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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

   

  مقدمه

  

 ياریراند که خود اخت یم  يریو دست سرنوشت تو را در  مس يشو یمتولد م یشانیبر پ یهنگام که با داغ ننگ آن
 تیسرنوشت بر مرگ آرزوها يو همپا يآور یسر  فرود م ریتقد يناچار، به حکم الهه  يدر  قدم نهادن به آن ندار

  ...يبار یاشک م

در آتش جهنم سوختم  طانیش يرانده شدم و همپا رونیکه به حکم گناه مادر از  بهشت ب ینامشروع يو من  زاده   
  نشد. بمینص یاهکه  از نامش جز تب يو شرافت خود را از کف دادم؛  به اجبار حکم مادر

و  دیکش رونیب یشتافت و  و مرا از منجالب تباه میاریبه   يمرد  ختم؛یگر طانیآنگاه که بال و پر سوخته از کنار ش و
  تازه بنا نهد. يرا به باور تیزن در هم شکسته را  همراه با کودکش پناه داد؛ تا انسان نیا

 يشد؛ پا ختهیر نیکه بر زم یگناه یانتقام خون ب یام  در پ یپناه یب يَمرد سالها يها یمن سوگوار مردانگ نکیا و
  سخت نهاده ام؛ ... انتقام. یدر راه

  

   

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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    خالصه

خودش رو  یرکیگرده و با ز یرو نابود کرد به کشور برم  شیزندگ شیکه سال ها پ یانتقام از زن يکه برا هیمرد رضا،
  کنه. یاون م يوارد خانواده 

مدت کجا بود و  نیکنه تا بفهمه که رضا تو ا یم یتو سرش افتاده سع شیمیعشق قد ياون طرف جانان که هوا از
  کرد. یم کاریچ

شه  یباعث م نیکنه و هم یغافل م _شوهر جانان _دو نفر با هم شروع کردن اون ها رو از پرهام نیکه ا یجدال
  !ادیب شیپ یحوادث شوم

  

  فصل اول 

  

خم شده و  زیم يرو اتیاعمال جزئ يبود که برا يادیبه بدنش داد. مدت ز یصاف نشست و کش و قوس شیسر جا
  کمرش به درد آمده بود.

مانتو  يبه لبه یبرخواست و خرسند از اتمام کار، دست يانداخت و از جا يگریساختمان نگاه د یلیبه طرح تکم 
  برود. نیاز ب _بود.آن افتاده يکه با نشستن، رو _شیتا چروك ها دیکش

 شیلب ها يناخودآگاه رو يشد و لبخند قیبه جانش تزر نیریش يپرهام، شور طنتیشب گذشته و ش يادآوری با
او  _اطالع داشتند. رونیب يجانان به غذاها تیکه از حساس یدر حال _و مساعدت ماهور یرکینشست. مرد جوان با ز

برق  یکه نقشه شان اثربخش باشد؛ پنهان نیا يصرف شام به رستوران بروند و پرهام برا يرا وادار کردند که برا
  واحدشان را قطع کرد!

  را دور زد. زیهم قرار داد و م يسبزرنگ را رو يهالیعمق گرفت و فا لبخندش

اش انداخت به چهره یاجمال ینگاه _بود.نصب شده وارید يه روک _کوچک ينهییاز آ رفتیطرف در مبه کهیحال در
  درنگ از اتاق خارج شد. یو ب
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مجزا را داشتند چون  یاتاق حکم کدام هر و 	شده بودند يبند شنیپارت شهیکه با ش ییشرکت در فضاها يکارمندها
  شان بودند. يبه کارها یدگیمشغول رس یبا سخت کوش شهیهم

کفشش  يپاشنه ها يصدا دنیکه با شن -شرکت  یمنش ،یمیکر يجا کرد و برابهرا در دست جا هالیفا
 نگاهش و داد او خود چون 	سر تکان داد. دختر جوان لبخند زد و پاسخش را -گرفته بود  توریمان يرو 	از 	چشم
  بازگشت. وتریکامپ سمت

 ياو بعد از تقه ستادیا _بود.فرورفته شیجايدرشت، جا يهادکمه فیکه با رد _استیاتاق ر یدر چرم يرو روبه
ازهم  شیهازدنپلک انیو در، م دیچرخ اشدهیکش يهاانگشت انیرنگ، م ییگرد طال يرهیکوچک به آن، دستگ

  شد.گشوده

  !ستادیو زمان ا ختیفرور بارهکیچندطبقه به  یساختمان ختنیهمانند فرور قلبش

  زد و نگاهش مات شد! یکامش به تلخ ینیریش

  بست! خیسمتش هجوم آورد و او از سرما به یورود کوران يدر لحظه ییوگ

که تلفن را نگه داشته  _چون او شکه شد و دستش زین بودستادهیا _رنگ ياکنار مبل قهوه _که مقابلش یجوان مرد
  در هوا خشک شد! _بود.

  با شرکت داشت؟! يزن چه رابطه ا نیا

به خود  یسرانجام آن ها را به خود آورد و رضا تکان _آن نشسته بود. يکه داوود رو _یشدن صندل دهیکش يصدا
  پا به داخل اتاق بگذارد. یطوالن یداد و همان محرك جانان شد تا پس از مکث

است و همان نگاه  شده دهیشب کش یرگیبه ت يا هیمرد جوان، سا يزمردها 	يبود تا بفهمد رو ینگاه کاف کی
  ده را لرزاند!زبند،بنِد وجود جانان وحشت

  ن؟یخوب 	،یخانم رحمان _

  !دییداخل، بفرما دییبفرما
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 یاش فشرد و به هر جان کندنکرده خیدست  انیکند را م لیبود تا تکمکه پرهام به او محول کرده يکار يها لیفا
او  يکه رو يسبز يهامردمک ینیکرد اما سنگ میطرف داوود تنظبود، افسار نگاه سرکشش را به دست گرفت و به

  .بردیم لیرا تحل اشيمانده بودند، اندك انرژ رهیخ

  بود جز لبخند! هیشب يزیداد که به هر چ شیهامحو به لب ییانحنا بازحمت

  آمد! رونیخشک شده اش ب يلب ها انیتمام وجودش زار زد و صدا به زحمت از م یمصنوع لبخند 	در پس آن ییگو

  !ست؟یممنونم. پرهام ن _

  

  رنگ فرو رفت. يبلند در مبل قهوه ا یاحترام جانان از جا بلند شد و رضا با گام به داوود

  .نییشما بفرما اد،ی یاالن م _

  رفتن سرگردان ماند! ایماندن و  نیاز مبل ها دراز شد و جانان ب یکیداوود سمت  دست

  .دندیرسیامروز به دست پرهام م نیهم دیبا زین هالیفا نیدشوار بود اما ا شیاز رضا برا یاندک يبه فاصله  نشستن

 ییرا کنار گذاشت و با قدم ها 	یدودل 		-قرن گذشت  کی يبه اندازه  شیکه برا -سکوت و تعلل  قهیاز چند دق بعد
  گرفت! شیدورش را در پ يروزها يآدم خاکستر ییروبرو مبل راه 	منظم

 یتنفس 	ریمس در نفس خوردن گره 	و هاچهیکه با انقباض تمام ماه یمبل آوار شد. آوار شدن يهم رو دیشا نشست،
  اش همراه شد!

  خودشان گذاشت. انیم يا شهیش زیم يلرزان رو یها را با دست لیاش کرد و فامردجوان معذب و آشفته يرهیخ نگاه

  است! از آب شده يادیحجم ز ریدر ز یبود که دچار خفگ یکس هیشب حالش

آورد و وانمود کرد، مشغول  نییبه سمت جلو خم شد و سرش را پا ینگاه مرد دور شود، کم ریمس از 	که نیا يبرا
جستجوگر و  يهاجفت مردمک کیهمان  د،ید یکه م يزیسبز رنگ است اما تنها چ لیفا يها ورق زدن طرح

  قصد جداشدن از صورتش را نداشتند! ییسرد بود که گو تینهایب
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در ذهنش قطار  يادیجواب ز یب يها سوال	که در آن قرار گرفته به تکاپو افتاد و  یطیهضم شرا يمرد جوان برا ذهن
  شده بودند.

  اش افتاد! یمادربزرگ دوست داشتن ادیسفر کرد و به  شیدر لحظه به سال ها پ جانان

  قرار داشت، نوازش کرد. شیزانو يرو که را دخترك سر	 رزنیپ» 

  دخترکم؟ _

  کجاش غلطه؟ ست،ین شتریمو ب هی	عشق و نفرت  يگن فاصله  یمکه  نیا یدون یم

به صورت  یگشود و سوال یگرم خواب بودند را به سخت شیهاگرم مادربزرگ، چشم يکه با نوازش دست ها دخترك
  بر لب داشت. یمهربان لبخند	چشم دوخت. که رزنیپ

 فتهیدوباره چشمت بهش ب هیاما کاف يدوستش ندار گهیکه د یخودت رو با اون نفرت گول بزن يخوا یکه تو م نهیا-
  «بود. یچ يتنفرت برا رهیم ادتیشه و اصال  یم پنبه هات رشته تمام	اون وقته که 

  نفرتش چه بوده است! لیدل اوردیهم فشرد و تالش کرد به خاطر ب يرا رو شیچشم ها جانان

را  ییرایپذ لیخواست تا وسا یمیگذاشته بود از کر کریاسپ يبه سمت تلفن خورده و آن را رو یچرخ میکه ن داوود
 را اتاق مشکوك سکوت و گشت باز	 دو آن	پهن به سمت  يو بعد از اتمام مکالمه اش با لبخند اورندیبه اتاق ب
  . شکست

  کنم. یبهتر معرف گهیخوب د -

 نیکوچک تر يشد و نگاه کنجکاو و منتظر زن و مرد جوان، اجازه یکیعجول سرها  دنیاش با چرخجمله انیپا
  به او نداد. یتعلل

  پوش گرفت. ياخارج کرد و سمت زن سرمه گریراستش را از آغوش دست د دست

  شرکت هستن. تکتیآرش نیبهتر ،یخانم جانان رحمان _

که در سلول به سلول تنش نشسته بود  یراباضط با و کرد زمزمه		 _.دیدار اریاخت _لب ریزد و ز یلبخند محجوب جانان
  .دیرنگش کش یبه شال آسمان یدست ياراد ریغ یدر حرکت
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  "!ند؟یبیاشتباه م یعنی" دیشیو با خود اند دیرضا باالپر ياز ابروها یکی يتا

  انداخت. شیروبرو موقر زن	به سمت  ینگاه میدو به شک ن 	

  نکرد! يادیز رییصورتش هم تغ یکه همان صدا بود. حت صدا

  تر شد.لبخندش پررنگ بارنیکرد و ا یعرض یو دار افکارشان، حرکت ریداوود در گ دست

  شرکت. دیواال، سهام دار جد يهم آقا شونیا _

کرد و نگاهش باالخره بعد از  داینمود پ شتریاش برنگ شده یکمان يابروها يدو لنگه دنیجانان با باالپر تعجب	
  صورت رضا نشست. يرو _داشت. ریز که سر به _یطوالن یقیدقا

ماندن به غروب  رهیخ یتفاوت یشد. درست به همان ب رهیجانان خ يبه چشم ها يظاهر یتفاوت یب با جوان مرد	 
  !شیروزها نیا دیخورش

همراه با جعبه  یبراق يپویز	 لیدست برد و فندك است دش،ید ي هیدر زاو يرییتغ نیهمان حال بدون کوچکتر در
مبل قرار  يدسته  يکه رو _کتش بیرا از ج متشیبرگ گران ق گاریس _منقش به طرح اژدها _یچوب گاریس	 ي

  و آن را روشن کرد. ددا قرار لبش	 يآورد و گوشه  رونیب يگاریس	و  دیکش رونیب _گرفته بود.

  !دیبخش یم نیتسک گاریآور س ادیاعت نیکوتیاعصاب تحت فشار قرار گرفته اش را تنها ن 

باشد که آن  توانستینفر م کیتنها متعلق به  کرد،یم دادیها بآن ین ،یو مخمور که بغض در ن دهیکش يهاچشم نیا
  شده بود! یکه به او جانان معرف ستیهم زن

 _بودند. دهیکه لبش را به اسارت کش _او فیو رد دیسف يهازن گذشت و به دندان یطوفان يهااز مردمک نگاهش
  .دیرس

  گرفت. گاریاز س قیعم یپوزخند زد و کام 

جانان  يزدهبهت يهادر چشم يشد و رضا با همان نگاه جد قیهوا تزر يهاکه عطر تنباکو به ملکول دینکش یطول
  از دهان خارج کرد. _.دیکش رزبانیاش را زکه مزه یزمان _دود را
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به آن دو چشم دوخته  دیجد يبر آغاز همکار یمبن يابراز خرسند گونهچیو متعجب از ه يسو داوود با کنجکاوآن از
  بود!

دوخته بود و ناباور  شد،یکه از دهان رضا خارج م یظیچشم به دود غل شناكیاند د،یتپیکه قلبش نامنظم م جانان
  خورد! یسرش تکان کوچک

وارد شد.  _شرکت يو سرزنده ریپ داریسرا _که به در خورد، شکست و باباصمد یتق ياتاق با صدا نیسنگ سکوت
در  یو نارنج زیر ییهاکه گل _رنگ دیسف يهایدست شیگذاشت و پ زیم يرا رو ینیبا دقت س یبعد از سالم کوتاه

را  یشکالت کیها قرار داد و ظرف کآن زا کیهر  يهمراه فنجان قهوه جلورا به _آن نقش شده بود. طرفکی
  برداشت و با احترام تعارف کرد.

نکرده باشد،  یاحترامیب دشیبا آن محاسن سف رمردیبه پ کهنیا يبه خوردن نداشت اما برا یلیم کهنیبا ا رضا
شد و  اندازنیپر صالبتش در اتاق طن يصدا قیدقا نیبار در طول ا نیاول يرا برداشت و برا کیتر از ککوچک ياتکه

  !ستادیا يالحظه يقلب جانان برا

  !دیبه مرد جوان دست کش يرعادیغ یگ رهیبه خود آمد و از خ دگانشیمقابل د کیقرارگرفتن ظرف ک با

آن سه نفر از اتاق  يگذاشت و با تشکر دوباره زیم يجا رورا همان کیک يظرف بلور ،ییرایبعد از اتمام پذ باباصمد
  خارج شد.

سر به سر  یکم شه،یلب باز نکرد تا همانند هم یبود که داوود حت نیسنگ يقدر که به وجود آمده بود به يجو
  اش را درآورد.باباصمد بگذارد و خنده

که با دست  یداد و در حال هیتک یصندل يدستش را به دسته کیبسته شد، داوود  رمردیسر پدر پشت کهنیاز ا بعد
 یبه راحت شدیآن م يکرد که از مارك رو ینگاهمیبرگ رضا ن گاریگرفته بود به س یمیضرب مال زیم يرو گرشید

  است. یمتیگران ق گاریحدس زد، س

  ؟شده لیکارهاش تکم یکه گفت یاون مجتمع یراست _

  به جلو خم شد. یگرفت و کم گرید يپا يزد و پا از رو گاریپک آخر را به س يبا خونسرد رضا

 کیقرار داد دگر بار صاف نشست و  _مقابلش بود. ياشهیش زیم يکه رو _يارا کات کرد و کنار جعبه گارشیس
  مبل گذاشت. یپشت يرا رو گرشیزانو قرار داد و دست د يدستش را رو
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  بکشد! يا نندهیگونه نشستن اقتدارش را به رخ هر ب نیخواست با ا یم	 رضا	 ییگو

  

 یکم گاریس ریرضا که تحت تاث يصدا _کش آمد. یجانان به قدر سال يکه برا _سکوت قهیبعد از چند دق باالخره
  بود، برخواست.دار شدهخش

  .دمشیخر _

را بشنوند اما  یلیتکم حاتیشد، نگاه منتظر داوود و جانان را به دهانش دوخت تا توض انیکه ب یمستقل يکلمه تک
 يرو نیتک نگ دیسف يرا تننگ کرد و با دقت به حلقه شیرا نداشت برعکس چشم ها يکار نیرضا اصأل قصد چن

  شد! رهیخ دست جانان فیظر	 انگشت

 لبش دوباره و شد گره	دامن مانتو  ي. مشتش رودیانگشت حلقه لرز يرو شیها مردمک	رد نگاهش را گرفت و  جانان
  .دیکش شیهادندان اسارت به را

به رضا  یلعنت	که معده اش سوخت . در دل  دیداغ نوش ياز قهوه يابود، جرعه یآمده ناراض شیکه از وضع پ داوود
  بکشد! رونیب ياقابل نفوذ مقابلش کلمه ریتا بتواند از زبان مرد غ دادیجان م دیفرستاد که با

  است. یتا چه حد تصنع دانستیپر از حرص کرد که تنها خودش م ياخنده

  خوب حاال چطور هست، رضاجان؟ _

اش همان لحظه خرخرهاگر امکانش را داشت؛  ییکرد که گو انیاش ببه هم فشرده يهادندان انیرضا را چنان از م نام
  !دیجویرا م

  هم فشرد. يرا کوتاه رو شیهاو پلک دیکش اشییکوتاه و مرتب خرما يموها انیم یدست حوصلهیب رضا

به  ریمشتاق و منتظر او را ناگز ییهابه داوود انداخت که با چشم ینگاه میاو را درك کرد و ن یعمق کالفگ جانان
  .کردیم ییپاسخگو
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و  یداخل یشاپ هم بهش اضافه کردم. طراح یاما رستوران و کاف نگهیسالن بول ياش برا يکاربر نیشتریب _
  بدم. رییتغ دیکه با مونده ونشیدکوراس

حوصله  یمرد ب نیا	 يدوسه جمله هم برا نیهم		گفتن  ییراحت تر نشست. گو يرا عوض کرد و قدر شیپاها يجا
  !نمودیم يادیز

. دیخودش را جلو کش ،یکوچک صندل يهابه چرخ یروشن کرد و با فشار اندک تیداوود را برق رضا يهاچشم
  را درهم فروکرد. شیهاگذاشت و دست زیم يرا رو شیهاآرنج

  !ياضاف کرد يخوبه. پرهام نگفته بود به کاربر یلیکه خ نیا _

 شترینشان داد. ابهامات ذهنش هر لحظه ب هالیبرد و دوباره خودش را مشغول ورق زدن فا ریسر به ز جانان
  رضا به شرکت نگذاشته بود؟! وستنیپ انی. چرا پرهام او را در جرشدندیم

  خوردند، چشم دوخت! یهدف ورق م یکه ب ییهاآشکار داوود زد و به طرح اقیبه اشت يپوزخند رضا

از جانب  شتریب یمنتظر پاسخ دیکه نبا تافیبرده بود؛ در یبه اخالق سخت رضا پ ییمدت کم آشنا نیکه در ا داوود
  .شد	 ریگ یخودش پ نیاو بماند بنابرا

  ...یشرکت خودمون استفاده کن یطراح میاز ت یتونیم نهیزم نیا يتو _

رضا را شکار کرد اما داوود  يهاکنج لب شخندیباال آمد و ن یشدند و سرش با مکث کوتاه زیجانان ت يهاگوش
  کند. یکرد، بازار گرم یآن دونفر سع بیبه احوال عج توجهیب

  حرف نداره. شونه،یا يبه عهده شونیکه سرپرست یو گروه یکار خانم رحمان _

و از ته دل آرزو کرد که داوود دست  دیرا درهم تن شیهاگرفت و جانان انگشت يشتریکنار لب رضا، عمق ب خط
  نداشت! يقصد نیبردارد اما او اصأل چن

  .یشیهمکارها بهتر آشنا م تیبشه با فعال شتریب که آمدت و رفت. است	رمون حاال تازه اول کا _

  زده سمت داوود برگشت!خوردند و نگاهش بهت یجانان تکان نامحسوس يهاشانه
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  !کردند؟یم يبا رضا همکار دیمن بعد با یعنیبود، باور نداشت.  دهیشن شیهارا که با گوش یمطلب

به موضوع  يگرید يشکل، جنبه نیبه ا انشیدار شرکت شده است اما باو سهاماست که داوود گفته بود  درست
  جانان با رضا بود! يبودن، همکار رممکنیو آن غ دادیم

  جانان مسببش بود! ي دهیتلخ که نگاه ترس يزد. لبخند يلبخند محو بارنیا رضا

طرف کشاند. قامت پرهام که چارچوب را پُرکرد، دم جانان پر از بازشدن در اتاق، نگاه هر سه نفرشان را به آن  يصدا
 يو برا دیاز جا پر بایلبش غنچه داد و تقر يرو لبخند گل. بودند مانده محروم آن از	 شیهاهیشد که ر ییهوا

  و مبل را دور زد. ستادیاستقبال از همسرش ا

رضا جاخورده بود با حرکت همسرش به خود آمد و با چند گام بلند خودش را به او  دنیورود از د يابتداکه در  پرهام
  رساند.

نشسته بودند، سالم  شانيگذاشت و به آن دو نفر که در جا فشینح يهاو دستش را دور شانه ستادیکنارش ا در
  کرد.

  تکان داد.تنها سر زیت یبا خنده پاسخش را داد و رضا با نگاه داوود

آهسته سر کنار گوشش  کرد،یم تیطرف مبل هداکه با فشار اندك دستش، جانان را همراه خود به  یدر حال پرهام
  کشاند.

  احوال خانمم؟ _

از  ياذره ،یداشت اما بهت و سردرگم ازیآغوش ن نیبه ا آمدندیم بیدر نظرش عج زیلحظه که همه چ نیا در
  !کاستینم اشيخوردل

  گرفتند. يمبل کنار هم جا يچشم به پرهام نگاه کرد و تحت تملک کمرش به دست او، رو يگوشه از

را چشم  شیهامیداشت که تمام تصم نانیعادت نداشت که همسرش را بازخواست کند. آن قدر به او اطم جانان
انواده اش شود اما حضور خ یزند که موجب ناراحت یاز او سر نم یعمل چیداشت، ه نیقیچرا که  رفتیپذ یبسته م

 انیبعد پرهام را در جر یتا ساعت اوردیبود که زت جوان تاب ن بیعج يرضا در محل کارشان به قدر ينامنتظره 
  شده بود، بگذارد. داریکه در ذهنش پد یبزرگ يدغدغه 
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  مهربان همسرش نگاه کرد. يدل زده به چشم ها یسمت پرهام خم کرد و با نگاه یسرش را کم جانان

  !؟یچرا به من نگفت _

  جانان قفل شد.  يبه سرعت در قلب پرهام صاعقه زد و نگاهش در نگاه گرفته  رهیت يابر

 يجانان رو ينگاه پر از شرمش داد و موجب شد پلک ها یگرهیبود با خ یسؤال جانان را که کامأل به جا و منطق پاسخ
مردش را آزرده  نیموج نزند و قلب نازن یحرمت ینگاه و کالمش، ب انیهم سقوط کنند و آب دهان فرو دهد تا در م

  نکند.

  فضل نمود. يباز هم افاضه يبا تک خنده ا داوود

  رضا هم به صرفه تر هست. يبرا يطور نی. امیبسپار یخانم رحمان میکه کار رو به ت نهیپرهام، نظر من ا _

که  یسؤال داوود گشت و ربط يمناسب برا یال پاسخشدند و در ذهنش به دنب کیبهم نزد یپرهام کم يابروها
  !دیممکن بود به رضا داشته باشد را نفهم

  سردرگم نکند. نیاز ا شیبه گفته اش چسباند تا او را ب یهیبه سرعت توج داوود

که رضا هم گفت اضاف  نیببره. ضمن ا شیکه شرکت خودمون کار رو پ نیبهتر از ا یگم. چ یرو م نگیمجتمع بول _
  ده.کر

  تکان داد. يپرهام از هم بازشدند و سر يابروها

  .دیچ یرا م شیبرنامه ها یاو را اشغال کرده بود و با چابک یصندل يتوجه ا یبه داوود زد که با ب یپر متانت لبخند

پرهام و جانان را  یکیاش، نتوانسته بود، نزد یتفاوت یرضا نشست که با تمام ب يو رو دیچرخ يچند درجه ا نگاهش
  هضم کند!

نداشت تا بتواند آن ها را جور  يگریاز د یگوشه از آن، نشان چیکه ه یاتاق معما بود. پازل نیدر ا زینظر رضا همه چ از
  کند!

  هم خوب هست. یلیهر طور که جانان بخواد. از نظر من خ _
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قلبش فرورفت و  ي انهیکوچک در م یغیش، تدست جانان را در انتخاب بازگذاشت و همزمان با اتمام جمله ا پرهام
  !ردیآرام بگ یکه در وجودش برپا شده بود، کم یهمسرش را فشرد تا تالطم فیظر يشانه 

آن ها گوش سپرده بود؛ همزمان با فشار دست پرهام، قلبش فرو  يلحظه در سکوت به مکالمه  نیکه تا ا جانان
  .ختیر

 شیآرامش حصار پلک ها نیکوتاه آن ها را هم نش ي هیچند ثان ينگاهش، لرز کردند و او برا يسوخته  يها قهوه
  !اوردین ادیرا خشکاند، به  شیها شهیکه ر ینگاه نیکرد تا آخر

  !اس؟ی _

 یباک یمرد چه عاشقانه، لطافت احساسش را به ب نیرضا شد. ا یشانیپ يآرام پرهام، موجب برآمدن رگ ها ينجوا
  کرد! یرش خرج مهمس يبرا

 ابدیب شیچشم ها ین ،یدر ن دیترد يپلک گشود و نگاه تارش را به مخمل نرم نگاه همسرش کوك زد تا ذره ا جانان
پرهام  يشانه ها يکه رو يکار نیداوود را قبول نکند و بار سنگ شنهادیببخشد و پ شیپروژه را به لقا نیا يو عطا

را رسد کرد؛ کمتر به مانع برخورد و لبخند  شیچشم ها يایر یصاف و ب ي ارهیبود را اضافه نکند اما هر چه قدر س
  کرده بود. ریکه به شدت ذهن جانان را درگ یبزرگ از اعتماد بود بر سؤال يپرهام، مهر يلب ها يمحو رو

  نمانده بود. یدر وجودش باق دیاز ترد ياثر گریجانان قوت قلب شد و د ينگاه پرهام برا نانیاطم

را درهم  شیبود؛ دست ها یفرصت نیکرد و داوود که از ابتدا مترصد چن ییزن و شوهر هم نوا يچهره ها در لبخند
  گره کرد و به بحث خاتمه داد.

  .فتهیتر راه ب عیمون هم سر قیتا کار رف نیها رو انجام بد یهماهنگ دیپس لطف کن یخانم رحمان _

و مصلحت  رخواهیشخص خ کیپنداشت که او  یم يا دهننیزد؛ هر ب یداوود موج م يکه در چهره  يخرسند با
 یخدا، موش نم يمحض رضا يگربه ا چیه _در لحظه از ذهن رضا عبور کرد یکه ضرب المثل نیاست ولو ا شیاند

  _!ردیگ

 رهیت عیما یو تلخ ياما سرد دیاز قهوه اش نوش گرید يخم شد و فنجان قهوه را گرفت و جرعه ا زیم يرو یکم داوود
  صورتش شد. يرنگ، موجب درهم رفتن اجزا
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بازشدن در همچو  بیمه يبار صدا نیکردند و ا یرا با خود حمل م یتنش پنهان یرکیعالوه بر سکوت با ز قیدقا
  تکان داد. یبزرگ، همه را به سخت يانفجار

  خورد. وندیاتاق پ يهر چهار نفر به ورود يجا خورده  نگاه

  ... کمک...ی... مامانیمامان _

هوا خودش را در آغوش  یو ب دیکوچکش دو يعرض کوتاه اتاق را با گام ها جان،یبا ترس و خنده و پر از ه ماهور
  مادر رها کرد.

از آن که پسرك از آغوشش رها شود؛ بالفاصله دست  شیجانان، او را به خود آورد و پ ي نهیماهور به س برخورد
  او را محکم تر به خود فشرد و آب دهانش را با دلهره فرو داد.کوچکش گره زد و  کریرا دور پ شیها

  .دیتپ یم يزد و قلبش به تند یبود؛ نفس، نفس م دهیکه در جانش دو یجانیبا ه ماهور

  او دراز کرد. دنیدر آغوش کش يرا برا شیسمت ماهور خم شد و دست ها یبا لبخند کوچک پرهام

  شد بابا جون... یچ _

پرهام به انتها برسد؛ سامان با خنده خودش را به داخل اتاق پرت کرد و دست به کمر همان جا  يکه جمله  نیاز ا قبل
کرد به لحن کالمش  یرا مخاطب قرار داده بود؛ سع هیکه بق یو با چشم به دنبال ماهور گشت و در حال ستادیا

  کاذب دهد. یجانیه

  شده است؟ میزلزله کجا قا نیا _

پرخنده ابعاد اتاق را از نظر  یمادرش فشرد و سامان با لب ي نهیبه س شتریسرداد و خودش را ب يندبل يخنده  ماهور
 یخودش را جمع کرد و سالم یکم _نشسته بود. يورود يکه روبه رو _ناآشنا يمرد دنیبا د يگذراند که لحظه ا

در گلو  شیپر از بهت مرد جوان، صدا يچهره  يدقت در اجزا یشد اما با کم يزبانش جار يعرض ادب رو يبرا
  .دیپنهان شد و لبخند نرم، نرمک از لبش پر کش

  جا به جا شد. یصندل يسرش را تکان داد و با خنده رو داوود

  !؟يبراومد یوجب مین نیاز پس ا یآخه پسر تو ک _
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ضا زل زده بود که همانند نبود؛ تنها به ر شیهم برا یمنتظر پاسخ نیقیتوجه به سؤال داوود که قطع به  یب سامان
  برد! یبه سر م رتیخودش در ح

  از غالب سخت خود خارج شد و صاف نشست. یاندک ش،یپ یقیبرخالف دقا رضا

  آن ها دوران داد! انیهر کدام، نگاهش را م یو با ترس از برخورد احتمال دیپسرش لرز فیتن نح يجانان رو دست

به واقع خارج از  دیجوش یم زانشیحجم از درد که در وجود عز نیانداخت. ا نییو سرش را پا دیکش یآه پرهام
  تحمل قلب بزرگش بود.

داد  حیداد و ترج هیتک یچرم یصندل یدرهم گره کرد و به پشت نهیس يرا رو شیباال انداخت و دست ها ییابرو داوود
  برسد! رهیخ ينگاه ها نیبه درك مطلب نهفته در پشت ا دیتا شا ندیسکوت را برگز نیریهمانند سا

بلند  یینسبت به گذشته، مردتر و خوددارتر شده بود و برخالف جانان به سرعت بر خود مسلط شد و با گام ها سامان
  جلو آمد و نگاه رضا را به دنبال خود کشاند. 

  اش قصد گرفتنش را دارد. ییبرد که دا یخورد و گمان م یمادر، تکان م يدست ها انیکودکانه م یبا ذوق ماهور

 هیچند ثان نیکه سامان ممکن بود از خود بروز دهد و در هم دیشیاند یم یوحشت زده به عکس العمل تهاجم جانان
به  شیو دست ها دیکه رنگ از رخش پر دیافکار بها داد و پر و بال بخش نیگذشتند؛ چنان به ا یکوتاه که به زحمت م

  کردند. دنیشروع به لرز یطور محسوس

 يداشت، فضا یرضا تازگ يکه برا يگفت و با اقتدار ییداشته باشد، سالم رسا یخاطب خاصکه م نیبدون ا سامان
  مبل پر کرد و فاصله شان را به حداقل رساند. يکنار رضا را رو یخال

 رمتعارفیغ ياز برخوردها یچانه اش نشست و به دنبال سرنخ ریز اریاخت یداوود تنگ شدند و دستش ب يها چشم
 یاصل يشده بود که بافنده ها دهیچیآن چنان درهم پ یکه کالف زندگ نیالف گشت، غافل از ابه دنبال سرک يجار

  اش هم سرچشمه اش را گم کرده بودند!

کرد؛  یسامان نگاه دوخت که تمام تالشش را م يو فک برهم فشرده  يرخ جد میچرخاند و به ن یسرش را کم رضا
هم  دیرساند. شا یرا م يگرید امیفشرد؛ پ یم شیپاها يکه محکم رو یتوجه باشد اما مشت ینسبت به حضور او ب

  !دندکر یم يقرار یفرود آمدن در گوش رضا، ب يگره کرده اش برا يدست ها
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که به وجود آمده بود  یعیرطبیجو غ ریکوتاه نگاه از او گرفت و ماهور سه ساله هم تحت تأث ي هیبعد از چند ثان رضا
گشاد شده که در حالت  ییمادر جدا کرد و با چشم ها ي نهیسرش را از س ست؛ین يبازاز  يبرد که خبر یپ یوقت
کودك  نیا یمقابل متوقف شد. حت يخاکستر _سبز يچشم ها يهم بزرگ بودند به اطرافش نگاه کرد اما رو يعاد

  و به سرعت نگاهش را از رضا عبور داد! افتیکه شکل گرفته بود را در يندیناخوشا طیهم شرا

 يرو ینیاز بدب يا کهیمحق که بار ییرضا شد که با چشم ها يسرش را باالگرفت و نگاه مهجورش متوجه  پرهام
  !ستینگر یخط انداخته بود به او م شیمردمک ها

حاضر در  اریاعمال اغ نینگاه رضا شد که موشکافانه کوچک تر ینیپرهام، موجب عقب نش يایاز ر يعار يها چشم
  !کرد یاتاق را رصد م

گاه مبل و در  هیتک ياش را صاف نمود و دستش را رو دهیخم يخارج کرد و شانه ها نهینفسش را آهسته از س پرهام
اشخاص  نیدر قبال ارزشمندتر شهیکه هم یتیبه حس مسئول ختهیآم تیجانان قرار داد و با جد يامتداد شانه ها

 لیکه بر آن ها تحم ینداد و با درك احوال بغرنج انامربوط را به آن ه يجوالن به فکرها ياش داشت؛ اجازه  یزندگ
آن، محل نشستن  يرا دنبال کرد که انتها يریو نگاهش مس زدیبپره ییشده بود برآن شد که از هر گونه مغلطه گو

  سامان بود.

 زیم  انیم ییش به جاحدس و ظن ها در مغزش بود و نگاه گنگ انیگر طغ انیپسر جوان، نما يگره کرده  يابروها
  بود. رهیجانان خ يو طرح ها يا شهیش

  رسا که سامان را به خود آورد، او را مخاطب قرار داد. ییرا صاف کرد و با صدا شیگلو پرهام

  باشه. درسته؟ یدو هفته کاف هیطرح اول ي. به نظرم برانیسامان، فردا با جانان به مجتمع رضا بر _

پسرش داده بود و هر  يها یاز سر اجبار، دل به پر چانگ يو لبخند ریدرگ یبا ذهنرا به همسرش دوخت که  نگاهش
از حد، موجب عرق  شیکه جنب و جوش ب دیکش یپسرك م شانیپر يموها انیدستش را م یحواس یبا ب یاز گاه

ناخودآگاهش هشدار داد که مخاطب  ذهن انیم نیماهور شده بود. در ا یشانیپ يجلو يتار موها یسیکردن و خ
  پرهام قرار گرفته است.

  زد. دییپرهام بر ظن غالبش مهر تا ي رهیخ يبا حس نگاه منتظر مردش سربلند کرد و چشم ها جانان



  سیتم

 
18 

 

 یبه دهان او چشم دوخته بود و م يگرفت و نگاهش را به جانب سامان سوق داد که با ناباور یپلک زد و نفس جانان
  منزل خواهد بود! یوح شیاز آن خارج شود؛ برا يه اپنداشت هر گفت

  . وقتت آزاد هست؟میر ینداشته باشن، فردا صبح حول و حوش ساعت ده م یمهندس مشکل ياگر آقا _

سرد  يکه در خطاب رضا به کار رفت؛ قلب جانان را سوزاند و حال دلش را گرفته تر از هوا یشخص جمع سوم
  پنجره شده بود. يا شهیقاب ش يکرد که مستعمره  یزمستان

به  ییدر پاسخ گو یاز اندازه اش و درماندگ شیخارج شد که حاصل بهت ب یسامان اصوات کوتاه و نامفهوم يگلو از
شده بود؛ همچو  انیب یعیکار، کامال طب يسامان که به ظن خودش همانند مسائل جار يها دهیجانان بود. هضم شن

و تنها  دیگنج یدر تصوراتش نم یعنوان چیه تاطالعات نادرست به مغزش بود که تح يادیکردن مقدار ز ریسراز
  کرد، حضور داوود و رضا در اتاق بود. ینم یسؤال دنیکه او را مجاز به پرس یعامل

کم  ییو خط ها دیکش شیرا در حصار امن پلک ها شیچشم ها يکوتاه، جنگل شب زده  يچند لحظه  يبرا رضا
کرد  ییلبش خودنما يگوشه  يدادند و پوزخند وندیرا به هم پ شیاش نقش زدند و ابروها یشانیعمق و کوچک بر پ

مانده بود  ياش به جا ییایبرگ کلمب گاریس قیعم يکه از پک ها ییعطر تنباکو انیم ،يجار يبه وسعت تمام دردها
  کرد. یم يتاز کهیو هم چنان در جو اتاق 

  که مقابلش نشسته بود، نگاه دوخت.  یو به زن دیکه منقبض شده بود؛ چشم باز کرد و پلک باالکش یبا فک رضا

 نیاش را بر زم یچرم يکرده بود؛ نوك کفش ها ریخودش را هم متح یسابقه که حت یب یباالخره بعد از سکوت داوود
گذاشت و با خنده  زیم يرا رو شیو کف دست ها دیجلو کش یآن اسکان کرده بود را اندک يکه رو یفشرد و صندل

 یشبانه م یخارج شده بود چون خرناس شیکه از گلو یکوتاه همه شان را از نظر گذراند که به زعم رضا صوت يا
  مانست!

  .یپس به سالمت _

انگ داوود، ب ينمود و ابراز خرسند یم ياز اندازه فانتز شیبه کفاره و غسل داشت؛ ب ازیکه از ابتدا ن یبه طرح دنیبال
 نیشان از هم اکنون مسجل بود که سرانجام ا يهر چهار نفر نشاند و برا يلب ها يصامت رو يشخندیدرد را با ن

  !ستین مه ریاگر شر نباشد، مسلمأ باردار خ ریماراتون نفس گ
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 يبار دستگاه اسکناس شمار مغزش را روغن کار کیکرد که هر چند وقت  یم تیهم کفا نیداوود هم يبرا یمنته
  کند.

که انگشت اشاره  نیکنند و بعد از ا ایرا مه ییرایاطالع داد که اسباب پذ یبار دوم به منش يبرا یبا سرخوش داوود
  فشرد، پرهام را مخاطب قرار داد. تیریمد زیم يقرمز رنگ قطع ارتباط تلفن رو يدکمه  ياش را رو

  .رمیرو بگ دیمروار ساختمان يپروژه  هیدییکه تأ نیا يبودم. برا يامروز شهردار _

امان قلبش  یب ياما تپش ها دیبلند جانان، نگاهش به داوود رس يسرش را چرخاند و با عبور از تاب  مژه ها پرهام
  کردند. یم یجانان، غزل خوان ينوازش پلک ها يبرا

  نبود؟ یمشکل _

  بودند. یو همکارهاش عال _مهندس پروژه _يدریخانم ح شهینه، مثل هم _

  برامون در نظر گرفته است. ی. کار فرما وقت کمدیتر اقدام کن عیخوب. بعد از گرفتن جواز ساخت سر یلیخ _

پرهام خارج کرد و در  زیم يرو یکیسرام یرا از جاقلم یفرو خورده تکان داد و مداد طراح ياسرش را با خنده داوود
  دستش چرخاند.

تون صحبت يهست. آخرها ادمی يکرد، زودتر کارش رو راه بنداز یکه اومده بود، بهت اصرار م يدونم. اون روز یم _
  .دمیبود که من هم رس

  گرفت، نگاهش را جانب رضا و سامان چرخاند. یاز اندازه اش نشأت م شیب يکه از کنجکاو یجانیبا همان ه داوود

به نام  یعروس ي هی. قرار به عنوان هدمیبد لشیبه موقع تحو میاضطراب داشت که کار رو بتون یلیخدا خ يبنده  _
  کنه. رشیخانمش بزنه و شب جشن شون غافلگ

که از داوود انتظار داشته باشد؛  نیخارج کرد. ا نهیو نفسش را به شدت از س دیچهره درهم کش یتیبا نارضا پرهام
  محال بود. يبازگو نکند، امر یکس يرا برا نیمراجع یکند و مسائل شخص يخوددار یکم

  بار دوم در اتاق حاضر شد و با لبخند به همه سالم کرد. يکه باباصمد، برا دینکش یطول
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بود  نیهم سنگ یبزرگ را که کم ینیجلو رفت و س رمرد،یآمدن پ شیبرخواست و قبل از پ هیاز ثان يدر کسر پرهام
 یچنان جان به لبش مکمر،  يدرد مهره ها یکه دارد خم شود. گاه ياز دستش گرفت تا مجبور نباشد با کمر درد

نبود چرا که او تحت  دهیکننده بر پرهام پوش احتنار ينکته  نیشد و ا یم يقو يبه خوردن مسکن ها ریکرد که ناگز
کرد و  یشان م ياری یکه در توانش بود؛ پنهان يکرد و تا حد یاز امور مرتبط با کارکنانش غفلت نم یطیهر شرا

  .دیخر یآن ها را با جان و دل م ریخ يدعا

بار در  نیچندم يبود که به باباصمد داشت به رسم ادب برا يآن، محبت خالصانه ا يکه سرچشمه  يبا لبخند پرهام
  .دیروز احوالش را پرس

  ن؟یبابا خوب _

  کرد. مشیپدرانه تقد يکرد؛ لبخند یم یدالوصفیاو را دچار شعف زا شهیکه توجه و معرفت پرهام هم رمردیپ

  جان. خدا رو شکر خوبم.بابا  یسالمت باش _

 یو سع دیجلو کش یبگذارد که بابا صمد خودش را کم زیم يرا رو ینیگفت و قدم برداشت تا س يشکر یاله پرهام
  را به او بازگرداند. ینیکرد مجابش کند که س

  .نیبش ي. شما خسته اارمیپسرم بده من خودم م _

شانه  يرا رو گرشیحفظ کند و دست د شیاز دست ها یکیرا با  ینیکرد تعادل س یپرهام عمق گرفت و سع لبخند
  شانه اش خاطرش را آسوده کرد. يگذاشت و با فشردن آهسته  رمردیپ ي

  بابا. شما زحمت نکش. میستین بیغر _

را از  شتریرخصت تعارف ب _بود. دهیهم به شرکت آمده بود و بابا صمد او را د گریبار د کیکه  _رضا ي رهیخ نگاه
  .گرفت رمردیپ

  دست پرهام گذاشت. يصمد سرش را تکان داد و دستش را رو بابا

  هست پسرم. فهیوظ _

  .دیکن ی. شما به ما لطف منیینفرما _
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  شماست. يبه عهده  شهیما هم يها زحمت

 يفروغش نشست و چهره  یب يبا نگاه پر مهر پرهام، شاد شد و برق اشک در چشم ها رمردیپ ي دهیداغ د قلب
  اش را باز کرد. دهیتک

  انداخت. یپسر جوان و ناکام شده اش م ادیبزرگ پرهام، بابا صمد را به  روح

از جاده  یکیهولناك در  يحادثه  نیتصادف جان سپرد و ا يدر سانحه  شیداشت که سال ها پ يفرزند باباصمد
از نقاط محروم  یکیاش در  یپزشکگذراندن طرح  يجوان برا ایبود. گو عیامر شا نیخطرناك اتفاق افتاد که در ا يها

سانحه کمر بابا صمد و همسرش را شکست  نیو ا دو شهرستان مربوطه بو تختیپا انیمداوم م يکشور در رفت و آمد
  پدر و مادر سال خورده اش بود. دیکه حامد تنها فرزند و چشم ام نیولو ا

  کرده اش وارد کرد. خیبه دست الغر و  یبرد و فشار نامحسوس یپ رمردیحال پ یبه وضوح به دگرگون پرهام

  حد هوات رو داره؟! نیکه تا ا يمون داد قیرف نیبه خورد ا یبابا صمد، چ _

نامناسب  يها یپرهام را به هم گره زد. شوخ يابروها فیظر یداوود داد اما اخم لیکم رنگ تحو يلبخند رمرد،یپ
  شد. یپرهام آزاردهنده م ياندازه برا یب یداوود گاه

  شون رو از سرمون بر نداره. هیهست. ان شااهللا خدا سا ادیمحبت شون به من ز شونیا _

نداشت؛  تیعنوان رضا چیبه ه طیشرا نیداشت در ا شیکه به واقع حکم پدر را برا يکه از قرار گرفتن مرد پرهام
  نگاه کرد. ردرمیپ يغم زده  يبه چشم ها تیتوأم با جد يهر دو دستش گرفت و با مهر نیرا محکم ب ینیس

  استراحت کن. یشما از سر ما کم نشه بابا. برو کم هیسا _

  با محبت از نظر گذراند. گریاو را بار د يسر تا پا باباصمد

  بده باباجان. ریخدا بهت خ _

  تکان داد و از اتاق خارج شد. شیبرا يسر رمردیو پ دیکش قیعم ینفس پرهام

را  لیداد؛ جانان فا یقرار م زیم يرو اطیرا با احت ینیکه س نیا نیبازگشت و ح هیبلند سمت بق ییبا گام ها پرهام
  مانده بود! زیم يرو فیکه هم چنان بالتکل ی. طرحدیکنار کش
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 دنیبا د یسرگرم بود و هر از گاه يمعمار یرنگارنگ و به روز تخصص يبود و با مجله ها ستادهیا زیکنار م ماهور
مادرش داستان  يبود؛ برا دهیکه د يریتصو رامونیوقفه پ یشد و ب یزده م جانیه بایز ينماها ایساختمان ها و 

  کرد. یم يپرداز

در ساختن و شکل دادن آن ها بود را  یسع اقیگرفت و ماهور با اشت یکه در ذهن پسرش شکل م یتصورات جانان
به  يشتریوببرد و با تفکر بشد ماهور انگشت در دهانش فر یکرد و موجب م یم يبازساز ایدن قیبا حقا یگاه
  عکس ها نگاه کند. اتییجز

  جانان، پر از لذت بود. يصحنه برا نیا

کرد تا مقابل  یمهار م یبه سخت دیجوش یو درشت ماهور در وجودش م زیر يحالت ها دنیرا که از د یسرکش شوق
 یاز هم بازشده اش م يلب ها يخوددار باشد و محکم لپ پسرش را نبوسد اما در دل هزار بار قربان صدقه  هیبق

  رفت.

 يملحق شد و رو نیریسا يباالخره از تصاحب مسند همکارش صرف نظر کرد و به جمع نه چندان دوستانه  داوود
  واقع بود، مستقر شد. تیریمد زیم يروبه رو قأیکه دق یتک مبل

افکار  انیکه م يزیکردند و تنها چسرگرم  یکیتکه ک ایخودشان را با قهوه و  یلیم یکدام از آن ها در کمال ب هر
فکر  يکم جان، دنباله  يگاه ماهور بود که چون باد یگاه و ب يشد؛ سر و صداها یفضا م فیشان موجب تلط شانیپر
  کرد. یشان را به ناگه پراکنده م يها

آن قرار داد تا خودش را باال بکشد و در  يرا لبه  شیاز پاها یکی يو زانو دیجلو کش زیم يرا رو شیدست ها ماهور
 زیم يرا رو گرشیمادر برساند و با ذوق دست د يکوچکش را به فنجان قهوه  يداشت؛ انگشت ها یاثنا سع نیهم

  شد. یصدا م جادیکه موجب لرزش فنجان ها و ا دیکوب یم

  خوام. ی... من... من میمامان _

آهسته و از  يورودش به اتاق، خنده  يبار از لحظه  نیاول يو برا دیاندام کوچک دلبندش لغز يجانان رو يها چشم
  پسرش را گرفت. يکرد و دست ها یته دل

  او را سمت خود چرخاند. متیمقاومت کرد اما جانان با مال یاندک ماهور

  پسرم. ستیبرات خوب ن _
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سر و  نیخل آن اشاره کرد که حدا کیبه ک شیکه کنار خود قرار داده بود را گرفت و با چشم ها یدست شیپ جانان
  جدا کرده بود. شیماهور به سرعت برا يصداها

  بخور. نیاز ا _

  مادرانه، منتظر واکنش ماهور ماند. طنتیش یو البته کم اقیلبخند و اشت با

ماهور،  يحرکت ها نیتر یعیطب یو لذت بخش بود حت نیریجانان ش يپسرك برا يها يحالت ها و کنجکاو تمام
  شد. یدر وجودش م ریوصف ناپذ یموجب شوق

  و فنجان قهوه دوران داد. کیظرف ک انیسرش را چرخاند و نگاهش را م ماهور

  کخه. شما از اون بخور. نیآره عموجون. ا _

  کند. بیترغ کیداشت؛ ماهور را به انتخاب ک یبا چشم و ابرو سع داوود

هم با او  یفاحش یعاون پرهام بود و تفاوت سنمرد م نیداوود نشست. ا يبایجانان از وصف ناز ینیب يرو ینیچ
  شد. یمعنا خارج م ي رهیاز حد از دا شیب شیحرف ها ینداشت اما گاه

  که خودش مداخله کند. دیصالح د پرهام

  خوشمزه هستند. یلیخ ارهیکه باباصمد برامون م ییها کیخورم. ک یمن هم دارم م نیبخور. بب نیپسرم، بش _

کرد که ماهور بدون  قیتشو کیکودك سه ساله فرزندش را به خوردن ک کی تیمطابق با ذهن یبا چنان لذت پرهام
  اش را حفظ کند؛ قانع شد و در کنار مادرش نشست. یکه حالت تدافع نیا

نظر  ریجانان را ز یبه طور نامحسوس یرکیفنجان قرار داشتند با ز يلبه  يرو فیبالتکل شیکه لب ها نیا نیح رضا
  کرد. یماهور خرج م يرا برا شیه با مالطفت مادرانه هاگرفته بود ک

  .میکن یرو با هم برگزار م دیجد يشما و اعالم آغاز پروژه  یرسم یرضا جان، معرف _

به دهان او زل  یزخم یداد که چون گرگ وندیرضا پ يرا به چشم ها مشینگاه مستق ش،یدر خالل صحبت ها پرهام
  زده بود.
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هماهنگ کنم تا  یمیبا خانم کر يبا روزش ندار ی. اگر مشکلمیکن يزیبرنامه ر گهیسه روز د يبه نظر من برا _
  تدارکات رو آماده کنه.

آن هم  اتیکه محتو نیقرار داد. ضمن ا زیم يرا رو دیسف یکیشد و فنجان سرام لیبه جلو متما يبا خونسرد رضا
  سرد شده بود.

  !دیجانان لغز يبود که رو ییپروا یو ب رهیتنها نگاه خپرهام،  يواکنش مرد جوان به گفته ها تنها

اش نشاند و دست  یشانیسرد بر پ یگران آمد که عرق شیبرا ينگاه به حد نیمشت شد و ا شیپا يپرهام رو دست
  همسرش وارد کرد. يبه شانه  یمیفشار مال گرشید

 حیبه توض ازیگرداند، پنداشت که ن یبرم زیم يرا رو یخال یدست شیرا خورده بود و پ کشیکه ک یدر حال داوود
  است. يشتریب

  .یبش یبه همه معرف دیبه عنوان سهام دار جد دیبا _

 يآمد که پازلش قطعه ها ینشسته بودند و به نظر م شیبود که رو در رو یزوج خوشبخت نیحواس رضا در کم تمام
  داشت! يادیز يگمشده 

  شد؟! داتیدفعه از کجا پ هیدونم تو  یمن نم _

  درصد از سهمش رو به من بده. هیاش کنم  یچند سال رفاقت با پرهام، نتونستم راض نیا وت

 لیاز اندازه ثق شیتمام اشخاص حاضر در اتاق، ب يبرا شیبزرگ بود و حرف ها یبلند داوود آبستن طمع يخنده  تک
  آمد.

قرار داد و  شیزانوها يرا رو شیبه جلو خم شد و آرنج ها یکه به زحمت مهارش کرده بود؛ کم یتیبا عصبان سامان
  انداخت. نییرا در هم قفل کرد و سرش را پا شیانگشت ها

 یخال يرا در فضا کیشد و ظرف ک نییباال و پا یکه متحمل شده بود به سخت يادیپرهام از فشار ز ي نهیس ي قفسه
  پر از حرفش تنها لب زد: بخور. يچشم ها احتیس نیخود و همسرش قرار داد و ح انیم

 يپرهام به جانان از چشم ها يجانان مخابره نکرد اما عمق عالقه  يرا به گوش ها یصوت شیخوردن لب ها بهم
  رضا دور نماند! نیزبیت
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  .ستیاش غالب گشت؛ سرش را باال آورد و به جانان نگر یدرون ياهویبه ه یکه کم نیبعد از ا سامان

  ره؟ یم شیساختمان اطلس خوب پ يکار طرح ها _

خارج کرد و دور دهان ماهور را پاك کرد. پسرك چنان با دو دست  زیم يرو يا شهیش یاز جا دستمال یبرگ جانان
را به شکالت اندك  شیچپاند که دست و صورت و تمام لباس ها یکرد و با ولع در دهان م یها را تکه، تکه م کیک

  آغشته کرد. ک،یداخل ک

  هاش مونده است. يکار زهیدار از رمق هی _

  آمده بود، رو به پرهام کرد. شیپ شیکه برا يبا به خاطر آوردن مسئله ا جانان

  کرد. تمیاذ یکل يدیریت يهم برا شیپ يشده. دفعه  یروسیانگار لپ تاپم و _

گرفت و نفسش را  یشیکند، سامان از او پ انیب یهم فشرد و تا خواست مطلب يرا رو شیپلک ها نانیبا اطم پرهام
  خارج کرد و صاف نشست. نهیپرصدا از س

راحت  التیکنم، خ یندازه. حلش م یراه م شهیکه لپ تاپ خودم رو بردم. کار من رو هم ییبرمش همون جا یم _
  باشه.

 نیریسا يخاموشش برا يکه لب ها نیبود با علم به ا رهیآن ها خ ي انهیناش ییمحض به ظاهر نما یدر سکوت رضا
  ق العاده آزاردهنده شده و کالفه شان کرده بود.فو

نفس  يدر دل ها کاشت و هر سه نفر را در انتظار بیعج يبود؛ واهمه ا یاز هر حس يرضا که عار يبرنده  يها چشم
رسانده بود که در لحظه ممکن است؛  تیقطع نیرضا آن ها را به ا يرفتار خصمانه  ییبه دام انداخته بود. گو ریگ

  پنهان به حالت آماده باش نشسته بودند! یبه پا کند و حسب حال، آن ها در اضطراب یطوفان

 شهیش يرو شیکه انگشت ها يو با دقت رد دیکش یم زیم يچسبناکش را رو يکودکانه، دست ها يایدر دن ماهور
  کرد. یگذاشت را نگاه م یشفاف م ي

 يگرفتند و بحث ها شیدر پ يبدهند؛ روال عاد يشتریب دانیشان م یکه به اغتشاشات ذهن نیچهار نفر بدون ا هر
  رضا نبود. لیکردند که مطابق م یم يمتفرقه ا
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 يکه جعبه  نیا نیبرخواست و ح يحوصله از جا یدر اتاق مانور داد و عاقبت ب گریجستجو گر رضا بار د نگاه
  .دیمبل به چنگ کش يدسته  يکتش را از رو گریداشت با دست د یبرم زیم يرا از رو گارشیس

  را معطوف به او کرد! هیرضا توجه بق يباره  کیشدن  بلند

  ؟ير یکجا م يزود نیبه ا _

  .میهم نشسته بود دور

شلوار  بیاش فرو کرد و همان طور که دست داخل ج یراحت يکت قهوه ا بیو فندکش را در ج گاریس ي جعبه
  کرد! یان مصرانه نگاهش نمبه سامان انداخت که هم چن ینگاه میبرد؛ ن یکتانش م

کرده بودند؛ زن جوان  يسپر گرید کی يرا در اتاق و رو در رو یکه ساعت نی. بعد از ادیاش لرز نهیجانان در س قلب
  !ندیفوق العاده جذاب و متفاوتش را بب پیتازه توانست به وضوح ت

  را به هم فشرد. شیدردناکش گذاشت و پلک ها يگلو يرو يروسر ریدستش را از ز جانان

  برم. دیبا _

مردانه  راهنیلرزان به پ ییتکان داد و جانان با مردمک ها دییبزند؛ سرش را به تأ يکه حرف اضافه ا نیبدون ا داوود
  بودند. دهیآن خط کش يرو يزیر اریبس يکه چهار خانه ها ستیرضا نگر ي

قرار  يا نندهیهر ب دیاش را در معرض د دهیورز يها عضله یرضا تا آرنجش باالرفته بود و به خوب راهنیپ يها نیآست
  داده بود.

  آورد. يآشکار مرد جوان، رسم ادب را به جا یتفاوت یرغم ب یو تالش کرد که عل ستادیا پرهام

  رضا جان. يموند یم _

اندازد؛  یب یکه به پرهام نگاه نیشد و بدون ا زشیت يهم فشرد و موجب برآمدن چانه  يرا رو شیدندان ها رضا
 میرضا موجب شد که جانان در خودش جمع شود و نگاهش را به ن يلب گفت. قدم بعد ریز يبرداشت و نه ا یقدم

  و چرم اش بدوزد. یمشک يبوت ها
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جز  يزیچ د؛یباالکش یپناه یرا با ب شیرحمانه به جانان نگاه کرد و زن که چشم ها یتلخ و رعب آور، ب یبا نگاه رضا
رغم حضور پرهام در کنارش  یمرد قصد جانش را کرده بود که عل نیا اینشد. گو دشیرضا، عا ياچشم ه اهیس يایدن
  !دیگونه وحشت کرد و خود را عقب کش نیا

 ي دهینگاه ترس لیتحو يبه ماهور، پوزخند ینگاه میرضا دور زد و رضا با مکث و ن عتیمبل را به قصد مشا پرهام
  جانان داد و بدون اتالف وقت سمت در حرکت کرد.

هم  يرا محکم رو شیباز کرد و پلک ها یاش را اندک يروسر يگره  د؛یلرز یکه به وضوح م ییبا دست ها جانان
  فشرد و خودش را به خاطر رفتار بچه گانه اش مالمت کرد.

که منتظر پاسخ  نیکرد و بدون ا یکوتاه یافظبا او هم قدم شده بود؛ خداح یهمراه يتوجه به پرهام که برا یب رضا
  که به واقع در آن محبوس شده بود، خارج شد ییو از فضا دیکش نییدر را پا ي رهیبماند؛ دستگ یاز کس

  

  

  دوم فصل

  سال قبل پنج

  

موتور  یترك آهن يدستش را عقب برد و پشت بدنش، رو ماهیگاز فشرد و پر يرو شتریرا ب شیپا يدیق یبا ب رضا
  گم شد. _زد. یبه صورتش شالق م انهیکه وحش _باد ياهویه انیکم کرد و قهقهه اش در ممح

  ها. شیوندیچیزد: امشب خوب پ ادیفر بایو کنار گوش رضا تقر دیخود را جلو کش یخنده کم انیم ماهیپر

 شیدست ها اطیشتابان باد سپرد و با احت يرا به دست ها شیو ارتعاش صدا دیدنبال اتمام گفته اش، دوباره خند به
 هیمرتب کرد و حدس زد که به ثان شیموها يشانه اش لم داده بود را رو يرو یکه با سرخوش یرا جلو آورد و شال

  هم شد. نیگردد و هم یبه محل قبل باز م فیظر يکشد که آن تکه پارچه  ینم
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به سامان انداخت که او هم همانند رضا  ینگاه میل نشد و در همان حا ماهیپر يباد سبب جمع شدن چشم ها شدت
ببرد که سامان  یکرد تا پ یم تیبود اما همان هم کفا دایپ شیاز چشم ها يا هیبر سر گذاشته و تنها سا یمنیکاله ا

  گنجد. یدر پوست خود نم یاز خوش

 ماهیمشتاق پر يباد را شکافت تا به گوش ها ریبم مردانه اش مس يکرد و صدا لیبه چپ ما یسرش را کم رضا
  .ندیبنش

  کنه؟ یم کاریفردا تو دانشگاه چ نیحاال اولشه و هنوز تو هنگ هست. بب _

 يها لیاتومب انیسرسام آورش از م يراژهایو رضا با و دیچیشب پ مهیخلوت ن ابانیدر خ گریبار د ماهیپر ي قهقهه
  او بود. يها يباز وانهید نیهم ي وانهیهم د ماهیکه پر نیاولو  دیکش ییکه در تردد بودند؛ ال یاندک

  برد. یاز سرما فرو م ینازک ي هیال ریو شهر را ز افتی یهوا رفته، رفته کاهش م يدما

در امان  يزییاز نفوذ باد کم رمق پا یهم بر تن نداشت، خودش را در آغوش گرفت تا اندک یکه لباس مناسب ماهیپر
  داشت. انیاندك او و رضا جر يفاصله  انیم يکه با ولنگار يبماند. باد

مانتواش  بیرا از ج نکیگرفت که دست از لجاجت بکشد و ع میدخترك را پر از آب کرد و تصم يباد چشم ها سوز
 يشد که برا یمانع از آن م دید يکرده بود اما هر دفعه تار شیکه بارها از خود جدا ینکیخارج کرد و به چشم زد. ع

  مداوم رضا بود! يبه سر گذاشتن ها سرهم  نکیاو به ع لیعلت عدم تما نیشتریکند و ب شیرها شهیهم

  را باالببرد. شیکرد صدا یکج کرد و سع یسرش را کم رضا

  !ادیخواد دانشگاه ب یم يموندم فردا چه طور _

 يبار باال برد. گرچه به نظر او چهره  نیچندم يرا برا ماهیپر يخنده  يمضحک فرزاد صدا يرضا به چهره  ي اشاره
  زاد شباهت داشت. یبه آدم شتریفرزاد اکنون ب

زد. پسرك جلف حقش بود با آن  انهیموذ يفرزاد را به خاطر آورد و لبخند يبار صورت وارفته  نیچندم يبرا ماهیپر
  بود! دهییصورتش در آن رو ایکه گو یشیکه رنگ شده بودند و ر يبلند يموها

گوش خراش آن آهن پاره ها موجب  يشان کاستند تا صدا يمحله شان که شدند هر دو از شتاب موتورها کینزد
  نشود. یآزار اهال
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شان شدند  یمحل زندگ کیتنگ و تار يکوتاه وارد کوچه  یقیرا پشت سر گذاشتند و بعد از دقا یبیکم ش ییسرباال
  و توقف کردند.

  که باز به پت، پت افتاد. نیا _

  تن سخت آسفالت کشاند. يرا رو دشیسف يها یو کتان دیپر نییبه سرعت از موتور پا ماهیپر

  بود، نگاه به او انداخت. یمنیکاله ا یداخل قیاز عا یخفه که ناش ییبا صدا سامان

  مگه امشب چه کرد؟! يدیحق داره. ند _

و  اهیاستوار کرد و طلق کاله س نیزم يرا رو شیموتور پاها يبا شوق سر تکان داد و رضا از دو طرف بدنه  دخترك
دوباره حائل  یخشک يآن زد و طلق با صدا يبا دست رو یناگهان یدر حرکت ماهیکه پر دیسرش را باال کش يبراق رو

  رضا شد. يچشم ها

گاه موفق به متقاعد  کردن  چیخندانش نگاه کرد و سرش را به چپ و راست حرکت داد. ه يبا تأسف به چهره  رضا
  شد. ینم یمنیاستفاده از کاله ا دخترك در

  حواله اش کرد. ينه چندان جد يچشم غره ا ماهیپر

زنم شت و  یبشه که م زونمیآو ادیکنه رو ندارم. فردا ن يپسره  نیا يخودت جواب فرزاد رو بده. من اصأل حوصله  _
  کنم. یپتش م

برد در مسابقه نشأت  يکه از شاد _بزرگ يآن قرار داد و با لبخند يدسته  يجک موتور را زد و کالهش را رو سامان
  شد. کیبه آن ها نزد _گرفت. یم

  . نگران نباش.ستیحرف ها ن نیاون مال ا _

سرش لغزاند  ییلخت و خرما يتارها انیرا م گرشیدست د يدست کاله را از سرش خارج کرد و پنجه ها کیبا  رضا
شد  رهیخ ماهیپرپشت و حالت دارش به سه رخ پر يابروها انیم یو با اخم کوچک بودند دهیرم شیکه مقابل چشم ها

 خیانداخته بود و لحنش توب هیآن سا يرو _.دنمانده بو یعمرش باق يبه انتها يزیکه چ _که نور عابر چشمک زن
  گرانه شد.

  ؟يالف بچه شدم؛ کورس بردمت که دم درآورد هیجوجه درست حرف بزن. باز من خام تو  _
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  آرام دخترك را وادار کرد تا دوباره نگاهش کند. یکه مرد جوان با غرش دیو نگاه از رضا دزد دیلب گز ماهیپر

  کنم. یگردنش م زونیکنم؛ آو یبشه. دستش رو قطع م زونتیکنه، بخواد آو یفرزاد غلط م _

خسته  يو پاها دیبلع مهیصفه و ناش را ن ازهیکوچکش جا به جا کرد و خم ینیب يرا رو نکیبا انگشت اشاره، ع ماهیپر
  از حد ترك موتور، کرخت شده بودند. شیکرد که از نشستن ب زیگر يایاش را مه

 گهیشه. اون دفعه ازم قول گرفت که د ینگران م ستم،ین نهیپاشه بب زینماز صبح هست. عز کیبرم. نزد گهیمن د _
  جور کارها نرم. نیطرف ا

کج بزند و با  يآن را پوشانده بود؛ موجب شد که رضا لبخند يرو یاز خسته گ يکه هاله ا ماهیبانمک پر ي چهره
  نگاهش کند. حیتفر

  کن. تیرو اذ زمی. بچه کمتر عزيکه رو قولت هم موند نینه ا _

  رضا را به خنده انداخت. زانش،یآو يها لب

  بزنم. رونیزودتر ب دیخوب. بدو برو، من هم برم بخوابم. فردا با لهیخ _

 يشاهد زبان دراز یلحظه در خاموش نیرفتن رضا ماند و سامان که تا ا رونیمکدر شد و دلش کنار زود ب ماهیرپ خاطر
در آن  یاز خوشحال ییکه هنوز رگه ها ییدخترك جسور محله شان بود؛ دستش را سمت رضا دراز کرد و با صدا يها

  کرد. فیزد، کسب تکل یموج م

  داداش من هم برم. _

اش را به  یمرد جوان نگاه متعجب و سؤال یسخت رضا شد و وقت يپنجه ها ریآمده بود؛ اس شیسامان که پ دست
  به توقف کرد. ریرضا، سامان را ناگز يرضا دوخت با چشمک کوچک او مواجه شد و لحن آمرانه 

  بمون کارت دارم. _

لب گفت و بدون  ریز يریشان تکان داد و شب به خ يدر هوا برا یدست د؛یمورد د یکه حضورش را آن جا ب ماهیپر
  باغ رفت. يکه منتظر پاسخ بماند؛ سمت در بزرگ زنگار گرفته  نیا
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 دیبه خانه ته کش دنیبا رس شیو دادها غیو ج يآن انرژ يهمه  ییاز نا افتاده اش مقابل در متوقف شد. گو يها گام
  در تنش ماند. یاز خواب آلودگ یو تنها کسالت ناش

 یخشک يهل داد که با صدا یاش خارج کرد و در قفل چرخاند و در را به نرم زهییپا میضخ يمانتو بیرا از ج دیلک
  و از چارچوب فاصله گرفت. دیپاشنه چرخ يرو

  از داخل شدنش، نگاهش را به طرف سامان برگرداند نانیرفتن او دوخته بود با حصول اطم ریکه چشم به مس رضا

  اش را به رضا دوخته بود. یه سؤالنگا ،يبا کنجکاو که

خودش را به جهت  یو کم دیکش نیزم ياش رو یمیقد يهوندا يفلز يرا در امتداد بدنه  شیاز پاها یکی رضا
  کند. تیهدا _که جذب بود. _اش یمشک نیشلوار ج بیکرد تا راحت تر بتواند؛ دستش را در ج لیمخالف متما

خارج  شیاز گلو یاز آن که صوت شیبرد؛ دهان به مخالفت گشود اما پ یاو پ یقلب تیکه در همان لحظه به ن سامان
کف دستش  _.دندیدرخش ینور زرد رنگ عابر م فیو لفاف ظر یکیدر تار ییکه گو _خوش رنگ يشود؛ تراول ها

  کوك شدند.

  کرد. یستد شیدرز کنند؛ رضا پ رونیکه کلمات از حنجره اش به ب نیو قبل از ا دیهل زده، عقب کش سامان

  ...میندار يازی. ما هم که فعأل بهش نستیحالش خوش ن اوریعمو  _

  اما... _

اش را جمع و با اخم به او نگاه کرد و سامان را از ممانعت  یشانیسامان شد و پ ي دهیرنگ پر يبه وضوح متوجه  رضا
  بازداشت. شتریب

چرك فوق  نیدوخت که به قول معروف چرك کف دست بودند اما به خاطر هم یینگاه آزرده اش را به ورق ها سامان
  العاده با ارزش غرورش ترك خورده بود!

  !شیمدت ها پ از

اش، پس  ییکند و تمام دارا يبستر مارستانیبار مجبور شد تا پدر سکته کرده اش را در ب نیچندم يکه برا یزمان
  داد. ینم مارستانیرا در ب درمریشب ماندن پ کی یبود که کفاف حت يانداز
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بسته بود چرا که  نهیپ مانیس دنیکه از گز یدستش را مقابل رضا دراز کرد. دست یزمان بود که با سرافکندگ آن
رفت و حقوق  یکاره م مهین يشده بود و با او سر ساختمان ها ییشد که شاگرد استاد کار بنا یم يدیمد يمدت ها
  هم نداشت. يریچشم گ

. رضا هم چندان اوضاع ستیاش بود، نگر رهیخ تینگاهش را باال کشاند و به رضا که با جد اهویپر ه یبا درون سامان
 يو سامان شاهد برق شاد افتی یبه خاطر پول در مسابقه ها حضور م _صالیاز سر است شترینداشت و ب يمساعد

 شیدر چشم ها _ممنوعه بود. يمسابقه ها نیر اد اهشگ یگاه و ب يرقابت ها ي جهیکه نت _يروزیبود که بعد از هر پ
  .دیدرخش یم

سامان قرار گرفت اما مرد جوان  يشانه  يافتاد؛ اخم رضا پر رنگ تر شد و دستش رو نییسامان که با مکث پا سر
  را در حقش تمام کرده بود. يبنگرد که برادر یانسان متواضع يقادر نبود در چشم ها

  شد. رهیرضا خ يجد يچالند و با شرم به چشم ها شیانگشت ها انیها را م اسکناس

عمق  _برادر کوچک ترش _احمد يادآوریسامان گرداند و با  یو استخوان دهیجوان نگاهش را در صورت کش مرد
  وجودش تکان خورد.

  !ستم؟یمگه من داداشت ن _

  شد. یطوالن _افزوده بود. شیبر درخشش مردمک ها طیمح ییکه اندك روشنا _رضا يسامان در چشم ها نگاه

 یکرد و بنا بر خواست قلب یبرادر بودن شان را خاطر نشان م یمباهات بود که رضا هر از گاه ي هیسامان ما يبرا
  داشت! ینشانده بود که دوسال قبل با آن ها وداع تلخ ياحمد گاهیخود، او را در جا

تکان داد که موجب کم رنگ شدن اخم  _رضا يته گف دییدر تأ _یباز شد و سرش را به نرم یسامان کم ي چهره
  شد. شیها

  مگه نه؟ گه،یسخت به درد بخوره د يروزها نیتو هم دیبرادر با _

 یگرفته گ انیباز و شفاف سامان که م ياما چشم ها ردیبگ قیزد تا از او تصد مهیدر نگاه سامان خ تیبا جد رضا
  حالش را خراب کرد. د؛یستاره درخش یآسمان ب

  تر شدند. قیاش، عم یشانیپ يرو يو تاب خورده  چیرضا قفل شد و خطوط پ فک
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 دیتؤام با خشونت سرش را در آغوش کش یکرد و در حرکت تیسامان به پشت گردنش هدا يدستش را از شانه  رضا
  نگاه پر دردش به آسمان ختم شد. ریو مس

  دادند! یچرك پس م یه بودند و به طور زشتشان سر باز کرد يغم ها ییکه امشب کسب کرده؛ گو يروزیپس پ در

: بار دیغر يو خفه ا فیضع يبود با صدا شیکنج گلو زیت یاز حضور نا به هنگام سنگ یخش دار که ناش ییبا صدا رضا
 ریبندم و ز یو اون وقت، چشمم رو م یخواد، تکرار کن یدلم م گهیبار د هیکه  ياریمن نه م يآخرت باشه تو رو

  .یگردن کج نکن و يمن نگاه ندزد يجلو يریبگ ادیخوابونم تا قشنگ  یگوشت م

 يفشرده و تا حدود شتریب شیانگشت ها انیانداخت و تراول ها م انیاحساسات سامان را به غل ت،یحجم از حما نیا
  مچاله شدند.

را نلرزاند و آهسته  شیرخنه کرده بود؛ صدا شیکه در گلو یبه زحمت آب دهانش را قورت داد تا بغض کوچک سامان
  باز شد. يلبخند محو يو چهره اش به واسطه  دیخودش را کنار کش

  داداش دمت گرم. _

  قلبش کاشت. يرضا، گوشه  نانیبود که اطم یاز شوق شیصدا ارتعاش

  درهم به پشت سر سامان اشاره کرد. يو با همان ابروها دیکش یقینگاهش کرد و نفس عم يشتریبا دقت ب رضا

 یگرفتم؛ خدا م ی. امشب اگه جلوت رو نمیفتیهم الزم نکرده است که دنبالم راه ب گهیبرو تو ساناز تنهاست. د _
  افتاد. یم یدونه چه اتفاق

که در حال حاضر سرسختانه مقابل خودش را گرفته  دیفهم یو بم نگاه غضب ناك رضا را از بر بود و م ریز سامان
کرد که در دور دوم مسابقه شرکت کند؛  یکه آن طور مصرانه رضا را راض شیت پاست تا او را نرنجاند. چند ساع

که  ندیدر وجودش بنش یناگهان يشور رد؛یبگ ردر خط آغاز قرا اهویآن ه انیم یکرد که وقت یهرگز فکرش را نم
راغب  دنیزو او را به تا دیسرکش درونش نشود که نامنتظره در وجودش زبانه کش يخودش قادر به کنترل خو یحت

  کرد.

از حد باال، حالش را  شیراه سرعت ب يها انهیدانست؛ م یکه خودش را نفر برتر م ییدر همان لحظه ها درست
جدا و سوار  ماهیشد با عجله از پر یم دهینگاهش به دنبال او به هر سو کش یدگرگون کرد و رضا که از ابتدا با نگران

  را گرفت. شیبود و جلو دهموتورش شد و خود را به او رساند که از شتاب موتورش کم ش



  سیتم

 
34 

 

و او با دست  دندیاش خز یشانیپ يرو گریرضا بار د يدر خود جمع کرد. موها یو آن ها را کم دیوز يسرد سوز
  مشت شد. _باك قرار داشت. يکه رو _کاله يرو گرشیدست د يکرد و پنجه ها تیآزادش آن ها را به باال هدا

آلوده  يتوده ها انیو م کریدر و پ یشهر ب نیا يسامان عمق گرفت. به ظن او هنوز هم در کوچه پس کوچه ها لبخند
چون رضا وجود  ییدادند؛ هنوز هم جوان مردها یسوق م یفراموش يرا به واد تیکه انسان یفساد و سرگردان ي

  شود. یم تیمنا يشائبه  یب ي هیشان سا يبرادر مانیکه پ ییداشتند. انسان ها

حد و  یب یو منفعت طلب یجهان شرفتیو پ يتکنولوژ ریتوجه به سرعت چشم گ یبود که ب ينظر سامان، رضا مرد در
از آن چه که در  یگیبا آن ها نداشت و تنها به حکم همسا ینسبت خون چیدردمند شد که ه يمرز، سرپناه خانواده ا

 ریلرزد اما مس یخودش م يدل و آرزوها ياگر خانه  ابرد ت یکرد و تمام تالشش را به کار م ینم غیتوانش بود؛ در
  هموار باشد. زانشیبه آمال عز دنیرس

ها  ابانیکوچه و خ نیکف هم يپنداشت که روزگار دور یم یمسلک یلوت ينوستالژ يرضا را دنباله رو سامان،
داشت و  تیچون شرف خودشان اهم ه،یبود که ناموس و عزت همسا ییگسترده بود و مرام و معرفت مختص مردها

  .دندیتاب یمشکل آن ها را برنم نیکوچک تر

 يو ملعبه  دینما یاست که اکنون در مقام جهالت رخ م ییها یهمان مردانگ الدیکه رضا قطعأ م دیشیاند سامان
 یشان به کار م يها یپوشش بلهوس يبرا يشود و آن را به عنوان حربه ا یچون فرزاد م یخام يدست جوان ها

  برند.

  هان؟! _

  تا شما دو تا بچه رو با خودم ببرم. نیمن رو گول بزن نیتون یطور نگاه کردن، نم نیبا ا گهید

 _گرم رضا يبه چشم ها رهیو خ دیکش رونیفروخورده بود؛ سامان را از افکارش ب يبه خنده ا ختهیرضا که آم يصدا
  با متانت سر تکان داد. _کاست. ینگاهش نم تیمیاز صم يزیده اش، چدرهم گره کر يکه ابروها

  .امینم گهیمن هم د ،يریات رو بگ یآبج يجلو یباشه داداش. اگه تونست _

اندازد  یکرد و تا خواست دست ب يبود؛ اخم رضا را کورتر و دندان قروچه ا دایهو شیسامان که از چشم ها طنتیش
اش  یو دست خال دیو به عقب پر ختیدستش گر ریاز ز یکوتاه ياو را به چنگ بکشد؛ مرد جوان با خنده  يو شانه 

  کرد. یکوچک میقرار داد و تعظ نهیس يرا رو
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  من وجود نداره. يبرا یهست پس منع فهیاون ضع يجا یمخلصتم داداش اما وقت _

را گرفت و از  شیمقابل کش آمدن لب ها یه سختب دییسا یهم م يهمان طور که اخم کرده بود و دندان رو رضا
  .دیباال کش _زده بود. خیهوا،  يکه در اثر سرما _اش را ینیآمد  و ب نییموتور پا

  . االن برو.یکن یم کیج ک،یج یچ نمیبعد بمونه تا بب يجوابت برا _

  رضا را از هم گشود. يبرد و باالخره ابروها یشانیپهن، دست کنار پ يبا لبخند سامان

 يهر دو به طرف خانه ها یداد و بعد از خداحافظ یدر کوچه را به آن ها نم شتریحضور ب يهوا، اجازه  نییپا يدما
 د؛ید یساعت از شب در کوچه م نیکنجکاو آن ها را ا يها هیاز همسا یکیکه اگر  یشان حرکت کردند وانگه

  بود! نیرام الکاتباش با ک يشد که جمع بند یساخته م یداستان

هل داد.  _ورود او بازگذاشته بود. يبرا ماهیکه پر _باز آن را مهیدر ن یکرد و به نرم تیموتور را سمت خانه هدا رضا
  سکوت مطلق باغ را شکست. شیلوالها فیضع يو ناله  دیلنگه اش چرخ يدر رو

 يشد و صدا ینم جادیا يرییدر اصل مطلب تغبست گر چه  یکه داخل شد با پشت پا، در را به آهستگ نیبعد از ا رضا
  خواست. یخش دار لوالها برم

 یمنیگرفت و تمام توجه اش به کاله ا شیخانه را در پ یغرب ریمس اط،یح يباغ و از گوشه  زیوهم انگ یکیدر تار رضا
  رفت. یهر لحظه انتظار افتادنش م ییخورد و گو یموتور تاب م يدسته  ياش بود که رو

تر خودش را به  عیرفتند؛ تند و شتاب زده بودند تا هر چه سر یم شیدر همان حال که بدون سر و صدا پ شیها قدم
  در امان بماند. يزییپا يگزنده  يرخت خواب گرمش برساند و از سرما

  ند.سرپناهش کشا ریکرد؛ موتور را ز یاز حد درخت ها ط شیرا در جوار تراکم ب اطیح ادیکه طول نسبتأ ز نیاز ا بعد

 ياز اضافه ها يساخته شده بود که سامان روز ییدو در دو یومینیآلوم يرضا با تکه  ي هینقل ي لهیاستقرار وس محل
گونه  نیرضا داشته باشد و هم يتواند برا یم یمصرف ساختمان محل کارش آورده بود و گمان کرد که کاربرد خوب یب

  هم شد.
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آن ها قرار داد  يرا رو ومینیمحکم شان کرد و آلوم خیقرار داد و با م واریدرخت و د نیچند تکه چوب نازك را ب رضا
 د،یشد يو چوب ها را بهم وصل کند تا بادها ومینینازك آلوم یمفتول يها میکرد تا با س جادیا یکوچک يو سوراخ ها

  آن جسم سبک وزن را با خود همراه نکند.

کاپشن  ي قهیاستوار کرد؛  شیجک ها يکه موتور را رو نید از اکشاند و بع نییجفت جک موتور را با نوك پا پا رضا
و به طرف ساختمان برگشت و در  دیباال کش _کرد. یکهنه شده بود و همانند سابق گرمش نم یکه اندک _اش را یپف

  لحظه مبهوت شد!

 يبار سرش رو کی ه،یساختمان نشسته بود و هر چند ثان يورود يپله ها يکه رو ستینگر ماهیزده به پر رتیح
  خورد. یگردنش تاب م

کار دست  شیها ییسر به هوا نیآخر با ا وانه،یهم فشرد. دخترك د يرا رو شیرا تنگ کرد و لب ها شیچشم ها رضا
  داد! یخودش م

  به حرکت کرد. بیبه دور اندام رضا، او را ترغ شیسرما يو حلقه  دیوز يتند باد

شده  سیخ یشبنم سحرگاه يبود به واسطه  دهیچرت زدن برگز يبرا ماهیکه پر یبود و محل یهوا رو به فزون يسرما
  بندان نداشت! خیبا  یبود و تفاوت

درختان قطور و تنومند عبور  انیبود؛ سرش را با تأسف تکان داد و از م رهیهمان طور که نگاهش به دخترك خ رضا
  متوقف شد. _و دهانش بازمانده بود. زانیکه فکش آو _رساند و مقابل او ماهیبلند خودش را به پر ییکرد و با گام ها

و دست  دیاش را باال کش ینیو ب _در حرکت بود. وی و،یکه سرش همانند  _سر نگاه کرد رهیبه دخترك خ حیتفر با
  کرد. يآهسته ا يشلوار فرو برد و تک خنده  بیرا در ج شیها

  بر سر او آوار شده بود! بیبود که از غ یعیطب يایجز معدود بال قتأیدختر حق نیا

سرش  یخم شد و به نرم _که از سرما کبود شده بود. _ماهیکه کج شده بودند؛ مقابل صورت پر ییبا همان لب ها رضا
  .دیرا کنار گوش او کش

  کرد؟! رونتیب زینکنه عز _
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که همانند  _کنار گوشش فیضع ییصدا دنیزد با شن یدست و پا م ییطاقت فرسا يداریخواب و ب انیکه م ماهیپر
همانند برق گرفته  دند؛یکه صورت سرد شده اش را گرما بخش ییو هرم سوزان نفس ها _زنگ هشدار عمل کرده بود.

  خورد. ییو تلو دیها از جا پر

 دنشیبود به دنبال پر ییباال يپله ها يشک اگر رو یاو قهقهه سر ندهد. ب یرانیرا برهم فشرد تا از ح شیلب ها رضا
  کرد! یرا هم تجربه م يسقوط آزاد

  اطراف نگاه گرداند! يکه فراخ شده بودند و سرگشته در فضا ییبا چشم ها ماهیپر

 _مانست. یچند ساله م یکه همانند کودک _دختر مقابلش يبه شدت با مزه  يبه چهره  رهیقد راست کرد و خ رضا
  کرد. يآهسته ا يخنده 

  برد. یاش، از اون بهره م یفرش قرمز صبح گاه يجا نیمی. فوقش سیبخوابکه راحت تر  ياوردیپتو هم م _

 دیکش رونیاز خواب ب یناش یرا از حالت آشفتگ ماهیدر آن مشهود بود؛ پر یخستگ يرضا که رگه ها ي انهیموذ لحن
  به رضا دوخته شدند! یسرخش با گنگ يو چشم ها

ماند که  ماهیمشتاقانه منتظر عکس العمل پر د؛یچک یکم فروغ و خمارش م ياز چشم ها طنتیکه ش یدر حال رضا
  کوتاه محقق شد. ي هیبعد از گذشت چند ثان

رفته بود و تمام وجودش  لیاستراحت کوتاه تحل نیدر بدنش به خاطر هم یباق يکه اندك انرژ نیبا وجود ا ماهیپر
 شیبزرگ ابروها یافتاده اش را صاف کند و اخم يا شانه هااش را کرد ت یسع تیکرد؛ نها یم یتاب یب دنیخواب يبرا
  داد. وندیرا پ

  مادر جونت درست کنن. يخالص برا شمیتا از ابر يو سفارش بد یزحمتش رو بکش دیبا یاون رو که جناب عال _

  گونه گرفته و خش دار بود. نیشد که ا یم دهیشن قیعم یچاه ياز انتها ییدخترك گو يصدا

  در فضا را استنشاق کرد. الیس ریعطر خنک و دل پذ قیعم یرضا کم جان شد و با نفس لبخند

کرده  متیآن قصد عز يافکنده رو هیسا یاهیدل چسب و کوچک باغ گرداند که س عتیجوان نگاهش را در طب مرد
  نشست. یآرام رقص برگ ها در اطراف در گوش م يبود و صدا
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 ازهیرا کج کرد و خم شیبودند؛ کنار زد و لب ها ختهیدر اطراف صورتش ر شانیرا که پر شیاز موها يدسته ا ماهیپر
  .دیکش ییبزرگ و پر صدا ي

 دیزده اش مال خی يرا با انگشت ها شیچشم ها يشد و او گوشه  رهیخارج از کنترل او خ يبا لذت به حرکت ها رضا
  کرد. میتنظ ینیب يرا رو نکشیو ع

  باز حالش بد شد؟! اوریعمو  _

خاطر  نی. به همستینگر _از خواب بود. یکه ناش _دخترك زانیآو يو متعجب به چهره  دندیرضا باال پر يابروها
  بود؟! دهیباغ را به جان خر يسرما

  نگاه متأسف رضا کرد. يحواله  يداد و چشم غره ا یاش را تکان دهیپا و آن پا کرد و تن از هم پاش نیا ماهیپر

  گه؟ یم یچ زیعز _

به انتظار  ينثار چشم ها ییحوصله دستش را در هوا چرخاند و برو بابا یرا در حدقه گرداند و ب شیچشم ها ماهیپر
  رضا کرد. ينشسته 

  ات گرفته است؟! یسؤال ستیشم؛ تو ب یهوش م یمن دارم از خواب ب _

که  _دخترك را ي رهیشال ت ياز دسته ها یکیفاحش شان را به صفر رساند و  يخم شد و اختالف قد طنتیبا ش رضا
  شانه اش پرت کرد. يحرکت رو کیگرفت و در  شیانگشت ها انیم _از دوطرف رها شده بودند.

  ...«مانیاالنذاکت و من اال» گفت _

  بانو؟! ماهیافتاد و ادامه داد: الموجود پر نیفروخورده چ يرضا از لبخند يچشم ها ي گوشه

  هوم؟

 قیدق یگر رضا را درك کند اما رضا مهلت بررس لهینهفته در نگاه ح یضمن يرا تنگ کرد تا معنا شیچشم ها ماهیپر
  نمود. زیگر يایخودش را مه نیسمت او پرت کرد و در همان ح زتریاش را ت يبعد ریتر را به او نداد و ت

  برو بخواب... پاندا. _
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زد و خواب را کامأل از  ماهیسخت به پر یبیاز حد مجاز باز شده بودند؛ نه شیکه ب شیبراق رضا و لب ها يها چشم
  شوم او ببرد! اتیبه درون یسرش پراند و موجب شد که پ

و بر  دیبه صورتش کش یکه قامت راست کرد و دست ستیبه رضا نگر انهیجو زهیرا برهم فشرد و ست شیلب ها ماهیپر
  بر پا شد. میعظ یقابل کنترل، درونش انقالب ریغ یاثر خشم

 یسرخش کرد که ناگهان چون آتش يچشم ها يحواله  یچند قدم از او فاصله گرفت و چشمک اطیجوان با احت مرد
  .دیو در ظلمات درخش دیخاکستر شعله کش ریز

  پا به فرار گذاشت. ياریبرداشت که مرد جوان با هوش زیباره سمت رضا خ کیبه  ماهیپر

 يها يموش و گربه باز نیلذت بخش از ا یجانیکه ه یپله ها رساند و در حال يبا دو گام بلند خودش را باال رضا
به  بأیکه خودش را تقر نیا نیساختمان را گشود و ح يو ساده  یدر چوب یبود با چابک دهیپوستش دو ریز یشگیهم

 یرا حساب نشیریتکان داد تا خواب ش ماهیپر يبرا زیتمسخر آم یرا با حالت شیکرد؛ انگشت ها یداخل خانه پرت م
  کند. لیزا

به  تیباال آورد و با عصبان دیو انگشت اشاره اش را با تهد دیبه حبس کش نهینفسش را از شدت حرص در س ماهیپر
اش قرار  ینیب يو تا دهانش را باز کرد؛ مرد جوان بالفاصله مقابله به مثل کرد و انگشت اشاره اش را رو ستیرضا نگر

  داد!

 قیخندان رضا دق يشد در چشم ها یکه گره شان هر لحظه تنگ تر م ییرا تنگ کرد و با ابروها شیچشم ها ماهیپر
  شد!

ابرو به داخل خانه اشاره کرد و  يبا گوشه  ردیرا بگ شیکش آمدن لب ها يتوانست، جلو یکه نم یجوان در حال مرد
  ا گذاشت.تنه شیصدا یب يدر را بست و دخترك را با جوش و خروش ها روزمندانهیپ يکوتاه با لبخند یبعد از مکث

  تند و کوتاهش به تقال افتاد. ياش از نفس ها نهیسمت آسمان رفت و برگشت و س ماهیپر یعاص نگاه

از  ماهیبود که پر افتهیدر یدانست و به خوب یم _پاندا _کلمه نیاو را نسبت به ا ياز اندازه  شیب تیحساس رضا
گناه منزجر شده  یب وانیگرفته است چه قدر از حتنبل  وانیآن ح يبه مثابه  یتیکه در ذهن مرد جوان ماه یزمان

  است!
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شانه اش انداخته  يکه رضا رو _شالش را يکه بر تمام اعمالش غالب گشته، دسته  ياراد ریغ یدر واکنش ماهیپر
از سر  یاش پرت کرد و چون دستش از رضا کوتاه بود؛ شکلک یفکر دوباره آن را به محل قبل یآزاد کرد و ب _بود.

  گرفت. شیپشت ساختمان را در پ ریپا کوبان مس د؛ز یلب غر م ریکه ز نیا نیرو به در بسته درآورد و ح ،يناچار

گذشت و  _شد. یکه به منزل کوچک شان ختم م _قسمت باغ نیا يمعدود و پراکنده  يدرخت ها انیاز م ماهیپر
  باغ رساند. يانتها یمیقد يخانه رضا و خانواده اش را دور زد و خودش را به  یمحل زندگ يساختمان سنگ نما

  در بدنش شده بود. فیخف يکرده و موجب لرز یپشت مانتو، او را به شدت عصب یو چسبندگ یسیخ

باغ در آن مکان نمناك نشست و عاقبت بدون  يتوجه به سرما یکرد که ب یمدام خودش را سرزنش م دخترك
  رضا شد! يرحمانه  یب يآماج حمله ها يسهل برا یبه مبهمات ذهنش، هدف یابیدست

 ریمس رییکوچک شان تغ يخانه  یگرفت؛ سمت جنوب یاندازه اش نشأت م یب یشتاب زده که از خستگ ییقدم ها با
  اتاقش توقف کرد. يدولنگه  يداد و مقابل پنجره 

که شکست  یم  یرکیرجیج فیضع يآوا يصدا ه،یباغ حاکم شده بود را هر چند ثان يکه مقتدرانه بر فضا یسکوت
کرد که شب زنده دار مطلق خانه باغ  یخواست و به دخترك خاطر نشان م یباغ برم يهر دم از کنار و گوشه ها

باشد و چراغ روشن اتاقش صحه بر  تهسرعت به خواب رف نیکرد که رضا هم با ا یگمان نم ماهیگر چه پر ستین
  پنداشت دخترك گذاشت.

 يشاخ و برگ ها انیبا  او  داشت و از م يادینسبتأ ز يت که فاصله انداخ یبه ساختمان سنگ ینگاه کوتاه ماهیپر
  خودشان بود. يطرف ساختمان را از نظر گذراند که جانب خانه  نیا يدرخت ها، تنها پنجره  يتازنده  شیپ

  مبتال کرد. زیدل انگ یگذشت و قلبش را به تپش شیلب ها ریگذرا از مس یتبسم

امر مسلم بود و  نیشاهد ا ماهیقادر به حاشا کردن آن نبود و پر یبود که کس انیع يرضا به حد يریپذ تیمسئول
  بود. دهیبه اثبات رس شیقلب رئوف رضا برا یمهربان

شد تا از مرتب بودن  یم ایخانواده را جو يابتدا احوال تک، تک اعضا د؛یرس یبه خانه م شیبود که رضا تا پا دهید
  رفت. یو سپس به بستر م دیرسان یاش را به انجام م یشخص يهم کارها حاصل کند و بعد از آن نانیاوضاع اطم

 یطوالن يا ازهیجا به جا کرد و خم ینیب يرو یدو انگشت گرفت و آن را کم انیرا م نکشیع یمشک میفر ماهیپر
  بود که سلول به سلول تنش به خواب داشتند. یمفرط لیاز تما یکه ناش دیکش
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مشابه  قأیکه دق _اتاق مادربزرگش يبه پنجره  واریکنج د یو خشت یمیقد يآجرها ياش را کج کرد و از ورا باالتنه
  .ستینگر _مشبک اتاق خودش بود. يپنجره 

و خدا  دیدوباره به او بخش یامر جان نیکرد و هم یرا مخابره م رزنیخواب بودن پ امیخانه، پ یقسمت شرق یخاموش
مدتش قرار  یطوالن بتیغ انیبرد و در جر یدغدغه به سر م یب یرگش هم چنان در خوابرا سپاس گفت که مادربز

  نگرفته است!

لبش  يرو یلبخند کم رنگ _بعد از صرف شام _شیپ یساعات يادآوریو با  دیخاطر کش یاز سر آسودگ ینفس ماهیپر
از جانب مولود، کارساز  یشک نیاز خانه به کار بست؛ بدون کوچک تر انهیخروج مخف يکه برا يا لهینقش بست. ح

  .دیاش رس یشبانگاه يمورد عالقه  حیبه تفر شیآمد و او همانند اکثر اوقات بدون تشو

حرکت  نیا يباز شد و به قدر یساختگ يها ازهیشام را جمع کرد؛ دهانش به خم يکه سفره  نیبه محض ا دخترك
را به رخت خواب صادر کرد و او را  ماهیمود و او مجوز رفتن پرنامعقول ن یرا دچار کسالت رزنیرا تکرار کرد که پ بایناز

  فارغ نمود. ینیاز شب نش

و  دیجه رونیکند از پنجره ب ینم یکه مادربزرگ به اتاقش سرکش نیخاطر از ا نانیتعلل و اطم یبعد از لخت ماهیپر
  رضا نشست! نیدر پناه درخت ها به کم

  کرد. ایرفتن مه يخودش را برا اقیبود و او با اشت دهیچیمسابقه پ يبرگزار يدانشگاه زمزمه  در

و تمنا  ياو را به تله انداخت و با پافشار رانهیغافلگ یدر حرکت ماهیرا داشت؛ پر اطیکه رضا قصد خروج از در ح یزمان
  رضا نداد. چپاند و امان ممانعت را به _داشت. ماهیرا از پر انینهان کردن جر تیکه ن _مرد جوان يخود را در برنامه 

سنگ ناهموار و  نیپنجره قرار داد. ا ریسنگ بزرگ ز يرا رو شیاز پاها یکی اطیعمق گرفت و با احت ماهیپر لبخند
پنجره  ریز زیمحل منتقل کرد و به دور از چشم عز نیباغ به ا واریاز کنار د اریتراش نخورده را خودش با زحمت بس

 یرفتن از خانه انجام م یچون پنهان ینامتعارف يکه کارها یدر مواقع _آن را اسکان داد تا با توجه به قد کوتاهش
  .بدون مشکل بتواند رفت و آمد کند _داد.

از لنگه  یکینشود؛  نیسنگ مرطوب نلغزد و نقش زم يرو شیکه محکم چارچوب پنجره را گرفته بود تا پا یحال در
به عقب  گرشیرنگ را با دست د یصورت ریحر يهل داد و پرده  _که هنگام خروج کامل نبسته بود. _ره راپنج يها

  راند.
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 يکه فشار نیا نیکرد و ح تیپنجره هدا یچوب يرا به طرف بدنه  شیرا بهم فشرد و دست ها شیلب ها ماهیپر
  .دیرا باالکش شیکرد، شانه ها یساعدش متحمل م يها چهیمضاعف بر ماه

اش شده بود؛  یخستگ دیکه منجر به تشد هودهیب يو چند بار جست زدن ها نیو چند رینفس گ یبا تالش دخترك
  .ندیپنجره بنش يباال برود و لبه  واریکوتاه توانست از د یقیشدن دقا يعاقبت بعد از سپر

 یینامطلوب گرفته بود؛ نفس ها ییاندك بدنش را، گرما يسرما يشده و جا دهیکه رمق از جانش کش یدر حال ماهیپر
  گرداند. کیدر اتاق تار یحال یکند و نگاهش را با ب میرا تنظ شیها هیتا دم و بازدم ر دیکش قیعم

توان  ییماجراجو نیآمد و او را از خودش به خاطر ا یم نیکوه، سهمگ ییچون جا به جا شیرفتن از پنجره برا نییپا
دانست  یشد چرا که م مانیپش _کرد. يکه سپر یجانیشب پره يادآوریبا  _کرد اما همان دم یم یفرسا عصبان

گر چه در تمام  ندیگذارد که آرام بنش ینم نوعهمم يمسابقه ها نیحضور در ا يمواقع باز هم وسوسه  ریهمانند سا
رضا را متقاعد کند که  یطیشرا چیکرد و قادر نبود، تحت ه یم فایبا تعصب را ا یدوره ها، تنها نقش تماشاچ نیا

  !ندیترك موتورش بنش

  پنجره مستقر بود. ریتختش فرود آمد که ز يرو یو به نرم دیکوتاه مدت به داخل خز یاز درنگ بعد

 یو چون مانع انیدر جر شیپلک ها ریاز خاك هجوم آورده و با سماجت ز ییتوده ها ییدخترك گو يچشم ها در
  .مزاحم کالفه اش کرده بودند

بست و چفت آن را  یدستش پنجره را م کیکه با  نیا نیحوصله شال را از سرش خارج کرد و ح یخسته و ب ماهیپر
  آمد. نییآن پا يتشک فنر يتخت رها کرد و از رو يتاج فلز يشال را رو گریگذاشت با دست د یم

رنگش رفت که رضا از  یتوالت چوب نراد مشک زیکه چراغ را روشن کند؛ کشان، کشان سمت م نیبدون ا ماهیپر
مالك  شیشد که تعداد کشوها یبزرگ زیآن م ي فتهیدر همان نظر اول، ش ماهیکرده بود و پر ایاو مه يبرا يسمسار

از اتاق  يداد که قبل از آن، هر کدام گوشه ا یمنجات  یسر و سامان یرا از ب شیانتخابش بود چرا که لباس ها یاصل
  آوردند. یاعتراض مولود را در م يدند و اکثرأ صدارها شده بو

 بیاو را متوقف کرد و دستش سمت ج یگوش امکیپ فیضع يبرسد؛ صدا زیم يبه کشو ماهیکه دست پر نیاز ا قبل
  جهت داد! رییمانتواش تغ
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. همان لحظه که دیآن کش يرو يخارج نمود و روشنش کرد و انگشت شصتش را به تند بشیمکث تلفن را از ج با
کوتاه آن ها را بست و سپس با  يهجوم آورد و او چند لحظه  شیبه چشم ها زیت یغیقفل صفحه باز شد؛ نور چون ت

  باز کرد. اطیاحت

  رفت بهت بگم! ادمی _

 شیکه رضا برا ینامفهوم يرا که از شدت سوزش، آب افتاده بودند؛ تنگ کرد و متعجب به جمله  شیها چشم
  نقش بست. شیها امیپ يورود يدر جعبه  يگرید امیشد که همان لحظه پ رهیخ فرستاده بود،

  .مانی... النظافت و من االیهست ول یچ یدون ینذاکت که نم _

 يو تؤام با خشونت تلفن را رو يرارادیغ یرضا در لحظه چنان او را به جوش و خروش انداخت که در حرکت امیپ متن
  .دیکوب نیزم يرا محکم رو شیتخت پرت کرد و پا

اش در مسواك زدن و  یمباالت ینثار خود کند که ب یرضا، حالش را منقلب کرد و منجر شد که او لعنت انیع ي طعنه
  خصلت ناپسند را علم و حالش را خراب کند. نیمرد جوان شده بود که هر دم ا يبرا يزیدستاو ،یبهداشت شخص

  

  سوم فصل

  

 يو با تمام قوا در مقابل پنجه ها چاندیبه خود پ شتریار کرده بود؛ پتو را بکه عقل و هوشش را استعم یلذت خواب با
 يزییخنک پا يمقاومت کرد و به تلنگر هوا _کردن او را نداشتند. داریجز ب یتیکه ن_دیخورش ییگوش و طال يباز

  وقع نگذاشت.

 يهم فشرد و با لبخند يرا روداغش  يو پلک ها دیسر کش يدست رو کیوافر غلت زد و پتو را با  یبا حض ماهیپر
  فرو رفت. يخبر یبه بزم خواب فرستاد و در عالم ب گریرا بار د شیمحو، چشم ها

خوابش را  زیدل انگ ینیمولود سنگ ينگذشته بود که صدا ییخاموش دخترك و روشنا کاریاز پ شتریب يا قهیدق چند
  سبک بار کرد.

  .ی. پاشو حداقل از درست نموني... دخترم پاشو... نمازت رو که قضا کردماهیپر _
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خواندن نماز صبح به سراغش آمد و همانند  يکه باز هم برا نیبود. ا دایهو ماهیپر يمولود برا يگفته ها مفهوم
را  شینمازها بازگشت. در کل _کردن دخترك داشت. داریب ياش برا یدر ناتوان شهیکه ر _يدیبا تأسف و ناام شهیهم
  .ستادیا یشد که رو به قبله م یبه رنجاندن او نم ینظرش داشت و او هم دلش راض ریخواند که مولود ز یم یوقت

تخت نشست و  ينزار پتو را کنار زد و رو یبا رخوت و حال ماهیبرخواست؛ پر يرساتر يبار با آوا نیکه ا رزنیپ يصدا
از  یتا درد و سوزش پوست سر، اندک دیکش یرحم یآشفته اش فرو برد و آن ها را با ب يخرمن موها انیدستش را م

  بدنش بکاهد. ینیسنگ

  . امی یاالن م ز،یبابا عز يا _

 رشیکه به گوش مادربزرگ پ نینرفت چه رسد به ا رونیاز اتاق هم ب یگرفته و خفه اش حت يصدا ماهیظن پر به
  عمل کرد. ماهیبرسد اما مولود خالف پندار پر

  شد. ریمادر پاشو. دانشگاهت د _

  !ریسرش جدا شد. خ ينوا یب ياز تارها ماهیپر يها دست

  دست بردار نبود. مولود

  آمد. نییکه سرچشمه در خواب سه ساعته اش داشت از تخت پا یلب زد و با سست ریز يغر

  .دمیکلمه رو شن نیگرفتم بس که هر روز صبح ا ي. آلرژ_پاشو _قدر نگو نیخوب. ا یلیخ _

 شیرا در پ سیسرو ریرا به دنبال خود کشاند و از اتاق خارج شد و مس شیبسته پاها يبا همان چشم ها ماهیپر
  افزود. یاش م یامر بر شدت بدخلق نیکرد و ا یبرخورد م واریهم به شدت به در و د یاثنا گاه نیگرفت و در ا

. یقدر سر به هوا هست نی. آخه چرا ایکن یم بیع یفتیزبونم الل م اهللا و اکبر. دختر چشم هات رو باز کن. مادر _
  من از دست تو چه کنم؟!

که او در آشپزخانه حضور دارد؛ سرش  نیکرد و با حدس ا کیاش را تحر يداریشن يپر قدرت مولود عصب ها يصدا
اش را گشود و  دهیم چسببه يطاقت فرسا پلک ها یرا نامحسوس تکان داد و دهانش را تا انتها گشود و با تالش

و گنگ خود را به داخل آن کشاند و  جیگ سیودر کوچک سر افتنیکند و با  یابیخود را ارز تیچشم چرخاند تا موقع
  در را بست.
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گشاد شدند و شوکه  شیکه در دم چشم ها دیبه صورت خود پاش یآب سرد را باز کرد و مشت یبا حواس پرت دخترك
تف به  ي: ادیشد و غر رهیخ نهییخود در آ ریبر جانش نشست به تصو فیخف يکه لرز یکرد و در حال ینیشد و ه
  ات! يبا اون شب زنده دار ادیروحت ب

رنگ شبقش را از نظر گذراند که  زیصاف و به قول عز يدوخت و موها نهییسرخ و پف کرده اش را به آ يها چشم
  کبود شده بود. یاش حساب يقهوه ا يچشم هارا قاب گرفته بودند و دور  دشیدورش رها شده و صورت سف

از خود  نکیکه قاب ع یو رد کمرنگ دیکش شیانگشت اشاره اش را کنار چشم ها یشگیبا همان وسواس هم ماهیپر
 تش،یبود، زد که تنها جذاب ستادهیا نهییکه آن طرف آ يدختر يبه چهره  يگذاشته بود را لمس کرد. پوزخند يبرجا

بود  نیاش هم ا دهیداد و عق یآن ها را به او نم دردست بردن  يگاه اجازه  چیبود که مولود ه يو پر یکمان يابروها
 یاو اعتراض یسنت ياز استدالل ها يدیهم با ناام ماهیدختر عذب و شوهردار باشد. پر انیم یتفاوت دیکه باالخره با

مولود بود و  يدر جبهه  شهیا هم چون هممورد نداشته باشد چرا که رض نیدر ا یکه بحث دید یکرد  و بهتر م ینم
  او نداشت. يبرا شتریب یجز سرخوردگ يا جهیبازنده است و کش دادن مسئله نت ماهیعمأل پر یعنین یا

خارج شد و عرض  سیمعطل کند با سرعت از سرو نیاز ا شیکه ب نیصورتش را شست و بدون ا اطیبار با احت نیا
  داد. يکرد و خودش را به داخل آشپزخانه رساند و سالم بلند یشتاب زده ط ییخانه را با قدم ها ییرایکوتاه پذ

سمت او  يشوکه شد و سرش به تند ماهیپر يرسا يبود با صدا نتیظرف ها در کاب ییکه سرگرم جا به جا مولود
  لب گفت. ریز دهیبر يبا نفس ها یو بسم الله دیچرخ

  شد. رهیمولود خ یشانیپ يرو نیریزد و به اخم ش یلبخند پهن ماهیپر

  !؟يسکته ام بد يخوا یخدا حفظت کنه. م _

  کرد. انیرا به وضوح نما دشیبزرگ و سف يگرفت که دندان ها يشتریوسعت ب ماهیپر لبخند

اش را  یو استخوان دهیچروک يهم شد و گونه  يرا دور گردن او تاباند و قدر شیمولود رفت و دست ها کینزد ماهیپر
  بوسه باران کرد.

  شم، عشق خودم. یمرگت م شیجونم خدا نکنه. من پ زیعز _

که تکه، تکه کرده بود را در سبد  ییکه نان ها یو برخواست و در حال دیرفت و خودش را کنار کش نیمولود از ب اخم
  به دخترك رفت. يگذاشت؛ چشم غره ا یم يریحص
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  .ریزبونت رو گاز بگ دهیخدانکنه. ورپر _

کوچک کنار اپن رفت و سبد نان را درست در  زیسمت م رزنیرا پشت گوش راند و پ شانشیرپ يبا خنده موها ماهیپر
  شده بود. نییتز يشده ا يگل دوز يزیقرار داد که با روم یچوب ي رهیمرکز دا

  را گرفت. شیپلک ها رینم ز دش،یسف یچارقد گل، گل يپر از آب شدند و با گوشه  یمولود به آن يها چشم

نگاه کرد که تحت پوشش ساده اش همانند فرشته ها  رشیگرفت و متأثر به مادربزرگ پ يعاد ریغ یتپش ماهیپر قلب
  کرد. یجلوه م

  .دیکش مشیتیپر مهر بر سر دخترك  یو دست دیرفت و گونه اش را بوس ماهیسمت پر مولود

  .نمیعقدت رو بچ ينور چشمم. ان شااهللا که هر چه زودتر سفره  _

  شده بود لب جادیکه ا يجو ریبه درد آمد و تحت تأث شیدخترك سوختند و گلو يها چشم

  کاشت. فشینح يشانه  يرو يو بوسه ا دیرا در آغوش کش رشیمادربزرگ پ گریو بار د دیبرچ

کرده باشد سپس بدون فوت وقت  یخورد تا او را همراه یلیم یبود با ب دهیرا که مولود تدارك د یمفصل ي صبحانه
را که شب  ییلباس ها د؛یدو یاتاق به آن سو م يسو نیکه از ا نیا نیآماده شد تا خودش را به دانشگاه برساند و ح

 _روزانه اش يها یپنهان کرد تا مولود در سرکش شیها باسل ریکنج اتاق رها کرده بود در کشو و ز یدقت یقبل با ب
برگشت آن ها را بشورد و خدا رو شکر  یتا وقت ابدیآن ها را ن _دخترك مطلع بود. یانضباط یبکه از  نیبا توجه به ا

  .دیکردنش به اتاق آمد لباس ها را ند داریب يکه برا یکرد که مولود زمان

کرد و بعد  یرفت با مولود خداحافظ یم یسمت در خروج مهیبا عجله از اتاق خارج شد و همان طور که سراس ماهیپر
  .دیرا دو اطیتا در ح دنیرس ریمس د؛یرا پوش شیها یکه کتان نیاز ا

 یبود که منظور رضا از کار هم همان مسافرکش انیدر جر یبه خوب ماهیشب گذشته گفت که صبح کار دارد و پر رضا
 يد. موتور فرسوده ش یدو خانواده محسوب م شتیقراضه اش است که تنها ابزار گذران مع ماهیبا موتور به زعم پر

  شد. یم ریکه هر از چند گاه محتاج تعم يمدل هشتاد

 يو نگاه ها دیشان را دو یمیقد يمحله  ينفس کوچه پس کوچه ها کیکه در آن بود؛  یتوجه به زمان و مکان یب
  را پشت گوش انداخت. زیسحر خ ياز زن ها يکدر عده ا
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اتوبوس واحد به همراه چند تن از  دنیسند از به موقع رساتوبوس رساند و خر ستگاهیزنان خودش را به ا نفس
  به انتظار نشسته بودند، سوار شد. يفلز يسکوها يکه رو يافراد

که پشتش را به  یشد و در حال دینشستن ناام يبرا یمحل افتنیاز  ماهیبود که پر ادیز يداخل اتوبوس به حد ازدحام
کوچک  ياز پنجره  رونیپر تردد ب يکم رنگ به منظره  يداده بود با لبخند هیها تک یاز صندل یکی يفلز ي لهیم

  شد. رهیاتوبوس خ

 لهیاز وس یلیآمدند و هر کدام بنا بر دل یم رونیاز منزل ب نیکه شاغل نیبود اما هم رینظ یساعت از صبح هوا ب نیا
  .اوردیمطبوع چندان دوام ب يگذاشت هوا یکردند؛ نم یاستفاده م یعموم ای یحمل و نقل شخص ي

  

 نیروت يکرد؛ طعمه  یکه در آن کار م یحمل بار شرکت خصوص ونیبا کام _پدر رضا _که رجب شیسال پ چند
 ینوزده ساله مرد خانه شد و با دوندگ يبزرگ بر دل شان گذاشت؛ رضا یدر غرب کشور شد و داغ يتصادف جاده ا

  .ردیبگ تیتوانست معاف اریبس

از ساختمان  يداخل اتوبوس به بافت کهن سال تعداد معدود فیضع يهمهمه  ي نهیو در پس زم دیشک یآه ماهیپر
  شد. رهیقسمت از شهر خ نیا يچند طبقه  يها

نبود و  يقناعت در خون شان جار يذره ا هیشد که جز احمد، بق يچهار نفره ا يباره خرج کش خانواده  کیبه  رضا
  دادند. یبه باد م ينگاراندك درآمد مرد جوان را با ول ا

 یگذران زندگ ي شهیاند یگذاشت مولود دست تنها بماند و در سن کهن سال یبود که نم رتمندیغ يبه قدر رضا
شد  ینم یراض رزنیباشد اما دل پ زیکه در توانش هست؛ کمک حال او ن ییکرد تا جا یم یو سع ازاردیروحش را ب

همسر  یاز محل حقوق بازنشستگ مکانکرد حد اال یکه به اندك دست آورد پسرکش چشم داشته باشد و تالش م
پول  يداد و هر چند وقت مقدار ینم رزنیرضا تن به ممانعت پ یکند ول یدگیرس ماهیمرحومش به امور خود و پر

برد  یدر ظاهر از دست رنج او بهره م که غرورش خدشه دار نشود نیا يگذاشت و مولود هم برا یکنج طاقچه م
خودش به هنگام ازدواج مجبور نباشد  ریداشت تا به تعب یاتاقش نگاه م يگوشه  يآن ها را در گنجه  يهمه  کنیول

  مقابل سر و همسر گردن کج کند و شرمنده شود.
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کرد و از  یرا با خود حمل م یبزرگ لونیکوچک دوخت که نا ینگاه سوزانش را به پسرک نکیاز پشت قاب ع ماهیپر
 دیاست که امروز با یرزق يهم در بر دارنده  اهیس لونیبود که دست فروش است و آن نا دایسر و وضع نابه سامانش پ

  کسب کند.

 ایآمدنش، سکته کرد و از دن اینشد چرا که قبل از به دن _پدر بزرگش _حاج قاسم دنیگاه موفق به د چیه ماهیپر
  رفت.

تا  ستادندیکه ا یدو خانم يو اگر زمزمه ها دیرس ستگاهیبه ا یچه زمان دیشناور بود که نفهم شیفکرها در يقدر به
  گشت. یرفت و بازم یرا م یطوالن ریمس دیاز اتوبوس خارج شوند، نبود؛ با

  بودند، گذشت و از اتوبوس خارج شد.  ستادهیکه سر پا ا يچند تن افراد انیاز م ماهیپر

 نیاش حس و حال قدم زدن را در او زنده کرد و با توجه به ا یبا همان اندك سوز صبح گاه يزییدل چسب پا يهوا
  رو شروع به قدم زدن کرد. ادهیتا شروع کالس داشت در پ یربع کیکه فرصت 

جوان دسته، دسته در تردد بودند و  ي. دخترها و پسرهامودیپر ازدحام دانشگاه را پ يکوچه  لیطو ریلبخند مس با
  از جزوه ها بودند. یو کپ ینترنتیاطراف دانشکده مشغول امور ا ينت ها یاز آن ها هم در کاف یلیقل يعده 

به سرعت  _صبح فتیش دیسال و مق انینگهبان م _حکمت ياریبا توجه به هوش دیکه رس یاتاقک نگهبان کینزد
  کرد. تیرنگش خارج شده بود را به داخل هدا ياز حصار مقنعه سرمه ا دانهیق یرا که ب شیاز موها يطره ا

عمل  دشیخالف عقا یدانشجوها را تحت نظر داشت تا کس ینیزبینگاه به حکمت کرد که با ت یچشم ریز ماهیپر
  عبور نکند. یهوا از در اصل ینکند و ب

سر  شیداد؛ برا یحکمت به او دست م کیبار يچشم ها دنیبا د شهیکه هم يخودش را جمع کرد و با دلهره ا یکم
  دانشگاه شد. يعجول وارد محوطه  ییکرد و با قدم ها افتیتکان داد و تنها نگاه فوق العاده نافذ حکمت را در

 ینم تیرا رعا یکه شئونات اسالم _از دانشجوها يورود به تعداد يو چند بار شاهد بود که حکمت اجازه  نیچند
هم در جدال با بچه  شهیکشانده بود و هم تیریمسئله را با لجاجت خود به حراست و مد نیا یداد و حت ینم _کردند.

  بود. روزیپ دند،یتاب یرا بر نم شیها یکه امر و نه ییها

آرام و شمرده شد تا  شیو قدم ها دیکش قیعم یحکمت، نفس يبه شدت طاقت فرسا لتریبعد از گذر از ف ماهیپر
  کند. داینسترن را پ
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  به انتظار او نشسته است. اطیداد و اطالع داد که در ح امکیبه او پ شیپ یقیدقا نسترن

فرزاد افتاد و خنده به سرعت  يو رو شده  ریز يآن چشمش به چهره  کیگرداند که  اطیدقت نگاهش را در ح با
  .دیرس شیپشت لب ها

  را محتاط تر برداشت. يعدو قدم ب دیخدا را طلب ياریو در دل  دیلبش را محکم به دندان کش ماهیپر

 ینشود. فکرش را هم نم انینکند و احوال خوشش ع تیسرا شیتا لبخند به لب ها دیجو یلپش را از داخل م ماهیپر
  که به شدت متحول شده بود؛ شهامت آمدن به دانشکده را داشته باشد. يکرد که فرزاد پر مدعا با آن چهره ا

او را داشت که با  دید دانیاز م زیقصد گر یحال که حواسش کامأل به فرزاد بود به صورت نامحسوس نیدر ع ماهیپر
کم عرض آن  قرار داده و  يسکو يرا از پشت رو شیاز پاها یکیو  هیتک يساختمان ادار واریبرافراشته به د یگردن

  اش فرو برده بود. رهیت نیشلوار ج بیرا در ج شیدست ها

 يناپسند یرا اشغال کرده بودند و با انحصار طلب اطیح یپنج ضلع يهندسه  یضلع غرب ش،یانده هاو دست نش فرزاد
  دادند. ینم يشان را به احد میورود به حر ياجازه 

و  رتیخبر بودند با ح یب شبید يکه از ماجرا ییاز دانشجوها یبود که بعض افتهیدر همان نگاه نخست در ماهیپر
هم حضور  يعده ا انیم نیکردند البته در ا یبه آن ها نگاه م یبودند با تمسخر و پنهان انیکه در جر گرید یبعض

  کردند! یم يا زود چاپلوسانه با او هم دردی ریبود؛ د دهیکه به اثبات رس يداشتند که بنا بر تجربه ا

را به  يزیداشت، چ یسع شیکه در جوار فرزاد قرار داشت؛ سر در گوش او فرو برده بود و با حرکت دست ها نیاسی
  کند. میاو تفه

انداخت که در همان لحظه  اطیح يمستقر در گوشه  یکوچک و بتون يها قیبه آالچ يگرینگاه د یبا کالفه گ ماهیپر
  .دیکرد و دخترك بر خود لرز یتالق ماهیسرش را باال آورد و در دم نگاهش با نگاه پر نیاسی

  لب اشهدش را خواند! ریو ز دینگاه دزد ماهیگشت و پر داریپد نیاسی يلب ها يرو يپوزخند

 يداشتند و چند بار یروا م فیضع ياز بچه ها یبود که در حق برخ دهیخشونت فرزاد و گروهش را د شیب کما
  شاهد بود. کیکرده بودند را از نزد جادیمسابقه ا ستیکه در پ يدیشد يریدرگ
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و متعاقب آن سر فرزاد با  دندیجنب شیدوخته بود؛ لب ها ماهیرا به پر کوتاه همان طور که نگاهش یبعد از مکث نیاسی
  را نشانه گرفت. ماهیکه به خون نشسته بودند؛ پر شیو چشم ها دیشتاب چرخ

و  نداختیاز غافله عقب ن _بودند. ستادهیکه در سکوت مقابل آن دو نفر ا _فرزاد، سروش و کامران را یناگهان حرکت
  جلب شد. ماهینظرشان به پر ن،یاسی يچشم ها يبا اشاره 

و  نیاسیممکن به  يصدا نیتر فیو با ضع یچارگیکه با ب یفشرد و در حال شیانگشت ها انیبند کوله اش را م ماهیپر
کنار اتاقک  ي دهیسرپوش نگیدر پارک _موتور رضا یخال يگذرا به جا یگفت؛ نگاه یناسزا م نشیزبیت يچشم ها

  در چشمش فرو رفت. يرانداخت که چون خا _ینگهبان

بلند و  ییشدند و با گام ها فیسرسپردگانش، همانند چهار تفنگ دار رد یگرفت و با همراه واریاز د هیتک فرزاد
  راه گرفتند. ماه،یشمرده سمت پر

 يها به طرز مالل آور هیکرد و ثان یدور کند حرکت م يرو ییآب دهانش را پر سر و صدا قورت داد. زمان گو ماهیپر
  قصد تکان خوردن نداشتند.

کشنده به  يکرد و چون مسخ شده ها در انتظار یحس م شیضربان پر قدرت و تند قلبش را پشت لب ها ماهیپر
به طعمه  ییو گو دیدرخش یشان م يمردمک ها انیم يتر شدن آن ها چشم دوخته بود که برق وحشت آور کینزد
  .کرد یم ییشان خودنما يلب ها يرو يموذ ياند؛ لبخند افتهیمورد نظرشان دست  ي

  و مغز گر گرفته اش را از آن ها منحرف کند. ابدیتا نسترن را ب دیبه اطراف جه یشانیدخترك با پر نگاه

 يرحمانه  یضرب آهنگ ب د؛یشن یاز دانشجوها م يریکث يعده  ياهویحجم انبوه ه انیم ماهیکه پر ییصدا تنها
  شدند. یم کیخاص به او نزد یبود که هر کدام با نگاه ییقامت بلند جوان ها د؛ید یکه م يریقلبش بود و تنها تصو

قصد طرح  شیپ یرا که تا لحظات يو لبخند دندیتاز یدلهره اش م انیاز اندازه کش آمده بودند و م شیها ب هیثان
  را داشتند، چپاول کردند. شیانداختن به لب ها

شکست  یشان چون سربازان فاتح ارتش يریقرار گ قیاشتند که طرد یقدم بر م يبا چنان اطوار دانشیو مر فرزاد
  آمد! ماهیدر نظر پر ریناپذ

چند  يشد؛ هر چهار نفر به فاصله  يسپر ماهیپر يکوتاه و پر تب و تاب برا ي قهیکه چند دق نیبعد از ا سرانجام
  .دندیقدم، مقابل دخترك صف کش
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را صاف کرد و نگاهش را با شهامت به نگاه  شیت و سپس شانه هاکوتاه به تک، تک شان انداخ یابتدا نگاه ماهیپر
  فرزاد دوخت. ي رهیخ

  خانم! ماهیبه، به پر _

 شهیپ یتفاوت یفروخورده بود، ب یکرد، نسبت به لحن پر استهزا فرزاد که حامل خشم یزد و سع یلبش را زبان ماهیپر
  کند.

مرد جوان نسبت به شب گذشته در  يتفاوت فاحش چهره  یصورت فرزاد گشت و با تداع يناغافل رو ماهیپر نگاه
  پخش شد. شیلب ها ينا به هنگام رو يذهنش، لبخند

  از آن ها نبود. يشده بود و اکنون اثر دهیپوش شیبود که تا شب قبل از انبوه ر یبه محل ماهینگاه سرکش پر ریمس

  !؟یکن یاحمق، من رو مسخره م يدختره  _

صورتش  يلبخند رو ياخم به جا ه،یاز ثان يشد و در کسر ماهید سبب تکان خوردن پرفرزا يبرافروخته  ي چهره
  طرح انداخت.

 يشد تا با لجاجت در چشم ها ماهیموجب غضب پر يبه حد دیبار یم تشیکه از شخص يفرزاد و تکبر يزننده  رفتار
  شود. رهیخ _کرد. یم قیتزر یکه ترس را به تار و پود وجود آدم _مرد جوان یوحش

  شرط نبند... ،يجنبه ندار _

نابه  يجوان ها نینکرد تا مقابل ا ینینداشت؛ عقب نش یمیفلبداهه اش ب يکه از عاقبت زبان دراز یدر حال ماهیپر
  جلوه نکند. فیخرد ضع

باز هم  یتون یم ،ينکنه فکر کرد ایزد و ادامه داد:  يشخندیگشته بود؛ ن دیشدن خود ناام ياز متوار گریکه د ماهیپر
  ؟يو قصر دربر یتقلب کن

شده  رهیکه به آن ها خ _از دانشجوها يعده ا انیغرورش نداشت که م میجز ترم يدر آن لحظه مقصود ماهیپر
 چیکه به ه _شدیاند یب  یهم کالم نیکه به عاقبت ا نیفرزاد قرار گرفت و بدون ا یدست خوش خود خواه  _بودند.

  گردنش را برافراشت. _عنوان مورد پسند رضا نبود.
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که درونش غوغا به پا کرده بود به  یشیتوجه به تشو یمشتش فشرد و ب انیم شتریبند کوله اش را ب دخترجوان
  .دیکش یفرزاد زبانه م يکه در چشم ها ستینگر یآتش

  ت برده است!از او را به غار يگهربار راثیم ایبه او زل زده بود که گو يطور فرزاد

 یدر پ شهینبود و هم شیب ییدخترنما ماه،یبار سروش مداخله کرد که به زعم پر نیو ا دییهم سا يدندان رو فرزاد
  اثبات وجود خود بود.

  .رهیحال مون خوش نبود. وگرنه محال بود؛ رضا با اون موتور عهد بوقش بتونه کورس رو دست بگ شبید _

 یو در کمال شگفت ابدیاز نسترن ب ینشان دیگرداند تا شا اطیبار در ح نیچندم يزد و نگاهش را برا يپوزخند ماهیپر
 ایبه آن ها زل زده اند. گو يوافر يحضور داشتند با کنجکاو اطیکه در ح ییاز دانشجوها یمین بأیمتوجه شد که تقر

 نیریدانشکده صورت گرفته، ذهن سا یدرب اصل که مقابل ستانهدو ریغ يگفت و گو نیفرزاد و ا یظاهر ناگهان رییتغ
  کشف کنند. یبتوانند مطلب دیبود تا شا دهیرا به چالش کش

بود را قبل از جان گرفتن، بخشکاند. علت احوال  يریکه در شرف شکل گ يبه عقب برداشت تا مرافعه ا یقدم ماهیپر
 شهیاز جوان ها، ر يتعداد ياریو مسبب ناهوشنبود  دهیپوش یکرد بر کس یم ادیکه سروش با وقاحت از آن  یناخوش

را در برگرفته  ستیپ يآن تمام محوطه  ندیناخوشا يداشت که بو يمشمئزکننده ا یدنینوش ياندازه  یدر مصرف ب
  بود.

  نداشتند! ینیعقب نش تین ایکه گو ستیمقابلش نگر يبه سماجت جوان ها یتیو با نارضا دیچهره درهم کش ماهیپر

غائله را خاتمه  ریخط طیشرا نیدر ا دیبود که امکان داشت، رضا هر لحظه از راه برسد و بهتر د نیدل واپس ا دخترك
  دهد.

ناهنجار شب  یحال و قرمز سروش براق شد که هنوز هم اثرات خوش گذران یب يمکدر در چشم ها يبا خاطر ماهیپر
  کردند. یقبل را حمل م

  کنم؟! کاریخوب چ _

  بهت مدال هم بدم؟! دیاالن با نکنه
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و دهان  دیسبک مغز خودش را جلو کش وانیبار ک نیکرد و ا یشیداد و ا نیاش را چ ینیو ب چاندیلبش را پ سروش
  آشنا مجال عرض اندام را از او گرفت. ییگشود اما صدا

  !؟يبند یشرط م یواسه چ ؛يباخت رو ندار يتو که جنبه  _

 ماهیبرآمدند اما قلب پر طیجلوه دادن شرا يعاد یدر پ يهر کدام به نحو رنگ باخت و یهر چهار نفر به آن ي چهره
رنگ  يقهوه ا زیو نگاهش مات بل ختیفرور نهیخشم در آن کامأل مشهود بود در س يصدا که رگه ها نیا دنیبا شن

  فرزاد شد.

  !گرفت، نگاه کند يو به رضا که در کنارش جا ردیجرأت نداشت؛ سرش را باال بگ یحت ماهیپر

خورد  یشد؛ عاقبت فرزاد تکان يرضا سپر يحضور نامنتظره  ینیکوتاه که با شوك سنگ ي هیاز گذشتن چند ثان بعد
  کرد. یکوتاه و نامربوط يو خنده  دیکش _.دیرس یم شیکه تا سرشانه ها _بلندش يموها انیو دستش را م

  !؟یهم شرط بود که گذاشت نیآخه داداش ا _

که رفته، رفته پر توان تر  _دیخورش يکرد تا از نفوذ پرتوها کیرا بار شیرضا تنگ تر شد و چشم ها يابروها ي گره
  کند. يریروشنش جلوگ يبه چشم ها _شدند. یم

  من... يبه عهده  یانتخاب رو گذاشت _

 شیستا و اقتدارش را دیطرح کش شیلب ها يداشت از لحن محکم رضا، لبخند رو ریهمان طور که سر به ز ماهیپر
  کرد.

توجه به خط و نشان  یاو باز کرد که ب يجدا برا یدخترك را شکار و حساب يشکفته  يچشم، چهره  ياز گوشه  رضا
  ساقط بودند! تیشخص يشد که از نظر رضا از درجه  يهم کالم افراد شیها

  !؟یکه رو حرفت بمون یستیمگه مرد ن _

  .یرو بزن شتیصورت، خودت ر نیکه در ا میو شرط کرد یباخت

  داد. رونیب نهیکه از خشم سرخ شده بود؛ نفسش را پر قدرت از س یدر حال فرزاد

  که من روش حساس هستم. یدونست یم یول _
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  آن ها گران آمد. يبه صورت فرزاد نگاه کردند و عاجز ماندن سر دسته شان برا صالیپر از است وانیو ک نیاسی

  .دندیو همراهانش فورأ خود را کنار کش ستادیفرزاد ا ي نهیبه س نهیگذاشت و س شیپ یقدم رضا

وجود داشت؛ ترس  ییارویرو نیا انیکه م یو تنها تفاوت ستندینگر گرید کیو خشم به  تیمرد جوان با جد دو
  .دیایکرد تا در مقابل رضا کوتاه ب یوادار م شهیبود که فرزاد را هم یمبهم

  .يات شرط نبند یبا ارزش زندگ يزهایسر چ ریبگ ادیپس  _

  در مهار کردن آن داشت. یسع شیو او با فشردن پنجه ها دیلرز یفرو خورده م یجان فرزاد از خشم تمام

آن  ياعتنا به همه  یحرکت برگشت و ب کیفرزاد گرداند و در  یو وحش اهیس يمردمک ها انینگاه سردش را م رضا
  بلندش کشاند. يو او را به دنبال قدم ها دیرا کش ماهیپر يبند کوله  رانهیکه او را تحت نظر داشتند؛ غافلگ ییها

توجه به  یپا تند کرد و ب یبود؛ سمت ساختمان فرهنگ دهیرحمانه به سلطه کش یکه وجودش را ب یتیبا عصبان رضا
رس نگاه  ریاز ت یرا دور زد و وقت اطیح یساختمان کوچک قسمت شمال _که از ترس، نفسش بند آمده بود. _ماهیپر
خورد و چند قدم جلوتر از او دستش را بند  ییتلو تركدر امان ماندند؛ بند کوله اش را به ضرب رها کرد که دخ هیبق
  .فتدیکرد تا ن وارید

  !؟ينداز یاون جا باهاشون کل م يستادیوا _

به  فیکه ک ستادیصاف ا د؛یکوب یاش مشت م نهیس يقاعده بر قفسه  یکه ب یو با قلب دیکش یقینفس عم ماهیپر
  افتاد. نیزم ياز ساعد دستش رو ینرم

 دهیدور آن کش یسرخ ي هیکه خشم سا ندیسبز رضا را بب يمردد سرش را باال آورد و تازه توانست چشم ها ماهیپر
  بود.

  فشرد و آب دهانش را فرو داد. واریتن سخت د يرا رو شیپنجه ها ماهیپر

به  شهیگرفت اما هم یشان در م انیبحث و جدل م یداشته باشد. گاه يرفتار نینداشت که رضا با او همچ سابقه
  شد. یو خنده ختم م یشوخ

  خودش... _
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  پر بغض دخترك تکان داد. يبا شتاب انگشت اشاره اش را باال گرفت و با خشونت مقابل چشم ها رضا

  .يخراب شده اومدو دنبالم تو اون  ی. بار آخرت بود که جفت پا نشستاریو برهان ن لیمن دل يبرا _

پشت سر او  يکرد و به نقطه ا ریینگاه رضا تغ ریرا بهم فشرد و سر تکان داد که همان لحظه مس شیلب ها ماهیپر
  دوخته شد.

  !ختیفرو ر نهیباره قلبش در س کیکه به  دیچرخ يبغض و دلهره با کنجکاو انیم ماهیپر

که به  ینیو خود کم ب ینوسان احساس نیکرد. ا قیزد و حالش را دچار تعل ماهیهولناك به جان پر يگرد باد ییگو
  شد! یگاه قادر به درك آن نم چیبود که ه یحس نیداشت؛ مبهم تر یوجودش را به تالطم وا م نیاسمی دنیهنگام د

  ...اسی _

را به آن ها دوخته  شقیو نگاه دق ستادهیاندك ساختمان ا ي هیسا ریخوش پوش و آراسته ز شهیهمانند هم نیاسمی
  !ابدیرا در یینادر دخترعمه و پسر دا يعلت مجادله  دیبود تا شا

  افتاده است؟! یاتفاق _

دختر هم مدهوش  نیا يخوش آوا يصدا یدخترك گرفت. حت یشیم يزد و نگاهش را از چشم ها یپلک ماهیپر
  کننده بود.

 یتوجه یقدم برداشت و با ب نیاسمیدرنگ سمت  یباز شد و ب یمانده بود، چهره اش اندک مهیکه کالمش ن رضا
  گذشت. ماهیاز کنار پر يآشکار

 گریکدیکه آهسته با  یهم قدم با رضا شد و در حال يکرد و با طناز يجلوه گر نیاسمی کیبار يلب ها يرو لبخند
  را پشت سر گذاشتند. ماهیکردند؛ پر یگفت و گو م

  چشمش را زد! نیاسمیرنگ کنار کفش  یاسی ونیداخت و پاپرا به تکاپو ان ماهیرفتار رضا قلب پر يسرد

  !؟ییدختر... کجا یه _

از ذهنش  نیاسمیرضا را به  ي فتهیو تالش کرد تا نگاه ش دیکش رونینسترن، دخترك مغموم را از قعر چاه ب يصدا
  .دیپر بغض به صورت دوستش پاش يدور کند و لبخند
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  !دم؟یکه من نفهم ياومد یا، نسترن تو ک _

او را از  يرساند و خم شد تا کوله  ماهیداد و با چند قدم کوتاه خودش را به پر وندینسترن را پ يکوچک ابروها یاخم
  بردارد. نیزم يرو

  .يجذاب بود ينایخودت با اون مرغ م زیدر حال کشف وجه تما یکه جنابعال یهمون وقت _

نگاهش کرد  تیاو با عصبان ي دهینسنج ياز حرف ها دهیرنج ماهیکمر راست کرد و پر یطنتیبا لبخند پر از ش نسترن
  .دیکش رونیاو ب يانگشت ها انیرا از م فشیک یآن یو در حرکت

  خوب... لهیخ _

 یجفت يبه قدم ها ختهیگام برداشت که آم ینسترن گوش بدهد و در جهت ي هودهیب يها هینماند تا به توج ماهیپر
  عاشق بود.

  با خنده خودش را به او رساند و دستش را دور گردن او حلقه کرد. نسترن

گرفت؛ ابرو درهم  یکه هر لحظه قوت م یکاست و او کالفه از آفتاب ماهیپر يوزن نسترن از شتاب قدم ها ینیسنگ
ن سوزا ياز نفوذ اشعه ها دیکرم به صورتش بمالد تا شا هیتوانست همانند نسترن چند ال یوقت نم چی. هدیکش

  کند. يریجلوگ دیخورش

  که باالخره به دامش انداخت. دیقدر اطراف رضا پلک نیهست. ا يدختر هم عجب موذ نیا یول _

دانشجوها شده بود و  دیشد يآن فرزاد و رضا بودند؛ منجر به کنجکاو یاصل نانیکه نقش آفر شیپ یقیدقا فضاحت
 ریدخترك تحمل ناپذ يمسئله برا نیشد و ا یم دهیکش ماهیپر يجستجوگرشان هر کجا به دنبال قدم ها يچشم ها

  بود.

 يورود يو سمت پله ها دیکش رونیدست نسترن ب ریشانه اش را از ز يرارادیغ یآشفته و در حرکت يبا خاطر ماهیپر
  پا تند کرد. یفن يدانشکده 

  ؟يکجا بود _

د که بعد از آن خودش را وادار به نپرس یداد، سؤال حیبود اما ترج بینسترن عج يبرا ماهیمشهود پر یدستپاچگ
  کند! یمنت کش
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  .يآب خور _

 سیگاه به سرو یکه نسترن را گاه و ب یساختمان عبور کرد. تنها علت کیاتومات يا شهیپوزخند زد و از در ش ماهیپر
نداشت چرا که هر دم صورتش با آن ها  یچندان ریبود که به ظن او قبل و بعدش توف یشیآرا دیکشاند؛ تجد یم

  شد. یپوشانده م

 یاز دانشجوها سالم و احوالپرس يو با تعداد معدود یسالن را ط لیکه طول نه چندان طو نیدو در سکوت بعد از ا هر
  راه رو رفتند. يکردند؛ سمت کالس انتها يعجوالنه ا

  کاست. شیو از سرعت قدم ها دیپر گرید ییبه سمت و سو ماهیاز آن که به در کالس برسند؛ ذهن پر شیپ

ذهنش را مشغول کرده و نگاه گنگش به  يمسئله ا ایکه گو ستیجانب نسترن چرخاند و به او نگر یرا کم سرش
  دوخته شده بود. نییپا

  ؟يدیفرزاد رو د _

ه با اعمال در مواج شهیکه هم _یژرف يدر گوش نسترن به صدا درآمد و با کنجکاو يفرزاد چون زنگ هشدار نام
  نگاه کرد. ماهیسرش را باال آورد و به پر _فرزاد داشت.

  !خت؟یامضا زده اش رو ر شیر هویشد  یآره. چ _

پر  یگشود؛ نگاه یکه در کالس را م نیا نیاش را صاف کرد و ح نهیرا شکفت و او س ماهیپر يچهره  یکوچک لبخند
  نسترن کرد. يغرور حواله 

  مارمولک کوتاه شد.  نیبا رضا شرط بست. باالخره دم ا _

نگاهش را در کالس گرداند و ناخودآگاه چشم  ماهیهمهمه اوج گرفت و به سالن تاخت. پر يخفه  يبازشدن در صدا با
  کالس شکار کرد. يرا انتها نیاسمیکه رضا و  دینکش یآشنا برآمد و طول کی بیدر تعق شیها

اغواگرانه مشغول حرف زدن  یبود و او با حالت دهیخز رونیاش به ب یکروات ياز مقنعه  یندکا نیاسمی ییحنا يموها
  با رضا بود.

اصأل قصد کوتاه آمدن ندارد. نگاه مغموم  ایکه گو افتیبه آن دو نگاه کرد و از رفتار سرد رضا در وسانهیمأ ماهیپر
 نیکم نداشت و هم تیاز لحاظ ظاهر و شخص يزیچ نیاسمیماند.  نیاسمینرم دست  يحرکت ها يدخترك رو
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با  يکشاند و از همه مهم تر خانواده  یدانشگاه را به دنبال خود م يبود که چشم اکثر پسرها يبارز تیخصوص
  داشت! ياصالت و آبرومند

  اواسط کالس رفت. یخال يها یگذاشت و سمت صندل شیماالمال از اندوه قدم پ یبا قلب ماهیپر

گوش سپرده بود و  نیاسمی يقائم کرده در سکوت و با دقت به حرف ها یصندل يرا رو شیآرنج ها که یدر حال رضا
  داد. یسر تکان م شیگفته ها دییدر تأ یگاه

 ماهیتلخ بود که قلب پر ينظر به حد کیاز او عبور کند و همان  يموجب شد تا نگاه رضا لحظه ا ماهیشدن پر کینزد
 يو خودش را رو افتیکالس  ییابتدا فیدر رد یجهت داد و صندل رییقهر گونه تغ یبه تکاپو افتاد و با بغض و حالت

  آن رها کرد.

او شگفت زده شد. حالش  ریبه ثمر برساند از رفتار متغ ماهیپر يکه در سدد بود تا خواسته اش را به واسطه  نسترن
پرد تا کمتر عذاب بکشد  یشاخه و آن شاخه م نیآزرد به ا یکه روحش را م يزیفرار از چ يبود که برا یانسان هیشب

که عضله  يموضوع از فشار نیکرد و ا یداد م یچهره اش ب يفشرد به وضوح در اجزا یرا م ماهیکه قلب پر یاما رنج
  بود. انیکامال ع دند،یکش یحفظ لبخندش م يصورتش برا يها

 يو به تخته  نهیکوبد و با حرص دست به س یم یصندل یچوب يدسته  يرو داغان، کوله اش را یبا اعصاب ماهیپر
  شود. یم رهیهوشمند مقابل خ

 یاحساس م ماهیبه او کند و پر نیاسمیمقابل  یاحترام یب نیدوست نداشت که رضا کوچک تر یعنوان چیه تحت
  رضا موجب خدشه دار شدن غرورش شده است. زیکرد که رفتار خشونت آم

  !ماه؟یپر _

بود که دخترك را از  ینجات قیچون غر _.دیدانشجوها به گوشش رس ياهویه انیم یکه به آهستگ _نسترن يصدا
  افکارش بازداشت. يایفرورفتن در در شتریب

  شه؟ ینم گهید یعنی _

 یکه سع ییو صدا ضیچرخاند و با غ یسرش را کم ،یرا برهم فشرد و بعد از مکث کوتاه شیبا حرص پلک ها ماهیپر
  نرسد؛ لب باز کرد. نیریآرام باشد تا به گوش سا تینها یکرد؛ ب یم
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  پسر برات قشنگ هست؟! نیا یفهممت. آخه چ یواقعأ نم _

  هم بلد هست؟ يا گهیجز نوکر فرزاد بودن، کار د ونیقل ین نیمگه ا اصال

که جز  ماهیپر زیآم نیتوه يحالت نسترن شد. حرف ها یب يموجب جمع شدن ابروها ماه،یتند و سخت پر لحن
  رو برگرداند. ماهیمکدر از پر يو با خاطر امدینداشتند به مذاق نسترن خوش ن يگریمخاطب د نیاسی

ماند. به ظن او دل  ینم یاز نسترن باق ییدل جو يبرا ییمشوش و پراکنده بودند که جا يبه قدر ماهیپر افکار
که در بطن آن  یمعضل يبرا دیبا تیخنده ها يبود که به همراه قهقهه  یخنده دار و تلخ ينسترن چون کمد یباختگ

 گریکه د یزمان _نیاسیبه  دالوصفشیزا ياز عالقه  کبارهی. از ابتدا هم که نسترن یختیر یداشت؛ اشک م انیجر
ه عکس پرده برداشت؛ دخترك چنان شوکه شد که جز خند ماهیمقابل پر _گنجاندن آن در قلبش را نداشت. ییتوانا

 ماهیپر افت؛ی یم یطرفه فزون کیعشق  نیا يچند ماه که هر روز گرما نیو در تمام طول ا امدیاز او برن يگریالعمل د
کرد اما  یاز آن بود را پنهان م ییکه مرد جوان جز یو گروه نیاسیاش با نسترن تنفرش از  یدوست دوامبه خاطر 
  بود. ینشدنکه نسترن به آن اصرار داشت به واقع  يمسئله ا

فرزاد که  يکرد اما چهره  تیباز کالس هدا يداد و نگاهش را سمت پنجره  رونیب نهینفسش را به شدت از س ماهیپر
مضاعف  یبا حرص ماهیپر _در همان نقطه نشسته بودند. نیاسیچرا که با  _کرد ییدر قاب نسبتأ بزرگ آن خودنما

حرکت استاد لطافت وارد  نیو متعاقب ا دیاش را با شتاب کش يخاکستر یبرزنت يکوله  پیسرش را چرخاند و ز
  رفت و دانشجوها به احترامش برخواستند. دیمخصوص اسات یچوب گاهیسمت جا میکالس شد و مستق

به  ینگاه کوتاه یچشم رینشست؛ ز یاز بچه ها دوباره م يعده ا يها یتوجه به مزه پران یکه ب نیا نیح ماهیپر
که  يجد يحرف ها ایحضور استاد در کالس نشد. گو يمتوجه  یدر فکر فرو رفته بود و حت قأینسترن انداخت که عم

 یم گرید يرضا دل سرد کرد و به دنبال چاره ا ياریبه او زد به طور کل او را از  يبعد از مدت ها خوددار ماهیپر
  گشت.

محض بود که او  یوانگید ماهیآن قرار داد. به نظر پر يو رو دیکش رونیب فیرا از ک کیکتاب پر حجم آکوست ماهیپر
بگذارد و از او بخواهد که شماره اش را به دخترك برساند و از  نیاسینسترن به  یپنهان يعالقه  انیرضا را در جر

 شیکند اما برا قهیآمد در کمک به او مضا یماه دلش نمیبود که پر ریتنها و گوشه گ ينسترن به قدر گریطرف د
  .ردیآن دو نفر شکل بگ انیم يار بود که قبول کند؛ رابطه ادشو
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شان  يبرا یکه عشق و عاشق ردیقرار بگ نیاسیامثال  ییآدم ها زیبود که دستاو فینظر او روح پاك نسترن ح به
  نداشت. یمفهوم چیه

صاف کاغذ، ذهنش را هم  يتالشش را کرد که به همراه خط ها تیهدف ورق زد و نها یکتاب را باز کرد و ب ماهیپر
رضا را  يدل خور اسیها را تکرار کرد تا مجبور نباشد مق اسیجهت کند و آن قدر با خودش اندازه ها و مق کی

  به مغزش هجوم آورده بود. يا انهیچون مور ادشیبسنجد که 

 قیعا یه از چگونگاستاد سپرد ک حاتیسپرد و گوش به توض یبه فراموش یمدت کوتاه يقرابت نسترن را برا ماهیپر
  کرد. یاضافه صحبت م يساختمان به منظور کاهش صداها یداخل يفضا يبند

کرد و او  یهم از استاد نداشتند؛ هر دم فکرش را منحرف م يدخترها و پسرها که چندان حرف شنو يو صداها سر
در عالم ساختمان  يکرد و به قدرمطالب کتاب تمرکز  يانداخت اما با سماجت بر رو یفرزاد م يرفتار زننده  ادیرا به 

  را احساس نکرد. انحل شد که گذر زم کیمدرن و کالس يایدن نیب ونیو دکوراس

  

  

  

  چهارم فصل

  

ساعت پشت سر گذاشته بود؛ قدم  نیکه تا به ا يرا گذراند و خسته از روز بد ییو ماتم زده سرباال زانیآو یصورت با
شد؛ نسترن در  یآخر که از دانشگاه خارج م يکرد. تا لحظه ها تیخودشان هدا يرمقش را سمت کوچه  یب يها

مالحضه اش مالمت  یخودش را به خاطر رفتار ب ارهاب ماهیکرد. پر یبه او نم یخودش بود و اصأل توجه يحال و هوا
 دیابرود. ش شیهست پ لیامر مداخله نکند و اجازه دهد تا نسترن هر طور که ما نیدر ا گریکرد و قسم خورد که د
به خاطر  ماهیپر دیبود. شا گرید ينسترن به گونه ا دیمسئله از د نیپنداشت؛ بد نبود و ا یهم اوضاع آن طور که م

کرد. بهتر بود که با جبهه  یرا قضاوت م نیاسیگونه  نیداشت ا انشیکه از فرزاد و اطراف يندیناخوشا ي نهیمز شیپ
 میتصم ماهی. پرردیگذاشت که افکار او را بپذ یو او را تحت فشار نم ختیر یذهن نسترن را بهم نم شیها يریگ
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را  ینگردد و فشار مضاعف یاو دچار دوگانگ تانکند  ییاز فرزاد هم مقابل نسترن بدگو یحت گریگرفت که اصأل د
  متحمل نشود.

 يباال عیوسرا به آسمان دوخت. سقف  رشیو نگاه دل گ دیکش قیعم یآه یدرون يحوصله از کش مکش ها یب
در آسمان  شیپ یکه تا ساعت دیخورش ينداشت. به جا يهم نوا با دخترك شده بود و حال مساعد ایسرش هم گو

از آن چه که بود؛ گرفته تر جلوه  ابودند و غروب ر يرو شیابر در حال پ ي رهیت يتوده ها نکیکرد ا یم یحکم ران
  دادند. یم

که با  ستیو به بچه ها نگر ستادیکوچه برسد؛ ا چیاز آن که به پ شینشست و پ ماهیصورت پر يرو یکوچک لبخند
 یم _کرده بودند. هیدو ال گر،ید یکه با پاره کردن توپ _یکیو نخ نما شده شان دنبال توپ پالست زهییپا يلباس ها

  .دندیدو

  که حواست به دروازه باشه؟! نیا يجا یزن یمحمد، چرا داد م يآها _

شد و منتظر  رهیخ _کوچه شان سکونت داشتند. يکه انتها بهیط يپسر هفت ساله  _مدبه مح طنتیبا ش ماهیپر
  عکس العملش ماند.

که  _آشکار یبازداشت و با شوق شیها یگرفت و او را از کنترل هم گروه يتمرکز محمد را از باز ماهیبلند پر يصدا
  ...ستنیکردن، بلد ن يها هم که باز نیکنه. ا یزد: خاله االن مامانم صدام م ادیفر _بود. ماهیپر داریاز د یناش

دو آجر عبور کرد که  نیب يمحمد به اتمام برسد؛ توپ به سرعت از کنارش گذشت و از فضا ي هیکه گال نیاز ا قبل
  ماند. يبعنوان دروازه در نظر گرفته شده بود و پسرك مبهوت برجا

  به سرزنش او کردند. محمد شروع يها یمیمقابل بلند شد و هم ت میت يشاد ادیفر

  در رفت و آمد بود؛ دخترك را به خنده انداخت. ماهیتوپ و پر انینگاه محمد که م يعاجزانه  حالت

خنده  يرا برهم فشرد تا صدا شیاز اندازه چاق بود و لب ها شیمحمد انداخت که ب کلیبه ه یینگاه سر تا پا ماهیپر
  اش باال نرود.

  نداره... بیخوب حاال ع _

  بچه ها گرداند که توجه شان به او جلب شده بود. نینگاهش را ب ماهیپر
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  .ادی یخونه هاتون االن بارون م نیبر _

و محمد  ستادیا یمطلب يادآوریبه عقب برداشت تا برود اما با  یگام ماهیبا سر و صدا از کنارشان گذشت و پر يموتور
  دوستانش بود. هیرا صدا کرد که در حال توج

  کارت دارم. ایمحمد ب _

پر  ییقدم برداشت و با چشم ها ماهیپسرها بود؛ سمت پر يوقفه  یاز سرزنش ب یکه ناش زانیآو ییبا لب ها محمد
  آب به او زل زد.

  را خارج کرد و مقابل محمد گرفت. نیکوچک کنار آن، پاك کن طرح ماش بیو از ج دیکوله اش را جلو کش ماهیپر

  اد؟ی. خوشت مدمشیشدم که د یرد م ریاشتم از بغل لوازم التحرکردم. د يرو ادهیکم پ هیامروز  _

 یبرق زد و با خوشحال شیمورد عالقه اش را داشت؛ چشم ها ياز کارتون ها یکیپاك کن که نقش  دنیبا د پسرك
  .دیکش رونیب ماهیپر يانگشت ها انیدست دراز کرد و آن را از م

  ها. یش یچاق م ي. باز هم داريبه بابات بگو، کمتر گوشت بده بخور _

  کرد. یشد که مؤاخذه گرانه نگاهش م رهیخ ماهیمحمد شل شد و مردد به پر يها دست

  گه به خاله ات بگو اول به فکر خودش باشه. یم _

حرف شرم  نیچن کیگشاد شدند و به محمد که هم چنان به او زل زده بود، نگاه کرد. گفتن  یبه آن ماهیپر يها چشم
  گران آمد. شیبرا بهیغر يزبان مرد از يآور

  .ردیرا بگ ییها ییگزاف گو نیهمچ يکرد تا جلو یاضافه وزنش م يبرا یاساس يفکر دیبا

 یفشرد تا حرف یهم م يرا رو شیکه لب ها یو در حال دیخط و نشان کش _قصاب محله _اکبر يدر دل برا ماهیپر
  نشود؛ سرش را تکان داد و از کنار محمد عبور کرد یکس یروز موجب ناراحت کیبار در  نیچندم ينزند و برا

توجه به او  یکه ب _سال انیبه دو مرد م يکه از درون به جوش و خروش افتاده بود؛ چشم غره ا یدر حال ماهیپر
 ماهیافکار پر یکوتاه چنان موجب آشفتگ ي هیچند ثان نیرفت. حرف ناپسند اکبر در هم _مشغول گفت و گو بودند.

  پوش به مغزش هجوم آوردند. اهیس يلشگرکرد که چون  يناخواسته و تهوع آور ینیرا دچار بدب شد که او
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با  _هم جوار با آن ها يکوچه  ياز جوان ها یکی _هم چنان سرگرم کلنجار رفتن با خودش بود که کامران ماهیپر
  کوتاه از کنارش گذشت. یسالم

بود و نگاهش گنگ در  يمسئله ا ریذهن مرد جوان درگ ایزد و دهان باز کرد تا پاسخش را دهد اما گو یکوچک لبخند
  !دیچرخ یاطراف م

تا به  ماهیمحله شان بود که سرگرم کار خود بود و پر ياز پشت او را برانداز کرد. کامران جز معدود جوان ها ماهیپر
  کند. جادیامزاحمت  یکس يبود که برا دهیو نشن دهیحال ند

به داخل کوچه انداخت و  یبیو عج یجا به جا کرد و نگاه طوالن یکه در دست داشت را کم یسنگک ينان ها کامران
  مردد گذر کرد! _باشد. دهیخواست، نرس یبه آن چه م ایگو _بعد از چند لحظه درنگ

 يداریخر یکه به تازگ _لیاز اتومب که قصد خروج دیسرش را برگرداند؛ پرهام را د ینگاه از او گرفت و وقت ماهیپر
  را داشت. _کرده بود.

  شد. انینما شیلب ها يرو یو لبخند پهن دندیاز وجود دخترك پر کش یها به آن غصه

که از  یجانیسپرد و بند کوله اش را محکم گرفت و با ه يزییاندوه را به دست سوز باد پا يگرفته  يابرها ماهیپر
  زد. ادیو در همان حال نامش را فر دیبود؛ سمت او دو دهیپرهام در وجودش دم ينامنتظره  دارید

  پرهام! _

رنگ خانه شان قرار داد و  یکنار در کوچک آب _که از صندوق عقب خارج کرده بود. _را دیخر يها لونینا پرهام
از زن  يو نگاه مکدر عده ا دیدو یشلوغ م يدر کوچه  یالیخ یسوق داد که با ب یمتعجب نگاهش را به طرف دخترک

  کشاند. یرا به دنبال خود م هیهمسا يها

 يتنفسش را منظم کند اما با ضربه  تمیکرد و خم شد تا ر شیرا بند زانوها شیدست ها د؛یبه پرهام رس یوقت ماهیپر
که از حدقه درآمده بودند با  ییاش ماند و با چشم ها نهیتوان بر کمرش اصابت کرد؛ نفس در س نیکه با آخر یسخت

  شد! رهیدرد قد راست کرد و مبهوت به پرهام خ

پرآب دخترك موجب رها  يکوتاه، دهان باز و چشم ها یلبخند زد و سرش را با تأسف تکان داد و بعد از مکث پرهام
  گذاشت. شیگونه اش را به نما يشدن خنده اش شد و چال ها



  سیتم

 
64 

 

  ره. یببند االن مگس توش م _

زده  رتیگلگون و ح یکه با صورت ستینگر ماهیبه پر حیکه در دست داشت باال گرفت و با تفر يکتاب قطور پرهام
  او بود. ي رهیخ

  به اطراف انداخت. یکرد؛ خنده اش را کنترل کند، نگاه کوتاه یم یکه سع یدر حال پرهام

  نفس بکش. _

که با  دیکش یرا م یدستورالعمل نیانتظار همچ ایبود گو ستادهیباره از حرکت ا کیکه به  ماهیپر یتنفس دستگاه
  گرفت. _داشت. انیکه جر يریدل پذ ياز هوا_ قیعم یفرمان پرهام از شوك خارج شد و دم

به پرهام نگاه کرد که با افتخار  یینشاند و با ترش رو یشانیبر پ یکه بر خود مسلط شد؛ اخم بزرگ هیاز چند ثان بعد
  .ستینگر یداد و هم چنان با لبخند به او م یتاب م شیکتاب را مقابل چشم ها

  !؟يذار یهم م شیکه آلت قتاله ات رو در مله عام به نما يشاهکار کرد _

  هست؟! فیخانم چه قدر ظر هیکمر  یفهم یهنوز نم یول يهم شد مهندس

  اد.افت نییکتاب پا یو دستش سست شد و با همراه دیخورد و لبخند از چهره اش پرکش کهی پرهام

  حاصل کند! نانیبودن گفته اش، اطم يتا از جد ستینگر ماهیغضب آلود پر يبه چهره  ریجوان متح مرد

 داریکه از د _را اقشیکرد؛ اشت یم یکه سع یداد و دخترك در حال نیرا تسک ماهیغضب پر یپرهام، اندک یسردرگم
او  يبه سر تا پا یبه پرهام رفت و نگاه ينه چندان جد يبروز ندهد؛ چشم غره ا _شده بود. یاو بر وجودش مستول

  انداخت.

 يداشت و شانه ها یرنگ پرهام را برانداز کرد که به شدت با پوست برنزه اش هم خوان یکت و شلوار طوس ماهیپر
  داد. یمردانه اش م يبه چهره  یگرفت و ابهت خاص یم يشتریب يپهنش در آن جلوه 

  شد. رهیو براق پرهام خ یمشک ير هوا تاب داد و به مردمک هاد طنتیرا با ش شیاز دست ها یکی ماهیپر

  !یرس یبه خودت م یکه حساب نمیب یجوجه مهندس، م _

  سمت در خانه برداشت. یخودش را کج کرد و در همان حال قدم یاز رفتارش بود؛ کم یکه جزئ یتیبا جد پرهام
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  هستم. یشرکت بزرگ مهندس هیمعاون  یناسالمت _

او را از قالب آقامنشانه اش خارج  یرا برآن داشت تا اندک ماهیبود؛ پر یمثال زدن یبا آرامش ختهیپرهام که آم رفتار
  کرد. یتاختن دخترك تنگ م يرا برا دانیکند که گاهأ م

که او را  دیبگو يزینشست و دهان گشود تا چ شیکنج لب ها يموذ يرا باال انداخت و لبخند شیابروها ماهیپر
 کیموتور رضا و نزد يآشنا ياما همان لحظه صدا ردیکه خورده بود را بگ يناعادالنه ا يند و انتقام ضربه ک یعصب

  شدنش از پشت، جلو دارش شد.

زدند  یحجاب به او چشم دوخته بودند و پچ، پچ وار حرف م يکه از پشت پرده  یینگاه کنجکاو خاله زنک ها ماهیپر
شد که کتاب را به دست  رهیتوجه به آن ها به پرهام خ یو ب ستادیمحکم ا شیگرفت و سر جا دیرا عامدانه ند

  کتش خارج نمود. بیرا از ج اطیح دیانتقال داد و کل گرشید

رنگ را در  اهیکوچک س چییآن ها متوقف کرد و سو ستادنینگذشت که رضا، موتورش را به موازات محل ا يزیچ
  را ساکت کرد. شیپا ریزمخت دو چرخ ز يقفل چرخاند و صدا

بلند سمت او برداشت  یرا در قفل رها کرد و مشتاقانه گام دیکل د؛یرضا را د یبا شتاب سرش را برگرداند و وقت پرهام
  کوباند! ماهیپر ي نهیدر س بأیو در همان حال کتاب را تقر

بود که در  يز دردا یدرهم که ناش يمحکم گرفت و با چهره ا شیدست ها انیکتاب را م یجوان با دستپاچگ دختر
  بود. ستادهیپرهام کرد که پشت به او ا يبزرگ حواله  یخم شد و اخم یاندک د؛یچیاش پ نهیس

  .دندیشان را بهم کوب يشان شانه ها نهیریآمده بود؛ گذاشت و به رسم د شیدست رضا که پ انیدستش را م پرهام

  ؟يچطور قیرف _

آن را رها و موتور  هیرا دور دست پرهام محکم تر کرد و بعد از چند ثان شیبا لبخند سرش را تکان داد و پنجه ها رضا
  جک استوار کرد. يرا رو

رضا بر او روا داشته بود؛ لب  رمنصفانهیبود که به ظن او غ يمهر یآکنده از اندوه که مسبب آن ب یبا قلب ماهیپر
 یگرفته شدنش بکاهد که با ب دهیناد نینگهدف در اطراف چرخاند تا از حجم س یرا برهم فشرد و نگاهش را ب شیها

  فشرد. یقلبش را م یرحم
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چشم  ياش از گوشه  يکه با تمام خوددار _انداخت ماهیگذرا به پر یکه نگاه نیچرخاند و بعد از ا یفرمان را کم رضا
  .ستادیا پرهام بر او عارض شده بود، مقابل او دنیآشکار که از د یشد و با شوق ادهیپ _او را تحت نظر داشت.

  خوبم داداش. چه خبر؟ _

آمد و  یبه حساب م لیتحص يدر ادامه  ماهیمشوق رضا و پر نیاز آن ها بزرگ تر بود و بزرگ تر یچند سال پرهام
 _.دندیرا برگز ياز پرهام، معمار يرویکه با پ _شان یانتخاب يمساعدت را به آن ها رساند تا در رشته  نیشتریب

  موفق باشند.

محال است از  ماهیادعا کرد، پر ریکه گوهر با تمسخر  و تحق یبود و زمان دواریاش ام یشغل ي ندهیبه آ شهیهم پرهام
امر  نیکرد و اذعان داشت که پشتکار دخترك در ا بیاساسش را تکذ یب ي هیپرهام مصمم نظر د؛یآن برآ يعهده 

  شد. هممثمر ثمر باشد و به واقع که همان گونه  اریتواند بس یم

رشته  نیو باالخص ا لیکه به تحص ياز اندازه ا شیب يپرهام صحه گذاشت و با عالقه  يبر صدق گفته ها اهمیپر
چند سال  نیپرهام که در هم ریچشم گ تیموفق يها باشد و با مشاهده  نیاز بهتر یکیداشت؛ توانست در دانشکده 

  شد. یکوتاه حاصل گشته بود؛ عزمش جزم تر م

شهر  ينقطه  نینسبتأ بزرگ در بهتر یکه در کارش داشت؛ توانست آپارتمان یتیحائز اهم شرفتیبا پ پرهام
از  يادگارینشدن مهناز به ترك خانه اش بود که  یداد؛ راض یکه آزارش م يتنها نکته ا انیم نیکند و در ا يداریخر

  شد. یهمسر مرحومش محسوب م

  آره؟ گهید دیکن یترم تموم م نیا _

 نیکردنش شد و ا زیمقنعه سرگرم تم يبرداشت و با گوشه  شیرا از چشم ها نکیبغل زد و ع ریز کتاب را ماهیپر
 شیگشته بود، برا داریهم که به وضوح پد شیچشم ها ينمود. گود يگونه از وارد شدن به صحبت آن ها خود دار

  نداشت. یچندان تیاهم

  کنه. یم یکم داره بدقلق هینامه  انیخدا آره. پا دیبه ام _

کرد  قیاو را تشو شیبهم فشرد و با چشم ها نانیرا با اطم شیرضا گذاشت و پلک ها يشانه  يدستش را رو پرهام
 شیکه در کارها یشگیهم یبا همان سرسخت _مانده بود را تیرا که تا موفق يریندهد و اندك مس يدیکه تن به ناام

  .دیمایبپ _.دید یم
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  که هستم. یدون یم ،یخواستهم  یشه. نگران نباش. کمک یحل م _

  گذراند.  ماهیسرش را تکان داد و نگاهش را به طور نامحسوس از پر یبا قدرشناس رضا

موجب رنجش آن دو نفر از  يرضا و او بهم به پرهام فهماند که مسئله ا یپنهان يدختر و نگاه ها يسابقه  یب سکوت
  رساند. یحدسش م نیقیدخترك النه کرده بود؛ او را به  يکه آشکارا در چشم ها یهم شده است و بغض

  ؟یبمون ياومد _

  کرد. یم زیعز شیتو رو پ یدل تنگ یخانم اون دفعه کل حاج

صورت اصالح کرده  يدر گلو کرد و ذهنش را از مکاشفه در احوال آن ها منحرف کرد و دستش را رو يخنده ا پرهام
  .دیاش کش

 نه؛یبار هم که به زور بردم تا حداقل اون جا رو بب هی. ادیمن ب يکنه، خونه  یل نمهستم. اون که قبو ششیامشب پ _
  که برش گردونم. ستادیپا وا هیبلکه دلش رضا بده، سرشب چادر سر کرد و 

آن ها بود  يکه تمام حواسش به مکالمه  ماهیمسئله سراغ داشت، لبخند زد و پر نیکه از مهناز در ا یبه سماجت رضا
  .دیکه در دستش بود، باال پر ینکیبا همان ع _پرهام بود. يگفته ها ریکه تأث _یناگهان یدر حرکت

  شه. یخوشحال م یلیخ زی. عزنیایما ب شیآخ جون. پ _

 یدخترك، پوف ي دانهیق یب يکه کالفه از حرکت ها ستیبه رضا نگر یچشم ریبه او زد و ز یلبخند پرسپاس پرهام
  کرد و رو برگرداند.

  هست. ینظر حاج خانم چ نمیبب _

 دیشدند و نگاه ملتمسش را به پرهام دوخت تا شا زانیآو شیباره فروکش کرد و لب ها کیبه  ماهیپر اقیاشت تمام
  ترفندش اثر گذار باشد.

  خودت رو مظلوم نکن. يطور نیکاه. ا ریخوب آب ز یلیخ _

  پرهام کرد. يحواله  روزمندانهیپ یرداند؛ نگاهگ یرا به محل خود بازم نکیکه ع یزد و در حال یلبخند پهن ماهیپر

  هست. سیاستقالل و پرسپول يامشب باز _
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 يها يجوالن شلوغ کار يبرا عیوس يشگفت زده نگاهش را از او گرفت و به رضا داد که سکوتش دامنه ا پرهام
  شده بود. ایر یدخترك ب

  گه؟! یراست م _

 يخودش را درك کرده بود؛ خجل از سبک باز تیدوخت و دخترك که تازه موقع ماهیرا به پر زشیبار نگاه ت نیا رضا
  دوخت. نیقابل کنترلش نگاهش را به زم ریغ يها

  .می. منتظرتون هستنیایآره. حتمأ ب _

 کی چیبود که ه يزیتنها چ تختیپا زیانگ جانیه یحضور خودشان را اعالم کرد چرا که درب تیبار با قاطع نیا پرهام
  شان هم نامساعد بود! نیاگر جو ب یاز آن نبودند حت یچشم پوش قادر به

زد را از مرد جوان  یموج م ماهیرضا و پر انیکه م یعلت ناراحت ش،یچشم ها يبا اشاره  یهنگام خداحافظ پرهام
که در طول  یرفع خستگ يشد و او تنها سرش را باال انداخت و به طور موقت از هم جدا شدند و هر کدام برا ایجو

  .رفتندگ شیشان را در پ يروز بر آن ها عارض شده بود؛ راه خانه ها

  به پرهام انداخت؛ کتاب را به او بازگرداند و در جوار رضا به حرکت درآمد. يزیکه نگاه تشکر آم نیبعد از ا ماهیپر

به  شیبن بست برا يه کوچ نیا يآدم ها یمقابلش بود که سنگ دل یبیغر ایدن کیو  ماهیکه پر ییزمان ها آن
که بزرگ و کوچک با جهالت آن  اوردیدخترك را تاب ن يمظلومانه  يارمغان آورده بودند؛ تنها پرهام دلش اشک ها

داد که دهان شان  یمحکم جواب شان را م يورکردند و بعد از رضا او بود که ط یم يمعصومش جار يرا از چشم ها
سردشان، حداقل  يچشم ها شیکرد و تا به امروز جز ن یم تیهمان هم کفا ماهیپر يبسته بماند و برا شهیهم يبرا

و چون  ردیقرار بگ رمنصفانهیغ يمورد مؤاخذه ا یمیتیکه به جرم نداشتن پدر و مادر و  دیجنب یزبان سرخ شان نم
  او برخورد شود! اطاعون زده ها ب

تحمل  شیآهن پاره را با دست ها ینیسنگکه  _آن طرف موتور يداشت تا شخص خسته  یآهسته قدم برم ماهیپر
  .ردینفس بگ یکم _کرد. یم

کمک  يآن را نداشت تا ذره ا ییشد که توانا یزار م یاز خودش ب دید یرمق م یگونه خسته و ب نیرضا را ا هرگاه
 یوقت در مطب پزشک خانم مهین يو مساعدت نسترن کار انهیفراوان و مخف ریبار هم که با تداب کیحالش باشد. 

را به طور کل از کار کردن منصرف نمود با او  ماهیبه پا کرد که پر ییبرد و چنان بلوا هیبه قض یپ یرکیرضا با ز افت؛ی
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مانع رفتن  یکند و حت یتر برخورد م يبزند؛ جد یاقدامات نیخودسرانه دست به چن گریاتمام حجت کرد که اگر بار د
  !شود یاو به دانشگاه م

کوتاه آمدن به  نیکرد و موضوع را ادامه نداد اما ا ینیدوستش داشت؛ عقب نش تینها یکه ب یبه خاطر درس ماهیپر
رفت و بن  یدر قلب دخترك فرو م زیت یغیاو چون ت يکه ظاهر خسته  یصحه بر اوامر رضا نبود مادام يمنزله 

  زد. یاحساسش را آتش م

 ي قهیشد؛ سرش را در  یزمستان مجبور م يطاقت فرسا يوان در سرماکه مرد ج یزمان د،یکش یزجر م ماهیپر
 یها هرگز از تالش دست نم یسخت نیهوا مصون بماند و با وجود تمام ا يرحمانه  یکاپشن فرو ببرد تا از سوز ب

  کند. ازین یب یزندگ حتاجیخانه را از ما یداد تا اهال یآمد، انجام م یم شیکه پ يو هر کار دیکش

صدا از رضا جدا شد و از پشت ساختمان  یو او ب دندیافکار گزنده اش به خانه رس يبلبشو انیدر م یچه زمان دینفهم
  سر در آورد. یسنگ

به عقب پرت شد و به  یشد و او با شک چند قدم دهیبه خود آمد که بند کوله اش ناگهان کش یتنها زمان دخترك
  سرعت برگشت.

از دخترك نگاهش  یبه انتظار واکنش ایکه مقتدرانه چشم به او دوخته بود و گو ستیبه رضا نگر یبهت و سردرگم با
  گرداند. یاش م دهیرنگ پر يمایرا در س

 يهوا جلوه  یکیشد که تار رهیسبز مقابلش خ يگذاشت و او با بغض به چشم ها يناسازگار يبنا ماهیقلب پر ضربان
  بود. دهیبه آن ها بخش يباتریز

بود که  ماهیامان قلب پر یب يتپش ها ياهویحاضر، ه يمرد جوان و دخترك تاخت و تنها صدا انیسکوت م يقدر
  گذاشته بود. شیبه نما شیزالل چشم ها ي شهیرا به صورت مکتوب از پس ش شیها هیگال

  مسجل از احساس نابش بود به زانو درآمد و دستش پس رفت. يشفاف نگاه دخترك که سند يدر چشمه  رضا

  نشود. نیزم يجاذبه  میهوا با ساعدش آن را مهار کرد تا تسل یرها شد و دخترك ب ماهیپر ي کوله بند

  !؟يمن هستم، تنها برگرد یبهت اجازه داد وقت یک _
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هجوم  شیو بغض به گلو دیکش ریباره ت کیبه  ماهیکرد که قلب پر انیکالمش را چنان قاطعانه و بدون انعطاف ب رضا
  آورد.

  نبرد که تا چه حد محتاج نرمش اوست! ینگاهش را پنهان کرد تا رضا پ يشد و تمنا ریبه ز سر

  .ریسرت رو باال بگ _

  او زل زد. يکوتاه سرش را باال آورد و نامطمئن به چشم ها یبا مکث ماهیپر

سخت احساسش را  يپر آب و دل خور دخترك موجب شد تا رضا از موضعش خارج شود و پوسته  يها چشم
  .بشکافد

  زنه، آره؟ یهات، من رو گول نم ییمظلوم نما نیکه ا یدون یم _

  داد. یدلش را تسل یبزرگ تر شد و نرمش ملموس لحن رضا اندک ماهیپر بغض

  کج شد. یرضا، سرش را تکان داد و لب مرد جوان اندک يپشتوانه  یب يادعا دییدر تأ ماهیپر

  کنه؟ ینم جادیا تتیماه رییتو تغ یچندان ریملوست توف ي افهیق نیهم که ا یدون یم _

  برد. یدخترك لذت م یجیشد که مفرحانه از گ رهیبه مرد مقابلش خ یگشاد شدند و با گنگ یبه آن ماهیپر يها چشم

  شه. یتونه باشه که کشفش به نام من ثبت م یم يملوس هم موجود ناشناخته ا يپاندا _

که  نیکرده، خارج از تحمل دخترك بود اما هم دایپ تیبه شدت به آن حساس ماهیکه پر یوانیچه آوردن نام ح گر
  تأمل داشت. يانداخته، برآمده بود، جا هیشان سا انیکه م یقیعم يرضا در صدد رفع دل خور

 نیدل نش يسرش قرار داشت و با نوا يدرخت باال يشاخه  يزد که طنازانه رو یهمچو رقص تک برگ يلبخند ماهیپر
  داشت. انیکرد که در اطراف شان جر یم یراههم یمینس

به عقب راند و همت کرد تا  _بودند. دهیاش لم یشانیپ يکه رو _را ماهیپر يدستش را جلو برد و چند تار مو رضا
  .ندازدیب يا رمنتظرهیغ يآن ها فاصله  نیرا جبران کند که هوس نکند ب رمعمولیکدورت غ

  رفتم... یقدر تند م نیا دینبا _
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  شد. رهیمهربان مقابلش خ يبه سرعت سرش را تکان داد و به مردمک ها ماهیپر

  حواسم رو جمع کنم. شتریب دیحق با تو هست. با _

  زدود! یرا از ذهنش م ییایخولیکرد و افکار مال یرا درك کرد؛ دل رضا را آرام م طیشرا ماهیکه پر نیا

شد که  ینم یلیگذاشت اما دل یتعصب رضا فراتر م ينوعه مم يپا را از منطقه  ییبا سر به هوا یچه دخترك گاه گر
  .ردیبگ دهیکرد؛ ناد ینباشد و او را که مراعات احوال مرد جوان را م ماهیمرد جوان قدردان پر

  نشست. شیدر چشم ها تیرضا کنار رفت و صورتش باز شد و برق رضا ياز چهره  یخستگ ي رهیت ي هیال

  ...يبردار یدگیمن تز فهم يخواد حاال برا یخوب نم یلیخ _

  .نیبدو برو سور و ساط امشب رو بچ بازنده،

بود اما او خودش را نباخت و  دایبه وضوح پ نکیع يا شهینشست از پس قاب ش ماهیپر يکه در چشم ها یاشک نم
  را به کمر زد و گردنش را تاب داد. شینشاند و طلب کارانه دست ها یشانیبزرگ بر پ یاخم

  .يریمن بگ يرو  برا افهیق نیخواد ا یبازه. اون وقت دلم م یم یشه، ک یمعلوم مجناب، حاال  _

  کوچکش را در او زنده کرد. ینیصورت دخترك هوس چالندن ب یزد و حالت حرص يتک خنده ا رضا

را بفشارد که  ماهیخوش تراش پر ینیخودش برسد و ب زیرا جلو برد تا به هدف شورانگ شیانگشت ها اطیاحت با
  نگاهش کرد. دیخودش را عقب کشاند و با تهد یفیخف غیدخترك با ج

  فتم؟یب یرو دستت ترش ،یناقص کن یتون یرو هم م نیا نیداغونم خوب هست. بب کلیعضو هم تو کل ه هی نیهم _

 يکه رو ینحوسبعد از آن بحث م _ماهیپر ي. لبخندش برادیبه او زد که به جان دخترك چسب یلبخند پر محبت رضا
و  يشد یاش م یخلوص و پاک ينظاره در آن جادو يکوه بود که با لحظه ا يدامنه  يچشمه  یچون زالل _داد.
  .یدل کندن نداشت ییتوانا

 یب يمحتمل بود. مرد جوان از تند رو یاز فشار بغض یشد که حاک قیسرخ دخترك عم يرضا در چشم ها نگاه
 يرحمانه  یب ياش از ضرب ها یزخم يدانست که آن دختر پرها یم یبه خوب یفکرانه اش احساس ندامت کرد وقت

  او بست. يشده  رانیو يروزگار را بر فراز بام خانه 
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  من. يتک هست... پاندا زتیتو همه چ _

 یم يبند بیدخترك را ترک يها الیخ ت،یمالک يدر ادا شیبایمعمولش بود اما سنت ز يرضا جز عادت ها حرف
محبتش  يرضا متوجه نشد که دختر ساده دل مقابلش چگونه به اغما فرو رفت و قلب تشنه  انیم نینمود و در ا

  .دیمتفاوت بخش ییمعنا شیرضا را برا بنا يممکن واژه ها ي وهیش نیکه با ماهرانه تر یبرد زمان ادیاز  دنیتپ

  رفت! یچه زمان دیدل چسب رضا دل سپرد و نفهم تینها یب دیبه تمج ماهیپر

باران  فیلط ينم ها يرایبود و جسم پر التهابش پذ ستادهیدرخت توت ا ریو ز یدر کنار ساختمان سنگ دخترك
  بود. دهیناخوانده به باغ سرکش یهمانیشد که چون م يزیپائ

و دخترك شتابان و پرشعف سبد  دیوز یم يدیکه باد شد ییزد. آن وقت ها زیبه گذشته گر يلحظه ا ماهیپر ذهن
  نشست. یدرخت م يبه شاخه ها بند شده بودند، پا یو با سست دهیکه رس ییتوت ها يجمع آور يگرفت و برا یم

که رضا همان  دیکش ینم یراند و طول یو او را از آن جا م دیرس یسر م شیبا قال و مقال ها نیمیهنگام س همان
  آورد. یاو م يکرد و برا یدرخت رها شده بود را پر م ریکه سرگردان ز يسبد

تر خودش را  عیکرد که هر چه سر بیرا ترغ ماهیباران، پر يپوش شد و عجول بودن قطره ها اهیدست س کی آسمان
  شود. ییرایپذ يایبه خانه برساند و مه

کرد و عجله  لیبود که خاك باغ را به گل تبد یآن باران یاصل لیگذاشت که دل یم نیتن نرم زم يقدم رو محتاطانه
  شد. یشدن لباسش م فیموجب کث

را از  شیکرد و به سرعت کفش ها يشتاب زده خودش را به داخل کشاند و همان دم سالم بلند د؛یبه خانه رس یوقت
کرد تا بعدأ آن جا را  ییاعتنا یب يدم در ورود يها کییموزا یفیگذاشت و به اندك کث یپا خارج نمود و در جا کفش

  کند. زیتم

  .يخوش اومد _

  و همراه با لبخند پاسخش را داد. دیمادربزرگش را از اتاق خودش شن يصدا ماهیپر

  .ی. خوش باشزیسالم عز _
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بعد در اتاق خود حاضر شد و به سر و وضع  یرا در رختکن بگذارد و مدت سشیخ يحمام رفت تا لباس ها سمت
  آشفته اش سامان داد.

و تمام آن به  دهیپوستش دو ریکه ز یجانیبا ه _اش فارغ گشت. یبه امور شخص یدگیکه از رس _بعد يچند ماهیپر
 يدم در ورود يها کیکردن موزائ زیمشغول تم یکه با ت دیشب بود از اتاق خارج شد و مولود را د يخاطر مسابقه 

  است.

  جلو رفت و معترضانه نام مادربزرگش را خواند. یبا نگران ماهیپر

  ؟يکمر درد پا شد نیکنم. شما چرا با ا زشیکه تم ومدمی یداشتم م زیا، عز _

از دست  یکیرا صاف کرد و  یت يفلز يکرده بودند؛ دسته  رشیدرگ یحساب نیبه زم دهیچسب يکه گل ها رزنیپ
  کمر گذاشت و به طرف نوه اش برگشت. يرا رو شیها

  نبود. ينداره. کار بیهوا تازه شده است. ع شبیاز برکت د _

  مانع شد و با عطوفت نگاهش را در صورت نگران او گرداند. رزنیدراز کرد اما پ ین تگرفت يدستش را برا ماهیپر

  شن. تو خودت رو نگران نکن. یم شتریشدن سن ب ادیکمر دردها با ز نیا _

جانانه را  يمسابقه  کیکرد و سمت آشپزخانه رفت تا مقدمات  ینیعقب نش د؛ید جهینت یکه اصرارش را ب ماهیپر
  فراهم کند.

دوخت  کیو مشبک سالن چرخاند و به باغ تار یچوب يپنجره  ينگاهش را از قد و قامت دخترك گرفت و سو مولود
  کارش پرداخت. يو به ادامه  دیاز عمق جان کش یو آه

آسوده چشم  یالیو بعد با خ ندیرا بب ماهیاست؛ سر و سامان گرفتن پر اتیح دیبود که تا در ق نیا رزنیپ يآرزو تمام
  ببندد! ایرا از دن شیها

که دور از چشم مادربزرگش پنهان  _پفک و تخمه يها پرداخت تا آذوقه ها نتیبا شوق به جستجو در کاب ماهیپر
  بکشد. رونیگاه شان ب یرا از مخف _کرده بود.

بود که دخترك تحت  ماهیاو منع کرده بود و عمده علت آن هم اضافه وزن پر يها را رضا به شدت برا یخوراک نیا
  داد. یکاهش وزن از خود نشان نم يهم برا یلیقادر به کنترل آن نبود و البته تما یطیشرا چیه
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 همانیمولود را به آشپزخانه باز کرد و همان دم اخم م يبعد پا هیتنقالت چند ثان يخش، خش بسته بند يصدا
  صورتش شد.

  .یزن یها رو نخور، جوش م نیدخترم ا _

و به مولود  دیلبش را به دندان گرفت و نگاهش را باال کش يبود؛ گوشه  ستادهیا زیان طور که کنار مهم ماهیپر
  بود. واریکنار د یکه در حال قرار دادن ت ستینگر

  ام رو کرده است؟ یباز رضا چغول ایزنم  یجوش م _

  سرش را باز کرد. يرو یشمیبزرگ و ابر يروسر يداد و دسته ها هیتک نکیکنار س واریرا به د یت يدسته  مولود

  خواد. یزنه، صالحت رو م یم یاون اگه حرف _

  پفک باز کرد. يکج و بسته ا _که در ذهنش نقش بسته بود. _رضا یالیخ ریتصو يلبش را برا ماهیپر

  امشب فوتبال داره، قربونت بشم. _

  آمد. شیپ یباز شد و قدم کرد، چهره اش یاش را صاف م يروسر يکه لبه ها نیا نیدر ح مولود

  خدانکنه. بچه ها هستن؟ _

 _که قرمز و مات بود. _بزرگ يا شهیش يباره در کاسه  کیپفک را سر و ته کرد که پفک ها به  يبسته  ماهیپر
  مولود کرد. يحواله  یشدند و در همان حال چشمک ریسراز

  .ادی یهم م قتیرف _

  کرد. انیصورتش را به وضوح نما يرو ينقش بست و خط ها رزنیبر لب پ لبخند

  کسلش کرده بود. یخانه حساب نیدر ا ییمادبرزگش رفت که تنها يدر دل قربان صدقه  ماهیپر

  گونه اش کاشت. يرو یطوالن يخودش را سمت مولود کشاند و بوسه ا يقدر دخترك

  شکفه ها. یگل از گلت م اد،ی یاسم مهناز جون م _

  .دیکش ماهیپر یشمیابر يموها يبرد و با محبت رو شیو دست لرزانش را پ دندیدرخش رزنیکم فروغ پ يها چشم
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  برگشت و قصد رفتن به اتاقش را کرد. _از کهولت سن بود. یکه ناش _يآکنده از شوق به کند یبا قلب مولود

  پس من برم به خونه سامون بدم. _

  تکان داد. نیکرد و هم زمان سرش را به طرف یکوتاه يخنده  ماهیپر

داد که امکان  یوسواس به خرج م يدر مهمان نواز يزد اما مادربزرگش به قدر یبرق م يزیخانه از تم يجا ،يجا
  کار منصرف شود. نینداشت از ا

  برم. دنشیتونستم به د یاست. نم دهیهست که پا درد امونم رو بر یبده. چند وقت رتیخدا خ ماهم،یپر _

داد،  یرا فرو م شیبرداشت و همان طور که بغض کوچک گلو زیم يبشقاب ها را از رو ماهیوارد اتاقش شد و پر مولود
  سمت هال رفت.

محل را ندارد که سر دم دارشان  يگو اوهیزنان  يها هیو کنا شیتحمل ن رشیدانست که مادربزرگ پ یجوان م دختر
  نکند. نیا دل چرکر ماهیبود تا پر يبود. پا درد و کمر درد تنها بهانه ا _نیمیس _هم عروسش

مبل  انیم _يا شهیکوچک ش زیم يبشقاب ها را رو _ها بر او عارض گشته بود. هیهمسا يکه از کوته فکر _حرص با
  داد. رونیب نهیو کمر راست کرد و نفسش را با شتاب از س دیکوب بأیتقر _ها

پناه  یب يکه تنها دختر بچه ا _مولود، او را نش،یکرد. چگونه توقع داشتند که بعد از والد یمردم را درك نم نیا
  !رد؟ینپذ _بود.

  خانه داشت که برود؟! نیاز ا ریاو کجا را به غ اصأل

  او را بنا بر آن قصاص کنند؟! گرانیشد تا د یم ینداشتن پدر و مادر حکم یعنی

 یقدر هم که با خود فکر مپا کوبان به طرف اتاق خودش رفت. هر چه  یحاصل درون یب يکالفه از کشمکش ها ماهیپر
و او را با  رفتندیپذ یرا م گرید کیکذب  ياطرافش کورکورانه حرف ها يکه انسان ها یرفت؛ مادام یکرد و کلنجار م

  شد. یدرست نم يزیراندند، چ یم ینیچوب بدب
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  پنجم فصل

  

  

 یحضور در جمع مناسب م يکه داشت و برا یلباس نیزد. بهتر یکرد و لبخند تلخ شیبه سر تا پا نهییدر آ ینگاه
 هیلباس را رضا سال قبل به مناسبت تولدش به او هد نی. ادیرس یم شیبود که تا زانوها یرنگ يآجر کیآمد؛ تون

  داد.

نخ نما شده بود و همانند  یکم ادیکه در اثر شستن ز دیلباس کش يرنگ و رو رفته  يپارچه  يرو یدست ماهیپر
  بود. رینظ یب شیکه از دست رنج رضا حاصل شده، برا نینبود اما هم نیسابق گرم و دل نش

 شیسر گذاشت و دسته ها يتوالت گرفت و رو زیم يدر آن به کار رفته بود را از رو يدیسبز که خطوط سف يروسر
  درهم گره زد. یرا به نرم

کرد و با نشاط و  نهییآن طرف آ ریتصو يحواله  یچشمک افت؛ی نانیکه از مرتب بودن خودش اطم نیبعد از ا دخترك
  تند از اتاق خارج شد. ییقدم ها

 ایمه مانهیصم ینیشب نش کی يبرا زیرا زودتر از حد معمول خورده و آشپزخانه را مرتب کرده بودند تا همه چ شام
  باشد.

  اتاقش باشد. لیوسا ییجا به جا ریعدم حضور مولود در سالن شد؛ حدس زد که هم چنان درگ يمتوجه  یوقت ماهیپر

که کنار پنجره زانو زده است و با  دیجوان به سمت اتاق مادربزرگش قدم تند کرد و در بدو ورود مولود را د دختر
  رود. یکلنجار م يزیچ

  !؟یکن یم کاریچ زیعز _

  مولود نفس زنان سرش را بلند کرد و نگاه خسته اش را به او دوخت. ماه،یاعتراض پر با

  . من هم که چشم هام سو نداره بهش سنجاق بزنم.ستیلبه هاش مرتب ن _

  نشست. رزنیجلو رفت و مقابل پ یبا ناراحت ماهیپر
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  ن؟ی. آخه مگه شما زانو درد ندارنیبه من بد _

  کارها واجب هست؟ نیا

 ماهیسنجاق ها را به پر يبرخواستن، دسته  نیشان فشرد و ح يپا ریموکت قرمز رنگ ز يرا رو شیدست ها مولود
  سپرد.

  .زهاستیچ نیبه هم یزندگ یهمه جاش مرتب باشه. گرم دیخونه با _

  شده بود، قفل سنجاق را با حرص بازکرد. یکه از سماجت مادربزرگش عاص ماهیپر

  !ادیبراتون خواستگار ب ستیخوبه قرار ن _

شغول سنجاق کردن لبه و با سرزنش به دختر نگاه کرد که م دیکه تازه کمر راست کرده بود، چهره درهم کش مولود
  اتاقش بود. دیسف يپرده  يها

  !؟یزن یکه م هیحرف ها چ نیالاله اهللا. دختر ا _

 انیکرد و با خشونت آن را م یخال شیانگشت ها انیو کوچک م يرا سر سنجاق فلز ظشیو تمام غ دیلب گز ماهیپر
با کمک رضا نصب کرده  شیشدن به فصل سرما آن را چند روز پ کیکه مولود به خاطر نزد _زمخت پرده يپارچه 

  فرو کرد. _بود.

  حاصل کند. نانیبودن رخت خواب ها اطم فیرفت تا از رد يواریسمت کمد د مولود

  مرتب بود! زیکرد چرا که به ظن دختر جوان همه چ یم یرا عصب ماهیدر انجام کارها پر رزنیپ ممارست

  مولود بود. ماریاش هم به خاطر قلب ب یزد و تمام ناراحت یدش غر ملب با خو ریمدام ز ماهیپر

خانه موجب شد تا هر دو دست از کلنجار رفتن با اسباب خانه  یآهسته به در چوب ییضربه ها يبعد صدا يچند
  بکشند.

ولود هم بعد از پرواز کرد و م يبه طرف در ورود بأیبه مادربزرگش تقر ینگاه میبه سرعت برخواست و بعد از ن ماهیپر
  نمود. یاو را همراه _آن نقش شده بود. يرو يدیکوچک و سف يکه گل ها _رنگش يبرداشتن چادر خاکستر



  سیتم

 
78 

 

 ي نهیآغوش مهناز کرد و سرش را به س همانیخودش را م اقیکه در را عجوالنه باز کرد با اشت نیبعد از ا ماهیپر
  فشرد. رزنیپ

  سالم خاله جونم. _

  را داد. ماهیو پاسخ استقبال پر شور پر دیسر دخترك کش يخالصانه دست رو يبا مهر مهناز

  دختر قشنگم. یسالمت باش _

 مشیتیدخترك  يو دلش برا دیلرز نهیدر س يلحظه ا يدر اتاقش متوقف شده بود؛ قلبش برا يکه در آستانه  مولود
  رفت.

  ها! میوروره، ما هم هست _

  .ستیبه پرهام نگر نیریش يرا از دور کمر مهناز برداشت و با لبخند شیابا مکث سر بلند کرد و دست ه ماهیپر

  .نیخوش اومد _

  چشمش را گرفت و سمت آن ها رفت. يبا محبت تشکر کرد و مولود به سرعت با انگشت نم گوشه  پرهام

هال  يخاکستر يمبل ها يبا تعارف مولود رو یکه انجام شد؛ همگ یگرم ییو خوش آمد گو یاز احوال پرس بعد
  به آشپزخانه رفت. یبدون معطل ماهیکوچک خانه نشستند و پر

  .مینیماهت رو بب يرو نیبش ایدخترم زحمت نکش. ب _

را باال برد تا به گوش  شیداشت؛ صدا یبرم نکیس يباال نتیرا از کاب يچا ياستکان ها اطیکه با احت نیا نیح ماهیپر
  مهناز برسد.

  !؟یخاله آخه چه زحمت _

  .امی ی. االن مچشم

 یو کم دیچ _که از قبل آماده کرده بود. _يساده ا یچوب ینیرا مرتب در س يپهن و کوتاه بلور ياستکان ها ماهیپر
صحبت آرام  يکه در هال دور هم نشسته بودند و صدا ونددیبپ یسرعت داد تا به جمع دوست داشتن شیبه کارها

  .دیرس یشان به گوش م
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  ها شتافت. همانیم يبه سو اقیپر کرد با اشت _که دم کرده بود. یخوش رنگ ياز چا _که استکان ها را نیاز ا بعد

  .يدخترم. تو زحمت افتاد یش ریپ _

  را به طرف مهناز گرفت. ینیکرد و س ياخم بامزه ا ماهیپر

  !ه؟یچه حرف نیا _

  کار کردم؟! یچ مگه

  کوچک مقابلش قرار داد. زیم يرا گرفت و رو ياستکان چا یبا قدر دان مهناز

  هم داره. دست گلت درد نکنه. يچه عطر _

  را مقابل مولود گرفت. ینیپهن س يمهناز ذوق زده شده بود با لبخند فیکه از تعر ماهیپر

  .زهیر یهنر م هیاز هر انگشتش  _

 يقرار داد و مبل کنار زیم يرا رو ینیس _اش را برداشت. ییکه مولود چا نیبعد از ا _توجه به مزاح پرهام یب ماهیپر
  پرهام را اشغال نمود.

  !ينداد يبه پسرم چا ماهیپر _

: آقا پرهام، امشب من از تو هنر دیلب غر ریکرد و ز لیخودش را سمت پرهام ما یو کم دیهم سائ يحرص دندان رو با
  سازم. یهشتم م

کرد،  ینم تشیو اذ دید ینگاه کرد. اصأل اگر او را م ماهیپر تیسرخ از عصبان يبه چهره  حیپرهام کج شد و با تفر لب
  شد! ینم يروزش سپر

که  نیاو داد و به خاطر ا لیتحو یساختگ يو منتظر مولود کرد و لبخند یسؤال يکوتاه به چهره  ینگاه ماهیپر
 يقدارسمت پرهام گرفت که ناخواسته م ضیبرداشت و با غ ینیاز داخل س يچا یحساسش نکند؛ خم شد و استکان

  .ختیشلوار پرهام ر ياز آن رو

درهم  يآن را مهار کرد و با چهره ا ياریاما با هش فتدیبود که استکان از دستش ب کیخورد و نزد یتکان سخت پرهام
  فاتحانه به او چشم دوخته بود! ينگاه کرد که با لبخند ماهیبه پر
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 شیبود از پا ختهیآن ر يرو ياش را که چا رهیلبش را به دندان گرفت و آن قسمت از شلوار کتان ت يگوشه  پرهام
  داد. رونیب نهیاز س یفاصله داد و نفسش را به سخت

  از درست مونده است؟ یلیدخترم خ _

ال مهناز با لبخند جا به جا شد و در پاسخ به سؤ یکه با لذت نظاره گر کلنجار رفتن پرهام با خودش بود؛ کم ماهیپر
  سرش را باال انداخت.

من و رضا رو تو خونه اش  یلیعمل بکنه و سور فارغ التحص دیروزها هست که آقا پرهام به قولش با نی. همنه خاله _
  بده.

  .دیپاش شیبه رو يبا سخاوت لبخند مهناز

  کنه. ینم غیدر ادیاز دستش بر ب ي. پرهام هر کاریان شااهللا خوشبخت بش _

نگاه کرد و با  ماهیچشم به پر ياش را صاف کرد و از گوشه  نهیبود؛ س افتهی امیالت شیپا فیکه سوزش خف پرهام
 یکه پشت چشم نیبه او نداد و بعد از ا شتریعرض اندام ب يبرا یبه غبغب انداخت اما دخترك مجال يافتخار باد

  نازك کرد به سرعت زبان چرخاند. شیبرا

  کنه! نانیتونه به چشم هاش هم اطم یدوره و زمونه آدم نم نی. تو انیپرهام بر شیخاله به نظرم شما هم پ _

 دیچرخ ماهیبنوشد؛ متعجب دستش در هوا ماند و سرش سمت پر يچا يکه استکان را باال برده بود تا جرعه ا پرهام
  شد. رهیدر ظاهر نگران او خ يو به چهره 

  !دندیخودشان را جلو کش یمادرانه کم یو البته نگران يجکاوو مهناز با کن مولود

را درآورد که  يناجوانمردانه ا يضربه  یآمده بود؛ استفاده کرد تا تالف شیپ شیکه برا یتیاز موقع یبه خوب ماهیپر
  از پرهام خورده بود. ابانیدر خ شیچند ساعت پ

  شنوم! یم یروزها چ نیا نیدون ینم _

  افزود. یمهناز م یبر التهاب و دل نگران نیکرد و هم یم انیعامدانه ب یرا با مکث و اغراق شیجوان جمله ها دختر
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برگرداند و  زیم ياستکان را رو یدستپاچگ یمنصرف شده بود به سرعت و با کم يچا دنیاز نوش گریکه د پرهام
  کرد.  تینگاهش را سمت مادرش هدا یمصلحت ياش را صاف کرد و با خنده ا نهیس

  شنوه، باور کنه. یرو که م يزیهر چ دیهست. آدم نبا ادیهم ز عهیلبته شاا _

  شد. رهیبه پسر جوانش خ یتاب یمهناز افزود و با ب یپرهام بر شدت دل واپس يها حرف

  !؟يا عهیچه شا _

  شده است؟! یچ مگه

کرد؛ عمأل عاجز ماند و نگاهش را با تمنا  افتیکه در یعکس ي جهیآرام کردن جو ملتهب را داشت با نت تیکه ن پرهام
  برد. یاش لذت م یکرد و از درمانده گ یبه او نگاه م انهیموذ يدوخت اما دخترك با لبخند ماهیبه پر

کند تا پسرش را  یاو را مسر م يبهانه ا نیدانست که کوچک تر یمادرش با خبر بود و م تیاز شدت حساس پرهام
با مستقل شدن پرهام مخالف بود اما مرد جوان با توجه به  زیکه از ابتدا ن نیوشد ولو اکند که خانه اش را بفر یراض

  شد. رشیمادر پ از يبه دور ریو کارش ناگز یمحل زندگ یکیبعد مسافت و نزد

  که راه انداخته بود را نداشت. يتمام کردن باز الیپرهام سرشوق آمده بود؛ خ يوارفته  ياز چهره  یکه حساب ماهیپر

  که... دمیشن شیاما چند روز پ ستمین انیخاله، من هم چندان در جر _

که سوخته  یهمان قسمت _شیپا يسر داد و دستش را باال برد و محکم رو ينامربوط و مسخره ا يخنده  پرهام
  حس کرد. هیدر آن ناح فیخف یکه سوزش دیکوب _بود.

که تن  نیانداخت و ضمن ا ماهیکوتاه به پر ینگاه د،یمال یم شیزانو يجوان همان طور که با کف دست رو مرد
  خورد را پنهان کند. یکه از دختر م یاز حد معمول فراتر رفته بود؛ تالش کرد تا حرص شیصدا

  ...میمسائل بگذر نیاز ا گهیخوب د _

صاف  شیلب ها زیاستهزا آم يکرد؛ انحنا یم یکه سع نیو به رغم ا دیچرخ ماهیکاذب سمت پر یجانیبا ه پرهام
  اشاره کرد. ونیزیابرو به تلو يبا گوشه  ضیو پر غ ضینشود با همان لبخند عر

  .میرو از دست بد يکه باز نیجادو رو روشن کن، قبل از ا يجان، اون جعبه  ماهیپر _
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داشت، حفظ ظاهر کند و  یشد که با تمام قوا سع رهیسرخ از خشم پرهام خ يفاتحانه به چهره  يبا لبخند ماهیپر
  کند. یمخف _.ستندینگر یکه متعجب به مرد جوان م _رزنیدو پ دیرا از د تشیانعصب

  البته. چرا که نه؟! _

  بذار حرفم رو تموم کنم تا... یمنته

 ردیسر داد که موجب شد مولود با بهت دستش را مقابل دهانش بگ يبلند يخنده  ماهیصحبت پر انیباز هم م پرهام
  پسرش در شگفت بود! يسابقه  یو ب بیه از رفتار عجبه مهناز نگاه کند ک یچشم ریو ز

  تموم نشد. زیرو روشن کن تا همه چ ونیزی. تو تلوستیمهم ن _

 رهیچشم به مولود و مهناز نگاه کرد که چون مسخ شده ها به پرهام خ يپا انداخت و از گوشه  يجوان پا رو دختر
  .نندیب یم ییفضا يموجود ییکه گو يبودند به طور

 یهم م يرا رو شیکرد که لب ها لیمتما ماهیسمت پر یباره قطع شد و باالتنه اش را کم کیمرد جوان به  ي خنده
  پرهام قهقهه سر ندهد. صالیاست يفشرد تا از مشاهده 

  نه؟! ای یتمومش کن ي: جادوگر قصد داردیچفت شده اش غر يدندان ها انیاز م پرهام

موافقت تکان داد که همان لحظه  ينکند و سرش را به معنا دایپ يرا صاف کرد تا خنده اش نمود ظاهر شیگلو ماهیپر
  برخواست. يمبل از جا يبه دسته  هیمولود با تک

  .ننیشون رو بب يبچه ها هم راحت باز نی. امیما هم تو اتاق بر ایمهناز جان ب _

  برخواست. انیگو یعل ایو  دیکش شیسر زانوها یدست مهناز

  !ن؟یر ی. کجا ممیندار یما مشکل زیا، عز _

که  نیقبل از ا یبرگشت و مردد به آن ها نگاه کرد ول _کرده بود يرو شیاتاقش پ يکه تا مقابل در بازشده  _مولود
  دست باال برد. _شیشانه ها يرو یمرتب کردن چادر مشک نیح _بزند؛ مهناز یحرف

  .نی. خوش باشمیش یجا مزاحم شما هم م نیا میمون ی. ممیرو ندار زهایچ نیا دنید ينه دخترم. ما که حوصله  _

  شانه اش را باال انداخت. لیم یو ب چاندیلب پ ماهیپر
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  .میبر ی. ما از حضورتون لذت منیمراحم هست _

شانه اش مهار کرده بود  يچادر را با دست رو يهمان طور که گوشه  _دخترك با عاطفه زد و يبه رو يلبخند مهناز
با التهاب  ماهیپر شیپ ي قهیماند که چند دق ياز ذهنش کنار مسئله ا یکرد اما بخش یمولود را همراه _تا سر نخورد.
  گفت! یاز آن سخن م

که تا آن لحظه عامدانه چشم از آن ها برنداشته  ماهیهر دو زن وارد اتاق شدند و در را پشت سرشان بستند؛ پر یوقت
از سر عجز انگشت اشاره اش  يسمت او چرخاند و با لبخند یپرهام به خود، سرش را به نرم میبا حس نگاه مستقبود 

  گرفت. _قرار داشت. یلیمستط و یچوب زیم يآن ها رو يکه رو به رو _ونیزیرا سمت تلو

  شروع شد؟! يباز یگفت _

  .ردیبگ ماهیرا از پر شیرا تنگ کرد و فرصت را مغتنم شمرد تا تقاص حرص خوردن ها شیچشم ها پرهام

 يدست ها ریو از مس دیچون فنر جه ماهیبرداشت که پر زیدخترك خ يبه سو تین نیتحقق ا یجوان در پ مرد
  .ختیگر _آمده بودند. شیگرفتن او پ يکه برا _پرهام

جنب و جوش اندك، او را به  نیکه ا یرا دور زد و در حال زی، خنده کنان مبود دهیپوستش دو ریکه ز یجانیبا ه ماهیپر
  ابرو به اتاق مولود اشاره کرد. يچسباند و خطاب به پرهام با گوشه  ینینفس زدن انداخته بود؛ انگشت به ب

که مهناز جون تو رو به آغوش گرم  یکن یم يخودت کار يهست. دار ییها همه عوارض تنها نیا نی... ببسیه _
  خانواده برگردونه!

 نیخشمگ يریکه چون ش یشده بود در حال زیلبر ماهیپر ينا به جا يها طنتیصبرش از ش يکاسه  گریکه د پرهام
  گرفتن او دراز کرد. يبود، دستش را برا ستادهیا زیم گریمقابل او و طرف د

  ...یاده ام باشخواهم که تو جز خانو یهم نم گهیصد سال د _

اصابت کرد و چون آن  زیم يپرهام به گوشه  يزانو _بود. انیدر جر یکه به آهستگ _شان يخالل کشمکش ها در
 لیاثر گذار بود که درد را بسان زهر به مغز و استخوان پرهام تحم يداشت؛ ضربه به قدر یجزئ یقسمت شکستگ

  کرد.

  گفت. يرا محکم گرفت و آخ خفه ا شیدست زانوخم شد و با دو  اریاخت یجوان با شتاب و ب مرد
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  کرد. دیتول يا شهیش زیاز برخورد با م يبلند يواژگون شد و صدا زیم ياز استکان ها رو یکیحرکت  نیا یپ در

  .چاندیشد و لب پ رهیچهره درهم برد و با تأسف به صورت کبود پرهام خ ماهیپر

  اوخ! _

به عقب برداشت و  یلبش را به دندان گرفته بود، قدم يفشرد و از درد گوشه  یرا م شیهمان طور که زانو پرهام
  مولود از اتاق برخواست. يصدا نیح نیمبل رها کرد و در هم يخودش را رو

  !ماه؟یپر _

  شد؟! یچ دخترم

 يم هاپخش شده بود و بعد سرش را باال گرفت و به چش زیم يکه رو ستینگر ییفرو خورده به چا يبا لبخند ماهیپر
  شد. رهیسرخ از خشم پرهام خ

  پرهام گل زد... می... تیعنی. پرهام تو گل زد... ستین يزیچ زیعز _

  : سفاك!دیغر شیدندان ها انیبود از م افتهی نیتسک یکه دردش اندک پرهام

  ابرو باال انداخت. شیخندان برا يبا چهره ا ماهیپر

  سوخته! اهیس _

  لب گفت. ریز یو الاله الله دیمجعد و کوتاهش کش يموها انیرا م شیاز دست ها یکی پرهام

  هنوز شروع نشده! يکن. باز لکسیر _

  اشاره کرد. زیابرو به م يشد و با گوشه  نهیدست به س ثانهیخب يبا لبخند ماهیپر

  کنم. ینم زیمن که تم _

 ی. برگدیجلو کش یداد و خودش را کم رونیب نهیحواله اش کرد و نفسش را به شدت از س ینگاه غضبناک پرهام
  .دیآن کش يخارج کرد و رو زیم يرو ییمقوا ياز جعبه  يدستمال کاغذ
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 د،یرا امن د تیکه موقع یزد و زمان تیاز سر رضا يکه از پس نشستن پرهام آسوده خاطر گشته بود؛ لبخند ماهیپر
کوچک و قرمز را فشرد  يکرد، دکمه  ین پشت مبرداشت و همان طور که به مرد جوا زیم يخم شد و کنترل را از رو

  روشن شود. ونیزیتا تلو

اما هنوز اندرخم دو تا رده  نیوارد کرد کنیهمه باز نیتون ته جدول هست. ا میت يفصل جا نیدونم ا یمن که م _
  .نیموند نیباال و پائ

  زد. يشخندیپرت کرد و ن _قرار داشت. زیکه کنار م _لیرا در سطل آشغال کوچک است سیدستمال خ پرهام

  سربلندمون کرد. ایبود که تو آس میت نیبخون، بخون. هم _

  داد. نیاش را چ ینیباال برد و سمت پرهام برگشت و ب یرا اندک ونیزیتلو يصدا ماهیپر

  باد. بکوبونه. شرم بر شما نیبود با سر ما رو به زم کینزد میت نیالزم به استحضارتون برسونم که هم _

ورزشگاه و شور گزارش  يکه فضا یمشتش چپاند و در حال انیچنگ زد و م زیم يرو يتخمه از کاسه  يقدر پرهام
  شد. رهیخ ونیزیتلو يانداخته بود به صفحه  جانیگر او را به ه

  بخون. ي. کمتر کورنیبش ایدختر ب _

به  یچشم ریرساند و ز _محل نشستن مهناز بود. شیپ یقیکه دقا _یبا چند قدم کوتاه خودش را به مبل تک ماهیپر
  .ستینگر _شده بود. ونیزیکه محو تلو _پرهام

 يبه آغاز باز يادیامن خود مراقبت کند چرا که زمان ز میکه فاصله اش را با پرهام حفظ و از حر دیبهتر د دخترك
 ماهیشود و پر یآتش ییخطا نیچک تربا کو _بود. مشیکه طرف دار سرسخت ت _نمانده بود و دور از ذهن نبود پرهام

  نماند. بینص یب شیاز شعله ها

  پس رضا کجا موند؟! _

  را باال انداخت. شیاز شانه ها یکیفشرد و  شیانگشت ها انیمبل نشست و کنترل را م يرو ماهیپر

  شد؟! یچ _

  ؟یات هست یکمک اری منتظر
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  .میکن یبار نوبت ماست. سوسک تون م نی. ايکور خوند عامو

چرخاند و  یزبان م يگزارش گر گوش سپرد که با وجد و به تند ضیحواس تخمه شکست و با تعمق به عرا یب پرهام
با  شیکه انگار جمله ها يگفت طور یورزشگاه سخن م يخواند از حال و هوا یها را م کنیباز یکه اسام نیضمن ا

  دو گذاشته بودند. يمسابقه  گرید کی

جادو  یسبز دوخت که در قوط لیکرد و نگاهش را به مستط یکوتاه يرب پرهام خنده مضط يچهره  دنیبا د ماهیپر
 يسبز خاکستر يجفت مردمک ها شیشده بودند؛ برا فیرد نیکه در وسط زم ییها یگرفته بود و سرخ و آب يجا

  کردند! یاش را تداع یدوست داشتن

 يکه باال _یبه ساعت گرد چوب یبر او عارض گشته بود، نگاه نامحسوس يسابقه ا یب یباره دل نگران کیکه به  ماهیپر
دادند؛  یشب را نشان م میکه زمان نه و ن اهیس يعقربه ها دنیانداخت و با د _نصب شده بود. وارید يرو ونیزیتلو

نزند. اگر خوش  ذهنش دامن یوجود تالش کرد به افکار منف نیضربان قلبش را باال برد اما با ا یناگهان يدل شوره ا
 افتهیوقت  مهین يکار یباشد چرا که به تازگ دهیرفت که کار رضا به طول انجام یم نیاحتمال ا د،یشیاند یم نانهیب

  کرد. یم سیاسک سیکنکور تدر یاز بعد از ظهر را در آموزشگاه آمادگ یاز روزها ساعات یبود و بعض

تا چه  _به دست آورده بود. یدونده گ یکه با کل _کار کوچک نیکردن هم دایبه خاطر داشت که رضا بعد از پ ماهیپر
معاش خانواده  نیتأم نیسنگ يها نهیشد اما هز یم لیفارغ التحص دیاندازه خوشحال شد. مرد جوان سال گذشته با

  را در آن برهه از زمان به او نداد. تیموفق نیا ياجازه 

 دیدور از د _اش را یاز دل واپس زیبار نگاه لبر نیچندم يمبل جا به جا شد و برا يرو یمشوش کم یبا درون ماهیپر
مسائل  ریبه ساعت داد. دختر جوان قصد نداشت با آشکار کردن دلهره اش خاطر پرهام را مکدر و او را درگ _پرهام

  شان بکند.

به  ختهیآم يباز شدن در سبب شد که ناخودآگاه با شاد يکه صدا دیچرخ یافکار م نیهم رامونیپ ماهیپر ذهن
  رضا بدوزد که درگاه در را پر کرده بود. دیبپرد و نگاهش را به قامت رش يناشناخته از جا یاضطراب

در  شیلب ها _پهن رضا يشانه ها ياز ورا _یدخترك جان داد اما با ظاهر شدن شخص ينرم، نرمک به لب ها لبخند
  .دندیباال پر رتیبا ح شیدم جمع شدند و ابروها

 ماهیخرسند به طرف در برگشت و او هم همانند پر _ماهیپر ستادنیو متعاقب آن ا رهیچرخش دستگ يبا صدا _پرهام
  ماتش برد.



  سیتم

 
87 

 

  سقوط کرد. نیبه زم شیانگشت ها انیمرد جوان در هوا خشک شد و تخمه از م دست

نگشت اشاره اش را باال انداخت و ا شیشانه ها یچارگ یآن ها مواجه شد با ب يجا خورده که در بدو ورود با نگاه  رضا
او را همراه  وعمل تن داده  نیحرکت به آن ها فهماند که با جبر به ا نیو با ا دیکش شیگلو ریز یرا به طور نامحسوس

  خود کرده است.

ا که هر چند دور اما حکم مادربزرگش ر _لودبار هم خبر از احوال مو کی یکه سال يشک نداشت دختر ماهیپر
  !رید و الغحضور پرهام بو _رضا دیآن هم با تهد _خانه بکشاند نیتوانست به ا یکه م يزیتنها چ رد؛یگ ینم _داشت.

 شیتخمه ها را در پ یباق زیگذشت؛ پرهام ن _گوهر يبرا یقابل درک ریکه به سکوت غ _یطوالن ي هیاز چند ثان بعد
  برخواست. نیو به احترام حضور تازه وارد ختیر یدست

  !يومدیم يبعد از باز یذاشت یداداش م _

چند  گریگرفت و با دست د شیپنجه ها انیپرهام را م يبا دو گام بلند خودش را به او رساند و دست دراز شده  رضا
  او کوفت. يکم جان به بازو يضربه 

  .امیر بجون داداش کار داشتم. دل تو دلم نبود که زودت _

 _يکه داخل شد در را پشت سر خود بست و با طناز نیداد تا از قافله عقب نماند و بعد از ا یهم به خود تکان گوهر
 _نازك کرده بود. یکه به طرز ملموس _اغواگرانه ییو با صدا دیخودش را جلو کش _که در حرکات بدنش مشهود بود.

  سالم کرد و دستش را به طرف پرهام گرفت.

  ن؟یهست خوب _

 يکرد و با لبخند تیفرو برد و آن ها را سمت باال هدا شیموها انیاز رضا فاصله گرفت و دستش را م يقدر پرهام
  سر تکان داد. ياجبار

  سالم. ممنونم. _

که جو را به  نیبه خاطر ا ماهیهم فشرد و پر يرا رو شیچشم به گوهر نگاه کرد و لب ها يدل آزرده از گوشه  رضا
  را گرفت. زیم يرو ینیبازگرداند، خم شد و س شیپ یقیدقا تیمیصم

  خورم. یتکون نم میشروع شد از جا يکه باز ارمیب یی. برم چانیخوش اومد _
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  و سرش را با موافقت تکان داد. دیکش یقینفس عم رضا

  . دستت درد نکنه.یخوش باش _

و  دیپس کش _در هوا مانده بود. فیبالتکلکه  _دستش را زیتمسخر آم يزد و گوهر با لبخند يلبخند محو پرهام
  هدف در خانه چرخاند. یرا صاف کرد و نگاهش را ب شیگلو

  پرهام گذاشت تا او را دعوت به نشستن کند. يشانه  ينگاهش را با تأسف از خواهرش گرفت و دست رو رضا

زد و سمت آشپزخانه رفت. اگر به خاطر  يپوزخند _گرفته بود. دهیکه حضورش را ناد _به گوهر تیاهم یب ماهیپر
روابط  یدل مشغول ،يریخواست که رضا با آن همه درگ یگذاشت اما نم یرضا نبود همان اندك احترام را هم به او نم

  آن ها را هم داشته باشد.

پرهام  يشانه  يآمد، توجه رضا را به خود جلب کرد و هم زمان که دستش را رو یکه از اتاق مولود م یفیضع يصدا
  فشرد از کنار او عبور کرد. یم

  . امروز وقت نکردم بهش سر بزنم.نمیرو بب زیتا من برم عز نیبش _

  خود نشست و رضا به طرف اتاق مولود قدم برداشت. يتکان داد و سر جا تیسرش را با رضا پرهام

  

 _آهسته به در يبعد از ضربه ا _کرد تا بیچشم آن قدر او را تعق ياعظم توجه گوهر به رضا بود و از گوشه  قسمت
  وارد اتاق مولود شد.

 _برادرش تیچرا که از حساس دیخاطر کش یاز سر آسودگ ینازك دختر جوان از دو طرف کش آمدند و نفس يها لب
رضا شود تا به  يبرا يزیاش با پرهام دستاو یمطلع بود و قصد نداشت که هم صحبت _رابطه اش با مردها يدر برقرار

  .ردیشان شکل بگ انیتازه م یبهانه بحث و جدل نیا

به  ماهیکه پر _شد و کنترل را لیمتما _با او نداشت. يادیچندان ز يکه فاصله  _سمت مبل تک نفره یکم پرهام
  باال برد. يرا قدر ونیزیتلو يگرفت و صدا _هنگام ورود رضا و گوهر آن جا رها کرده بود.

 يکه به صفحه  _مرد جوان يبه خود داد و خرامان، خرامان از مقابل چشم ها یحرکت پرهام تکان نیبا ا گوهر
با  _نشست و بدون فوت وقت _پرهام کینزد _همان مبل تک نفره يعبور کرد و رو _دوخته شده بود. ونیزیتلو
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ان در دهان زب _مولود به گوش رضا نرسد. قباز اتا مهیکه به شدت کنترل کرده بود تا باال نرود و از در ن ییصدا
  چرخاند.

  .میدیرو ند گهیوقت هست که هم د یلیخ _

زد و دستش را دراز کرد و  يشخندیاش ن انهیناش يانگاشته بود از محافظه کار دهیکه تعمدانه حضورش را ناد پرهام
گشته  لیانصاف باشد اما حال خوبش با آمدن او زا یدختر ب نیخواست نسبت به ا یرها کرد. نم زیم يکنترل را رو

  مسئله سبب اشمئزاز پرهام شده بود. نیگشت و ا یاندام او م يرو یگ دهیبود به خصوص که نگاهش با در

  بنده کم سعادت بودم. _

او در هم  یرغبت یبه ب یکه گوهر پ نیا دیافکند؛ پاسخش را کوتاه داد به ام یبه او ب يبدون آن که نظر پرهام
  اثر ماند. یه اش بکشد اما کوشش پرهام با سماجت دختر بآزاردهند یگ رهیشود و دست از خ یصحبت

  .نیکه خونه گرفت دمی. شننینفرمائ _

  دل سوزانه ادامه داد. یو با لحن دیکش یبود؛ آه رهیرخ پرهام خ میهمان طور که آزمندانه به ن گوهر

  .نیبرد یشه. کاش اون رو هم با خودتون م یدل تنگ تون م یمهناز خانم حتمأ حساب یطفل _

  

سخنان گزارش  يو بدون آن که متوجه  دیکش قیعم یبه او دست داده بود؛ نفس يندیناخوشا یکه حس خفگ پرهام
 ازیمترصد احراز توپ و کسب امت ریناپذ یخستگ یماند که هر کدام با تالش رهیها خ کنیباز دنیگر باشد به دو

  بودند.

دهان  گریو بار د دیاندام متناسب پرهام لغز يبار رو نیچندم ينگاهش برا نیلب گوهر باال رفت و با تحس ي گوشه
  به دست از آشپزخانه خارج شد. ینیس ماهیگشود تا نطق کند اما از اقبال بد همان لحظه پر

  رو جبران بکنه. یکم رنگ مورد عالقه اتون که قبل یهم چائ نی. ادیبفرمائ _

هم فشرد و همان طور که  يرا رو شیکرده بود؛ لب هاحال خوشش را معدوم  یحساب ماهیموقع پر یکه حضور ب گوهر
  زل زده بود، لب زد: حمال. _از نظر خودش سرخوش _با حرص به دخترك
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  لب کرد. ریز يبرداشت و تشکر ینیاز داخل س یاز سر اجبار زد و استکان يلبخند پرهام

درست در  _يا شهیش زیم گریقرار داد و طرف د زیم يرا رو ینیبه گوهر کند؛ س ینگاه میکه ن نیبدون ا ماهیپر
  باز لباس دختر انداخت. ي قهیگذرا به  ینشست و آزرده خاطر نگاه _مقابل گوهر

  

 شیموها يرنگش را آزادانه رو يجلو بازش را از هم فاصله داده و شال قهوه ا یدو طرف بافت طوس يدیبا الق گوهر
  رها کرده بود.

تر  نیاش پائ يفسفر زیشل شوم ي قهیبرداشت که  ینیاز داخل س يچا یشد و استکان خم ماهیتوجه به پر یب گوهر
  گذاشت. شیاز باالتنه اش را به وضوح در معرض نما یآمد و بخش

  !ن؟یخور یکم رنگ م يکه چا نیآقا پرهام مشکل معده دار _

مشغول خوردن آن ها  يکه به تند یمشتش چپاند و در حال انیچند دانه پفک م یو با دستپاچگ دیلب گز ماهیپر
پنجه  يصورتش منقبض شده بودند و به طرز مشهود يپرهام را تحت نظر گرفت که عضله ها یچشم ریشده بود؛ ز

  فشرد. یاستکان م يا شهیش يرا دور تنه  شیها

از نظر او  رنگش چسباند و همان طور منتظر به مرد جوان چشم دوخت. یکالباس ياستکان را به لب ها يلبه  گوهر
  نبودند. ازیامت نیا يمحله دارا يکدام از جوان ها چیداشت که ه یخاص و جذاب تیپرهام شخص

شد  یو تشنه تر شدن دختر جوان م یفتگیکرده بود؛ موجب ش فیخودش در مقابل گوهر تعر يکه پرهام برا یمیحر
 یداد به چشم یبود را بردارد که اجازه نم دهیکه پرهام مقابلش کش يقطور واریکرد تا د یو تالش او را دو چندان م

  نگاهش کند. یگیجز همسا

  .ندیپر شور تماشاگرها بنش يغوغا انیبم پرهام در م يزمان برد تا صدا یطوالن ي هیثان چند

  .ریخ _

رفتار سرد پرهام را  خیاما خودش را نباخت و برعکس مصمم شد تا  دندیمرد جوان باال پر یگوهر از سرسخت يابروها
 ي جهیرا بپردازد و نت ییدختر جوان با خودش عهد کرده بود تا هر بها ییآب کند و او را به زانو در آورد. گو

  تنها از پا درآوردن پرهام باشد! شیتقالها
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پا  يبازگرداند و پا رو زیم يرو _باشد. دهینوش يزیبدون آن که چ _را يدگر بار خم شد و استکان چا یبه نرم گوهر
  انداخت.

 شیرا تکان داد و دست ها _شده بود. دهیروشن پوش یآب نیکه با شلوار ج _را شیاز پاها یکی یبه طرز ملموس رگوه
  را درهم فرو کرد.

و با خوردن شتاب  دید یپرهام برد اما جسارت حرف زدن را در خود نم یبه ناراحت یو پ دیبا شرم نگاه دزد ماهیپر
  پفک قصد داشت تا از دل شوره اش بکاهد. يزده 

شده بودند و چهره  تیاز آن به خارج از شال هدا یگوهر نظر کرد که بخش اعظم یشراب يبا انزجار به موها ماهیپر
خرد کرد. به زعم او گوهر وقاحت را به سر حدش  شیدندان ها انیپفک ها را م يشتریو با حرص ب دیدرهم کش

  آمد. یدوست او غمزه م يبود که بدون هراس از رضا برا دهیرسان

 ایو  ردیگ یحضور دارد که بسته به ذات آن زن قدرت م طانیش کی یگفت که در وجود هر زن یم شهیهم مولود
 سیابل يوسوسه ها ياعمال خودش را از کف دهد و طعمه  اریاگر آن زن اخت طیشرا نیشود. در بدتر یم فیضع

  زن چوب حراج بزند. کی يادهد و به ارزش ه بیکند تا او را فر یم ییخودنما يبا خرسند طانیشود، ش

  دهد. یپاك و ناپاك قرار م يچشم ها دیرا در معرض د شیها ییبایز یزمان است که زن به آسان آن

عرضه  تین يا وهیگوهر گرفت که به هر ش زیرقت انگ تیتکرار شد و دلش از وضع ماهیمولود در ذهن پر يها حرف
  کردن خودش را داشت.

هستند  ییزن ها یاست و خطاکار اصل ایمه يهر نوع گناه و فساد ي نهیزم یطیشرا نیداشت که در چن دهیعق مولود
خصلت با پر و بال  نیطنازانه دارد و ا یزن سرشت کیکشانند چرا که  یهوس م يمردها را به ورطه  يدیق یکه با ب

  را به بار خواهد آورد. يناگوار يامدهایکشد و به طور حتم پ یآتش زبانه م يدادن چون شعله ها

که  یشد که همان لحظه رضا از اتاق خارج شد و در حال رهیخ ونیزیبا انزجار نگاه از گوهر گرفت و به تلو ماهیپر
  .وستیبازتر شده بود به جمع آن ها پ شیپ یقیچهره اش نسبت به دقا

  ن؟یدادا چند تا خورد _

گوهر  ندیرفت و هر سه نفر فارغ از حضور ناخوشا نیکه بر فضا حاکم شده بود از ب یبازگشت رضا تنش نامحسوس با
  کردند. یسپردند و شروع به رجز خوان يدل به باز
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از کف  اریاخت ریحساس و نفس گ يلحظه ها _ومیحاضر در استاد يتماشاگرها يکه آن ها هم پا یتمام طول مدت در
زد، جمله ها  یکه حرف م نیرندانه به پرهام زل زده بود و به محض ا يگوهر با لبخند دند؛یکش یم ادیفر _دادند. یم

  کرد. یربود و اظهار نظر م یرا از دهانش م

 یمراوده داشت ول ياریبس ياش با زن ها يکار ي طهیح ينبود برعکس به واسطه  يمرد چشم و گوش بسته ا پرهام
  نداشت. گرید يکردن به احواالت خواهر سبک مغزش چاره ا ياش به خاطر رضا بود که جز خودخور يریتمام دل گ

در  _پرهام يها ییخودستا یفروکش کرد و حت جیرضا به تدر جانینگذشته بود که ه ياز آغاز باز یچندان زمان
  .اوردیهم قادر نبود که او را سرحال ب _مشیت قیتشو

آگاه بود که رضا  یو در دل گرهر را لعنت کرد. دختر جوان به خوب ستیرضا نگر يکالفه  يبا دلهره به چهره  ماهیپر
کردند که عمأل مرد  یو گوهر چنان جار و جنجال م نیمیگشود؛ س یچرا که تا دهان م ستیقادر به حرف زدن ن

  شد. یجوان ساکت م

که از او قول گرفته بود تا در مقابل مادر و خواهرش  _لحاظ کرده بود شیها تیهم احترام به مولود را در الو رضا
که دست گوهر را گرفت و قصد  ي. همان روزدیدور آن ها را خط کش شیصورت سال پ نیا ریدر غ _باشد. بایشک

  خاتمه داد. اغائله ر رزنیپ يکند اما مداخله  رونیکرد که او را از خانه ب

گرفت اما به جبران، تمام  شیدر پ یراه خاموش اشیحفظ آبرو در مقابل مادر و دختر ع آن روز رضا تنها به خاطر از
داشته باشد با جان و دل  یکرد و دختر هم بدون آن که اعتراض یخرج م ماهیپر يسرکوب شده اش را برا يها رتیغ

  اش بود. یدوست داشتن يتعصب ها يرایپذ

. معلوم نبود مادر و دختر چه دیاز عمق جان کش یگاه کرد و آهگوهر ن يچسب خورده  ینیبه ب یچشم ریز ماهیپر
  کند. تیگوهر کفا ییبایعمل ز نیمخارج سنگ يمقدار پول از رضا گرفتند تا برا

 يدختر جوان عضو يو بزرگ که در چهره  یگوشت ینیلبش را به دندان گرفت و محکم فشرد. آن ب يگوشه  ماهیپر
  اندازه خوش فرم و کوچک شده بود. نیکه تا ا دیرا طلب ینیسنگ ي نهیبود قطعأ هز ریبه شدت چشم گ

رخ  میاش غلبه کند و به ن یکرد تا به اغتشاشات ذهن یکرده بود؛ پوف زیصبرش را لبر اریبس يکه خودخور ماهیپر
تر که دخ _يباز يدر تماشا ماهیپر یکرد اما تنها به خاطر همراه یداد م یدر چهره اش ب یکه خستگ ستیرضا نگر

  .وستیو به آن ها پ دیچشم پوش یاز استراحت شبانگاه _به آن عالقه مند بود. تینها یجوان ب
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 نیتر نیباال تنه اش را سمت رضا کشاند و با پائ یگرفته بود؛ کم شیانگشت ها انیرا م یهمان طور که پفک ماهیپر
  ممکن نامش را خواند. يصدا

  رضا؟ _

دوخت و  ماهیسرخش را به پر يکرد، سر چرخاند و چشم ها یخواب مقاومت م يکه با مشقت مقابل وسوسه  رضا
  زد. يلبخند محو

  ؟يشام خورد _

  افکند. هیسا شیدر چشم ها طنتیباال رفت و ش يلب رضا قدر ي گوشه

 یتاب م ماهیدو انگشت پر انیکه م _پفک یآن یخودش را کج کرد و در حرکت یکم ماهیاز پر تیجوان هم به تبع مرد
  نگاه مات او ابرو باال انداخت. يو برا دیرا به دندان کش _ورد.خ

  نجوا کرد. ماهیاز صورت پر یاندک يو به فاصله  دیلبش کش يکه پفک را خورد، زبان رو نیبعد از ا رضا

  شه؟ یم یبه نظرت اگه االن گل بخورن چه حال _

که با  _گذرا به پرهام یاو داد و نگاه طنتیخش دار رضا قلب دخترك را به تکاپو انداخت و مشتاقانه دل به ش يصدا
  انداخت. _اشراف داشته باشد. يگذاشته و به جلو خم شده بود تا به تمام جوانب باز شیزانوها ياضطراب آرنج رو

  قضاوت کردن بلد... ای دنشیخر ایشه.  یقطعأ اون وقت تنها مقصر گل خوردن شون داور م _

  گل... _

سمت  رتیبا ح _که خم شده بود. یدر همان حالت _پرهام موجب شد که سر هر دو نفر يشاد ادیممتد فر يصدا
دارد و پرهام قصد دست  قتیشنوند؛ حق یشان م يرا که با گوش ها يزیحاصل کنند چ نانیبچرخد تا اطم ونیزیتلو

گرفتند و به طرف تماشاگرها  یآغوش م دررا سخت  گرید کیها که  کنیباز یانداختن آن ها را ندارد اما خوشحال
 صانهیحر يکه هر دم به انتظار اشتباه داور دیکش یدختر جوان م يپشتوانه  یب يدواریبر ام یخط بطالن دند،یدو یم

  چشم دوخته بود. ازیبه جدول امت

شد و نگاهش با  زانیآو ماهیپر يلب ها د؛یبرنده به ثبت رس میت ازیکوتاه گذشت و امت ي هیکه چند ثان نیاز ا بعد
  .ستینگر یفاتحانه به او م يتعلل به طرف پرهام برگشت که با لبخند
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شاره کرد و لب ا ونیزیابرو به تلو يو با گوشه  دیچرخ ماهیبعد از گل فارغ شد سرانجام سمت پر يکه از شاد پرهام
  جنباند.

  ؟یگ یم یحاال چ یوتیب _

صاف نشست و  رد،یرا بگ شیکش آمدن لب ها يکه جلو نیا يرضا را به خنده انداخت و برا ماه،یمغلوب پر ي چهره
  .دیبه طرف پرهام چرخ

  داداش بزن. _

کرده بود با  فورشیک يگل قدر نیکه ا یو در حال دیکوب _که باال گرفته بود. _کف دستش را به دست پرهام رضا
  .دندیخند یاشاره کرد و هر دو با بدجنس ماهیچشم و ابرو به پر

نگاهش را سمت  نیخشمگ يپرهام ندارد؛ گدازه ها يبرا یکه حس کرد جواب یدمغ شده بود، زمان یکه حساب ماهیپر
  گرفت! یاسمش را به سخره م يفکر مدام معنا یاو پرت کرد. مردك ب

  کوبنده به پرهام بدهد، گوهر مانع شد. یکرد که پاسختا دهان باز  ماهیپر

  ن؟یهست یسیآقا پرهام، شما پرسپول _

و با انزجار عق  ردیدست مقابل دهانش بگ ماهیبود، موجب شد که پر زیتملق آم يبه عشوه ا ختهیگوهر که آم لحن
  دوخته بود.به پرهام نگاه  یفتگیگونه با ش نیکه ا ختیگس یداشت افسار م ییبزند. دخترك گو

را از  نکیع یعصب یواکنش یو ط اریاخت یمچاله شد و ب نهیدر س ماهیسر تکان داد، قلب پر یرضا با شرمندگ یوقت
  خود بازگرداند. يهدف دوباره آن را به جا یبرداشت و ب شیچشم ها

  .دینفس آن را سر کش کیپر کرد و  زیم يرو یکیآب از پارچ پالست یوانیکه از آتش خشمش بکاهد، ل نیا يبرا رضا

  تند نباشد. ییبرخورد کند و لحنش در پاسخ گو یعیکرد تا طب یم یبه حرمت رضا سع پرهام

  بله. _

مبل جا به جا شد و خودش را  يرو یکم یساخته گ یبا شوق _آماده کرده بود. یهر پاسخ يکه خودش را برا _گوهر
  کرد. کیبه پرهام نزد
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دست به صورت  يمشهود یگذرا به رضا کرد که با کالفه گ ینگاه اریاخت یمرد جوان مشت شدند و ب يها دست
  .دیکش

  هستم. میت نیا، چه خوب. من هم طرفدار هم _

فهماند  ماهیسر تکان داد و صورتش که به شدت کبود شده بود به پر ندازد،یبه گوهر ب ینگاه میکه ن نیبدون ا پرهام
  پرهام را در مقابل رضا معذب کرده است. یگوهر حساب یاخالق یکه ب

  !کن؟یکدوم باز _

  در خودش جمع کرد. يپاسخ، دختر جوان را قدر افتیدر ياش به گوهر برا یو نگاه سؤال ماهیپر حرص پر لبخند

  .میبر گهیبهتر ما د _

تأسف بود که رضا را گوهر م ي. برادیخنج کش ماهینازك قلب پر واریبه د ییاش گو دهیخم يشانه ها ستاد،یکه ا رضا
  او را به دوش بکشد. يکرد تا شرم کم خرد یمجبور م

 نیسوار ماش _خودشان يچند کوچه باالتر از کوچه  _بود که دهیمطلع بود. بارها د یگوهر به خوب تیاز وضع ماهیپر
  برد. یگشت و از نبودن رضا به نفع خودش بهره م یرفت تا غروب بازنم یشود و صبح که م یم متیگران ق يها

  که هنوز تموم نشد. يرضا باز _

  فرو برد و عتاب آلود نامش را خواند. شیکه کالفه دست در موها ستیبه رضا نگر یتیبا نارضا گوهر

  گوهر! _

و  ستادیرگونه اقه یندانست و با حالت زیرا جا شتریب يبرادرش واقف بود؛ پافشار يجوان که به خلق و خو دختر
  کرد و بدون نگاه به آن ها، پا کوبان از خانه خارج شد. یرلبیز یخداحافظ

از آن چه بود، مکدر کند؛  شیو خاطر رضا را ب ندازدیآن که خودش را از تک و تا ب یو ب ستادیدرنگ ا یب پرهام
  او کوفت. يبه بازو یمشت

  .میدیچ یمارمولک رو م نیدم ا يموند یم _

  پرهام نازك کرد. يبرا یبود، پشت چشم ستادهیهمان طور که کنار رضا ا ماهیپر
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  کرد. يانداخت و تک خنده ا ماهیگذرا به پر ینگاه رضا

  .يای یدونم که از پسش برم یذارم. م یخودت م يبه عهده  گهیاش رو د یباق _

  دخترك درشت شدند و معترضانه دست به کمر زد. يها چشم

  !یه _

  !ن؟یگ یم یچ شما

  دستت درد نکنه هست؟! يجا

 _کوتاه یبعد از مکث _را به تکاپو انداخت اما خودش را نباخت و ماهیبه مهر آن دو، قلب پر ختهیو آم میمستق نگاه
  باال برد. یرا کم شیصدا

  ها؟! _

  !ه؟یچ

به رضا  ییزد، نگاه سر تا پا یموج م نیتحس شیکه در عمق چشم ها یسرش را با خنده تکان داد و در حال پرهام
  انداخت. 

  باهات دارم. یحتمأ بهم سر بزن. کار واجب _

  به طرف در رفت. یچشمش گذاشت و بعد از خداحافظ يدست رو رضا

 فیک پیمولود افتاد که از ز يآن نگاهش به دفترچه  کیرضا، پشت سرش روان شد اما در  عتیمشا تیبه ن ماهیپر
  زده بود. رونیب _کنار در قرار داشت. زیرخت آو يکه رو _کوچکش یدست

 بأیکه دم در متوقف شده بود و تقر ستادیرضا ا يرو به رو یساختگ يو با لبخند دیبا دلهره خودش را جلو کش ماهیپر
  را از پشت درهم گره کرد. شیشد و دست ها فیموفق به استتار ک

  .يموند یکاش م _

  شکل داد. شیبه لب ها زیحزن انگ یتبسمخمار از خوابش را به او دوخت و  يچشم ها رضا
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  چنگ انداخت. شیکوچک به گلو یاو گرداند و بغض يبا غم، چشم در صورت اصالح نشده  ماهیپر

  بمون. يطور نیپاندا، هم _

  و پاك. ساده

لرزاند و ناخن  نهیرا در س ماهیقلب پر _که در سکوت به دخترك دوخته شده بود. _و کش دار رضا میمستق نگاه
  اراده و محکم در کف دستش فرو رفتند! یب شیها

  مونم. یم یاگه تو بخواه _

 شیو وجودش را به لرزه انداخته بود اما او تالش کرد تا لرزش صدا دیکوب یاش مشت م نهیس واریوقفه به د یب قلبش
  را کنترل کند.

  فکرانه لب جنباند. یحبس و دستپاچه شد و ب ماهیپر ي نهیو نفس در س دینامنتظره خود را جلو کش رضا

  نکن. تشیاون، خواهرت هست. اذ _

صداقت  نیبود و هم شیآال یاز حد ساده و ب شیب ماهیلرزان او را کند و کاو کرد. به نظرش پر يجوان مردمک ها مرد
 یبه خوب ماهیکرد که توانسته است از پر یداد و به او اثبات م یم نیتسک یمرد جوان را اندک ي دهیناب، قلب زخم د

  کمر خم نکند. ماتیتا در مواجه با نامال ردب یو قدرت او را باال م زهیانگ نیمحافظت کند و هم

  .یخواهر من فقط تو هست _

موهوم  یو ترس دیسالن را در خود بلع ینوران يو فضا دیداخل خانه خز یبود به نرم دایباز هو مهیکه از در ن یکیتار
  شد! ریسراز ماهیدر دم به وجود پر

شل و دو  شیمرد جوان زل زدند و دست ها يو به لب ها ستادندیمتحرکش در لحظه از جنب و جوش ا يها مردمک
  شدند. زانیطرف بدنش آو

فرو رفته بود و  یبیغر یکه دگرگون شده بود، سرش را جلوتر برد اما دخترك در خاموش ماهیغافل از احوال پر رضا
  آمد! یدل چسب نم شیراب نیشیپ يها هیهمانند ثان يهم جوار نیا
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گذراند و دفترچه  _خشک شده بود. يبر جا يکه چون مجسمه ا _او يشانه ها يو دستش را از رو دیگردن کش رضا
  در گلو کرد. يخارج نمود و خنده ا فیرا از دهان باز ک

  بگو که کار داشتم و زود رفتم. زیبه عز _

اشک به  ریدل گ يرفت، پلک برهم گذاشت و از پشت پرده  یکلنجار م رشیبا بغض نفس گ يکه به دشوار ماهیپر
  جوان خندان مقابل زل زد.

  دفترچه را در هوا تکان داد و از خانه خارج شد. رضا

  لنگ نمونم. زیعز يداروها دیدارم که تو خر ي. اون قدریکن یم یبار آخرت باشه که مخف _

 _یاهیانبوه س انیم _شدن رضا دیآور به دور و ناپدزجر  یتلخ نشست و در سکوت يبه لبخند ماهیلب پر ي گوشه
  چشم دوخت.

  بست! یم زآبیرا به ت شیقلبش، گلو يشده  نیته نش يگشود، حرف ها یشک اگر زبان م یب

که به ناگه بر او عارض  _ینواخت اما او با تب یم ماهیو بر سر و صورت پر دیکش یبه داخل سر م طنتیسرما با ش سوز
بود که شاخ و برگ درخت ها  یمرد بلند قامت ریمصرانه به باغ چشم دوخته بود و ذهنش هم چنان درگ _گشته بود.

  او را در خود پنهان کردند.

 کیو به  یباورنکردن یکرد و با سرعت ماهیقلب پرتپش پر ياز خوف را روانه  یکه به صدا درآمد، موج يممتد سوت
  در گذاشت و آن را بست! يدست روباره 

به  ونیزیکه از تلو یسوت يداشت، فارغ کند و صدا میکه ب يزیاش را از چ شهیبا بستن در قصد داشت تا اند ایگو
  ساله داشت! نیچند يا نهیشیپ شیرساند که برا رینفس گ یدوئل انیدخترك را به باور پا د؛یرس یگوش م

  

  

  ششم فصل
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 يبا کنجکاو شیو رو کرد و چشم ها ریبار ز نیچندم يجا خوش کرده بود را برا شیانگشت ها انیکه م یکوچک کاغذ
  ساختمان ها گشت. واریدر و د يمفرط رو

 يها يبه آسمان خراش ها و فضاساز يریچشم گ ییبایمنطقه، ز نیهم در ا يزیطراوت باران پائ یحت ماهیظن پر به
  .دیبخش یبکرش م

کرد تا به خود  یم یچشم دوخته بود و سع رونیب طیبه مح يمشهود یگ بهیبا غر نیماش ي شهیاز پشت ش دخترك
 یم ریبه وجودش سراز بیعج یحس شیها دهیاز تهران خودشان است اما د یهم بخش ابانیخ نیبقبوالند که ا

  مکان پرت شده بود. نیجدا و بد گرید یاز جهان ییکردند چنان که گو

 دیشان بازد یعمل يبه لطف کالس ها یقطور دانشگاه نظاره کرد و هر از گاه يتجدد را تنها در کتاب ها نیا
  شان نداشت. يبرا يگرید يدیآالت و کارگران عا نیماش يرفتند که جز گرد و خاك و سر و صدا یم ییساختمان ها

جب شد که نگاهش با کشاند و مو رونیکه ناخواسته در آن فرو رفته بود، ب يرا از خلسه ا ماهیپر ر،یپ يراننده  يصدا
  کند. یجلو را ط ي نهییآ ریمس یگنگ

شدن دختر بود و به  ادهیصبرانه در انتظار پ یب _بود. انیع یدرهم چهره اش به خوب يکه از اجزا _یبا خستگ راننده
و  يتکرار تینها یب شیرو برا شیمدرن پ طیباور رساند؛ مح نیجوانش را به ا نینمود که سرنش یحوصله م یب يقدر

 یقیرا سست کرد که سخت تر از دقا شیکه عظمت برج مقابل چنان دست و پاها ماهیکسالت بار است برخالف پر
  .دیچسب یبه صندل شیپ

حقه موفق شد، آدرس محل  یبا اصرار و کل _به منزل آن ها آمده بود. يباز يتماشا يکه پرهام برا _شب قبل چند
از  _را برعهده داشت. رشیکه مراقبت از پدر پ _اما ساناز ندیایاز به آن جا بتا به همراه سان ردیاش را بگ یزندگ دیجد

دختر جوان را  دارید نیبود و نتوانست در ا شیر کارهایدرگ یآمدن سر باز زد و سامان هم طبق معمول حساب
  کند. یهمراه

  به عقب بنگرد. نهییاز آ یموجب شد که راننده ابرو درهم بکشد و با کالفه گ ماهیمتعارف پر ریغ تعلل

فاصله  انیپول از کوله اش خارج کرد و م یبه خود داد و به سرعت مبلغ یبرد، تکان رمردیپ یبه ناراحت یکه پ ماهیپر
  جلو گذاشت. یدو صندل ي
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شد و با  ادهیپ یندانست و از تاکس زیرا جا نیاز ا شیرا پرداخت نمود، درنگ ب هیکه کرا نیجوان پس از ا دختر
 يدر خود جا يرینظ یب يمقابلش را نظاره کرد که معمار يا شهیتمام ش يمضاعف نگاه باال کشاند و سازه  یرتیح

  داده بود.

 تینها یشدکه ب یاستفاده م یخاص الیگونه ساختمان ها از متر نیاش آگاه بود که در ا يتوجه به دانش تئور با
  بود. شهیآن هم به خاطر استفاده از ش يبردار بود و بخش عمده  نهیهز

 دهیبه ساختمان بخش يریکم نظ يکم تردد قرار داشت، جلوه  ابانیاز آن به طرف خ یمیهم که ن يا شهیش آسانسور
  بود.

را  ماهیتوجه پر _سال بود. انیم یکه مخاطبش خانم _جوان يدختر يگفت و گو يو دار افکار دخترك، صدا ریگ در
  به خود جلب کرد.

شان را  يصورت ها ظیغل یشیکه آرا ستیتر به آن دو زن نگر قیساختمان دوخت و دق يرا به ورود نگاهش
  بود. ختهیر رونیب _ياز بند روسر _دانهیق یشان ب ياز موها یپوشانده و بخش اعظم

خوش عطرشان را به مشام  ي حهیگذرا از کنار دختر جوان گذشتند و را یطور که گرم گفت و گو بودند با نگاه همان
  داشتند. یاو ارزان

گرفت  _شهر يفاحش باال ياز تفاوت ها _نگاه مسخ شده اش را ماهیسرانجام پر یطوالن ي هیاز گذشت چند ثان بعد
  را هل داد. يا شهینامطمئن سمت ساختمان رفت و در ش ییکرد و با قدم ها یو پوف

 _یرنگ یآب _افتاد که با توجه به لباس یگذاشت؛ نگاهش به مرد جوان را پشت سر يکوتاه ورود دوریکه کر نیاز ا بعد
  که نگهبان باشد، چندان سخت نبود. نیکه بر تن داشت، حدس ا

کوتاه، مقصدش را  یبرخواست و بعد از سالم ياز جا ماهیپر دنینشسته بود به محض د شنیجوان که پشت است مرد
  شد. ایجو

مرد جوان ثابت  يرو اریاخت یب شیترل اعمالش را از دست داده بود؛ چشم هاکن يجو، قدر ریکه تحت تأث ماهیپر
  نگهبان شد. يماند که موجب تعجب و گره خوردن ابروها

  را صاف کرد و به سرعت دهان گشود تا مرد جوان دچار سؤتفاهم نشود. شیگلو ماهیپر
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  .یواحد مهندس رحمان _

 دهیپوش یپرهام بر کس يباور رساند که جوان مرد نیرا به ا ماهیمرد را در لحظه باز کرد و پر يپرهام، چهره  نام
  .ستین

  کرد که حتمأ سالمش را به مهندس برساند. دیو تأک ییرا سمت آسانسور راهنما ماهیپر ییجوان با خوش رو مرد

  .ستادیصبرانه به انتظار باالرفتن آن ا یشد و ب خاطر داد و بعد از تشکر با لبخند وارد آسانسور نانیبه او اطم ماهیپر

در اتاقک کوچک  یآرام کیها سبب جمع شدن دخترك در خود شد. موز شهیاز حد ش شیب يزیاثنا تم نیهم در
  روها گشت. ادهیساختمان ها و پ يگرفت؛ نگاهش از باال به رو یپخش شد و همان طور که اوج م

  متفاوت بود! زیآن ارتفاع همه چ از

  بر لبش نشست. يافتاد و پوزخند نهیاراده به ظاهر ساده اش در آئ یدخترك ب گاهن

  شود. یم ندیناخوشا یبرج ها دچار تناقض نیهم با قرار گرفتن بر فراز ا یانسان معمول کیافکار  یظن او حت به

  تواند داشته باشد؟! یم یچه مفهوم یواقع خوشبخت به

که در  یشخص ایسعادت مند است  _بارد. یم یفقر و تنگ دست وارشیکه از در و د _دور ياو که در منطقه ا ایآ
که از  نیا يکند برا يزیکاخ را دستاو نیساختمان ها مسکن دارد و دور از ذهن نخواهد بود که هم نیاز ا يواحد

  .ندیباالتر بب اریخودش را بس یلحاظ فرهنگ

که ناخواسته به آن عارض گشته  _یذهن يریا اعالم کرد، او را از درگهجده ر يطبقه  يکه شماره  ینازك زن يصدا
  پر نور گذاشت. يپا به راه رو قیعم یخارج نمود و با نفس _بود.

مچاله  شیانگشت ها انیکند که م يمربوطه واقع بود و او ملزم شد تا دگر بار نگاه به کاغذ يواحد در طبقه  شش
  را مرور کند. شینوشته ها _ریدر طول ساعات اخ _بار نیچندم يشده بود و برا

خاص از آن  ییدو، سمت چپ او قرار داشت و با چند گام کوتاه خود را به آن رساند و زنگ را فشرد که صدا واحد
  را به او گوشزد کرد. گرید یبرخواست و تفاوت
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پر  ي هیکه در طبقه حاکم بود با روح یکوتاش جا به جا کرد و نگاه در اطراف چرخاند. س ینیب يرا رو نکیع ماهیپر
  را از او گرفته بود. طنتیزبانش را کوتاه کرده و مجوز ش طیجو مح بینداشت و عج ينشاط او سازگار

شده بود،  ریبه شدت غافلگ ماهیپر دنیآن ظاهر شد. مرد جوان که از د يکه در باز و پرهام در آستانه  دینکش یطول
  سر خورد. رهیدستگ يو دستش از رو دندیربا تعجب باال پ شیابروها

 نیا _روز ییبا توجه به ساعات انتها _رنگش يقهوه ا زیباز بل مهین يو از دکمه ها دیاندام او چرخ ينگاهش رو ماهیپر
  گذرد. یاز بازگشتش به خانه نم یحدس محتمل بود که زمان چندان

  خانم. یوتیب کمیسالم و عل _

و سر و صدا کنان پرهام را پس بزند و خودش را داخل  ابدیغالب خود را ب ماهیکرد تا پر یم تیمزاح معمول کفا نیهم
  خانه بکشاند.

  .يهستم، تو هم پرپر یوتیاصأل اگه من ب _

  باره بند آمد! کیبه  زبانش

کند و باره نظاره  کیبود به  دهیرقم زد تا هر آن چه در عمرش ند یاز شگفت ییایدن شیامروز را خداوند برا ایگو
  مبهوت بماند.

خورد؛ دور از  یساختمان به چشم م رونیکه از ب ییو لوکس بود و با توجه به نما کیش تینها یپرهام ب آپارتمان
  آن هم مدرن و جالب توجه باشد. یداخل يذهن نبود که فضا

 یم یکه از ظاهر آن ها به راحت _بایرا از نظر گذراند که دو دست مبلمان ز شیرو شیپ عیزد و سالن وس یپلک ماهیپر
  شده بودند. دهیدر آن چ قهیبا سل _برد. یآن ها پ يباال متیشد به ق

 ياز هم فاصله گرفتند و نگاهش پر ولع تر دور تا دور خانه را برانداز کرد و چشمش به چند مجسمه  ماهیپر يها لب
اش قلب کوچک و تپنده  يسرتاسر يلبته که پنجره جلوه داده بودند و صد ا منیافتاد که به گوشه و کنار نش ینتیز

  دختر را در دم ربود. ي

  خوب؟! _
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موجب شد که دخترك وحشت زده از جا بپرد و در  _برخواست. ماهیکه از کنار گوش پر _نسبتأ بلند پرهام يصدا
  .خندان او مواجه شد يکه با چهره  دیسمت مرد جوان چرخ يگذاشت؛ قدر یقلبش م يکه دست رو یحال

  .دمیترس وونهید _

 يتا کیو  دیدست به چانه اش کش _را به او دوخته بود. طنتشیکه نگاه پر از ش نیا نیح _بزرگ يبا لبخند پرهام
  شد. رهیکنجکاو دخترك خ يرا باال انداخت و به چشم ها شیابرو

  پسند شد؟! _

 يرو _به آن داشت. يوافر يکه عالقه  _رفت، کوله اش را یکه سمت پنجره م نیا نیو ح دیابرو درهم کش ماهیپر
  از مبل ها رها کرد. یکی

  .يووردیمن رو همراهت م دیبا یگرفت یخونه م ی. داشتيندار قهینه هنوز. تو که سل _

را گشود و پا به تراس گذاشت و  ییبا ذوق در کشو _اش یبرخالف اعتراض ساختگ _طور که پشت به پرهام بود همان
  تازه گرفت. ياز هوا قیعم یپلک بست و دم يا لحظه

حضورش  طیمح ریکه تحت تأث _به او دیخند یآهسته م _ماهیمشهود پر یبه شتاب زده گ _جوان همان طور که مرد
  .ستادیاش ا يشد و در هم جوار کینزد _برد. یرا دم به دم از خاطر م

که  يزیفرصت عوضش کنم و چ نیدم در اول یقول م ن،ی. اگر مهلت بدستیبانو ن ي قهیدونم مطابق سل یبله. م _
  شما باشه رو فراهم کنم. لیباب م

بند کردند و  يا شهیحفاظ ش يشان را به لبه  يو دست ها دندیغرض پرهام خند یبه مزاح ب یالیخ یدو با ب هر
  اطراف را از نظر گذراندند. يآسمان خراش ها

  هستن؟! يجا چطور نیا يپرهام... آدم ها _

در وجودش فرو  يزیرخ او شد و ناگهان چ میچرخاند که نگاه پرهام در لحظه مات ن یغرق تضادها چشم م ركدخت
  !ختیر

که باردار  _ماهیپر يو مردمک ها دیکش ریمرد جوان را دچار رکود کرد و زمان و مکان را به زنج يایذهن پو یحس
  محرك همان احساس ناشناخته بود! ایگو _تلخ بودند. یحسرت
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  برد! ادیاز  دنیگرفت و قلب پرهام تپ يدخترك را به باز یمشک ياز موها يگرفت و دسته ا دنیوز باد

دلبرانه  یبلند دخترك فرود آمدند و با چشمک یشانینازك با ظرافت دگر بار بر پ يقدر مبهوت ماند که تارها آن
  سخت به مرد جوان زدند. يتلنگر

به  یطوالن یکنار زد و سکوت کش دار پرهام، نگاهش را با مکث شیچشم ها را از مقابل شیبا انگشت، موها ماهیپر
 جانیپره ياو سبب شد که متعجب از حال پرهام با همان صدا يمسخ شده  يچهره  دنیطرف مرد جوان کشاند و د

  زبان بچرخاند.  یشگیهم

  !؟ییمهندس کجا _

  گفتم. زیچ هی ال،یخ یب بابا

شد تا پرهام را از  یبیکه سر داد؛ نه يدیق یب يپرهام در پاسخ به سؤالش عاجز مانده بود و خنده  ماه،یظن پر به
دنج به هر  یمکان افتنی یگذاشت و در پ يکه در دم آجر نخستش را محکم بر جا یالیبکشاند. خ رونیگنگ ب ییایرو

  .دیکش ینقطه از قلبش سر م

را ترك کرد  ماهیدر سکوت پر طانیلب نجوا کرد و با لعنت به ش ریخدا را زتکان داد و نام  یجوان سرش را به نرم مرد
  آشپزخانه شتافت. يو سو

خام و عبث در لحظه  يا شهیزد که اند یبه خود تشر م یو او با کالفه گ دندیکش یبه طور ممتد سوت م شیها گوش
  سؤال برده است! ریرا ز تشیتمام شخص

تا خواست آن را روشن کند،  یگاز گذاشت ول يرا رو يکتر _اش یاز اغتشاشات ذهن یناش _یحواس یبا ب پرهام
  برخواست و او را از ادامه بازداشت! ماهینا به هنگام پر غیج

  !ه؟یچ گهید نیپرهام... پرهام... ا يوا _

گاز چرخاند و انگشتش را محتاطانه  يرو اقیبا سر و صدا خود را به داخل آشپزخانه کشاند و نگاهش را با اشت ماهیپر
  .دیآن کش اهیس يصفحه  يرو

شده بود با مهر نگاه به دخترك دوخت که با  یبر او مستول شیپ یقیکه دقا یدست به کمر زد و غافل از احوال پرهام
  نادر کرده است! ینمود که کشف یم یرفت و چون انسان یجلو و عقب م جانیه
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  ؟یروشنش کن یخواه یم _

  به پرهام زل زد. رتیگرفت و با ح ينگاه از گاز صفحه ا همایپر

  شه؟! یروشن م ،یزن یهست که دست م ییاز همون گازها نیا یعنی _

  خنده زد. ریبلند ز يقادر به کنترل خود نبود و با صدا گریجوان د مرد

  آره... همونه... _

  کرد. یآن را وارس رامونیپ يشد و با کنجکاو لیسمت گاز متما يقدر ماهیپر

  ا، پرهام پس کجاست؟! _

 يصفحه  يکه بدنش مماس با او قرار گرفته بود، انگشتش را رو نیخم شد و ضمن ا ماهیچون پر زیجوان ن مرد
  .دیکوچک لمس کش

  .ناهاشیا _

  به او زد و خودش را جلو کشاند. يبنابر سرشت عجولش با حرص تنه ا ماهیپر

  ا، نکن خب! _

به  رهیو خ ستادیعقب رفت اما صاف ا یتعادلش را از دست داد و قدم یکم _رانهیفلگغا يضربه  نیبا ا _ پرهام
  .دیکش یگاز م يشده باشند با ذوق دست رو يدیجد يصاحب اسباب باز ییشد که همانند کودکان که گو يدختر

  باال رفت و بدنش در دم گر گرفت. یضربان قلب پرهام به طور نامعقول سرعت

و به طرف سالن پا تند کرد  دیعرق کرده اش کش یشانیداد و دست به پ رونیب نهیجوان نفسش را پر صدا از س مرد
  ثمر بود! یب شیزهایاما گر

 يکه پنجره ها _يزییپر سوز پا يبه شدت در هوا یبود ول نداختهیرا هنوز به کار ن یشیگرما ستمیکه س نیوجود ا با
  نمود. یاحساس گرما م _کردند. یخانه م نهمایباز بالکن آن را با سخاوت م

  .دیرا بست تا بر احوال نابه سامانش فائق آ شیچشم ها يو لحظه ا ستادیپنجره ا يبه رو رو
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  کرد. شیو اعصابش را متشنج تر از پ دیباره در گوشش زنگ کش کیبه  رشیمادر پ حینصا

شد، حواست  ادیز اتی. پسرم حاال که برو و بادی یوسط شون م طونیدختر و پسر جوون تنها باشن، ش هیکه  ییجا _
  _از قبل جمع کن. شتریرو ب

  اما اصأل جمع نبود! حواسش

  کشاند. یم یاهیکرد و قلبش را به س یبه طور ممتد در گوشش زمزمه م طانیش

  پر... _

  .دیخچر ماهیبکاهد و در همان حال سمت پر شیها چهیاز انقباض ماه یدست پشت گردنش برد تا اندک یعصب

  آمد. شیپ یکه حرفش را از خاطر برد و قدم يدرهمش، دخترك را ترساند به گونه ا يسردرگم نگاه و چهره  حالت

  شده است؟! يزیچ  _

 نیا نینمود و دگر بار پشت به او کرد و ح یکالفه و عصب شیاز پ شیمرد جوان را ب ماه،یپر ي دهیمتعجب و ترس نگاه
  جواب گذاشت. یداشت، دختر جوان را ب یگام برم _واقع بود. منینش يکه در انتها _که سمت اتاق خواب

  شرکت برم. دیبا _

داده  يغروب را در خود جا ي رهیکه نقش ت دیبا تعجب ابرو باال انداخت و نگاهش ناخواسته سمت پنجره دو ماهیپر
  بود.

  چرا؟! _

  !؟يکه االن اومد تو

  دنبالش روان شد. يافتاده است با دل سوز يندیکه اتفاق ناخوشا نیبه ظن ا _با توجه به حال منقلب پرهام _ماهیپر

  .دیکت، دور خود چرخ افتنی يبرا _بود. ستادهیدر اتاق ا يکه در آستانه  _ماهیتوجه به پر یب پرهام

  شد؟! یم کیپروا نزد یگونه ب نیکه ا دیفهم یدختر دردش را نم نیا چرا

  کالفه و درمانده بود! يادیو به قدر زشناخت  یخود را نم زیلحظه خودش ن نیا در
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  کرد. یدخترك فرو م فیرحمانه بر قلب لط یجهلش را ب يبود و ترکش ها نیشدت از خود خشمگ به

  برم. دیبا _

 يرا دو چندان نمود و به جا ماهیپر رتیسابقه ادا کرد؛ ح یب یو پرتحکم به همراه اخم یعصب یرا که با لحن يا جمله
  به خرج داد. يشتریکه ناگهان به جانش زد، سماجت ب يبا دلهره ا ینیعقب نش

تخت  يو رو شیکه مقابل چشم ها _و سرگشته به دنبال کت جیکه گ ستیآمد و با دقت به پرهام نگر شیپ یقدم
  .دیچرخ یدور خود م _قرار داشت.

  حالت خوب هست؟! _

  ...یاتفاق نکنه

دگر بار  ،يزیدر گام برداشت اما با به خاطر آوردن چ يداشتن آن سوو بعد از بر افتیجوان سرانجام کت را  مرد
که  _ماهیو بدون نگاه به پر دیبر سر نفس اماره اش کش يچنگ زد و عربده ا یپاتخت يرا از رو دیبرگشت و دسته کل

  رفت. یسمت خروج _اتاق خشکش زده بود. انیم

  رسونمت. یم _

گرفت که پرهام رفته بود و سرخورده و مغموم به  یمکث، چشم از راه هیدخترك بزرگ تر شد و بعد از چند ثان بغض
  خاموش کرد. _مجهز چشمش را گرفته بود. يآشپزخانه  نیکه در بدو ورود به ا _آشپزخانه بازگشت و گاز را

ه را ب نیشیپ يلحظه ها ینیریقلبش فرو رفت و ش انیم یبود که به طرز دردناک یخیپرهام همچو س يزننده  رفتار
  کامش زهر نمود.

که تنها  ياز آشپزخانه خارج شد. دختر بانیانداخت که سردرگر ماهیمختصر به پر یکفش، نگاه دنیپوش نیح پرهام
  کرد. دشیبودند که در اطرافش حضور داشتند و او در لحظه با قساوت از خود ناام يچند نفر نیاش هم یدل خوش

انداخت و به همراه پرهام در سکوت از خانه خارج و  ریبرداشت، سر به ز _مبل ياز رو _را فشیکه ک نیبعد از ا ماهیپر
  وارد آسانسور شد.

به آن  یکه در پاسخ ده ردیشکل بگ ماهیبزرگ در ذهن پر یپرهام موجب شد که سؤال يو نامنتظره  بیغر یخاموش
  عاجز مانده بود.
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 يدقت رو یرفت و سوار شد و کتش را ب لیو پرهام بدون فوت وقت سمت اتومب دندیرس نگیبعد به پارک يچند
  عقب پرت کرد. یصندل

گذرا به او کرد و در را باز نمود و  ینگاه _پرهام يآزاردهنده  يمهر یاز ب _به اشک نشسته ییبا چشم ها ماهیپر
  گذاشت. انیاش را با او درم یخفه دل نگران یینشست با صدا یکه م نیضمن ا

  .يخور ینکرده سرما م ییخدا ،یش یدکمه هات رو ببند. دو هوا م _

 _گرفت. یلرزان دخترك نشأت م يکه از صدا _مضاعف یقرار داد و پرهام با حرص شیپاها يرا رو فیرا بست و ک در
  پدال گاز فشرد. يرا رو شیمالحضه پا یاستارت زد و ب

در گوشش نواخت و فاصله  یلیگرفت و چون س ینو سرچشمه م نیشد که از ماش یپر از عطر خنک ماهیپر ي شامه
  شان به وجود آمده بود. انیم یشد که به تازگ ادآوریرا  يا

از  کی چیه گرید کنیدوخت ول ابانیاز قبل در خود جمع شد و نگاهش را به خ شیب یلب برهم فشرد و کم دخترك
  آمدند. یبه چشمش نم _که هنگام آمدن هوش از سرش برده بودند. _ها ییبایآن ز

 یقلب دخترك م ي رهیرا بر آسمان ت شیجا بغل کرده بود و بغض ها کیداشت را  یهوا هر چه دل گرفته گ ییگو
  شکست.

 انیطغ شیپشت پلک ها يبه غم نشسته  يتا قطره ها دیکوش یبرد و م یآب دهانش را فرو م یدر پ یجوان پ دختر
اش آگاه نبود که چگونه  يکه از حال مرد کنار نینگذارد کما ا يپرهام برجا ياز خود برا ندیناخوشا يرینکنند و تصو

  کار را انجام داده است! نیبود که درست تر نیگمان ا الشیخ یآسودگ لیبرد و تنها دل یبا خودش در جدال به سر م

د سرکوچه شان ترمز کر لیاتومب _ژرف گذشت. یکه در سکوت _زجرآور تیبه غا یشدن ساعت يبعد از سپر باالخره
  ماند.  رهیآن که سر بچرخاند به رو به رو خ یو پرهام ب

  .ستیبه پرهام نگر یچشم ریداد و ز رونینفس بغض آلودش را ب ماهیپر

  !؟ینیمهناز جون رو بب یخواه ینم _

  .دیچیآرام اما محکم در اتاقک پ شیمرد جوان دور فرمان محکم شدند و صدا يها انگشت

  خدانگهدار. _
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  پرهام زل زد. يرخ جد میباز به ن یباال آمد و با دهان با شتاب ماهیپر سر

  مادرش برود؟! دنیتوانست بدون د یم چگونه

  هم پرهام! آن

  کرد. زیحزن انگ یرا گرفت و تبسم رهیدستگ يگریو با د دیدست بند کوله اش را به چنگ کش کیبا  ماهیپر

  ...دمیاالن فهم _

  را به آتش کشاند. ماهیو نگاه سردش وجود پر دیچرخ یپرهام به نرم سر

  هستن! ییچه طور انسان ها يکه ازش اومد ییاون جا يکه آدم ها دمیفهم _

را از  مشیرا حفظ کند و نگاه مستق شیاز آن نتوانست کمان لب ها شیب ماهیپرهام حبس شد و پر ي نهیدر س نفس
  .دیکش رونیب لیرمق خود را از اتومب یپرهام گرفت و سست و ب

 ضیسوزاند و در لحظه با غ _شده بود. رهیکه بدون پلک زدن به او خ _پرهام را يچشم ها ماه،یپر يافتاده  يها شانه
و ذهن مسمومش  فیضع ينثار اراده  ییو ناسزا دیرا درهم گره کرد و با شتاب بر فرمان کوب شیو اندوه انگشت ها

  کرد.

که او را ملول و  يگرفت به گونه ا یتمام جانش را شرم در بر م دیشیاند یکه م _در بالکن خانه اش _آن لحظه به
  نمود! یناتوان م

 ابدیبر احوال متزلزل خود تسلط  يو چشم بست تا قدر دیبرهنه اش کش ي نهیس يدردناکش را رو يپنجه ها پرهام
 یاز کف داد و ب اریاخت _بود. شراهنیپ ياز باز بودن دکمه ها یکه ناش _ماهیپر یبا به خاطر آوردن دل نگران یول

  درنگ دنده را جا گذاشت.

 يبرگ ها ریرا چرخاند و نگاهش درگ ماهیآسفالت نگاه مملو از اشک پر يها رو کیالست نیخشمگ شیسا يصدا
  ها در هوا سرگردان شدند. کیالست يشد که از جفا يزیرنگارنگ پائ

  داد. ریمس رییتغ اوریدرآورد و به طرف منزل عمو  لیاتومب یفرض ریتصو يبرا یزبان ماهیپر



  سیتم

 
110 

 

باور  نیبرخورد کرد که ا يو به شدت از او دلخور بود. مرد جوان به گونه ا دیفهم یپرهام را نم یناگهان یبدخلق علت
  کند! یم رونیبه وجود آمد، او را از خانه ب ماهیرا در پر

  ._ف کرد.که مقابل خانه اش توق _افتاد _قصاب محله _اکبر برسد که چشمش به اوری يقدم مانده بود به خانه  چند

هم  يدندان رو _بود. دهیتوسط پسرش به گوش او رس شیکه چند روز پ _اکبر ییگو اوهیبا به خاطر آوردن  ماهیپر
  زبان در دهان چرخاند. یو به قصد تالف دییسا

  !؟يبند یره و در مغازه رو م یقدر زود فروش م نیکه ا يدار یاکبرآقا گوشت چ _

 ياندك، اندك گوشه  یو ابتدا متعجب نگاهش کرد ول دیچرخ ماهیپر يرا در قفل فرو کرده بود با صدا دیکه کل اکبر
  لبش باال رفت و دستش افتاد.

  داره... ادیز داریکه خر ییاز همون ها _

  زد. یزشت شخندیاندام دختر گرداند و ن ينگاه شرارت بارش را رو اکبر

  .دارمیخر ،یاگه فروشنده باش _

  گفت! یپرده سخن م یبه عقب برداشت. مردك چه ب یخورد و ناخواسته قدم یتکان سخت ماهیپر

  درنگ وارد خانه اش شد. یسر تکان داد و ب د،یدخترك د يگشاد شده  يکه ترس را در چشم ها اکبر

را با دو گام بلند  _اوریتامنزل  _مانده بود یکه باق ياکبر برافروخته بود، اندك فاصله ا یشرم یاز ب یکه حساب ماهیپر
  زنگ فشرد. يو انگشت رو مودیپ

که از  _ینیشوم خودکم ب ي هیدخترك را از سا يحال و هوا يشده بود، قدر رهیکه در زنگ ذخ یخوش بلبل يصدا
  .دیرهان _داد. یزمان ورودش به آن مکان متجدد بر ذهنش مانور م

  نازك ساناز برخواست. يو متعاقب آن صدا یکیپالست ییدمپا يکه صدا دینکش یطول

  !ه؟یک _

 يبر چهره  یتصنع يبود را پس بزند و لبخند دهیبه حنجره اش چسب يکه با پافشار یدهانش را فرو داد تا بغض آب
  .دیشاد بخش یآهنگ شیگرفته اش نشاند و به صدا
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  کن. ساناز در رو باز _

 ماهیدرنگ گشود و با لبخند و تعجب به پر یشده بود، در را ب دهیگل دار پوش دیجثه که در چادر سف زیر دخترك
  شد. رهیخ

  !؟يچه قدر زود اومد یا، آبج _

 شیبودند، صدا دهیپله ها را برگز ریمس شیکه قدم ها یکرد و سپس ساناز را کنار زد و در حال یمکث کوتاه ماهیپر
  را باال برد.

اصرار کرد که بمونم اما نخواستم که مزاحم کارش  یلی. خنمیخواستم خونه اش رو بب ینداشتم. فقط م يآره. کار _
  بشم.

 _ماهیپر ي دهیغافل از دل رنج _گرفت یکه چادر را از سر م نیا نیدر را بست و پشت سرش روان شد و ح ساناز
  فت.گر یپ یوصف ناشدن یاقیحرف او را با اشت

  قشنگ بود؟ _

  تا اتاق داره؟ چند

  اش چه طور بود؟ محله

عبور  _که ساناز باز گذاشته بود. _يورود یکردند و از در چوب یباالتر برده بود، ط نیکه خانه را از سطح زم يپله ا دو
  اش را نکرد. ياز کنجکاو یکردند اما ساناز قصد چشم پوش

  آسانسور هم داشت؟ یراست _

را  اوریگذاشت و عمو  _کرد. یم فایو خواب را هم زمان ا منیکه نقش نش _اخل اتاق نسبتأ کوچکقدم به د ماهیپر
  برد. یکه در خواب به سر م دیطبق معمول در بستر د

  داشت. _

  رساند و در جوار او نشست. اوریکوتاه و خسته خود را به  ییدخترك وسعت گرفت و با قدم ها بغض

  را فشرد. شیگلو یدردناک یرا سوزاند و حس خفگ ماهیداغ قلب پر يچون اخگر رمردیزرد و رنجور پ يو رو رنگ
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بر علت شد تا سرانجام او را به زانو  دیبرد و فوت همسر و کهولت سن مز یمعده رنج م یسال ها بود که از ناراحت اوری
درمان  ياجازه  رستانمایگزاف ب يها نهیکه هز نینداشتند کما ا یهم اثر قابل توجه یسطح يدرآورد. درمان ها

  دادند. یرا به سامان نم يبهتر

گذاشت و به صورت اصالح  _که به موازات بدنش قرار داشت. _اوری یدست سرد و استخوان يدستش را رو ماهیپر
  شد. رهیشده اش خ

 يرا برا اوری يکرد تا صالبت پدرانه  یکارها تالش م نیچه سامان در عالج درد او عاجز مانده بود اما با کوچک تر گر
  کرد. یفروگذار نم یتالش چیراه از ه نیخود و خواهر کوچک ترش حفظ کند و در ا

داشت که  شیرا برا یمرد حکم پدر بزرگ نیرا برهم فشرد و آهش را  در گلو شکست. ا شیچشم ها يلحظه ا ماهیپر
  بود. دهیگاه ند چیه

  !گهیبگو د _

که  ياز محله ا _او دارینشست و مشتاقانه چشم به دهانش دوخت تا از چند و چون د ماهیچهار زانو مقابل پر ساناز
  با خبر شود. _در آن ساکن شده بود. یپرهام به تازگ

  کوتاه به ساناز انداخت. یگرفت و نگاه اوریدست  يدستش را از رو ماهیپر

  سوخت! یبه حال خودشان م دلش

 يعده  ریکه به تعب _مکان ناآشنا کیاز  فیتوص یفرو رفته بودند که حتکه آن چنان در باتالق تهوع آور فقر  يخود
به قدر چند  یحت _شان را يکرد و دردها یسرحال شان م _از بهشت داشت. یآن ها نشان ياز مردم طبقه  يریکث
  داد. یم یتسل _کوتاه ي هیثان

  !دیثروتمندها افسانه شن یو از زندگ ستیمحقر ز يشد به ساناز خرده گرفت چرا که تمام عمر در خانه ا ینم

 يهوا یکیکه تار دیو نگاهش در اتاق کوچک چرخ دیجه رونیبرهم فشرده اش ب يلب ها انیاز م ماهیبار آه پر نیا
  کرده بود. رشیدلگ يقدر زیپائ

  خواهد من رو شمال ببره. یرضا تابستون م _
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 يو به چشم ها دیمضاعف دگربار در اطراف چرخ یحسرت به زانو درآمد و با _.دیکش یکه م یاز عذاب _ماهیپر نگاه
  پربغض کرد. يخورد و خنده ا هیمتعجب دخترك هجده ساله بخ

  گذره. ی. خوش مایتو هم ب _

  خم کرد. یمبهوت گشته بود، سرش را اندک ماهیپر يها ییکه از پرت گو ساناز

از آن  ماهیبود که پر ییجا ریشکل موافقت خود را اعالم کند اما ذهنش هم چنان درگ نیقصد داشت به ا ایگو
  کرد. یبرگشت و عطش او را در دانستن رفع نم

 شیشده بود و دست ها دهیکش اوری ي دهیجسم تک ينگاه انداخت که رو ییقرمز نخ نما يدر سکوت به پتو ماهیپر
  زانو مشت شدند. يرو

برخواست و در مقابل چشم  ياز جا دینگاه منتظرش داد و عاقبت ناام لیتحو يتلخند و دیسمت ساناز چرخ سرش
  از خانه خارج شد. _شوکه شده بود. تینها یکه ب _دخترك يها

از آغاز  یکوتاه قیباال برد که دقا کیکرد و نگاهش را تا آسمان تار یخروج يسکو يرو یتوقف کوتاه ماهیپر
  گذشت. یم دنشیبار

شکسته در  يها کیکه از برخورد با موزائ _و عطر ناب باران را مودیرا تا در پ اطیطول کوتاه ح يعجله ا چیه بدون
  استشمام کرد و با لبخند از خانه خارج شد و در را پشت سرش بست. _داشت. انیهوا جر

که به سقف  یاما غم را از خاطر خواهد برد شیپ یساعت یتلخ اوری يبود که گمان کرد با آمدن به خانه  الیخ خوش
  قلبش را چنگ زد. شتریکوتاه منزل آن ها سنجاق شده بود، ب

  شتافت. یساختمان سنگ يدرنگ سو یخودشان ب يکوچه گرفت و بعد از ورود به خانه  ياز چراغ کم سو نگاه

  داغان نزد مولود برود و دلواپسش کند. ي هیروح نینداشت که با ا قصد

  درخت ها گذشت و خود را به پشت خانه رساند. انیه از مبلند و شتاب زد ییگام ها با

وار نرده را احاطه  چکیکه پ دیکش سیشکل تم یقلب يبرگ ها يرفت، دستش را رو یکه از پله ها باال م یهنگام
  کرده و باال رفته بود.
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و پشت  یپله ها را در قسمت خروج نیانجام داد و ا یبود، عمل مبتکرانه و خوب اطیح دیکه در ق یبزرگش زمان پدر
 دیاز آن با شیرضا برود و پ داریبه د یآسودگ نیقادر نبود که به ا ماهیبود، پر نیاز ا رینمود. اگر غ هیساختمان تعب
  گذاشت! یو دخترش را پشت سر م نیمیهفت خوان س

  از باران دوخت. سیو نگاهش را به باغ خ ستادینفس زنان بر فراز پله ا ماهیپر

 ونیها بسان ش یسرکش نیدر ا یکرد و گاه یناخلف سوت زنان گذر م یهمچو جوانک يزیتبر يبرگ ها يال به ال ادب
ناله کنان تن بر  د،یکش یکه م يلرزاند و برگ ها هم نوا با درد یدرخت ها را م يشد که تن سرمازده  یتنها م یزن
  .دندیکوب یم نیزم

  قرار داشت او را به خود آورد. ماهیسر پر يکه باال يشاخه ا سیخ يپنجه ها جنبش

که طاق  دیاتاق چشم گرداند و رضا را د ینسب یکیآن را باز نمود و در تار اطیو با احت دیچرخ یومینیدر آلوم سمت
  برد. یبه سر م قیعم یبود و در خواب دهیتخت دراز کش يباز رو

  گرفت. یدر را دو دست يلنگه  و پا به داخل اتاق گذاشت و دیکش سشیبه صورت خ یدست ماهیپر

دختر جوان را  نیکرد و هم یم دیاز خود تول يندیناخوشا يشد، در هنگام باز و بسته شدن صدا یکه سرد م هوا
  به خرج دهد. يشتریکرد که دقت ب یوادار م

اش را گاز گرفته بود با مشقت آن را  ییفشرد و لب باال یرا برهم م شیکه چشم ها یلنگه را باال برد و در حال یکم 
  چرخاند. لیر يرو

را  فشیداد و ک رونیب نهیباره از س کینفس حبس شده اش را به  ماهیممکن بسته شد، پر يصدا نیکه با کمتر در
  کنار آن نشست. یمیو قد یچوب یصندل يهمان جا رها کرد و سمت تخت رفت و رو

بود که  یاندك آن وام دار چراغ کوچک ییکه روشنا _اتاق یو روشن کیکه در تار دیصورت رضا چرخ يرو نگاهش
  داد. ینشان م یرا دهان بازش به خوب نیبود و ا دایاز آن هو یخستگ _در بالکن قرار داشت.

بر تن  رپوشیز کیفراخ او گشت که تنها  ي نهیس يپروا رو یو ب دیتر خز نیپائ یپلک زد و نگاهش کم ماهیپر
  شد. یم نیباال و پائ یداشت و به نرم



  سیتم

 
115 

 

به زق، زق  شیو لخت موها ییخرما يلمس تارها يبرا شیدخترك نشست و انگشت ها يلب ها يرو يمحو لبخند
  افتادند.

گشاد  ياراده جلو رفت و چشم ها یکه مسخ شده بود، دستش ب یقلبش در لحظه کند و نامنظم شد و در حال ضربان
  کند و کاو کرد که بساناو را  يشده اش جز به جز صورت مردانه 

  

  روند. یرمق به خواب م یعاقبت ب يو باز طنتیمانست که بعد از ساعت ها ش یمعصوم م یکودک

  کوتاه، عرق به جانش نشاند. يها هیثان نیکه در هم دیکوب یم يقرار یبا ب يبه قدر قلبش

و با وحشت  دندیپر شیبه جانش زد و شانه ها يکه در دم صاعقه ا دیرضا لغز ياز موها يدسته ا يرو انگشتش
  .دیخودش را عقب کش

تند و کوتاه به رضا  ییکه از حدقه خارج شده بودند و نفس ها ییقلب پرتپشش قرار داد و با چشم ها يرا رو دستش
  .ستینگر

  کرد؟! یداشت م یغلط چه

مرد جوان  یمباالت یاز ب _و غر، غر کنان دیاش باال کش نهیس يرضا بود را تا رو يپاها نیکه پائ ییپتو یو عصب تند
 هودهیاز افکار ب زیگر يخارج کرد و برا نشیشلوار ج بیاش را از ج یگوش _سرد ياز نداشتن پوشش مناسب در هوا

  خودش را به آن مشغول نمود.

 شیدر دست چرخاند و فکرش به حدود دو سال پ _آن را قاب کرده بود. يقو يریکه با ضربه گ _را دشیسف یگوش
  پرواز کرد.

و کم ارزش در دست دانشجوها بود و چشم  يعاد يا یهوشمند چون ش یدر مقطع ارشد بود که گوش یقبول اوائل
 یام مدر آن جسم کوچک انج یشد تا بفهمد که دوستانش چه کار مهم یم دهیبه هر سو کش ماهیمبهوت پر يها

  گذارند. یآن را کنار نم يا قهیدق یدهند که حت

آن  يریهم در بازپس گ شیاو را گرفت و به تمناها یمعمول یکرد که عاقبت رضا کالفه شد و گوش يقدر کنجکاو آن
  نداد. تیاهم
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 رزنیکند و پ برد، دست به دامان مولود شد تا شفاعتش را ینم ییراه به جا شیو قال ها لیبرد، ق یکه پ یزمان ماهیپر
  نو مبهوت ماند! یگوش دنیبا د ماهینزد رضا رفته بود با دست پر بازگشت و پر يگر یانجیکه به قصد م

چندان  زیو رضا که خود ن اموزدیرا به او ب شرفتهیکار با آن دستگاه پ ي قهیتا طر ختیروز تا شب به گردن رضا آو آن
  از کار با آن سبک تلفن ها نداشت او را به سامان سپرد. یاطالع

  !ه؟یها... چ _

 غماینگاهش را به  يسرخ او مواجه شود که سبز يو با چشم ها اوردیخواب آلود رضا موجب شد که سر باال ب يصدا
  برده بودند.

  !؟یگ یبه من پاندا م _

  !يخرس افتاد نیکه ع خودت

 زیناگهان خ اورد،یرا به دست ب طیشرا یابیمهلت ارز ماهیرا تنگ کرد و تا پر شیابرو باال انداخت و چشم ها رضا
  .دیو از جا پر دیکش يخفه ا غیرا از او نداشت، ج یحرکت نیبرداشت و دخترك که انتظار چن

  !؟يبود یبا ک نمیبب ستایوا ده،یبر سیگ يآ _

 يبلند گوهر هر دو اریبس ادیفر ياما صدا دیخنده کنان تخت را دور زد و دستش سمت در رفت تا آن را بگشا ماهیپر
  خشک کرد! يشان را در جا

نگاهش را چرخاند و  يخنده ا يخفه  يماند اما صدا رهیاتاق خ يو در سکوت به در بسته  رتیبرگشت و با ح ماهیپر
  را گرفته بود. شیمقابل کش آمدن لب ها یسخت رضا رساند که به طنتیپر ش يبه چهره 

  شد. رهیسرخورد و مشکوکانه به او خ رهیدستگ ياز رو ماهیپر دست

  !یگوش خراش تو هست يها غیج نینگو که علت ا _

 يحواله  یرفت، چشمک یکه به طرف در م نیا نیو آن ها را عقب راند و ح دیکش شیموها انیو دست م دیخند رضا
  کرد. ماهیپر

  !ن؟یچرا شما دخترها اون قدر حساس هست _
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  را به خنده انداخت. ماهیکج شده اش درآورد، پر يکه به همراه لب ها ییادا

  !هیکی. خوبه حاال پالستومدیتا اون ترسو سراغ من ن رمیبرم موش رو بگ _

کرد و از  یم یچه ساده کودک یمرد گاه نیدرنگ از اتاق خارج شد. ا یگشاد شدند و رضا ب ماهیپر يها چشم
  گشود. یعقده م _بود. نیمیس يتوجه ا یآن ب يکه علت عمده  _شیکمبودها

آن ها بود که وجود  نیچه هم که مادر و دختر نامهربان بودند، معرفت رضا هزاران بار فزون تر از شعور پائ هر
  .دندید یشان، پول م يآرزوها لیتبد يانگاشتند و او را تنها برا یم دهیرا ناد نشینازن

اش  فهیداشتند که وظ یشدند با وقاحت اذعان م یاز جانب مرد جوان مواجه م یاعتراض نیهم با کوچک تر یوقت
  داد. یکار به آن ها نم ياست چرا که اجازه 

  از جانب آن ها بود. اتیاخالق تیهم که داشت، رعا یداد و تنها توقع یچشم داشت خرج شان را م یرضا ب اما

که در  ستینگر ماهیداد و نفس زنان به پر هیبزرگ به آن تک يباز و سپس بسته شد و رضا با لبخنداتاق به سرعت  در
  فرو رفته بود. یکیاز تار يهاله ا

  بود. یکار منه. فکر کرد موش واقع دینفهم _

  را داشت که با باال آمدن دست رضا معدوم شد! ماهیپر يقصد طرح انداختن به لب ها لبخند

 انیو چسبنده را م اهیو آن جسم س دندیدرخش یکیدر تار شیگام برداشت و چشم ها ماهیسمت پر یبه آهستگ رضا
  زد. يا ثانهیباال برد و لبخند خب شیانگشت ها

  ها؟! ،یترس یتو که نم _

  .هیچه دوست داشتن نیبب

و با  دیپر رونیکه از ترس هول شده بود، تند و دستپاچه از اتاق ب یو در حال دیفراتر از صوت گوهر کش یغیج ماهیپر
  .دیپله ها دو نیگرفت و سمت پائ واریشتاب زده و نامتعادل از نرده و د ییقدم ها

پرتپشش گذاشت و با خشم سر باال برد و به رضا نگاه کرد که با  ي نهیس يدست رو د،یمسطح که رس نیبه زم ماهیپر
  .دیخند یم یبدجنس
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خنده  تمیمرد جوان شد و نرم، نرمک با ر ياما نگاهش مات خنده  دیکوب یوقفه به صورتش مشت م یتند و ب باران
  کرد. ییاو هم نوا ي

 يا کهیبه صدا درآمد و بار یتوپ کیکه رعد چون شل دیخند یفرارش م يبود و به نحوه  ستادهیباران ا ریتفاوت ز یب
  را شکافت. کیتار يروشن فضا

  .يشد سیبرو، خ _

  شتافتند. عتیطب یکوبیبه پا فیظر يدر گوش باغ زمزمه کرد و شاخه ها يآواز تند باد

  ...يپر _

  گرفت. ینمود که هر دم شدت م ایمه یرا کوك کرد که بهانه اش را باران شیها یاز نوجوان بایز یقلبش آهنگ ساز

  _.یسر برس تیاز جنس دست ها يبارانم تا تو با چتر ریمن ز _

  را لرزاند. شیگوش ها شیبار پر حرص تر از پ نیبار برخواست و ا نیچندم يرضا برا يصدا

  !گهیبچه برو د _

  نداشت. یکه پوشش مناسب دیعمق گرفت و نگاهش سمت رضا دو ماهیپر لبخند

  .يستادیسرما لخت وا نیخودت هم که تو ا _

  _کند. رمیتا ضربان قلبت را تسخ رمیگ یم کیباران را به فال ن _

  که... برو تا من هم برم. يذار ی: حواس نمدیاخم کرد و توپ رضا

  _چسبد. ینگاهت به کام دلم م يچه قدر دلهره  _

  .دیکش یم رونیکه واژه ها را از عمق جان ب یخانه گام برداشت در حال يسو ماهیپر

  .ایشام ب _

و به قامتش از پشت  دیدخترك باشد که سمت او چرخ يکه متوجه  نیسر تکان داد و به اتاق بازگشت بدون ا رضا
  غم زده بر چهره اش نشست. ينگاه دوخت و لبخند يا شهیش وارید
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  _را دنبال کن. مینشو. نشانه ها دیناام ،يدیرس ریاگر هم د _

  

  

  هفتم فصل

  

کرد  یخود را سرزنش م نیح نیو در هم دیدو اطیگذاشت، سمت در ح یهمان طور که مقنعه اش را بر سر م ماهیپر
اش  جهیداد که نت حیترج یآن را به استراحت شبانگاه يو گذرا یآن يپرسه زد و لذت ها نترنتیکه تا صبح در ا

  کالس امروزش شد. يبازماندن از ساعت ابتدا

  تر! واشیبچه  _

  شن. یآب م اتیچرب

  !دیچرخ یو سمت ساختمان سنگ ستادیاز حرکت ا ناگهان

  دانست. ینم تیانسان ي وهیبود که ش ندرالیس يگر نامادر یاو تداع يبرا نیمیس يقهقهه  يصدا

انداخت و به  نیو با اکراه سرش را پائ _به تن داشت. يسرمه ا یکه تاپ و شلوارک _به زن کرد یینگاه سر تا پا ماهیپر
  دوخت. دشیسف يها یکتان

 هیرفت و مدام نزد پزشک تغذ یمختلف م يرضا به همراه دخترش به باشگاه ها ي دهیزحمت کش يکه با پول ها بس
  مانست! یروح م یب ینازکش چون اسکلت يو لب ها یاستخوان ینیبود با آن ب

  !دیچرخ یتر در خانه نم دهیپوش یکرد و کم یپسر جوانش را نم تیرعا حداقل

که مولود  نیدهد ضمن ا تیاهم شینا به جا يبه حرف ها دیزن به او آموخته بود که نبا نیدر قرابت ا ستنیها ز سال
  دستش ندهد. يدر سکوت از کنارش عبور کند تا بهانه ا دیکرده بود که هر زمان او را د هیتوص

  .دیایب نیپائ يورود يپله ها يرا کالفه کرد و موجب شد که از باال نیمیاش س یطوالن یگ رهیخ
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  نداده؟! ادیبهت سالم کردن رو  یخرس گنده، کس يآها _

  دارش هراس داشت! شیو قلبش به تالطم افتاد. از زبان ن دیپر ماهیپر رنگ

و تنها نقطه  ستدیتا مدت ها قادر نبود، سر پا با ماهیچرخاند که پر یزبان م يبست و طور یزن به ناگه چشم م نیا
  .دیکوب یم شکل ممکن بر سرش نیبه بدتر نیمیاش بود که س یمیتیضعفش هم 

  .رهیگ یم ادیرو  تیآدم از بزرگش ترب _

  و نگاهش با ترس به آن دو گره بخورد. اوردیرضا موجب شد که به سرعت سر باال ب یعصب يصدا

  شد. یختم م نیمیس يها يرینداشت چرا که اغلب به معرکه گ ییارویرو نیاز ا یخوب حس

 یتنها پسرش چنگ و دندان نشان داد و در آخر نگاه يبا نگاه برا يو بسان گرگ گرسنه ا دییهم سا يدندان رو زن
  به خانه بازگشت. يحرف اضافه ا یکرد و ب ماهیپر يحواله  نیآتش

که  نیا نیزده نگاهش را سمت رضا سوق داد که پسر جوان شانه باال انداخت و ح رتیو ح دیباال پر ماهیپر يابروها
  .دیال کشکاپشنش را با پیرفت، ز یسمت موتور م

  در رو بازکن. _

  و سمت در رفت. چاندیکه هم چنان در فکر بود، لبش را پ ماهیپر

  گونه ساکت شود؟! نیا نیمیشد س یم مگر

  کرد، در را بست و پشت سرش روان شد. تیاز خانه هدا رونیکه رضا موتور را به ب یو زمان ستادیکنار در ا ماهیپر

  خشک شد. يو هر دو دستش را جلو برد که دخترك بر جا دیرضا چرخ ند،یترك موتور بنش ماهیاز آن که پر شیپ

  مثل آدم لباس بپوش. ره،یتن بم نیا _

دو طرفش را  ییجا به جا یمقنعه گذاشت و با کم يرا گوشه  شیلب گفت و رضا انگشت ها ریز يخدانکنه ا ماهیپر
  باال برد. لبخند زد و انگشت شصتش را د،یمتقارن کرد و کارش که به اتمام رس

  بپر. _
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لذت بخش  ییو گرما دیبود که از پوست دست او در وجودش دم ییاما دختر جوان هم چنان مات گرما دیچرخ رضا
  قلبش را احاطه کرد.

  مستقر کرد. شیشانه ها ينشست و دو طرف بند کوله اش را رو یبا دستپاچگ ماهیکه موتور را روشن کرد، پر رضا

  هست! ییخبرها هیحتمأ  _

  کرد و از کوچه خارج شد. زیتمسخر آم يخنده ا رضا

  تونه باشه؟! یم یزن چ نیمگه خبر ا _

  بره. هیکنه که ترک یداره من رو خر م مثأل

گونه قصد  نیا دی. شادیچیمچاله کرد و دستش دور کمر مرد جوان پ نهیرا در س ماهیپرحرص رضا قلب پر ي خنده
  کند. يداشت با او هم درد

  اومد؟!از کجا  نیا _

کنن، شب که  یاون ور آب م یعلف يبوکس ها سهیک ری. صبح تا شب مغزشون رو درگیآبک يشبکه ها نیاز هم _
  رفتن دارن! شیدو تا هم آت نیشون رفت االن جاش تو بهشته که ا یکیخورن. انگار  یرم، مغز من رو م یخونه م

  رضا نشست.  يشانه  يرو شیرفت و لب هاجلو  اریاخت یبه صورت دخترك زد و سرش ب یمحکم یلیسرد س باد

زد و قلب شان را به  یم رونیشان ب یزندگ ياز مخروبه ها یقیطر کیشد. هر زمان به  یگاه سرد نم چیاحمد ه داغ
  .دیکش یآتش م

  به او فشرد. شتریرضا شد و خودش را ب يمتوجه منقبض شدن عضله ها ماهیپر

  و مطمئن باش که جاش تو بهشته. یدون یاحمد با همه فرق داشت. خودت م _

  ها دوخته شد. لیبه ازدحام اتومب ماهیموتور باال رفت و نگاه پر آب پر سرعت

 غیرضا بود که ناخواسته خود را در يتالش ها لیدل نیگرفتند. او مهم تر یرضا قوت م يبود تا بازوها یم دیبا احمد
  کرد. ریاس يابد یکرد و مرد جوان را در فراغ
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  .دیاز چشمش چک یکه با احمد گذرانده بود، بزرگ تر شد و قطره اشک یخوب يلحظه ها يادآوریبا  اهمیپر بغض

 یکه واسه سرگرم لمیاون قدر شعور داشته باشه، بدونه چهار تا ف دیسن نبا نیبا ا یفهمم آخه مگه زن یمن نم _
  دخترش هم وسط نکشه؟! ينداره که پا یقیحق يشه مبنا یپخش م

  داد. یخون پس م ماهیو پر دیکش یداد. او درد م یبغض فرو م ماهیخورد و پر یحرص م رضا

  زد. وندیپ ينگاه مملو از اندوهش را باال کشاند و به آسمان خاکستر ماهیپر

  نداشت؟! یمرد تمام نیا يها رنج

  کردند. يمانده بود را هر دو در سکوت سپر یبه دانشگاه باق دنیکه تا رس يادینسبتأ ز يریمس

 يداد و الگو یقرار م ریکه خواه ناخواه گوهر را هم تحت تأث دیشیاند ینامعقولش م يو رفتارها نیمیبه س رضا
گرفت  یرا به عهده م یزندگ کی تیمسئول دینه چندان دور با یشد که زمان یدختر جوان محسوب م يبرا ینامناسب
  نداشت. یبه آن آگاه رتبطم یو اصول اخالق يخانه دار یجزئ ياز نکته ها یکه حت یدر حال

گاه اصالت  چیکه ه دیچرخ یمحکمش  م تیناتمام رضا، حول او و شخص يها یغافل از دل مشغول ماهیذهن پر اما
  نبرد. ادیخود را از 

در  _نیمیپهن مرد جوان گشت. هر چه قدر هم که س يشانه ها يو نگاه حسرت بارش رو دیپربغض کش یآه ماهیپر
 نیعزت نفس داشت که ا يکرد، مرد جوان به قدر یرضا به عنوان پسرش حذر م یاز معرف _حضور دوستانش

  دهد. رییتغ نیمیاش را به دلخواه س یها منجر نشود تا سبک زندگ ینیظاهرب

د که دانشگاه شدن لیطو يعبور کردند و وارد کوچه  _بودند. نیکه اکثرأ تک سرنش _ها نیماش کیتراف انیم از
  و صاف نشست. دیخودش را عقب کش ماهیپر

  حکمت باال برد. ياز سرعت موتور کاست و دستش را برا يقدر ،یهنگام گذر از نگهبان رضا

شد که هر وقت با  یموجب م نینسبت به رضا داشت و هم یمرد را از نظر گذراند که نرمش خاص یچشم ریز ماهیپر
  ود.آسوده وارد دانشگاه ش یالیرضا بود با خ

رفت و  _واقع بود. یکه در بدو ورود و پشت اتاقک نگهبان _نگیدانشگاه شد و به طرف پارک يوارد محوطه  رضا
  مستقر نمود. _بود. دیکه مختص اسات _ها نیموتور را در کنار ماش
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  تکان نخورد. شیشد اما از جا ادهیسرد بر او عارض گشته بود، پ يو هوا یخواب یکه از ب یبا رخوت ماهیپر

  اوم... رضا... _

شد،  ادهیکه پ نیباك قرار داد و بعد از ا يرا در آورد و رو _که مخصوص موتور بود. _یگرم یمشک يدستکش ها رضا
  شد. رهیخ _کرد. یپا و آن پا م نیکه ا _ماهیو به پر ستادیصاف ا

 _کرد. یمان طور که به مرد جوان نگاه مه _کالفه شود و با سرعت ماهیو کنکاش گر رضا موجب شد که پر قیدق نگاه
  باره دچارش شده بود. کیکه به  ابدی ییرها یرنگش را باز کند تا از حس خفگ يقهوه ا يبزرگ پالتو يدکمه ها

  رضا نگردد. شتریب تیبود، دهان گشود تا تعللش موجب حساس یهر زحمت به

  ترم... نیترم... ا نیمن ... خوب من ا _

 یدستپاچگ نیزد که ا یزل زد. حدس م ماهیپر يرضا نشست و بدون پلک زدن به لب ها یشانیپ يرو یکوچک اخم
  را سرهم کند. شیاما سکوت کرد تا خود جمله ها ستیدخترك به خاطر چ

  خوب؟! _

  بود، دهان باز کرد. انیکه لرزشش به وضوح ع ییرها شد و با صدا نهیتند س يها چیاز پ ماهیپر نفس

  شه؟! یم یکه ترم تموم شد چ نیخوب بعد از ا _

  سرکار برم. دیکه با باالخره

  لب بگزد و نگاه بدزدد. ماهیشدند که منجر شد پر یدرنگ طوفان یب شیرضا کورتر و چشم ها يابروها گره

  شه. دایتا برات شوهر پ ینیش یترم که تموم شد، خونه م _

داد که مورد غضب  یرا تسل ماهیقلب پرتپش پر یزد و همان اندک یاز طنز موج م ییرضا، رگه ها يپس لحن جد در
  رضا قرار نخواهد گرفت.

 شیو هرم نفس ها دندیدو یشانیپ يسرکش و لختش رو ياز موها يخم کرد که دسته ا یجوان باالتنه اش را کم مرد
  پرداختند. طنتیپوست داغ دختر به ش يرو



  سیتم

 
124 

 

  !میقد يدخترم دخترا _

  شون بناگوش شون رو بشکافه! شیکه ن نیشدن نه ا یم دیسرخ و سف ومدی یاسم شوهر م تا

  دخترك زل زد. زانیگر يزد به مردمک ها یموج م شیسبز چشم ها یکه در زالل یطنتیش با

  دختر محو شوند. يکرد که بغض ها یم تیمزاح کوچک کفا نیباور بود اما هم يفراسو

  .گهید یهست یروان _

  قهر رو برگرداند. و با دیرضا کوب يبه بازو یمشت محکم ماهیپر

  کرد. شیو شروع به ماساژ بازو ستادیو به سرعت صاف ا دیچهره درهم کش رضا

  من باش. فیضع يا، دختر فکر استخوون ها _

رضا خنده نکند سرانجام طاقت از کف داد و قهقهه سر  يفشرد تا از حالت مسخره  یرا برهم م شیکه لب ها ماهیپر
  داد.

  .دیکش قیعم یو نفس ستیشاد او نگر يرضا از دو طرف کش آمد و با مهر به چهره  يها لب

  کرد. تیرضا دست پشت کمرش گذاشت و او را سمت ساختمان هدا شیخنده ها انیم در

  ده؟ یبه نظرت االن استاد راهمون م _

که با شتاب  يلحظه ا نیخواست زمان در هم یکردند. دلش م ینافرمان شیبه آب نشست و قدم ها ماهیپر يها چشم
  گاه به آن کالس نرسند! چیتا ه ستدیبا د،یدو یم

  شه تو رو راه ندن؟! یمگه م _

  اکنون به انتظار رضا نشسته بود. نیاسمیجمع شدند. حتمأ  ماهیپر يسر تکان داد و لب ها رضا

رجوع کرده بود و هر دو فرصت را مغتنم  دیکوتاه به دفتر اسات یاستراحت ياستاد برا دند،یکه به کالس رس یزمان
  خود نشستند. يشمردند و سر جا
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 ییبا رو شهیاو گام برداشت و دختر جوان هم چون هم يدرنگ سو یو ب دندیدرخش نیاسمی دنیرضا با د يها چشم
  باز از او استقبال کرد.

از  لیم یو ب دینشستن برگز يبرا وسط را فیرد يها یاز صندل یکینگاه از آن ها گرفت و  ریگلوگ یبا بغض ماهیپر
  مورد نظر نشست. يبچه ها عبور کرد و در جا انیم

گذراند  یشده بود و کمتر با او وقت م بیعج شیرفتارها يبه نسترن انداخت که چند روز ینگاه یچشم ریز ماهیپر
  برد. یاز قبل در انزوا به سر م شیو ب

نه چندان  يساعته اش مؤاخذه کرد و تذکر کی ریرا به خاطر تأخ ماهیبعد استاد وارد کالس شد و بدو ورود پر يچند
که مشغول  یمبحث يداد و ادامه  _گرفت. یرا به عهده م سیتدر تیمسئول یپناه يکه اغلب به جا _به رضا يجد

  گرفت. یآموزش آن بود را پ

کرد اما  یخلق م یال نامنظمو اشک دیکش یکاغذ م يهدف همان طور که چشمش به جلو بود، اتود را رو یب ماهیپر
او را  _شمردند. یم متیلحظه غفلت استاد را غن کی یکه حت _نیریفرزاد و سا يوقفه  یب يزمزمه ها انیم نیدر ا

  گردد. طلعداشت م انیکه در کالس جر یپوست ریز جانیکنجکاو کرد تا از ه

او  یگاه صندل هیتک يرا رو شیو دست ها دیکش _مقابلش را اشغال کرده بود. یکه صندل _نایسر کنار گوش ت ماهیپر
  قرار داد.

  دختر چه خبره؟! _

  سرش گذاشت! يکه کالس رو رو فرزاد

  استاد هم زمان شد. دنیباال رفت و دهان باز کردنش با چرخ نایلب ت ي گوشه

 یو ب زیه تزد از نگا یکه در نگاهش موج م یماند و ترس _شده بود. لیکه به جلو متما _تیدر همان وضع ماهیپر
دانشجوها را درك کرده بود اما به  ییسر به هوا یدور نماند که به خوب _يمعمار خیاستاد تار _یپناه قیدق تینها
  آورد. یشان نم يرو

  .شترهیب هیکه دقت تون از بق داستی. پنیما باز کن يمبحث رو شما برا نیخوب خانم واال، ا _
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 شیدست و پا یحساب _استاد يریاز مچ گ _که یو در حال دیبه خود داد و خودش را عقب کش یباالخره تکان ماهیپر
  .ستادیرا گم کرده بود، ا

که اوج گرفته  _بچه ها ينه چندان جالبش مرکز توجه باشد، متنفر بود و زمزمه  يکه با آن اندام و چهره  نیا از
  اش شد. یموجب کالفه گ _بود.

از موضع اش کوتاه  يبدون آن که ذره ا _صبرانه یهم ب یو پناه دیچرخ ینم يگرید زیچ يجز استاد رو نگاهش
  دختر جوان بود. يمنتظر ارائه  _.دیایب

  خوب؟! _

نثار فرزاد کرد که گناهش به گردن او افتاده بود و اگر به خاطر ترس از  یرا درهم تاباند و لعنت شیانگشت ها ماهیپر
  گرفت. یپسرها قرار م يها ییگو هاویرضا نبود، قطعأ مورد تهاجم 

  گم. یمن م _

 یترسش را چون حس نیبود و هم یحام شهیآرام گرفت. رضا همانند هم يا هیتنها به قدر ثان ماهیپرتپش پر قلب
 يبه او شهامت داد تا لب باز کند اما استاد رخصت نشستن به هر دو داد و بعد از تذکر یچرك دور انداخت و کم

  گرفت. یبه همه مبحث را پ يجد

شد و تعصب رضا را  يبرنده ا غیت شیها ییکه سر بچرخاند را نداشت چرا که باز هم سر به هوا نیشجاعت ا ماهیپر
  هدف گرفت.

درهم گره کرده اش نشست و سرش را کج کرد و همان  يدست ها يرو _که در جوار او نشسته بود. _نایگرم م دست
  طور که نگاهش به استاد بود، زمزمه کرد: انگار امشب کورسه.

  از وجودش رخت بربست. شیپ قیدقا يریبه سرعت کش آمدند و دل گ ماهیپر يها لب

  بود. شیو دادها غیبا ج ستیشدن کنار پ یکورس و خال يباخته  دل

شود و با سماجت او را قانع کند  زانیاز گردن رضا آو شهیکرد تا چون هم يسپر یتاب یکالس را با ب نیواپس قیدقا
  که دختر جوان را هم در برنامه بگنجاند.

  .دیرضا را سفت چسب يبازو _نیاسمیمکدر  يتوجه به نگاه ها یب _کالس سمت رضا شتافت و انیبه محض پا ماهیپر
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  رضا امشب من رو... _

و  یکرد و به آرام یرا جلب م نیریخود توجه سا ینیچن نیا يپر از سرزنش حواله اش کرد که با رفتارها ینگاه رضا
  : نکن!دیپرخشم غر

به  يهوا خور ياز کنارش بگذرند و برا نیاسمیتا رضا و  دیخود را پس کش ریشدند و سر به ز زانیآو ماهیپر يها لب
  بروند. اطیح

باز کند و در اکثر مواقع خود و او را  ژهیو یاو حساب يگاه رو چیداد تا رضا ه یبود که اجازه نم شیها يفکر یب نیهم
  کرد. یم دیاز قبل ناام شیانداخت و هر دم مرد جوان را ب یبه دردسر م

××××  

او را  هوا محفوظ بماند گرچه سال ها ترك موتور نشستن يسر انداخت تا از سرما يپالتو را رو یکاله پشم ماهیپر
  او نداشتند. يرو یچندان ریباد و باران هم تأث یکرده بود و حت دهیفوالد آب د

او را  يگریزبان به دهان گرفت تا با کردار ناپسند د _که در کالس مورد غضب رضا قرار گرفت. _شیپ یساعت از
  داد. یو نمرا به ا نیاز ا شیب یخاموش يزد اجازه  یکه در خونش موج م یاقیآزرده نکند اما اشت

  لب باز کرد. اطیو با احت دیکش _آن سرما بود. لیکه دل _خشکش يلب ها يزبان به رو ماهیپر

  ؟يگم... من رو جا نذار یم _

  منتظر واکنش رضا ماند. رینفس گ یو در التهاب دیبه سرعت لب گز ماهیپر

رو دوخت  شیپ ریکاپشن فرو کرد و مصرانه چشم به مس بیرا در ج شیاز دست ها یکیلب رضا کج شد و  ي گوشه
  .ردینگ يشترینرمش او پر و بال ب الیتا دخترك با خ

  ام. یسلطان ي... خونه ستمیشب ن _

  شد. رهیخ وارهایپالتو فرو برد و با اندوه به د بیرا در ج شیرا جمع کرد و دست ها شیمغموم شانه ها ماهیپر

 يداده شده بودند و نوا نتیز »ع«نیحس ياز جنس عزادار یخانه ها با تن پوش واریشد که در و د یم يروز چند
  لرزاند. یم نهیپرسوز مداح ها در فراق امام دل را در س
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  .فهیکث شیباغچه ها پر از برگ و علف هرز شد. انگار پنجره ها هم از بارون دو، سه شب پ _

 اهیس يپارچه ها يرا در حدقه چرخاند و نگاهش ملتمسانه رو شیرا برهم فشرد و مردمک ها شیلب ها ماهیپر
  ها را داشت. يعزادار نیاز صاحب بزرگ ا ياریطلب  ییگشت. گو

 يباال یانیاز مناطق اع یکیکرد که در  یم زیرا تم یسلطان ییالیبزرگ و و يخانه  دیرضا با روقتیهم تا د امشب
  شهر واقع بود.

اراده و قدرت از خط به خط  يبود که واژه، واژه ها یکس ماهیپر یردند اما مرد زندگک یم فیرا با استقامتش توص مرد
  گرفت. یمعنا م شیدستش ها قیعم يزخم ها

  نبود. دهیپوش یرضا بود که اعتمادش به دختر بر کس يامانت دار رازها ماهیکوچک قلب پر ي صندوقچه

روزها زمان برد تا به خانه  ریاز سا شیب یکم _ترش کرده بود. نیسنگ يعزادار امیکه ا _کیتوجه به حجم تراف با
  برسند.

 يموجب شد که به جا نیو هم دیو هنوز در خانه شان را باز نکرده بود که آن ها را د دهیهم تازه از راه رس سامان
  باز سالم کند. ییرفتن به خانه سمت آن ها بچرخد و با رو

جلوتر از  یو رضا کم دیرد و گاز داد که سامان هل کرد و خودش را کنار کشک تیسمت او هدا میموتور را مستق رضا
  .دیبلند خند يبا صدا ماهیاو ترمز کرد و پر

  .ستیشد، نگر یم کیزد و سرش را چرخاند و به سامان که با خنده به آن ها نزد يکج خند رضا

  داداش. میهست تییما که فدا _

  دست سامان را فشرد. یشد و رضا با قدر دان ادهیپ ماهیپر

  پسر. یزنده باش _

که در لحظه بر او غالب گشته بود و ناخواسته لب به  یجانیبا ه ماهیبود که پر دهینرس انیشان به پا یاحوال پرس هنوز
  سخن گشود.

  امشب کورسه. _
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دمک مر انیکه م يدیو ام دندیدرخش شیبود در لحظه چشم ها انیدر چهره اش به وضوح ع یکه خستگ سامان
  در قلب رضا فرو رفت. يشترینشست چون ن شیها

  کرد. یفکرانه عمل م یمطلع بود اما ب مشیکرد که از تصم ماهیپر يحواله  یعصب ینگاه رضا

  سرش بکند. يباال يو ابر رهیکوتاه به آسمان ت یو نگاه ردیلب به دندان بگ ماهیرضا موجب شد که پر زیتند و ت نگاه

  ره. یرضا نم _

  رضا برداشت. يسو یباال انداخت و قدم ییمتعجب ابرو سامان

  رم. یمن م _

  شد. ادهیرضا سخت و از موتور پ ي چهره

  .ستیالزم ن _

  برد. ریبه ناگه قلب دخترك را چنگ زد و سر به ز يا دلشوره

  چرا داداش؟! _

  بار؟! نیاول مگه

  کالفه موتور را به دنبال خود کشاند و سمت خانه رفت. رضا

  .میر یبعد با هم م ي... دفعه ينربهتر  _

و کالس  اوری يماریب يها نهیهز ریشان رفتند اما ذهن سامان درگ يخانه ها يسو کینزد و هر  يگریحرف د سامان
  آن ها نبود. يکنکور ساناز بود که پس انداز اندکش جواب گو یآمادگ يها

  

××××  

  بود، زودتر از حد معمول او را به رختخواب کشاند. دهیچسب ماهیپر يگلو خیب شیکه از ساعت ها پ یدلواپس
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آرام  رزنیهم حول و حوش رضا صحبت کردند تا دل پ يداد و قدر یحوصله گ یمولود را با ب يتمام سوال ها پاسخ
  به پا بود! يرعادیغ یاما در وجود خودش طوفان ردیبگ

بود که نه  ریگلوگ یبغض ریدرگ يکه چند روز پهلو به پهلو شد و نگاهش را از قاب پنجره به آسمان دوخت ماهیپر
  شد. یبرقرار م اهیس يابرها انیم یداشت و نه صلح دنیقصد بار

شب را به سمع  يمسابقه  يزبانش نشد و برگزار فی. غروب که حردیرا به چنگ کش شیکالفه نشست و موها ماهیپر
 شیرا برا کیشب سرد و تار نیبود و ا دهیا بردل آشوبه امانش ر د،یرس یم مهیسامان رساند تا اکنون که شب به ن

  کرد. یم بیغر

  چه دهشتناك خواهد کرد! زانشیعز يآگاه نبود که عدم کنترل زبانش، امشب را برا دخترك

  

××××  

خورده رها کردند و  سیخ يکوچه  يموتور ابتدا يجان پسر را به همراه الشه  مهین کریگذشته بود که پ مهیاز ن شب
  پا به فرار گذاشتند.

چرك  يرو دیگرفت تا شا دنیبار يبه تند شیپ یپوش سرانجام عقده گشود و ساعت اهیس يچون لشگر آسمان
  جال دهد. يکوچه ها را قدر

 يسکوت شب زده  _مداوم بود. يها يکه علت آن روغن سوز _موتور رضا يخفه  ينگذشت که صدا يادیز زمان
  گ را شکست.تن يکوچه 

  کوچه افتاده بود. يکرد که ابتدا یحرکت یو نگاه به جسم ب دیاز پشت طلق کدر شده، چهره درهم کش رضا

  و وهم بود! الیشده بود، فراتر از خ يپرده بردار شیرو شیکه پ يا صحنه

  .دیکوب نیو کنارش زانو بر زم دیسامان دو يچگونه کاله و موتور را پرت کرد و سو دینفهم

  لب خواند! ریز يو نامش را با ناباور دیو غرق خون سامان کش یسردش را به صورت زخم يبا وحشت دست ها رضا
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کردن  داریقصد ب ای. گودندیصدا جنب یب شیرضا ماند و لب ها ي نهینفس در س ییگو امد،یکه از سامان درن ییصدا
  سامان را داشت!

  سا... سامان... داداش پاشو. _

  مانست. یجگرسوز م يچو ناله ا شیآمدند و صدا یدر م انیدر م کی شیها نفس

لباسش را گشت تا  يپاره  يها بیمضاعف ج ینکردند و رضا با وحشت یحرکت نیکبود سامان کوچک تر يها لب
  کند اما نبود! دایاش را پ ياسپر

  رضا را به رعشه انداخت. يمردانه  يکه دست ها افتی یفزون ایهوا گو يسرما

کاپشنش خارج کرد و  بیرا از ج یاش بشتابد، گوش ياریبه  یتا دست دیچرخ یکه نگاهش در اطراف م یحال در
  اورژانس را گرفت و دست و پا شکسته آدرس محل را به آن ها داد. يشماره 

  رضا حلقه بست و انگشت اشاره اش خودسرانه نبض گردن مرد جوان را گرفت. ياز سر عجز در چشم ها اشک

حک شده  ییبایآن به ز يرو »ع«نینگاهش را باال کشاند که چشمش به پرچم سبز رنگ افتاد که نام حس ناتوان رضا
  بود.

مردانه اش  يو شانه ها دیطاقت سر سامان را به آغوش کش یو ب دیو با درد نام امام را نال ختیدر لحظه فرو ر دلش
  .دندیلرز

  هق مردانه اش را باال برد.شد و هق،  ریتصو شیمعصوم احمد مقابل چشم ها ي چهره

  روز انداخته بود؟! نیبه ا يرا کدام ناجوانمرد برادرش

  را تکان داد. یاهیصامتش قلبش را فشرد و نعره اش دل س يجدا کرد و پلک ها نهیتاب سر سامان را از س یب

  خدا... _

آسم سامان  تیمنتقل کردند و رضا همان طور وضع مارستانیو سامان را به ب دیبه لب شد تا آمبوالنس از راه رس جان
شان را  ینئشه گ یکه گاه _شهر نیپائ يفالکت زده  ياش را در کوچه ها ییآن ها شرح داد و تنها دارا يرا برا

  گذاشت. يجا _کرد. یخمار م یمس ینیفروش س
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××××  

  زد. حخونیصبح شب شیمناگهان به گرگ و  یوحشتناك شکست و آذرخش یآسمان را غرش يساعته  کی سکوت

نشست و نگاهش را  شیدر لحظه باز شدند و با شتاب سرجا _که تازه بسته شده بودند. _ماهیپر يخسته  يها چشم
  سپرد. یاهیبادزده در س ياز پنجره به موج ناآرام برگ ها

 انیرا زودتر به پا زیشب خوف انگ نیتا ا دیگفت و خدا را مدد طلب رلبیز يحس تهوع به جانش نشاند و ذکر دلهره
  برساند.

 یو با مرگ و زندگ دهیخواب دیسپ یتخت يمحله شان، سامان رو يلومتریچندک يدانست که به فاصله  ینم دخترك
  کرد. یدست و پنجه نرم م

××××  

را با مشقت از سر  هیهر ثان وی یس يدر آ يو پرستارها با شتاب در رفت و آمد بودند و رضا مات خط قرمز رو دکترها
  گذراند. یم

به  یتاب یرا با ب شیداشت؛ چشم ها یمرگ بار انتظار نگاه م يخورد و او را پشت لحظه ها یم یدم که در تاب هر
بود به داخل اتاق سر  دهیاز التماس به آن ها پاش يکه هاشور ییدوخت و با مردمک ها یدر م يکوچک رو ي چهیدر

  تا از حال سامان مطلع گردد. دیکش یم

  نداشت! ياریمتصل است که قلبش توان  يبود که رو به احتزاز است و نفسش به نفس برادر یشخص هیشب حالش

که  توریو خط مون دیپر نیآغشته کردند و بدنش در اثر برخورد شوکر باال و پائ یعیلخت سامان را به ما ي نهیس
  .ستادیدم ا شان در يسرانجام صاف شد، قلب هر دو

که او را سر پا نگاه داشته  يزیاش را فشرد و تنها چ نهیسمت چپ س یو درد وحشتناک ختیاستوار رضا فرو ر بتیه
  قرار داشتند. شهیش يسردش بودند که رو يبود، سرانگشت ها

 یتخت را مداد و دوباره جسم سامان بود که  یم یآورد و دستورات یسر باال م یبا آشفته گ هیهر چند ثان دکتر
  لرزاند.
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سامان  یمرگ و زندگ نیجدال نابرابر ب يمشاهده  یکه قربان یگذشتند و تنها کس یم ریها سخت و نفس گ لحظه
  شدند. یخم تر از قبل م شیشد، رضا بود که با هر پرش سامان زانوها

  که... دیسمت خود کش نیرا زم شیمشت شد و پاها شهیش يمرد جوان رو دست

  بازگشت! عاقبت

  شدند! ایزمان با هم اح هم

 یداغ با ب يانحنا گرفتند و قطره ها یکم شیو لب ها ستادیمانده بود، صاف ا یکه در وجودش باق یبا اندك توان رضا
  .دندیسردش را بوس يگونه ها يقرار

ش را خود یخورد و کم یتکان ست،ینگر یبعد دکتر از اتاق خارج شد و رضا که چون مسخ شده ها به سامان م يچند
  .دیعقب کش

 شیپ قیکه تا دقا _قدرتمندش يپنجه ها انیبودند را م دهیچسب یشانیبه پ یسیکه به خاطر خ شیموها رضا
  را صاف کرد و مقابل دکتر جوان قد علم کرد. شیمحکم گرفت و عقب راند و گلو _گرفته بودند. یموضع یجیافل

  دکتر حالش چطوره؟ يآقا _

  فرو برد. دشیروپوش سف يها بیرا در ج شیمرد جوان گرداند و دست ها ينگاهش را در صورت خسته  دکتر

  بود. شیپ قیدقا شیتشو نیگزیاز آرامش نشسته که قطعأ جا يا هیهم سا _پزشک اورژانس _یبهرام يمایس در

ز ا يادیکه زمان ز نیو ا یتحت نظر باشه. با توجه به مشکل تنفس دیثابته. فعأل خطر رفع شده اما با تیوضع _
  رفت. یشد به کما م یمنتقل م مارستانیبه ب رترید قهیها گذشته بود، اگر چند دق هیبه ر ژنیاکس دنینرس

  لب از دکتر تشکر کرد. ریسخت خوردند و ز يگره ا شیو دست ها ختیفرو ر نهیرضا در س قلب

 یاتفاق و مصببش هر لحظه در ذهن او پررنگ تر م نیرخ دادن ا یآسوده شده بود، چگونگ یکم الشیکه خ اکنون
  شد.

شد که در احاطه  رهیسامان خ ي دهیبه صورت رنگ پر شهیمالقات نداشت از پشت ش يکه اجازه  نیبه خاطر ا رضا
  کاپشن فرو برد و تلفن همراهش را از آن خارج نمود. بیبود و همان طور دستش را در ج یتنفس يدستگاه ها ي
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عده  انیم نیو در ا ستندینگر یبا تعجب به سر و وضع آشفته اش م یگذشتند، گاه یکه از کنارش م یاندک نیمراجع
  دادند. یهم با تأثر سر تکان م يا

 _.دندیخند یزدند و م یکه به او زل زده بودند و در گوش هم حرف م _با پوزخند نگاهش را از دو دختر جوان رضا
  مورد نظرش را گرفت. يداد و شماره  هیتک واریگاهش بود، شانه اش را به دن ریگرفت و همان طور که سامان در مس

  الو... _

از اذان صبح نگذشته است  يادیکه از آن طرف خط برخواست به او خاطر نشان کرد که زمان ز يخواب آلود يصدا
  بود. مانیتلخ شدن خواب پ یتر از اندک یاتیاما خواسته اش ح

  آدرس فرزاد رو برام بفرست. _

  مشهود بود، دگر بار بلند شود! یبه بهت ختهیکه آم مانیپ يگرفته  يزمان برد تا صدا هیثان چند

  !؟یگ یم یسحر چ يمعلومه کله  _

  فرو برد. شیموها انیو پنجه م دییهم سا يدندان رو رضا

 يخفته به تارها یخشم يو رگه ها دیچیدور گردنش پ یکه به سامان وصل شده بود، چون طناب یتنفس ي لوله
  اش چنگ انداخت. یصوت

خوام چشم که  ی. ملهیاالن آدرس اون نامرد رو برام بفرست تا کل شهر رو غربال نکردم. امروز دانشگاه تعط نیهم _
  .نهیسرش بب يباال لیباز کرد، عزرائ

  و مستأصل شد. قیتزر مانیپ يو ترس در لحظه به صدا بهت

  !؟ییپسر کجا _

  .امیب شتیپ بگو

  جوان داد. يگرفت و نگاهش را به همان دخترها واریاز د هیتک رضا

  .مارستانیب _
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دوباره نشستند و به رضا  یالیخ یبه آن ها گفت و رفت و دخترها با ب يزیاز اتاق ها خارج شد و چ یکیاز  يپرستار
  چشم دوختند.

آن  يا آمدن او از کنار در تکان نخورد که عالمت قرمز روآدرس را از رضا گرفت و رضا ت يبا ترس و ناباور مانیپ
  .ختیر یم زادیاحساس وحشت را به جان آدم

  داره. اجیاحت یتون به چ ضیمر نینیبب نینامربوط، بر يحرف ها يبه جا _

آشفته  يمرد جوان که سر و رو یدختر متعجب شدند و صاف نشستند و به او زل زدند. هر چه قدر هم که پنهان دو
  را کتمان کنند. رشیفوق العاده چشم گ تیگرفتند، قادر نبودند تا جذاب یداشت را به استهزا م يا

  دهان گشود. ،یطوالن یاز آن ها با تعجب و دستپاچه بعد از مکث یکی

  !ن؟یبا ما بود _

 يداد و قدر هیکرا به آن ت شیو سمت پنجره رفت و دست ها دیبلند چرخ یبا تأسف سر تکان داد و با گام رضا
  باالتنه اش را خم کرد.

 یباز هم کم نم ختیر یشان م يبرد و به جان روزها یداشت که هر چه درصدش را باال م یمگر چه قدر تلخ ایدن
  آمد؟!

  بودند. مارستانیب اطیشد که در ح رهیخ يعده ا ي دهیفرو داد و به رفت و آمد هراس یدهانش را به سخت آب

هم  يرا رو شیو پلک ها دیکه چهره درهم کش ختندیرحمانه در حلقش فرو ر یشدند و ب درد و رنج زقوم ییگو
  فشرد.

تا غرورشان  دندیشان را مردانه بلع يکردند و دردها یزندگ يدلمرده  يها نیشان را چه ارزان تاراج روت یجوان
  برندارد. يخدشه ا

 يسرد حواله  یچشم نگاه يگرفته اش خارج کرد و از گوشه  يشانه اش نشست او را از حال و هوا يکه رو یدست
  جا خورد. يخندان رضا قدر شهیهم يمردمک ها خبندانیکرد که مرد جوان از  مانیپ

  افتاده؟! یچه اتفاق _



  سیتم

 
136 

 

سامان  يگونه  قیزخم عم يرو توریمون ينگاهش از خط ها ي هیدر رفت و زاو يقامت راست کرد و دگر بار سو رضا
  داد.جهت  رییتغ

  .دیخود را جلو کش _.افتیرضا در بیکه از سکوت غر _يبا حس خطر مانیپ

  خورد و دهان گشود. یتأمل تکان سخت يبود را نشناخت اما با قدر دهیخواب یتخت به آرام يکه رو ينظر اول مرد در

  سرش اومده؟! ییابوالفضل... چه بال ای _

  اندازد. یکه به جان رضا افتاده بود، تنوره بکشد و او را به تالطم ب یکرد تا آتش یم تیجمله کفا نیهم

  .يدونم که دار ی: آدرس رو رد کن... مدیبهم فشرده اش غر يدندان ها انیو از م دیچرخ مانیسمت پ پرخشم

  دوچندان شد. مانیپ تعجب

  !؟يخوا یم یاون رو واسه چ _

تا  دیکش قیعم یدور خود زد و نفس یچرخ د،یکش یفرو برد و همان طور که آن ها را م شیکالفه دست در موها رضا
  باال نرود. شیصدا

  طفلک رو تنها... نیکورس بود. من نرفتم. اون ها هم ا شبید _

 شیخورده بودند در چشم ها وندیکه سخت بهم پ ییشد و با ابروها مانیپ ي نهیبه س نهیو س دیاش را سر بر جمله
  براق شد.

  !رم؟یبگ دیکه نبا یبرم و از اون ای يد یم _

  

××××  

  

  قرار از سر سجاده برخواست و با عجله چادر را همان جا رها کرد. یسالم نمازش را داد و ب ماهیپر

  کرد؟! یم یتاب یحد ب نیدلش تا ا چرا
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 یبر سر گذاشت و ب _ت.قرار داش یصندل يدسته  يکه رو _توالت رفت و شال سبز رنگ را زیدرنگ سمت م یب
  شتافت. یساختمان سنگ ياز خانه خارج شد و سو شیها یتاب یکم جان سرما با عطش ب يتوجه به نفس ها

  و با سرعت از پله ها باال رفت. دینرده ها کش سیبر تن سرد و خ دست

  کرد. یجان به سرش کرده بود را درك نم شبیکه از د یدل نگران نیا لیهم دل خودش

  !دیکه در نگاه تشنه اش نشست، دستش لرز یگشود و تخت خال مهیبالکن را سراس در

  پر کار بوده است! یسلطان يکه چون خوره به جانش افتاده بود را تشر زد که خانه  یو ترس دیوجودش لرز تمام

تخت  يا گوشه تماس با رض يآمده را بازگشت و خودش را به خانه رساند و تلفنش را برا ریکه چگونه مس دینفهم
  .افتی

آزاد  يکشنده گوش به بوق ها يرضا را گرفت و در انتظار يرو به خاطر خواب بودن مولود شکر کرد و شماره  خدا
  سپرد.

  رفت. یشد، ضربان قلبش هم باالتر م یم شتریچه تعداد زنگ ها ب هر

  دهد. یاش را تسل ینگران يباشد تا ذره ا شیپاسخ گو یکه کس نیقطع شد، بدون ا تماس

کرد و آن قدر طول و عرض اتاق را  یممکن را بررس يتهوع ناآرامش کرده بود و در ذهنش تمام احتمال ها حالت
  که از نا افتاد. مودیپ

  !دیبرگز يدیسخت و جد يباز کیهر يگرفت و برا شیدر پ گرید يریمس ریشب بود که تقد همان

  

××××  

  

  کردند. ریدل پذ ییگرما همانیرا م نیزم يبسته  خیپر قدرت و دلبرانه تن  د،یطالکوب خورش انوار
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بهره بردن  يمکان را برا نیکه از چنگال سرما در امان نبودند، باالتر ییگرفت و گنجشک ها تیوجود ییبایبه ز صبح
  .دندیبرگز دیاز خورش

  نرود! شیدرز برنامه ها يال طنتینازك با ش ییکرد تا مو یخرج ظرافتش م شتریب یدقت عتیطب نیجورچ کاش

  

زنگ را فشرد و  دیساختمان چند طبقه رفت و با ترد يشد و خودش سو لیمانع خروج رضا از اتومب یبه سخت مانیپ
تا برنامه  دیکش رونیگاهش ب نیرا از کم _رضا _کرده زیگرگ دندان ت نیلب نثار فرزاد کرد که عاقبت ا ریز ییناسزا

  شان را تباه کند! يها

و فرزاد با  دیایب نیکرد و از او خواست تا پائ یخودش را معرف مانیپ د،یچیپ فونیخواب آلود فرزاد که در آ يصدا
  .رفتیتعجب پذ

کار فرزاد  دیکرد از آمدن منصرفش کند و به او بفهماند که شا یجا سع نیسرزنش گر به رضا انداخت که تا ا ینگاه
  نشاند. یو عاقبت حرف خود را به کرس دینبود اما رضا با سماجت اصرار ورز

 یزخم يو رضا چون ببر افتندیها مجال حرکت ن هیدر ظاهر شد، ثان يدر آستانه  دیسف یکه فرزاد با آن رکاب یزمان
  او حمله ور شد. يو سو دیپر رونیب نیاز ماش

از مغزش که هم چنان در خواب به  یمیخشک شد و ن يرضا، فرزاد را دچار شوك کرد و بر جا ي رانهیغافلگ ورشی
  خورد. یبرد، تکان سخت یسر م

افتاد  نیکه مهلت دفاع از خود را نداشت بر زم ینشستند و فرزاد در حال یبر صورتش م يگریپس از د یکیها  ضربه
 شیسامان از مقابل چشم ها یصورت زخم ریکرد و تصو یمو صورت او  نهیرا س شیمشت ها ریوقفه مس یو رضا ب

  گذشت. یم

  زد. مهیخ _حال افتاده بود. یکه ب _فرزاد يرا پس زد و رو دهیفراوان مرد رم یبا تالش مانیپ عاقبت

که پر حرص و نفس  ستیفرزاد گرداند و با بهت سرش را باال آورد و به رضا نگر ینگاهش را در صورت خون مانیپ
  را داشتند. يگرید ییقصد زور آزما ایمشت شده اش گو يرفت و دست ها یم نییاش باال و پا نهیس يزنان قفسه 

  شناخت! یرضا را نم نیا
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و آه و فغانش  دیچیپ یکه از درد چو مار به خود م _جان فرزاد مهیجسم ن ي رهیخ نیآتش يکه با چشم ها یجوان
  شناخت. یداد را نم یدندان  نشان م گرید يحمله ا يبراو او  _بلند شده بود.

 یزد را نم یخون موج م شیدر چشم ها نکیاز او سر نزد ا يبعد از مرگ احمد هم حرکت ناپسند یکه حت ییرضا
  شناخت!

  بلند کند. يکرد تا فرزاد را از جا یبه رضا نزند و سع یرا بهم فشرد تا حرف نامربوط شیلب ها مانیپ

  گفت و رضا مانع شد. يکتف او رفت، فرزاد آخ بلند ریکه ز دستش

  محقش دوخت. يبه چشم ها _دستش قرار داشت. يکه رو _اش را از دست رضا یعصب نگاه

  !؟يد یسؤال و جواب حکم م یب _

خودش  ي: حکمش مرگه... من ندادم. خودش با دست هادیتر شدند و با خشم غر قیرضا عم یشانیپ يرو يها خط
  کرد و برام فرستاد.امضا  شبید

  بر خود مسلط شود. يپلک بست تا قدر مانیپ

  !؟يدار بیبا عالم غ یچه بده و بستون _

  خمارش با وحشت به رضا بود. يو خط نگاه تندش فرزاد شد که چشم ها دیدستش را پس کش رضا

  .ستهیشه تا خبردار وا یپدر الزم م یب نیا ياما من بعد برا ستیکار من ن بیعلم غ _

  .ستیرا جمع کرد و با انزجار به فرزاد نگر شیلب ها ارض

  رسه. یبه مشامم م يلومتریتعفن رذالتش از چند ک يبو _

  و رضا هم صاف شد. ستادیکالفه ا مانیپ

  ؟یدرصد اشتباه کن هیاگه  _

  درنگ او را کنار زد. یب رضا

  کنم. یامتحان م _
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  تنگش انداخت. یزد و چنگ به رکاب نیرا زم شیاز زانوها یکیفرزاد  مقابل

بودند و  رهیدوخته شد که پر صالبت به او خ شیرضا به زمردها يفرزاد از فک قفل شده  ي دهیترس يها چشم
  را به اثبات برساند. شیرو برگرداند تا رضا ادعا زیاما او ن دیطلب ياریرا به  مانیملتمس پ

  .اریب يکه کرد يغلط اضافه ا يبرا لیدل هی _

را در گلو خفه کرد تا  شیاما با تمام قوا ناله ها دیچیپ یفرزاد چو زهر م يدرد در استخوان ها یهر حرکت کوچک با
  رضا افسار پاره نکند.

  فهمم... ینم _

  قدرتمندش فشرد. يپنجه ها انیلباسش را رها کرد و چانه اش را م رضا

هاش رو از ترس و ضعف شبونه آوار  لهیکه مکر و ح یوونیخونت حالله... بنال. به زبون همون ح یکن شیپس و پ _
  کنه. یم

  شود. يکم مانده بود که اشک فرزاد جار گرید

  : داداش غلط کردم...دینال _گشته بود. دیهم ناام مانیپ ياریکه از  یدر حال _و دردمند چارهیب

  شان نماند! يست هاد يفرزاد رو يمداخله کرد تا جنازه  مانیرضا حرف را در دهانش له کرد و پ مشت

باال زده بود که اکثر  شیصبح دم دردها نیدر ا بیببر زخم خورده عج نیرضا را گرفت تا بلندش کند اما ا يها شانه
  بردند. یدغدغه به سر م یب یمرفه شهر در خواب يمنطقه  نیساکن

رو افتاد و  ادهیکف پ _اش را به طور کامل از دست داده بود. ياریکه هوش یدر حال _و فرزاد دیخود را پس کش رضا
  بازش تاب داد. مهین يرضا انگشت اشاره اش را مقابل چشم ها

. اون یبکن یغلط گه،یبار د هیفقط  هیکردم... کاف رینکبت سر لج افتادم. عقلم رو هم سفت غل و زنج يبد رقم با تو _
  .ینیب یمن رو هم م وونیح يوقت رو

  ه؟تیحال

  .دیجنب ياتمام حجت او قدر دییرضا را پردازش کردند و سرش به تأ يفرزاد با مشقت خط و نشان ها يها گوش
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  زد. شیحواله اش کرد و دست به زانوها يشخندینفس زنان ن رضا

شده ات زل بزن و چند هزار بار  ختیر یب ختیو تا شب به ر نیبش نهییکن... برو جلو آ شیهم نباشه، حال تیحال _
 ینکرده، کالهم رو اتفاق ییوقت خدا هیتکرار کن که رضا و خانواده اش و دوست هاش خط قرمز من هستن که اگه 

  شه. یاگه دنبالش نرم، جفت پاهام قلم م یباد اون جا برد، حت

  کنار فرزاد زانو زد. یبا اخم و نگرانو  دیطاقت رضا را عقب کش یب مانیهم افتادند و پ يرمق رو یفرزاد ب يها پلک

  هوش شد. یب _

  رفت. نیسمت ماش یتفاوت یبا ب رضا

  ولش کن. _

  ولش کنم؟! یچ یعنیزد:  ادیسرانجام کنترل اعصابش را از دست داد و فر مانیپ

  المذهب! رهیم یسرما م نیتو ا د

  را باز کرد. نیگاه کند، در ماشن مانیکه به پ نیرا چند بار باز و بسته کرد و بدون ا شیپنجه ها رضا

  رو گرفته. ابونینجاست شون خ يجمعش کنن اگه خودشون خاك انداز الزم نباشن... بو انیبگو ب _

شرح داد و خودشان آن جا را ترك  نیاسی يفرزاد را برا تیفشرد و وضع گریزنگ را بار د یکالفه و عصب مانیپ
  کردند.

××××  

  

رضا  يبه واسطه  دیبود تا شا ماهیآمدن نزد پر دیشیکه اند يچاره ا نی. آخردیکوب یوقفه به در م یدلواپس و ب ساناز
  .ابدیبتواند سامان را ب

مثبت را  يذهنش احتمال ها يداد تا قدر یو رخصت نم دیکش یاز افکار نگران کننده به وجودش چنگ م یموج
  تا حافظ سالمت برادرش باشد. دیلبط یم ياریکند و کاو کند و از اعماق وجود خدا را به 
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پر غوغا  یدر سر خورد و با درون يبرخواست، دستش از رو ینه چندان طوالن یقیگوهر که بعد از دقا یعصب يصدا
  لب به دندان گرفت.

شد که خواب صبحش را  رهیداشت به دخترك خ يکه سر و وضع آشفته ا یطلب کارانه در را گشود و در حال گوهر
  کرده بود. لیزا

از کنارش  یکوتاه یدرهمش را از نظر گذراند و بعد از عذرخواه يپف کرده و ابروها يچشم ها یچشم ریز ساناز
  گذشت.

  خوبه واال! _

  .میملت هم شد دربون

  گذاشت. يمضاعف کنار در کوچه جا یباغ شتافت و دختر جوان را با حرص يکوچک انتها يسمت خانه  ساناز

  .دیچیمرطوب باغ پ يدرخت ها انیم شیرا به نام خواند و صدا ماهیخانه با پرقدم مانده به  چند

  ...ماهیپر ی... آبجیآبج _

سرکنده در  یکه چون مرغ ختیر یلرزاند و ترس را در دم به جان دخترک یم یمشهود از نگران ییرا رگه ها شیصدا
  زد. یاتاق قدم م

در رفت و آن را  يلب گفت و دست به کمر زد و سو ریز يذکرکه در آشپزخانه مشغول تدارك صبحانه بود،  مولود
  گشود.

  شده؟! یدخترم چ _

  حال شون خوبه؟! اوری آقا

بلند از دل وحشت  یسر باز کرد و با هق، هق شیها يقرار یپر از اشک شد و ب یساناز به آن ي دهیکش يها چشم
  زده اش خارج شد.

  سرد ساناز را گرفت و او را به داخل کشاند. يو دست ها دیخود را جلو کش رزنیو پ دیپر ماهیاز رخ پر رنگ
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 شیکم سو يچشم ها يهال نشست و مولود با اشاره  يمبل رنگ باخته  يرو رزنیپ يدست ها تیبا هدا ساناز
  آب فرستاد. یوانیل یرا پ ماهیپر

  ز نشست و کمرش را نوازش کرد.بود، کنار سانا شیزانوها یشگیهم همانیکه م يو با درد يبه کند مولود

  شده؟! یچ نمیدخترم آروم باش بب _

دقت آن ها را  یدوخت که با عجله و ب شیتا به تا ياش را باال کشاند و نگاهش را به جوراب ها ینیبا شرم ب ساناز
  بود. دهیپوش

جون نگرانش هستم. جونم تا صبح در اومد. تلفنش هم  زی... عزومدیرفت و هنوز ن روقتید شبیداداش سامانم د _
  ده.  یجواب نم

  .دیآب در دستش لرز وانیو ل ستیآکنده از وحشت به ساناز نگر یکه مستأصل بازگشت با قلب ماهیپر

  گرفت و به ساناز داد. ماهیرا از پر وانیگفت و ل یالاله الله مولود

  زد؟! رونیاز خونه ب شبید يرفته بود که تو بارون خشم گ یکارش اون وقت شب چ _

عاجز و  يداد که با چهره ا ماهیخشک شده اش داد و نگاهش را باال کشاند و به پر يآب به خورد گلو يجرعه ا ساناز
  در سکوت به آن ها زل زده بود. شانیپر ییموها

  ازش خبر داشته باشه. دیاز داداش رضا بپرس. شا یآبج _

  شد. رهیبه آن ها خ یجیخورد و با گ یچون مسخ شده ها تکان ماهیپر

  دخترم حالت خوبه؟! _

که دل  دیو صالح د چاندیرا درهم پ شیکالفه دست ها ماهینگران او گرداند و پر يمشکوکانه چشم در چهره  مولود
  کرد. یرا مطلع م یکس دیبا شبیکه همان د نیبگذارد کما ا انیاش را با آن ها درم یمشغول

  ده! یرضا هم جواب نم _

که  یبرخواست و در حال يگفت و با رخوت از جا يدو چندان به جان هر سه نشست و مولود اهللا و اکبر يا دلهره
  .ردیمسئلت بگ یچهره اش درهم رفته بود سمت اتاق رفت تا از امداد اله
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  .ریباز هم تماس بگ _

  به اتاقش رفت. دهیکمر خم رزنیسر تکان داد و پ عانهیمط ماهیپر

 یو هر دو ب دندیشماره ها لغز يدرنگ رو یدو دختر جوان ب يخانه حاکم شد و دست ها يبر فضا يدیو ناام حرمان
  پاسخ ماندند.

  مبل پرت کرد. يزده تلفن را رو انیعص ماهیپر عاقبت

  رم. یطاقت ندارم. دنبال شون م گهیمن د _

  .ستینگر ماهیگرفت و ملتمس به پر دنیبار شیبند بود، پر آشوب شد و چشم ها يکوچک ساناز که به تلنگر قلب

  !؟يبر يخوا یکجا م یآبج _

  .امی یهم م من

  .دیفشرد او را به آغوش کش یرا م شیکه چو بختک گلو یو بغض یبا درماندگ ماهیپر

  باش. تنهاست... اوریعمو  شیتو پ _

روشن  ينگاهش سمت صفحه لرزانش از هم باز ماندند و  يبه صدا درآمد، لب ها شیدست ها انیتلفن م یوقت
  سر خورد. یگوش

  هل کند و به سرعت از اتاق خارج شود. رزنیموجب شد که پ ادشیو فر ختیاش بهم آم یو نگران يشاد

  رضا! _

تاب چشم به دهانش دوخته  یکه ب ستیتماس را فشرد و با ترس و لبخند به ساناز و مولود نگر يبرقرار ي دکمه
  بودند.

  !؟یرضا خوب _

  !؟ییکجا

  !شته؟یپ سامان
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  خوردند. یتکان م شیبه زحمت لب ها ییو گو دیبار یمرد جوان م يگرفته  ياز صدا یخستگ

  .میخوب _

  !ن؟یهم

  تک کلمه پاسخ خون و دل خوردن چند ساعته شان شد؟! نیهم

  !ن؟یو زمزمه کرد: پس کجائ دیدو جفت چشم دلواپس چرخ يجا خورده اش رو نگاه

  برخواست. يا هیچند ثان يریبا تأخرضا  ياز ناافتاده  يصدا

  .میمارستانیکم حالش بد شد. ب هیسامان  ،يپر _

او را به  يانگشت ها انیساناز شد تا تلفن م انیکه گفت موجب طغ يبلند _یچ _گشاد شدند و ماهیپر يها چشم
  چنگ بکشد.

  داداش، سامان کجاست؟! _

  ن؟یبا هم هست شما

  .میبا هم _

  .ستیباز شد و به مولود نگر یبود، چهره اش کم دهیدر قلبش تاب دیاز ام يکه نور ساناز

  ده؟! یخداروشکر. چرا جوابم رو نم _

  شدم. نگرانش

  آوردمش. مارستانیکم حالش خوش نبود. ب هی _

 یترشان م قیهر لحظه عم یمولود ماند که نگران یشانیپ يها نیشوکه شد و به لکنت افتاد و نگاه ماتش به چ ساناز
  کرد.

  چ... کجا؟! _
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  تلفن را بازپس گرفت و به گوشش چسباند. افت،یدر یکه وخامت اوضاع را به خوب ماهیپر

  ن؟یهست مارستانیکدوم ب _

  را به مولود سپردند، عزم رفتن کردند. اوریکه  نیرا گرفتند و بعد از ا آدرس

  

××××  

  

به چرتکه زدن افتاده بودند  شیکه نفس ها ماهیو پر دیدو یکوچکش م يسر طول سالن را با قدم ها ختهیآو ساناز
  دنبالش روان بود.

انتظار نشسته و کف  یصندل يآشفته رو یکه با سر و وضع دندیو رضا را د افتندیرا  وی یس يو جو کنان آ پرس
  به جلو خم شده بود. یچسبانده و کم یشانیرا به پ شیدست ها

  کرد و هر دو به پا خواستند. اریرضا را هوشدخترها،  دنیکه کنار او نشسته بود به محض د مانیپ

  .ستیرضا پر گرفت و ملتمسانه به او نگر يکه قصد بند آمدن نداشتند سو ییبا اشک ها ساناز

  داداشم کجاست؟ _

معصوم دخترك مات  يبود، نگاهش به چهره  وستهیکه به وقوع پ يفارغ از حادثه ا مانیاما پ دیهم از راه رس ماهیپر
  است! افتهیاش را  یناج ایه رضا چشم دوخته بود گوب يشد که طور

و دست  دینگاهش را از ساناز سمت اتاق پشت سرش کش ریداشت، مس انیکه خون در آن ها جر ییبا چشم ها رضا
  مشت شدند. شیها

  رفتن نداشتند. شیپ يارای شیضرب در قرمز مشمئزکننده سست شدند و قدم ها دنیدختر جوان با د يپاها

 نیزم ياش رو یکه چادر مشک یدر حال _رضا و در دوران داد و مردد سمت اتاق رفت و ساناز انینگاهش را م ماهیپر
دفاع  یکه ب _اشک به مرد خانه شان میضخ يو از پشت پرده  مودیراه را پ یاز او باق تیبه تبع _شد. یم دهیکش
  زل زد. _تخت افتاده بود. يرو
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 رهیمرد جوان خ یبه سر و صورت زخم يدرآمدند و هر دو با بغض و ناباور ماهیدست پر يبه احاطه  شیها شانه
  شدند.

  کرد! جادیبزرگ در ذهن شان ا یاتفاق سؤال نیو علت ا یهر دو سخت بود و چگونگ يکه افتاده بود برا یاتفاق هضم

 _مانیبا خشم سمت رضا و پ ماهیدو دختر جوان گذشت؛ پر يکه در سکوت بهت زده  یطوالن یقیبعد از دقا سرانجام
  برگشت. _کردند. یصحبت م گرید کیکه آهسته با 

  سرش اومده؟! ییچه بال _

  به او زل زد. _بود. یاز هر حس یکه ته _ییسر باال برد و با چشم ها رضا

  کار فرزاد بود. _

دوباره با نگاهش او  _بود. هدیبار او را د نینخست يکه برا _ساناز را بشناسد يبود تا قدر یکه مترصد هر فرصت مانیپ
  محکم او را به خود آورد! یرا برانداز کرد که قلبش با کوبش

  لب گفت. ریز يسمت رضا برداشت و نه ا یعبث، قدم يو در صدد انکار يبا ناباور ماهیپر

  .دیجز خود ند یشب گذشته در ذهنش جان گرفت و مصبب حال سامان را کس دارید یانیپا يلحظه ها یآن به

پنهان کرد و اشک  شیدست ها انینشست و صورتش را م یصندل يرو ماهیو پر دیاو چرخ يسرزنش گر رضا رو نگاه
  شدند. يجار شیها

گناه  نیاساسش کرد و اکنون عذاب ا یب اقیاشت يزد و سامان را طعمه  یکاذب حرف یجانیه ریو تحت تأث ناخواسته
  کرد. یم ینیسنگ شیشانه ها يرو

  و متأثر در کنارش نشست. اوردیکه از دخترك داشت، حال بد او را تاب ن يبه رغم دل خور رضا

از  يو تعداد افتیدر کنارش، سر باال برد و هق، هق دردآورش در سالن انعکاس  یبا حس حضور شخص ماهیپر
  قرار داد. ریتحت تأث _شان بودند. مارانیکه همراه ب _را نیمراجع

  نه...م ریرضا همه اش تقص _
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داشت تا  ازیکه خود به آرامش ن یاش دهد در حال یتسل يگرم به او انداخت تا قدر یشانه اش را فشرد و نگاه رضا
  را خاموش کند. دیکش یکه در وجودش شعله م یخشم

  .رهیگ یکه مقصر االن داره، دست و لنگ درازش رو گچ م ی. اونسیخودت ننو يرو به پا گهیشرف د یب هیگناه  _

تازه از شوك  ایکه گو _بلند ساناز ي هیگر يو تا دهان باز کرد، صدا دیاش را باال کش ینیمتعجب و پر صدا ب ماهیپر
  برخواست. _خارج شده بود.

  روز انداختنش؟! نیکار کرد که به ا یآخه داداش من چ _

  ا آرامش کند.دست به کار شد و سمت ساناز رفت ت ند،یایبه خود ب ماهیاز آن که رضا و پر شیپ مانیپ

  اش داشت! یشگیهم يها یهم جز لودگ يگرید يپسر رو نیبه وقتش ا ایزد و نگاه از آن ها گرفت. گو یپلک ماهیپر

است  افتهیبهبود  یسامان کم تیکرد به آن ها اطالع داد که وضع نهیکه دکتر متخصص آمد و سامان را معا نیاز ا بعد
  رود تا روز بعد به بخش منتقل شود. یو احتمال آن م

  .ستیبه موندن تون ن يازیجا ن نی. انیمن هستم، شما بر _

  کرد تا احترام رضا را حفظ کند، لب باز کرد. یکه تالش م یانداخت و در حال ریمحجوبانه سر به ز ساناز

  .رمیگ یمن هستم. تو خونه آروم نم ن،یداداش رضا اگه اجازه بد _

 یبه او حق داد و مخالفت _کرد. یم دییکه حرف ساناز را تأ _مانیرداندن آن ها را داشت با نگاه پکه قصد برگ رضا
  نکرد.

به سر و وضع  یدگیرس يو دو مرد برا دیساناز کرد که دخترك با شرم نگاه دزد يدل گرم کننده حواله  ینگاه مانیپ
  خانه شدند. یشان راه

  .ردیدلش آرام گ يسامان قدر دنیرفت تا با د شهیدگر بار سمت ش ساناز

  .یرفت یتو هم م ،یآبج _

  فرو برد. ینشست و سر در گوش یصندل يرفت و رو _بود. ستادهیکه پشت به دخترك ا _به او يچشم غره ا ماهیپر
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  حرف اضافه نباشه. _

  لب شروع به صلوات فرستادن کرد. ریلب ساناز باال رفت و ز ي گوشه

که از  یلیدل یب ي نهیو ک دیچرخ یفرزاد م یبود اما فکرش حوال یگوش يصفحه  ي رهیهدف خ یب ماهیپر يها چشم
  !ختیر _نقطه ضعف رضا يبا دست گذاشتن رو _رضا به دل داشت و عاقبت زهرش را

  .دیاز عمق جان کش یاش را اشغال کرد و آه يکنار یرساند و صندل ماهیبا چند قدم کوتاه خود را به پر ساناز

  ال رو سر داداشم آورده؟!ب نیا یک ،یآبج _

  نداره. يکار یاون که به کس آخه

  .دیسمت او برگشت که نگاه معصوم ساناز به دلش خنج کش یرا برهم فشرد و به نرم شیپلک ها ماهیپر

  ه؟یها چ يشهر نیاشتباه ما پائ یدون یم _

  با اخم بغضش را فرو داد. ماهیپر آب او چرخاند و پر يمتعجب و گنگ نگاه در چشم ها ساناز

 یکه وجدان بعض نیا الیبه خ میو رد شد میگذاشت نیسرمون رو پائ م،یدیشن یکه هر جا هر چ نهیاشتباه مون ا _
  بشه. داریچماق زدن تو سر من و تو کردن، ب يکه پول شون رو خدا ییآدم ها

 يامروز يها دهیتا تازه به دوران رس يبدو همون طور جواب شون رو  يایجلوشون در ب دینکردن اشتباهه. با يکار
  هوا برشون نداره.

 ادیگرفت و  یم دنیبار ماهیجان حقارت و حسرت در قلب پر مهیشد و ابر ن یساناز لحظه به لحظه گنگ تر م نگاه
  کرد. یتر م عیمالقات آخرش با پرهام بغضش را وس

که مرد جوان سالمتش را به دست آورده،  نیگذشت اما هم یم یبه سخت مارستانیبودن سامان در ب يبستر يروزها
  کنند. یدگیآن ها قوت قلب بود تا با جان و دل به کارها رس يبرا

 اوریاز  يهم به مولود و ساناز در نگهدار یهم در دانشگاه بود و گاه گرید يو پا مارستانیو رضا در ب ماهیپر يپا کی
و خود را به خاطر سربار شدن  دیدزد ینگاه م نیو شرمگ یان بود که ناراضتنها سام انیم نیکردند اما در ا یکمک م

  کرد. یسرزنش م
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 طیرفت و شرا شیبد پ یعیبه طرز فج زیاوضاع را بهتر کند اما همه چ یجوان رفته بود تا با کسب پول کم مرد
  تر از قبل شد. دهیچیپ

 ختندیاز آغاز مسابقه بر سرش ر شیشب حادثه را بازگو کرد و شرح داد که چگونه پ اتیامر رضا، سامان تمام جزئ به
  کردند. ریو او را غافلگ

به نفع  يا يرأ چیکردن، منصرف کرد چرا که با توجه به نفوذ پدر فرزاد، مطمئنأ ه تیبه زحمت رضا را از شکا مانیپ
 زینزدند، آن ها ن یضرب و شتم دست به اقدام نیقابل افرزاد و پدرش در م یهم وقت یشد و از طرف یآن ها داده نم

  کردند. یمحتاط تر برخورد م دیبا

که خود به  نیبا توجه به ا _فرزاد يبچه ها رخنه کرده بود و نوچه ها انیو مرموز م بیعج یدانشکده هم سکوت در
رجز  ایشم شدن با رضا شهامت چشم در چ یحت گرید _دست قادر به حضور در کالس ها نبود. یشکستگه گ لیدل

  را نداشتند. ماهیپر يبرا یخوان

و  ردیرا هدف بگ ماهیرضا و پر يبود که ناغافل انبار آرزوها يشوم در حال جمع آور يحادثه  کی يباروت ها ییگو
  بگذارد! ياز آن بر جا يخاکستر

رفت و  شیرضا پ ينکرد و شانه به شانه  یآمده بود، پشت سامان را خال شیکه پ یخود در معضل يبه نوبه  زین پرهام
را پس زد و سرانجام بعد از گذشت حدود دو هفته، روال  شیپ يکدورت روزها ماهیمداوم قلب پر يدارهاید نیدر ا
  .ستدیبا شیپاها يرو _درد و رنج يشدن قدر لگرچه با متحم _گرفتند و سامان توانست یرا پ یزندگ يعاد

××××  

  

  توان مولود گذاشت و چشم بست. کم يسر بر زانوها رضا

کالس ها و  يبر فضا ینامرئ یروئیداد اما ن یگواه م طیبودن شرا یعیماه به سرعت گذشت و ظاهر امر بر طب کی
  نبود. ندیشده بود که چندان خوشا یکارگاه ها مستول

باك جرأت نبرد با نگاه درنده اش را  یب ماهیفرزاد خط انداخته بود که پر يو نفرت چنان در چشم ها نهیک قیعم رد
  نداشت.
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  .دیکش قیعم یو نفس چاندیدرهم پ نهیس يرا رو شیدست ها رضا

سر  يرا باال تشیزدود که مردانه چتر حما یلرزان مولود م يکه بر جانش نشسته بود را تنها انگشت ها یخستگ غبار
  ت قد بکشند.تا در سالم دیزمانه گستران ي نهیاز بغض و ک سیخ يدو پرنده 

  پسرم. ریتن خسته ات رو قربون بشم... ش _

از  یکیبسته، دست باال برد و  يو با همان چشم ها دیباال رفت و آرامش در تار و پود وجودش دم يلبش قدر ي گوشه
  بر آن کاشت. یپر از قدر دان يچسباند و بوسه ا شیمولود را گرفت و به لب ها یاستخوان يدست ها

  دونه ام. هی یکیتو رو قربون بشم...  يقد و باال _

  او گرفت. ي دهیاز عطر ناب دست چروک قیعم یرضا نشست و دم يمحو بر چهره  یتبسم

از محبت  زیرضا را لبر يو نوازش آرامش جان تشنه  دندیاو خز يلخت موها يتارها انیم یمولود به نرم يها انگشت
  کرد.

شد  یتخس يچانه برد و محو پسر بچه  ریدست ز _مبل ها نشسته بود. وسط زیم يکه مقابل آن ها و آن سو _ماهیپر
  کرد. یمولود طلب م ياز مادرانه ها يشتریکه تنها مادرش قادر به رام کردن او بود و رضا متوقع سهم ب

  .ستین يهو ،يدونه که جواب ها یداره... م یو مردونگ رتیمرد... غ ریپسر من ش _

  .دیآن کش يدست رو رکانهیز رزنیرضا را جمع کرد و پ یشانیپ ینیچ

  .نهیب یکه بد کرد، بد هم م یمادر، اون _

 یرنگ يها نهیرا آئ شیجا ،يسقف شد که جا یمیقد يها يگچ بر ي رهیچشم گشود و نگاهش خ ياریبا هوش رضا
  داده بودند. نتیز

  ره. ینم نیاز ب گهید یکیت پسر من با اشتباه ذا یپاشه. پاک یکنه. رو وجدان خاك م یم بیرو غر ریضم ،يبد _

  .ردیمناسب است تا از فرزاد حساب پس بگ یماند و مترصد فرصت یدانست که رضا ساکت نم یم یبه خوب مولود

به  ماهیبرخواست و رخ به رخ او نشست و پر يکرد از جا یکه دست مولود را رها نم یطاقت از کف داد و در حال رضا
  .ستیسخت مرد جوان نگر يسرعت صاف نشست و با دلهره به چهره 
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  کنه پس من بدم. یوجدان من رو بد م یب هی. اگه گرفتن داد برادرم از میدار يتا بد يبد ز،یعز _

  پسرکش نشست. بیمحکم در نگاه معصوم و غر یزخم زد اما نگاهش با تمام کم رمق يرا دشنه  رزنیناسور پ قلب

که داغ  ییخورن کسا ی. چوبش رو ميخور یاز همونم م يتا حاال گفتن از هر دست بد میمکافاته. قد دار ایدن _
  مرد من. ریشالق رو تن اون بچه گذاشتن، ش

  کاشت. شیمردانه در گلو یدر قلب رضا فرو رفت و بغض يشتریاحمد چو ن يآور ادی

  آن ها کاشت. يپر مهر رو يزن را گرفت و سر خم کرد و بوسه ا يها دست

  ذارم که داغ رو دلم گذاشتن. یم ییداغ به دل کسا _

 _ماهیکوتاه به پر یصاف شد و نگاه یفشرد، کم یقدرتمندش م يپنجه ها انیرا م رزنیپ يطور که دست ها همان
  کرد. _برد. یبه سر م شیسخت با بغض ها یکه در جدال

  شون. دم یهم نم ایهستن که به دن زامیمن، عز یتنها دارائ _

اش را به رضا داد  یگونه اش سر خورد و نگاه سرشار از قدر دان يچشم دخترك رو يلجوجانه از گوشه  یاشک قطره
  دل چسب بود. شهیهم شیها تیکه حما

  در او غوغا به پا کرده بود. یو جوان رتیغ ينگاه در صورت مکدر مرد مقابلش گرداند که هوا یبا دل نگران مولود

. مال و منال رو نیمن، شما دو نفر هست دی. تنها چشم و امیدون یقت پولش رو نخواستم. تو خوب مو چیه ایاز دن _
  .دیچشم به خونم نکن يآورد... آخر عمر هیدست روزگار سپردم که شماها رو برام هد

 نیسخت به قلب رضا داد و در لحظه برخواست و بعد از ا یبه آب نشسته اش، تکان يملتمس مولود و چشم ها لحن
  درنگ آن جا را ترك کرد. یکاشت، ب رزنیسر پ يرو يکه بوسه ا

داد که  یاجازه نم د،یکش یکه هر لحظه در وجودش شعله م یخواست اما حس انتقام یمادربزرگش را نم یناراحت
  .ردیآرام بگ یکم رزنیند تا قلب پبک شیگوش ها ي زهیمولود را آو يو رهنمودها دیاسایب یدم

  

  



  سیتم

 
153 

 

  هفتم فصل

  

  

  !؟ير یعجله م نیکجا با ا يپر _

  و هر دو از ساختمان خارج شدند. دیکش شتریدست نسترن را ب ماهیپر

  ... اسم قشنگم رو درست تلفظ کن.يکوفت و پر _

نشست. به ظن او تنها رضا حق داشت  ماهیپر يلب ها يکوچک رو ينازك کرد و لبخند شیبرا یپشت چشم نسترن
  خورد. یکه از دست او هم کم حرص نم نیگونه خطابش کند ولو ا نیکه ا

  . گشنمه.میبخور يزیچ هیکافه  میبر _

  زد. يشخندیاندام او دوران داد و ن ينگاهش را رو نسترن

  شه؟! یگشنه ات هم م ،يخور یقدر که م نیتو ا یعنی _

  به گردنش داد. یرا در کاسه چرخاند و تاب شیچشم ها ماهیپر

  .ونیقل ین گهید يحسود _

  کرد. ستادنشیو وادار به ا دیدست او را کش نسترن

  کنم؟! يحسود لیمن به تو گور یعنی _

  و نامطمئن لب گشود. فیضع ییحلقه زد و با صدا شیجا خورد و اشک در چشم ها ماهیپر

  کم پرم. هیمن فقط  _

  .دیو به سرعت او را در آغوش کش دیاش نادم شد و لب گز يدختر جوان از تند رو يوارفته  يبه چهره  رهیخ نسترن

  کردم. ی... شوخدی... ببخشيدختر چه زود رنج شد _
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  برآمد. شیو نسترن درصدد جبران خطا دیهم فشرد و خود را کنار کش يرا رو شیلب ها ماهیپر

  افتتاح شد. دانشگاه رونیکه ب يکافه ا میاصأل بر _

  رفتند. شیکوچک دانشگاه پ يبه مقصد کافه  شیاز سر اجبار زد و گام ها يلبخند ماهیپر

  نه. رضا خوش نداره اون جاها برم. _

  خب. لهیخ _

کافه را دور زدند، وارد آن  يکوچک روبه رو يکه باغچه  نیبه دنبالش روان شد و هر دو بعد از ا یلیم یبا ب نسترن
  جا شدند.

شکالت داغ  یرا از خاطر برد و درخواست ماگ بزرگ شیپ یقیدقا يگفت و گو د،یرا که د ییکاکائو يها کیک ماهیپر
  اش کرد. یهمراه يو چا تیسکوئیاز آن نرنجاند با ب شیکه او را ب نیکرد. نسترن هم به خاطر ا

از شکالت خورد که با مزاح  يجرعه ا ماهینشستند و پر يدم ورود يها یصندل ياندك کافه، رو يدو در فضا هر
  به کامش زهر شد. نیاسیناپسند 

  !؟یتپل نترک _

 دیبچه ها چرخ انیم ماهیپر يدانشجوها فراگرفت و نگاه سرخورده  يخنده  یدم گرفته و شلوغ کافه را به آن يفضا
  افتاد. نیبودند و سرش پائ ستادهیهم به علت کمبود جا ا يکه نشسته و عده ا

 یم شیکه پ یطیو در هر شرا نندیگز يدور دشانیتوانستند از ذات پل یافتاد، نم یهم که م یفاقجماعت هر ات نیا
  دادند. یاز آن را نشان م يآمد، شمه ا

پر  شینمود و چشم ها لیتحم شیبه گلو یاش را مسدود کرد، درد وحشتناک یتنفس ریکه در لحظه مس یبزرگ بغض
  از اشک شد.

مشت شده اش قرار گرفت و نگاه مواج دخترك باال آمد و در نگاه متأثر دوستش  يدست ها ينسترن رو دست
  رها کرد. شیرضا نفسش را از بند بغض ها ادینشست که ناگهان فر

  .دندیچرخ يبر فضا حاکم شد و همه سمت ورود یآن یسکوت
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  !؟يکرد یکثافت چه غلط _

  گذشت. خنک از قلب آتش گرفته اش یمیمده بود و نسنگاه کرد که زبانش از ترس بند آ نیاسیبا شتاب به  ماهیپر

  را پس زد. _مصالحه جلو آمده بود. يکه برا _رساند و دست فرزاد نیاسیبلند خود را به  ییبا گام ها رضا

و با  ستدیاو را گرفت و وادارش کرد که با ي قهیتر بودند، عقب رفتند و رضا با شتاب  کینزد نیاسیکه به  ییها بچه
  پشت سرش کوباند. واریقدرت او را به د

اما ملتمسانه چشم به دوستانش  ستیقادر به نجات او از چنگال رضا ن یدانست، کس یکه م نیرغم ا یعل نیاسی
  بودند. زیگر یدر پ کیدوخت که هر 

 کلیه فیرعنوان ح چیبه ه زیر ياو فشرد که با آن جثه  يگلو يقفل شده، آرنجش را رو یبا خشم و فک رضا
  شد. یرضا نم یعضالن

به چهارچوب در  نهیخواست تا به غائله خاتمه دهد و دست به س یبا نگاه از او م ایبه فرزاد زد که گو يپوزخند مانیپ
  داد. هیتک

زاد که  ی: زبون آدمدیغر شیدندان ها انیوهم ناك شده بود و رضا از م یدست خوش سکوت شیپ یلحظات ي همهمه
  ... هوم؟یو از کنار خواهرم رد ش يریات رو بگ ینینوك ب دیبا يدم که چه طور یشه، االن نشونت م یات نم یحال

را  شیشد و گلو زیت یغیشد، ت يکه از زبان رضا جار ییرا از جا پراند و مفهوم کلمه ها ماهیغرشش پر يصدا
  .دیخراش

  جوان نشست.مرد  يبرهنه  يبر بازو فیظر یبه جلو برداشت اما دست یقدم ماهیپر

  .يزیولش کن. ارزش نداره که اعصابت رو به خاطرش بهم بر زمیعز _

  سحر داشت! ییهم گو شیصدا

  نبود. نیاسمیدختر خاص بود و حق رضا کمتر از  نیا زیهمه چ اصأل

به  بأیبا اخم تقر نیاسمیشد و  یم دهیکش يمردانه ا يپنجه ها انیبه خودش آمد که مچ پر دستش در م یوقت ماهیپر
  .دیدو یبلند رضا م يدنبال گام ها
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  برد. یاو و رضا را به هرز م يبود که اندك زمان هم جوار دهیخسته و رنج ماهیپر یدر پ یپ يجوان از دردسرها دختر

کنار درخت نارون رضا  ییپشت آن رفتند و جا يساختمان ها به محوطه  انیو از م مودندیدانشکده را پ لیطو اطیح
  رب رها کرد.دست او را به ض

به او دندان  رهیو چشم به رضا دوخت که خ ستادیخورد اما به سرعت بر خود مسلط شد و صاف ا يسکندر ماهیپر
  .دییسا یبهم م

درآمد که  شیپ قیدقا يریخود را به خاطر اندام نامتناسبش مالمت کرد و تازه آن لحظه بود که از بهت درگ ماه،یپر
  شده بود. یمنته نیاسی نیخون ینیبه ب

خداروشکر کرد که  ماهیداد و پر یرضا جان م يمشت ها نیضربات سنگ رینبود، قطعأ جوانک ز مانیپ يمداخله  اگر
  حراست برسد! اریو هوش زیت يفرزاد اجازه نداد تا به گوش ها

  اون کثافت ها هستن، اون جا نرو؟! یگم وقت یمگه من بهت نم _

  ها؟

  تاب دخترك سرانجام شکست. ینارون نشسته بودند را پراند و بغض ب ياخه هاکه سرش ییرضا، گنجشک ها ي نعره

بود، اشک از آن ها روان بود و انتظار رأفت از مرد  رهیمقابل خ يهمان طور که به جنگل شب زده  ماهیپر يها چشم
  جوان داشت.

  زد. یبود و پلک نم رهیخ ماهیپر يگره کرده به چشم ها ییآمد اما رضا با مشت ها شیپ نیاسمی

  فشرد. یبزرگ قلبش را م ینشست و اندوه یم شیپا ریز يزیپائ يسرمازده  يبرگ ها يدرشت اشک رو يها قطره

طلبکارانه به رضا  یو نگاه دیباره از راه رس کیبود اما نسترن به  ماهیقانع کننده از جانب پر یحیمنتظر توض رضا
  ه اش گذاشت.شان يرفت و دست رو ماهیانداخت و سمت پر

  !نیآقا رضا، سرش داد نزن _

  به نسترن انداخت تا ادامه ندهد اما دختر جوان قصد کوتاه آمدن را نداشت. ینگاه ماهیپر

  اما به خاطر شما قبول نکرد. میبر رونیب يبهش گفتم، کافه  _
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نگاه  ماهیشد و پر جا به جا شیگلو بیچشم رضا جمع شدند و س يدردناك بود که گوشه ها يادینسترن ز پوزخند
  شاهد خرد شدن غرورش نباشد. نیاز ا شیتا ب دیدزد

  جز او با خبر بود؟! د،یکش یمرد م نیکه ا ییاز دردها یکس چه

  بشود تا رضا سر برسد! يطور کی شهیکاش هم اصأل

  گرفتند. یم دهیناد حانهیکه خانواده اش وق یکند. تعصب میغرورش را ترم ش،یبرادرانه ها يو به بهانه  دیایب

شان  رهیشود از مقابل نگاه خ یو در هوا محو م زدیخ یاز دهان برم یزمستان يکه به خاطر سرما يبخار همچو
  گذشت.

  مرد جوان ماند. ي دهیگرفتند و دلش کنار نگاه رنج يشتریشدت ب ماهیپر يها اشک

دست  انیطاقت از کف داد و صورتش را م ماهیخرج آن ها کرد و به همراه نامزدش رفت و پر یعصب ینگاه نیاسمی
  پنهان کرد و به هق، هق افتاد. شیها

  مانع شد. ماهیپر يگرفته  يشانه اش را فشرد و تا دهان گشود، صدا یتسل يبرا نسترن

  خوام تنها باشم. یم _

 يرو ماهید و پراز کنارش عبور کر يرا برهم فشرد و به تند شیکوتاه با حرص لب ها یجا خورد و بعد از مکث نسترن
  هوا، آوار شد. ینیمرطوب از سنگ يچمن ها

داد. انگار هوا هم مثل او درد قورت داده بود و مردانه بغض  هیرا از چشم گرفت و سرش را به درخت تک نکیع ماهیپر
  زد. یو نفس، نفس م دیکش یرا به حبس م شیها

  شد. یشروع م دینبا _

  شکست! مانیپ يتظره نامن يرا صدا ماهیپر _يچه کنم ها _خلوت

  درنگ کنارش نشست. یب مانیرا به چشم زد و پ نکیبه سرعت صورتش را پاك کرد و ع دخترك

محو آسمان شد که  ینقاش ي رهیرا دراز کرد و خ شیرا از پشت ستون بدنش قرار داد و پاها شیجوان دست ها مرد
  شد. یهر لحظه پررنگ تر م
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خترك داز  یاندک ياش را به او دوخت که به فاصله  یو سؤال رهیخودش را جمع کرد و نگاه خ يمتعجب قدر ماهیپر
  خود را رها کرده بود.

  .ستیدختر، رضا سهم تو ن _

  مغزش از رخوت خارج شوند. يخاکستر يتا سلول ها دیطول کش هیپس نشست و چند ثان ماهیمنتظر پر يها چشم

  .ستادیا مانیمقابل پ و با بهت دیناگهان از جا پر ماهیپر

گاهش را ن _که منشأ آن آسمان بود. _يزیپائ ریدل گ ي نهیداد و در پس زم رییتغ یرا کم دشید ي هیجوان زاو مرد
  دختر داد. يقهوه ا يبه ترس و اندوه چشم ها

  .يریکن به خودت نگ یداره پس سع رتیسر خانواده اش تعصب و غ يکه هر مرد یدون یم _

  . چاندیرا درهم پ شیو انگشت ها دیکالفه و وحشت زده، چهره درهم کش ماهیپر

  .دیمال نم گرفته اش را بهم يو دست ها ستادیآمد و ا رونیاز ژست دل خواهش ب مانیتعلل، عاقبت پ ياز قدر بعد

  مرد جوان نشاند. يمحو بر چهره  يلبخند ماه،یپر يهول زده  يصدا

  !ه؟یحرف ها چ نیمنظورت از ا _

  اش را امتحان کرد! يریرا جلو انداخت و شانس گل بودن نشانه گ شیپا کیشد و  نهیدست به س مانیپ

  تو بگو. _

  و دهانش باز ماند! دندیباال پر ماهیپر و نامرتب پر يابروها

به  یصبعکم آورد و  ماهیکردند که عاقبت پر بیو تکذ دییرا تأ گرید کیشان حدس و گمان  رهیخ يبا نگاه ها يقدر
  او پشت کرد.

××××  

  

  شب نشسته بود. اهیابهام در قاب س يشد که بدون ذره ا رهیخود خ يچهره  ریتصو به
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 شیآن منصرف شد تا اوقاتش ب يعذاب آور بود که از ادامه  شیبرا يکه از سر گذرانده بود به قدر ییاتفاق ها مرور
  تلخ نگردد! نیاز ا

 شیلبش نشاند و چشم ها يمحو گوشه  يلبخند _شد. یم کیکه از پشت نزد _نگذشت که قامت بلند پرهام يزیچ
  شد. رهیپر محبت او خ يبه جفت مردمک ها

  و او را به خود چسباند. دیرا در آغوش کش فشیظر ياز او متوقف شد و شانه ها یکم يبه فاصله  پرهام

گرم او نشاند و پرهام سر خم کرد و صورتش مماس صورت  يدست ها يرا باال برد و رو شیاز دست ها یکی جانان
  زل زد که در پنجره نشسته بودند. يخمار يهمسر قرار گرفت و به نقش چشم ها

  !؟يخواب شد یمن ب اسی _

و  دیشدرنگ واژه ها را سر ک یگرفت و ذهنش ب متیاز عطر حضور مردش به غن قیعم یعمق گرفت و دم لبخندش
 یرا به مشامش ارزان شیبسته شدند تا عطر ناب عاشقانه ها یبا سرخوش شیقلبش نمود و پلک ها یمستانه راه

  کند.

  شکنه. یکه کمر مرد رو م زیچ هیفقط  _

  .دندیلرز _کرده بود. انهیکه غم در آن ها آش _شیدر دم گشوده شدند و مردمک ها شیها چشم

  بکنه. يخانواده اش کار یشخو يبرسه که نتونه برا ییبه جا _

پرهام گشت و لب که باز کرد، پرهام با فشردن  يدر صورت گرفته  شیو چشم ها دیو سرش چرخ دیکش ریت قلبش
  مانع شد. شیشانه ها

  .يشد یکرد، رو به رو م یم ریکه مدام ذهنت رو درگ يا هیبا سا دی. باستمین رتیغ یمن ب _

چشمش  ياز گوشه  یخود کرد که قطره اشک یچنان او را از خود ب کینزد يفاصله  نیاز ا نشیاندوهگ يها چشم
  .دیخز شیلب ها يسر خورد و رو

  نبوده. يا هیسا _
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شد و  یخودخواه م یکه به همسرش داشت گاه یقلب مرد را به درد آورد اما با تمام عشق رتشیلرزان و پرح يصدا
  کرد! یم نانیاز جانان طلب اطم

  لرزاند! نهینفس حبس شده اش دل زن را در س یو آسودگ دیدرنگ سر او را به آغوش کش یب پرهام

  

  

  هشتم فصل

  

  

  قلبش نشست. يدست جانان رو د،یکش ییها که ال نیماش انیم از

  !؟يشد وونهید _

  زبان چرخاند. اورد،یب رونیکه او را از فکر ب نیا يزد و برا يکج خند سامان

  کنه. یم یفیماهور چه ک یدون ینم _

  را باال انداخت. شیشگفت زده سمت او برگشت و ابروها جانان

  !؟یکن یها م ییهنرنما نینشسته هم از ا نتیبچه تو ماش یوقت یعنی _

  وار باال آمد. دیجانان تهد يکرد که انگشت اشاره  نیباال و پائ طنتیرا با ش شیبه زن انداخت و ابروها ینگاه مین

  .یکن نتیپسرم رو سوار ماش گهیبار د هیبه حالت اگه  يسامان وا _

 ابانیو خشنود از منحرف کردن ذهن جانان راهنما زد و کنار جدول خ دیچیپ لیکوچک اتومب ياش در فضا خنده
  پارك کرد.

  شه. یم دیحرص نخور، موهات سف _
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 یطیان به جانش زد و و غافل از شراناگه يافتاد و دل شوره ا اریاخت یبه ساختمان انداخت و دستش ب ینگاه جانان
  .چاندیرا درهم پ شیکه در آن بود با استرس انگشت ها

  شد. ادهیپ نیدرنگ از ماش یآزرده خاطر نگاه از او گرفت و در را گشود و ب سامان

  بود. یبر خود مسلط م دیحفظ آرامش او با ياز جانان نداشت اما اکنون برا يجوان هم حال بهتر مرد

  گشت. نگیبول يبایز ينما يشد و نگاه لرزانش باال رفت و رو ادهیپ فید و بالتکلمرد جانان

  گرفته اش داشت، دهان باز کرد. يبا چهره  یکه تضاد فاحش یبه سرعت مقابلش قد علم کرد و با لودگ سامان

  .میداخل بر ایبرونم... حاال ب يطور نیکردم. من غلط بکنم که بخوام ا یبابا شوخ _

  انحنا دهد. شیبه لب ها يو تالش کرد تا قدر دیسمت سامان چرخ نگاهش

اش را مطمئن تر برداشت و بعد از گذشتن از  يبعد يدانست اما گام ها یامر موفق بود را نم نیکه چه قدر در ا نیا
  به داخل ساختمان رفتند. _که طرح موش داشت. _يکنار عروسک فانتز

طبقه، در  یکه جلوتر رفتند در قسمت شرق یوچک لباس رو به رو شدند و کمبدو ورود با چند فروشگاه نسبتأ ک در
 يآن پله ا گریداد و طرف د یرستوران را نشان م يراهنما ورود يقرار داشت که با توجه به تابلو یبزرگ يا شهیش

  .دش یختم م نگیشده بود که به سالن بول هیتعب چیو مارپ لیطو

  حد شلوغ و پر ازدحام بود. نیروز تا ا ییداشت که با توجه به ساعات ابتدا تیساختمان آن قدر محبوب نیا ایگو

جانان مدام به  انیم نیگرفتند و در ا شیپله ها را در پ ریحرف مس یگذرا به سامان انداخت و هر دو ب ینگاه جانان
  .فتدیب يندیاتفاق ناخوشا ست،یداد که قرار ن یم نانیخود اطم

است و دخترها و  نیبردند که شلوغ تر از پائ یپ یو در کمال شگفت دندیمورد نظر رس يکه به طبقه  دینکش یطول
  بودند. حیو تفر يجوان با شوق مشغول باز يپسرها

سالن بزرگ را وجب زد و در دل رضا  يگوشه، گوشه  شیزد و با چشم ها یفارق از زمان و مکان سوت کوتاه سامان
  رد!ک نیتحس یتیموفق نیرا به خاطر کسب همچ
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 یطراح ییبایو ز يکه به صورت فانتز _ستون ها نیمجزا و ب یداشت و در قسمت يباز نیاز ده ال شیب عیوس سالن
  شده بود. دهیاستراحت تدارك د يمبلمان برا _شده بودند.

با  _یپر نور و مدرن سالن انداخت که اتاق يتر به فضا قیدق یشد، نگاه یم شیکه هر لحظه کالفه تر از پ جانان
  نظرش را جلب کرد. _بود. اهویدور از ه يکه قدر _از سالن یدر قسمت _چوب یطراح

 مهیسمت در ن دیانداختند با ترد گرید کیکه نگاه آخر را به  نیشان را چنگ زد و بعد از ا يقلب هر دو بیغر یحس
  باز قدم برداشتند.

بر شدت  نیرفتار کنند و هم دیکه چگونه با نیا ایشود و  یبا آن ها م يتوانستند حدس بزنند که چه برخورد ینم
  افزود. یشان م یکالفه گ

  نشسته بود. زیشدند که پشت م رهیخ يبه مرد اریاخت یدر متوقف و ب يدو در آستانه  هر

 ينوشت و نگاه جانان رو یرو م شیکاغذ پ يرو يزیگشت و چ یم نکیدر قاب ع شیبود و چشم ها نیرضا پائ سر
  گشت! یاو با ولع م راتییتغ نیتر یجزئ

اش تا اواسط  قهیکه  _سبز رنگش زیبل يتا خورده  يها نیتنومندتر شده بود و آست یجوان جا افتاده و کم مرد
  نشاند. یدر چشم م یاش را به خوب دهیعضالت ورز _باز شده بود. نهیس

  باال آمد. یبه نرمبه در نواخت که نگاه رضا را از برگه ها جدا کرد و  يمکث تقه ا یبا کم سامان

  باال رفت. يلبش قدر يبه آن ها گوشه  رهیشد و رضا خ رهیخ شیبه چشم ها اریاخت یب جانان

  کردند؟! یرا چگونه معنا م پوزخندش

  را از رضا نداشتند. يرینظ یشان خواهد بود و آن ها هم توقع استقبال ب يبرا یامروز روز سخت قطعأ

سامان را درهم فرو  يامر ابروها نیکرد که قصد زبان باز کردن نداشت و هم یم حیآن دو نفر تفر صالیاز است ایگو
  برد.

  .میاومد یبررس يبرا _

  .دیباال پر شیها شیابرو يتا کیرضا پررنگ تر شد و  پوزخند
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  برده بود! ادیاز  ایرا گو یجوان آداب احوال پرس نیا

  گذاشت. زیم يرا از چشم درآورد و رو نکیخواست، ع یکه برم نیا نیمتحرکش داد و ح یبه صندل یچرخ

  ماند. نهیدر س _به سامان زل زده بود. میکه مستق _شدن رضا کیجانان مشت شدند و نفسش با نزد يها دست

  کردند باز هم رضا بود و ابهت مخصوص به خودش! یم یط یالیخ یچه هم که ب هر

  چند سالته؟! _

  مقابل زل زد. يبرنده  يو گنگ و نامفهوم به زمردها دندیسامان با تعجب باال پر يبار ابروها نیا

  را به آن ها داشت؟! يزیچه چ میعامدانه اش قصد تفه یتفاوت یمرد با ب نیا

  .دیسامان چندان طول نکش يشان با مقابله به مثل فور نیب سکوت

  داره؟! یسن من به کارم ربط _

 _انداخت و پاسخ مرد مقابلش را _شده بود. دیچ سفکه رنگش چون گ _کوتاه به جانان یزد و نگاه يشخندیر رضا
  داد. _دفاع از خود را آموخته بود. یکه به خوب

  !یدون یرو نم یآداب اجتماع يقانون ساده  یوقت يداره که خودت چه طور ربطش بد نیبه ا یبستگ _

به انتظار واکنش او  _داشت. يریدرگ يهوا بیدلش عج ییکه گو _زد و رضا يبه کبود تیسامان از عصبان صورت
  ماند!

  سامان! _

شان از خاطر  یو دار جنگ لفظ ریکه در گ _چشم به او یرمق جانان، مرد جوان را به خود آورد و با نگران یب يصدا
  دوخت. _برده بود.

  اش دلهره به جانش نشست. یگ دهیرنگ پر دنیو با د دیبه سرعت سمت او چرخ سامان

  !؟یخوب _

  نش را فرو داد و لب جنباند.آب دها جانان
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  . پرهام منتظر.میبهتر زودتر شروع کن _

را از زن گرفت و به قصد رفتن به سالن از کنارشان گذشت و زمزمه اش به  زشیسر تکان داد و رضا نگاه ت سامان
  .دیگوش آن دو نفر رس

  طرف. نیاز ا _

گذاشت که  یزمان يجانان شد و سؤاالتش را برا ياز حد سامان برا شیب ینگران ریرفت اما ذهنش درگ شیپ رضا
  .ندیرا بب مانیپ

  آفت زده باز کرده بود! ارید نیاو را به ا يکه دگر بار پا یکس

رضا گوش  يو هر دو با دقت به خواسته ها ستادیاز آن ها ا یکم يکرد و جانان به فاصله  یرضا را همراه سامان،
  سپردند.

مورد استفاده  نیاستراحت مدعو يکند تا برا ایدنج مه یسالن، مکان ییانتهاجوان قصد داشت که در قسمت  مرد
  .ردیقرار گ

  !ردیتماس بگ مانیدرنگ به اتاقش بازگشت تا با پ یرا به آن ها داد ب یلیتکم يها حیکه توض نیبعد از ا رضا

  .نیجا رو بب نیا _

جانان سخت نمود و او را برآن  يبرا _بود. يکه مشغول عکس بردار _سامان را يصدا دنیشن يسالن قدر ي همهمه
  تر برود. کینزد یداشت تا کم

  کنه. یم تیقدر فضا کفا نیجمع و جور، هم يجا هی يبرا _

  گذاشت. انیرا با سامان در م شیها دهیآن جا را از نظر گذراند و ا گریدست به کار شد و خودش بار د جانان

  نظر داشت! ریاندند که چون عقاب، آن ها را زدو سرگرم کار شدند و از دو چشم غافل م هر

  اعمال شده بود که جانان اتمام کار را اعالم کرد. بأیتقر ییکار، نظرات ابتدا یاز ساعت بعد

  .هیامروز کاف يبرا _
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به خود داد و  یپشت پنجره سرانجام تکان ریناپذ یتکان داد و فرد خستگ دییکمر راست کرد و سرش را به تأ سامان
  گاهش خارج شد. نیاز کم

  وار درهم فرو رفتند! کیسامان اتومات يمحکم سمت آن ها رفت و ابروها ییبا قدم ها رضا

  تموم شد؟ _

به جلو بردارد و  یموجب شد تا قدم نیو هم ندیشد که دگر بار غرور جانان لطمه بب ینم یبرادرانه اش راض رتیغ
  .ستدیرضا با نهیبه س نهیس

  فعأل بله. _

تا  دیصورتش کش يرا رو گرشیرنگش سر داد و دست د یشلوار کتان مشک بیرا در ج شیاز دست ها یکی رضا
  مکان از او سر بزند. نیدر ا یمبادا برخورد نامناسب

  کشه؟ یچه قدر طول م _

مقابل شان، حرف  یتا فرد از خود راض دیبار جانان خود را جلو کش نیامور نداشت و ا نیاز ا یقیاطالع دق سامان
  نزند. ینامربوط

  آماده هست. گهیسه هفته د یلیبشه. طرح تکم یهفته تا کامل بررس هی بأیتقر _

  .نیرو بد ییکنم تا نظر نها یم لیمیرو براتون ا يشنهادیپ يها طرح

دوخت که با کمک پدرش توپ را  یکوچک يداد، نگاهش را به دختر بچه  یم حیکه جانان توض یدر تمام مدت رضا
  گرفت. یمحکم م شیانگشت ها انیم

  زن نگاه کند. نه! يکه نتواند در چشم ها نیا نه

  نبود! یمیقد يزمان باز کردن حساب ها اکنون

  عقب گرد کرد. لیوسا يجمع آور يجانان به صدا درآمد و سامان برا فیسر تکان داد که همان لحظه تلفن در ک رضا

شده  رهیذخ _وجودم _نام مخاطب که دنیش خارج نمود و با دا یدست فیباز ک پیرا از ز یبه سرعت گوش جانان
  پهن شد. شیلب ها يرو يشاد بهار يبود، لبخند همانند رنگ ها
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  جانم؟ _

  !؟یمامان، کجال _

  عمق گرفت. لبخندش

  .امی یفدات شم. مامان جون دارم م ینفسم اله _

  . کل پس؟!الیگه م یغر زد: بابا م یحوصله گ یبا ب ماهور

  کرد. یپسرکش قند در دلش آب م يها یزبان نیریش

  تکان نخورد. _بود. دهیچسب نیناخودآگاه به زم شیکه پاها _بازگشت اما رضا سامان

  .امی یسامان م ییاالن با دا نیهم _

  باال رفت. جانیماهور با ه يصدا

  ... آخ جون...ییآخ جون دا _

  پسرك نشست. يشاد ي نهیپرهام در پس زم يصدا

  اسم؟ی _

  را نوازش کردند. یاز برف زمستان نیزم يزده  خیتن  دیگرم خورش ينفس ها ییگو

  کارت تموم شد؟ زمیعز _

  داد. یقرمز را م بیطعم س لبخندش

  !نیریقدر دل چسب و ش همان

  .زمیبله عز _

  شدند. دشیبراق وسعت د یمشک ياطراف جدا کرد و دو گو ياهویپر ه يایپر مهر پرهام، او را از دن يصدا
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 دهیاو را ناد یتفاوت یسامان تکان داد و ب يبرا يکالفه شد و سر _نبود. ندشیکه اصأل خوشا ياز حضور در جو _رضا
  گرفت و به طرف دفترش رفت.

  .میپس ما منتظر _

  .دیکش شیپ طنتیمحض قطع تماس، سامان خود را با ش به

  .امیدور با اون زوج خوشبخت بزنم و ب هیگم، من برم  یم _

 رهیاز سالن خ يکه به نقطه ا ستیبه سامان نگر یمان طور که لبخند بر لب داشت، سر باال برد و استفهامه جانان
  شده بود.

 ستادهیها ا نیاز ال یکیکه خنده کنان کنار  دیجوان رس يگرفت و به زن و مرد ینگاه او را پ ریجانان مس يها چشم
  بودند.

ها  نیبه سمت پ یدقت یکه توپ را با ب _شد که مشغول دست انداختن دختر یطور استنباط م نیظاهر امر ا از
  هستند. _فرستاد.

دوخته بود که  تالیجید يرا به بوردها دشیعمق گرفت که نگاه نوم _دخترك زانیآو ياز لب ها _جانان لبخند
  اش ثبت کرد. يحرفه ا ریپرتاب غ ينه چندان جالب برا يازیامت

  .دیچرخ یامان نازك کرد که مشتاقانه به دختر زل زده بود و سمت خروجس يبرا یپشت چشم جانان

  و راحت مون کن. ریخب زن بگ _

  را به او سپرد. نینگاه آخر را به دختر انداخت و سمت جانان رفت و دورب سامان

  از بچه ات مراقبت کنه؟! یپس ک رمیمن اگه زن بگ _

  زد. یلبخند کوچک جانان

  ه عنوان پرستار استخدام کرده باشم.تو رو ب ادی ینم ادمی _

  شان آمد. نیریبحث ش انیرضا م بیغر يکرد و تا دهان گشود، صدا يتک خنده ا سامان
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  ...نیرم. اگه ماش یشرکت م _

  .دیبه سرعت کالمش را بر سامان

  .میآورد نی. ماشستیالزم ن _

  با رضا نباشد! یاز آن مجبور به هم صحبت شیدرنگ سمت پله ها رفت تا ب یو ب گفت

  .دیکش شیبه موها یلب رضا کج شد و دست ي گوشه

  پر خاطره شان بسته بود! يگذشته  يچشم رو يبه طرز شگفت آور سامان

بود و تا  زیگر يایکه سامان رفته بود، چشم گرفت و نگاهش را سمت جانان سوق داد که مه يریبا مکث از مس رضا
  .قدم را برداشت با سؤالش مانع شد نیاول

  داره؟! یبا من مشکل _

  اما برنگشت تا با رضا چشم در چشم نشود. ستادندیاز حرکت ا یفیبا بالتکل شیخورد و پاها یتکان نامحسوس جانان

  نبود! دنیبه پرس يازیشان بود، اطالع داشت و ن انیکه م یخود از مشکالت فراوان قطعأ

  !؟يای ینم _

  .دیفرستاد و خدا رو شکر کرد که سامان به موقع رس رونیب یحبس شده اش را به آرام نفس

  با اجازه. _

 ادیسخن گفتن را از  یمرد جوان حت تیجد يشد که زمان ها یم ییدست و پا یدر مقابل رضا همان دخترك ب ایگو
  برد! یم

  ناخواسته مشت شدند. شیاز پشت او را برانداز کرد و انگشت ها رضا

  داد! یاالت او را ماز سؤ ياریپاسخ بس دیزن با نیا

××××  



  سیتم

 
169 

 

  

  خب چه خبر؟ _

  .دندیکوتاه برگز یاستراحت يبرا _تا قبل از آغاز جلسه _پرهام را اتاق

  تا مدل آماده بشه. میمنتظر بمون دی. بامیرو انجام داد یمقدمات يها یبررس _

در جمع شان حضور  ایجانان برگشت تا او هم نظرش را اعالم کند اما زن گو يسو شیبعد از اتمام حرف ها سامان
  نداشت!

برخورد امروز  یزل زده بود و ذهنش حوال _.دیکوب یم زیم يکه رو _ماهور يغافل از احوال خود به دست ها جانان
  زد. یرضا دور م

  ببرد. رونیابرو به سامان اشاره کرد تا ماهور را از اتاق ب يپرهام به اندوه نشست و با گوشه  نگاه

رفت، پسرك را  یکه سمت ماهور م نیا نیو ح ستادیزد و ا شیو دست به زانوها دیکش قیعم یکالفه نفس سامان
  خود کرد. يمتوجه 

  گرفتم. دیجد ياتاق مامان باز میبر ایسلطان ب _

  مات زن ربود که جانان به خود آمد. يو سامان، کودك را از مقابل چشم ها دیبا شوق باال پر ماهور

  !ش؟یبر یا، کجا م _

  جانان کرد. ينگران حواله  یرفت، نگاه یکه سمت در م نیا نیح سامان

  .میکن يباز میر یم _

  دوخت. زیم يسر تکان داد و نگاهش را به گلدان کاکتوس رو جانان

  افتاد! ریعذاب آور حوادث گ يسفر کرد و در تله  شیزمان شد و به سال ها پ نیباز هم سوار ماش ایگو

درنگ سرش  یسمت خود چرخاند و ب متینشستند و او را با مال فشینح يشانه ها يگر پرهام رو تیحما يها دست
  .دیاز عمق جان کش یچسباند و نفس نهیرا به س
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شکل ممکن آن ها را در  نیتر بانهیشان گرفت که به غر شانیحال پر يو دلش برا دیاو را به چنگ کش راهنیپ جانان
  خود مچاله کرده بود.

  قلب پر تالطم جانان نواخت. يبرا ینیغمگ يگرفته اش ملود ير او قرار داد و صداس يچانه اش را رو پرهام

  خانمم... نفسم گرفته. _

  را سوزاند. شیگرفت و گلو شهیبزرگ در وجود زن ر یبغض

  بود؟! نیقرارمون ا _

  گرفت. دنیصدا بار یب شیکرد و اشک ها ریاس شیدندان ها انیلبش را م جانان

  !؟یقرارم کن یبود که با غم چشم هات ب نیقرارمون ا _

  را فشرد اما لب نگشود. شیگلو یشدت گرفتند و حس خفگ شیها اشک

  بغض او هم سماجت به خرج داد. ایشانه اش را فشرد و گو پرهام

  کنه. یقلبم درد م اسی _

 فشیظر يانگشت ها انیگرم پرهام را م ياز اشک، دست ها سیخ یو با صورت دیاز کف داد و خود را پس کش طاقت
  گرفت.

  .دیدست کش دنیپرهام را منقلب کرد و قلبش از تپ شیزالل چشم ها يجو

  نزد! گریو د ستادیا یبراست

  کرد. ریبه شدت مرد جوان را درگ ریاخ يماند و سال ها عهیود شیسخت، برا يکه در گذر از روزها يتحفه ا همان

  در لحظه بند آمدند. شیزد، جانان وحشت کرد و اشک ها ياش که به کبود چهره

  و نامش را زمزمه کرد: پرهام! دیصورت او کش يدست لرزانش را باال برد و رو زن

و دستش  دیزن بود از درد چهره درهم کش سیخ يچشم ها ي رهینبود و همان طور که خ ییقادر به پاسخ گو پرهام
  مشت شد. نهیس يرو
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  .دیو دستپاچه دور خود چرخ دیشتاب از جا پرهل کرد و با  جانان

  .دیترس یگونه شود و جانان هر دفعه تا سر حد مرگ م نیآمد که پرهام ا یم شیپ کم

  شد. نیکرد و نقش زم ریبه کاناپه گ شیکه پا دیهدف دو یزد و ب ادینامش را فر یدرمانده گ با

نخست نگاه شان به جانان  يو در لحظه  ندیایوحشت زده به اتاق ب یمیبلند جانان موجب شد که رضا و کر يصدا
  بود! نیکه در حال برخواستن از زم فتدیب

  !دیچیپ یاز درد به خود م ایپرهام شد که گو يچشم متوجه  يمتعجب سمت او گام برداشت اما از گوشه  رضا

  ت.و وحشت زده کنارش نشس دیداد و سمت پرهام دو ریمس رییبا بهت تغ رضا

و خود را  ستادیلرزانش ا يپاها يرو یرا پس زد و به سخت _آمده بود. شیاش پ ياری يکه برا _یمیدست کر جانان
  پرهام را گشود. يرساند و کشو زیم گریبه طرف د

  چش شد؟! _

 _که عاقبت نیتا ا دیچرخ لیوسا انیبا عجله م شیو دست ها ختیفرو ر نهیرضا، قلب جانان در س ادیفر يصدا با
  و سمت پرهام پر گشود. افتیقرص را  يبسته  _کوتاه ي هیبعد از گذشت چند ثان

به اتاق پرهام کشاند و سامان که در لحظه  زیکه ناگهان در شرکت پا گرفته بود، سامان و ماهور را ن یو مرج هرج
تمام  يدر را به رو یکوتاه یرخواهسپرد و با عذ یمیآمده بود، ماهور را به کر شیشد که پ یبغرنج طیشرا يمتوجه 
  کنجکاو بست. ينگاه ها

که از ترس به  یدرنگ در دهانش گذاشت و در حال یمقابل پرهام زانو زد و قرص را از روکش خارج کرد و ب جانان
  شد. رهیحالش خ یب ينفس زدن افتاده بود ملتمسانه به چشم ها

  به او زل زده بودند! رینفس گ یو رضا دو طرفش را احاطه کرده و در التهاب سامان

  شد؟! یجانان چ _

  شانه اش ممانعت کرد. دنیمبل بخواباند که مرد با پس کش يکرد پرهام را رو یدر انتظار پاسخ سع سامان

  جانان زد. يدست به شانه  یآن ها دوران داد و سامان عصب انینگاهش را م یبا اخم و نگران رضا
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  شده؟! یگم چ یم _

  !؟یزن یحرف نم چرا

  رها شدند. شیجانان دگر بار از بند بغض ها يپرهام را بلند کرد و اشک ها يمؤاخذه گر و گرفته  يسامان صدا تشر

  سامان! _

  برخواست و سمت پنجره رفت. ياز جا یبا کالفه گ رضا

  قصد استراحت نداشت! ایو گو دیبار یآرام و نرم، نرمک م برف

  او را شماتت کرد. فیضع ییت و با صداسرزنش بار به سامان انداخ ینگاه پرهام

  !؟يدی. فهميزن من باال ببر يکه صدات رو برا يوقت حق ندار چیه _

  برگرداند. ياش رو ییاز تند رو مانیکه تنش به رعشه افتاده بود با درد پلک بست و سامان پش یدر حال جانان

  .امی یبرو سالن کنفرانس رو چک کن. من هم االن م _

دست  _که به آن ها پشت کرده بود. _توجه به مرد یبرخواست و اتاق را ترك کرد و پرهام ب دیپر ترد یبا مکث سامان
  پناهش گشود. یدخترك ب يرا برا شیها

بلندش قلب دو مرد را  ي هیگر يو صدا وستیسرد کند و به جان پناهش پ يها کیتعلل تن از سرام یب جانان
  نمود. نیسنگ

  ببخ... ببخش پرهام... _

  هم فشرد. يکالفه لب رو رضا

  بود! ادیخانواده ز نیا يرازها

  بر سر جانان نشاند. یطوالن يبوسه ا پرهام

  نگو فدات شم. من خوبم. يزینگو خانم. چ يزیچ _
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  را برهم فشرد. شیآغوشش را تنگ تر نمود و چشم ها حصار

  من رو نترسون. يطور نیا گهیپرهام د _

  زد. يجدا کرد و صورتش را با دست قاب گرفت و لبخند محو نهیبا مالطفت سر او را از س مرد

  مگه من مر... _

  کم فروغش گرداند. ياو گذاشت و نگاهش را در چشم ها يلب ها يبا شتاب دست سردش را رو جانان

  نگو! _

مهربان گرد صورت آشفته  يسر او مرتب کرد و نگاهش چون پدر يرنگ را رو يبرد و شال قهوه ا شیدست پ پرهام
  کرد. دایبار ش نیچندهزارم يجانان گشت و لحن آرامش زن را برا ي

  بابا جان؟! ،یترس یم یمن هستم از چ یتا وقت _

  .دیفرستاد و چانه اش را باال کش نیو رضا دود قورت داد و بغض پائ اوردیفندك هم آن ها را به خود ن تق

  خبر بودند! یمرد جوان ب يزخم سرباز کرده  بردند و از یدلبرانه دل از هم م چه

گرفته لب  یینرم نگاهش با صدا يفشرد و حل شده در تافته  فشیظر يانگشت ها انیمردش را م يدست ها جانان
  گشود.

  کار رو باهام نکن. بخدا طاقت ندارم. نیا گهید _

  را زدود. شیها یتاب یب يو ته مانده  دیپلک زن کش يرا باال آورد و گوشه  شیاز دست ها یکی پرهام

  ره... یقرارم نکن که تحملم م یقرار من تو چشم هاته. ب _

  هر سه را به خود آورد. _اذن پرهام به اتاق وارد شد. یکه ب _در و متعاقب آن داوود يصدا

  سالم... هوا چه قدر سرد شد! _

به اوضاع  يتا قدر دیلب پاسخش را داد و جانان خود را کنار کش ریو پرهام ز دیرا بهم مال شیدست ها داوود
  نامناسبش سامان دهد.
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بلند  ییطول اتاق را با گام ها ست،ینگر یم _بود. ستادهیتوجه ا یکه پشت به او و ب _همان طور که به رضا داوود
  .مودیپ

  با سهام دارها هماهنگ کردم... _

  زد. يداد و لبخند دوستانه ا هیتک واریو شانه اش را به د ستادیو ااز رضا و خالف جهت ا یاندک يفاصله  با

  چاکر داداش. _

کت  بیرا از ج یزد و گوش گاریبه س یقیلبش نشست و پک عم يگوشه  يکه سر بچرخاند، پوزخند نیبدون ا رضا
  کند! يادآوری مانیچرمش خارج کرد تا قرار شب را به پ

 دایهم چنان در چهره اش هو شیپ یقیکه اثرات شوك دقا ختیجانان ر يبرا آب یوانیشد و ل لیبه جلو متما پرهام
  زن، داوود را به شدت کنجکاو کرده بود. يحال آشفته  نیبود و ا

  خوبه. _

  شانه اش را فشرد. یگرفت و پرهام با نگران _که پرهام سمت او گرفته بود. _را وانیلرزان ل ییبا دست ها جانان

  حالت خوبه خانم؟! _

  داوود به جانان خشم درونش را شعله ور کرد! ي رهیو نگاه خ دیرضا هم چرخ باالخره

پرهام باز هم  اریبس نانیرغم اطم یمرد داشت و عل نیکرد که نسبت به ا یرا درك نم يحس بد لیهم دل خودش
  کرد. ینسبت به داوود محتاطانه رفتار م

  خوبم. _

  کرد و در سکوت اتاق را ترك نمود. شیفه تر از پجانان، رضا را کال يآرام و معصومانه  يصدا

  .ادی یراه م نی. خانم متهیتنها مشکل مون اباذر _

  دستش را از پشت جانان عبور داد و کمرش را تحت تملک خود درآورد. پرهام

  . داداشمه.ستین بهینداره. من از سهم خودم به رضا دادم. اون هم غر یمشکل ياباذر _
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 _کرد. یرا از دور گردنش باز م یکه شال گردن مشک نیا نیح _نم گرفته اش را برهم فشرد و داوود يپلک ها جانان
  شانه باال انداخت.

  خواهرت حل شد؟ يمشکل خونه  _

  همان طور که در فکر بود، سرش را باال انداخت و سمت مبل قدم برداشت. داوود

  گردم. یمناسب م متیخونه با ق هینه. دارم دنبال  _

 یمبرم اجیاحت طیشرا نیکرد که در ا یو او را غرق لذت آرامش دیکمر جانان کش يدستش را نوازش گونه رو پرهام
  به آن داشت.

××××  

  

 يشعله ها يو تاب طنازانه  چینشسته و به پ _گرید کی يرو به رو _نهیکنار شوم رهیت یشکالت يمبل ها يدو رو هر
  بودند. رهیسرخ خ

  ...میکه شروع کن ایوقتشه ب یدم. گفتمن به خواست تو اوم _

 یاو م اتیمرد جوان رخنه کرد که ناخواسته صحه بر حدس زانیگر ياز بند آتش رها شد و در مردمک ها نگاهش
  گذاشت!

  غلط بود! انیم نیدر ا يزیچ

بود که از صداقت  دهیبود و اکنون زمان آن فرا رس ریپنهان که از زمان بازگشت، خواه ناخواه با آن درگ يا مسئله
  حاصل کند! نانیاطم مانیپ

چند سال زحمات مون هرز نره  ي جهیشراکت داد. اومدم که نت شنهادیکه پرهام هم پ یمن اومدم درست زمان _
پر  یخونگ يذاشتم که هر وجبش رو انگل ها یخراب شده نم نیکه پام رو تو ا یدون یم یوگرنه تو بهتر از هر کس

  مکن... یعده ساده لوح رو م هیکردن و دارن خون 

  تکان داد. مانیپ يپس رفته  يو انگشت اشاره اش را مقابل چشم ها دییهم سا يدندان رو رضا
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 یتموم ب ونیکه م یگ یرو م ییاالن اون رازمگو نیهم ایپس  دمیکش ایخوردم و چ يمن چه ضربه ا یدون یتو م _
 نیکه ا ییگردم جا یذارم و برم یم یرو گردن حشمت زیهمه چ ایکرده  رمیخود خواسته ام، دست و پا گ يها یکس

  چند سال بهش پناه برده بودم.

برخواست و به  يگذاشت و عاقبت سردرگم از جا شیکرد و جمالت را در ذهنش پس و پ یمکث کوتاه مانیپ
  هدف جلو برد. یرا ب شیتر شد و دست ها کینزد نهیشوم

را در گفتن مردد  مانیبس دشوار بود که پ يبود رضا افتاد و کنترل خشم او کارکه در ن ییبرداشتن از اتفاق ها پرده
  کرد. یم

  !؟یبدون يخوا یرو م یرضا چ _

  !؟یباف یواس خودت داستان م چرا

  بار که چند بار! کی. اونم نه میرو با هم مرور کرد یچ همه

  !؟يمن رو به خونه ات کشوند يها، پا اطیاون نقشه ها ناجور دراومد که با تموم احت ونیباز م یچ

  ربط رو از سرت دور بنداز. یب ي. فکرهامیداد حیمفصل برات توض ییکه بوده رو من و دا یچ هر

  را وادار به برگشتن کرد. مانیبرخواست و سمت او قدم برداشت که حس حضورش پ ياز جا یعصب رضا

  !؟ینکرده باش یخودت الپوشون تیصالح ياون نقشه ها رو با ماله  _

  .دیچرخ شیرضا هوشمندانه در چشم ها زیاش بود که نگاه ت رهیهمان طور خ مانیپ

  را خاموش کند! دیکش یم ادیفر شیکه در مردمک ها یتوانست حرف یکرد نم یکه م یتمام تالش با

  شده؟! زامیترس تو نگاه عز ي هیکه سا هیچ _

  گران آمد! شیبرا مانیپ پوزخند

 ریو رفاقت را ز دیچسب یلباس او را دو دست ي قهیاز کف داده بود،  اریکه عنان اخت یاش سخت شد و در حال چهره
  شد. دهیبر سرش کوب يچال کرد که تمام مدت دور یرتیخروارها غ
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من  ي. با اعصاب نداشته زیبر رونیات هست، رو راست ب دهید بیکه تو مخ ع یمن چاك نده. هر چرت يدهن برا _
  بکنم؟ دیبا یچه غلط نمیو بنال بب نیارت کنم. مثل آدم بشنکن که بزنم ناک يهم باز

 هیو کنا شیرا از ن مانیزبان پ _حدش داشت. یکه نشان از رنج ب _گردنش يبرجسته  يو رگ ها یمهار نشدن خشم
  .اوردیرا تاب ن قشیغالف کرد و عجز نگاه رف

  کرد، رضا را دعوت به آرامش نمود. یاش جدا م قهیدست او گذاشت و همان طور که از  يرو دست

 یو برنده اش را ب میشان بازگشتند و مرد جوان نگاه مستق یقبل يبه جا کیاز او فاصله گرفت و هر  دیبا ترد رضا
  .دیرا بگشا شیتر رمز مسئله ها عیدادنش را نکند و هر چه سر بیدرنگ به او دوخت تا دگربار قصد فر

که بخواهد  نیا ایفرصت درنگ کند  مانیتر از آن بود که پ یها اما زخم دنیبا تمام چنگ و دندان کش نگاهش
  کند. یچشم پوش یحشمت يها هیاز توص يکه قدر دیو صالح د ندیبچ هیحاش

  بود. بیشک يجانان دو ماه خونه  _

  در سرش نواخته و نگاهش در لحظه مات شد! سایناقوس کل يهولناك چون صدا يا ضربه

 بیبا عج ایشده بود گو رهیخ مانیبه پ يزده طور رتیوارفته اش گرداند که گنگ و ح ير چهره کالفه نگاه د مانیپ
  رو به رو شده است! یهست يمسئله  نیتر

 زیم يرو يسرد شده  يرا درهم فرو برد و به قهوه ها شیرضا متأثر شده بود، انگشت ها يکه از حال درمانده  مانیپ
  زل زد.

  دانست! یاز ماجرا نم يزیکه چ هنوز

بلند  اریاخت یهم ب مانیکه پ دیمکث، ناگهان از جا پر هیانداخت و بعد از چند ثان هیروشنش سا يدر چشم ها وحشت
  شد و مستأصل نگاهش کرد.

  گذاشت. شیپ یشد و قدم اریرضا هوش زیت يها چشم

  !؟یگفت یچ _

  آرام کند. يمقابل را قدر يریرا باال برد تا طوفان در حال شکل گ شیدست ها مانیپ
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  شده! نینگفتم که حالت ا یچی. هنوز هیآروم باش دیبا یرو بدون یهمه چ يخوا یاگه م _

  در لحظه گشاد شدند. شیها چشم

  افتاده؟! یمگه چه اتفاق _

  رفت و دست بر شانه اش گذاشت. شیاش، پ يکه از درون به تالطم افتاده بود با حفظ آرامش ظاهر یدر حال مانیپ

داد که فعأل در  حیترج ییبه باد نره، دا میدیرو که سال ها کش ییو زحمت ها يکه از کوره در نر نیبه خاطر ا _
  .ینباش انیجر

  .دیدور خودش چرخ یخاطر دست او را پس زد و با کالفه گ آزرده

  موند؟! یراه گذاشتم، پنهون م نیکه جونم رو تو ا یاز من دیبا یچ _

داد و  هیرا به زانو تک شیمبل نشست و آرنج ها يرها کرد و دوباره بازگشت و رو شیظن و گمان ها انیاو را م مانیپ
  فرستاد. شیموها انیدستش را م

ول  یخرابت هست. که بدون يگم فقط به خاطر کله  یرو که بهت م ییها نی. ادهیکش یسخت یلیاون زن خ _
 یمن هستم که رو رفاقت مون چشم م نیا بدون یاگه باز زخم بزن يکردنش و رفتنت چه به روزش آورده. که بخوا

  زنم. یبندم و بودنت رو رگ م

  خود دوره کرد! يرا برا مانیپ يمبل فرود آمد و خط و نشان ها يرو رانیمبهوت و ح رضا

  داشتند؟! یبه جانان باز م یکیکردند و او را از نزد یآن زن سپر م يشان را برا نهیچه کرده بود که عالم و آدم س او

  

  

  هشتم فصل
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  بود. زیم يرو لیو رو کردن وسا ریکتف و گردنش مهار کرده، مشغول ز انیهمان طور که تلفن را م پرهام

  .ادیاتاقم ب نیبگ _داوود _يزدیبه مهندس ا یمیخانم کر _

  کرد. یصحبت م یبا کس ایبرخواست. گو يا هیچند ثان يریبا تأخ یمیکر يصدا

  رفتن. رونیبا عجله از شرکت ب شی. ساعت پستنیمهندس ن _

  رها شد. یصندل يخود بازگرداند و رو يرا به دندان گرفت و بعد از تشکر تلفن را به جا نشیریلب ز پرهام

  نه! ایبه داوود سپرده بود اما به خاطر نداشت که از او پس گرفته است  یینها ینیبازب يرا برا نقشه

  را دور زد و از دفتر خود خارج شد. زیهنوز در اتاق داوود است به سرعت مکه  نیبرخواست و به زعم ا ياز جا دوباره

هم اضافه شدن رضا به  یگذراندند و از طرف یم گرید کیرا با  يشلوغ بود که زمان کمتر يروزها سرشان به قدر نیا
  داد! یاز آن، هر دم در اتاق او جوالن م شیداوود شده بود که پ بیعج يریموجب گوشه گ ایگروه گو

شلوغ داوود رفت که در همان ابتدا  زیکوچک را پشت سر گذاشت و به محض ورود به اتاق سمت م يراه رو پرهام
  .دینقشه را کنار لب تاپ د

از خروج  يادیکه زمان ز افتیروشن آن افتاد و در يآن را برداشت که نگاهش به صفحه  يزد و با خرسند لبخند
  داوود نگذشته است!

  شرکت را ترك کرده است؟! شیپ یاذعان داشت که داوود ساعت یمیکرچرا خانم  پس

در چشمش فرو رفت و در لحظه  یغیصفحه بود، چون ت يکه رو یلیمیاما متن ا ردیتفاوت خواست نگاه بگ یب پرهام
  در وجودش نشاند! بیعج ییهول و وال

  _. زود برسون.میهست دهیمزا ییتوافق مون سرجاش هست. منتظر مدل نها _

  برد اما... شیبه جلو برداشت و دست پ یقدم اریاخت یرا چند بار از نظر گذراند و ب امیپ متن

  بلند اتاق را ترك کرد. ییو با گام ها دیپا چرخ يپاشنه  يزد و او در دم رو بیدر وجودش نه يزیچ
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شک به او هم شرم  یند و حتشناخت یرا م گرید کیاز آن سال ها بود که  ریهمکار او بود و غ نیمورد اعتمادتر داوود
  !امیآور بود اما پس آن پ

شد و  یبرگزار م گرید يبودند، هفته  رشیکه قصد شرکت در آن را داشتند و تمام کارکنان ماه ها درگ يا دهیمزا
  ماراتون خواهند بود. نیا روزیبودند که پ دواریگروه مسئول به شدت ام

افتاد و ناخواسته سمت او رفت و  _یمسئول امور مال _ییایاهش به درکه در ذهنش بر پا شده بود، نگ ییبلبشو انیم
  به در باز اتاقش زد. يتقه ا

  .یخسته نباش ،یحاج _

  او شتافت. يدرنگ سو یبرخواست و ب يپرهام از جا دنیبود به محض د يسال اما کار کشته ا انیکه مرد م ییایدر

  .یبه به، جناب مهندس. درمونده نباش _

  فشرد و با لبخند سر تکان داد. یبه گرم شیپنجه ها انیدست او را م پرهام

  ؟یکن یما چه م يبا زحمت ها _

  او کوفت. يبه بازو یآرام يضربه  گرشیزد و با دست د یلبخند پر متانت ییایدر

  .یات رو سوراخ نکن سهیخودت رو داشته باش که ته ک يمهندس اما هوا یرحمت _

به سؤالش برده بود، دهان باز  یکه از حالت نگاهش پ ییاینگاهش کرد و در یو استفهام دیدستش را پس کش پرهام
  کرد.

امضا خواسته بودمش گفت که  يهم حل شد اما امروز که برا يزدیمهندس ا يوام مش صمد درست شد. کارها _
  کم هم به فکر خودت باش مرد مؤمن. هیمنصرف شد. در هر صورت 

  اتاق را ترك کرد. _پس از تشکر _از قبل رتریدرگ یکرد و پرهام با ذهن یکوتاه يخنده  ییایدر

دارد تا مسائل  اجیپول احت نیکرد که او به ا یکه داوود داده بود به آن جا رفت. فکر م یدرخواست يواقع برا در
  اش را حل کند! وهیخواهر ب
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 یکردند؛ احوال پرس یسالن رفت و آمد ماز کارکنان که در  يرفت با تعداد یکه سمت اتاقش م نیا نیح پرهام،
  او را از حرکت بازداشت. یمیکر يمانده بود به اتاقش برسد؛ صدا یکرد و چند قدم يمختصر

  مهندس؟ يآقا _

 زیاوست؛ سمت م ،یمیکه مخاطب کر نیاز ا نانیبه او کرد و بعد از حصول اطم یچشم نگاه کوتاه ياز گوشه  ابتدا
  داد. ریمس رییتغ یمنش

پرهام به برگه  يو نگاه جد ستادیرفت به احترام پرهام ا یکاربلد انتظار م یمنش کیکه از  یبا اعتماد به نفس یمیکر
  خورد، افتاد. یدختر جوان تاب م يانگشت ها انیکه م يا

  .دیبفرمائ _

را در  يضرور يهم سو با پرهام، نگاهش را معطوف چارت برنامه ها کرد که غالبأ در دسترسش بود تا نکته ها یمیکر
  کرد. یمختلف م يبخش ها يبه مهندس ها یانیکمک شا قیطر نیمتذکر شود و از ا دیمواقع لزوم و بنا بر صالح د

  کنم. يآور ادیکه حتمأ  نی. گفته بودنیمهندس، فردا با شرکت مهرس جلسه دار يآقا _

  باز شد و با متانت سرش را تکان داد. یپرهام اندک ي چهره

  که حتما اون ساعت تو شرکت حضور داشته باشن. نیاطالع بد یط به مهندس شکوهممنونم. فق _

  داوود شد! يکه همان لحظه متوجه  دیفاصله گرفت و چرخ زیدوباره از م يگفت و پرهام بعد از تشکر یچشم یمیکر

بودند؛ تلفن  پیبه سرعت مشغول تا شیکه انگشت ها یخارج شد و در حال تیریدرهم از اتاق مد یبا صورت داوود
  فشرد. یم شیدر دست ها شتریهمراهش را هر لحظه ب

 یمیکتش را به عقب راند و چون کر يخوش دوختش فرو برد و لبه ها یطوس يشلوار پارچه ا بیدست در ج پرهام
  شد! رهیمبهوت به او خ

  کرد؟! یاز شرکت خارج نشده بود پس در اتاق او چه م مگر

  ؟ير یم يدار _

  شد. رهیحواس به پرهام خ یکرد. داوود نگاهش را باالگرفت و ب طیمح يود را متوجه پرهام، داو يصدا
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  ناگوار جلوتر رفت. يآمدن مسئله ا شیپرهام شد و با حس پ یداوود، موجب نگران يآشفته  نگاه

  ؟یخوب _

  .دیکش نییکرد و دستش را به همراه تلفن پا یبر خودش مسلط شده بود؛ پوف یاندک ییکه گو داوود

  ؟يبا من ندار يبرم. کار دیاومده است. با شیپ يآره. مورد _

  زد. شیآرام به بازو ياش، ضربه ا رهیت يبه چشم ها قیدق یبا مکث و نگاه پرهام

  نره. ادتیفردا رو  ينه. برو خدا پشت و پناهت. جلسه  _

سالن شد. اتاق داوود در همان  یشرق دوریلب گفت و به سرعت وارد کر ریز یتکان داد و خدا حافظ يسر داوود
  اش به آن طرف رفت. یبرداشتن وسائل شخص يبرا نیقیقسمت واقع شده بود و قطع 

  نشست. زیندانست و به اتاق بازگشت و پشت م زیپرهام شد اما مداخله کردن را جا یداوود موجب نگران بیعج حال

  نداشت! دنیشیاند ییمغزش فلج شده بود و توانا ییگو

شرکت اشراف داشت  يکارها يبه همه  بأیداشت و تقر نانیکار به او اطم ي طهیبود که در ح يفرد نیمعتمدتر داوود
  کرد؟! یکه در ذهنش شکل گرفته بود را چگونه برطرف م یابهام نیشد حال ا یدست راست او محسوب م یو به نوع

  !دیخانم محترم چند لحظه صبر کن _

  .نیراه رو بلدم. زحمت نکش _

و نگاه ماتش باال رفت و در لحظه  دیکش رونیشد، او را از افکارش ب یتر م کیکه هر لحظه نزد ییگفت و گو يصدا
  خشک شد!

  کرد؟! یجا چه م نیزن ا نیا

  . زمیسالم داماد عز _

  مهندس، من بهشون... يآقا _

  ادامه ندهد. یمیلب زن، دستش را باال برد تا کر يرو ییبه لبخند کذا رهیخ
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  .نیببر فیتشر نیتون یم _

 _انداخت و با مکث از اتاق خارج شد و پرهام _که پرهام را دامادش خطاب کرده بود. _متعجب به زن ینگاه یمیکر
  برخواست. ياز جا _بود. رهیهمان طور که به زن خ

  .نیسالم. کارتون رو بگ _

 یپا انداخت و نگاه يآن نشست و پا رو يتعارف رو یکه نرمش پرهام به مذاقش خوش آمد سمت مبل رفت و ب زن
  کرد! نیاش در انتخاب همسر تحس قهیبه اتاق انداخت و در دل جانان را به خاطر حسن سل دارانهیخر

  !دیبار یاز چهره اش م یکه سرخوش ستینگر یبود به زن الغر اندام ستادهیهمان طور که ا پرهام

از بابت دخترم راحت شد.  المیخ دم،یخودم د ي که با چشم ها. حاالیخودت راه انداخت يبرا یدم و دستگاه خوب _
  سپردمش. یدست خوب کس

شلوار فرو برد و در سکوت منتظر  بیرا در ج شیحجم از وقاحت زن زد و دست ها نیبه ا يلبخند ناباورانه ا پرهام
  ماند. اتشیهجو يادامه 

  ...نمیخوام بب یدخترم تنگ شد. م يدلم برا _

  ناخواسته باال برود. شیاز کف دهد و صدا اریتا پرهام اختبود  یکاف نیهم

  شما نداره. دنیبه د یلیاون تما _

  .ستادیدرنگ ا یو ب دیانتظار داشت، چهره درهم کش _در مقابل درخواستش _را از پرهام یواکنش نیکه همچ زن

به دخالت تو  يازین گهی. دیش یمن و دخترم م دنیمانع د یدفعه هست که به هر شکل نیداماد، االن چندم نیبب _
  .ی. بهتر خودت رو کنار بکشستین

  .دیجا رو ترك کن نیاالن ا نیو هم نیخانم احترام خودتون رو نگه دار _

  .دیکوب زیم يکرم رنگش را رو یدست فیباال رفت و ک تیزن با عصبان يصدا

  !رم؟یاز تو اجازه بگ دیدخترم با دنید يبرا _
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  مشکوك را فعأل از خاطر ببرد. امیکرد موضوع آن پ یبه خود مسلط باشد و سع يا قدرعاجزانه پلک بست ت پرهام

  !؟يچه دختر _

  !ن؟یگذاشت یازش باق يزیمگه شما چ _

  .دیرا مال شینشست و با دو انگشت شصت و سبابه چشم ها یبا خسته گ پرهام

  شد! یخارج م ارشیداشت از اخت گریزن د نیرفتن با ا کلنجار

 شیالنگوها نگیریج نگ،یریج يکه صدا _دیآن کوب يرا رو شیرفت و دست ها زیبا خشم به طرف م نایم
  خم شد. یو کم _برخواست.

  تونه انکارش کنه. یکس هم نم چیاون دختر منه و ه _

اش  یرا باز کرد و دسته چک شخص زیم يو به سرعت کشو دیکش شیموها انیهر دو دستش را م یبا کالفه گ پرهام
  ز آن خارج نمود.را ا

  آمد؟! یهمه ادعا از کجا م نیا

  چه قدر؟ _

بر خود مسلط شد و طلبکارانه به  عیلبش باال رفت اما سر يو گوشه  دندیدر لحظه درخش نایکوچک م يها چشم
  .ستیپرهام نگر

  !یباش یشرکت بزرگ نیکردم که صاحب همچ یفکر نم ام،یکه ب نی. قبل از ایستیبا بچه طرف ن _

اندازد نگاهش  یب نیشد و تا خواست سر پائ یتر از قبل م صیبه زن انداخت که هر روز حر زیحقارت آم ینگاه پرهام
  !ستینگر یم نایداده بود و وحشت زده به م هیبه در تک دهیپر یبه جانان افتاد که با رنگ

  نه بر لب راند.رندا يجانان شد و به سرعت لبخند يپرهام را گرفت که متوجه  رینگاه متح ریمس نایم

  !؟يدختر قشنگم اومد _
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شدن به  کیقصد نزد نایکه م نیو سمت او پا تند کرد و قبل از ا ستادیدرنگ ا یخورد و پرهام ب یتکان سخت جانان
  جانان را گرفت. دیاو را کند، مقابل د

  صدف نرفته بود؟! يبه پروژه  یدگیرس يبرا مگر

  !ستمی: من دخترش ندیاش را باال برد و عاجزانه نال دهینگاه هراس جانان

 رونیدر ب نیاالن از ا نی: همدیپشت کرده بود با خشم غر نایسردش را گرفت و همان طور که به م يدست ها پرهام
  هم برنگرد. گهیبرو و د

  بود. امدهیرفتن ن يآن زن برا اما

  پوشاند! یعمل نم يکه به اهداف شومش جامه  یتا زمان نه

  خوام با دخترم حرف بزنم. یبرو کنار م _

زن جوان حبس شد و  ي نهیجانان نشست، نفس در س يبازو يو دستش که رو دیمحقانه خود را جلو کش نایم
  .دیچرخ نایم يسو ينگاهش به تند

  ولم... کن... _

  جا چه خبره؟! نیا _

  در لحظه گشاد شدند! نایم يبود و چشم ها ستادهیدر ا يکه در آستانه  ستندیسه برگشتند و به رضا نگر هر

  کرد؟! یشرکت چه م نیدر ا رضا

در سرش تکرار  مانیپ يو صدا دیمقابل چرخ يآشنا تینها یلرزان جانان و زن ب يمردمک ها نیرضا ب يها چشم
  _اون زن، جانان رو با خودش برد! _شد

بهت، قدرت سخن گفتن نداشت؛ دل در دلش  يال پرده از اسرار نهان برداشت و رضا ال به مانیشب گذشته که پ از
  جا برسد. کیو حساب تمام اعمال خودسرانه اش را  ابدینبود تا آن زن را ب

  کرد. تیدرنگ او را سمت مبل ها هدا یپرهام نشستند و مرد ب ي نهیس يرمق جانان باال آمدند و رو یب يها دست
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  شکست. نایم يموذ ياتاق را عاقبت صدا يا هیچند ثان سکوت

  ن؟یمرد جوان، شما خوب هست _

  .دییهم سا ياز جانان چشم برداشت و دندان رو رضا

  صفت قصد کوتاه آمدن نداشت! یب

  گفتند. یسخن م گرید کیبا  یزن و مرد نشست که به آرام يشدند و رو به رو دهیرضا سمت مبل کش يها قدم

و آب دهانش را فرو  دیجانان را پر کرد که زن خود را کنار کش گریهم فرصت را از دست نداد و به سرعت طرف د نایم
  داد.

زن جوان گذشت و قلبش در  يها انیترس از شر يقو انیزد و دست جانان را گرفت که جر يا حهیلبخند کر نایم
  .ختیفرو ر نهیس

  به من... به من دست نزن... تو... _

لرزان او تاباند و جانان را به  يد و دستش را دور شانه هامچاله ش نهیدر س _او یعیطب ریاز وحشت غ _پرهام قلب
  .ستینگر نایخود چسباند و با غضب به م

دست  يکه از رو _نایشده بود به سرعت برخواست و به طرف آن ها آمد و خم شد و دست م زیکه صبرش لبر رضا
  را گرفت و به ضرب بلندش کرد. _جانان سر خورده بود.

  .دیو پر خشم رضا شوکه شد و زبانش به اعتراض نچرخ مینگاه مستق ياز جذبه  زن

  !؟يخوا یم یچ _

  چرخاند. _را بسته بود. شیکه چشم ها _زحمت نگاه از رضا گرفت و سرش را سمت جانان به

  اومدم، دخترم رو... _

زد اما  يکبود خورد به یکه م یشد و چهره اش از حرص شتریمچ دست زن ب يرضا رو يدست پانسمان شده  فشار
  ترساند! یگونه برخوردها او را نم نیکرد و ا یم زیشغال ها را تم يزن روز و شب النه  نیا
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او را ترك کرد در  مان،یکه پ یبود. زمان شبید یوانگید امدیزخم پ نیاما او را رها نکرد. ا دیکش ریرضا ت دست
 يشدن رو دهیکه بر اثر کش _شیانگشت ها انیم یدگیبدل نمود و سرانجام بر رانهیو خانه را به و دینعره کش ییتنها

  بازداشت. تاو را از حرک _شده بود. جادیا يا شهیگلدان ش يتکه ها

  مامان... _

در  يجار يمادرانه اش بر تمام حس ها يپر شور ماهور، نگاه جانان را در دم به طرف در کشاند و عاطفه  يصدا
  به سرعت اتاق را ترك کرد. دنشیپسرکش پرواز کرد و بعد از در آغوش کش يووجودش غالب شد و س

  ماند! یصفت دور م طانینگاه آن زن ش میاز ن یحت دینداشت که با تیجز دردانه اش اهم زیچ چیه شیبرا

را  شیگرفته بود و موها شیدست ها انیکه سرش را م دیبا لبخند سمت پرهام چرخ نایو م دیدستش را پس کش رضا
  .دیکش یم

  !ه؟یپسر پر _

  زل زد. _بود. ستادهیکه کنارش ا _و با شتاب سر باال آورد و مبهوت به زن فرصت طلب دیلرز نهیپرهام در س قلب

  تعجب در صورتش را گرفت. يعمق گرفت که پرهام به خود آمد و اخم جا _از درست بودن حدسش _نایم لبخند

  باال برد. دواریهدبرخواست و انگشت اشاره اش را ت يجا از

بهت رحم  گهید ،یزن و بچه ام ظاهر بش يجلو گهید يهر جا ای يجا بذار نیبار، پات رو ا هی... فقط گهیبار د هیاگه  _
  .سهیکنم. حسابت با پل ینم

  ترس ندارد؟! يزیچ چیزن از ه نیدانست که ا یزد و سرش را با تأسف تکان داد. پرهام نم يپوزخند رضا

  او عاجز ماند! یهم درهم رفت و انگشتش مقابله به مثل کرد و پرهام در نفهم نایم يها اخم

وجه دست از  چیگم، جوجه مهنس. اون دختر منه و من هم مادرش. به ه یبار بهت م نیآخر يبار برا هیمن هم  _
  کشم. یبچه ام نم

  کرد. زیدندان ت شیدرنده برا یچون گرگ شیتوجه به ناله ها یبه سرعت انگشت او را در هوا گرفت و ب رضا

  !؟یکن یم دیرو تهد یلچک به سر، ک ي کهیزن _
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  نشو. ستیات رو جمع کن برا من آرت ییگدا ي. کاسه کوزه يباز سیشه، نه پل ینه احترام سرم م من

  برخواست. گریبم رضا بار د ياز درد کبود شد و به نفس زدن افتاد که صدا زن

  ؟یدختر داشت _

  !؟یک

  باز دفتر کرد. مهیدر ن یبه جا مانده از طوفان شب گذشته را راه ي عربده

  ؟يدی. فهمیوقت نداشت چی. هینداشت _

  .ستیکه مرده توش ن یزن یزار م يقبر سر

  اشاره کرد. یابرو به خروج يرا به ضرب رها کرد و با گوشه  دستش

  کنم. یم یشده ات رو، خودم نقاش یبعد صورت ماست مال يکه دفعه  نمی. رنگت رو نبيهر _

 نهیک یو نگاه ختیر یانگشتش را محکم گرفت که درد را چون زهر به جانش م د،یچیپ یکه به خود م یدر حال نایم
  گرفت. زیم يرا از رو فشیآن دو نفر کرد و ک يتوزانه حواله 

  .ستیداداش، جانان حالش خوب ن _

 یدرنگ سمت خروج یبود، نگاه کرد و ب ستادهیدر ا يده در آستانه با وحشت برگشت و به سامان که هول ز پرهام
  .دیدو

  تو اتاقشه. _

 _آن ها شده بودند. انیکنجکاو روابط م بیاواخر عج نیکه ا _توجه به نگاه همکارها یکنار سامان گذشت و ب از
  سمت اتاق جانان رفت و با شتاب در را گشود.

  کرد! یرا زمزمه م ییزهایلب چ ریفشرد و ز یبچه را به خود م دهیترس زن

  سر خورد و قلبش به درد آمد. رهیدستگ يپرهام از رو دست

  داشت! ادیرا خوب به  شیها حالت
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  بود! افتهیآن پارك متروکه  مکتین يرو شیانداخت که سال ها پ یم یماهیپر ادیجانان، او را به  نیا

  قدر وحشت زده و درمانده! همان

  جانان را گشود. ي دهیترس ياشت و در کنارش نشست که حس حضورش چشم هااو گام برد يسو یآرام به

  گرفت. ینامفهوم يرا نداد اما لبش انحنا ییخروج آوا يگرفته بود، اجازه  يمرد جا يکه در گلو یسخت سنگ

  کشاند. شینگاه جانان را به لب ها ریلبخند که مس هیشب يزیچ

خفه اش بلند  يجانان بود، صدا ي رهیماهور گذاشت و همان طور که خ يپهلو يرا رو شیدست ها اطیبا احت پرهام
  شد.

  شه. یم تیاذ _

به خرج  يشتریب متیلب گفت و پرهام مال ریز يو پسرکش را محکم تر به خود فشرد و نه ا دیخود را پس کش جانان
  داد.

  سامان بره... ها؟ شیپ _

گذاشت و او را متوجه  شیپ یقدم ست،ینگر یانه به جانان ممرد یبود و با بغض ستادهیکه در چهارچوب در ا سامان
  خود کرد. ي

  بده ببرمش. یآبج _

 ده،یبرچ ییبود، نگاهش را سمت ماهور سوق داد که با ترس و لب ها افتهیبر احوال خود تسلط  يجوان که قدر زن
  شل شد. شیکرد و گره دست ها یمظلومانه نگاهش م

  و با هم از اتاق خارج شدند. دیبه آغوش سامان خز اقیبا اشت ماهور

  سردش را گرفت. يبه نگاه مات او، دست ها رهیباال تنه اش را جلو داد و خ پرهام

  .دشید _

  بست. يلحظه ا يپرهام را برا نیاندوهگ يکرد، چشم ها انیب تیدرد و مظلوم تیرا که با نها يا کلمه
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  هات بشم.تونه بکنه، قربون چشم  ینم يکار چیه _

  او گذاشت و پلک بست. يشانه  يبغضش را فرو داد و سرش را رو جانان

  .میجا بر نی. از امیپرهام بر _

آکنده از غم، گونه اش را به سر او چسباند و به  یملتهب او گذاشت و با قلب يگونه  يرا رو گرشیدست د پرهام
  موفق شان بود. يااز پروژه ه یکیشد که طرح  رهیرو به رو خ وارید يرو يتابلو

  .میر یزود م یلی. خي. هر طور که تو بخوامیر یم _

  

××××  

  

  

 یتنها موجب م هودهیعمل ب نیبرطرف شود اما ا شیچشم ها يکالفه کننده  يتار دیچند بار پلک زد تا شا جانان
  تر شود. یشد که عصب

  .ختیباره فرور کیقلب پرهام به  ییو گو دیجانان سرگردان مانده بود، لرز يانگشت ها انیکه م يا برگه

  زم؟یکامل شد عز _

  که در آن قرار داشت، محتوم مانده بود. یروح جانان به اغما رفته بود و خارج از زمان و مکان ایگو

  نامش را خواند. یهمسرش وارد کرد و با دل نگران يبه شانه  یفشار نرم پرهام

  !اس؟ی _

قبل از  ،یاتیح ي. درست در لحظه هادینان را از انبوه افکار آشفته، رهانبود که جا یپرهام همانند ضرب آهنگ يصدا
 یاز فشار روان یمینامش از زبان پرهام، موجب شد حجم عظ دنیکنند؛ شن لیکه افکار گمراه کننده مغزش را زا نیا

  شود. کاستهمتحمل شده بود،  _نایم دنیچند ساعت با د نیدر ا _که
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  با شتاب صاف نشست و نگاهش را به پرهام دوخت. جانان

  بله؟! _

اش شد و او تنها توانست؛  یچشم به جانان نگاه کرد و حال ناخوش خواهرش، موجب برآشفتگ ياز گوشه  سامان
نثار  ییلب ناسزا ریاژدها در کف دستش فرورفته بود؛ ز يپا يزیکه ت یمشت کند و در حال زیم يدستش را رو
  عاملش کرد.

  به طرح اشاره کرد. شیزد و با چشم ها یلبخند دل واپس رهامپ

  شده است؟ لیتکم _

  .دیرا در هم تن شیشده بود؛ انگشت ها یکه با اقتدار بر چهره اش مستول یبا همان غم جانان

  شون. یبفرست یتون یآره. م _

جانان عبور داد و به سامان  يمژه ها يتعلل نگاهش را از تاب دل ربا یسرش را تکان داد و با اندک تیبا رضا پرهام
  داد. یتنها سر تکان م یحواس ینامحدود ماهور با ب يدوخت که در پاسخ به سؤال ها

  ؟یمون ی. تو ممیبر میخوا یسامان، ما م _

اش خارج کرد و هر دو دستش را  نهیفاصله گرفت و نفسش را با فشار از س زیاز م یکمرش را صاف کرد و کم سامان
  .دیصورتش کش يرو

  .امیم گهیکم د هیآره.  _

 یجانان گذشت و جانب صندل يخم شده  يو زانوها زیم انیاندك م يسرش را تکان داد و برخواست و از فضا پرهام
  آن نشسته بود. يرفت که ماهور رو

  خونه باباجون؟ میبر _

  .دیرا به هم کوب شیست هابود با شوق د لشیکه باب م يشنهادیکه به شدت خسته شده؛ خرسند از پ ماهور

  خاله ساناز... می... برمیبر _
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که  یسرکشش کاشت و در حال يموها يرو يسرشار از محبت، پسرکش را در آغوش گرفت و بوسه ا یبا قلب پرهام
  فشرد، سمت جانان رفت. یماهور را به خود م

 یراتیینه. تغ ایبدن که براشون قابل قبول هست  دیرو اون ها با ییبفرست. نظر نها یستیبهز يها رو برا لیفا نیا _
  .میممکن اعمال کرد يرو که درخواست کرده بودن تا جا

  جانان بود. يپرهام گوش سپرد که مرتبط به طرح ها حاتیبا دقت به توض سامان

  فرستم شون. یحتما فردا م _

  نظر گذراند.همسرش را از  ي دهیرنگ پر يدستش را طرف جانان دراز کرد و چهره  پرهام

  ؟يببر رکاریفردا براش تعم یتون یم نیحاج خانم خراب شده است. بب يخونه  يقفل پنجره  _

  که باز هم دردسر ساز شده! نینفر رو فرستاد اما مثل ا هیبابا صمد  شیپ ي دفعه

  .ستادیمردش قرار داد و ا يقو يپنجه ها انیبا لبخند دستش را م جانان

گذاشته  انیبا او در م شینکته را مدت ها پ نیو به خاطر آورد که مهناز ا دیاش کوب یانشیبر پ یبا شرمندگ سامان
  بود.

  آخ... اصأل حواسم نبود. حاج خانم به من گفته بودن. _

  انداخت. نییو سرش را پا دیکش شیبا ندامت دست در موها سامان

  فکر کرد پشت گوش انداختم که به تو گفت. _

 يپشت انگشت ها یرا به نرم گرشیدستش منتقل کرده بود؛ شصت دست د کیکه وزن ماهور را به  نیا نیح پرهام
  .دیسرد جانان کش

  نگفت که از قبل به تو سپرده بود... _

  هر حال لطف کن فردا حلش کن. به

  برم. ششیصبح فردا حتما پ يکنم بعد از جلسه  یم یسع
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خواست؛ خاطر پرهام را آسوده کرد که بازهم سهل  یکه برم یدر حالبرداشت و  زیم يرا از رو لیخم شد و فا سامان
  کند. ینم يانگار

  ماهور رو تو اتاقت گذاشتم. يجانان، پالتو یچشم،حتما... راست _

  گردن پدرش فرو رفت و پرهام و جانان بعد از تشکر اتاق را ترك کردند. يسرش در گود جیبه تدر ماهور

  خودم و ماهور رو بردارم. لیمن برم وسا _

  کرد و جانان سمت اتاقش قدم تند کرد. بیامر ترغ نیبا لبخند جانان را به ا پرهام

تر شدن  نیفرو رفته بود و شل شدن بدنش، موجب سنگ قیعم یبه خواب ایکوتاه گو ي قهیچند دق نیدر هم ماهور
  پسرك شد.

شرکت حرکت کرد و  یدشوار شده بود؛ سمت خروج شیبرا یکم ستادنیگفت و چون ا يدر دل ماشااهللا ا پرهام
  کرد. یهمزمان با چند تن از کارکنان خداحافظ

کرد؛  یو تلفن همراهش را در دست جا به جا م فینگذشت که جانان از اتاقش خارج شد و همان طور که ک يزیچ
  کرد.که همسرش از شرکت خارج شود، راهش را سد  نیخودش را به پرهام رساند و قبل از ا

  هوا سرد هست. بذار براش بپوشم. _

ماهور را تن پسرك  يو فانتز يقهوه ا يکرد و اجازه داد همسرش، پالتو لیجانان متما يباالتنه اش را سو یکم پرهام
  کالهش با خز پوشانده شده بود. يکند که لبه 

 يکوچک رو يبوسه ا د؛یکش یب مپالتو فروبرد و هم زمان که عق نیماهور را داخل آست يدست ها يبا دشوار جانان
  گرم ماهور کاشت. يگونه 

 دنیانگشتش را در دهان فروبرد و شروع به مک يداریرا گشود و در خواب و ب شیبا جا به جا شدن چشم ها ماهور
  را بست. شیکرد و دوباره چشم ها

  داد و هم گام با همسرش از شرکت خارج شد. گرشیجانان صاف شد؛ پرهام، ماهور را به دست د یوقت



  سیتم

 
194 

 

شان  يقدم ها عیامر موجب تسر نیآن ها متوقف شده بود و هم ياقبال خوب پرهام و جانان، آسانسور در طبقه  از
  شد.

به  یسالم و احوال پرس نیهم به آن ها ملحق شد و ح گرینفر د کیزمان با ورود پرهام و جانان به آسانسور،  هم
  .تسیپرهام نگر

  مهندس؟ گهید نگیپارک _

 _آن ها واقع شده بود. يکه در طبقه  يشرکت نرم افزار يکارمند حسابدار _یپرسش جالل دییسرش را به تأ پرهام
  تکان داد.

  ن؟یشما خوب هست _

  نگاهش را به ماهور معطوف کرد و لبخندش وسعت گرفت. یجالل

  خسته شده است؟ یکه حساب نیا . وروجک مثلمیشما، ما هم خوب هست یخداروشکر به خوب _

کرد،  یشانه اش جا به جا کرد چرا که حس م يسر پسرك را رو یو پرهام کم ستیبا لبخند به ماهور نگر جانان
  .ردیرفت که گردنش درد بگ یم نیسرش در حال کج شدن است و امکان ا

  اومده است. رونیاش ب ییاز صبح با دا _

  داد. یرا نشان م نگیطبقه مانده بود به پارک کیبه شمارش گر آسانسور انداخت که  ینگاه یجالل

  کوچولو به ما سر نزد. نیهستند. امروز ا يپر انرژ یماشااهللا آقا سامان هم حساب _

کرد و  یم یکوتاه اتاق ها را ط يبار فاصله  نیمداوم ماهور بود که در روز چند يبه رفت و آمدها یجالل ي اشاره
  شرکت هم جوار هم آشنا شده بود. يبا اکثر کارمندها بایتقر

  چشم به جانان نگاه کرد که سرش به تلفن همراهش گرم بود. يکرد و از گوشه  يتک خنده ا پرهام

  .رونیکه امروز سامان بردش ب نیمثل ا _

  سرش را تکان داد و همان لحظه آسانسور متوقف شد. یجالل
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  خارج شدند. یکوتاه یپرهام و همسرش باز کرد و آن ها هم بعد از عذرخواه يبا تعارف راه را برا یجالل

سامسونت چرم اش را به دست چپش انتقال داد و  یمشک فیک یجالل ستادند؛یآسانسور ا رونیهر سه نفر ب یوقت
  را سمت پرهام دراز کرد. گریدست د

  ست؟ین يجناب مهندس، با ما امر _

  را فشرد. یدست جالل ییبا خوش رو پرهام

  .نی. موفق باشستین یعرض _

 لیبا اتومب يادینسبتأ ز يرفت که فاصله  لشیکرد و سمت اتومب یگفت و با هر دو نفر خداحافظ ینیهم چن یجالل
  آن ها داشت.

  خودشان رفتند. لیو پرهام هم به طرف محل پارك اتومب جانان

  ؟ياریدرش ب یتون یم نیشلوارم هست. بب بیتو ج موتیر اس،ی _

کرد؛ دستش را  ینازك م یهمسرش پشت چشم يشان را پر کرد و همان طور که برا نیب یچند قدم يفاصله  جانان
  شلوار پرهام فرو برد. بیداخل ج

  خودش کرد. میبرد و نگاه زن را کامل تسل شیسرش را پ طنتیبا ش پرهام

  ؟ياینامناسب هم عشوه م تیموقع نیانصاف تو ا یات هستم. آخه ب وونهیمن د یدون یتو که م _

  پرهام برخواست. يباره گشاد شدند و قهقهه  کیجانان به  يها چشم

  پرهام بکر و ناب بود.  يبرا شهیخدا که جانان هم به

  زد و پرهام تالش کرد، خنده اش را مهار کند. يشده بود، غر داریپرهام ب يشانه  يکه از تکان ها ماهور

از پرهام  یتصنع یو با اخم اوردیب رونیرا ب موتیر یبودن لباس، موفق شد به راحتبختانه جانان به علت تنگ ن خوش
  گرفت. يرو

  !يکرد داریخب بچه رو ب _



  سیتم

 
196 

 

  شد. لیمحو تبد ياز پشت جانان را برانداز کرد و خنده اش اندك، اندك به لبخند پرهام

  دهد. يمخصوصش جا یرا باز کرد و به پرهام کمک کرد تا ماهور را در صندل نیدر عقب ماش جانان

خورد و با  یکاملش را به صفر رسانده بود؛ تکان ياریشده و احتمال هش رهیبر او چ یبه خوب یکه خستگ ماهور
  شد. نیخواب سبک شده اش دوباره سنگ شیلب ها چاندنیپ

ماهور در را  تیاز امن نانیو قفلش کرد و بعد از حصول اطم دیماهور کش ي نهیس يکودك را رو یکمربند صندل جانان
  بست.

  مستقر شدند. لیاتومب يجلو يها یصندل يخود رو يو جانان هم در جا پرهام

 نگیپارک کینسبتأ تار يدر فضا يبهتر دیرا روشن کرد تا د لیاتومب يبزرگ جلو ياستارت زد و چراغ ها پرهام
  بود. یسقف يچراغ ها فیاندکش را وام دار رد ییداشته باشد که روشنا

باال  یخداحافظ ياز کنار آن ها گذشت و پرهام دستش را برا یبا تک بوق یزد؛ جالل یپرهام دنده را جا م زمان که هم
  برد.

را  یشیگرما ستمیکرد؛ س یم تیهدا نگیپارک یخروج بیکم ش ییرا سمت سرباال لیکه اتومب نیمتعاقب ا پرهام
  کرد. يهم راه انداز

  داشت. یاصل ابانیبا خ یکم يدو طرفه واقع شده بود که فاصله  ضیعر يکوچه  کیدر  مجتمع

 یبه مقصد عجول و ب دنیرس يپر کرده بود که برا ییها لیرا ازدحام انبوه اتومب ابانیشده بود و خ کیتار هوا
  قائل نبودند! یرانندگ نیقوان يبرا یچندان تیحوصله بودند و اهم

درست  تزای. انگار براش پمیماهور نوشابه بخر يت و خونمون برد. گفت براداد. شام رو آماده کرده اس امیساناز پ _
  کرد.

  شده بود. یچه قدر از سامان عصبان شیپ یگفت و به خاطر آورد که جانان مدت یچشم يبا لبخند به رو پرهام

خوردن تنها لذتش به همراه  تزایرا در ذهن ماهور چپاند که پ شهیاند نیقبل بود که سامان با ولع ا يدو هفته  قایدق
  نکرد. يجانان توجه ا ينوشابه هست و اصأل هم به تذکرها
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 ریرا کج کرد و وارد اتوبان شد و مس لیبه عقب انداخت و سر اتومب نیبغل ماش ي نهییکوتاه از آ ینگاه پرهام
  گرفت. شیرا در پ میمستق

اش را از  رهیخود کرد تا نگاه خ يو او را متوجه دستش را از دنده جدا کرد و مشت کوچک جانان را گرفت  پرهام
  .ردیبگ رونیب

  حس سؤاستفاده هست؟ نیا یدارم. به نظرت معن مانیا ،يکه به من دار يبه اعتماد _

  شد. ریکه ناقل درد بود، دل گ شیشد و پرهام از برق چشم ها دهیکش شیدندان ها انیجانان م نیریز لب

  اما... یستیپرهام تو بد بودن رو بلد ن _

  آماده کرد. یهر حرف دنیشن يگرفت و خودش را برا ینفس پرهام

  گره کرد. شتریدست پرهام ب ریکالمش کرد و مشتش را ز انیم یمکث جانان

  حد ازت دور شده باشم! نیکردم تا ا یفکر نم _

  د.شو یدچار سردرگم نیچن نیکرد که بازگشت رضا منجر شود تا جانان ا یگاه گمان نم چیه پرهام

  دست لرزان جانان گرفت و به قلبش اشاره کرد. يرا از رو دستش

  اندازه دچارت هست. یکه ب يشد یقلب نیضربان ا یوقت یستیوقت دور ن چیه _

  پخش شد. لیگرم اتومب يلرزکرده اش در فضا يو صدا دیبه طور کامل سمت پرهام چرخ یبا کالفه گ جانان

  !؟یرو به جونم انداخت یدو دل نیپس چرا ا _

  ست؟یکتاب باز برات ن هی نیمن ع يگذشته  مگه

  ...یول يباخبر زیاز همه چ تو

  کرد. یستادگیا شیدستش را در هوا تکان داد و با تمام قوا مقابل بغض گلو جانان

  !لرزه یتلنگر پاهام م هیکه با  يکشوند یهمون پرت گاه يتونم درکت کنم. من رو به لبه  یاصأل نم _
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  من برات... دیشا يریگ میتصم يرسم که در لحظه  یم جهینت نیبه ا شتریکنم؛ ب یفکر م شتریهم که ب یچ هر

را چرخاند و بعد از  چییکشاند و سو ابانیخ ي هیرا به حاش لیمشتش را دور فرمان محکم کرد و در لحظه اتومب پرهام
  لرزان او گذاشت. يلب ها يو انگشتش را رو دیخاموش شد به طرف جانان چرخ لیکه اتومب نیا

  تا قانعت کنم؟ ارمیموجه برات ب لیدل هی يخوا یم _

به  د،یترد اهیشد و  در داالن س رهیپرهام خ يکرد به چشم ها یم دادیب شیچشم ها ین ،یکه در ن یبا ترس جانان
  که مد نظر او بود، گشت. یلیدنبال دل

 ینورده ریمس یرو نصب شده بود و با بخشندگ ادهیکرد که در پ یروشن م يابررا تنها نور ع لیاتومب کیتار يفضا
  بود. دهیآن ها برگز لیاش را اتومب

  .دیجانان کش يلب ها ینرم يانگشت اشاره اش را رو پرهام

  .زمیعز يایبا خودت کنار ب ینتونست _

 دمیبودم؛ پا به پات عذاب کش دنتیشاهد زجر کش یو من پنهان  یختیر یاشک م انهیکه مخف یهمه سال نیا تو
  دختر...

  کرد. يرا ابر شیچشم ها يجانان باال آمد و هوا بغض

 دیادامه داد: با د،یکش یجانان م یطوفان يچشم ها دنیکه از د یکه بم و خش دار شده بود و با عذاب ییبا صدا پرهام
  .يایبا خودت کنار ب دیباهست اما  شیمن مثل سوختن تو آت يو گرچه برا يشد یباهاش رو به رو م

انگشت  يچشمش رو ياز گوشه  یسرش را تکان داد و قطره اشک يو با ناباور ختیبند وجود جانان از هم گس بند،
  پرهام افتاد.

مانده بود، مدد  یباق شیکه برا یتب دار جانان گذاشت و از توان اندک يگونه  يبا اندوه کف دستش را رو پرهام
  .دیجان بخش یاز نا افتاده اش اندک یصوت يگرفت و به تارها

  دخترم! نمیآب شدنت رو بب نیاز ا شتریتحمل ندارم که ب _

  .دنیره شیاز حصار تنگ پلک ها یجانان به آن يرا چنان محکم و با خشم گفت که اشک ها دخترم
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  بپرم پرهام حاال... يخودت به من بال داد _

 شیشد و پلک ها رهیگونه اش خ يطاقت رو یب يگرفت و به قطره ها شیدست ها انیجانان را م سیصورت خ پرهام
  هم فشرد. يرو يلحظه ا يرا برا

  ده؟! ینبودن رضا عذابم م يمن کجا رو اشتباه رفتم که فکر کرد _

  !؟يکرد یتالف يطور نیبرات کم گذاشتم که ا کجا

  که باهاش حرف بزنم؟! يخوا یم واقعا

  همسرش را با سلول به سلول تنش حس کرد. يافتادند و پرهام عجز صدا تمیجانان از ر يها نفس

آتش  يگونه ها یهمانیداغش را به م يداغ جانان چسباند و در همان حال هرم نفس ها یشانیاش را به پ یشانیپ
  گرفته اش فرستاد.

  نکن! نیدت توهمن به خو يجلو گهیباشه، اون من هستم پس د خیکم گذاشته است و سزاوار توب یاگر کس _

  صورت جانان محکم شد و همسرش از نفس افتاد. يرو دستش

  نگو... گهیخودم به نگاهت دوختم پس د دنیپر ياون بال رو برا _

  کن. بس

  

 يسؤال ببرد اما فشار ریپرهام را ز يجانان تاختند. قصد نداشت خواسته ها يگونه  يبا شتاب رو يبلور يها قطره
  کرد. داینمود پ هیگال لیل شده بود؛ ناخواسته در شماچند ساعت متحم نیکه در ا

  دونم... یخواستم ناراحتت کنم اما نم یخوام. نم یمعذرت م _

 يگونه ها يرا رو شیشد و دست ها رهیمواج جانان خ يبه چشم ها نیغمگ يو با لبخند دیعقب کش یکم پرهام
  .دیملتهب او کش
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 میدون ینداره. من و تو خوب م یجز تباه یشه که سرانجام یم یبزرگ يباعث دل خور کیسؤتفاهم کوچ هی یگاه _
  خشمش نسوزه. شیتو آت نیاز ا شتریتا ب میکه برداشت رضا از اون اتفاق ها اشتباه بود پس بهتر بهش کمک کن

  شد. همسرش پهن تر يچهره  نیحالت دل نش دنیاز هم گشوده شدند و لبخند پرهام با د فیجانان بالتکل يها لب

  جانان افتاده بود را کنار زد. يمژه ها يکه رو ییتار مو امپره

شه و تو هم مجبور به  ینم کیوقت بهت نزد چیه ،یاش رو نداشته باش یکه آمادگ یتا وقت زمیاشتباه نکن عز _
  .يتا خودت نخوا یستین يزیچ حیتوض

  را باور نخواهد کرد. شیگاه او و حرف ها چیمسجل بود که رضا ه ياو امر يپلک بست. برا أسیبا  جانان

  شد. شیاش زد و موجب باز شدن چشم ها ینیآرام به ب يبا انگشت اشاره اش، ضربه ا پرهام

  فرستم. یمطمئن باش اگه خودم از صخره پرت بشم؛ قبلش تو رو باال م _

  را نداشت. شیحرکت لب ها ییخواست پاسخ لبخند پرهام را بدهد اما توانا یم جانان

  سن به نوشابه عالقه مند بشه. نینده تو ا ادیرسم تا به بچه  یمان رو مخودم حساب سا _

بزرگ بود که سرنوشت همه شان را دست خوش  يکه برلب داشت؛ بازتاب درد یکالم پرهام با لبخند تلخ مزاح
  نا به هنگام کرده بود! يرییتغ

 یکوچک يو شب داد و به پولک ها یکیخارج شد و جانان نگاهش را به جشن تار لینوشابه از اتومب دیخر يبرا پرهام
  نشستند. یم نیپوش زم دیکردند و بر تن سف یآسمان ناز م يماهر برا ینیچون بالر نهیشد که با طمأن رهیخ

  کرد. یرا کم تر م نیماش يبخار يگرما يبه خاطر ماهور نبود به طور حتم درجه  اگر

 یبود و از آمدن برف کل یم داریاکنون ب دی. ماهور بادیکم رمق به عقب چرخ يو با لبخند دیبه صورتش کش یدست
  شد. یذوق زده م

  نبود که جرأت بر زبان راندش را به خود بدهد! يزیچ نایم ي مسئله
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  بست و سمت اتاق خودشان گام برداشت. یاتاق ماهور را به آهستگ در

  بود. نایم دنیجانان بعد از د شانیحال پر ي جهیکرد و تمام آن هم نت یم یتاب یب یکم کوچک شان امشب پسر

زن،  نیحفظ آرامش ا يبر لب راند. برا يو لبخند خسته ا افتیاش را آرام در بستر  یزندگ يرا گشود که فرشته  در
  داد. یکه از او ساخته بود، انجام م يهر کار

از  یمعصومش را در بر گرفته بود و بخش يچهره  _شد. یساطع م یومیکه از چراغ خواب آکوار _از نور يا هاله
  بودند. ختهیصورت ر ياش رو يبلند و دود يموها

  .دیتعلل سمت تخت رفت و کنار او دراز کش یکرد و او ب دنیوار شروع به کوب وانهید قلبش

 يرو یمردش، لبخند به نرم يلمس دست ها ینیریساس کرد و از شحضور گرمش را اح ،يداریخواب و ب انیم جانان
  نشست. شیلب ها

  گوشش نجوا کرد. ریبرد و ز شیپرهام شکفت و سر پ يگرفتند، چهره  هیکه زاو شیها لب

  

  تو دارد دل من داریکه به د یاقیاشت

  من داند و من دانم و دل داند و من دل

  

  را مشتاقانه گشود. شیعمق گرفت و پلک ها لبخندش

را دور گردن پرهام  شیغلت زد و دست ها طنتیچرخاندند و جانان با ش گرید کیاتاق، چشم در چشم  یکیتار در
  گرفته و خواب آلود زمزمه کرد. ییحلقه کرد و با صدا

  

  من گل شود و گل شکفد از گل من خاك
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  نرود از دل من رونیابد مهر تو ب تا

  

  .دیاو کش یاقوتی يلب ها يخود را باال کشاند و انگشت رو یکم سر برد و ریدست ز پرهام

  !؟يدیتا حاال بدون من خواب یک _

از  یکیو  دیرا نوازش وار پشت گردن او کش شیصورت او گرداند و انگشت ها يخمارش را رو يمردمک ها جانان
  را بست. شیچشم ها

  کوچولو خوابم زود اومد. هی _

 ياش را به طره مو ینیپر نازش باال رفت و سرش را جلو برد و ب يچهره و صدا نیریلب پرهام از حالت ش ي گوشه
  را با لذت بست. شیبود و چشم ها دهیپلکش لم يچسباند که رو يمجعد

  سرت خانمم. يفدا _

  اسم؟ی یخوب

  باال کشاند. یرا بست و چانه اش را کم شیهم چشم ها او

  .زمیخوبم عز _

  کنج لب او کاشت. يکشاند و بوسه ا نیصورتش را پائ یبه نرم پرهام

  پرهام. _

  کشاند. یبود که مرد را به مست یجانان و عطر نابش چون شراب يگونه  حرارت

  جان پرهام. _

  کاشت و نجوا کرد: جان دل پرهام. شیلب ها يرو يطاقت بوسه ا یب

شد که چون غروب  ییه چشم هاب رهیرا از گردن تا کمر مرد کشاند و هر دو هم زمان پلک گشودند و مرد خ دستش
  بودند. یگرفته گ زبانیم يزیپائ
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  اون قدر شرمنده ات هستم که... _

  شد. رهیلرزان او خ ينشست و سرش را جلوتر برد و به مردمک ها شیلب ها يمرد رو انگشت

  !دم؟یکش یگمت کردم، چ یوقت یدون یم _

  اوج گرفت. اهیس يآن روزها يادآوریپلک بست و ضربان قلب پرهام با  جانان

  دادم. یرو کم، کم داشتم از دست م یام با تو گم شد. سرگردون کوچه ها شدم. همه چ یزندگ لیتموم دل _

  باز شد. یو به نرم دیجانان لرز پلک

شرمنده باشم که نتونستم  دیپس من با يام معنا داد ی. تو با اومدنت به زندگاووردمیمن، تو رو آسون به دست ن _
  اسم؟یبهت بدم اما  یهست قشیکه ال رو يزیاون چ

  کرد. اریلحنش زن را هوش رییتغ

  جان؟ _

  .ابدیبه قلب کوچکش راه ن یجانان دوران داد تا هراس يموها انیرا م دستش

  باشم. بیخوام برات غر یاز من دورت کنه. نم یزندگ یوقت روزمره گ چیخوام ه ینم _

گر گرفت و با رخوت  اری يصدا ینیدر قلب زن فرو رفت و همه جانش از گوشه نش نیزهرآگ يریچون شمش حرفش
  نشست. شیاز او جدا شد و سر جا

  !؟یگ یم يزیچ نیچرا... چرا همچ _

  هم مقابل او نشست و دستش را دراز کرد.  پرهام

  !يوقت بود که قطع شون کرده بود یلیخ _

پرهام دامن  يها یکنسول رها کرد و سکوتش به دل واپس يرو دقت یکه ب ستیقرص نگر يباز به بسته  یدهان با
  زد.

  !؟یناراحت یاز چ _
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  !؟يپناه آورد نیدونم و به ا یده که من نم یداره عذابت م یچ

  تو خودت قربونت بشم. زینر

  گفتن و نگفتن درمانده شد. انیو م دیاش کش یشانیبه پ یدست کالفه

  من... من... فقط... راستش... _

  قرص را رها کرد و به سرعت صورتش را قاب گرفت و آب دهانش را با مشقت فرو داد. پرهام

  . آروم باش.ستین ي. طورزمیباشه عز _

  که حالت بد شد... هل کردم... پام به مبل گرفت... روزید _

  مقابل را دچار سؤتفاهم کند. ينداشت با سکوت، مرد مبتال قصد

  را گرفت. شیبا وحشت دست ها پرهام

  !؟يافتاد _

  شد؟! تیزیبه من. چ لعنت

  رفت. یحجم از عشق غنج م نیا يبود اما دلش برا یانصاف یدر سکوت نگاهش کرد. ب جانان

  شد؟! یجانان چ _

  کم و کاست شرح دهد. یرا ب زیهمه چ دیبود که با نیا يایراند گو یبر زبان م تیطور که نامش را با جد نیا

  زد. نینمک يشانه کج کرد و لبخند يرا رو سرش

  کنه. یکم پام درد م هی _

  او کنار زد. يپا يکشاند و پتو را از رو نینگاهش را پائ یبا دستپاچگ پرهام

  پات؟! يکجا _
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او بود، دستش را عقب  يپا ي رهیاش را باال زد و پرهام همان طور که خ یشلوار گشاد خانگ يبه ناچار پاچه  جانان
و دهانش  دیدور سرش چرخ ایدن د،یاو را د يسر زانو يزد تا کبود _شده بود. هیبکه کنار تخت تع _برق را دیبرد و کل
  باز ماند.

محل  يبرد و رو شیانگشتش را پ اطیرا بپوشاند که مرد با احت شیبهت پرهام، کالفه خواست پا دنیبا د جانان
  .دیکش يکبود

  درهم فرو رفتند. یپرهام به سخت يگفت که ابروها یآرام _آخ _اش يبا تمام خوددار جانان

  .میآماده شو، دکتر بر _

  .ستینگر _زل زده بود. شیکه با اخم به پاها _به او ریدرآورد و متح شیلبش را از اسارت دندان ها جانان

  !ه؟یا، دکتر چ _

  شه. یساده هست. خوب م یکوفته گ هی

  گرفت. شیبازوها انیطاقت او را م یآزرده خاطر نگاه باال کشاند و ب پرهام

  منه. ریهمش تقص _

  .دیگردن پرهام خز يرو یاو گذاشت و دستش به نرم يشانه  يمحو، سر رو يبا لبخند جانان

  .يندار یگناه چیتو ه _

  را برهم فشرد. شیاو را نوازش کرد و پلک ها يموها پرهام

  ترسونه! یهم م یلیترسونه... خ یشم، من رو م یاز روز قبل عاشقت م شتریکه هر روز ب نیا _

  

  

  دهم فصل
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 نیآمدن به ا سکیپا بند نبود و عاقبت هم ر يرو د،یخبر را شن نیبرد و زنگ را فشرد. از صبح که ا شیدست پ مردد
  !دیجا را به جان خر

باال کشاند و چشم در چشم  _دوخته بود. اهشیس يکه به کفش ها _زمان برد تا در باز شود و او نگاهش را یکم
  در شد! يدخترك مبهوت در آستانه 

  شده بودند و قدرت پلک زدن نداشتند. رهیخ گرید کیبه  رتیدو در سکوت و ح هر

  شد؟! شیدایمرد ناگهان از کجا پ نیا

آن ها را به خود آورد و  _اش بود. یکنترل نیبا ماش يکه مشغول باز _ماهور غیج يسکوت عاقبت صدا ياز قدر بعد
  شد.کش دارشان  یخاموش يلرزان ساناز خاتمه  يصدا

  داداش! _

  ساناز را برانداز کرد. يزد و سر تا پا يکج خند رضا

  !؟يخاله سوسکه، چه طور _

در کوچه و  اهیکرد. هر زمان که رضا، او را با چادر س یپربغض يکه به او داد، ساناز را به سال ها قبل برد و خنده  یلقب
  گذاشت. یسر به سرش م يکرد و قدر یدرنگ م د؛ید یم ابانیخ

  و نگاه رضا را به دنبال خود کشاند. دیچشمش چک ياز گوشه  یخنده قطره اشک انیم در

بزرگ و  یپر آب دخترك کرد که حساب يپر مهر به چشم ها یگذاشت و نگاه شیپ یرضا عمق گرفت و قدم لبخند
  باوقار شده بود.

  .که سر به تن من بمونه.. ستین یهم راض يطور نیاون داداش گردن کلفتت هم نیبب _

را  شیصدا یساخته گ یو رضا با درمانده گ دیپر کش شیلب ها يو لبخند از رو دندیساناز با تعجب باال پر يابروها
  .دیتر از حد معمول آورد  و دست به صورتش کوب نییپا

  تونم جواب... ینکن که نم هیگر ره،یتن بم نیا _
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  !ه؟یساناز ک _

را  شیبه رضا صدا رهیمحو زد و خ يوخته شد که دخترك لبخندرضا باز ماند و نگاهش به پشت سر ساناز د دهان
  باال برد. یکم

  .میمهمون دار _

  و محترمانه او را به داخل دعوت کرد. دیخود را پس کش ساناز

  .نیبفرمائ _

سرش  يبه سهولت رو يگذشت، خم شد و بوسه ا یکه از کنارش م نیا نیو ح اوردینگاه او را تاب ن یدل تنگ رضا
  وارد خانه شد. انیگو ااهللایکاشت و 

بود، در را بست و سمت  دهیکه در وجودش دو یاو بود با شوق سرکش یحضور ناگهان رتیکه هم چنان در ح ساناز
  سالن پا تند کرد.

جانان  يسو _بود. شیها يسرگرم اسباب باز يکه گوشه ا _شد و ماهور دهیمحض ورود نگاه همه سمت رضا کش به
  .دیشتافت و در آغوشش خز

  دلهره آور بود! يکودك قدر يمرد برا نیا حضور

  سالم. _

برخواست و محترمانه به  يبود، مغرضانه به او پشت کرد و پرهام از جا ستادهیسالن از حرکت ا انیکه م سامان
  استقبالش رفت.

  .يخوش اومد _

  فرو برد. شیموها انیاو را فشرد و سامان با غضب دست م يآمده  شیدست پ رضا

  جا آمدن را به خود داده بود؟! نیطور شهامت ا چه

  .دیآن ها چرخ يسو یتاب یرضا گذاشت و سامان با ب يشانه  يرا رو گرشیدست د پرهام
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  شه؟! یداداش آخه مگه م _

به رضا زل زده  يهمان طور که ماهور را در آغوش داشت، برخواست و سمت ساناز رفت که هم چنان با ناباور جانان
  بود.

  بمونه. شتیز جان، ماهور رو ببر بهش شام بده. امشب پسانا _

که ماهور را از جو  نیدلش به رفتن نبود به خاطر ا چیبه جانان انداخت و ساناز که ه یچشم نگاه ياز گوشه  رضا
  جانان گرفت. يدست ها انیو او را از م رفتیمتشنج خانه دور نگاه دارد، پذ

  ؟يبا من ندار يداداش رضا، کار _

  حواله اش کرد. یاو، لبخند بر لب رضا آورد و دور از چشم سامان، چشمک يخالصانه  محبت

  برو به سالمت. _

کرد و بهمراه  یتوجه به او، خداحافظ یبا رضا منعش کند اما ساناز ب یبه ساناز رفت تا از هم کالم يچشم غره ا سامان
  ماهور از خانه خارج شد.

  سر تکان داد. یشانید و با پررضا سرخور يشانه  يپرهام از رو دست

  اتفاق افتاد؟! يچه طور _

  آن رها کرد. يمبل رفت و خود را رو نیتر کینزد يافتاده سو ییبا شانه ها پرهام

 ییرا از دست داده باشند و از آن وحشتناك تر با تهمت و افترا دهیمزا یآسان نیکدام شان باور نداشتند که به ا چیه
  که به آن ها زدند، اعتبار شرکت شان خدشه دار شود!

  خودمون کار رو آماده نکرد؟! میمگه ت _

  سؤال سامان واضح بود. پاسخ

  از کارکنان شرکت به طرح اشراف نداشت! ریغ یکس
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گذاشت و  زیم يرا رو يچا ینیبازگشت و س ینسبتأ طوالن یقیکه به آشپزخانه رفته بود بعد از گذشت دقا جانان
  گرفت. يود در کنار همسرش جاخ

  طرح کار کردن؟ نیا يرو ییچه کسا _

به رضا  یکه به آن زل زده بود، چشم برداشت و سربلند کرد و نگاهش را با گنگ ینامعلوم يپرهام از نقطه  باالخره
  دوخت.

  د.از اون ها هم با جانان بو یکی یبردن. سرپرست شیمسئول بودن که کار رو هم خوب پ میدو تا ت _

پرهام بود و سمت او  يمورد عالقه  يجوشانده  يبرداشت که حاو ینیمتفکرانه ماگ بزرگ را از داخل س جانان
  گرفت.

  .دیجانان را به حبس کش فیظر يانگشت ها گرشیکم رمق ماگ را گرفت و با دست د يبا لبخند پرهام

  زن بود و بس! نیتوانست باشد ا یآرامش او م ي هیکه ما یحال حاضر تنها کس در

  باهاشون بود، بهم بگو. ییرو که طرح نها ییمشخصأ اسم اون ها _

را درك کند و  شیجمله ها انیم یتا منظور ضمن ستیبه رضا نگر يرا تنگ کرد و با کنجکاو شیچشم ها پرهام
  شد! رهیو به رضا خ ستادیباره از حرکت ا کیسامان هم به 

  که تو سرت هست رو بکنم. يتونم اون فکر یلحظه هم نم هی یدارم. حت نانیمن به همکارهام اطم _

  آمد. شیپ یزد و قدم شخندین رضا

  از حد صادق نبود؟! شیب شیرو به رو مرد

  کرده! يبردار یکپ بینفر از طرح شرکت رق هیپس  _

  !دیاو چرخ يدرنگ سو یمصممش دوخت و سر جانان ب يناباورانه نگاه به چشم ها پرهام

  زد؟! یبه آن ها تهمت م یراحت نیبه ا چگونه

  رضا شد. ي نهیبه س نهیاز کف داد و س اریاخت سامان
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  !؟یکن یما رو متهم م يدار _

  شلوارش فرو برد. بیرا در ج شیاز دست ها یکیاش را به دندان گرفت و  ینیلب پائ يگوشه  رضا

  کرد! یعمل م یتجبهه گرفته بود، هنوز هم خام بود و احساسا نیچن نیکه مقابل او ا یجوان

  .يبرگشت بذار يبر برا انیم هی شهیهم یزمان دشمن ریبگ ادی _

  را باال برد. شیسر داد و صدا يو مسخره ا یعصب يخنده  سامان

  !؟یمگه تو گذاشت _

  گرفت. شیپنجه ها انیسامان را م وریپل ي قهی یناگهان یرضا سخت شد و در حرکت ي چهره

  .دیدهانش گذاشت و هم زمان با پرهام از جا پر يبا ترس دست رو جانان

  رضا! _

 انیبود، کف دست آزادش را سمت پرهام گرفت تا مداخله نکند و از م رهیسامان خ يهمان طور که به چشم ها رضا
  ...االی... نهینگو که گوشام سنگ واری: مرد باش و رك و راست حرفت رو بزن. به در و ددیغر شیدندان ها

داد که مدت ها در  یجلوه م یزد، او را بسان طفل هیسا شیکه ته چشم ها یانش را فرو داد و دل تنگآب ده سامان
  پدرش مانده است! ییانتظار دل جو

  

  رضا ولش کن! _

او بود با خشم سامان را هل  ي قهیمکث، همان طور که دستش بند  هیرا برهم فشرد و بعد از چند ثان شیلب ها رضا
  داد که چند قدم به عقب پرت شد.

 يبا بغض و خشم، نگاه از چشم ها _.دید یکه غرورش را شکسته م _گذاشت و سامان شیپ یقدم اریاخت یب جانان
  رضا گرفت و به سرعت آن جا را ترك کرد.

  رضا کرد. يسرزنش گر حواله  یو نگاه دیچهره درهم کش پرهام
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  داشته باشه! ازیتو ن يکه به بزرگ تر ستیبچه ن گهیاون د _

تا بر احوال  دیصورت گذاشت و چند بار کش يرا رو شیهمان طور که به آن ها پشت کرده بود، کف دست ها رضا
  خود مسلط شود و با تعلل برگشت. 

هفته  هیش کردن. درست ارائه آماده ا ينفر کار رو لو داد. اون ها هم قبل ما برا هی. ستمین نیمن مثل تو خوش ب _
  .نیکه شما کار رو برسون نیقبل از ا

سر تکان داد  يدر ذهنش زده شد و با ناباور يبود، ناگهان جرقه ا رهیرضا خ يلب ها دنیهمان طور که به جنب پرهام
  مبل فرود آمد! يو دگر بار رو

  را از خاطر برده بود؟! امیموضوع آن پ چگونه

  با بهت لب زد: داوود! _بود. رهیهمان طور که به رضا خ _کنارش نشست و پرهام یبا دل واپس جانان

  .ستدیبرود و مقابلش با شیپ یپرهام موجب شد که رضا با نگران يدگرگون شده  حال

  شد؟! یداداش چ _

  آمد. یم قیعم یاز ته چاه ییپرهام گو يصدا

  رفت؟! ادمیچرا  _

 یمنظور او نشده بود با کالفه گ يو رضا که متوجه  ستینگر یسرش مهم يسابقه  یب یشانیبا بغض به پر جانان
  مبل انداخت. يکتش را از تن خارج کرد و رو

  !؟يدیفهم يزیچ _

او نشست و  يمبل کنار يآن ها شرح داد و رضا متفکرانه رو يمشکوك را برا امیآن پ يآزرده خاطر، مسئله  پرهام
  گذاشت. شیلب ها يرا بهم چسباند و رو شیزانو گذاشت و کف دست ها يرا رو شیآرنج ها

  کار داوود بود؟! یعنی

  شود! يناجوانمرد نیتا او منکر ا ستیماالمال از اندوه به جانان نگر یبا تأثر سر چرخاند و با قلب پرهام
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  !؟ينشد ریگ یچرا پ _

  کرد. يرو هم اون دست کار یگانیاطالعات با حتمأ

  .دیشیاند يجانان گرفت و قدر نیاندوهگ يها از چشم نگاه

خود پرهام  یرفته بود چرا که وقت یبا اتاق داوود ندارد و آن روز مسئول دفتر به مرخص یچندان يفاصله  یگانیبا
دخترش مجبور به رفتن شده  مانیزا يگرفت، اذعان داشت که برا یمیرا از کر _یگانیمسئول با _یسراغ خانم صولت

  است.

 یعنیمن تو اتاق رفتم، لب تاپ روشن بود پس  یوقت یرفت ول رونیگفت که داوود از شرکت ب یمیوز خانم کراون ر _
  تو شرکت بود. بعدش هم که از اتاق من سردرآورد! ییاما جا ستیوانمود کرد که ن يطور

  انکار بود. یشواهد در پ نیکرد و صاف نشست اما پرهام با تمام ا یپوف رضا

  م؟یشه. اگه اشتباه کن یباورم نم _

  ...دیداوود چرا با آخه

را  انیپرهام بود که اطراف یاز خوش قلب نیو ا دیبار یم شیبا پوزخند سر تکان داد. طمع آن مرد از چشم ها رضا
  .دید یچون خود با صداقت م

  !م؟یکن کاریچ دیپرهام حاال با _

  پنجره گام برداشت. يسو يو به کند ستادیبا افسوس ا رضا

  اش معلوم بود! یقبا

  نگاه مرددش را به جانان دوخت. پرهام

که طرح از خودمون بود، مجبورم  میثابت کن می. اگر نتونمیهم کرد يادیماست و ضرر ز هیبر عل زیفعأل که همه چ _
  بدم. لیشرکت رو با جبران خسارت تحو

  پرهام را محکم گرفت. يبا بهت سر تکان داد و دست ها جانان
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  . میهم شاهد دار ی. کلستیطور ن نیکه ا میدون یما م ياما همه  _

  او کاشت. یشانیپ يرو يبرد و بوسه ا شیزد و سر پ يلبخند محو پرهام

  کرد؟! یم تیبغرنج از او حما طیشرا نیدر ا یکس چه

  شه. یفکر نکن. درست م زهایچ نیتو به ا زم،یعز _

  دست او را فشرد. اریاخت یلرزاند و ب نهیکه گفت، قلب جانان را در س ینامطمئن ي جمله

تا از  شدیاند یب ينااستوار سمت اتاق رفت که به چاره ا ییبرخواست و در سکوت با گام ها يبا رخوت از جا پرهام
  تنگنا خارج شوند. نیا

 زیم يرا از رو ینیکه س نیا نیو ح دیاز بن جان کش یکه او رفت، گرفت و آه يرینگاه بغض دارش را از مس جانان
  برخواست. يداشت از جا یبرم

  .یداشته باش یلیهواش رو خ دیروزها با نیا _

  شد. دهیرضا کش يزد و نگاهش سو يپوزخند جانان

  ...میکه با قدرت اعتمادمون پشت سر گذاشت میمون داشت یروزها باز هم تو زندگ نیما از ا _

  گرفت. یرضا حرفش را پ ي رهیت يدر چشم ها رهیمشتش فشرد و خ انیرا م ینیس یچوب يها دسته

  .میگذر یهم م نیاز ا _

نگذاشت و چشم از مرد گرفت  یباق شیجز سرما برا يزیفاصله پنهان کرد که چ ایدن کینگاهش را پشت  يخور دل
  و به آشپزخانه رفت.

  خاطر بدهد. نانیو به او اطم ستدیبار نوبت او بود که پر قدرت در کنار پرهام با نیا

 یرفتند، قلب شان را به روشن یجلو م گرید کی يکه پا به پا نینداشت اما هم یوقت تمام چیه یزندگ يها امتحان
  کرد. یقرص م یکیبعد از تار

××××  
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  بود. ریدر سالن نشسته و با افکارش درگ فیاز رفتن رضا گذشته و جانان بالتکل يادیز زمان

 يعده ا يدیکرد و اکنون با پل یبا آبرو زندگ يود که عمرکه ناگهان به پا شد فراتر از تحمل پرهام ب ییبلوا نیا
  سؤال رفته بود. ریناجوانمرد ز

  برخواست و سمت در رفت. ياز جا _بود. یاز فشار روح یکه ناش _یزنگ در زن را به خود آورد و با سست يصدا

  درنگ در را گشود. یو ب _است. ستادهیکه قابلمه به دست ا _دیساناز را د یچشم از

  .دیشد و خود را کنار کش داریپد شیلب ها يدختر رو نیحد ا یاز مهر ب يمحو لبخند

  کرد. ینم قهیمضا يبدهد از کار هیکه به آن ها روح نیا يبرا _اوضاع ناراحت بود نیاز ا زیکه خود ن _ساناز

  ماهور رو خوابوندم. _

  لمه را باال برد.سر تکان داد و در را پشت سر او بست که ساناز با لبخند قاب جانان

  .يمن بگذر ياز قورمه  یتون ینم ،یهم که کدبانو باش یهر چ _

  گفت و هر دو سمت آشپزخانه رفتند. يالبته ا جانان

  داداش پرهام حالش خوبه؟ _

  چانه اش گذاشت. رینشست و دستش را ز زیبا اندوه پشت م جانان

  کنه که خوب باشه. یم یداره سع _

 یصندل يآمد و رو زیگاز گذاشت به طرف م يکه قابلمه را رو نیفرستاد و بعد از ا رونینفسش را با آه ب ساناز
  نشست.

 یداداش ثابت م یگناه یره. من مطمئن هستم، ب یدار نم يره اما باال یدار م يگناه تا پا یگفتن، سر ب میاز قد _
  شه.

  شد ریقدرشناسانه حواله اش کرد و ساناز سر به ز ینگاه جانان
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از  شیدانستن بود و قادر نبود که ب ياما او تشنه  ندیجانان ناخوشا يبرا دیکرده بود شا ریکه ذهنش را درگ یموضوع
  کند! يخوددار نیا

  جانان؟ _

  آهسته و محتاطش موجب شد که جانان نگاهش را با دقت به او بدوزد. يصدا

  شده؟! یچ _

  ت که او بهت زده صاف نشست.پرش را به جانان دوخ يمکث چشم ها یو با کم دیلب گز ساناز

که فراموش کرده باشم  نینزدم. نه ا ییاز اون روز کذا یکلمه حرف کی یسال ها حت نیکه تو ا یخودت شاهد هست _
  ...یول یخواستم تو ناراحت بش یاما فقط نم

  زبان چرخاند. دیدرهم گره کرد و ساناز با ترد زیم يرا رو شیدست ها جانان

  همه سال انگار خانواده ام کامل شد... نیرو بهم دادن. بعد از گذشت ا ایانگار دن دمیامروز که داداش رضا رو د _

که روابط  نیتو ترس بودم. از ا شهیجانان دوخت و ادامه داد: جانان، من هم نیغمگ يعجز نگاهش را به چشم ها با
خونه رفتم از  یزده شدم که وقت جانیاما امروز اون قدر ه میشخانواده ن گهیکه د نیطور ناقص بمونه. از ا نیمون هم

  شناختم. یشوق سر از پا نم

  .دیخشکش کش يلب ها يجانان سوختند و زبان رو يها چشم

  اجبار کردم؟! يرو به کار یمن کس یکن یتو که فکر نم _

  زده سر تکان داد. رتیو ح دندیساناز متعجب باال پر يابروها

  کرد! شیاز حرف ها یبرداشت اشتباه چه

  جانان گذاشت. يدست ها يبرد و رو شیبه سرعت دست پ ساناز

که شده باشه، مطمئنأ مستحق  يزیو هر چ یهم که کرده باش يکردم. تو هر کار انیانگار من منظورم رو بد ب _
درانه باز گم که روش حساب پ یبهت م یکس يهام برا ی. جانان، من فقط دارم از دل تنگينبود يبرخورد نیهمچ

  کرده بودم.
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  او فرو برد. يانگشت ها انیرا م شیو پنجه ها دیخود را جلو کش یزد و کم یلبخند تلخ زن

 یمحبت نیکه با کوچک تر میکمبود داشت يمون اون قدر نبود اما به حد یسن ي. فاصله میما بچه بود يساناز، همه  _
  !میساخت یبت م يگریاز د

  گاه! هیتک هیداشت.  اجیبزرگ تر احت هیپدر تو نبود برعکس اون، خودش به  رضا

  راحت کنه... زیرو از همه چ الشیروز هم شده، رضا سر بذاره رو شونه اش و خ هی ينفر که برا هی

  جانان چنگ زد و دست ساناز را فشرد. يبه گلو بغض

و گوهر  نیمیمونه. س یتو خرج دوا، دکترش نم زیشه. عز ینم ریدانشگاه من د ي هیجمع باشه که شهر الشیخ _
  ...نیرو ندار اوریعمو  يقر و فرشون دارن تا کج نرن. تو و سامان دغدغه  يبرا یپول به قدر کاف

  !؟ینیب یشد و جانان ادامه داد: م يصدا جار یهر دو ب اشک

کننده هست اما تحمل  رونیپسر جوون و هی يها برا نیا يحرف نگفته تو دلش داشت که همه  ایدن يبه اندازه  رضا
قوت  د،ید یکه حس اعتماد ما رو داشت و خودش رو بزرگ م نیما رو داشت. هم يکرد چون محبت همه  یم

 هیکه  يزینکنه. اون چ دشیناام ،یمال ازین طرسال عقب موندن از دانشگاه به خا هی. که اون ارهیبازوهاش بود که کم ن
که  نیمرد مهم تر از ا هی يبرا یگرفت و چ یو پر محبت ما م یداشت رو از نگاه راض ازیحفظ غرورش ن يمرد برا

رسه تو وجودش  یپسر به بلوغ م هی یکه وقت ی. همون حسادی یبرم زانشیعز يکارها يبدونه فقط اونه که از عهده 
 نی. همستیمرد هست و کم آوردن تو مرام مردها ن هیقبولونن که اون  یخودش و جامعه بهش م کهکنه.  یرشد م

  گرفت گم کرد و ناخواسته زود بزرگ شد. یکه از ما م یذره محبت هیشد که خودش رو گم کرد. خودش رو تو 

  .دیپلکش کش ریز یساناز خارج کرد و به نرم يرا از گره انگشت ها شیاز دست ها یکی جانان

که پدر  دیجا فهم هیرفت که پدر باشه.  ادشیجا  هینتونست بلند شه.  گهید جا که هیخورد.  نیجا زم هیرضا فقط  _
غرورش، ما رو  شتریخرد شدن ب يکه به جا دیو بهتر د ادیتونه از پسش برب یبودن اون قدر سخت هست که اون نم

رد. بد هم پرت پرت ک نیدوشش رو پائ يرو نیبار سنگ هشد و کول داریدفعه از خواب ب هیترك کنه. اون جا بود که 
  کرد!

  شد. رهیجانان خ يرضا بود با ولع به لب ها يرفتن نامنتظره  ییسال ها به دنبال چرا نیکه تمام ا ساناز
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داره و محرم اسرارشه. که شب و روز روح خسته  نانیبهش اطم یاز هرکس شتریاون که ب دیکه فهم ییهمون جا _
  تکونه، دورش زد! یبالکن دل اون م ياش رو، رو

  فشرد. یرا برهم م شیدرشت به جانان زل زد که پلک ها يبا بهت و چشم ها ساناز

  .نیمن فقط شما مونده بود ياما برا هینگفتم تا من هم مثل رضا، محبت شما رو از دست ندم. ته پست _

زگار همه که رو یمنحوس ياز آن ها تکان خوردند و جانان پرت شد به همان روزها ییساناز بدون خروج آوا يها لب
  و تار کرده بود! رهیشان را ت

  

  نهم فصل

  

  

 نیاسمیبا  يو هم جوار قیجز آالچ يبلند و پر شتابش، مقصد يکه قدم ها ستینگر یلبخند به قامت بلند رضا م با
  را نداشتند.

 اش چشم ییزبانش را گاز گرفت تا اندك آرامش پسر دا اریاخت یرا پر آب کرد و ب شیمست رضا، چشم ها نگاه
  نخورد!

  .ستینگر یپروا به او م یجفت چشم کنکاش گر شد که ب کی يو ناگهان متوجه  دیبا مکث چرخ ماهیپر سر

که  يلبخند بر لب مرد جوان نشاند طور نیو هم ندیرا هل کرد و موجب شد، صاف بنش ماهیناخواسته پر مانیپ نگاه
  را کشف کرده باشد! يانگار مسئله ا

  سوزان شد. يصحرا یبه آن ماهیپر تن

  خواست؟! یپسر از جانش چه م نیا

  چه بود؟! بشیعج ينگاه ها مفهوم



  سیتم

 
218 

 

جا به  _شده بود. هیساختمان تعب يکه کنار ورود _یچوب مکتین ياز او نگاه گرفت و خودش را رو یبه سخت ماهیپر
  جا کرد.

  شده بودند! بیروزها همه عج نیا

  او بود! بیاش در تعق رانهیکه مدام با نگاه مچ گ مانیپگذاشت تا  ینم شیتنها ينسترن گرفته که لحظه ا از

گرداند و با تمام قوا  اهیس يخط ها يهدف رو یرا ب شیحوصله ورق زد و چشم ها یکرد و کتابش را ب یپوف ماهیپر
  منحرف کند. _نیاسمیرضا و  _کرد تا ذهنش را از آن دو مرغ عشق یسع

  ورق نزن. _

  بخورد و با بهت سر باال ببرد! یخلوتش نشست، موجب شد تکان سخت انیکه ناگه م مانیپ يصدا

  نزد او آمد؟! اط،یح ياز آن سو یچه زمان مانیپ

آمد که  یم بیعج يبسان موجود شیمرد برا نیگفت و گو کردند ا گرید کیکه پشت ساختمان با  ياز روز بعد
  کشفش راحت نبود!

  تعارف در کنارش نشست. یانداخت و ب و متعجب دخترك یسؤال يبه چشم ها ینگاه مانیپ

 یطوالن یقیشد که دخترك دقا یمحل ي رهیگذاشت و خ شیزانوها يآرنج رو مانیو پ دیسمت او چرخ يقدر ماهیپر
  داشت تا خود را مجاب کند که به آن نقطه نظر نکند! یسع

  .یش یم تیخودت اذ يطور نیا _

  مشتش فشرد. انیورق را م _انداخت. یکه ترس به دلش م _مانینامفهوم پ ياز حرف ها سردرگم

  مآبانه چه بود؟! لسوفیاظهارات ف نیا ي سرچشمه

  حس کرد و آب دهانش را فرو داد. يزیآفتاب کم جان پائ انیبدنش را م يسرما

  کنه... خواهر رضا! یطرفه فقط خودت رو نابود م کیعشق  _
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گره  مانیپرتأسف پ يزده اش به چشم ها رتیو مشتش باز شد و نگاه ح دیدست کش دنیدر لحظه از تپ قلبش
  خورد.

  که ازت بگذره. نیبگذر قبل از ا _

  سفر کرد. شیبه ماه ها پ ماهیبلند او را ترك کرد و ذهن پر يبه سرعت برخواست و با گام ها مانیپ

  به خود گفت! نیاسمی يکه رضا از عالقه  يبار نیاول

و  یبه رضا درخواست دوست ینیجوان، او را به صرف قهوه دعوت کرد و در همان مالقات، بدون مقدمه چ دختر
  داد و مرد جوان هم فرصت خواست تا نظرش را به او اعالم کند! ییآشنا

شدند و در پاسخ به  يمهابا جار یدخترك ب يقسمت کرد، اشک ها ماهیاش را با پر يریگ میرضا فرصت تصم یوقت
  خوشحال شده است. تینها یب شیمبهوت رضا، اذعان داشت که برا يهاچشم 

  خواست، فرصتش را نداشت. ینشد گرچه اگر هم م ینیچن نیگاه وارد روابط ا چیه رضا

مشورت صحه  نیو ا ستین لیم یب ن،یاسمیخود و  انیم یحس يریبرد که مرد جوان به شکل گ یدر لحظه پ ماهیپر
  است! يرابطه جد نیبود که نگاه رضا به ا ماهیبر حدس پر يا

  

××××  

  

بود  يندیحس ناخوشا ریداد اما ذهنش درگ یاستاد گوش م حاتیبود و در ظاهر به توض رهیبا اکراه به جلو خ ماهیپر
  !دیکش یکه مدام قلبش را به چنگ م

دور بماند چرا  ماهیپر يچشم ها نبود که از يزیمسئله چ نیرفت و ا یم يو رضا رفته، رفته رو به سرد نیاسمی روابط
  گذاشت! یسر به سرش نم ایزد و  یدر خود فرو رفته بود و همانند سابق با او حرف نم دأیکه رضا شد

 کی یکه حت يبرقرار کرده بود به حد ماهیبا پر يزیمبالغه آم تیمیشده بود و صم بیعج ينسترن هم قدر رفتار
  وقت نگذراند! شیجست تا او با دوست ها یبهره م یاز هر روش يا انهیگذاشت و به طرز ناش یلحظه او را تنها نم
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برده است اما به ندرت  نیاسینادرست خود به  يبه عالقه  یکه او به خود آمد و پ دیشیاند یابتدا م ماهیپر
درك  قابل ماهیپر يبرا نیو ا دیکش یاو سر م یشخص یگوناگون در زندگ يها وهیآزاردهنده شد و به ش شیرفتارها
از خود  يواکنش تند ش،یکه او از انزوا خارج شد آن قدر خوشنودش کرد که نسبت به برخورد ها نیهم ینبود ول
  داد. یبروز نم

محافظت کند و  _بود. يدر شرف نابود نیاسیکه به خاطر  _شان یگونه قصد داشت تا از دوست نیاو ا ماه،یظن پر به
  شد که دخترك دل به دل او داد نیهم

که ناگهان به جانش تاخت، موجب شد  يکند اما دل شوره ا یحواس پرتش را جمع م _استاد مرمت _یلیجل يصدا
  کالس بماند! انیصبرانه به انتظار پا یناخنش را به دندان بکشد و ب يگوشه 

 یصدقه بگرفت در راه بازگشت به خانه  میرا به خاطر آورد و تصم _یهول و هراس ناگهان طیدر شرا _مولود ي هیتوص
  اندازد.

 يبه تند زین نیاسمیکه  دینکش هیخود کالس را ترك نمود به ثان یبعد استاد اتمام کالس را اعالم کرد و وقت يچند
  پشت سرش روان شد! يقرار یرفت و رضا هم با ب یسمت خروج

 گرید کیساله به  نیچند یشد که چون دشمن رهیبرخواست و از در باز کالس به آن دو نفر خ يهل زده از جا ماهیپر
  زد! یم يبه کبود تیو صورت رضا از فرط عصبان ستندینگر یم

  ها را چه شده است؟! آن

که تمام دغدغه اش  ستینگر یم يخاموش شدند و غضبناك به دختر کیبه  کینگاه رضا  يشد که ستاره ها چه
  بود!

که در سالن رفت  _بچه ها يگفتند که همهمه  یم ییزهایدادند و چ یشان را در هوا تکان م يدست ها یدو عصب هر
  به موضوع بحث شان ببرد! یپ ماهیگذاشت که پر ینم _کردند. یو آمد م

 شیو مشغول تماشا بودند من جمله فرزاد و دوست ها ستادهیدر گوشه و کنار ا يهم با کنجکاو يعده ا انیم نیا در
  رو داشتند! شیکه مشتاقانه چشم به جنجال پ

  .دیچینسترن در گوشش پ يرضا بود که زمزمه  يدرمقابل جوش و خروش ها نیاسمیآشکار  ییاعتنا یب محو ماهیپر



  سیتم

 
221 

 

  دوتا چشونه؟! نیا _

  اما نسترن دست بردار نبود. چاندیلب پ یبا نگران ماهیپر

  عاشق و معشوق بودن... روزیکه تا د نایا _

  !؟یشه بس کن ی: نسترن مدیسر چرخاند و به او توپ یبا کالفه گ ماهیپر

بالفاصله مچ دستش را  ماهینازك کرد و خواست از کنارش بگذرد که پر شیبرا یپشت چشم يبا دل خور نسترن
  نگاهش کرد. یگرفت و با درمانده گ

  نکن. گهیتو د _

  کاشت. ماهیپر يگونه  يرو يشد و به سرعت بوسه ا شیلب ها نیآذ يکرد و سپس کج خند یمکث نسترن

  شد. مریبرم. د گهید _

  قصد کوتاه آمدن نداشتند! ایکه گو دیچرخ نیاسمیرضا و  يزد و نگاهش دگر بار سو یروح یب لبخند

به خود داد و  یبود، تکان ستادهیا فیکه بالتکل ماهیها را اشغال کردند و پر یساعت بعد رفته، رفته صندل يدانشجوها
  به ناچار از کالس خارج شد.

 ریدر مس قأیکه جلب توجه کند از کنارشان بگذرد که دق نیکشاند تا بدون ا واریخود را کنار د یبه آهسته گ دخترك
  زد. ریزنج شیبود به پاها تیاز عصبان یرضا که ناش يدورگه  يبودند اما صدا ستادهیپله ها ا

  .میر یبمون با هم م _

  د!مواجه ش نیاسمی بیسر چرخاند که در دم با پوزخند غر يبه تند ماهیپر

  را برانداز کرد. ماهیپر يسر تا پا زیآم ریتازه و تحق یجوان با نگاه دختر

  نگاه به دختر عمه ات بنداز... هیآخه  _

  شه. یکفش من نم هیکل لباساش،  

  زده بود. رونیگردنش ب يکه از شدت خشم رگ ها يقلب دخترك را از هم پاشاند چه رسد به مرد شیادعا
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  مرگ! یعنیاز دانشجوها  يریفضاحت مقابل جمع کث نیو ا رضا

  !ستم؟ین يادیبه نظرت من برات ز _

  حلقه زد. شیرا خون کرد و اشک در چشم ها ماهینگاه رضا دل پر بهت

  !رند؟یبگ يرضا بود تا هر بار غرور مرد جوان را به باز یسرافکندگ يبرا يزیاو دستاو چرا

  .ستادیا شیبلند رو به رو یداد و با گام نرویب رتیرا با درد و ح قشیعم يها نفس

 دهینسنج يدختر با حرف ها نیکه هم یبا اندك اعتماد به نفس ماهیبه تمسخر باال رفتند و پر نیاسمیکوتاه  يابروها
  اش از او ستاند، لب جنباند.

  مشکلت با منه؟! _

  مچاله کرد. نهیدردناك نامش را خواند، قلبش را در س نیچن نیبار ا نینخست يرضا که برا يگرفته  يصدا

  !؟يپر _

  ؟یهست یاگه من نباشم، راض _

 یشد که ب نیاسمی يچشم متوجه  يانداخت و سمت رضا برگشت و از گوشه  نیشد، سر پائ دهیدستش که کش مچ
  درنگ آن جا را ترك کرد.

  در کنار رضا آن قدر سخت بود؟! ماندن

  .دیاو کش يچانه  ریشصتش را نوازش گونه ز رضا

  !یکه تو نباش يروز ستین یدون یم _

  تار شده سر باال برد. يدیبا د ماهیگرفته بود و پر ياش به باز یبم و محکم مردانه اش را غرور زخم يصدا

  رضا... _

  زد. یو لبخند تلخ دیجلو کش یبرد و مقنعه اش را کم شیدست پ یبه آهستگ رضا
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ما از اول هم مقصد  ي. قصه طهیحسب حال شرا ست،یمن و تو و زمونه ن ریشن. تقص یقصه ها تلخ نوشته م یبعض _
 يقو ينقطه  هی دیورق خوردن مون شا ونیکه م میخوش کرد مهینصفه و ن يعالقه  هینداشت فقط دل مون رو به 

  .میکن دایکنار هم موندن پ يبرا

  سمت چانه اش برد. یمقنعه به نرم يه پلک زد و رضا انگشتش را از گوش ماهیپر

  اش کنم. یطور معن نیهم نداشت و من خواستم ا دیفرق داشت. شا هیخوش کردم که با بق یمن دلم رو به نگاه _

  زد و لبخندش عمق گرفت. ماهیپر ینیرا به ب انگشتش

 لیدل هیدلش رو زدن دنبال  یکنه. وقت یهاش برخورد م يکه دلش خوش باشه با آدم ها هم مثل اسباب باز یکس _
  گرده... یدور انداختن شون م يبرا

 تیاو را سمت پله ها هدا هیبق ي رهیتوجه به نگاه خ یدختر جوان انداخت و ب يدستش را دور شانه  يدیق یبا ب رضا
  کرد.

  .یستیگرده که تو ن یم لیفرار دنبال دل ياون برا _

  قلبش شده بود. ینیزد، سنگ یوج مرضا م يکه در صدا ينزد اما درد یحرف ماهیپر

 کی يگرفتند و پا به پا دهیبودند را ناد شیپ یقیدقا بیسابقه و عج یب يریشاهد درگ شیکه کم و ب ییبچه ها نگاه
  از مقابل آن ها گذشت! دشیجد نیبا ماش نیاسمیاز دانشگاه خارج شدند که همان لحظه  گرید

با رضا بود و با عشوه  یبه طرق مختلف خواستار هم صحبت يآشکارش زد که روز ییاعتنا یبه ب يپوزخند ماهیپر
  کرد! یم یمرد جوان گردن کش يبرا نکیاش سرانجام رضا را به دام انداخت و ا یو اکتساب یذات يها

جا  شیگلو بیمشت شدند و س شیدست ها _رفته بود. نیاسمیکه  _ریبه مس رهیکه خ ستیبه رضا نگر یچشم ریز
  جا شد.به 

  را برهم فشرد و رو برگرداند تا شاهد حال خراب او نباشد. شیلب ها ماهیپر

  قصد خرد کردن رضا را داشت! یرفتن به طرز وحشتناک يبرا نیاسمی

  باك گذاشت و از دخترك خواست تا سوار شود. يآن را رو ،یمنیاعتنا به کاله ا یبار رضا هم ب نیا
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دانشکده مصاحبت با او  ياز دخترها یمین يکه آرزو ستینگر يمرد يافتاده  يبا بغض از پشت به شانه ها ماهیپر
  بود.

طاقت از کف داد و  ماهیمستقر نمود، سرانجام پر شیکه رضا موتور را در جا یو زمان دندیدو در سکوت به خانه رس هر
  نگاه او ضجه سر داد. يسابقه  یو دلش از غم ب دیرا سفت چسب شیبازو

  شد؟! یرضا چ _

  بود. دهیسر و ته به صورتش چسب ایمرد جوان گو بخندل

  نشده پاندا... يزیچ _

  بغض و دلهره کالمش را قطع کرد. با

  !؟یبگ يخوا یم یپس به ک یاگه به من نگ _

  شدند. يجار شیاش زد و واژه ها با منت بر لب ها ینیبه ب يضربه ا گر،یرمق با دست د یب رضا

  رو جز تو ندارم. یکس _

 رینفس گ یپناه بود و با بغض یب یگرفته اش چرخاند که بسان پسرک يو نگاه پرآبش را در چهره  دیلب برچ ماهیپر
  نجوا کرد.

  پس بگو... _

لب  یشاخ و برگ درخت ها انداخت و با خسته گ انیابر در م یگذرا به آسمان ب یکالفه سر باال برد و نگاه رضا
  جنباند.

  ... فردا...يفردا پر _

  رفتن او نباشد. يبرا یزد و دستش رها شد تا مانع یلکپ ماهیپر

  شد؟! یرضا م ش،یرضا فردا
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کرد هر دم  یحس م نهیکه در س يگرفت اما درد شیکوچک شان را در پ يمشوش راه خانه  يو با افکار ریبه ز سر
  .افتی یم یفزون

  وخت.اتاق رضا د يدرنگ کرد و نگاهش را باال برد و به پنجره  يباغ لحظه ا انیم

  صبح خواهد کرد؟! ن،یاسمی يشبانه  يها امیرا چگونه بدون پ امشب

  مزه بوده باشد؟! یب یشوخ کی زیشود همه چ یم

  .ختیوقفه زهر به کام هر دو ر یاز مزاح نبود و کالمش ب يرد نیاسمی يدر نگاه و حرف ها اما

 شیلب ها يرو یخوش کتلت در مشامش نشست و لبخند کوچک ي حهیو در را باز کرد که در دم را دیکش یآه
  کاشت.

  ؟يدخترم اومد _

  داد. شیبه صدا يانرژ يدر را پشت سرش بست و قدر ش،یشد و بعد از درآوردن کفش ها وارد

  خوشگل خودم. زیسالم عز _

  .افتیسمت اتاقش رفت و او را نشسته سر سجاده  افتیرا که در هال ن مولود

  داد، زانو زد. یم اسیناب  يکه بو يفت و کنار سجاده اعمق گر لبخندش

  سر چرخاند که بغض نگاه دخترك، دلش را آشوب کرد. مولود

  دختر مولود خوبه؟! _

 اریاخت یب یچسباند و قطره اشک ینیکم توان او گذاشت و چادر خوش عطرش را به ب يزانو يسر رو یبه نرم ماهیپر
  اش نشست. یکوچک ارغوان يبرگ ها يرو

به  ماهیو پر دیسر او کش يبود، دستش را نوازش گونه رو دهیچیپ شیدور انگشت ها حیهمان طور که تسب مولود
  ترمه زل زد. يسجاده 

  ...زیعز _



  سیتم

 
226 

 

  .دیکش قیعم یمهر نشست و نفس يدختر کرد که رو فیظر ينگاه به انگشت ها رزنیپ

  دوستم داشت؟ یلیآقاجون خ نیگفت _

  باغ از قاب پنجره زل زد. يسرش را باال گرفت و به منظره  زد و یپلک رزنیپ

  لرزاند؟! یرا م شیگونه گرفته بود که صدا نیدخترکش از چه ا دل

گفت،  ینشست و م یشد، اشک تو چشم هاش م یهر بار که حرفت م ی... ولدی... آقاجونت اصأل تو رو ندماهمیپر _
 یم  ایدن نیداشت چشم رو ا یوقت مارستانیدم رفتن، تو ب ینگرانت بود... حت شهیخدا خودش کمک بچه کنه... هم

  .ستین شوبچه ب نیزهرا مادر ا ،یگفت مولود نکنه بچه رو ول کن یبست، م

  خفه کرد. یعطر خالص بندگ انیرا م شیصدا یب يهق ها هق،

  شد؟! یچگونه آرام م رضا

  !زد؟یاشک بر شیها یتمام مردانگ انیتوانست م یم

  لرزان دختر گذاشت. يشانه  يو دستش را سر داد و رو دیکش یآه رزنیپ

  موند. ایدن نیچشمش به ا یحاج _

 يراه رو خانه  یحوال ییرفته، رفته گرم خواب شدند اما دلش جا شیبه همان حال ماند که چشم ها یطوالن یقیدقا
  بزند و از احوالش با خبر شود! شیبه رضا يسر نیمیآن طرف تر سرگردان ماند تا به دور از چشم س یکم

  

  دهم فصل

  

  

 يجز رو يسهام دار ها گرید يو از سو رهیمد ئتیطرف فشار ه کیگذاشتند. از  یرا پشت سر م یپر مشقت يروزها
پرهام به اثبات برسد اما هر چه  یگناه یکه ب ابدیب یزد تا در خفا مدرک یچنگ م یسمانیپرهام بود. رضا هم به هر ر
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بر آن  میتصم ره،یمد ئتیه ياعضا تیاکثر يطبق آرا همو در انتها  دیرس یم جهیکرد؛ کمتر به نت یش متال شتریب
  را واگذار کند. تیریشد تا پرهام با تقبل خسارت، مد

  او گذاشت و با نگاه محکمش به او قوت قلب داد. يشانه  يدست رو رضا

 يطور نی. بذار فعأل همه انمیش یکار نم یکنم. ب یم يکه فقط دارم امانت دار یدون یاما م يسهامت رو به من داد _
  شه. یم ادیتر باشن به همون اندازه هم امکان اشتباه کردن ز الیخ یب یفکر کنن. تازه به نفع مون هم هست. هر چ

  سرتاسر اتاق گرداند. یدست او گذاشت و نگاهش را با دل تنگ يبا لبخند دست رو پرهام

  .ستیرشد شرکت قابل اغماض ن يکه کمک تو برا یدون یم _

  انداخت. ریمتواضعانه سر به ز رضا

  داداش؟! هیچه حرف نیا _

  که آموخته هام تونست کمکت کنه باعث افتخار منه... نیتو بود. ا يها تیرشد کردم به خاطر حما یاگه تو دب من

  پرهام. _

  که در دست داشت، دو مرد را متعجب کرد. ینسبتأ بزرگ يجانان نگاه هر دو نفر را سمت در چرخاند و جعبه  يصدا

  !؟یکن یکار م یچ _

  نگاه مطمئنش را به پرهام دوخت و لب جنباند. جانان

  هستم که شوهرم باشه. ییمن جا _

  .دندیباال پر شیاو رفت و ابروها يپرهام از جعبه سمت چشم ها نگاه

  گذشت! یم یسادگ نیاش به ا يشبانه روز ياز تالش ها دیبان

  اما... _

  زد. يکرد، لبخند پر مهر یپا و آن پا م نیهمان طور که ا جانان
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  !ش؟یریگ ینم _

  تر شد. قیاعمال آن ها دق ياو شتافت و نگاه رضا رو يسو پرهام

را از  يبود و پول و مقام به دست آورد اما موهبت بزرگ تر زیگذشته، گر چه در ظاهر صاحب همه چ يسال ها تمام
  دست داد!

کرد و  غیبود که در عالم غرور و جهالت از خود در يداشت همان گوهر انیخانواده جر نیا ياعضا انیکه م يمهر
  نداشت! ییبود که در آن جا یاکنون با حسرت شاهد روابط محکم

 _گذاشته بود. زیم يکه جعبه را رو _گذاشت و به پرهام شیپ یکوتاه جانان، او را به خود آورد و قدم يخنده  يصدا
  .ستینگر

  ومد؟ین ادتی يتازه ا زیچ _

  اندك خود در کنار لوازم جانان بود، سر تکان داد. لیدادن وسا يهمان طور که مشغول جا پرهام

  اومد اما... ادمی _

  بود، نگاه متأسفش را باال کشاند. نیدند و همان طور که سرش پائاز حرکت متوقف ش شیها دست

و اون قدر به ظنم  نمشیب یزنم که مثل برادرم م یتهمت م یاما از گفتنش شرم دارم. من روزهاست دارم به آدم _
  ...میرو پشت سر گذاشت یبره که چه دوران ادمیافتاد تا از  اهیس يچشمم پرده  يدامن زدم که جلو

  موجب شد که رضا قدرت پلک زدن نداشته باشد! مشیستقم نگاه

 شهیو بغض ر نهی. کمیکه هنوز کمر راست نکرد می. بد هم خوردمینا به جامون رو خورد يما چوب قضاوت ها _
  مون کرد... تیهو یهامون رو سوزوند و ب

  کرد. یبزرگ زخم یجانان را بغض يمشت شدند و گلو یبه سخت شیرضا پس رفت و انگشت ها نگاه

داره، شک  یستیعمل ناشا نیهمچ يبرا یلیخوام به داوود شک کنم. اگر هم کار اون باشه که حتمأ دل یمن نم _
  گه. یو به خودم م ادی یروز م هیندارم که 
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افترا کمرش را شکست  نیا ینیکه سنگ يرا به پرهام دوخت. مرد زشیآم نیپر آب، نگاه تحس ییبا چشم ها جانان
نکرده بود چرا که شناخت  رییاتاق نسبت به او تغ نیا رونیکه نگاه افراد ب نیآمد کما ا یود کوتاه نماما از موضع خ

  او داشتند. يواال تیاز شخص یکامل

  اشتباه شون نشن؟! يوقت متوجه  چیشه که آدم ها ه یباعث م دنیگذشتن و بخش شهیهم یکن یفکر نم _

  مقابل رضا مکث کرد و با لبخند نگاهش کرد. يدر گام برداشت اما قدر ينفس گرفت و جعبه را بلند کرد و سو پرهام

  ...يخودت کرد يکه تا آخر عمر شرمنده  یدون یم ،یاگه اون آدم رو خوب شناخته باش _

  .دیرضا به بهت نشست و جانان با بغض لب گز نگاه

  بار امتحان کن. هی _

  گذاشتند. يانتها جا یب ین را در کشمکشمات رضا از اتاق خارج شدند و مرد جوا يچشم ها مقابل

  گشت؟! یغرور از دست رفته اش باز م د،یبخش یم اگر

  

××××  

  

غرق شود، همه را شام دعوت کرد و  الیموجب نشود تا در فکر و خ ییکه تنها نیپرهام و هم ا ي هیروح تیتقو يبرا
  .اوردیاز سامان خواست تا مهناز را ب

  است.شده یخودش خانم يماشااهللا دخترم برا _

چه خواهد  زیآممحبت يگفته نیا يحدس بزند که ادامه توانستیکرد. م زیرا ت شیهاکوتاه مهناز، گوش يجمله
  بود.

  همسرش چشم دوخت. نیکوچک زد و با مهر به مادر نازن يلبخند
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خودش را سمت عروسش خم  یدو دستش گرفت و کم انیرا م حشیبود؛ تسبتر شدهکه از نگاه جانان، مشتاق مهناز
  ممکن، موضوع را با او مطرح کند. يصدا نیترنییکرد تا با پا یکرد و سع

  هست؟ ادتیخانم رو  رهیمن _

  چشم جانان جمع شد و با دقت به مهناز نگاه کرد. يگوشه

  .کردیم یاش زندگما با نوه يکوچه باالتر از خونه هیهمون که  _

  بود؛ سرش را تکان داد.که بازشده ياو بعد با چهرهفکر کرد  ياچند لحظه جانان

  اش کامران بود، درسته؟بله مامان. خاطرم هست. اسم نوه _

نشسته  نیزم يبه ساناز انداخت که کنار ماهور رو ینگاهمیرا تکان داد و ن شیهادست دالوصفیزا یجانیبا ه مهناز
  نمود. یم بیپازل ترغ دنیاو را به چ اقیبود و با اشت

مند اش به ساناز عالقهو دل، دل کردن، گفت که نوه ینیمقدمه چ یاومد و بعد از کل ریمن شیخودشه. چند روز پ _
  است.شده

که از راه  یو حاضر نبود، دستش را در دست هر کس خواستیرا م هانیاو بهتر ي. برادیجانان سمت ساناز چرخ سر
با خود  میشد، مستق یم یکه معرف يدخالت نکرده بود و هر خواستگار شیهامیبگذارد. تا به امروز در تصم رسدیم

  اما کامران فرق داشت! گذاشتیم انیساناز درم

  بود.درك کرده یرا به خوب اشيمردکه با او داشت؛ جوان یبود و در چند برخورد کوتاه ياجوان برازنده کامران

  او شد. يهاحرف يمنتظر ادامه يشتریب تیبا جد بارنیرا دوباره به مهناز داد و ا نگاهش

  است.که درس و دانشگاهش رو تموم کرده و مشغول کار شده شهیم یهست. چند ماه یپسر سر به راه _

 یکیمکان هیهم نموند. فعال تو  کاریکنه اما ب دایخودش کار پ یدرس ينتونست تو رشته کهنیمثل ا گفت،یم ریمن
  کنه. دایپ يمشغول شده است تا بتونه کار بهتر و پردرآمدتر

 شیهاصحبت يبه ادامه کرد،یمرتب م شیپاها يدارش را روچادر گل يهالبه کهیگرفت و در حال ینفس مهناز
  پرداخت.
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تا  دشیبراش نشون کرد اما هربار با مخالفتش روبرو م روییچند جا گفتیم ریهست. من یدر کل پسر با جنم _
 یاش تو اون کوچه زندگکه ساناز و خانواده شیپسرش از چند سال پ د،یرو گرفت و فهم هیقض یشک کرد و پ کهنیا
  بذاره. شیکه پا پ ذاشتیماست اما اوضاع نابسامون خودش نمند شدهبهش عالقه کردن،یم

. لبخندش عمق گرفت و کندیماجرا فرق م بارنیکه ا زدیم بیجانان را شکفت. حسش نه يهالب با،یز يلبخند طرح
بخش، خبر مسرت نی. حال خوش امشب با ادیزبان کش ریاش را ذره، ذره زدر دهان گذاشت و مزه بیس ياتکه

وصف و  رقابلیغ یچه خواهد بود اما شعف انکامر يواکنش ساناز به ابراز عالقه دانستیدوچندان شده بود. نم
  فت.گر انیدر وجودش جر یناگهان

جانان را  دیشا	تا  دیکش شیرا پ یشگیهم سراند و دوباره بحث هم يرو يگریپس از د یکیرا  حیتسب يهادانه مهناز
جانان، پرهام بازهم  دنیغروب، قبل از رس نیهم کهنیبکشد. ولو ا رونیب	شده بود،  رشیکه درگ ياز فکر

  بود.اش را مطرح کردهخواسته

  دخترم؟ یمزاحم شما جوو ن ها بشم که چ امیبگو. آخه من ب يزیمادر جان شما به پرهام چ _

  .دهیحشمت رو م ي. اون خونه بوگذرونمیم رو عمرم	 يجا آخرها همون

  گذشت. ینم ذهنش از	فکر کردن به آن کوچه  یحت	 که بود هاسال. گفت	 يخدانکند جانان

و  سوزاندیاش را م یزندگ يتمام سال ها اش یجهنم يها شعله	و  دیکشیکه آتش به جانش م ياو خانه کوچه
  .کردیم رانیروحش را و

جانان نداشت؛ چرا که  یبه همراه ياصرار مادرش، از	 یهفتگ يدهایو در بازد کردیمراعاتش را م شهیهم	 پرهام
نداشت. بارها به مهناز  اشدهیدبیاز همسر آس یخودش هم قدم گذاشتن در آن کوچه سخت بود و توقع يبرا
راه به  شیهمسرش معذب نباشد اما اصرارها تاها نقل مکان کند آن یکیدر نزد یآپارتمان به که بود کرده	رار اص
  جانان سخت بود. يبرا نیو ا بردینم ییجا

گفت و  ي دیلب ببخش ری. زدیکش یم آتش به را جانش	دوباره سر باز کرده بود و عفونتش  یچرک يغده  نیا ییگو
 يراه رو کیسالن و بعد از  یغرب ضلع در که آشپزخانه سمت به و شد بلند جا از	گذاشت و  زیم يرا رو یدست شیپ

  کوتاه قرار داشت، رفت.
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 يجلو مابانه قلدر و کمر به دست	گذشته اش  يخاطرات سوخته  انیاز م يریکرد و تصو ینم یهمراه		 نفسش
  !دیکشیم قد	چشمش 

عطش تن گر گرفته اش برطرف شود  دیشا	تا  دینوش ياآب گرفت و جرعه ریش ریرا ز وانیلرزان ل ییهادست با
  نشاند. یآتش را فرو نم نیا یآب چیه	اما 

  را بست. شیداد و چشم ها هیتک نکیس يرا لبه دستش

 یم ادیبه  دیبا. کند دور	داد، یم سوق	 یستین يکه ناغافل او را به ته دره يتند يهاچیبست تا ذهنش را از پ پلک
  نبود يگرید زیکردند، چ نیتنش را خون انهیبا تاز یکه زمان نهینفرت و ک يهاپرتگاه جز گدازه نیا	 نییورد که پاآ

به  يزیخاطرات افتاد تا چ يتازه جان گرفته يهاشهیو با تبر اراده به جان ر دیکش یدرپیو پ قیعم يهاقدر نفس آن
  لرزانش نبود. يهاذهن و دست ياهویاز ه يخبر گرینماند و د يجا

  پس خانم؟ يکجا موند -

  متوجه نشدم! یفکر نکن ها،زنهیم بتیامشب مدام غ 

  .بدهد جان خاص لحن	 نیاسمش با ا دنیشن ي. حاضر بود براکردینم عوض	هم  ایمرد بودن را با دن نیا خانم

  رنگ، نگاه کرد. ياو شلوار کتان قهوه راهنیپ در آراسته مرد	شده، برگشت و به  تازه يلبخند با

  جانم؟ -

 يهاو به مردمک ستادیگذاشت. مقابل جانان ا شیداد و قدم پ وندیپ هم به را پرهام	پر پشت  يابروها يزیراخم
  شد. رهیاش خسوخته

  جونت سالمت بانو. -. 

 را	 اش گونه	پرهام  ياشاره انگشت	از لبخند ، پرکرد.  يزده ا تازه جوانه ي شکوفه	جانان را  يهالب کیبار اریش
  شد. فیضع	 یکم شیجانان گرفت و صدا يهاچشم ي گوشه از را نشسته نم و کرد نوازش

  !میرفت یتو اتاق م یگفت یدلت برام تنگ شده بود، م -

  		مردش نازك کرد. يبرا یسرعت هاشور ناز زد و پشت چشمزده بود را به هیسا شیهاکه در چشم یغم اندک جانان
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  اوه ... -

  !دپسندخو

 اشیعمق بدجنس يو خودش هم متوجه دانستیمردش نم یکردنش را هم حت یهج که	را به او نسبت داد  یصفت
برد اما با  یم یکام او پ یتلخ	به  دینداشت. پرهام نبا يشک از دل مردش چاره ا ي هیسا	زودودن  يبود اما برا

اخالص  يرهیدا در متواضعانه را	 محبتش يهمه  گرانه همسرش نداشت و عشوه يخبر از دل رفته شیهايدلبر
  .ختیریم

را از  طنتیش يغذا وارد آشپزخانه شدند و خلوت آنها را به هم زدند و اجازه يهاو سامان دست پر با ظرف ساناز
  پرهام گرفتند.

  غذا در دست آنها کرد. يظرف ها يحاو يهاسهیبه ک یمتعجب نگاه پرهام

  آوردن؟! یرو ک هانیاِه ا -

  به آن دو نفر نگاه کرد. طنتیشانه باال انداخت و با ش سامان

  !گه؟ید يدیرو نشن فونیآ يصدا یبگ يخوایم یعنی -

  .دیکوب	برادرش  يو با آرنج به بازو دیزن و شوهر گشاد شد و ساناز لب به دندان گز يهاچشم

 يتا غذاها را رو رفتیوچک وسط آشپزخانه مک زیطرف مکه به یخواهرش کرد و در حال يحواله یاخم پسرجوان
  اش را دنبال کرد. یآن بگذارد، سخران

  جنتلمن؟ ،یحساب کن ینخواست ای يدینشن -

  نقطه ضعف جانان دست گذاشت! يرو قایدق

سؤاستفاده کند  اشیقلبسربه سر مردش بگذارد و از خوش یبه شوخ یحت یعنوان دوست نداشت که کس چیبه ه 
  اگر آن فرد برادرش باشد. یحت

  ها رفت و به سامان تشر زد.ظرف طرفبه

  که! ينمرد ،يبار حساب کرد هیحاال  -
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گفت و به سرعت از آشپزخانه خارج  ییدرهم جانان حساب کار دستش آمد و خوب حاال يهااخم دنیجوان با د پسر
رفت اما ساناز ماند و به  رونیدنبال سامان ب همسرش به يگونهبه حرکات وسواس قیدق یشد. پرهام هم بعد از نگاه

  شام کمک کرد. لیکردن وسا ایترش در مهخواهربزرگ

  		.دیکش رونیها ب سهیغذا را از ک يها ظرف	 جانان

  ساناز؟ یفردا دانشگاه -

  به خواهرش کرد. ینگاه میوارد نشود ن اشيبر کدبانوگر يرادیتا ا ختیریرا در سبد م هايسبز دقت با	که  ساناز

  .رمیگیماهور رو ازت م امی ینه، صبح م -

  سرش را تکان داد و از او تشکر کرد. جانان

  ممنون. -

چرا که از بردنش  آمدیبرم گوششیبزرگ کردن پسرك باز ياگر سامان و ساناز را نداشت چگونه از عهده دانستینم
  .زدیبه مهد کودك هم سرباز م

  نداشت! ییانتها شیهادلشوره ایگو

را  یمنف	 افکار تمام	بود تا  یکاف	مرد  نیا ادی تنها	از پرهام بود، چنگ زد.  رینظ یب يا هیرا که هد اسینقش  گردنبند
  کند. رونیاز ذهنش ب

  

  

  ازدهمی فصل

  

  را باال برد. شیو با خشم صدا دیافتاده بود، دستش را به فرمان کوب انیکه در وجودش به غل یبا خشم رضا

  هست؟! یکار کدوم عوض _
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  از دردش بکاهد. يشده اش گذاشت تا قدر یچیسر باندپ يدستش را با درد باال برد و رو پرهام

تر از خانه  نیخلوت پائ يرفته بود که هنگام بازگشت، چند نفر در کوچه  رونیب يهوا خور یو کم دیخر يبرا غروب
  نفس او را زدند! نیکه در دست داشتند تا آخر یبزرگ يکردند و با چوب ها ریشان او را غافلگ

  رضا؟ _

  داد. رونیب ینیرا نداشت، پلک برهم فشرد و نفسش را از ب طیشرا نیاو در ا دنیکه تحمل د رضا

  به جانان و ماهور برسه. یبیخوام آس یجا برم. نم نیهر چه زودتر از ا دیمن با _

  .دیب گشوده شد و سرش با مکث سمت او چرخو خلوت ش کیتار ابانیرضا در دم رو به خ يها چشم

 شیداد، دستش را به زحمت پ یحرکت به او نم يکه اجازه  يکنکاش گر او گرفت و با درد ينگاه از چشم ها پرهام
  دست رضا قرار داد. يبرد و رو

تونم دنبال  ینم طیشرا نی. من با ايبرام انجام بد دیکار هست که با يسر هیبگم. فقط  يزیتونم چ ینپرس چون نم _
  رفتن باشم. يکارا

  .دیچرخ ینم یشد و زبانش به حرف یاز قبل م شتریرضا هر لحظه ب بهت

  اطرافش چه خبر بود؟! در

  شان را شکست. انیم نیزنگ تلفن پرهام، سکوت سنگ يبودند که صدا رهیخ گرید کیدو در سکوت به  هر

  . ستیبه نام مخاطب نگر دیفت و با تردگر _داشبورد گذاشته بود. يکه رضا رو _تلفن را پرهام

  شه... یگذره نگران م یکم که از نبودنم م هی _

مداوم قطع شد و او نگاه پر عجزش را به رضا  ينرفت و تماس بعد از زنگ ها شیپ ییپاسخ گو يپرهام برا دست
  دوخت.

  وضع خونه برم؟! نیبا ا يچه طور _

  داد. یآمد، فرو م یم رونیرا که تا نوك زبانش ب یشد و حرف یرضا هر لحظه دور فرمان محکم تر م مشت



  سیتم

 
236 

 

  فرصت نشد که بهت بگم اما... _

  .دیصورت رضا چرخ يبا اندوه رو شیخورد و چشم ها یتکان سخت نهیپرهام در س قلب

  شد... کونیکن ف زیهمه چ ی... وقتییکجا دیکس نفهم چیزد و ه بتیکه غ یوقت _

  پشت سرت حرف زدن... فقط جانان بود که سکوت کرد... زیهمه کس و همه چ یوقت

  مشتش فشرد. انیصورت رضا باز شدند و پرهام تلفن را م يها عضله

  خوام که تو روابط تون دخالت کنم اما... یوقت نخواستم و نم چیه _

  ماند. شیحرف ها یپر تپش به انتظار باق یکبود او دوخت و با قلب يچشم به چشم ها رضا

  نابود شد رضا! همایپر _

 نیکه... تو مهم تر یخوام بدون یشبه خشک شد. مات شد. فقط م کیبود،  يمون جار ونیکه مثل آب م يدختر
  !یاون رو ازش گرفت یشخص زندگ

  رضا افتاد و نگاهش پس رفت. دست

بار،  نیو آخر نیاول يبار برا کی م،یکه بر نیداشت... بهتر... بهتر قبل از ا یبود که تو زندگ یخاله مولود تنها کس _
  ...دیو باهم صحبت کن نینیبش

  بست. يلحظه ا يرا برا شیکمر پردردش را فشرد و چشم ها پرهام

عمر با  هیخوام  یزجر بکشه. نم نیاز ا شتریخوام ب یمن مثل ذره، ذره جون دادنه اما... نم يحرف ها برا نیزدن ا _
  ..کنه که وجودش... وجودش. یوحشت زندگ نیا

  را به گوشش چسباند. یو گوش دیصفحه کش يتأمل انگشت رو یبار زنگ خورد و پرهام ب نیدوم يبرا تلفن

  پرهام! _

اش  یخود را از سر زندگ ي هیوقت قصد نداشت سا چیه ایبود که گو یترس ي جهیمرد نشست، نت يکه در گلو یبغض
  کم کند.
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  جان دلم. _

کرد تا  یگرگ ها دور م ررسیزن را از ت نیهر چه زودتر ا دیفشرد. با شیبه لکنت افتاد و پرهام دست بر گلو جانان
  نکشاندند. يفرو نکردند و او را به نابود فشیبر تن نح گریرا بار د زشانیت يدندان ها

  ...یعنی... يدیماست... ماست خر _

  داد. هیتک یصندل یرا به پشت سرش ،يگریپلک بست و خسته تر از هر زمان د پرهام

  ؟يهم الزم دار يا گهید زی. چزمیآره عز _

  .افتیماست هم ن دنیجز خر ياما بهانه ا _ییکجا _دیتوانست بگو یبود. نم شیحرف ها صالیاست مکثش

  نه... فقط... _

  گشت. یزد تا سبک بال به منزل بازم یرا م شیادهایفر دیفشرد. با شیگلو يرو شتریرا ب شیپنجه ها پرهام

  دلم؟ زیعز یفقط چ _

  ناخواسته گشوده شدند. شیقلب مرد را نوازش کرد و پلک ها ش،یآرام صدا ينوا

  ... دوستت دارم.یچیه _

  آرام بخش جانان معاوضه شد و دستش افتاد.  يبوق ممتد با صدا يلب مرد نشست و صدا يرو یبه نرم لبخند

  رضا؟ _

  .دیافکار خود غوطه ور بود، سمت او چرخ انیکه م رضا

  لطفا برو. _

سر و  نیخواست که کودك او را با ا یداد تا ماهور را نزد خود ببرند. دلش نم امیتکان داد و پرهام به سامان پ سر
  .ندیوضع بب
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  .ستیباز به پرهام نگر یدر سر خورد و با دهان يجانان از رو دست

  ...یچ... چ _

  زد و دستش را باال گرفت. يخند پر دردلب پرهام

  .ستین يزیهل نکن خانم جان. چ _

تر به سر و صورت  قیو دق دیآمد و جانان با وحشت خود را پس کش شیبغل پرهام را داشت پ ریهمان طور که ز رضا
  قاعده گرفت. یب یشد و قلبش تپش رهیپرهام خ یزخم

  تونم خودم. یرضا م _

داد که  یاندام او دوران م يکه به رعشه افتاده بود نگاهش را رو یخشک شده و با تن شیهمان طور سرجا جانان
  نمانده بود. شیدر برا یسالم يجا

  ؟يد یم ییچا هیخانم  _

  مبل نشست. يو با کمک رضا رو ستیبه جانان نگر یچشم ریز پرهام

 یبود، سرش تکان نامحسوس ستادنیداشتند و قلبش هر آن در شرف ا انیدر گلو جر شیکه نفس ها یدر حال جانان
  خورد.

  اش گرفته بود؟! یمرد شوخ نیا

کرد که همان لحظه تلفن خانه به صدا  یداد م یدر نگاهش ب یپرهام برداشت که دل واپس يسو یقدم اریاخت یب
  درآمد.

  لرزان و نامطمئن سمت تلفن رفت. یینگاه از پرهام گرفت و با گام ها یمکث و سردرگم با

  داشت؟! یتیخنده اش گرفته بود. پاسخ دادن به تلفن اکنون چه اهم ر،ینفس گ یبغض انیم در
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  .ستیهم قدر ن ادیز بمیرق _

گشاد شده به پرهام  ییجانان حبس شود و با چشم ها ي نهیمنحوس آن طرف خط موجب شد که نفس در س يصدا
  بنگرد که نگاه موشکافانه اش به او بو

  داره!قفل و بست  بیاما زبونش عج _

  گذاشت. کریاسپ يرا رو یجانان برد به سرعت سمت او رفت و با فشردن دکمه، گوش شانیبه حال پر یکه پ رضا

  ره... جانان خانم... یم ادمی... آه... همش يپر _

 يپاها يرو یشد که به سخت رهیبه پرهام خ يسر خورد و با ناباور شیانگشت ها انیو تلفن از م دیجانان لرز دست
  بود. ستادهیخود ا

  ...يبه من دار یبزرگ یتو بده _

  یساکت شو لعنت _

پرهام به رضا  د،یایتأمل کند و تا خواست دوباره به حرف ب يپرهام موجب شد که شخص آن طرف خط قدر ادیفر
  اشاره کرد که تلفن را قطع کند.

  .دیچیپ یدر سرش م بیشک يبود و صدا رهیخ يمات جانان به نقطه ا نگاه

  بود!... دهیبود... فهم دهیفهم او

  من رو نگاه کن. زمیجانان... عز _

 ستادیو مقابل جانان ا دیکش نیزم يرا رو شیپاها يفرو برد و پرهام با دشوار شیموها انیبا حرص دستش را م رضا
  کرد! یداد م یب شیچشم ها ین ،یکه ترس در ن

  گرفت. شیدست ها انیو سرد همسرش را م دهیطاقت صورت رنگ پر یب پرهام

  نگام کن... شتمیدلم... من پ زی... نگام کن عزاسمی _

  .دندیکبودش جنب يو لب ها ستیبا ترس به پرهام نگر جانان
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  کار رو... باهات کرد؟! نیاون... اون ا _

  

××××  

 نیتو ا کامیخوام، نزد یپاسخ داد به او تشر زد: گفتم که نم مانیکه پ نیرا در گوشش چپاند و به محض ا يهندزفر
  وارد بشن. هیقض

  داشت که قطعأ تنها عاملش، رضا نبود! ینشان از کالفه گ مانیپ يصدا

 یدست از سر جانان برنم بیکه شک یدون یبکنم. در واقع از دست ما خارجه. تو بهتر م يتونم کار یرضا، من نم _
  که انگار من بهت بدهکارم؟! یکن یرفتار م يچرا جور گهیکردم پس د فیرو واست تعر یداره. همه چ

. يریبگ یتونست یاالن هم م یگرفت یگناه جلوه نده. پنج سال اللمون ی: خودت رو بدیغر شیدندان ها انیاز م رضا
حاال هم  یزبون به دهن گرفت ،يسوق ند بیسمت شک يخبر یو من رو تو عالم ب یکه الزم بود حرف بزن یاون وقت
  !یگفت مقصه رو به ازیتا پ رینه که ستو سرتو يچه نقشه ا ستیمعلوم ن

  را باال برد. شیتند شد و صدا مانیپ

نفهم از اون طرف  يطرف تو کیراحت شم. از  ییکنم تا از دست تو و دا یم یتو مخ خودم خال ریت هی یعل يبه وال _
  کنم. ریکه امر کرده دست و پات رو زنج ییهم دا

  با پوزخند پاسخش را داد. رضا

تو  ینگه چ ادیجانت هم بگو تا رك و راست ن ییببنده. به دا ریمن زنج يرو که بخواد به پا یکس دهییمادر نزا _
 یمالم که راه و ب یرو هم به خاك م _بیشک _ختیر یب کهیخورم. پوز اون مرت یسرش هست، من از جام تکون نم

  !ه؟یمردك چ نینکنه. اصأل درد ا دیراه پرهام رو تهد

ترسونه که مطمئن هستم به جانان  یم يزیچ هیاون رو از  د،یداره با تهد داستیطور که پ نیا اام میدون یما هم نم _
  !؟يدینفهم يزی. تو چستیربط ن یب

  .دیچیشرکت پ ابانیراهنما زد و در خ رضا
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  رو بفهمم؟! یزنه. اون وقت من چ یبهش زنگ م اروی نیکنه بگه که ا یپرهام لب باز نم _

قدر هم  نیذاشتم، امکان نداشت هم یبلندگو نم يشدم و تلفن رو رو یهم دست به کار نم شیچند شب پ اگه
  .میبفهم

  کرد. تیهدا ابانیخ يرا به گوشه  نیکرد و رضا ماش يپوف کالفه ا مانیپ

  من رو برسون. غامیهم پ یدارم. به حشمت یخب، قطع کن پشت خط یلیخ _

  شد و سمت شرکت رفت. ادهیپ نیداد از ماش یرا م ياس بعدکه پاسخ تم نیا نیتلفن را قطع کرد و ح رضا

با  يو جلسه ا ندیایبه شرکت ب يضرور يامضاها یو بعض یلیتکم يانجام کارها يقرار بود که پرهام و جانان برا امروز
  داشته باشند. _هم بود. رهیمد ئتیاز سهام دارها که عضو ه یکی _ياباذر

  

××××  

  

  شان رفتند. لیسمت اتومب یآسانسور خارج شدند و به آهستگ از

کرد که هم قدم با او باشد تا مرد مجبور نباشد در گام برداشتن  ینامساعد پرهام تالش م طیبه خاطر شرا جانان
  عجله کند.

  خانمم؟ _

 يد را سرگرم جست و جورنگش را باز کرد و خو يقهوه ا یدست فیک ،ییاعتنا به انتظار پرهام در پاسخ گو یب جانان
  در آن نشان داد! چییسو

  خانم جان؟! _

  همسرش گرفت. نیسنگ يرخ او چرخاند و دلش از نفس ها مین يراه رفتن، نگاهش را رو نیح پرهام

  !اسم؟ی _



  سیتم

 
242 

 

  او نشود! ي بندهیفر يقدم تند کرد تا باز هم خام حرف ها اریاخت یپلک بست و ب يلحظه ا جانان

  آخ... _

  افکارش برخواست و او را دچار وحشت کرد! يریدرگ انیرهام مبلند پ يصدا

  شد؟! یچ يوا _

مرد  يلب ها يمواجه شد که دلبرانه رو یقدم را بردارد با لبخند بزرگ نیسرعت سمت او برگشت و تا خواست اول به
  پهن شده بود!

  !؟یباشم تا باهام قهر نکن ضیمر شهیاصأل چطور من هم _

  باال برد. دواریرا تنگ کرد و انگشت اشاره اش را تهد شیچشم ها جانان

  !یمن رو بترسون يطور نیا گهید يحق ندار _

  زل زد. شیرا باال برد و مظلومانه به چشم ها شیاز دست ها یکیخطاکار کف  یچون انسان پرهام

گرفته بود و با او به  شیر پرا د يتازه ا ي هیبه خانه بازگشت تا کنون، جانان رو یکه با سر و صورت زخم یآن شب از
  بود. بیشک يکرد و تمام آن هم به خاطر پنهان کردن مزاحمت ها یبرخورد م يسرد

  خواد بدم دوباره کتکم... یدلم م ،یش یکه تو نگران من م يطور نیا _

  خلوت باال رفت. نگیلرزانش در پارک يو صدا دیکوب نیرا به زم فشیدل نازك مقابلش با حرص و بغض ک زن

  !؟یکه من رو جون به سر کن _

  کشم؟! یدارم م یچ دم،یرو د نایکه م ياز اون روز یدون یم

  مانع شد. یدگیتعلل، لنگ زنان سمت او رفت و تا دهان باز کرد، جانان با رنج یپرهام افتاد و با کم دست

  مرتبه؟! زیکه همه چ ينشون بد يخوا یم گهی. چه قدر دستیاش هم قشنگ ن یشوخ یحت _

  رفت و نفس کم آورد. لیتحل شیبودند که صدا نیسنگ يبه قدر شیها بغض
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  را بردارد. فینشست تا ک شیاز زانوها یکی يرو یاو گرفت و به سخت ي رهیچشم از نگاه خ پرهام

  هم فشرد و عاجزانه سرش را باال گرفت. يرا رو شیلب ها جانان

  کرد باز هم قادر نبود که از زبان پرهام حرف بکشد! یم يچه قدر هم که تند هر

  را به او دوخت. نشینشست و نگاه اندوهگ _مقابل پرهام _شیزانوها يبا مکث رو زیاو ن 

  !دهیکس نرس چیکه آزارت به ه ستین ییهمه جفا حق تو نیا _

  .دیلرزان او کش يلب ها يکرد و سرش را باال گرفت و دستش را جلو برد و انگشت رو زیحزن انگ یتبسم پرهام

  !؟یکن یام رو م يطرف دار يدار ای یهست یباالخره از من عصبان _

  خودت رو معلوم کن خانم جان.  ي جبهه

  مواج او باال کشاند. يسکوت کرد و پرهام نگاهش را تا چشم ها جانان

  بانو؟! يگذر یخوب االن من به تو حق بدم از خطام م _

  !ن؟یهنوز نرفت _

  قصد خروج از ساختمان را داشت! ایکه گو دیو پرهام هم زمان سمت داوود چرخجانان  سر

که  یاتفاق رامونیپ یبار با پرهام تماس گرفت و کم کیبه شهرستان رفته بود تنها  تیانجام مأمور يکه برا یمدت در
خودش را از  یهم به نوع دیاصأل خبر نداشت آن ها به شرکت آمده اند شا ایافتاد، صحبت کردند. امروز هم که گو

  نزد او آمدند. یاحوال پرس يکرد چرا که اکثر کارمندها برا یپرهام مخف دید

را برداشت، قامت راست  فشیکه ک نیبعد از ا زیو جانان ن ستادیصاف ا ياش را پس زد و به کند دهیچیافکار پ پرهام
  کرد.

  !ن؟یشرکت اومده بود یک یعنی... زیچ _

  شد. ایآشکارش زد و احوالش را جو یستپاچگبه د يشخندین پرهام

  ؟یخوب _
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  پاسخ گرفت. زیگفت که به همان شکل ن یآمد و جانان با اکراه سالم کوتاه شیپ یسر تکان داد و کم داوود

  برات افتاده؟! یچه اتفاق _

  برد. شیدستش را پ د،یچیباره در کمرش پ کیکه با برخواستن به  يتوجه به درد یب پرهام

  ...کیتصادف کوچ هی ستین يزیچ _

  افته! یم ادیز ندیاواخر اتفاق ناخوشا نیا _

  گشت. یداوود م يرو قشیآمدن، نگاه دق شیپ نیرضا، نگاه هر سه را سمت او کشاند که ح يمحکم و رسا يصدا

  آورد. نیرا پائ فشیداوود شد که هل زده سالم کرد و دست بالتکل یگ دهیچشم متوجه رنگ پر ياز گوشه  پرهام

  سالم. _

  فرو برد. اهشیشلوار س بیرا در ج شیو دست ها ستادیاش ا نهیبه س نهیکه پاسخش را بدهد، س نیبدون ا رضا

  جمع کنه. شتریشه که آدم حواسش رو ب یبد باعث م ياتفاق ها _

  .دیهدف سر تکان داد و با تعلل سمت پرهام چرخ یشده بود، ب جینامفهوم رضا گ يکه از نگاه و حرف ها داوود

  .میاومد با هم صحبت کن شیکه پ یدرمورد مسائل دی. بامینیقرار بذار که هم رو بب هیکار مهم دارم اما  هیمن  _

  رضا دوباره برخواست. يبرداشت که صدا نشیگام را به طرف محل پارك ماش نیاول داوود

  عمل کرد! دیبه بعد با نیکه افتاد صحبت کردن نداره. از ا یاتفاق _

  انداخت. شیمدل باال نیبه ماش یو پرهام نگاه دندیداوود باال پر يابروها

  اون مسئله حل شد؟ یراست _

  جز مشکل مسکن خواهرش نداشت. يکه منظور دیداوود با تعلل سمت پرهام چرخ سر

  آره خدا روشکر. _

  از آن ها جدا شد. یکل یسر تکان داد و داوود با خداحافظ پرهام
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  ؟يکار دارم. امکانش هست که با رضا بر ییمن جا زم،یعز _

  آمد. شیپ یمتعجب نگاهش کرد و با نگران جانان

  !؟يبر يخوا یوضع کجا م نیبا ا _

  دراز کرد. چییگرفتن سو يو دستش را برا دینگرانش پاش يبه چهره  یبخش نانیلبخند اطم پرهام

  .امیدم که زود ب یقول م _

  شد. ادآوریشب را  یهمانیو گرفت و مرا سمت ا چییپر آشوب سو یبا دل جانان

  ساناز رو منتظر نذار. _

  زد. یو لبخند پر محبت دیگرفت، انگشت شصتش را نوازش گونه پشت دست او کش یرا م چییکه سو نیا نیح پرهام

  حتمأ. _

فته که در جانش نشسته بود، افسار عقلش را به دست گر يکه پاسخ لبخندش را بدهد اما دلشوره ا دیکوش جانان
  و زبانش بند آمده بود. دیچیپ یاز درد در خود م يبود و او چون مار

  بود. ستادهیاز آن ها ا یکم يکه با فاصله  ستیبه رضا نگر پرهام

  .یشه که تو هم شب باش یساناز خوشحال م _

  رضا به بهت نشست و پرهام با لبخند از آن ها دور شد. نگاه

 گرید کیکامران جواب مثبت داد و امشب قرار بود، خانواده ها در منزل پرهام با  يساناز به خواستگار باالخره
  مالقات داشته باشند.

  م؟یبر _

  پر تپش پرهام را صدا کرد. یبه رضا انداخت و با قلب یکرد، نگاه کوتاه یکه با نگاهش پرهام را بدرقه م جانان

  پرهام. _
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نجوا  _از احوال ناخوش او بود. یکه ناش _یکه جانان با دلواپس دیخو سمت او چر ستادندیپرهام از حرکت ا يها قدم
  کرد: مواظب خودت باش.

 شیاز چشم ها یکی يزن انداخت و دو انگشتش را رو يبه سر تا پا قیعم یلب پرهام باال رفت و نگاه ي گوشه
  گذاشت.

  نشست. لیدر اتومب درنگ یاو برداشت که پرهام برگشت و ب يسو یجانان به تکاپو افتاد و قدم قلب

  را ترك کردند. نگیاو رفتند  و پس از سوار شدن پارک لیو به همراه رضا سمت اتومب دیگز لب

 یم يدستش باز يبا انگشت ها رمعمولیغ يکرد و جانان با دلهره ا تیرا به بزرگ راه هدا لیدر سکوت اتومب رضا
  کرد!

  !ست؟یبه نظرت وقت حرف زدن ن _

  پر ازدحام دوخته بود. ابانیکه نگاهش را به خ دیسمت مرد جوان چرخ یرضا، او را به خود آورد و با گنگ يصدا

  .میگفتن بهم ندار يبرا یوقت هست که حرف یلیما خ _

  او انداخت. ي رهیت يبه چشم ها یزد و نگاه کوتاه یلبخند تلخ رضا

  !يبرد یکم از من حساب م هیقبأل  _

  را برگرداند. شیحن پر حسرت رضا زد و روبه ل يزهرخند جانان

 نیا يکند که جانان به رضا عالقه دارد و همه  یبود که موجب شد تا پرهام چند سال با توهم زندگ یشخص همان نیا
  فرو برد. قیعم یگفت و پرهام را در بهت نیاسمیرضا توسط  ریاز تحق زانیگشت که جانان اشک ر یبرم يها به روز

ظن  نیگاه موفق نشد تا ا چیکه جانان عاشق رضا است و زن ه دیرس نیبه باور ا مانیروز بود، پرهام چون پ همان
  اشتباه را از ذهن آن ها پاك کند.

  .ینداره، تو هست يکه حرف شنو یمرد. مضارعش هم از تنها کس ،یکه ازش گفت یاون ماض _

  نگاهش را باال کشاند. جانان
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  شد؟! یاهیغرق سباره  کیچرا به  آسمان

  ؟یدون یهنوز هم من رو گناه کار م _

  .دیداد، لبش جنب یبه خرج م يشتریکه سماجت ب یفشرد و با بغض شیپنجه ها انیرا م فیک

  .ستنیبرام مهم ن گهیدونم که د یم زهایچ یلیتو رو مقصر خ _

  رضا منقبض شد و جانان آب دهانش را فرو داد. فک

 دایگم شد و هنوز هم نتونست خودش رو پ ییکه بعد از اون تو تنها یپناه هست یدختر ب هیتو مقصر رها کردن  _
  کنه!

  جانان را لرزاند. يرضا دور فرمان محکم شد و سرانجام بغض صدا دست

  ...رنیرو از من بگ تمیتا هو یگذاشت یکه به راحت یمقصر هست ییجا قأیتو دق _

  رد.را باال ب شیو صدا دیطاقت سمت او چرخ یب

  کنم. هیبرم و رفتنم رو توج زیعز شیتونم پ یکه من هنوز هم اون قدر شرمنده ام که نم يتو مقصر _

  .دیبزرگ راه کشاند و بعد از خاموش کردن آن، سمت او چرخ ي هیرا به حاش نیو کالفه ماش یعصب رضا

  دارم؟! ریکه همه جا من تقص يکار رو اشتباه کرد يپس تو کجا _

  روت باز کردم! يکه حساب برادر ییسبزش گرداند و نجوا کرد: اون جا يترش را حول مردمک ها يچشم ها جانان

  کرد. یکیکننده اش را دست خوش تار رهیخ يرضا زد و سبز يبه چشم ها يرعد

  کم گذاشتم؟! _

 شیچشم ها دنیاما همان محرك بار ابدیتا بر احساساتش تسلط  دیکش قیعم یرا بست و نفس شیپلک ها جانان
  شد.

  رو سرم هست. شهیمنتت هم _
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دندان  انیجانان گذاشت و از م یرا پشت صندل شیاز دست ها یکیهمان طور که باالتنه اش سمت او بود،  رضا
  بود که فکر کردم خوب من رو شناختن... زامیکه کردم به خاطر عز ينبود. هر کار ی: منتدیغر شیها

  رضا درهم فرو رفتند. يباز شدند و ابروها یجانان به نرم يها پلک

  .یواس کار رفت کهیاون مرت يکه خونه  ینشناخت _

  را به تقال انداخت. شیآن روزها قلب جانان را فشرد و نفس ها ادی

مراوده  یی. تو با کسایذاشت یو غرور من م تیشخص يپاهات رو رو ،یرفت یکار م يفرزاد برا يخونه  یتو وقت _
  ...يبود انیکردن و تو هم خوب در جر یزخم زدن به من استفاده م يبرا یکه از هر فرصت يکرد

  مگه من گشنه تون گذاشته بودم؟! آخه

  به جانان داد و به هق، هق افتاد. یرضا تکان سخت ي نعره

  کرده بود. دیمن رو تهد _

 دیزمه کرد: شامکث دوباره برگشت و با درد زم یگرفت و بعد از کم ابانیزد و سرش را سمت خ یعصب شخندین رضا
  خوردم! یم يطور نیام رو ا یرتیغ یچوب ب دیمن با

  دوخت. سشیخ يرا به چشم ها دشیسرتکان داد و رضا نگاه ناام يبا ناباور جانان

  هاش... الهیخواهر من به فرزاد و هم پ _

  شد. دهیگردن او کش يرا با درد بست و نگاه جانان سمت رگ برآمده  شیجوان چشم ها مرد

  .يداد دونیگوهر بهش م يکثافت کار یتو با الپوشون _

  جانان در دم بند آمدند. يها اشک

گوهر در  انیعر يخواست که عکس ها یاش کند. نم وانهیبه گوش رضا برسد و د هیقض نیخواست ا یفقط نم او
  نه اش کوتاه کرد.رفتن دخترك را از خا يعکس ها پا نیو فرزاد هم با هم ندیپسرها را بب ریآغوش فرزاد و سا

  کرد. تیو فرزاد او را بدان جا هدا نیاسمی ياریشده و  یطراح شیشوم و از پ يکه نسترن با نقشه ا يا خانه



  سیتم

 
249 

 

  از پشت به او خنجر زد! قشیرف نیتر یمیصم افتیکه در یداشت زمان يدرد چه

  زل زده بودند که تلفن رضا به صدا درآمد. گرید کیتنش زا به  یدو در سکوت هر

  نام پرهام به سرعت پاسخ داد. دنیجوان با مکث چشم از جانان گرفت و با د مرد

  جانم داداش. _

  کند. زیرا ت شیو گوش ها ندیپرهام موجب شد که صاف بنش يآهسته  يصدا

  کردم... تیو من هم ازت حما یو رفت يپشت کرد زیبار به همه چ هی _

  دند.تنگ ش شیمرد جوان ماند و چشم ها ي نهیدر س نفس

ابراز  يکه مدت ها برا دمیکش رونیرو از چنگ گرگ ها ب ينکردم و از اون طرف هم دختر یمن پشت تو رو خال _
  عالقه ام بهش صبر کردم...

  داداش؟! _

  لرزاند. یشکست و م یم رینفس گ يپرهام را درد يصدا

نت بدم... قول بده که امانت دار ام رو دستت اما یزندگ يها ییدارا نیخوام بزرگ تر یحرفم رو قطع نکن... م _
  .یخشمت نسوزون شیرو تو آت انتی... قول بده که باز هم اطرافیباش یخوب

خارج شد و جانان هم  لیدرنگ از اتومب ینگاه کرد و ب _.ستینگر یکه با دقت به او م _و سردرگم به جانان جیگ رضا
  .ستادیمضطرب از آن طرف خارج شد و خود را به او رساند و مقابلش ا

  !؟یگ یم یچ يپرهام دار _

  !؟ییکجا

  گشاد شده به دهان رضا زل زد! ییکرد و با چشم ها اریپرهام، جانان را هوش نام

بشه اما اگه برنگشتم...  یدونم قرار چ یکنن. نم یم تمیدنبالم هستن. دارن سمت خارج شهر هدا نیچند تا ماش _
  کنم... یقم رو حاللت نمهست اگه آب تو دلش تکون بخوره ح شتیکه پ یاون
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  !ام؟یبگو ب ییزد: کجا ادیبا خشم فر رضا

قاعده  یب یگذشت، هم نوا شد و قلب جانان را به تپش یکه از کنارشان م یلیبوق تلفن با بوق کش دار اتومب يصدا
  واداشت!

  پرهام! _

و هوا به آن چنگ زد و با هراس نامش را  نیزم انیبرداشت و م زیرضا سرخورد و جانان خ يانگشت ها انیاز م تلفن
  خواند.

  پرهام... پرهام... _

 ياهویدر ه ادشیفرود آمد و فر نیو بر زم دندیجانان لرز يخشک شد و زانوها شیدر جا يبا بهت و ناباور رضا
  .دیها دو نیماش

  پرهام! _

  

  دوازدهم فصل

  

  ببندد. شیکرد تا برا یاو را صدا م ید که پرهام با کالفه گافتا ییروزها ادیباال برد و به  شیانگشت ها انیرا م کروات

  هم باور نداشت! هنوز

  بود؟! ینبود پرهام، شدن مگر

  از عطر نابش گرفت. قیعم یاش را به آن چسباند و دم ینیغرق اشک ب ییچشم ها با

رو  نیا یتون یم نیبب ایب اسی _انداز شد. نیپرهام در گوشش طن يسوزان و متورمش را بست و صدا يها پلک
  !؟يببند

  بود. دهیچیاشاره کرد که نامرتب دور گردنش پ یبا لبخند سمت او گام برداشت و با چشم به کروات جانان
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  !؟يریبگ ادی يخوا یم یآخه ک _

  !؟یکن یم کاریروز من نبودم، چ هی

  بچه گانه شانه باال انداخت. یبا سماجت پرهام

  .يایتا ب نمیش یاون قدر م _

  را باال انداخت و متعجب لب جنباند. شیابروها يتا کی جانان

  اصأل در دسترس نباشم... دیکنم... شا ریمن د دیخوب شا _

  شه. یصدات روزم، شب نم دنیکه بدون شن یدون ی. میگوش به زنگ باش شهیهم دیتو با _

  طلبکارش زل زد. يشد و متفکرانه به چشم ها نهیدست به س جانان

  _کوتاه آمدن نداشت! قصد

 يبه طرز عذاب آور روزیکه از د ستینگر یم یداد و با بغض و اندوه به زن هیشانه اش را به چهارچوب در تک سامان
  کرده بود. اریسکوت اخت

  حالش چطوره؟ _

  نشست. شیکنج لب ها ياو بازگشت و پوزخند ياز جانان گرفت و دگر بار سو يساناز، نگاهش را لحظه ا ي زمزمه

  گرفت! یاز پسر کوچکش نم یسراغ یحت ینداشت وقت یحال خوش قطعأ

که کنار دراور زانو زده بود و با چشم  دینگاه سامان را دنبال کرد و به جانان رس ریجواب مانده بود، مس یکه ب ساناز
  چسبانده بود. ینیکروات سبز رنگ را به ب یباران ییها

  در جوارش ساکن شد. یبه آراماو رفت و  يو با تعلل سو دیکش یآه ساناز

  شان دشوار کرده بود. يرا برا دنیو نفس کش دیکش یبزرگ را به دوش م یغم ینیخانه سنگ يفضا

  جانان؟ _



  سیتم

 
252 

 

لوازم پرهام چرخاند که چون  يکرد، سر باال گرفت و نگاهش را با حسرت رو یم ریدر عالم خود س ایکه گو جانان
  شده بودند. دهیمرتب داخل کشو چ شهیهم

  تنها گذاشتن آن ها، شتاب نکرده بود؟! يبرا پرهام

  !زم؟یعز _

  .دیو سرش جانب او چرخ دیمردش خز يتلخ او برا يسوگوار انیم یساناز به نرم يصدا

  !یافت یکم غذا بخور. از پا م هیپاشو  _

ار کمربند چرم قهوه حرف نگاه از او گرفت و کروات را کن یساناز نشده بود ب يحرف ها ياصأل متوجه  ایکه گو جانان
  رنگ او رفت. يخاکستر راهنیپ يدستش سو اریاخت یپرهام گذاشت و ب يا

 یم شیداشت با بغض ها ایانداخته بود و گو نینگاهش را سمت سامان سوق داد که سرش را پائ یبا نگران ساناز
  جانان دوخت. سیو دوباره نگاه به صورت خ دیجنگ

  .دنیمهناز جون رو دادم. تو اتاق ماهور با هم خواب يقرص ها _

  پلک بست. ياش چسباند و لحظه ا نهیبه س اطیرا با احت راهنیپ جانان

  شود! یچشم کس همانیخانه، خواب م نیبود که امشب در ا دیبع

  شد؟! یبدون پرهام چگونه م یزندگ یراست

  سامان؟ _

  .ستادیکرد و صاف ا اریمرد جوان را هوشخشکش برخواست،  يلب ها انیکه از م یفیضع يصدا

  م؟یبر یبرم. م ششیخوام پ یم _

برخواست و تا خواست مخالفت کند، سامان با  يخواهر و برادر ناگهان بهم گره خورد و ساناز با شتاب از جا نگاه
  آمد. شیپ ینگران

  وقت شب؟! نیا _
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فشرد و  نیرا به زم شیاز دست ها یکیآن ها را نداشت،  _به ظن خودش عبث _يها یبا نگران کاریپ يکه نا جانان
  برخواست. يفشرد با رخوت از جا یرا در آغوش م راهنیپ ،يگریهمان طور که با د

سال از سن  نیچند ایشکسته و رنجور شده بود که گو يدو روز به حد نیکه در هم ستینگر یبا بغض به او م ساناز
  فته است!اش فراتر ر یقیحق

  .امی یمن هم م ،یرو روشن کن نیتا ماش _

  بار ساناز مداخله کرد. نیدهان گشود که ا صالیبا است سامان

  تالش کرد که او را از رفتن منصرف کند. ياو گذاشت و با دل سوز يشانه  يدستش را رو دخترك

  ...يفردا با هم بر يخوا یم _

باال رفت  اریاخت یب شیشد، صدا یم کیتحر يمسئله ا نیشده بود و با کوچک تر فیکه اعصابش به شدت ضع جانان
  و هر دو را شکه کرد.

  رم! یخودم م _

تاب بود که  یب يپرهام به قدر دنید يکردند اما برا یاش نم ياری شیبود و قدم ها یبدنش دچار ضعف و سست تمام
  انگاشت و سمت در رفت. دهیتمام آن ها را ناد

  چه خبره؟! _

اما  ستینگر یبه آن ها م يدر ظاهر شد و با کنجکاو يکه در آستانه  دیسمت رضا چرخ یسامان و ساناز با نگران نگاه
  جانان به راه خود ادامه داد.

  خواد بهشت زهرا بره! یم _

  رفت! یم یخروجداد که پشت به همه شان سمت  يا دهیو نگاه از ساناز گرفت و به زن تک دیرضا درهم تن يابروها

  داداش... _

صدا به دنبال جانان روان شد و آن ها هم پشت  یساناز تکان داد و ب يبرا يهم فشرد و سر يرا رو شیلب ها رضا
  سرشان حرکت کردند.
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  کدام شان قدرت هضم آن را نداشتند. چیبود که ه میعظ يکه ناگهان بر آن ها عارض گشته بود به قدر یبتیمص

قصد خروج  یخانگ دیسف يها ییکرد با همان دمپا یپرهام حس نم ادیکس را در اطرافش جز  چیکه حضور ه جانان
  قرار گرفت! يتحت اسارت دست مردانه و قدرتمند شیکرد که بازو

  قرمز و پف کرده اش را به رضا دوخت! يو چشم ها دیچرخ یسردرگم با

از  _فروخورده یب رضا را به درد آورد و با خشمجانکاه بود، قل یگر غربت یپناهش که تداع یمعصوم و ب يها چشم
  آن نشاند. يکرد و رو تیاو را سمت کنسول هدا یو به نرم دییهم سا يدندان رو _ملعون يعده ا ینتیبد ط

  .دید یرو م نیکه داشت يدونفره ا يعکس ها یرفت و پنهون یشد تو اتاق کارش م یدلش برات تنگ م یوقت _

را از  اهشیس يدرنگ کفش ها یزانو زد و ب شیمنقبض شده، کنار پا یش گرفت و با فکخمار ينگاه از چشم ها رضا
  خارج کرد. یجا کفش

لرزانش دوباره برخواست و قلب هر سه شان را در  ياو گرداند و صدا يسر و صورت آشفته  ينگاهش را رو جانان
  مچاله کرد. نهیس

  باز کرده بود اما... گهیحساب د هیتو  ي... داداش که نداشت... رورمیبراش بم یاله _

  سر ندهد. ویغم غر نیپلک بست تا از ابهت ا يکفش را در مشتش فشرد و لحظه ا رضا

  قبل از غروب خودش رو برسونه که چراغ خونه رو روشن کنه؟! یبه بعد ک نیاز ا یراست _

  از اندوه بالکن را انتخاب کرد. ماالمال یو سامان هم با قلب دیشده بود سمت آشپزخانه دو زیکه صبرش لبر ساناز

  داشتند. ازیشان ن يکردن غصه ها یخال يخلوت برا یشان به مکان همه

  پر خونش را به نگاه مات جانان گره زد. يسر باال برد و چشم ها رضا

  ذارم چراغ خونه ات خاموش باشه. خوبه؟ یخودم مخلص زن و بچه اش هستم. نم _

  بخش رضا ماند. نانیاطم يها چشم يو نگاهش رو دیجانان لرز لب

  گشت؟! یباز نم گریپرهام د یعنی
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  و قامت راست کرد. دیرا پوش شیاز او گرفت و به سرعت کفش ها ینگاه کش دارش را با کالفه گ رضا

  بود؟! یکه خود از درون در حال فروپاش یداد زمان یم یزن تسل نیبه ا چگونه

  بلند کرد و از خانه خارج شدند. ياز جا یجانان را گرفت و او را چون طفل يبازو

  

××××  

  

  شب شد! یاهیدر س يو آهش بخار دیگل مرطوب کش يرا نوازش گونه رو دستش

  بودند؟! ختهیر زشیعز يخروارها خاك رو یکرد وقت یتنش را حس م يگرما چگونه

و با ترس... با  دمیپر یخواب مدفعه از  هی دیبر یوقت بهت نگفتم اما... اکثر شب ها که دلشوره امونم رو م چیه _
  چسبوندم! یترس گوشم رو به قلبت م

  .دیرا خراش شیرحمانه گلو یب زشیت يها زهینظر کرد و بغض با سر ن یکیرا باال کشاند و به قبرستان غرق تار نگاهش

  !؟ینیب یم _

  ...دمیترس یحد از نبودنت م نیتا ا من

  را در گل فرو کرد. شیو پنجه ها دیکش نییتارش را پا نگاه

  داد... حاال... تیکه بهم نفس داد... بهم وجود یاز نبودن کس _

  گرفت. یزمستان يهوا ياز سرما قیعم یرا برهم فشرد و دم شیپلک ها يا لحظه

  ولت کنم؟! یکیسرما و تار نیتو ا يچطور _

  !؟يتهرون رهام کرد يو ازدحام غبار گرفته  یهمه شلوغ نیا ونیم يچطور

  خاموش کنم؟! يدلم رو چطور شیآت پرهام
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  .دیگذاشت و هق، هق کنان نال _قبر يرو _اش را کنار دستش یشانیشد و پ لیجلو متما به

  !اد؟ی یترسم، بدترش سرم م یم یچرا از هر چ _

  تموم شده؟! تمیره که ظرف یم ادشیخدا  چرا

  ...يپر _

: به دیبود، گرداند و توپ دهیپوش اهیکه هم نوا با آسمان س يمرد يباال گرفت و نگاهش را با خشم رو يرا قدر سرش
  نگو... نگو... يمن، پر

  را باال برد و جانان زار زد: رضا، من کجا بدون پرهامم برم؟! شیدست ها رضا

سست  شیدو طرف بدنش افتادند و زانوها _هوا، دشوار شده بود. ينگاه داشتن شان رو ایکه گو _رضا يها دست
  قبر فرود آمد. شدند و کنار

  پرهام، کمر همه شان را شکسته بود! رفتن

  بود. دهیرا بلع زشیعز یکرد که با سنگ دل يبا بغض نگاه قبر جانان

  فهمم. یرو م یمیتیحاال درد  _

  جانان... _

  پرهام لبخند زد که با شوق به او نگاه دوخته بود. يچهره  یالیخ ریبه تصو شیاشک ها انیم

  رو تو گذشته چال کنم. ماهی. که پررمیآروم بگ یباعث شد که کم نیخودش برام اسم انتخاب کرد. هم _

  سست شدند.  شیو دست ها دیکش ریت قلبش

  کنم؟! کاریاسم چ نیحاال بدون تو با ا _

  قبر با دقت پهن کرد. يرا رو يخاکستر راهنیاو را در خود جمع کرد و پ د،یکه وز يسرد سوز

  خوان چپاول کنن... بپوش سردت نشه... یطرت رو هم باد و بارون مع نیهم _
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  !؟يتنهام نذار يزد: مگه قول نداد ادیفر يماند و با ناباور نهیو نفسش در س ستادندیاز حرکت ا شیها دست

  شدند. يجار لیچون س شیو اشک ها دیچیپر سوزش در قبرستان سوت و کور پ رینف

  ماهور رو بدون تو بزرگ کنم؟! يمن چطور _

  بگم بابا کجا رفته؟! اصأل

کشم... داداشم به خاکت قسم  یلب نجوا کرد: همه شون رو م ریرا با بغض و خشم در گل فرو برد و ز شیپنجه ها رضا
  ...رمیگ یذارم، قسر در برن... انتقامت رو از تک، تک شون م ینم

 یاش نشست و گوش سپرد و در ذهنش حک کرد تا قدرت یبا تمام ناراحت جانان خارج از تحمل رضا بود اما يها هیمو
  .ردیدوچندان بگ

  باشد، سخت نبود! یکه مرگ پرهام، ساختگ نیا حدس

  

××××  

  

 يرا بخورد سو شیاو را مجاب کند تا غذا متیکرد که با مال هیکه به ساناز توص نیرا به خانه رساند و بعد از ا جانان
  مکان امن شتافت! 

 شیپ یقیبدهد و پاسخ مثبت به درخواستش را دقا بیترت شیبرا یبا حشمت یتماس گرفت که مالقات مانیبا پ وبغر
  کرد! افتیدر

  شد! ینم یگونه خال چیپر بود که ه يبه قدر یپدال فشرد ول يرا رو شیرا دور فرمان مشت کرد و پا دستش

  کرد! یاش تنها خون مطالبه م یحق خواه يکردند و او برا یپرداخت م دیها با یلیخون برادرش را خ حساب

گذاشت که  یزمان يدلش را برا يدلمه بسته  يادهایکرد و تمام فر تیشهر هدا یرا سمت خروج نیصبرانه ماش یب
  شود! یچشم در چشم حشمت
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  شهر با غم چرك شده اش سرانجام کمر اراده اش را خم کرد و تحملش را ربود! نیا

رضا که  يساکت و وحشتناك بود اما برا تینها یکشاند که ب یخاک ریرا به مس لیاتومب ،یطوالن یمسافت یاز ط بعد
  آمد. یبه چشم نم زهایچ نیآب از سرش گذشته بود ا

  کرد.  شتریو سرعتش را ب دیباغ محل جلسات شان بود، رس شیکه انتها یلیطو يبه کوچه  عاقبت

  از مسائل حل نشده را روشن کند! یلیخ فیآمده بود تا تکل امشب

از داشبورد برداشت و  يزیچ یو رضا که به جلو خم شده بود بدون معطل ستادیاز حرکت ا يدیبا ترمز شد نیماش
  خارج شد. لیکرد از اتومب یم یکه آن را پشت شلوارش مخف نیا نیح

سمت در زنگار گرفته گام برداشت و با  افتی نانیباغ اطم تیکه از امن یکوتاه به اطرافش انداخت و زمان ینگاه
  که در دست داشت، چند ضربه به در زد. يدیکل

  .دیخود را عقب کش مانیدرنگ داخل شد و پ یکه در رو به او گشوده شد و رضا ب دینکش یطول

  !؟یخوب _

پرشتاب  يبسته شد و خود با گام ها يبلند يانداخت و در را پشت سرش هل داد که با صدا مانیبه پ ينگاه تند رضا
  ساختمان تاخت. يبودند سو دنیکه بسان دو

  خود را به او رساند. مانیپله را پشت سر گذاشت که پ نیآخر

  رضا آروم باش! _

  و مرد جوان را به عقب راند. دیاو کوب ي نهیبا حرص دستش را تخت س رضا

  نداشت! اهشیس يدر روزها یرنگ گرید آرامش

  بد او برده بود با دلهره پشت سرش داخل خانه شد. یروح تیبه وضع یپکه  مانیپ

  .میکه با هم حرف بزن ياومد _

  نه االن... میبکن یغلط هی میبود که بتون ینعره زد: حرف مال وقت یمهار نشدن یبا خشم رضا
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  پسر چته؟! _

   برد.را باال شیرا نشانه گرفت و با حرص و تعجب صدا مانیپشت سر پ يبه تند نگاهش

  من چمه؟! _

  سر داد. يمسخره ا يرا به کمر زد و سر باال برد و خنده  شیها دست

  بهت بگم که چمه؟! يخوا یم _

  خواست که خود را عقب بکشد. مانیچشم از پ يو با اشاره  دیکش دشیبه محاسن سف یدست یحشمت

بود،  ستادهیحرکت دستش را عقب برد و اسلحه را از بند کمربند خارج کرد و همان طور که رو به مرد ا کیدر  رضا
  گذاشت. مانیپ ي قهیشق يتفنگ را رو يلوله 

  را تنگ کرد. شیچشم ها یکبود از خشم رضا زل زد و حشمت يبه چهره  يجوان با بهت و ناباور مرد

  را داشت؟! يجوان قصد انجام چه کار نیا

  که من چمه؟! یفهم یچشم هات کشتمش، م يجلو یوقت _

  فشرد. شتریبود، سر اسلحه را ب یحشمت يطور که چشمش به نگاه موشکافانه  همان

  من چه مرگمه! یفهم یدلت گذاشتم، م يداغ خواهر زاده ات رو رو یوقت _

  چشم بست. مانیکرد و پ شتریدستش را ب يرویاو بود که رضا ن ي رهیهم چنان در سکوت خ یحشمت

  ام! یکه من چه حال یکن یرو تنت کردم، درك م زتیعز يلباس عزا یوقت _

دوخت که مرد جوان  یشیآن نشست و چشم به نما ياز مبل ها رفت و رو یکیو سمت  دیچرخ يبا خونسرد یحشمت
  کرد. یم شیاجرا

خانه  يگرفت و عربده اش ستون ها مرد، برافروخته ترش کرده بود، اسلحه را با حرص سمت او يتوجه ا یکه ب رضا
  را به لرزه انداخت.

  چه مرگمه؟! یپرس ی. اون وقت تو مرنیم یدارن م یکی ،یکی زامیعز يد المذهب، همه  _
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  .ستینگر قشیپر درد رف يچشم باز کرد و با اندوه به چهره  مانیپ

  رضا... _

  .دیکش ادیپرت کرد و دوباره فر يبا حرص و بغض اسلحه را به گوشه ا رضا

  اسم من رو نبر... _

  گفت! ینم چیپا انداخته بود و ه يرو به رو دوخت که پا رو ي دهید ایرا به مرد دن زشیزنان نگاه ت نفس

  ادته؟ی يخراب شده، کشوند نیا يکه من رو تو يروز _

  کند. یرا خال شیباز هم سکوت کرد تا جوان عقده ها یحشمت

  ...مشی. بعد هم که از دست دادنیودتون همراه کردنجات احمد، من رو با خ يبه بهونه  _

. میریگ یانتقامش رو م یکنترل شده، ادامه داد: گفت ییدرنگ کرد و سپس با صدا يدردناك شد و او لحظه ا شیگلو
 دهیتون خارجه. من هم داغ د اراتیرو انجام بده که از حدود اخت يکه کار ی. کسيدار ازیمثل من ن یکیبه  یگفت

  دادم اما... ترو از دس کمیبودم و حرف هات برام حجت بود. چون برادر کوچ

  .دیفرو برد و آن ها را با غضب کش شیموها انیم دست

  کنن. یم یخال زامونیخبرها، دورمون رو از عز یو اون از خدا ب میچرخ یدور خودمون م م،یاما ما هنوز هم دار _

  پر بغض رضا بود. ينفس ها يرایبر فضا حاکم شد که پذ ندیناخوشا یسکوت 

 یسودجو شد و در نوجوان يعده ا يوسوسه  يکه طعمه  يماند. برادر یم یاحمد تا ابد کنج ذهنش باق يخاطره  ادی
  جان خود را از دست داد!

  برخواست. يتعلل، سرانجام از جا هیبعد از چند ثان یبا درد چشم بست و حشمت رضا

  ...یزدن که اجازه دادم بمون یم ادیرو فر زیچ هیشم هات تو رو آورد، چ مانیکه پ يروز _

  سمت او گام برداشت. یبه آهستگ _هم داشت. يو بلند دهیکه قد و قامت کش _یسر باال برد و حشمت يدیبا ناام رضا

  جسارت! _
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  اش شد. یطوفان يمردمک ها ي رهیو خ ستادیاو ا ي نهیبه س نهیس ینگاهش کرد و حشمت یاستفهام رضا

موجود ترسو  هیکه ازش مونده  يزیبرادرش تو دل دشمن زد االن تنها چ یخون خواه يکه سال ها برا یاون جوون _
  داره با چنگ و دندون از خانواده اش محافظت کنه... یکه سع

  اش را به دندان گرفت. ییلب باال مانیرضا پس رفت و پ نگاه

  خبر بود، کجاست؟! یگناه و از همه جا ب یبعده جوون  هی یکه تو سرش شور دادخواه ياون پسر _

  کجا رفت؟! ره،یگ یرو م تیجنا نیا يها یقربان يجا قسم خورد، انتقام برادرش و همه  نیکه هم يمرد اون

  بود. یحشمت یاز سکوت زدند که تنها نظاره گر خشم رو به فزون يرضا مهر يلب ها يرو ییگو

  شد؟! یحق طلبانه ات چ ينگاهت کنم. پس اون شعارها اد،ی یکه عارم م یعاجز هست يتو االن به قدر _

  جنگم؟! یخون خوار م ياگه تو جنگ خون ندادم االن با دشمن ها یگفت یتو نم مگه

  !ره؟یبگ نید یعده ب هیکه عهد کرد حق جوون هامون رو از  ییاون رضا کجاست

  ت.باال رف یحشمت ادیآب دهانش را فرو برد و از او چشم گرفت و فر رضا

  که اون شغال ها خون بچه هامون رو بمکن؟! مینشست کاریما ب یکن یفکر م _

  !؟یکش یکه برام شاخ و شونه م یهست یک یکن یفکر م تو

  !؟یکش یتو گذاشتم که برام پنجه م يرو لنگ اشاره  اتیتموم عمل يکرد فکر

  دوران داد. یو حشمت مانیپ انیسرچرخاند و متعجب نگاهش را م يبا ناباور رضا

  !ه؟یمنظورتون چ _

  با تأسف سر تکان داد و پشت به آن ها کرد و سمت اتاق کارش رفت. یحشمت

  !یکش ی. حدس زدم اما انگار واقعأ نممیمجبور بود ،یکه نتون یمواقع يبرا _

  !؟یگ یم يدار یزد: چ ادیبا بهت فر رضا
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  صدا باال برد. زیو او ن دیبه سرعت سمتش چرخ یحشمت

  .یستین گهی. ديمجبورم کرد خودت _

  .ستینگر مانیکرد و به پ يتک خنده ا رتیح با

  !ن؟یرو وارد کرد گهینفر د هیزدم، شما  یمن شب و روز داشتم با اون آشغال ها سر و کله م یوقت یعنی _

زد  یبه سرت م قهیدم به د یوقت میکرد یم کاریزد: چ ادیبه ستوه آمده بود، فر يهمه خوددار نیاز ا گریکه د مانیپ
  !؟یرو نابود کن میدیکه سال ها براش زحمت کش یاتیو کل عمل یرو بکش بیکه شک

  برداشت. یسمت حشمت یدرهم فرو رفت و قدم یرضا به سخت يابروها

  !هیانصاف یب نیا _

  !نیبهونه من رو کنار بذار يسر هیبا  نیتون یگذاشتم. نم تیمأمور نیا يام رو پا یزندگ من

  انگشتش را باال گرفت و با او اتمام حجت کرد. یحشمت

خوام حاال که به هدف  ی. نممیببر شیصورت برو کنار تا ما کار رو پ نیا ریبرگرد در غ ،یمثل قبل باش یتون یاگه م _
  رو خراب کنه. زیمنطق تو همه چ یو ب یاحساس يها میتصم م،یشد کیمون نزد

  که فکش به درد آمد. دییرا بهم سا شیمحکم دندان ها يو دوخت و به قدرنافذ ا ينگاه درنده اش را به چشم ها رضا

  ساناز باشند! ایتلخ و پر تکرار سامان  يتراژد نیا يبعد یگذاشت که قربان ینم او

  داشت. ازین يشتریب ياز مزدوران به بردبار يعده ا ییشان و شناسا انیبودن در م يبرا

  

××××  

  زد. يچسباند و لبخند محو نهیرا به س عکس

  کنم اما... دایکردم که نجات پ یوقت فکر نم چیه _



  سیتم

 
263 

 

  او گذاشت و جانان پلک بست. يشانه  يبا اندوه سرش را رو ساناز

  و دستم رو گرفت. دیدفعه از راه رس هیشده بودم  دیناام ایاز دن یوقت _

 کیآن پارك متروك نزد يگوشه  يزیانگرقت  تیدانست که او را در چه وضع یکس جز خودش و پرهام نم چیه
  !افتیمحله شان 

  !ه؟یچطول نیمامان... ا _

در  يدر آستانه  زانیآو ییبه سرعت صاف نشست و جانان نگاهش را سمت ماهور سوق داد که با لب ها ساناز
  بود. ستادهیا

  آمدن کرد. شیتخت جا به جا کرد و ماهور را دعوت به پ يبه زحمت خود را رو جانان

  کرده بود. ریاو را گوشه گ بیمادرش، عج یحوصله گ یپرهام و ب نبود

  .نمیبب ایب _

  را به او سپرد. یکیپالست نریجانان شتافت و اسپ يسو اقیو با اشت دندیماهور درخش يها چشم

افتاد و ماهور  نریکه اسپ دیرا پس کش شیاز انگشت ها یکیدو انگشت گرفت و چرخاند و  انیبا دقت آن را م جانان
  .دیکوب نیپا برزم یبا بدخلق

  خفته دگر بار تکرار کرد. یاو را در آغوش گرفت و جانان با بغض ساناز،

  شد. یقدم م شیماهور پ يازهایدر جهت رفع ن شهیکارها متعلق به پرهام بود. او بود که هم نیا

موجب وحشت ماهور  ادشیو فر دیکوب نیزم را بر نریاسپ یآن یحس شدند و با جنون یجانان به ناگه ب يها انگشت
  شد.

  !؟يد یکه دست بچه م هیآشغال ها چ نیسامان ا _

  به بغض بودند! ختهیتندش آم يکه نفس ها ستیو ساناز با بهت به جانان نگر دیلب برچ ماهور

  شد؟! یچ _
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باره باال رفت که جانان را به خود  کیجگرسوز ماهور به  ي هیگر يدر ظاهر شد و صدا يبا هراس در آستانه  سامان
  آورد.

  پسرم! ایمامان جون، من با شما نبودم. ب _

ساناز خارج شد و سمت  ينگاهش از حصار دست ها يتوجه به تمنا یچشم از آغوش باز جانان گرفت و ب ماهور
  .دیسامان دو

کرد و قلب زن  یبا نگاهش او را شماتت م ییبه ساناز نگاه کرد که چشم به او دوخته بود و گو يبا بهت و ناباور جانان
  گرفت. يشتریو بغضش وسعت ب دیکش ریدر لحظه ت

  شده! یکه چشم پسرکش باران دید یکه اگر پرهام بود و م يوا

  

××××  

  

  .دیچیو باران خورده پ کیبار يانداخت و در کوچه  _که در آن بسته بود. _یبه قصاب ینگاه مین

  نشست! شیشد و در گلو نیچرک یآن حجم ينا يکهنه پر کرده بود که بو يریرا تصاو دشید دانیم

  شناخت! یمحله را چون کف دست م نیا

  اما عاقبت... دیخورد و دگر بار برخواست و قد کش نیو زم دیو تنگ بود که دو چیدر پ چیپ يکوچه ها نیهم در

  .ستادیاز حرکت ا ینرم به نیترمز قرار گرفت و ماش يرو اریاخت یب شیپا د،یکوچه که رس سر

گشتند و ضربان قلبش اوج  یو بزرگ زباله شد که چند گربه با ولع به دنبال غذا اطرافش م یسطل آهن خیم نگاهش
  گرفت!

  . دستت درد نکنه مادر.یش ریپ _

  .دیاو چرخ ينگاه تارش را از مقابل گرفت و سو _خواست. یبه زحمت از حنجره اش برم ایکه گو _مهناز يصدا
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  صبر بود! ياسوه  ییگو رزنیپ نیا

شکوه به درگاه خدا  یکالم یو کمرش خم شد اما حت افتی یصورتش فزون يو شکن ها نیکه پرهام رفت، چ يروز از
  بود! ينکرد و تنها شکر بر زبانش جار

  مادر؟! _

  و سمت او برگشت. دیرفته بود را پس کش رهیکه دستش سمت دستگ مهناز

به  يندیدر خود فرو رفته بود و در رکود ناخوشا يزکردن زن جوان مانده که به شکل درد آوردر انتظار زبان با روزها
  برد. یسر م

  !؟یش یآروم م يچطور _

  .دیجانان کش ي دهیرنگ پر يگونه  يبرد و رو شیانحنا گرفتند و دستش را پ يقدر رزنیخشک پ يها لب

  .ستیحکمت ن یب يکار اون باال سر چیکه ه کنه. مطمئن باش یدلت رو به خدا بسپار، خودش آرومت م _

  دست مهناز سپرد. يآب دهانش را فرو داد و دلش را به گرما جانان

  !ره؟یهست که تنها کسم رو بگ نیحکمت خدا ا _

  دست سرد او گذاشت. يآورد و رو نیدستش را پائ مهناز

  را از خاطر برده بود! ستنیزن چگونه ز نیا

  .میگ یو نعوذباهللا کفر م میاری یکم م عیسر یبتیهست که تو هر مص نیبه خاطر هم میستیما از اسرار خدا آگاه ن _

  آکنده از اندوه لب جنباند. یجانان را فشرد و با قلب دست

  !می. فقط امانت دارمیستین ایدن نیتو ا زیچ چیدخترم، ما بنده ها صاحب ه _

. خدا به اون می. دعا بخونمیکن راتیبهتر خ هیگالو  هیگر يخودش گرفت. به جا صیداد و خودش هم به تشخ خودش
  که از ما پنهونه، عالم هست. يزیچ

  سر مرتب کرد. ياش را رو یچادر مشک د،یچرخ یکه سمت در م نیا نیح رزنیرا برهم فشرد و پ شیلب ها جانان
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  .یحواست باشه که تو امتحان خدا رفوزه نش _

  !ستیز یدر آن م نیرید يکه روزگار دیدو يخانه ا یرفت و چشم جانان پ مهناز

از  دیقلبش بکاهد سپس با ترد يغم رو ینیاز سنگ يتا بر خود مسلط شود و قدر دیو کوتاه کش قینفس عم چند
  خارج شد.  نیماش

شتافت که بعد از  يخانه ا يسو دیپر ترد یبا مکث شیکرد و قدم ها شیگلو یاز بغض راه یحجم بزرگ ارید نیا يهوا
  او را به خود فراخواند! ،يسال ها دور

سهل  شیبرا يرفتن را قدر شیهم پ نیشان در کوچه نبودند و هم یمیمحله طبق آداب قد يسرد بود و زن ها هوا
  نمود.

 نیتر اهیو س نیبا تلخ تر ثاقیم دیتجد يشود برا ينوشت که رساندن مهناز بهانه ا يرا طور رشیخدا تقد دیشا
  عمرش! ياطره خ

 دهیدر پر يزد، رو به رو یکه ضربان قلبش در گلو م یو در حال مودیکوچک و آهسته پ ییکوچه را با گام ها طول
  !ستادیباز خانه ا مهیرنگ و  ن

  ... گوش کن...ستیحالش خوش ن زیرضا تو رو خدا ولم کن... رضا عز _ »

جگرخراش  يضجه ها يکه صدا _کوچه نیاز ساکن يدر را گشود و او را مقابل چشم عده ا یرحم یجوان با ب مرد
  پرت کرد و نعره اش همه را از جا پراند. رونیاز خانه به ب _بود. دهیکش رونیآن ها را به ب ماه،یپر

جا  نی. ایرفت یچند وقت م نیبرو که ا ی. همون گورستونيکنم اگه به سرت بزنه که برگرد یات م کهیت که،یت _
  ...يرو ندار یکس گهید

  زل زد. ماهیپر یباران يبه چشم ها یاز هر حس یته ییرفت و با چشم ها لیتحل شیصدا

از  یکه انتظار پاک دمیفهم یم دی. بایگرده. تو هم از تبار مادرت هست یبه اصلش برم یگن که هر آدم یراست م _
  «خوره. یداشت. حالم ازت بهم م دیمرداب نبا

  گذاشت تا نلرزند. شیلب ها يرا رو شیسماجت به خرج داد و دست ها بغضش
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 یب یقلب يجنجال آن ها دچار حمله  انیم رزنی. پندیبار مادربزرگش را بب نیآخر يمهلت نداد که برا یحت رضا
سرعت وارد زد به  یبره در محله پرسه م نیدر کم یهم که آن روزها چون گرگ نایشد و در دم جان داد. م يسابقه ا

 شهیهم ماهیکه پر _شیمادرانه ها يو به بهانه  تگرف یجیفداکار دست دخترك را در عالم گ يعمل شد و چون مادر
  او را با خود برد! _در حسرت آن بود.

اش بود، هر دو دستش را  نهیکه در حال شکافتن س یو با قلب دیخز رونیچشم جانان به ب ياز گوشه  یاشک قطره
  برد و در را هل داد. شیپ

  لرزانش رو به جلو حرکت کردند. يو قدم ها دیخاطرات در گوشش دم کیدور و نزد يباز شدن در، نوا با

  آن پهن شده بود. يوارهایاز جنس سرما بر تن د یبرد و پوشش یبه سر م قیعم یدر خواب ییگو باغ

  بود! اتیشد، سوگ ح یحس م نیمدخل چرک نیکه در ا يزیچ تنها

سمت  اطیدرخت ها با احت انیآگاه نبود و از م نشیو منحوس گرفت که از سرنوشت ساکن یاز ساختمان سنگ مچش
  پشت خانه رفت. يپله ها

  صبر کن! یا، عل _

  شد! داریکه قامت دو نوجوان از پشت ساختمان پد دینکش ینگاه او را در اطراف گرداند و طول ،يبلند پسرانه ا يصدا

  شدند. یم کیخبر از او نزد یکه ب ستیچشمش را پاك کرد و با دقت به آن ها نگر ریبه سرعت ز جانان

  ...یضبط صدا ن يبرا یخوب يمن که بهت گفتم جا _

  !ستادندیحضور جانان شدند و ناگهان از حرکت ا يدو متوجه  هر

  زد. یاز سر دل تنگ یآن ها دوران داد و لبخند کوچک ينگاهش را رو جانان

  مخمل؟! ،یسالم کن ینگرفت ادیهنو  _

  کوتاه زبان باز کرد. یو بعد از مکث دیجانان چرخ يو تعجب رو ياز پسرها با کنجکاو یکی نگاه

  !ن؟یهست یشما ک _
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  آن ها برداشت. يسو یاراده قدم یب جانان

  ورود داد؟! يممد تپل، صاب خونه بهت اجازه  _

  سمت جانان شتافت. يلبش باال رفت و به تند يگوشه زن به محمد نگاه کرد که  يمتعجب از لحن کوچه، بازار یعل

  سالم خاله! _

  مقابل نگاه کرد و لبخندش عمق گرفت. يبه جوان خوش قد و باال جانان

  ؟ی. خوبیسالمت باش _

  ها! يدیقد کش یحساب

  .دیو خند دیبا خجالت دست پشت سرش کش _که پشت لبش تازه سبز شده بود. _محمد

  رفتم باشگاه که الغر بشم. گهید _

  عبور داد. _بود. گرشیکه در دست د _ینگاهش را از گوش جانان

  . درس هات در چه حاله؟کالیبار _

  نفر دوم شدم. ادیخوبه. امسال تو المپ _

  سر تکان داد. يبا خرسند جانان

  پسر. پدر و مادرت خوب هستن؟ نیآفر _

  ناخودآگاه دهان گشود. یانداخت که عل ریمحمد درهم رفت و سرش را ز ي چهره

  مامانشه. شیپدرش زن گرفت، رفت. محمد پ _

  .دیکرد و جانان لب گز یعل يحواله  ينگاه تند محمد

  !؟يپس مرد خونه شد _

  به غبغب انداخت. يسخت شده نگاه کدرش را به جانان دوخت و باد يبا چهره ا محمد
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  اون مجبور نباشه تو سرما کار کنه. گهیبرم که دخوام سر کار  یمن مواظب مامانم هستم. م _

  نگاه کرد. یمحمد را گرفت به عل يکه شماره  نیرا ستود و بعد از ا شیعزت نفس جوان کوچک رو به رو جانان

  .ستیخوندن او نامه ن يبرا یخوب يباره، جا یغربت م وارشیکه از در و د ییگه. جا یدوستت راست م _

و  یرنگ يداد و از قلب ها یدر دست تکان م یبا حواس پرت یاشاره کرد که عل يابرو به کاغذ يبا گوشه  جانان
  همسن و سال خودشان است! یکه نوشته شده بود، مشخص بود که مخاطبش دخترک یکلمات درشت

  پله ها رفت. يرفتند، جانان سو رونیو محمد از خانه ب یکه عل نیاز ا بعد

  و تازه نبود! بیعج شیبرا

  !دندید یتر م یشهر را رنگ يآن سو يبود که چراغ ها ییمردها یاکبر تکرار هرزه گ ي صهق

  را خوب  به خاطر داشت. اهیگ نیمانده بود. داستان ا یبرگ و بار باق یب يتنها شاخه ا سیتم از

عد از ازدواج به ب _اهل سفر بود. یحساب یکه در جوان _پدر بزرگش يکرده بود که روز فیتعر شیبرا یدر کودک مولود
  مستمند شدند. يخانواده ا يگشتند که متوجه  یکشور م ریمناطق سردس ياز روستاها یکیهمراه او در 

 ينگه دار ییکه توانا ابدی یو درم ندینش یمرد خانه م يدرد و دل ها يبود به پا یبزرگ که انسان اهل دل پدر
آن ها به وقوع  يدر روستا شیبود که سال پ بیمه يکه پسر هم از بازمانده گان زلزله ا نیپسرش را ندارد ولو ا

  .وستیپ

و  ندیبرگز یهستند، رجب را به سرپرست یدهد که اگر راض یم شنهادیبه آن ها پ یکمک مال يبزرگ بعد از قدر پدر
  او رجب را به روستا ببرد. ای ندیایاجازه را دارند که به شهر ب نیبودند ا دارشیآن ها هم هر زمان خواهان د

از پدربزرگ  یقدردان يبرا یدست که متاع یپدربزرگ شد و آن مرد ته يشد که رجب پسر خوانده  نیچن نیا
  بود به او داد. دهیتنومند را پوش یخانه اش بود و دور تا دور درخت يکه در باغچه  یاهینداشت تنها گ

  گذاشت. رونیمتروکه ب يرا از خانه  شیو پا دیدرنگ چرخ یو ب دیپرسوز کش یآه جانان

  بود که دور انداخته بود. يدیمد ينخ نما شده اش را مدت ها يگذشته  او

××××  
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  شد. ادهیعقب برداشت و پ یسبز رنگ را از صندل يو پرونده  دیچرخ

کرد تا در صورت امکان از آن که مهناز را به خانه اش رساند، هنگام بازگشت، رضا با او تماس گرفت و درخواست  پس
  .اوردیرا از اتاق کار پرهام بردارد و نزد او ب _بزرگ شرکت بود. ياز پروژه ها یکیکه متعلق به  _پرونده را نیا

  پشت سر گذاشت. ینسبتأ کوتاه، پله ها را به آهستگ یمسافت یمجتمع گذشت و بعد از ط يورود از

 ینم ریدر حال نابسامان او تأث يذره ا یبود حت انیدر جر نگیبول يکه در فروشگاه ها و سالن ها یو نشاط شور
  گذاشت.

  توانست که از آن برهد. یخواست و نه م یخورد و نه م یاز غم غوطه م يدردآور يهفته ها بود که در هاله  او

 یاز سالن انداخت که قرار بود، طراح یدرنگ کرد و نگاه به بخش ياز آن که سمت اتاق رضا گام بردارد، لحظه ا شیپ
  فرصت نکرد که مدل ساده اش را ارائه دهد. یدر آن جا را انجام دهد اما حت یمحل استراحت

گرفت و  _گذاشته بودند. گرید کیبا  یکوچک يمسابقه  ایکه گو _جوان يو نگاه از پسرها دیاز عمق جان کش یآه
  باز بود. مهین شیپ يرفت که در آن چون دفعه  تیریسمت اتاق مد

  نفس آسودن کنار پرهام را نمود! کی يهوا گرفت و بهانه  یب دلش

  تو قتل پرهام دست داره! بیده، شک یکردم که نشون م دایمدرك پ يسر هیچند روز دست نگه دار. من  مانیپ _

در  شیبلند سقوط کرد و چشم ها یاز ارتفاع ییرفته بود در هوا ماند و قلبش گو شیدر زدن پ يجانان که برا دست
  دم گشاد شدند.

  بود؟! دهیشن درست

  را کشته بودند؟! پرهامش

  شد؟! یدوست رضا محسوب م نیتر یمینه چندان دور صم يبود که روزگار یهمان مانی... پمانیپ

  گذشت؟! یچه م رامونشیپ
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  را قانع کند. مانیکرد تا پ یسع يشتریبا اصرار ب رضا

  کنم. یگرفتم. دارم روش کار م یپنهون نایاز لب تاپ م شبیشده هست که د يرمزگذار لیو فااطالعات ت يسر هی _

که به جوش و خروش افتاده بود،  یقلب پرتپشش گذاشت و با درون يمکث کرد و جانان دستش را رو يقدر رضا
  متوقف شد. شیشد و سرجا مانیرفت اما در لحظه پش شیپ یقدم

  زد! یگدار به آب م یب دینبا

 یپ ییخود به تنها دیداشتند پس با ینگاه م یمخف يبه نحو زیپس ن نیآن چه را که تا کنون از او پنهان کردند ز هر
  بود! انیبرد که پشت پرده در جر یم یبه مسائل

  !؟يا، اومد _

  باال رفت.مشکوك او  ياو را به خود آورد و نگاهش تا چشم ها _در ظاهر شد. يکه در آستانه  _متعجب رضا يصدا

  نشسته بود. شیسر راه گلو یرا پس بزند که با وقت نشناس یصاف کرد تا بغض یرا به نرم شیگلو

  سالم. _

  و سر تکان داد. دیبه صورت اصالح نشده اش کش یدست رضا

  بود؟! دهیرا نشن شیجانان حرف ها یعنی

  .امی یمن االن م ن،یبش _

  سمت کافه رفت. شیاز پ رتریدرگ یحرف از کنارش عبور کرد و رضا با ذهن یب جانان

که پرده اش  _به پنجره ینگاه میکه ناگهان در ذهنش جان گرفت، ن يو با فکر ستادیاتاق از حرکت ا انیم جانان
  رفت. زیباز اتاق انداخت و به سرعت سمت م مهیو در ن _شده بود. دهیکش

لب تاپ رضا  يها لیفا ستیدانست، چ یکه خود نم يزیچ ين گذاشت و به جست و جوتلف يپرونده را رو دستپاچه
  کرد نییرا باال و پا
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خود را کنار بکشد،  يدیرفت تا با ناام یکه م يو لحظه ا افتین يریچشم گ زیچه در برنامه ها کند و کاو کرد، چ هر
  _احمد _آشنا نظرش را جلب کرد ینام

اش  یدست فیرا که به همراه داشت از ک یلرزان فلش ییار از نظر گذراند و با دست هاب نیچندم ياتاق را برا يورود
  خارج نمود و با استرس به لب تاپ وصل نمود.

را کامل  لیماند تا فا رینفس گ يکه عرق به جانش نشانده بود در انتظار یو اضطراب دیکوب یامان م یکه ب یقلب با
  کند. افتیدر

منتقل شد و او به سرعت از برنامه خارج شد و فلش را از لب تاپ  تیبا موفق لیکه فا دیاش کش یشانیبه پ یدست
  .دیچیرضا در اتاق پ يخارج نمود که همان لحظه صدا

  سرد شده! یلیهوا خ _

انگشت  انیسر خورد و همان طور که به ورود رضا چشم دوخته بود، فلش را م زیم ياز رو یجانان به آهستگ دست
  در مشت گرفت. چرخاند و شیها

  با دو ماگ بزرگ قهوه وارد اتاق شد و سرش را باال برد. رضا

  چسب... یهوا م نیتو ا _

  خود خشک شد. يزن حرف در دهانش ماند و سر جا ي دهیصورت رنگ پر دنید با

  نبود که هنگام خروج از اتاق در کشو را ببندد! حواسش

  را دور زد و سمت رضا قدم برداشت. زیسد، مکرد، خونسرد به نظر بر یکه تالش م یدر حال جانان

  ممنونم. _

  از ماگ ها را به او سپرد. یکیشد و  دهیاز لب تاپ روشن تا جانان کش ینگاه رضا به نرم خط

  چه خبر؟ _

  رنگ نشست. یعناب يمبل تک نفره  ينمود و جانان رو میتنظ زیبلندش را سمت م يقدم ها رضا
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  .يگشتم که زنگ زد یمهناز جون رو رسوندم. داشتم برم _

مرتب است، نفسش را کوتاه از  زیهمه چ افتیکه در یلوازم کشو را از نظر گذراند و زمان یبه طور نامحسوس رضا
  داد! رونیب نهیس

  شه. یبراش سخت م ییموند. تنها یم شتریکاش ب _

  لرزانش را دور ماگ محکم کرد. يسر داد و پنجه ها پالتواش بیفلش را به دور از چشم رضا در ج جانان

  .یینباشه تنها زتیعز یوقت یتو جمع هم که باش _

  قهوه اش بود. ي رهینگاهش را به او داد که خ رضا

  ... جانان!يپر _

  نگاه پرآبش را به رضا دوخت. جانان

  آرام بود؟! نیچن نیرا کشته بودند و او ا پرهام

  او شتافت. يدرنگ سو یرضا را منقلب کرد و ب ماه،یپر سیخ نگاه

  .ستادیگذاشت و مقابلش ا يا شهیکوچک ش زیم يماگ را رو جانان

  گفت؟ یخواست من رو عقد کنه بهم چ یم یوقت یدون یم _

  .دیلرز ماهیپر يرا تنگ کرد و چانه  شیچشم ها رضا

  نه اما... ای یشته باشدوستم دا یتون یدونم م ی. نمستادمیقلبت وا يدونم کجا یگفت نم _

  بلندش فرو برد. يهم فشرد و رضا کالفه دست در موها يرا رو شیها لب

  کنم. یخودم م ي فتهیاما من اون قدر دوستت خواهم داشت که تو رو ش _

  .دندیخز شیگونه ها يرو یبه نرم شیشکست و اشک ها ماهیپر بغض

  اش شدم. وونهیام شد، د یمرد زندگ ایتموم نامرد ونیکه م يدونست از لحظه ا ینم _
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  زد. يلبخند پر درد ماهیاش ماند و پر یباران يبه چشم ها رهیخ رضا

  بدون اون چه کنم؟! یگ وونهیبه نظرت با د _

  را برهم فشرد که جانان امان نداد. شیپلک ها یعصب رضا

  گفت؟! یبهت چ _

  جست و جوگر جانان زل زد. يجا خورد و متعجب به چشم ها رضا

  خواست؟! یزن بعد از هفته ها که سرانجام از شک نبود همسرش درآمد از او چه م نیا

  دونست که قرار تصادف کنه! یانگار م _

  .ستیاش نگر رهیت يبه رضا داد و جانان با دقت به چشم ها یجانان تکان سخت يا هیکنا ي جمله

  !دیمایآن را بپ ییبه تنها دیدارد و با شیدر پ يکه راه دشوار افتیلحظه در نیهم در

  

  

  زدهمیس فصل

  

  

  نباشد اما... یباورکردن تیبرا دیشا

  تازه آغاز نمودم! يا وهیرا به ش ستنیاز تو ز پس

  کند! میهوا ییقلبت را هوا یهست ينجوا کنم تا خدا التیدر گوش خ بگذار

  کنم! یم یو تا صبح با تو زندگ زمیخ یباره از خواب برم کیشب ها به  من

  کنم! یرا اتو م تیدهم و لباس ها یدم م يچا تیابر
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  ...من

  کنم. یماه پنهان م اریاز نگاه هوش النهیرا بخ نتیریش يبندم و بوسه ها یم نیتو آذ يرا با رنگ لبخندها میها شب

  کند. یم فیتو رد يرا نوازش دست ها شیبخوانم که ابتدا و انتها يشعر تیبرا بگذار

  من... مرد

  ...يشد تیو حما یکه همانند نامت سنبل پاک پرهامم

  ات شتافته ام! يعامل نابود يسو یخال ییزده است... من با دست ها میباورها ي شهیبه ر شهیکه سوگ تو ت اکنون

  به کام بکشد. زیمرگ من را ن بگذار

  اند بستانم! ختهیرا که از تو ر یملحدان طماع را برمال کنم و خون ي لهیاگر ح ستین یباک

  نشان خواهم داد. ایعدالت را به دن قتیپوشانم و حق یبر تن م سیتم يخود جامه  من،

  .دیدرخش شیدر چشم ها یلبش باال رفت و برق ي گوشه

قتل احمد و پرهام  انیم بیبزرگ از جنس شک یکه ارتباط افتیمشکوك را مطالعه کرد و در لیکه آن فا يلحظه ا از
  وجود دارد؛ بند، بند وجودش در حال از هم گسستن بود!

رذالت خود کرده اند تنها به جرم  ياش را طعمه  یگناه زندگ یباور دشوار بود که پرهامش، مرد ب نیهضم ا شیبرا
  !یعاشق

  درنگ پاسخ داد. یگرفت و ب ابانیکه زنگ خورد، چشم از خ تلفنش

  !؟ییکجا يپر _

  برد. شیپ یقیرضا، او را به دقا يل زده هو يصدا

مناسب از غفلت رضا استفاده کرد و اسلحه  یماهور به اتاقش رفت و در فرصت يلباس برا دیخر يکه به بهانه  یزمان
  ربود. _بود. دهید زشیم يکه روز قبل در کشو _را

  حسرت مونده بود. یلیتو دل پرهامم خ _
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  بود. دنیدر حال دو ایزد. گو ینفس، نفس م رضا

  نکن. يکار احمقانه ا _

  

  زد و وارد اتوبان شد. يشخندین

  پدر و مادر بود... یداد که ب يگوش کن تا بهت بگم. اول دل به دختر _

  کشمت. یخودم م ،یخورم اگه دست از پا خطا کن یقسم م زیبه روح عز يپر _

 یباهاش حرف م يکه دار ینی. انیفن کردهمراه پرهام د شیپ يمرد. جانان هم که چند هفته  شیچند سال پ يپر _
  متحرکه... يمرده  هی یزن

  !يپر _

  رضا گوشش را به درد آورد اما ادامه داد. ي نعره

 رونیو از خونه ب ياومدنم، سنگ زد ایکه من رو به جرم نامشروع به دن ییدونه اما تو بدون. تو یکس نم چیرضل ه _
  !یانداخت

  فرو رفت. بیغر یدر سکوت زیقطع شد که همه چ ایمرد جوان گو نفس

که سال ها در دل  یانداخت و راض ماهینگاه را به پر نیکه رضا آخر يداشتند. لحظه ا ادیروز را هر دو خوب به  آن
  و معصوم دخترك تف کرد. سیرحمانه در صورت خ ینگاه داشته بود را ب

 نیرفت که ا یبود و هر وقت م گهیمرد د هیعاشق  یو جوونکرد ت یکرد که فکر م یزندگ یعمر با زن هیپرهامم  _
  کردم. یم تشیاساس از ذهنش پاك بشه، من با ترس هام تقو یتوهم ب

  چه مرگته؟! ی. لعنتمیباهم صحبت کن ایب يپر _

  پر درد رضا باال رفت اما جانان دست برنداشت. ي عربده
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عشق از  ریتعب هیاز جونم دوستت داشتم و بق شتریکه ب یی... تويمرد من شد يترس تو چشم ها ي هیتو... تو سا _
  نگاه من کردن!

  رضا به عجز نشست. لحن

  دم. یتو رو به جان ماهورت قسم م _

  را لرزاند. شیکرد و بغض صدا تیاطراف تهران هدا يها ابانیرا سمت ب نیماش

  !یکن يو پدر یداره که پدر نباش يچه درد یحاال مونده تا بفهم _

  با بهت نامش را خواند و جانان نجوا کرد. رضا

 نیآدم ا نیگناه تر یکه ب رمیرو بگ یدونم که پرهامم رو کشتن. اومدم انتقام خون کس ی. مدمیرو شن زیهمه چ _
  سپرم. حواس تون بهش باشه. ی. ماهور رو بهتون مامی ینم رونیجا سالم ب نیدونم که از ا یقصه بود. م

  از سوله متوقف کرد. یکم يرا به فاصله  نیوش خراش رضا قطع و ماشگ يادهایفر يرا رو تلفن

  او بود! بیپر فراز و نش یزندگ يخط دردها انیجا پا نیا

 ی. او آمده بود تا دست سرنوشت را از سر زندگسدیبنو يدرد شیقصد نداشت که به سرنوشت اجازه بدهد، برا گرید
  شان کوتاه کند!

  گذاشت. رونیب نیپا از ماش دیترد ياش پنهان نمود و بدون ذره ا یدست فیرا از داشبورد خارج کرد و در ک اسلحه

  باختن نمانده بود! يبرا يزیچ گرید ینداشت وقت یترس

  من تنگ شد. يباالخره دلت برا _

را در خود  بیفربه شک باز سوله شتافت که اندام درشت و مهیدر ن يو نگاه جانان سو دیچیمرد در فضا پ ي قهقهه
  داده بود. يجا

  وقت هست که دل تنگت هستم. یلیخ _

  او گرداند. يشکم برآمده  يزد و جانان با تنفر نگاهش را رو یلبخند زشت بیشک
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  حرف باهات دارم... یکه کل ای... بزمیعز ایب _

  کرد. تیرا سمت او هدا شیفشرد و قدم ها شیپنجه ها انیرا م فیک جانان

  بست! یم شهیهم يمرد را برا نیپر از کثافت ا یزندگ يپرونده  امروز

  !؟يووردیپسرم رو با خودت ن _

  مکث کرد. يا لحظه

  گفتم که پسرم رو بهم پس بده اما... کهیچند بار به اون مرت _

  صورت او گرداند. يرو ینگاهش را با دل تنگ بیو شک ستادیا شیرو به رو جانان

  گردونم. یخودم برم شیهم پسرم رو پهم تو و  ست،یحاال که ن _

اسلحه را از  عیسر یاما بر خود مسلط شد و در حرکت اوردیکفتار صفت باال ب رمردیپ يخواست رو یدلش م جانان
  گذاشت. بیشک ي قهیشق يخارج نمود و رو فیک

  .شیکثافت از ما گرفت يچون تو ستیاون ن _

  مکث به خود آمد. هیکه جا خورده بود بعد از چند ثان بیشک

  !يعوض شد _

  پس زد. یبه تمسخر نگاهش کرد و بغضش را به سخت جانان

  ترسم؟! یهنوز هم ازت م يفکر کرد _

  گرفت. شیاس رندانه در پ وهیرا باال برد و ش شیدست ها بیشک

  !؟یپدر پسرت رو بکش يخوا یکه پسر خودمه. م دمیسن و سال ماهور رو بهم گفت، فهم نایم یوقت _

  : کثافت خفه...دیکش ادیمملو از غصه فر یبا قلب جانان
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سرش گره  يباال اهیبه سقف س یباز شدند و نگاهش با گنگ یبه آرام شیچشم ها د،یچیکه در سرش پ يحس درد با
  خورد!

  جا کجا بود؟! نیا

را به خاطر آورد و آه از نهادش  زیچرخاند که در لحظه همه چ يگریرا تنگ کرد و سرش را سمت د شیها چشم
  برخواست.

  شد! نیرفت و نقش زم یاهیس شیو چشم ها دیچیبه ناگه در سرش پ يبود که درد بیجدل با شک درحال

  رفت، برخواست. یم جیکه سرش گ یسرد فشرد و در حال نیرا بر زم شیها دست

شده بود  هیبه سقف تعب کیاز دسترس و نزدبود که دور  یکوچک يو سرد، پنجره  کیتار يدخمه  نیا ییروشنا تنها
  کرد که هنگام غروب است! یرا به زن جوان منتقل م نیو حس ا

جانش را  یرفت و با رخوت مشت ب _گاوصندوق بود. يکه بسان درها _و قطور ینااستوار سمت در آهن ییقدم ها با
  .دیبر آن کوب

  !نیاریب رونیجا ب نیمن... من رو از ا _

  پاسخش را نداد. یکس یاش محکم تر بود ول يبعد مشت

  .دیو با بغض دور خود چرخ دیو درمانده خود را عقب کش خسته

  خورد! یبه چشم نم _که در آن حبس شده بود. _در اتاق نسبتأ بزرگ يزیچ چیه

  !رد؟ینشد تا انتقام مرگ همسرش را بگ موفق

  !اورندیبر سر فرزند دلبندش ب ییقوم ظالم بال نیا نکند

  .دیوار با مشت و لگد به آن کوب وانهیدر حمله ور شد و د يباره سو کیماهور به  يادآوری اب
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  نامرد ترسو... در رو باز کن... _

باز شد  رونیآمدند که ناگهان رو به ب یدردناکش هم چنان بر تن سرد در فرود م ياما دست ها دیرا بر شیصدا بغض
  در ظاهر شدند. يآن سوبه همراه دو مرد مسلح بلند قامت  نایو م

  !زم؟یچته دختر عز _

  بر لب راند. ییبایلبخند ناز نایبه عقب برداشت و م یقدم جانان

  چه قدر دل تنگت بودم. یدون ینم _

  به او انداخت. ییاخم کرد و نگاه سر تا پا جانان

  !یکه بابابزرگم روت گذاشت رو نداشت یاسم اقتیل _

  را باال برد. شیو جانان پر خروش تر از قبل صدا دیچهره درهم کش نایم

  ...يارزش تف انداختن تو صورتت هم ندار یحت _

که جانان چند قدم به عقب پرت شد اما به  دیاو کوب يدستش را به شانه  ياو شتافت و با قلدر يبا خشم سو نایم
  زحمت توانست تعادل خود را حفظ کند.

  داشت. دینبا يشتریانتظار ب ،يامل بزرگ شد رزنیپ هی شیکه پ ییاز تو _

  .ستادیاو ا ي نهیبه س نهیزد و با بغض چند قدم پس رفته را جبران کرد و س يپوزخند

  کنن؟! بیمثل شک ییکش کفتارها شیمثل تو، دخترشون رو پ دیهمه با یعنی _

  .دیبه او کرد و جانان با نفرت چهره درهم کش يزیآم دینگاه تهد نایم

از همون هم خواب  یکیو تنها دخترت رو هم تو بغل  يشد دیکه از راه رس یتو که بستر گرم کن هر کور و کچل _
  !يهات سر داد

  تو دامنم... یگناه انداخت یب يبچه  هیزد: تو که مثل خودم  ادیهم فشرد و ناگهان فر يرا رو شیبا بغض لب ها جانان

  سرت نبود؟! يننه بابا باال یوقت رهیتو رو بگ دومی یم یاحمق در حقت لطف کردم. آخه ک _
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  سر داد. يبلند و ناباورانه ا يخنده  جانان

  هست... اگه پرهام... یدونم پدرم ک ینم یکه من حت یدون ی... ميام رو تباه کرد ندهیکه آ یدون یپس م _

  احمق... هیاون مرد فقط  _

 _نایاو به م دنیقبل از رس _تنومند خود را ياز مردها یکیاراده سمت او حمله کرد که  یو ب دیکش ریجانان ت قلب
  .دیو با مشت به صورتش کوب دیکش شیپ

  رفت. رونیو از اتاق ب دیبا تأسف چرخ نایشد و م نیبا درد نقش زم جانان

  !اوردیدختر را سر عقل ب نیتوانست ا ینم او

  و با بغض به در بسته شده نگاه کرد. دیخود را باال کش یکم جانان

  نبرده بود! ییبو يمادر يزن از عاطفه  نیا

××××  

  

  کرد. دیاز خود تول یخشک يو صدا دیلنگه چرخ يرو یبه نرم در

 نیزم يباره صاف نشست و خودش را رو کیرا در آغوش گرفته و سر بر آن ها گذاشته بود به  شیکه زانوها جانان
 کیبار يداشتند به روزنه  انیتنها در گلو جر شیکه نفس ها یدر خود جمع شد و در حال واریو کنج د دیکش يقدر

  .دیبطل ياریماند و در دل خدا را به  رهیخ دیکه به داخل خز یروشن

پهن شده بود در آستانه  نیزم يکه رو يدراز ي هیتا صاحب سا دیطول کش یبه قدر سال شیکوتاه برا ي هیثان چند
  ببرد! بزرگ فرو یشد و زن را به بهت داریدر پد ي

بست و همان طور که  اطیدر را با احت _طیشرا یابیارز يبرا _کوتاه ینگاه درنده اش را به او دوخت و بعد از مکث مرد
 شیاز زانوها یکیاو شتافت و مقابلش  يشتاب زده سو يبلند و قدر ییگشت با قدم ها یم دهیزن ترس ينگاهش رو

  زد. نیرا به زم

  !؟یکن یم کاریجا چ نیتو... تو ا _
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و عوامل خراب کارش را به طور موقت پس زد و انگشت  بیکرد اما نفرتش از شک انینگاه رضا خشم و تنفر طغ در
کبودش  يگرفت و نگاه به گونه  شیپنجه ها انیم _تابانده بود. شیکه دور زانوها _و سرد جانان را فیظر يها

  دوخت.

  کرد؟! یغلط نیهمچ یک _

 يگرگ ها يگله  انیآشنا م کیکه حضور  نیمکان را نداشت کما ا نیو ا طیشرا نیاو در ا دنیکه انتظار د جانان
  و با بغض نامش را نجوا کرد. دیبود، چانه اش لرز زین یقوت قلب شیگرسنه برا

  رضا... _

برمت. فقط  یم رونیجا ب نینپرس. از ا یچیه ،يفروخورده زمزمه کرد: پر یفشرد و با خشم یدستش را به نرم رضا
  دست نزن. يکن و سرخود به کار نانیبهم اطم

نه چندان  یاو گرداند و جانان بعد از مکث سیخ يحصول اثرات گفته اش، نگاه مطمئنش را در چشم ها يبرا رضا
  اعالم موافقت سر تکان داد. يبرا یطوالن

  ماهور... _

  را حساس نکند. ینرود و کس رونیب شیگفت تا صدا یسخن م اطیجوان با احت مرد

  .میانتقال داد یامن يحالش خوبه. همه رو جا _

  .رمیو با درد نجوا کرد: نتونستم انتقام پرهام رو بگ ختیجانان فرو ر ياز دو طرف چشم ها اشک

  .دیاش درخش یطوفان ياز خشم در چشم ها یرضا منقبض شد و برق فک

  !ردیشده را بگ ختهیر ياز خون ها یلیآمده بود که انتقام خ او

  کرد! اریبلند باز شد و هر دو را هوش ییدر با صدا 

رضا درهم گره خوردند و به سرعت خود را پس  يو ابروها دیو نگاهش به سرعت سمت در دو دیجانان به خود لرز 
  و قامت راست کرد! دیکش

  به آن ها دوخت. _خورد. یدر آن به چشم م ياز کنجکاو يکه رد _پا به داخل اتاق گذاشت و نگاهش را بیشک
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اش است، منتظر  یشگیهم يمقابل از محافظه کار ریکه حس مشکوك بودن کفتار پ نیخود را نباخت و به ظن ا رضا
  به او چشم دوخت.

  چطوره؟ _

قلب رضا را  _در خود جمع شده بود. واریپناه کنج د یب يکه از ترس چون پرنده ا _به جانان بیشک ي حانهیوق نگاه
  .رندیرا نشانه نگ بیفک نافرم شک اریاخت یرا مشت کرد تا ب شیانداخت و دست ها به تکاپو

جنس  یباهاش سر فتاح و دارو دسته اش رو گرم کرد تا بتون یشه تو مهمون یفردا شب م ،یروش کار کن یاگه بتون _
  .یها رو جا به جا کن

شد، ترس جانان  یخارج م بیکه از دهان شک ياز کف ندهد و با هر کلمه ا اریتا اخت دییهم سا يدندان رو رضا
  .افتی یم یفزون

  کرد. انینما یو شکسته اش را به خوب اهیس يکه زد، دندان ها یسمت او برداشت و پوزخند زشت یقدم بیشک

  !ارمی یبه سرت م یفردا چ نیبب ،يومدیبا من راه ن _

  اش دوخت! دهیدر يبه سرعت نگاه وحشت زده اش را باال برد و به چشم ها جانان

  !؟يدوره افتاد یچرا دستت گرفت یستیتو که استفاده از اون ماسماسک رو بلد ن _

  با تنفر زبان در دهان چرخاند. یرغم ترسش ول یعل ماهیپر

  هم کفاره... دنیمثل تو رو د یلجن _

  شد و به زحمت لحن تندش را کنترل کرد. بیشک دیآمد و مانع د شیپ یطاقت از کف داد و قدم رضا

  .میحرف بزن دیبا میبر _

جانان کرد و هر دو از اتاق  يحواله  یبخش نانیآخر نگاه اطم يافتاد و رضا لحظه  شیو پ رفتیبا اکراه پذ بیشک
  خارج شدند.

  بگو تا برات رامش کنه. نایبه م ومدیچموشه. اگه راه ن یلیزن خ نیا _
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بودند، گذشت و  دهیمبل لم يکه با وقاحت رو يکرد و از کنار زن و مرد بیشک يحواله  یبناکاز پشت نگاه غض رضا
  شدند. يگریوارد اتاق د

  ؟یرو تموم کن ماهیکار پر يخوا یتو م _

نامناسب وسط اتاق  یکه با سر و وضع ستینگر نایبود، نگاهش را باال کشاند و به م نییهمان طور که سرش پا رضا
  !دیبلع یداشت مرد جوان را م ییبود و با نگاهش گو ستادهیا

برد نقشه تو اونا نفوذ  شیپ يبهم گفت که برا بیتعجب کردم اما شک یلیخ دمتیراستش اون روز که تو شرکت د _
  .يکرد

  قدم برداشت. بیشک يسو یبه نرم نایشلوار سر داد و م بیرا در ج شیپوزخند زد و دست ها رضا

  اش با خودت... هیفرداشب آماده اش کنن. بق يمن به بچه ها سپردم که برا _

  .دیکه رضا با انزجار نگاه دزد دیکش بیگردن شک يرو یرا به نرم شیها انگشت

  ش؟یاون ور بفرست يخوا یم _

  را با افتخار داد. نایبر لب راند و پاسخ م يلبخند چندش آور بیشک

  کنن. یکلکش رو م عیسر ادیخوره. اگه با اون ها هم راه ن یبه درد ما نم گهیددن. اون که  یبراش خوب پول م _

بود که خود فاتحه  يصبرانه منتظر لحظه ا یمشت کرد. ب بیرا در ج شیبدن رضا منقبض شد و دست ها يها عضله
  بخواند! ایموجودات پست را از دن نیا ي

  

××××  

  

و  ستادیکوتاه ا يتپه ا يباال ردیرفته بود تا از سوله فاصله بگ ادهیرا پ يادیبود و رضا که مسافت ز شیگرگ و م هوا
  نبود. يجنبنده ا چیاز ه ينگاه به دوردست ها دوخت که اثر
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به  يآزار یامروز در سوله ماندگار شد و تا حد امکان تالش نمود تا کس ينظارت بر برنامه ها يگذشته به بهانه  روز
  جانان نرساند.

  فرستاد. مانیپ يرا برا بیشک میمکان و تعداد نفرات ت تیخارج کرد و موقع نهیس را به شدت از نفسش

  شد! یتمام م امشب

مختلف  يتوانست به بهانه ها ینم یکس گریکردند و د یم افتیو زحمت شان را امشب در دنیسال ها دو ي جهینت
  جلودارش باشد!

که سمت  ستیاش نگر يدود يها شهیبا ش کریغول پ یمشک نیگرفت و به  دو ماش یرا از آسمان نارنج نگاهش
  درنگ راه آمده را بازگشت. یکردند و ب یسوله حرکت م

  جانان بود. تیکرد، امن یم یدگیبه آن رس دیکه با يزیبود و تنها چ دهیشیالزم را اند ریتداب ي همه

به حالت  رونیپوش ب اهیلح و سمس يروین يخود مستقر شده بودند و تعداد يکه همه در جاها دیبه سوله رس یوقت
  آماده باش درآمده بودند.

صورت  اطیتنها محض احت ریتداب نیو ا ستیاز محل انجام معامالت آن ها آگاه ن سیهمه مطمئن بودند که پل بأیتقر
  .رفتیپذ یم

سمت اتاق  ست،یمتوجه اش ن یکس دیکه د یبا اقتدار از کنارشان گذشت و نگاهش را در اطراف چرخاند و زمان رضا
  وارد شد. يجانان قدم برداشت و به تند

  کرد. یگرفته بود و به آن نگاه م شیدست ها انیرا م يپارچه ا یبا سردرگم جانان

  !؟يپر _

  شد. یم کیکه به او نزد ستیپر آبش را باال کشاند و به رضا نگر نگاه

  کنه... بایشوهرش خودش رو ز يفقط برا دیگفت آدم با یم زیعز _

  کشاند. نیاش را دگربار پائ رهیو جانان نگاه ت ستادیاتاق از حرکت ا انیت زده مبه رضا

  کردم. یخودم هم مراعات م يتو خونه  یمن حت یول _
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  سر خورد. شیاز کنار چشم ها یرا برهم فشرد و قطره اشک شیها لب

آوردن  هیچ نی: ادیباال برد و نال شیدست ها انیپارچه را م یشد و جانان با درمانده گ کیآزرده خاطر به او نزد رضا
  بهم دادن؟!

  .دندیدرهم تن شینگاه کرد و ابروها شیانگشت ها انیبه لباس کوتاه و قرمز رنگ م رضا

  کنم! یرو تنم نم نیکشم اما ا یاگه الزم باشه، خودم رو م _

  .ستیل گرپنهان کرد و از ته د شیدست ها انیپرت کرد و صورتش را م يخشم لباس را به گوشه ا با

و هق، هق دردناکش قلب مرد جوان  ستیکرده بود، گر قیکه روزگار قطره، قطره به جانش تزر ییها یتمام تلخ يبرا
  مچاله کرد. نهیرا در س

او را  یافتاد و وقت دیچرخاند که چشمش به نو کیبار يباز کرد و نگاه در راه رو يبا خشم برگشت و در را قدر رضا
  شود. کیبا سر اشاره کرد که نزد دیخود د يمتوجه 

او گام برداشت و رضا با سر به داخل  يسو اطیبا احت _به گروه وارد شده بود. یکه توسط حشمت ينفوذ يروین _دینو
  اشاره کرد.

  ذارم. یزنده ات نم اد،یب رونیاتاق ب نیاگه پاش از ا _

  ه گرفت.از اتاق فاصل یکم شناكیمتعجب و مستأصل سر تکان داد و اند دینو

  به او محول کرده بود! يگرید ي فهیوظ یحشمت

پر  ي هیگر يو صدا دندیلرز یوقفه م یب شیبه جانان انداخت که شانه ها يباالتنه اش را چرخاند و نگاه متأثر رضا
  بود. دهیچیسوزش در اتاق پ

  شان بود! يتمام دردها انیپا امشب

که ظلم بر آن ها روا داشتند و هم چنان با وقاحت مقابل  رندیبگ ییمانده بود تا حق شان را از پست فطرت ها کم
  دادند! یشان جوالن م
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  رفتند! یبرهنه از سر و کول شان باال م مهین يهم نشسته بودند و زن ها يمبل رو به رو يرو بیو شک فتاح

 ياریو رضا با هوش دندیشک یخط و نشان م گرید کی يآمد اما هر دو با چشم برا یبه ظاهر خوب م زیچه همه چ گر
  از چشمش دور نماند. يزینظر گرفته بود تا چ ریرا ز زیهمه چ

  دو چندان بودند! یبه دنبال منفعت انیم نیکردند و در ا یبه خود رحم نم یجماعت کفتار حت نیا

  ؟يچند نفر برام جور کرد _

  .اورندیانگشت از افرادش خواست تا طعمه ها را ب يزد و دستش را باال برد و با اشاره  يشخندین بیشک

  سواد و بچه ها... یتا ب ریکرده بگ لیهستن. هم زن دارم و هم مرد. از تحص يمن حرفه ا يکه بچه ها یدون یم _

 شیبا ترس پ بیشک يآدم ها يکه تحت محاصره  دیچرخ يسر تکان داد و نگاه رضا سمت عده ا نیبا تحس فتاح
  آمدند. یم

 یکه او را ب یو مشک دهیکش ییقد بلند با چشم و ابرو ينظر رضا را جلب کرد. پسر یجوان يآن ها پسر بچه  نایدرم
  احمد انداخت.  ادیدرنگ به 

گروهک  يدادند و در انتها طعمه  بشیفر نیدروغ يو به بهانه ها دندیگروه خالف کار به دام کش نیرا هم ا برادرش
  بدن شد. يقاچاق اعضا

 _دو زن جوان يتوجه به ضجه و ناله  یرا مشت کرد و ب شیکه ضربان قلبش را باال برده بود، پنجه ها یمبا خش رضا
  از اتاق ها رفت. یکیسمت  _ها بودند. یقربان انیکه م

  فرصت بود که رضا از غفلت آن ها استفاده کند. نیبهتر نیآن ها بودند و ا رامونیسرگرم طعمه ها و معامله پ همه

خود چون  فیکث يتمام اطالعات کارها بیشد که شک یرا محتاطانه در اطراف چرخاند و وارد اتاق کوچک نگاهش
  کرد. یم یکه با او در ارتباط بودند را آن جا مخف ییو قاچاق اسلحه و مواد و...  و گروه ها ییآدم ربا
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از دست مون در  يمشتر نینکن که ا يکار هیاحمق،  يزد: دختره  ادیو فر دیرا به صورت او کوب راهنیبا خشم پ نایم
  پس آدم باش و لباس رو بپوش. ارهی یخودش دخلت رو م بیبره وگرنه شک

فرستادن تا فتاح و عواملش را از جنس ها غافل  یم شیجانان را پ دیکرد. با یبا حرص دست بر کمر زد و پوف نایم
  کرد. یها خارج م لیکنند و رضا در فرصت مناسب آن ها را از اتومب

  برگ برنده شان بود! جانان

  زد. شخندیکه همراهش بود، گرداند و ن يو مرد قد بلند نایم انیآشفته نگاهش را م ییبا سر و رو جانان

  کنم. یرو تنم نم نیهم ا یاگه من رو بکش _

توجه به تعجب او سمت  یو ب دیکش رونیباتوم را از کمر مرد ب یناگهان یشده بود در حرکت یعصبان یکه حساب نایم
  جانان پا تند کرد.

  نحس... يدختره  یخودت خواست _

  جانان ماند و کمرش تا شد.  ي نهیبه پشت او وارد کرد که نفس در س یمحکم ي ضربه

  ... که...ستمینحس... من ن _

  کرد. ینم رونیخونه بپدرم من رو از  ي: اگه تو نبوددیکش ادیزد و فر شیپر خشم تر از قبل باتوم را به زانو نایم

دختر... مجرد  یبود، نجوا کرد: وقت دهیچیپ شیکه درد چون زهر در استخوان ها یزانو زد و در حال نیزم يرو جانان
  ذاشت؟! ی... سرش ميرو دیبا يشکم... باال آورد یرفت

  !؟یرو... فرستاد دنبالت... چرا برنگشت زیعز یوقت

 نمی... آخرم با کشتن... پرهام... زميکرد یرو... سر من خال یکار... کار اشتباه ي نهی... سال ها... عقده و کنیا تموم
  ...يزد
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خواست، باتوم را دگر  یکه جانان را آراسته م بیشک يتوجه به تذکرها یباال زده بود ب بیعج شیکه عقده ها نایم
  .دیچیپرضا در اتاق  يآورد که نعره  یم نییبار باال برد و به هدف شانه اش داشت پا

  !؟یکن یم یچه غلط کهیزن _

  هوش کرد. یمحکم به گردن مرد زد و او را ب يدرنگ ضربه ا یدر هوا خشک شد و رضا ب نایم دست

  بهت زده زبان چرخاند. نایم

  !؟یکن یم کاریچ _

  .دیمبهوت دو يناینگاه سرخش را باال کشاند و رضا سمت م جانان

  هستم؟ یمن ک یدون یم _

  به عقب برداشت. یبود، گام دهیاو ترس یوحش يکه از چشم ها نایم

  رضا حواست هست؟! _

  بلند شد. نایم ادیکه فر دیرحمانه بر دستش کوب یحرکت باتوم را از دستش ربود و ب کیدر  رضا

  من پسر رجب هستم. _

  .ستیبه او نگر رتیناگهان سر باال گرفت و با ح شیدردها انیم نایم

  چرا؟ یخفه کن رتشیاش تا اون مرد رو تو غ يمثل خودت کرد یکیو  يکه زنش رو اغفال کرد یهمون _

وارد کرد که زن مرگ را به  نایبه شکم م نیسهمگ يرا باز نگاه داشت و رضا ضربه ا شیبه زحمت چشم ها جانان
  شد. نیو در دم نقش زم دیخود د يچشم ها

 نیمیاش به س يفرزند ي. برادرم رو عاطفه ياش کشت که مسببش تو بود ییزن هر جا الیپدرم رو فکر و خ _
 ي. خانواده ام رو نابود کرديدست زد که باز هم مسببش تو بود يادیز يمادرش به کارها يازهایرفع ن يکشت که برا

  ات؟! یحسادت بچه گانه ات به برادر ناتن يفقط برا
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زانو زد و نفس زنان نگاه  نایپرت کرد و کنار م يباتوم را گوشه ا نیتار به جوان زل زد و رضا خشمگ يدیبا د نایم
  .دیاو کوب يدرنده اش را به چشم ها

  .يمثل سگ جون بد دیبا _

  گردنش کج شد. يسر جانان رو دیهم افتاد و رضا با اکراه نگاه چرخاند که د يرو نایم يها چشم

  !؟يپر _

  را گرفت.  شیشانه ها یاو رفت و با نگران يدست و پا سو چهار

  نگاهم کن! يپر _

  .ریگشود و زمزمه کرد: انتقام پرهام رو بگ يرا قدر شیپلک ها یبه سخت جانان

××××  

  

  مهربانش دوخت. يو نگاهش را به چشم ها دیکش اهیسنگ س يرا رو دستش

 ینها پاسخگفت و ت یسفرکرده اش سخن م اری يبود و ساعت ها برا دهیبرگز یسنگ سرد را به همدم نیها ا هفته
  شده بود. هیمزارش تعب يپرهام بود که رو یکرد طرح لبخند دوست داشتن یم افتیدر شیها یکه به تمام دل تنگ

  نگاهم کن پرهام... _

  !؟ینیب یرو م من

  !؟ینیب یرو م استی

  نگاه کن. يو آخرش هم جونت رو واسش داد یاز جونت دوست داشت شتریکه ب یکس اون

  .دیگونه اش خز يرو یبغضش آب شد و اشک به نرم د،یچ یسنگ م يرو یرا به آرام اسی يکه شاخه ها یحال در

  هم برام سخته. دنینفس کش یکه تونست سرپام نگه داره ماهور، وگرنه بدون تو حت يزیتنها چ _
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  قلبش گذاشت. يرا باال آورد و رو دستش

  قرار. یچه ب نیبب _

  هقش بلند شد. هق،

  تابم. یاما من هنوز هم ب دنیکارشون رس يکردن به سزا يمه سال بهمون بده نیکه ا ییاون ها يهمه  _

عوامل خراب کار را  يو همه  بیشک يبه سوله حمله کرد و دارو دسته  سیافتاد که پل شیپ يچند هفته  ادی به
به  اتیاز جنا ینیکه رضا به دست آورده بود و حجم سنگ یبا برمال شدن مدارک زین بیو شک نایکردن و م ریدستگ

  آمد! بیعج اریبس شیکه رضا از آن سخن گفت برا یموضوع پنهان انیم نیاعدام محکوم شدند در ا

 یو همان دوران بود که پ وستیپ سیپل یمخف يرویبه ن مانیپ شنهادیاذعان داشت که بعد از مرگ احمد با پ رضا
خارج از کشور  يدانشگاه ها نیدر بهتر لیتحص يه از دانشجوها که قصد مهاجرت و ادام يعده ا بیبرد، فرزاد با فر

 يبود تا طعمه ها انیاز طرف آن قاچاق چ ییرویدر واقع ن وکشاند  یم ییآدم ربا يرا دارند، آن ها را به دام گروه ها
  شان جور کند. يبرا ریدندان گ

در چشم فرزاد بود چرا که رضا  شهیبا رضا هم ییافتاد که در رو به رو یترس ادیصحبت ها بود به  نیبعد از ا جانان
کار ادامه دهد،  نیکرد که اگر به ا دشیو تهد دیاز دانشجوها د یکیاو را در حال خام کردن  یبار به طور اتفاق کی

  گذارد. یم انیحراست را در جر

 دندیه شان رسنظر داشتند و عاقبت به سردست ریاو را ز انهیمخف مانیاما رضا و پ دیدر ظاهر خود را کنار کش فرزاد
  نبود! _پدر فرزاد _جز فتاح یکه کس

به دام انداختن  يبرا ییرویعوامل خراب کار در سوله، ن يریکرد که هم زمان با دستگ فیتعر هیجانان و بق يبرا رضا
 یبه ظاهر مسکون ییالیمواد مخدر در و يمعامله  نیکرده بود، فرستادند و ح يکه راه انداز یفرزاد و گروه مستقل

  کردند. رشانیدستگ

  خشکش از هم فاصله گرفتند. يو لب ها دیاز عمق جان کش یآه

  !یلیمسخره است... خ یلیخ یپرهام زندگ _

  ازت دور مرگ بار! ایدن هی ياون آدم به اندازه  ینیبب یو بعد پاش یکن یآدم زندگ هیعمر با  هیکه  نیا
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  د.ش رهیسنگ گذاشت و به عمق نگاه براق او خ يرا رو دستش

  معرفت؟! یقدر راحت بود ب نیرفتن ا _

  کنم؟! کاریچ دیمن با پس

  کنم؟! یزندگ يچطور دیدونم با ینم اصال

  ...یبوده ول یشوخ هیکه همش  یو بگ رونیب يایگوشه ب هیکنم منتظرم که از  یهر جا نگاه م به

  . دیصورت او چرخاند و لب برچ يرا رو نگاهش

  !؟یو رفت ینامه من رو دست رضا گذاشت هیبا  _

  شدت گرفتند و پلک برهم گذاشت. شیها اشک

مکرر  يدهاینبود آن را به دست رضا برساند و در آن نامه از تهد يبه ساناز داد و سپرد که اگر روز ينامه ا پرهام
  به رضا سپرد. دیاک يا هیبود و جانان و ماهور را با توص افتهی یستاندن ماهور گفت که اواخر فزون يبرا بیشک

تالش کند و بداند  ستنیشاد ز يجانان نوشت و از او خواست که در نبود او، غصه نخورد و برا يبرا زین گرید يا نامه
  و لذت بخش بود. رینظ یاو ب يدر کنار هم بودن شان برا يکه لحظه، لحظه 

  .دیصورت پرهام کش يزد و دستش را رو ییصدا یهق ب جانان

  فکر کنم؟! یاز تو به کس ریتونم مگه غ یم _

  باز کنه؟! يا گهیکس د يتونه راه رو برا یم ادی یام در م نهیکه داره از س یقلب نیا مگه

  کرد. یسختش خال يروزها اری يها کنار مزار نشست و دل پر دردش را برا ساعت

ها نجات  يبد اریاز د دیو سوار بر اسب سپ و دست او را گرفت دیافسانه ها ناگهان از راه رس ي هیکه چون شوال يمرد
  داد.

  کند. یبه او آموخت که قصه ها را باور کند و عاشقانه زندگ پرهام
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که  اوردیرا تاب ن نیخدا ماندنش در زم ییداشت و گو ایبه وسعت در یهزار رنگ زمانه دل يایدر دن بیکه عج يمرد
  زود او را نزد خود برد!

خارج کرد و  فیآن را از ک یو با سست دیکش سشیخ يچشم ها ریز یکه زنگ خورد به خود آمد و دست تلفنش
  پاسخ داد.

  شم. یحرف هات م دنیشن يدو گوش برا یممکنه اما اگر خواست ریچون غ ایجا ن نیگم ا ینم _

  .دیرخت دد ي هیسا ریآن طرف تر ز يپوش رضا را قدر اهیمتعجب سرش را چرخاند که قامت س جانان

  بودند. اوردهیاز تن درن یکدام شان مشک چیه هنوز

  داشت؟! یپرهام تمام يعزا مگر

آورد. تازه بعد  یم یخاك، رفته، رفته دل تنگ نیست چرا که ا يدل دار يخاك سرد است تنها برا ند،یگو یکه م نیا
  !ياز دست داده ا زهایفهماند که چه چ یبه تو م یاز گذشت روزها با دهن کج

  ره منتظرم. یاگه حوصله ات از نق زدن هام سر نم _

  زد. یرا قطع کرد و دوباره سمت پرهام برگشت و لبخند تلخ تلفن

  داره! یکه چشم از ما برنم يکرد فیانگار با اون نامه بهش تکل _

سنگ  ينشست و دو انگشتش را رو شیزانوها يو رضا کنار او رو دیچیتلخ در مشامش پ يکه عطر دینکش یطول
  گذاشت.

  اما... يدیتونم بهت بگم چه قدر خوب بود چون خودت د ینم _

  رخ اصالح نشده اش زل زد. میرا سمت رضا چرخاند و به ن سشیخ صورت

  .مینر نیها از ب یتلخ ونیانگار خدا پرهام رو سر راه ما گذاشت تا جمع مون کنه که م _

  داد . وندیاه او پچرخاند و نگاه زاللش را در نگ یسرش را به نرم رضا

  کشم. یازش خجالت م _
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  .ستیبا لبخند سر چرخاند و به پرهام نگر جانان

  خواست اما... ینکش. اون حال خوب همه مون رو م _

  رضا بازگشت. يو دگر بار سو دیکش ریت قلبش

  .کنهیبزرگ داره قلبم رو له م یبیحس غر هیرضا  _

  او را گرفت. یبرد و دست خاک شیرا پ شیکالمش قلب مرد جوان را به درد آورد و دست ها عجز

  .یستین بیمن هستم غر یتا وقت _

  کرد. یدوباره با سماجت نگاهش را باران بغض

  ذارن؟! یکنم من رو تنها م یکه بهشون اعتماد م ییآدم ها يچرا همه  _

  .زدیآزرده خاطر کمک کرد تا برخبا مکث نگاه نم دارش را از او گرفت و  رضا

آن  یرا خشک کرده بود و از طرف شیپاها ییبرخواست. چند ساعت نشستن در آن جا گو يبا رخوت از جا جانان
  کردند. یم تشیاذ یحساب یوارد کرد گاه شیبه پاها نایکه م ییضربه ها

  د.دا هیاو تاباند و به خود تک يحفظ تعادل، دستش را دور شانه ها يبرا رضا

  رفته بود. لیتحل يادیزن به قدر ز نیا

  دم که تنهاتون نذارم. یقول م _

  .ستیشد به پرهام نگر یگاه کم نم چیکه ه یسر چرخاند و با دل تنگ جانان

  

  زدهمیس فصل
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  منتظر. ییبجنب دا زمیماهور، عز _

  .ردیکرد تا آبش را بگ یخال يو برنج را در آبکش فلز دیچرخ

  بود! بیمن هم عج يبرا _

چند ماه سکوت  نی. اون بنده خدا ها هم به احترام ما ايداد تیاتفاق ها خودت به اومدن شون رضا نیقبل از ا چون
  .انیب م،یکه ما جمع و جور شد نیشون راحت بود که باالخره قرار هست بعد از ا الیاز اون طرف خ یکردن ول

  .دیتکه شده را در تابه چ يه مرغ هاجست و جوگر جانان گرفت و کالف ينگاه از چشم ها ساناز

طرف داداش پرهام و از اون طرف هم رفتن شما... خوب بهم  هیعوض شده. از  زیچه قدر همه چ ینیب یخودت که م _
  .نیحق بد

  به ساناز انداخت. ینگاه یچشم ریز خت،یر یکه برنج را مجددأ در قابلمه م نیا نیح جانان

  داره؟! یها به دل تو ربط نیا يهمه  _

  تو بشه! يریگ میباعث تزلزل تو تصم دیاومد، هر چه قدر هم که تلخ بود، قطعأ نبا شیما پ يکه برا یحوادث

که همان لحظه سامان به همراه ماهور در  دیکودکانه است، لب گز اریبس شیدانست، بهانه ها یم زیکه خود ن ساناز
  آشپزخانه ظاهر شدند. يآستانه 

  .میر یم م،یما دار _

  ماهور را مرتب کرد. يمردانه  زیبل ي قهیو با چند گام کوتاه خود را به آن ها رساند و با وسواس  دیچرخ جانان

  .نیمواظب خودتون باش _

کرد آن ها را تا دم در  افتیسامان را در نانیکه پاسخ پر اطم نیماهور کاشت و بعد از ا يگونه  يرو يا بوسه
  کرد و بعد از رفتن شان به سرعت در کنسول را باز کرد. عتیمشا

که با  يخانه نقل، مکان کرده بودند چرا که ماندن در آن آپارتمان و مرور خاطرات هر روزه ا نیها بود که به ا مدت
  .دیکش یجانش را م ي رهیپرهام داشت، ش
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 رییتغ دیار کردند تا از آن خانه دل بکند تا شابود که مهناز و رضا با اصرار او را واد میاش وخ یحال روح يقدر به
 یم افتیکه از حال جانان در یماهور هم کمتر تحت فشار روان یرا سامان دهد و از طرف شانشیاحوال پر یکم طیشرا

  .ردیکرد، قرار بگ

  خارج کرد و درون صندوق کوچک صدقات انداخت. فشیک رونیکوچک ب بیاز ج یاسکناس

  پشت سر گذاشت. يبود که به دشوار یتلخ يت روزهاها سوغا یدل واپس نیا

  .دیبار به آشپزخانه بازگشت و ساناز را غرق در افکار خودش د دگر

  نسوزه! _

  گاز گذاشت. يدختر جوان را به خود آورد و جانان قابلمه برنج را رو شیصدا

  ست؟ین یمربوط به شخص سوم یدو، دل نیا یمطمئن _

  اش ماند. رهیخ نهیو جانان در انتظار پاسخ دست به س دیاو چرخ يسو يساناز به تند نگاه

 کی يراغب نبود که آن ها برا یداد و حت یکامران پاسخ منف يبه خواستگار رمنتظرهیو غ یناگهان میتصم کی در
  !ندیایساعت هم به خانه شان ب

با او  یتلفن ای يبار هم که شده، حضور کی يدارد تا برا لیدوبار در لفافه اذعان داشت که کامران تما ،یکیهم  مهناز
  نه محکم شد که همه شان را در بهت فرو برد! کیها  نیصحبت کند اما پاسخ ساناز به تمام ا

  !ه؟یچه حرف نینه آخه ا _

 دهیکه به هدفش رس نیجانان کاشت و خوشنود از ا يکنج لب ها یساناز، لبخند کوچک يعجول و دستپاچه  پاسخ
  رفت. نکیشانه باال انداخت و سمت س یتصنع یتفاوت یاست با ب

 ،يمورد هم چون خودت اول موافق بود نی. ارهیبگ میتونه برات تصم ینم ی. کسیدون یدر هر صورت خودت م _
  !يدفعه ردش کرد هیاومد که  بیبرامون عج

  کوتاه انداخت. یچشم به ساناز نگاه يآب گرفت و از گوشه  ریش ریآبکش را ز جانان

  .ادی یهم امشب م مانیرضا گفت که پ یراست _
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  بر حدس جانان بود! يساناز پهن شد صحه ا يلب ها يکه ناگهان رو يلبخند

  .چاندیزد و لب پ يا ثانهیجوان لبخند خب زن

  !دیالبته گفت شا _

  کرد. یوارفته به او نگاه م يآب را بست و سمت ساناز برگشت که با چهره ا ریش

  اگه سرخ شد، خاموش کن. _

  را خشک کرد و از آشپزخانه خارج شد. شیدست ها یبه خود آمد و گاز را خاموش کرد و جانان با بدجنس ساناز

  هم بود. مانیآن ها پ انیهمه شان را دعوت کرد و در م دارید دیتجد يبرا امشب

آمد، ساناز بود  یبه وجد م دارشیهم که از د یشان شده بود و تنها کس يها یهمانیاواخر عضو ثابت م نیکه ا يمرد
  جانان دور نماند! يشوق از چشم ها نیکه ا

نوازشگر  يپرتوها يرایبه اتاق خواب رفت و بدون فوت وقت سمت پنجره شتافت و پرده را کنار زد تا اتاق پذ جانان
  شود. يبهار

  .دیپوش یرا م شیلباس ها دیرا مرتب و با کمک ساناز غذاها را هم درست کرده بود و اکنون با خانه

او و پرهام در  ریگذراند که تصو یپاتخت يقاب عکس کوچک رو يسارافون بنفش، نگاهش را از رو دنیپوش نیح
  بود. گرید کیآغوش 

ها ساالد  همانیم دنیتا رس دیبه خود زد و دگر بار از اتاق خارج شد و بهتر د میمال يکه آماده شد، عطر نیاز ا بعد
  سامان را درست کند. يمورد عالقه 

  

××××  

  

  شرکت شد؟ سیگم داداش رضا االن رئ یم _
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در تراس  يکه رو به رو _مانیرضا و پ ينگاه ساناز را دنبال کرد که رو ریمبل جا به جا شد و مس يرو یکم جانان
  .دیچرخ یم _بودند. ستادهیا

  .میآره، من و پرهام سهام مون رو به اون واگذار کرد _

  لب جانان باال رفت. يتر شد و گوشه  قیدق مانیپ يوباال انداخت و نگاهش ر ییابرو ساناز

  چرخاند! یزبان م یگاه ضهینبودن عر یخال يحواسش به او نبود و تنها برا اصأل

  !ه؟یکارش چ قأیدق مانیآقا پ _

  را برهم فشرد تا خنده اش را پنهان کند. شیلب ها جانان

 ینگاه م عیو سر دیدو یبه سمت ساناز م شیچشم ها یهم هر از گاه مانیقطعأ دو طرفه بود چرا که پ يکنجکاو نیا
  !دیدزد

  کنه. یکار م يانگار تو شهردار _

  گفت و جانان با نگاه به دنبال ماهور گشت. یآهان ساناز

  کس از شغل آن ها اطالع نداشت! چیداشتند و ه يهمکار سیبا پل انهیو رضا هر دو به طور مخف مانیپ

  سامان، ماهور کجاست؟! _

  برخواست. اریاخت یاو کرد و او ب يواپس جانان که ناگهان بلند شد، همه را متوجه دل يصدا

  . انگار تو اتاق خودشه.یدونم آبج ینم _

  هم با چشم او را دنبال کردند. هیسمت اتاق ماهور پاتند کرد و بق یرمعقولیغ یبا نگران جانان

  شده بود! قیاو به همه تزر یناگهان يدلهره  ایگو

  ماهور؟! _

  مامان جون؟! ییکجا
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  اش دامن زد. یبر دل واپس نیو هم افتیاتاقش را گشود اما او را ن در

  !ستیسامان، بچه ام ن _

  را که با بغض گفت، همه را به هراس انداخت و موجب شد تا به دنبال او در خانه بچرخند. يا جمله

  !گهیدخترم. تو خونه است د اریبه دلت بد ن _

که در را باز  نیو بعد از ا دیدو یهوا سمت خروج ینامنظم گرفته بود ب یکه تپش یاز مهناز گرفت و با قلبنگاه  جانان
  پرت کرد. رونیکرد، خود را به ب

  شدند! یبرطرف نم ییها يدل دار نیمادرانه اش با چن يها ینگران

  ماهور؟! _

  د.به لرزه افتاده بودن شیشکست و دست و پاها یجهت م یبلندش ب يصدا

  .دیدو اطیح يانتها يحواس سمت انبار یرفت و پابرهنه و ب نییپله ها را پا اریاخت یب

  شود! بیگونه غ نینداشت که فرزندش ا سابقه

  بر سرش آمده باشد؟! ییبال نکند

درنگ در آن را گشود و  یب د،یکوچک رس يبه انبار یبود بر سرعتش افزود و وقت دهیکه در وجودش دم یحس منف با
  نامش را خواند. گریبار د

  ماهور؟! _

  گذشت. لیوسا انیچشم گرداند و کالفه از م یکیتار در

انداخت و  یپشت گوش م يجا را درست کند اما مرد جوان با سهل انگار نیبار به سامان متذکر شد تا المپ ا چند
  داد! یاثر نم بیترت

 یاتاقک توجه اش را جلب کرد و او ب يدر گوشه  فیضع يگذشت که نور یم لیوسا انیاز م اطیطور با احت نیهم
  آن شتافت. يدرنگ سو
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  کرد! یم شیشد و او را نگران تر از پ یماهور بلند تر م يها نیف ن،یف يشد، صدا یتر م کیچه نزد هر

  ماهور؟! _

گرفته بود  يزیچ ياش را رو يکوچک اسباب باز يدر خود جمع شده بود و نور چراغ قوه  نیزم يدلبندش رو فرزند
  کرد. یبه آن نگاه م هیو با گر

کشاند که چشمش به عکس پرهام در قاب عکس  نییاو پا سیبهت زده کنار او زانو زد و نگاهش را از صورت خ جانان
  اش ماند. نهیافتاد و نفس در س یچوب

  خوام! یبابام رو م _

  شد. رهیپسرش خ يدرمانده  يبه چهره  فیباز و بالتکل یباال آمد و با دهان يبه تند سرش

  به عمق اندوهش نبرده بود! یمادرش هم پ یکرد که حت یرا در خود خفه م شیچه مردانه بغض ها کودکش

  ماهور؟! _

  را باال برد. شیکودکانه صدا یشد و با لجاجت شتریپسر ب ياشک ها شدت

  خوام! یمن، بابام رو م _

اش فشار  نهیشد و بر س نیچرک يدرد غده ا نیقلبش گذاشت و تالش کرد تا نفس بکشد چرا که ا يدست رو جانان
  آورد. یم

  کرد؟! یچه م دیبا

  !؟يکرد داشیپ _

که سامان هم به آن ها  دینکش یپاسخ مثبت داد و طول فیضع ییبود با صدا رهیهمان طور که به ماهور خ جانان
  .وستیپ

  شد؟! یچ ییدا _

  .دیرا زدود که سامان خم شد و او را در آغوش کش شیگذاشت و اشک ها يعت عکس را کناربه سر ماهور
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  !؟یکجا رفت نمیبب ایب _

  قاعده گرفته بود. یب یچراغ قوه بود و قلبش تپش ي رهیها رفتند اما نگاه جانان خ آن

  آورد! یغم داشت از پا درش م نیا

  !؟يپر _

  .زدیبرخ شیپا ریسخت ز نیزم ياریرضا موجب شد تا از حال خود خارج شود و با  يصدا

  جا بود؟! نیا _

  شد و لب جنباند. رهیروشن خ يبه جفت مردمک ها یکیجانان در تار نگاه

  هستم! فیضع ادیز بتیمص نیتحمل ا ي. من براارمی یکنم دارم کم م یاحساس م _

بود با دقت زل  یکیخود را جلوتر بکشد و به چهره اش که تحت تسلط تار لرزانش موجب شد که رضا با تعجب يصدا
  بزند.

  .يرو تحمل کرد يبزرگ تر يتو دردها _

  جانان به اشک نشست. يها چشم

  سر جاشه؟! زیبزنم و بگم که همه چ راههیتونم خودم رو به ب یم یتا ک _

  او گذاشت. يشانه ها يبرد و رو شیرا پ شیکرد و دست ها یفیاخم ظر رضا

  !ست؟یمگه ن _

  .دیدردناکش کش یشانیبه پ یدست یبا کالفه گ جانان

  غصه بخور... ییمن همش دلهره داشته باشم و پسرم تنها یتا وقت ستین _

دندان  انیکه به او دست داد موجب شد که بدنش کج شود اما رضا با عجله او را گرفت و از م يا جهیسرگ احساس
  !ير یماه از حال م نیدفعه هست که تو ا نیچندم نیا: دیچفت شده اش غر يها
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  .يبد شیآزما دیحتمأ با فردا

  رفت. یو سمت خروج دیرخوت خود را پس کش با

  سال ها فکر کن که نبودم. نی. مثل تموم ایات برس یمن نکن. بهتر به زندگ ریخودت رو درگ _

  اش شد. يبعد يبم و محکم مانع قدم ها ییرا مشت کرد و با صدا شیپنجه ها رضا

  !؟یتو تونست _

  را برهم فشرد. شیو با درد پلک ها دیچسب نیجانان به زم يپاها

  اش را از خاطر ببرد! یسخت کودک يروزها یگاه نتوانست حام چیه او

  

××××  

  

  کرد اطالعات ذهنش را پردازش کند! یشد و سع رهیزده به مقابل خ بهت

  کرده بود؟! يمرد با خودش چه فکر نیا

  !؟یسوار ش يخوا ینم _

فروخورده در آن مشهود بود، او را از بهت خارج کرد و نگاهش از موتور سمت  ياز خنده ا ییرضا که رگه ها يصدا
  داد. ریمس رییرضا تغ

  !؟یکن یم یشوخ _

درشت او لب  يآورد و مقابل چشم ها نیکج شد و با دو گام بلند خود را به او رساند و سرش را پائ يرضا قدر لب
  نباند.ج

  ؟یپاشم... هست یم تیمون رنگ جد یزندگ يها یدارم به شوخ _
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از  یکم يکه به فاصله  _يخاکستر _سبز يشدند و نگاهش با مکث از مردمک ها يجانان در دم ابر يها چشم
  دست رضا نشست که مقابل او دراز شده بود! يآمد و رو نیجدا شد و پائ _صورت او قرار داشتند.

 يزد و با شتاب رو شیچشمش ن ياز گوشه  یو درهم کف دست رضا، پلک زد که قطره اشک قیبه خطوط عم رهیخ
  انگشت حلقه اش نشست.

  بمش قلب زن را به تالطم انداخت. يرا مشت کرد و صدا شیبا مکث پنجه ها رضا

  کنم. یفعأل به عنوان موافقت قبولش م _

  سر او گذاشت! يدرنگ رو یبا خطوط قرمز را ب دیکاله سف را برهم فشرد و سرش را باال گرفت و رضا شیلب ها جانان

  شوکه شد و خواست خود را پس بکشد که رضا دو طرف کاله را محکم گرفت. جانان

  .یش یمن نم فیکه حر یدون یدست و پا نزن. م ادیز _

  او را بست. يچانه  ریز ي رهیگ يو رضا با کج خند دندیجانان درهم تن يابروها

  !؟یکن یمجبور مچرا خودت رو  _

  .دید شیاما جانان به وضوح نم اشک را در چشم ها دیبه سرعت چرخ رضا

  که من به اجبار کنارت هستم؟! یکن یتو چرا فکر م _

  .ستادیمقابلش ا يکودکانه ا يهم پشت سرش روان شد و با لجباز جانان

  .امی یجا نم چیمن ه _

  .دیسر گذاشت و خود را کنار کش يزد و کالهش را رو يشخندین رضا

  جدا شد. نیقدرتمند رضا درآمد و از زم ياما همان لحظه کمرش به اسارت پنجه ها دیمتعجب به عقب چرخ جانان

  بذار زشته! نیرضا، من رو زم _

 لیبه جلو متما یرا دو طرف بدن او قرار داد و کم شینشاند و دست ها کرشیتوجه او را ترك موتور غول پ یب رضا
  شد.
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  .يایب دیهر جا من بگم با _

  نکن وگرنه... يطور نیو زمزمه کرد: ا دیدوباره اخم کرد که رضا، خود را پس کش جانان

 يذهن جانان حول و حوش ادامه  یدرنگ موتور را به حرکت درآورد ول ینشست و ب زیو خود ن دیاش را سربر جمله
  حرفش ماند!

  !م؟یبر یکجا م _

  لذت ببر. طیشرا نیساکت باش. فعأل از ا _

  قهرگونه سرش را چرخاند. یبه کاله مقابل نگاه کرد و با حالت تیبا عصبان جانان

  کند! یعوض نم زیچ چیرا با ه يموتور سوار نیخود اعتراف کرد که لذت ا شیپ

  شان بود! یکه سال ها قبل اجبار زندگ یحیتفر

گرفت و بغض بر سر راه  یدلش م یکرد اما گاه یبودند، م یزندگ انیکه در جر یینگاه به آدم ها تیبا رضا جانان
  نشاند. یم شیگلو

  

نزد رضا آمد و اذعان داشت، دکتر منتظر  ینشسته بودند که منش شیبعد در مطب دکتر به انتظار پاسخ آزما يچند
  اوست!

  اتاق دکتر رفت. ياو و جانان رد و بدل شد، سو انیپرسش گر م یکه نگاه نیبرخواست و بعد از ا يمتعجب از جا رضا

از مطب ها  ياریکه در بس نیاحساس کسالت نکنند ولو ا مارهایشد که ب یچندان شلوغ نبود و همان موجب م مطب
  !زدیگر یقبل از پا گذاشتن به محل از آن جا م ماریوجود دارد که ب یچنان ازدحام

 يسو میچرخاند که عاقبت رضا از اتاق پزشک خارج شد و مستق یم هدف نگاهش را در اطراف یهمان طور ب جانان
  او آمد.

  .میپاشو بر _



  سیتم

 
305 

 

  به سرعت برخواست و هم قدم با او از مطب خارج شدند. جانان

  شد؟! یچ _

  .چاندیکوباند و لب پ گرشیکه در فکر بود، برگه را کف دست د رضا

  .یات به خاطر کم خون یحال یب نی. انگار استین یخاص زیچ _

  سمت موتور رفت. میابرو باال انداخت که رضا مستق جانان

  ا، دارو ننوشت؟! _

  تفاوت نشست و کالهش را گرفت. یب رضا

  .يهم بد گهید شیآزما هی دیکنه. حاال با یم تیکفا يبخور يمقو ينه، همون که غذاها _

  متعجب شانه باال انداخت و ترك او سوار شد. جانان

  .میایخود ن یاز اول هم بهت گفتم که ب _

  سر گذاشت. ينگفت و جانان کاله را رو چیموتور را به حرکت درآورد و ه رضا

  !؟یترس یم یاز چ _

  رها کرد و ملتمسانه نگاه به او دوخت. یرا در ظرف بستن قاشق

  اما بذار من بهت بگم. یدون یتو نم _

  پرهام شرمنده ام شیکشم پ یکه م یکه من از هر نفس یدون ینم

  جرأت نگاه کردن به عکسش رو ندارم یحت یدون ینم

  کنم. یکنم زندگ یکه فقط به خاطر ماهور زنده ام و فقط به خاطر اونه که تالش م یدون ینم

  خورد. نیچ دیکش یکه م يچشمش از درد يرضا قفل شد و گوشه  فک

  رضا؟! يخوا یم یاز من چ _
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  از هم باز شدند. شیبغض دار زن دوخت و لب ها يبه چشم ها میرا مستق نگاهش

  . سخته؟!یخوام با من حرکت کن یم _

  زد. یلبخند تلخ جانان

  اصل و نسب... یآدم ب هیبا  یتون یتو م _

  !؟يپر _

  که دوباره لب جنباند. دینکش یجانان را قطع کرد اما طول يپر خشم رضا، صدا يصدا

  !؟یتحمل کن يخوا یم يرو چه طور نیخوب ا _

  مرد مجرد؟! هیبچه هستم و تو  هیزن با  هیکه من  نیا

  کرد. یو پوف دیکالفه دستش را به چانه اش کش رضا

  !اد؟ی یم رونیمزخرفات واقعا داره از دهن تو ب نیا _

  رو شروع به حرکت کرد. ادهیکالفه تر از او برخواست و در پ جانان

  .ردیرا از رضا بگ یزندگ ياجازه  یخواست با خودخواه ینم

  

××××  

  

  ماهور را گرفت! يجا به جا کرد و با عجله شانه  شیدست ها انیرا م تلفن

. حاال دیازش اجازه گرفت تا با هم صحبت کن مانیدونم. رضا فقط گفت که پ ینم يادیز زیساناز، من هم چ نیبب _
  هم سامان رو بفرسته. دی. شاادیخود رضا هم ب دیشا

  کوتاه دوباره به حرف آمد. یبعد از مکث ساناز
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  کارم داره؟! یبه نظرت چ _

  و به اتفاق هم از پله ها باال رفتند. دیکالفه دست ماهور را چسب جانان

  سر شوق آمده بود. یحساب اهویپر ه طیمح نیا دنیبا د پسرك

  تونه داشته باشه؟! یم يبه نظرت چه کار _

  ن... _

  حرفش آمد. انیبالفاصله م جانان

که  یباش نیو به فکر ا یندارم که بهت بگم. بهتر قطع کن يو تازه ا دیجد زیچ ،یهم که از من بپرس یساناز هر چ _
  !؟یقرار بپوش یفردا چ

  تماس را قطع کرد. يعجوالنه ا یلب جانان باال رفت و ساناز با خداحافظ ي گوشه

دلش  يکه ساناز به خواسته  نیبهتر از ا يزیبود و چه چ وستنیزد در شرف به وقوع پ یکه حدسش را م يزیچ همان
  !د؟یرس یم

 _یآن ها شتافت و جانان هم با درمانده گ ياز آن تحمل نکرد و سو شیب گریسالن و توپ ها د طیمح دنیبا د ماهور
  دفتر رضا رفت تا از آمدنش، او را مطلع کند. يسو _نظر داشت. ریکه او را ز نیا نیح

  کوب شد! خیرو به رو در جا م يصحنه  دنیاس در را گشود و سر چرخاند که با دحو یطور ب همان

  شده بود؟! شیدایبار از کجا پ گریزن د نیا

  شده بود! یتمام نشدن یبه کابوس لیاو تبد يبرا يکه روزگار یزن

  !؟يپر _

  کرد. میگرفت و سمت رضا تنظ نیاسمیمبهوتش را از  يچشم ها جانان

  ...ارمی... ماهور رو بیگفت _
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 شیپ یبه شدت متجدد زن چرخاند و ناباور قدم يسر و رو ينگاه رو قیعم يبه تنفر ختهیآم یبا بهت زین نیاسمی
  گذاشت.

  !ماه؟یپر _

  .ستادیگذشت و کنار جانان ا نیاسمیبلند از کنار  ییخود کرد و رضا با گام ها يجانان را دگر بار متوجه  ش،یصدا

  ...يبرا نیاسمی _

  رضا دوخت و لب جنباند. ينگاهش را به چشم ها يبه تند جانان

  .ایماهور هستم. کارت تموم شد، ب شیمن پ _

  از جانب رضا بماند سمت سالن رفت. یکه منتظر مخالفت نیا بدون

  به او نداشت! یربط چیرضا ه ارتباطات

پسرکش زل زد که با  يدیماهور بود، نشست و به حرکات تقل يتر به محل باز کیکه نزد دیسف ياز مبل ها یکی يرو
  داد. یانجام م انیبرداشت از اطراف

رخ  مینشست و به ن يگریمبل د ياز او رو يمن چندان دور يو به فاصله  وستیکه رضا به او پ دینکش یطول
  شد. رهیخونسردش خ

  اومده بود که من رو... يباز ياز دوستاش برا یکیبا  _

  .دیاو چرخ يسو يپا برداشت و به تند ياز رو پا جانان

  شه! یبه من مربوط نم _

  زانو گذاشت. يرا رو شیو آرنج ها دیخود را جلو کش یعصب یچون او با حالت زین رضا

  یشانیپ يرو یلخت او گرداند که چون گذشته بلند شده بودند و با هر حرکت يموها ينگاهش را رو جانان

  افتادند. یم اش

  ها خاتمه بدم. يموش و گربه باز نیخوام به ا یم گهیربط داشته باشه چون من د دیبا _
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  کرد و صاف نشست. یعصب يتک خنده ا جانان

  !؟يکدوم باز _

  مثل برادر... تو

  ...ستمی: ندیچفت شده اش غر يدندان ها انیاز م رضا

  خورد. وندیاو پ یطوفان يو به چشم ها دیاو چرخ يسو دیجانان با ترد نگاه

  وقت برات برادر نبودم! چیکه ه یدون یخودت خوب م _

  تاخت. يشتریب یرحم یاما رضا با ب ستیخورد و بهت زده به او نگر یتکان سخت جانان

  !دمیکردم فهم رونتیکه از خونه ب يهمون لحظه ا _

  را بهم فشرد. شیآکنده از ترس و اضطراب چشم ها یو او با قلب دیچیدر سر جانان پ يدرد

  خواهر نبود! هیرفت، اعتماد  نیکه تو نگاهت از ب يزیاون روز چ _

  به او دست داد. يدیو حالت تهوع شد دیزن جوش ي معده

  را داشت؟! يزیشده قصد اثبات چه چ اتیب يحرف ها دنیکش شیمرد با پ نیا

  که من... من دوستت دارم. یرو به خودت بفهمون نیا یکن یو سع يایبهتر به خودت ب _

گاه مبل فشرد  منیرا به نش شیکرده بود، دست ها ریکه جانش را تسخ يپر آبش را گشود و با درد يچشم ها جانان
  . ستادیلرزانش ا يپاها يو رو

  نبود! انتیاهل خ او

  را گرفت. شیاش به سرعت برخواست و دست ها دهیرنگ پر دنیبا د رضا

  !؟یخوب _
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اش  نهیس دنیقصد در ایکه گو دیکوب یاش مشت م نهیس يبر قفسه شدند و قلبش چنان  یدر سرش تکرار م صداها
  را داشت.

  نگام کن! يپر _

  کرد. میمخمور و دردناکش را به زحمت رو به رضا تنظ يداد تا تعادلش را حفظ کند و او چشم ها یاجازه نم جهیسرگ

  چت شد؟! _

  ود؟!حقش آمده ب يبه قصد مطالبه  نکیداستان جا ماند که ا يمرد کجا نیا

  باال رفت. شیشده اش گذاشت و صدا دیصورت سرد و به شدت سف يبا ترس دستش را رو رضا

  مرگ من، حرف بزن! يپر _

سراغش را  يداریخواب داد تا کابوس ها در ب يتن به وسوسه  دیشد یلیهم افتادند و با تما يجانان رو يها پلک
  !رندینگ

  

××××  

  

 یها دور خود م وانهیکه چون د ستندینگر یانتظار نشسته بودند و به رضا م يها یصندل يو ساناز با دلهره رو سامان
  زد. یو حرف م دیچرخ

  داشت! حق

  اتفاق شوم افتاده باشد! نیکدام شان باور نداشتند که ا چیه

  داشت؟! یآن ها برنم ینحسش را از سر زندگ يدست ها ایواقع چرا مصائب دن به

 ایدن نیشد اما مرد جوان اصأل در ا ایو حال جانان را جو ستادیرضا ا يو به روو ر دیاز راه رس مهیسراس زین مانیپ
  نبود.
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  بود! دهینشن يزیچ کم

ماهور او را به  يها هیگر انیکند و در م ارشینتوانست هوش یقیطر چیکه جانان از هوش رفت به ه يلحظه ا آن
  که به سرطان خون مبتال است. دندیفهم شیمنتقل کرد و بعد از ساعت ها انجام آزما مارستانیب

  .دیکش _بود. دهیخواب شیپاها يکه رو _سر ماهور يدست رو ساناز

  به خواب رفت. شیاشک ها انیکرد که عاقبت م یتاب یمادر ب يآن قدر برا پسرك

  سامان آمد که به او اطالع داده بود. يشد سو دیرضا ناام یکه از پاسخ ده مانیپ

  شد؟! یچ _

  .ستادیاز او نگاه گرفت و سامان با رخوت ا قیعم یبا آه ساناز

  شکست! یبار کمر همه شان م نیا

  از همکارهاش کمک گرفت... یکیرو انجام داد شک کرد و از  شیاومد. دکتر که آزما نیپالکت خونش پائ _

  کرد. یفرو برد و پوف شیموها انیدست م سامان

  ...دنیازش گرفتن که فهم شیآزما یکل _

  او گذاشت و نگاه متأثرش را به رضا دوخت. يشانه  يدست رو مانیپ

  را نداشت! گرید یمرد تحمل غم نیا

  سامان، ساناز و ماهور را به خانه رساند تا کودك استراحت کند. نیب نیماندند و در ا مارستانیها در ب ساعت

  به بخش منتقل شون کردن. _

 نانیبه اتاق مورد نظر رفت تا از سالمت جانان اطم عیررفته بود با حرف پرستار س اطیبه ح يهوا خور يکه برا رضا
  حاصل کند.

  او انداخته بودند. يرنگ رو یآب يکه ملحفه ا دیاو را د فیرا با شتاب گشود و جسم ضع در
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  ناتوان بود! يادیحجم از درد به قدر ز نیتحمل ا يبرا

  !؟يپر _

  رمقش را از پنجره گرفت و به او داد. ینگاه ب جانان

  ماهور؟! _

  تخت نشست. ياو رفت و کنارش رو ينااستوار سو ییبا قدم ها رضا

  خوبه با ساناز خونه رفتن. _

 يخواست لحظه ا یترسانده بود که نم يمادرش را گرفت. نبودن پرهام، او را به قدر يبهانه  یهنگام رفتن کل پسرك
  از مادرش دور باشد.

  

  رضا؟ _

  او را گرفت. یبود، دست الغر و استخوان دهیدوان شهیر که چون زهر در وجودش یبا بغض رضا

  جانم؟ _

  زبان در دهان خشکش چرخاند و لب جنباند. جانان

  حالم؟! یقدر ب نیچرا من ا _

  روحش چرخاند. یصورت ب يو نگاهش را با درد رو دیدست او کش يرا رو شیانگشت ها رضا

  انصاف نبود! نیا

  .یش ی. خوب مهیبه خاطر کم خون _

  واضح تر شود. دشیپلک زد تا د نانجا

  ...دمید یداشتم خواب پرهام رو م _



  سیتم

 
313 

 

  ازت دارم... یخواهش هی

  گذاشت تا ادامه ندهد. شیلب ها يطاقت خم شد و انگشت رو یب رضا

  !؟يقدر لوس هم بود نیا _

  کرده بود. ریرا تسخ شیمردمک ها یاز ترس زالل يا هیشد که سا رهیاو خ يبه عمق چشم ها جانان

  که شمال ببرمت؟! يکند یپوستم رو م یداشت ادی یم ادتی _

  عقب رفت. یگرفتند و رضا با حسرت کم هیزاو يجانان قدر يها لب

  ؟يآماده ا _

  جانان درشت شدند و متعجب نگاهش کرد. يها چشم

  ات گرفته؟! یشوخ _

  کرد. یپر بغض يتک خنده  رضا

  اصأل! _

  !وونهید _

  .دیاو کش يبرد و کنار چشم ها شیرا پ شیجوان ساکت شد و انگشت ها مرد

  .يهام بود یوونگیعاشق د _

  او بازگشت. يگرفت و دگر بار سو زیآو يرا از رو شینگفت اما رضا به سرعت برخواست و لباس ها چیه جانان

  !؟یکن یکار م یرضا چ _

حفظ  ییشده بود که توانا فیضع ياما زن به قدر ندیسرم را از دست او خارج کرد و کمک کرد تا بنش اطیبا احت رضا
  تعادلش را نداشت.
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از  کهیت هی شهینزده باشه هم ایکه دل به در یشده اما کس یخوام تو رو به آرزوت برسونم گر چه منقض یم _
  مونه. یتاب م یوجودش ب

  برد و قامت راست کرد. شیزانوها ریخم شد و دست ز یآن یو در حرکت دیاو پوش يو شالش را برا مانتو

  خدا! يوا _

  کرد. یپر بغض يرا محکم کرد و او را به خود چسباند و خنده  شیدست ها رضا

  

  !؟يهمه الغر کرد نیا یتو ک _

  او چسباند. ي نهیکرد و سرش را به س يسرفه ا جانان

  !ه؟یبه نظرت بهشت چه شکل _

  فرو داد و سمت در رفت و با پا آن را باز کرد و خارج شد. یاو آب دهانش را به سخت يبسته  يبه چشم ها رهیخ رضا

ساله  نیچند یو رنگ شراب ندینش یم تیدر چشم ها دنیتوست که هنگام خند يبرق چشم ها یحوال ییجا بهشت
  دهد. یرا به نگاهت م

  تا مانعش شود. دیزده به طرف او دو رتیح یدختر جوان ،يپرستار ستگاهیعبور از ا هنگام

  !؟یکن یم کاریآقا چ _

  !ستیخانم اصأل حالش خوب ن نیا

  : برو کنار...دیخفه غر ییو با صدا دییهم سا يبا درد و بغض دندان رو رضا

  رضا؟! _

  .دیمبهوت چرخ مانیفشرد سمت پ یارزشمند به آغوش م يهمان طور که جانان را چون گوهر رضا

  بکشش کنار... _



  سیتم

 
315 

 

  دکتر؟! يآقا _

که قطعأ مجنون  ستینگر يمتعجب به مرد هیشده بود خود را رساند و چون بق يرعادیتجمع غ يکه متوجه  دکتر
  شده بود!

  رضا، من رو ببر. _

  کرد او را مجاب کند. یزد و دکتر سع یحرف م یبسته به سخت یینگاهش را به جانان داد که با چشم ها رضا

  شده؟! یمحترم چ يآقا _

  را باال برد. شیاساس صدا یب يکالفه از سؤال و جواب ها رضا

  خوام برم. یم _

  او شرح دهد. يکرد وخامت اوضاع جانان را برا یجلو آمد و سع یبه پرستار اشاره کرد و خودش کم دکتر

  تون مراقبت کنن. ضیبتونن بهتر از ما از مر گهید يها مارستانی. فکر نکنم بمیدار یجا امکانات خوب نیما ا _

  خارج شد. مارستانیدرنگ آن را امضا زد و بدون حرف از ب یبازگشت و رضا ب يبا کاغذ پرستار

  !؟ير یم يپسر آخه کجا دار _

  شاگرد خواباند و به سرعت سمت صندوق عقب رفت. یصندل يرو اطیجانان را با احت رضا،

  .میگرد یباهم برم ای میریم یباهم م اینگران نباش.  _

 يبوسه ا دیکش یجانان مرتب کرد و همان طور که خود را عقب م يتو را روخشک شد و رضا پ يشوکه بر جا مانیپ
  تب دارش کاشت. یشانیپ يرو

  .نیمراقب ماهور باش _

  را به حرکت درآورد. نیدرنگ سوار شد و ماش یسر تکان داد و رضا ب مانیپ

  نبود! یکه رنگ یاهیاز س باالتر



  سیتم

 
316 

 

 یرا نم یرنگ زندگ گریرفت و د یبه کام او فرو م زیخود ن ایشد  یم روزیسرنوشت شوم شان پ اهیس منیبر اهر ای
  !دید

  را متوقف کرد. لیو اتومب دیکه مدنظرش بود، رس یکرد تا عاقبت به محل یرانندگ یها بدون خستگ ساعت

  !یبخت کیبه ن وستنیپ يبرا یهم شروع دیشد و شا یراه شان م انیجا پا نیا دیشا

  رضا؟! _

  و سمت جانان برگشت. متالطم گرفت يایاز در چشم

  ...ای... درنیا _

  شد! رهیکران مقابل خ یبه وسعت ب اقیزن بازماند و با اشت دهان

آن قرار  يگذاشته بود و اکنون در چند متر ياش جا یکوچک و قرمز خاطرات نوجوان يدفترچه  انیرا م ایدر او
  داشت!

گر  انیطغ يآب ها انیبا ولع م شیکم سو يشد و چشم ها لیکند و به جلو متما یکرد و با درد تن از صندل يا سرفه
  تاختند.

  شه! یباورم نم _

  اش گرداند. یباران ياش را قاب گرفت و نگاهش را در چشم ها دهیپر التهاب صورت رنگ پر یبا درون رضا

  تونه باشه. یم یخوب يشروع نقطه  يبرا _

  رضا سرانجام آب شد. جانان را از هم فاصله داد و بغض ياز لبخند لب ها یطرح

  !میکن یزندگ گهید _

را به  شیو لب ها دیسرکش او را به آغوش کش یحسرت بارش سر تکان داد و رضا با شوق يبه زمردها رهیخ جانان
  گوش او چسباند.

  نوکرتم به موال. _
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ناباورانه او را به  یستبر رضا سرخوردند و رضا با سماجت ي نهیس ياز رو شیبا آرامش پلک بست و دست ها جانان
  خود فشرد و لب زد: دوستت دارم.
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