينجا  نميام؛  من 

 "داريم. من نميام 

حرصى سر جايش ايستاد و كمرش را صاف كرد و به ديوار پشت سرش    زن

راه از  و  اى كشيد  تازه  نفس  روى شكمش  با دستى  و  داد  و    تكيه  التماس 

 ماليمت وارد. 

قربونت برم مادر؛ ببين من حامله ام، دست بزن. اگر اذيتم كنى خواهر يا  "

 "برادرت مى ميره. تو دوست دارى كه بميره ها؟

 اشكى پسرك متعجب شد و هراسان سرش را به معناى نه تكان داد.  نگاه

ميشه   پس لج نكن و بيا بريم خونه دايى جمشيد؛ اگر لج كنى من حالم بد"

 "و خواهر يا برادرت مى ميره؛ باشه گل پسرم؟

را عقب برد و به نارونى كه با لبان نيمه باز و چشمانى خيره او را نگاه    سرش

 مى كرد، چشم دوخت.
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 چـ..چى پرسيدى؟-

يك قدم ناباور عقب رفت و با دقت سر تاپاى بختيار را از نظر گذراند.    نارون

ست خودش را لعن و نفرين كند و جلوى  لبش را از درون گزيد. دلش مى خوا 

 آينه سر خودش هوار بكشد. 

نفهميده بود. چگونه نفهميده بود كه با هر تيكه از از خاطرات بختيار    چگونه

ماتم مى زند و علت قرمزى چشمانش؛ گذشته و خاطراتش است. كف دستان  

 عرق كرده اش را روى مانتو كشيد و با لحن ماليمى گفت:

 قرمز شده.  بختيار، چشمان -

در    بختيار و دستى  داد  تكان  تند  تند  را  و سرش  فرستاد  بيرون  را  نفسش 

 موهاى آشفته اش كه چند تار سفيد در آن ها خودنمايى مى كرد؛ كشيد.

در جيب برد و با خونسردى سيگارى بيرون كشيد و به سرعت آتش   دست

 زد. 

 حتما حساسيت دارم.-

طبيعى برگشته بود به سيگار بين    نارون از چشمان سرخش كه به حالت  نگاه

تا نوك زبانش مى   تر كرد و بى توجه به كلماتى كه  لبش دوخته شد. لب 

 آمدند و بر مى گشتند؛ به سمت در رفت.

پشت سرش همراه شد. نارون كفش هايش را به پا كرد و در حالى كه    بختيار

ه  كيف روى دوشش انداخت؛ به سمت او چرخيد و به عنوان خداحافظي گون
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هايى كه با ته ريش هايش زبر شده بود را آرام بوسيد و به سرعت خداحافظى  

 هل هلكى را به چشمان برق زده ى بختيار؛ نشاند.

را محكم درون مشت    دو ايستاد. دسته كيف  اراده  بى  و  رفت  پايين  را  پله 

دستش فشرد و در يك جهت به سمت بختيار كه نيم رخش را سمت او گرفته 

 رش پك مى زد، چرخيد.بود و به سيگا 

اش فشرده شد و به يكباره واژه ها از جاى جاى بدن به نوك زبانش    سينه

 چيده شد.  

 چيزى هست كه تو رو اذيت مى كنه؟-

نارون چرخيد.    سيگار به سمت  به يك جهت  بختيار خشك شد.  لبان  بين 

چشمانش برق چند لحظه پيش را از دست داده بود و جايش را به سرماى  

يكباره اى داد.سيگار را با نفرت توى حياط پرتاب كرد و بدون آنكه نگاهش را  

؛ سر  باال  زاز چهره ى نگران و پر سوال نارون بردارد؛ يك پله را پايين آمد و ا 

 خم كرد و با همان نگاه خيره اش، خش دار لب زد. 

 آره و نمى خوام راجعش حرف بزنم. -

در سينه نارون حبس شد. آنگونه ايستادن و نگاه كردن بختيار حس    نفس

خفقان و ترس را به او القا مى كرد. طاقت نياورد و نگاهش را دزديد و به نوك  

 پايش خيره شد و زمزمه وار گفت:

 چشمات حساسيت نيست؛ درده...خداحافظ.  پس سرخى -
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از بختيار و آن حجم منفى اى كه يكباره او را احاطه كرده بود،    به سرعت 

 گذشت و از خانه خارج شد.  

فكش را با نفرت تكان داد و با لبانى كه با خشم و حرص باريك شده    بختيار

 بود، به عقب چرخيد.

 اشاره زد كه به داخل بيايد. با لبخند او را نگاه مى كرد و با دست  پدرش 

 "بيا داخل پسرِ بابا"

بابا، پسر بابا؛ تلو تلو خوران در سرش پيچيد. او درد داشت. نارون راست   پسر

مى گفت. گذشته اش درون چشمانش به درد مى نشست و مانند خارِ تند و 

تيزى چشمانش را كور مى كرد و به خون مى نشاند. درد او هرگز قديمى نمى  

و به او    ييدهر ثانيه از زخم هاى كهنه اش عفونت هاى چركين مى روشد و  

 ياد آور مى شد كه اين زخم ها هيچوقت خوب نخواهند شد. 

فرمان ماشين را محكم گرفته بود و با فكر به رو به رويش خيره شد. به   نارون

ياد حس سرد و ترسناك دقايق پيش كه مى افتاد در تنش زمستان به پا مى  

 جوم يكباره ى نفرت را نمى توانست درك كند.شد. آن ه

دايى    نفس از  كه  زمانى  آورد  ياد  به  و  فرستاد  ماننده  هوف  را  عميقش 

جمشيدش حرف ميزد چگونه كلماتش بوى خشم و حرص مى گرفتند. هر  

چه كه بود؛ او را مقصر آن احساس بد نمى دانست؛ شايد هر چه كه بود و  

 ى كرد. نيست، به دايى جمشيدش ربط پيدا م 
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اى از خشك شدن گلويش به سر داد و نفس عميقى كشيد. بوى چوپ    سرفه

و رايحه اى گرم و شيرين به سلول هاى بويايى اش نفوذ كرد. متعجب كمى  

 سرش را پايين آورد و خودش را بو كشيد. لبخندى زد و سرى تكان داد. 

ش تا  بختيار را گرفته بود. به هر كجا كه دست مى گذاشت رد خوشبوي  بوى

 ساعتها حكم فرمانى مى كرد.  

لحظه به خودش قول داد، آن ريشه ى نفرت را پيدا كند و خودش از    همان

مرد   آن  بسازد.  برايش  را  كينه  از  دور  به  و  نو  زندگى  يك  و  بياورد  در  جا 

 جنتلمن، لياقتش را داشت. 

                                 

ن ايستادن  خانم چشمانش گشاد شده بود و با زانوهايى كه ديگر توا  طاهره 

نداشت؛ رو به روى محراب با كمرى خميده ايستاد. سينه اش از ترس و تعجب  

باال و پايين مى شد و مردمك مشكى اش فقط آن حجم قهوه اى رنگ را مى  

 ديد.

سر باال گرفت و به چشمان مصمم محراب خيره ماند. به خودش آمد و    ناباور

 با صداى لرزانش درون خانه هوار كشيد.

اج محمود؛ نپوش لباسِ بيرونت رو...مى خواى برى واسه تك پسرت  نپوش ح-

خواستگارى؟بيا و اين تك پسرت رو ببين كه داره قلب من رو از جا در مياره.  

 بيا اينجا حاج محمود.

باعث شد محراب    طاهره بود،  بلند كرده  را  بود صدايش  بار  اولين  خانم كه 

رت از اتاقش بيرون بزند و نگران  متعجب ابرويى باال بى اندازد و مهديه با حي
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به او و معركه اى كه محراب درون آن حجم قهوه اى رنگ جاى داده بود،  

 لب زد.  ده،خيره بماند. آب دهانش را قورت داد و با همان چشمان گرد ش

 داداش، اين چـ..چيه؟-

سر تكان داد و به سمت مهديه چرخاند كه پشت بند آن حاج محمود    محراب

م از اتاق بيرون آمد و لب باز كرد تا به طاهره خانم تشر بزند كه  با اخم و خش

 نگاهش به محراب افتاد و اخم هايش نم نمك باز شدند. 

معناى داد و هوار هاى طاهره خانم و جسم خشك شده ى مهديه را مى    حال

فهميد. نگاهش را از قد رعناى محراب به آن چمدان قهوه اى رنگ دوخت. به  

 ن به آتش نشسته اش، به  عسل محراب خيره شد.يكباره با چشما

چشمم روشن؛ شال و كاله كردى. آخه بچه يه جو عقل تو اون كله نخوديت  -

 هست؟ كجا مى خواى برى؟ كجا رو دارى كه برى؟  

محكم دسته ى چمدانش را فشرد كه صداى طاهره خانم رو به حاج    محراب

 محمود دوباره بلند شد.

محمود، ببين اين پسر رو...مى خواد بره. تو چشماش زل بزن تا  ببينش حاج  -

بفهمى اين كله نخودى بار خودش رو بسته و داره رو من و تو چشم مى بنده 

نتيجه  از  اينم  بفرما  آره؟  براش؟  خواستگارى  برى  خواى  مى  ميره.  و 

قراره    ى خواستگارى زوركيت...برو برو ببينم بدون داماد چه مجلس خواستگار

 .بشه

محمود لبش را روى هم فشرد و اخم هايش را بغل كرد و رو به چهره    حاج

 ى سرخ شده و حرصِ طاهره خانم، فرياد كشيد.
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 ساكت شو زن. -

 هراسان نگاهش را بين آن دو مى چرخاند. مهديه

داداش قربونت برم، اين چمدون رو بزار تو اتاقت بيا باهم حرف بزنيم. ببين -

 االن فشارش مى افته.مامان چقدر پسر دوسته، 

آنكه شوخى اش را با لحن غمگين و درمانده بيان كرده بود؛ اما محراب فقط    با

 يك لبخند زوركى به غم نشسته اى تحويلش داد. 

اين پدر و پسر كمر به قتل من بستن. خدا اين چه بدبختى بود سر من آوار  -

ط بگيره؛ چرا  شد. خب آخه محمود ميگه نمى خوام، نمى خواد اينقدر از تو خ 

 اينقدر اين بچه رو اذيت مى كنى.

 لبخند دندان نماى ناباورى زد و رو به طاهره خانم گفت:  محراب

مامان؟ االن موقعى اين حرفاست؟ االن؟ فكر نمى كنى يكم دير شده واسه  -

اين حرفا؟ اون موقع كه تو گوشم مى خوندى به حرف حاج بابات گوش كن، 

 وقع ها اين تفكرات رو نداشتى. چى شد يهو؟ هرچى ميگه بگو چشم؛ اون م

خانم ديگر طاقت نياورد و شروع به گريه كرد. محراب غمگين سرش    طاهره

 را به طرف حاج محمود چرخوند. 

حاج بابا؛ من دارم ميرم. چند هفته اى رو با اردوى جهادى مسجد مى گذرونم  -

گردم خونه. چه  بعد از اون هم يه كارى مى كنم ولى نگران نباشيد، بر نمى  

معنى ميده كسى نون و نمكتون رو بخوره كه دستوراتتون رو اجرا نمى كنه،  

 مگه نه؟  
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 پســر. -

 داد حاج محمود محكم سر جايش نگه داشت.   صداى

محمود چند قدم جلو آمد و رو به رويش قرار گرفت. تفاوت قد زياد آن    حاج

 ند.دو باعث شد كه محراب كمى سرش را به سمت پايين كج ك

تو بر مى گردى، مثل همين چند روز پيش. آشفته و پشيمون. اون موقع  -

 ديگه هيچ راهى ندارى.

پوزخندى زد و دست در جيبش كرد و با دست ديگر دستان گوشت    محراب 

درون   را  اش  بانكى  كارت  و  ريموت  و  در دست گرفت  را  بابايش  آلود حاج 

 دستان حاج محمود گذاشت.

گردم كه خودتون بياين دنبالم. حاضرم عين يه سگ    حاج بابا؛ زمانى بر مى-

گوشه خيابون بو بگيرم و زوزه بكشم ولى بهتون ثابت كنم، بدون شما هم مى  

 تونم زنده بمونم. من خودم رو بدون شما ثابت مى كنم.

حاج محمود را مشت كرد. چشم از چشمان به خون نشسته ى حاج    دست

 محمود گرفت و از كنار آنها گذاشت. 

 خداحافظ. -

جيغ طاهره خانم و گريه ى مهديه باعث شد، حاج محمود به چرخد و    صداى

متحير به دستانش كه ريموت و كارت بانكى بود؛ خيره بماند. نيمچه اميدى 

كه او و محراب را بهم وصل مى كرد؛ حال درون دستان مشت شده اش جا  

 گرفته بود.
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 به بازويش چنگى زد. طاهره

 چرا ساكت شدى؟ يه كارى بكن مرد،  -

كوبش در باعث شد،طاهره خانم بازوى او را رها كند و دوان دوان با    صداى

چادر گلدارى كه بر عكس به سر مى كرد، پشت سر محراب شروع به دويدن  

 كند. 

 به خاطر من. محراب به خاطر مادرت برگرد. -

در حالى سعى مى كرد بغض صدايش را پس بزند، سر جايش ايستاد    محراب 

 گوشه چشم؛ نيم نگاهى به نفس نفس زدن طاهره خانم انداخت. و از 

مادر شما تاج سرى اما...اما تو به خاطر من چيكار كردى؟ همه عمرم من به  -

خاطر تو و حاج محمود و آبروى مسخره اش كوتاه اومدم. ديگه خاطرى نمونده  

 كه كوتاهى من رو بخواد. شما هم اينقدر خودت رو اذيت نكن، برو داخل.

خانم با هق هقش ناباور روى زانو نشست و همانگونه كه با چشمان   طاهره

 اشكى اش به قد و باالى محراب خيره مانده بود، ناليد. 

مى دونستم يه روز خودت رو مى ريزى بيرون؛ واى بر من، واى بر ما...خدايا  -

 پسرم رو به خودت مى سپارم. 

با چمدان قهوه اى رنگش،    محراب از خانه  و  را كوبيد  با نفس سنگينى در 

 خارج شد و به سمت مسجد محل با پاى پياده عزم رفتن كرد.

را    حاج  لنگان روى مبل خودش  و لنگ  قلبش گذاشت  محمود دست روى 

 رساند و با صدايى كه از ته چاه بيرون مى آمد، گفت:
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 اهلل. مهديه يه آب قند درست كن بيار دختر؛ ي-

با فين فين به دنبال قند،   مهديه هراسان به سمت آشپزخانه پا تند كرد و 

 كابينت را زير و رو كرد. 

چرخ هاى چمدان قهوه اى رنگش روى زمين آسفالت شده، سكوت    صداى

كوچه را مى شكاند. سر ظهر بود و كوچه خلوت. يا همه سر سفره ى ناهار  

بودند و يا در حال چرت روزانه، عده اى هم سر كار اما محراب، با سر باال رفته  

و چمدانى در دست؛ تنها به سمت جاده اى كه منتهى به خودش ميشد؛ در  

 حال قدم زدن بود. 

خودش تعجب مى كرد كه چگونه توانسته بود آنقدر رها شود كه قيد محيط    از

گرم و پر از امنيت خانواده و پول تو جيبى و ماشين مدل بااليش را بزند و با  

نمى   بردارد كه خودش هم  گام  به سمتى  ترين حالت ممكن  پوچ  و  خالى 

 دانست، چه نتيجه اى برايش خواهد داشت. 

اين را مى دانست؛  فشارى كه باعث شد به چنين تغييرى چنگ بى اندازد،    اام

هاى طاهره خانم    "بگو چشم"ديگر او را تسليم حاج بابا و ابرو باال انداختن و 

 نخواهد كرد. 

مسجد مينى بوسى ايستاده بود و حاج فتح اهلل و ديگر داوطب هاى    جلوى

 اردوى جهادى،در حال سوار شدن بودند. 

يش ايستاد و به عقب چرخيد. به گذشته؛ به خانه؛ به زندگى بيست و  جا  سر

چندى كه براى دل بقيه و دل خودش از وسط دو نصف شد. به عقب چرخيد  

 و  همه ى خاطرات خوب و بدش را همان جا، در پشت سرش ؛ جا گذاشت. 
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عميق كشيد و دسته چمدان را محكم فشرد و با قدم هاى محكم به    نفسى

شتاق حاج فتح اهلل قدم برداشت. سالمى كرد و بى حوصله سوار  سمت نگاه م

 مينى بوس شد.  

يكى از صندلى هاى روكش قرمز نشست. و سرش را به سمت پنجره    روى

تكيه داد. حاج فتح اهلل كه وارد مينى بوس شد؛ در هاى مينى بوس هم بسته 

ارش ايستاد  شدند. قبل از آنكه راننده ماشين را روشن كند، حاج فتح اهلل كن

 . دو با دست، پشتى صندلى را براى تعادل خودش گرفت و رو به جمع كر

بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين. سالم عليكم خدمت همه ى شما پسرا  -

و  برادراى خوبم. انشاهلل كه با كمك شما و نيت خير خواهانه و قلب پاكتون  

رسيد. به لطف خدا كه تجربه  به داد مردم نيازمند، روستاى سفيد آباد خواهيم  

اجر همتون با آقا   دانه،خوبى باشه واسه كنار هم بودنمون و اين كار خداپسن

انشاهلل صحيح و سالمت   بفرستين كه  يه صلوات محمدى پسند  امام زمان. 

 برسيم به اين مقصد طاليى. 

صداى بلند صلوات و نشستن حاج فتح اهلل روى صندلى، محراب خودش را    با

 د و با چشم چرخاندن و نديدن مجتبى، به درستى كارش ايمان آورد. بغل كر

كه گذشت، هندزفرى را درون گوشش هايش گذاشت و آهنگى از گرشا    كمى

رضايى را پلى كرد و دفتر كوچكى كه تازگى ها براى درمان اعصابش خريده  

 بود را از جيبش خارج كرد و با خودكار آبى رنگى شروع به نوشتن كرد. 

 نام كسى كه مسير حق را بر باطل هموارتر كرد  به  "

 نام اهلل   به
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مى آمد كه هميشه خواسته هايم در قالب و چهارچوب هاى حاج بابا تكه    يادم

تكه ميشد و به شكلى كه او مى خواست در مى آمد. هميشه فكر مى كردم  

و  اگر بتوانم او را خوشحال كنم و خانواده را در كنارم داشته باشم، هيچ كس 

 كند. غلبهچيزى نمى تواند مرا ناراحت كند و بر حواشى هاى زندگى ام 

 كردم  اشتباه

براى ديگران از خودم گذشتم و خوشحالى عزيزانم را اولويت قرار دادم    آنقدر

كه يادم رفت، اين منى كه نفس مى كشد و جان دارد؛ فرقى با حيوان باغ  

 و پايين مى كند ندارم.   وحشى كه براى خوشحالى تماشاچيان خودش را باال

ها، شب ها كه تنهايى چون غولى در حال منقرض رويم چمپاته مى زد،    شب

تازه مى فهميدم يك چيزى كم است. چيزى فراتر از لبخند هاى بقيه و نفس 

 كشيدن. چيزى فراتر از پول و ماشين.  

م  از بيست و اندى سال شب؛ در اوج تنهايى به من فهماند، من خودم را ك  بعد

دارم و خودم نبودن منفور ترين ويژگى من بود كه در يك سلول سرد و تاريك  

در حالى كه بوى نم و گس از در و ديوار به مشامم مى رسيد، همچو يك پتك  

را بخرد و    برويمبر سرم كوبيده شد؛ تا به خودم و خداى خودم قول بدهم، آ

 من بندگى كنم. 

ا كردن و  در راه خودشناسى؛ به  من مى دانستم بندگى يعنى خودم را پيد  و

با يك چمدان قهوه اى   خدا خواهم رسيد. من چو آن درويش تنهاى شب 

رنگ، در مينى بوسى كه گهواره وار به چپ و راست مى رود؛ از عزيز ترين  

 هايم گذشتم تا ارزش خودم را پيدا و ثابت كنم. 
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به گن  اين و  بابايش سجده نكرد  نافرمانى؛ منم محرابى كه به درگاه حاج  اه 

 "خودش از بهشت حاج بابايش بيرون رفت.

روى شانه اش پى در پى او را تكان داد. به آرامى پلك گشود و با ديد    دستى

اوليه ى تارى به فرد رو به رويش چشم دوخت. پسرى با صورتى استخوانى و  

ريش هاى مشكى وز وزى با چشمان گِرد قهوه اى رنگش به او خيره شده  

 بود.  

 شمان باز محراب را ديد؛ لبخندى زد. چ تا

 سالم برادر؛ رسيديم.-

سرى تكان داد و بدون سالمى، تشكر زير لبى كرد و از جايش بلند    محراب 

 شد و از مينى بوس قرمز رنگ، پايين رفت. 

را باال گرفت و هواى تازه و آزاد را با يك نفس عميق به ريه هايش    سرش 

 فرستاد و به آسمان در حال تاريك شدن، چشم دوخت.  

را به چشمان خواب آلودش كشيد و بعد از گرفتن چمدان قهوه اى    دستانش

رنگش، با اطمينان پشت باقى بچه ها كه به طرف مقعر اسكان كه يك مدرسه 

 دند. بود، به راه افتا

حياط بزرگ گذشتند و از سه پله ى باريك ساختمان باال رفتند و وقتى به   از

سالن اصلى كه در چهار طرفش درهاى چوبى، رنگ و رو رفته و كرمى بود،  

 رسيدند؛ در همان جا ايستادند.
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يك حساب سر انگشتى جمعيتشان را با راننده و حاج فتح اهلل دوازده نفر    با

تخمين زد. حاج فتح اهلل روى يك پله ايستاد و با لبخند هميشگى اش، دستى  

 به محاسن مشكى رنگش كشيد و با صداى آرامش رو به جمع كرد. 

ده    خداروشكر كه در پناه خدا به سالمت رسيديم، روستا سفيد آباد با اينجا-

دقيقه فاصله داره و فردا بعد از اذان صبح راه مى افتيم واسه بازسازى خونه  

هاى قديمى كه خانواده ها توانايى بازسازيشون رو ندارن. كى ها تا حاال بيل  

 و كلنگ گرفتند دست؟

نيم بيشترى از افراد داخل سالن باال رفت. محراب نيم نگاه ريزى به    دست

و با صدايى كه در سرش پيچيد؛ نفس عميقش دستان صاف و نرمش انداخت  

 را هوف مانند بيرون فرستاد.

مدرسه رو پيچوندى رفتى سراغ اون بيل و كلنگى كه دو برابر قد و هيكلته؟ "

 "تو چى مى فهمى بچه پولدار؟ 

را بلند كرد و به چشمان حاج فتح اهلل كه با دقت او را مى نگريست    سرش

نشاند و به باقى سخنان حاج فتح اهلل گوش    خيره ماند، لبخند زوركى روى لب

 داد.  

از اتمام سخنان حاج فتح اهلل هر چهار نفر در يك كالس روى زمين جا    بعد

 گير شدند و وسايلشان را گوشه اى جا دادند.

از پسر ها كه محراب را بيدار كرده بود، اشاره اى به پارگى كوچك روى   يكى

 شلوار لى محراب كرد.

 م شلوارت پاره شده. برادر فكر كن-
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را بيرون كشيد و    محراب  اندازد، دفترش  بدون آنكه نگاهى به شلوارش بى 

 همانگونه پاسخ او را داد. 

 نه پاره نيست. مُدِلشه.-

 با آهانى زيرلب گفت: پسرك

 آهان. اسم من امير هست و شما؟ -

 باالخره سر بلند كرد و به مردمك قهوه اى رنگ او خيره شد.  محراب

 هستم. محراب -

 لبخند دندان نمايى زد و با لحن شاهنامه خوانى شروع به خواندن كرد.  امير

 پادشا بود مهراب نام/زبردست با گنج و گسترده كام.   يكي-

 كرد درون چهره ى به ذوق نشسته ى امير لبخند بزند. سعى

 حلزون. "ح"من مهراب شاهنامه نيستم من محراب، محل عبادتم. محراب با  -

 وانش را باال انداخت و يك قدم به او نزديك شد. دو ابر امير

 چه جالب؛ انتخاب كى بود؟  -

فرياد يكى از پسران كه همه را براى وضو و نماز جماعت دعوت مى    صداى

 كرد؛ ارتباط چشمى و كالمى آن دو را قطع كرد. 

از جا بلند شدند و محراب در حالى كه به دنبال بقيه به سمت سرويس    همه

مدرسه، راه كج كرده بود به اين انديشيد كه از آخرين بارى    بهداشتى حياط

 كه نماز خواند؛ چقدر گذشته است. 
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بادكنك هاى    مهناز به  اى  اشاره  ابرو  با  و  به دندان گرفت  را  خانم چادرش 

 سفيد و قرمز رو به رويش كرد و زمزمه وارد، كنار نواب لب زد.

 ماشاهلل چشم حسود بتركه؛ ببين چى ساخته اين دختر. -

نگاهش را از باال به پايين ساختمان سنگ كارى شده؛ انداخت و لبانش   نواب 

 را روى هم فشرد. 

 ال انگار خشت خشت اينجا رو نارون رو هم چيده. حا -

خانم بازدم عميقش را با صدا بيرون فرستاد و چادرش را روى سرش    مهناز

 مرتب كرد. 

نظارت كم چيزى نيست؛ ميدونى خواهرت چقدر سر اين حرص و جوش  -

 خورد؟! 

 بى حوصله جلوتر رفت. نواب

 شده.خوبه حاال؛ بيا بريم داخل تا خانم نظارت ناراحت ن-

شنيدن پيغام در دسترس نبود از آن طرف خط، براى سومين بار موبايل را   با

با حرص پايين آورد. صداى ماليم موزيك و خنده و پچ پچ هاى افراد در سالن  

كه   بختيارى  و  بود  افتتاحيه ى ساختمان  امروز  زد.  مى  نبض  درون سرش 

نبودن    سدستر   شريك و يارِ او حساب مى شد؛ هنوز حضور نيافته بود و در 

آن موبايل لعنتى اش؛ نفتى روى آتش به شمار مى رفت، كه با هر بار شنيدنش 

 گر مى گرفت.
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پايينش را به دهان گرفت و چشم چرخاند كه با صداى باز شدن در و    لب

 حضور مهناز خانم و نواب، چهره گشود و به استقبالشان رفت. 

با دست اطراف را نيم دايره  خانم و نواب را در آغوش كشيد و خوشحال    مهناز

 وارد، نشان داد و گفت:

 چطور شده؟ مى پسندين؟-

 خانم دندان از چادر رها كرد و با چشمان برق زده اش گفت:  مهناز

آره مادر، خداحفظت كنه عين بابات تا يه كارى رو انجام ندى دست بردار  -

 نيستى. 

حرفى نزند كه    ريزى كه در گلوى مهناز خانم نشست، ترجيح داد، ديگر   بغض

 صداى لرزشش حال خوب نارون را خراب كند.

 خيلي قشنگ شده نارون. موفق باشى.-

 لبخند گونه ى نواب را كشيد و چشمكى به او زد.  با

از  - و  بشينين  خودتونه...برين  به  متعلق  اينجا  بينه.  مى  قشنگ  چشمات 

 خودتون پذيرايى كنين تا منم بيام.

 واب را گرفت.خانم از زير چادر دست ن مهناز

 نه مادر تو ميزبانى راحت باش.  -

 سرش را كج كرد و در گوش نواب پچ زد.  سپس

 برو دو ليوان از اون شربت آلبالو بيار كه گلوم خشك شده.-



 

457 
 

نگاه چپ چپش را حواله چهره ى جدى مهناز خانم كرد و بيخيال شانه    نواب 

 اى باال انداخت و به سمت ليوان و شربت ها رفت. 

شمان خيره و مشتاقش را به ورودى دوخت. در انتظار بوى گرم و  چ  نارون

شيرين و سايه ى بلند و قوى و حضور جدى و مردانه ى بختيار ؛ مردمك  

 چشمانش هر لحظه به سمت در ورودى نا فرمانى مى كرد. 

چهره ى در هم نگاهش را حواله ى صفحه موبايل كرد كه باعث شد آهش    با

 ره محراب را گرفت. بلند شود. لب گزيد و شما 

پيغام خاموش بودن دستگاه محراب، كم مانده بود وسط آن همهمه و جمع    با

زير گريه بزند. به خودش كه نمى توانست دروغ بگويد، بدجور روى حضور  

 دلگرم كننده ى بختيار حساب باز كرده بود. 

نگاه    دستى بار  براى آخرين  و  روى گلبرگ هاى سفيد كنار دستش كشيد 

و مشتاقش را به در ورودى انداخت كه باعث شد نا اميدانه، پلكى بزند  منتظر  

و تا قبل از آنكه انتظار چون طنابى آماده او را اعدام نكرده بود؛ چشم گرفت  

با يك لبخند مصنو روى آن    عىو به سمت ميز نواب و مهناز خانم رفت و 

 نشست.

سوق پيدا    نمى خواست چشم و فكرش بى هوا به سمت در و بختيار  ديگر

كند. خودش را به هر نحوى كه بود سرگرم كرد هر چند تا لحظه ى آخر به  

واهى در   اميد  اميد داشت و خودش فقط مى دانست كه چه  بختيار  آمدن 

 دلش با اراده ايستاده است.  
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رفتن آخرين نفر، رو به آقا رحمان كه حال با لباس فرم و صورت اصالح    با

شده چندين دهه جوان تر شده بود، كرد و سفارشات الزم و تذكرات را داد و  

با غم و حرصى كه سعى مى كرد؛ پنهان كند به همراه مهناز خانم و نواب از  

 آنجا خارج شدند.  

شده بود كه او از حال و هواى  پلى كردن آهنگ شادى در ماشين باعث ن  حتى

گرفته اش بيرون بيايد. ياد يك بيت از سعدى افتاد كه بى اراده درسرش آن  

 طرف و اين طرف مى شد.

 ي ادهيشن بيهرگز وجود حاضر غا"

   "است   گري د يجمع و دلم جا انيدر م من

فقط خودش مى دانست اين بيت چقدر به حال امروزش نزديك بود. هر    و

 چند تلخ و دردناك اما حقيقت.

 را توقف كرد و با كف دست توى سرش كوبيد. ماشين

اى واى مامان موبايلم رو تو رستوران جا گذاشتم، شما پياده بشين. من ميرم -

 و ميام. 

تيزى از پشت سر به نارون    اى آرام گفت و نواب با نگاه  "باشه "خانم    مهناز

 خيره شد و با نفس حبس شده اش؛ از ماشين پياده شد. 

پا روى گاز گذاشت و با عصبانيت راهش را سمت خانه خودش و بختيار    نارون

كج كرد، هر چند اطمينان نداشت كه او را آنجا پيدا كند اما هميشه به تيرى  

 در تاريكى ايمان داشت.
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نگ خورده و قديمى نگه داشت و بى توجه به  را رو به روى درب ز  ماشين

 صداى ناهنجار ترمز كردن يهويى اش، از ماشين پياده شد.  

كليد در را باز كرد و با بازتاب نيمچه نورى كه از المپ گوشه ى حياط به    با

 چشم مى خورد، نگاه هول هولكى اش را از حياط گرفت و از پله ها باال رفت. 

ايين كشيد و وارد خانه شد. اول از همه به جلوى  مطمئن دسته ى در را پ  نا

از نبودن دمپايى هاى بزرگ و قهوه اى رنگ، فهميد كه   پايش نگاه كرد و 

 بختيار در خانه حضور دارد. 

را حبس كرد و وارد شد. بوى غليظ سيگار كه به مشامش رسيد باعث    نفسش

 شد اخم كند و حرصى تر شود.  

اشته بود كه اينجا سيگار پشت سيگار دود كند. را در روز افتتاحيه تنها گذ او

 اين حجم از بى توجه اى را چگونه در اين رابطه بايد هضم مى كرد.  

را از خشم روى هم فشرد و وارد پذيرايى جايى كه بختيار روى آن ولو    لبانش

 شده بود و به منشاء دود تبديل كرده بود؛ شد.

د و نفس عميقش را با آرامش  با حس حضور نارون؛ پلك روى هم فشر  بختيار

 بازدم كرد.

 به به خوش مى گذره؟!-

آخر را زد و ته مانده اى كه غير قابل مصرف بود را درون جا سيگارى    پك 

 فلزى شكل؛ خاموش كرد و در همون حال با خونسردى پاسخ داد. 

 سالم بدون تو كه خوش نمى گذره.-
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 با پوزخندى؛ نزديكش شد.  نارون

 نيومدى؟!واسه همين امروز -

سرد بختيار، كم كم باال آمد و روى خشم و غضب دو گوى عسلى نشست.    نگاه

ثانيه اى ماتش برد، به حاشيه مشكى دور آن عسل ها كه بيشتر خيره شد؛  

هيپنوتيزم وار دور خودش چرخ خورد، چرخ خورد و به گذشته ها و اتفاقى 

 كه دقيقا در همين مكان رخ داده بود، پرتاب شد.

 چرا چشم هاى تو اين رنگيه ولى من مشكى؟   بابا-"

 خنديد كه عسل هاى شيرينش ريز تر شدند. پدرش 

و  - سياه...درنده  مثل يك جگوار  رفته؛ سياه  مامانت  به  تو  هاى  رنگ چشم 

 وحشى.  

 به پشت پلكش كشيد و سوالى از روى پاى پدرش پايين رفت و گفت:  دستى

 پس چشم شما چى؟-

 او را كشيد و با مهربانى هميشگى اش پاسخ داد.  لپ

بهش ميگن عسلي؛ چشم عسلي ولى هيچ چشمى مثل جگوار چشماى پسرم  -

 "نميشه؛ درست مثل مادرت.

 بختيار حالت خوبه؟!-

تكانى خورد و نفس هاى عميقش را پى در پى به ريه هايش فرستاد.   بختيار

انگار دقايقي زير آب بوده است و حال كه باال آمده؛ حريصانه اكسيژن را مى  

 بلعيد.
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توجه به نارون به پشتى مبل تكيه داد و چشمانش را بست. سفر در زمان   بى

ا از خود بى  هميشه برايش نفس گير و بى موقع بود و مثل يك تشنج او ر 

 خود مى كرد.

 خوبم.-

مستاصل رو به روى او ايستاده بود. نه مى توانست دعوايى كه به قصدش   نارون

آمده بود را شروع كند و نه دلدارى و پرستارى. لب گزيد و روى مبل كنارى  

 او نشست و نيم نگاهى به بختيارى كه انگار در چرت به سر مى برد، انداخت. 

 با من حرف بزن. -

 سرش را بلند كرد و بدون نگاه كردن به نارون ، به رو به رو خيره شد.    تياربخ

پدرم چشم هاى قشنگى داشت يه عسلي خاص كه فقط توى چهره خودش  -

خاص مى شد. وقتى كه مُرد؛ مادرم دستم رو گرفت و گفت بريم خونه دايى  

تو  جمشيد؛ يه زن شوهر مرده ى جون با يه پسر بچه ى بازيگوش نمى تونن 

 اين خونه زندگى كنند.

 را باال برد و خونه را با تكان كوتاهى نشان نارون داد. دستانش

اينجا خونه ى ما بود. تا وقتى كه مرگ نيومده بود سراغ پدرم؛ همه چى گل  -

 و بلبالنه مى گذشت، تا اينكه..

 تكان داد و نفسش را هوف مانند بيرون فرستاد.   سرى

خودم و گذشته اى كه عين يه باتالق بى موقع    نارون من در حال جنگم. با-

و بى هوا من رو داخل خودش مى كشه. اما من سعي مى كنم اگر بنا به غرق 
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شدن هست خودم غرق بشم؛ نه تو. دارم سعى مى كنم. از االن بابت هر اتفاق  

 و برخورد بدى كه قراره از من ببينى معذرت مى خوام. 

انداخت    نگاهش نارون متعجب  و به سمت جلو خم شد و دستان نرم  را به 

 نارون را در دست گرفت. 

بهترين روزت  - تو  رو  بد  اين حال  نداشتم  و دوست  نبود  امروز حالم خوب 

 باهات تقسيم كنم. پس هيچوقت من رو زود قضاوت نكن.  

 سرد و جدى دستش را پس كشيد. نارون

نگرونى در  اين دليلي نميشه تا موبايلت رو جواب ندى و حداقل من رو از  -

بيارى. حال بدت از دور هم حالم رو گرفت. يه خبر ميدادى بد نبود...ببخشيد  

كه زود قضاوت كردم ولى يادت نداره يكى تو زندگيت هست كه قضاوتت كنه  

 پس؛ يكطرفه با حال بدت كنار نيا...خداحافظ.

جايش كه بلند شد؛ بختيار هم همزمان با او از جايش بلند شد و مصمم    از

 ى راهش ايستاد و صد راهش شد. جلو

 حق ندارى با دلخورى برى.  -

 پر تمسخر نارون باال رفت و روى چشمان سياه او نشست. نگاه

 اينجايى كه ما ايستاديم، حق و حقوق واسه كسى معنا نداره، لطفابرو كنار. -

يشان را به كم ترين حد رساند و سرش را به سمت گوش نارون خم    فاصله

كه هرم داغ نفس هايش از بينى به گوش و گونه ها نارون بر  كرد و در حالى  
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خورد مى كرد، زمزمه ماليم و آتشينش را با همان لحن خش دارش به گوش  

 رساند.

 من مثل تو زود كوتاه نميام و حقم رو به دست ميارم و تو؛ حق منى. -

  را باال گرفت و اجازه داد نارون نفس تازه كند. دست در جيب كرد و از   سرش 

 جلوى راه نارون كنار رفت و جدى گفت:

 بسالمت.-

او گذر كرد.    نارون باد از كنار  دندان هايش را روى هم ساييد  و مثل يك 

ماندنش تقال مى كرد. آن مرد   براى  بيشتر  اگر كمى  بود  اى  بيهوده  انتظار 

هميشه يك بازخورد متفاوت داشت. سعى كرد منطقى فكر كند؛ اما نتوانست،  

  رفتارش ه مى رسيد تمام آن شش سال درس خواندن و منطق و  به بختيار ك

 دود مى شد و با تمسخر به هوا مى رفت. 

را روشن كرد و نگاه آخرش را به خانه و درب قديمى انداخت. آن مرد    ماشين

پر از حسرت بود؛ حسرتى كه باعث شده بود به عقب بر گردد و آينده اش را  

 در خانه ى گذشته اش به تصوير بكشد. 

جاى خالى نارون را نفس كشيد و با غم دست باال برد و با تاسف روى   بختيار

 كشيد و با لحن زارى زمزمه كرد.چهره ى خيالى نارون دست 

 من رو ببخش.-
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را باز كرد و سعى كرد آغوش گرم و آرام نارون را در خودش تصور    دستانش

كند. نارون را حس كرد. دستانش را كه محكم دور او حلقه شده بود و درون  

 گودى گردنش نفس مى كشيد. 

صدايى كه سعى مى كرد جدى باشد اما در مقابل او پر از ناز و عشوه    صدايش،

سر بلند كرد و به چشمان متوهم او  مى شد. نارون را حس كرد كه با لبخند  

 خيره شد. 

 بختيار دارى من رو بازى ميدى آره؟ -

 خيالى نارون نمى خنديد اما صداى قهقه اى را مى توانست، بشنود.   چهره

را باز و بسته كرد كه توهم نارون از جلوى چشمانش نا پديد شد و    چشمانش

ه اش دست مى  جايش را به زن شكم گنده اى كه با غم روى شكم بر آمد

 كشيد، داد.  

دايى جمشيد؛ كنارش نشسته بود و زمزمه وار در گوشش نجوا مى كرد.    زن

بختيار بى توجه به آنها كنار مادرش نشست. خيره به آن بر آمدگى كه زير  

 پيراهن گلدار آبى رنگ مخفى شده بود، نگريست.  

 ميان پچ پچ هاى آنها پريد.  به

 مامان دختره يا پسر؟!-

 نيم نگاه بى حوصله اى به او انداخت و سرد و جدى گفت:  مادرش 

 پسر. -
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لبخندى زد، پسر بود. يعنى او مى شد برادر بزرگتر. لبخندش عميق    بختيار

تر شد. او مى توانست يك حامى و پدر باشد. با شوق رو به مادرش كه همچنان  

 با زن دايى جمشيد مشغول گفت و گو بود، كرد.

 مثل بابا ميشه يا تو؟ مامان به نظرت چشماش -

خودش را به نشنيدن زد و به سمت او و چهره ى به ذوق نشسته ى    مادرش 

 سوالى اش، بر نگشت.

                                 

برس رنگ را دوبار بر باال و پايين، دركشيده بود و نمى دانست چرا    محراب

آن رنگ دلخواه را نمى توانست ببيند. گوشه لبش را گزيد و با حرص برس  

درون سطل رنگ آبى فرو برد و اين بار با دقت و ظرافت بيشترى، رج  رنگ را  

 به رج در را با برس باال و پايين كشيد. 

قدم به عقب رفت و به درى كه جا، جايى رنگ شده بود، نگاه دقيقى   يك 

انداخت. سر كج كرد و دو دستانش را باال گرفت و به رنگ هاى پخش شده  

ايش هم كشيده شده بود. نگاهى انداخت.  اى كه از دستانش تا روى لباس ه

 مى توانست خشك شدن دست هايش را عميقا حس كند.

 بفرماييد.-

آنكه    با بدون  و  برداشت  وارسى دست هايش  از  صداى دختر جوانى، دست 

نگاهى به چهره ى صاحب صدا بى اندازد، ليوان خنك شربت پرتقال را برداشت  

يشه اى به جانش انداخته بود؛ يك  و با عطشى كه عرق هاى سرد دور ليوان ش

 نفس سر كشيد.



 

466 
 

 همان سر افتاده، ليوان را درون بشقاب، در دست دخترك گذاشت. با

 ممنونم. -

 خواهش مى كنم.-

سمت برس رنگ رفت و دوباره او را درون سطل رنگ فرو برد، كه با حس    به

حضور شخصى كنارش؛ سر باال گرفت و به چشم و ابروى مشكى دخترى كه  

 ايش شربت آورد، خيره شد و جدى گفت:بر

 چيزى شده؟ -

تكانى خورد و با هول و خجالت با دو از آنجا دور شد. چشمان محراب    دخترك

را   كسى  حضور  وقتى  و  انداخت  اطراف  به  نگاهى  بود.  شده  گرد  تعجب  از 

 اطرافش نديد، شانه باال انداخت و به رنگ كلوئيدى خيره ماند. 

درون سطل تغيير پيدا كرد و كماكم به رنگ گذشته اش در آمد. رنگى    رنگ 

كه حاج بابايش يه نگاه غضب آلود به او انداخت و با همان لحن ترسناكش 

 گفت: 

تو تك پسر بارانى ها هستى، بايد در شان خانواده ات رفتار كنى؛ يعنى چى  -

 رس از خدا. كه دوست ندارى نماز بخونى؟ با شيطان همدستى مى كنى؟ به ت

 ها در سرش پر رنگ تر شدند.  صدا

اسم ساز و دُهل رو جلو من نيار پـسر؛ چه معنى ميده تك پسر حاج محمود  -

 از خاندان بارانى ها پا بشه و بره ساز و لعو و لعل ياد بگيره.

 زمين نشست و برس رنگ را با حرص توى سطل فرو برد و بيرون كشيد.  روى
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 تو بدون من هيچى نيستى.-

را محكم روى در كشيد و رج بعدى را به سرعت به اتمام رساند. او نمى    برس

وصل   محمود  حاج  وجود  به  موجوديتش  خواست  نمى  باشد.  هيچ  خواست 

ور از كينه و عقده اى. او  باشد. او مى خواست خودش باشد. آزاد و رها و به د

مى   خانم  طاهره  و  محمود  حاج  كه  بسازد  چيزى  خودش  از  توانست  نمى 

 .واستندخ

آميزى را كه به پايان رساند؛ پير زن همراه با همان دخترك خجالتى كه    رنگ 

برايش شربت آورده بود، جلويش ظاهر شدند و از او تشكر كردند و او هم با  

 ن را داد. سرى افتاده و متواضع پاسخشا

را جمع و جور كرد و درون گارى كهنه اى كه انتهاى لبه او پريده    وسايلش

 بود، گذاشت و با زور گارى را بلند كرد و به راه افتاد. 

كوچه كه رسيد، نگاهش روى قد و باالى چشمگير او خشك شد. گارى    انتهاى

يش از  را روى زمين ولو كرد و با چشمان درشت به ماشين مشكى براقى كه ب

 اندازه جلب توجه مى كرد، خيره ماند. 

كم كم به سمت او كه به دستى در جيب به ماشين تكيه داده بود    مردمكش

 و رد چشانش را زير عينك آفتابى ريبونش ، قايم كرده بود؛ سوق پيدا كرد. 

دهانش را قورت داد و يك قدم جلو رفت. نفسش را بيرون فرستاد و با    آب

 ظهرى اطرافش؛ دوباره به او خيره شد. نگاهى به خلوتىِ سر 

 زد و ناباور زمزمه كرد. پلكى
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 حـاجى؟! -

بدون آنكه از ژشت خودش كوتاه بيايد، رو به او ايستاده بود. محراب    بختيار

مستاصل دستان كثيفش را به شلوار كشيد و با همان چشمان متحيرش، به  

 او خيره شد. 

را از ماشين برداشت و به عقب    دست از جيب بيرون كشيد و تكيه اش   بختيار

چرخيد و درب ماشين را باز كرد و قبل از آنكه سوار ماشين شود، از باالى در  

 به محراب خشك شده، نگاهى انداخت و گفت:

 سوار شو. -

در   بعد بسته شدن  به سرعت سوار شد. صداي  اتمام جمله اش خودش  از 

باعث شد، محراب تكانى بخو ناپديد شدن حاجى  و  رد و به خودش  ماشين 

بيايد. گوشه لبش را خاراند و با تاسف به سر و وضع آشفته و كثيفش نگاهى 

 انداخت. 

نمى آمد كه با آن سر و شكل سوار آن ماشين چند ميلياردى شود، اما    دلش

آنقدر كنجكاو شده بود كه قيد حواشى را زد و به سرعت بدون توجه به گارى  

تيار راهى شد و ماشين را دور زد و  كنار كوچه؛ به سمت لندكروز مشكى بخ

 سوار شد. 

 سالم. -

رويش را از رو به رو گرفت و از زير عينك دودى اش نيم نگاهى به او    بختيار

 انداخت. 
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 عليك سالم جناب بارانى.-

 اش را با تمسخر ادا كرد كه از هوش و گوش محراب دور نماند .  "بارانى "

 . بى توجه به تمسخر كالمش، لب تر كرد محراب

 چي شده؟ -

عينك هايش را از روى صورتش برداشت و به يقه بازش وصل كرد.    بختيار

 آرنجش را به در تكيه زد و انگشت اشاره اش را كنار لبش زد.

 خيلي چيز ها شده پسر جون، خيلي.  -

را از رو به رو گرفت و به سمت محراب چرخيد و با تحقير او را وارسى    رويش

 كرد.

 اين سر و شكل مناسب تو نيست. -

 پوزخندى زد و مثل او بى پروا به سياهى چشمانش خيره شد.   محراب

 سر و شكل من هيج ايرادى نداره، منم مثل بقيه. -

 ى بختيار سفت و سخت شد.  چانه

 تو مثل بقيه نيستى.-

 را گرفت و دو باره به رو به رويش دوخت و ادامه داد.  رويش

 يه سوالى مدام تو سرم باال و پايين ميشد؛ اومدم تا جواب بگيرم و برم. -

را كج كرد و با نگاه تيز و دقيقى اجزاى صورت محراب را از نظر گذراند    سرش

 و سوالش را زمزمه وار پرسيد.
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تو شبيه كى هستى محراب؟! حاج محمود؟ طاهره خانم؟ عموت يا خواهرات؟  -

 شبيه كى؟

كمى در جايش تكان خورد و با چهره ى گنگ شده ، گوشه لبش را    محراب

 پايين كشيد.

 خانوادم. بيشتر شبيه پدرم، فكر كنم. خـ.ب خب شبيه-

 راست لب بختيار كش آمد. سمت

 دوتاى حاج محمود روى هم به قد تو نميرسه.-

 را رو به محراب تنظيم كرد و زمزمه وار ادامه داد. آينه

 خوب خودت رو نگاه كن، تو شبيه كدوم يكى از بارانى ها هستى؟!-

شد و تصوير خودش را در    مردد محراب به سمت آينه ى كوچك كشيده  نگاه

مردمك هاى روشن عسلي اش ديد. چشمانشان. او و حاج محمود چشمان  

رنگى  داشتند، درست بود كه عسل حاج محمود انقدر تيره بود كه به قهوه  

 اى مى زد اما حداقل؛ هر دو رنگى بودند. 

روى موهاى پر پشت خرمايى رنگش نشست. به ياد عكس هاى جوانى    نگاهش

د افتاد.  موهاى كم پشت و مشكى  حاج محمود را در عكس هاى  حاج محمو 

 جوانى اش متصور شد. 

كه طاهره خانم و حاج محمود هر دو قد كوتاه محسوب ميشدند و به   شايد

 قد و باالى او نمى رسيدند، اما همه چيز كه نبايد كپى و برابر اصل باشد.

 به سمت بختيار چرخيد و اخم درهم كشيد. سوالى
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 ديگه چه سواليه؛ معلومه كه شبيه خانوادم هستم.اين  -

 بختيار  به نشانه تاييد روى هم فشرده شد.  لبان

ى  - خانواده  هستى...اما  خانوادت  شبيه  اندازه  از  بيش  توست؛  با  حق  آره 

 واقعيت. 

مى خواست معناى حرف بختيار را درك كند؛ عكسى چروكيده و قديمى    تا

 جلويش قرار گرفت.

 اه كن محراب، چى مى بينى؟! به اين عكس نگ-

از ترديدش روى عكس نشست. كم كم مردمك چشمانش گشاد   عسلى  پر 

شد. نفس در سينه اش حبس شد و با دستانى سست شده؛ عكس را از او  

 گرفت و به او خيره شد.

خودش را مى ديد در يك عكس سه در چهار قديمى و رنگ پريده. با    انگار 

ان براقى كه مى شد حدس زد، عسل هاى  موهاى پر پشت باال رفته و چشم

 روشنى دارد.

 حيرت سر بلند كرد. با

 اين كيه؟! -

 ابرويى باال انداخت و با اشاره به عكس گفت: بختيار

 حاال به من بگو، تو شبيه حاج محمود هستى يا فرد تو اين عكس؟ كدوم؟ -

 چشم روى هم فشرد و سر تكان داد.   محراب
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 اين، كيه؟ -

 پيروزمندانه روى لبان خوش فرم بختيار او را اذيت مى كرد.  لبخند

 بيا اعتراف كن كه بيش از اندازه شبيه اين عكسى، مگه نه؟ -

آب دهان خشك شده اش را قورت داد. مى توانست حدس بزند مكالمه    محراب

 كوك تر باشد. نا باور گفت:بعدشان چقدر مى توانست دردناك و مش

 اين عكس كيه؟ چرا اينقدر شبيه منه؟-

 از كنار لبان بختيار كنار رفت و رويش را به رو به رو دوخت.  لبخند

اولين بار كه ديدمت تو لباس مدرسه، به نظرم يه پسر شر و شيطونى مى  -

يومدى كه يه چيزى رو توى چشماش قايم مى كرد. دايى جمشيد با اخم  

كنارم نشسته بود و گفت، بسه ديگه ديديش بيا بريم. از شوق ديدنت چنان  

 پام رو، روى گاز گذاشتم كه موهاى دايى جمشيد سيخ شد.

به ياد آوردن آن روز و چهره خوشحال خودش و ترس دايى جمشيد، خنده   با

ى تو گلويى به سر داد و به سمت محرابى كه خيره در صندلى فرو رفته بود؛  

 چرخيد. 

بعد ها قايمكى مى يومدم نگاهت مى كردم؛ هر روز كه از مدرسه تعطيل  -

ميشدى، من توى ماشين به انتظار ديدن يه پسر قدبلند با موهاى خرمايى ؛  

حريصانه به جلوم خريده ميشدم، تا اينكه به خودم اومدم...بهت حسوديم شد.  

تفاوتى   رينتتو بيش از اندازه شبيه پدرم بودى، حتى رنگ چشمهاتون كوچك  

نداشت. ازت متنفر شدم چون تو مادر داشتى؛ پدر داشتى و دوتا خواهر...ازت  



 

473 
 

متنفر شدم چون هر چيزى كه من از داشتنشون حسرت به دل بودم تو يكجا  

و   گرما  و  حمايت  بود.  حداقل  اما  بود  تقلبى  ات  خانواده  چند  داشتى...هر 

بار به نبودن هاى درد    زارهمحبتاشون بود...گاهى وقتها اين بودن هاى تقلبى  

 آور، مى ارزيد.

 را صاف كرد و لبانش را در دهان كشيد و با گازى پر حرص، رها كرد.  صدايش

ديگه نيومدم ديدنت، چون ازت متنفر شدم. از داشته هات و از زندگيت و از  -

خودت...تا اينكه، تو من رو پيدا كردى، يادته؟ اشتباهى كتك خوردى؟ يادمه  

نكه بيام داخل چهره ات رو كه از الى در ديدم يه قدم شكه شده  قبل از اي

عقب رفتم. تو بيش از اندازه شبيه پدرم شده بودى و اين من رو شكه كرده  

 بود، نه حضور اتفاقيت. 

 سمت محراب چرخيد و جدى گفت: به

اينكه االن اينجايى با اين سر و ريخت؛ اينكه طغيان كردى و ايستادى تو  -

مود و زدى بيرون از جايى كه متعلق به تو نبود و نيست، نشون  روى حاج مح 

ميده خونِ يه حاجى زاده تو رگ هاته. تو يك حاجى زاده هستى و رفتارت  

 بزرگترين تفاوتت با بارانى هاست نه شكل و قيافت.

 كرد و درون چشمان گشاد شده ى محراب تير خالص را زد.  مكثى

م هستى و نه برادر اون دخترهايى كه  تو نه پسر حاج محمود و طاهره خان-

حاجى   پسر  يك  هستم،  من  كه  هستى  اينى  تو  كنند؛  مى  صدات  داداش 

 اصل...من برادرتم محراب؛ پسرحاجى بزرگ تر...اصل و حق؛ از يك پدر و مادر.
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از آنها خارج نميشد.   لبان اما كلمه و صدايى  باز و بسته مى شدند  محراب 

 يرون فرستاد، و باالخره صدايش در آمد.نفس عميقى كشيد و بازدمش را ب

 بازى جديدته؟-

مرموز و چشمان جدى بختيار پاسخ سوالش را داد. قالب تهى كرد و    پوزخند

 دستش را روى پايش مشت كرد كه دوباره صداى بختيار، بلند شد.

ميدونم دوست داشتى بازى باشه، ولى نه من بچه ام و نه تو كه بخوايم بازى  -

حقيقت   نمى  كنيم.  ابر  پشت  هيچوقت  ماه  اما  تلخه؛  و  سنگين  هميشه 

نشون   ديدم  اما وقتى  بدونى؛  رو  مونه...نمى خواستم...نمى خواستم حقيقت 

  از دادى يك حاجى زاده واقعى هستى؛ با خودم گفتم حق اين پسر است كه  

واقعيت زندگيش و اصلش خبر دار بشه...اسم من بختيارِ؛ بختيار حاجى زاده؛  

 ترت...كسى كه تابع حق هست و حق همه رو كف دستشون ميذاره. برادر بزرگ

رويش را گرفت، و چون مرده اى جان دار، دسته در را گرفت و در را   محراب

 باز كرد و در سكوت و بدون هيچ حرفى از ماشين پياده شد. 

تلو خوران با شانه هاى خميده و بدنى تهى شده به سمت گارى قديمى   تلو

طرف گارى را گرفت و با چشمان گشاد شده اش او را بلند    به راه افتاد. دو

 كرد و بى توجه به رفتن آن لندكروز لعنتى؛ به راه خودش ادامه داد. 

روى ابرها راه مى رفت و اطرافش خالى از هر موجوديتى بود. نمى توانست    انگار 

نفس بكشد. ديگر  قلبش را حس نمى كرد. كسى درون گوش هايش سوت  

 ر دقيقه دست و پاهايش را چاقو مى زد.  مى كشيد و ه
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به وانت بارى كه وسايل كار را جمع مى كرد ايستاد و گارى را بلند كرد و   رو

 پشت ماشين گذاشت. 

 "تو پسر حاج محمود نيستى"

را روى هم فشرد و عقب ماشين خودش را پرتاب كرد و روى گچ   چشمانش

 و مصالح دراز كشيد. 

 "تو بدون من هيچى نيستى."

باريك و داغى از گوشه چشمش راه افتاد و به درون گوشش رفت. او كه    رد

بود. به جست و جوى خودش خانه را ترك كرده بود و حال بيشتر از قبل 

 خودش را گم كرده بود.  

ود آن مردك حاجى نام او را به بازى گرفته است. او پسر حاج محمود  ب  مطمئن

 و طاهره خانم بود. اين را با اطمينان زير لب زمزمه كرد. 

                                 

دستى به پارچه ى سنگين و خوش اتوى مانتوى رو به رويش كشيد و    نارون

 با دقت آستين او را وارسى كرد. 

را جمع كرد و به چپ و راست تكان داد. يك مانتوى خوش دوختِ    لبانش

 فيلى رنگ كه بى توجه به سادگى اش بيش از اندازه، به دلش نشسته بود.  

به فروشنده كه منتظر به او چشم دوخته بود و در آن بازار كسادِ اجناس    رو

 با اميد به نارون خيره شده بود، كرد. 

 ون؛ سايز من رو بدين؟ ببخشيد آقا ميشه از اين كارت -
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با    فروشنده و  را تكان داد  براق، تند تند سرش  بله هاى  "بله"با چشمانى   ،

پشت سر هم، همان كار را مطابق با سايز نارون بيرون كشيد و به دست او  

 داد. 

را    نارون مانتو  پرو رفت.  اتاق  به سمت  و  اى تشكر كرد  با لبخند محترمانه 

ين و هر آنجايى كه بايد وارسى مى كرد را؛  پوشيد و چپ و راست و حلقه آست

 با دقت در تنش برانداز كرد.

از خودش در آينه اتاق پرو انداخت و به سرعت لباس را از تنش خارج    عكسى 

 كرد.  

 از اندازه هوا برايش خفه بود و نياز به اكسيژن تازه داشت. بيش

حالى كه  را روى پيشخوان گذاشت كه فروشنده با صورتى بشاش، در    مانتو

مانتو را در ساك مقوايى برايش قرار مى داد، جلوى چشمان متعحب نارون  

 گفت: 

 مباركتون باشه خانم، خوش اومدين. -

كه با چشمان متعجب به عكس العمل نا متعارف فروشنده خيره بود،    همانطور 

 با صداى متحيرى گفت:

 چقدر ميشه؟ -

 پاسخ داد. فروشنده

 آقاتون حساب كردن.-
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حرفش به بيرون اشاره كرد كه بالفاصله نگاه نارون به سمت اشاره او   اتمام  با

كشيده شد. با ديدن فردى سياهپوش كه پشت به آنها قرار داشت، تعجبش  

بيشتر شد. به راحتى مى توانست تشخيص دهد آن جثه ى درشت خودِ بختيار 

گرفت   هاست. تشكر سرسرى كرد و ساك دستى را از فروشنده به ذوق نشست

 از مغازه خارج شد.  و

 در هم كشيد و حق به جانب از پشت سر بختيار گفت:  اخم

 من رو تعقيب مى كنى جناب حاجى زاده؟-

نارون    بختيار دست  درون  ساك  به  اى  اشاره  ابرو  با  و  برگشت  سمتش  به 

 انداخت. 

 عليك سالم خانم، مانتوى قشنگيه؛ ساده و شيك. -

گاه بختيار بر قهر و غضبش بى  در حالى كه سعى مى كرد كلمات و ن  نارون

 تاثير باشد، لب گشود.

 ديگه من رو تعقيب نكن.  -

كنار بختيار گذر كرد و به سمت طبقه باالى مركز خريد به راه افتاد كه    از

قدم هاى بلند بختيار و حضور يكباره اش در كنارش باعث شد، لبخند محوى  

 بزند اما به سرعت آن را كنترل كند و چهره ى جدى خودش را حفظ كند.

 آرام بختيار از كنارش به گوشش رسيد. صداى

ت كنم هرگز نمى فهميدى؛ اومدم كه امروز رو با هم  اگر مى خواستم تعقيب-

 بگذرونيم. 
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لبانش را محكم روى هم فشار داد تا از كش آمدن احتمالى جلوگيرى    نارون

 كند. صدايش را در گلو صاف كرد و با لحن سردى پاسخ داد.

اگر تعقيبم نكردى پس حتما روم ردياب نصب كردى. ممنونم جناب حاجى  -

 كاراى ضروريتون برسين. زاده ولى بهتره به

را از عمد به سمت ديگر گرفت و به قدم هايش سرعت بخشيد. بختيار   رويش

سرى تكان داد و از درون لب گزيد. هيچوقت فكرش را نمى كردم يك روزى  

به جايى برسد كه دنبال دخترى راه بى افتد و ناز او را بكشد. دست از جيبش  

 خارج كرد و خودش را به نارون رساند.

 كار ضرورى من تويى.-

از درون لبانش را گزيد. شنيدن آن جمله آن هم از زبان مردى چون    نارون

بختيار باعث ميشد چيزى همچو قلوه سنگ درون معده اش باال و پايين شود  

 و قفسه سينه اش را از هيجان باال و پايين كند.

عى اش  دلش مى خواست به رويش بگردد و لبخند بزند و آن قهر مصنو  خيلي

را تمام كند، اما حس مى كرد براى حفظ خيلي از مسائل نبايد به آن زودى 

 ها كوتاه بيايد.

به روى ويترين يك مغازه اى ايستاد و براى جمع و جور كردن افكارش به    رو

تمسخر كنارش چسبانده   پر  آفى  با  را  اش  ميليونى  قيمت  كيف چرمى كه 

 بودند؛ خيره شد. 
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اصلن قصد خريد كردن نداشت و فقط به دنبال عوض كردن حال و هوايى   او

پا به بازار اجناس و لوازمات گذاشته بود. وگرنه آنقدر محتاط بود؛ كه در حالى  

 كه بدهكار است براى خودش دست و دلبازى نكند.

خودش آمد و با نديدن بختيار؛ چهره اش وا رفت. دلش گرفت و پشيمان    به

 دى و جديتى كه بختيار را فرارى داد، لب گزيد.از آن همه سر

از خودش و زود كوتاه آمدن آن مردِ حاجى زاده؛ به عقب راه گرفت    حرصى

تا از پله هاى باال آمده، پايين برود؛ كه بختيار را با ساكى شيك و بزرگ در  

 حالى كه نفس نفس مى زد، پشت سرش ديد.

ترسى به سر داد. بختيار    روى قلبش گذاشت و هيـن متعجب توام با   دست

 بى توجه به تعجب او با چهره اى آويزان گفت:

كجا غيبت زد؛ يه لحظه رفتم داخل مغازه، عين ماهى از دست آدم ليز مى  -

 خورى. 

از حضور دوباره ى بختيار و روى غر غروى او كه تازه خودش را نشان    نارون

م مصنوعى پاسخش  داده بود؛ خوشحال شد اما به روى خودش نياورد و با اخ

 را داد. 

 من غيبم زد يا تو؟  -

 بختيار شيطنت وار باال پريد. سرش را كمى به سمت نارون نزديك كرد.   ابروان

 پس حواست بهم هست._
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پشت چشمى نازك كرد كه بختيار فورا دستانش را دور بازوان نارون    نارون

 حلقه كرد و مجبورش كرد كه با او همقدم شود. 

 بريم. -

 حالى كه با اجبار با او همقدم شده بود، كنجكاو پرسيد.در  نارون

 اون چيه تو دستت؟ -

 ساك را باال گرفت. بختيار

 همون كيفى كه زُل زده بودى بهش.-

محكم سر جايش ايستاد و دستانش را از حصار دستان بختيار بيرون    نارون

 كشيد. 

ندارم؟ اصال كى  چى؟ رفتى چند ميليون دادى واسه كيفى كه بهش احتياج  -

 بهت گفت برى بخرى؟ همين االن برو پسش بده.

بختيار كمى از هم فاصله گرفت. انتظار هر عكس العملى را داشت الى    لبان

اين يك مورد را. حاضر بود قسم بخورد هر دختر ديگرى كه جاى نارون بود  

 .  از خوشى بال در مى آورد و بدترين قهر و كدورت ها را به اتمام مى رساند

 و جديت نارون او را از درون تكان داد.  حرف

 ولى تو داشتى نگاهش مى كردى. -

 تك خنده ى ناباورى به سر داد.  نارون
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من فقط نگاهش كردم، يعنى هر چيزى كه من نگاهش مى كنم بايد برى -

 بخرى؟ همين االن برو پسش بده.

دستى  نگاه مرددش از چهره ى جدى و خونسرد نارون به سمت ساك    بختيار

سوق پيدا كرده بود. مطمئناً نارون مى دانست كه اين پول ها براى او پول  

 خرد حساب مي شد اما همچنان روى موضع خودش محكم ايستاده بود. 

 را هوف مانند بيرون فرستاد.  نفسش

 اين رو براى تو خريدم؛ هديه ها كه بر اساس نياز آدم تنظيم نميشن.-

 چشم غره اى رفت. نارون

ر مى كنى من يه هديه چند ميليونى رو ؛ روى دوشم مى اندازم و  چرا فك-

 ميرم اين ور و اون ور؟

 شانه باال انداخت و لبانش را جلو داد. بختيار

چون خيلي از خانم ها با طالهاى سنگينشون ميرن اين و اون ور؛ اينكه ديگه  -

 يه كيف و قابلت رو نداره.

 ز او گرفت.بى توجه به لحن شوخ بختيار، رو ا  نارون

 من نمى خوامش بدش پس. -

نگاه كالفه اش را به سقف دوخت و نفس حرصى اش را پر صدا بيرون    بختيار

فرستاد. با سى و چند چند سال سن وسط يك مركز خريد با دخترى بر سر  

 يك كيف در حال چانه زدن و ناز كشيدن بود.  

 تو لجبازى نارون ولى من از تو لجباز تر.-
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قدم هايى بلند كيف را درون سطل زباله ى رو به روى نارون انداخت و با    با

 لحن بيخيالى گفت:

 بريم؟ -

 گرد نارون او را به لبخندى وا داشت. چشمان

 تـ..تو چيكار كردى ديونه؟ -

به سمت    به و  بيرون كشيد  را  زباله رفت و ساك حاوى كيف  سمت سطل 

 بختيار رفت.

 خيلي خيلـ.. -

 طع كرد.نارون را ق  حرف

آره من خيلي خيلي خوبم ولى وقتى كسى هديه ام رو پس مى زنه به سود  -

 و زيان فكر نمى كنم و مى اندازمش تو آشغاال. 

 لب بر چيد و به او دهان كجى كرد. نارون

 واى چه شاخ. -

ى تو گلويى بختيار، لبخند نارون را به دنبال داشت. باالخره نتوانست    خنده

 لبانش را كش داد.خودش را كنترل كند و 

 خوبه باالخره خنديدى. اين يعنى آشتى.-

 دو دوشادوش هم به راه افتادن. هر

 هر طور دوست دارى فكر كن. -
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او را به سمت ماشينش هدايت كرد و با ابرويى باال رفته و چشمانى كه    بختيار

 انگار چيز جديدى كشف كرده باشند گفت:

هيچوقت فكر نمى كردم يه روزى منت كشى كنم. چقدر تو ناز دارى، يعنى  -

 همه دخترا همينطورن؟

 هاى نارون در هم رفت و بذر حسادت در دلش كاشته شد.  اخم

 دارى؟    چيكار بقيه دخترا-

 صداى خنده ى بختيار بلند شد و با لحن ناباورى گفت: اينبار

 پناه بر خدا...منكه منظورى نداشتم.-

پيشنهاد بختيار كه يك شام خانگى آن هم به دست پخت خودش بود؛    به

 راهى خانه شدند.  

روسرى را از سرش خارج كرد و همانگونه كه دكمه هاي مانتويش را    نارون

 مى كرد گفت:دانه دانه باز 

 حاال نكشيمون. -

نچى كرد و كتش را در آورد و چند دكمه اول پيراهنش را باز كرد و    بختيار

 به سمت آشپزخانه رفت. 

 يه چيزى بپزم كه آشپزش رو هم باهاش بخورى.-

خنده اى به سر داد و پشت سرش وارد آشپزخانه شد. نگاهش روى    نارون

موهاى كرك و  رفته  رفته  باال  او  آستين هاى  به  بختيار چرخ خورد.  ى سياه 

 نزديك شد و با لبخند به مواد اوليه اى كه روى ميز گذاشته بود؛ خيره ماند. 
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 شوخى نكن بامن؛ ته چين مرغ؟ -

 چشمكى به او زد و به كارش ادامه داد.  بختيار

 من با غذا شوخى نمى كنم.  -

يار همان مرد  ناباور ابرويى باال انداخت و دهان كج كرد. بدون شك بخت  نارون

رويايى بود كه هر دخترى آرزويش را داشت. يك جنتلمن خاكى. نارون اما  

نمى دانست كه تنهايى كارى با او كرده بود كه مجبور باشد براى خودش همه  

 چى تمام شود كه جاى خالى بعضى چيزها را خودش پر كند.

در خالى  نمى شد و بعضى از آن جاهاى خالى از دستش در مى رفت و آن ق   اما

مى ماند كه عنكوبت هاى تار انداز رج به رج آن قسمت را عقده و حسرت مى  

 بافتند. 

 روى صندلى نشست و به ظرافت آشپزى كردن او خيره شد. نارون

فكر نمى كردم مردى كه همش سرش تو كار و شركت هست يه همچين -

 كارايى هم بلد باشه. 

 در حال ريش ريش كردن مرغ ها جوابش را داد.  بختيار

 خيلي چيزهاى ديگه هم راجع من هست كه فكرش رو نمى كنى.-

 مثال؟-

بختيار از كار ايستاد و صامت به مرغ ها خيره شد. مثل هاى او زياد    دستان

بود مى توانست از اول تا آخر زندگى اش براى نارون مثال بزند و اشك او را  

 در بياورد.
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وانست از حقارتى كه زهرا و زن دايى اش بر او تيغ انداختند، بگويد. از  ت  مى

 زخم و زبان هاى تمام نشدنى كه فكر مى كردند؛ جايشان را تنگ كرده است. 

و    مى بگويد  ديد  مى  قاطر  يك  مثل  را  او  كه  جمشيدى  دايى  از  توانست 

روزگارى كه براى او و خواست دل او حمالى مى كرد و خودش را ملزم به  

چشم گفتن مى دانست چرا كه نان دايى جمشيد را مى خورد و زير سقف او  

 مى خوابيد.

اى نارون  توانست بنشيند و از درد بى پدرى و از بى مادرى؛ تا صبح بر  مى

 مثال بزند تا از هر چه مَثل و مثلن هست؛ بيزار شود.

عين يه سربار با تو رفتار شود و اجبارا تو را كنار خودشان تحمل كنند؛   اينكه

چيزى بود كه بختيار در تمام زندگى اش حس مى كرد. او از تنهايى و پوچى  

 زندگى اش رسيد به هيچ بودن خودش. 

 بايد خودت كشف كنى. گفتنش از لطفش كم مى كنه؛-

 لبخندى زد و چپ چپ به نيم رخ او نگريست.  نارون

 حاال اگر ما نخوايم لطفي توش باشه بايد كى رو ببينيم؟-

 گاز را ماليم كم كرد و دست به كمر به سمت نارون چرخيد. زير

 من رو.-

از پشت سر به او نزديك شد و دو دستانش را روى شانه هاى او گذاشت    بختيار

 ار داد. و فش

 نگو كه ماساژ هم جزوشونه. -



 

486 
 

 دستان بختيار بيشتر شد.  فشار

 آره؛ اينم مى تونه جزوش باشه. -

خشك شده روى  صندلى نشسته بود. به نظرش هوا زيادى سنگينى    نارون

مى كرد و به شدت نياز داشت كه از آن مردى كه پشت سرش در حال ور  

 رفتن با شانه هاى او هست دورى كند. 

ن بختيار پايين تر رفت و از بازوها به سمت كف دستان نارون سوق  دستا  دو

پيدا كرد و پنجه هايش را درون دستان نرم او قفل كرد و با كمرى خم شده  

 سر در كنار گوش او فرو برد. 

 مى خواى غافلگيرى واقعى رو نشونت بدم؟-

ار به  تا به خودش بيايد و سعى كند از مهلكه ى پر تب و تابى كه بختي  نارون

راه انداخته بود فرار كند؛ بختيار صندلى او را عقب كشيد و به سرعت دست  

پشت كمر و زير پاهاى او انداخت و بى توجه به جيغ كوتاه نارون، او را از جا  

 بلند كرد و به بغل گرفت.

نارون بيش از اندازه درشت شده بود. پيرهن چروكيده و سفيد بختيار   چشمان

 تادن احتمالى اش جلوگيرى كند.را چنگ زد تا از اف 

 ديونه شدى؟ من رو بزار پايين.-

لبخند بختيار هر موقع ديگرى كه بود، غش و ضعف مى رفت اما هيجان    براى 

 و اضطراب باعث شده بود؛ حتى از آن لبخند يك ورى هم بترسد.

 سنگينى ها. -
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 بختيار اين چه كاريه؛ االن مى افتم.-

 م تر شد. بختيار دور پاهايش محك دستان

 حواسم بهت هست. نمى افتى.-

گلويش خشك شده بود و با حرص دستانش را دور گردن عضالنى بختيار    آب

 حلقه كرد.  

افتادن روى يك جاى گرم و مسطح؛ نفسش را با خيال راحت بيرون فرستاد    با

 و به دنبال دَم بعدى بود كه بختيار رويش چمباته زد. 

نفره چوبى فرو رفته بودند و نگاه پر از  خودش كه آمد، روى يك تخت دو    به

 شيطنت بختيار كه مستقيم چشمان حيران او را هدف قرار گرفته بود.

گرد شده اش كم كم به سمت گردن و سينه هاى ستبر عضالنى او كه    نگاه

 از پيراهن باز شده، مشخص بود، خيره ماند.

يك جهت با شرم سرش را كج كرد و تقال كنان به طرفى چرخيد تا از    در

دست او رها شود كه با چفت شدن؛ پاهايش توسط زانوهاى بختيار و دستانى  

 كه باالى سرش محكم در هم فشرده شده بود؛ قالب تهى كرد.

 دارى چيكار مى كنى؟ برو كنار. -

به سمت لبانش سوق    بختيار كم كم از سمت چشم هاى حيران عسلى او   نگاه

پيدا كرد. سرش را كج كرد و صورتش را به صورت نرم و لطيف نارون كشيد 

 و از تضاد زبرى و لطافت لذت برد.   

 را كج كرد و لبان او را به كام گرفت.   سرش
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 اى هر دوتا مكث كردند.   لحظه

از حيرت و حس هاى جديد و عجيبى كه به سراغش آمده بود و ذهنش    نارون

ل كرده بود و بختيار مردد بين عقل و احساس هاى فوران كرده اى كه را مخت

 در جاى جاى بدنش نبض مى زد.

بختيار تا الله گوشش كشيده شد و زمزمه تب دارى كه با نفس هاى    لبان

 بريده بريده به گوش نارون رساند.

 چشماى خمارت رو بيشتر دوست دارم. خمارِ سگ دار. -

غ بختيار فرو رفت و تسليم وار در دستان جست و  بى اراده در تبِ دا  نارون

جو گر او خود را رها كرد و اجازه داد هواى داغى كه از تن هر دوتايشان بيرون  

 مى زند؛ در اتاق بپيچد. 

حتى اگر آن شب اشتباه ترين، ساعت هاى زندگى اش بود اما ترجيح مى   

يش رها كند و  داد يكبار هم كه شده خودش را از بند منطق و چهارچوب ها

 آن چيزى كه دلش مى خواست را بدون فكر به جان بخرد. 

 

                                 

كسى در سرش مشت هاى پى در پى مى كوبيد و حرارت داغِ درد را به   انگار 

 كل بدنش منتقل مى كرد.  

خشك و رنگ پريده بود و هيچ تالشى براى مرطوب كردن آنها نمى    لبانش

 ش لرزان و به سختى بيرون مى زد.  كرد. چشمانش بى روح و نفس هاي
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به او گفته است كه تب دارد و حال زارش خبر از جنگ باكتريايى سختى    امير

در بدنش مى دهد. اما او بى توجه به امير از خواب بلند شد و در صف نماز  

 جماعت ايستاد.  

كه مى دانست اين جنگ باكتريايى كه التهاب به بدنش رانده است؛    خودش 

آب كجا  نداشت    از  دوست  كه  هويى  يك  هاى  حقيقت  هميشه  خورد.  مى 

باورشان كند؛ برايش دردناك و ملتهب بود. همه چى خوب مى شد؛ همه چى  

به بى خيالى مى گذشت اما اگر آن عكس را كه انگار نيمه ى خودش بود نمى  

 ديد.

او    امير دستان  در  دست  مردد  بدهد.  دست  او  به  تا  آورد  جلو  را  دستانش 

 گذاشت.

 قبول باشه برادر محراب. -

همچنين بى روحى زير لب زمزمه كرد و بى توجه به نگاه متعجب    محراب

 امير كه به دستان داغ او خيره شده بود؛ رو گرفت. 

 دارى تو تب مى سوزى. -

درد آب دهانش را قورت داد. او در حقيقت مى سوخت؛ حقيقتى كه سلول   با

 به سلول تنش را از شك و وهم ساخته بود. 

حوصله نداشت به سمت امير برگردد و با او كالمى حرف بزند. امير با    حتى

دو از جا بلند شد و به سمت حاج فتح اللهى كه با دونفر به آرامى پچ پچ مى  

 كرد رفت. 
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به مهر رو به رويش خيره شد. صداى پخته و جدى بختيار در سرش    محراب 

 آونگ وار به مغز مى نشست.

طاهره خانم هستى و نه برادر اون دخترهايى كه    تو نه پسر حاج محمود و"

حاجى   پسر  يك  هستم،  من  كه  هستى  اينى  تو  كنند؛  مى  صدات  داداش 

و   پدر  يك  از  و حق؛  تر...اصل  بزرگ  پسرحاجى  محراب؛  برادرتم  اصل...من 

 "مادر.

لبخند     كالفه با  و  نشست  كنارش  اهلل  فتح  حاج  كشيد.  صورتش  به  دستى 

 اد. فشارى روى شانه ها او د

 قبول باشه آقا محراب.-

 آرامى سر تكان داد. به

 قبول حق. -

 دقيق حاج فتح اهلل روى چهره ى سرخ و نگاه تبدار محراب نشست.  نگاه

چند روز اصلن حالت خوب نيست. تو حال خودت نيستى. امير هم گفت كه -

بدجور تب دارى. نمى خوام دخالت كنم به هر حال هر كس صالح دار تصميم  

 و كار خودشه؛ ولى اگر فكر مى كنى دارى اذيت ميشى كوتاه بيا. 

آرام پلكى زد. دلش مى خواست بخندد و حاج فتح اهلل را دست بى    محراب

د كه حال و روزش را به دورى از خانواده و مثلن قهر يكهويى اش نسبت  انداز 

 داده. 
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باعث شد حرف هاى اصلى حاج فتح اهلل به زبان بيايد و او را هوشيار    سكوتش

 كند. 

حاج محمود خيلي دوست داره محراب جان؛ بيشتر از اون چيزى كه فكرش  -

گفت كه همه اهل    رو كنى. هر روز زنگ مى زنه و حالت رو مى پرسه؛ ديشب

خونه بى تابتن؛ امروز ظهر مياد دنبالت كه برت گردونه خونه...هم خدا خيلي  

 دوست داره و هم خانوادت؛ كوتاه بيا آقا محراب. 

فتح اهلل از جايش بلند شد و او را ترك كرد و چهره ى ماتم زده ى او را   حاج

 به جا نشاند.

اده؟ سرش دوباره تير كشيد. او را دوست دارد و هم خانواده اش؟ خانو  خدا

برايش عجيب بود. خانواده ى واقعى، حقيقى. با   "خانواده"چقدر آن كلمه ى 

خودش فكر مى كرد، مگر كسانى كه با آنها بزرگ شده اى؛ معناى خانواده را  

لقمه در دهانت   و  دادند  پرورش  را  تو  اند؟    گذاشتهنمى دهند؟ كسانى كه 

 اتش ايستاد.كسانى كه تو را به دنيـ...تفكر

براى آن تيكه ى آخر ذهنش مردد بود. نمى توانست مطمئن باشد كه   هنوز

 او حاصلى از حاج محمود و طاهره خانم است. 

 ديگر دلش نمى خواست به هيچ چيز و كسى فكر كند. اصال

دلش نمى خواست به نگرانى حاج محمود و جنگى كه خودش برنده ى    حتى

مود نمى آمد خودش به زودى به آن خانه  ميدانش شد فكر كند. اگر حاج مح

بر مى گشت و تكليف خيلي از شك و ترديد هايى كه آن مرد حاجى نام به  

 جانش انداخته بود را روشن مى كرد. 
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بهتر كه خود حاج محمود پيش قدم شده بود. به خودش كه آمد، نماز    چه

و چشم    خانه خالى و ساكت شده بود. نفسش را رها كرد و همانجا دراز كشيد

 به سقف رنگ پريده ى نمازخانه ى مدرسه دوخت. 

همان چمدان پر ماجراى قهوه اى رنگ را كنار خودش محكم نگه داشته بود.  

نمى دانست قرار است با حاج محمود و طاهره خانم چگونه برخوردى داشته  

باشد؛ يا حتى محدثه و مهديه. بذر شك و ترديد در دلش بدجورى جوانه زده  

 بود. 

يك    سمند با  سالها  انگار  كرد.  ترمز  پايش  جلوى  محمود  حاج  رنگ  سفيد 

چمدان قهوه اى و صورتى گر گرفته منتظر ترمز آن رخش سفيد رنگ حاج  

 محمود بوده است. 

همچنان سر جايش محكم ايستاده بود. در ماشين باز شد و قامت سياهپوش  

 طاهره خانم جلوى چشمش جان گرفت.

 . سالم عزيز مادر، عمر مادر-

طاهره خانم خودش را در آغوش محراب انداخت و بوى تن تك پسرش را به  

ريه هايش فرستاد. به او گفته بود عمر مادر؛ آخر مگر فرزند كس ديگرى عمر  

آدمى مى شود؟ چرا آنقدر محبت هاى طاهره خانم برايش بيش از اندازه رنگ  

 همى.و بوى مادرانه داشت. واقعى و واقعى به دور از هر ادا و تو

 دستانش را باال برد و طاهره خانم را به خودش فشرد. 

 سالم مادرم. -
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 طاهره خانم سر باال گرفت و سر محراب را پايين آورد و پيشانى اش را بوسيد. 

سالم به روى ماهت؛ تو كه ما رو دق دادى. تقصير خودمه، بدجورى به تو  -

چه برسه به چند  عادت كردم كه با يه شب نبودت انگار كلِ خونه خالى شده  

 شب.

لبان محراب كم كم كش مى آيد. چه خيال پوچى در ذهنش انداخته بود آن  

محمود   حاج  و  اوست  مادر  خانم  طاهره  كه  است  معلوم  نام.  مردك حاجى 

 پدرش. آيا اين مهر و محبت را نمى ديد؟ 

 ببخشيد اگر اذيتتون كردم. -

 تو ببخش پسرم، حاللمون كن. -

حتى اگر طاهره خانم از گوشت و خون او نبود،    لبخندش عميق تر مى شود.

 بيش از اندازه مادرانه هايش در رگ هايش جارى بود. 

 شما من رو حالل كن مامان.-

نگاهش به حاج محمود افتاد. در ماشين باز بود و يك دستش را روى سقف  

گذاشته بود. چهره اش خنثى بود. او آن حالت را مى شناخت. حاج محمود  

منتظر تا او پا جلو بگذارد و با يك دست بوسى و معذرت خواهى  منتظر بود.  

 غرورى كه حاج محمود بى توجه به او تا اينجا آمده بودرا؛ بر گرداند. 

به سمتش رفت و انتظارش را به پايان رساند. دستش را بوسيد و خودش براى  

 به آغوش كشيدن پيش قدم شد.  
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دست حاج محمود كه روى كمرش نشست؛ اين يعنى كارش را درست انجام  

داده بود. مثل يك فرزند واقعى. بدون ترديد از محدثه و مهديه واقعى تر بود.  

وى بختيار حاجى زاده اعالم كند و بگويد  اين را مى توانست با اطمينان جل

 آن ارثيه ى حاجى زاده اى براى خودت كه من يك بارانى واقعى ام. 

 سالم حاج بابا-

 سرش را تكان داد و با چهره ى نرم شده اى پاسخ داد. 

 سالم پسرم.  -

هيچ كدام اشاره نكردند كه از هم دلگير بودند. اشاره نكردند كه براي چه از  

شدند و براى چه حال بهم نزديك شده اند و محراب؛ حتى اشاره نكرد  هم دور  

 يى كه پس از حاج مى انداختش. "بابا"كه ترديد دارد به آن كلمه ى 

هر سه سوار ماشين شدند. سكوت حاج محمود و محراب را طاهره خانم با پر  

 حرفى براى گرما بخشيدن به آن فضاى كوچك، مى شكاند. 

ش را از بيرون گرفت و از پشت به نيم رخ طاهره خانم  به خودش آمد و نگاه

 كه سمت او كج شده بود و برايش حرف مى زد؛ انداخت. 

 مردد لب تر كرد و گفت:

 مامان؟ -

 جانم مادر؟ -

لبخندى  به  را  و جايش  كردند  نشينى  عقب  وار  تسليم  گلويش  در  ها  واژه 

 گشاده داد. 
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 جانتون سالمت. از مهديه چه خبر؟ -

 تنها خبرى كه برايش مهم نبود، مهديه به شمار مى رفت.   تو آن اوضاع

 سرش را تكيه داد و چشمانش را بست. به ميان حرف طاهره خانم پريد. 

اون زمانى كه من رو باردار بودى، چى سرم خوردى كه زود به زود تب مى  -

 كنم؟

سكوت طاهره خانم به قدرى طوالنى شد. مى توانست نگاه تيز حاج محمود  

 آينه كوچك به روى خودش ببيند.را از 

 خـ..خب پسرم؛ من سر تو همه چى مى خوردم. -

 محراب لبش را از درون گزيد؛ كه دوباره صداى نگران طاهره خانم بلند شد. 

رسيديم خونه يه شربت تب بر و يه كاسه ماست و پونه ميدم بهت؛ خوب  -

 ميشى عزيزم نگران نباش.

طاهره خانم هنوز او را كودكى لوس  پوزخند محوى روى لبان محراب نشست.  

مى ديد كه براى كوچك ترين مسائل زندگى اش نگرانى داشت. اصال مگر  

 ميشد فرزند كس ديگرى را لوس كرد؟! 

محراب چمدان ها را گوشه اى پرت كرد و بعد از به آغوش كشيدن مهديه؛ 

 مستقيم به سمت حمام رفت و زير دوش آب يخ ايستاد.

كشيد و با دستى كالفه به صورتش خودش را روى تخت    آب بينى اش را باال

انداخت. چشمانش را بست تا بلكه كمى آرامش بگيرد كه با تقه اى كه به در  

 خورد چشمان بسته اش را فورا باز كرد و روى تخت نشست. 



 

496 
 

 دراز بكش پسرم. -

 نه راحتم. -

طاهره خانم با سينى حاوى يك كاسه ماست و شربت دارويى رو به رويش  

رار گرفت. سينى را روى ميزش گذاشت و خودش روى صندلى جلوى ميز  ق 

 نشست.

 قربونت برم؛ خيلي بهت سخت گذشت نه؟-

لبخند زد. عميق و پر از حرف. سختى اش فقط همان واژه هاى فرو رفته اى  

 بود كه از دهان بختيار به روى ذهنش به شك نشسته بود. 

گذشت...ميگم مامان گروه خونى تو و  نه بابا چه سختى؛ اتفاقا كلى خوش  -

 حاج بابا چى بود؟ 

 چشمان طاهره خانم گرد شد. 

 وا، واسه چى مى پرسى.-

 گوشه لبش را خاراند و شانه باال انداخت. 

 يهو اومد تو ذهنم.  -

 طاهره خانم آهانى گفت و با بيخيالى پاسخ داد. 

 هستى.   Oولى تو  از شانس روزگار    ABمثبت هستم و حاج بابا    Aخب من  -

محراب لبخند دندان نمايى زد و چشمانش را به نشانه خواب آلودگى ماليد.  

 صداى حاج بابا كه بلند شد طاهره خانم توى صورتش كوبيد.
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اى واى گفت پيرهنش رو اتو كنم مى خواد بره بيرون ها؛ باز فراموش كردم.  -

 تو شربت و ماستت رو بخور و استراحت كن، باشه مادر؟ 

چشمى گفت و با همان لبخند به رفتن طاهره خانم خيره شد. فورا از جايش  

 بلند شد و گوشش را به در چسباند. 

صداى پچ پچ مهديه كه با تلفن صحبت مى كرد و قدم هايى كه سمت اتاقش 

 ختم ميشد روى اعصابش بود.  

كمى بعد صداى غرغر حاج محمود و باز و بسته شدن در شيشه اى، خيالش  

 احت كرد. را ر 

لبانش را محكم روى هم فشرد و آرام الى در را باز كرد. با بلند شدن صداى  

 وهم انگيز جارو برقى يك لحظه قالب تهى كرد. 

هوفى كشيد و به سمت اتاق حاج محمود و طاهره خانم؛ پاورچين پاورچين  

 راهى شد. 

شكى  با دقت در را باز كرد و وارد شد. چشمانش دور تا دور اتاق از تخت م

رنگ فلزى به روى ميز و آينه ى چوبى افتاد. در يك جهت خودش را روى به  

 روى آينه قرار داد و با چشم ميز را وارسى كرد.  

عصبي لب گزيد و دستى در موهايش كشيد. به دور خودش چرخي زد كه  

 نگاهش روى بُرس موى حاج محمود كه روى تخت پرتاب شده بود، افتاد.

سمت برس يورش برد و او را جلوى چشم گرفت. چند  چشمانش برقى زد. به  

 تار سفيدى كه در ميان فلزهاى برس خودنمايى مى كرد؛ در دلش نورى شد. 
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با دقت تار را از برس خارج كرد و در مشت دستش فشرد و به سمت اتاقش  

 راهى شد. در را كه باز كرد، مهديه رو به رويش قرار گرفت.  

رچوب در اتاق خواب حاج محمود با دستانى گره  با تعجب به او كه ما بين چها 

 خورده ايستاده بود؛ خيره ماند.

 داداش چيزى مى خواى؟  -

 نفسش را حبس كرد. لبخند تزيينى روى لبانش نشست.

 دنبال حاج بابا مى گردم. -

 مهديه لبانش را جلو داد.

 رفت بيرون؛ صداش رو نشنيدى؟ -

 محراب چشمانش را گرد كرد. 

 ى بابا. كارش داشتم. نه؛ كى رفت؟ ا-

 مهديه با خنده رو گرفت و همانطور كه از او دور مى شد؛ گفت:

 عيب نداره شب مياد. جون به جونت كنن بابايى هستى تو. -

با رفتن مهديه؛ لبخندش كنار رفت. به سرعت از آنجا خارج شد و خودش را  

 توى اتاقش انداخت. 

 موها را درون نايلون گذاشت. در مابين وسايلش نايلون كوچكى يافت و تار 

لباسش را عوض كرد و نايلون را درون جيب شلوارش؛ فرو برد. موهاى نم   

 دارش را شانه اى زد و از اتاق خارج شد.
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طاهره خانم درحالى كه جارو برقى را با شانه اى خميده حمل مى كرد. سوالى  

 به محراب نگاه انداخت.

 كجا پسرم؟ شال و كاله كردى!-

 ودش را هول شده نشان داد. محراب خ

مامان يه كار فورى دارم؛ بايد حتما االن انجامش بدم. ببخشيد خيلي عجله  -

 دارم.

به سرعت از كنار طاهره خانم عبور كرد و با يك خداحافظى سر سرى و بى  

 توجه به گرفتن پاسخ؛ از خانه خارج شد.

پيشانى اش  يادش آمد كه ديگر مثل گذشته ماشينى ندارد. با كف دست به  

كوبيد و همانگونه كه تا سر جاده عمال مى دويد، دست روى جيبش گذاشت  

 تا از بودن پالستيك؛ مطمئن شود. 

  ٤روى صندلى انتظار آزمايشگاه نشست. مسئول پذيرش به او گفته بود كه  

ساعت پاسخش طول مى كشد و او اصال مايل نبود آن چهار ساعت  را به خانه  

فته انتظار بكشد. حداقلش حضورش را در آنجا دلگرمى  برگردد و با فكرى آش

 مى دانست. 

خيالش از بابت طاهره خانم كه با يك بهانه ماجرا را سر هم كرده بود؛ راحت  

 بود.  

نگاهى به ساعت انداخت. دقيقا پنج ساعت گذشته بود و اين موضوع حرصش  

 را بيشتر مى كرد چرا كه هر يك ساعت مثل يكسال برايش مى گذشت.
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از جايش بلند شد كه با گله به سمت پذيرش برود كه با خواندن نام و فاميلي 

 اش از گلوى مسئول پذيرش، سر جايش خشك شد. 

افتادن يك انرژى ساقط شده از سينه تا معده اش را دقيق حس كرد. نفس 

هاي بريده بريده اش به سختى از دهانش بيرون مى زدند. پلكش را محكم  

با   و  فشرد  اندراحواالت  روى هم  به  فرستاد  ريه هايش  به  عميقى كه  نفس 

 درونى اش مسلط شد. 

 با قدم هايى كه بيش از اندازه شُل و لرزان شده بودند؛ به سمت پذيرش رفتند. 

 لب تر كرد و با صدايى كه از گلو صاف كرد، گفت:

 بله؟ محراب بارانى هستم.-

آزمايش را به سمت  مسئول پذيرش با لبخند سرى تكان داد و پاكت نتيجه  

 او گرفت. 

محراب بدون آنكه پاكت را بگيرد، نگاه مرددش را به چشمان كشيده دختر  

 آنطرف شيشه، دوخت و آهسته رو به او لب زد.

 مثبته؟-

دختر دو ابروانش را باال انداخت و با لبخندى كه كم كم رنگ مى باخت به 

 همان آرامى صداى محراب پاسخ داد. 

 منفى.-

نگاه محراب همانگونه با لبان نيمه باز روى چهره منتظر، دختر جوان خيره  

 ماند. 
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از درون لب گزيد و پاكت را چنگ زد و با قدم هايى كه انگار در هوا بر مى  

 داشت از آزمايشگاه خارج شد.  

حتى صداى زنگ تلفنش هم باعث نشد از خلسه ى ماتم زده اش بيرون بيايد.  

 ه در سرش آونگ وار كوبيده مى شد.  منفى كلمه اى بود ك

اين يعنى طاهره خانم مادرش نبود و حاج محمود هم پدرش. آخر چگونه مى  

 توانست اين حجم نبودن را با اين بودن ها، هضم كند. 

ايستاد. جاده و صداى همهمه ى مردم دور سرش مى چرخيد.   سر جايش 

لرزان روى جدول كنار جاده نشست و با دو دستان خشك شده اش، پاكت  

 آزمايش را جلوى رويش گرفت. 

بودند؛   توانسته  رفت. چطور  رژه مى  خاطرات كودكى اش جلوى چشمانش 

شان را تقديمش؛  بچه ى كس ديگرى را اينگونه لوس كنند و محبت بى كران 

 به گونه اى كه ذره اى به چيزى شك نكند.

چشمانش را بست؛ ديگر چه كسى از اين راز بيست و اندى ساله خبر داشت؟!  

 ديگر چه كسى شريك اين  ترديد هاى به اطمينان نشسته بود؟! 

چشمانش را باز كرد. صداى زنگ موبايلش باعث شد كه قطره اشكى گوشه  

رايش مهم نبود كه فرزند اصل و واقعى طاهره خانم و  چشمش راه پيدا كند. ب

به جا نشسته آنها    DNDحاج محمود نيست، مهم نبود كه از گوشت و خون و  

نيست؛ چيزى كه برايش بيش از همه رنگ داشت؛ پدرانه و مادرانه اى بود كه  

 سالها خرجش كرده بودند.
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بيرون كشيد. لب گزيد و از جايش بلند شد. دست در جيب كرد و گوشى را  

بى توجه به تماس هاى از دست رفته ى طاهره خانم و مهديه؛ پيامك شماره  

 ناشناسى را باز كرد. 

هيچ حركتى بدون همانگى من نبايد انجام بدى وگرنه روى همون جدولى  "

 "كه نشستى تا اخر عمرت خونه مى كنى. بختيار. برادرت

كه در ذهنش جواالن    با حرص موبايل را درون جيبش فرو برد. حال سوالى

مى داد به چرا نشست. چرا؟ چرا حاج محمود و طاهره خانم اين كار را كردند؟  

چرا پدر و مادر واقعى اش او را  رها كردند؟ چرا بختيار حاال و اين زمان آشفته 

 حقايق زندگى اش را بر سرش پتك كرد؟ آب دهانش را محكم قورت داد. 

 بايد جواب چراهايش را مى گرفت.

                                 

 چهره ى مضطرب دخترك جوان در نگاهش رنگ گرفت.

همش گير گير كه چرا موهات رو اين رنگى كردى؟ چرا موهات رو اين مدلى  -

زدى؟ اين لباسا چيه مى پوشى. خسته شدم؛ نميدونم تا كى مى خواد اين  

 گير دادن هاش رو ادامه بده. 

 برد، سپس گفت: نارون مقنعه اش را جلو كشيد و موهايش را داخل 

 باهاش صحبت كردى در اين مورد؟ -

 لبان رژ خورده ى دخترك ناراحت جلو آمد.

 اوهوم؛ ميگه همينى كه هست.  -
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 ابروان نارون باال پريد.

 و؟ -

چشمان دخترك روى مردمك عسلي نارون دو دو مى زد. لبانش كمى باز و  

 بسته شد. انگار از حرفى كه مى خواست بزند؛ نا مطمئن بود. 

نمى تونم خانم دكتر، نه مى تونم دركش كنم و نه مى تونم تركش كنم. هم  -

باهاش اذيت ميشم و هم خوشحالم...بعضي وقتها مى زنه به سرم كه همه چى  

رو تموم كنم؛ آخرش نمى تونم و دوباره بر مى گردم پيشش. هم باشه و هم  

 نباشه؛ هم خوشحالم و هم ناراحت. 

تضادها را بيش از اندازه هم ديده و هم چشيده  نارون سرى تكان داد. او اين  

 بود. 

من به خودم اجازه نميدم كه تو اين مسئله دخالت كنم، اما فردا كه رفتين -

زير يه سقف و مدام در حال جنگ و كلنجار باهم بودين اونوقت به احتمال  

صد به يقين تصميم مى گيرى كه خودت رو بردارى و برى. تا االن نتونستى  

اون از خودت كوتاه بياى، مطمئن باش بعدش هم به همين روش    به خاطر

مى گذره ولى به صورت بدتر و عذاب آور تر. بايد تا دير نشده يه آينده نگرى 

منطقى و درستى براى زندگيت و اين رابطه اى كه هنوز رسمى نشده؛ انجام  

 بدى...تايم اين جلسه هم تموم شد ولى من در خدمتتون هستم.

دخترى موهاى بيرون ريخته ى حنايى رنگش را درون روسرى فرستاد و با  

 حال نزارى گفت: 

 خيلي بده كه آدم بدونه داره اشتباه مى كنه؛ اما روى اشتباهش مصمم باشه؟ -
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لبان نارون كه به لبخندى ماليمى باز بود؛ كم كم بسته شد. چقدر اين جمله  

ى شنيده بود؛ يا خوانده، دقيق تر به  برايش آشنا بود. انگار  اين جمله را جاي 

 چهره دخترك خيره شد. شايد اين جمله را عميقا تجربه كرده بود. 

 نارون لبخند ماليمش را برگرداند. 

وقتى بدونيم اشتباهه ولى با چشم باز انجامش بديم؛ ميشه يه انتخاب بد.  -

و پشيمونى  به سرزنش  رو كه منجر  بعد  انتخاب هاى  اين    بايد سعى كنيم 

 ميشه رو تو زندگيمون كم كنيم.

 بعد از اتمام جلسه مشاوره؛ ستايش با يك ليوان چاى رو به رويش قرار گرفت.

 از باال به پايين او را از نظر گذراند.

 درسات چطور پيش ميره؟-

ستايش  لبخندى زد. اين روزها يادگرفته بود، ان انحناى گشوده ى چهره اش  

 بگذارد و آرامش را به فرد رو به رويش منتقل كند.را مدام به نمايش 

 خيلي سخت. -

 نارون از جايش بلند شد و چاى نصفه خورده را سر جايش گذاشت. 

طبيعيه؛ بعد از يه مدت دوباره شروع كردى معلومه سخت مى گذره...من -

 دارم ميرم، كارى با من ندارى؟ 

از آنجا خ با ذهنى  بسالمت ستايش را كه شنيد سرى تكان داد و  ارج شد. 

خسته، پيامك بختيار كه درون جيبش به ويبره افتاده بود را باز كرد، كه باعث  

 شد لبخندى نم نمك روى لبش بنشيند.
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 ما كن،  دنِيهوسِ د يروز واسطهيب"

 “  ياوحد  ! ييهوا ستيدلِ ما جز هوست ن كندر

  وارد خانه شد و كفش هايش را در جا كفشى قهوه اى رنگ گذاشت. سكوت 

خانه باعث شد لب بر چيند و با نيم نگاهى به سمت اتاق نواب كه حدس مى  

 زد خواب باشد؛ به سمت اتاق خودش برود.

قبل از آنكه دستش به دسته در برسد، در اتاقش باز شد و چهره ى خسته  

 مهناز خانم جلويش رنگ گرفت.

 اوا سالم مادر، خسته نباشى.-

 اد. لبخندى زد و با مهربانى پاسخش را د

 سالم مامان قشنگم؛ سالمت باشى. -

 مهناز خانم سر تكان داد.

 اين روزها حسابى كبكت خروس مى خونه ها...راستى.. -

عمال   قلبش  ضربان  چشمانش؛  جلوى  قرص  ى  كشيده  بسته  آمدن  باال  با 

 متوقف شد. ابروان مهناز خانم به نشانه تشر باال رفته بود. 

 خيلي كار بديه مادر.-

سينه اش حبس شده بود و شك نداشت كه رنگ چهره اش در يك  نفس در  

 صدم ثانيه با گچ ديوار رقابت مى كرد. 
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مگه نگفتم از اين قرص ها نخور؛ خب مادر من ميدونم سرت شلوغه ولى اين  -

بخورى كه عادت نشى. به خاطر خودت مى    LDدليلى نميشه كه بياى قرص  

 گم. ميدونى همين قرص چقدر عوارض داره؟ 

پاژ مستقيم خون و باز شدن راه تنفسى اش را به خوبى حس كرد. لبخند پم

 وا رفته اش دوباره به جاى قبلى بر گشت.

 چشم مادر من چشم؛ حق با شماست. ديگه تكرار نميشه.  -

قرص را از چنگال مهناز خانم قاپيد و بى توجه به مهناز خانمى كه با تاسف  

 انداخت و هيجان زده در را بست.از كنارش مى گذشت؛ خودش را داخل اتاق  

به در تكيه زد و لب گزيد. مهناز خانم آنقدر به او مطمئن بود كه هرگز فكرش  

را   باشد. چشمانش  توانست  دليل خوردن آن قرص ها چه مى  را نمى كرد 

تازه   انگار  بود.  آمدن  باال  در حال  پلك هايش  روى  پشيمانى كم كم  بست. 

با پا و اراده ى خود فرو رفته بود؛ پى مى  داشت به عمق اشتباهى كه در آن  

 برد.

نفس لرزانش را رها كرد و موبايلش را بيرون كشيد. االن بيشتر از هر وقت  

ديگرى نياز داشت كه صداى اشتباهش را بشنود كه با شنيدن بوق اشغالى  

 حرصى لبانش را روى هم فشرد و تماس را قطع كرد.  

ش جان گرفت. حاال مى فهميد چرا  صداى جوانِ مراجعه امروزى اش در سر 

آن حرف ها برايش آشنا بود. او عمال در ما بين آن حرف ها در حال پرسه  

 زدن بود. 
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بختيار نگاهش را از عمارت باال آمده رو به رويش گرفت و با لبخند مرموزى  

وارد شد. اول از همه خاتون كه منتظر از پنجره آشپزخانه به او خيره شده  

 جلويش حاضر شد.بود؛  

 سالم آقا خيلي خوش اومدين. صفا اوردين.-

بختيار به روى لبخندى كه چروك هاى چهره اش را بيشتر مى كرد، متقابال 

 لبخند كوچكى زد. 

 سالم خاتون ممنونم. حال و احوالت چطوره؟ -

 خاتون دست هايش را به هم ماليد. 

يستن و من پير زن هم تو  منم خوبم آقا شكر؛ با اينكه آقا عماد ديگه ايران ن-

سكوت اين خونه دارم زندگى مى كنم اما مى گذرونيم روزامون رو...ولى خوب  

 ميشد اگر شما هم بياين اينجا...

 حرفش را قطع كرد.

 خب خاتون ديگه برو به كارات برس.-

او اجازه مى داد؛ كم كم صحبت هايش از درد و دل به نصحيت و   اگر  به 

 ختيار خط قرمز مى دانستش؛ باز مى شد. دخالت در مسائلى كه ب

موضوع   روى  دست  دوباره  باز  شد  متوجه  داد.  تكان  سرى  شرمنده  خاتون 

 حساس بختيار گذاشته است. با ببخشيد كوتاهى از او دور شد.

 بختيار سرى تكان داد و با دستى در جيب؛ سالنه سالنه از پله ها باال رفت. 
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وزخندى؛ تقه اى به در زد. حاال كه جمشيد  مرموز به اتاق زهرا خيره شد و با پ 

اين همه راه او را تا عمارت كشانده بود؛ حق خودش مى دانست كمى اعصاب  

 زهرا را بهم بريزد.  

زهرا كه گفت   رفته ى  تحليل  تو خاتون "با صداى  پايين    "بيا  را  در  دسته 

 كشيد و وارد شد.  

تركيب   اين  دانست صاحب  مى  متفاوت كه  بوى عطرى  خاص چه  با حس 

كسى است به سرعت سر چرخاند و به هيكل رشيد بختيار كه ما بين چهار  

 چوب در بود خيره شد.

 با نگاه متعجبش لب زد. 

 بختيار؟-

 بختيار قدمى جلو گذاشت و به او نزديك تر شد. 

 سالم دختر دايى...بختيار نه، حاجى. -

 زهرا همچنان نگاهش را در همان جهت به او قفل كرده بود. 

 عجب يادى از ما كردى حاجى؟ چه  -

بختيار پوزخندى زد و همانگونه كه به سمت صندلى كنار تخت زهرا پا تند  

 كرده بود؛ گفت:

اينجا  - رو  پام  خواد  نمى  دلم  هيچوقت  من  وگرنه  اجبارى.  كردن  ياد  يه 

بزارم...)سرش را به سمت زهرا كج كرد و موزيانه ادامه داد(...جايى كه تو باشى 

 جاى من نيست. 
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 زهرا رو گرفت و با اخم هايى در هم رفته به سقف خيره شد.

 امروز بيشتر از هميشه چاقوت رو تيز كردى حاجى؛ مگه نه؟-

 لبان بختيار به لبخند حرص درارى كش آمد.

چاقوى من هميشه تيزه...تو چى؟ هنوز از اون چاقو تيز هات دارى كه هى  -

 كردى؟ زخم بندازه رو اعصابم؟ يا كلك جديدى سر هم 

 زهرا طاقت نياورد و با خشم به سمتش چرخيد.

 تو يه آدم كينه اى هستى حاجى. يه عقده اى بدبخت.  -

دستان بختيار باال آمد و بهم كوبيده شد و با دو كف كه به تشويق نمايشى  

 بهم بر خورد مى كرد؛ نگاه يخى اش را به او دوخت.

غرور و كل كل با بقيه تو چى؟ يه دختر لوس و خودخواه كه واسه حفظ  -

 حاضرى هر كارى بكنى؛ حتى به لجن كشيدن زندگى من.

زهرا كه انگار به ياد گذشته افتاده بود چشمانش قرمز شد. با خشم يكباره اى  

از پشيمانى و حسرت ها در گلويش جا خوش كرده بود؛ بر سر بختيار   كه 

 فرياد كشيد.

 مى خواى اين لجن رو از زندگيت پاك كنم؟آره؟-

 بختيار مثل زهرا بدون مكث و با فرياد پاسخ داد.

 آره مى خوام. -
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هايى كه با داد در اتاق هوار شده بود؛ خاتون را تا پشت در اتاق كشاند؛    "آره"

 اما داخل نيامد.

 نفس هاى زهرا منظم شد و با آرامش يكباره اى پلك زد. 

 كسى تو زندگيته نه؟-

 د. جواب قاطع بختيار او را به يقين رسان

 آره يكى كه خيلي مى خوامش و حضور لجن تو نميزاره بهش برسم. -

 مردمك زهرا رنگ ناباورى به خود گرفت.

هيچوقت فكر نمى كردم با اين همه كينه اى كه از همه تو دلت جمع كردى  -

 جايى واسه دوست داشتن تو قلبت پيدا كنى. 

ورده ى زهرا  بختيار دو دستانش را روى زانو گذاشت و به سمت چهره ى سرخ

 خم شد. 

مى بينى زهرا؟ تو هيچوقت درست فكر نمى كنى. هيچوقت. من اونقدر مى  -

انسانم كه   خوامش كه حاضرم از كينه هاى گذشته هم دست بكشم. انقدر 

حاضرم از حسرت ها و حقارت هاى گذشته دورى كنم و يكى رو دوست داشته  

ج و لجبازى با كسى  باشم. تو چى؟ هوم؟ يه دختر احمق و عوضى كه براى ل

كه نمى خواستش من رو فدا كرد. من فداى چيه تو شدم؟ خودخواهيت و يا  

 غرور شكسته ات؟ 

فك زهرا تكان ريزى خورد. خيلي سعى مى كرد جلوى بغضش را بگيرد اما  

 صداى لرزانش او را لو داد. 



 

511 
 

من اشتباه كردم. اين دختر عوضى و مغرورى كه مى گي مُرد. دقيق همون  -

كه سهيل تركم كرد و من براى ترميم حقارت و غرور شكسته ام تو رو  روزى 

كه  تونم  نمى  نيستم.  سابق  آدم  اون  ديگه  من  مُرد.  كردم؛  خودم  اسير 

ازم مى گيره...اى كـ..اش اى كاش   باشم...تقاص تو رو زندگى داره ذره ذره 

 دوست داشتن سهيل هم مثل تو بود.  

 اشكش را پاك كرد و ادامه داد. 

خيلي متاسفم بختيار از صميم قلبم مى گم. خيلي خوشحالم كه باالخره  من  -

يكى پيدا شد يخ هاى قلبت رو آب كنه. منم اين طنابى كه بستم دور پات رو  

خودم باز مى كنم. بدون اينكه كسى بفهمه تا تو به زندگيت برسى و من به  

 مُردگيم.

 بختيار سر تكان داد و به تكيه ى صندلى لم داد. 

بفهمم زهرا؛ بفهمم اين آه ناله ات الكيه و يه نقشه جديدى واسه من    فقط-

 دارى؛ مُردگى واقعى رو نشونت ميدم. 

از جايش بلند شد و قبل از آنكه اتاق را ترك كند؛ حرف آخرش را تهديدوار  

 نطق كرد. 

اونقدر مى خوامش كه اگر از بودنت تو زندگيم بويى ببره؛ از زندگى ساقطت  -

 واست رو جمع كن كه دوباره كلك تو كارت نباشه. مى كنم. پس ح 

 رويش را گرفت كه صداى رساى زهرا او را سر جايش نگه داشت.

 من زهرا ى قديم نيستم.-
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 سرش را به سمت شانه اش كمى كج كرد و با پوزخند مرموزى لب زد. 

 منم همينطور.-

ديد. هر دو با دو  از اتاق كه خارج شد؛ خاتون و دايى جمشيد را رو به رويش 

چهره و حالتى متفاوت به در خيره بودند كه تا در نهايت انتظارشان در؛ توسط  

 بختيار باز شود. 

او   به  تا  را حواله ى خاتون كرد  تهديد آميزش  نگاه  بختيار  باز شدن در؛  با 

 بفهماند از خبرچينى كه به راه انداخته بود؛ به خوبى مطلع است.

 كرد. دايى جمشيد رو به خاتون 

 برو ببين زهرا چيزى نياز نداره. -

 چشم آقا االن. -

 خاتون كه از كنارش گذاشت؛ نگاه پيروزمندانه اش را به دايى جمشيد دوخت. 

 سالم دايى جان. احوال شما؟ -

اخم پر و پيمان دايى جمشيد خبرهاى خوبى نمى داد. هر چند او هميشه 

مى آورد. نگاهى كه    همين نگاه عبوس و ترسناك دايى جمشيدش را به خاطر

 با او بزرگ شده بود. 

 بيا تو اتاقم._

پشت سر دايى جمشيد وارد اتاق كار شد و در را بست. تك دكمه كتش را باز  

كرد و دو دستش را در جيب فرو برد كه باعث شد شانه هايش پهن تر به  

 چشم بيايد.



 

513 
 

 هست؟ تو دارى چيكار مى كنى بختيار؟ هان؟ اصال يه جو عقل تو كله ات  -

 نگاه خونسرد بختيار آتشى شد روى خشم دايى جمشيد.

بهتره بشينى دايى جان؛ اين حجم از فشار و عصبانيت واسه سن و سالتون  -

 خوب نيست. 

 دايى جمشيد از موضع خودش كوتاه نيامد.

بده؛  - رو  من  كله شق...جواب  پسره ى  كن  مسخره  رو  خودت  سال  و  سن 

نبال اون دختره موس موس كنى بگو  تصميت چيه؟ اگر واقعن قصدت اينه د

 تا من يه فكرى بكنم.

 صدايش را پايين آورد و با لحن ماليمى ادامه داد. 

 نفهم؛ بفهم. اون دختر ممنوعه است. -

 لبان بختيار كم كم به لبخند ماليم و حرص درارى تبديل شد.

من خوب مى فهمم دايى جان، خيلي خوب...واسه شما هم بهتره كه تو كار  -

 خالت نكنى. اين به نفع هر دومونه. من د

 دستان لرزان و نگاه ناچار دايى جمشيد باعث لذتش شده بود. 

بختيار بختيار؛ پسره ى ياغى...من به اون قول دادم؛ ان به ما قول داده...خراب  -

رو تموم   تموم چنگيز  نيمه  رو...يادته وقتى خواستى كار  اعتبارات  اين  نكن 

كار فقط  گفتم  گفتم؟  چى  نه    كنى  و  بيشتر  نه  همين.  چنگيز  تموم  نيمه 

كمتر...رابطه ما با اون خانواده بايد قطع قطع باشه...پات رو از زندگى اون دختر  

 بكش بيرون وگرنه مجبور ميشم همه چيز رو به..
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 بختيار به ميان حرفش پريد و هيستريك رو به او فرياد كشيد. 

 ار.اسم اون رو جلوى من نيار دايى جمشيد. نيار ني-

نفسش را هوف مانند بيرون فرستاد و به خودش مسلط شد. قدمى به جلو  

 گذاشت و دست روى شانه هاى فرسوده دايى جمشيد گذاشت.

فكر كردى من بى دليل كارى رو انجام ميدم؟ فكر كردى من وايسادم همونجا  -

تا ساختمون رو بدون هيچ كنكاشتى بكشن باال؟ نه. نه دايى جان...من تمام  

مداركى كه تو و حاج محمود عين يه ترسوى بزدل توى اون ساختمونى  اون  

كه مربوط به هيچكدومتون نيست رو اونجا چال كردين؛ شبونه از دل خاك  

كشيم بيرون...هوم؟ مى بينى دايى جان من اون پسرك ياغى و بى دست و  

پايى كه فكر مى كنى نيستم و حاال منتظرم..تا يك قدم به سمت خونه ى  

ردارى تا من مداركى كه نشون ميده ثروت باد آورده ى حاج محمود و  اون ب

از كجا آب مى خوره رو؛ تو كل دنيا پخش كنم و بشين رسواى عالم و   تو 

 آدم...همين رو مى خواى؟آره؟ 

مستاصل و لرزان دايى جمشيد؛ دلش را گرم كرد. با ماليمت شانه هاى   "نه"

 او را فشرد و با لحن دوستانه اى لب زد. 

برو به زن  - با خيال راحت  آفرين دايى جان. آفرين. به هيچ چيز فكر نكن 

بازيت و سفرهاى دبى و تايلندى كه به اسم مكه و كربال حواله اش مى كنى  

برس. بزار من كارم رو بكنم وگرنه اين احساس دلسوزانه و انسانيتى كه صد 

خودت  بده.  دستت  كار  بدطور  ممكنه  سراغت؛  مياد  بار  يه  بهتر    سالى  كه 



 

515 
 

ميدونى كه اين پسر ياغى چيزى واسه از دست دادن نداره. اون دختر ممنوعه  

 حاال تنها چيزيه كه تو زندگى دارم. 

قدمى عقب رفت و با پوزخند پيروزمندانه اى دست در جيب كرد و همانگونه  

 كه سيگار باريكى را روى لب مى گذاشت، با چشمكى خونسردانه ادامه داد. 

 خراب بشه؛ زندگى همه رو خراب مى كنم. زندگى من  -

اگر   و  است  بختيار  دست  اش  زندگى  تمام  علناً  دانست  مى  جمشيد خوب 

بختيار را از دست بدهد؛ زندگى اش را از دست داده است. او روى قدرت و  

هوش كارى بختيار بيش از اندازه سرمايه گذارى كرده بود و حال نمى خواست  

هى كه خودش تربيت كرده بود، بر عليه اش  به هيچ عنوان؛ موش آزمايشگا 

 شورش كند.

به  كننده  خفه  سيگار  دود  از  اى  شده  پنهان  عصبانيت  با  را  مرددش  نگاه 

 چشمان وحشى او دوخت. 

 تو اون كار رو با عماد كردى؟ -

 پلك آرام و نگاه خونسرد بختيار، او را به اطمينان رساند. 

اون پسر رو انداختى دنبال عماد    پس كار تو بود. بايد حدس مى زدم. برادراى -

و بعد سپر بال شدى كه آره عماد بايد فرار كنى...بيا برو تو اين رستوران مثل  

يه غالم حلقه به گوش كار كن تا آب ها از آسياب بى افته...تو از نبودم استفاده  

 كردى و عماد من رو طعمه نقشه ى كثيفت كردى آره؟! 

 از خودش دور كرد. ابرويى باال انداخت و سيگار را 
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 اينقدر به همه چيز بد بين نباش دايى جان. من جون عماد رو نجات دادم. -

 دايى جمشيد چند قدم عقب رفت و به ميز تكيه زد و ناباور سرى تكان داد.

 بايد از تو ترسيد. دارى چيكار مى كنى با زندگيمون؟ -

ت زمزمه  سيگار را كف دستش خاموش كرد و با چهره ى يخ شده اش با نفر

 كرد.

زمين گرده دايى جان و االن وقتشه كه همه روى اون نقطه اى كه من روش  -

 بودم؛ بايستند.

                                 

محراب خودش را مشغول ديدن نوشيدنى هاى يخچال نشان داد. كمى كه  

و   قربان صدقه  با  را  نايلون هاى سنگين خريد  كه  پيرزنى  ديدن  با  گذشت 

اركت به بيرون حمل مى كرد؛ به خودش آمد و پشت  خداحافظى از سوپرم

 سر پيرزن به راه افتاد.

 مادرجان اجازه بدين كمكتون كنم. -

و   داد  تكان  افتاد؛ سرى  او  موجه  تيپ  و  چهره  روى  كه  زن  چروكيده  نگاه 

 لبخندى زد. 

 الهى خير از جونيت ببينى. -

 افتاد. نايلون هاى خريد را از او گرفت و دوشادوش او به راه 
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يا لبنياتى؛ اصلن انگار دور از  - از يك سوپرى  اينجا خيلي بزرگه ولى حرام 

جونمون مردم اينجا مرده اند؛ منم وقتى كم ميارم مجبورى ميام تا اينجا هم  

 يه هوايى بخورم و هم يه خريدى كنم.

 محراب با دقت به حرفهاى او گوش مى داد. 

 مگه تازه اومدين اينجا؟-

 كوتاه پيرزن روى اعصابش بود. قدم هاى ريز و 

نه مادر؛ چند ساله اينجاييم؛ جاى بدى نيست ولى هر چند هزارمتر يه خونه  -

اندازه بينمون؛ ميدونى من عادتم روى همسايه   است كه همين غريبى مى 

مدارى قديم و نديم خشك شده...پا به سن كه مى ذارى همينطوريش هم  

 زندگيت كه هميشه سوت و كوره. احساس تنهايى مى كنى چه برسه به محل  

 محراب مشتاق سوال پرسيد. 

 تنها زندگى مى كنيد؟ آخه خونه هاى اينجا واسه يه نفر دونفر نيست. -

 نيم نگاهى به چهره ى محراب انداخت. 

هم  - و  كنم  مى  كار  هم  ها  خونه  همين  از  يكى  تو  نيستم  تنها  پسرم؛  نه 

 زندگى...دايه ى بچه هام.

 چندتان؟ يعنى هنوز كسى هست دايه داشته باشه؟ بچه ها؟  -

اووو پسر كجاى دنيايى تو؛ البته حق دارى شما جون ها زيادى نو شدين. اره  -

دوتا يه پسر و دختر...پسرم عماد كه قربونش برم رفت خارج واسه درس و  

مشقش. خودم بزرگش كردم. دختر نازنينم رو هم خودم تر و خشكش مى  
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ن شما رو كجا ديدم؟ خيلي واسم آشنا هستى...حافظه ام  كنم...راستى مادر م 

 هم كه يارى نمى كنه.

محراب كيسه ها را محكم گرفت و با درد شانه باال انداخت. مسير طوالنى بود  

 و كيسه هاى خريد بيش از اندازه سنگين.

 حتما من رو اين طرفها ديدين. -

 اره مادر شايد. -

 اسم دخترتون نازنين هست؟ -

 و ريز پير زن او را ياد مادرش انداخت.   خنده نمكى

نه اسمش زهراست ولى نازنينِ منه. انقدر كه زيبا و عزيزه...ولى حيف؛ حيف  -

كه اين دنياى نامرد نذاشت اين بچه جونى كنه و عاقبت بخير بشه...تف به 

روزگار بياد كه من زمين گير شدن نازنينم رو نبينم...پسرم خسته شدى نه؟ 

 ا وارد سوپرى شدم يادم افتادم هيچى نداريم. نميدونم چرا ت

 محراب هول زده و با احترام سرى تكان داد و گفت:

 نه مادر جان من خسته نشدم.-

پس يه ذره بايست تا من نفس بگيرم. خيلي وقته از خونه بيرون نيومدم و  -

 اين مسافت واسم سنگينه. 

به خاتونى  محراب چشمى گفت و كيسه هاى خريد را روى زمين گذاشت و  

كه دست روى قفسه ى سينه اش گذاشته بود و نفس عميق مى كشيد؛ خيره  

 شد.
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 االن حال دخترتون چطوره؟-

 خاتون سر حال كه آمد با شرم گفت:

بريم پسرم؛ چيزى نمونده...زهراى من حال روحيش داغون داغونه؛ بعد از  -

ن و دكتر و  اون تصادف بديمن..زندگى هممون از هم پاشيد...كلى دوا و درمو

عمل تا تونست به وضع االنش برسه...گله اى نيست؛ اما حق جونى و  زيبايش  

زمين گير شدنش نبود. هى روزگار نامرد؛هى...پسرم خيلي ممنونم اينجا هم  

 منزل ماست. دستت درد نكنه. خير از جونيت ببينى. 

 چهره محراب شگفت زده شد و با اشاره به در گفت:

است؟ من آقاى حاجى زاده رو ميشناسم چند بار هم  اه اينجا خونه ى شم-

زاده هستين   اقوام حاجى  از  دونستم  اگر مى  بيرون.  اومد  اينجا  از  ديدمش 

 بيشتر از اينا در خدمتتون بودم. 

 خاتون با تشكر كيسه هاى خريد را از او گرفت و با لبخند ساده اى گفت: 

ار هستى...فراموش  من گفتم چقدر چهره ات آشناست، نگو از دوستاى بختي-

كارم من...آره پسرم بختيار پسر عمه ى بچه هاست؛ گاهى وقتها مياد يه سرى  

ان؛   اين خونه  ايشون مرد  آقا جمشيد  از  بعد  بگم كه  و ميره...البته  زنه  مى 

خودت كه بهتر مى دونى درسته ازدواجش با زهرا صورى بود و فقط به خاطر  

سم اقا جمشيد همه اش بند شده  حال روحيه ى دختركم ولى ديگه اسم و ر

 به اون. 
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لبان محراب نيمه باز ماند و با چشمانى كه سعى مى كرد تعجبش را پنهان  

كند؛ نگاهش را به در بزرگ و سلطنتى عمارت انداخت و دوباره به چهره ساده  

 ى خاتون نگاهى انداخت.

 زهرا و بختيار زن و شوهرن؟ -

 خاتون نگاه مرددى حواله اش كرد.

 نميدونستى ؟ مگه -

 محراب هول هولكى لبخندى زد. 

حرف  - خصوصيشون  زندگى  از  زياد  زاده  حاجى  اقاى  بودم.  كرده  فراموش 

 نميزنن؛ مثلن من چندبارى كه از پدر و مادرشون پرسيدم، چيزى نگفتن. 

رنگ نگاه خاتون ترسيده شد. به سرعت در را باز كرد و با لبخند مصنوعى كه  

 يداد گفت:چهره اش را پيرتر نشان م

ممنونم پسرم تا اينجا هم زحمتت دادم، انشاهلل هرچى مى خواى خدا بهت  -

 بده...من برم كه اين زانو درد امونم رو بريده.

در حياط كه رو به رويش كوبيده شد و صداى ناهنجار برخود آهن ها؛ باعث  

 شد با انزجار چشم ببندد.

ديگرى آمده بود اما هيچ چيزى  با حرص نگاهش را به در دوخت. براى چيز  

بدست نياورد.متعجب از رفتار ترسيده ى خاتون در لحظه ى اخر؛ ابرويى باال  

 انداخت. چرا سوال در مورد پدر يا مادر حاجى انقدر او را آشفته كرده بود. 
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سرى تكان داد و شروع به حركت كرد. ماشين را خيلي دور تر از آنجا پارك  

باعث كسلي اش شد كه بايد باز هم مسافت طوالنى  كرده بود و همين موضوع  

 اى را با پاى پياده طى كند.

او به نارون قول داده بود كه هر چه از حاجى فهميد به او بگويد هر چند به  

 خوبى متوجه شد كه اين اواخر نارون ديگر پيگير حاجى و شناخت او نيست.  

امرو كه  موضوعى  بودن  مهم  و  نگفتن  و  گفتن  بين  با  مردد   بود،  ز شنيده 

خودش دو دو تا چهارتا كرد و در آخر موبايل را از جيبش خارج نموند و با  

فكر اينكه شايد همين نيمچه اطالعات كوچك و پيش پا افتاده به درد نارون  

 كنجكاو بخورد؛ شماره او را گرفت.

 با بوق سوم صداى نارون در گوشش پيچيد.

 ؟به به پسر عموى كم پيدا. احوال شريف-

لبخند ماليمى زد و دهان باز كرد تا حرفى بزند كه موبايل از پشت؛ به سرعت  

 از دستش كشيده شد. 

با تعجب به عقب چرخيد و با چشم هاى گرد شده به بختيارى كه با خونسردى  

 موبايل او را قطع كرد و درون جيب كتش گذاشت خيره ماند.

جلو - تو  از  هميشه  مقابل  طرف  بفهمى  وقتى  بديه  حق    حس  بهت  تره؛ 

ميدم...اما وقتى بفهمى اون طرف مقابل برادر خوني توست بايد اين حس بد  

 بره؛ درست نميگم برادر عزيزم؟ 

 يه قدم به او نزديك شد و دست روى شانه ى محراب گذاشت و محكم فشرد. 
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فكر كردى متوجه نشدم كه تعقيبم كردى؟ ميدونى قشنگى ماجرا كجاست؟  -

 رو تعقيب كردم.اينكه بعدش من هم تو 

 به لبخند خونسردانه و حرص درارى كه كنج لب بختيار نشست، خيره شد. 

 موبايلم رو پس بده.-

بختيار كنار او ايستاد و دست پشت كمرش گذاشت و مجبورش كرد همراهش،  

 قدم بردارد. 

ميدونى هيچوقت از خاتون خوشم نمى يومد؛ هرچى كه بود مراعات سن و  -

ش از اندازه ساده و دهن دلقه...چى فهميده بودى كه  سالش رو مى كردم. بي

 زنگ زدى نارون؟  

 محراب نيم نگاه كوتاهى به او انداخت. 

 هيچى.-

 بختيار متفكر لبانش را جلو داد. 

مى تونم حدس بزنم به خاطر چي اومدى؛ اما راهت اشتباست چون سوااليى  -

ونه يه چيزى كه كه تو ذهنته واسه افراد اون عمارت ممنوعه است...پس مى م

 هميشه خاتون دهنش رو با اون گرم مى كنه. 

بر   به سمت خودش  با دو دست شانه هاى محراب رو  و  ايستاد  سر جايش 

 گرداند و با اطمينان در چشمانش زل زد.

 به نارون چيزى نگو.-

 چشمان محراب گرد شد و سرش، كمى از گردن جلوتر آمد. 
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 بين تو و نارون چيزى هست آره؟ -

 مينان بخش بختيار؛ جوابش را داد. پلك اط 

آره؛ من نارون رو دوست دارم خيلي هم دوسش دارم؛ اونم همينطور...مى  -

 خوايم باهم ازدواج كنيم. 

 تعجب محراب جايش را به عصبانيت داد. 

 معلوم هست چى ميگى مرد حسابى؟ تو زن دارى، ميدونى اگر نارون بفهمـ...-

 به ميان حرفش پريد.

اولش هم  نارون  - توافقى...از  بفهمه؛ متوجه اى؟ زهرا رو طالق ميدم،  نبايد 

كردن؛   اميد  قطع  ازش  دكترا  و  فلج شد  اون  بود...وقتى  بازى  يه  ما  ازدواج 

عشقش ولش كرد...اونم براى اينكه اون پسره ى احمق رو حرص بده و به بقيه 

با من    ثابت كنه هنوز همون زهراى پر طرفداره؛ با پدرش تصميم گرفتن كه

ازدواج كنه...من هيچ نقشى تو اين ازدواج ندارم...نمى تونستم داشته باشم...يه  

عمر نون و نمكشون رو خوردم؛ پيششون طورى بزرگ شدم كه ياد گرفتم  

كردم   مخالفت  وقتى  و  بود  من  خواهر  عين  چشم...زهرا  و  بگم  چشم  فقط 

ارى بود.  ميدونى چه حرف هايى شنيدم؟ حرف هايى كه يه عمر ازشون فر 

نمكدون   به  زدن  تهمت  و  گذاشتن  سرم...منت  تو  كوبيدن  رو  بودنم  يتيم 

شكستن...حالم از خودم بهم خورد...گفتم باشه؛ اسمش بياد تو شناسنامه ام  

كه بره با اين ازدواج مسخره تو دوست و آشنا پز بده و حال كنه به شرطى كه  

 من ديگه پام رو تو خونه اى كه اون باشه نميزارم. 
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وقتى نگاه قاطع محراب را ديد؛ اخم در هم كشيد و با كف دست روى شانه  

 ى محراب كوبيد.

رو  - من  تونه  نمى  هيچكس  فهمى؛  نمى  تو  پسرحاجى؛  نكن  نگام  اينطور 

بفهمه..ميدونى فهميدن من درد داره؛ زخم و تنفر داره....تو چي مى فهمى  

اه خجالت زده ات  پدر و مادر نداشتن؟ تو چى مى فهمى هيچى نداشتن و نگ

و   حقارت  عمرت  كل  تو  دايى؟  ميگى  بهش  كه  كسى  دست  به  بدوزى  رو 

سركوفت رو از آدم هاى هر روزت خوردى؟ ميدونى بدترين قسمتش چيه؟  

ترس...اينكه به همون نيمچه آدم هاى زندگيت وابسته بشى و از بى كسى و  

هايى به اون  تنهايى بترسى كه بندازنت بيرون...در حالى كه نمى دونستم تن

بودن هاى دردناك كه هر روزش زخم ميشد روى مغز و روح و غرورم بيشتر  

مى ارزيد...تو نمى تونى من رو بفهمى؛ چون تو هميشه همه چي داشتى و  

 من هيچى نداشتم. 

 محراب از موضع خودش كوتاه آمد. 

 من واقعا متاسفم كه دوتا زندگى متفاوت داشتيم-

دوتا متفاوته، نزار اين تفاوت بيشتر بشه...تو حاج  و داريم...هنوز زندگى ما  -

تقلبيت  هاى  خواهر  اون  حتى  دارى؛  دوست  رو  خانم  طاهره  و  محمود 

رو...معلومه كه من تازه از راه اومده رو به اون آدم هاى بيست چند ساله نمى  

اون   اگر بفهمى هم خونشون نيستى...اونقدر عاقل هستى كه  فروشى...حتى 

همه چيشون رو ريختن به پات رو به پدر و مادرى كه ندارى    خانواده ايى كه

زاده   حاجى  باشه،  حواست  بفروشى...اما  نمياد؛  خوشت  ازش  كه  برادرى  و 
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كوچيك...اگر بخواى بين رابطه من و نارون چاله و چوله درست كنى و من رو  

مى   خون  به  چشمت  جلوى  رو  عزيزانت  بندازى...همه  چشمش  از 

انج كه  زندگيم كشم...ميدونى  تو  چيزى  ديگه  نارون  از  غير  ميدم...به  ام 

نيست...اون نباشه؛ رَم مى كنم تو زندگى همتون و جورى شخمتون مى زنم  

 كه نفهمين از كجا خوردين و بردين...يا على. 

موبايل را به سينه محراب كوبيد و رويش را از او گرفت و با چهره اى سرخ  

ار پشت سرش تكيه زد و به درد  شده؛ محراب را ترك كرد. محراب به ديو

كلمات خارج شده از دهان بختيار فكر كرد. جمله تند و تيزى كه بين آن 

 همه تالطم با غم بيان كرده بود؛ توى سرش موج مى زد. 

تو نمى تونى من رو بفهمى؛ چون تو هميشه همه چي داشتى و من هيچى  "

 "نداشتم.

هن و قد استوار او كه فاصله  همچنان نگاهش روى قدم هاى بلند و شانه هاى پ 

 شان را زياد مى كرد؛ خيره بود. 

شايد بهتر بود؛ مى گذاشت برادرى كه بر خالفش چيزى در زندگى نداشت؛  

حداقل نارون را كنار خودش داشته باشد. چشمانش را محكم روى هم بست.  

و   باشدند  مهم  كه  خواست  نمى  نبودند.  مهم  برايش  بختيار  و  نارون  ديگه 

 در زندگى اش به راه بى افتد.دردسرى 

از ديوار تكيه اش را گرفت و به راهش ادامه داد. چيزى كه مهم بود؛ جواب  

سوالى هست كه به آن نرسيده است. چرا بايد او را به خانواده اى پيشكش  

 كنند كه از گوشت و خونشان نيست.  
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مردمك نگرانش را به چشمان بيخيال بى توجه به فنجان چاى رو به رويش  

 بختيار دوخت. 

 متوجه حرفام شدى بختيار؟-

بختيار با همان لبخند مرموز و چهره قاطعش سرى به نشانه تاييد تكان داد و  

 لبانش را جلو فرستاد.

 البته.-

نگاه مرددش بر سلول به سلول خونسرد و بيخيال بختيار در حال دو دو زدن  

 بود. 

 اره از دست ميره.  گفتم شركتتون د -

 فنجان چاى را برداشت و به لب نزديك كرد و همانگونه گفت:

 من فكر كردم عمارت و ويالى لواسون هم جزو از دست رفته هاست.-

 كالفه از آن همه خونسردى دستى به گردنش كشيد.

 همه چيز بختيار؛ همه چيز در حال از دست رفتنه و تو اينقدر بى خيالى؟ -

 خت و فنجان خالى شده را سر جايش گذاشت. ابرو باال اندا 

 خب چيكار كنم اَنوش جان؟ بلند شم سينه بزنم؟ -

 انوش لب تر كرد و خودش را جلو كشيد.
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خب يه فكرى كن بختيار. ديگه واقعا داره از دستم خارج ميشه...يه هفته از -

 مهلت بانك مونده.

عقابى شكلش دست  سيگارى روى لب گذاشت و همانگونه كه به دنبال فندك  

 در جيب كرد؛ لب زد.

من تا اينجاش هم زيادى فكر كردم ولى بى فكرى هاى يكى ديگه همه چى  -

رو به باد داد...وقتشه خودش دست به كار بشه و همه كار ها رو راست و ريس  

كنه...بسه هر چقدر من سگ و دو زدم...ببين اَنوش؛ موهاى سرم سفيد شده  

 ديگه حرص و جوش خوردم.   از بس سر مال و ثروت يكى

 انوش محكم لبانش را روى هم فشرد و پلكش را ناچار روى هم فشرد. 

چيكار كنم من بختيار؟ من ديگه عقلم به جايى قد نميده...همه راه ها عجيب  -

ام...چوب   نزولچى بى پدرى كه گفتى رفته  به رومون بسته است...پيش هر 

 خط هامون پر شده.

 چشم و ابرو به در اشاره زد. پكى به سيگارش زد و با  

 برو به صاحبش بگو يه فكرى كنه نه من...تو دفترشه.-

 اَنوش نا اميدوانه برگه هاى روى ميز را جمع كرد. 

 نقشه اى دارى بختيار؟-

 دود سيگار را در صورت اَنوش فوت كرد. 

 من هميشه يه نقشه اى دارم. اصلن با نقشه بزرگ شدم. -

 سى از سر آسودگى بيرون فرستاد.انوش از جايش بلند شد و نف
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 داشتم كم كم نا اميد ميشدم. من ميرم سراغ جمشيد خان. فعال-

 انوش؟ -

 انوش سر جايش ايستاد و به سمت بختيار برگشت.

 بله؟ -

بختيار به سمتش حركت كرد و جلويش ايستاد. چهره و چشمان جدى اش  

 را به انوش دوخت و شمرده شمرده گفت:

ورى توضيح بده كه بفهمه تنها چيزى كه واسش مى  واسه دايى جمشيد ط-

 مونه؛ لباس تنشه...ديگه خودت يه جورى پياز داغش رو زياد كن.

 لبان اَنوش به خنده باز شد. 

 خيالت راحت. -

اَنوش كه از اتاق بيرون رفت؛ بختيار با لبخند مرموزى سر جايش بر گشت و  

از روى ميز برداشت. وارد برنامه واتس   با هدف خاصى  موبايل را  آپ شد و 

مخاطبينش را باال و پايين كرد و روى اسم نارون نگه داشت. با لبخندى كه  

بى اراده روى لبانش نشسته بود؛ صفحه چتش را باز كرد و بدون وقفه عكس  

 پروفايلش را باز كرد. 

لبخندش عميق تر شد و چشمانش برق زدند. عكس را زوم كرد و از چشمان  

ه به دوربين خيره بود؛ به روى لبان قلوه اى و كوچكش؛  خمار شده ى نارون ك

 خيره ماند. چشمانش را بست و بوسه اى به صفحه ى موبايل زد.  
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نفسي عميق كشيد و روى كاناپه ولو شد و موبايل را كنار خودش گذاشت و  

 با حسرت و اشتياق به عكس ساده ى نارون چشم دوخت. 

رون را كنار خودش حس كرد.  بيشتر كه به عكس دقيق شد؛ حضور گرم نا

دستان نرم و لطيفش كه روى شانه هاى برهنه اش در حركت بودند. زمزمه  

هاى پر از ناز و كرشمه ى او. عطر ماليمى كه حس طبيعت و صداى پرنده  

 ها را در دهنش زنده مى كرد. 

چشمانش را بست و در خلسه ى هم آغوشى پر از لذتي كه به او آرامش مى  

   داد؛ غرق شد.

كم كم كه متوجه شد آن فكر و خيال هاى تمام نشدنى؛ رويش تاثير گذاشته  

و نفس هايش را سنگين كرده است؛ تك خنده اى به جسم و روح بى جنبه  

 اش زد و موبايل را قفل كرد؛ كه همان موقع در با صداى بدى باز شد. 

چهره    با صداى در روى جايش نشست و با ابروانى باال رفته و لبخند محوى به

 ى آشفته ى جمشيد نگاه انداخت. 

همانگونه كه به سمت كاناپه بختيار گام هاى بلندبر مى داشت؛ زمزمه ناالنش  

 را به راه انداخت.

 بختيار؛ بختيار...بدبخت شديم رفت. -

آهسته   لب  زير  كردم،  مى  نگاه  جمشيد  مضطرب  نشستن  به  كه  همانگونه 

 زمزمه كرد. 

 شديم نه؛ شدى.-
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اَنوش وارد اتاق شد و با چشمكى رو به بختيار در را بست و رو  پست سرش  

 به روى بختيار جا گرفت.

رو  - لواسون  ويالى  بانك  بده...ميدونستى  حلى  راه  يه  بختيار؟  كنم  چيكار 

 مصادره كرده؟  

لبانش را محكم روى هم فشرد؛ مثل آنكه اَنوش در پياز داغ ماجرا زياده روى  

 كرده بود. 

 چيكار كنم دايى جان؟ شما بفرماييد من همون كار رو انجام ميدم. من بايد  -

نگاه ناچار جمشيد روى چشمان وحشى بختيار جا خوش كرد. معلوم بود كه  

هيچ راه حلى نداشت؛ تمام اين سالها راه حل ها در آستين بختيار بود و آنقدر  

 دارد.   از دور به كارها نگاه مى انداخت كه گاه حتى نمى دانست شركتى هم

 لبانش را روى هم فشرد و نفس آه مانند و سنگينش را از سينه رها كرد. 

 من نميدونم بختيار؛ من هيچى نميدونم.-

 بختيار با غم ساختگى سرى تكان داد و با لحن درمانده تر از جمشيد گفت: 

 فكر مى كنم ديگه وقتشه نصف سهام رو بفروشيم يا حداقل واگذار كنيم.-

گرد شد و لب باز كرد تا اعتراض كند؛ اَنوش با اشاره ى    چشمان جمشيد كه

 چشم بختيار فورا به ميدان آمد.

 بهترين راه اينه كه دست به شراكت بزنيم...بدجور بدهى باال اومده. -

 جمشيد با درد و عصبانيت؛ كف دستش را محكم روى پيشانى كوبيد.
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 واى واى؛ نابود شديم.-

 شيد را تصحيح كرد.بختيار دوباره زير لب، جمله جم

 شديم نه؛ شدى.-

با دستانى لرزان پارچ آب روى ميز را برداشت و درون ليوان شيشه اى سرازير  

 كرد.

 بختيار گلويش را صاف كرد و با لحن خونسردى؛ گفت:

دايى جان خودتون بهتر مى دونيد تمام اين سالها من روى حساب و كتاب -

اخير وقته  چند  اين  ولى  داشتم  كنترل  از حساب  ها  من  هماهنگى  بدون  ؛ 

شركت هر ماه كلى پول برداشت ميشه...چرا بدون اينكه به من اطالع بدين  

 باز هم وام گرفتين.

 ليوان آب را يك نفس سر كشيد.

 اَنوش مى دونه؛ خرج عماد زياد شده رو دوشم.  -

 نگاه مرموزش را روى دانه هاى عصبي عرق بر پيشانى جمشيد دوخت. 

 ب بگذريم؛ كارى از پيش نميشه برد. فقط عماد؟...خ-

اَنوش بر لبان بختيار كشيده  نگاه حيران جمشيد از برگه هاى درون دست 

 شد.

 يعنى چى بختيار؟ يه كارى كن...يه خريدارى، چيزى پيدا كن اصلن. -
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چشمان بختيار برقى زد و نگاه معنادارش با نگاه آسوده ى اَنوش گره خورد.  

 جلو خم شد.   دستانش را بهم كوبيد و به

 باشه پس من مى گردم اَنوش كارهاى ما رو مى كنه.-

 چه كارى؟ -

 لبخند ماليمى زد و پاسخ داد. 

 نصف سهام ماله من؛ پرداخت قرض و بدهى ها هم ماله من. -

 جمشيد روى مبل وا رفت و نگاه ناباورش را به بختيار بى خيال دوخت. 

 اين همه پول رو از كجا مى خواى بيارى؟ -

 لبخند مطمئنى زد. 

 نگران نباش دايى جان؛ من كارم رو بلدم.-

 جمشيد چشمانش را بست و همانگونه گفت:

 يعنى نصف سهام شركت بايد به نام تو بخوره؟ -

 لبخند از لبان بختيار كنار رفت و با اخم، پاسخ داد. 

واستون كه من نصف سهام رو داشته    چه يه غريبه و چه من؟ نكنه سنگينه-

 باشم؟  

پلك گشود و به خشم سياه بختيار نگاه انداخت. از نگاهش مى شد فهميد كه  

 حاضر است نصف سهام ماله هر كسى باشد الى بختيار.

 نه؛ هر كارى درسته انجام بده. -
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با اطمينان بود    "آره "وا رفته هزاران    "نه"بختيار سرى تكان داد. در پشت آن  

همان موضوع باعث از حرص و عصبانيتى كه در چهره جمشيد نشست لذت    و

 ببرد.

                                 

با نا اميدى وارد خانه شد. نگاهش كه دور تا دور سكوت خانه به چرخ افتاد؛  

 پوف بى حوصله اى به سر داد.  

موبايلش را بيرون كشيد و شماره نارون را گرفت؛ با به پايان رسيدن بوق هاى  

انتظار، سرى تكان داد و كتش را از تن خارج كرد و در حال باز كردن دو  

مت مبل روانه و خودش را روى مبل هاى قديمى و  دكمه اول پيراهنش به س

 زوار در رفته پرتاب كرد.

حس عجيبى داشت. بى قرارى در وجب به وجب تنش در حال دو دو زدن  

بود و حتى قابليت مشت كوبيدن در ديوار را در خودش به خوبى احساس مى  

 كرد.

ب دارد  چشمانش را بست. با آنكه خسته بود و مى دانست حسابى نياز به خوا

اما نمى توانست بخوابد. ذهنش حسابى نا آرام شده بود و همه ى اين ها دليلي  

 داشت كه از او فرار مى كرد. 

موبايل را به دست گرفت و دوباره وارد برنامه واتس آپ شد و روى صفحه 

نارون زد؛ با ديدن آنالين بودن نارون، لبانش نيمه باز ماند و اخم روى چهره  

 اش جا خوش كرد. 
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روى مبل نشست و دوباره روى خطش زنگ زد. با رد تماسى كه دريافت كرد؛  

 حرصى برايش پيامك زد. 

يا همين االن پا ميشى مياى اينجا؛ يا خودم ميام جلو برادر و مادرت ميگم  "

 "اومدم دنبال زنم با خودم ببرشم؛ ميدونى كه اين كار رو مى كنم

لمات به كار برده بود؛ بدش  يك لحظه از خودش و استبدادى كه در چينش ك

آمد. پشيمان به پيامكى كه به دست نارون رسيده بود، سيگارى بيرون كشيد 

 و به لب زد و با حرص روشنش كرد.  

صداى تيك موبايلش كه بلند شد؛ مردد موبايل را به دست گرفت و پاسخ  

 نارون را باز كرد. 

 "دارم ميام "

و چشمانش را بست. دود را به  نفس راحتى كشيد و پك عميقى به سيگار زد  

ريه هايش فرستاد و بعد از ثانيه اى حبس كردن؛ لبانش را جلو داد كه دود  

 مخمور به سرعت از دهانش خارج شد.

نارون با خونسردى ماشين را گوشه اى پارك كرد و به جست و جوى تك  

 كليد؛ شروع به گشتن كرد.  

با فضاى نم گرفته ى خونه؛  ازدحام بوى نامطبوع سيگار  وارد خانه كه شد 

 باعث شد به بينى اش چينى دهد.

 لب گزيد و كيفش را همانجا انداخت. جدى لب زد: 

 سالم. -
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ارون، فورا دست از روى چشمانش برداشت و سر  بختيار با صداى آهسته ى ن

 جايش نشست.

 عليك سالم. -

 خنده اى موزيانه زد و از  در شوخى وارد شد.

 حاال ديگه تماس من رو رد مى كنى؟ پُزت رفته باال خانم. -

بدون آنكه پاسخى به بختيار بدهد؛ مقنعه را از سرش كند و روى اُپن آشپزخانه  

بختيار نشست و به چشمان خسته و منتظر  گذاشت و روى تك مبل جلوى  

 بختيار زل زد.

 حاال ديگه من رو تهديد مى كنى؟ اونى كه بايد شاكى باشه منم نه تو. -

 كمى خودش را به نارون نزديك كرد. 

 هر عملى عكس العملى داره؛ چرا تماسام رو رد مى كردى؟  -

 نارون نفس عميقى كشيد و رويش را به سمت ديگرى انداخت.

 روز بود ازت خبرى نيست. نه خبرى ميدى نه خبرى مى گيرى.  چند-

حاال كه فهميده بود؛ دلگيرى نارون از كجا آب مى خورد، خيالش راحت شده  

 بود. 

كمر خم كرد و دو دست نارون رو در دست گرفت و با انگشت شصت نوازش  

 كرد.

 به من نگاه كن. -
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و   تاريك  مردمك  به سمت  و  كرد  نازك  پشت چشمى  بختيار  نارون  جدى 

 دوخت. 

اين چند روز يه كار خيلي خيلي مهم و حياتى داشتم؛ پروژه اى كه چند  -

سال واسش برنامه ريخته بودم، داشت نتيجه ميداد و نمى خواستم نه صدات  

 رو بشنوم و نه ببينمت.

چشمان نارون گرد شد و لبانش را از حرص و خشم باريك كرد و خواست  

 ستى كرد و زودتر لب گشود. حرفى بزند كه بختيار پيش د 

كنم.  - تمركز  كارم  رو  تونستم  نمى  و  ميشد  تو  درگير  فكرم  اونوقت  چون 

 هميشه انقدر راحت آدم ها رو درگير مى كنى و از كار و زندگى مى اندازى؟ 

 نارون نتوانست خودش را كنترل كند و لبخندى زد.

 خيلي زبون بازى. -

 دست نارون را بيشتر فشرد.

 حقيقت رو گفتم.اى بابا؛ من -

 نارون دستش را بيرون كشيد.

باشه پينوكيو من رام شدم؛ منم نبايد انتظار بيجا داشته باشم كه مثل تازه  -

 عروس و دومادا هى راه به هم گزارش بديم.

 بختيار سرى تكان داد و با خونسردى گفت: 
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فردا  اگر تو مى خواى اين كار رو انجام مى ديديم. دوست دارى؟ اصلن از  -

ثانيه به ثانيه بهم گزارش بديم...منم يه دوربين به خودم وصل مى كنم كه 

 خيالت راحت باشه، نظرت چيه؟ 

 نارون تك خنده اى زد و مشت آرومى به بازويش كوبيد. 

 لوس بى مزه. -

تو  - بى مزه؟ ولى من فكر كردم نظر ديگه اى دارى؛ مهم نيست در عوض 

 خوشمزه اى. 

نزديك تر آورد؛ نارون چشم گرد كرد و به پشتى مبل  بختيار سرش را كه  

 تكيه زد. 

 خيله خب حاال؛ اون  پروژه مهمت نتيجه داد؟  -

پوزخند   درمانده جمشيد،  آوردن چهره  ياد  به  با  و  زد  برق  بختيار  چشمان 

 معنادارى گوشه لبش جا خوش كرد. 

خو - مى  مگه  كنى؟  مى  فرار  اينقدر  چرا  تو  داد.  نتيجه  هم  بدجور  ام  آره؛ 

 بخورمت؟ بيا نزديكتر.

نارون مردد در جلد روشن فكرى فرو رفت و كنار او نشست. دست بختيار كه 

روى شانه هايش نشست؛ او را به پشيمانى و نارضايتى وا داشت هر چند كه  

 دير شده بود. 

 خب ديگه چى؟ -
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ميخ شده به جلو خيره بود و سر  بختيار كه كنار گوشش چسبيده بود؛ او را  

 همه نزديكى معذب مى كرد. از آن  

 هيچى. وقتى اومدم خونه بوى گند سيگار مى داد؛ چه خبره اينقدر سيگار؟ -

 تو من رو نگاه كن تا جوابت رو بدم. -

با ترديد صورتش را به سمت بختيار كج كرد كه از فاصله كمى كه داشتند،  

 نوك بينيشان بهم بر خورد كرد. 

رق در عسل هاى نارون؛ ناخواسته  چشم در هم غفل كرده بودند و بختيار غ

 به گذشته پرتاب شد.

جالب نيست دايى؟ كسى كه سنگش رو اين همه به سينه مى زدى ديگه  - "

خبرى از من نمى گيره؟ اين قدر  واسش كم ارزشم كه با چندتا تهديد و دعوا  

 عقب كشيد.

 چهره جمشيد هول زده شد. 

 يه وقت نرى سراغش بختيار.-

 با غم پوزخندى زد. 

 اين همه سال نرفتم؛ االن هم نميرم. -

 نفس جمشيد كه با خيال آسوده از دهانش خارج شد؛ او را مشكوك كرد. 

 چى شده دايى؟ -
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جمشيد مردد بين گفتن و نگفتن، از وحشى چشمان بختيار نگاه دزديد و با  

 لحن آرومى گفت:

 حامله است.-

. تمام حس هاى  بختيار تلو تلو خوران عقب رفت و با درد چشم روى هم بست

منفور دنيا در رگ به رگ تنش در حال پردازش بودند. سياهى از قلبش عبور  

كرد و تا چشمان به خون نشسته اش راه گرفت. با نفرتى كه در چشمانش به  

 وجود آمده بود. خشن لب زد.

 "مباركشون باشه.-

  به خودش آمد و نگاه از چشمان پر از سوال نارون گرفت. سر نارون را روى 

 سينه اش گذاشت و دستان حصار وارش را چفت و محكم دور او حلقه كرد. 

 بوسه اى به روى موهاى خوش بوى او كاشت و نفس عميقى كشيد. 

 بختيار؟-

 گرم شده از حضور پر حرارت نارون در آغوشش؛ كشدار زمزمه كرد.

 جان بختيار. -

 نارون لب گزيد و سرش را بيشتر در سينه ى او پنهان كرد. 

 من كجاى زندگيتم.-

بختيار چشم گشود و متفكر نگاهش را به سقف دوخت. به نداشته هايش فكر  

 كرد و به داشته هايى كه فقط در رويا و در حسرتش جا داشت؛ انديشيد. 
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به خودش فكر كرد و به آدم هاى اطرافش. به حسرت و عقده و طرد شدن  

جست و جوى دكمه هاى    هاى بى موقع. ابرو باال انداخت و همانگونه كه در 

 مانتو اداراى نارون؛ روى تنش دست مى كشيد؛ گفت: 

تو هم پدرمى، هم مادر و هم خواهر و برادر...نارون تو همه كس منى و تا -

وقتى كه زنده ام جات تو زندگيم دقيقا سمت چپ سينه ام هست؛ همون  

 جايى كه بوم بوم مى كوبه. 

لبان با  ماند.  صدا  بى  شده،  مات  پشتشان    نارون  در  كلمات  كه  بازى  نيمه 

 شكسته شده بودند؛ متحير سر باال گرفت.

بختيار بى توجه به شكه شدن نارون، دست زير زانوهايش گذاشت و او را بلند  

 كرد.

ولى حيف كه سنگينى، ميدونم آخر اين بغل كردن هات باعث ميشه ديسك  -

 كمر بگيرم.

 زمزمه كرد. با پا در اتاق خواب را باز كرد و با شيطنت 

 ولى مى ارزه. -

                                 

بختيار غلتى روى تخت زد كه با حس خنكاى روتختى و خالى بودن آن فورا  

 چشم باز كرد و به جاى خالى نارون خيره شد.
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خميازه اى كشيد و روى جايش نشست. لبخندى روى لبش جا خوش كرده  

موبايلش؛ راهش را به  بود. با آرامش از جايش بلند شد و بى توجه به زنگ  

 سمت سرويس بهداشتى؛ كج كرد.

آبى به صورت شش تيغه شده اش زد و به خودش درون آينه خيره شد. آهسته  

دست باال برد و با كف دست چهره اش را پوشاند و با نفرت زمزمه نا مفهومى  

 به سر داد. 

 احمق. -

 ت كرد. سرى تكان داد و به سمت موبايلش كه در حال جان كندن بود؛ حرك

 بله اَنوش؟ -

 صداى هيجان زده اَنوش باعث شد؛ يكتاى ابروانش را باال بى اندازد. 

 سالم صبح بخير؛ يه خبر دست اول دارم برات.-

موبايل را سمت ديگرش گذاشت و همانگونه كه به دنبال پيرهن مچاله شده  

 اش روى زمين چشم مى چرخاند؛ گفت:

 مى شنوم. -

 داره و نداره رو بفروشه.آقا جمشيد مى خواد هر چى  -

نيشخندى زد و پيرهن سفيد را از زير تخت بيرون كشيد و بى توجه به جاى  

 رژ لب كنار يقه اش، او را به تن كرد. 

خوبه؛ انتظارش رو داشتم...اون نمى خواد باور كنه اين بختيارى كه ازش يه  -

ن چيزى  حمال ساخته؛ ديگه برده اش نيست. طبيعيه كه به هر درى بزنه تا م
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نداشته باشم...هر چيزى رو كه خواست بفروشه تو سريع پيگيرى كن و بدون  

 اينكه بفهمه براى من بخر. مفت بخر...چون دارايى اون مفت نمى ارزه. 

 صداى گوش به فرمان اَنوش بلند شد.

 حله؛ امر ديگه؟ -

 شلوارش را به پا كرد و مودبانه گفت:

 داشته باشى.عرضى نيست اَنوش جان؛ روز خوبى -

تماس را كه قطع كرد؛ موبايل را روى تخت انداخت و همانگونه كه دكمه هاى  

لباس چروكيده اش را دانه به دانه مى بست با فك فشرده شده اى به تضاد  

 پيرهن سفيد با عضله هاى تيره اش خيره شد.

دكمه اخر را هم بست اما دست از نگاه مرموز درون آينه بر نداشت. قدمى  

 تر رفت. سياهى وحشى درون چشمانش حتى خودش را هم مى ترساند.  جلو  

فيلم   به  آينه  نه چندان دورى كه درون  به گذشته  و  ريز كرد  را  چشمانش 

 نشسته بود؛ خيره شد.

 بايد با زهرا ازدواج كنى.-"

چشمانش گشاد شده بود و حس مى كرد از درون گوش هايش حرارت داغ و  

 . انگار چيزى را كه شنيده بود؛ باور نداشت.  سوزانى در حال خارج شدن است

متحير به زهراى اخم كرده كه روى تخت مثل اين چند وقت اخير خوابيده 

بود؛ نگاه كرد. آب دهانش را به سختى قورت داد و دوباره به سمت جمشيد،  

 سر چرخاند. 
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 چـ..ى؟ -

 جمشيد سرش را به سمت زهرا كج كرد. 

 روحيه اش. بايد با زهرا ازدواج كنى؛ واسه-

مطمئن بود كه بيش از آن مردمك چشمانش گشاد نمى شد. به سرعت دوباره  

 به سمت زهراى اخمالو كه مطمئن به او زل زده بود چرخيد. 

 زهرا تو موافقى؟-

 آره.-

بى وقفه و قاطع جوابش را كه گرفت، نفس در سينه اش حبس شد. به خودش  

جايش را به اخم پر و پيمانى    آمد و كم كم از حالت تحير و تعجب خارج شد و

 داد. 

تو همونى نبودى كه ميگفتى من خر خونتونم؟ همونى نبودى كه هر وقت  -

عصبانى ميشدى من بايد صمم بكم مى ايستادم تا من رو بزنى كه آروم بشى؟  

زهرا ميدونم كه از من خوشت نمياد و من رو مثل برادرت نمى بينى اما تو...با 

مثل خواهر نداشته ام مى مونى. متوجه هستى چى  تموم آزار و اذيت هات  

 ميگى؟

 چهره مغرورانه زهرا ساز نا اميدى در دلش نواخت.

هنوز هم همون خر خونه اى كه بايد اطاعت كنه...من دارم بهت لطف مى  -

 كنم كه اجازه ميدم اسمت بياد تو شناسنامه ام. 
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بر سينه؛   پلك روى هم فشرد و با ته مانده ى اميد به سمت جمشيد دست

 چرخيد. 

 دايى؟ -

 لب گزيد و به بيرون اتاق اشاره زد.   "هيس"سر باال انداخت و به نشانه 

به سرعت از جايش بلند شد و به بيرون اتاق پا گذاشت كه قبل از آنكه پايش  

 را بيرون بگذارد؛ صدا جمشيد او را در هم شكاند. 

سالمتى ما به گردنش  نگران نباش دخترم، بختيار باهات ازدواج مى كنه...نا-

حق داريم و نون و نمكمون رو خورده...نمى تونه نه بگه. نه بگه ميندازمش  

 بيرون...تو خيالت راحت.

 "دسته در را محكم فشرد و با صداى بدى در را بهم كوبيد.

به خودش كه آمد چهره اش از خشم و نفرت سرخ و درهم شده بود. از همان  

 ابتدا زندگى و آدم هايشان حق انتخاب را از او گرفته بودند.  

با ضرب كت مشكى اش را پوشيد و دستى به گردنش كشيد. دقيقا جايى كه  

 دست نارون قرار گرفته بود. دستش را جلوى لبش گرفت و بوسيد.

او بود تا انتخاب هاى گرفته شده اش را از آدم هاى سياه اطرافش حاال نوبت 

بگيرد. آدم هايى كه با تصميم و حرف هايشان سياهى را به رگ به رگ تنش  

 تزريق كرده بودند. 

يك جنبش بى موقع در تنش نشسته بود كه باعث شد؛ موبايل را چنگ بزند  

 ارون پيامك بزند.و تسليم وار از دلتنگى ناخواسته و بى دليلش براى ن
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 "امشب ميام دنبالت بريم سينما. نظرت چيه"

ريموت ماشين را به دست گرفت و از خانه خارج شد كه جواب پيامكش بلند  

 شد.

 "نظرم به نظرت وصله"

 لبخند ناخواسته اى زد. 

 "پس منتظرم باش"

                                 

هن سفيد نارون با خنده نگاهش را به آقا رحمان دوخت كه چگونه در آن پير

 و جليقه سياه ده ها سال جوانتر شده است.

اى بابا خانم؛ بايد هم بخندى، بعد يه عمرى زندگى با عزت حاال لباس هاى  -

اجق وجق دادين ميگين بپوش فرم كار؟ اونم من؟ با اين سن و سال؟ با اين  

 پاى لنگ؟  

 نارون لب و لونچه اش را بست و اخم تزيينى به چهره نشاند. 

رحمان چرا اينقدر سخت مى گيريد؟ يه لباس كه عزت از آدم نمى  وا آقا  -

 گيره؛ اونم اين ست خوشگل كه بيست سال جونترتون كرده.

 آقا رحمان سرى تكان داد و دستى به جليقه خوش دوختش كشيد. 

خب دخترم همين ديگه؛ خانمم اومد اينجا من رو با اين ريخت و قيافه ديد  -

لباس جون كردى پس فردا هم مى خواى يه زن  شب و روزم رو گرفت...ميگه  

 جون بگيرى. 
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 نارون قهقه اى زد و با ماليمت گفت:

واقعا  - حق ميدم به خانومت آخه حسابى ترگل و ورگل شدى. ببينم نكنه 

 خبريه؟

آقا رحمان سرى از تاسف تكان داد و همانگونه كه از كنار نارون گذر مى كرد،  

 گفت: 

 هى خدا. خانمم كم بود شما هم روش. -

نارون لبخندش را جمع كرد و سرى به باقى قسمت ها زد و بعد از برسى و  

حساب كتابهاى سر ماهى كه جلويش قرار گرفت؛ از آنجا خارج شد و به سمت  

 سينما به راه افتاد.  

بختيار متكبر پا روى پا انداخت و با چشم و ابرو به برگه هاى كنار تخت زهرا  

 اشاره زد. 

 امضا كن.-

 همچنان خيره و بى حالت به چهره ى جدى بختيار خيره شده بود.  زهرا 

 توافقى؟  -

 ادامه جمله اش را بختيار كامل كرد.

 بدون اينكه هيچ حق و حقوقى از من داشته باشى...اره توافقى.-

 زهرا بازدم عميقش را بيرون فرستاد و خودكار كنارش را برداشت.

 ين دل و جرات رو داده؟ دل و جرات پيدا كردى؛ اون دختره بهت ا-
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 امضا كن.-

برگه ها را به دست گرفت و همانگونه كه به نوشته هاى آنها صرفا خيره بود،  

 گفت: 

 بابا بهم گفت كه دل به چه كسى دادى.-

فك بختيار سفت و سخت شد. لبخند مرموز كنار لبان زهرا و ترديدى كه در  

 آشفته كرده بود. به دست گرفتن خودكارى داشت؛ او را از درون 

 سر باال گرفت و با چشمان برق زده اى لب زد. 

دوست  - براى  جايى  و  اى هستى  كينه  و  اى  عقده  آدم  يه  تو  گفتم  ديدى 

داشتنت تو قلب نيست؟ تو به خاطر انتقام به اون نزديك شدى. همه ى ادعاى  

 دوست داشتنت دروغه.

 امضا كن.-

 برگه را روى پايش انداخت. 

گر بدونه با يه مرد زن دار وارد رابطه احساسى شده نه؟ خب  خيلي بد ميشه ا-

مگه همين بد شدن رو نمى خواى؟ لحظه آخر كه مى خواى زهرت رو بريزى  

 بهشون بگو من زنت بودم؛ اينطور زهرت كشنده تر ميشه...هوم نظرت چيه؟ 

 سرش را به زهرا نزديك تر كرد و خشن لب زد. 

 از كار بيوفته اون برگه ها رو امضا كن.اگر دوست ندارى زبونت مثل پاهات -

زهرا پوزخندى زد و خودكار را به برگه ها نزديك تر كرد و همانگونه كه روى  

 كاغذ خودكار را تاب مى داد تا امضايش را رسم كند، حرصى لب باز كرد. 
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 برو به جهنم. بى لياقت .-

چه  با  بختيار  گرفت.  را  رويش  و  كرد  پرت  بختيار  پاى  رو  را  پيروز  برگه  ره 

 خودكار را درون جيب كتش گذاشت و برگه ها را مرتب كرد.

 حق با توست زهرا؛ من به خاطر انتقام بهش نزديك شدم.  -

سر پايين انداخت و برگه ها را درون پوشه نخودى رنگ گذاشت. از جايش  

 بلند شد و دست در جيب كرد. 

نارون كه  - اسم  به  از دخترى  متنفر شدم.  ازش  اول  رو  از همون  سهم من 

دزديد؛ متنفر شدم...وقتى بزرگتر شدم از همه متنفر شدم...نفرت از تمام آدم  

هاى اطراف مثل خوره افتاد به جونم...بهش نزديك شدم تا آتيش دلم خاموش  

بشه...تا تالفى زجر و حسرت و عقده هام رو ازش در بيارم؛ اما ميدونى چي  

ن رو به من ترجيح بده؛ حق  شد؟...من به اون حق دادم؛ حق دادم كه نارو

دادم كه عين يه سگ خيابونى به من لگد بزنه و بره طرف اون دختر...ميدونى  

چرا بهش حق دادم؟ چون نارون ارزش هر چيزى رو داره...حتى گذشته ى به  

گه كشيده ى من رو...ارزشش رو داره كه من از انتقامى كه تو ذهنم كاشتم  

 دست بكشم.  

 به چهره شكست خورده زهرا با پيروزى ادامه داد.  پوفى كشيد و بى توجه

و تو زهرا انقدر بى ارزشى كه وقتى افتادى رو تخت؛ سهيل دمش رو گذاشت  -

رو كولش و فرار كرد...اما نارون انقدر با ارزشه كه من دمم رو بزارم رو كولم و  

  از زندگيش فرار كنم كه يه وقت بهش آسيبي نرسونم...اينه تفاوت بين رفتار 
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آدم ها...يكى طرف رو از خودش ميرونه چون صغيره و يكى طرف رو از خودش  

 ميرونه چون كبيره.

                                 

بختيار در تاريكى خيابان درون ماشين نشسته بود و به ازدحام و شلوغى آن  

سمت خيابان نگاهش را قفل كرد. تبليغ پر زرق و برق فيلم سينمايى امشب؛  

 ه بود. تاريكى شب را نورانى كرد

با حسرت آهى كشيد و به نارونى كه با سرى افتاده درون موبايل سرگرم بود؛  

 بى پلك خيره شد. 

دوگانگى در وجودش فوران كرد. دلش مى خواست پا روى گاز بفشارد و براى  

 هميشه از آن خيابان و فردى به اسم نارون؛ دور شود.  

را محكم در آغوش    دلش مى خواست از ماشين پياده شود و جلوى همه نارون 

بكشد و ببويد. هق بزند؛ هق بزند و به گور دنيا بخندد و در همان لحظه و  

 فيگور متوقف شوند. 

خواسته درد آورى بود اگر دلش مى خواست كسى را دوست داشته باشد؛ كه 

 دليل همه ى زجر و تلخى هايش است.

با عجز روى هم بست و سرش را روى فرمان ماشين گذشت .  چشمانش را 

مشت هاى محكمش را بر روى پايش كوبيد و صداى زنگ زده اش در سرش  

 اكو شد. 
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اما نارون انقدر با ارزشه كه من دمم رو بزارم رو كولم و از زندگيش فرار كنم  "

 "كه يه وقت بهش آسيبي نرسونم

لب گزيد. سر باال گرفت و با تصميم گرفته شده اش، ماشين را استارت زد و  

 حركت كرد. كه با كوبيدن شيشه ماشين. آب دهانش خشك شد. با اراده قصد  

نفسش را حبس كرد و با ترديد به سمت پنجره و چهره ى خندان نارون سر  

 كج كرد.

درون چشمان خمار و عسلي اش از پشت شيشه به موج نشست و در دلش  

 طوفان پر تالطمى به پا شد. 

 د.با اشاره نارون به خودش آمد و پنجره را پايين كشي

 سالم، چرا نمياى؟ -

 دستى دور گلوى به عرق نشسته اش كشيد.

 سالم؛ فكر كنم حالم خوب نيست.  -

مردمك عسلي اش لرزيد و با نگرانى دست جلو آورد و روى پيشانى ملتهب  

 بختيار نشاند. 

بختيار چشم بست و لمس دستان سرد نارون را به پوسته ى داغش؛ با جان  

 و دل خريد.

 دندان گرفت.نارون لب به 

 تب دارى كه...بريم خونه؟! -
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 مظلومانه به نارون نگاه انداخت. 

 شبمون رو خراب كردم نه؟! -

پر نازى را زمزمه    "ديوانه "نارون گونه هاى شش تيغ شده اش را كشيد و  

 كرد.

 ماشين را دور زد و كنارش جا گرفت.

 بريم خونه.  -

 ماشين را به راه انداخت و همانگونه گفت:

 خرابكارى نيستم.  من آدم -

 "نگذار زندگيت را خراب كنم نارون، از من دور شو "و در دلش افزود؛ 

هر دو دوشادوش هم وارد خانه شدند . نارون مستقيم به سمت آشپزخانه رفت  

 و همانگونه فرياد زد. 

 تو برو رو تخت دراز بكش تا من واست سوپ درست كنم.-

گوش نارون نرسيد. به سمت    بختيار باشه ى آرامى گفت كه مطمئن بود به

اتاق رفت و كتش را از تنش خارج كرد و بى حوصله روى تخت ولو شد و  

 دست زير سر گذاشت و به سقف خيره شد.

چشمانش مى سوخت و سرش اندازه مساحت خانه شده بود؛ اما با اين حال  

 حاضر نبود كه چشم ببندد و حالش را تسكين دهد. 
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ابى كه هر ثانيه بر او وارد مى شد مى دانست.  او خودش را مسبب هر زجر و عذ 

نه اين زندگى را حقش مى دانست و نه مى خواست كه حقش را بگيرد. در  

لحظه ى آخر عذاب وجدان چو ناقوسى بى موقع در وجودش به صدا در آمد  

 و حالش را تب دار كرد. 

نارون كنارش روى تخت نشست و همانگونه كه به چهره ى مات شده ى خيره  

 ه سقف بختيار نگاه مى كرد، گفت:ب

 چى شدى تو؟ چرا تب كردى؟ -

 بدون آنكه نگاهش را از سقف بگيرد، با صداى تحليل رفته اى لب زد.

 مگه تب كردن هم دليل مى خواد؟ -

 همانگونه كه دست روى پيشانى حرارت داره بختيار مى گذاشت؛ پاسخ داد. 

 آره.-

 نگاهى انداخت. بختيار به سمتش برگشت و به او 

 تو رو كه مى بينم تب مى كنم. خوبه؟-

 نارون خنده اى به چهره ى جدى او به سر داد و خودش را نزديكتر كرد.  

دست درون موهاى مشكى و حالت دار بختيار كشيد و تارهاى نرم و پركالغى  

 رنگش را به بازى گرفت. 

 آره خوبه.-
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پاهاى نارون گذاشت و  بختيار در يك جهت در عرض  تخت خزيد و سر روى  

چشمانش را بست. مچ دست نارون را گرفت و به كف دست آن بوسه اى زد  

نارون آب شد و لبخند نصفه نيمه اش،   و روى سرش قرار داد. قند در دل 

و   كرد  مى  عمل  بختيار  عملى  ى  خواسته  به  كه  شد.همانگونه  تر  گشاده 

 :بوسيدموهايش را نوازش مى كرد؛ سر خم كرد و پيشانى او را 

 زود خوب شو. -

بختيار جنين وار در خودش جمع شد كه بيشتر جسم نارون را در رج به رج  

 بدنش حس كند.

 نارون؟  -

و از چيزى در دلش تكان خورد. چقدر     دنفس در سينه ى نارون حبس ش

از زبان بختيار برايش    "واو "و    "ر"،"الف"،"نون "آن لحن بم مردانه و تلفظ  

 ز بود.دلنشين و هيجان انگي

 جانم؟ _

بختيار تسليم سوزش چشمانش شد و با لبخندى زوار در رفته در دلش فرياد  

 اما به جايش آب گلويش را قورت داد و پچ زد.   "دوستت دارم"كشيد؛ 

 زهرا خواهرم نيست؛ دختر دايمه.-

در  بختيار  قبلي  هنوز جمله  موهايش خشك شد.  بين  ما  در  نارون  دستان 

 كه دوباره صدايش به گوش رسيد.مغزش تحليل نشده بود 

 زهرا زنده است. -
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دستش را از ما بين موهاى او بيرون كشيد و با لبانى نيمه باز، ناباور و متعجب  

 گفت: 

 چـ..چرا؟ چرا به من دروغ گفتى؟-

 سرش را روى پاى نارون بلند كرد و رو به رويش نشست. 

اد ديگه نمى تونستم  چون زهرا مثل خواهرم بود اما با عذابى كه تو زندگيم د-

 خواهر ببينمش...زهرا مرده؛ چون واسه من مرده. 

 نارون نفس عميقي كشيد و دوبار سوالش را تكرار كرد. 

 چرا به من دروغ گفتى؟!-

كمى نگاهش كرد. چه به او مى گفت؟ مى گفت كه از ابتداى آمدنم دروغ  

االنمان  است. بودنم و بودنت. ميگفت معرفت و غريبگى ما دروغ است. وضع  

هم دروغ است. چگونه به او مى گفت با دروغى وارد زندگى اش شده است كه  

 حاال تبديل به حقيقت شد. پلك روى هم فشرد.  

او مصمم بود تا اين رابطه ى بنا شده اى كه به هر دو طرف ضربه مى زد را  

 نم نمك از ريشه جدا كند. با داسى كه شكل حقيقت داشت. 

من...اينكه بخوام از خودم زندگيم واسه كسى بگم سختمه..سخته كه نارون  -

بعد از چند سال دورى از حقيقت زندگيم كه مثل يه خار تو چشمم ميره و  

 خونش مى كنه واسه كسى كه شناخت كاملى ندارم بگم.

منتظر بود كه اخم هاى پت و پهن نارون به چهره اش بنشيند و بغ كرده  

 و او را ترك كند. كيف به دوش بى اندازد 
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اما نارون آب دهانش را قورت داد و نفسش را آه مانند بيرون فرستاد و دست  

 روى دستان بزرگ او گذاشت. 

من فقط مى تونم بگم متاسفم. متاسفم كه طورى باهات برخورد كردم كه  -

به خودت ديدى به من دروغ بگى...نميدونم واقعا ديگه نميدونم...خوشحالم  

 است و غمگين از اينكه با دروغ رابطمون شروع شد.كه زهرا زنده 

دستانش را زير دست نارون بيرون كشيد. سرد شد و در گير و دار تشويش  

 عقل و دلش؛ اخمى كرد.

هم  - نتونستى  هيچ،  كه  كنى  تحمل  تونى  نارون...مى  گوييم  دروغ  آدم  من 

 كيفت رو بغل كن و من رو بزار و برو. 

را تر كرد. نگاه بختيار روى لبان مرطوب شده  نارون سرى تكان داد و لبانش  

اش كشيده شد و از ته دل آرزو مى كرد كه نارون به تيكه آخر حرفش بهايى  

 ندهد.

اما االن...خيلي  - بود قطعا همين كار رو مى كردم  شايد هر زمان ديگه اى 

چيزا فرق كرده؛اونقدرى كه رابطمون به جايى رسيده كه دونه دونه حقيقت  

 سم رو كنى.ها رو وا 

نزديك تر شد. صداى جا به جايى فنرهاى تخت در سكوت اتاق پيچيد. دست  

 دور گردن بختيار حلقه كرد و در چشمان عجيب شده اش زل زد. 

 من دوستت دارم بختيار. -
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كرد.   نورانى  را  نارون  هم  نگاهش  درون  برق  لغزيد.  بختيار  چشمان وحشى 

 دوستش داشت. نارون او را دوست داشت. 

الخره يكى در زندگى اش پيدا شده بود كه او را دوست داشته باشد. نفسش  با

 بند آمده بود و بغض خفيفي در گلويش نشست. 

از تمام آدم هاى دنيا پرت شده بود كه روزى روزگارى در قلب كسى بى افتد  

 كه او را مقصر تمام زجر هايش مى دانست. 

شكر كشى بر چهره اش كند.  چشمانش را بست تا مبادا اشكى بى اجازه قصد ل

 اكسيژن هوا را عميق به ريه هايش فرستاد. 

نارون او را دوست داشت. يك زن او را دوست داشت. دوست داشت. جمله  

 نارون در سرش اكو شد. لبخند غمگينى روى لبش نشست. 

 اى كاش نارون اين دوست داشتن را به او نمى داد. نمى گفت. نمى خواست. 

اين رابطه مى گرفت دچار لغزش مى شد.    چرا هر تصميمى كه واسه قطع 

 انگار كه خدا هم  با او لج كرده بود. مثل هميشه.

 محكم نارون را در آغوش گرفت و در دلش افزود. 

   "گور باباى همه"

دستش كه زير لباس نارون رفت و پچ پچ نارون در زير گلويش او را از خلسه  

 داغ و شيرينش بيرون نكشيد.

 سراغ سوپ.بايد برم -

 سرش را در گردنش فرو برد و همانگونه ناليد.
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 سوپ من تويى. بخورمت حالم خوب ميشه.-

                                 

پاور چين پاورچين به سمت اتاقش قدم بر داشت. اميدوار بود كه حداقل مهناز  

خانم قرص هايش را زودتر خورده باشد و به خواب سنگينى فرو رود كه براى  

 دروغى سر هم نكند.اين دير آمدنش 

با نفسى آسوده از تاريكى و سكوت خانه به سمت اتاقش رفت كه قبل از آنكه  

 در را باز كند و وارد شود. صداى نواب از پشت سرش او را ميخكوب كرد.

 نارون؟ -

 به سمتش بر گشت و با لبخند هول شده اى پاسخ داد. 

 سالم..تو هنوز نخوابيدى؟-

كليد چراغ راهرو را زد تا نورى باشد مابين نگاه    قدمى به نارون نزديك شد و

 هاى هر دو. 

 چشمانش را ريز كرد و دستانش را به آغوش كشيد.

 سالم...تا االن كجا بودى؟ جديدا شب ها دير مياى خونه.  -

 اخم هاى نارون در هم رفت.

 آهان؛ بعد بايد به تو جواب پس بدم؟! -

 نگاه نواب بد طور روى مخش بود. 

 رده اى آره؟ تا دير وقت پيش اونى اره؟ با اون م-
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 رنگ چهره ى نارون تهاجمى شد.

چى ميگى واسه خودت. كدوم مرد...نصف شبى واسه من غيرتى شده...برو  -

 بچه برو بگير بخواب.

 نفس حرصى نواب در سكوت راهرو اِكو شد.

همونى كه ماشين مدل باال داره...همونى كه االن بوش رو ميدى...تو كه عطر -

 ردونه نمى زدى مگه نه؟م

سكوت نارون را كه ديد به خودش اجازه داد؛ پيش روى كند و صدايش را  

 باالتر ببرد. 

هوم نارون؟ اون كسيه كه هى واست پول خرج مى كنه؟ همونى كه ساختمان  -

چشم   همون  نه؟  مگه  كنه  مى  صحبت  ازش  رحمان  آقا  و  باال  كشونده  رو 

 وختى آره؟ خيلي كثيف شدى نارون. مشكيه؟ نارون تو خودت رو به پول فر

صداى كوبش كشيده ى دست نارون بر صورت لطيف نواب در تاريكى شب  

به تيزى نشست. انگشت اشاره اش را باال گرفت و با لبانى كه از خشم باريك  

شده بود؛ قدمى جلو تر گذاشت تا حرف هايش با نفس خشمگينش به صورت 

 نواب كوبيده شود. 

همونه...همونى - داره...دوسش    آره  دوستم  كه  ميده...همونى  رو  خرجم  كه 

دارم...بهم احترام ميذاره...وقتى باهاشم حس مى كنم خوشبخت ترين دختر  

روى زمينم....آره اگر الزم باشه واسه با اون بودن خودم رو بهش بفروشم...اين  

كار رو مى كنم و من...براى احساساتم از كسى كه بهم احترام نميذاره اجازه  
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ميگيرم نواب...تو راهت رو انتخاب كردى و من احترام گذاشتم به تصميمت  ن

 اما حق ندارى تو مسائل شخصى من دخالت كنى.

به سرعت از جلوى نواب غيب شد و در اتاقش را محكم روى هم كوبيد و به  

 آن تكيه زد.  

  با اشكى كه درون مردمكش حلقه زده بود؛ لب گزيد. او نواب را زده بود...براى 

اولين بار در عمرش روى برادرش دست بلند كرده بود. به خاطر بختيار؛ به  

 خاطر خودش و احساسى كه بينشان جارى بود. 

 سرش را عقب برد و عميق نفس كشيد.

بود. اى كاش االن كنارش بود و در   با نواب بود. بوى بختيار را گرفته  حق 

امش بخشش او را در  آغوش گرم و ملتهبش او را مى فشرد و با صداى بم و آر

 خلسه ى شيرين دوست داشتن فرو ببرد.

 اى كاش نواب حال خوش امشبش را خراب نمى كرد. 

                                 

محراب زانوهايش را چنگ زد تا از فشار تحميل شده اى كه از حرف هاى  

 بختيار بر روى جان و تنش افتاده است؛ كمى كم كند.

اندام به رج  را    حقيقت چو زهرى كشنده در رج  هايش پخش شد. نفسش 

 گرفت و مثل يك درد نا تمام در مغزش به ناله افتاد.

خون در قلبش ايستاد و نوك انگشتان دست و پاهايش به يخبندان سردى  

 تبديل شد.
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 درد داره مگه نه؟  -

 چشمان ناباور محراب از آن اندازه گشاد تر نمى شد.

محراب...آدم در قبال آدم...تو  درد داره فروختنت مگه نه؟ تو فروخته شدى  -

نخواسته اى...كسى تو رو نخواست...نذاشتن كه من هم بخوامت...ميدونم...مى 

 فهمم؛ درد دارى. حقيقت زندگى ما هميشه دردناكه.

حسرت لحن بختيار به بغض نهفته اى در گلويش نشست. محراب چشم بست  

فرو پاشى داشت؛  و اجازه داد قطره اشك مزاحمى كه از گوشه چشمش قصد 

 پايين بيايد.

 هضمش برام سخته.-

 اما غير ممكن نيست...سختيش واسه همين روزاى اوله.-

 چشمانش را باز كرد و نگاه ناباور و اشكى اش را به بيرون فرستاد.

 چطور تونست؟  -

 صداى بختيار نمكى شد روى زخم هاى تازه اش. 

 به راحتى...خيلي راحت.-

 از روى زانوانش برداشت و به صورتش كشيد. كف دست عرق كرده اش را 

 باورم نميشه؛ اصلن باورم نميشه...خدايا. -

بختيار پوزخندى به محراب زد و رويش را گرفت. دستش را دور ماشين محكم  

 پيچاند و پچ زد. 
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از حقيقت درد مى كشى...من رو بگو كه يه - از زندگيت دارى  تو يك روز 

 دادم نميرسه.عمره دارم ناله مى كنم و كسى به 

 محراب آشفته موهايش را چنگ زد و با صداى خش دارى زمزمه كرد. 

 مى تونى من رو تا جايى برسونى؟  -

بختيار سرى تكان داد و در سكوت ماشين را به حركت در آورد. ترجيح مى  

داد محراب را با اطالعات وارد شده ى امروزش تنها بگذارد. مى دانست حال  

 ل مى كند.  چه عذاب و شكى را تحم

 زمزمه محراب در سكوت ماشين قلبش را فشرده كرد. 

 اى كاش من رو به پول مى فروخت. -

 بختيار سرى تكان و چيزى نگفت. 

 همين جا نگه دارم پياده ميشم.-

 ماشين را نگه داشت و به سمتش برگشت.

 حواست باشه كه بدون هماهنگى من نبايد كارى كنى متوجه اى كه؟  -

ى گفت و با خداحافظي نصفه و نيمه ى زير لبى از ماشين  آره ى زير لبى ا

 پياده شد.  

طول و عرض خيابان را بى هوا طى مى كرد. ذهنش خالى بود. خالى از كلمات  

 و تصاوير. حرف هاى بختيار ذهن او را بد طورى خالى كرده بود.  
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هيچ چيزى در مغزش وجود نداشت و با حالتى كرخت و ماتم زده بى هدف  

 رفت. انگار روى ابرها بود. سبك و سفيد.   راه مى

دست به ديوار گرفت و سرش را باال گرفت؛ خودش هم نفهميد چگونه راهش  

به آنجا كشيده شد. نارون را ديد كه از مطب خارج شد و با چهره ى جدى  

 كيف روى دوش انداخت و سوار ماشينش شد.  

ه زد. نارون. اسم  چشم هايش را محكم روى هم فشرد و به ديوار كنارش تكي

 نارون در سرش موج مى زد. نفس عميقش را از پره هاى بينى فرو برد.

 تو اينجا چيكار مى كنى؟-

 چشمانش را باز كرد و به فرد رو به رويش دوخت. 

 پلكى آرام زد و آهسته گفت: 

 مى خواستم نارون رو ببينم...عوض شدى.-

موهاى بيرون ريخته  ستايش خوشحال دستى به شالش كشيد و طره اى از  

 اش را پشت گوش انداخت. 

 االن رفت خونه...بگو ببينم خوب شدم؟ -

از باال به پايين تيپ ساده و مرتب او را از نظر گذراند. اشتياق مردمك هاى  

 ستايش را درك مى كرد. مى فهميد؛ حس مى كرد.  

برق نگاه و دو دو زدن چشم هايش به روى خودش. منتظر بودن وجودش  

 خنى كه از لب هاي بهم دوخته خارج شود. براى س

 اره خوب شدى...مامانت و برادرت چيكار مى كنند؟-
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ستايش خنديد. آن مرد حواسش به همه چى بود.برايش ارزش داشت حال و  

 احوال خانواده اش. 

مامانم خوبه؛ هر ماه ميبرمش دكتر و سه روز دو هفته آب درمانى...داداشمم  -

 تو كار بيل و كلنگ. پول كه كم مياريم مى زنه

 محراب نچى كرد و اخم هايش را بغل زد.

 يعنى چى؟ چرا نميشينه پا درس و مشقش؟-

 ستايش همچنان خيره او را مى نگريست با همان نگاه ماتم زده لب زد. 

زندگيمون  - تو  تغييرى  گرى  منشى  پول  با  داره.  زندگى خرج  نميشه  خب 

 ايجاد نميشه كه. 

 نگاهش را به سر در مطب انداخت. محراب بى حوصله 

 خودت چى؟ خودت خوبى. -

سر چرخاند و دوباره به ستايش نگاه كرد. لبان ستايش كش آمد و با ذوق سر  

 تكان داد.

 من خوبم ولى انگارتو خوب نيستى...بيا يكم راه بريم. -

 محراب سرى تكان داد و دوشادوش او در طول پياده رو به راه افتاد.

 ستى.تو آدم خوبى ه-

دست درون جيب شلوارش كرد. خوب؟ يك آدم خوبى كه با اطمينان از عسلى  

 بودن چشمهايش فروخته شد. 
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 ممنونم ستايش...تو هم دختر شجاعى هستى.-

كمى سرش را كج كرد و به موهاى آشفته خرمايى رنگ محراب چشم دوخت  

 و با لحن مرموز و با لبخند دلنشينى گفت:

 ت دارى؟ تو دختر هاى شجاع رو دوس-

اما نميشد. چگونه   مى خواست به صداى ستايش حواسش را معطوف كند، 

 مى توانست اطمينان لحن بختيار را از سرش بيرون كند.

 "تو نخواسته اى و نذاشتن منم بخوامت "

 از آدم هاى شجاع خوشم مياد؛ دختر و پسر نداره. -

اب محراب  ستايش با سكندرى كه خورد، به خودش امد و نگاه از نيم رخ جذ 

 گرفت و به رو به رو دوخت. 

 ولى من آدم هاى خوب رو دوست دارم.-

محراب چيزى نگفت. حرفى نداشت كه بزند. سكوت چو بختكى نفس گير به  

 جانش افتاده بود.

 محراب؟  -

 هوم؟ -

 صدام رو دارى؟ -

 نفسش رو با آه بيرون فرستاد.

 آره، مى شنوم. -
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 من آدم هاى خوب رو دوست دارم. -

 محراب سر جايش ايستاد و نگاه چپى حواله اش كرد. 

 چندبار اينو مى گى؟-

 مردد رو به روى محراب ايستاد و با دكمه ى مانتويش بازى كرد.

 تا جايى كه آدم خوبه متوجه بشه. -

درون   دستى  شد.  باز  خنده  به  لبانش  كم  گرفت؛كم  كه  را  ستايش  منظور 

 چشم دوخت. موهاى آشفته اش كشيد و به انتهاى خيابان 

انتهاى خيابان؛ صداى بوق ماشين و كلنجار مردم با يكديگر و حضور مشتاق  

 و منتظر ستايش؛ او را به كوبش بى رحمانه ى ديالوگى نزديك، دعوت كرد. 

 "ولى اون زنده است و نزديك به هممون "

                                 

او چشم دوخت و در جنگ ذهنى اش هزاران   با لبخند غمگينى به  بختيار 

 زار افكار مرده را پس زد.  ه

 مى خوام يه چيزى بهت بگم نارون. -

نارون نگاه يخ زده اش را باال آورد و به او دوخت. مثل هميشه نبود. نگاه و  

 رنگ رويش. انگار از عذابى مهلك درد مى كشيد. 

بختيار سر پايين انداخت. طاقت نداشت. طاقت نداشت ماجراى تلخ حقيقت  

 و خيره به چشمان جان دارش بزند.  و رفتنش را رو در رو 
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مى خواست تمامش كند. به اين باور رسيده بود بايد تمامش كند. او سهميى  

از زندگى ندارد و تنها سهميى كه مى توانست تا ابد در كنار خودش داشته 

 باشد؛ خودش بود و خودش. 

د  و نارون...شايد دلى تا بن جان مى خواستش اما آنقدر خواستن او شيرين بو

 كه از او بگذرد تا چهره ى تلخ و گزنده ى حقيقت ورودش؛ او را از پا در نياورد. 

را در   نارون  آنقدر محكم دست در هم مى فشرد كه بى هوا دستان لطيف 

 دست نگيرد. 

اين  - نارون...دارم خفه ميشم...از  برم  و  رو رها كنم  من مى خوام همه چى 

خفه   دارم  گرفته  رو  دورم  كه  اذيت  سياهى  هم  رو  تو  خوام  ميشم....نمى 

 كنم...نياز دارم كه دور باشم از همه..من چطور بگـ..نارون؟ صدام رو مى شنوى؟ 

نارون تكانى خورد و با چشمان خمارش كه بيشتر خمار شده بود به او توجه  

 كرد.

 چـ..ى چى؟چيزى گفتى؟ -

سينه اش حبس  لبان بختيار نيمه باز ماند و مات شده به او نگاه كرد. نفس در  

 كرد و با همان نگاه خيره و منتظرش لب زد. 

 چي شده نارون؟ -

آب گلويش را محكم قورت داد و با اشكى كه پشت پلك هايش نشست به  

 وحشى سياه بختيار زل زد.

 بختيار بايد اين رابطه رو تمومش كنيم.-
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جمله  بختيار سر كج كرد و تا خواست لب باز كند، نارون پيش دستى كرد و  

 اش را ادامه داد. 

 بايد بياى خواستگاريم. بايد...بايد اين رابطه رسمى بشه. -

بختيار دستى به صورتش كشيد. او از رفتن حرف مى زد و نارون از آمدن و  

 بيشتر ماندن.

يك چيزى شده بود. يك چيزى كه نارون را مات كرد و چشمانش را پر از  

 اشك.  

نارون گذاشت   دستان  روى  از چه  مردد دست  فهميد مى خواست  تازه  كه 

 گلبرگ و منبع آرامشى؛ دورى كند.

 نميشه.-

نارون دستش را از زير دستان بختيار بيرون كشيد و با صداى بغض گرفته اى  

 لب زد. 

 تو اصلن دوستم دارى؟ چرا نميشه؟ بختيار بايد بياى خواستگاريم. -

يشه محكم و  از شكنندگى يكباره نارون متعجب شد. عادت داشت او را هم

 راسخ ببيند نه مثل حاال كه با يك كلمه بهم بريزد.  

خاطر   به  كه  خواهدش  مى  آنقدر  است  معلوم  گفت؟  مى  داشتن  دوست  از 

 خودش از خودش فرار كند و برود در تنهايي تار بسته اش به قبر بنشيند.  

دوستش داشت؟ جواب آنچنان مثبت بود كه قلبش را از جا در بياورد و تقديم  

 رون كند اما غم و شكستنش را نبيند.  نا
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نارون چه مى دانست از او. از جنگى كه درون مغزش خونابه به راه انداخته  

 است. از كينه و حسرتى كه به خاطر دوست داشتن او دور انداخته بود.

 تو چت شده نارون؟-

 لبان نارون لرزيد. 

 مياى خواستگاريم مگه نه؟ بگو كه من برات جديم. -

نش را روى هم فشرد و مستاصل به نارون خيره شد. چشمان نارون  محكم لبا

 رنگ ناباورى به خود گرفت و دستان يخ زده اش دور شكمش حلقه شد. 

 چرا حرف نمى زنى؟-

او را به خودش آورد. متحير به دستان حلقه شده ى   صداى ترسيده نارون 

رخت شد.  نارون به دور شكمش خيره ماند. نفس در سينه اش ماند و بدنش ك

رنگ پريده نارون و اعصاب متشنج و اصرار براى رسمى شدنش همه و همه با  

 حلقه ى دستانش به روى شكمش او را هوشيار كرد. 

 متحير لب زد. 

 نارون تـ..تو بـ..-

 نارون پته پته اش را كامل كرد. 

 من حامله ام. -

چشمان بختيار گرد شد و جان از بند بند وجودش در رفت. حس مى كرد  

يان بهشت و جهنم در حال كشيده شدن است. چه مى خواست و چه شد.  م
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چقدر براى پشيمان بودنش دير بود. چقدر دير. و نارون؛ و نارون نمى گذاشت  

 كه او را با همان حس خوبشان رها كند و برود. 

انگار تمام كائنات دست به دست هم داده بودند تا كينه ى گذشته اش را سر  

 زجر و حسرت هايش را بگيرد.  باز دهد و انتقام 

اگر نارون مى دانست با ماندنش چه آسيبي به او خواهد زد هرگز آن لحن  

 ملتمس و شكننده را براى ماندنش به جا نمى آورد. 

سر پايين انداخت و نفسش را هوف مانند بيرون فرستاد. به سياهى ها اجازه  

 ى پيشروى داد و به گذشته ى پررنگش اجازه ى فوران.  

سرش را باال گرفت و به پشت سر نارون خيره شد. خيره به پسركى كه در  

تنهايى اتاقش اشك مى ريخت و از طرد شدن به قصد مهم ترين آدم زندگى  

 فغان به سر مى داد. اش؛ در دلش 

 آب دهانش را قورت داد و چشمان به يخ نشسته اش را به نارون دوخت.

 اين خيلي خوبه نارون؛ اين خبر عاليه.-

لبخند زد. سعى كرد لبخندش واقعى باشد...شد، آنقدر واقعى شد كه صداى 

 خنده اش به گوش رسيد. 

بوسيد. با دست    كنار نارون جا گرفت و او را در آغوشش جا داد و سرش را

 نوازش وار شانه هايش را به بازى گرفت.

نگران هيچى نباش...تقصير منه كه زودتر رابطمون رو رسمى نكردم...فردا با  -

 خانوادت بيا اينجا باشه؟
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 سرش را از روى سينه ى بختيار بلند كرد و به چشمانش خيره شد. 

 بيان اينجا؟ چرا تو نمياى خونه ى ما؟ -

 لبخند اطمينان بخشى زد.به رويش 

اينجا واست يه سوپرايز بزرگ كادو پيچ كردم...بايد تو - اعتماد كن؛  به من 

با دايى و خاتون   اينجا جاش بدم...انشاهلل خانوادت كه پسندم كردن  حياط 

ميايم خونتون....خودمم ناهار درست مى كنم كه مامانت ببينه چه كد دومادى  

 داره؛ هوم؟ 

 ش را بست. نارون با شك چشمان 

 تا االن كه خالف رسوم پيش رفتيم اينم روش.-

و فقط خودش مى دانست تا چه اندازه ضعيف و بى حوصله شده است كه  

 حتى ميل به بحث و به كرسى نشاندن نقطه نظرش را هم ندارد. 

 بختيار؟-

بختيار گفتن نارون را دوست داشت. اصال هيچكس مثل او با احساس صدايش  

ا  با  بود،  نكرده  نكرده  لمس  را  او  احساس  با  و  بود  نكرده  نگاهش  حساس 

بود...هيچ نكس تا به حال مثل نارون او را نخواسته بود؛دوست نداشت و برايش  

مهم نبود...اما افسوس و هزار افسوس از دوگانگى احساسى كه در وجودش  

 لشكر كشى كرده بود. 

 جان بختيار؟ -

 بود.  لبخند روى لبان نارون نشست. او جان بختيار
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 به نظرت دختره يا پسر؟ -

به فكر فرو رفت. خودش پسر بود. محراب هم پسر برد و پدرش؛او هم پسر  

 بود. لب روى هم فشرد و مطمئن لب زد. 

باشه؛ حداقل  - نداره...اى كاش دختر  بودن تو خاندان ما عاقبت خوبى  پسر 

 دلخوشم مى كنه به داشتن دوتا نارون. 

 روى شكمش گذاشت.   نارون خنديد و دست بختيار را

 يه حس عجيبى دارم. انگار خودم نيستم...يه طوريم. -

 بختيار سر كج كرد و سرش را بوسيد.

 تو مادر خوبى ميشى.-

دستش را از زير لباس نارون رد كرد و  روى شكمش گذاشت و پوست سرد  

 و نرم او را به نوازش گرفت.

 اميدوارم منم پدر خوبى بشم. -

 :گفت و گذاشت دستش روى  دست.  خنديد نارون

 .خوب  شوهر  هم و ميشى خوبى پدر هم  تو-

  آن   قدرت  كاش  اى.  بست  يخ  تنش  هاى   رگ  و   ايستاد  بختيار  سينه  در  نفس

  و   كند  فرار   ها   آدم  تمام   و گذشته  و   خانه   آن   از  و بگذارد   را  نارون   كه  داشت   را 

 . برود

 .  بگذارد جا ها  سياهى  مابين در را   خودش  كندو فرار
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  به   كه  كه  برسد  اى  درجه   به  تا  نداشت  وجود  كاش   اى  نداشت،  وجود   كاش  اى

 . كند فكر نبودن

  نمى   كه  فرزندى  به  بود   شده  گير   پا.  بست  را   چشمانش  درد   با  و   گزيد   لب

  استخوانش  و  گوشت از كه فرزندى  به. شود ديگرى  محراب  يا  بختيار خواست 

 .كند صدا نارون را   او ابد تا توانست مى شد؛  مى دختر اگر  و  بود

  و  باشد  داشته  را  نارون  توانست  مى  فقط   فردا  تا  او  دانست  مى  خودش  فقط  و

 هميشه  براى  را  او  انتقامش؛  و  كينه  رحم  بى  ى  تيشه  و  حقيقت  كردن  فوران  با

  همان   كند،  وصل  بهم  را  دو  آن  توانست  مى  كه  چيزى  تنها  و  ميداد  دست  از

 . خواستش  مى شديد  او كه بود  اى ناخواسته كودك

  دو .  باشد  دلخوش  آنها  به  توانست  مى  كه  اميدى  و  فرد  دوتا  دوتا؛  شدن  حاال

 . كننده  اميد نا و  واهى اميد

  بودنشان  هم   با  هاى  لحظه  آخرين  از  و   چسباند  خودش  به  بيشتر   را  نارون

  ناچار   بغض  و   چسبيد  وجودش   حرارت   به  محكم   نشست،  غم   به   بيشتر  و   بيشتر

 . زد  لب و  زد  پس  را گلويش  ته غمگين و

 .نارون ببخش رو من-

 .پرسيد شده گيج نارون

 رو؟   چى-

 .داد  پاسخ  همانگونه و  كرد  باز را  پيراهنش  دكمه و  بست چشم

 .ببخش بهم رو  بودنت -
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 :كشيد فرياد همانگونه  و زد  گره عالقه با را  اش روسرى  نارون

 اين؟  آماده نواب؟ مامان؟-

  بود   اش روسرى  گيره  بستن  حال  در  كه   خانمى  مهناز  ذوقش  سر  هوار  صداى

 .كشاند اتاقش  سمت به را

 نارون؟ -

 مامان؟ جانم-

 .رفت  جلو  و زد لبخندى نارون  خوشحالى به

 ما؟  ى خونه  بياد سوپرايزيت آقاى  اون نبود بهتر-

 .گذاشت جايش  سر  را كالباسى  رژلب   و چيد  بر لب

  و   ديدار  يه  فقط  اين   كه  گفتم  صدبار  منم  گفتى  اينو  بار  صد  حاال  تا  ديشب  از-

 .خواستگارى نه است؛ ساده آشنايى

 . زد  گره دست در   دست  خانم مهناز

 طرف؟   ى  خونه  بريم   اول   مرحله  بايد  ما  حاال  ميشن،  آشنا  كافه  تو  ها   خانواده-

 .كرد گرد چشم  نارون

 .خودمه  ى خونه چيه  طرف  ى خونه وا -

  و   داد   تكان  افسوس  از   سرى.  كرد  نگاهش  تيز  و   انداخت   باال  ابرو  خانم   مهناز

 :گفت همانگونه



 

574 
 

  بيام   بايد  فقط  من  و   دوختين  و  بريدين  خودتون   شما   پيداست  كه  اينطور   واهلل-

 .كنم تماشا

  او   شانه  روى  دست  و  كرد  هوف  را  نفسش   ديد  كه  را  نارون  شرم   و  خجالت

 .گذاشت

  نمى   چيزى   هيچ  كردم؛   بزرگت   خودم   اما   نيوردم   دنيا  به  رو   تو  من  درسته-

   نه؟ مگه بندازه فاصله بودنمون  دختر و  مادر بين تونه

 .كشيد آغوش  در را او   خانم مهناز.  داد  تكان سر  نارون

  تاب   و  تب  به   اينقدر  كسى   واسه  بودم  نديده...منه  خوشحالى  تو؛   خوشحالى -

 . داشتم واست اى  ديگه  هاى آرزو خب؛  اما...خوشحالم  واست...افتى بى

 .كرد مرتب  را  نارون روسرى و  برد عقب سر

 .نيستا خوب سوپرايز هم  اينقدرا ديگه نشونى؟ فاميليى، نامى . ازش نگفتى-

 .زد لب  و  خنديد نارون

 .است زاده   حاجى فاميليش اما  حاجى ميگن بهش همه حاجى-

  شده  مات  ى  چهره  به  را  چايش  و  رفت  كنار  خانم  مهناز  لبان  از  كم  كم  لبخند

 :گفت لرزانى  صداى با و  داد قورت  را دهانش آب. داد باز  نيمه لبانى و

 چيه؟  اسمش اسمش؟-

 :گفت و  زد چشكى نارون
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  هم   بار  يه  من  بزار   خانم  مهناز   بابا  اى  كردم،  آشناتون  باهم  وقتى  بزار  اينو -

 . كنم سوپرايزت شده

  و   اسمى  تشابه  يك .  زد  پس  را  مزاحمش  افكار  و  داد  تكان  سرى  خانم   مهناز

 . اندازد  بى شك  به را   او توانست  نمى فاميلي

  همان  با  و   نياورد  طاقت  هم   سر  آخر  بزند،  لبخندى  نتوانست  كرد  كارى  هر

 : گفت آهسته  اش گرفته ى  چهره

 . بهتره  نياد  هم  االن  تو؛  نگو  بهش  چيزى...زدم  حرف  باهاش  كلى  نمياد،  نواب-

 . زد پوزخندى  و انداخت باال شانه نارون

  سنگ  نواب  دست  از   دلش در  وگرنه  نكرد نواب  نثار فحشى خانم  مهناز جلوى

 بود.  پايين و  باال حال  در  داغى هاى

 : گفت كنان غرغر  لب  زير و  كرد ريزى اخم   نارون. شدند  ماشين سوار دو هر

 . كردى لوس  رو پسرت   خيلي  مامان-

  نارون   سمت   به  و   خورد   تكانى   بود،  خيره   بيرون  به  گيجى  با  كه   خانم  مهناز

 . چرخيد

 گفتى؟ چيزى -

  همانگونه   و   كرد  عوض  را  دنده  حرص  با   و  انداخت   خانم  مهناز  به  نگاهى  نيم

 : گفت

 . كردى لوس  خيلي  رو  نواب اين  ميگم-
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 .كشيد آهى خانم مهناز

 . لوسين اندازه يه به دوتاتون -

  گوشه   از   را   چپش  نگاه  ديد،  كه  را  خانم  مهناز   نداشته  دمغ  و  دل  و   حالى   بى

 .انداخت  او به چشم

  اما   دارى   حق   بگى  بهم   هم   هرچى ... كردم  اشتباه  ميدونم  مامان؛  ميدونم-

 .نباش ناراحت  ازم تروخدا 

 . شد اش  دلگرمى باعث خانم مهناز آرام صداى

  زندگى .  نميشه  آدم   اومدن   ذوق  سر  و   خوشحالى   باعث   كه  اشتباه  مادر،  نه-

 .من بگم  چي. كنم دخالت  احساست تو تونم نمى من و  خودته

 :گفت خنده با  و كرد  زياد را آهنگ 

 .تو به تقديم مامان؛ باش رو آهنگ -

  اش   سينه  در   نفس.  دوخت  پنجره   بيرون  به   را   رويش  و  خنديد  خانم  مهناز

  بودند،   شده  واردش   كه  اى  كوچه  به.  لغزيد  چشمانش  مردمك   و  شد  حبس

 . برگشت نارون سمت به شده گشاد چشمانى  با و  شد خيره

 كجاميريم؟  داريم-

  كردنش  سوپرايز   روى   هنوز   ميداد   نشان  كه  چشمكى   و   نارون  خوش   سر   خنده

 .  گرفت را  جانش  است،  مصمم
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  خانه   كه  قبوالند  خودش  به  و   بست  چشم  و  داد  قورت  را  دهانش   آب   محكم

 مسخره  تصادف  يك   چيز  همه  و  است  شده  نفرين  ى  كوچه  آن  در  زيادى  هاى

 .  است آور دلهره و

 . رسيديم-

  در   كوبيدن  صداى.  كند  باز  را   چشمانش  كه  نكرد  جرات   او  اما  ايستاد  ماشين

  چشم   شد  باعث  است  شده  پياده  ماشين  از  خوش  سر  نارون  ميداد  نشان  كه

 .كند باز

.  شد پياده  ماشين از  سنگينش و  بلند هاى  نفس و  شده  گشاد هاى  مردمك  با

  انگيزى   رقت  ى  صحنه  ميشد؛  كشيده  زمين  كهروى   چادرى  و   سست   هاى  قدم

 .كردن تداعى برايش را

 كه  اى  خانه  به  ترسيده  و  فرستاد  هايش  ريه  به  را  عميقش  نفس  و  گزيد  لب

 . كرد نگاه شد وارد  و  انداخت  كليد نارون

  جيغ   صداى  با  كه  شد  تر  نزديك   پريده  رنگ   با.  افتاد  هايش  شانه  روى   چادر 

 . دوييد  خانه داخل به ترسيده و  آمد خودش به نارون؛ خفيف

 با  كه  رنگى   مشكى  پورشه  به  و  بود  گرفته  دهانش  جلوى  دست  ذوق  با  نارون

 .  دوخت چشم  بود شده  تزيين قرمز ربان

  لرزانى  قدم. چرخيد حياط  دور تا دور روى به براق ماشين از خانم مهناز نگاه

 . شد نزديك   نارون به لرزانى مردمك   با و گذاشت  جلو

 . زد  لب بريده بريده
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 .نارون..نـ-

  بختيار   كه  بزرگى  سوپرايز  همان  پس.  آمد  نمى   باال  نفسش  خوشحالى   از   نارون

  را   پايينش  لب  خوشحالى  با.  بود  رنگ   مشكى   ى  پورشه  اين   زد  مى   دم  ازش

 :گفت  ذوق   با   و  خيد  چر  بود   پريده  رنگش  كه  خانم  مهناز  سمت   به  و   برد   داخل 

 .دامادت. خريده واسم   بختيار رو اين..ببين مامان واى-

  هاى   پله  از  و   زد   را  خانم مهناز  جلوى. خنديدن به  كرد   شروع  ريز   ريز   خودش 

 : گفت  همانگونه و  رفت باال

 . مامان بيا بدو-

 گفته .  كشاند  زمين  روى  را  پاهايش  اى،   شده  سست  هاى  زانو  با  خانم  مهناز

 .  بختيار بود گفته نارون . بختيار بود

  سنگين   سرى  با.  چرخيد  مى  سرش  دور   به  حياط  و  كشيد  مى  سوت  مغزش

  باز   را   در  و  ايستاد  نارون  كنار.  رفت  باال  سختى  به  ها   پله  از  لرزان   تنى  و  شده

 .شدند  وارد  هم دوشادوش  دو  هر. كرد

  شانه   روى   از   چادر.  چرخيد  خانه  دور  تا   دور  خانم  مهناز  ى  شده   گشاد   نگاه

 .افتاد زمين   روى به هايش

 .اومدين  خوش  سالم؛-

 اينم   بختيار...زاده  حاجى  بختيار  هستن،  بختيار  ايشون  مامان.  ممنون  سالم-

 ... گالب و  گل مهناز مامان
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  دانه   دانه.  خورد  گره  بهم  خانم  مهناز  و  بختيار  دار  معنا  نگاه  و  ايستاد  زمان

  تن  و   زد   كنارش  ديوار  به   را  دستش.  ريخت  فرو   خانم  مهناز  چشمان  از   اشك 

 . داد  تكيه ديوار  به را لرزانش و شده سبك 

  چشمانى  و   شده  سفت   فكى  با  كه  بختيارى  به  رو   آمده  در  چاه  ته  از  صداى   با

 . زد لب  بود  او   به خيره قرمز

 . بختيار..بخـ-

  گلويش   سيب.  داد  تكان  بار  چند   را   سرش   و   فرستاد   بيرون  را  نفسش  بختيار

 .بود گرفته محكم  را   خودش همچنان  اما  خورد تكان

 .زاده حاجى بختيار...بختيار. هستم خودم آره-

  زمين   روى  كرده  فوران   هاى  اشك   با  و   بياورد  طاقت  نتوانست  ديگر   خانم   مهناز

 .نشست زانو به  و آمد فرو

 . شد نزديك  سمتش  به حيران نارون

 خوبه؟  حالت  مامان؟-

  يك .  كرد  انداز   بر  را   بختيار   پاى  تا  سر  ولع  با  و   زد   پس   را   نارون  خانم  مهناز

 :گفت بريده  بريده ناباور؛  و آمد  خودش به لحظه

 ..منـ دختر  با تو..تـ-

  پر .  شد  نزديك   او  به  قدم  يك   و  گرفت  باال  را  سرش  و  زد  تلخى  پوزخند  بختيار

 . زد  لب تمسخر
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  رابطه   وارد  تو   دختر  با   من .  تو  دختر   با   من  آره...آخ  آخ   تو؟   دختر   دخترت؟-

 .ميشيم دار بچه داريم   هم االن . خوابيديم  باهم. شدم

  نارون   سمت  به  و   كرد  حلقه  گلويش  دور   دست  و  گرفت  خانم  مهناز  نفس

 .شد خيره  او به لرزان  و شده گشاد هاى  پلك   با و  چرخيد متعجب

 نارون؟  كردى  چيكار كار..چيـ تو و..تـ-

 . بود چرخش در  دو  آن بين نارون ى شده گيج نگاه

  با  را   اش  آمده  باال  تا  بغض .  گزيد  لب  درون   از  و  نشست  زانو   دو  روى  بختيار

 .خورد فرو  عميق نفس

  رو   من  دخترت  خاطر   به...دختر  اين  خاطر   به  تو  نه؟  گرده  زمين  بينى؟  مى-

.  نرو  گفتم  بودم؟  گرفته  رو  گلدارت  دامن  رفتى  وقتى  يادته  يادته؟...كردى  ول

  جمشيد   دايى  پيش  خوام  نمى  من...نرو  تو  رفت  بابا  گفتم...مامان  نرو  گفتم

  چيكار   تو  اما...اما...باشم  تو   بدون  خوام  نمى...باشم  تنها  خوام   نمى  من...باشم

  و  كردى لگد حيون يه مثل رو خودت پسر ديگه يكى دختر خاطر به كردى؟

  زندگيم   و  جون  به  رفتنت  و  نبود  از  زجرى  و  درد  چه  كه  نديدى  و  رفتى...رفتى

  حاال   اما   كردى   ترك  رو   من   دختر   اين  خاطر  به   هوم؟  چى؟  حاال  اما ...انداختى

 .منه ى بچه مادر دختر همين

 . كرد زمزمه  درد با و  چرخيد نارون سمت به. شد بلند خانم  مهناز هق  هق

 داره؟  زن  كه مردى از بختيار؟ از  دارى؟  بار دختر؟  تو كردى  چيكار -

 .بچرخيد  بختيار  سمت   به  زده  حيرت  و   كند  تعجب  كه  بود  نارون   نوبت  بار  اين
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 !خبره؟  چه اينجا ميگين؟ چى  داريد شماها -

  اش  شده  غمگين  نگاه  نارون؛  متعحب  و  كنجكاو   ى  چهره  به  توجه  بى  بختيار

 .دوخت خانم  مهناز به را

  آخ   من  از  آخ.ميدى  ترجيح  اى  ديگه  كس   بچه  به  رو   من  هم   هنوز  بينى؟  مى-

  هايى   محبت.  رو  صدات .  كردم  مى  حس  رو  نوازشت  دست  تنهايى  تو   كه  من   از

  سنگت   دل  از   آخ...خودت  هاى  بچه  الى   شد  مى  اى  ديگه  هاي  بچه  نثار  كه

  با   نارون   آره  نيستى؟  پشيمون  كه  كردى  چيكار   من  دنياى  با   تو...خانم  مهناز

  ترگل  رو  دخترى  سال همه اين سخته نه؟ مگه سخته. خوابيد  دار زن  مرد يه

  لگدش   كه  پسرى   از  ببري  بويى   تو  اينكه   بدون  ببينى  بعد   و   كنى  ورگل  و

 . داره  زن كه مردى از ...بارداره كردى

 

 .شد بلند نارون  ى ناله

 . بگو من به چيزى يه مهنازى؟  مامان پسر تو بختيار؟ دارى زن  تو-

  ديگرى   چيز  خانم  مهناز  مرگ  به  رو  و  رفته  وا  تصوير  جز  و  بود  شده  كر  انگار

 . داد تكان سر  و  كرد جمع لب نفرت با. شنيد مى نه و  ديد مى  نه را

  دست   سپردم  رو  ام  بچه  كه  ببخش  رو  من  خدا  ميگى  ميگى؟  چى  نمازت  سر-

  بزنن  زخم   برادرم  هاى  بچه  كه  كنه؟  بزرگش   اخالقم  بد  داداش   زن  تا   برادرم

  هاى   بچه  الى  كردم  مادرى  مردم  بچه  واسه  كه  ببخش  خدايا  ميگى  ام؟  بچه  به

  هم  خوشحال  تازه  و ندارى  ببخشش  طلب  تو  كه  مطمئنم  نه   اما هوم؟  خودم؟

  از   نه  و دارى  بخشش  طلب خدا  از  نه.  گرفتى  افتخار  با  كه  تصميمى  از  هستى
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  قايم   چادر  زير   كه  شيطانى  يك   تو.  خانم  مهناز  آره.  اش  شده   لگد  ى  بنده

  هم   رو  خودت   عشقت  خاطر   به  هات  بچه  بر   عالوه   تو   هه؛  چادر...شده

 .حقير  چه!نه؟ بشى دخترش مادر  بزاره  تا شدى چادرى ...فروختى

 .كشيد بيرون سيگارى نارون مفهوم نا زمزمه  به توجه بى  و گرفت باال  سر

 .پسرم بختيار؟-

 .كرد  بلند را صدايش و   انداخت زمين روى  را  سيگار هيستريك 

  بلده  رو  زائيدن  فقط  بودن  مادر  از   كه  زنى   پسر  من   پسرمممم  نگو   من  به_

 كنه  مى  لگد  مردم  ى  بچه  براى  رو  خودش  ى  بچه  كه  زنى   پسر  من.  نيستم

 .نيستم نيستم. نيستم

 . گرفت خانم مهناز صورت جلوى  را  لرزانش دستان كف

  دستم   كف  سيگار  كردن  خاموش  تو  رفتن  از  بعد...ببين  رو   زخم  اين  ببين،-

  خودم   تنهايى  تو  رفتن  از  بعد...آرامش  يه  و  عصبى  تيك   يه  لذت؛  يه   واسم  شده

  بود   داده  بهم  جمشيد  دايى   كه  گهدونى  و  كوچيك   اتاق  از ...كردم  مى   خيس  رو

  خيابون   توى  يا  ميدونستم...ميدونستم...نداشتم  اعتراض  حق   اما  ترسيدم؛  مى

  بعد...حسرت  و  موند  عقده  فقط  تو  رفتن  از  بعد...زده  لجن  اتاقك   همون  يا  جامه

  جا  به  چي  كه  ببينى  رو  سرت  پشت  كه  نگشتى  بر...نگشتى  بر  و   رفتى  موقعى

 .اى عقده  هيـوالى يه...گذاشتى جا  چى گذاشتى؛

 .برداشت زمين  روى  از  را  سيگارش  و  شد خم

 . بود كرده كورم عشق...بختيار داشتم  دوستش من..مـ-
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 :گفت تمسخر با و  زد پكى. كرد روشن را  آن و . زد لب  به را سيگار

  هاى   چشم  تونه  نمى   چيزى  هيچ.  بودى  كور   هم  اولش  از نكرد؛  كورت  عشق-

  شدى   كور.  جدايى  قانون   اين  از  و   نبودى  مادر   تو ...خب  اما  كنه  كور  رو   مادر   يه

  محمود   حاج   به  فروختى؟   هم  رو  محراب  و   شدى   كور .  زدى  لگد   من  به   و

  رو  هات  بچه   از  دوتا   مهناز؟   بشه   چي كه   بياد؟  كوتاه  مخالفتش  از   كه   فروختى

  و  نصف  و   قديمى  عشق  يه  براى   قربانى  دو  ؟   كردى  عاشقيت  و   عشق   فداى

 نيست؟  زيادى نيمه

  هياهو   آن  روى  به   محراب  باالى  و  قد  آن  از  بعد  و  شد  باز  ها  اتاق  از  يكى  در

 .رفت نشانه

 . زياديه قربانى دوتا...برادر موافقم-

  به  ناالن   محراب؛  روى  از  و  رفت  سياهى  خانم  مهناز  ى  شده  گشاد  چشمان

 .چرخيد بختيار سمت

  كردى؟ رو  خودت  كار-

 :گفت وار   شيون  و زد چنگ  را  زانوهايش 

 .خانوادم  و من  نابودى به  بستين كمر كردين؟ رو خودتون كار-

  متحير .  چرخيد  غمگين  بختيار  سمت  به  و   گرفت  ناباورى  رنگ   محراب   نگاه

 : گفت

  حساب   هاش  بچه  جزو  ما  اصلن..اصلن.  نيست  پشيمون  اون ...بود  تو  با  حق-

 . باشه پشيمون بخواد  كه كنه نمى
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 .كشيد جلو  را اش رفته عقب  روسرى زده،  هل  خانم مهناز

  و   محمود  حاج  پسر   هم  تو  و  منه  پسر  بختيار  جان؛  محراب  نگو  اينطور  نه-

 .دروغه گفت تو راجع  چى  هر...خانم  طاهره

 .انداخت  باال ابرو   محراب

 دروغ؟ -

  پسر   تو   وگرنه  جونمون  به  بندازه  رو  تو   خواد  مى  بختيار.دروغه  عزيزم   آره-

  حاج   چشماى   رنگ   انگار ...رو  چشمات   رنگ   ببين؛ببين...محمودى  حاج  و   طاهره 

 .كنى خراب   رو زندگيت  حرف يه با نبايد...ديگه شاهدى  كه خودت  محموده،

 . انداخت  پايين سر  و  كشيد موهايش در دستى  كالفه محراب

  دروغگو   زن  اين  وخونِ  گوشت  از  كه  خودمون  براى  متاسفم...بختيار  متاسفم؛-

  كردم   مى  صدات  عمو  زن  كه  سال  همه   اين  حرمت  به  خانم؛  مهناز...هستيم

 من...فروختيش  عشقت   ازاى  در  كه  اى   بچه  به  نگو  دروغ...نگو  دروغ  حداقل

 . خانم  طاهره  نه و محمودم حاج ى بچه نه من...دادم آزمايش

  به .  بود  شده  بلند  خانم   مهناز  هيستيريك   هاى  فرياد   و  ناله  و   هق   هق   صداى

 :گفت مى  درد با و كوبيد مى پايش  روى

  چه   اين   خدا   اى...فهميدى  كه  بفهمه  اگر  كنه  مى  بيچاره  رو   من   محمود  حاج-

 .  بود مصيبتى

 .زد لب  و رفت عقب قدم يك  بختيار

 بود؟ چي من گناه...من  تا تره مهم  برات  هم  محمود حاج   حتى-
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  برداشت   خيز  محراب  سمت  به  و  كرد  پاك  را   هايش  اشك   دست  با  خانم  مهناز

 : گرفت را  پايش  مچ و

  حتى ...كن  فراموش  رو  من...بده  ادامه  زندگيت  به...محراب  كنم  مى  التماست-

  و  نارون...كن  فراموش  هم  رو  بختيار...باشم  هم  عموت  زن   خوام  نمى  ديگه

 باشه؟...نيستم  مادرت  من...خانوادت  پيش  گرد  بر  و  كن  فراموش  رو  همه...نواب

  رو   كنن؟  مى  واست  پاش  به  و  بريز  همه  اين  بده  بده؟...نكن  خراب  رو  زندگيت

  محمود   حاج  با  و   بيرون  همه  زندگى  از  برو   برو،   بيا...دارى  جا  چشماشون  تخم

 پسرم؟ گل باشه باشه؟...كن تا قديم مثل

 بختيارى   به  و  كشيد  بيرون  خانم  مهناز  دستان  حصار  از  را  پايش  ناباور  محراب

 . دوخت چشم  بود،  خيره خانم  مهناز به  تحقير و نفرت با كه

  حرفا   اين  و  يومدم  نمى  كاش  اى.  يومدم  نمى  كاش  اى...بود  تو  با  حق  بختيار-

  گوش  حرفات  به  كاش  اى...ديدم  نمي  رو  االنت  روز   و  حال  تا...نميشنيدم  رو

 . ميدادم

 متحير   و  گيج  نارون  و  گريان  خانم  مهناز  كنار  از  ناباور؛  و  شده  مات  اى  چهره  با

 . زد بيرون خانه  از و گذشت

 . شد بلند دوباره  خانم مهناز  صداى

  به  رو   همه  شد؟  راحت   خيالت   خوابيد؟  داغت  بختيار؟  رسيدى  ات  خواسته  به-

  راحت   خيالت...شكوندى  رو  من...كردى  بيچاره  رو  دخترم...انداختى  هم  جون

 پسرم؟  شد

 . فرستاد بيرون مانند هوف را نفسش و گرفت باال  سر بختيار
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  خلسه   از   را   او  نارون  صداى   كه  گذشت  نارون  و   خانم   مهناز  كنار   از   سكوت   در

 . كشيد  بيرون ها سياهى ى

 بختيار؟-

  چشمانش   و  آمد  در   حركت   به  هايش  اندام  سرتاسر  در  خون.  ايستاد  جايش  سر

 . بود كرده پر  را فضا اش كالفه و  مقطع هاى نفس. شد گشاد

   بينى؟ مى رو من  اصلن  تو بختيار-

  نمى  را   او  به كردن نگاه  و  چرخيدن جرات  نارون  ى شكسته و  ملتمس صداى

 . داد

  ببندى؟ رو من دهن  خواستى  مى پورشه  يه با-

  صداى   كه  گذاشت  جلو   قدمى  لرزانش  پاهاى   با  و   فشرد  پلك   هم   روى  محكم

 .برد  بدنش از  جان  نارون

 بختيار؟  دارى دوست رو  من  اصلن  تو-

.  بود  پرسيده  را   سوال  اين   دير  چقدر .  جوشيد  سياهش  مردمك   پشت   تا   اشك 

  هاى   ناله  و  زجر   لذت  از  بود   حاضر   كه  داشت   دوستش  آنقدر.  داشت  دوستش

  كه   خواستش  مى  آنقدر...پوچش  دنياى  سمت  به  برود   و   بگذرد  خانم   مهناز

 . دارد نگه  خودش براى هميشه براى و  بدزدد مخفيانه را نارون

 افتاد   اش  گانه  دو  هواى  و  حال  وسط  هوا  بى  كه  اى  بچه  ى  ناخواسته  وجود  اما

 . كرد  خراب   را  چيز  همه  كرد؛  مى  نزديك   خانم  مهناز  به  را  او   كه  نارونى   اصرار   و
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  سمت   چشم  از  را  كوچك   اشكى  قطره  كه  سكوتى  در  و  انداخت  پايين  را  سرش

 .گذاشت جا به را   ناباور نارون و شد  خارج خانه  از انداخت  مى پايين چپش

  سكوت  در  رفتن  به  بود  شده  گشاد  حد   اخرين  تا  كه  چشمانى  و  باز  دهان  با

  سعى   و   گذاشت  او  ى   شانه  روى   دست  هق   هق   با   خانم  مهناز .  زد  زل  بختيار

 .بزند بغل  در  را نارون سرد  و  خشك  جسم  كرد

  افتاد  اينطور   كه منه  تقصير  همش دخترم؛ ببخش  رو من...منه تقصير  همش -

 .  كرد سياه رو  زندگيت و  جونت به

  زل   بختيار  ى  رفته  راه  به  بود   شده  تار  اشك   برق  از  كه  هايى  چشم  با  اما  نارون

  عاشقانه  ياد  به  خانم   مهناز  هاى  ناله  و  حرف  به  توجه  بى  زده  ماتم  و  بود   زده

 .  افتاد بختيار و خودش  هاى

 . زد  مى زنگ  گوشش در  بختيار صداى

 "منى كس همه تو نارون...مادر هم   پدرمى؛  هم  تو "

  خميده   و  زد  تكيه  ديوار   به   را  دستانش   و   زد   پس   را   خانم  مهناز   دستان  گيج

  به   جاى  در  را   اش  عسلى  مردمك   و  زد  تكيه  ديوار  به.  بلند  جايش  از  شكسته  و

  را   اش   زندگش  ناب   احساسات   از   درشتى  و  ريز  خاطرات   كه   جايى   خانه؛  جاى

 . دوخت  بود، زده رقم

 .كرد پشت  خانم مهناز  به و  فشرد هم  روى  محكم را چشمانش

 . بيام منم وايسا  نرو؛ دخترم  نارون؟-
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  به  نارون   دنبال   و شد   بلند  جايش  از   شده  هل   و جنبيد  خودش به  خانم   مهناز

 .  شد ميخ خورده  ربان پورشه  روى  نارون  نگاه. افتاد راه

 .گرفت چشمانش  روى به رو  و  آورد باال لرزان  را دستانش

 "نارون  مياد  بهم خيلي تو  و من  دستاى"

  را   اش   شانه  و   ايستاد  كنارش   خانم   مهناز.  افتاد  طرفش  دو  شده  شل   دستانش

 .گرفت دست در

 . زد  لب سرد  و چرخيد  خانم مهناز خيس  چهره طرف به زده يخ نارون

 .نزن من  به رو  دستت-

 .گرفت تعجب رنگ  نگاهش و  افتاد ناباور خانم  مهناز دستان

  اى   شانه  با  و  شد  رد  كنارش  از  و  گرفت  او  از  را  اش  جدى  و  زده  يخ  نگاه  نارون

 . زد بيرون خانه  حياط از خميده

  زمين  روى  بر  ديد،  مى  اطرافش  در  كه   اى  شده  پا  به  آشوب  در  خانم  مهناز

 .  افتاد فرو پايش  زير خاكى  و  سرد

  زده   ماتم  و  زده  يخ   چهره  همان   با  برود،  ماشينش  سمت   به  آنكه   بدون  نارون

 . زد قدم تنهايى به را  خيابان  اش؛

 .پيچيد تنش دور به بختيار دست گرماى. كرد حلقه  شكمش روى دست

  حداقل  باشه؛   دختر  كاش  اى...نداره  خوبى   عاقبت  ما  خاندان  تو  بودن  پسر "

 ". نارون دوتا داشتن  به كنه مى دلخوشم 
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 كه  كند  بازى  نقش  خوب  آنقدر  توانست  چطور.  بود  آمده  مرد   آن  روز   به  چه

  اعتماد   بختيار  مشكوك  ابتداى  به  توانست  چطور.  برود  يادش  از   هم   را  خودش

  بازى   به  اش  چهره  روى  اشك   قطرات  داد  اجازه  و  انداخت  پايين  را  سرش.  كند

 . بيايند در

.  شد  مى   بلند  درونش هاى  خورده   شيشه  صداى   داشت  مى  بر   كه  قدمى  هر   با

 .  شود بلند هقش هق صداى داد  اجازه و  گزيد لب

  و  بود   خورده  دست  رو  اش  زندگى  آدم   ترين  مطمئن  از.  بود  خورده  رودست

  در   هقش  هق  و   فشرد  شكمش  دور  بيشتر  را  دستش.  كند  باور   توانست  نمى

 .گرفت رنگ  بيشتر خيابان تنهايى

  نارون  لرزان  و شده  مچاله جسم  به و بود  زده تكيه خيابان بست بن به بختيار

 .  شد خيره   عجز  با شد مى  تر دور ديدش از كه

 .ناليد و كشيد صورتش به دستى

 .ببخش رو من...بود تنهايى من  قصه اول از -

                                 

طاهره خانم در را به روى محراب گشود و با لبخند بلند و بااليى رو به محراب  

 گفت: 

 به به گل پسرم؛ دير كردى تو كه گفـ..-

با ديدن حال و روز آشفته ى محراب حرف در دهانش ماسيد. نگران او را بر  

 انداز كرد.  



 

590 
 

 چي شده محراب؟ -

محراب در سكوت از كنار طاهره خانم گذشت و نفس حبس شده اش را در  

سينه نگه داشت. صداى اخبار و بهم خوردن استكان چاى محمود، او را به  

 سالن پذيرايى كشاند.

مانى كه دو دو ميزد به پشت سرش راه گرفت و متعجب  طاهره خانم با چش 

 به حال روز شكسته و آشفته خيره ماند. 

 سالم. -

 حاج محمود سر باال گرفت و با لبخند محوى پاسخ داد: 

 سالم پسر؛ چطورى؟-

طاهره خانم كنار حاج محمود ايستاد تا به يك اندازه به محراب ديد داشته  

 داد و تند تند پلك زد. باشد.آب دهانش را محكم قورت 

 محراب نفس حبس شده اش را رها كرد و لب زد. 

 وقتى من به دنيا اومدم چه حسى داشتين؟-

حاج محمود از اين سوال يكه خورد. طاهره خانم لب گزيد و سر پايين انداخت.  

آشفته مى   روز  و  آن حال  با  را  اين سوال  و چند سال  بيست  از  بعد  وقتى 

 ز پشت ابر بيرون آمده است. پرسيد؛ اين يعنى ماه ا

 تعجب كردين نه؟-

 طاهره خانم به خودش آمد.
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 اين سواال چيه مى پرسى پسرم؟ خب معلومه كه خوشحال شديم.-

 با غم به طاهره خانم نگران خيره شد. 

 خيلي دوست دارم مامان.-

نفس آسوده طاهره خانم رها شده بود كه با حرف بعدى محراب جان از تنش 

 رفت.

 ر من رو به دنيا نيورده باشى.  حتى اگ-

پاهاى طاهره خانم سست شد و روى كاناپه پشت سرش فرو افتاد. حاج محمود  

 با چشمان وغ زده اش غريد.

 اين حرف ها چيه مى زنى؟ اين اراجيف رو كى بهت گفته؟-

 محراب لبخندى زد. 

تو  حاال مى فهمم چرا مامان هميشه از زن عمو و بچه هاى عمو متنفر بود و  -

هم با اين تنفر مشكلى نداشتى...ولى االن مى فهمم اون حس تنفر نبود، بلكه  

 ترس بود.

 دستان حاج محمود مشت شد.

 كى پيشت زر زر كرده؟!-

محراب نگاه عميقى به چروك هاى كنار چشم حاج محمود انداخت. صحنه  

 ى التماس و زجه هاى مهناز خانم جلوى چشمش رنگ گرفت.

 تم...من بارانى نيستم.من بچه ى شما نيس-



 

592 
 

 حاح محمود با خشم از جايش بلند شد. 

 اين حرفا چيه مى زنى؟ زده به سرت؟ -

محراب دست در جيب پيراهنش كرد و عكس كوچك سياه و سفيدى را بيرون  

 كشيد و با لبخند غمگينى به او خيره شد و همانگونه گفت:

 خوشحال شدين كه چشم هام عسليه نه؟-

 س را جلوى حاج محمود و طاهره خانم بيحال گرفت.سر باال گرفت و عك 

 اما اين كافى نيست بابا...شباهت واقعى اينه. -

 حاج محمود چشم بست و نفس خشمگين و ناچارش را از بينى فرو فرستاد.  

 اينم دروغه آره؟ -

 صداى جيغ طاهره خانم بلند شد. 

 آره؛ آره دروغه...تو پسر منى...محراب منى.-

كالفه به سمت اتاقش رفت و برگه ى ازمايش را از كشو ى ميزش  محراب  

 بيرون كشيد و به سمت طاهره خانم آمد و جلوى رويش گرفت. 

شكى  - هيچ  توش  و  توام  محراب  توام؛  پسر  عزيزم...من  مادر  خانم؛  طاهره 

نيست...اما تروخدا به من دروغ نگين....تو با مهناز فرق دارى...مثل اون دروغ  

اون خودخواه نباش...من فقط مى خوام بدونم....مى خوام بدونم چرا؟  نگو...مثل  

 چرا اين كار رو كردين؟!
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نگاه لرزان طاهره خانم روى حاج محمود نشست. با فشار پلك حاج محمود  

 به نشانه ى مثبت، به سمت محراب چرخيد و لب گزيد. 

 سر پايين انداخت و همانگونه گفت.

نشديم...كلى دوا و درمون و نذر و نياز تا بعد از  بعد از محدثه ديگه بچه دار  -

دوتا سقط باالخره باز حامله شدم...حاج محمود پسر مى خواست اما مهديه به 

دنيا اومد...بازم تصميم گرفتيم كه بچه دار بشيم تا يه پسر داشته باشيم...حاج  

محمود مى گفت پسر مى خوام كه وقتى مردم يكى زير جنازه ام رو بگيره و  

مجلس رو بچرخونه....پسر مى خوام تا مال و اموالم به دامادام نرسه...پسر مى  

خوام؛ چون پسره...اما چند وقت بعد تو يه درگيرى حاج محمود...روم به ديوار؛  

ضربه بدى خورد...دكترا گفتن ديگه بچه اش نميشه...ميگفتن عقيم شده...ولى  

 حاج بابات پسر مى خواست.  

 يد و اين بار او بود كه ادامه ى بحث را به لب گرفت.نگاه حاج محمود لغز 

مهناز مى خواست هر طور شده با برادرم ازدواج كنه...برادرم عشق قديميش  -

بود اما ما نذاشتيم كه بهش برسه...وقتى زن برادر مرحومم فوت كرد؛ چند  

گوشم   به  اش  دوباره  برگشت  و  مهناز  شوهر  فوت  خبر  هم  بعدش  وقت 

اجاز كم  رسيد...من  برادرم  بشه...خود  برادرم  نزديك  ندادم  ندادم...اجازه  ه 

دردسر نداشت كه يه زن بيوه با يه پسر نزديك به بلوغ و حامله رو بگيره...ولى  

و   زندگى  مانع  گفت  طاهره؛  سراغ  اومد  نيومد....اينبار  كوتاه  اينبار  مهناز 

مى   بهش  رسيدن  واسه  هم  عاشقشم...هركارى  نشين...من  خوشبختيم 
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...گفت بچه هام رو ميزارم پيش خانواده شوهرم يا دست جمشيد...گفت كنم

 ميارين من مى فرستمشون برن.  "نه"اگر به خاطر بچه هام 

حاج محمود سر جايش نشست و نفس گرفت. طاهره خانم قطره اشك كنار  

 چهره اش را با نوك انگشت پاك كرد و با صداى بغض دارش گفت: 

بود- كرده  كور  رو  مهناز  تنم  عشق  از  جون  كه  زد  بهم  هايى  حرف  ...يه 

رفت...بهش گفتم بچه ات چيه؟ گفت پسر...نشستم زير پا حاج محمود كه بيا  

بينى  زن...نمى  اين  راه  ننداز جلو  اينقدر سگ  و  بده  اين وصلت رضايت  به 

عاشقه؟ بيچاره از عشق زياد حاضره دوتا پسرش رو بزاره و بره...اينقدر سنگ 

 نباش مرد. 

 ود سرى تكان داد و رو به محراب مات شده گفت:حاج محم

طاهره گفت پسر حامله است...گفتم پسرش ماله ما؛ برادرم ماله اون...مهناز  -

هم از خدا خواسته قبول كرد...واسش شرط گذاشتم كه دور خانواده اش رو  

خط بكشه و رابطش هم با ما كم كنه و هيچ زمانى ادعاى مادرى برات نداشته  

محض اينكه تو بدنيا اومدى؛ برادرمم با اون ازدواج كرد...نياز داشت    باشه....به

 به يه مادر واسه نارون...بچه بود و حسابى فضول. 

محراب لنگ لنگان جلو آمد و با اشك حلقه زده درون چشمانش خم شد و  

 دست حاج محمود و طاهره خانم را بوسيد و جلوى پايشان زانو زد. 

م كه شماها پدر و مادرم هستين؛ حتى اگر از يه  هزار بار خداروشكر مى كن-

 رگ و ريشه نباشيم. 

 هق هق طاهره خانم بلند شد و سر محراب را در سينه اش فشرد.  



 

595 
 

محراب با افسوس در آغوش طاهره خانم خودش را فشرد و به نامادرانه هاى   

 مهناز لعنت فرستاد.  

ق و عاشقى كور  بختيار راست مى گفت؛ هيچكس به اندازه ى او در اين عش 

كننده ضربه نخورده بود...حداقلش او حاج محمود و طاهره خانم را داشت؛ در  

حالى كه بختيار در يتيمى و كودكى اش در حال زخم خوردن بود. حق با  

 بختيار بود.

                                  

 با التماس دوباره به در كوبيد. مهناز خانم

 نارون قربونت بشم، باز كن در رو...باز كن دخترم.-

دسته ى در را دوباره پايين كشيد اما با قفل بودن دوباره ى در، لب گزيد و  

 غمگين روى زمين پهن شد و به در تكيه داد. 

 باز كن مادر تا توضيح بدم. -

 صداى متعجب نواب به گوش رسيد.

 شده؟  مامان چى -

 با اخم به سمت نواب بر گشت. 

 هيچى تو برو تو اتاقت.-

 يعنى چى برم تو اتاقم؟ مگه من عضو اين خونه نيستم. -

 اعصاب مهناز بهم ريخت و فرياد كشيد: 
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 ميگمت برو تو اتاقت نمى فهمى؟ -

چهره نواب متعجب شد. كم پيش مى آمد كه مهناز خانم عصبانى شود چه  

سرش. با اخم پر خشمى رو گرفت و به سمت اتاقش رفت و برسد به فرياد بر  

 در را محكم بهم كوبيد.

 مهناز خانم پوف كالفه اى كشيد و دو باره به سمت در چرخيد.

 نارون صدام رو مى شنوى؟ من عاشق پدرت بودم، بايد بهم حق بدى. -

صداى قدم هاى نارون و بعد از آن صداى ضربه اى به در خورد كه نشان مى  

به در تكيه داده است. صداى آرام و سرد شده ى نارون از پشت در بلند    داد

 شد.

من كى باشم كه حق بدم؟ كس ديگه اى بايد اين حق رو بهت بده نه من. -

 من فقط يه قربانى ام، يه طعمه. 

 اشك هاى مهناز خانم روى چهره اش ريخت.

ود از همون  همش تقصير منه؛ ببخش مادر...مـ..ن من از اولش عاشق پدرت ب -

وقتايى كه خودش و حاج محمود مى يومدن در خونمون دنبال جمشيد...من 

عاشق پدرت شدم، يك دل نه صد دل...شب و روز من به پدرت مى رسيد.  

پدرت مرد خيلي خوبى بود هميشه با من مهربون و با احترام رفتار مى كرد  

هش گفتم كه  و همين باعث شد احساسم بيشتر بشه؛ تا اينكه بهش گفتم...ب

دوسش دارم....گفت مياد خواستگاريم...اما نيومد...حاج محمود نذاشت...همه  

رو عليه من بلند كرده بود كه نيان خواستگاريم...نگو اون موقع ها يه زد و  

ما   خانواده  سمت  خواست  نمى  دلش  ديگه  كه  داشته  جمشيد  با  خوردى 
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وير خيالى پدرت كه شب و  بياد...اما من اين حرفها حاليم نبود...داشتم از تص 

 روزم بود، ديونه مى شدم.

 فين فين بينى اش بلند شد. 

جمشيد يه روز اومد خونه گفت پدرت داره ازدواج مى كنه بيا به تك پسر  -

حاجى زاده ها جواب مثبت بده؛ بدطور مى خوادت...منم از لج قبول كردم...روز  

بوده و جمشيد و    عقد بود كه فهميدم پدرت در حال راضى كردن خانوادش

محمود با نقشه من رو پاى سفره عقد نشوندن...نميدونى چه حالى داشتم....مى 

خواستم از حرص و خشم خودم رو بكشم...با جمشيد كلى دعوا كردم اما كار  

از كار گذشته بود...وقتى با حاجى زاده رفتم زير يه سقف، خبر ازدواج پدرت  

 رسيد...و من دوباره آتيش گرفتم. 

 پشت دست اشكش را پاك كرد و ادامه داد. با 

وقتى فهميدم شيش ماهى هست كه مادرت فوت كرده؛ دروغ چرا خوشحال  -

شدم...به هر درى مى زدم تا طالق بگيرم تا اينكه....تا اينكه فهميدم حامله  

ام....من بختيار رو داشتم و حامله هم بودم...داشتم از كالفگى و عصبانيت مى  

ى كردم بچه سقط نمى شد؛ هزار بار به خودم ضربه زدم  مردم، هر كارى م 

انواع دمنوش ها رو خوردم اما فايده نداشت. يه شب كه حاجى زاده ديد دارم  

نمى   رو  بچه  گرفت....فهميد  باال  بحثمون  كوبم  مى  مشت  شكمم  به 

خوام...فهميد حتى خودش رو هم نمى خوام....فهميد بختيار هم نمى خوام....با 

ه حقيقت ها رو كوبيدم تو صورتش تا اينكه سكته كرد و جلو  بى رحمى هم

 پاهام افتادرو زمين.
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 نارون طاقت نياورد و سكوتش را شكست. 

چرا بختيار رو ول كردى؟ گناه اون چى بود اين وسط؟ چون بچه مردى بود  -

 كه دوسش نداشتى؟ اما مگه تو به دنياش نيوردى؟ پس چرا ولش كردى؟ 

زا به  را  آرنجش  اش  مهناز  پيشانى  به  را  دستش  كف  و  داد  تكيه  نوهايش 

 چسباند.

وقتى همه چىز درست شده بود كه به پدرت برسم برگشت بهم گفت يا  -

 من يا پسرت؛خب...خب منم پدرت رو انتخاب كردم. 

 پوزخند دردناك نارون بلند شد. سرش را به در تكيه داد و ناباور ناليد. 

 بختيار.چيكار كردى تو مامان؟ چيكارى با -

حاال مى توانست دليل خيلي چيزها را بداند. دليل رد سوختگى كف دستش 

را. دليل سرخ شدن يكهويى چشمان وحشى اش پس از دقايقى ماتم زدگى  

و خيره بودن را. دليل تنهايى و حرف هاى حسرت زده اش را. مهناز با بختيار 

 شيده اش. چه كرده بود كه كمر بست به داغ كردن قلب و روح از هم پا 

 در رو باز كن نارون، بزار ببينمت...اى خدا ازت نگذره بختيار.-

 نارون با عصبانيت لب روى هم فشرد و در را باز كرد. 

 خدا از اون نگذره؟ اتفاقن خدا ازش مى گذره همونطور كه تو ازش گذشتى.-

 مهناز از جايش بلند شد و از دهانش نفس عميقي كشيد. 

 مى خواى ببخشيش؟-
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 نه-

 قاطع و محكم نارون خيالش را راحت كرد.  "نه"

 بختيار راست ميگه نارون؟ تو حامله اى؟-

سوال   به  پاسخ  در  نشست.  خانم  مهناز  ى  چهره  به  نارون  ى  زده  يخ  نگاه 

 دردناك مهناز؛ اينبار او بود كه سوال پرسيد.

 بختيار زن داره؟! -

 مهناز خانم سرى تكان داد.

 م. آره؛ زهرا...دختر برادر-

 زمين به زير پاى نارون فرو ريخت و جسم شل و ولش را در بر گرفت.

 خاك به گورم چيشدى تو؟ -

 اشك روى گونه ى نارون يكى پس از ديگرى در حال فرو پاشى بود.  

او را زمين   هيچ فردى روى زمين وجود نداشت كه بتوانست به اين آسانى 

 بزند و درهم بشكند.

 امكان نداره.-

رت رنگ پريده ى نارون را قاب گرفت و با شصت اشك هاى  مهناز خانم صو 

 او را پاك كرد.
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گريه نكن مادر؛ ازدواجشون سورى بود...من خودم تكليف تو و بچه تو شكمت  -

رو روشن مى كنم...ميرم به جمشيد ميگم كه طالق زهرا رو بگيره تا بختيار  

 رو مجبور كنه با تو ازدواج كنه.

خشم و ضرب دستان مهناز خانم را از چهره اش  گريه ى نارون قطع شد. با  

 كند. 

چرا نمى خواى دست از اين كارات بردارى؟ بهتيار رو مجبور كنه تا با طعمه  -

و كسى كه ازش متنفره ازدواج كنه؟ نبودى؟ نشنيدى؟ بختيار اسمم رو نمى  

يورد...مى گفت بچه مردم؛ دختر مردم...نه اونقدر حقير شدم كه تن به اين 

اونقدر محتاج...ديگه نمى خوام اسمى از بختيار تو اين خونه  ذلت بو د و نه 

باشه...هيچ اسمى...كارى كه تو با زندگى اون كردى....دردش رو ريخت تو جون  

 من...بد كردى مامان، بد كردى مهناز...هم با بختيار هم با خودت و هم من.

 مهناز از موضع خودش كوتاه نيامد.

 ار بختيار به هدفش برسه و فاصله بندازه بينمون.اينطور نگو نارون...نز-

 نارون سرى تكان داد و چشم بست. 

 نه مامان هدف بختيار نابودى ما بود نه فاصله.-

مهناز با همان چهره غمگين و ناراحتش خنده ى مصلحتى به سر داد و با  

 لحن ملتمسى گفت:

 كه موفق نشد. -

 نارون چشم باز كرد و پوزخندى زد. 
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ى ما رو تو مشتش داره...من رو با بچه اش؛ نواب رو با سفته اش و   اون همه  -

تركش   خاطرش  به  كه  چيزى  اون  تموم  با  رو  تو  و  رستورانش  با  رو  پدرم 

 كردى...اون موفق ميشه اگر بخواد مشتش رو محكمتر كنه. 

 مهناز خانم رنگش پريد. چنگى به چهره ى نم دارش زد و ناليد.

از نواب؟رستوران رو دادى به باد؟ واى اهلل واى    خاك عالم؛يعنى چى...سفته-

اهلل اين چه بدبختى بود كه به سرمون اومد..چطورى از نواب سفته داره؟ اصلن  

 چقدر هست؟ 

 نارون به نقطه اى خيره شد و با آه لب زد.

گل پسرت؛دور دونه پسرت قمار كرد و يه مشت جانى افتادن دنبالش؛ بختيار -

به من داد اما يه دونه از سفته ها پيششه كه مبلغى نداره  سفته ها رو خريد و  

 اما، نصف بيشتر رستوران به نامِ اونه. 

 مهناز خانم با خشم از جايش بلند شد و دور خودش تاب خورد. 

نه اينطورى نميشه؛ من بايد تكليفم رو با اين جمشيد از خدا بى خبر روشن  -

يى سر زندگيمون مياره...يه خبر  كنم...كور بوده كه نديده بختيار داره چه بال

 هم حتى به من نداد. اسم خودش رو هم گذاشته برادر. 

 همانگونه كه مهناز خانم از او دور مى شد از همان فاصله بى حال داد زد.

 خودت رو اذيت نكن مامان؛ بزن به بيخيالى...مثل همه ى اين سالها. -
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خودش نياورد. چادر به سر  مهناز خانم تيكه ى نارون را گرفت اما به روى  

كرد و با آتشى كه به جانش افتاده بود از خانه بدون هيچ حرفى با بدنى گر 

 گرفته؛ خارج شد.

نارون با كمرى خميده از جايش بلند شد و به سمت تختش رفت و روى آن  

 دراز كشيد.

درون خودش چو نوزادى در شكم، جمع شد و اجازه داد دوباره اشك هاى  

 نش، بر روى صورتش جارى شوند. خانه خراب كُ

نمى دانست بايد كى را مقصر بداند. انگار همه به يك اندازه در اين بازى و  

 اين اعتماد يكهويى اش مقصر بودند. 

خودش با دلى كه از دستش بى هوا ليز خورد. مهناز خانم كه فقط به خودش  

با خودخواهى و ش ايد  فكر مى كرد و عشق كور كورانه اش و حاج محمود 

طلبى   منفع  با  جمشيد؛  و  اش  فكرى  بى  با  نواب  و  يكباره  ظلم  با  پدرش 

 و....وبختيار با دل شكاندن و كينه به دل گرفتنش. 

بود. دست جلوى دهانش   را خيس كرده  بالشت گل گلى اش  اشك هايش 

گرفت و هق هق هاى بلند و دردناكش را خفه كرد. نفسش در سينه حبس  

 به گوشه تنش به چشمانش رسيده بودند.شده بود و اشك ها از گوشه 

قلبش در حال جان كندن بود و عقلش در بالتكليفى با پوزخند محوى به او  

 چشمك مى زد. چه مى خواست؛ چه شد.
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او مى دانست كه كودكى چه تاثيرى مى تواند در بزرگسالى داشته باشد. كيس 

كى تلخ و  هاى زيادى ديده بود كه همه ى مشكالت و عذاب هايشان از كود

 تاريكشان نشات مى گرفت. اما بختيار بازيگر خوبى بود. 

آنقدر خوب و دقيق كه اجازه نداد سياهى گذشته اش از سرخى چشمانش  

عبور كند و به نارون بفهماند در حال زجر و عذاب است. در حال حسرت و  

 عقده. 

داشتن    يا بختيار بازيگر خوبى بود يا او كور شده بود كه هيچ چيزى جز دوست

 و عاشقانه هاى دروغين او را نمى ديد.  

يا بختيار بازيگر خوبى بود و يا او آنقدر احمق كه او وجود و حس خوب با او  

 بودن را واقعى مى دانست و تا بى نهايت باور داشت. 

سر باال گرفت و نفس هاى عميق و پى در پى اش را از باالى سرش به ريه  

بود و قلب شكسته اى كه كودك نا معلومش    هايش فرستاد. حاال خودش مانده 

را به آغوش كشيده بود. خودش مانده بود و اعتماد مچاله شده اى از اولين و  

 آخرين مرد زندگى اش.

                                  

نا معلوم خيابان در   انتهاى  به  بود و خيره  فرمان ماشين ضرب گرفته  روى 

 پوچى ذهنش در حال باال و پايين بود.  

ه اى كه از خانه بيرون زد؛ چشم ريز  با ديدن خارج شدن جسم سياه پيج شد

 كرد و با دقت از فاصله ى دور چهره ى عصبانى مهناز خانم را تشخيص داد.  
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 پوزخندى زد و تا محو شدن او از جلوى چشمانش خيره ماند. 

در يك حركت ناگهانى از ماشين پياده شد و با دست در جيب با قدم هايى 

ر بسته ايستاد و نفس عميقى  نامطمئن به سمت خانه حركت كرد. پشت د

 كشيد. 

سرى تكان داد و هول زده سيگارى در آورد و به لب زد. به شعله ى فندك 

نگاهى انداخت و او را به سيگار نزديك كرد و پك عميقى به ريه هايش فرستاد. 

 چشم بست و سر باال گرفت و دود سيگار را به هوا فرستاد. 

زنگ هاى خانه خيره ماند. پك ديگرى  سيگار را از خودش دور كرد و مردد به  

 زد و دست لرزانش را به سمت دكمه زنگ نزديك كرد. 

 ببخشيد آقا -

به سرعت دستش  را عقب كشيد و به سمت عقب چرخيد. مردى با نايلون  

هاى خريد در دستش لبخندى زد و كليدى را به سختى از جيبش خارج كرد  

 بختيار گفت: و همانگونه كه به سمت در نزديك ميشد، رو به

 با كدوم واحد كار دارين؟ -

 صدايش را در گلو صاف كرد و لب زد. 

 بارانى. -

مرد در را با پا باز كرد و خودش عقب ايستاد و با لبخند خوش رويى به بختيار 

 اشاره زد. 

 بفرماييد؛ نامزد خانم بارانى هستين اره؟ اخه چند بار ديدمتون باهم. -
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 نشاند و با تشكرى وارد شد و همانگونه گفت: لبخند مصنوعى به لب 

 بله. -

 مرد با شانه هايى كه از بار خريد خميده شده بود با بختيار همقدم شد. 

 روى خوب خانواده اى دست گذاشتى، انشاهلل خوشبخت بشيد.-

 نگاه قدر شناسانه اى به مرد انداخت و سرى به نشانه احترام تكان داد.

 ممنونم. -

ستاد و پك عميقى به سيگار زد كه تمام ماهيچه هاى صورتش  پايين پله ها اي

و   را كف دستش خاموش كرد  و سيگار  را رها كرد  منقبض شدند. خودش 

 درون سطل زباله سبز رنگ كنار راه پله گذاشت.

به گردنش   و دستى  فرستاد  بيرون  را  بازدم عميقش  و  نفس عميقى كشيد 

 كشيد و از پله ها باال رفت. 

دشان ايستاد و مردد زنگ در را فشرد و اميدوار بود كه حداقلش  رو به در واح

نارون در را باز كند. نارون در را باز كند و تف بر صورتش بى انداز و در را به  

رويش بكوبد. اصلن نارون در را باز كند و هر چه دشنام بلد است به رويش  

 بگويد و با نفرت در را ببندد و محو  شود.

ود برايش مهم نبود؛ فقط نارون در را باز كند تا دوباره  هر چه مى خواست ش

او را ببيند. ببيند و خيالش راحت شود كه حالش خوب است. ببيند و دلش 

 آرام بگيرد از ديدن خمارهاى عسلى رنگ. 

 اما با باز شدن در و نمايان شدن چهره ى نواب به بخت بدش لعنت فرستاد. 
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 آب دهانش را محكم قورت داد. 

 و اينجا چيكار مى كنى؟ اصلن كى در رو باز كرد واست؟تو؟ ت-

كمى به چهره از بلوغ در آمده نواب خيره ماند و نفس در سينه اش حبس  

 شد. گذشته عين هو بختكى بى موقع به جانش افتاد.

زن دايى اش پوزخندى به روى چهره درهمش زد و بدون آنكه پاسخ سالمش   "

 را بدهد، گفت:

پسر دار شده؟ اميدوارم اين يكى رو مثل تو و اون پسره    شنيدى مهناز بازم-

 ننداز وبال بقيه.

چشمانش را پايين انداخت و خواست از كنار نيش و كنايه هميشگى زن دايى  

 اش گذر كند كه با حرفش سر جايش مات ماند.

ولى نه حداقل اون رو فرستاد زير سايه ى پدر و مادرى كه مى خواستن و  -

رو خودش  تو هه...تويى كه هميشه    اين يكى  اما  بزرگ مى كنه  با عشقش 

 "وبالى.

 با فك سفت و سخت شده رو به نواب خشن لب زد. 

 تو نه؛ شما. -

 اخم هاى نواب در هم رفت.

 تو تويى...حاال هم بهتره برى رد كارت. -

خواست در را ببندد كه بختيار با پايش مانع او شد.با يك ضرب در را تا انتها  

ه نواب را در مشت گرفت و جلوى خودش كشيد و كنار راهرو  باز كرد و يق
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انداخت و به سرعت داخل شد و در را به روى نواب شكه شده اى كه با تيشرت  

 و شلوارك در راهرو ساختمان افتاده بود، بست .

چشم چرخاند و خانه سه خوابى كه هال و پذيرايى يكسانى داشت را از نظر  

گفت؛   مى  سزا  نا  كه  نواب  نامفهوم  ولوم  و  در  كوبيدن  صداى  با  گذراند. 

قدم   ها  خواب  اتاق  راهرو  سمت  به  و  گذاشت  جلو  قدمى  و  زد  پوزخندى 

 گذاشت.  

توجه شد كه اتاق رو به اولين در ايستاد. در نيمه باز بود و با يه نگاه دقيق م

به در   اتاق دوم رفت. پشت  به سمت  و  رو گرفت  نفرت  مهناز خانم است.با 

 ايستاد و دسته ى در را آرام پايين كشيد.

هنوز صداى مشت كوبيدن هاى نواب به در شنيده ميشد. مردد از كارى كه  

 داشت انجام مى داد دل به دريا زد و در را با شتاب باز كرد.  

اريك اتاق به روى جسم مچاله شده ى نارون روى تخت  نگاهش از فضاى ت

افتاد. تمام بدنش منقبض شد و خودش را لعنت كرد به خاطر درد و گريه  

 هايى كه نارون تحمل مى كرد. 

را گوشه   با حسرت خودش  با همان كفش ها آرام و  نفس عميقى كشيد و 

بُنِ جان    تخت جا كرد و نارون را محكم در آغوش گرفت و عطر موهايش را تا

 نفس كشيد. چشم بست و با لبخندى بيشتر او را به خودش فشرد.

نارون تكانى خورد و دست روى دستان بختيار گذاشت و با حالت نيمه بيدارى  

 لب زد: 

 بختيار؟-
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 بختيار چشم باز كرد و با ذوق كنار گوشش پج زد.

 جان بختيار؟ -

واقعيت و حقيقت زندگى كمى گذشت و نارون از حالت خواب و بيدارى به  

اش پرتاب شد. به سرعت چشم باز كرد و با حصار تنگ و داغى مواجه شد كه  

 دور تا دور بدنش حلقه شده بود و نفس هاى آشنايي در كنار گوشش.

چشمانش تا آخرين حد گشاد شد، با ترس و تعجب چرخى خورد و خودش  

 را از بين دستان بختيار بيرون كشيد و روى تخت نشست.  

با ديدن جثه ى بزرگى كه شبيه بختيار بود، ترسيده از توهمش به سرعت از  

 روى تخت بلند شد و به سمت كليد برق دويد و او را روشن كرد.  

به عقب چرخيد و با ديدن بختيار آشفته اى كه روى تخت نشسته و او به زل  

طرف،   آن  از  مفهومى  نا  زمزمه  و  واحد  در  هاى  كوبش  و صداى  است  زده 

 سيده به بختيار زل زد. تر

 تـ..تو؟ تو اينجا چيكار مى كنى؟ عوضى ياهلل از خونه ى من برو بيرون.-

 بختيار از جايش بلند شد و دستى كالفه در موهايش كشيد.

 بزار باهات حرف بزنم.-

 نارون پوزخندى زد و با چشمان به بغض نشسته، تلخ گفت:

گام كنى، تا صدام كنى؛ تا برام  حرف بزنى؟ اون روز كه من له له مى زدم تا ن -

 توضيح بدى...اون روز رو يادت رفته؟ يادت رفته نامرد؟ 

 بختيار يك قدم جلو آمد و با فك سفت و سخت شده اى گفت:
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من هيچوقت هيچ چيزى رو يادم نميره...و تو فراموش نشدنى ترين خاطره  -

 ى منى.

 لبان نارون لرزيد. 

بينمت...تو تنها كسى بودى كه تو چشم  بهتر فراموش كنى؛ ديگه نمى خوام ب-

بسته بهش اعتماد كردم و خوب هم جوابم رو دادى...بهتره من رو فراموش  

نمى خوام   كنه....ديگه  بهم وصلمون مى  كه  و هر چيزى  كنى...خاطراتمون 

 ببينمت...حاال هم برو بيرون. 

 بختيار دو قدم بلند برداشت و رو به روى نارون ايستاد.

من گوش كن نارون...من تو زندگيم هيچكس و هيچ چيزى رو  يه لحظه به  -

نداشتم....هيچ اميد و دلبستگى تو زندگي من وجود نداشت و تنها چيزى كه  

من رو سر پا نگه مى داشت همين فكر مسخره انتقام بود، با اين فكر بزرگ  

شدم...نشسته بود تو رگ و پى ام و به اين راحتى ها بيرون نمى رفت...جاى  

نبودى، نفهميدى و نمى فهمى آدمى كه هيچ انگيزه اى نداره از زخم و  من  

درداش يه انگيزه ى تيره ميسازه...و تو اون انگيزه ى تيره من بودى....ولى االن  

 روشن ترين قسمت زندگي منى.

 نارون در را تا اخرين حد باز كرد و سرد و جدى لب زد. 

 برو بيرون...از حرفات خسته ام.-

ار به برق بغض دارى نشست. دندان روى هم فشرد و نفسش را  چشمان بختي

 با آه بيرون فرستاد.   
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من اشتباه كردم، نارون تو تنها كسى هستى كه تو اين زندگى دارم...اين كار  -

 رو با من نكن. 

 همچنان نگاه نارون خيره ى نقطه ى ديگرى بود. 

رو خراب  - بودى كه همه چيز  اين خودت  نمى كنم  برو  من كارى  كردى؛ 

 بيرون تا نواب هالك نشده.

با خشم فك نارون را در دست گرفت و به سمت خودش چرخاند و مجبورش  

 كرد در چشمان سرخ و خيسش خيره شود. 

من اشتباه كردم به زندگيت اومدم و اشتباه كردى كه به زندگيم اومدى ولى  -

ا يه بچه ميزاشتم  زمانى به اين نتيجه رسيدم كه دير شده بود...يا بايد تو رو ب

و برم يا با مهناز رو به رو بشم...وقتى فهميدم تو دو راهى بودم كه دستم رو  

گرفتى و كشوندى سمت رو در رويى با مهناز...تو نقشه ى نصفه و نيمه ام رو  

 كامل كردى...حاال بهم ميگى برو؟ به همين راحتى؟  

و در واحد را    نارون با ضرب دستش را پس زد و خودش از اتاق بيرون رفت

 باز كرد كه نواب به سرعت داخل شد.

 مردتيكه ى االغ االن حسابت رو ميرسم.-

بختيار پوزخندى زد و همانگونه كه به نارون خيره بود نواب را دوباره به بيرون  

 هل داد و در را به رويش بست.

 چيكارش كردى؟ -

 و به نارون كرد. بى توجه به نواب و ناسزا و كوبيدن هاى بى امان در؛ مطمئن ر
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فكر نكن به همين آسونى هاست...تو تنها كسى بودى كه تونست تو قلبم جا  -

باز كنه...اجازه نميدم با نبودت بقيه ى زندگيم مثل جهنم گذشته ام باشه...تو  

در قبال من مسئولى و من در قبال تو...و يادت نره كه تو به من محكومى و  

زندگ ابد  تو حبس  بايد  عمرت  اخر  من  تا  از  فرارى  بكشى...راه  نفس  من  ى 

 نيست و اجازه نميدم اين وضعيت زياد طول بكشه...يا على. 

در را محكم باز كرد كه نواب در سينه اش فرو آمد. با حرص نواب را به كنارى  

 پرت كرد و به سرعت از آنجا خارج شد. 

 هوووش مردتيكه االغ روانى و دزد. ازت شكايت مى كنيم.-

 ت زده ى نارون كرد.هبرو به چهره ى 

 اون همون يارو بود اره؟ تو با همچين ادم وحشى ريختى روهم؟ -

 نارون به ديوار تكيه داد و نفس عميقى كشيد. 

 ساكت شو.-

 نواب با نيشخندى ابرو باال انداخت. 

ساكت شم؟ مردتيكه گاو سرش رو انداخت اومد تو خونه و من رو انداخت  -

 دوبار...انگار از جنگل فرار كرده. بيرون و در هم بست روم...اونم

نارون كمى به نواب نگاه كرد سپس بغض شكست و همانجا روى زمين نشست  

 و بلند بلند هق هق هاى درد آورش را رها كرد. 

 نواب هول زده تكانى خورد. 
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اينقدر  - نميگم...يعنى  ديگه چيزى  غلط كردم.  نزدم.  نارون؛ منكه حرفى  اِه 

 دوسش دارى؟ 

رداشت اشتباه نواب سر باال گرفت و با  همان اشك ها دست دور  بى توجه به ب

 شكمش حلقه كرد.  

 نواب نزديكش شد و او را در آغوش فشرد.

 ببخشيد...تـ..تو هيچوقت گريه نمى كردى...گه خوردم. -

خودش را بيشتر در آغوش نواب فشرد و اجازه داد او در توهم اشتباه خودش  

 گزيد و با درد چشم بست. در حال معذرت خواهى باشد. لب 

از همه ى خسته بود و هيچكس نمى توانست براى رفع خستگى اش كارى  

كند، و دردش تمام نشدنى بود كه هر ثانيه او را زخم مى زد و بغضش را آبدار  

 تر مى كرد. 

                                  

 ستايش با لذت محتواى ليوان را هورت كشيد و چشم بست. 

 عجب چيزيه اين؛ گفتى اسمش چيه؟-

 از موبايل بيرون آورد و نيم نگاهى به او انداخت.محراب سرش را 

 اسموتى شكالتى. -

ستايش ابرو باال انداخت و لب تر كرد. كمى خودش را جلو كشيد و با لبخندى 

 به چشمهاى عسلي محراب خيره شد. 
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 اونوقت ماله تو چيه؟-

 محراب نگاهى به ليوانش انداخت. 

 موهيتو -

 خوشمزه است؟ -

 الي اش را كنار گذاشت و گفت:سرى تكان داد و ليوان خ

 آره؛ مى خواى واست سفارش بدم؟ -

 ستايش به پشتى صندلى تكيه زد و خودش را پهن كرد. 

 اووو نه بابا من كه دارم مى پوكم...راستى محراب؛يه چيزى مى خواستم بگم. -

 محراب با مهربانى به او نگاه كرد و با لبخند گفت: 

يه  - ميگى  تا حاال هى  از صبح  نميگى...بگو  واهلل  بگم هى  چيزى مى خوام 

 راحت باشم. 

 ستايش چشم ريز كرد و قاطع و جدى گفت:

 با من ازدواج مى كنى؟-

محراب كمى مات شده به او خيره ماند سپس تك خنده اى زد و با چشمان  

 ناباورى گفت:

 شوخى مى كنى؟-

ستايش دستان در هم گره شده اش را جلو كشيد و با همان لحن و چهره  

 جدى پاسخ داد: 
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 نه خوشگل پسر خيلي هم جديم...ازت خوشم اومده...حاال اره يا نه؟-

محراب خنده اى در گلو به سر داد و لب زيرينش را به دندان گرفت. با چشم  

 هاى خندان و براقش به مردمك جدى ستايش نگريست. 

ر  ببين تو دختر خيلي خوبى هستى...باشرف،فداكار و مهربون...اما...خب چطو -

 بگم...مطمئنم موقعيت هاى بهترى از من تو زندگيت پيدا ميشه. 

 ستايش سر تكان داد و قاطعانه و شمرده شمرده لب زد. 

نه، من ترو مى خوام..مى فهمى؟ بدون تو ميميرم...اگه بگى نه رگ خودم رو  -

 ميزنم.

رنگ از رخ محراب پريد و با دهان نيمه بازى كه تعجب و ترسش را نشان مى  

 ه قاطعيت چهره ى ستايش زل زد.  داد ب

 ستايش با تاسف سرى تكان داد و با دو ابروى باال رفته لب زد.

 لطفا به اين سوالم جواب بده...آيا...تو...اسكلى؟ -

 چشمان محراب اندازه يك نعلبكى شد و گيج و منگ لب زد.

 هان؟ -

 ميگم اسكلى؟ دارم باهات شوخى مى كنم چرا رنگت پريد. -

محراب خالى شد و نفس آسوده اش را بيرون فرستاد و با نگاه چپ  باد تعجب  

 چپى رو به چهره ى گشاده و در حال خنده ى ستايش با حرص گفت:

 واقعا ديونه اى، من فكر كردم دارى جدى ميگى. -
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 ستايش خنديد و با خنده سر باال گرفت. 

هيچ جوره  نه خدايى ازت خوشم مياد اما خب...نه خرم و نه كور؛ مى بينم كه  -

 بهم نميايم...ولش كن اينا رو دارى يه پونصد بهم قرض بدى؟ 

 با بلند شدن زنگ موبايلش و ديدن نام طاهره خانم به پيشانى اش كوبيد.

به  - زنم  مى  شب  بفرست  كارت  شماره  دارى  كه  رو  شمارم  آره؛  آره 

 كارتت...ببخشيد من بايد برم، خوشحال شدم ديدمت...فعال.

 شى را پاسخ داد:محراب با هول گو

 جانم مامان؟دارم ميام دارم ميام -

ستايش سر پايين انداخت  و به محتواى خالى ليوان محراب زل زد. نفس در  

سينه اش حبس كرد و بغضى كه تا چشمانش باال آمده بود را محكم و قاطع  

 پس زد. 

سر باال گرفت و با نفس عميقى پوزخند به لب نشاند و با افسوس براى خودش  

 احساسات بى منطق و در حال دفعش از كافه بيرون زد. و 

******* 

محراب وارد خانه شد و با عجله گل و شيرينى را روى  ميز گذاشت و همانگونه  

 گفت: 

 سالم اهل بيت؛ آماده اين؟ -

طاهره خانم با چادر مشكى مجلسى اش از اتاق خارج شد و رو به رويش قرار  

 گرفت:
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 تو هم برو آماده شد.  سالم پسرم آره آماده ايم؛ -

 همانگونه كه با لبخند دكمه لباسش را باز مى كرد به سمت اتاقش رفت. 

به سرعت تيشرت مشكى رنگش را پوشيد و كت اسپرت خردلى رنگش را از  

 كمد خارج كرد.

 محراب؟ -

 با صداى حاج محمود در مابين چهارچوب در به عقب چرخشيد. 

 سالم...جانم حاج بابا.-

 نگاه كرد و بعد صدايش را صاف كرد. كمى به محراب

 سالم...مى خواستم بگم تو مجبور نيستى پسر. -

 كت را پوشيد و يقه اش را مرتب كرد. 

 مجبور نيستم حاج بابا...خودم مى خوام؛ حاال ميريم يا خوشم مياد يا نه. -

بيرون   مانند  آه  را  اش  شده  آسوده  نفس  و  زد  محوى  لبخند  محمود  حاج 

 فرستاد.

 جور خودت صالح ميدونى؛ ما آماده ايم. هر  -

محمود   حاج  سمت  به  قبراق  و  سرحال  و  كرد  خالى  خودش  روي  را  عطر 

 چرخيد. 

 منم همينطور. بريم.-
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هر دو از اتاق بيرون رفتند. طاهره خانم گل ها را وارسى مى كرد و مهديه با  

 موبايلش سرگرم بود. 

 : محراب تنه اى به او زد و با لحن شوخى آهسته گفت

 كم آمار بده بهش؛ االن ميرى مى بينيش.-

مانتويش گذاشت. هر   قفل كرد و درون جيب  را  مهديه سرخ شده، موبايل 

 چهارنفر، سوار سوزوكى محراب شدند و به راه افتادند.

 راستى اسم دختره چيه؟-

 مهديه زودتر از همه جواب داد. 

 مطهره. -

 اش پرداخت.  زير لب گفت و خيره به جلو به رانندگى  "اوهومى "

پياده شدند.   ماشين  از  يكايك  و  كرد  پار  قربان  حاج  منزل  درب  را  ماشين 

 شيرينى را مهديه گرفت و گل را محراب. 

دستى به گل ها كشيد و با تيپ جديد و جنتلمانه اى كه امشب زده بود؛ شك  

 نداشت دختر حاج قربان در همان ديدار اول شديد دلباخته اش خواهد شد.  

ور داشت. محسن هميشه به او مى گفت كه مهره ى مار دارد و  به خودش با

 همه ى دخترها چشم بسته عاشقش مى شوند. 

 حاج قربان با تسبيح هميشگى اش جلو رويش قرار گرفت.

 سالم عليكم محراب خان...خوبى انشاهلل؟ -
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 لبخند متينى زد.

 خوبم شكر خدا شما چطورين حاجى؟ -

ره حاج قربان به روى دسته گل شد.  در حين احوال پرسى متوجه نگاه خي

 انتظار داشت دسته گل را دو دستى تقديمش كند اما او قصد ديگرى داشت. 

وارد خانه شدند، با اعتماد به نفس به همه سالم كرد و تا به مطهره رسيد؛  

 صدايش را صاف كرد.

 سالم. بفرماييد. -

نگش بيرون  مطهره با سرى افتاده و لبخندى محو دست از زير چادر سفيد ر

 كشيد و با تشكر زير لب و خجولى دسته گل را گرفت.

محراب هر چه سعى كرد كه قيافه او را ببيند موفق نشد. سر پايين افتاده و  

روسرى آبى فيروزى كه حسابى جلو بود نمى گذاشت دقيق چهره او را وارسى  

 كند. 

 لب روى هم فشرد و روى تك مبل نشست. 

ال هاى ريز و درست حاج قربان پاسخ مى داد. بر  پا روى پا انداخت و به سو 

عكس تصورش كه فكر مى كرد اصغر بخواهد از او انتقام بگيرد فقط در سكوت  

 نظاهره گر صحبت ها بود و اصال محراب را نه نگاه مى كرد و نه خطاب.  

به نظرش شخصيت اصغر همان چيزى هست كه همه مى گويند يك مودب،  

 ساكت.
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نم كه به ميان حرف هاى كليشه اى حاج قربان پريد، همه  با صداى طاهره خا

 حواس ها جمع او شد.

اگر اجازه بدين اين دوتا جون باهم صحبت كنند و يكم بيشتر باهم آشنا  -

 بشن.

حاج قربان تاييد كرد و با چشم ابرو به مطهره ى منتظر اشاره زد. دخترك از  

 زمزمه كرد.  "بفرماييد"جايش بلند شد و با صداى نازكى  

محراب خوشحال از جايش بلند شد و دستى به كتش كشيد و با او راهى شد،  

باال   ابرويى  محراب  شود.  وارد  محراب  تا  ايستاد  عقب  و  كرد  باز  را  دراتاقى 

 انداخت و سرجايش ايستاد.

 خواهش مى كنم؛ شما اول بفرماييد. -

شت سرش محراب وارد شد  مطهره با تشكر و همان سر به زيرى وارد شد و پ

 و در را تا انتها با  گذاشت.  

اتاق كوچك و نقلى كه با يك تخت فلزى در گوشه اى خودنمايى مى كرد را  

 از نظر گذراند و روى صندلى سفت و سخت چوبىِ مطالعه نشست.

 صدايش را صاف كرد.

 در خدمتم اگر حرفى داريد.  -

 ان صداى نازكش لب زد. مطهره چادر را بيشتر به خودش پيچيد و با هم

راستش اول از همه وفادارى برام مهمه مثل خيلي از آدم هاى ديگه و اينكه  -

اومدين   من  بودن  ديد چادرى  با  و  ديدين  با چادر  رو  ميدونم كه شما من 
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خواستگارى اما من دوست دارم بعد از ازدواج ديگه  چادر نزنم، شما با اين  

 موضوع مشكلى ندارين؟

مات حرف او    محراب  با  مطهره  وجود  در  ديگرى  محراب  انگار  شد.  مطهره 

سخن مى گفت. او هم دچار تحميل بود و قفس وار از چادرى سخن مى گفت 

كه بعد از ازدواج به قصد آزادى كنار خواهد گذاشت. چقدر حاج قربان و حاج  

 محمود شبيه به يكديگر عمل مى كردند. 

 نفس عميقى كشيد و با لحن مطمئنى لب زد. 

 يشه به من نگاه كنيد؟ م-

مطهره با خجالت و به آرامى سر باال گرفت و به محراب خيره شد. نگاه محراب  

كه به چشمان درشت و كشيده ى طوسى رنگ مطهره افتاد، چيزى در دلش  

 تكان خورد. صورتى گرد و سفيد با بينى قوس دار  او به دلش نشست. 

 لبخند محوى زد و خودش نگاه گرفت.

 ا چندسالتونه؟ببخشيد شم-

 مطهره در جايش تكان خورد و با دلگيرى پاسخ داد. 

 يعنى شما اومدين خواستگارى كسى كه حتى نميدونيد چند سالشه؟ -

 دست روى پايش گذاشت و لب تر كرد. 

 نه نميدونم. -

 مطهره رو گرفت و با اخم محوى زمزمه كرد.
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 نوزده سال. -

 ابرويى باال انداخت.

 دانشگاه ميرين؟  -

غمگين مطهره كه بلند شد نفس در سينه اش نگه داشت. با افسوس لب    "نه"

 روى هم فشرد و در نهايت گفت:

منم مثل شما انتظار وفادارى و صداقت دارم...شما هم يك انسان آزاد هستيد -

اگر مايل   تونيد بپوشيد و بگردين. حتى  و هر طورى كه دوست دارين مى 

 د بريد دانشگاه. مثل همه.بودني مى توني

مطهره با شوق سر بلند كرد و با چشمان طوسى رنگى كه عجيب برق مى زد  

 به محراب خيره شد. 

 تروخدا؟ -

اول كمى منگ او را نگاه كرد بعد كه متوجه حرف مطهره شد خنده ى ريزى  

 به سر داد و در نشان مثبت سرش را باال و پايين كرد.

 نه...حق طبيعى شماست، من كى باشم كه اجازه ندم. البته؛ چرا كه -

كم كم شوق چشمان طوسى رنگ مطهره به روى لبانش نشست و لبخندى 

به چهره ى محراب زد كه گل از گل محراب شكفته شد و خودش فكر كرد  

كه نه اصغر چشمان رنگى دارد و نه حاج قربان به گمانش مطهره به مادرش  

 شبيه بود 
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لش از خودش بهم مى خورد از اينكه نتوانسته بود در دلش نفرت بكارد، از  حا

اينكه مدام به شكمش دست مى كشيد و به ياد ممنوعه ترين فرد زندگى اش  

 مى افتاد.  

سر درگم و گيج بود و هيچ كس او را درك نمى كرد. مهناز خانم مدام دورش  

ى توانست مثل قديم مى چرخيد و دلدارى اش مى داد؛ هر چند او ديگر نم

 به مهناز خانم نگاه كند. يك چيزى فرق كرده بود.  

پرده هاى حقيقت كنار رفته بودند وحس ترديد و يخ بندانى را به ميان خودش  

 و مهناز خانم حس مى كرد. 

براى حس مادرانه اى كه خرج خودش و نواب شده بود؛متاثر بود. حس مى  

خورده است، درست است او انتخاب    كرد تمام سالها حق بختيار و محراب را 

مهناز خانم بود اما نمى توانست با وجدان و دردهايى كه بختيار كشيده بود؛ 

 كنار بيايد. 

 از عشقى كه اينگونه آدم را خودخواه و كور مى كرد، متنفر شد. 

 لب گزيد و از جايش بلند شد.  

كايت و ناله  چند وقتى بود كه آقا رحمان مدام به او زنگ مى زد و گله و ش 

 كه حساب و كتاب ها باهم جور در نمى آيند. 

اوايل تماس را به روى همه قطع مى كرد اما كم كم به خودش آمد و اجازه  

 نداد، همانگونه خميده باقى بماند. 
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به باورش بعضى از آدم ارزشش را نداشتند كه برايشان زانوى غم بگيرى و با  

 هجوم مى آوردند، فكر كنند.بغض به خاطرات مشتركى كه بي اختيار  

بود كه خاطراتش جنگجوى خوبى   هايى  ارزشش  بى  بختيار؛ جزو همان  و 

 بودند كه مدام به روح و روانش زخم مى زدند. 

 بدون آنكه به مهناز خانم چيزى بگويد؛ در سكوت از خانه بيرون زد. 

  ديگر نياز نمى ديد كه امار لحظه به لحظه ى زندگى اش را به مهناز خانم 

 بدهد؛ نه حاال كه او را گناهكار مى ديد.

كنار رستوران ماشين را پارك كرد. وارد شد و با چهره ى پژمرده اى كه آقا  

 رحمان را متعجب كرده بود، لب زد. 

 سالم  -

 آقا رحمان نگاهى به سر تا پاى سياهپوش نارون انداخت. 

 سالم خانم، حالتون خوبه؟ -

هميشه خمار و بى حوصله بود، نگاه از آقا رحمان  با چشم هايى كه بيشتر از  

 گرفت و به اطرافش انداخت. 

 ممنونم...چي شده آقا رحمان؟ اينجا چرا اينقدر خلوته؟ -

 آقا رحمان دستى به جليقه اش كشيد . 

نه خانم همچين هم خلوت نيست كافه كه هميشه پره، راستى خانم حتما  -

امك گفتن فقط خودتون مى تونيد  برين طبقه باال؛ يه مشكلى پيش اومده سي

 حلش كنيد.
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بى حوصله كيفش را روى يكى از ميز ها گذاشت و خرامان خرامان به طبقه 

 ى باال رفت.  

سر باال گرفت و با نفرت سر تا سر ديگانش را از نظر گذراند. لبانش را باال  

  كشيد و به ساختمان روياهايش كه هزار و يك آرزو؛ و برنامه اش را با وجود 

 بختيار تكميل مى دانست، لعنت فرستاد. 

چه مى خواست چه شد. چه راحت و زيبا در روياهايش هم نفوذ كرده بود و  

دست به تكميل زدن نقشه و آرزوهايش مى كرد. چطور بايد باور مى كرد آن  

 مرد يك خيانت كار است. 

 حق با آقا رحمان بود تمام ميزه هاى كافه پر شده بودند. 

 به سمت سيامك كه پشت كانتر ايستاده بود رفت.آهى كشيد و 

 سالم. -

 سيامك سر باال گرفت و با لبخند هميشگى اش داد زد. 

 خانم...سالم. -

 متعجب چشم گرد كرد. 

 چرا داد ميزنى سيامك؟-

 لبخندش را جمع كرد.

 ببخشيد يه لحظه هول شدم. -

 نگاه چپى به او انداخت و لب روى هم فشرد.



 

625 
 

 عليك سالم؛ چيشده؟ -

 سيامك به پشت سر نارون خيره بود كه با صداى نارون به خودش اومد.

 ها؟ هيچى، ميگم خانم يه لحظه پشت سرتون رو نگاه كنيد.-

مردد به عقب چرخيد  و با ديدن مقواهاي رنگى رنگى كه در دست هر يك  

 نفر از مشترى ها بود، چشمانش درشت شد.

لى كه مقواى صورتى رنگى بود را  به ترتيب نوشته هاى روى مقوا را خواند. او 

 از نظر گذراند. 

 "نارون "

 مقواى بعدى سبز بود.

 "من رو"

 مقواى بعدى سفيد.

 "ببخش"

 "تو"

 "تنها"

 "اميد منى "

 "دوستت دارم "

با حيرت و ناباورى به سمت سيامك چرخيد و با دين مقواى بزرگ و خردلى  

 رنگى در دستان سيامك كه نوشته شده بود. 
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 "بختيار"

 فرو بست و همانگونه زمزمه وار ناليد. چشم

 مسخره كردين من رو؟ -

با چشماى   بلند شد.  ميز  روى  ها  بيايد، صداى كوبش مشت  به خودش  تا 

 متعجب به افرادى كه با خنده و شوخى روى ميز مى كوبيدند نگاه كرد. 

گيج شده بود و سالن به دور سرش مى چرخيد. صداى همه بلند شده بود و  

 را پشت سر هم تكرار مى كردند.  "ببخشش"يك صدا كلمه ى  

اشك تا پشت پلك هايش رسيده بود. چگونه او را مى بخشيد وقتى مثل يك 

 طعمه با او رفتار و با خاك خورده ترين احساسش بازى شده بود. 

 "ببخشش"

 "ببخشش"

بغض و چشمانى سرخ شده به سرعت از پله ها پايين رفت و كيف روى ميز    با

را چنگ زد. تا آقا رحمان دهان باز كرد كه حرفى بزند، به سرعت كيف را  

روى دوشش انداخت و با چانه اى لرزان از ساختمان بيرون زد كه محكم در  

 آغوش آشناى كسى فرو رفت.

بود به دستى كه دورش حلقه شده  به  بى توجه  و  بلند كرد  با حيرت سر   ،

بختيارى كه با ته ريش هاى تازه در آمده به يك مرد خسته ى جذاب تبديل  

 شده بود، خيره ماند. 
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در وحشى چشمانش غرق شد و از ياد برد كه اين چشم ها چگونه با بى رحمى  

 از رويش كنده شد و به او پشت و او را ترك كرد. 

مع كرد و ضربه اى به تخت سينه ى به خودش آمد و با نفرت لبانش را ج

 بختيار زد و خودش را عقب كشيد. 

بدون آنكه حتى او را سزاوار حرف و يا همصحبتى بداند، رو گرفت و از كنارش  

 گذر كرد.  

 نارون؟ -

نه؛  شد.  متوقف  جايش  سر  و  ايستاد  جانش  در  نفس  بختيار  داد  صداى  با 

 اسمش جانش را در مشت بگيرد. هيچكس ديگر پيدا نمى شد كه با صدا زدن  

 من رو ببخش.-

چشمان لرزانش را بست و نفس هاى عميقى كشيد، و دسته ى كيف را محكم  

ماشين   سمت  به  سرش،  پشت  هايى  دويدن  صداى  به  توجه  بى  فشرد.  تر 

 حركت كرد. 

 نارون وايسا. -

دنبال سويچ   به  و  ايستاد  ماشين  كنار  زده  بختيار هول  به صداى  توجه  بى 

 درون كيفش جست و جو مى كرد.ماشين 

سويچ را بيرون كشيد اما لرزش دستانش باعث شد كه سويچ از دستش به  

 زمين بى افتد.  
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تا نگاهش به جلوى پايش افتاد، با حرص لب فشرد اما قبل از اينكه خم شود؛  

 بختيار جلوى پايش زانو زد و سويچ را برداشت و در مشتش فشرد.

يش را روى زمين گذاشت و با دستانى افتاده كتش را مرتب كرد و دو زانو

 جلوى پاى نارون زانو زد.

 نارون از حيرت يك قدم عقب رفت و ناباور لب زد. 

 دارى چيكار مى كنى؟ پاشو تو خيابون. -

بختيار اما بى توجه به تشر ناباور او؛ سر باال گرفت و چشمان بغض دارى كه  

 خواهشانه لب زد.  از برق تمنا پر شده بود را به نارون دوخت و

بزار مردم ببينن كه تو حاضر نيستى زانو زدن يه مرد رو براى بخشش قبول  -

نفر كه شاخ همه رو مى شكست حاال غرور   ببينند كه يك  بزار همه  كنى. 

خودش رو براى كسى كه دوسش داره ميشكنه...مردم دركم مى كنن؛ اما تو  

 نه.

شده به اطرافش نگاهى    نارون دست جلوى دهان نيمه بازش گذاشت و هل

انداخت. چند نفرى با فاصله ى زيادى ايستاده بودند و در گوش هم پچ پچ  

 مى كردند.  

هر كى رد مى شد با ابروى باال رفته و بعضى ها هم با لبخند و اخم به آنها  

را   بختيار  بقيه  نداشت  بود؛ دوست  انفجار  در حال  دلش  ته  ميشدند.  خيره 

 آنگونه خفيف شده ببينند. 

 لب گزيد و به بختيارى كه بى توجه به همه به او خيره ماند چشم دوخت.  
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 من دوستت دارم نارون؛ حتى بيشتر از جونم. -

اشك هاى نارون روى گونه هايش فوران كردند. دستش را برداشت و بى حال  

 كنار ش افتاد.  

 من رو مى بخشى؟ -

چگونه كسى را از پاى در  بينى اش را باال كشيد و به عشق ايمان آورد. كه  

آورده است كه بى توجه به غرور و تكبر و حرف و نگاه هاى مردم براى بدست  

 آوردن زانو زده و طلب بخشش مى كند.

او نهايت عشق را در جسم آشفته اى كه منتظر جلوى پايش زانو زده بود؛ مى  

 ديد. 

يار  با همان چهره ى گريون قدمى نزديك شد و دست روى شانه هاى بخت

 گذاشت.

 خواهش مى كنم بلند شد. لطفا. همه دارن نگامون مى كنن. -

 تا وقتى من رو نبخشى نه بلند ميشم و نه سويچ ماشينت رو ميدم. -

با ديد كوتاهى به اطراف؛ نفس در سينه اش حبس شد.   نارْوَن لب گزيد و 

 صداى گاز ماشين ها و پچ پچ هاى مرموز درِ گوشى در سرش زنگ مى زد.  

يار رو به مردمى كه كم كم به ديدن آن صحنه ايستاده بودند، چرخيد و  بخت

 رو به آنها فرياد كشيد.

 بهش بگين من رو ببخشه. -



 

630 
 

نواى درهم   با خنده  نگاه كردند، سپس  او را  با چشم گشاد شده  ابتدا همه 

 را در خيابان به راه انداختن.  "ببخشش"

 شرد. گيج از اين كلمه اى كه امروز شنيده بود. لب ف 

 بسه؛ تروخدا تمومش كن.-

 من تازه شروع كردم.-

نارون كالفه دستى به صورتش كشيد و اشك هايش را پاك كرد. بى توجه به  

ازدحام آواى غريبه ها او هم روى دو پايش نشست تا چشم در چشم و هم  

 اندازه بختيار شود. 

 بخشيدم...به خاطر بچه ام بخشيدم. -

خند بيرون فرستاد. خودش بلند شد و نارون  بختيار نفس آسوده اش را با لب

 را هم بلند كرد. دستى كه سويچ قرار داشت را به سمت نارون دراز كرد.

نارون تا دستش را درون دست بختيار گذاشت به سمتش كشيده شد و در  

 آغوشش فرو رفت. 

 و دست و جيغ مردم بلند شد.    "هوو "صداى 

ه دوست داشتن رو تجربه مى كردم  اگر به فكر انتقام نمى افتادم هيچوقت ن -

 و نه داشتنت رو...جبران مى كنم؛هم براى تو و هم براى دخترمون. 

 سرش را باال گرفت و با همان چشمان اشكى اش لب زد. 

 بختيار؟-
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 فورا پاسخ دلخواهش را گرفت.

 جان بختيار؟ -

 از درون لب گزيد و با حس دلتنگى كه در وجوش نشست گفت:

 زهرا زنته؟-

 جوابش را داد. قاطع 

 نه.-

برايش كافى بود تا چشم روى همه چيز ببندد و به مرد رو به    "نه"همين  

رويش يك فرصت جبران بدهد. البته به خودش قول داد بعدها ته توى اين  

 ماجراى نهفته و مرموز را در بياورد و زهره چشمى از بختيار بگيرد. 

 ديگه سيگار نكش؛ اصلن تركش كن. -

 خنده ى تو گلويى به سر داد.بختيار 

 به خاطر تو سيگار كه سهله؛ همه ى دنيا رو ترك مى كنم.-

مهناز خانم راست مى گفت كه عشق آدم را كور كر مى كند. آدم عاشق زود  

مى بخشد و زود مى شكند؛ اصال آدمى كه در وِل وِله ى احساسش در حال  

ترين موجود جهان بيچاره  است؛  نرم كردن  و پنجه  است كه در آن    دست 

بيچارگى هم حس لذت و رضايت را پيدا مى كند و هم حس غريبِ شكستن  

 تمام چهارچوب و منطق هاى زندگيش.
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صداى خنده هاى ريز مهديه گوشش را اذيت مى كرد با حرص خودكار را  

درون دفتر خاطراتش پرتاب كرد و از جايش بلند شد و همانگونه كه در اتاق  

 نزديك مى كرد با اخم به مهديه توپيد. را بهم 

 مگه خودت اتاق ندارى؟ اينجا جاى الو تركوندنه؟-

و بعد بدون آنكه منتظر پاسخ يا عكس العملى از مهديه بماند در را بهم كوبيد 

 و دوباره روى تختش نشست و پاهايش را دراز كرد.

 از سر گرفت. خودكار را از الى دفتر بيرون كشيد و دوباره نوشته هايش را  

از مطهره خوشم مى آيد ، به خصوص از چشمهايش. انگار اول چشم بوده    "

و بعد دست و پا در آورده است. مامان طاهره مى گويد عشق بعد از ازدواج  

ماندگار تر و قشنگ تر است ولى من مى دانم كه عشق قبل از ازدواج چقدر  

شق به قلب من در نزد.  شيرين تر و عزيز تر خواهد بود هر چند هيچ زمانى ع

 نمى دانم شايد هم زد و من خودم را به نشنيدن زدم.  

زرنگ بازى در آوردم و كر شدم تا در تور خطرناك عشق نيوفتم. من به چيزى  

فراتر از عشق رسيده بودم. به خودم...و مى خواستم مطهره را هم به خودش  

سته است تا بازش نكنى  برسانم...حاج بابا ميگويد ازدواج مثل يك هندوانه در ب

نمى فهمى داخلش چه خبر است؛ اما خيالت راحت از ازدواج با دخترى مثل  

 مطهره قرار نيست خبر بدى بلند شود. 

مطهره مي گويد تو مرا نجات دادى. دلم نمى خواست هيچوقت اين موضوع  

سال زندگى اش اسير تصميم    ١٩را به روى خودش و خودم بياورد كه در اين  



 

633 
 

ش بوده است. اما او ويژگى مثبت ترى نسبت به من داشت كه مى  هاى پدر

 دانستم در رسيدن به خودش موفق تر از من عمل مى كند.

او بى پروا و رها بود و از حرف و جمله واهمه نداشت و با اعتماد به نفس از  

 احساساتش حرف مى زد اما يك مشكل اساسى داشت.  

 مشكلى كه شايد با او بزرگ شده بود. 

او نمى توانست زياد به من نگاه كند، انگار طاقت ديدنم را نداشت؛ اما من كه  

 مى دانم اين بى طاقتى مردمك ها از چه قرار است. 

ناسالمتى عمر خودم را  در تجزيه ى نگاه هاى اين جنس صرف كرده بود.  

 "بيخيال؛ كم كم درستش مى كنم، يا شايد خودش درست شود.

 ره ى طاهره خانم نمايان شد؛ لبخندى زد. تقه اى به در خورد و چه 

 مى خوام شام رو بكشم، كارت رو تموم كن و بيا.-

 با طمانيه سر تكان داد. 

 چشم مامان؛ لطفا در رو هم ببند.-

 دوباره سر پايين انداخت و نوشتن را از سر گرفت.

بختيار را كه ديدم به رويم خنديد. لبانش،چشم ها، ابروانش، موها و سلول  "

 سلول تنش؛ حتى بوى خاصش هم به رويم مى خنديد.  به 

خوشحالى از جاى به جاى چهره و صدايش مشخص بود. بختيار به شانه ام  

زد و گفت كه بر خالف تصورش قرار است پسر دار شوند. با همان خنده دوباره  

 گفت كه گه گدارى به او سر بزنم و با خوشبختى او تقسيم شوم. 
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 اما قبول نكردم.

كردم چون مى دانستم همه ى اين سالها كه نه بلكه تمام عمرش در  قبول ن

حسرت خوشبختى و خوشحالى بقيه بود. قبول نكردم چون من جزو عقده  

هايش بودم، جزو نداشته هايش...جزو آن آه كشيدن هاى گه و گدارى كه  

 براى داشتن حاج بابا و طاهره خانم در كنارم به سر مى داد.

خواستم خوشبختى كامل براى خودش باشد. حقش  قبول نكردم چون مى  

 نبود كه خوشى اش را با ديگرى نصف كند. 

حقش نبود كه چهره بشاش من را ببيند و به اين بى انديشد اگر از يك رگ  

 و ريشه ايم اما زندگيمان از دو جهان متفاوت و بعد دوباره غمگين شود.

فكر نمى كند. با وجود  نارون مى گويد هيس محراب؛ بختيار ديگر به گذشته 

 من و پسرمان ديگر گذشته اجازه ى لشكر كشى به ذهنش نمى دهد. 

 چيزى نمى گويم و اميدوار مى شوم به باور حرف نارون.  

نارون مى خندد و مى گويد ديدى كه اطرافمان را هر چه حاجى تقلبى و  

نيستم.  اصلي است پر كرده؟ من هم مى خندم و مى گويم، ولى من تقلبى  

 من اصلم. 

و   تهديد  و همه ى  دارد  نازكى  بختيار  دل  بودم كه  فهميده  به خوبى  من 

 سياهي هايش فقط حرف است و بس.  

او حتى دايى جمشيدى كه هيچوقت نديدمش و هرگز هم مايل به ديدنش  

 هم نيستم را بخشيد. 
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 مى گفت دنيا نارون را به من بخشيد پس منم همه را مى بخشم.

دم مى افتد به حالليت طلبى زن عمو مهنازى كه مى گويند مادر  يك لحظه يا

حقيقى من است هر چند من به جز مامان طاهره؛ مادرى در زندگى ام نه  

ديدم و نه خواهم ديد. اما من حاللش كردم. نمى خواستم از او لكه اى سياه  

به روى دلم بماند. من حاللش كردم و بختيار هم گفت مى بخشد اما فراموش  

 نمى كند.

اما ما همچنان مى دانيم كه نه من برايش مهم هستم و نه بختيار؛ هنوز كه 

فقط   او  است.  اش  دوردانه  نواب  و  كرده  عزيز  نارون  همان  فرزندانش  هنوز 

 حاصل انتخاب و عشقش را قبول داشت وبس.

 و ما به رسم انسانيت و خوشحالى بخشيديم. 

 ولى من همچنان نگرانم. 

م به كجا مى رسيد و براى شناختن خودم چقدر راه مانده كه ادامه ى مسير

است؟ نارون مى گويد مطهره مى تواند تو را بيشتر به خودت نزديك كند؛  

جفت   من  و  بگويد  راست  نارون  كه  اميدوارم  من  و  يكديگريد  مكمل  شما 

بازى   در  باشم؛ چرا كه  انتخاب كرده  با منطق درست  را  ام  زندگى  مناسب 

صه بازارى هايى كه به دور كعبه چرخيدند و بعضى ها به  حاجى بازارى و ق 

دور گذشته و ديگرى به دور مردم و حرف مردم؛ قصه ى تلخ من هم به وسط  

 "رسيد تا با قندى چو مطهره ادامه ى شيرينش را بگذرانم..
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دفتر را بست و از جايش بلند شد اما يك لحظه متنى به ذهنش رسيد. تا از  

بهرمند بود بى توجه به غرغر بلند طاهره خانم دوباره دفتر را  الهامات كلمات  

 باز كرد و نوشت.

 هيپوست  ريز يها  اد يپر از فر نجايا"

 خسته از نقاب...  يها ادياز فر  پر

 ار،يبخت اديفر

 محراب،  اديفر

 ها  يهمه پسر حاج  اديفر

 ه ٔ  انتخاب با توي و

 نقاب و رسوا  يب

 با نقاب و رنگ جماعت.. اي

 "ىحسن مبينا

رضايت دفتر را بست و از اتاق خارج شد. روى ميز غذا خورى نشست و با    با

 همان لبخند گفت:

داره  - انتشارات  گفتى  كه  دوستت  اون  مهديه  اومدم...راستى  دير  ببخشيد 

 باهاش در ارتباطى؟ 

 برنج را درون بشقابش كشيد.  مهديه

 اوهوم واس چى؟ -
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 آبى براى خودش ريخت و همانگونه جدى و بيخيال گفت: ليوان

 مى خوام كتاب چاپ كنم.-

ى مهديه بلند شد كه به دنباله ى آن حاج محمود قاشق غذايش را    خنده

خانم چپ چپ به مهديه نگاه   طاهرهپايين آورد و چشم غره اى به او رفت.

 كرد.

 استعدادش هم داره مگه بده؟ چرا مى خندى؟ خب پسرم ادبيات خونده و -

 لب برچيد  و حرصى گفت: مهديه

 همتون پسر دوستين...اصلن هم ادرس انتشاراتى رو نميگم. -

 خنده ى ريزى به سر داد و با افسوس سر تكان داد.   محراب

اره نده؛ آخه تو كل كشور فقط انتشارات دوست توست كه كتاب چاپ مى -

 كنه. 

 اق خودش را جلو كشيد.به او دهن كجى كرد و مشت مهديه

 حاال اسم كتابت رو چى گذاشتى جناب نويسنده؟-

محمود   محراب  حاج  به  را  نگاهش  كرد، سپس  نگاه  سبزى  قورمه  به    كمى 

 منتظر و طاهره خانم مشتاق گرفت و رو به مهديه گفت:

 پسر حاجى. -

 ٩٩خرداد پايان

        پرياقاسمى       


