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 مقدمه

 

و  دیرس یجهان به گوشش نم يکجا چیه يصدا. سه ساله بود و کر و الل امکیس شیو دو سال پ ستیب

 يتصور فرزند کر و الل برا. فرزندش را بشنود يمادر، همواره منتظر بود تا صدا. دیشن یجهان را با چشمانش م

 : گفت يتجربه ا یپزشک جوان ب. او دردناك بود

 يگوش ها. سمعک بخرند شیو دستور داد تا برا» .توان حرف زدن ندارد ل،یدل نیفرزندت کر است، به هم«  ـ

 .شد سمعک زده امکیس

 نیاو همچنان ا یگذار بود ول ریاو تاث ییدر شنوا یکه دستگاه، اندک نیبا وجود ا. شدند يو هفته ها سپر روزها

را شاهد  يرییاش تغ ییو به خصوص شنوا يدر رفتار ظاهر یداشت و کس ینگه م یمخف گرانیتحول را از د

 .او به مانند گذشته کر و الل مانده بود. نبود

 يکه گوش شنوا، درد و بال افتیعقل و هوش و تجربه، در يدر ابتدا بر حسب عادت و سپس از رو امکیس

 یچگونه در نوع رفتار و برخوردشان با او عوض م گرانید د،ید یم نهیچرا که به ع. شده است شیبرا يدیجد

 .بازد یمثبت گذشته را م يازهایشوند و او چگونه امت

بزرگان خانواده، زود هنگام . ه کرده بود و همچنان به مانند سابق کر و الل بودماه از سمعک استفاد کی امکیس

و نوع  گرانیحاصل نشد، رفتار د يرییتغ امکیچون در رفتار س. بزرگ بودند يو معجزه  جهینت کیمنتظر 

 .به خود گرفت يهم، شکل تندتر امکیبرخورد آنها با س

 دهیرس انیمالحظات، دورانش به پا! بر حذر نبود گرانیخشم و اخم دپدر، از  ایدر پناه مادر و  یحت گرید امکیس

در ! کند ییبه او غضب و تندخو ش،یها يمادر، در مقابل شور و شر باز ایپدر و  شیتوانست پ یهر کس م. بود

 یلج م ینگاه، وقت نیو با ا دندید یبالغ م يخردسال بود، به چشم فرد یافراد، او را که کودک يمجموع، همه 

 .انداختند یراه م دادیکردند و سر او داد و ب یم يکرد با او بد رفتار

 ارتیپدر بزرگ ها، ز. نشدند يداریبار سوم خر يخراب و گم شده بودند و برا امکیس يبار، جفت سمعک ها دو

ه ناچار ب. نبود ینگران کننده و رو به رشد پسرش، راض تیوضع نیمادر هم به ا. حرم امام رضا را واجب دانستند

 .ماهه کرد کیپسرش نذر  يدرمان و شفا يبرا
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آنها در مسافر . به مشهد رفتند امک،یو پسرش س ریمادر جوان به همراه مادر پ د،یرس یماه رمضان از راه م اول

 یکه متروکه به حساب م يخارج از هر استاندارد ک،یتنگ و تار یاتاق. به حرم اقامت کردند کینزد يخانه ا

 .کردند هیماه، کرا کی يبرا زیناچ ییآمد را به بها

گه . ماندند یحرم م یکیدر اطراف، در نزد ایرفتند و تا غروب در آن جا و  یهر روز پس از سحر به حرم م آنها

 .بستند یحرم م نیبه پنجره پوالد یسمانیرا با ر امکیس یگاه

 يرو ادهیتا به حرم و از حرم تا مسافرخانه پ نیماشقناعت کردن در مصرف و خرج پول، اکثرا بدون  يبرا آنها

نفس  یبه خاطر تنگ ضشیمادر چاق و مر یکرد و وقت یرا در بغلش حمل م امکیمادر جوان اکثرا س. کردند یم

 یاو را م يبازو ریرفت و ز یم شگذاشت و به سراغ مادر یم نیزم يرا رو امکیماند س یاز آن ها عقب م

و  ستیکه روز ب نیتا ا. او شده بود يکارِ هر روزه  نیمادر و کودك تنها مانده بود و ا انیزن جوان، م. گرفت

 ...دیرمضان از راه رس کی

 یمذهب يها ئتیه. سوزن اندختن نبود يحرم جا اطیح. بود گرید يرمضان بر خالف روزها کیو  ستیب روز

 ستیبا یاو م. بود امکیو موقع ناهار خوردن سظهر شده بود . از تمام نقاط کشور در انجا جمع شده بودند يادیز

 ...رفتند رونیب تیجمع انیاز م یانها به راحت. کرد یگرم نوش جان م يصرف ناهار، غذا يحتما برا

توجه، با  ینگاه کرده باشند، ب تیاصال به انبوه جمع نکهیبدون ا. حرم شدند اطیاز دوساعت دوباره داخل ح بعد

تصور  چیه. شان روانه شدند یشگیمکان هم يتازه، به سو يند و با شکم پر و انرژگرفت ریسر به ز يخوش باور

 .باشد افتهی شیافزا شتریب یحت ایو  رابردر حرم دو ب تیانها، جمع بتیکردند، در ظرف دو ساعت، در غ ینم

مادرجوان تمام وقت . شلوغ قدم گذاشتند اطیدر ح ،یقبل، به سمت مقصد قبل يبه مانند روزها نانهیخوشب انها

 انیداد و از م یرا چاك م تیجمع زیت يرا با دو دست در بغلش سفت چسبانده بود، و به مانند چاقو امکیس

اورد،  یبر انها فشار وارد م جهتاز هر  تیجمع نکهیبا وجود ا. کرد ینفس به سمت جلو عبور م کیانان، 

 . را به جلو باز بکند ایراه در ،یحضرت موسشد، به مانند  یمادرجوان موفق م

راه باز گشت، . نفس ماند یزود خسته و درمانده و ب یلیاو خ. دیو قوت مادر جوان سرانجام به اتمام رس قدرت

انها . تکاپو، هوش همه جانبه را از انها ربوده بود یاما عادت هر روزه، و مغز ب! باشد؟ میتصم نیتوانست بهتر یم

 . گشتند یو هر روزه خود باز م یبه مکان قبل ،رمضان بود کیو  ستیآن هم چون ب ،یحتما و حتم ستیبا یم

را از جهنم  امکیگذر کرد و جان خود و س وارید انیاز م ،یشانیاشک و عرق بر پ ختنیانجام، مادر با ر سر

از عاقبت خود و  یول. دیلرز یکه از دست داده بود، تنش م يمادرجوان از قوت و انرژ. نجات داد ا،یدر یطوفان
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 يبه رو يلحظه ا يرا برا ایدهن در ودنبود، فقط توانسته ب یاو حضرت موس. بود ندیپسرش، خوشحال و خوشا

کرد و مغرورانه خود را  یبه خود افتخار م ،یالیاو در عالم خوش خ. خود را به ساحل برساند يخود باز بکند و پا

 . دیبال یخود م یخود جشن و سرور داشت و به هنر و توانائ شیلحاظ پ نیو از ا دید یم رزنیش

. او را در خود فرا گرفت يوحشت سر تا پا. گذاشت و به عقب نگاه کرد نیزم يرا بر رو امکیجوان س مادر

 ینم تیجمع انینقطه، مادرش را در م چیچشمانش در ه یول ند،یخودش بب یانتظار داشت مادرش را در دو قدم

 .دید

 یو درماندگ یخستگ. کرد ییچشمانش نقش نما يتلخ، جلو قتیو حق د،یرس انیاو زود به پا یشادمان ي لحظه

کتف و شانه و بازوها و  هیاز ناح. گوش او را کر کرده بود ت،یجمع يصدا ياهویه. افتی رهیدر وجودش دوباره چ

مردم و بلندگوها را هم  يصدا. اندتوانست به گوش مادرش برس یرا هرگز نم شیصدا. داشت يدیکمر، درد شد

 . قادر نبود خاموش بکند

 

که به او  یبدستان ناآشنا وحشت داشت، بلکه بخاطر لگد پاهائ ریپوشان و شمش اهینه فقط از ظاهرِ س امکیس

 ریبه مانند اسبان، او را ز اطیاحت یب ،يکرد، افراد در لحظه بعد یاو فکر م. کرد یم هیدرد گر ياز رو خورد،یم

 .له بکنند شانیها سم

 مهیرا که نداشت، نگران آن ن يگرید مهیو به آن ن. بود الیخ یداشت، ب مهین نیلحظه به ا نیجوان در ا مادر

را به  شیاما آن قدر سر و صداها بلند بود، قادر نبود صدا. داد یانجام م يکار ستیبا یاو م. گم شده اش بود

خود را . اسم مادرش را بلند جار بزند زن، کیبعنوان  د،یکش یبرساند و هم شرم داشت و خجالت م یگوش کس

چهره مهربان مادر، به مانند  دنیمادر و د يصدا دنیشن يفشرد، قلبش برا یرا م شیبغض گلو. دیچاره د یب

 . دیتپ یطبل بلند م

صبر و  ه،یداشت، با گذشت هر ثان یآمد بر نم یاز انجا م ستیبا یم رشیکه مادر پ يچشم از نقطه ا مادرجوان

مادر کنترل اعصابش را از دست داد و . کرد یم ادیز يصبر یب امکیاثنا س نیشد و در ا یتحملش هم تمام م

 . کرد یخال امکیداشت بر سر س ادیهر چه داد و فر

رو در برابر  نیاز ا! بود و دوست داشت مادر بالفاصله او را حتما در آغوش خود نگه دارد دهیاز مردم ترس امکیس

را کتک  امکیس ه،یتنب يمادر صبرش تمام شد و برا. امدیخود کوتاه ن يذره در لجاجت باز کیمادرهرگز  دیتهد

 .زد
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مادرش را در فاصله  نکهینگاه کرد تا ا گرید يمادرجوان دوباره سر راست کرد و به قسمت ها. آرام شد امکیس

را به  امکیس يا قهیگرفت دق میدر مورد مادر بزرگ داد و تصم امکیبه س یحاتیمادر توض. دید يمتر ستیب

 .کرد ینگاه م رصدا به ماد یب انیفقط با اشک و حالت گر امکیس. حال خودش تنها بذارد

تواند زود با عجله، با  یافکار که م نیباز راه را بر او باز خواهند گذاشت، با ا گرانید نکهیبه ا دیجوان با ام مادر

 يبه چادر امکیاو قدم اول را بر نداشته بود، س. رفتن تازه کرد يبه داد مادرش برسد، نفس برا هیانگذشت چند ث

و تالش . مادر سوار شد يپاها يخود مشت کرد، و از عقب رو يکه مادر، دور کمرش بسته بود، انرا در پنجه ها

بر حسب عادت مجبور بود ارام بشود  امکیکرد و س هیاو را تنب گریمادر هم بار د. کول او باال برود يکرد، رو یم

دل مادر هم زود به حال او . دل مادر را بسوزاند، مظلومانه در چشمان مادر زل زد نکهیا يکه ارام هم شد و برا

و  یراض امکیس نکهیهم. تا مگر او مجددا پر رو نشود دیرا بوس امکیصورت س کباریسوخت و خم شد فقط 

تند در  نباریمادر ا. گردد یزود بر م یلیتکان نخورد، و خ شیخشنود شد، به او با دست اشاره کرد که از سر جا

 ...گم شد تیجمع انیم

 یافتاد و ب یم ریدر دور گرداب گ شتریشد، به همان اندازه ب یم کترینزد رشیکه به مادر پ یجوان با هر قدم زن

آنها . رندیرا در اغوش خود بگ گریکدیتوانستند دختر و مادر  بتیهزار مص سرانجام با. شد یم میتسل اریاخت

 .دیطول کش یربع ساعت. شده بودند خکوبیم تیجمع يبهم، تو دهیچسب

 دهیبه مادرش چسب یبود، تا وقت دهیزن جوان در عمل د. بود، نا آرام شد ستادهیدر انجا ا امکیکه س ییجا اکنون

در  دشیجد میمادرش را از تصم نکهیبدون ا. بکند ينجات جان پسرش کار يباشد، هرگز قادر نخواهد بود، برا

 .بذارد، تمام تالشش را کرد و از مادرش جدا شد انیجر

 ریاو اس. بردند یکس بودن او پ یهمگان از ب ،ییبعد از جدا. شد یجوان در پناه مادرش محترم برخورد م زن

از  یبعض.. با تن را امتحان بکنند کیبودند، از فرصت، تماس نزد لیبودند که ما يافرادها. شد یابانیگرگان ب

 ندارند مثل کنه،  يچاره ا نکهیمردها به بهانه ا

باز  يو روزنه ا یعبور مادر جوان راه يشد برا یموفق م یکی یو اگر گاه. کردند یبه او تعرض م يهر سو از

 . کردند یراه باز شده را عمدا مسدود م عیبودند که سر یگرانیبکند د

 مینفسش بند امد و تسل ،یرمق یو ب یاز خستگ رزنیزن جوان و مادرش نگذشته بود، پ ییاز جدا ،يا قهیدق دو

بعد از لگد  یوقت ت،یجمع. پهن شد نیزم يمردم گم شد و رو يپاها ریز ت،یجمع لیس ياو تو. سرنوشت شد
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 گرید يو افرادها دندیرم یمخود  يشدند، با وحشت از جا یم رزنیجان، متوجه پ یب کریپ کی يگذاشتن رو

 . شد یشکسته م شتریب رزن،یپ ياستخوانها بیترت نیبه ا. کردند یپر م يلحظه بعد يانها را برا یخال يجا

فرو  رزنیاستخوان، در قلب و جگر پ یشکستگ يزیشکسته شدند و ت رزنیپ نهیس يپوك و دنده ها ياستخوانها

اوردند  رونیزن را از گود ب ریباهم همت کردند، مشترکا، پ يصد نفر تیجمع نکهیتا ا. رفتند و او در دم کشته شد

 . حمل شد رونیبه ب ندستا يبر باال رزنیو سپس، الشه پ. دستانشان گرفتند يو بر باال

در  گریجان، د يانگار ذره ا. دیند را ددراز افتاده بود نیجان مادرش، که به طرف یولو شده ب يدستها دخترجوان

خودش صدا  یالیخوش خ يبرا نیخون يگرفته و اشک ها يبار مادرش را با صدا نیاو چند. بدنش نمانده بود

 . زد

جگر  نش،یتر متیگران ق. نداشت يفراموش بکند، چاره ا یجوان، مجبور بود در ان لحظه مادرش را به کل زن

نفس و تمام  امک،یچرا که س!... توانست از دست بدهد یاو را هرگز نم. جانش، در خطر بود امکیتنش، س

 . او بود یهست

شد  یکرد و خم م یجانش را م سکیر یحت یگرفت و گاه یم نییسر پا امکیکردن س دایپ دیجوان به ام مادر

باشند و از  شانیپاها ریت که مواظب زخواس یملتماسانه از همه مردم دور تا دور خود م... ندیرا بب امکیس دیشا

 ریگ تیجمع يپاها ریبچه کوچکش، ز راطالع بدهند، که پس هایبه جلو گران،یکه هر کس به د خواستیانها م

 .کرده است

واژه،  گرید. شده بود الیخ یپس حفظ حجاب و لمس نشدن، همه جنس خودش را بالکل ب نیجوان از ا مادر

خم شدن در فکر  يبرا. درد نداشت خورد،یهزار دست به بدنش م نکهیا! معنا نداشت يذره ا شیتن و ناموس برا

مردان مهاجم هم گذر  انیم زکردن پسرش ا دایپ عیسر يشد، برا یاگر مجبور هم م. جسم و جنس خود نبود

ده دلش، نصد دل تنگ پسرش ش. توانست بکند یپسرش را نم يبرا شتریب قهیدق کی یاو تحمل تنهائ. کرد یم

 .بود

 نیشاهد ا يمرد. داشت یبه بهانه محافظت از مادر جوان، او را از عقب نگه م يبه طرز زننده ا یجوان پسر

نتوانست به چشمانش اعتماد بکند، صبرش تمام شد و با پسر جوان دعوا و زد  گرید یصحنه دلخراش شد و وقت

. شود یم یافتد و زخم یم نیزم يرو مدار او هو  ریگ نیدر ا. رمق تر بود یمادر جوان از همه ب. و خورد کرد

حال و مجروح را بر  یزن ب. بکشند رونیب يزود هنگام موفق شدند او را از گود یبا تجربه قبل تیجمع نباریا

 .منتقل کردند مارستانیهوش به ب یسپس او را ب. حمل کردند رونیدستان گرفتند و به ب يباال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٨ 

 

****** 

 

غم و . تصور بکند هیثان کی يبرا یخود را حت ییتوانست جدا ینم د،یخودش را تنها بدون مادر د یوقت امکیس

و او را  رفتیدنبالش م عیسر ستیبایمادر او را گم نکند، م نکه،یا يبرا. وحشت سراسر وجود او را فرا گرفته بود

 . کرد یم دایپ

از  د،ید یو در حرکت بود، هر جا که راه را بسته ما. پاها گذر بکند يتوانست به مانند موش از ال یم امکیس

او فکر . کردند یرد شدن او جمع م يشدند و پاها را برا یاکثرمردم متوجه او م. شد یرد م يگرید ریمس کی

 .خواهد بود ستادهیاو ا رمادرش در انجا منتظ رش،یمس يکه برود در انتها یکرد از هر راه یم

خم شد و با او حرف زد و از . متوجه تنها بودن و گم شدن او شد یدر انجا جوان. دیمکان رس نیبه خلوتر امکیس

را گرفت و قد بلند کرد و  امکینکرد، مچ دست س افتیدر امکیاز س یمادر و پدرش سوال کرد؟ چون جواب

را  یحال انشیاز جنبده ها، پر کی چیه هاز چهر. او گشت شانیانبوه کرد و دنبال پدر و مادر پر تیبه جمع ینگاه

 .دیند

تا . نگه داشت ستادهیدوش خود ا يرا رو امکیسپس س. داد و باهم منتظر ماندند هیتک یستون کیبه  جوان

 . امدین يبه سراغ پسر گمشده ا چکسیه. کرد یاز باال نگاه م امکیس. دیاو را د ییآشنا ،يمادر ایو  يپدر دیشا

را تا ان لحظه  يبه بلندگوها تمرکز کرده بود، از بلندگو اسم پسر بچه گم شده ا شیتمام مدت گوشها جوان

 امکیدنبال پدر و مادر س یخلوت يجا کیاز حرم در  رونیگرفت، ب میخسته شد و تصم. اعالم نکرده بودند

 . کردند دایپ رونیبه ب یراه واریداز کنار . افتین ينشانه ا چینگاه کرد، ه امکیس يبهایجوان به ج. بگردند

سراغ  یاز حرم، کس رونیو ب ابانیدر خ یول ند،یاز حرم بب رونیرا ب یزد، کسان یانتظار داشت و حدس م جوان

با گذشت زمان، جوان از کر و . دیپرس یم امکیجوان از همه مردم در مورد پدر و مادر س. گرفت یرا نم يبچه ا

داد که  یقبل از دست داد و احتمال م زا شتریرا ب دشیتلخ ام قتیحق نیو با ا. آگاه شد امکیالل بودن س

 .قبول بکند ياو را به فرزند یکس دیمکان عمدا رها شده است تا شا نیو در ا يروز نیدر چن امکیس

خواست  یچون نم! بدهد سیپل لیرا تحو امکیامد س یدلش هم نم. ماند جهینت یجوان ب يتالش ها تمام

 امکیشدن پدر و مادر س دایپ ينقطه برا نیمکان را بهتر نیاو ا. بکند هیگر يشتریب يطفلک زبان بسته ساعتها

منطق به  يداشت و از رو دخو يهم برا ياخر لیدل. نگذشته است يادیگفت وقت ز یوهم به خود م دانستیم
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از هر  شتریپس انها بهتر و ب ابدیب يدیپدر و مادر جد نجایبود که او در ا نیخانواده اش ا میخود گفت اگر تصم

 .رها بکنند سیاداره پل یکیرا در نزد امکیخودشان س توانستندیکرده بودند وگرنه م شهیمسئله اند نیبه ا یکس

 شیرا گرفت پ امکیجوان دست س. آمده بودند رونیعده از زنان سالمند از حرم ب کی نکهیگذشت تا ا زمان

جوان . خبر بودند یب زیزنان از همه چ. دیر و مادر او پرسرا به انها نشان داد و از پد امکیاو س. زنانه رفت تیجمع

 امکیس يبرا يسال در ناباور انهیزنِ م کی. کرد فیهمه انها تعر يرا برا امکیساعته خود با س کیداستان 

هر کس که  گریو زنان د دیبوس یکرد و م یرا ناز و نوازش م امکینشست و س نیزم يکرد زن رو یم هیگر

کوچکش هر چقدر که  يبا دستها امکیس... دراز کردند امکیها را به طرف س یخوردن. همراه داشت یخوردن

 . کرد یم معخودش ج شیرا پ نهایتوانست همه خورد

. بود ادیز اریمادر بس نیا یرو غم و دلتنگ نیاز ا. سال، پسرِجوانش در جبهه جنگ مفقود االثر شده بود انهیم زن

 یخود م يبرا یامتحان اله کیرا  امکیاز س ياو پرستار. را تحمل بکند امکیغم سو  هیتوانست گر یاو نم

زود، بهم اُنس مادر  یلیآن دو خ. ترا در آغوش گرم خودش ساعتها نگه داش امکیسال س انهیزن م. دید

 ...گرفتند يفرزند

 

***** 

 

 .. نیاشک خون.. داستان  آغاز

 .گذشت نیسال، از ان روز خون 22

نور و  ریسوخته و ژنده پوش، ز اهیرنجور، س یبا تن یپسرجوان. قبل از ظهر بود ازدهیساعت حدودا  ر،یت شانزده

محله قائم شهر، به دنبال ادرس  دیس ياش، از کوچه ها انوسیافتاب، سوار بر دوچرخه عهد دق دیشد يگرما

شد و به اپارتمان  ادهیرخه اش پاز دوچ او. شد دایزود پ یلیو خ یادرس خانه به راحت. گشت یم یخانه رستم

 . چهار طبقه تماشا کرد

. شده است دهیکش ،يبلند بر طبق استاندارد شهردار واریشهر، د يخانه ها گریدور تا دور آپارتمان، همانند د( 

 .) به صد و پنجاه متر مربع وسعت دارد کیاپارتمان، نسبتا کوچک، نزد یجلوئ اطیح

 ییو با حوصله، بسته و پتو. داد هیتک واریمانده به دروازه، به د ،يمتر کیله دوچرخه اش را در فاص پسرجوان،

او دو چرخه اش را مجددا . از نو آن را سفت با طناب بست گریکه به ترك بند بسته بود، انرا کنترل کرد و بار د
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 يدور میو بعد ن. نگاه کرد يو به دو سمت چپ و راست کوچه دوازده متر ستادیداد، رو به جاده ا هیتک واریبه د

چرا . افتاد دنیتند به تپ اد،یز دیقلبش به خاطر ام. ستیزد، به سمت خانه بر گشت و به آپارتمان چهار طبقه نگر

قدم دور  کیتوانست تا خانه اش فقط  یکه در دست داشت م یبا اطالعات. اساس نبود یب دشیبار ام نیکه ا

و  لیتفاص نیبا وجود ا. داشت اجیاحت يپدر ایلبخند مادر و  کیقط به اش ف یستین انیپا يبرا. مانده باشد

 !وستیپ یم تیحدس و احتمال بزرگ به واقع نیا ستیبا یحسابها، در وحله اول م

سراسر وجود  جانیبا تصور هر دو حالت، ه. داشت یاحتمال کوچک را، در کنار احتمال بزرگ از نظر پهنان نم او

عرق کرده بودند، با تفکر، در خود جرات انباشت کرد و با دل چاق، ولو  شیدو کف دستها. او را فرا گرفته بود

 . دیرا در ابتدا بهم ساب شیستهاد. شد کیزنگها نزد فونیافکار دو پهلو، گام به گام، به طرف آ

 اوشیاگرچه س. دیرا د یرستم اوشیس یِلیفامو اسم و  ستادیزنگ ها ا فونیآ يچاق کرده، روبرو ينفسها با

 يکف ها. دگمه زنگ فشار نداد يرو یشد، ول رهیبه آن اسم خ يلحظه ا. گشت ینبود که او دنبال آن م یاسم

 يبدنش، رو يش را به پهلوهایدستها یفیچشمانش گرفت و به انها نگاه کرد و سپس کث يدو دستش را جلو

 . کرد زیو تم دیمال شرتشیت

چند بار به صورتش ماساژ داد و ان را جان  نکهیبعد از ا. بلند سرش را شانه کرد يشده، موها زیتم يست هاد با

آنگاه مجددا نفس تازه . و انرا هم صاف و مرتب کرد دیکش شیبلند چه گوارائ شیبه ر یدار و سرخ کرد، دست

 .دگمه زنگ گذاشت يکرد و دست رو

از  یسوال یچون کس. بعد از صاف کردن حنجره، انگشت را به دگمه فشار داد. کرد سیرا خ شیاب دهان، گلو با

کوتاه زنگ زد و  ینشد، دوباره و سه باره با فاصله زمان دهیخانه شن نییاز باال و پا یو هم صدائ دینپرس فونیآ

به  يلبخند. و تشنه بودگرسنه  اریبس. باز نشد زهنشد و هم دروا دهیشن فونیاز ا یبار آخر صدائ. ستادیمنتظر ا

باز و بسته اپارتمان و  يو به در و پنجره ها ستادیبه عقب رفت، وسط کوچه ا يشانس و بخت خود زد و دو متر

جز صبر  گر،ید یچاره و راه. دید یباز نم يآپارتمان را، دم پنجره ها نیاز ساکن کی چیه. به تراسها نگاه کرد

 .نمانده بود یکردن، براش باق

چشمانش را . داد هیتک واریبه دروازه، به د کیسوخته، خسته و فرتوت، در کنار دوچرخه اش، نزد اهیس جوان

 .نشست و لم داد نیزم يحال رو یبست و ب
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از انجا  شتریب نیماش کی قهیچند دق ای قهیگرم بود، هر دق اریدر ان ساعت که هوا بس. نسبتا خلوت بود کوچه،

. برد یکوچه در حالت سوت و کور بسر م بایتقر. مردم هم به ندرت از کوچه در رفت و آمد بودند. کرد یعبور نم

 .شد ینم دهیگنجشک ها شن کیج کیج یحت

پوش، ظاهر شد و  کیش اریبس با،یبا او، شسته و ز سهیدر مقا یدختر جوان. گذشت، دروازه باز شد یکوتاه زمان

برگردد و در را پشت سرش ببندد، نگاهش به پسر جوان،  نکهیجوان قبل از ا دختر. گذاشت رونیپا از دروازه ب

 . افتاد نیزم ينشسته رو

 :بر داشت و با باال بردن انگشت اشاره گفت زیخ شیاو از جا دنیجوان با د پسر

 ! لحظه خانم هی ـ

 . کرد یاش تماشا م افهیرا در هم کرد، منتظر ماند و به او و ق شیجوان کنجکاو، با تعجب ابروها دختر

 يکف دست راستش را روبه رو راهنش،یبلند شد و بعد از منظم کردن شلوار و پ نیزم يجوان از رو پسر

 :دراز کرد و تند گفت ستیچشمان دختر جوان به عالمت ا

 !برم داخل نیاجازه بد!... دیخانم در و باز بذار ـ

پوش بماند، با اعتماد به نفس، به طرف دوچرخه  کیمنتظر جواب و عکس العمل دختر ش نکهیجوان بدون ا پسر

 . دختر غل داد يپا ریدوچرخه را به جلو تا ز يدوچرخه را در دستانش گرفت، دو متر نیدوشاخه و ز. اش رفت

 .شد اطیخورد و مانع رفتن پسر جوان به داخل ح یتکان نم شیماند و از جا ستادهیا شیروبرو دخترجوان

 : لومانه به او نگاه کرد و گفتمظ يدر ناباور پسرجوان

 ! برم تو خوامیم... دآیخانم ببخش ـ

 :جوان دختر

 ؟یچ يبرا ـ

 : بار با لحن مظلومانه گفت نیجوان ا پسر

 کنار؟ نیلحظه بر هی شهیبذارم؟ م اطتونیفقط دوچرخه ام و تو ح خوامیخواهرجان، م ـ

را مجددا از چندش  شیپشت ترك بند نگاه کرد، دندانها ف،یجوان به دوچرخه و بسته بزرگ، کهنه و کث دختر

 : بهم فشار داد و با حالت حقارت، دست به طرف جوان جلو برد و با پس زدن، به او گفت

 تون و بگو؟ یمنظور اصل! ؟یتو که چ نیبر!... شه ینم ـ

 : را نشان داد و گفت اطیبا دست، داخل ح پسرجوان
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 !گردمیتو بر م ذارمیم هیثان هی... خوام فقط دوچرخه ام و یم ـ

 : دخترجوان

 !نیبر نجایزود از ا دیبفرمائ...ستیپارك دوچرخه ن يجا اطمونیح... چه؟ یعنی!... نه اقا ـ

 :جوان سرخ شد و دستش را با عالمت سوال بر گردوند و با اخم گفت پسر

 ... ن؟یبا من دعوا دار! ن؟یچه تونه؟ به من گفت ـ

 : دگمه زنگ واحدها گذاشت و در ادامه گفت کی يجوان، جاده را نشان داد و بعد دست رو دختر

 !دیبر نجایبا حرف خوش گفتم از ا... اقا دیبفرمائ ـ

 : کرد و گفت یتبسم دید یشده م ریکه خودش را تحق يبا وجود جوان

 کجا برم؟ ـ

 : جوان دختر

 !نیداخل بش دیتونینم... هیاپارتمان خصوص جانیا... ن؟یپرسیاز من م! خوادیهر جا که دلت م ـ

 :زد و گفت يلبخند لیم یجوان، ب پسر

 !دیشما بفرمائ!... نجاستیمقصدم ا... امدم يدور یلیخ يمن از جا ـ

 :جوان دختر

 ! ستین... یچ دونمینم... هیریمثل بنگاه خ ییجا هی نجایا نیکن یاقا اگه فکر م ـ

 :جوان با لبخند گفت پسر

 .کار دارم، زنگ زدم...  هیآپارتمان خصوص هی نیدونم ا یم ـ

 :جوان دختر

... کنه  یدر رو بروت باز نم یچکیه. روندیساختمون همه ب نیا يمردها! االن چهار تا زن تو خونه هستن ـ

 هی انشاهللا. جدا اضافه ندارم که بهتون بدم رم،یگ یم یبیمن خودم پول تو ج!... تلف نکن نجایا خودیوقت ات و ب

... ام باشم  یمنتظر تاکس نجایا یستیمن با! نیاالن هم بر! نیایب یغروب... مردها خونه هستن یوقت گهیوقت د

 !افته رو گردن من یانوقت گناهش م!... زننت یان م یم! نیکنه مزاحمم شد یفکر م نهیب یم یکی

اندازه رك به او  نیداشت اما خبر نداشت دختر جوان بر خالف انتظارش تا ا الوگیعجله نداشت کمبود د جوان

اجبار  ياز رو. ستیبکند پسر جوان از شرم و خجالت سرخ بود سرخ تر شد و به دختر جوان خوب نگر یادب یب

 : کرد و در جواب مودبانه گفت يخنده ا
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 یمنو ب... دمیخجالت کش ادیبه اندازه ز نیرام نداد اطیح يتو... برم؟ نجایمن حتما از ا ،یستیچرا با! دیببخش ـ

! دمیمن شما رو تا حاال ند!... ستین نطوریاصال ا یول! ن؟یحق داشت دیکن یفکر م دیشا!... نینشون داد تیشخص

 دم؟ینپوش کیجدا چون مثل شما ش ه؟یتون با من چ یدشمن لیدل

 : جوان دختر

 هیهر کس بخواد ... دم یراهش نم ادیهم ب گهینفر د هی... هیگفتم اپارتمان خصوص... ستمیمن دشمنت ن ـ

 !که شهیبذاره نم اطمونیتو ح نجایو ا زشیچ

 :گفت تیعصبان ياز رو جوان

... دور شم نجایاز ا دیگ یم!... ابونمیتو خ!... ستمین اطوتونیتو ح... من االن کجام؟... نگاه کن؟ هی ز،یخواهرعز ـ

که ادمها  ییاگه همه مثل شما برخورد بکنن پس من هر جا د؟یکوچه برون منو از دیتون یم یشما به چه حق

جدا من ... ن؟یدید ياز من چه بد! دارم؟ فیتشر دهدرن وانیشما من ح دیاز نظر و د... ستمیتونم با یهستند نم

  ن؟یدیهمه به من نفرت نشون م نیکردم که ا یچه خطائ

دانست اما مجبور بود از خودش  یو خوب م نیجوان سرخ شد و در اصل جواب نداشت و خودش هم ا دختر

 : دفاع بکند و از مقام ضعف با لرزش صدا گفت

... نییپا یمگه سرت و ننداخت... دیشما هم مزاحمم شد. ادیب یمن منتظرم، تا تاکس... دروازه مونه  يجلو نجایا ـ

انگار منو ...  ست؟ین یاحترام یکارتون ب نیا... نیمنو خل و چل فرض کرد... ز بذارمدر و با نیبعد هم دستور داد

 !... ن؟یشناس یصد سال م

 : جوان پسر

 رونیاز دروازه ب یشما از همون اول، وقت یول! خوامیام معذرت م یادب یب نیمن ازتون بخاطر ا. نیگیراس م ـ

 آخه چرا؟!... نیبا حرف و نگاهاتون، با من دعوا داشت ن،یامد

 : جوان دختر

 !ات نداره افهیبه ق یربط چیه! دیمطمئن باش! کردم یبرخورد م نگونهیهم گهیمن با هر کس د ـ

 :جوان پسر

چون من مثل شما، تر و ... نیبرخورد بکن يجور نیا نیتون یشما فقط با من م... دیگول بزن دیتون یمنو نم ـ

 ... دیدیرو الزم ند يمالحظه ا چیه ستم،ین زیتم

 :جوان دختر
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 .دمیجوابش و تند م... بکنه  یاحترام یکه به من ب یمن با هر ک. شناسم یمن خودم و بهتر از تو م ـ

 :جوان پسر

 افهیحق باهتون باشه؟ چون من هم گول ق دیباشه؟ شا یعیرفتارتون طب دیشا!... نیمنو رنجوند يبد جور ـ

 !...کردم یاندازه رسوا نم نیخوردم و خودم و تا ا یوگرنه از جام تکان نم! تون و خوردم یمهربان

 : زنگ بر داشت و با تکبر گفت يدستش را از رو دخترجوان

... یدونم مثل چ ینم دیخواست یو نم دیکرد یسر خم نم... شد؟  یسرتون م يزیکم از معاشرت چ هیاگه  ـ

اعتراض من هم ! ... نیدور اومد يجا هیکه به قول خودتون، از  یدر صورت! نیصاحب خونه، داخل خونه بش

 !نیکرد یاحترام یمن هم ب هبلکه ب نیکرد یاحترام یکه شما با رفتارتون نه فقط به خودتون ب نهیبخاطر ا

 : گفت وسانهیدر جواب ما پسرجوان

 یکیخوب پس چرا شما منو ... شن؟یداخل خونه تون نم شن،یرد م نجایاز ا یاگه همه ادمها، وقت ز،یخواهرِ عز ـ

 د؟یاز اون ادمها فرض نکرد

 : و گفت دیجوان خند دختر

 ؟یبگ يخوایم یچ شم؟یاصال منظورتون و متوجه نم ـ

 : پسرجوان

 یلیدل هیتون بشم پس حتما  اطیخواستم داخل ح یم یوقت... نیفرض بکن هیادم مثل بق هیگم من و هم  یم ـ

اومد  رتونیگ یکیچون ... ومدیانگار دلتون ن یول نیتماشا بکن دید نیاز ا دیتونست یم هیقض نیبه ا یعنی. داشتم

چرا اصرار داشتم، فقط  دیحاال از خودتون بپرس. نیسر باال بزن يحرفها نیروش هر جور که خواست نیکه بتون

از دروازه  یلیخ! دروازه اش باز بود؟ ینشدم که حت يا گهید اطیح هیخونه بشم؟ پس چرا نرفتم داخل  نیداخل ا

من  زیخواهر عز. گرما منتظر بودم نیا يتو نجایساعت ا میمن ن. من داخل نشدم یول! کوچه باز بودند نیا ياه

اپارتمانتون کار  هیبا همسا! رو دارم نجایمن ادرس ا... داشته باشم تونمیزمان نم چیهرا  یقصد مزاحمت کس

 .نجامیا يریخ تیمامور هیانجام  يمن برا. دارم

واحدها  يرو يبه اسم ها عیانداختن او سر ریگ يبرا یاو را مسخره بکند ول نباریو نخواست ا دیجوان خند دختر

 :دیناخودآگاه نگاه کرد و بعد از او پرس

دونه رو حفظ  هیحتما !... نگو... صبر کن... نیاسمشون و بگ ن؟یکار داشت یخونه؟ با ک نیا يتو نجایا ـ

 مگه نه؟!... نیکرد
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 :جوان

شما دختر خانم جوان  دمید. شد، که نزدم یزدم، مزاحمت م یرو م هیاگه زنگ بق. خونه نبود یزنگ زدم، کس ـ

اما متاسفانه . نیبه من لطف داشته باش يگریانتظار داشتم بهتر از هر کس د... و همسن و سال خودم  دیهست

 . کردم یچه اشتباه بزرگ نمیب یم

 : جوان دختر

من که . سوزهیدلم برات م يو من دختر هستم فکر کرد یهست یختیر نیچون ا یکن یاعتراف م يخودت دار ـ

قدر  نی؟ جدا ا!دیکنیم یپس چرا گدائ! نیدار نیریهمه زبون ش نیا دونم؟یفقط نم! شناسمیشماها رو خوب م

 د؟یارزش هست یخودتون ب يبرا

 : دیاو در جواب فقط پرس ياعتنا از حرفها یب دینگو يزیبه او چ دیبه او نگاه کرد و مکث کرد، بهتر د جوان

 .خونه تون و ندارم يمن قصد دزد! نینترس!... گهید نیبر ن؟یبر نیخوا ینم ییشما جا ـ

 : دختر

 .خورم یتو رو م يدارم گول باز ستادم،یفکر هم نکن ا... نداره یبه تو هم ربط... ام یمن منتظر تاکس ـ

 : به قد و قامت دختر جوان نگاه کرد و گفت جوان

 ا،یدن نیفهمم چرا با اوقات تلخ، به ا یفقط نم! د؟یندار يکمبود چیه تونیات معلوم هس که تو زندگ افهیاز ق ـ

 گه؟یسالم م اینکنه، فقط ظاهرتون به دن... منظورم در اصل خودم و امثال خودم هست... ؟!دیکن ینگاه م

 .فت و در را از پشت بستنگ يزیجوان با تفکر به او نگاه کرد و بعد به ته کوچه نگاه کرد چ دختر

 : پسر جوان، سکوت لحظه را شکوند و گفت. تکان نخورد شیدختر جوان از جا یمنتظر رفتن او شد ول پسرجوان

! بپرسم؟... من سوال دارم... منتظر بمونم نجایا یستیمن هم که مجبورا، با ن،یمنتظر بمون نجایا ن،یخوایاگه م ـ

برام چقدر  دیاگه بدون... شمیکه دارم راحت م يو هم من از کنجکاو شهیپر م یهم وقت شما تا اومدن تاکس

 ...شدم افهیو بد ق ختیبدر ندازها نیا ،یخستگ نیبخاطر هم! اومدم؟ يدور یلیخ يمهمه، من از جا

 : به او نگاه کرد و گفت دختر

خبر ... نیبب یخونه ماست مردم از دور م نجایا... دیاریب ریرو گ گهینفر د هی دیلطفا بر. ستمیکنجکاو ن چیمن ه ـ

 ...ياومد یگدائ يکه ندارن تو برا

 : زدن دو نشون گفت يبرا ریت کیبا  پسرجوان
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و  نیخبر چ نیخوا یاگه م ت،یوضع نیا يمثال االن، تو... خوره یبه دردت م يروز هی... بکنم ییراهنما هی ـ

... نیبه من بد نیاریب رونیپول ب فتونیحتما از ک ن،یدیرو د يا هیهمسا ،ییآشنا هی یوقت... بشن؟ طیفضول خ

که مثال به  نیبکن تیانسان يادعا یحت نیتون یبعدان م... نیبه من پول داد دندیکه د نیشاهد دار هی يجور نیا

 ! دیپررو، که دس از سرم تون ور نداشت، پول داد يِسر و پا یب يگدا هی

 : جوان دختر

برم باال، لباس داداشم و  تونستمیوگرنه م... ادیام م یتاکس ست،یوقت هم ن... ستیهمرام ن ادیگفتم، پول ز ـ

تونه کار  یروزه م هیاگه لباس خوب تنش بکنه ! رایزبونِ گ نیادم با ا هی... چون حق تونه گمیجدا م. بهتون بدم

 !ارهیب ریگ

 : جوان

. دیپرس شهینم یاز هر ک. ون سوال داشتمت هیدر مورد همسا شهیاگه م خوام،یازتون نم يزیمن چ! ینه، مرس ـ

 ...نفهمه بهتره یکس. بکنم قیتون تحق هیخوام در مورد همسا یمن م

 : از سر تعجب زد و گفت یبه او نگاه کرد و سوت دخترجوان

 ؟یبکن قیخودت، تحق يبرا ؟یک يبرا ـ

و  دیتکان داد و بعد خند نیمتوجه منظور دختر جوان شد سر به طرف یجوان با تعجب مکث کرد و وقت پسر

 : گفت

 ... نه؟... آد یبه من نم يداماد ـ

 : و گفت چاندیرا پ شیجوان لبها دختر

که  یقیتحق... یبزن یسرک ییایحتما گفتند ب دمیاها فهم... نه امکان نداره... ؟یبکن قیتحق نجایا يتو جدا اومد ـ

از فرصت  يخوا یتو هم م... ز دور جمع باشهمنظورت هست؟ اونها ازت خواستن حواست ا انهیمخف... یگ یم

 ... گم؟ یدرست نم... روغنه وو هم نونت ت!... ؟يخودت و خوب به اونها نشون بد یاستفاده بکن

 :جوان پسر

 .بذارم شیمن براشون، پا پ... مغز خر که نخوردن ... ستیکه ن یادم قحط... بله ـ

 :جوان دختر

 اسم دختره سوسنه مگه نه؟ ـ

 : و گفت دیخند جوان پسر
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 چیخودم باشه، به نظر شما حتما من ه يبرا قیتحق نیاگه ا! ن؟یکنیقضاوت م نیکه شما دار يجور نیا ـ

  دن؟یسوسن خانم و به من نم... ندارم؟ یشانس

 : جوان دختر

 ؟يخونه ببر نیا يمردم و تو يابرو یخواه یجدا م ؟یمطمئن... ؟یبکن قیتحق نیخوا یخودتون م يجدا برا ـ

 : جوان ناراحت شد و با سرزنش جواب داد پسر

 !قائل شو خانم تیخودت شخص يذره برا هی... گمینم يزیساعت چ هی ؟یحتما ضد حال حرف بزن يتو مجبور ـ

 : او را نشان داد و گفت افهیاخم کرد و با اشاره دست، ق دخترجوان

 !محترم ياقا زنم،یگرما حرف م نیا يساعت با تو، تو هیانگار من دارم  ـ

 :جوان پسر

 یمن دارم بهتون احترام م... زنم یساعت باهتون حرف م هیمن هم دارم ... ستمیمن بدهکار و برده تون ن ـ

 !نیکنینم چیسن من و ه تیرعا! ن؟یحتما هم از من کوچکتر هست... نیکن یم یاحترام یشما مرتب ب یکنم ول

 :کرد و گفت یاوف دخترجوان

 ؟يکه اندازه بابام سن ندار خوبه

 :پسرجوان

 !... یدون یم چیه... من اندازه بابا بزرگت سن دارم...  یگ یدرست م ـ

 :جوان با دست خودش را نشان داد و در ادامه گفت پسر

... ماهتون برام دراز بود کیروز زمستونم اندازه  کیاز سن تون عمر کرده؟  شتریتن حداقل سه برابر ب نیا ـ

 سنم چقدر هست؟ نیودت حساب کن و ببحاال خ

 :دفاع از خود گفت يبرا مانهیجوان پش دختر

بار اول بهت اخطار کرده بودن  یوقت... گرفت؟ یم لتیهمه تحو نیا... ؟یکن یبود، فکر م یم گهید یکیاگه  ـ

 !زدنیزنگ م سیبه پل میمستق عیسر ،یرفت ینم نجایو تو از ا

 : پسرجوان

 .حرف بزنم یکمه، که نتونم با کس نقدریاندازه؟ حقم ا نیتا ا یعنی... ؟یچ يبرا سیپل ـ

 :جوان دختر

 ؟يواستاد نجایا یتیتو به چه ن دونمیمن که نم ـ
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 :جوان پسر

 وونهیمگه د... شناسم یرو نم یهم بگم، من سوسن خانم نیا... زنم؟ یبرادر باهتون حرف نم هیمگه من مثل  ـ

بود  یاگه وضع ام خوب م... من کجا و، و زن کجا؟... هیزن چ! رو ندارم ینون خال دیتومان پول خر هی... هستم 

از  یمگه من عقل و شعور ندارم وقت. ادمد یکه منظورتون هست حتما انجام نم يان جور قیمطمئن باش، تحق

نها مالك، وجود ندارد ت دهیو نپوس دهیپوس ست،ین بیانسان س! کار؟یخوام چ یم گرونینظر د اد،یخوشم ب یکی

انجور که به نفع هر دو تان هست،  دیباهم هست یوقت ستیصفات و مشترکات و با. است ومدنیخوش اومدن و ن

 .دیخودتان رو بساز

 :جوان دوچرخه اش را با اشاره دست، نشان داد و در ادامه گفت پسر

 ! نهیمن ا یهمه دارائ ـ

 :جوان دختر

ها غرض  هیهمسا یکن یفکر نم چیه... يماشاهللا چونه دار ،یزن یساعت بِر و بِر با من حرف م هی يتو دار ـ

 ننیان که بب یجلو نم! هستم ایح یچقدر ب گنیبه من م! ارن؟یکنن هزار تا حرف پشت سر من در م یم يورز

 . کنن یدختر اگه معذور و مظلوم هم باشه؟ محکومش م!... ه؟یچ هیقض

 :و دختر در جواب گفت دیجوان خند پسر

 کی يبرا ؟يبسته ات جنس قائم نکرد نیا يهست، از کجا فکر نکنن تو گهید زیچ هیمسئله ما ! ندتو بخ ـ

زنگ زده  یکیاگه !... یفروش یم يزیساعت به زور به من چ هی يکنه تو دار یپاد فکر م یکنجکاو که ما رو م

 !شهیم يزیابرور ادیب سیباشه و پل

 :پسرجوان

 ؟یکش یمگه مواد م ه؟یچ يهمه واهمه برا نیا...چند سالته؟... ؟یگ یم يدار یفهمم تو چ یمن نم ـ

 :به او نگاه کرد و گفت دختر

 !...پررو نشو!... يخودت معتاد! ات نگاه کن افهیبه ق ـ

 :پسرجوان

 ...يحرفت فکر کردم سابقه دار نیبا ا... دمیترس... دیببخش یلیخ ـ

 :جوان دختر
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جنست و به من  يخوا یتو م... فکر بکنن گرونید دیشا... دشده منظورم بو يدزد يو جنس ها لیموبو ـ

 ...گم یاونو م ؟يدیفهم. نیبفروش

 :مکث ادامه داد با

... ستین بتیتومان پول تو ج هی یگ یتو که م!... داد یو قد نم نیفکرم، ا گه،یمن خودم، هزار سال د!... مواد؟ ـ

  ؟یفروشیمواد هم م

 :جوان سر تکان داد پسر

 نوشته؟ میشونیرو پ زهایچ نیا. برات متاسفم ـ

 :جوان دختر

 .خودم فکر بکنم شیپ یستیبا... دارم  گهید يهزار تا گرفتار ستادمیا نجایمن اگه ا. نیو بر نیبگ هیکارتون چ ـ

 :و گفت دیخند جوان

 هیخودتون  شیپ د،یبفرمائ. اندیهاتون ب هیتا همسا... شمیمنتظر م... من وقت دارم... ستیپس اون هم الزم ن ـ

 !نیکم فکر بکن

 :جوان دختر

نکنه ... ؟يکار دار یبگو با ک...  يندار ينقشه ا هیبفهمم تو  یستیو هم با... کنجکاوم میهمه حرف زد نیا ـ

 ... دانشگاه س؟ يکار بچه ها... ن؟یکار گذاشت یمخف نیدورب

 :جوان پسر

... حداقل ازتون در مورد اونها بپرسم نینذاشت! کار واجب دارم هیتون،  هیمن از همون اول گفتم منتظر همسا ـ

 . پرسم یم گهید یکیکنم از  یصبر م... مزاحم هستم دمیفهم یاالن هم وقت

 :دخترجوان

 .دیبپرس گهید یکیاز  دیبهتون گفتم بر... راه باز و جاده دراز ـ

 :از دختر با دست کوچه رو نشان داد و در ادامه گفت دیهم به تقل جوان

! ن؟یمتوجه هست... منتظرم نجایمن ا... نیبر یجائ هیشما قراره ! ... راه براتون باز و جاده دراز... دینه شما بفرمائ ـ

 ...بزنم که قلبتون و بشکنم یحرف هی تونمیاگه من هم بخوام مثل شما فکر بکنم م یول... 

بسته خود  انیاز پسر و دوچرخه فاصله گرفت پسر جوان از م ينگاه کرد دو متر لشیساعت موباجوان به  دختر

پسر جوان از  یو کنجکاو، به او نگاه کرد و وقت ينشست و دختر با ناباور نیزم ياورد و رو رونیرا ب یلپتاپ فیک
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ر طبقه و پشت بام و پنجره ساختمان چها هو ب دیاورد دختر جوان نفس آروم کش رونیکاغذها را ب فیدرون ک

 . نگاه کرد شانیها

 :و برادرانه گفت مانهیجوان با کاغذ در دست صم پسر

وگرنه کارت  وفتهیبذار پسره دنبالت راه ب... از من بشنو!... ؟یستین یتو منتظر تاکس!... ؟ینفر هست هیتو منتظر  ـ

 ریچرا د...  ادیکه اون ب يهمه وقت منتظر نیا! سوزه یافتاد، جدا دلم به حالت داره م میاالن که دوزار! زاره

 ترسه؟یاز من که نم... کرده 

 : جوان دختر

 یم یچ نجایا ؟يغذا اومد يگشنه اته؟ به من راسش و بگو، برا... شده جیمخ ات گ یفکر کنم تو آفتاب نشست ـ

 ؟يخوا

 :برخاست و گفت شیاز جا جوان

 .گفتم پولم تموم شد. کنهینم یمونده هم باشه فرق... ن؟یخواهر دروغ چرا گشنه امه غذا دار ـ

 : دخترجوان

دلم به ... دونم چرا؟ یکه نم يبا وجود. هم عاقبت تونه نیا! ستین اری ت،یزندگ يبا تو، تو چیظاهرا شانس ه ـ

اگر خونه ! يبود یحال و وضع نم نیا يتو... یداشتیذره شانس م هیمعلوم هم هست اگه  یول. سوزه یحالت م

 ریباور کن آژانس د... کمه یلیوقتم خ... دیبخشب رون،یب رمیدارم م ،ینیب یم... اوردم  یجدا برات غذا م بودمیم

 ...کرده

 :نشست و گفت شیدوباره سرجا پسرجوان

 ...یدون یبرادرانه کردم خودت م تینصح هیمن  يجواب پس بد یستیمجبور ن چکسیتو به ه ـ

 :جوان دختر

بگو  میمستق! نیهمه کشش بد نیحرف و ا هی خودیب ستیالزم ن... خواهرانه بهت بکنم تینصح هیمن هم  ـ

 ! همه روضه خوندن نداره نیا! خودت و خالص کن... دردت هر چه هست اونو اول بگو. گشنه ات است

 : پسرجوان

. ارم یاگه الزم باشه نون خودم و با زور بازوم در م. کنم یمن سالم هستم، کار م. دیخواهر شما نگران نباش ـ

از  یکیبا  نجایمن ا دیباور کن. شرف دارم یبه قولتون گدا هستم ول ستمیبهتون گفتم، من اصال اهل دروغ ن

 ستیبا من همراه ن چیچون شانس ه! دادن یموگرنه تا حاال صد تا ناهار به من . شما کار داشتم يها هیهمسا
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ساعت اومدم فکر کردم حتما خونه  نیمن عمدا ا. ستیساعت خونه ن نیتو ا شونیکیاوردن  ریم وقت گاونها ه

 نیاز شتریکله ب نیمنتظرشون بشم تا ا هیسا يجا هیبرم تو ... نیداد یبه من اجازه م یکاشک! ... هستند؟

 هیاونها . بشورم زیم خودم و تمدوست دار. تونم به سر و صورتم اب بزنم یباشه م اطیاگه اب هم تو ح!... نترکه

اگه شانس با ... رم یزنم م یم شم،یصورت دلخور م نیدر ا. نکنن ریبخاطر ظاهرم منو تحق گران،یمثل د یوقت

 ... میدیرو د گهیهمد شهیهم ندهیدر ا دیو شا شهیدرست م زیمن باشه همه چ

 : مسخره کردن گفت يجوان به هوا دختر

ام بهت  یهستم که م ينفر نیندارم من اول یدختر بخواد من مخالفت ستمیمن حسود ن... خوش بحال تون ـ

 ...گمیم کیتبر

دختر جوان با نگاه به او . شده بود دهیتکان داد و رنگ صورتش پالس نیسرش را به طرف يجوان با ناباور پسر

 : واضح گفت يشت و معترضانه با صداکوچه گذا يبه آزارش برد و به کوچه نگاه کرد و قدم تو یپ

 .من از تو هم بدشانس تر هستم! اد؟ینم یچرا تاکس ـ

 :برخاست و دو چرخه اش را در دست گرفت و دور زد و گفت شیاز جا جوان

 ن؟یسراغ ندار یینانوا هی نجایا. امیمن باهتون م نیخواهر واستاد ـ

 :و با اعتراض گفت ستادیا شیجوان سر جا دختر

 !آیکنم با من ن یاقا من دارم از دستت فرار م ـ

 :جوان پسر

 .برم نجایاز ا یگفت یخواهر تا حاال م ـ

 :جوان دختر

 ؟یهست یک ؟يآدم دزد...  ؟یقاتل! یکنیم تیاذ يدار ـ

 : جوان پسر

ازتون  سوال هیخواستم فقط  یم... هاتون، انگار، حاال حاال قصد اومدن ندارن  هیهمسا! دیخانم از من نترس ـ

 !بپرسم

 :جوان دختر

 ! بگو... ما را راحت کن الیخودت و هم خ الیهم خ! گهیبپرس د... بپرسم ... نیقدر نپرس نیا اقا

 :جوان پسر
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 از گذشته اونها؟  ن؟یدونیم يزیچ یرستم يشما در مورد خانواده اقا ـ

 :دیپرس یو هم نگران جانیو خوب به چهره پسر جوان نگاه کرد و با ه ستادیبدن دختر مور مور شد در جا ا يمو

 ! بپرس!... خبر بد نباشه؟... ؟یو نگفت نیپس چرا از همون اول ا ـ

 : پسرجوان

 !مهمه یلیبرام خ...  نیبه من بگ نیدون یدر مورد انها م یشما اول هر چ شه،یاگه م ـ

 : دیجوان کنجکاو پرس دختر

 ؟یبدون یواهخ یم یدر مورد چ ـ

 : پسرجوان

 !نیدارن، ندارند؟ در مورد گمشده شون بگ یناراحت... احوالشون خوبه؟! نیاونها رو بگ یکل تیوضع ـ

 : دخترجوان

 در مورد مردم بهتون اطالعات بدم؟ یستیچرا با ـ

 : پسرجوان

 .و گم کردن زشونیکه عز کنمیم ییدر مورد خانواده ها قاتیمن تو پرورشگاه بزرگ شدم، دارم تحق ـ

جمله دوم، زود دوباره آرامش گرفت  دنیجمله اول، رنگ صورت دخترجوان سرخ و پر خون و گرم شد، و با شن با

 :گفت یلیم یو سرد شد، و با ب

بهتر . اطالعات ندارم قیاز برادرم، دق ادیخودم ز... بچه بود، گم شدند یوقت شیسال پ نیبرادرمه، چند امکیس ـ

 ه؟یبرادرم ک نیدونیم... برادرم دکتره... مارستانیرفته ب شیساعت پ د،یم بپرساست از برادر بزرگ

 : کرد و مسرورانه گفت یبار دوستدارانه تماشا م نیبا چهره بشاش، به دخترجوان، ا پسرجوان

دم که  یم ادیمن احتمال ز ،یدون یم. میو خودمون خبر ندار میزنیباهم حرف م میساعت دار هیاه ه ه ه،  ـ

 .باشم امکیس

باور کند،  توانستیبهش دست داد و چون نم جانیه دانست،یممکن م ریادعا را غ نیکه ا يجوان با وجود دختر

 : تب گرفته گفت یرا گرفت و با تن شیبغض گلو نیافتاد و با وجود ا شیبه فکر دوستان دانشگاه

موضوع  نیبا ا دیتون یشما نم نیدونیم. ..اندازنیدانشگاه دارن منو دس م يدونم بچه ها یاقا م! تو یگیم یچ ـ

 !نیبکن یاصال شوخ

 : پسرجوان
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 ن؟یمن به برادرتون شباهت دارم، ندارم اونو بگ.... سین ینه شوخ ـ

 : جوان دختر

 نیتونیناهار نم هی يبرا نیدون یم چیه! نیریاسم برادرم و تو دهن تون نگ خودیب. دمیاقا من االن دردتون فهم ـ

فقط شکمشون  ،یتوخال يقبل از تو، صد نفر اومدن تو خونه مون با حرف و وعده ها. نیبکن ییادعا نیچن یالک

! يدر بر جهینت یب یمعذرت خواه هیو بعد با  يو دردسر و برامون بذار یبکن ریشکمت و س ياومد. پر کردند

مثل سابق  میا تجربه شدچون ما هم ب... یبد طرف يبهت بگم با ادمها يرا دار يو فکر کالهبردار ياگه نقشه ا

تک  هیاگه . کنن یادم و داغ م لهام،یاالن برادر و فام...  میبگه ما براش جون بده يزیچ هیکه هر کس  ستین

 ! به حالت يوا... آن یصد نفر م ،سوت هیزنگ بزنم با 

 :در جواب گفت ن،یشیپ يشده از ادعا مانیشد و پش نیغمگ اریبس پسرجوان

از ! دیریو نگ گرونیوقت د یالک... ادهیاز سرم ز انیدو تا ب نیبگ ست؟ین ادیکم تعدادشون ز هی! صد نفر ـ

 .کنم یباورت م! ستیکن برام کاف فیکالهبردارها هم دو تا رو تعر

 :جوان دختر

برادرم جا  يخودت و جا یتونیات هم نم افهیق نیبا ا. یدونینم یگ یتو که خودت م کنه،یم یچه فرق! حاال ـ

وسط قلب مادرم  نینکن که ا يکار خودیپس ب... رهیگیسوت ازت تست م هیبا ... هم گفتم برادرم دکتره! یبزن

بهش  يخودیهوس ب. رسهیبه ما نم تاز چیتو جز بال ه یدونیم. گم یم یدارم چ یفهم یم! از جا کنده بشه

و در به در  چارهیما رو هم ب چ،یخودش ه... ذارهیسرش م ریو ز رونیافته همه ا یگرما راه م نیا يتو يد یم

خواهش . دم یبهت م گهیوقت د هی ،يخوا یهر چقدر پول م... میخون داد ادیاقا واهللا ما به اندازه ز... کنه  یم

!... کنه یانوقت موضوع فرق م!... ن؟یصد در صد از برادرم خبر دار نیگ ینه م ای. دیبر نجایکنم، االن از ا یم

از دستت ... ؟یکن یم شیاول آزما يدار ای! یخودت هست یگفت ینم یداشت یگم اگه م یم یمن دارم چ

 .شدم جیگ یحساب

 :پسرجوان

 ! گم؟یم یمن دارم چ دیفهم یخواهر شما انگار نم ـ

 :گفت يجد یلیخ دخترجوان

 يمرض ها هیاز اول معلوم بود . زنم یزنگ م سیبرو به پل! فهم؟ یرو نم یمن چ! يدار یاقا تو قاط ـ

و  یتو ک... دیاعصابم و داغون نکن خودیب... شنوهیم یوقت هیمادرم پشت بامه، ! به چاك نیزود بزن! ن؟یداشت
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 یافغان نمیات نشون بده بب ییااصال کارت شناس!... ؟يدیند نهیخودت و تو ا چیه!... برادرم کجا؟ امکیس

 !؟یستین

 : گفت جوان

گفتم من  یبه خودتون هم نم نیخواهرشون هست دونستمیاگه م دونستمینم دیببخش! ... کردم یچه غلط يوا ـ

کنم تا االن  یم قیمن دارم تحق. خانواده اند يداد که جزو اعضا یخبر رو به کس نیا شهینم یزرت. تجربه دارم 

 يکار من ادار. کنمیمن سرگذشت همه گمشده ها را ثبت م! حداقل با صد تا خانواده مثل خانواده شما حرف زدم

حرفمو پس گرفتم  دیچشم اروم باش. دمیکار را انجام م نیداوطلبانه دارم ا... دنیالبته پول نم. دارماست، مجوز 

صادر شده از  یعنی ست،یخوره چون اصل ن یبدردتون نم یدم ول یمن کارتم و نشون م...  دمیخودم فهم

 !در جعله یمال من جعل... و اصل هستم یرانیتوش نوشته ا. پرورشگاهست

 : داد و گفت هیتک واریدوچرخه را مجددا به د جوان

 .نیلحظه اجازه بد هی ـ

 : اورد و به طرف دختر رفت و گفت رونیدو صحفه کاغذ را ب فیاز داخل ک جوان

من گفتم گدا ! خواهر خودت نگاه کن. فرق دارم هیمن با بق یول دیکنم حق هم دار یشما رو خوب درك م ـ

اومدم که پدر و مادرت . دونمینم قیدر پرورشگاه بزرگ شدم سن خودم رو دق یلگتا دوازده سا بایمن تقر ستمین

 .نه ایتونم باشم  یبگن، م یستیاونها با. ننیمنو بب

 یکرد و بعد به خود گفت اگر داستان زندگ یم لیو تحل هیخودش تجز يبرادرش افتاد در ذهن برا ادیبه  دختر

. داشت یتلخ یهمه سال برادرش چه زندگ نیبود پس ا یاگر او برادرش م ایجوان باشد و  نیبرادرش به مانند ا

 : تتفکر و تصور، با نگاه به جوان اشک در چشمانش جمع شد و گف نیبا ا

من  یگ یم ینیقیجور  هیتو ! د؟یکن یچرا اصرار م ،یستیبرادرم ن هیگم شب یدارم بهت م ه؟یاقا سرکار ـ

مدرك قانع کننده ! ستیاصال ممکن ن نیا ؟یزنیحرف و م نیاز کجا ا ؟یکنیم تیاخه چرا اذ. خواهرت هستم

 ؟يدار

 : پسرجوان

من هم نگفتم که ... رو ثابت بکنم ندارم يزیچ یکه بخوام به کس یاطالعات ایو  یمدرک چیه. اسمم بهروزه ـ

بهتون  دیام خودیب... قصد سوء استفاده دارم نیکنم، نگ یم قیدارم تحق گم،یحتما برادرتون هستم، واضح م
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. نه گهیاالن د دادمیبله، اول احتمال م. دمیو واضح فهم قیو االن دق نیخودم ا. ستمینه، من برادرتون ن. دمینم

 .باشم امکیخوام س ینم گهیاز االن هم اگه برادرت باشم د

 :جوان دختر

  ؟يگم شد یخودت ک ؟یدونیبرادرم چه م یاز بچگ ؟یدونیم یتو از گذشته خودت و از ما چ ـ

 : بهروز

کنم االن چهار ماهست  یم قیدارم تحق دونمینم چیچون ه دونمیاز گذشته خودم نم زیچ چیمن اصال ه خواهر،

از شهرها رفتم االن هم که تابستونه  یلیدنبال کار رو گرفتم خ يجد نباریا. تا االن در سفرم دیاز اول ع یعنی

 يشهرها گریشهر شما بر عکس د همتاسفان. بکنم احتیشمال رو س ياهایبکنم و هم در ارتیگفتم هم ز

درصد هنوز  هیام؟ اگه  یدونم ک ینم چیه قتشیحق. دوست دارم یلیرو خ ایفاصله داره، من در ایاز در یساحل

فقط فکر کنم من با برادر گمشده ات همسن و . دونمیکلمه نم هیبگن وگرنه من  یستیباشه پدر و مادرت با دیام

 نه؟سال باشم مگه 

 : جوان دختر

تو به  سیچون ک یستیبا کمال تاسف بگم برادرم ن یستیبا دیببخش دیباهم دار یاره فقط چند تا فرق اساس ـ

و هم صداتون نه فقط واضح هست  یزنیتو مثل بلبل حرف م. برادرم اوال کر و الل بودند. خوره یبرادرم نم

 ... نیدار یقشنگ يصدا

 :بهروز

تونم تو  یم یول ستمیخوشگل ن یعنی. خودنمیمردم تو مجالس ترانه و آواز م يموقع برا یبعض ،یدون یم ـ

 .یبش یکم راض هیاز من  یکینظر حداقل تو  نیمجالسهاتون بخونم و از ا

 : جوان دختر

 ن؟یخونیم یافغان ـ

 :بهروز

با من  زیآم ریو هم تحق دیدکر یهمه با من دشمن نیبودنم ا یبخاطر افغان... دمیاالن فهم! ستمین یمن افعان ـ

 از کجاست؟ يو بد رفتار یهمه جو گرفتگ نیپس بگو ا... دیحرف زد

 :جوان دختر
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بهتر  یهاشون از همه ما انسان یلیشناسم، اونها خ یم کیها رو از نزد یبر عکس من افعان! داره یچه ربط نیا ـ

... و فقط بهتون گفتم قتیحق نیاونهاست من ا هیفقط چهره تو شب... دوست دارم یلیمن هم اونها را خ! هستن

دنبال  ياگه بر ؟یستین یافغان یبگ یتون یخوب از کجا م... یشناسیخانواده ات و نم یگ یم يمثال تو دار

 یول دمیمن خودم برادرم و ند... ست؟یبه نظرت بهتر ن يانها دنبال خانواده ات بگرد ونیم ،یافغان يخانواده ها

 هیشب شتریب... یاهیکم س هیفقط  یستین ختیتو در اصل بد ر... بود یبرادرم برعکس تون مو طالئ دونمیم

 ...!ها یرانیتا ما ا یهست هایو هند یافغان

 : بهروز

 برادرتون جدا کر و الل بودن؟... دمیفهم شتریدونستم، االن هم ب یاون و م ـ

 : دختر

 .اصال زنده باشه دونمیم دیبع. کر و الل بود. بوده مهیبرادرم سه سال و ن ـ

 : بهروز

 برادرتون کجا گم شدند؟. شناختمیچند تا کر و الل رو م. تهران بزرگ شدم يپرورشگاها يمن تو ـ

 : جوان دختر

مشهد کجا و تهران کجا؟ !... یباش دهیهست او رو د دیبع. دیتو هم که اگه تهران بود. برادرم مشهد گم شدند ـ

 مگه نه؟ 

 :بهروز

حتما  دمیرو که من د ییانها. شهیکمتر م یلیوجود خ نیفقط درصد شانس با ا... ممکن هست زیمه چه ـ

 .برادرت نبودند

 :جوان دختر

بار  نیو چند رونیا يچون ما همه جا ستنیاصال بزرگ شده پرورشگاه ن ادیبرادرم اگه زنده باشن؟ به احتمال ز ـ

او رو  یکیخانواده بزرگ شدند  هی شیحتما پ دادندیکردند به ما اطالع م یم دایاگه پرورشگاها خبر پ میگشت

. و خانواده ام بخاطر او داغون شدن درمما. برهیخودش و م فیاگه االن زنده هست داره ک! خودش برد شیپ

و رنگ جدا ت دیباز ببخش نیاز ا يجدا. میکرد یم دایبود حتما او رو پ یپرورشگاه م يمطمئن باش اگر برادرم تو

 نم،یب یبرادرم و م یو عکس بچگ کنهیم فیو اون طور که مادرم تعر اهستیات س ينژاد یعنی تتیجلد، اصل
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خودت  يبرا یاگه باور کن نیا... یممکنه تو برادرم باش ریغ گمیم. بور و بولند بود اه یبرادرم رنگش مثل اروپائ

 ؟ !بهتر است

 : درهم شکست با افسوس گفت يدیاز نا ام بهروز

 يبرادر هم دار یگ یارزوم بود م شهیمثه تو هم يخواهر هی... شده بودم گفتم از بعد غمم تمومه دواریچقدر ام ـ

پنج  ایبا در... جدا بچه شمال بودن  يشد وا یچه م... بودم  یکاش من برادرت م يا...  یائیخوب پس چه دن... 

 ... راه باشه قهیدق

 :نجوا دختر

 !؟یما رو قبول بکن یخواه ینم گهید یاگه برادرم هم باش یقبل گفت قهیدق هی نیشد هم یچ ـ

 :با اشک در چشمان ادامه داد بهروز

 شتریب دیشا... داشتم  ادیامدم ارزو ز یبود که به سمت خونه تون م یحرفم هستم منظورم موقع ياالن هم رو ـ

باهت کنار  يجور هیات  یبا وجود بد اخالق... حرفهام ناراحت نشو نیاز ا... بود یو خستگ یبه خاطر گرسنگ

باز دمت گرم  یول. دمیبوس یتو رو م ارحتما تا االن صد ب... يبود یچقدر دوستت داشتم اگه پسر م ومدمیم

چقدر دوست داشتم  یاگه بدون. یدر اصل مهربان هست يبا من حرف زد ایدن کی یول يحقارت کرد يستادیا

دونم چقدر مثل  یچون م کنمینم یو بکنم ول شیخوام حسود یاشم؟ پس خوش به حال اون برادرت مبرادرت ب

 !هیمن آدم بدبخت

 :دخترجوان

 یمون نسبتا خوبه، بابام چند تا مغازه داره و تو م یچون وضع مال ،یبرادرم باش ،يرو دار يعالقمند نیاالن ا ـ

 يدختر هیبا  یتونست يهم بزود دیشا ،یخودت دست و پا کن يبدون درد سر، برا یزندگ هیباالخره  یتون

وارد بهشت  یکن یفکر م ،يدیکش ادیز ینگو گرس یچون سخت... بهت بگم نها،یبا وجود همه ا!... ؟یازدواج بکن

...  يشد يوارد چه خانواده ا ینیب یو م شهیشد، اون وقت چشمهات باز م ریشکمت س یبعدا، وقت یول ،يشد

 !به چاك یزنیم يکه اومد یاز راه... یکن یخودت قرض م ينفر برا هیاز  گهید يپاحتما دو تا 

 رونیب گریو از گوش د دیگوش شن کیدختر جوان را بعنوان حرف از  يخود بود و حرفها يایدر عالم رو بهروز

 : کرد و بر حسب نوبت دهان باز کرد و گفت

برادرتون گم شد، مادرتون  ینکرده باشم، وقت یقاط لمهایآد اگه با ف یم ادمی يزهایچ هیهام  یمن از بچگ ـ

 دوست داشتند، مگه نه؟  یلیاونو حتما خ
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 : جوان دختر

 نیپس ا... دور بکنم  نجایکنم، که تو رو از ا یم اطیهمه احت نیمن دارم ا... ه؟یچه سوال نیا! خوب معلومه ـ

گه  یم عیما، مادرم سر یکینزد ادیب هیغرب هی یدونم، وقت یچون خوب م ه؟یمن به خاطر چ یهمه بد اخالق

تو هم . از جاش پا شه، دوباره بره مشهد، دنبال برادرم عیدوست داره سر... خبر آورده امکیاز س ایاومده  امکیس

 یو م شهیحالش گرفته م نهیخوب مادرم تو رو بب... زیچ یو ب ریو هم فق ،یبه قول خودت همسن و سال برادرم

 .کشه یم یاره سختگه پسرش مثل تو د

 :بهروز

 !فهمم یم ـ

 :جوان دختر

 !...یبکن دایپ يات و به زود یقیخانواده حق...کنم  یقلب برات ارزو م میمن جدا از صم ـ

 : بهروز

... نیاومدم چند تا اطالعات خوب به من بد نجایتا ا. دوباره من اصرار بکنم نیرم فقط نذار یم نجایچشم از ا ـ

 . ستیودو تا که ن یکی دونمیچون صد تا داستان م....  رهیم ادمیوگرنه بعدا از  سم،یبنو اداشتمیاونها رو تو دفتر 

بهروز . چون او با تعلل، تردد کرد. بهروز منتظر جواب او ماند. دختر جوان با نگاه به او در فکر فرو رفته بود نباریا

 :خاطر او گفت یراحت يبرا

 ادیمثه من ب يروز هیاده ات دس رو دست گذاشتن اگه برادرت خودش کنم خانو یبدون تعارف بگم، فکر م ـ

...  یوگرنه خود دان س؟ین نطوریا! خودت وجدانا بگو! نه ایبرادرتون هست  نهیزنگ خونه تون و بزنه و بخواد بب

... هاش یخاطرات بچگ... دونن یم گرانیهر چه که د ن،یبه من بد ياطالعات سر ستیقرار ن! از من نترس

 نیمن ا یوقت... لیقب نیاز ا... کم بزرگتر بود چکارها کردند هیاو  یمادرتون اون اواخر وقت ایال پدرتون و مث

 ینشونه ها م نیرا با ا یبگه، شخص ادیب یکی ایاومد و گفت او خودشه،  یکی دیبکنم شا فیرا تعر زهایچ

 !... شناسه

 :او باور کند و در جواب گفت يدوست داشت به حرفها دخترجوان

تو  میدیهم د دیشا میکن یم يگن اره بهت اعتماد بکنم، چه ضرر یعده م هی... اگه از همه مردم بپرسم ـ

 یم یکی یدور زمونه وقت نیا ينقشه داره، تو هیحتما ... گن یعده هم م هی... یبکن دایبرادرم و پ یتونسته باش

 !...تو سرش باشه؟ یکلک هی یستیبا... کنه یهمه اصرار م نیآد ا
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 :بهروز

اگر . رم یم نجایاالن از ا نیهم! يوقت ندار شتریب هیچند ثان!...فقط حرف اخرت و بگو... کنم یاصرار نم گهید ـ

 ...دارم که برادرت باشم  دیدر صد ام کیچه باز 

 :جوان دختر

تلف نکن، من  خودیما ب شیدرصد وقتتو پ هی نیواسه ا ؟يبهتر باشه؟ دنبال نود و نه درصد بر ،یکنیفکر نم ـ

ارزه،  ینگاه بکنم؟ اره م هیتو به قض هیاگه بخوام از زاوا! یستیمثل روز روشنه، برادرم ن گمیم نمت،یب یدارم م

ما هم حق بده، که من صد در صد مطمئن  هب یول... یو بحث و پرسش بکن یهمون نصف درصد هم بمون يبرا

روز، حاضر باشم  هیبه روشن یچطور، من با اگاه!... ؟یبه خانواده ام بزن یتون یکه تو م يهستم، انوقت ضرر

و رو سرمون  رانیگرما، کل ا نیا يتو م،یوفتیبا مادرم راه ب یستیبرادرم با ایمن ... رو بکنم؟ یسکیر نیچن

چون مادربزرگم  م،یترس یم! استخوانهاست يما گذشتن پا رو يبرا یاست ول يکنجکاو کیتو  يبرا!... میبذار

 .کشته شد امکیبخاطر س

 : با تاسف گفت بهروز

هست که  یزهائیچ هیچون ... دم یخودم ده درصد احتمال م شیخواستم بهت بگم پ یم دونستم،یو نم نیاه ا ـ

 ...دونمیمن فقط م

 :جوان دختر

 ه؟یچ زهایکنجکاو شدم اون چ ـ

 :بهروز

 ...و به من گفتن نیها ا یلیخ... که بچه بودم خوشگل بودم یمن هم موقع ـ

 :کرد و با خنده گفت زیام ریجوان به او نگاه تحق دختر

حاال چند تا اومدن ... البد نه خته،یریبچه چقدر ب نیا يبگن وا انیمردم ب يانتظار دار... همه بچه ها خوشگلند ـ

حاال بحث بر  نمت،یب یمن دارم م یول! درست باشه تونهیانوقت حرفت م يدیده بار شن يو گفتن اگه روز نیا

 هیتو برادرم  نیب! يهست، که ندار شباهتبحث ما رو ! یهست ختیمن هم نگفتم تو بد ر ست،ین یسر خوشگل

 !موضوع فقط باش نیمتوجه ا! دو تا کشور فاصله هست

 : بهروز

 . دادمیدامه مراحت به رام ا الیاون وقت با خ دم،یشن یحرف و از زبون پدر و مادرت م نیا یکاشک ـ
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 : دختر

بکنم،  سکیپس چرا ر! چون مطمئن هستم! کردم یرو م نکاریخودم ا دم؟یدیدرصد شانس و م هیاره، اگه من  ـ

 يبنا! ومده؟یبر سرمون ن ییبرادر گمشده مون، چه بالها نیبخاطر هم ،يخبر ندار چیه ؟یشناسیتو مادرم و نم

به دشت و  زنهیم نباریمادرم ا شناسم،یکس م هرمن، مادرم و بهتر از !... رو نداره گهیلرزه د نیزم هیما، استقامت 

ترسم  یو م شهیبار زورش تموم م نیوگرنه ا! ؟يزیچ هی بود،یدستت م یسرنخ هیاگه ! شنیصحرا و کوه ، گم م

 ...رهیسن بم نیچون تو سن مادربزرگم هست او هم تو ا

 : داد و گفت ستیادختر جوان  يکف دستش را روبرو بهروز

 !اون ده درصد خودم رو خوردم رِیمن خ! بابا الیخ یب!... اصال فراموش کن ـ

 : بهروز را به او نشان داد و گفت افهیبا دست ق دختر

باهت ! کشم؟یمن خجالت م قتشیواهللا حق يتنت کرد هیچ نیبپوش ا ریدس لباس، دس چندم هم باشه بگ هی ـ

تونه  یم شتریب گهیاو از هر کس د. ام آشنات بکنم یبودم ببرمت با دائ نیدر فکر ا. تو کوچه خودمون قدم بزنم

 يبود یبچه م!... م؟یبگذر...  افهیخت و قیر نیجدا با ا!... نه ایداره  قتیدرصد و چند درصدت حق هیبگه، اون 

 !و کار؟مگو ک یکیبرو کار کن، به من  یسالم هست! يزیچ هی

 :دختر جوان دو متر پشت سرش رفت و گفت. رفت يسوار دوچرخه شد و چند متر بهروز

 !اقا بهروز صبر کن ـ

 :دختر جلو امد و گفت. مظلومانه به دختر جوان نگاه کرد ن،یترمز زد و به عقب نگاه کرد با چشمان غمگ بهروز

ام و  یدس از لباس پسر دائ هیبرات  رمیشرط، اول م کیبه  یائیبا من ب یتون یم... دارم يشنهادیچه پ نیبب ـ

االن موقع ظهر،  شه،یاپارتمان داره ساخته م هی م،یخونه دائ یکیدهم، تو اون کوچه نزد یدارم بهت م یور م

راحت خودت و خوب  اط،یح يتو يبر یتون یم. خونه هاشون استراحت رنیهمه م. کردند لیکارگرها تعط

 ؟یشیم یانوقت راض... ؟یگ یم یچ... نهیسر کوچه تو رو بب ادیب خوامیم میمن از دائبعد  یبکن زیو تم يبشور

 : باز کرد و گفت يچشمانش و بست و بعد از لحظه ا يپلکها بهروز

پسره باز  نیبه نظرتون ارزش داره ا نَد،یبِر زمیبه همه چ کلمیبه ه ادینفر ب هی... شما نه  دآیببخش...  دهیچه فا ـ

 س؟یبرم عاقالنه ن نجایاز ا عینفر قرض بکنم و سر هیاز  گهیبه نظرت، من دو پا د یعنیبمونه  نجایا

 : دختر
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 هی نیا زنمیتهمت نم. کنمیم تیدارم بهت نحص! یبرادرم هست یگ یچون م کنم،یم یمن دارم بهت خوب ـ

 ! یخوش زبان و زرنگ هست! یسالم هست یول! دمیفهمیم ،يبود یاگه معلول م! قتهیحق

و به او تماشا کرد و  ستادیبهروز مکث کرد و ا. شهر قدم برداشت یاصل ابانیجوان، دل خور به طرف خ دختر

 : در کنارش راه رفت و گفت. در دل، پشت سرش راه افتاد یاو سوخت با آه يدلش برا

برادرت و  یدلش دلتنگ نهیهو منو بب هیخوام مادرت  ینم. شمیدور م نجایدارم از ا ،ینیکه بب ام،یدارم باهت م ـ

 ...بکنه

 : جوان در جواب گفت دختر

 نه؟یمثل تو رو با ما بب یکیاگه مادرم،  ـ

 :بهروز

خانواده من باشن چه نباشن؟  خ،یتار نیخانواده ات از ا ،یگفت يادیز يها لیتو به من دل... راحت باشه التیخ ـ

 !رم یم نجایمن در هر دو حالت از ا

 :جوان دختر

! ممکنه ریدرصد و ده درصدت هم غ هیکه اون  کنم،یچون بهت ثابت م! ير یم مینخواه ایو  میچه بخواه ـ

اندازه مامان و  میدائ... نهیمامانم تو رو نب ییاین گهید نجایفقط عوضش قول بده، ا کنمیاشنا م میمن تو رو با دائ

باز بگو ... ؟یگیم یچ! نگران غذا نباش ارم،یبرات غذا هم م میاز خونه دائ. بده صیتونه برادرم و تشخ یبابام م

 !هستم؟ يمن ادم بد

 :بهروز

انگار ... يرفتار کرد يتو با من طور... یموضع قدرت حرف بزن يهمه از رو نیا گرانیکنم تو با د یفکر نم ـ

 ... ستادهیسه و چهار ساله روبروت ا امکهیبرادرت، س

سپس دختر . از راه را در سکوت قدم برداشتند يآن دو مقدار. نگفت يزیو چ دیجوان با نگاه به او خند دختر

 : جوان گفت

 ابونیکنار خ یستیدوچرخه اتم با! شهر منتظرم بمون یاصل ابانیبرو ان طرف خ!... تو سوار دوچرخه ات شو ـ

 ! يبذار

به  ریدو چرخه اش را با زنج ،يسار ابانیخ يرو ادهیسوار دوچرخه شد و به انطرف چهار راه رفت و در پ بهروز

 نیسابق است و ا یشهر قائم شهر، شاه یاصل ابانیخ نیمهمتر ،يسار ابانیخ. (درخت نارنج قفل کرد کی
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پتو  انیرا از م فشیو ک.) کند یمحله از هم جدا م دیمنطقه را به دو قسمت ترك محله و س میچهار راه از قد

 یتاکس کیرا گرفت، بالفاصله از شانس خوب انها،  هایتاکس يلودختر جوان امد و ج. و منتظر شد دیکش رونیب

 .شدند یو انها سوار تاکس ستادیدر کنارشان ا یخال

را که از قبل اماده کرده بود، آن را  يمدارك، برگه ا يپوزش از ال يدر کنار دختر جوان نشست و برا بهروز

 : دیاورد و پرس رونیب

 یدوست داشت ن؟یستادیساعت ا میفکر کنم عمدا ن ؟یناراحت هست یلیحتما خ امکیتو بخاطر برادرتون اقا س ـ

 !خبر خوش بدم؟ هیمن بهتون  یداشت دیام... نیدر موردش با من حرف بزن

 :نگاه کرد و در جواب گفت یجوان به او نگاه کرد و بعد به راننده تاکس دختر

 يگفتم، اگه او هم مثل تو، تو. برادرم افتادم ادیبه  يجور هی... کم بو برده بودم هیمن از همون اول، ... چرا دروغ

 ؟يوا... بکنه یزندگ تیوضع نیا

 :بهروز

 . خوامیمعذرت م یوفتیبرادرت ب ادیاگه من باعث شدم تو  ـ

 :جوان دختر

 ومد؟یچرا ن دونمیمن جدا منتظر آژانس بودم نم! ستیمهم ن ـ

 :بهروز

 همه سال دلت براش تنگ نشده؟ نیا ،یمنکر بش یتونینم یول ـ

 :جوان دختر

 گه،یچرا دروغ بگم مثل هر گمشده د! ندارم یاحساس چینسبت به او ه قتشیحق. شناختم یمن برادرم و نم ـ

ذهنم و . کنمیفقط واسه مامانم ناراحت هستم، من به برادرم اصال فکر نم...  سوزهیم شتریتو ب ياالن دلم برا

هر وقت، حرف از برادرم زده بشه، ما . میکه نداشت يما قبال چه گرفتار. سیهام ن يمزاحم شاد کنه،یمشغول نم

فقط . ساله بودم کیاون موقع که برادرم گم شد، من ! ه؟یچه جادو و طلسم نیدونم ا ینم! میاریم یبدشانس

مادر من نبود همه  گهیبه من توجه نکرد، مادرم د چیمادرم ه. همه ما خراب شد یبه خاطر برادرم زندگ دونمیم

 .او هم مرده و گمشده از مشهد برگشت. تند و بد اخالق. برام شده بود ينامادر هیگفتند،  یم

 :بهروز

  ؟یاالن چ ـ
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 :جوان دختر

فکر کنم مادرم عادت کرده، . میهمه سال گذشته ما همه فراموش کرد نیا. خوب شدن یلیاالن مادرم با ما خ ـ

مثل زخم  ز،یباز چند سال همه چ يبد دیبهش ام یالک ییایاگه تو ب! ست دادهو از د دشیعادت کرده چون ام

 !شهیتازه م

 :جوان با خنده در ادامه گفت دختر

داشتم، مادرم و به او  اجیاحت يزیچ هیبرام هست، هر وقت به  یداره پناهگاه خوب یخوب هیالبته برادرم برام  ـ

 یتو قسم ها، وقت. میکنیاز اسمش فقط در حد قسم استفاده م... هتن به خواسته ام بد شهیاو مجبور م. دمیقسم م

 یکه دوست داشته باش يزیچ هی... خداش شده اشمچون داد... شهیمادرم حالش خراب نم م،یاریاسم داداشم و م

 .ینکن دایپ یبا اسمش دلتنگ یول

 :بهروز

 ؟یگ یدروغ م یعنی يخوریبه اسم دادشت قسم م ـ

 :جوان دختر

 !آد یم شیمصلحتا پ... و داره دیکل هیحسن ... به برادرم نداره یقسم ربط ـ

 :بهروز

 شهیمثل من هم دیکنه؟ شا یکجاست؟ چکار م دیستین نیدر فکر ا چیه... هست؟ ونتونیپس او هر روز م ـ

 گرسنه باشه؟ 

 :جوان دختر

 شه؟یغم و غصه ات بر طرف م... بهتره وفتمیب ادشیبه نظرت به  یعنی... ؟يبه من عذاب وجدان بد يخوایم ـ

 یخونه دائ!... میدیرس.. دختر جوان گفت. داخل کوچه مهمانسرا شدند عیسر یلیانها خ. خاموش شد یمدت بهروز

 .ست یام اون جلو تو کوچه بغل

 :دیاز او پرس بهروز

 به سر داداشتون اومده باشه؟ یکه چه بالهائ نیستیناراحت ن ـ

 :جوان با نگاه به بهروز گفت دختر

مادرم و وادر به اون  هاش،یاونقدر اعصاب همه را داغون کرده بود، با اون الل باز امکیگه، س یبرادر بزرگم م ـ

 هیخودت . رفتیم شیخوب پ زیخوام راجع به اون سفر حرف بزنم وگرنه همه چ یاالن نم. کرده بود یسفر لعنت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٣٤ 

و  چکسیغصه ه سیالزم هم ن ،يداررو ن یچکیه ،يمادر ندار ،یغم یساربون ب یمثل عل. ینمونه هست

 !بودم یتو م يمن جا یواهللا کاشک... گهید يجا هیفردا  ،ینجائیامروز ا ،يبخور

 :گفت یشد با صورت سرخ به دختر جوان تماشا کرد و بعد به راننده تاکس وسیما زیاز همه چ بهروز

 .شم یم ادهیمن پ دیاقا، لطفا کنار بزن ـ

 :دیپرس دهیجوان رنگ پر دختر

 مگه چه گفتم؟ ـ

 :گفت انیتند و گر يبا صدا بهروز

 !اقا واستا ـ

به دختر جوان  یگذاشت و هنوز نشسته در تاکس یاز تاکس رونیپا ب کیترمز کرد و بهروز در را باز کرد و  راننده

 :نگاه کرد لجوجانه گفت

 اشیتو رو. خانواده داره هیحداقل  اشیرو يتو. نشه بهتره دایپ همون! الزم ندارم چیه گهیاطالعات تون و د ـ

کنه، من تمام عمرم دارم  یاو هر لحظه داره به شماها فکر م. دیباتریقشنگتر و ز شتریب یلیخ یلیشماها براش خ

به اسمهاشون، به بچه هاشون، به خونه  یدارم، حت رچند تا برادر دارم، چند تا خواه نکهیبه مادرم، به پدرم، ا

اما . هستم يزیهمه، بچه گمشده عز يو برا یکردم، عمو و دائ یمن فکر م کنم،یفکر م زشونیهاشون، همه چ

! بچه بدبخت کر و الل داره هیخوره و نفرت به  یخواهرم باشه، خون دل م ستیکه با یاون یحت دمیاالن فهم

ده دفعه  ،یدختر فسقل هیچون بدبختم، تو ... نگاه به من کن  هی...  يد ینم ذره به من هم مرحمت نشون هی... 

 نجایکه من هر چه زودتر از ا يبر یبه برادرت حمله م. تازه اومدم بهت خبر خوش بدم ،يتو گوشم زد یلیس

رم بهتره که بخوام یبم شه،ینم الیخ یهمه سنگدل و ب نیادم ا! شهیخود خواه نم نقدریادم ا! گم و گور بشم

 !...روز زمستونم برام چقدر سخت هست هیمن بهت گفتم ... برادرت باشم

 :راننده

 ادهیپ! نیسوار ش ن؟یشیسوار م میگرفتار! میما هم کار دار! حق با شماست! گهید هیکاف زیاقا دوست عز ـ

 ! نیش ادهیپ ن؟یشیم

 :سقف زد و گفت يرو کباریت و با دست بهروز در را بس. شدند يدختر جوان از چشمانش جار ياشکها

 .بفرما اقا بسالمت ـ
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. در فکر فرو رفت. چگونه بر دارد ستیرا با يقدم بعد دانستیانقدر حالش گرفته بود، نم ستادیسر جاش ا بهروز

سمت  یجاده فرع کیبه  یتاکس. جدول کنار جاده نشست يخودش افتاد و رو یزندگ يهایتمام بدبخت ادیبه 

شد، سرعتش  کیبه بهروز نزد یوقت. امد رونیاز ان کوچه ب یمجددا تاکس دیطول نکش يا قهیو دق دیچیراست پ

 :اورد و گفت رونیب شهیراننده سر از ش. را کم کرد و تماما ترمز کرد

 ؟يبرگرد یخواه یسوار شو نم ایب ـ

 :گذاشت و گفت بهاشیج ياز جاش بلند شد دست رو بهروز

 .ندارم بدم هیکرا ـ

 :هرانند

 !؟یگفت دوچرخه ات سر چهار راه بست. دختر خانم حساب کردند، گفتند تو رو برگردونم ـ

 :گفت یقدم بر داشت و راننده تاکس بهروز

ناراحتش  یلیخ! ؟یاز دختر جوونِ مردم گرفت یچه حال یدون یم چیبرادر من، ه ،یصبر کن کجا؟ مرد حساب ـ

خراب ! و بزنه زیهمه چ دیق نطوریادم ا راد،یحرف و ا هیر بخاط ست،ین نیا یدوست من، رسم مردانگ ،يکرد

خوب راحت  يایدن هیتا حاال  ؟بود یم یدرست شدن یآسون نیبه ا ایاگه دن! ساده است ه،یکردن کار هر کس

. درکش کردم دمش،یبه من گفت با دو تا کلمه فهم. به نظرم حرف بد نزده بود ،يدل طفلک و رنجوند! میداشت

 يخواد فرار یم! زنهیحرف م يجور نیدرد نداشته باشه، چون درد داره، ا شهیمگه م. اشکش در اومد چارهیب

 !باشه

 :گفت انیبا حالت گر بهروز

 کجا رفتند؟ ـ

 :راننده

 .شد ادهیمتر جلوتر پ یس ستیب ،یاولِ کوچه فرع ـ

 :بهروز

 .ستین یگردم راه یبر م ادهیمن خودم پ نیممنون شما بر یلیخ ـ

 .اهسته به طرف جلو برداشت يقدرت، قدمها یلرزان و ب يبهروز با پاها. بوق زد و گاز داد و از انجا رفت راننده

 يسر به باال گرفت، به ساختمان چهار طبقه ا. دیرا در ان کوچه ند یچکسیه د،یرس یبه کوچه فرع یوقت بهروز

 .که در حال ساخت بود، نگاه کرد
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شهر  یساختمان يشرکتها د،یشد يبا وجود گرما. دیرس یساعت، دما به چهل درجه مگرم بود، در آن  اریبس هوا

 .نکرده بودند جادیدر کارشان وقفه ا

آن اپارتمانها ساخته  يشدند و به جا یخراب م یشخص يشهر، خانه ها نینقاط ا گریکوچه مهمانسرا، مثل د در

 . شدند یم

به  رونیاز ب. دروازه ساختمان چهار طبقه، دو طرفه باز بود .به کوچه مهمانسرا برگشت ،یاز کوچه فرع بهروز

کارگر  يشد و به سو اطیداخل ح. دید اطیرا در ح يو پنج ساله ا یس ایو  یس نیماب ،يکارگر. داخل نگاه کرد

بشکه بود  يآگاه به شلنگ اب که تو ودبهروز نا خ. کرد افتیشد و سالم کرد و جواب سالمش را در کینزد

 :دینگاه کرد و پرس

 ه؟یخوردن نجا،یاب ا دیببخش ـ

 :اب گرفت و گفت ریو دستش را ز دیکش رونیشلنگ را از بشکه ب کارگر

متر  ستیسر کوچه سمت راست ب. دهینفت م يشلنگ اونقدر داغه، انگار آب بو. خورد شهیگرمه نم یلیخ ـ

 !نوشابه خنک دارند... د؟یجلوتر مغازه است نده ا

 :هروزب

 . نداره یخورم، برام فرق یآب م نیمن از هم! سیمهم ن ـ

از  یدوست داشت، نگاه. دلواپس دختر جوان بود. شد بعد از خوردن آب به ساختمان نگاه کرد کینزد بهروز

 :دیاز او محترمانه پرس. دیکارگر مهربان به نظرش رس. طبقه چهارم به اطراف بندازد

 .از اون باال به اطراف بندازم ینگاه کیاجازه دارم  ـ

 :گفت مانهیمهندس ها بود نگاه کرد و با خنده، صم فیک هیلپ تاپ که شب فیبه ک کارگر

 نیبر نیخوا یچرا م... شده؟ يزیچ... نه؟ نیستین! اندازمیدارم دستون م نیگیم ن؟یاگه بگم اقا مهندس هست ـ

 باال؟

 :دیر هم با لبخند بر لبان در ادامه پرسداد و کارگ یبا لبخند به پرسش او گوش م بهروز

بهتون شک  یکه کس نیاومد افهیق نیبا ا ن؟یاپارتمان بساز هایکینزد نیا ،ییجا نیخواهیهم جدا م دیشا ـ

 نکنه؟

 ياحترام جد يبه ناچار از رو. ببرد یبودن سوال پ يجد اینتوانست از لحن کارگر به مسخره شدن خود و  بهروز

 :جواب داد
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 ! ام کجا بود؟ یمهندس. سواد ندارم شتریهفت کالس ب. میستینه بابا، کارگر هم ن ـ

 :کارگر

 ن؟یاز اون باال نگاه بنداز نیخوایم یچ يپس برا ـ

 :بهروز

 بیتون باشم، غر يهم همشهر دیشا. هستم یتهران یعنیاز تهران اومدم، ! هستم بیمن تو شهرتون غر ـ

به شهر  ینگاه هیخوام  یاگه بشه؟ م ه،یشمال یحت میلیاسم فام. هستم یالاحتماال شم!... شدم بیغر! نباشم

 اجازه دارم؟. بکنم

 :کارگر

سر ... ؟یستیاگه مهندس ن ؟یکن یم کاریچ نجایا. ستیاب شهر خوردن ،یخبر نداشت نیبخاطر هم. متوجه شدم ـ

 یتهران یدونینم یگفت. من متوجه نشدم ای یتو خوب نگفت د،یتاب ادیآرم، از قرار معلوم افتاب تو سرم ز یدر نم

 ؟یشمال ای یهست

 :بهروز

شروع کردم،  دیاز ع... گردم یتا به امروز دارم دنبال خانواده ام م شیاز چند ماه پ. من تو پرورشگاه بزرگ شدم ـ

 .کنمیم احتیرو س یشمال يتمام شهرها

 :کارگر

 دن؟یتو هتل بهت اتاق م افهیق نیبا ا ـ

 :و جواب داد دیخند بهروز

. پول داشتم، تموم کردم یعنی ستین بمیهم تو ج یتومان االن پول نون خال هی! پول هتلم کجا بود داداش ـ

 .ارم یماه رو در م هی یدو روز کار بکنم، خرج خوراک! باز کار بکنم یستیبا

 :و گفت دیخند کارگر

 ایدن نیا يما دوتا تو! سیوضع من هم چندان بهتر از خودت ن! از من خجالت نکش احت،یپس نگو س ـ

 . خوره یات م افهیبه ق يجور نیا! يگردیبا جرات بگو ول م! میداداشِ هم!...میندار

 :بهروز

 !...چشم ـ

 :در ادامه گفت کارگر
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 یم یشوخ!... يدیآخر رس قهیدق ،يبذار من از اوستا بپرسم؟ خوب موقع اومد ؟یبگو دنبال کار هست میمستق ـ

 .تو اوستا رفت يپا شیپ نیهم... کنم

 :بهروز

 يهم کارها گهیگمشده د يبچه ها يمن دارم برا. ستیاگر بتونم دو روز کار بکنم بد ن شه؟یم دایکار پ ـ

امل . سر زدم یساحل يبه همه شهرها نجایتا ا النیاز گ. رمیم شیکند پ یلیخ نیبه خاطر هم. کنم یم یقیتحق

تو شهر بابل . نهال پرتقال و نارنج کار کردم وندیاونجا تو کاشت و پ بهشت،یارد يمن تو. پول هام تمام شده بود

 .ستیمن بد ن يبکنم برا یکار بنائ نجایاگر ا. فروختم یماه یهم کم

 : کارگر

 ه؟یکارش چ قیدق ؟یچ قیتحق ـ

 :بهروز

دارم به ! اول از همه، دنبال پدر و مادر خودم هستم. در ارتباط هستم یبا اداره آگاه یحت. گرفتم یاجازه قانون ـ

هر وقت پول . کنم یم اداشتیکه رفتم همه اطالعات و  يهر خانواده ا شیهمزمان پ. زنمیهمه شهر سر م

 .کنمیم ملیا ای کنمیدستم بود فاکس م

 :کارگر

 پرونده هات، عکس بابا و مامانت هست؟ نیتو ا ـ

 :با خنده گفت بهروز

 .روزه تموم و حل بود هیدور و زمونه، کار  نیبود؟ تو ا یداداش اگرعکس ـ

 : کارگر

 ن؟یکن یم قیتحق نیر یکه کجا م نیادرس ها رو دار نیگ یراست م ـ

 :بهروز

هستند خبر ندادند و مخصوصا  یلیخ ستین یکاف یول. اطالعات هست يمقدار ،یاداره اگاه س،یادره پل يتو ـ

با  یکیکنند تو شهر شما  یم يهمه همکار رمیگ یادارات اطالعات ندارند از مردم م. است یمیکه مورد من قد

 !منو تا دم در هم راه ندادن... ودطرف خوشگل ب. ومدیمن جور در ن سیخوره متاسفانه با ک یم زشیمن همه چ

 : کارگر

 ن؟یر ندارچند سال از خانواده تون خب ـ
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 :بهروز

. برام ثبت کردند یسن هی یحدس. زدند نیسه و چهار ساله تخم نیمنو ب نایپرورشگاه تخم. گم شدم یاز بچگ ـ

 ! شمیو شش ساله م ستیبهمن ماه امسال، ب

 :کارگر

 ،يانوقتها که تو گم شد ش،یسال پ نیمثال چند... ییبچه روستا  دیشا... يو رو دار شیپ یداداش، کار مشکل ـ

تا، 156 ایتا،  172و االن  میروستا داشت 400اون موقع . بزرگتر بود یلیخ یائیقائمشهر و حومه از نظر جغراف

 ای باریمثال جو نیبر یستیشما با. شدند کترکوچ يروستاها حومه شهرها هیبق. میقدر دار نیا. دونمینم قیدق

به  ن؟یهمه جا رو خوب گشت. شدند میهم تقس گهید يشهرها. دیریجدا گانه اطالعات بگ روزکوهیف ایسوادکوه و 

 ؟يدار نیماش. گم شدند یمیمدارك قد نیاز ا یلیقول خودت حتما خ

 :بهروز

 .دوچرخه قراضه دارم هی! مونده، زنگ زده یباك خودم خال! کجا بود نمیپول بنز! کجا بود نمیماش ـ

 :کارگر

 ؟یبرون نیماش یتون یم... ؟یبمون نجایاسمم صمد، اگر تا جمعه ا ـ

 :بهروز

 .نامه ندارم یگواه یبلدم ول یرانندگ ـ

 :صمد

 .رمیتونستم از دامادم بگ دیو شا نیماش. ام یراهنما م ایمن با تو بعنوان همراه . با خودت باشه نیپول بنز ـ

 :بهروز

 .ندارم بیتو ج یکار بکنم چون اصال پول یستیاول با ـ

 :صمد

 .پرسم یازش م زنم،یمن االن برات به اوستا زنگ م ـ

 ياش را گرو گذاشت و کار را برا شیداخل ساختمان شد و به اوستا زنگ زد و از او خواهش کرد و ر صمد

بود، به طرف بهروز دراز کرد و  ریتکه نون که توش پن هیبرگشت و با  عیصمد بعد از تلفن، سر. کرد هیبهروز ته

 :گفت
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تا  شهیکارها از پنج صبح شروع م! باش نجایا میفردا صبح چهار و ن. نمونده بود شتریو ور دار متاسفانه ب نیا ـ

. میکنیبعد از ظهر هم از ساعت سه تا شش بعد از ظهر کار م. میدو بار وقت استراحت دار کشه،یظهر طول م 12

 .کسونهیروزمزد همه ما کارگرها . میکن یکال در روز ده ساعت کار م

به طبقه چهارم برود به چهار راه ترك محله و  نکهیا يکرد به جا یت از صمد خدا حافظبهروز با تکه نون در دس

 . محله رفت دیس

دختر . زنگ خانه را زد یمعطل یب ،یاز شدت گرسنگ. افتی یخانه رستم يشده بود و بهروز خود را جلو غروب

 :دیپرس فونیجوان پشت ا

 بله؟ ـ

 :بهروز

 .حرف بزنم اومدم با بابات... بهروز... منم ـ

 :جوان دختر

 ؟ينکنه بخاطر شام اومد ؟یپس چرا نرفت! ییاین نجایا گهیبهت گفتم د ؟يشد وونهید ـ

 :بهروز

دونم تو داداش گمشده ات  یاالن م. بخاطر تو موندم. برم ومدیدلم ن يکرد هیبه من گفت تو گر یراننده تاکس ـ

 !يو دوست دار

 :جوان با بغض در گلو جواب داد دختر

 نجایاز ا! بکنم یاحترام یبهت ب نیاز شترینذار ب... دوستش ندارم چیدوما، ه! اوال به تو چه! ساکت باش گمیم ـ

 !صدا سرت و خم کن برو یب

 :بهروز

 !یرفتار و بکن نیاز طرف اونها با من ا یتون یتو نم! خوام با بابات حرف بزنم یمن م ـ

 : آروم گفت يشد داشت با صدا یشپزخانه ختم مکه به آ ییجوان با ترس مرتب چشم به راهرو دختر

 یدنبال چ! که مامانم بفهمه؟ یکن يکار يخوا یبه زور م!... کارت یِبرو پ!... داره؟ یآخه به تو چه ربط ـ

 !حقه باز ه؟ینفع ات چ ؟یهست

 : بهروز

 !نهیفقط منو بب نییپا ادیب قهیبه بابات بگو دو دق! نکن یانصاف یهمه راه و اومدم، ب نیمن ا ـ
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 :جوان دختر

فرار !... يام، بهانه در اورد یدائ شیبردمت پ. ي؟ خودت هم قول داد!این چیه نجایا گهیمن بهت نگفتم د ـ

 ! ستمیخول ن! االن هم سر به سرم نذار! يکرد

 :بهروز

تو ! رمینم ییبزرگت حرف نزنم جا هیاالن هم تا با ! پس با بابات حرف بزن...شهیمامانت فالن م یگ یم ـ

 ؟يذار یکه نم هیتو نفع ات چ... يد یام م يفرار شهیهم

 :جوان دختر

! برو داداش! یطیدادم که چقدر خ یوگرنه بهت نشون م. ستیبابام خونه ن یدون یحقه باز خودت خوب م ـ

 !مت ینخواست

 :بهروز

پس ... مییاگه ما گدا ... آد یباالخره م یکی! ادیب یکیتا . شمیمنتظر م نجایرو ندارم که برم، ا یمن جائ ـ

 !مینشستن هم خوب بلد

 :گفت دکنانیبذارد تهد شیرا سر جا یگوش نکهیجوان قبل از ا دختر

 !میکن یاز جات، جارو م يما تو رو چطور ن،یپس صبر کن و بب... ؟يتو اگه نشستن و خوب بلد ـ

قفل  دیه اتاقش رفت و در را از پشت با کلرا برداشت و ب لشیبا مادرش حرف بزند موبا نکهیا يجوان به جا دختر

 .کرد و به برادر بزرگش زنگ زد

 :جواب داد اوشیس برادر

 ترا؟یالو، م ـ

 :ترایم

 خونه؟  ایاالن ب نیافتاده، هم بیاتفاق عج هیداداش امروز ظهر  ـ

 :اوشیس

 شده؟ یچ! تونمینم. چالوسم قهامیمن االن با دوست و رف... خونه ایب یچ ـ

 :ترایم

 کنم؟ فیتعر يوقت دار ـ

 :اوشیس
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 !مهمه بگو یلیاگه خ! مزاحم نشو یوقت دارم ول ـ

 :ترایم

 !گم گوش بده یپس م! مهمه یلیخ ـ

 :اوشیس

 !گوشم باهته! کن فیتعر ـ

 :ترایم

کنه و  یم قیگمشده تحق يگفت در مورد بچه ها. پسره اومد زنگ خونه مون و زد هیامروز موقع ظهر،  ـ

خواد با بابا  یگه م یزنگ زد، م. پرورشگاهست، االن هم باز اومده، پشت دروازه منتظره خودش هم بزرگ شده

 نیترسم مامان بفهمه، ا یم. کنهیاصرار م یلیخ. رهیکنم، نم یهر کار م. حرف بزنه، نگفتم بابا تو زندون حبسه

 یم نجایا یکاشک. زرنگ هست رهاست،یمثل فالگ. دهیم يخودیب يدهایام. مشهد میموقع شب بخواد که بر

 !؟يبود

 !ترسه یصد دفعه گفتم از من نم من

 :اوشیس

تو نذار ... به دوستهام بگم یچ... من نیاون هم با ماش. میدیممکنه، تازه رس ریتونم غ یاالن نم! امیوقت م رید ـ

 . ذارمیقرار باهش م هی زنمیمن زنگ م ریشماره اش و ازش بگ. با مامان حرف بزنه

 :ترایم

 ادشی دیشناخت شا یو م امکیو بهش نشان بدم، اگه داداش س امکیدونه عکس داداش س هیتونم  یمن م ـ

 چوقتیمشهد کجا ؟ تهران کجا؟ گفت ه! ممکنه ریغ گمیاومد؟ خودش تو پرورشگاه تهران بزرگ شده، من م

 ...رو داره هایلهجه تهران... ستیگفت ن... هیافغان دمیازش پرس. مشهد نبود

 :اوشیس

 ه؟یپسره افغان ـ

 :ترایم

 !من مطمئنم یول... دونهینم چیگه ه یاز گذشته اش م... دونه یخودش نم ـ

 :اوشیس
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حاال ... دهنش و خورد بکنن انیب. زنم یخودم به پسرعمو زنگ م! زنگ خونه رو زد، به من بگو گهیبار د هی اگه

 . دردمون و چاره بکنه ادیب یافغان هی! ادم کم بود؟

 :گفت انیبا بغض و حالت گر اوشیس

 . اون بدبخت، همان روز تو حرم کشته شد! کجا بود امکیس ـ

 :ترایم

 افتاده؟ یناکرده براش اتفاق يخدا امکیداداش س ؟یگیم يو جد نیداداش ا ـ

 :برادر

 یبرم شیسال پ نیخودش چند ای. میکرد یم دایبود ما خودمون تا حاال او رو صد دفعه پ یخوب اگه زنده م ـ

 یبه عنوان فرزند زندگ يخانواده ا شیپ یستیاگه فراموش کرده پس با! او مامان و حتما فراموش نکرده. گشت

 دایاومد و ما رو پ یوگرنه م. است گمشدهحتما بهش نگفتن که  یعنی... دونه یو پدر و مادرش م گرونید... بکنه

 !اسم ما، حال و روز ما، همه جا ثبت شده... کرد یم

 : خواهر

قول !... به چنگ بزنه يادیبهونه، پول ز نیخواد از ما به ا یم دیپسره، مثل گدا هاست شا نیا اوش،یداداش س ـ

 یلیخ. هم هست شهایدرو هیاش شب افهیق! تونه باشه یاز اون کالهبردارها م!... بده يخودیب يها يو وعده ها

 .ترسم یمکرر م ياصرار ها نیمن ازش بخاطر ا! سمجه

 :اوشیس

آد  یم. کننیادمها شکارشونو اول خوب مطالعه م نطوریا! اومده رشیاطالعات گ امکیدر مورد س یجاهائ هیاز  ـ

اگه باز اصرار کرد، بهش بگو ... تو بهش رو نده. زنهیو خودش و تو دل مامان جا م دهیخودش و دلسوز نشون م

 ! وجه در خونه رو باز نکن چیهبه ! باند دزد باشن هی توننیم نهایا ست،ین دیبع. ادیفردا صبح ب

 :ترایم

اونها ادرس و بهش دادن، در مورد ما، فکر کنم از  کنه،یم قیتحق یداره قانون ،یگه رفته آگاه یم یول. چشم ـ

کارش و با ... رسهیاش اونقدرها هم خطرناك به نظر نم افهیق... گه یقسمت و راس م نیا. با خبر باشه زیهمه چ

هر چه دلش  یکنه و شبونه دزدک یباز م خونهکه راه به داخل  ییاز اونها نیاگه بگم ا. ده یزور انجام نم

فقط سوء ... کنه یاو عمدا خالف نم! باشه؟ نکارهایفکر نکنم او اهل ا... بره یکنه با خودش م یخواست جمع م

تو خونه ما اول  يچند روز خواد یاالن هم حتما م... بره یم گرانید تیکنه و سودش رو هم با رضا یاستفاده م
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خانواده  شیگه مرتب پ یم... هم بوده  گهید يجاها... زنه یاز پرورشگاه حرف م مرتبچون ... جا خوش کنه

 یم دایگمشده مون پ يروز هیکنه حتما  یم اداشتیکنه و اطالعات شو  یم قیداره تحق... گمشده بوده يها

 !کنه

 : اوشیس

 جدا گداست؟ نکهیا ای دهیگداها رو پوش افهیق! ما حتما خبر داره زیاز همه چ! دونهیم ـ

 :ترایم

 ریغ... شباهت نداره. آد یذره هم جور در نم هی امک،یاصال با س. هاستیو هند یپاکستان هیگفتم، شب. گداست ـ

 یکس تونه بهتر از هر یو م امکیگه س یم... سیدس بر دار ن یول کنه،یبه خودش هم گفتم قبول م! ممکنه

 .بکنه دایپ

 :کرد و گفت يخنده ناباورانه ا ت،یبا عصبان اوشیس

! گدا که شام و ناهارش و محتاج مردمه هیاون هم  ،یافغان هیکه بخواد  میما مرد!... زنهیپس داره حرف مفت م ـ

نذار با مامان حرف بزنه اگه !.. میبگو بره گورش و گم کنه، نخواست! بکنه؟ دایو پ امکیادم بخواد برامون س نیا

از شهر، انوقت تموم  رونیببرنش ب ه؟یچ شیدرد اصل نه،یبب ادیب گمیبه پسرعمو م... باز زنگ زد به من زنگ بزن

به احمد ... ها خبر بده هیبه همسا یداشت اجیاگه اضطرارن به کمک احت!... رونیکشن ب یو از دهنش م قتیحق

 ...بگو

بهروز را از  يدختر جوان نتوانست، لحظه ا. بهروز مجددا زنگ خانه را نزده بود .شد يربع ساعت سپر کی

بهروز را به  میمستق ریبود که خودش غ دهیفهم. بهروز و خودش افتاده بود يحرفها ادیبه . بکند رونیسرش ب

. بکندشام خوشحال  کیدوست هم داشت به وعده اش عمل بکند و بهروز را با دادن . شام دعوت کرده است

کوچه نگاه  يتو رون،یاز پشت پنجره به ب یکیرفت و در تار یمرتب به اتاقش م. اما ترس داشت و دو دل بود

 ...شده بود ریمشغول و درگ اریذهنش بس. نگران شکم بهروز بود. کرد یم

شور و شوق داشت و از پنجره باز، از کوچه، از پشت دروازه . شده بود داریب ترایدر م یبیو غر بیعج احساس

انگار وزش باد به . بار هوس برادر گمشده را کرد نیاول يبرا. دیرس یعرق برادر به مشامش م يآشنا، عطر بهار

 !دیایخواست ب یداد که او م یاو خبر م

 ون،یزیتلو زیم يرفت و از رو منیبفهمد به اتاق نشخود  نکهیبدون ا. بود نینا آگاه از عمق درون، خوش ب ترایم

را در دستان گرفت و به عکس بزرگ مادر بزرگ و عکس کوچک شش در  يمتر یسانت ستیقاب عکس ب
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همدرد،  يدر جستجو. ددر چشمانش اشک جمع ش. کرد سهیرا با بهروز مقا امکیس. تماشا کرد امکیس يچار

 . پاها او را به آشپزخانه برد

مادر با . کندیرا پوست م ینیزم بینشسته بود و س یصندل کی يرو ز،یدور م ،يه آشپزخانه سه در چارت ،یزن

با قاب عکس در دست،  ترایدانست م یاو م. شد رهیسر باال گرفت و در همان حالت به دخترش خ ترایم دنید

 .دیآ یبه طرف ش م یامر مهم کی يبرا

که او بتواند  يبه طور. گذاشت زیم يجلو آمد و قاب عکس را در کنار دست راستش، رو ترایم. منتظر شد مادر

 . داشته باشد تیبه قاب عکس رو

آن نشست، با دست، پشت مادر را نوازش کرد و با نگاه  يرا در کنار مادر جا کرد و بعد رو يگرید یصندل ترایم

محبت دخترانه، سه  يبعد از لحظه ا. ادر چسباندسمت او خم شد، صورت خودش را به صورت م واشیبه مادر، 

قاب  نباریو ا ستادیاو ا يگرفت، روبرو ستدر د یبرخاست، دستمال شیو بعد ازجا. دیو چهار بار صورت او را بوس

 :دیسپس با نگاه به عکس، از مادر پرس. کردن آن شد زیعکس را در دست گرفت و مشغول به تم

 !؟یستیمامان بزرگ ن هیشب چیمامان تو ه ـ

به شصت ساله ها  شتریظاهرش ب یول. اکنون پنجاه و چهار سال سن داشت ش،یو دو سال پ ستیزنِ جوان ب(

 .) شباهت داشت

. افتاد رشیو مادر پ امکیخاطرات گذشته خود با س ادیاول به  هیجواب بدهد از همان ثان ترایبه م نکهیا مادربدون

جا  نهیرا در س شیبغض گلو عینشان ندادن دردش مجبور بود سر يمادر برا. کرد اجاق غم مادر را روشن ترایم

 هیسفت و خشن و با گال يخود، با صدا ننشان داد يعاد يبدهد و با وجود دو قطره اشک در چشمانش برا

 :دیپرس

 ؟يخوایاز من االن چه م! ياون اتاق، ور ور کرد یبود، زنگ زد؟ رفت یک ـ

 :دیبگم، نگم، به مادرش نگاه کرد و پرس شه،یبا اند ترایم

کلمه  کیباهت  میکه ما جرات ندار یکن یکارها رو م نیهم... شده؟ یچ یختیچه اشک ر يمامان جون برا ـ

 ! میحرف بزن

 :مادر

 !ختمیاشک نر من

 :ترایم
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 !یبکن شیاز من مخف یتونینم دم،یدروغ نگو من د ـ

 :مادر

 دیمنفجر شدم خواه یروز وقت هی... دیاز بس منو قدغن کرد! تونم ینم گهیداگه بخوام؟  یام کجا بود حت هیگر ـ

 .دیچه با من کرد دید

 :یبا لبخند زورک ترایم

. رمیگ یمن جلوت و نم! کن هیخوب گر ست؟یخوب زیچ هیاگه گر...  یکن یم هیگر یواشکیدروغگو تو خلوت  ـ

 ه؟یمامان تو رو خدا پس اب تو چشمات از چ! يو پوست نکند ازیپ نمیب یاالن هم م

 :گفت انیبا حالت گر مادر

 تو اونو بگو؟ يخوا یم یاز من چ ـ

 :قاب عکس و بر داشت گفت ترایم

 .دمیو نشن نیهنوز من از زبونت ا. براتون افتاد یاون سال، تو مشهد چه اتفاق... کن  فیمامان برام تعر ـ

 يبه طور د،یبدنش لرز. گذاشت زیم يچاقو را رو. آن حادثه دل خراش افتاد آن روز و آن ساعت، به ادیبه  مادر

دماغش را به لرزش در  يتند و گرم به مانند باد، پلک ها ينفس ها. دیرنگها را در صورتش د رییشد تغ یکه م

 کیو  ستیعمق صحنه حادثه ب يتو میمستق. صورت داغش گذاشت يدو دست سردش را رو واشیمادر . آورد

 شیدو فکها. زده بودند رونیاز حدقه ب ،يچشمانش از گود يحلقه ها. فرو رفت شیو دو سال پ ستیرمضانِ، ب

در کمتر . زده شدند هیو دو لب هم، بهم بخ. به هم جوش خوردند نییشدند و دندانها باال و پا دهیسفت بهم چسب

مادر  يرا در روبرو یصندل ترایم. شدند رود شیاز گونه ها زیو لبر شدنددر چشمانش اشک حوض  قه،یدق کیاز 

او . رود یجسم مادر فرو م يکرد انگار دارد تو یان نشست و با فرصت به مادر تماشا م يگذاشت و بر رو

. تاشک مادر، غم وجود او را در بر گرف دنیاو با د. دردناك مادر جا بدهد تیو موقع تیتوانست خود را در وضع

با  يهمدرد ياز مادر، برا دیت بهروز افتاد و دلش به حال بهروز سوخت و در تقلسخ یحرفها و زندگ ادیاو به 

 .افتاد هیبهروز به گر يمادر برا

 : با درد و غم گفت شهیبر خالف هم نباریسکوت را شکاند ا ترایم سپس

 نه؟ ،يمامان تو هنوز فراموش نکرد! یانداخت هیمنو هم به گر ـ

 میبه زمان قد شتریو برق زد و ب دیزد، چشمانش درخش يدخترش، لبخند یالیاز خوش خ اد،یبا وجود غم ز مادر

 :جواب داد انیبرگشت و حادثه را از نو بخاطر اورد و گر
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 !لحظه کی یحت! هرگز. کنم یلحظه فراموشش نم هیجگر دلم خواهم بود من  ادینفسم به  نیمن تا اخر ـ

با  نانهیلب به سخن بر آورد، خوشب امکیادر، خود راجع به سم دنیشیدادن و مثبت اند دیام يمجبور شد برا ترایم

 :گفت انیحالت گر

کنم او داره به  یاحساس م يجور هیمن ... زنگ خونه رو بزنه اد،یهو ب هیاالن  امک،یمامان اگه داداش س ـ

 .آد یما م يسو

 يکاهش دردها، بر دو پهلو، رو ياو دو دست، برا. کرد یوارد م نیمادر فشار سهمگ ياز دو سمت، بر فکها درد

 .گذاشت شیفکها

 :دیدر ادامه پرس ترایم

اصال ... ؟یکنیبراش دروس م یجدا چه غذائ "گشنه اش هست"و بگه،  ادیاالن ب نیهم م،یریمامان فرض بگ ـ

 رو دوس داشت؟  یچه غذائ ادتهی

 :گفت هیمشهد افتاد و با گر ادیبه  مادر

دلش کباب  شهیجانم هم امکیجان دلم، س... میهمرامون نداشت ادیپول ز ما. جوجه کباب و دوست داشت چقدر

دونم با  ینم. میخورد یمن و مامان بزرگت گوشت کباب نم یگرفتم ول یبراش م... براش رمیبم... خواست یم

 یهمه سال با اون ب نیا... نه؟ ای دیچسب یخورد، غذا به جان دلش م یو او م میخورد یوجود که ما نم نیا

 ... د؟یبدادش رس یک یزبان

 :خدا گفت يسر به باال گرفت و در ادامه دعا کنان به سو مادر

 .میرو تحمل کرده بود یهمه سخت نیخاطر تو ا يرضا يما برا ؟يبال رو به سرش اورد نیخدا تو چرا ا يا ـ

را،  رونیب يو لحظه ا سر برگرداند رونیبهروز، به سمت پنجره، به طرف ب ادیو به  ختیر یاشک م صدایب ترایم

. است و گرسنه و تشنه هست یشکمش خال شهیبهروز افتاد که او هم يحرفها ادیسپس به . بهروز را تصور کرد

ساعت چگونه و چند بار حالش را گرفته  کیخود افتاد که در  يحرفها ادیاو افتاد و بعد به  يزمستونها ادیبه 

 .دیکوب یم زیم يرو واشی واشیمشتش را  ترایم. و آزار و سرزنش کرده است تیاست و اذ

بزند و جا باز  رونیخواست از جمجمه ب یمغزش زود داغ کرد و م. کابوس کرد دنیشروع به د يداریدر ب مادر

. دینشسته د یینمایس کیمادر خود را انگار در لژ . شده بود رهیخشک زده به آن دور دور ها خ شیاو در جا. بکند

او حرم . اغاز شد لمیف. شد رهیخ نمایپرده س هچشمان او ب. کنار زده شدند نیده ها به طرفشد و پر کیسالن تار

و  دیتنش لرز د،یرا د امکیو خودش و س ریاو مادر پ. دیاو موج و ول وله مردم را د. دیامام رضا و مردم انبوه را د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٨ 

مادر . دینشسته د یصندل يبر رو نایرا کور و ناب ترایکنار دستش نگاه کرد و م یبه صندل يلحظه ا. دیترس

 يگرمش را در دستها يشدن خود، دست ها ياری يبرا. همزمان ترس و وحشت کرده بود وداشت  جانیه

 :گفت انیلرزان و گر یینرم و ارام با چانه  يگذاشت و با غم و اندوه دهان باز کرد و با صدا ترایسرد م

انگار . چرخ کرده گوشت هستند نیماش!..آهنن ستند،یم، مردم نمرد نیا... بودند انگار دهیهمه مردم بهم چسب ـ

 رحمیزدند همه ب یهمه بهش لگد م. گندم، جان مادر بزرگ رو خرد و رنده کردند يهستند به جا نیکمبا نیماش

کردم  یم داشیقبل از اونها پ ستیبا یشده بود من م امکینوبت س... و گم کرده بودم امکیمن س. شده بودند

 یشام و ناهار ما آش و نان و چاه.. زورم کجا بود ... زور زدم... زور زدم... تونستم تکان بخورم  یجام نماز  یول

 ...داغ بود

 .افتاد هیبه گر مادر

 :و مصم عاقالنه گفت انیکرد و بعد با حالت گر هیمادرش را در بغل گرفت و به همراه او گر ترایم

مگه ... با هوش بود امکیدونم س یمن م... گم  یم یگوش بده، من بهت چ... رو ول کن زهایچ نیمامان تو ا ـ

...  رندیدستها بگ يرو رو یمردم هم تونسته بودند، مادر بزرگ به اون چاق... یگشت یکل يخودت نگفته بود

 رتیغ یقدر ب نیمردم ا یکن یفکر م ،افتاد یم ياتفاق بد امکیداداش س ينا کرده، زبانم الل اگه برا يخدا

شما، مادر و دختر عقل تون و از ... مادر من... بابا... ممکنه ریغ يزیچ نیچن یدون یخودت هم خوب م... بودند

 .زرنگ بود امکیداداش س... نیدست داده بود

و  دیخند یتازه م دیبا ذوق و ام هیکرد و در کنار گر فیک ترایم يحرفها دنیو از شن دیمادر سوت موافق کش مغز

 : دخترش گفت يحرفها دییدر تا

 یفکر م یاالن وقت. احمق بودم هیاز من هم با هوش تر بود من باهوش نبودم . از اون زرنگ ها بود امکیس ـ

با چنگ و دندان به  نیبه خاطر هم. آد یبه سرش م ییدونست که چه بال یاو م! یگ یتو راس م نمیب یکنم م

نبود به من بگه  یکی... دادم حیلعنت به خودم، من مادرم و ترج... کنهخواست منو ول ب یبود، نم دهیمن چسب

فقط ! بچه که نبود. بود خودش و نجات بده یتونست اگه ممکن م یمادرت م... يشد ووونهیتو د چارهیاحمق ب

 .فرض کردم ریمن عقل نداشتم اونو پ. پنجاه و پنج سال سن داشت

 :گفت زیبا لبخند سرزنش آم ترایم

 .باهت مرتب دعوا نداشت نیابا سر هممگه ب ـ

 :مادر
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نذاشته  رونیزن، که پام از روستامون ب هیمن ... بچه اش بود امکیس!... شعور یجانور ب... کنه یاو غلط م ـ

چطور دلش اومد منو . اون موقع عقل االن و که نداشتم ام؟یبر ب ضیتونستم؟ از عهده دو تا مر یبودم، چطور م

همه  نیکارهاش ا یعنیخون اش بود  ودبچه اش بود جون اش ب امکیس... بودم بهیغر يبابا هیکه ... چیه

 !راهمون نشد؟ قیچرا رف. براش مهم بودند

بار  نیرا چند امکیچهره مادرش و س يرو شه،یش يقاب عکس را در دست گرفت رو هیارام شد و با گر مادر

و کابوس  ایشد دراز کرد و بعد مجددا تو رو یز مقاب عکس را تا انجا که دستهاش درا یو بعد کم. دیبوس یم

 يناخواسته جلو یلحظه همگ نبود، در ا لیتخ هیکه بر پا د،یو جد یساختگ يرهایبا تصو نباریفرو رفت ا

او . بود دنیاش انگار در حال ترک نهیقفسه س. شد یدرد، در دلش انباشت م يدرد رو. شدند یچشمانش ظاهر م

 یطفلکش حت هیگر يصدا. گرفتند شانیلگدها ریرا ز امکیدقت س یو ب رحمانهیمردان چگونه ب د،ید یم

 .خفه بود ریدر همان ز ادشیفر

. از درد سرش را بکاهد یتا کم دادیبه صورتش فشار م شیگذاشت و با پنجه ها زیم يقاب عکس را رو مادر

 . کرد تحمل بکند یکه حس م يدیبا درد شد نیاز ا شتریتوانست ب یحمله جانوران به پسرش را نم دنیتحمل د

 یکوب شده، نشسته م خیو م دهیچسب یصندل کی يپشت پرده بزرگ، رو نما،یانگار دو باره خود را در لژ س مادر

 ییچه بال ندیبار صحنه دلخراش را تا به آخر تماشا بکند و بب نینشست تا ا یصندل ياو مجددا امده بود رو. دید

با تمرکز حواس، اتفاق افتاده . شود یپاره م کهچگونه پسر بچه کوچولوش، ناز دلش، ت... بر سر پسرش امده است

 . داده بود صیرا تشخ امکیس یبحران تیدر آن روز و در ان ساعت، او وضع... دید یرا م

 یمادرش نم. کرد یمنجات جان خود تقال  يکودك برا... دید لمیرا در ف امکیس نما،ینشسته در لژ س مادر

پسر بچه اش  یاو در چند قدم. دخالت بسته بود يسخت دخالت بکند همه راه ممکنه برا طیتوانست در ان شرا

را انجام  يو کمک به پسرش، کار ياری يهم برا گرانید. توانست به داد بچه اش برسد یبود اما قادر نبود و نم

 .دادند ینم

سوراخ سوراخ  شتریچاره ب یزن ب ینا توان نیدل سوزاند و جگرش از ا امکیمادر س يبرا نما،ینشسته بر لژ س زن

 . زدیتپش قلبش تند تند م. شد یم

 يها هیتنب داد،یاز داد و ب ياو در حرم جدا شیو دو سال پ ستیاگرچه ب. دید لمیهو خود را هم در ف کی مادر

 یاز قبل بهم عشق م شترینوع رفتار مادر و پسر ب نیبعد از ا شهیبود و مثل هم یو معمول تهیکه فرمال ،یتن

صحنه را بعنوان نظاره گر تماشا  نیا نما،یس لژدر  یصندل يلحظه او خود نشسته بر رو نیدر ا یاما وقت. دندیورز
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 تیچگونه با مظلوم امکیکه س دید یاو در ادامه م. دیتلخ و درد آور به نظر رس اریبس شیبرا قتیحق. کرد یم

 نما،یزن نشسته در لژ س... و چگونه انتظار ترحم و توجه و محبت مادر را دارد... دهد یاش عکس العمل نشان م

 ... مادر شد کی يها یرحمیشاهد ب

کرد، او با نگاه به صحنه  دایاو از خود نفرت پ. در قلب خودش فرو کند يدوست داشت، خنجر هیثان نیدر ا مادر

 . داد زد ادیرش در اعتراض، با فرتلخ، دهان باز کرد و با غ

داد و گلو صاف شد و به مانند گرگ  رونیبا فشار تمام ب نهیساله اش را از درون س نیبغض گردشده چند مادر

 ... به کار خود و خدا اعتراض کرد دنیکش ونیسر باال گرفت و با زوزه و ش ،یزخم

بر خاست و دخالت کرد،  شیاز جا عیسر ترایم. زد زیم يشکاندن آن، رو يبار کف دو دست را برا نیچند سپس

به خود  شتریذاشت او ب یپرت کرد و بعد دو مچ دست مادر را گرفت و نم نیزم يطرف، رو کیاول چاقو را به 

 .دیو ناله داد کش هیمادر با لرزش صدا و آه و گر. صدمه بزند

... شعور چرا؟ یب... چرا؟ چرا... بود زتیانصاف پسرت بود همه چ یب... دست  نیدست، لعنت به ا نیلعنت به ا ـ

 یاله! یکش یخرافت چرا هنوز نفس م ریتو پ... ریبم... ب؟یاون مرد غر شیپ بیچطور دلت اومد تو اون شهر غر

مامان جان، پسرم، ! ...... راحتم کن شهمه شکنجه چرا؟ من و بکُ نیخدا؟ ا يا ،یمامان رم،یمن برات بم

خبر  هیبار  هی... اومدن ایچه بدن يآخه من پس برا... همه عذاب درد و شکنجه نیا. رمیم یدارم م ؟یکجائ

امکان  نیا... او چطور منو فراموش کرده... آد ینم امکتیپس چرا داداش س ترایم!... برات دمیکوچک، جون م

 !...بودم زشیمن همه چ!... نداره

 :ترایم

اصال  دیدونه، او مثل تو درد نداره، چرا داشته باشه؟ شا یو پدر ومادر خودش م گرونید امکیمامان، داداش س ـ

!... کنه یم یداره خوشبخت زندگ يا گهیمامان د هی شینمونده باشه؟ پ ادشی چیه یاگه از بچگ. خبره یاز تو ب

رو  ریو صغ میتیه بچ هی رهایداره وگرنه فق پولکنه که  یبزرگ م یادم هیاو رو ... فکر کن یمامان خودت منطق

غصه  یفهمم ول یرو م یدلتنگ... تو نگرانش نباش! او االن جاش خوشه دارنیروز نگهه نم هیخودشون  شیپ

 ! ادیم يبزود گهیو م دهیاد من که دلم گواه م یروز م هی... ستینون و آبش کم ن.. نخور

 يها یناراحت دنیطاقت شن. نگاه کرد امدیم رونیناله و زوزه مادر ب يکه صدا يکوچه به پنجره ا ياز تو بهروز

سر خم . شده است یو آزار به مادر را بان یبدحال نیاو ا ترا،یدانست با اصرارش به م یم یبه خوب. مادر را نداشت

 .را بست و از انجا بدون دوچرخه فرار کرد شیکرد و با دو دست گوشها
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 : آرام کردن او گفت يورد و براموفق شده بود مادرش را تماما در کنترل خودش در آ ترایم

گم فردا صبح  یمن م. شده ادیاالن امکانات ز ن؟ینکرد يریگ یپ گهیهمه سال، د نیچرا ا دونمیمامان من نم ـ

دونم چرا  یمن نم. دونن یبهتر م گهیراه و چاه رو اونها از هر کس د. میاز اونها بپرس یاداره اگاه میاول وقت بر

 !قول. رمیگ یرو م رهااز فردا من خودم دنبال کا. میشتهمه دس رو دس گذا نیما ا

 :مادر

 ...باز مامان شروع کرده دیگ یتو دهنم و م دیزن یکلمه حرف بزنم م هیمن اگه بخوام ... ؟یگ یم یتو به ک ـ

 :ترایم

که درد و  یاون! ومدیصد سال گذشت و او باز ن يدید دیشا اد؟یخودش ب امکیتا داداش س میاگه منتظر بمون ـ

مادر  هیاگه او ! بکنه؟ یچیکنه چرا باند پ یمثل او که سرش درد نم یکی... تو فکر چاره باشه ستیغم داره با

 مگه مرض داره؟... اد نداره ول بکنهیکه اصال او را به  یکی يچرا بخواد برا! خوشگل و مهربون داره؟

سپس به اتاقش رفت لباس . انش را بستچشم امک،یس ادیمادر دو دست خودش را در اغوشش فشرد و به 

 :دیجلو آمد و پرس ترایم. دیخانه رفت و کفشش را پوش یو بعد به طرف در خروج دیرا پوش رونشیب

 ؟يریکجا م یکیتار نیتو ا ـ

 :مادر

هوش  زیاز هر بچه زرنگتر و ت امکیس! کنه یهرگز منو فراموش نم چوقت،یه! پسر منه، فقط پسر من امکیس ـ

من ! دهیمن جا نم يرو جا هیزن غرب هی چوقتیاو ه! ببره ادشیممکنه منو از  ریمن تو ذهنش هستم غ! تر بود

 .کنم یو حس م نیمن ا... من مادرشم ! من هست ادیبه  شهیاو هم!... تاج سرشم

 ترایم. زد یبوق اشغال م اوشیس لیموبا. زنگ زد اوشیرا در اورد به س یو گوش دیحالت مادر ترس نیاز ا ترایم

 :دیو در را قفل کرد و پشت سر مادر به راه افتاد و از او کنجکاو پرس دیکفشش را پوش

صبر کن . منو ببخش! غلط کردم، گو خوردم! امیمنم باهت م! کنم، صبر کن یخواهش م ؟يریمامان کجا م ـ

 . ادیزنگ بزنم ب اوشیدوباره به داداش س

 :دیوصل شده به او پرس ترایم. رفت نییو ناله اهسته از پله ها پا ونیو ش زدنها نهیتو سر و س مادر

 ؟يکجا بر يخوایساعت، م نیمامان به من بگو االن تو ا ـ

 :مادر
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... شدند الیخ یهمه ما رو فراموش کردند اونها ب ه،یبق. آد یبچه ام خودش نم! یگ یتو راس م يکالنتر رمیم ـ

 . دکتر برم شیپ یستیبا پس من... کنه  یدندون من درد م

 :ترایم

تا فردا هم  وفتاده،یچون امروز اتفاق ن. بسته است یاداره اگاه! سین ياالن که ساعت ادار میر یمامان فردا م ـ

 .ادیب اوشیداداش س میصبر بکن نهیبهتر ا... کنن ینم یدگیبه کارمون رس

 . دروازه را باز کرد تو کوچه راه افتاد. زد یاش مشت م نهیس يرو مادر

 دنیبه بهانه کفش پوش دیاو را از دور د ترایم. کرد یبه داخل تماشا م رونیمغازه از ب يجلوتر، روبرو یکم بهروز

بهروز  يبه سو میمستق ترایم. چشمان بهروز رد شد يمادر از جلو. نشست و صبر کرد مادر به راهش ادامه داد

با دست سمت جلو، مادرش  ترایم. دیرا د ترایرخ بر گشت و م مینه او با انگشت نوك زد و بهروز نشا يرفت و رو

 :را نشان داد و گفت

دونم  یتونه او رو جمع بکنه؟ من که م یم یاالن ک... رو تماشا کن چارهیب! ؟يکرد کاریچ نیبب! بهت نگفتم ـ

 گهیاداره د هیاداره به  نیول بکنم و هر روز از ا میمن مجبورم کار و زندگ میبکن دایبرادرمون و پ میتون ینم

 ! يدر اصل تو سبب شد. باهش برم، چون من سبب شدم

 :دینگاه کرد و پرس ترایبه مادر م بهروز

 مادرته؟ ـ

 :ترایم

 رون؟یتو اومدم ب دنید يبرا يفکر کرد! معلومه که مادرمه! تونه باشه؟ یم یپس ک ـ

 :بهروز

 ...؟يمگه از من براش حرف زد د؟یکش غیشد چرا ج یمادرت بود نه؟ چ ادیو فر غیج د؟یدعوا کرد ـ

 :ترایم

 ...بگم؟ یچ ياز تو برا ـ

 :گردن کج کرد و گفت بهروز

 !ندارم که مادرت مادرم بشه یمن ارزش ؟یگ یم راس

 :در جواب گفت. ضربه را به او نزد یبهروز نشانه گرفت ول نهیدستش را مشت کرد و به س ترایم
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... چه یعنی نیا یفهم یم چیه. اتفاق افتاد نیکه ا... برادرم و بپزه ییا قهیسل يتو، غذا يمادرم برا خواستم،یم ـ

 ت،یگفتم با رضا. رو کردم نکاریبه خاطر تو ا... در فکر تو بودم... شهیم وونهیمادرم د دونستمیم نکهیمن با وجود ا

 . فقط بخاطر تو امشب دهنم و باز کردم و از برادرم با او حرف زدم... رست کنهبرات غذا د

 .بود ستادهیمنتظر ا يمتر ستیان دو در ب يبا تماشا مادر

و  ستادیا شیدود کنجکاو سر جا یاو م دید یوقت ترایم دیتا دروازه انها دو عیبه راهش ادامه داد بهروز سر ترایم

بهروز . کردند یبهروز تماشا م یاهیمادر و دختر هر دو در دو نقطه، با فاصله از هم به س. به او تماشا کرد

 :شد و گفت دایبر گشت، از دوچرخه پ ترایم شیدو باره پ یدوچرخه اش را برداشت و سوار شد و وقت

 !تو اداره آشنا دارم. امیصبر کن من هم باهتون م ـ

 :او گذاشت و جلوش و گرفت و گفت نهیس يدست رو ترایم

 .بر گرد خونه ات... باشن؟ یبگم اقا ک يخوا یم. تو اصال خودتو به مامانم نشون نده ـ

 :و گفت دیخند بهروز

 .جون، من که خونه ندارم هر جا باشم، اونجا خونه منه خواهر

 :ترایم

پس ازت خواهش . رهیبه مشهد هم م یحت نهیاگه تو رو بب. میشهر خودمون بر يشد تا کالنتر یباز خوبه راض ـ

 یاد م یم رونیبرادرم از ب. ایب گهیتو، دو ساعت د. يکالنتر میر یما االن م! یکنم مواظب رفتارت باش یم

 ؟خوبه يجور نیا! فردا صبح يبرا مونهیوگرنه م. یبا او حرف بزن یتون

 :گفت يغذا بود در جواب با خشنود يدر فکر شکمش بود و عقل و هوشش هم رو بهروز

 ن؟یدروس کرد یچ ؟یمن دروس کن يبرا یخواست یتو اون غذا رو، جدا م ـ

 :ترایم

 .غذا؟ اره ـ

 :بهروز

 ؟يدرست کرد یمن سفارش يجدا غذا رو برا. ازت ممنونم ـ

 :بغض زده چانه اش به لرزه در امد و گفت ترایم

تو دروس کنم؟ انقدر  يخواستم برا یکه م ست؟یمعلوم ن چیه. کنم او دروس يخواستم برا ینه برادرم اومد م ـ

 !ستیپوستم کلفت ن یکن یهم که فکر م
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 :بهروز

فهمم؟ چرا با  یو نم زیچ هیفقط !... که من تا حاال آشنا شدم يخواهر نیتو بهتر! مزاحم شدم یامروز حساب ـ

اگه فکر ... ؟یتفاوت یکه نسبت به من ب یو بگ یبه خودت و من کلک بزن یخواه یم.. که دلت با منه يوجود

... يریبگ لمیتحو یتون یتو م...  باشمطمئن ...  شمیرفتارت پررو م نیمن با ا یگرفت لمیتحو یوقت یکن یم

 !... شم یمن پررو نم. رنجونم یتو رو از خودم نم چوقتیمن ه

 :ترایم

 . کنه یراحت ما رو تماشا م ستادهیا ه؟بیعج یلیخ.. اومد یدادش در م ستیبا یمنتظره، در اصل م مامانم

 :و گفت دیکش ترایشانه م يرو یدست نوازش بهروز

 !خوب از بس مهربونه ـ

 :ترایم

 ؟یدون یاز کجا م يدار بیغ عالم

 :و گفت دیخند بهروز

 .شناسم یخودم و م چون

 :ترایم

 !کن دس بردار بس

 :بهروز

ما دردمون  دیکس هستم، شما هم مثل خودم هست یچون خودم گمشده و ب... گم ینه به اون خاطر نم ـ

حرف از او زده  یوقت يدار رتیغ نقدریا یول...  یهم به فکر برادرت نباش دیشا... یکن یتو ادعا م... مشترکه

 ! قلبت سوراخ سوراخ بشه... بشه

کند دستش  سرش را بلند نکهیچرخ دوچرخه اش گذاشت، بدون ا ریاش گرفت، پا ز هیشد و گر یاحساسات ترایم

 :مهربانه گفت يرا به طرف خونه خودشان دراز کرد و نشان داد و امر

 .بسمونه يکرد يخرابکار نقدریهم! االن بدون اعتراض برگرد ؟ينصف روز، با من چه کرد هی نیبب ـ

 :بهروز
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دونم تو چه خواهر  یارم االن م یمن لب به سخن نم یخونه تون هستم مطمئن باش تا تو نگفت يمن جلو ـ

باور کن از ! زنم به من اعتماد کن یبکشم زنگ خونه تون و نم یتا فردا هم اگه گشنگ! یهست یدوست داشتن

 !نیزود بر گرد... تکه نون خوردم هیصبح تا حاال فقط 

 زیتند و ت يبا دو دست دوشاخه دوچرخه را به سمت خانه شان بر گرداند و خود به سمت مادر قدمها ترایم

 .برداشت

به جلو بر  دوارانهیام يمادر با امدن او صبر نکرد، قدمها. دیمادر دو يو خلوت، به سو کیتار مهیدر کوچه ن ترایم

. به مادر وصل بشود، توقف کرد نکهیقبل از ا. شد کیو به او نزد دیدو عتریسر ترایم. داشت و به راهش ادامه داد

. دیرا با دوچرخه در دست د یاهیقامت آدم س. انداخت هدور، نگا خاطرش، برگشت و به عقب، به نانیاطم يبرا

که مجبور بود به ان بنگرد،  یبا تفکرات نو در ذهن، از منظره دلخراش ترا،یدل م. رفتیم ادهیآشنا پ بِیبهروز غر

حس  فیخود را سبک و لط يخوشحال و شادمان بود و به مانند وزش باد بهار ترایم ن،یبا وجود ا. دگرگون شد

 .کرد یم

بهروز، . دید یخود م يایاو را تمام دن يبه علل نا دانسته ا ترایاما م. شد ینم دهیبهروز صفر خر يتا پا سر

 شیگوشها يخوشِ آهنگ مارش در ال یقیبهروز موس. جشن بزرگ بود کی يحضورش، کارت دعوت و وعده 

 .غرق بود مندخود، باور يرخوش باو يایدر عالم رو ،یخنک غروب يدر ان هوا ترایم. شده بود

 يها هیثان یِخوشحال يبه چشمانش زد و بعد عکس العمل و حرفها یخود پلک دییتا يبرا انیبا حالت گر ترایم

بر چهره اش نقش بست و  يخواهرانه و عاشقانه، لبخند. خشنود و مسرور شد. بهروز را به خاطر آورد نیشیپ

 .آشنا نبود اوشیچون س ياحساس خوش، با وجود برادر نیاو هرگز با ا. دیداغ آتش زبانه کش يتنش از شعله ها

 : دیاز خود پرس نیاندوه گ. چشمانش را تار کرد یو سوزش دیقلبش آه کش ،یاطالع و ناگهان یب

 يسنگدل هستم، با وجود مطلع بودنم، طور یمن چه ادم... تکه نون خورده هست هیاز صبح تا حاال فقط  ـ

 . ستمین انیگار در جروانمود کردم ان

 : داداش خود را به مانند بهروز فرض کرد و به خود گفت. افتاد امکیس ادی به

 !بر عکس بهروز، هم کر است و هم الل چارهیب"... "!بهروز دارم و خودم خبر ندارم؟ یبرادر به بزرگ هی ـ

قلبش بهم  يآه و غمِ برادر را، با رگها. دیلرز امکیبرادرش س يتنش طرفدارنه برا قت،یحق نیبه ا یبا آگاه او

 : باز هم به خود گفت. دوخت
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 یلیخ یستیبا ،یداداش من، با کر و الل امک،یپس س!... است؟ نیحال و روزش ا ش،یرایبهروز با وجود زبان گ ـ

با  میتونست انوقت ما چطور... خانمان باشد؟ یمثه بهروز ب امکیجدا اگه س!... و رنج بکشه؟ یاز بهروز سخت شتریب

 !... م؟ینکن دایو او رو پ میدست رو دست بذار... م؟یباش الیخ یهمه نسبت به او ب نیاحتمال ممکنه؟ ا نیوجود ا

و  زیت يبا گوش ها نباریا. هم فشار داد يرا رو شیدندانها. پوست تنش مور مور شد يموها شه،یاند نیبا ا ترایم

شب تماما گم شده  یاهیمادر در س. به سمت مادر برگشت ترایم. دیاد شنو داد برادرش را از ناکجا آب ادیباز، فر

 يرگها امک،یس بتینبود با وجود غ یخال اسم کیدر نزد خواهرش فقط  امکیلحظه بود که س نیاز ا. بود

 !...زده بود وندیخونش را با روح جان برادر پ

 . دیبه طرف مادر شتابان دو ترایم

رسوخ کرد، و  یاحساس قرابت، در قلب او عاطف نیا! از جنس خون خود اوست امکیاو اگاه بود که س اکنون،

که در  امک،یزده اش، از وجود نام س وندیپ يو خون، فوران زد و در تمام رگها. شده او را جوشاند نیخون ته نش

 ترایدرخت م یسرد زمستون يبهار شد، بر شاخه ها امکیس. گشت رابیشد و س ياریشده بود، اب نیطول روز، اج

 . شکوفه بست

به خود گرفت و در ذهن  لیو شما افتی رییجسم و روح تغ یب یکلمه خال کیاو از  شیدر پ امکیپس، س نیا از

 . شد دهیدر روح و جان خواهر دم میخوشِ جان برادر، به کمک باد شبانه، مال يبو یو حت. او مسجل گشت

! خود باور کرد شیتر از بهروز در پ پیخوش ت یلیمرد جوان، خ کیرا بعنوان  امکیبار، س نیاول يبرا خواهر

 نیلحظه بود که او توانست درد چند نیو در ا. احساسات دختر جوان نسبت به برادر گمشده اش شعله ور شدند

 ...با جسم و جانش لمس بکند یساله مادر را بهتر از هر زمان

کننده  دواریام يهرچند هنوز نشانه ها. را حس کرد یتلخ، ضرورت انجام گرفتن کارهائ قتیحق نیبه ا یاگاه با

 . دید یکردن برادر نم دایپ يبا وجود بهروز، برا یاش ، حت یواقع يایدر دن يا

احساس او دستخوش  نباریا. دیمادر رس یبه دو قدم. بلند بر داشت يمادر قدمها يباز شتابان به سو ترایم

اگرچه . ثبت شده به نام مادرم را نداشت مهیان ن يبرا يقلب خواهر اکنون شور. شد یبیحواداث ناخواسته و غر

 . خورد یم هیاش بخ مهیچاك خورده، هر دو ن يدر ان لحظه، زخمها ستیبا یم

 يبه جا یبلندتر از مادر حتبرادرانه بهروز را در قلبش  غیج ياو صدا یگم شده اش نبود ول مهیان ن بهروز

مادر و  انیلحظه م کی. بهروز بر گردد يداشت به سو لیو م دید یخود را ملزم م ترایم. دیشن یم امکیس

مادر  ينداشت، رفتن به سو يچاره ا. وددانست درد کدام از ان دو را در ان واحد مرحم بش ینم. بهروز مانده بود
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تپش  یسر انجام منطق خالق بر دلتنگ!... نبود امکیبهروز س یواقع يایچرا که در دن. داد حیرا بر بهروز ترج

 .گشت رهیقلب چ

را بزرگ منشانه  شیبار قدمها نیاول يدختر جوان برا. و به عقب نگاه کرد ستادیمادرش را صدا زد و مادر ا ترایم

شد،  کیبه مادر نزد یدختر جوان وقت. شد یو پر اشتها م يکردن برادر، توانش قو دایپ يبرا. داشت یبر م

با احساس . فکر و ذکر مادر کجاست اکنون دانست،یم نباریا. دید نیغمگ یلیاو را خ. به مادرش کرد ینگاه

 : گفت یتسل يخود گذاشت و برا يبازو ریمهربانانه دست او را ز

 یول. ر هستممعرفت، کم شعو یبچه ب هیمن هنوز . ام اتفاق افتاد یحواس یاز ب. خواهم یمامان معذرت م ـ

اگه از  یحت! کنمیم دایکه شده، پ یمتیو به هر ق امکیمامان، من خودم داداش س! گرفته ام ادیاالن من درسم و 

 !...اگه از همه مردم کمک بخوام یدانشگاه کمک بخوام، حت يهمه بچه ها

 :مادر

 احمد که نبود؟... بود؟ یک هیپسره، دوچرخه ا نیا ـ

 :به عقب نگاه کرد و گفت ترایم

و گفت  دیاز من پرس... دیترس د،یحال د شانیما رو پر! منتظر احمده. نه، دوست احمد بود... ؟یگ یو م نیاها ا ـ

 ! از ما بدتره یحال و روزگارش حت... داره يهزار تا گرفتار! است یادم خوب... میخوا یچه خبر شده کمک م

 :و بعد از بغل کردن ها به مادرش در ادامه گفت دیچند بار صورت مادر را بوس ترایم

 شیما پ يهایاو االن برعکس ناراحت یدون یم! شه؟ینم يغم بخور يفقط اگه بخوا! میکن یم داشیمامان پ ـ

تو به من و . زن و بچه داره دیدانشگاه، شا رهیکنه االن م یعشق خودش و م. کنهیم یخانواده داره زندگ هی

بچه  یحت امکیس گم،یمن م ؟يارخبر ند یول! ؟یستیمادربزرگ ن ،یکن یو فکر م یکن ینگاه م اوشیداداش س

براش  نشیزم يبابا از االن تو م،یبگ یستیاتاق، فکر کنم، با کی يبجا! یمادر بزرگ هست هیتو االن ! داره

 ... رو بکنم؟ نکاریا! و به بابا برسونم غامیپ نیا تونمیمن م! بسازه يخونه ا

 :مادر

 !کنمیاز اون نامرد پدرت، قبول نم نیوجب زم هیپسرم،  يبرا ـ

 :ترایم

فکر کنم، ما تو کارش دخالت . رنیبگ میتصم یستیخودش با امکیداداش س! نداره یمامان به من و تو ربط ـ

 هیبا بابا تسو ستیاو نبا... مگه نه؟! صفر باشه یستیبا امکیداداش س شیحساب همه ما پ! بهتر باشه مینکن
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فکر نکنم داداش از ! ستیکاف میپدر شد یما ب... یتو دلش نفرت پر بکن يحق ندار چیتو هم ه... حساب بکنه 

 !مونده باشه ادشیتو  یخاص زیگذشته چ

 :و اشک در چشمان گفت انیبا حالت گر مادر

 نیهو ا کی ،يدیشن يزیشده ؟ چ يخبر!... ؟یزنیحرف م دیهمه با ام نیاز کجا ا... شده؟  تیتو امشب چ ـ

اول ... بچه داره؟ دیشا یگفت! نه، زن نه!... زن هم باشم هیدفعه بگو براش دنبال  هی ؟يدیهمه به من وعده م

من و سکته  يخوا یم... ؟یبفرست ایاون دن به دهیند نم،یپسرم بب نکهیمنو قبل از ا یخواه یم ترایم... میصبر کن

 !؟يبد

 :ترایم

 ینم گهیمن بزرگ شدم، د یمامان!... ستین يخبر چیه امکیه جان داداش سنشده ب يخبر! نه، تو آروم باش ـ

 یمن م. رمیگ یدارم از انها کمک م يادیز يدوستها! من درس خونده، هستم! منتظر بشم نمیخوام تو خونه بش

ها  یلیخ ستیمگه رسم ن. بردند شونها داداش و با خود یئتیگم، اون ه یمن م. دونم کجا دنبال داداش بگردم

تو حرم  امکیخوب چون داداش س...  ذارن؟یمسجد، به امون مردم مسلمان نم يتو زننیکه بچه شون و پس م

. کرد دایپ ادیطرفدار ز. داداش هم که خوشگل و بانمک بود!... یفکر کرد تو اونو عمدا جا گذاشت یکیگم شده، 

 ! قبول کرد ياو رو به فرزند یکی

 مادر

 ؟یه بزرگ شده؟ مطمئنخانواد هی شیپ یگ یتو م ـ

 :ترایم

امام  شیفکرش و بکن چقدر مردم پ... کنه یم یخانواده زندگ هی شیپ امکیداداش س اد،یبه احتمال ز! اره ـ

 ! خوان؟یازش بچه م رن،یرضا م

 :مشت زد و گفت میاش چند بار مال نهیس يرو مادر

 هیخبر،  هی. مادر بزرگ نشده یب. خوره یفقط بدونم سالم هس، غم مادر و نم! شهیدلم داره پاره م تراجان،یم ـ

 !نشونه فقط

 :ترایم

و از االن قول  نیا! نشه تیفقط حسود. ياد اون هم با چه مادر یروز م هی. مادر بزرگ نشده یمطمئن باش ب ـ

 ! بده
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به ذهنش  ید با تصور به بهروز شباهتبو دهیرا شن امکیس یکه صد بار داستان بچگ يکرد با وجود یمکث ترایم

 :و گفت دیمادر را بوس دیرس

 داشت؟ یرو دوست م هایاو چ نیشدیداخل مغازه م یمامان وقت یراست ـ

 :و گفت دیگذشته را د يرهایفرو رفت و تصو ایکرد و بعد با افسوس در رو نانهیخنده غمگ مادر

. کرد یتماشا م زیبه همه چ ستادیا یم يتونست حرف دلش و بگه، وا ینم چارهیب ؟یگ یجانم و م امکیس ـ

نبود، که او  زیچ چیه! خواست یکه تو مغازه بود، م يزیهر چ ز،یدلش در اصل همه چ! یبراش اله رمیبم رم،یبم

 یم یمن به خوب. زدیو لبخند م دادیاو سر تکون م دادمیرفتم جلو با دست نشون م یمن م. داشت یدوست نم

. هم دس بذارم گهید يجنس ها يداد انتظار داشت من رو یسر تکون م یاول دینستم که او به عنوان خردو

. خوب نبود ادیاون موقع وضع ما ز. دفعه براش بخرم هیو  زیدو چ وومد،یم شیکم پ. اوردمیدر م يگدا باز یول

و محصول  میداشت نیما در اون سالها زم. خواست یو م زیچ مهه امکیس یخواست ول ینم زیچ چیه اوشیس

و براش  زیاومد همه چ یاالن م یکاشک. میعوضش پول دار میندار نیزم. ستین امکیس. میپول نداشت م،ینداشت

 .دمیخر یم

کرده بود را حضور ذهن کرد، با  انیگشنه بودن بهروز را که چگونه درد آور ب يو ادعا يرفتار امروز ترایم

احوال او  یمادر با نگاه به او متوجه گرفتگ. او فشرده شد يحنجره صدا. او را فشرد يدر بغض، گلوما يحرفها

 :گفت هو در ادام دیخند نیغمگ. خوشحال شد اریبس ترایحالت م نیاز ا. شد

. کرد یفقط اگه با من بوده، درخواست م. داشت يسازگار. بود یدر اصل مودب و بچه ناز و با وفائ یدون ینم ـ

اون  ياالن برا. داستیاورد که اون سرش ناپ یدر م يباز سیاونقدر خس د،یخر یبراش نم زیچ چیبابات اصال ه

 .خره یو م زیبچه هاش همه چ

 :ترایم

 !فقط تو رو دوس داشت. بابا رو دوست نداشت نیبخاطر هم ـ

 :هیبا گر مادر

تونست بدون من بزرگ بشه؟  يچه جور. بود دهیبه من چسب شهیهم. لحظه جدا بشه هیتونست  یاز من نم ـ

 !پاره شده ییدلش حتما تنها

دو دست او را گرفت و او را در بغل  ترایم نکهیزد تا ا یمشت م نهیس يرو يجد یلیخ هیهمچنان با گر مادر

 :خودش گرفت و گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٦٠ 

منو . خبر بودم یات ب نیغمگ يایمن تا حاال از دن. یکش یها م یبرات چه سخت یاله رمیبم یمامان يوا ـ

 .تو غمهات تنهات گذاشتم یلیببخش خ

 :بعد از ارام کردن مادر گفت ترایم

حرف منو . ببندم شهیهم ينکن که دهنمو برا يکار! نکن مونمیپش زنم،یبا تو حرف م يبار جد هیمامان دارم  ـ

! نکُش خودیخودت و ب! گم؟یم یساعت بهت چ هیدارم  يدیگوش م! برهیخودش و م فیاو االن داره ک! باور کن

 یم فیاو رو حتما تعر یواقع استاند شیو نا مادر ينا پدر! شده یخودش مرد مستقل يبرا! االن بزرگ شده

مادر خوب  هیاالن مثل  يشد ریو چند سال گذشت او بزرگ شد تو پ ستیمامان ب یراست! االن زمانشه! کنن؟

 ؟یاونو بشناس یتون یکس بهت نگه، م چیو ه ینیبب ابونیاونو تو خ يروز هیاگه  نم،یبگو بب

 :مادر

 .تونم بفهمم یم ياگه چشهمامو ببند ،یگ یم یمادر چ ـ

 :ترایم

 مگه نه؟! ؟یکن یخورده غلو م هی يمامان دار ـ

 :مادر

 امکیتونم س یمن م. سال هم که تو شکمم بود کی. لحظه از من جدا نشد هی میسه سال و ن گمیم! بچه امه ـ

 !بوها فرق داره هیبوش برام با بق. بو بکنم يو از چند متر

 : ترایم

 ؟یاونو بشناس یتونیچهره م يجدا از رو ـ

 :مادر

 ! ؟یپرس یم یگم تو چ یم یمن چ. ندارم یمن باهات شوخ ـ

. به خانه امدند یراه برگشت را با تاکس. پر کردن مشخصات گرفتند يبرگه برا. رفتند ادهیپ یتا اداره آگاه انها

مادر از کنار . ستادیاماده باش ا ،یاو با ترمز تاکس. داده بود هینار دروازه منتظر بود و به دوچرخه اش تکبهروز ک

 یضمن نکهیمادر با وجود ا. داد ییاعتنا یاو را با ب سالمبهروز به او سالم کرد و مادر جواب . بهروز رد شد

 کینبود، بهروز را  ینیقیچون اطالعاتش  گذراند، اما یدخترش، روزگارش را عاشقانه با احمد م دانستیم

 . رو بر خالف اخالقش مجبورا با بهروز سرد برخورد کرد نیاز ا. دانست گریاحتمال د

 : شد و دختر جوان به بهروز با اشاره و پچ پچ کنان گفت اطیداخل ح مادر
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 .پولش و تو خونه جا گذاشته بود فیمامانم ک. بدم یستیرو با یتاکس هیام کرا یم ـ

. دلخور شد ترایاز برخورد سرد مادر و م اریاو بس. شاهد بسته شدن، دروازه از پشت شد ترا،یبا نگاه به م بهروز

خود را با تمام  یبهروز پست. پر کرد نهیآرامش خود، نفسِ درد داغ را به زور تا درون س يبرا. دیناگهان تنش لرز

قلب  یول. بکند هیتوانست خود را آرامش بدهد و رفتار مادر را توج یم یچه از نظر عقلاگر . وجودش حس کرد

او . وارد کرده بود بیبر روان او آس ترایرفتار مادر و م. داشت اریکرد و انتظارات بس یاو هنوز بچه گانه عمل م

کانه اش مسلط شد و بر احساس کود نباریمنطق و عقل ا. درنگ از انجا برود یدوست داشت قهر بکند و ب

خود  شهیبهتر پ ییآشنا کی يشانس دوم، به مادر برا يآن دو قوه سنجش بدن، صبر را برا دگرفته ش میتصم

 .کنند

را پرداخت کرد و  یاول حساب تاکس. زود برگشت ترایم. مادر و دختر به طبقه دوم رفتند. ماند ترایمنتظر م بهروز

 . از انجا رفت یتاکس

 :بهروز جلو امد و گفت يبه سو ترایم

 گشنه ات است؟ یلیخ دیببخش ـ

 :با نگاه به او گفت بهروز

 شد؟ یچ دیزود برگشت ـ

 :ترایم

برادرم چند بار به من تذکر ! يتو مقصر. میر یفردا باز م میپر کن یستیبا میبرگه فرم گرفت هی يکالنتر میرفت ـ

با درد کهنه  یدل مادرم، امشب حساب. چاك زخمش دوباره باز شد. دهنم و ببندم يمن نتونستم جلو یول. داد

مدت،  نیا!... بهش دادم یالک دیقول و ام زاره! ؟یبفهم یتون یتو که نم ؟ياون هم چه درد. شده اش، تازه شد

 ؟يبخورد يزیچ یتونست

 :با لبخند جواب داد بهروز

 لیدل دنیکنم لباس کهنه پوش یکه نم یدر صورت! کنم؟ یم ییمن گدا یکن یتو فکر م. پول ندارم... نه ـ

 .گشنه ام هست گمینم یبه کس رم،یبم! ستین ییگدا

 :لبخند زد ترایم

 ... پرت کنه؟ رونیبرات استخون ب یکی ینکنه انتظار داشت ؟يکرد یتماشا م یبه چ یمغازه، داشت يپس، جلو ـ

 :هم با لبخد جواب داد بهروز
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من از . اونها از حال و روز من خودشون بفهمند دیشا ستادم،یساعت ا هی ینانوائ يونم، جلوزب یمن ولگرد ب ـ

از بعد در فکر فردام ... بمونه یخال بمینذارم ج گهید دیشا! شهیپر م بمیاز فردا ج. فردا صبح قرارِ برم کار بکنم

 .شهینم يجور نیهستم ا

 :ترایم

 گشنه ات هس؟ یلیخ شه؟یوضعت قاراشم نقدریجدا ا. گفته بودم یمن به شوخ ـ

 : بهروز

. ستیحال و روزم خوب ن یکم هیروزها چون پولم تموم شد،  نیا. گمیدروغ نم. هست یلیگشنه ام، که خ ـ

 . شمیپولدار م شه،یعوض م زیاز فردا همه چ یول. کشم یم یدارم سخت

 ایتو اصال شرم و ح شیپ! یو وصله تن خودمباور کن انگار ت!... دیببخش!... باور کن. شم یمزاحمتون نم گهید

 !کنم یخم نم چکسیه شیدم، کمرم و پ یکنم، وگرنه جون م یدرد و دل م. ندارم

کرد و در استنباط  یخودش سنجش م یبرادر بزرگترش و افکار قبل يرهنمودها ادیبهروز را به  يحرفها ترایم

رو شکش به  نیاز ا. دانست یممکن م ریگونه او را غ نیتوانست باور بکند و رفتار ا یخود، حرف بهروز را نم

گفت  یبه خود م!... نباشد؟ يهبردارکال یدانست که بهروز در پ ینم دیشد و بع یم شتریب ،یباف یجهات منف

هزار حقه  نهایا! حرفه اش هست يکه چتر باز ست،یگدا هیاو !..را خوب بلد هستند یطور ادمها چرب زبون نیا

 !نکنه ییگدا ایو  يادم گرسنه اش باشه دزد شهیمگه م! گول بزنه تونهینم به من!... هستند

 :و در جواب گفت دیمنطق بر خالف احساسش، خود را مجبور د ياز رو ترایم

... رونیب ارمیغذات و م... بکن یفکر درست حساب هیفردا خودت ! یبگم، فقط امشب، شام و مهمان ما هست ـ

داغون هست،  یاالن مادرم به خاطر تو به اندازه کاف! یداخل خونه بش یتونینم... میمن و مامانم، دو تا زن تنها

او هم . یرسون یمقصودت و م يجور هی مکنه تو ه یم چتیسوال پ ره،یگ یغم م نهیبب یوضع نیاگه تو رو ا

ل و چون همسن و سا! یکلمه حرف نزن هیاگه تو  یحت...  زنهیسرش م يخودیب يدلهره ها ستین شیکه حال

 نداره؟ یاشکال ؟یشیغذات و بهت بدم، ناراحت که نم ابونیتو خ!... شهیم یاالتیاو حتما خ...  یبرادرم هست

 : بهروز

 .خونه منه ابونهایمن از اول گفتم خ! ؟یچه اشکال ـ

 :ترایم

 ؟يخورد یجدا نون خال ؟يخورد یامروز چ ـ
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 : بهروز

 ؟یپرس یرو م زهایچ نیچرا ا! دروغ که نگفتم! خوردم یگفتم چ ـ

 :ترایم

 ؟یجدا نون خال ـ

 :بهروز

 .نتونستم بخرم يجگر ،یکباب خیس. پول ندارم ـ

 :ترایم

 ؟یچ گهید ـ

 :بهروز

 !اگه منظورت نوشابه هس؟ نه، اب خوردم ـ

 :ترایم

 چرا؟ ،یفقط نون خال شه،یباورم نم ـ

 :بهروز

 خوب بخورم؟ يغذا یگم پولم تموم شد، با چ یم شه؟یباورت نم ـ

 : ترایم

 !بگو خجالت نکش ه؟یسرکار ؟یسر کارم گذاشت ـ

 :گرفته گفت يلج با صدا يناراحت شد و عمدا از رو بهروز

تکه از نونشون به من  کی دند،یسگ ولگرد فهم نیا يشانس اوردم دو نفر حداقل با نگاه ها. گمیم يجد ـ

و هر که نخواست  دهیر که خواست مه ستمیا یم يوا. است نیپوشم بخاطر هم یچرا شلوار نو نم یگفت. دادن

من . خواندم یو آواز م میزدیک میانوقتها موز. دراز بود شهیبچه بودم، دستهام هم. گمینم یمن به کس. دهینم

. به طرفم تف زدند. ساله شدم جدهیهفده ه یوقت. دمیمن قد کش یوقت. االن بزرگ شدم یول. خوندم یآواز م

ساله  جدهیه یوقت نیحق هم داشتند بخاطر هم. کنمیکار نم رمیچرا نم ستمیگفتند، چاالق که ن یها م یلیخ

به من رحم کرد که  یپوشم هر ک یکهنه م يفقط لباسها. ردمدراز نک چکسیدستم و به طرف ه گهیشدم د

اندازه سگ ولگرد . نوع در اصل تقاضا است کیهم  نکارمیا. کنمیکمک، تقاضا نم یاز کس رمیکرد وگرنه بم

. کنمیاستفاده نم یدولت زیچ چیمن ه. کنم یمملکت و استفاده نم نیمن که پول نفت و گاز ا. دارم ستیحق ز
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من هست مگه نه؟ اون هم به  یلقمه نون حق هموطن هیکنم،  یاستفاده نم یدولت يدهایهمه سوبس نیمن از ا

 .کنم یکس اجبار نم چیه

 :ترایم

  ؟یکار بکن يریچرا نم! ست؟ین فیح میبگذر! چرا، حقته ؟یباش یرانیها بگن، اگه ا یلیخ دیشا ـ

 :بهروز

. ندارم شتریمن هم هفت کالس سواد ب. دهیکه به من کار دائم نم یکس. بکنم یگدائ یکل یستیکار رو هم با ـ

 شیحتما پ!... کارنیخودشون ب ستیگن کار ن یکار خواستم م یها جاها وقت یلیخ!... دیهمه تون مثل هم

که دستشون  تونین همشهریمثل ا شن،یم داینکنم پ یناحق! گن، برو مملکت خودت جستجو کن یخودشون م

رم  یاز فردا م. ادم راستگو ام کیمن  دیتون فهم يهمشهر نیا... کنن یبلند م نیکنن و منو از زم یو دراز م

 گهید... يمن بود شینور پ ریمثل االن ز ایتو روز روشن  یخرم، وقت یشلوار م هیاومد  رمیپول گ یوقت! سرکار

 ...یبخاطر من خجالت نکش

 :ترایم

 ؟یموندگار بش نجایا يدار تیمگه ن ـ

 :بهروز

 .میدیرو د گهیباز همد دیگفتم شا. رمیمونم، کارم تموم شد، م ینم نجایا شترینه دو و سه روز ب ـ

 :در ادامه با لبخند گفت بهروز

 .بکنم دایمثل تو پ يخواهر هیخوام هر چه زودتر  یم ـ

 :ترایم

 .رفتمیمن حرفت و بعنوان قول پذ! ییا ینم نجایا گهیمن بهت گفتم فقط امشب بعد از شام د ـ

 :بهروز

. گم یتعارف دارم م يو فقط برا نیا! نترس... شام دعوتت کنم  هیدوست دارم قبل از رفتن،  یلیخ. دونم یم ـ

... کنم یمن دعوتت م. میباهم بگرد رونیدوست دارم ب. نمیبیچون تو رو خواهرم م... منه  فهیتشکر وظ يبرا

 نیخوام با ا یم... که برادرت هستم ننیبب هاتیدوست دارم آشناهات، همشهر... میخور یباهم غذا م رونیب

وهم جدا بابت شام امشب ! یهست بایمهربون و ز یلیخ... خوام با بودن با تو افتخار بکنم یم. احساس آشنا بشم

 . اشمتشکر کرده ب
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 :ترایم

 يطور نیا یبا کس گهید يو بهت بگم تا تو جا قتیحق ریگم اگه خواهرت هستم پس از من به دل نگ یم ـ

چطور ممکن  یبزرگ نیادم به ا هیدونم تو  یمن نم... باورت نخواهند کرد چیه گرونیچون د...  یحرف نزن

بچه کوچک حرف  هیانگار داره ...  کشمیراستش از گفته هات خجالت م...  یوفتیحال و روز ب نیهست به ا

 یادم سالم! کنهیتو رو موجه نم يو عذر یلیدل چیه! تو قبول کن! مورچه فکر زمستونش هست هی... زنهیم

 !یهست

 :بهروز

بهتر . پر بود بمیکار کرده بودم، پول تو ج... دوچرخه هست نیبخاطر ا ست؟ین بمیاگه االن اصال پول تو ج ـ

 کیوگرنه خرج . نکردم دایپ یول. آد یم رمیکار گ هیفکر کردم زود ... دوچرخه بدهم نیبابت اتمام پولم و  دمید

 ...  دمیو بابل خر نیا... بود  بمیماه تو ج

 : ترایم

طمعه  هی. حرفهات و باور ندارم نیاز ا کی چیرك بهت بگم ه. یخرم کن يخوا یحرفهات انگار م نیبا ا ـ

. تونم ردت بکنم و بخوام تو فکرش نباشم یحرفهات و قبول بکنم و هم نم یبه آسون تونمیجلوم، نم یانداخت

گناه از من ! دم یشام و بهت م امک،یمن امشب، بخاطر برادرم س! افتادم ریقالبت گ يفکر نکن تو! فقط بدون

 يجور نیم، ااگه بدون. ستیبخاطر شام ن زنم،یحرفها رو م نیاگه ا. کشهیکم طول م هیمنتظرم بمون . گذشته

 یبه زبانت نگاه م یوقت یول. دمیده تا شام هم با جان و دل بهت م! یبدبخت باش. یکن یم فیکه خودت تعر

هر  رم،یگ یم جهینت ،یزنیحرف م نطوریمن ا شیاالن پ یوقت! کشهب یکه بخواد گشنگ یستین یکنم، تو کس

احساس  یعنی! ستیخوام بگم؟ منظور شام ن یم یچ یفهم یم! يدار يکنه، تو قصد بد یفکر م نطوریکس ا

 !...یچتر خودت و تو خونه ما پهن بکن يخوا یم يجور هیکنم  یم

 :سرخ شده گفت يبا چهره ا بهروز

 من؟ ـ

 :ترایم

! به قول خودت راستگو باشم یعنیگرفتم  ادیفقط خواستم انچه ازت امروز ... رینگ يحرفهام و جد! ول کن ـ

... یدم، اون و گفتم که بدون یخودم در موردت احتمال م شیصداقت حرف بزنم انچه پ ياز رو یعنی

 ؟یتحمل بکن یتونیساعت م مین...میبگذر
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 :در هم شکسته، سر تکون داد و گفت یبا روح بهروز

 .کنم یتحمل م رمیتا بم. تونمیسه روز هم م! تونمیتا صبح هم م ـ

 :کرد و گفتخود پچ پچ  يبرا ترایبا نگاه به م بهروز

 !زنده بمونم؟ یچ يبرا گهید... خُرد شدن هم اندازه داره دونمینم ـ

 .به طبقه دوم رفت و داخل خونه شد. شد و دروازه را از پشت بست اطیداخل ح ترایم

در  شیها نهیس انیو شلوار بچگانه را م شرتیت کی. مبل نشسته بود يمادر رو. رفت منیبه اتاق نش ترایم

جفت  يرو. بود امکیچمدان لباس بچگانه س کیدر کنارش . آن خم کرده بود يود و سر روآغوشش گرفته ب

 : جلو رفت و گفت واشی واشی ترایم. البوم باز بود ش،یشده رانها

 مامان گشنه مون شد، غذا چه شد؟ ـ

 :مادر

 گشنه ات شد؟ ـ

 :ترایم

اگه بخوام خودم بپزم . یو خسته هست یراه رفت یدونم کل یم! مامان االن ساعت چنده؟ نگاه کن تو رو خدا ـ

 يبو یستیبا. نمیمهارتت و بب نیبهتر امک،یداداش س ادیاالن دوست دارم مخصوصا به ... شهیدونم خوب نم یم

پاشو مادر . ده یداره از دست م ور ینیبفهمه دست پخت چه مادر نازن یستیبا! پخت شامت به مشامش برسه

 !فاخوشمزه، لط يغذا هی! گلم

 :مادر

و  قتیبه من حق! ؟یزنیساعت، باهش حرف م نیاون هم تو ا ابون،یساعت تو خ هیتو چرا  ه؟یپسره ک نیا ـ

مادر با لرزش صدا در ادامه ! ... يهم عوض شد یلیخ. يامشب تو عوض شد... بگو؟ تو امشب چه ات شده؟

 !به من هم بگو... هست؟ يخبر.. گفت

 :و با تعجب گفت چاندیرا به پشت پ شیلبها ترایم

 ؟يچه خبر... کدوم پسره؟ ـ

 :مادر
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 هیتو امشب ... زنهیداره تو دلت شور و ساز م یکی! ستمیبچه ن! من مادرتم، لحظه به لحظه بزرگت کردم ترایم ـ

! تونه به خاطر احمد باشه؟ یحال و وضعت نم نیا ،یول... کردم اون احمده یتا حاال فکر م! یستیجا، بند ن

 پسره هست، نه؟ نیبه خاطر ا! ... شوقت تازه هستامشب ذوق و 

 :ذوق زد و با تبسم گفت ترایدر چشمان متفکر م یاشک قطره

 !م؟یپرفسور بودند و ما خبر ندار یتو روانشاس! نیمامانم و بب يوا ـ

 :مادر

... بهیو غر بیتو رفتارت امشب عج... ینیبب یراحت نیبه ا یتونست یخودت و م يبود یمن م ياگه تو هم جا ـ

 یحتما م... دمش؟ید ینم نجایپسره اگه ا نیا!... آد یداره از اون دورها م ش،یبو...  يذوق دار یلیمعلومه خ

حتما ما . خودت هست يبرا یوشحالخ نیدونم ا یم یول!... يدیشن امکتیخبر خوش از داداش س هیگفتم 

 يدوست دار يد یبه من م يکه دار يده هاقولها و وع نیکه تو با ا میپسره مخالفت بکن نیبا ا یستیبا

 نیتا ا!... ؟يکه تو ترس دار هیپسره، کمبودش چ نیتو فقط بگو ا! دم؟ینگو درست نفهم... يریمنو بگ هیدییتا

 ؟يریگ یمدد م امکت،یس شاز دادا ياندازه، تو خود خواهانه دار

 :ترایم

 ينور هیمن !... نیهم... ذوق داره امکیداداش س يقلبم فقط برا... حرف زدم؟ یهمه حرف زدم، از ک نیا مامان

 !باورم کن... دهیتو قلبم درخش دمید

 :مادر

که دخترها  ییتو روستاها جاها میما از قد... لقمه بزرگه هی يبرا هاتیحرفها و باز نیدونم همه ا یکه م من

خواد ازدواج  یم یپرسه ک یخواد از داداشش م یخواهر دلش شوهر م یوقت...  میشرم دارن، ضرب و المثل دار

و  بیهمه دخترها حداقل مثل تو نج دش یچقدر خوب م! اون خواهر پر شرم کم رو يشد قنیتو هم دق... بکنه

 نه؟! بودن؟ یم ریسر به ز

 :مادر در جوابِ لبخند او گفت. او داد لیبه مادر نگاه کرد و فقط لبخند تحو ترایم

 ...شنوه یم اوشتیداداش س. زننیم یحرف هی نندیب یمردم م ...آشناست؟ ه،یک! ستمیمن کور ن ترایم ـ

 :ترایم

.. آخه دوست احمد! گفتم دوست احمده. نداره یذره فرق هیبرام  اوشیپسره اصال با داداش س نیا! اه مامان ـ

 ! د؟یگ یچه م دیدار دیخودتون فکرش و بکن
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 زیم يو بعد البوم را بست و انرا رو دیا رو بوستکان داد و البوم را در دستانش گرفت و عکسه نیسر به طرف مادر

 :با نگاه به او، پرسش کنان گفت ترایم. گذاشت

 !م؟یمامان برنج درست کن ـ

 یپنجه، دو پنجه، تو گون کیجلو آمد  ترایم. ختیقابلمه ر يمادر برنج تو. و دختر باهم به اشپزخانه رفتند مادر

 :مادر در اعتراض گفت. ختیقابلمه ر يپر را تو يبرنج کرد و پنجه ها

 !دختر؟ یکن یم کاریچ ـ

 :ترایم

فکر کنم با پدرش ! امده شیبراش پ يمسئله ا هیدوست احمد،  نیا! تو دروس کن! مامان اعتراض نکن ـ

دوست  نیگم امشب و ا یحاال م! شب هم بر نگشت مهیاحمد تا ن یوقت هی يدید! یدونیخودت م! دعواش شد؟

 يگفتم کجا و برا شمن به یوقت!... هیپسر خوب... خوشمزه نوش جان بکنه يغذا امکیاحمد، عوض داداش س

ضرب المثل مردونه هست  هی... بد نکن  يتازه فکرها...  ادیخواست با ما ب یم...  يدیخودت د م،یر یم یچ

احمد هم خوشحال ... وقت خوش با بچه اش داشته باش ؟يخوا یگه اگه مادره رو م یفراموش نکن که م

... ماماجونم نیدیحاال فهم... پسره توجه کردم نیبفهمه در نبود او من به خاطر او هم شده به ا یوقت شهیم

حرفها به  نیفقط نذار ا... آها... زنم وگرنه یدوست دارم باهت م هیحرفها رو بعنوان  نیمن ا... من زیدوست عز

 ... گوش مادرم برسه

 :دیپرسو مادر کنجکاوانه  دیمادرش را بوس ترایم

 !زنه؟یچرا به احمد زنگ نم... نداره؟ لیموبا ـ

 :ترایم

 .غذات و دروس کن یگیم یتو چ. بنده خدا از خونه اش فرار کرده گمیمامان م ـ

 :مادر

 ؟يچرا تو زنگ نزد يخوب تو که شماره احمد و دار! ... پسره بود نیبگو از اول دردت ا ـ

 :ترایم

 .آد یوقت م رید ست،یدور يگفت جا. زنگ زدم . یمامان ما رو کم گرفت ـ

 :مادر
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 هی! شنیمردم بد متوجه م. رمیگیم دیحرفهات و ند نیا ت،یمهربون نیبه خاطر ا. يامشب با من درد و دل کرد ـ

 یمیاندازه صم نیدوست نداره تو با دوستش تا ا چیاحمد ه... ستیپسره بچه اون مادره ن نیهم بگم ا زیچ

 شد؟ یچ امکیپس س... رکات باشمواظب ح... یبش

 :و گفت دیمادرش را بوس ترایم

 میکلمه بگ کیاگه  میکن یفکر م! میترسیهم هست ما ازت م اوشیتو فکرش هستم س شهیمن هم یمامان ـ

 .میکلمه حرف نزن کی میمجبور! میترس جمع کردنت و دار ،يبهم بخور

 :مادر

 کنم؟ یمن فراموش م دیشما حرف نزد یعنی ـ

 :ترایم

همه اون مادره  نیا. بخوره بمیغر امکیبابا عوض داداش س نیشام دروس کن حداقل ا هی. یدونم مامان یم ـ

! غذا دروس کنه؟ گهیمادر د هیبچه  يبار هم مامانم، برا هی شهیم یچ! کنه یشام دروس م امکیداداش س يبرا

 !داره ينا مادر... هم مادر نداره چارهیب نیا

 :بعد دلسوزانه گفت دیرا بهم ساب شیدرد فک ها مادر

 ؟يدیازش پرس... دوس داره؟ یچ ـ

 :ترایم

 .شهیدروس م عیمرغ خوبه، سر ـ

او را خواند در چشمانش اشک جمع شد و بعد قابلمه برنج را به  نکهینگاه کرد و بعد از ا ترایدر چشمان م مادر

 :طرف او دراز کرد و گفت

 !ور دار بشور ـ

 :غذا اماده شد، مادر گفت یوقت. و دختر باهم غذا درست کردند مادر

 اوشیهو س هیهم  دیشا... نداره تیزشته، خوب نهیبیم یکی اطیغذا بخوره تو ح نهیبهش بگو بره پشت بام بش ـ

... بده حیپسره توض نیبه ا! شهیم یعصبان... آره یم شیپ یناراحت یبرادرت تا بخواد بفهمه کل. دیاومد و او رو د

 !رهیبه دل نگ

 :ترایم

 !شناسه یو نم اوشیداداش س ـ
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بهروز را داداش  یحت یخواست از خوشحال یرفت و دروازه را باز کرد و م نییاز پله ها دوان دوان پا عیسر ترایم

 . بزند شیبهروز صدا

با . وحشت کرد. دیند کیرا در کوچه خلوت و تار چکسیه. کوچه گذاشت يتو رونیرا باز کرد و سر به ب دروازه

به طرف مغازه قدم  نیپاورچ نیال باز گذاشت و پاورچ میلباس نا مناسب بر تن داشت، دروازه را ن نکهیوجود ا

داداش بهروز او . دیاز او ند يخبر. کرد هبه پشت سرش نگا دیاز دور بهروز را در داخل مغازه ند. جلو گذاشت

 :دیپرس یگفت و از خود م ینتظر ماند و به خود مم یدروازه کم يجلو ترایم. رفته بود و گم شد

خودم و مقصر  یستیچه؟ من االن با یعنی! شعور جنبه نداره یب!... بهروز اگه دستم بهت برسه یکجا رفت ـ

خوب من ... ؟يریگیاگه تو ماه! حقه باز! يار یدر م يباز يدار ؟یبدونم؟ اگه گشنه ات بود؟ بچه پس کجا رفت

 !ستمین یکه ماه

 : تو چشمانش جمع شد و گفت اشکها

! سیرسمش ن چیه نیا تیشخص یب! یفهم یاز غرور نم يزیتو که چ! بچه گدا. يریگ یحال م ياالن دار ـ

 ! یگفت یدروغ م یبدبخت من خواهرتم پس کل روز داشت

 :کوچه نگاه کرد و بلند گفت يتو هیبا گر ترایم

... يد یرو از دست م یخوشمزگ نیگرم و به ا يغذا! يمردهم نا یلیخ!... نامرد... ؟يکجا قائم شد يهو ـ

 !و از مامانم تشکر کن نیبخور بب ایبدبخت ب

 :دروازه را بست و گفت. شد اطیداخل ح ترایم

 یم ياندازیتورت م يدونم دار یمن که م! مگه گشنه ات نبود؟! تو چرا؟!! میکرد یغلط هیشعور ما  یب ـ

مطمئن باش، ... یپاش یرو زخمم فقط نمک م يدار! باورت ندارم چیه... ادیب رتیبزرگتر گ یماه هی یخواه

 !آد ینم رتیگ يزیچ

 دنیو با د دیچ ینیبزرگ غذا رو تز ینیس کی يمادر تو. بدون بهروز، تنها داخل خونه شد و در را بست ترایم

 :دخترش گفت

 !کرد؟ یکمک م یرفته باال؟ کاشک ـ

 :با تاسف گفت ترایم

 !قهر کرد... نبود. رفت ـ

 :مادر
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 ... یچ يقهر برا ـ

 :در جواب گفت ترایم

و  میما از جلوش رد بش. میباش لیادم گنده پشت دروازه بمونه، ما باهم فام هی! مادرم خودت خوب فکر کن ـ

 !میتعارف نکن هی یو حت میو ازش نخواه میداخل بش. میرینگ لشیتحو

 :مادر

 .دست به آب الزم داشت دیشا... ییجا هیرفته  دیشا

دم پنجره رفت  ختنیرانش زد و با اشک ر يرا فرا گرفته بود او به اتاقش رفت و چند مشت رو ترایم يسراپا غم

 :دراز کرد و گفت رونیو سر به ب

کالهبردار که معلوم  هی يمن االن برا... همه درد نیاون هم با ا يچقدر منتظر شد! برات رمیمامان، بم يوا ـ

همه سال، نبود بچه کوچولوتو تحمل  نیتو چطور ا... شه یگشنه اش هس؟ داره جگرم از جاش کنده م سین

 ! يوا! ؟يکرد

 :اورد و گفت رونیبا اشک سرش را از پنجره ب ترایم

بعد هر چقدر ! کن ریواستا حداقل اول شکمت و س ؟یهمه زود رنج نیپس چرا ا یبچه گدا، اگه گدا هست ـ

خدا رو شکر تو !... نهیکه حال و روزت ا یستیزرنگ ن چیاقا گدا، ه! اریدر ب يباز مونیم هیمثل  یدوست داشت

 !وفتادمیتو فکرت ن خودمنجاتت،  يکه چرا زودتر برا دمیبخش یوگرنه هر گز خودم نم یستین امکیس

 :کرد و گفت هیمادرش را در بغلش گرفت و هر چقدر توانست بلند گر هیبه اشپزخانه رفت و با گر دانهینا ام ترایم

به  امک،یمن از بعد جز داداش س!... بکنم دایگلم و برات پ امکیدم، خودم داداش س یمامان، من بهت قول م ـ

 ...رمیگ یآروم نم قهیدق هیخاطرت جمع باشه ... نکنم  داشیتا او رو برات پ... فکر نخواهم کرد  گهید چکسیه

گرسنه و تشنه اش شده بود و به همان اندازه  اریکوچه منتظر مانده بود، بس يتو رونیربع ساعت، ب کی بهروز

اما . پخته شود ست،یبا یدانست، غذا در ابتدا م یآگاه بود و م. شده بود زیکه عطش داشت، صبرش هم لبر

بعد از گپ با  ترایگرم، م يهوا نیدر ا هد کباور بو نیبه ا. توانست، تعارف بشود یرا در همان لحظه م یدنینوش

بر حسب  یحت ترایرو انتظار داشت، م نیاز ا. کردند لیخود اماده وم يسرد برا یدنیرفته و نوش خچالیاو به سر

 .غم به سراغش امد. اتفاق چون در عمل صورت نگرفت نیاما ا. افتاد یم ادشیبه  ستیبا یاحترام م

کرده  دایرا با جان و دل دوست پ ترایبهروز، م. بود امدهیو به ذهنش ن دیشیاندیمورد مسلم اصال ن نیبه ا ترایم

از  شتریدر ان ساعت او را ب ترایخبر نداشت که م چیه یول. احساس را از او توقع داشت نیا قایبود و نا دانسته دق
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و  يشد، مشغله فکر یسبت به او من ترایم يا هانچه مانع کم توج. داشت یعالم دوست م نیهر کس در ا

 يبود که بستر یعمل کی ینا خود آگاه در پ ترایم. در پنج جبهه بود دنیجنگ يبرا ترایم دنیو تدارك د یامادگ

 .فردا، روزگار بر همه خوش لبخند زد دیهمه بسازد تا شا يو شفاف برا زیتم

 ستیبا یکه م... ها و مردم آشنا هیو همسا لیفام... احمد دوست پسر... پدر...  اوشیس... مادر یعنی... پنج جبهه(

 ) کرد یافراد خود را در دفاع از بهروز اماده م نیدر مقابل همه ا

قهر کردن و ناز کردن، دو . دیفهم یرا نم ياو صبر و بردبار. نبود شیدور اند ،یلحظه احساس نیبهروز در ا اما

امده  شیدو سالح در هر فرصت پ نیا يریداشت و از بکارگ اریانتقام گرفتن در اخت يرابودند که او ب یسالح

 .کرد یم کیزود و عجوالنه شل یلیبرد و خ یاستفاده م

را به  یکی یکیبه او زده بود  ترایکه م ییبه تمام حرفها افتند،ی یرگیکه بر او چ یمنف يها شهیبا اند بهروز

چانه اش  قیغم و اندوه را رف ظ،یکرده بود در ان حالت با غ یکامل اعصابش را با قلم خط خط یوقت. خاطر آورد

 .کرد و دلخورانه سوار بر دوچرخه شد و از انجا دور شد

. بود ابانیگوشه از خ کیپس زده و پس مانده، افتاده در ییلقمه نان و غذا کیلج در فکر  يعمدا از رو بهروز

کامل کور  یکیچشمانش در تار نکهیتا ا. کرد یشهر عبور م یاصل ابانیخ ياز جو یتو ح ابانیخ يچشمانش تو

 نیخود را از ا. از فردا انرا شروع بکند ودکه قرار ب يدر مرکز شهرافتاد و با کار یچیمغازه ساندو ادیبه . شد

با . شد یحساب م پرداخت يدر جامعه برا یقدرت توافق کی هیدانست، چرا که نس یم دیساعت توان مند در خر

 .بر امد یچیمغازه ساندو ياستنباط در جستجو نیا

بزرگ به  شهیاز پشت ش. ستادیرو ا ادهیپ يمغازه، تو يجلو يلحظه ا. کرد دایرا پ یچیمغازه ساندو نیاول بهروز

 . نشسته بودند زیم کیدو دوست، دور  ،يتنها دو مشتر. داخل، نگاه کرد

 ،يبود و از طرزِ حرف زدنش با دو مشتر يا افهیفروشنده، جوان خوش ق. فروش کرد چیبه ساندو ینگاه بهروز

 . دیبه نظر رس یمهربان و در ظاهر، شخص با انصاف یلیخ

 یچیو شرم داخل ساندو جانیبا ه. داد هیدو چرخه اش را به درخت کنار جاده تک. جرات کرد اد،یز دیبا ام بهروز

آورد و به طرف فروشنده  رونیب فیاش را از درون ک یکارت شناسائ. داشت لپتاپش را در دست اماده فیک. شد

 .جلو رفت شخوانیبه پ دهیجوان، تا چسب

که  يگرفته، مظلوم، اهسته طور يفروش دراز کرد و با صدا چیکارتش را به طرف ساندو نانه،یخوش ب بهروز

 :فقط او بشنود گفت
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پول  چیگشنه امه، ه ادیاالن ز. موندگارم نجایمدت ا هی شم،یحساب م بهیغر هیمن تو شهرتون ... زیبرادرعز ـ

ساختمان  هیفردا سر !.. کنمیحساب م ام،یبمونه، فردا م شتونیام پ یکارت شناسائ نیا شهیاگه م! ستیهمراهم ن

 .کنمیآم حساب م یحتما غروب م یعنی... قراره کار بکنم

 :بهروز در ادامه گفت. و به ان نگاه کرد بهروز را در دست گرفت یکارت شناسائ فروشنده،

به  دیتون یم! دیام نگاه نکن افهیبه ق... اگه ممکنه؟! نداره رادیا چیبخورم، تازه هم نباشه، ه نیبد يزیچ هیلطفا  ـ

 !...دیمن اعتماد بکن

 رونیفروش با چهره به خروش امده، کارت را مجددا به طرف بهروز دراز کرد و بعد به بهروز با اشاره، ب چیساندو

اما با حقارت  مینگاه کرد و با لحن مال هایبه مشتر ياعصابش مسلط شد و لحظه ا يرا نشان داد و بعد رو

 :گفت

؟ تو رو به هر که !یاونو بخون یهم تونست یکیتو ... نه؟... من نوشته؟ یشونیرو پ يزیچ هی! نیشانس ما رو بب ـ

 نه؟... هالو نوشته؟... نوشته؟ یبگو چ! يدوست دار

کرند نگاه  یکه با دهان باز او را تماشا م يلحظه به دو مشتر کیسرخ شد و کارت را از دست او گرفت و  بهروز

 :کرد و بعد به طرف فروشنده نگاه کرد و گفت

 !يمرد یلیخ... نوشته نینیب یم نینگاه بکن نهیاگه االن خودتون و تو ا ـ

 :از مغازه را به بهروز نشان داد و گفت رونیفروش با اشاره دست، ب چیساندو

 !يآورد ریتو هم ما رو گ. رو ندارم یکیحوصله تو  چیاالن ه! اقا رونیبرو ب ـ

 :به او گفت ینگذاشته بود صدائ رونیجانش زد و قدم هنوز از مغازه ب یاز جسم ب يلبخند بهروز

 !نیداداش برگرد ـ

 :قوت گفت یو ب یحال یو با ب. جلو رفت يمتر به طرف صدا، به طرف دو مشتر کیبرگشت فقط  بهروز

 بله؟ ـ

 :يمشتر

 !مهمان من باش کنم،یمن حساب م! نیاقا سفارش بد ـ

قلب گذاشت و با سر تکان دادن  يرو نه،یس يدست باال برد و بعد با همان دست رو يبه طرف مشتر بهروز

 :گفت

 !بخوره هیتونه بخ ینم گهید شون،یمغازه از دست ا نیام، تو ا دهیسرِ بر... دمتون گرم، اد،یمحبت تون ز ـ
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 هایعملش، در جواب به مشتر هیدر توج عیسر راتشیرفع تقص يکه از رفتار خودش خشنود نبود برا هیچیساندو

 :نگاه کرد و با نکوهش و حق به جانب گفت

مالمون تازه  کنه،یهم م دیتازه، تاک! ستیبه خدا ثبت احوال ن! محل کسب کار منه نجایبرادر من، ترا خدا، ا ـ

به تنم  نیبگ يزیچ هیحداقل ! خوان، رو چشم یغذا م یمفت. همه تازه اند هامیمن گوشتهام، خوراک! سین

! من به شما، نه یعنی دیخور ید غذا میشما دار ست؟یزشت ن!... خسته ام! رو پامممن هم از صبح ! ...بچسبه

 مال مونده دارم که نندازمش دور؟  یعنی

 :فروش به طرف او نگاه کرد و گفت چیکرده بود ساندو تیرفتن ن رونیب يبرا بهروز

حقم هست ... تون گم بکنم؟ یمن خودم کارت شناسائ ای... شبانه تو مغازه ام ادیدزد ب هی! ... گوش بده! اقا نرو ـ

 !؟یرس یبه نظر م یخسارتش و بدم؟ خودت بگو؟ ادم منطق

 :بهروز

اعتبار  یشاه هیتون  شیخودم پ یحت...  چیکارتم که ه دونستمیچون م! سراغتون اومدم ده،یمن رنگ پر ـ

تون  یحالم هم بخاطر ناراحت! زورم یباالن نه فقط گشنه و . من هم مجبورا شانسم و امتحان کردم! ندارم

کنم اونها رو هم ناراحت  یم دکه من باهش برخور یهرک... من خودم شانسم کمه دیستیشما مقصر ن!... گرفته

از صبح تا حاال  دونمیم... از منه  ریدم در اصل تمام تقص یگم االن من به شما هم حق م یم يجد... کنم  یم

 .دیببخش... بگم یچ... من هم حالتون و گرفتم...  نیو خسته شد نیکار کرد

از بهروز  یپاش بذارد و با چه زبان ریدانست غرورش را چگونه ز ینم یبکند ول هیدوست داشت گر یچیساندو

محله  دیبود بهروز سوار دوچرخه شد، و دوباره به س یلحظه مکث کاف کیبخواهد که مهمانش بشود همان 

 :دیپرس ترایم. را زد یزنگ خانه رستم. رفت

 بله؟ ـ

 .را نداد ترایشد و جواب م مانیپش. دید یمانده در خود نم یباق ییرو گرید ترا،یم يصدا دنیبعد از شن بهروز

که داشت، دروازه را باز کرد و  یبا ترس و وحشت ترایبعد م يا قهیدق. نشست نیزم يجسم و روح، رو یب بهروز

 :دیپرس. ختیترسش ربهروز  دنیگذاشت و با د رونیسر به ب واشی

 ؟!بابا یچقدر، تو زود رنج... ؟يپس؟ قهر کرد ،یکجا رفت ـ

 :بهروز
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حالت  دمیفهم ؟ياز رفتنم ناراحت شد! نمیبیچرا؟ دم در خونه تون، خودم و م دونمیباز اومدم، هر جا برم، باز نم ـ

 !...خاطر برگشتم نیبه ا... گرفته شد؟

 :ترایم

 !بدبخت يا! یستیاونقدرها هم بدبخت ن!... تکه کاغذ هیمثه ! منو يسوزند. مونده که گرفته بشه ینه، چه حال ـ

 :بهروز

 جدا؟ ـ

 : ترایم

 ؟یکجا رفت... چه؟ یعنیبه نظرت  نیا! کنمیدارم بهت اعتماد م ،یکیتار نیا يتو ؟ینیب ینم ـ

 : تازه جواب داد يخوشحال شد و در جواب با انرژ بهروز

 !... ل چند نفر رو گرفتمرفتم، حا ـ

 :ترایم

 ؟يکرد کاریچ ـ

 :بهروز

طرف هم هر چه تف داشت به . بد حرف زدم قتشیحق. شناسنامه ام و دادم، قبول نکردند یچیساندو هیتو  ـ

بعد به خودم گفتم خواهرم هر چه گفت جانش سالم . رونیبدهکار از مغازه اش، زدم ب. حق، کف دستم گذاشت

تون با اون حال  چارهیو هم مادر ب ینباشم که تو بعد از اون حرفها ناراحت نشده باش نینتونستم در فکر ا! باشه

من  یسزاوار رفتار انتقام چیمادرتون ه یول. من از حرفهات ناراحت شده بودم. دندیو روزگار، حتما زحمت کش

 . که، باز برگشتم نهیا. ستندین

 :ترایم

البته بهت هم بگم من !... یباش یچترباز خوب هی یتون یو هم م یباش یادم خوب هیجدا  یتون یتو م دونم؟ینم ـ

کن و  یخوره، فقط مردانگ یهمه سال چقدر غم م نیمادرم ا دم،یسر تو، من تازه فهم ریاما از خ... ستمیبچه ن

اشتباه  کی! میکن یوگرنه بهت شک م! خوب نباش ادیبا ما ز! نرمال رفتار کن! مواظب حرکات خودت باش

 !یدون یو انوقت خودت م رمیگ یم يعمد نم؟یبب

 :بهروز
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من چقدر از شام و ناهار خوشمزه رو . دیبود یکنجکاو بودم، گفتم، اگه شما خانواده من م! ومدمیگله ن يمن برا ـ

 .از دست دادم

 :ترایم

بفهمه، من تو رو به  ستینبا! نهیبب ادیدوس ندارم، برادرم ب! گوشه قائم کن کی! اطیداخل ح اریدوچرخه ات و ب ـ

 ! داخل راه دادم

نشان داد و پچ پچ  به او راه را ترایم. همگان گذاشت و برگشت دیدور از د ،يگوشه ا کیدوچرخه را در  بهروز،

 :کنان گفت

 !بهتره نیها ما رو باهم نبب هیهمسا! آم یمن پشت سرت م! پشت بام منتظر باش. از پله ها برو باال میمستق ـ

 :بهروز

 ؟یترسیاز برادرت م یلیخ ـ

 :ترایم

او حق ! یهست بهیمرد غر هیاو، فقط  يتو برا!... یستیکه انقدرها هم خطرناك ن نمیب یمن تو رو م!... اصال ـ

من هنوز بهت ! او رو بشنوم.. به حق.. يدوس ندارم سرزنش ها! یقاتل هم باش یحت یتون یاز نظر او، م! داره

 !فقط خدا به من رحم بکنه! کنم یبرخورد م یدارم احساس! اعتماد ندارم

 :بهروز

 مونم،یم رونیب یترسیجدا ماگه . کنن یاول تو دل ادمها مخصوصا زنان جا باز م ینوع نیدونم قاتلها ا یم ـ

 .خورم یم يگوشه ا هیرم  یغذام و بده، م

 :ترایم

 !کنم یارم، برق و روشن نم یبرات غذا م! هست زیو م یبرو باال، پشت بام، صندل اینه، ب ـ

پاها را از طبقه اول  يصدا یوقت. بود ستادهیا ترایمادر، دم در واحدشان منتظر م. رفت یاز پله ها باال م بهروز

 . برقِ راه پله ها را روشن کرد د،یشن

 ترایزن مادر م نیا دانستیم. دیچشمانش د يرو جلو یزن مهربان و دوست داشتن. دیبه طبقه دوم رس بهروز

شد  رهیبه او خ يبا نگاه به مادر، لحظه ا. زدیقلبش، تند تند م!... زن مادر او باشد؟ نیداشت ا دیام یو حت. است

پسرم  ییمادر کلمه جادو یشدند ول نباشتمکث ها رو هم ا دیبگو يزیو سالم کرد دوست داشت مادر به او چ

 ...اوردیرا بر زبان ن امکیس
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طبقه  يچشمان مادر به طرف پله ها يسست شده، از جلو يگرفته و پاها یرمق با قلب یسرافکنده و ب بهروز

متاسف اما مغرور و فاتح، . امد و صحنه دلخراش بهروز را شاهد شد طبقه دوم باال ياز پله ها ترایم. سوم رد شد

 :صاف و بلند گفت يکه بهروز از آن سخن گفته بود، با صدا یدادن به احتماالت انیپا يبرا

 ! داداش بهروز، مادرم ـ

شدن، ارزش و  ینیچن نیبهروز، خطاب ا يبرا یول. آرامش خاطرمادر، از کلمه داداش استفاده کرد يبرا ترایم

امد و به طرف مادر بر گشت و مجددا سالم  نییکه باال رفته بود، پا ياو از دو و سه پله ا. داشت یواالئ يمعنا

و  دیبوس کباریساق پاهاش جا داد، با دو دستش، دست راست مادر را گرفت و آن را  يلپتاپش را ال فیکرد و ک

 :و گفت دیرا عقب کش شیمادر پاها. مادر را ببوسد ياهاخواست پ یبعد زانو زد و م. چسباند شیشانیبه پ

 !ه؟یچ نکارهایا! پسر جان پا شو زشته ـ

. ستادیهم اماده باش گذاشت و ا يدو دست رو. گذاشت شیبازو ریرا ز فشیرفت، ک یعقب يمتر کی بهروز

 :و گفتکوتاه به او نگاه کرد  مانهیصم ریمادر غ. از طرف مادر بود یمنتظر حال و احوال پرس

 یتون یم یاگه خواست. گرم بکنم یستیغذا رو با کشه،یطول م قهیخجالت نکش دو دق!... واستا نجایپسرم هم ـ

 !ادیتا ب یپشت بام منتظر احمد اقا بمون

بهروز در جواب . لب گذاشت ياورد و انگشت رو رونیچشمانش را از حلقه ب عیسر ترایم. نگاه کرد ترایبه م بهروز

 :مادر گفت

 ! شم یمزاحم نم. شم یمنتظر م ابونیرم توخ یم ،یمرس ـ

 : مادر

 !تیخدا نکنه مراحم ـ

 :برگرداند و گفت تراینگاهش را به طرف م مادر

 !کمک کن ایب ترا،یم ـ

صبر کرد تا مادر از انجا کامال دور بشود و به آشپزخانه برود، بعد با نگاه به بهروز  ترایم. داخل خونه شد مادر

 :گفت

 یگفتم معمول... يبه چه منظور... یپاش و ببوس یخواست یم! ایکوتاه ب! ینکن تو دلش، جا باز کن یگفتم سع ـ

 .یکن یم یچاپلوس يگه دار یم نهیبب یکی...  میتو کدوم قرن!... نداره دنیپا که بوس! ... رفتار کن

 :سرخ شد و گفت بهروز
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 .گفتم به تو احترام بکنم. دمیها د لمیف يتو ستمیکردم؟ من معاشرت و خوب بلد ن عیضا دیببخش ـ

 :ترایم

تو اونو به شک  يکارها یول... زدم یبود از برادرم حرف نم یخودم نم ياقا بهروز، مادرم خبر داره اگه من برا ـ

... حرف زدم یمن از برادرم کل... يبد لشیو تحو امکیس یتون ینم... تو هم که اطالعاتت صفره! اندزه یم

مون مرده که تو خبرش و  امکیناکرده داداش س يکنه خدا یم الیذاره و خ یو کنار هم م زیمه چاونوقت ه

مامانم  لیخواست تو رو رنگ بکنم، تحو یوگرنه دلم م... یبکن فیبه مرور زمان براش تعر یخواه یو م يآورد

... ؟یدر صدت مونده باش کیاون  يرو گهیاالن هم فکر نکنم د! یکه نفهمه بچه اردک ستیمادرم مرغ ن... بدم 

 هیچون تو . بد بکنم يالهایخوام در مورد تو خ یکه نم يبا وجود... ترسم یم ازتمن  یاقا بهروز دروغ چرا حت

عاقبت همه ما به  دوارمیهست ام يزیچ هی... یش یدور نم نجایعمدا از ا يجور هی... یکن یم يپافشار يجور

 ! باشه ریخ

 :مظلوم جواب داد بهروز

 !شهیشم تکرار نمچ ـ

 :داخل واحدشون بشود، در حال بستن در گفت نکهیقبل از ا ترایم

 !؟...آ یباز قهر نکن! ذارمیدقه تنهات م هی ـ

 :بهروز

 .شم یمنتظر م. ستیهم برام سفره پهن ن گهید يجا... اند حیحرفهات صح. گشنه ام هست یلینه خ ـ

 :لبهاش و بهم فشرد و گفت ترایم

 کاریچ... شمیباور کن خودم دارم اب م! حق بده! ما ندون یبر سنگ دل لیدل م،یکن یاگه به داخل تعارفت نم ـ

 !کشم یجدا ازت خجالت م... کنم 

 :گفت یبا لبخند زورک بهروز

مجبور . ستیجاش مهم ن! ابونیسر خ رمیم. شمیمنتظر م نجایا. حله زیهمه چ! ستمیاز تو و مادرت، ناراحت ن ـ

 ... دم یبهت نشون م. از فردا در فکر خودم هستم. تموم شد! دیبا من معذب باش دیستیهم ن

 :با قطره اشک در چشمانش ادامه داد بهروز

احساس  نیا دیشا... انتظار رو از شما داشته باشم نیکه هم شهینم لیدم دل یاگه من شماها را تو چشهام جا م ـ

 !نهیاحتماال علتش ا... چون محتاج شامتونم! ه؟یباشه که من شکمم خال نیمن، بخاطر ا
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 .صدا قفل کرد یب واشی دیکشه داخل شد و در را با کل یبا گفتن طول نم ترایم

و دوست  ستادیاو پشت در ا. بر عکس انتظار بهروز به اشپزخانه نرفت ترایم. دیرا شن دیچرخش کل يصدا بهروز

 . کند یم هیبهروز گر دید د،ینکش یکرد طول یهروز تماشا مچشمک در به ب ياز رو. داشت بهروز را کنترل بکند

که او از انجا برود دلش به حال بهروز سوخت در را باز کرد تا به او  دیترس ترایبرق پله ها خاموش شدند م یوقت

 ترایم. را پاك کرد شیپشت کرد و با نوك انگشتان دستش، اشکها ترایبرگشت و به م عیبهروز سر. بدهد يدلدار

 :رق را روشن کرد و گفتب

تونم  یرو نم نکایخوب ا... تو ایکه بگم بفرما ب يدار ياز من انتظار... ؟یکن یم هیگر یچ يبرا نمیبر گردد بب ـ

بهانه خودت و تو دل  نیبه ا...  یدون یده درصد خودت و برادرم م یگفت... یدون یو خوب م نیخودت هم ا... 

چشمک بهت نگاه  يکه من از تو یدونست یم... ستیکم ن نهایحاال ا...  يگرفتار کرد یمنو الک... يما جا کرد

 ه؟یهدفت چ... ؟یکه منه داغون شده را داغونتر بکن یکن یم يباز يو دار لمیف نیکنم ا یم

 :ناالن گفت ده،یرنگ پر يبا چهره ا بهروز

. لقمه غذا اومدم هی يفقط برا! نداشتم ياگه بر گشتم؟ عمدا اومدم، چون چاره ا... ؟یبدون يخوا یو م قتیحق ـ

رو  یکیباشم که بخوام  یمن سگ ک.. ؟یترس یو م يهمه شک دار نیقراره مگه صاحبِ خونه تون بشم، که ا

از صبح تا ... م کن یم هیاگه گر... بودم هجون داد ابونهایبودم تا حاال صد دفعه تو خ یاگه سگ م... رمیگاز بگ

متکبرانه تو و امثال  يالزم نبود، حرفها گهید! شدمیخوردم، راحت م یوگرنه چهار تا قرص م ،يحاال با من نبود

تونستم مادرم و  یکلمه م کیفقط با ... داشتم دیبار ام نیاول يبرا... کنم؟ ینم يباز لمیمن ف!... تو رو بشنوم

من ! صبرم تموم شد دم،یام... چه؟ یعنی نیا یدون یم!... سیمادرم نمادرت، ... يشاهد بود ودتخ... بغل کنم

رو باز  نکاریا یدم ول یلحظه با جان و دل انجام م نیکار االن در ا نیا...  نییاگه برم پشت بام و خودم بندازم پا

 . کنم یبه خاطر تو نم

 :ترایم

تو  يانوقت برا! یما بمون شیپ خوادیصد در صد ازت م... یبفهمه تو بچه پرورشگاه هست... مادرم بو ببره اگه

و با جان و دلت با ما برادر  ایتو ب... مرد و تو خونه مون قبول بکنه هی به،یغر هی تونهیبرادرم نم یول! شهیخوب م

تو  عیسر ،یاو بزن شیحرفها رو پ نیاگه تو ا دونمیمن م ؟يبد ندار تیاز کجا بدونه؟ تو ن چارهیب اوشیس!... شو

 یهم که الفاف م ییاز ادمها... کنه یبهت رحم نم چیاو ه... يآورد ریگه خول گ یم... کنه یم رونیرو از خونه ب
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خوام برادرم  یمن نم... بسوزه و نه کباب خیبکنم که نه س يمن هم مجبورم کار! ... آد؟ یگردن بدش م

 !و روز و شبش و بخاطر ما هدر بره وفتهیب ردسرتو د اوشیس

 : بهروز

! ؟يدیتو االن با خنده تو چشهام تف پاش یول... بار تف تو کف دستم گذاشتن نیاز ظهر تا حاال چند یدونیم ـ

زحمت  ست،یالزم ن گهیبرو به مامانت بگو، د وفته؟یمن حاضرم برادرت به خاطر من تو دردسر ب يفکر کرد

اگه بار دوم  یذاشتیحداقل م دینکن ادمن اعتم حق با تو باشه به دیمن فقط مخلص تو و مامانت شدم شا!. بکشن

 یدرد داره م یبکنم؟ ادم وقت هیخودم گر ییمن حق ندارم در تنها. يزدیحرفها رو به من م نیا شدمیمزاحم م

 یتو چه فرق يبرا...  هیبه دردهاش فکر بکنه و بگر یستیبکنه باز با يباز لمیاگه بخواد هم ف... بکنه هیتونه گر

زشت ... یمن که بهت گفتم خواهرم... به خودت بگو... کردم؟ هیاون درد گر این و یا يکنه که من برا یم

 ...؟ییپا یچشمک منو م ياز تو ستین

به مرکز  میبهروز دوچرخه اش را برداشت و مستق. هاج و واج ماند ترایم. رفت نییبه طرف پله ها دوان پا بهروز

 چیشد و دو تا ساندو يگرید یچیساندو کیداخل  نباریا دیبه مرکز شهر رس .دیطول نکش قهیچهار دق. شهر رفت

 :گذاشت و گفت شخوانیپ يرا رو دشخو یجگر و نوشابه سفارش داد و نشست و خورد و بعد کارت شناسائ

. نره ادتونی دیسیلطفا بنو کنمیحساب م امیبمونه فردا م شتونیکارتم پ. ستیمتاسفانه پول همرام ن زیبرادر عز ـ

 .چقدر حسابم هست

 :هیچیساندو

 !ن؟یدادیبعد سفارش م! نیانداخت یم بتونیاول نگاه به ج یکاشک ـ

 :بهروز

 !هیخال بمیج دونستمیاز اول م ـ

 :و گفت ستادیامد و روبروش ا رونیب شخوانیفروش از پ چیساندو

 !شهرِ حرته؟ ؟يفکر کرد یچ ؟یالت ـ

 :بهروز

 امیفردا م نیشیمنتظر م نکهیا ایکنم  فیداستانم و برات تعر يدوست دار .دارم يداداش من داستان دراز ـ

دو تا  نیایب ن،یاگه هنوز راه بهتر و بلد ای!... ادیب سیپل نیزنگ بزن! ن؟ینه؟ اگه عجله دار ای... کنم؟یحساب م
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 یم عتریحسابتون و سر يجور نیا! تف کنم رونیشکمم هر چه خوردم خون ب يتو ای. دیمشت تو دهنم بزن

 !دینقد بکن دیتون

 :برداشت و به او تماشا کرد و گفت شخوانیاو را از پ یکارت شناسائ یچیساندو

 ...نباشه یاز کجا جعل ـ

 :بهروز

مسافر هستم پولم تمام شده، فردا قراره از پنج . ام بنداز افهینگاه به ق هی ستمیداداش دعوا ندارم الت هم ن ـ

 یقد احترام قائل نم نیا ياگه من برا... میدیمرد قد کش هیاندازه . ارمیولت و مساختمان کار بکنم پ هیصبح سر 

 .کارها نکردم نیاز ا گهیبار د هی دیشا. دیبرام قائل بش دیبکن يشم، شما جوانمرد

 :را در دست بهروز گذاشت و گفت یکارت شناسائ یچیساندو

 !يخواد مهمان من بود ینم ـ

 :بهروز

 ...خوشمزه بود اریبس... دستت درد نکنه. امیفردا غروب م ـ

نگاه کرد و با  ابانیامد و دوشاخه دوچرخه را دست گرفت، به دو سمت خ رونیب یچیاز مغازه ساوندو بهروز

سوار بر دوچرخه شد و به کوچه مهمانسرا، به ادرس . رفت ابانیسر تکان داد و به ان طرف خ زیلبخند غم انگ

ساختمان  يروبرو. نکرد دایپ دنیخواب يبرا يمحوطه سبز و ازاد افتنیکوچه ها،  جز یدر ان حوال. رفت دشیجد

 .ستادینوساز ا

برق وصل کرد و شب را در طبقه چهارم  یبتون ركیبه ت رونیرا از دوچرخه باز کرد و دوچرخه را ب لشیوسا

 . کرد يسپر

 هیسهم ،یقبل یصمد با اگاه. بود که بر سر ساختمان حاضر شد یصمد نفر اول. روشن شد، اول صبح بود هوا

 اطیساختمان را در ح گرید يتا ظهر، مالت و کارها نه،یرید قیان دو، مانند دو رف. دیبهروز فراهم د يبرا ،یغذائ

 .انجام دادند

صمد در کوچه  .شدند شانیخانه ها یاستراحت سه ساعته راه يظهر شد، همه دست از کار بر داشتند، برا یوقت

 .بهروز رفت يبه سو اط،یبه طرف مغازه نگاه کرد و مجدا به داخل ح
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 يچند تکه نان ته مانده از غذا. به داخل ان نگاه کرد. او گذاشته بود، انرا بر داشت يکه صمد برا یپاکت بهروز

 شهیش کیدر . ودخشک شده ب يادیبا دست درون پاکت را لمس کرد و نان تا حد ز. مانده بود یصبحانه، باق

 . و به طبقه دوم رفت ختینوشابه اب ر

کرد به انچه بر سرش امده بود فکر  دایفرصت پ يکاریاز ب. نشست نیزم يداد و رو هیتک واریکنج اتاق به د در

 .بودند که در ان لحظه به روان او حمله ور شدند ینیسه عامل ع یو خستگ ،ییغذا یب د،یشد يگرما. بکند

شب  يها یتلخ نباریتوانست ا ینم شهیبهروز بر خالف هم. دو گانه او افتاد يو حرفها و رفتارها ترایم ادی به

 . اوردین ادشیگذشته را به 

بهروز خود را در جنگ سرنوشت شکست خورده . دید یاز قبل، از دست رفته م شتریرا ب یبه زندگ دیو ام هوس

از . کس تر از هر زمان خود را حس کرد یخسته و کوفته و ب .افتاد یدادن به زندگ انیبه فکر پا. کرد یم میتسل

در ان . شدند ياز چشمانش جار شیاشکها. داد یناالن و معترض به خود فحش م. بخت بد خود دلخور بود

سر به باال گرفت و شروع کرد به خواندن اهنگ . دیتر د ستهیخود شا یگرفته، مرگ را از هست یلحظه با قلب

 ...دو حنجره نیمورچه ها از مت

 زمون نیخسته شدم از ا/منو ببر به آسمون خداوندا

 که بگم چشمامو بخون/نا ندارم گهید آخه

 خوردن یقبر من م يکه داشتن منو تو یوقت

 دیمورچه ها گفتم آروم بخور به

 ستمین يآدم گناهکار من

 دیکنم که آروم بخور یشما خواهش م از

 باختم امویدن يهمه /زنده بودن يبرا من

 زمونه ساختم نیباز با ا/رو رنج دادمو همه

 دارم شهیفردا رو هم/کردم موندگارم یم فکر

 زارمیب ایاز همه دن/رمیکردم بم ینم فکر

آدما خوبن ،  ي، حاال که مورچه ها ما رو خوردن ، نوش جونشون ، فقط خواهشن منو ببر به اونجا که همه  خب

 بنکو یکه عاشقو نم ییایمنو ببر به دن

 خوردن یقبر من م يکه داشتن منو تو یوقت
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 دیمورچه ها گفتم آروم بخور به

 ستمین يآدم گناهکار من

 دیکنم که آروم بخور یشما خواهش م از

بر لبان  يزد و با تظاهر، لبخند یبهروز دست قیتشو يبرا. داخل اتاق شد نیصمد غمگ. خوانده شد انیتا پا ترانه

 : نشان داد و گفت

بودم با  یتو م ياگه من جا یدون یم ؟یکن یم کاریچ نجایتو جدا ا ،يدار یبه به، عجب صدائ ،ياقا بهروز، وا ـ

 ! آوردمیپول در م یان هم تو شمال، کل! يکه تو دار یصدا و لهجه تهران نیا

 :برخاست و گفت شیاز جا يقوت گرفت با انرژ بهروز

 یخوندم و تابستانها م یآواز م ابونهایو من تو خ زدیاو اهنگ م میاز پرورشگاه فرار کرد یمن و دوستم وقت ـ

 ... میچهار ماه رو شمال بود ایشمال، رامسر و چالوس و بابلسر، کنار در میامد

فقط . کرد رییتغ زیبعد از خدمت همه چ. میغم غذا رو نداشت یدو سال ،يخدمت سرباز میرفت م،یبزرگتر شد یوقت

 ...خوندمیم مینوجوان بود یوقت

 :و در ادامه گفت دیخودش دست کش ییچه گوارا شیبه ر بهروز

دست دراز کردن و پول جمع کردن  دمید یوقت. قد دستهام هم کوتاه شدند گهیبلند شد د نیکه ا یاز زمان ـ

من هر  یول. میرو کنار گذاشت یدوران بچگ ياون کارها. میممکن شد، دوباره اصال شروع نکرد ریبرامون غ

جمع  يمردم، تو يبرا یگهگاه ،امد شیهر جا پ. خونمیو مرتب م سمینو یدفتر شعرم م يتو ادیخوشم ب یاهنگ

 شیپ یول. نگرفتم ادیکردم  یتنبل. اومد یاهنگ بزنم خرجم در م تونستمیاگه خودم م. خونمیخود جوش م يها

 یبشه جلوش وام دایپ يا نهیهم اگر آ یگاه. خودم هستم يبرا ییویراد. دارم ادیز نیو تمر خونمیخودم مرتب م

 . ذارمیخودم کنسرت م يبرا ستمیا

 :صمد

 ومد؟ین ست؟یان دوستت چه شد؟ باهات ن ـ

 :گفت اریبا آه و غم بس بهروز

 ... میو همخون شد میدیدستهامونو بر لمهایمثل تو ف میما باهم برادر شده بود میکوچک بود یوقت ـ

 :ادامه داد هیبا اشک و گر بهروز
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 دیتونیشماها نم میدیکش ادیز یما سخت. خدا او رو هم از من گرفت... داشتم ایدن نیبرادر در ا کیمن فقط  ـ

چون . میبخند میتونست یبود، م یما جهنم تیموقع نکهیو با وجود ا یپناه یبا وجود ب...  دیتصورش رو بکن چیه

عمر باهم  هی میکرد یگذشته که فکر م الفبرخ! مینبود وقت تنها چیه. او منو داشت و من هم او رو داشتم

شد و دختر  ياو عاشق دختر. کرد رییتغ زیما رو از هم جدا کردند و بعد هم همه چ يخدمت سرباز يتو! میمونیم

و او  ابونیمن موندم تو خ نکهیتا ا میجدا شد شتریهم حامله شد مجبور شد، زود ازدواج بکنه روز به روز از هم ب

 . مینیرو بب گهیکرد، همد یبار وقت نم هیدر ماه  یحت. خودش بره يهایکار و بدبخت الدنب يمجبور شد جد

 :دو اجر گذاشت و گفت انیمتاثر شد دو تا اسکناس را م صمد

با اوستا حرف زدم، غروب مزد امروزت و ! من خودم نوکرتم. همرام هست نقدریهم... بمونه شتیپ! باد نبره ـ

 !بهش هم گفتم تو نگران نباش. رمیگ یمازش 

 :به پول دست بزند صمد دست بهروز را گرفت و گفت نکهیاعتراض کرد و خم شد قبل از ا بهروز

راحت باشه،  المیخ خوامیم. عوض بشه یستیاب بزن حال و هوات با هیبه سر و صورتت، اول  نییپا میبر ایب ـ

اصال  يجور نیا! شنیغم بغل کردن، بهروز جان کارها دروس نمبا . گردم یبر م شتیوگرنه استراحت نکرده پ

تو شهر . کنم یم قیمن برات تحق! يصدات بر یپ یستیتو با. کال عوض بشه یستیبا اتیدن. ادامه داد شهینم

جدا خواننده مثل تو . هست ادیتوش پول ز! شهینم دایمثل تو واهللا پ يخواننده ا. زدند یتاالر جشن عروس یما کل

کم  ادیاز خوانده ها، ز. خوشم اومد یلی؟ من از صدات خ!يهو تو سطح شهر مشهور شد هی يدید! شهیم دایکم پ

 !ها، استعدادت بهتر باشه یهم از بعض دیشا چ،یه! يندار

 :بهروز

 !يتو به من لطف دار ـ

 :صمد

 !یش یم یتاالر خواننده خوب يبرا... گم یم يجد

 :بهروز

 یستیاول از همه با... شد؟ یخواستم بفهمم چرا و چ یکه تا حاال برام مهم بود خانواده ام هست م يزیچ تنها

 ،يدیهمه زحمت کش نیا ،يدستت درد نکنه، غذا آورد! االن هم اون پول هات و ور دار. بکنم دایخانواده ام و پ

 .تمام غذات و من خوردم

 :صمد
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 هیسر کوچه، از مغازه  رفتمیخوب م! بخاطر تو نبود. ا نداشتمغذ ياصال اشتها گاریباور کن من بخاطر س ـ

 .هم بهت گفتم روزید. سین شتریپنجاه متر راه ب ،یرفت رونیاز دروازه ب یسمت راست وقت! دمیخر یم يزیچ

 :راه پله را به بهروز نشان داد و گفت صمد

 ! میصابون و شامپو هم دار... !آبه ه،یساختمون مجان نیا يهر چه تو ا،یب!... خانم حق داشت ترایم ـ

را در اورد  شرتشیصمد سر شلنگ و گرفت و بهروز ت. رفتند نییپشت سر صمد از پله ها پا. اعتراض نکرد بهروز

اجرها پهن  يخودش را شست و رو شرتیو خم شد از کمر تا سر، خودش را با اب نسبتا ولرم شست و بعد هم ت

 :به بهروز دست داد و گفت یصمد موقع خداحافظ. کرد

 يبا يبا... تا بعد... مادرم اونجاست! رم خونه خواهرم یمن االن م ـ

 يروبرو ستادیدم پنجره ا. رفت یسطلع آب به طبقه دوم به اتاق پشت کیرفت و بهروز مجددا با  صمد

 دهیرا صد بار د یئالیخانه و نکهیبا وجود ا. دو طبقه بود کیش یالئیخانه و کی يچشمانش در فاصله ده متر

 . دید یبار اول م يبود انگار تازه برا

خواننده شدن در تاالر، به  دهیا. اش را دوباره بدست اورده بود هیکننده صمد، روح دواریام يبا حرفها بهروز

و ! کرد؟ یم یشهر معرف ياز تاالرها یکیاگر صمد او را به ... به خود گفت دیبا تفکرات جد. دینظرش جالب رس

پس انداز بکند و هم  يادیتوانست پول ز یحتما م یمدت کار بکند و با خواننده گ کی يبرا توانستیگر او ما

ارزش  گریخودش را جور د ترایبه م ستیبا یلج م ياگر شده از رو یو حت! در تاالر بخورد یخوب يمفت غذاها

 !... مند نشان بدهد

 :به خود گفت ایشده بود و در ادامه رو ییقشنگ روبرو يعاشق خانه  بهروز

هم تو تاالر شانس با من بود  دیشا... کار کردم یو دوسال یسال کی دیاگه به قول صمد صدام پسند بشه؟ شا ـ

 ...میساخت نیمثل ا يخونه ا کی میو ازدواج کرد میمن و دختر پولدار عاشق هم شد

چشمانش را بست و  یاز خستگ. پنجره بدون جام نشست تاق ياورد و رو رونیرا از مشمع ب یتکه نان بهروز،

بعد از خوردن تکه نان، . کرد یرا زمزمه م يهمزمان ترانه ا. خورد یو م زدیلقمه نان را تکه تکه کوچک گاز م

در دست دم پنجره  شهیبا ش دیان را نوش ازنوشابه که در ان اب پر بود را برداشت چند جرعه  شهیاز کنج اتاق ش

 یم نیگرفته بود، تمر ادیرا که  یچند جمله مازندران. صاف، اواز خواندن را شروع کرد يو مجدا با صدا ستادیا

اگر چه ... شود؟ یم دهیخواندن چقدر خوش شن یمازندران ،یبا لهجه تهران ایا ندیدوست داشت خودش بب. کرد

 . ببرد یتوانست پ یلحن و لهجه اش نم تیفیاز ک چیو ه اشتخودش بم د يبرا شیصدا
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به  قینفس عم. اش را فراخ سپر کرد نهیباد، س يکرد و روبر سیتنش را خ شهیبا اب ش. دیوز یم یگرم باد

باز  يصدا. بردیاو چشمانش را بست و از ارامش لذت م. برد یلذت م زیتم يو از هوا دیکش یداخل شش اش م

 .چشمانش را از هم باز کرد يتحرك پلکها یب. گوشش را نواخت ،یالئیشدن درب تراس خانه و

قرار  يتر از طبقه دوم خانه چهار طبقه ا نییمتر پا کیکه تراس  ،یالئیتراس بزرگ طبقه دوم خانه و يرو

خورده  يداشت، برا دهیکه بر تن پوش یقرمز رنگ یبا جامه ازاد، بلوز رکاب يداشت، دختر جوان خوش چهره ا

 . سترس او قرار گرفتآهو در د کیشدن، اماده، منتظر، به مانند 

اش و وجود نهان شده اش در  یتمام هست. شد دهیدختر جوان در همان نگاه اول در قلب او درخش تیجاذب

 . به لرزش افتادند شیگرفت و ران پاها دنیقلبش گرم شد و تند به تپ. کردند امیدختر جوان ق یبائیاحترام ز

 !او آغاز گشته است یو فصل خوش شانس است دهیرس انیاو به پا يروز هیس يایجدا دن انگار

 دیجد طیو شرا تیموقع ریدادن به خود و ممکن دانستن، با کمک از منطق و فلسفه در تفس هیروح يبرا بهروز

 :به خود گفت یستیآل دهیو تفکر ا شهیامده اش، با اند شیپ

نداشتم، نتونستم  یقالب چیام چون ه یمن تو زندگ. به قالب دارد اجیکوهنورد احت کی ،يفتح هر قله ا يبرا ـ

دلشان به  یحتما فلک اسمان! نباشد يدارد؟ چرا در کار او راز يراز و سر ایاگه دن! رو فتح بکنم يقله ا چیه

 کی گرید نیا! وار جور کردند تین جرقه، نیتقاطع و برخورد ا يکه زمان و مکان را برا! حالش سوخته است؟

لحظه  نیسر پا زنده نگه داشتن او در ا يو برا. دارند قتیهستند و حق يا همه مادنشانه ه نیا یحت! ستین ایرو

 کیبه  یفتح زندگ يهستند برا یینشانه ها، قالب ها نیو دختر، همه ا الیخواننده شدن، و. هو بروز کردند کی

 !سرانجام معنا دار

او در تجربه لحظات . گونه نشده بود نیا بیاحساسات عج ریتا به آن لحظه، درگ شیدر زندگ چوقتیه بهروز

 یادم نم نیباالتر از ا افتی یدر م. فرم ممکنه ان است نیو اخر نیباالتر ينوع عالقمند نیکه ا دیفهم هیاول

. بود زیبه اضافه همه چ يعالقمند نیا. کامال ناآشناست بشود شیبرا یکه حت يگریتواند عالقمند به جنس د

که دلش را در  يدختر. کرد سهیبا گل سرخ پرعطر و خوشبو انرا نتوان مقا یحت يا دهیپد چیکه به ه يدختر

 . با خود به پرواز در آورده بود جانیه ياوج اسمان برا

دلش . او پرواز بکند يدوست داشت از اوج به سو. مثل پر قو سبک شده بود ت،یو واقع ایدر عمق رو بهروز

و گل سرخ را  دیپر یم یالئیتراس خانه و يو از ان باال با پرش، راحت رو رفتیبه طبقه چهارم م خواستیم

 . دیچ یخود م يبرا دن،ییبو يبرا
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 نکهیتا ا. کرد یم نیو بود و دختر را تحس ستادهیتحرك ا یب شیشدند او در جا يخوش سپر ایو رو لحظات

 تیخوش و رضا چیاو در منظر دختر ه ریتصو. ستیدختر نگر يپشت خود را برا يامد و نما رونیب ایاز رو کباری

 :به خود گفت. تلخ بودند تهایواقع. بخش نبود

او . اند ستادهیصد نفر به صف ا بایدختر خوشگل و ز نیا ياگر شوهر و نامزد نداشته باشد، برا يدختر نیچن ـ

بکند و چاق  دایتا بخواهد برود استخدام بشود و معروف بشود و خانواده اش را پ! ستیهم حسن کچل قصه ها ن

طول  کسالیخوان رستم، حداقل  تشدن بر هف رهیشروط و چ نیبشود؟ دارا شدن همه ا پیو چله و خوش ت

در و پدر و ما یب! خانواده سر و پا دار است کیشرط، داشتن  نیو اول نیتر یو حتم نیواجب تر! دیخواهد کش

 قتیپدر و مادر؟ حق نیپس ا ندیکو و کجا! است چیشانس او ه تیوضع نیبا ا! کس بودن یبودن، ب لیفام

 ن،یهم يبرا! بلکه او رها شده است! ستیکه او گمشده ن ستا نیها ا ییاو، به دور از هر خوش گو یاصل

 !...حرام زاده باشد کیتواند در چشم پدر و مادر گل سرخش  یاو م! نخواهند شد دایاو هر گز پ نیوالد

اوج نگرفته است سقوط  شتریتا ب دیبرداشت و بهتر د شتریآب دهانش را قورت داد و دست از پرواز کردن ب بهروز

 !مرکه بدر ببرد نیجان سالم از ا دیتا شا... ازاد بکند

او خود را در . دید یبه خود و دختر جوان م شتریب ریحققد و قامت نشان دادن را ت ،يریگ جهیبعد از نت بهروز

احترام بگذارد وبدن برهنه خودش را  گرانیقضاوت د يرو دیبهتر د. دید یانگل جامعه م کی گرانیچشمان د

 بکند  میدور از چشمان دختر جوان قا واریپشت د

 :دفاع از حق خود گفت يبرا کوب کرد و خیمجددا م شیاو را در جا يا شهیتکان بخورد اند نکهیاز ا قبل

بهروز خوب  ندهیاگر ا! باشد؟ انیدر م يراز کی یستیدختره اگر تا به امروز ازدواج نکرده است؟ پس با نیا ـ

 .میدعوت نه بگو نیبه ا ستیبا یمن به چه حق ست؟یچ ينشانه ها برا نینباشد پس ا

 ترایحرف م ادیبه ! خودش را از لژ تماشا بکند و لذت ببرد يتوانست آهو یم چکسیبدون اعتراض ه بهروز

  "!بپوش زیدست لباس نو و تم هی"افتاده بود که گفته بود 

 یو حرف بزند تماما به ضررش تمام م ردیرا بگ بایدختر ز يجلو یبا لباس گدائ ابانیخ ياگه تو دیفهم بهروز

 ...تواند با پسر شاه داشته باشد یهم نم یفرق چیکه او اکنون ه نجاستیراز در ا نیشود بنابرا

 :کرد و باز به خود گفت یبه دختر جوان نگاه م بهروز

 ! در خود وصل شده دارد یوانگیچند تار د یکند و هر انسان یانسان همه نوع صفات را در خود حمل م ـ

 :در ادامه به خود گفت يریگ جهیبا نت بهروز
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 وانهیاز کجا او د. اون چند تارش ساز خوب زدم يتونستم رو دیشا... من به ان چند تار او وصل شده ام دیشا ـ

خوش شانس ترم چون من االن  ایدن نیا يلحظه از همه انسانها تو نیاست که من در ا نیا قتیمن نشود؟ حق

 !وقتم رو با او بگذرونم تونمیمن م! تنها با او هستم

که  یباشد هر ک! ردیاز طرف خود او انجام بگ ستیو لگد زدن به بخت نبا ینیقب نشبه خود گفت ع بهروز

در  شیپا ریز یبزرگ نیبه ا ایها، دن نیکس است اما با وجود همه ا یو ب ریاست، اگرچه او فق نیا تیواقع! اوست

مثل  یکیببرد اگر  ازشیبه اندازه ن ستیهمه انسانهاست هر کس در اصل با اریدر اخت ایچون دن. خدمت اوست

است که همه  نیدارد، ا قتیانچه حق... برد ینم چیه ایبرد  یمثل او کم م ریفق یکیبرد و  یم ادیز دیا یشاه م

خواهد ببرد خود معترض  یکه م یکم نیبرد چرا او با ا یهمه م نیبرند اگر شاه ا ینفع م ایدن نیانسانها از ا

 ... بشود

 :تباز در ادامه به خود گف بهروز

بهتر خودم و  يایدن ستیمن از امروز با! حال و روزم نیتا به امروز عقل خودم و از دست داده بودم که ا من

 !است گرانیبه اندازه د قایدق ایدن نیبسازم سهم من از ا

 شینگاهش را از آهو ستاد،یبا اعتماد به نفس مقاوم ا. داد و جرات کرد از جاش تکان نخورد هیبه خود روح بهروز

 . بر نداشت

شد و چون کارگران سر ساختمان نبودند، دختر جوان با  یم دهیدر ان ساعت افتاب تاب یالئیتراس خانه و يرو

 .او هنوز متوجه بهروز نشده بود. تراس امده بود يباور، با پوشش آزاد، رو نیا

 الیکرد تا به خ یحبس ماش باد و  نهیعرض اندام بهتر کرده باشد، نفسها را مرتب در س نکهیا يبرا بهروز

او را  دهیبزند و دختر خوش اندام، اندام ورز رونیبدنش در چشم به اصطالع پنهان دختر ب چهیخودش تمام ماه

 . بکند نیتحس بایهم ز

دو دست  عیکرده هول شد و سر نیپلنگ درنده کم دنیچاره آهو، از د یب. دختر سرانجام به بهروز افتاد چشمان

کرد و بعد  نیگفت و نفر راهیاش گذاشت و به بهروز هر چقدر توانست فحش داد و بد و ب هنیبلوز قسمت س يرو

 .به داخل خانه رفت

تراس  يو مجددا رو دیخود را پوش يدختر مانتو قهیبعد از دو دق. کردیبه او زل زده بود و فقط تماشاش م بهروز

 :امد و با نگاه به بهروز گفت

 !برو گم شو از اونجا ؟یکن ینگاه م یکثافت به چ! چشم ات کور بشه ـ
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 یاتفاق ستادنشیکرد و دوست داشت به او بفهماند که ا یدفاع از خود، مرتب کلماتش را آراسته م يبرا بهروز

دختر ادامه . بکند یخودش را خال گرانیمنتظر شد تا دختر به مانند د. به او ندارد یبوده است و بدن لخت او ربط

 . شد و فقط دست به طرف او به عالمت چرا دراز کرد و دهانش را بست مانیاب دادن پشنداد و بهروز هم از جو

برگرداند و  يبهروز از او رو. منتظر از رو رفتن بهروز شد ستادهیجوان بعد از فحش دادن سکوت کرد و ا دختر

 یرد و در دهانش مک ینان را تکه م شیگاز زدن به نان با دستها يبجا نباریتاق نشست و ا يپشت به دختر رو

 .دیساب یهم م يرا رو شیقهر کرده دندانها يذاشت و مثل بچه ها

او غذا اورد و بهروز غذا را زود خورد و تشکر  يبرا. امد یشگیزودتر از موعد هم یساعت گذشت صمد کم دو

 :دینشست و از صمد پرس نیزم يرو دیرا خلوت د ییالیتراس خانه و نکهیبعد از ا. کرد

 داره؟ یچه معنائ نیدختر به تو اخم کرد، اون هم در نگاه اول ا هیاگه  یهست يتو ادم با تجربه ا اقا صمد ـ

 :و گفت دیخند صمد

 !ناراحت نباش! آدیم شیپ شهیمعموال سوتفاهم، هم! دارم تو رو بد متوجه شد نیقی ـ

 :بهروز

مقابل  ادیپرنده خوش رنگ ب هیهو  هیجا واستا،  هیتو خودت، ! نکردم یخالف! نکردم یمن کار زشت! باور کن ـ

من ساکت، !... کنه یپرنده م هی دنیدختر خانم کردم که هر کس با د نیرو با ا يمن همون کار! نهینگاهت بش

 یاو را داشتم ب یبائیهمه ز نیدر اصل ا ودم،خ شیپ! نخواستم مزاحمت کنم! تا پر نزنه و نره ستادم،ینفس ا یب

 یمن حت. او به من فحش داد یول. طرفدارش شدم یلیمن خ. کردم یم نیتحس يازب مونیعالمت و اشاره و م

 !او باز به من فحش داد. جواب ندادم

 :و گفت دیباز خند صمد

 یاکثرا وقت دیشا ایو  یپرنده، گاه هی یحت. ینداشت یتو غرض دونمیم. دختر خانم بود کی! پرنده نبود هیاو  ـ

! کنهیپره و فرار م یم!... دهیکنه، ادمه نقشه قتل او رو کش یترسه، فکر م یکنه، م یاونرا نظاره م ،یکی ننیبب

خانم زبون  نیا یول. رهیو در م زنهیپر م يناچار يروپس از ! غرش بکنه و غر بزنه تونه،یچون زورش و نداره نم

 !حسابش هر چه خودش خواست کف دستت گذاشت! داشت

 :بهروز

خودت . بودم او مزاحم من نبود ستادهیمن اونجا ا یول. رفتار بکنم گهیطور د تمتونسیم. دونمیداداش صمد م ـ

چشهام و باز کردم،  یوقت. دمیشن ییصدا. چشمهام و بسته بودم. خسته شدم ایدن نیمن چقدر از ا یدون یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 یلیاو برام خ! و به من نشون بده دشخواد خو یکه او م دیبه نظرم رس. دمیسالن تئاتر نشسته د يخودم و تو

 .باختم شتریمن خودم و ب! بود و چون خوشگل بود یمیصم

 :و گفت دیباز خند صمد

 یستیبا! خوادیازت معذرت م ادیم! شهیم شمونیپ! در حق ات انجام داده یبفهمه، چه کار زشت یدختره، وقت ـ

 !ریازش حساب پس بگ يدیاو رو د یرو تو دلت قائم نکن دفعه بعد وقت نهایتو ا! هم ازت معذرت بخواد

 :بهروز

 .کرد یبا من چطور بد اخالق يدیکه ند تو

 :صمد

 ! مورد بود یو ترسش ب یفهمه تو چقدر خوش قلب هست یبا تو اشنا شد، م یوقت ـ

 :خشنود شد و اعتماد به نفسش باال رفت و عاقالنه گفت بهروز

 بهش بدهکارم؟ حیتوض هیبه نظرت  ـ

 :صمد

تو ! سیدختر خانم دشمنت ن نیخوب از قرار معلوم ا! با ضد حمله جواب داده بشه تونهیم یهرعمل تعرض ـ

 یم نجایاز ا!... يرا انجام بد نکاریکنم بهتر باشه، ا یفکر م! یدلت و فقط با کمک او رفع بکن یِتلخ نیا ،یتونیم

 !...يابش و ندادکه چرا جو یهست مونیپش شهیو هم ير

 :بهروز

 یحت شمیمجبور م کنمیاگه او با من باشه فکر م! دختر خانم، چقد، خوشم اومده نیاز ا ؟یمتوجه که هست ـ

 !...بکنم دایخانواده ام پ یستیمن با یول. دنبال خانواده ام نرم گهید

 : صمد

به نظرم  گهید زیاز هر چ تیزن تو زندگ هیامروز ! نداشتن يتا به امروز حضور ت،یخانواده ات در زندگ ـ

 ؟!يدنبال خانواده ات بر یتون یم گهیفرصت د هیباز در !... مهمتره

 :بهروز

بهتره، من اصال وقت ... کنهیبه من نگاه نم... اگه آزاد هم باشه! حتما شوهر داره؟! باستیز یلیدختره، خ نیا ـ

 !رمیاونو نگ

 :صمد
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 !و بهش بفهمون تیمیصم ،يحرفهات و که به من زد نیاومد، ا شیفرصت پ گهیصبر کن، اگه بار د ـ

 :با سرش تاق پنجره را نشان داد و گفت بهروز

. کرد یتراس داشت، لباسهاش و پهن م يرو. امد رونیدختر خانم از اتاقش ب نیا. بودم ستادهیا نجایمن ا ـ

چراغ سبز و به من !... انتظار داشتم، او هم به من لبخند بزنه!... راستش خواستم بدونه که ازش خوشم اومد

 ! قرمز و رو نشون داد ی؟ ول!نشون بده

 :صمد

 ادیمزاحم ز ابونیتو خ! باستیها ز یلیدختر خانم در چشمان خ نیدونم ا یم. یگ یرو م يتو پر. بودم دهیفهم ـ

درشت دارند که تو و من عمله کجا؟ اون بچه  يگونه دخترها اونقدر خواستگارها نیا! اموشش کنفر!... داره

 !پولدارها و نابغه ها کجا؟

 :دیناراحت شد و با لحن اعتراض پرس بهروز

 ؟يعالقمند يمگه تو هم به پر ـ

 :و گفت دیخند صمد

 یمن کجا و عاشق. یگفتم که ناراحت نشخودم و هم . یتونستم بگم عمله هست ینه بابا به تو تنها که نم ـ

 .بچه دارم، عاشق مادرش هستم هی قتش،یحق! تو نصفه راه خودم گرفتارم... کجا؟

 :گفت یو درعالم شعروعاشق دیکش یراحت نفس الیبا خ بهروز

داداش ... اروم منتظرش شدم... نهیرو من بش ادیخواست ب یپر زد، انگار م رونیمثل زنبور از لونه اش به ب يپر ـ

حالتم و  نیخوشحال بودم که در نگاه اولش، بهتر. صابون عطر دار شده بودم يبا بو! صمد دستت درد نکنه

 يبد طور. زد شیمثل مار به من ن وضشع! گل نبودم ششیکم داشتم در پ يزیچ هیباز  یول! بهش نشون دادم

که برام مهم  گهیاو هم مثل همه کسان د! من فرق داشت يبرااو . شکوند يبا من رفتار کرد دلم و بد جور

 !...کرد دایدر مورد من نظر بد پ... هستن 

 :صمد

هم مثل او خوشگل  گهیتا د ونیلیصد تا، هزار تا، صد هزار و م... درست... خوشگله یلیخ يپر!... کم صبر کی ـ

گفتم  یم... يموند یم نجایاگه ا... و جور کن خودت و جمع!... تو اول از همه در فکر خودت باش... شنیم دایپ

 ...یچکار بکن

 :بهروز
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دونستم  یم یاز بچگ! کاش يا. او تماما تو دلم جا گرفت! رنیرو بگ يپر يجا توننینم چکسیه گرون،ید ـ

 یکاشک. شدمیخواست م یدادم، هر انچه که م یم لیحتما ادامه تحص! کنه؟یم یداره زندگ ایدن نیا يتو يپر

 یعوضش درسم و م. کردم یم ملام و تح یهمه درد و رنج دوران بچگ نیو ا شدمیباز بخاطر او دوباره بچه م

 ...هر جا که بخواد کیش يبه تمام جاها بردمشیم! دنبالش وومدمیم نیماش هی؟ بعد من هم با !خوندم

 :و گفت دیخند صمد

شهر، حتما مشغول کار تو  نیا ياالن بجا !يکرد یساختمون کار نم نیامروز سر ا يخوند یاگه درس م ـ

 یخاطرت جمع باشه هرگز چشمت به او نم!... يبود ینم نجایا! یهست یتو که تهران. يبود گهید يشهرها

 !خورد

 :بهروز

 پولدارها؟  یحدسا گفت ای خوادش؟یم یکس ـ

 :و با سر تکان دادن ادامه داد دیخند يناچار يبالفاصله از رو بهروز

 !دمیخودم پرس یالیسوال و از خوش خ نیا! واضح است. و دلش و نبازه نهیکه او را بب هیک ـ

 :صمد

صاحب  دمیو شن دمید ادیبا چشمهام ز. بودم نجایجوانه نزده بود، ا نیزم ریخونه، از ز نیا یمن از روز اول وقت ـ

 دعوا کردند؟ یکل ياپارتمان ما با پدر و برادر پر

 :بهروز

 چرا؟ ـ

 :صمد

 !داره متیقشنگ و گران بود االن نه قشنگ است، و نه ق یلیخ یاپارتمان بکن خونه انها زمان نیگاه به ان ـ

 :بهروز

 ؟ياز خواستگارهاش هم خبر دار ـ

 :صمد

و چند تا اومدند و در مورد  میدید یشد م یرد م نجایاز ا یخواستم بگم هر ک یم مینداشت وارید نجایقبال ما ا ـ

از ! انتظار نداشته باش نهیاگه تو رو با دوچرخه ات بب! یپیانها با چه ت یول. خانم از من اطالعات خواستند يپر

 ! کنهیخودت نپرس که چرا بهت نگاه نم
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 :بهروز

. شانس به من رو کرد و من هم بچه پولدار بودم دیبکنم؟ شا دایاگه خانواده ام و پ. حل کردم رمیرو گ اتیماد ـ

کم دارم؟  یلیخ یبائیاز نظر ز یعنیظاهرم منظورم هست؟  شتریدارم؟ ب یهست؟ شانس يدیباز ام یکن یفکر م

 اد؟یخوشش ب تونهیاز من م... مآفتاب سوخته ا! ستمین رهیو ت اهیس ادینکن من ز میاهینگاه به س

 :و گفت دیخند صمد

 داره؟ یداره؟ برات فرق یچه فرق دیو سف اهیس

 : و گفت دیخند بهروز

داشته باشم حتما به  يپر شیپ یشانس یخواه یم یوقت یدادم ول ینم تیتا حاال اهم! اهمیمن که خودم س ـ

 ! ...دن ینم یاون هم افغان یخارج هیگن دختر به  یم! رنیگ یرنگم بهانه م

 :صمد

 از او خوشت اومده؟ یلیخ ـ

 :بهروز

. دارم ادیکمبود محبت ز قتشیمن حق! ادیخوشم م يادیز ياز دخترها. ستیدست خودم ن زیچ چیه قتشیحق ـ

مادر  ای یزن زندگ ایمحبت کوچک کنه حاال اگه شد به چشم خواهر و  هی ایبه من بخندد و  يدختر هیاگه 

 يپر یول! شهیم وبانمخلص همه خ عیقلبم سر ستیدست خودم ن! دونم اشتباهس یم. کنم یم دایدوستش پ

 . تونم ازش بگذرم یاست که صد در صد نم یاو، اون. قلبم جا گرفت يهو تو هی زهایچ نیبدون ا

 :گذشته خود گفت یو در فکر زندگ دیخند صمد

 يو فرق با باغها ننیبیرو همه ادمها م بایباغ ز هی. يو طالبش شد يدیرو از دور د یباغ قشنگ هیتو االن  ـ

پس پا شو !... و حاضر بشه، دم باغ تو سبز بشه ادیبخواد ب يتا پر... هنوز کو؟! تونن بذارن یرو انها هم م گهید

 ...رو ساخت یزندگ يها دیام شهینم یپول یبا ب... میبزن لیکم ب هی

ساعت . بهروز به مانند روز قبل، کار را با صمد شروع کرد. دیاز سر رس ریت جدهیه. سر گذاشته شد رپشتیت هفده

رفت و پنج لواش نان  یاو با دوچرخه به نانوائ. نه شدصبحا يبرا ینان از نانوائ دیهشت صبح بهروز مسئول خر

به اپارتمان نوساز  یوقت. مهمانسرا خلوت بود چهدر ان ساعت کو. امد یم واشیو با خوردن نان گرم سواره  دیخر

بدون  يپر. را شناخت يبهروز با نگاه دائم، پر. امد یاز مقابل، از سمت چپ جاده م ییشد، دختر آشنا کینزد

 . رد شد يبا او از فاصله دوازده متر يبه بهروز نگاه بکند در مواز نکهیا
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و به  ستادیخود و دوچرخه اش نگاه کرد و به بختش فحش داد و مجبورا مظلومانه ا افهیترمز زد و به ق بهروز

 يپر گهید ادیمانم به احتمال ز یشهر نم نیدر ا شتریصمد راست گفت، دو روز ب.. فکر فرو رفت و به خود گفت

او . جواب بذارم یب یسادگ نیرو به هم هابه من کرده، اون يکه پر ییها نیتونم توه یمن نم. دیرا نخواهم د

 . بفهمه و از من معذرت بخواد یستیبا

داد و با نان در دست  هیتک واریزود دوچرخه را به د. به خودش جرات داد و به خلوت بودن کوچه نگاه کرد بهروز

 .دیدو يبه طرف پر

چشمانش،  ياز کناره ها يپر. بر داشت يتندتر يبهروز پشت سر او قدمها. جلو رفته بود يمتر ستیب يرپ

به جلو  يبا وحشت، چند متر. نگاه به عقب انداخت کیکه به او حمله ور بود را متوجه شد و  یکلیه یاهیس

 بیخواست ز یم استرسرا در دست گرفت و با  فشیک عیسپس سر. کمک، کمک گفت. دیکش غیفرار کرد و ج

 :دست آزادش را باال برد و گفت. دنبالش نرفت. خشک شد شیبهروز مات و مبهوت در جا. انرا باز کند

 !ام يروزیمن همون پسره د! کنمیسر ساختمون کار م د؟ینترس! منم ،يپر ـ

 :به بهروز نگاه کرد و گفت یمیکلمات صم دنیبا شن يپر

 !کشم یم غیج ایجلو ن ـ

 : دیباال گرفت و بعد ساختمان را نشان داد و پرس يدستش را با نان مقداردو  بهروز

 کنم؟ یساختمان کار م نیتو ا نیمنو نشناخت ـ

در ادامه همان برخورد  زیام ریتحق یبا نفرت به او نگاه کرد و با لحن. او را به خاطر آورد. افتاد شیدو زار يپر

 :جواب داد روزشید

 ؟یهست یک گهیتو د! نه ـ

 :بهروز

 .بودم ستادهیمن قبل از شما اونجا ا ن،یکرد یظهر، تو تراس تون لباس پهن م روزید ـ

 :شد و در جواب گفت یعصبان شتریب يپر

 ! انیکشم مردم ب یداد م... زنم یزنگ م سیبه پل عیسر... برو گم شو! شعور احمق شناختم؟ یب ـ

 :بهروز

 !نیشیم مونیروز پش هی!  نیهمه فحش ند نیا خودیب. دمب حیتوض نیاجازه بد! یکن یتو اشتباه م يپر ـ

 :يپر
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 !؟يایدفعه از پشت م هی يمرض دار ـ

 :و مهربونانه گفت یبا احساسات قلب بهروز

 ؟يکه تو فکر کرد ستمین یمن اون ادم! دیببخش يپر ـ

 :يپر

  ؟یشناس یتو منو از کجا م! م؟یشد یمیصم نقدریا یاز ک ـ

 :و گفت دیبهروزخند

رو  گهیهمد گهید یزندگ هیهم قبال تو  دیشا. شناسمت یعمر م هیگفتم اره  یبودم م یشهر م نیاگه بچه ا ـ

 ؟ياومد چیتهران ه! ییخورده برام آشنا هیدروغ چرا ... میبود دهید

 :يپر

 !مسخره... يتهران اومد چیه! یبا من داش بش ستیالزم ن یکیتو ! کارت یِبرو پ ه؟یچه لحن نیاقا ا ـ

 :بهروز

انصافا االن کامال ترستون . زنم یحرف م یو خودمون یمیدارم باهتون صم ن،یخانم چون وحشت کرد يپر ـ

 !قلبم رفت! دمیترس شتریمن از شما ب نیباور کن! اومدم یاز پشت نم! نیش یم یحال نیا دونستمیاگه م... ختینر

 :دوست پشت سرش هم قدم شد و گفت کیبه راهش ادامه داد و بهروز با اعتماد به نفس بعنوان  يپر

 یبدتر در مورد من فکر م نیازا یلیگرفتم حتما خ یم واریخوردم و خودم پشت د یاگه از جام تکون م روزید ـ

 !شما قائم شدم دنیبعد با د. من قصد مزاحمت داشتم نیکرد یفکر م... دیکرد

 : او نگاه کرد افهیو به ق ستادیا يپر

ساعت  هی یول! یروت و حداقل بر گردون یتونست یمن اومدم م يدید یوگرنه وقت...  یگ یدروغ م يدار ـ

 !...یچشم و رو هست یب یلیکارت نشون داد خ. يو بربر منو تماشا کرد يواستاد

 :بهروز

رم داشتم تو ذهنم نقشه  یم نجایاز ا گهیاز خونه تون خوشم اومده بود چون دو روز د... من بخاطر شما نبود ـ

 ! بسازم یشکل نیخونه به ا کیخودم  يتونستم برا يمن هم روز دیشا. کردم یه تون و حفط مخون

بهروز انتظار داشت جوابش را . تکان داد و مجددا قدم به جلو بر داشت نیبه طرف يبا حالت تمسخر سر يپر

 :بشنود بر حسب احترام، به همراهش راه افتاد و در کنار او قدم برداشت و گفت

 ...ن؟ینون بخر نیریم نیخانم اگه دار يپر ـ
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 :خود را نشان داد و در ادامه گفت ينان ها بهروز

رم دوباره واسه خودمون  ی؟ من زود با دوچرخه م!نیها بدون تعارف هر چقدر الزم هس ور دار نیلطفا از ا ـ

 .خرمیم

 :در جواب گفت یبه طرف بهروز برگشت و با تند خوئ يپر

 !کارت یِگفتم برو پ! خودت بنداز فیکث ينگاه به دستها هی... نه بخورهتو ینون تو رو م یک ـ

 :گفت میخود مال تیعصبان هیتوج يدر ادامه برا يپر

 !اد سراغم یبدترش م... شهیگور و گم م یکی...  میما دار یعجب شانس ـ

 :بهروز نگاه کرد و با ناچ ناچ کردن گفت افهیبه ق يپر

 .افتن یو بدبخت هست دنبال ما راه م ریروزها هر چه ادم فق نیا! ایدنبالم ن!... ؟یکش یخجالت نم ـ

 :در جواب گفت تیسرخ شد و با عصبان بهروز

 یم دیمن بود شا يجا یکیاگه ... د؟یاالن از من هم طلبکار!... يکرد نیتوه! يبه من فحش داد روزیتو د ـ

من باهتون  ن،یبا وجود ا... چاك تو تن من اثرش مونده ! نشو طلبکار! یمقصر توئ... دیبر یاومد اون زبونت و م

؟ !پولم یو اگه من نَدارم و ب... عاشقت شدم گفتمیاگه م یحت. مودب حرف زدم. ستمیدشمنت هم ن!... دعوا ندارم

 مرتب سر نکهینه ا... شه یتو هم مودب بگو نم! باشه زتریتم یتونه از هر دل یکه م یدل که دارم دل هی یول

 .یشکسته ام باز با پتک بکوب

 :نگاه به او کرد و گفت يپر

بفرما سر ... یاحبابم بش یکیتو  نیاز شتریامد االن هم دوست ندارم ب شیخوام سوتفاهم پ یچشم معذرت م ـ

 !منتظرن گرونید... ساختمون به کارهات برس

 :گفت انیزد و دل خور با حالت گر میبار نوك مال کی يشانه پر يبا انگشت رو بهروز

هوا در  روزیگم تو د یمن م! بدتر از صد تا فحشه... چه نوع معذرت خواستنه  نیا. ستمیچشم من احباب تو ن ـ

االن هم با ! نینشوند اهیمنو به خاك س! نیخود پرستانه هر چه دلتون خواست رو هوا به من بد گفت دیهوا امد

شما به ! نیطور دور بر داشت نینشدم که ا نمزاحمتا چیمن ه. دمیو پرس تونیروزیکار د لیزبون خوش اومدم دل

فقط شانسم . دارم ایدن نیتعلق به ا! آزاد و دارم يهوا يتو دنیمن هم حق نفس کش! نیکرد نیمن باز توه

همه  نیحاال که ا! لباس بخرند کیمثل تو برام ش! داشته باشن یالئیمثل تو ندارم که خونه و يپدر و مادر! کمه

بودم  ستادهیدم پنجره قبل از تو ا روزیمن د! نیاز من طلبکار نش! نیخواه نباش نقدرخودیا... نیخوش شانس هست
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 یبه من فحش م لیدل یهر چه دلت خواست ب ستمیمگه من ادم ن ن؟یبود که به من فحش داد یمرض شما چ

 !...ن؟ید

 :گفت شیدر ادامه حرفها نییپا يد و بعد با صدابه دو جهت کوچه نگاه کر بهروز

؟ !نیامد رونیمن اعتراض نکردم، که چرا با اون وضع ب. نازك تنتون بود زیچ هینبود، خودتون هم  دهیتنم پوش ـ

... خورده باد بخورم هیخواستم  یداغ به تنم اب زده بودم م يهوا يبودم تو ستادهیهوا گرم بود من دم پنجره ا

 ... ن؟یاومد رونیدوباره ب نیداشت یپس چه مرض میگو یباز م ن؟یبود یناراض تیاگه از اون وضع

 :يپر

 !...اشتباه از من بود دیبفرمائ... خوام  یمن معذرت م! حق با شماست اقا ـ

 :بهروز

 ستمیمن دروغگو ن! بسالمت دیبعد بر. ..حرف اخرم و بزنم قهیدق هیاجازه بده ... رم  یشهر م نیمن از ا! اوکه ـ

تو رو  تونمیازتون خوشم اومده بود گفتم من صد در صد نم. ال منه دهیزن ا يمن به دوستم گفتم پر روزید... 

 مییایجور در ن يو رفتار یباهم از نظر اخالق دیاو ش یشناس ینم چیاو در جواب گفت تو او رو ه. فراموش بکنم

داشته باشه و اگه بدونم او  یاگه با من همخون يدرصد پر کیو من به او گفتم فقط  مینداشته باش يو سازگار

در صد را هم  هیشما اون  نمیب یم یرم ول یباز االن اگاهانه دنبالش م کشهیم يمنو روز يناسازگار نیبخاطر ا

 یادب یدرازتون ب با زبون گرانیبه د دیو حق دار دیتون یم... نیکم خوشگل هست کیچون  نیکردفکر ! نیندار

 !... روزتون خوش دیحاال شما بفرمائ!... د؟یبکن

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت يپر

برخورد و با تو و امثال تو نکنم فردا تا دم خونه همه به  نیاگه ا! نیدار یخدا رو شکر که دست از سرم ور م ـ

سر  نیاش و بب جهینت... دیو از ته دلتون با من حرف بزن تیمیصم يخوان فقط از رو یهمه م! ستادنیصف ا

با تو ، با  نیهم يبرا... دام صیتشخ اهنگ هیمن از همون اول با ! ياعتراف کرد. یخودت واضح گفت تیآخر ن

 !يکه تو آشنا شد ستمین یادم نیزبون خودت حرف زدم وگرنه من ا

 :گفت زیبلندتر و گله ام يقبل از رفتن با صدا بهروز

... ستین بیخانم نج نیگفتم ا یم یعنیرفتم  یاگه م. دمیند یلینرفتم چرا؟ دل یتونستم کنار برم ول یمن م ـ

 .از پوشش تون نگرفتم یمن اشکال. کرده بودم یاحترام یدر اصل بهتون ب

 :يپر
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 ...درازه یلیچونه ات خ... یدون یم چیه ـ

 :بهروز

بخاطر . از دست همه تون خسته شدم. نکردم یادب یب چیمن بهت ه... دیکن یم یادب یچرا مرتب به من ب ـ

 يخون جلو یوقت هی. هستم یمن ادم حساس... آرامش نداشتم نتونستم خوب بخوابم چیه روزیکارهاتون از د

کنم  یم یدلم و خال ارمد قهیدو دق. کشم یکشم و بعد خودم و م یام همه تون و م یم رهیگ یچشهام و م

تا به . من با تو هنوز شروع نشد يشد باز ينجوریحاال که ا! يدیصبر کن، هنوز کجاش و د... ه؟یدایبراتون ز

... کنم یپاك م گهیوقت د هیبا تو حسابم و ! باشم یادم خوب خوامینم گهید... هیتو سرم کاف دیامروز همه تون زد

 !منتظرم بمون

 :يپر

 ؟یکن یم دمیتهد يدار ـ

 :بهروز

ام سراغت  یخودم م رمیاگه حقم و نگ ه؟یحق با ک نمیبکنم بب تیخوام برم دادگاه، اول از دستون شکا یم ـ

 .ذارم یحق ات و کف دست م

 :يپر

 !که دلت خواست بکن یهر غلط...  اهللایبرو  ـ

 :بهروز

 !دم ینشون م یکیبه تو  یدم ول یرو از دست نم يزیمن چ ـ

 ...قدم برداشت يهت مخالف پرگذاشت و ج نییدل شکسته سر پا بهروز

 :دوشاخه دوچرخه اش گذاشت و گفت يبه طرفش جلو رفت ودست رو دیامد و بهروز را د رونیب اطیاز ح صمد

  ؟يا یم ادهیچرا پ... ر؟یهمه تاخ نیشده، چرا ا يزیچ! لحظه صبر کن هی ـ

 :را بهم فشار داد و گفت شیلبها بهروز

 دینوشته بزن میشونیانگار تو پ... همه از همون اول با من دعوا دارن! رهیگ ینم يمنو جد چکسیبگم؟ ه یچ ـ

 .تو سرش

 :صمد

 گفته؟ يزیبهت چ یکس یتو نانوائ ـ
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 :با چشم چند متر جلوتر، در امتداد نگاهش، کوچه رو نشون داد و گفت بهروز

لم و بهش زدم اخرش هم من هم حرف د... بد بر خورد کرد یلیبا من خ... دمیرو د يموقع برگشتن، اونجا پر ـ

 ششیمن پ... برام نذاشت يچاره ا چیچون ه... اعالم جنگ باهش کردم یدوست يبه جا... کردم دشیتهد

عاشق  ستیحقم ن یعنی دارممن مگه دل ن. مالحظه، باز به من فحش داد یاو هر چه دلش خواست، ب... دمیدو

 بگم؟  یاگه شدم اجازه ندارم اونو به کس... بشم

 :صمد

... ادم بتونه از همون اول درخشش و نشون بده  دیکردن با یعشق وعاشق يدونم تجربه کردم برا یمن م ـ

رو انتخاب بکنه که بشه با  یکیخواد  یکه تمام خواهست، م يدختر مثل پر هی! باشه تیقشنگش قابل رو ندهیا

گران  ياز جنس ها یلیخ دیخر يبرا باالبلند  ستیو ل رهیو کاغذ در دست بگ نهیبنش زیاتاقِ تر و تم هی ياون تو

 يداداش من، دل تو از دل و خواسته ها. خواد یخوب م ندهیخواد و ا یخوب م يدل ادم غذاها! سهیو بنو متیق

! وصله ندهیدم و سرش هم به ا! بخشه دینو یعشق و عاشق! پر از پول باشه بتیج دیبا! خبر نداره گرانید يماد

ات نوشته  یشونیو بدون رو پ نیا... شهیکس سوار نم چیتو ه يرو. یهست نیبنز ونبد نیماش هیتو االن مثل 

زنان حس ... و ولش کن نیا... گفتم  میمستق ریمن بهت غ... يچهار چرخ ات و پنچر کرد یو حت نیبنز یکه ب

هم که  شونخود... خوب هستن  یزندگ هیخودشون بدونن در فکر  نکهیاالن بدون ا نیاونها از هم! دارن يمادر

چون دوست دارن ... تونن دنبال کار برن و دستشون درازه که شوهره بتونه بده  یشن و نم یاز هر نظر ممنوع م

تونه حداقل با دل  یبکنه، خوب ادم م نیو تضم نیاش، ا افهیق یکی یوقت... راحت بکنن یبچه هاشون زندگ

 ! ستنیدو تا ن و یکیهم که  يپر يخواستگارها... تماشا بکنه هیخوش به قض

 :بهروز

 ؟یساختمان يحاال چرا کارها. ياقا صمد تو خوش فکر و روشن فکر ـ

 :صمد

ادامه  یتو دانشگاه درس خوندم ول یدوسال. بودم کیزیف یاضیدرس خوب بودم رشته ر يمن تو. معتاد شدم  ـ

 .و از دست دادم زمیهمه چ ادیبخاطر اعت. داشتم یعنیاالن هم زن و بچه دارم . ندادم

 :بهروز

 ؟يهنوز معتاد ـ

 :سر باال گرفت و به طبقات نگاه کرد و جواب داد صمد
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 .تونم کار بکنم یهم نم نجایبدونه وگرنه ا ستیکس نبا چیه ـ

 :بهروز

 کردم معتادها زور و قوت ندارن؟ یمن فکر م ـ

 :و گفت دیخند صمد

 .یمنو فراموش نکن يکرد دایکار سبک پ هیاگه  گمیخاطر م نیبه هم. خوب ندارم ـ

 :بهروز

 ندارن؟ اجیاحت ،یدرس بده یتون ینم ـ

 : صمد

 .بگن کار من بوده انیمعتاد بشه ب گهید ياز جا یکیترسم  یم... شهینم ـ

 :بهروز

 ؟يچرا معتاد شد ـ

 :به بهروز نگاه کرد و گفت صمد

... بکنه شیبار آزما هیو دوس داره  شهیکنجکاو م! آدم خل... مواد باشه  وبونیتو خ یوقت ل،یدل یو ب لیدل ـ

فرو ... کردن نداره شیازما نیا... يباتالق بذار يپات و رو یهمون بار اول به ادم بگه اقاجان وقت ومدین یکی

 رمیتو اون گمن االن که ... اول خوب بدونه موناز ه دیو ادم با نیا... نداره یمحکم نیباتالق زم... ير یم

 . دمیفهم

 :و دو چرخه را از دستش گرفت و گفت دیسر بهروز دست کش يرو صمد

خوبه که امروز سرت به تخته سنگ خورده، حاال زرنگ باش و از بعد !... ات دست خودته ندهیا... میبر ایب ـ

 !...کن گاهیجلوت و خوب ن

توانست به خانه اش برود و بهروز را با خود ببرد متاسف بود از او معذرت خواست و  ینم نکهیشد صمد از ا ظهر

  ".اونجا باشه دیناخوش است و هرجا که مادرش باشه او هم با یروزها کم نیخواهرش ا"داد  حیتوض

. دیکش یبهروز انتظار ان را از صبح م. ناهار به خانه اش دعوت کرده بود يموقع صبحانه، بهروز را برا صمد

صمد هنوز  نکهیخواست فکر بد بکند، اما فکر ا یبهروز اگرچه نم. صمد عوض شده بود يرا یظهر شده بود ول

 . اراده نفوذ کرد یباور تو ذهنش ب نیبه او اعتماد کامل ندارد، ا
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خوش  با. نکرد انیدرد داشت، غم خود را نما شیروده ها نکهیبا وجود ا. از شانس خود هم خبردار بود بهروز

 .صمد را تا دم دروازه بدرقه کرد یروئ

سر ساعت سه کار سخت مجددا . در دست به سر ساختمان بر گشت فیک کیو با . به خانه خواهرش رفت صمد

 .دیزودتر دست از کار کش یقبل از ساعت شش اوستا کم. بهروز شروع شد يبرا

 . دست و صورتشان را شستند و با عجله ساختمان را ترك کردند قهیافراد به اضافه صمد کمتر از پنج دق همه

و  راهنیشست و شلوار و پ زیکهنه اش را شست و بعد خودش را با صابون تم شرتیاب، اول شلوار و ت ریز بهروز

نداشت، مجبور بود،  يهنوز گرسنه اش نشده بود، چاره ا. را که صمد براش اورده بود، انها را به تن کرد یکفش

  .گرفتنظر  ریبه طبقه چهارم رفت، اطراف را ز. نتظر سوت شکمش بماندم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکوچه فرع چینوجوان پسر که از پ کیچشمش به دو دختر و  ،يبهروز از طبقه چهارم، از بلند. گذشت یساعت

 .رفتند یانها به طرف شهر قدم زنان م. به داخل کوچه مهمان سرا شده بودند افتاد

کردن  سیبعد از راست و ر. بزرگ تماشا کرد نهیدوم رفت و خود را در تکه شکسته آ به اتاق طبقه عیسر بهروز

 .رفت رونیساختمان ب اطیخود، از ح

 . امده باشند رونیبه ب يهوا خور يانها برا د،یرس یبه نظر م. داشتند یبر م ياهسته تر يو دوستش قدمها يپر

به طرف  يچند متر. متر شد، او هم پشت سر انها به راه افتاد ستیانها ب نیفاصله ب یمنتظر ماند وقت یکم بهروز

 . ستادیا شیسر جا. بود دهیرس يروزیبرخورد د يبه ان نقطه ا يپر. جلو قدم بر داشت

 نیدر هم. کرد یم فیتعر جانیرا با حرکات دست و اشاره و اطوار با ه یدختر همراه، صحنه صبح يبرا يپر

 يروزیخواست نقش بهروز را در صحنه د یانتظارش را داشته باشد، به عقب برگشت و م نکهیلحظه بدون ا

خونش در جا . چشمش به بهروز افتاد رانیرو به زبان آورده بود و با تعجب و ح یبکند کلمه اسب وحش حیتشر

 قلبش ياش رو نهیس يدست راست را باال. بخاطر وحشت و هم به خاطر خجلت متالطم و نا خوش گشت

 ...گذاشت
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 يمصمم بودن و جد يبرا. رها کرد نیخوش و دلنش ایتمام وجود بهروز را فرا گرفت و خود را در رو جانیه

و عمدا، . کرد یم يسفت تر بستن کفش باز يپا نشست و با بند کفشش برا کیپنجه  ينشان دادن خود، رو

 :اش گفت هیدوست همسا بهلرزان  يدابا ص. شوکه شده بود يپر. داشت یبر نم يدلخورانه سر و نگاه از پر

باز با من دعوا  ادیخواد ب یحتما م... هاس نه؟ وونهیمثه د! کن گاهشین!... خودشه... همون پسره هس نیا ـ

 !!!انیبه صد و ده زنگ بزن، بگو زود ب عیسر! شد، اماده باش يزیاشرف اگه چ!... بکنه؟

 :با اعتماد به نفس و بدون وحشت گفت هیهمسا دوست

کشم  یداد م هی. بخوره تونهینم یگوئ... صبر کن. میما سه نفر... ان؟یچلغوز ب نیا يبرا یگ یم یچ يپر ـ

 نیا! میشیم ویصد و پنجاه کل ییسه تا! میما سه نفر! نیرو کم نب يتو مهد. اره یپدرش و در م ادیم ومرثیک

 !سینوزنش  ویچلغوز حداکثر شصت کل

 يبه عقب نگاه کرد و با شجاعت به خواهرش پر يبرداشت و فرار شیلحظه سر از دستگاه باز کی يمهد

 : گفت

 ؟یترس یم نیاز ا ـ

 :ارام شد و با تعجب به اشرف گفت يپر

اگه با چاقو !... کنه؟ معلومه مرض داره یم کاریچ نجایتا حاال ا... کردن لیکارشون و تعط شیساعت پ هی نهایا ـ

 ...من و داده بود منتظر من بود؟ کیخونه کش يحتما تو گمیحمله بکنه؟ من م

 :دینگاه به بهروز کرد و پرس اشراف

 نه؟یجدا اون پسره ا ـ

 :اشرف گذاشت و گفت يبازو ریدست ز يپر

 . میبر ایب! کمبود داره... شهینگاه ش نکن پررو م ـ

 :قدم برداشت و جواب داد يبا پر همراه اشرف

 ! جلو ادیترسه ب یم ستادهیساعت ا هیمعلومه بخار نداره ... دونمیم دیبع ـ

 : يپر

 داره؟ یتین هیحتما ! ست؟یمنظور ن یب ـ

 :اشرف

 !خونه میبر گرد. داد یاومد به راهش ادامه م یوگرنه م! معلومه یمنظورش توئ ـ
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داشت نگاه کرد و بعد به اشرف  یبر نم يدستگاه باز يکه هنوز سرش را از تو يبه برادر نوجوانش مهد يپر

 :گفت

از  میبر ایب! خواد بره خونه؟ یم دیشا... بره  یما رو م يکنه ابرو یدعوا م میاگه از کنارش رد بش. پارك میبر ـ

قصدش آزار منه تو زنگ بزن  میدیاگه د ه؟یچ نکارهایهدفش از ا مینیب یانوقت م... میحداقل رد بش نجایا

 ...ادیب ومرثیک

 :اشرف

ما رو تو هفت  اد،یزنگ بزنم ب ومرثیاو هم پشت سر ما اومد تا من بخوام به ک.  میبه طرف پارك رفت میریگ

 !دهیچیکفن پ

 :يپر

 ! رسونهیخودشو م قهیدق هی مارستانهیزنم او االن ب یزنگ م اوشیمن به س ـ

 :هیهمسا دختر

 گردم؟ ینم گفتم زود برمبه ماما یول ـ

 :يپر

 يخبر ندار. مخصوصا اومدم از او حرف بزنم! هیادم مهم یلیکنه، خ یفکر م. میبر گرد میتون یاالن که نم ـ

 ستم؟یذره براش ارزش قائل ن هیبفهمه  یستیبا. میگرد یزود بر م میر یم. نذار رسوا بشم. پررو است یلیخ

 :هیهمسا دختر

 !یکن یم هیخونه مون توج یائ یخودت م یام ول یم ـ

 :يپر

 !با ماست نترس يام مهد یم ـ

انها  بیرفت و به تعق ابانیبه ان طرف خ يسار ابانیبهروز از خ. دندیچیبه سمت چپ پ يسار ابانیسر خ انها

 .ادامه داد

 :گفت هیتحمل نداشت و به دختر همسا يپر

 اد؟یداره م نینگاه کن، بب ـ

 :کامال به عقب برگشت و گفت دیبه عقب انداخت چون بهروز را ند ينگاه لحظه ا کیرخ  مین هیدخترهمسا

 .فکر کنم رفت!... نمشیب ینم ـ
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 :در ادامه گفت هیدختر همسا. قائم کرده بود کیدرخت بار کیپشت  عیخودش را سر بهروز

...  میماند تا ما رد بش منتظر چارهیب. بود دهیخجالت کش میگشت چون ما تو راهش بود یحتما از سر کار بر م ـ

 .خونه میحاال برگرد. گرفت و رفت یحتما تاکس

رو ان  ادهیلحظه تند پ کیو با انگشت  دیدوچرخه بهروز افتاد با دقت به همه جا نگاه کرد و او را د ادیبه  يپر

 :طرف جاده را نشان داد و با وحشت گفت

 !دارهیس از سرم ور نمادم تا منو نکشه د نیا. نگاه نکن پشت درخت قائم شده ـ

لرزان  يانداخت او هم با صدا رهیترس بر تن او هم چ یکه انگار کم جانیقلبش را گرفت و با ه هیهمسا دختر

 : گفت

 زنم؟ یزنگ م ومرثیاالن به ک ـ

 :يپر

از ان کُره  گهید یکیهم  نیاگه سر به سرش بذارم بدتر بشه ا ترسمیصبر کن م... داره يخودیمرض ب ـ

 ابونیهمه مردم تو خ نیا. کرد ياگه پا دراز!... ره یم شهیخودش خسته م. میهمون بهتر محلش نذار! خرهاست

سر !... عاشق خوش باور هی... نهیفقط ا تشیحتما ن... فکر کنم دوس داره منو تماشا بکنه... دیشا! هستند

 !رهیگیگاز نم! يخودیواق واق ب. مثل سگ هاست... کنه یساختمان کار م

در درون بدون  یول. کرد ینم انیخودش را نما يابراز خشنود يبه سمت پارك، به راهشان ادامه دادند پر انها

 .دیتاب ینور م يبه دلش به گونه نا شناخته ا جانیه. داشت یقدم بر م يرا بفهمد با انرژ لشیخود هم دل نکهیا

 یم. شده است دایپ یاحساس خوش نیبود چرا در او چن نیا دیفهم یرا به شک انداخته بود و خود نم يپر انچه

با شوق در  ستیبفهمد ان چ نکهیخواد جدا بشود، بدون ا یو نم دهیاز بهروز در دلش چسب يزیچ هیدانست 

 :ادامه حرفهاش گفت

از  یکی نیا! بکنم؟ یبه انها حال یدونم با چه زبون یمن نم. ره یاصال تو کله شون نم یبه اونها بگ یهر چ ـ

دونه  یم... هیکارگر ساده روز مزد کی... و خودش قبول داره دمیمن اونو د دهیکه د يبا وجود! همه خول تره

 ...؟!دل نوصد دل عاشق من شده کی انگار. کنه یاعتماد م زشیبه چه چ. من صد تا خواستگار با کالس دارم

 : اشرف

 اش منظورمه؟ افهیق...  ه؟یوضعش چطور ـ

 :يپر
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 ! در اصل با نمکه ستیبد ن! هس چارهیبدبخت و ب... هیاش معمول افهیق ـ

 :و گفت دیخند هیهمسا دختر

 دیشا... با من ازدواج بکنه  ادیبهش بکنم اگه ازش خوشم اومد و اهل ازدواجه ب کیاز نزد ینگاه کیبذار  ـ

 خواد با من آشنا بشه؟ یم ه؟ینظرش چ نیبب! اگه طرفت اومد از من بهش بگو گهیبار د! ... خوشم اومد؟

 :ناراحت شد و گفت يپر

 !؟یگ یم یمعلوم است چ ـ

 :هیهمسا دختر

 !برام هیادم باشه دوستم بداره کاف. ندارم يادیمن توقع ز. نه يجور نیکنم هم یم قیبود تحق یاگه پسر خوب ـ

 :يپر

... اگه هم با تو حاضر بشه. او از من خوشش امده یدون یکه م يتونم تو رو اصال درك بکنم با وجود ینم ـ

انوقت ما همه دور هم جمع  م؟یبا هم رفت و امد داشته باش یخواهینم ؟يما افتاد يفردا یبه فکر دوست چیه

تو دنبالم  ياز من بر نداره مرتب به جا مبکنه چش یاو باز بخواد پرروئ ای ینکن گهید يتو فکر ها یوقت هی میشد

 باشه؟ 

 :اشرف

 یتو عجب دوست. یخواه یخواستم فقط بدونم چقدر او رو نم یم. یگرفت يچقدر جد... کردم بابا یشوخ ـ

 ...یببخش یبه کس یخواه یات و نم دهیمال گند یهست

 :يپر

 !گمیبهش م. به من نداره یربط یدون یخودت م ـ

 : هیهمسا دختر

 .واقعا عاجزم یکن یتا حرف نزدم و مطمئن نشدم فکر م ستمیعقل ن یمن که ب ـ

 . گرفت و به مرکز شهر رفت یتاکس. بهروز داخل پارك نشد. دندیبه پارك رس يرو ادهیپ قهیبا پنج دق انها

سفارش داد و حساب  یدنیو نوش چیساندو. فروشنده بود يگریداخل مغازه شب گذشته شد شخص د بهروز

 .سر ساختمان برگشتبعد از خوردن غذا به مهمانسرا، . را هم پرداخت کرد يروزید

از کوچه  يادیز يبود به قسمتها ستادهیکه ا ییاو از باال جا. قد نداشت شتریمتر ب کیطبقه چهارم هنوز  وارید

 . تسلط کامل داشت
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رد  شیانها سه نفره از روبرو دیرا با دو دختر د يپر یتصور قبل چیبدون ه نباریا. غروب و تار شده بود بایتقر هوا

 الیخ ینسبت به او ب يپر دیاو دانست و فهم یقلب یبا دوستانش را نا ارام يپر يت و امدهابهروز رف. شدند

 اد؟  یم رونیزند که مرتب ان هم با دوستهاش ب یو دلش شور م ستین

. او است يانگار شب نامزد. نکرده بود تیبود و اصال حجابش را رعا دهیپوش کیخوش و ش یلیبار خ نیا يپر

رفت و  نیاز پله ها پائ عیگذشتند او سر دشید يانها از جلو یکرد وقت یعاشقانه به انها تماشا م یبهروز با قلب

 .پشت سرشان راه افتاد

باز بهروز را . باورش نشد. بکند، اول به عقب نگاه کرد فیتعر نکهیقبل از ا د،یرس یبه ان نقطه قبل یباز وقت يپر

 . دید

از دو همراه خواست  يپر. خواست که به خانه برگردند يدختر خاله از پر دندیرس يسار ابانیبه سر خ یوقت انها

 : او را به او نشان دادند و دختر خاله گفت افهیکه به پارك بروند هر دو همراه ق

 !رنمونیگ یات م افهیق نیبا ا ـ

 :گفت ینیبا خوش ب يپر

 ...فراموش نکنه گهیبهش بدم که د یدرس هیخوام  یمن م... رنیما رو بگ ان،یخوام ب یاتفاقا م ـ

پشت  د،یبهتر د. وفتدیدر فکر آزار سه دخترجوان ب یکیشب،  یکیدر تار دیترس یم. بود يدل نگران پر بهروز

سر بکند و حداقل بدون مزاحمت  جانیتوانست وقتش را با ه یم نیو همچن. برود اطیاحت يسرشان برا

 !لذت ببرد ياز لحظات مشترکش، از پر چکسیه

خبر بود و  یبهروز ب. نشستند یمکتین يجوان به پارك رفتند و در داخل پارك قدم زدند و بعد رو دختران

 .بود ریت جدهیحواسش جمع نبود که ان روز ه

و هم بخاطر وحشت انداختن در دل زنان آزاد پوش، در  ریت جدهیبخاطر ه گرید يبرعکس روزها یانتظام يروین

 .دندیکش یو پارکها م یمثل مور و ملخ سر به همه جا مخصوصا اماکن عموم د،یشد يآن گرما

نگذشته  يادیزمان ز. داخل پارك اتراق کرده بودند یقبل يمثل هر روز و شب ها گرید ياز شهرها نیمسافر

 .بار وارد پارك کوچک شدند نیچندم يبرا سهایبود، پل

 دنیبا د يکرد پر ینگاه م يبلند قامت به پر يگلها ينشسته بود و مثل مستها از ال مکتین کی يرو بهروز

 .انجام گرفتن نقشه خود خوش و خندان بود يبرا سهایپل
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 یمیصم ينگاهها. بردیم فیک کهاشیبا بودن او در نزد يکرد پر یتمام مدت خوش باور بود و فکر م بهروز

 . کرد یو حس م دید یرا م يخود و پر نیب

و چهار  دادندیانها به همه افراد تذکر م. امدند یکه دو مرد و دو زن بودند به طرف او م یانتظام سیپل چهار

 . شدند و در دو جهت مخالف قدم بر داشتند میبه دو گروه تقس سیپل

بهروز مشخص بود  يبرا. آزادتر بود یلیدختران و زنان حاضر در پارك خ ینسبت به تمام يپوشش پر تیوضع

 .برخورد نکنندخوش  يکه انها با پر

لحظه که بهروز چشمش به  کیدر . که انها نشسته بودند رفت ییجا ،ياز جاش بر خاست به طرف پر بهروز

 . دید یو دخترها را نم ياو پر. را ترك کرده بودند مکتیانها ن. زده بود بشانیدوخته بود سه دختر هم غ سهایپل

شده  مانیبود از انجام گرفتن نقشه اش پش دهیزمان عملش فرا رس یکه داشت وقت يبا وجود تمام ادعاها يپر

 یبن بست کیدر  نکهیبهروز پشت سر انها آهسته راه افتاد تا ا. رفتند و قائم شدند گریقسمت د کیانها به . بود

 ... نبود پشتاز  يسه دختر وحشت کرده بودند راه فرار دیکرده د ریانها را گ

به طرف او دراز کرد  يزیام نیبود از دور دست توه دهینرس يمرد هنوز به پر سیبه سمت انها امدند پل سیپل دو

 :و گفت

 !؟يپدر و مادر ندار... اندازه جاهل نیادم تا ا. پوشه ینم نطوریادم تو خونه اش ا. هیختیچه ر نیا. کن ایخانم ح ـ

 :گفت سیجلو امد و به پل عیشده بود سر تیکامال رعا یانتظام يسهایپل يخاله که حجابش برا دختر

... چادر و او بر داشت! دیآقاهه، پشت سر شماست، نگاهش کن نیا. جناب سروان دخترخاله ام چادر سر داشت ـ

 ! اقا آزارمون داد نیا

به  امدیخوششان ن چیبهروز ه افهیبه او نگاه کردند از ق دندیدور به طرف بهروز چرخ میمرد و زن، ن سیپل

 ... کردند دایباور پ يدختر خاله پر يحرفها

 ... به طرف بهروز با هش هش کردن دستها، عالمت فرار کن را داد اشرف

انها  يبرا یستیدانست با یم. داد متوجه نشد یکمک انها انجام م يبرا ستیبا یرا که م یاز عمل قیدق بهروز

ها الزم  سیپل یگمراه يبرا. خالص بشوند یران انتظامرا انجام بدهد تا انها بتوانند از دست مامو يکار کی

 . با انها بحث پرخاش گرانه بکند دید

 يبهروز برا. حرف زد يزیام ریمرد با او با لحن تحق سیبشود پل یبحث اعتراض کیوارد  نکهیقبل از ا بهروز

 یادب یدو آتشه شد و او هم با ب ،یانتظام سیمجدد و تند پل يحرفها دنیبا شن. به خود جرات داده بود ش،ینما
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بلند در  ياشاره کرد، و با صدا دیبشو مگ دیبا دراز کردن و پرت کردن دستش که عالمت برو یو با تند خوئ

 :اعتراض گفت

 یک! هوا چقدر گرمه؟ دینیب ینم! دیش یچرا خودتون مزاحم مردم م... نجایاز ا دیبر! نداره یربط چیبه شما ه ـ

فقط  یاحترام یب... کنن و نسبت به هم محترمند یهمه دارن استراحت م... نجا؟یا نیاومد کرد که شما تیشکا

 !دیلطفا بس کن... از طرف شماست

 :برداشت و گفت یبه طرف بهروز قدم تهاجم سیپل

 !...نمیواستا بب!... پست کلفت! یزن یحرفها رو م نیا يدار یبه ک... شعور یب. درازه یلیزبونت خ. نمیواستا بب ـ

 :در جواب گفت. گذاشت یبه عقب قدم م سیپل يهمزمان با قدمها بهروز

اونها براتون خطر ندارند من خطر ! کن ریمنو دستگ ایب! آد؟ یداغ خوشتان م يهوا نیا يو آزار مردم تو تیاذ

 !... زبونم در برابر زور شما درازه... دارم

 : سیپل

 !نمیصبر کن بب... خاردت؟  یم معلومه مرض! دم ینشونت م!. پدر یب ستایوا ـ

 .داخل پارك شدند یکمک يروین رونیحرف زده بود از ب لیزن با موبا سیپل

باز با پشت دست به بهروز اشاره و فرمان فرار کن را داد بهروز قبل از فرار با شست دستش فحش بر  اشرف

 . داخل پارك شدند يودمرد از در ور سیداد و بر گشت و خواست فرار بکند چهار پل سیبه پل یگشت

دخترها باز  يفرار کرد تا راه برا يگریبهروز به سمت د. از دو مرد باشد شتریکرد تعداد انها ب یفکر نم بهروز

 .کردند ریبهروز را دستگ ش،یگرگ و م يهایبعد از دوندگ سهایپل. بماند

ماند و نحوه  جهیشدند و به خانه رفتند و اشرف منتظر نت یاز پارك سوار تاکس رونیو دختر خاله ب يپر

 .بهروز را شاهد شد يریدستگ

اپارتمان نوساز شدند  اطینردبان گذاشتند و داخل ح يدختر جوان کنجکاو بهروز بودند انها از طرف خانه پر سه

 .افتندیکهنه  يپتو ریلپتاپ بهروز را ز فیبه طبقه دوم رفتند و در انجا ک

 يپر. نشستند و در را از پشت قفل کردند و به خواندن مدارك بهروز مشغول شدند يجوان در اتاق پردختر  سه

شد و با وحشت  نیو با خواندن مدارك غمگ. دیشده را د یکپ يبرگه ها امکیو در مورد س یادرس خانه رستم

 :زنگ زد و گفت ترایبه م

 ه؟یک یدون یکردم م فیاون پسره که برات تعر ترایم ـ
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 : با وجود شکش گفت ترایم

 شد؟ ینه چ ـ

 :يپر

گدا اومد مزاحمت  هی يتو گفته بود... ادرس و نشونه خونه شما رو داره! هیپسره پرورشگاه هیاون مزاحمه، جدا  ـ

 امکیمدارك س! گرده یداره دنبال خانواده اش م چارهیب! ستیادم که گدا ن نیا. همون پسره است نیا. شده بود

 !تو کاغذهاش هست

 :ترایم

 شد؟ یحاال چ. کنم فیو برات تعر اتینخواستم تمام جزئ. دونم یم ـ

 :يپر

 ایدونم بهمنه  یاسمش نم! رو به خاطر من کتک زدن چارهیب يگرفتنش بد جور... چه بشه یخواست یم ـ

 !...دخالت کن. برو بگو برادرت هست...  یبراش بکن ستیبا يکار هیتو  ستیخوب ن چیوضعش ه... بهروز

 :ترایم

 کجا بردنش؟ ـ

 :يپر

 . شد ریدونم دستگ یفقط م ـ

 :ترایم

دم مامان، تو بهش بگو دخترها جمع  یبرم م یرو م یمن گوش. االن خونه نشسته اوشیس! آم خونه تون یم

 !سیاصرار کن بدون من جمع تون جور ن... نیشد

. دیلباسش را پوش عیبدونِ تلف کردن وقت سر ترایم. اجازه گرفت ترایم يبا عمه اش حرف زد و برا يپر

 .شان رساند یرا به خانه دائ ترایم اوش،یس

 .ان سه را وادار کرد که همه باهم به بازداشتگاه بروند ترایم. اتاق نشستند کیباهم در  دخترها

و اشرف با تمام مدارك بهروز  ترایم. ندمنتظر ماند يکالنتر يکهایدر نزد ابان،یخ يو دخترخاله اش، تو يپر

اتاق سروان برده  کیبه  یانها بعد از گذشت ربع ساعت. بشوند يداخل کالنتر ت،یموفق شدند به بهانه شکا

 . شدند

 :گفت حیرفع سوءتفاهم، در توض يبرا اشرف
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اقا  نیچون ا م،یما اول دقت نکرده بود. بود گهیکه چادر و بر داشته بود، کس د یاون ،یجناب سروان نفر اصل ـ

دوست اون اقا بود  یکی نیدوستم فکر کرده بود ا. اقا همون اقا بود نیا م،یمرتب پشت سر ما امده بود، فکر کرد

 . طور نبود نیا هیاصال قض میدون یاالن ما م یول

 :سروان

 ست؟ین دیگ یکه م ییاقا دوست همان ای س؟یاقا همون اقا ن نیا دیدیشده که االن فهم یچ ـ

 :اشرف

از اون اقا  دیمن اومدم اگه الزم بدون... میدیرو د ادهیاقا بهروز اون اقا را تو پ يریما بعد از دستگ دمیم حیتوض ـ

 .بکنم تیشکا

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو یچند برگه کپ ترایم

ادرس خونه ما را گرفت  یاز ادره آگاه ستین نجایاقا بهروز دو روز ا دیجناب سروان شما به مدارك نگاه بکن ـ

من ... تونه برادرم باشه اومد خونه ما  یم نکهیا الیاقا بهروز هم به خ. گمشده اند یبرادر بزرگ من از بچگ

گه  یاصرار کرد و م ادیاو ز یول... باشه ادرمتونه بر یاو نم ستیخوب ن چیاحوال مادرم ه... باهش حرف زدم 

. تونم اونو به مادرم نشون بدم یمن نم... خواست با مادرم حرف بزنه یرادرم باشه مده درصد ب زنهیحدس م

اقا بهروز االن در ... ام آشناش بکنم  ییخودش من خواستم با دا تیرضا يبرا! ستیدارم ن نیقیچون من 

 چارهیبدبخت و ب کیبابا  نیا... سرکار باشه یستیصبح هم با! کنه یم ییکار بنا هام دار ییخانه دا یگیهمسا

جناب . اد یم رشیگ یپول است به زور نون خال یچند روز غذا نخورده به قولش ب دیباور بکن! بدشانس هست

 یوقت کردند یم کارینبود چ نیدونستند کار ا یبود اونها م دهیام ترس ییدختر دا نیا... سروان گناه داره 

وقت از  هیخواست  یاقا بهروز فقط م... زد  یاز دور سوت ماش  افهیاقا بهروز هم ق دندیرو د یانتظام يبرادرها

 !رهیبگ يپر

 :ادامه داد هیبا گر ترایم

 ستیدارم اقا بهروز اگه برادر من ن نیقیمن االن ... من با او دعوا کردم و بهش فحش دادم و گفتم گدا است ـ

او رو من  يدرستکار! خسارتش با من.. .دهم یمن امضا م... گناه داره دیتو رو خدا ازادش کن... است  یادم خوب

 .کنم یم دییتا

 :به کاغذها نگاه انداخت و گفت سروان

 ...شد ریجوان با مامورها درگ نیا
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 :ترایم

او خسته شد ... گناه باشه یادم ب یخوب وقت. شنوه یو ان بد م نیچقدر در روز از ا د،یسروان شما خبر ندار جناب

 ! زد دوستهام سه نفر شاهدند زیام ریتحق يبهش حرفها یانتظام يرویاول ن... تونه حرف زور بشنوه ینم

 :اشرف

 لشیاو دل. بهش فحش داد. کرد یبا او بد اخالق سهیاول اقا پل میسروان ما هر سه نفر شاهد بود جناب

چون ازش  میشناخت یاقا را نم نیچون ا! میمقصر ما بود! هم مقصر نبود سهیاقا پل... اعتراض کرد دونست،ینم

 !میما هم فقط اشتباه کرد میبود دهیترس

 :ترایم

 ! ستیکنه او ادم شر و شور ن یلقمه نان صد دفعه تشکر م کی يبهروز بدبخت برا اقا

 .چند برگه بهروز را رفع اتهام بکنند يو اشرف در خالصه کالم موفق شدند با امضا ترایم

سروان . از طرف ماموران نباشد، ازاد بکند یتیشکا نکهیتا دو ساعت بعد، بهروز را به شرط ا کیقول داد  سروان

 . تمام تالشش را کرد گرانیاز د تیبهروز و گرفتن رضا يازاد يگرفت و برا یشخص میاستثنا تصم

قبل . ن کردخواب را در طبقه چهارم په يجا. به سر ساختمان رفت میساعت ازاد شد و مستق کیبعد از  بهروز

شده بود و درصدد بر امد خانه انها  ترایکرد دلتنگ م یشهر تماشا م يخانه ها يدراز بکشد به چراغ ها نکهیاز ا

شدن سنگ کوچک بر  دهیکوب يصدا. خوش خود مشغول بود يایدر رو. ابدیب نایتخم ادیرا با وجود فاصله ز

 .دیدروازه را شن

هوا  یکیو اشرف را با وجود تار ترایدروازه را باز کرد و م. رفت نیرم پائاز طبقه چها عیسر ،يپر الیبه خ بهروز

 ترایم يهمه داستان اتفاق افتاده را برا هیبود دختر همسا دهیفهم. تماشا کرد ترایبه م یو با خوشحال دیخندان د

 :دیسالم کرد و بعد پرس. کرده است فیتعر

 ؟یکن یچکار م نجایموقع شب تو ا نیخواهرجون چه شد االن ا ـ

 : اشرف را نشان داد و گفت ترا،یم

 !از تو معذرت بخواد گهیعقل د یعده ب هیخواد از طرف خودش و  یدوستم م ـ

 :بهروز

 !کردند فیتعر یدروغ باورکردن هیخوب شد ... نداشتن یها که گناه چارهیب نیا ـ

 :اشرف
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 یم ریاگه من دستگ دیدون یشما که نم... مینداشت يا بعد چاره... میکه قائم بش میما رفت.... دیاقا بهروز ببخش ـ

 !...کشت یشدم مامانم منو م

 :بهروز

در اصل داخل زندون اگه ... و انجا نداره  نجایمن ا يمن که مامان ندارم برا دیگفتم خوب شد منو نشون داد ـ

 ...نکنن بهتره تیاذ

 :دیبه ساختمان نگاه کرد و پرس ترایم

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا ـ

 :هم نگاه به ساختمان کرد و گفت بهروز

 .ساختمان منظورم بود نیسر ا. کنمیکار م نجایا. شهر کار بکنم نیتو ا يخوام چند روز یبهت گفتم م ـ

 :ترایم

 ؟یخواب یم نجایا ـ

 :و گفت دیخند بهروز

بار اومدم در رو باز  نیبار است مهمان برام اومد و منم اول نیتو؟ اول دیایب دیخواه یم. اره صاحب خونه شدم ـ

. بکنم دایرفتم بتونم خانواده ام و پ يسار یحتما وقت... شترهیشانسم ب گهیشهر از هر شهر د نیکردم ظاهرا تو ا

 !موند یدروازه بسته م نیخوب شد آزاد شدم وگرنه فردا بدون من ا

 :هیهمسا دختر

 دمیاو هم هست من چند بار د شیپ دیکل کیدوستون هست و  شیپ دیکل کی!... رندا گهید دیاوستاتون کل ـ

 .ساختمان نیاد سر ا یوقت م یاوستا وقت و ب

 :ترایم

 یم. دلشون به حالت سوخت. یکرد و حدس زدم که تو باش فیکه تو پارك افتاد رو برام تعر یدوستم، اتفاق ـ

 نم؟یخوابتو بب يتونم جا

 :بهروز

 خواب؟ يجا ـ

 :ترایم

 !؟یخواب یکجا م! اره ـ
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 :بهروز

پتو پهن کن  هی! نداره دنیجدا د... ندارم یاعتراض چیمن راحتم و ه! شما درد آوره يخوابم برا يدونم جا یم ـ

 برم هتل؟  یچ يبرا... هوا هم که گرمه ! راحت بخواب نیزم يرو

 :ترایم

 ...دوست دارم بدونم امکیبخاطر س. نمیخواهم فقط بب یم یول يو عادت کرد یدونم تو راحت هست یم ـ

 : را نشان داد و گفت شیپا ریو ز دیباز خند بهروز

چرا ! نداره؟ دنیکه د نیخواب، ا يجا شهیو م یپهن بکن یتون یم یهر جا بخواه ،يدیخواهر تو اون پتو را د ـ

 !؟یبکن تیخودت و اذ خودیب يخوا یم

 :ترایم

 .از باال شهر رو تماشا بکنم امیخوام ب یم ؟يما رو به داخل راه بد یخواه ینم میمهمانت هست یگفت ـ

 :دروازه کنار رفت و گفت ياز جلو بهروز

 .دیبفرمائ ـ

 : دختر داخل شدند و بهروز دروازه را بست و گفت دو

 . ستیراه هموار ن دیمواظب باش ـ

 کیبا بهروز به  ترایم. ستادیمنتظر امکان خلوت  کیخود عمدا در  هیبه طبقه چهارم رفتند و دختر همسا انها

 :دیخواهرانه دلسوزانه پرس ترایرفتند و م گریقسمت د

 که نکردند؟ تتیاذ ـ

 :بهروز

 ...فقط همون اول. کوتاه اومدند. هستم میتیو  یبچه پرورشگاه دندیفهم یوقت... نه ـ

 :نگاه کرد و در ادامه گفت يبه خانه پر بهروز

دو بار پشت سرش راه  یغروب. دادم ریگ نجایا يمن، دلم و بد جور. يمنو با خودت اورد نجایا يتو انروز اومد ـ

فرق نداشت هر چند  ادیبکنن من که برام ز رشیخوان دستگ یم سهایپل دمید ستمیمن اهل دعوا ن. افتادم

. ستمیو بلد ن فحش دادن یمن حت... کنن یخانم در مورد من بد فکر م يپر... باشم رونیب دمیم حیتابستون ترج

تونم به اونها با  ینم یحت! ستمین يدر فکر مردم آزار. که به دخترها متلک بگم ستیدوست ندارم و رسم من ن

 یلیکنم ضعف دارم خ یاعتراف م... رو بهت بگم یقتیحق کیفقط  یچون خواهرم هست. چشم بد تماشا بکنم
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 ینم یحرف دلم و فاش نکردم ول چکسیتا حاال به ه. کنم یم دایپ دوستخوشم اومد اونو  یکیاز  یزود وقت

 یگن عجب شانس یم. احساس حقارت کرده يدونم پر یمن خودم خوب م. حرف دلم و زدم يدونم چرا به پر

 .امد شیدر اصل دوست نداشتم پ... دارن که من عاشق شون شدم 

 : ترایم

 !؟یساده هست نقدریچرا ا یتو که بزرگ شده تهران هست ـ

 : و گفت دیخند هروزب

دم وگرنه  یطور نشان م نیا... دمینشون م یالیخ یمنظورت هست؟ من ب نهیتو چه زم دونمینم...  ستمیساده ن ـ

تو ... من مثل شما بزرگ نشدم... شناسم یمردم و مثل کف دستم م نیمن ا! ... عالمم شتریاز هر کس ب

من از همه مردم ... گم یمبهت  یچون تو خواهرم هست. زنم یحرف م ییمن چقدر با خودم تنها یدونینم

در اصل  دیشا... نمیب یم يمن چقدر از اونها بد یدون یتو نم... کنم یخودم از همه گله م شیناراحت هستم پ

 ! خوده بد من باشم؟

 :و گفت ختیاشک ر ترایم

 تو رو داره؟ تیهم وضع امکیبرادرم س ـ

 :بهروز

من برعکس همه، در اصل . هست يشهر هیاو حتما صاحب  ایبر سر داره و  یسقف کی فکر نکنم احتماال او ـ

از اون ... دلم دنبال مادرمم هست شهیانگار هم. نکردم دایجا پ چیبه ه یدلبستگ یاز همون بچگ. ستمین یتهران

 زیتا سال بعد من همه چ ییموقع جدا زبگم ا يجور نیا... دونم  یم ینیقیو  لشیدل یندارم ول يخاطره ا چیه

تونستم  یهمه دوست داشتم و نم نیسال بد مادرم را ا کی یوقت رمیگ یم جهینت نیتو خاطرم بود بخاطر هم

مادرم را  نکهیا یول. سالها گذشت و همه خاطره ها کامل فراموش شدند. دوست داشتن مادرم و فراموش بکنم

 .ده که باز دنبال مادرم بگردم یم يچراغ نور به من انرژ نیدر من فراموش نشد و فقط ا یاگاه نیدوست دارم ا

 :ترایم

اقاهه دوستت هست، نه؟ تو در  نیا... اقا بود  نیتو مدارك ات چند تا برگه و شناسنامه از ا ه؟یک یبهمن شمال ـ

 !و بگو؟ قتیتونه برادرم باشه؟ حق یاو م... مگه نه؟ یکن یم قیاو تحق يبرا ياصل دار

 :دیزد و پرس يتعجب کرد و با نگاه به او لبخند ترایاسم بهمن از زبان م دنیبا شن بهروز

 صمد بهت گفت؟ ـ
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 :نشان دادن خانه زد و گفت يبا سرش، به جلو، برا یبر گرداند و نوک ییالینگاهش را به سمت خانه و ترایم

 یمدرک چیبدون ه میتونست یما که نم! بر داشتن فتویک... اومدن تو دنیپر وارینه، دخترها کنجکاو شدن، از د ـ

 !میازت دفاع بکن يکالنتر ياز تو، تو

 :بهروز

 !دست نخورده سرجاشه فمیک ـ

 :ترایم

که بچه ها گفته  یفقط همون دو مدرک... من نگاه نکردم ... گذاشت شیاول يخودش اومد جا يخوب اره، پر ـ

 !نیهم... بودن، اونو به سروان نشون دادم 

 :روزبه

 .کردن ندارم یمخف يبرا يزیمن چ ست،یمهم ن ـ

 :ترایم

بهمن، برادرم ! ؟يد یکه تو نشون م یکنم با لجاجت یمن فکر م ؟یچرا شمال!... ه؟یک یپس بگو بهمن شمال ـ

 !؟یکن یعمدا از ما قائم م يرو دار يزیچ هی!... باشه؟

 : تکان داد و جواب داد نیبه طرف يبا لبخند بر چهره سر بهروز

 !تو زلزله کشته شدن چاره،یخانواده اون ب!... نه بابا ـ

 :ترایم

 و بگو؟ قتیحق ـ

 : با خنده گفت بهروز

 !بفروش یتو باز منو رنگ کن و هر جور دوس داشت! منم یشمال! بهمن، منم ـ

 :ترایم

 توئه؟ شیپس چرا مدرك دوستت پ ـ

 :بهروز

اسم من بهمن بود،  یتا نوزده سالگ.. ستیبهروز در اصل اسم من ن. میض کردمن و دوستم، اسم مون و عو ـ

 !دم یم حیو توض زیسر فرصت همه چ گهیوقت د هی... مدارکاش همراهم هست  ن،یبخاطر هم

 :ترایم
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 !فهمم؟ االن بگو ینم... چطور؟ ـ

 :بهروز

پدر و مادر و همه کس اش و از دست . گمشده نبود. رودبار بود ایدوستم بچه رشت ... نداره یبه حال شما فرق ـ

 ... پرورشگاه دادن لیاونو تحو لهاشیبعد از زلزله، فام... داد

 :ترایم

 ! باشه امکیتونه س یلحظه فکر کردم دوستت م هی ـ

 :با وجود غم، خندان گفت بهروز

تونم از  یمن نم ه؟یخانم چه جور خانم يپر... دوستت بگو نیتو از ا!... ستیباش، بهمن برادرت ن خوشحال

 .سخت شد یلیبرام خ... دل بکنم نجایا

 :ترایم

فکر خانواده اش و ... نیدوستم اشرف و بب نیمثال نگاه کن هم! چیه يپر! کن دایتو اول پدر و مادرت و پ ـ

اگه ... ییگدا هیمردم  يو قبول بکن تو در چشمها قتیحق... یخواب یم نیزم يرو يتو بغل دستشون دار... بکن

 ستیات از هر نظر خوب ن تیتو موقع الفع... رکم ناراحت نشو يحرفها نیپس از ا يقبول دار يمنو به خواهر

...  يدیخودم و د... کنن یو باهت بد برخورد م شنیاونها شوکه م... يدختر بر هیحال و وضع دنبال  نیبا ا یوقت

بار به تو شما  هی یمن در عوض حت! يتو تمام وقت با من محترما حرف زد... يدر مورد برادرم خبر بد يتو اومد

 یادم خاک هیتو برام ... نیا یعنی... گن یکه م یخاک... کردم  يمن رو ظاهرت ارزش گذار نچو... چرا؟... نگفتم

! منظورهپات  ریخاك ز! آد یاز کجا م شیاصطالح در اصل معن نیا شمیخودم االن دارم متوجه م...  يبود

 ! يهم همان اندازه حوصله دار یشخص خاک يبرا... یپات ارزش قائل ریخاك ز يهمونقدر برا

 :بهروز

 یعروس يتونم خواننده جشن ها یم گه،یصمد م... من صدام خوبه. نبودم میدر فکر زندگ يمن تا حاال جد ـ

 .زدم یوگرنه حتما باهش حرف نم! جراتم از اونجا گرفتم! گفت درامدش خوبه... بشم

 :ترایم

 یحاال مگه تا چه حد خوب م!... میدار ادیتازه، خواننده ز ؟یانوقت چ ،یبخون ینتونست یفردا گلوت گرفت، وقت ـ

 ؟یبخون یتون

 :بهروز
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 !کنن یم فیتعر گرانید دونمینم ـ

 :ترایم

 .ت دارم بشنومبخون دوس یکی ـ

سر برگرداند و  ییالیرفت و با نگاه به خانه و یجواب موافق بودن بهروز را بشنود به سمت پشت نکهیبدون ا ترایم

 . خودش صدا زد شیبهروز و اشرف را پ

 :به بهروز گفت ترایهم امد و م اشرف

از  يفقط بدان پر! گم یمن بعدا نظرش و راجع به تو م! آواز قشنگ بخون هی. کرد فیاز صدات ک يپر دیشا ـ

 !کشور بود یخواننده عال هی؟ او االن !داشتن یاگه زنان اجازه م شه،یسرش م ادیآواز خوندن ز

 : بهروز

 تیاوستا شکا شیها از من پ هیهم فردا همسا دیشا... ده یموقع شب باباش بشنوه به من فحش م نیاالن ا ـ

 .شم یم کاریو هم احتماال ب گرن،یخونه رو از دستم م نیا... ردن؟ ک

 : ترایم

باشم اگر پول سه روزت و  يچه خواهر! سه روز با من نیپول ا ؟یسه روز کار بکن یخواه ینترس مگه نم ـ

 نیر همدوست دارم د یبخون یتون یجدا اگه در حد جشنها م... با من يپدر و مادر پر. تو بخون با من. بهت ندم

 ! صدات و بشنوم هیثان

 :بهروز

 . به خاطرِ من، تو و اشرف خانم رو ناراحت بکنن... فحش بدن رونیب انیترسم ب یم. خودم و بهانه گرفتم ـ

 :ترایم

 بهت باز فحش بده؟ ادیب یترس یم ه؟یبه خاطر پر ای ؟یترس یجدا بخاطر ما م ـ

 :بهروز

 !هم هست گهیمسئله د هی!... نه به خاطر شماست ـ

 :ترایم

اعتماد به نفس داشته  یستیتو با! مکث بکنه ستیخونه نبا یکه تو جشنها م یادم... نه؟ ره،یما ابروت م شیپ ـ

 !يزیچ هی میبرات ندار یو ما ارزش یمن بخون يبرا يخوا یاگه نم!... و انجا برات معنا نداره نجایو ا یباش

 :بهروز
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 !یگ یهر جور تو م! چشم ـ

 :ترایم

 اوشیمامان و س! انها االن تو خونه مهمان دارن... بگن يزیتونن چ یخانواده نه به من و نه به تو م نینترس ا ـ

و دختر  يپر! فکر نکنم اصال اونها بشنون، اونها سمت جلو نشستن؟... بخون یکی!... خونه نیا يتو! نجانیا

 ...شنونیفقط اونها م... ور هستن نیخاله اش دم پنجره ا

 :بهروز

 آد؟ یخوشتون م يدونم از چه نوع آواز یبخونم؟ من که نم یچ ـ

 :تکان خورد و گفت یکم اشرف

 ؟یما رو بلد باش یاگه ترانه در خواست! مید یم شنهادیرو ما خودمون پ یکیتو شروع کن اگر خوب نبود،  ـ

 .داد هیتک واریو به د ستادیانها ا ينشستند و بهروز روبرو واریکنج د يو اشرف رو ترایم

 : ترایم

 ! با احساس بخون! نیبش وارید يراحت رو ریبگ ـ

سکوت کرد  يلحظه ا... بخواند  ستادهیا دیکه قرار بود حمام بشود نشست و بعد بهتر د یوسط وارید يرو بهروز

 :و سپس شروع کرد

 دارم يدارم امشب در دل نور يدر سر شور امشب

 باشد با ستارگانم  يامشب در اوج اسمانم راز باز

 دورم ییعالم گو نیسر شوق و شورم از ا کی امشب

 خوانم در بر حور و ملک یکه رسم به فلک سرود هست رمیپر گ يشاد از

 ساغر شکنم زمیاسمان ها غوغا فکنم سبو بر در

 دورم یعالم گوئ نیسر شوق و شورم از ا کی امشب

 میوج يمه خود اثر يوز رو میگو یسخن نیماه و پرو با

 شبها نیز ابمیشبها جان  نیز ابمی جان

 خبرم ز شعف دارم یو زهره را به طرب ارم از خود ب ماه

 بر لب ها يبر لب ها نغمه ا يا نغمه

 دورم ییعالم گو نیسر شوق و شورم از ا کی امشب
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 دارم  يدارم امشب در دل نور يدر سر شور امشب

 باشد با ستارگانم  يامشب در اوج اسمانم راز باز

 دورم  ییعالم گو نیسر شوق و شورم از ا کی امشب

 دورم ییعالم گو نیسرشوق و شورم از ا کی امشب

 سر شوق و شورم کی امشب

را روشن بکنند،  رونیبرق ب نکهیانها بدون ا. تراس امدند يو دختر خاله اش رو يآغاز ترانه، اول از همه پر در

 دهیآواز را شن يصدا منیبخاطر باز بودن پنجره ها، مادران هم از اتاق نش. ستادندیابه گوش  یکیدر تار انهیمخف

بر  شانیاز جاها یبه نوبت پشت سر زنان همگ ممردان ه. تراس شتافتند يبودند، انها هم با عجله به سو

به در تراس  دهیداخل اتاق چسب اوشیو س يپدر و برادر و شوهر خاله پر. شدند کیخاستند و به سمت تراس نزد

 .همه نبود يتراس جا برا يرو. ستادندیا

 :دیاز درون اتاق از زنش پرس يپر پدر

 چه خبره؟  رونیب ـ

 :به دروغ گفت یبه داخل اتاق رفت و با وجود آگاه يپر مادر

 !گوش بده. خونهیداره قشنگ م یکی. ساختمون باشن نیا يفکر کنم کارگرها ـ

زنانه دست تکان  تیجمع يو سر به طرف تراس خم کرد و برا دیتراس را شن يرو ت،یجمع يهمهمه صدا ترایم

را  يگریبهروز دست زدند و از او ترانه د نِیتحس يبرا هیو دختر همسا ترایبعد از تمام شدن آواز، م. داد

 :درخواست و خواهش کردند و بهروز در جواب گفت

راحت باشم وگرنه  یستیمن خودم با. خونمیبراتون م نیهر چقدر دوست داشت گهیوقته حتما سر فرصت د رید ـ

اخرش ... انیم زنهیزنگ م یکیتازه از من امضا گرفتن ... چهیپ یصدا همه جا م... االن شبه... بخونم تونمینم

 !رهباهم فرق ندا ادیو داخل ز رونیخودم که ب يبرا! نیشیشما ناراحت م

 ترایرفتند م نییسه نفره به سمت پله ها پا یوجود خدا حافظکردند و بعد با  قیو اشرف حرف او را تصد ترایم

 :گفت

... بود مطمئنم او هم از صدات خوشش اومده نییمادرم االن پا. دوست دارم چند تا ترانه بشنوم گهیوقته د هی ـ

م پس چند تا ترانه مخصوص مادر!... یخونه ما براش بخون ییایشب ازت دعوت بکنم ب هیفکر کنم از من بخواد 

 !نره بعنوان دوست احمد ادتی... یدون یم یخودت هم درد او را بهتر از هر کس. اماده کن
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 :بهروز

 موقع شب برادرت اجازه داد؟ نیا یراست! چشم ـ

 :گفت ترایم

زنها خبر . شتیپ میاومد یاالن هم من با دوستم دزدک ؟یتو خبر نداشت يپر شیامده بودم پ نجایا روزید من

 .میهست گهیکنه ما تو اتاق د یفکر م اوشیس... دارن

 :بهروز

 شناسم؟ یرا نم يمن اصال احمد دهیمادرت نفهم ـ

 :ترایم

... یبگه تو دوستش هست دیو بهش نگفتم من با احمد حرف زدم و گفتم اگر مادرم از او پرس قتینه هنوز حق ـ

کنه  یمرتب از خونه فرار م... رهدا ادیز يریداره و با پدرش درگ ينامادر هیدوست احمد هم مثل خودت هست 

 !کنه یقهر م یعنی

 :بهروز

 دونه؟ یم یدر مورد من چ يپر ـ

 :گفت ترایم

 ...و االن بدونه زیکنم همه چ یفکر م ـ

 :بهروز

 .ستیمهم ن ـ

 :ترایم

 ارم؟یب... یبرات بالش... ؟يدار اجیاحت يزیاالن به چ ـ

 :بهروز

 .ستیبالش مشکل ن هیندارم وگرنه ته يکم و کسر يجور نیکنم غصه منو نخور من ا یخواهش م ـ

 :ترایم

 ؟یخواب یبدون بالش م ـ

 :بهروز
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اگر بخواهم بالش هم مرتب . بالش شهیکارتون م يذارم رو یسازم و سر پتو را م یمتکا م کینه با کارتون  ـ

خواد و من  یاضافه م يزیچ هیمرتب دلم ! شهیحمل و نقلش مشکل م! شهیم ادیبا خودم حمل بکنم حجمش ز

 .من هر روز و هر شب تو حرکتم. شمیادم اضافه خواه م هی

 :ترایم

 ؟ير یکه از شهر ما م یدون یم یعنی يدیبرنامه چ ـ

 :بهروز

 .رم یشنبه م... وفتهین یاگر اتفاق خاص ـ

 :ترایم

 ؟یکن یم یموقع رفتن از ما خداحافظ ـ

 :بهروز

عمر ناراحت  کیو  یشام نداده باش ایبرم و به من ناهار  ترسمیدوست دارم اگر مزاحم نشم؟ م یلیاره خودم خ ـ

 .مجبورم به زور خودم و دعوت بکنم نیبخاطر هم! یبمون

 :ترایم

 نکارهایعمدا ا... یکن یمثل بچه ها رفتار م ؟يشکوند یکردم دلم و حساب هیمن تا صبح گر...  یباور نکن دیشا ـ

 !یسوزن یم ياورد ریرو که گ یدل اون...  یکن یرو م

 :بهروز

 دادمیو من هم ارامش نداشتم و احتمال م ادیمعلوم بود داداشت قرار بود ب... حساس هستم  یلیببخش من خ ـ

تو برام ارزش داشت قلب من هم  يخوام بگم رفتنم چند تا علت داشت خوب حرفها یم. رونیاو منو بندازه ب

 . شکست

 :ترایم

 ؟یفراموشم بکن یتون یچطور م! ياندازه ارزش دار نیم برام همهمه ارزش دارم تو ه نیاگه من برات ا ـ

 :و گفت دیخند بهروز

 یموقع رفتن شماره خونه را بده من بهتون زنگ م! مهینکرده بودم تجربه اول دایمثل تو پ يخواهر هیتا حاال  ـ

 دونم؟یاز بابات نم چیمن ه یراست... زنم

 :ترایم
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 نیا تونمینم یول... دوسش دارم یلیخ... ذره شده هیبابام  يدلم برا... داستانش درازه!... بد کرد یلیبابام با ما خ ـ

 !و بهش بگم

 يتند برداشت و قبل از اشرف جلو افتاد و در را باز کرد و دم دروازه، تو یباز کردن دروازه، چند قدم يبرا بهروز

 ...کردند یکوچه، انها از هم خدا حافظ

 :بعد از چند متر رفتن تنها به طرف بهروز بر گشت و گفت ترایم. کرد یو رفتن دو دختر را تماشا م ستادیا بهروز

 !فکر کنم من مجبورت کردم؟ یبخون یبود دوست نداشت زتیچ هیامشب  ـ

 :بهروز

 اومد؟ یاگه از صدام خوشتون م! براتون بخونم دیخواست تا صبح هر چقدر که خواست یعکس دلم م بر

 :ترایم

... یبخون یخواهیداره که نم گهید لیدل هی یبود گفت زتیچ هی یول... یخون یقشنگ م یلیاومد خ وشمونخ

 !و من متوجه شدم نیا! يبود لیم یاومده بود؟ ب ادتی يزیچ امکیداداشم س ایراستش بگو در مورد دوستت 

 :و گفت دیخند بهروز

عده  هی... ساعت چنده نیاالن بب... نداشت زهایچ نیبه ا یربط!... داشت گهید لیدل هیخونم،  یگفتم نم! نه ـ

کشه به من  یداد م یکیخوام  یمعذرت م... شهیم داریاز خواب ب یکی! چهیپ یصدا تو شب همه جا م! دنیخواب

بابا اصال در مورد صدام منظورش  نیادونم  یخوب من م... کنم یموقع شب مثل خر عر عر م نیا هیگه چ یم

تون  شیتونست پ یابروم م دیمنو نپسند يطرف صدا دیکن یفکر م گرونیو د يپر ایاشرف و  ایتو  ینبود ول

 دیشا... دیش یکشم و حتما شماها هم به خاطر من ناراحت م یهم خودم خجالت م... من بره  يابرو یبره وقت

 ...یمعترض دعوا بکن يدفاع از من به اون صدا در تیبخاطر حس خواهر يتو بر گرد یحت

 :بهروز گفت ياعتنا به ادعا یو ب دیخند یزورک ترایم

 .داد یدر اصل فحش به همه مون م... فکر نکردم نجاشیمن به ا يحق دار ـ

 :بهروز

 ...چند بار اتفاق افتاد زهایچ نیمن ا يبرا ـ

 :ترایم

 !بگو تعارف نکن س؟یاگه جات راحت ن ـ
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! یهمه با هوش و زرنگ نیخواهرجان تو که ا... گفت یشد و در ذهن به خود م نیغمگ ترایحرف م نیاز ا بهروز

 یراحتتر م یلیبالش بذاره و بخوابه؟ خ يادم سر رو یوقت ایتشک  يکه ادم رو یفهم یو نم نیجدا ا یعنی

 یمن که نه نم اریخواست برام ب لتخوب برو هر چه د یپرس یهمه م نیخواد چرا ا یاگه جدا دلت م!... خوابه

سربار  يبرا ،یواقع يایدر دن ستیبا یفرصت اش کم بود و م یحرف در ذهن داشت ول ایدن کیبهروز ... میگو

 :گفت نانیداد و با اطم یم ترایبه م یجواب هینشدن 

جا  هیاگه ... من تموم شده یفکر کنم دوران بدبخت... هوا که گرمه... خونه منه  ابونیخ!... تو ناراحت من نباش ـ

احساس  هیشهر  نینسبت به ا ییجورها هی! بمونم؟ نجایفکر کنم ا... کنم یم هیبشم حتما خونه کرا یموندن

 !دارم گهید

با او  ییبد کرد انگار بهروز قصد دارد از آشنا يبرداشت ها ومدیخوشش ن چیبهروز ه ينوع حرف ها نیاز ا ترایم

گفت از  ریدست باال برد و شب به خ. بدهد انیخودش پا تیمیمجددا به صم دیبهتر د. و خانواده اش سود ببرد

 .کرد یافظاشرف هم به طرف بهروز مجددا دست باال برد و خداح. او رفت شیپ

 .از دروازه دوخته بود رونیبهروز مرتب چشمانش به ب. شروع شد دیکار با روز جد. صبح شد شب

 یجائ کی اط،یخاطر او صبحانه را در حبرود از صمد خواست ب یبه نانوائ نکهیبهروز قبل از ا دیصبحانه رس وقت

 نیبرود و برگردد چند یصمد با نظر او موافقت کرد و تا بهروز به نانوائ. داشته باشند بخورند ابانیبه خ دیکه د

درست کرد و  گاهیدر وسط دو جا يمتر یسانت یز سیم کینشستن بر پا کرد  يو دو جا برا دیهم چ يآجر را رو

در حال صبحانه خوردن بودند،  اطیح يبرگشت و ان دو تو یبهروز از نانوائ. دیان چ يسفره صبحانه اش را رو

 : دینگاه کرد و کنجکاوانه و خوشحال پرس 3بهروز به ام پ . اورد رونیب 3ام پ  فشیصمد از ک

 مال خودته؟ ـ

 :کرد و انرا به بهروز داد و گفت 3نگاه به ام پ  صمد

تا . دارم دهیا کیفکر کردم و  یکل شبید. تو آوردم يبرا. کنه یسالمه، کار م یول ه،یمیقد یلیخ. ستینو ن ـ

برات  گهیچند تا اهنگ د یمعارف نیپسره مت نیتو خونه از ا... يندار ویو راد ونیزیتلو یباشه گفت شتیجمعه پ

 .یوفتیمن ب ادیبه  يهر وقت گوش داد ستیدبستان اریدونه هم  هی. ضبط کردم

 :بهروز

 الزم داشتم؟ یلیرد نکنه جدا خدستت د ـ

 :دیپرس يبا کنجکاو دیدور حلق او را د يکبود نیح نیبهروز شد و در ا یخوشحال يبا دقت، غرق تماشا صمد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

 خواست تو رو خفه بکنه؟ یکیانگار  ه؟یزخمِ دور گردنت از چ نیا... ؟يچه کرد روزیبهروز، د ـ

خود تا ان  یحت. ممکن بود ریزخم دور گردن غ دنید نهیتالش کرد به دور گردنش نگاه بکند بدون آ بهروز

 :و گفت دیبه دور گردن کش یلحظه متوجه نشده بود و در جواب دست

 االن گوش بدم؟ تونمیم... کنمیم فیبعدا تعر ستیمهم ن ـ

 :گفت صمد

 میر یم يدینگاه کن هر کدوم و که پسند کیخودت از نزد میبزن يسر هیبه تاالرها  میبر میتون یامشب م ـ

 . میزن یحرف م

 :بهروز

 تو جشنها بخونم؟... شهر بمونم نیتو ا... خوادیدلت م ـ

 : صمد

 شهیراحت م المیخ یبمون نجایاگه ا. دوست دارم خودم شاهد باشم! کنن یم دایهمه تو رو دوست پ دونمیمن م ـ

  ؟يریگ یچقدر پول و انعام م یدون یم! یستیوقتت را عالف ن گهیتو د

 :بهروز

االن هم ... شه یجا پام بند نم هیکشم، چون  یم یچهار ماهه دارم هزار سخت نیا ستمیاقا صمد من عالف ن ـ

من اصال مهم  يپول و درامد و شهرت برا. بکنم دایمن مجبورم خانواده ام و پ. تونم ماندگار بشم ینم نجایا

 . ستین

 :صمد

تو هر . ادیم شیپ! گهید یکینشد،  نیا! سیدست خودت ن... یشیخوشگل م يعاشق دخترها... يبزرگ شد ـ

و باز به راهت  يریپولت و بگ یدو شب تو جشن بخون یتون یم یاگه خوندن خوب وارد باش يهم که بر يشهر

 !... یسخت بکن يکارها یکه بخواه نهیبهتر از ا! یادامه بده

 :فتکمربند به پشت بهروز بست و در ادامه گ يدستگاه را رو صمد

فراموش  چوقتیمنو ه دیشا! یوفتیمن ب ادهی ندهیدر ا ،یو گوش بکن نیگفتم ا... هیدبستان اریسه تا اولش  ـ

و  نیمن ا یو هم فراموش نکن چه روز خوب نیا دمیخاطر مناسب د نیبود به ا ریت جدهیه روزهمید. ينکرد

پس ... يحاال که قصد رفتن دار... دم مال خودت باشه یم هیدستگاه رو اصال بهت هد نیا. برات دانلود کردم

 !مال خودت
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 :و گفت دیبار بوس نیصورت صمد را چند بهروز

 .تونم رد بکنم یرو نم یقشنگ نیبه ا هیهد دمیجون م یدون یم ـ

 :صمد

 اد؟یصدا خوشت م تیفیاز ک نمیبب. رو بذار یاول گوش ـ

گوشهاش گذاشت و صمد دگمه را زد و بهروز فقط به تُن صدا گوش داد و منتظر ترانه دوم  يرا رو یگوش بهروز

 :را برداشت و گفت یبود و به صمد نگاه کرد و گوش یدبستان اریبود باز 

 !شه؟یتکرار م... هیدبستان اریهم  یشد دوم یچ ـ

 :صمد

 هی! وفتدیمن ب ادیگوش کن، به  شهیهم... کنه یاجراش فرق م یول... هیدبستان اری یاول ياره، گفتم سه تا ـ

برادر خودت  یتون یمنو م... یبکن دایات رو پ یتا برادر اصل... ام یاگر چه بدل ياومد ،يشهر دار نیبرادر تو ا

 ؟یرو برادر خودت قبول بکن یبنگ و منگ ادراگه بر! نبود يخودیزحمتت ب! يهمه خون دل خورد نیا! یبدون

 یول... برو... يباز دنبال اونها بر يد یم حیتو ترج... شم یوقت برادر و خانواده ات نم چیهدونم من برات  یم

 ! ...داشتم یبرادر کوچک مثل تو م هیداشتم  یمن دوست م... و بدون نیا

بهروز با حالت  دندیرا بوس گریچشمان بهروز اشک شوق جمع شد و مجددا صمد را در بغل گرفت و همد در

 :گفت انیگر

 .نوکرت هستم یلیخ ـ

 :صمد

 برات چه اتفاق افتاد؟  روزید ینگفت ـ

 :مجددا نشست و گفت بهروز

... ستیدستم ن خیبود؟ من تار ریت جدهیزدند پس بگو به خاطر ه یهمه جا گشت م ابانهایتو خ سهایپل روزید ـ

 .زندان بودم یسه و چهار ساعت

 :صمد

 ؟يکرد کاریچ ـ

 :بهروز
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دخترها خودشون اومدن . آش نخورده دهنم سوخت... شد ریاس یبخاطر چشم چران... صاحب من  یدلِ ب نیا ـ

 ...آزادم کردند. کمکم کرد

 :صمد

 کلفته؟ تیپس پارت ـ

 :بهروز

من در . تا پارك رفتند افهیانها با اون ق. بود دهیآزاد پوش يپر. من پشت سر دخترها راه افتادم یغروب روز،ید ـ

دختر همراه، منو به  هیاومدند  سهایپارك پل يتو. اونها بشم گاردیخواستم در برابر جوانان متلک گو باد یاصل م

من تو اون لحظه ... به من گفتند اراذلم سهایپل... مور داشت ينشون داد و گفت من چادر و از سر پر سهایپل

 .شد يریدرگ هاسیمن و پل ونیبعدش م... نکردم ینگم خالف يمجبور بودم به خاطر پر

 :صمد

رو به  جهیبعدا نت... کن نیخورده تمر هی... گوش بده کیموز نیاالن، تو به ا. میزنیمورد حرف م نیبعدا در ا ـ

 .رمیگ یزنم چند تا ادرس م یمن به دوستهام زنگ م... من بگو

رانه انتظار رد صب یتمام مدت ب. باز شده بود شتریب شیاشتها کیگذشت بهروز با گوش دادن موز یساعت دو

 :دیدلنگران از صمد پرس دید یرا داشت چون چشمش او را نم يشدن پر

 هم داره؟ گهید ینانوائ هایکینزد نجایا ـ

 :صمد

 .بسته راتیهم فعال بخاطر تعم یکیجلوتر هست  یتو کوچه انها کم. هست یاره کال سه تا نانوائ ـ

 :بهروز

 رفته؟ یکه او امروز از اون طرف نهیتو نظرت ا ـ

 :صمد

 ایفکر کنم مادرش ... همه ادم تو خونه هستند  نیا. بره رونیخانم ب ينون اصال پر دنیخر يفکر نکنم برا ـ

 ...رن یبرادر کوچکش م

که صمد  یداخل طبقات شد و جائ عیسر يپر دنیبهروز با د. دروازه گذشت ياز جلو يپر ازدهیساعت  حدودا

 :کرد و گفت دایبود، او را پ

 برم؟ رونیتونم چند دقه ب یرد شد م ياقا صمد پر ـ
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 :بجنب به پشت بهروز زد و گفت يبا دست به معنا صمد

 !اصرار نکن ادیز! مودبانه چهار تا کلمه حرف بزن، زود برگرد... يهمه ساعت منتظر شد نینداره ا دنیپرس ـ

زده به عقب  جانیشتابان بدو بدو ه. کوچه، اول به رفت و اومد مردم نگاه کرد يتو. دیدو ابانیبه طرف خ بهروز

 :و گفت ستادیحرکت در جا ا یسرعتش را کم کرد و کامال ب دیرس يپر يتا پنج متر یوقت. کرد یو جلو نگاه م

 ...يپر ـ

کند دست  یبه او تماشا مبهروز فقط  دید یاو را داشت و بر گشت و فقط به او نگاه کرد و وقت دنیانتظار د يپر

 :دیداد پرس چیپ یراستش را کم

 ...؟یستیباز چته؟ ول کن ن... ه؟یچ ـ

 :به طرف او دراز کرد و گفت ستیدست ا يجلو رفت پر یکم بهروز

 !برگرد سرکارت... مزاحم نشو. نشو کینزد ـ

 :بهروز

 .کم باهت حرف بزنم هیخواهم فقط  یم!... قصد مزاحمت ندارم ـ

 :يپر

 !ستمیچند بار بهت بگم من عالقمند ن. دوس ندارم مخاطب تو بشم ـ

 ...با فاصله پشت سر او راه افتاد واشیرا روشن کرد و  کیرفت و بهروز موز یقدم برداشت و م يپر

 :بر گشت و گفت يپر

 ؟ییایکجا م ـ

 :بهروز

 !دمیفهم! یهست بهیغر هیتو برام ... ندارم يمن باتون کار ـ

خودش بلند شروع به خواندن  يبرا چکسیتوجه به ه یرفت و ب یپشت سرش م يپنج متر با فاصله بهروز

 .کرد

 ماتمم نکن ریغمم اس يمنو که پاره ... غم نکن  ریمن منو اس دیام نیاخر يا

 عشق تو همون که آواره شده  يبها منم

 چاره شده یعمر ب ي یکس یب يشبها نیا تو

 با شبهام نداره یکه روزهام فرق ییایدن يتو
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 من غربت نگاهتو داره میاسمون دل

 م دهیسپ نیاخر ییتو میهست يارزو ییتو

 قرارم نیبشه اخر ریغروب دلگ نیا نذار

 رمیاز خودم رها کن بذار با تو پر بگ منو

 رمیتا دوباره جون بگ نمیچشماتو بب بذار

سکوت را شکوند و فاصله اش را کمتر و کمتر  نگانهیرفت و بعد غم يدر سکوت پشت سر پر یلحظات بهروز

 : کرد و گفت

رم من اگر االن اومدم و اجبار دارم که باهت حرف بزنم  یشهر م نیاز ا شهیهم يشنبه، صبح اول وقت برا ـ

 یائیاگر از بعد خودت ب... يد یوقتت را نم قهیرا داره چند دق یاحساس نیکه چن یتو به کس یدارم ول گهید لیدل

 ...کنمیمن با تو ازدواج نم یو خودت هم بکُش

 :زد و گفت يو بر گشت با تمسخر لبخند ستادیا شیسر جا يپر

 !االن چقدر ناراحت شدم؟ یدون یم ـ

 : بهروز

... دونم در دل تو بد و در دل من خوش گذشت یمدت کوتاه، م نیا... ما با هم زمانش کم بوده ییهرچند آشنا ـ

 هی... ؟يمن افتاد ادیبه  یو وقت یکن یهر روز گذر م ابونهایخ نیتو از ا یوقت! رم یمخوام بهت بگم من  یم

... ينکرد يبسازه سازگار ایرا که فقط دوست داشت رو چارهیب میتی هیاصال ناراحت نشو و نگو چرا دل  یوقت

... دونمیخودم م ییایدر يتو رو پر. در مورد تو خوب و خوش فکر خواهم کرد شهینباشم هم نجایا یمن وقت

 یکه هرگز دستم بهت نم یهست يدونستم ستاره ا یدر همان نگاه اول م شهیهم... یمن هست يستاره شبها

 یضبط م نگونهیتو حافظه ام ا امیها رو، همه اش و فقط تو رو نیا... یماه من وت! کهیمن تار و تار يایدن... رسه 

 کیتو؟  شیمن در پ دونم،یخوب م یلیهم خ یحت... دونم یماونو هم خوب  ؟یهست یتو ک نکهیا قتایحق... کنم

 کی يارمن خبر د يها یو سخت یاز زندگ نکهیدونم با وجود ا یم... اعتبارم یو ب بیشخص بدبخت و بد ترک

 یتونست یوگرنه نم! یجور خودت و ساخت نیتو ا! یحرام بکن یتون یمن به قول خودت نم يقطره اشک هم برا

تنها هستم و  یهستم وقت ییایمن ادم رو!... آب ببرد به من چه؟ يایدن یو بگ یمرفع باش یزندگ کیدنبال 

فقط و فقط داره در مورد من فکر  شستهتو اتاقش ن يگم پر یزنم و م یرفتم به خودم کلک م نجایاز ا یوقت
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 شهیچون من هم!... نکن یناراحت... يکرد یمن ناراحت يوجدانت برا شیپ یوقت هیاگه ...خوره یکنه و غم م یم

 !شمیمزاحم نم گهید... به سالمت ... و بهت بگم نیاومدم در اصل فقط ا... هستم  یاز هر کس راض شتریاز تو ب

 :را صاف کرد و با وقار گفت شیاب دهان را قورت داد و گلو يپر

که اون ستاره بخواد  یخبر از همه جا بخواه یو ب یبش یکی یوارد زندگ ییایاز نا کجاآباد فرود ب یتونیتو نم ـ

خودم ... که بخوام به تو بتابم ستمیمن ستاره تو ن!... ها حرف نزن یکیقدر هم از تار نیا... بهت نور بتابه ادیب

 ریبهتره، ز!... یآب و علف یخشک ب ارهیس هیتو برام ... ينور ندار چیمن ه شیتو پ... دنبال ستاره ام هستم

 !یدنبال ستاره خودت باش سقف اسمانت

 :بهروز

چشمانم رد  ياز جلو یاالن وقت... ینگاه کردم تا تو رد بش رونیدفعه به ب ونیلیم کیمن از صبح تا حاال  ـ

 یکی یوقت...  يبر یمنو م يدونستم ابرو یم ستیگرفت دست خودم ن شیتو رو تماشا کردم قلبم ات يشد

من بخاطر ... اومدم دنتید يبرا نیا جودباز با و یول... کنه مردن برام بهتره یم ریبره و منو تحق یمنو م يابرو

من که ... حداقل محترما برخورد کن!... نده... يد یتو جون نم. محبت هر انسان، حاضرم جون خودم و بدم کی

 !...ينه در حقم کردعادال ریدهنم و باز نکردم تو قضاوت غ نباریمن هنوز ا... نکردم و اصرار نداشتم یبا تو دشمن

 : يپر

نگاه به او  هیگم  یاومده بود اشرف و م شتیدختره پ هی شبید... واضح بهت گفتم روزیمن د... رو نکن نکاریا ـ

... ریاالن هم وقت خودت و منو نگ... ؟ياو بهت محبت کرد جون داد... در اصل او به حالت دل سوزاند... ينکرد

من سبز بشه  يجرات داره جلو نقدریا یکی یوقت... کنم یمت تو رو حس مجدا دارم احساس مزاح واشی واشی

 !تونم دلم براش بسوزه یپس من چطور م!... و بگه دوستم داره

 : بهروز

تونه  یادم م... تونه شاخه بپره ینم... کنه  یم ریگ ییدلش جا یوقت یهر ادم... اومد ترایبا م شبیاشرف د ـ

من که نگفتم اشرف و به ... رهیتو گ شیمن دلم پ... نبوده ریگ ییدلش پس جدا در جا یعنیانوقت ... شاخه بپره

... رمیگ یکه به من داشت کم م ییتمام زحمات و محبت و لطفها ایدارم و  یانسان خوب دوست نم کیاندازه 

انتظار  گرانیداز حد، از  شیمن ب... بود يمن خواهر برادر شیاشرف حسابش پ یول... دم  یاو جون م يمن برا

 ...با اجازه... برگردم سر کارم یستیمن با... امیبرخورد تو باعث بشه که من بهتر به خودم ب نیهم دیشا... دارم

 :يپر
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 یکیاگه  یول... من مجبورم... یستیهم ن ياخر... یستین یتو اول... و واضح همون بار اول بهت گفتم نیمن ا ـ

 ! مطمئن باش... ستیگونه ن نیحتما لحنم به ا... ستاره من باشه

 ...دست باال برد و شکست خورده به سر کار بر گشت بهروز

در آن لحظه . بود ستادهیو تنها دم دروازه بازِ ساختمان نوساز ا کهیمانده به ساعت دوازده ظهر،  یربع ساعت ترایم

با سوت زدن از سمت پشت خانه بهروز با فرغون در دست، . گذشت يا قهیدق. ستادیمنتظر ا. نبود اطیدر ح یکس

سوق  اطیاو را به داخل ح شیخود بفهمد، پاها نکهیاو سوخت، بدون ا يبهروز، دلش برا دنیبا د ترایم. امد یم

. از دور سالم کرد ترایم. خوشحال و خندان قدم به طرف بهروز برداشت ،يخواهرانه ا یبا دلتنگ ترایم. دادند

 .نشان داد یالخوشح دنشیاز او با د شتریبهروز ب

با دو دست، خاك و . او فرغون را به طرف ماسه ها رها کرد. آمد ترایشتابان به طرف م یبا فرغون خال بهروز

 . رفت ترایم يبشکه پر از آب شست و سپس به سو يرا تو شیکرد و بعد دستها زیرا تم شرتشیشلوار و ت یفیکث

ارنج او دست  يرو ترایم. کرد کینزد ترایارنج دستش را به طرف م. بود یقلبش، صورتش نوران یاز شاداب بهروز

 :دیاز او پرس یدو طرفه، بهروز با خوشحال یگذشت بعد از احوال پرس

 !رفت رونیب شیساعت پ هی... فکر نکنم خونه باشه يپر...  ؟يدوستهات اومد شیپ ـ

 :ترایم

صبر کن هنوز کو، !... االن تو خونه ما نشسته ختیر یب. !..نهیزشت بد جنس و بب بِیخواد اون بد ترک یم یک ـ

 !ومدین شیفرصت پ

 :شد در جواب گفت دیسف یصورت بهروز کم رنگ

ازت !... تو خونه به خاطر من باهش دعوا نکن یوقت هی!... خواهر بخاطر من بهش بد نگو... تو اومد؟  شیپ ـ

 !کنم یخواهش م

 :ترایم

 !حسابم و تو دستش بذارم یستیدفعه با نینه، ا ـ

 :بهروز

اش  هیبق! نداره یچیه! مادر نداشته باشه یادم وقت! نداره یچیه ایدن نیا يمثل من تو یادم هی... سیزور که ن ـ

با  یمن الک... رمیگ یم دیقبول دارم من از او ام... دمیگرم خواب يانگار جا يبخاطر پر ه،یاالن دو روز... حرفه
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اش  یو خوب يبا بد! برم یلذت م يمن از وجود پر. کردم تشیکارم اذ نیبا ا گهیاز طرف د. خودم خوش هستم

 !ام یمن راض

 يا قهیبعد از دق. دیخود متوجه بشود چانه اش لرز نکهیکه در سر داشت بدون ا ينا گفته ا يبا گفته ها بهروز

 :متواضعانه گفت دیشیاند یمکث در ادامه خالف انچه م

 یمسائل شخص ریهام، شماها را درگ یبخاطر خود خواه...  یستیبا یمن نم! حق با تو بود... من اجازه نداشتم ـ

! کردینم فیبرات تعر عیاومد سر ینم! بود؟ یناراحت نم ياگه پر!... کردم شونیهمه تون و پر... خودم بکنم 

 !؟ياومد نجایحتما به نفع من حرف زد که تو تا ا

 :و گفت دیپشت بهروز کش يرو یو دست دیخند ترایم

تو غصه اون بد جنس ! يسبز نجایاو ا يدونم از بو یم! گل است! هم خوشگل هست یلیخ ستین بیبد ترک ـ

 ...ناهارشو بخوره میخونه ما نشسته منتظر ماست برگرد ياالن اون شکمو تو! و نخور

 :اش نگاه کرد و گفت افهیبه ق بهروز

بهش گفتم ... میرو هم راحت بذار چارهینکن و اون ب تیمنو اذ...  تونمیوضع که نم نیخواهرجونم من با ا ـ

 دهیپوش کیش نمیب یاو رو م یتازه من دوس دارم از بعد وقت. شهیاوقاتش تلخ م...  شمیمزاحمش نم گهید

 !نقشه ها دارم... باشم

 :نگاه کرد و با لرزش صدا گفت لشیبه موبا ترایم

 ...ارم؟یو برات ب اوشیس راهنیمن شلوار و پ يخوا یم ـ

 :بهروز

برم  یستیاول با... ستیفقط شلوار مسئله ن... تو پارك پاره شد  شبید. شلوار به من داده بود هی روزیصمد د ـ

برام  ایدن هیو دلت با من بود، خودش  يهمه راه اومد نیا يتو محبت کرد. ممکنه رینشدم غ دیحموم تا سف

 .ارزش داره

بهروز . شد دهیدروازه شن رونیزنگ از ب يرا به گوش چسباند و صدا یفشار داد و گوش لشیدکمه موبا يرو ترایم

احمد را در گوشش  لیبوق موبا يصدا ترایبشنود م رونیزنگ را از ب يتوانست بهتر صدا یبا دو گوش شنوا م

 . و منتظر جواب او بود دیشنو یم

دو پا گذاشت و به طرف بهروز  انیدر دست داشت و او سبد را م يسبد کیازه سبز شد و درو يجلو یجوان

 . به عالمت سالم تکان داد يدست باال برد و سر
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تکان  يمجبور شد به طرف جوان دست باال ببرد و به مانند او سر. دیرا ند یبه پشت سرش نگاه کرد کس بهروز

 . بدهد

پا برگشت و به سمت دروازه نگاه کرد و احمد را  يبا عوض کردن جاها يدور مینگاه بهروز ن بیبه تعق ترایم

را به احمد نشان داد و با  زشیت يدندانها. شد یاز کار احمد عصبان. کرده است عیبود خودش را ضا دهیفهم. دید

 :اشاره دست بغض در گلو گفت

 ...ایب ـ

 .کند یرا اشاره م آیهاش ن ياو با ابرو به ترایبر عکس گفته اش م دینگاه کرد و د ترایبه م احمد

 ترایاو مجبورا در اطاعت از م. بود یهوش زیارام اما زرنگ و ت اریاو جوان بس. هم سن و سال بهروز بود احمد

 :گفت

 .و باز گذاشتم نمیماش يدرها!... امیم ـ

 . رفت نشیمجددا با سبد به طرف ماش احمد

 یول. صندوق عقب قائم بکند يو سبد غذا را تو. نشود یسر زده افتاب دیوبه احمد زنگ زده بود تا به او بگ ترایم

فکر کرده بود که  نیو همچن. پول بابت تماس را ندهد قدم به جلو گذاشته بود خودیب ترایم نکهیا ياحمد برا

 .ندامده دوست دارد او را با بهروز آشنا بک شیاز فرصت پ ترایم

کرده است و  يدانست باز چه خراب کار یم ترایم. بود و سکوت کرده بود دهیرا نفهم انیهنوز کامال جر بهروز

شده و چشمان قرمز و  دیبا رنگ سف. تواند شکسته شدن دلِ بهروز را مشاهده بکند یم نباریدانست چگونه ا ینم

 :عزا گرفته گفت

اگه گفتم ما . نهیگفتم ا یکه م ياحمد. نجایا ارمیناهار و برات ب دمیبهتر د يبه خاطر پر قتشیداداش من حق ـ

هم به من شک نکنه  د،یمادرم دفعه بعد پرس یبا تو اشنا بشه وقت ادیگفتم احمد ب. منظورم احمد بود م،یبرگرد

 !منو ببخش!... هم به تو

بود  دهیکه د ترایم... دیتوانست بگو ینم يزیو چشمانش قرمز شد و بغض گلوش و گرفت و چ دیبهروز لرز چانه

عکس را  جهیکرد نت یباز م شتریوز را رنجونده است در تالش جبران بود و هر چقدر دهانش را بچگونه دل بهر

 :در ادامه گفت ترایم... شد  یم نیاز قبل غمگ شتریداد و بهروز ب یم

بخاطر مصلحت هم بهت بزنم وگرنه  تونمیدروغ و نم نیا نمیب یم! یانتظار و داشت نیاز من ا دمیاالن که د ـ

من به . از تو حرف زد، دلم سوراخ سوراخ شد يپر یوقت قتشیحق. از تو دعوت نکردم شبیپس چرا د یپرس یم
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 يتو یتون یداداش بهروز تو م!... ببخشمنو . میکه تو دست احمد بود، ناهار برات اورد يسبد! خاطر اومدم نیا

اگه تو ... میهست گهید ایدن هی يوما ت! ما رو هم درك کن یول! ؟ینیو آروم بب زیو همه چ یباش گهید يایدن هی

در مورد تو فکر  یلیمن خ... بره یزمان م شتریکم ب هی... برامون باورش مشکله... یصد در صد صادق هم باش

خوام بگم  یم... ذاره ینم یکه به حال ما اصال فرق فیچه ح یول! ستیب! خوبه وصداقت ت قتشیحق. کنم یم

از ادمها هستند که  یلیخ... گه  یم اوشیبرادرم س... منو هم درك کن من اگه نود و نو درصد بهت اعتماد بکنم

و با او دارم  ارممن به او صد در صد اعتماد د... شیبا وجود بد اخالق يپر نیمثال هم میما بهشون اعتماد دار

خوب از کجا ... یبکش شیو دار و ندار ما رو به ات ییایب میباشدو روز خوب  نیاگه ما با تو ا... کنم  یم یزندگ

 ... کنه یم نییدر صد احتمال هست که داره رابطه مون رو تع کی نیپس ا... میبدون

 :زد و گفت رونیاز چشمان بهروز ب اشک

 یاالن دارم در اصل عشق م. بکنم یزندگ تونمینباشم؟ نم نیمن اصال اگه غمگ... خواهر تو غصه منو نخور ـ

 دایکه مادرم پ یتا موقع. نمیب یخودم و گم کرده م! ام کمه يزیچ هی يجور هی...  نمیاگه غم نب! کنم باور کن

 نیفکر کنم در ا! چکس و نداشته باشمیوضعم خوب باشه و ه یوگرنه وقت ارمیب یمرتب بد شانس دینشه؟ با

بودم تو رو  یعجول نم یکاشک. بود ینم يجور نیداشتم وضعم ا یمن اگه شانس م. بکنم یصورت خودکش

راستش اقا صمد در فکرم هست هر چه بهش ! دیدید هیبه خاطر من ته دیدیهمه زحمت کش نیا. االن رنجوندم

 . مهمانشم ناهارکنه صبحانه و  یگم باز مادرش غذا درست م یم

 :ترایم

 .خودم ثواب بکنم کبابت کردم يمن باهت بد رفتار کردم اومدم برا ـ

 :ادامه داد انیبا حالت گر بهروز

هستم تو مرتب از داداشت  هیغرب يبابا هیمن ! ستمیکه ن امکیس شتونیمن درپ. ندارم ادینه من انتظار ز ـ

من تا . باشم یاونقدر ادم با ارزش دیپس من هم نبا نهیمنو بب ومدهیبار ن هی یحت اوشیبرادرت س. یگ یم اوشیس

کنم، انگار من خودم بچه  یم دایاونها پ شیخودم و پ. که بچه شون گمشده دمیرس يبه هر خانواده ا یحاال وقت

. بد عادتم دادند! گرونهیرفتار د ينگاهام پر توقعه، از رو ایرفتارم و  ینیب یم یاگه گهگاه. گمشده اونها هستم

و  چکدومیعمر خواهر و برادر و پدر و مادر داشت من ه هیخوام گل تون بزنم او  یکنه من م یفکر م اوشیس

خواهم تا  یاالن نم! از دست ندادم؟ خودیتو پس به نظرت تمام عمرم و ب یعنیخواهر  اگهگم  یمن م. نداشتم

د شما هم از بع... گم یاصال بهتون هم نم... اگه بفهمم برادرتون هستم ... تون برم شیمطمئن نشدم از پ
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درست نگرفته  وابج یباشم ول امکیاگه من س... حق منه دنیفهم یول... تونم برادرتون بشم  یمن نم دیبخواه

بودم انوقت صد در صد خودم  امکیو بفهمم خودم س نجایا امیو بگردم و باز سر آخر ب رونیکل ا گهید يبرم جا

 یخودم و خالص بکنم کس ریت هیردم اگه با را تحمل ک یهمه سخت نیبخشم که چرا دقت نکردم و ا یو نم

خودم ... بگم یچ... کنم  یها نگاه م خیمن به تار!... کم درك کن هیتو هم منو .... تونه از من گله بکنه ینم

 .خسته شدم

 :با اشک گفت ترایم

هم  اوشیس. ستین امکیدر فکر س گهید یکس قتشیجز مامان و بابام حق. یدونیهست که تو نم يزهایچ هی ـ

ترا  یبه قولت که گفت. ادم تو رو نشناسه یوقت قتشیحق. یکمک بکن یذره نداره که تو بتون هی یحت يدیام چیه

 یاگه بچه خرد سال م. کنن ینم ضفر یتو رو کس گرانید یهم اشتباه نگفت ادیز! کننیادم ولگرد تصور م هی

خوب  افه،یو ق لیو سب شیر نیو با ا یهست مرد هیاالن که خودت  یول دیشد دل سوزاند و نترس یحتما م يبود

 يبرا یبکن فیاز گذشته ات تعر ینیاگه تو بش! کنن نه به گذشته ات ینگاه م تیادمها به حال و وضع فعل

 یدل نم گهید چکسیه یبهروز فعل يبرا. کننیم هیتو گر یبچگ يکنن برا یم هیسرگذشت تو همه گر

 . یات باش ندهیخودت به فکر ا یستیاز االن با. سوزونه

 :بهروز

 . دونم یم یگ یراس م ـ

 :ترایم

ضرر  تیسالمت يبرا! اصال نیگرما، کار سنگ نیا يتو!... شهیبد اصال نم هیبا تغذ یبدون یستیاول از همه با ـ

 ؟يخور یم یغذا چ! خطرناکه ،یداره، هم گرما گرفتگ

 :بهروز

در . کم سخته کیمن که عادت ندارم،  يبرا نجایکار ا. خورمیمن هم، همون و م خوره،یغذا هر چه اقا صمد م ـ

 يروز هی تونمیدونم م یخودم نم. شمیاالن هم سربار تو و اقا صمد دوستم م! اصل کار و شروع نکرده خسته ام

 .کنم ینم چکسیخودمو شرمنده ه گهیکنم د یم یفکر اساس هیاز بعد . جبران بکنم

 :ترایم

تو رو دوست دارم پس چرا  نکهیدفعه قبل با وجود ا یگ یاگه م. يزیعز اوشیمن تو اندازه س يبه خدا برا ـ

و بهانه کنم  گرونیو حق ندارم د تونمیکنم هر چند نم یفقط فکر م. دونمیبرخورد کردم؟ نم يباهات اونجور
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ادم  یکردم وقت یاشتباه رو م نیبود ا یم مبودم اگه اشتباه ه یوگرنه اگه خودم م! داره ریاونها تاث يحرفها یول

 ...کنه یتو رو بشناسه اعتماد م

سالم و  ترایبا م يگریبعد از د یکیامدند،  نییاز طبقه چهارم پا یهمه کارگران ساختمان. دوازده شد ساعت،

سر شلنگ اب را از دست بهروز گرفت و بهروز دست و  ترایم. رفتند شانیکردند و زود از انجا به خانه ها کیعل

احمد را  ترایم نکهیقبل از ا. رفتند حمدا شیسپس ان دو به سمت کوچه پ. شست زیا با اب تمصورتش را مجدد

چشمان  يکوچه روبرو يتو ترایم. به عرض او برساند یرا خصوص یبه بهروز آشنا بکند، دوست داشت مطلب

 :و با لحن خواهرانه به بهروز گفت ستادیا ياحمد با فاصله ده متر

 یات خوب نباشه، خشک م هیاگر تغذ! کار سخت نیبا ا! گرم يهوا نیخطار بکنم، تو امن مجبورم باز بهت ا ـ

کردنت  ریقصد تحق! نهیا قتیحق! شه؟ یم ختریکه هست بد ر یاز اون یادم تو کار ساختمان یدون یم چیه! یش

. رنیم نیدار هستن از ب جونرنگ صورت که ! شنیصورت برامده م ياستخونها سوزهیبدن ادم م. و ندارم

که  يگریظاهر ادم، اگه مهم نباشه؟ به د... يات و از دست داد یروزه خوشگل هی نیهم. گرما نیمخصوصا تو ا

... کرده ریاو گ شیخاطر دلت پ نیفقط هم به ا... خوشگله یگ یم ينه؟ تو به پر!... خوشگلم! گُلم یگ ینم

 ! يخاطر خواه ش شد

 :لبخند زد و گفت بهروز

 ! وقت منتظر موندند یلیتون از خ هیهمسا... بدون یشوخ هیا ر يمنو و پر هیقض ـ

 :ترایم

 .مادرم حرفهام لو نره شیپ یوقت کی نیگفتم اشنا بش. رسوند نجایمنو تا ا دیاحمد اقا زحمت کش ـ

 :مجدا لبخند زد و گفت بهروز

  نم؟یمگه قراره مادرت و بب. ستمین شتریب نجایمن دو روز ا ـ

 :ترایم

. نداره يرادیاگه ا. میذاریفردا شب م يپس برا!... میکه قولش و داده بودم هنوز قرارش و نذاشت یاون شام ـ

 !خوندن اماده کن يقشنگ برا يترانه ها

 :بهروز

خوب  اریبس یاگه از دعوتت صرفنظر بکن. يریپس اون عذاب وجدان و فکر نکنم بگ ياالن برام ناهار آورد ـ

 .راحترم نطوریچون من ا شهیم
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 :ترایم

 هیغذا آوردم که سر و ته قض نجایبرات ا نم،یچون دوست نداشتم تو رو تو خونه مون بب یبعدا فکر نکن یوقت هی ـ

شانس و  نیا دیهمه تو رو بشناسن تو هم با دیفردا شب با! شهینه نه نم... به نفع خودم تموم بکنم يجور هیرو 

تو باعث . کنن یخودشان فکر م شیکه انها پ یوننه ا !گم یکه من م یهست یتو اون ننیکه بب يبد گرونیبه د

 !بشن الیخ یدارن ب امکیرو که با س یتیضد نیا دیتا اونها شا یشیم

 :بهروز

 برادرت بدنند؟ امک،یانها با س ـ

 :ترایم

اونها نشونه شوم و  يبرا امکیس. فکر هستن یب! اونها خودشون مقصرن. کنن یفکر م یخورده خرافات هینه،  ـ

االن هم ! قدم بر نداشت هیکردنش  دایپ يکس برا چیجز پدر و مادرم ه نیهم يبرا... ترسن یکم م هی. نحسه

 یلیمادر بزرگم مادرشون بود و هم خ! هفکر کنم دوست ندارن اسمش اورده بش... که کامال او رو فراموش کردند

 ... فرق داره هیبا بق... که از همه بزرگتره يفقط پدر پر... داشتند دوست یلیانها هم مادرشون و خ. عمر نکرده بود

بهروز بعد از تعارف کردن ناهار، خودش به . کرد یبعد از آشنا شدن با احمد انها را به طبقه دوم راهنمائ بهروز

 :گفت ترایم. شروع به خوردن غذا کرد ییتنها

 .بکنم فیکم برات تعر هی بذار من از پدرم. داداش تو غذات و بخور نوش جان ـ

 :بهروز

 .کنجکاو پدرت بودم، بگو یلیخ ـ

 : ترایم

پدر و مادرم  نیب يریگم شد دعوا و درگ امکیس نکهیبعد از ا!... خالصه رو بگم! داستان خانواده ما بلند و درازه ـ

ازدواج کرد  گهیزن د هیبابام رفت دوباره با . بابا و مامانم از هم طالق گرفتند نکهیتا ا. هر روزه و هر ساعته شد

ما . تونم بگم یبرات نم شتریمن ب. میزن یبا او حرف نم گهید خیما از اون تار. و ما رو، بچه هاش و ترك کرد

من  يبرا گریت داز مشهد بر گش یبودم مادرم و از دست دادم وقت کسالهیمن . میدیخوش اصال ند يهم روزها

 بود؟  يچرا او اون طور دونستمیبچه که بودم نم یول فهممیاالن من م. دست خودش نبود چارهیب. نکرد يمادر

 :بهروز

 ؟يهم دار یبرادر و خواهر ناتن ـ
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 : ترایم

. تنگ شده ادیبابام ز يدلم برا دمیند شتریمن اونها رو از راه دور چند بار ب یول. خواهر دارم هیاره دو تا برادر و  ـ

 ! نداشت ریاختالفات، مامانم هم کم تقص نیا يتو

شامِ  يبرا ترایم. بدرقه کرد نیبهروز انها را تا دم ماش. مجبور بود به خانه برگردد ترایغذا خورده شد، م نکهیهم

 .بهروز جواب مثبت داد و از احمد جداگانه تشکر کرد. از بهروز دعوت کرد گریفردا، بار د

گرفت، روز بعد  میحرف زد و با مشورت صمد تصم ترایبهروز با صمد در مورد پدر م. از ساعت سه صمد امد قبل

 .به زندان برود ترایپدر م دنید يبرا

و پنجره،  کریدر و پ یبهروز تنها در کنج اتاقِ ب. بودند کیشب شد و ساختمان نوساز برق نداشت و اتاقها تار روز

را از  دشیتمام ام. امدیدنبالش ن چکسیبر خالف انتظارش ه. نم دار نشسته بود نیمبتون ز يخسته و کوفته رو

 .و به خواب رفت دیپهن شده دراز کش يتوپ يرو یکرد و از خستگ هیاو به حال خودش گر. دست داده بود

ا ظهر ت ادیبهروز با اندوه و غم ز. صمد امد و کار شروع شد. شد داریگنشجگ ها ب گیج گیج يبا صدا بهروز

 . شد و وقت استراحت بود 12ساعت . و کارهاش را انجام داد دیدو یبه هر طرف

را که صمد به او داده بود  ياو سر شلنگ را گرفت و بهروز خود را از سر تا پا با شامپو شست و شلوار يبرا صمد

 . و بعد به زندان رفت دیبا وجود پاره بودن، انرا پوش

وقت  قهیغروب، ده دق میساعت شش و ن يموفق شد برا ،یمنطق حاتیبا نشان دادن مدارك و توض بهروز

 . ردیزندان بگ سیخود از رئ قاتیادامه تحق يمالقات برا

ساعت تمام دو دوست آهنگ  کی. که با صمد گذاشته بود از زندان به خانه شان رفت یبر طبق قرار قبل بهروز

 .او دانلود و ضبط کرد يبهروز را برا یانتخاب يگوش دادند و صمد ترانه ها

شده است استثنا به  یبهروز موفق به گرفتن مالقات نکهیا دنیسه بعد از ظهر کار شروع شد و اوستا باشن ساعت

 . دست از کار بر دارند م،یهمه اجازه داد ساعت پنج و ن

مانده بهروز را  یاوستا روزمزد دو روزه باق. داد انیپا شهیهم يسر ان ساختمان کال برا شیبه کار ساختمان بهروز

 .کردند یخدا حافظ یقلب يداد و همه افراد از بهروز با ارزوها

 نکهیا تیبهروز به ن. دیسر شلنگ را گرفت و بهروز خود را چند بار شست و بعد لباسش را پوش شهیمثل هم صمد

ان . را بر داشت فشیبه سر ساختمان بر خواهد گشت، پتو را در همانجا گذاشت و فقط ک دنیخواب يشب را برا

او  يصمد برا. مردانه شدند کیبوت کیدو دوست داخل پاساژ، داخل . دو باهم با دوچرخه به مرکز شهر رفتند
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هروز از صمد را فقط پرداخت کرد و ب راهنیو بهروز پول پ دیخر هیبا پول خودش هد يداماد کیشلوار ش کی

 .گرفت و به زندان شهر رفت یکرد و تاکس یخداحافظ

بهروز چند باجه را . وارد شدند یراهرو دراز خلوت کیرا باز کردند و به داخل  يمامور زندانبان، در کیبا  بهروز

. چشمش به باجه ته راهرو خورد د،یوسط راهرو رس یوقت. سوراخ گرد بود نیهر باجه چند يها شهیش يرو. دید

باشد، مضطرب و دل  ترایپدر م ستیبا یان مرد که م. دید ستادهیپر پشت، پشت باجه ا يها لیبا سب يمرد

کرد مرد با هر قدم بهروز رنگ صورتش، حجم  یبود و بهروز را تماشا م ستادهیا یمعمول رینگران با حالت غ

بر  یباشند همانند ماه دهیکش رونیکه انرا از اب ب یاز نگاهش به بهروز به مانند ماه. کرد یم ریینفسش انگار تغ

از او انگار در ان . سرش را بلند باال زده بود يموها. دیرس یشصت ساله به نظر م. دیکش ینفس م یخشک يرو

بهروز . دیرسیبه نظر م کلیدرشت ه. بود لویوزنش حدودا صد ک. بر چشمانش داشت ینکیع. دیبار یلحظه نور م

او با فاصله دو  يوبروبهروز ر... را انتخاب کرده است؟ يهمه باجه، اخر نیا نیکه چرا او از ب بود نیدر تعجب ا

 یم گریفقط نگاه پدر قلبش را جان د. ماند رانیدر تعجب ح. شد تراینگاه بهروز جذب نگاه پدر م ستاد،یمتر ا

 !کرد یرا در خود حس م يشدن روح تازه ا دهیدم... داد

و متعجب، دهنش را باز کرد و در همان نگاه اول، شعله  ریمرد متح ستاد،یا يدر دو متر شیبهروز روبرو یوقت

در خود  يدیمرد بلند قامت به مانند ب. لحظه تمام وجودش را داغ کرد کیاتش در او فروزان شد و گرما در 

 ...دیلرز

خود بداند که چه کار  نکهیگذاشت و بدون ا شهیکناره ش يو گمراه کف دست راستش را رو جیگ ترایم پدر

به  یباز نشد، نگاه شیاز جا شهیش دید یباز کردن فشار داد و وقت يرا برا شهیدهد، ش یرا انجام م یناممکن

تواند  یاست، و دستش را نم ریقفس گ يتو نکهیبچه، درد مند دهانش را باز کرد، از ا کیبهروز کرد، به مانند 

! زبانش الل شده بود. کنده بشود نهیرید يبخاطر حسرت ها شیجاخواست از  یبه آنطرف دراز بکند، جگرش م

پدر مجددا . تلفظ بکند رونیخود فقط آه ناله، را توانست به مانند خرس غرش کنان از خود ب یابراز بدبخت يبرا

 دهیانرا از قبل د ستیبا یسوراخ ها کوچک بودند و او م نکهینگاه کرد، با وجود ا شهیبه وسط ش دیبا فکرجد

. بکند رونیانگشتانش را از سوراخ ب شیآزما يدوست داشت برا د،یند يخاطرش ضرر نانیباشد و بداند، در اطم

 امکیبه س شه،یخونش، در آن طرف ش یگوشتش و گرم دیسوراخها گذاشت تا شا ينوك انگشتانش را رو

 ... همه سال لمس بکند نیو او را سر انجام بعد از ا. دلش برسد زیعز رش،پس
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 یم شیکه صدا هیبا گر نانیکه بر سرش امده بود را بخاطر اورد و با وجود اطم يهایهمه بالها و گرفتار رپد

 :دینا مفهوم پرس دیلرز

 ؟يهمه سال کجا بود نیباباجان ا ؟یجان بابا خودت امکیس ـ

کرد  ینگاه م راتیشد و به پدر م یجواب از هم باز نم يبرا شیفک ها. شده بود ریدر غم و شوك خود اس بهروز

چون  ب،یو غر بیمرد عج نیا دیشا. کرده است دایهمه دوست پ نیباره ا کیرا به  ترایدانست چرا پدر م یو نم

 !دید یرو قلب خودش را به او باخته م نیاز ا. کرد یم هیاو گر يبود که داشت فقط برا یکس نیاول

 یب یدارد به سمت راست خود نگاه کرد و مامور در شگفت قتیمطمئن بشود حرکات پدر حق نکهیا يبرا بهروز

را به  ترایبار پدر م نیبرگشت و ا شتریب نانیبهروز با اطم. کرد یصدا فقط پدر و پسر گمشده از هم را تماشا م

 . از ظاهرش نگرفته است يبهانه ا چیه ترایپدر م دیباور کرد چون د. کرد دایعنوان پدر خودش دوست پ

ادم  نیبهتر از ا ییتونم بابا یجا نم چیمن در ه! بابام باشه یکی نیگفت خدا کنه ا یاه به او به خود مبا نگ بهروز

 .بکنم دایپ

بهروز کر و الل است،  نکهیخود ا الیصدا باز بود و پدر در خ یو دهانش همچنان ب ختیر یاشک م ترایم پدر

 شیگلو. کرد ییگرفت و فشرد و الال شیها نهیپدر دو دستش را در س. کرد یناخوداگاه با بهروز الل رفتار م

اما غم ها و گله ها پشت سر هم . بکندتماشا  شیبغض گرفته بود و دوست داشت در آرامش بهروز را با ناله ها

 با هیتوانست بکند گر یرا نم نکاریپسرش از تک شدنش حرف بزند اما ا شیامد دوست داشت پ یبه سراغش م

کرد و هر چه اه و ناله در درون داشت با فرصت  یم هیدرد مندانه تر به سراغش امد زار زار گر شتریشدت ب

 يرا به جا شیمشتها نکهیاش فشرد و از ا نهیرا به س شیو کف مشتها رددو دستش را مشت ک... داد یم رونیب

 . برد یبغل کرده است لذت م امکیس

به  یدست راستش را کم. باشد امکیکرد که س یباور نم یو داشت ول زیزده شد انتظار همه چ رتیح بهروز

 .نکن هیعمو گر دیخواست بگو یطرفش جلو برد و در اصل م

 يانگار که دارد گونه ها. دیبوس یبار با نگاه به بهروز م نیلبانش برد چند ينوك انگشتانش را جلو ترایم پدر

قلبش  يرا رو شیبدون بر داشتن نگاه از بهروز، دستها .کرد یاو را احساس م يگرما. بوسد یبهروز را م

پدر . کرد یم فیرا تعر شیدرد و دل ها وکرد  یدر ذهن بهروز را ناز م هیحرف بزند با گر نکهیبدون ا. گذاشت

 چیاما بهروز از ه. بکند فیبهروز تعر يدراز، برا انیسال نیا یرا ط شیها ییدوست داشت تمام دردش را، تنها

 .خبر بود یاو ب يدرد ها یاز تمام ز،یچ
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اش  هیبخواهد حرف بزند گر نکهیگذاشت و دهن باز کرد و قبل از ا شهیش يشد دستش را رو کینزد بهروز

 :دینا مفهوم پرس هیامد و با گر رونیب

 امکم؟یمن س ـ

 :د و گفتتکان دا نییچند بار سر به پا دیرقص یم ینور المپ مهتاب ریز شیکه اشکها هیبا شوق گر پدر

 ؟یمنو نشناخت... ؟یدون یخودت نم! اره بابا ـ

 :دیبه خود نگاه کرد و در ادامه پرس پدر

 ؟يدیمامانت و ند ؟یدونیخودت نم ـ

. کرد یبدون صدا لب خوان يچرخاند و نه دراز ریبه طرف چپ به عالمت خ یکم يسرش را در ناباور بهروز

 . را بداند دوست داشت الل بماند ییخودش چرا نکهیبهروز بدون ا

رو خود  نیو از ا. پنداشت رییتغ یکر و الل که گم کرده بود ان گونه ب يبهروز را همون پسربچه سه ساله ا پدر،

 :پدر با دست، قد بچه سه ساله را نشان داد و گفت. حرف بزند مایبا او، با اشاره و ا دیرا مجبور د

 ... يدتو پسر کوچولو ناز ما بو یوقت ـ

بهروز کف . را به هم فشرد و با دست به ستون چند بار ضربه زد شینتوانست به حرفهاش ادامه بدهد لبها پدر

 میاش کاشت و مال نهیس يپدر با نگاه به او دو دستش را ضربدر زد و انان را تو. گذاشت شهیش يدست رو

 . آرامش خاطر بهروز بست يرا برا شیچشمها

لبخند زد و پدر  ختنیو اشک ر هیقلبش گذاشت و خوشحال شد و با گر يپدر دست رو احترام به يبرا بهروز

 :گفت

سرنوشت ما  یول. مینشده بود میما تسل. مادرت هم همه جا با من بود. پا گذاشتم ریو ز رانیمن تمام ا یدونیم ـ

ما . میادامه نداد میاز ما زنده نبود چکدومیه... مامانت تک شد  یمن تک شدم وقت یوقت. رو از هم جدا کرد

 شد؟ او بهت نگفت؟ یمادرت؟ چ شیپ یرفت... میشد میتسل

 . و ندانستن خود را اعالم کرد چاندیو با دو دست به طرف کف دست پ چاندیلب به پشت پ بهروز

 :با انگشت بهروز را نشون داد و گفت پدر

 ؟يمن اومد شیاول پ ؟يدیتو اونها رو هنوز ند ـ

 :ها که پر از درد بود در ادامه بلند گفت هیبا گر نباریپدر ا. اره تکان داد يو به معنا نییسر به پا وزبهر
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من  شیجان دلم، وقتت و پ امکم،یبابا جان، س... ؟يمن اومد شیپس چرا اول پ! بابا جانم چرا آخه؟ گناه داره ـ

بذار عوض من او ! کنه فیو تو رو بغل کنه، کبذار ا. تو رو بغل کنم تونمیمن که نم. حروم نکن واجب مادرته

 !بکنه فیک

 :قلب گذاشت و گفت يدو دست رو پدر

 ؟يادرس و بلد ـ

 دیغم نخورد دستش را بوس نکهیا يبا چشم بهم زدن و لبخند، جواب مثبت داد و دست باال برد و به معنا بهروز

 :چند بار براش بوسه پرت کرد پدر هم با بوسه گفت

وقت  ادیبرادر نامردت بگو ب اوشیبه س. چشم به راهته قهیهر دق. چقدر منتظرته یاگه بدون. ششیزود برو پ ـ

 !کشم یهمه رو م نجایزنم ا یوگرنه م ادیگم؟ بگو ب یم یچ يشنو یم. نمیبب کیبتونم تو رو از نزد رهیبگ

 :باز لبخند زد و با سر تکان دادن جواب مثبت داد و پدر گفت بهروز

 !یو سالم هست حیصح يشکر اومدباز خدا رو  ـ

 :دیپدر باز پرس. و سالم خنده اش گرفت حیصح دنیاز شن بهروز

 ! نه... يخواهرم دار کی یدون یم ـ

 :به انگشتانش نگاه کرد و پنج را نشان داد و گفت پدر

 . يجمعا پنج تا برادر و خواهر دار ـ

 :با اشاره انگشت او را نشان داد و گفت باز

 .دیشش برادر و خواهر... با تو ـ

در اخر باز دستهاش  دیرا بوس شهیکرد بعد ش یم میو به طرف بهروز تقد زدیبوسه م شیبار به دستها نیچند پدر

 :اش گذاشت و گفت نهیس يرا ضربدر زد و تو

 .محله، بذار مامانت تو رو عوض من هم بغلت کنه دیراست برو س هیزود  ـ

 يرفت و پدر دو دست رو یشدند و با دست تکان دادن م يلبخند زد و قطرات اشک از چشمانش جار بهروز

 .زد یرا م فیقلبش کف ک يبعد با دست راست مرتب رو ختیر یلبان نگه داشت و اشک م

 :دیدر سالن مالقات را بست و کنجکاوانه از بهروز پرس مامور

 شد؟ یغض، گلوت و گرفته بود؟ چب ؟يدو کلمه حرف نزد چارهیچرا با اون ب ـ

 :بهروز
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شب و  هیگفتم همون بهتر، . حرف بزنه یدوست داره با من با زبون کر و الل دمیخواستم حرف بزنم، د یمن م ـ

 ! خوش بخوابه

 :دیدر تعجب پرس مامور

 ؟یستیچه؟ مگه تو بچه اش ن یعنی ـ

 :بهروز

 ...گرفت یاو منو اشتباه... احتماال نه ـ

 : مامور

 !همون لحظه اول تو رو شناخت؟ يدیند... گفت یم یاو مطمئن یول ـ

 :بهروز

 !شدنینم یاالتیحد خ نیحتما تا ا! آدیم دنشیبه د یپسر پرورشگاه هی نکهیا یعنی! نیگفت یاگه شما از من نم ـ

 :مامور

 نیافتاد که تو ا يخانواده اش اتفاق بد يکرد برا یاتفاقا بدبخت فکر م. میما بهش نگفت! دونستیاو که نم ـ

 .میداد یوقت بهش مالقات یساعت ب

 :بهروز

االن فقط خانمش از من خبر . بهش گفت یکیبه خونه شون رفتم حتما  شیمن سه روز پ... نیشما خبر ندار ـ

 .نداره

 :مامور

افتاد و من  یچه اتفاق دینگفتم از من پرس يزیبهش چ. من خودم او رو از سلولش آوردم گذاشتم تو اون اتاق بابا

 !نیهم... وفتهین يبهش گفتم اتفاق بد. نهیبیبهش گفتم صبر کنه خودش م

 : بهروز

 یحرف م یداشت با من و کرو الل... نیدیخودتون د. پسرشون باشم تونمیمن نم! اصال امکان نداره نیا یول ـ

 !ن باور دارهچون تو الل بودن م... اصال نگرفت! که دو تا کلمه قشنگ حرف زدم يبا وجود... زد

 :مامور

 ؟یچطور، مطمئن ـ

 :بهروز
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 !ممکنه ریغ... پسر اونها افتاده يکه برا یمونده و اتفاقات ادمیکه من  یداستان ده،یخانمش منو د ـ

 : مامور

 یم یاون خانمه چ نیبب... یاالن برو بگو هست... تونهینم یکیده و  یم صیتشخ یکیهمه سال  نیبعد از ا ـ

 ستند؟یاونها برات آشنا ن ؟یتو خودت چ! گه؟

 :بهروز

و شهر بزرگ بود  میداشت نیو ماش میهست حوض داشت ادمیخونه تو تهران  هیاد من تو  یم ادمیکه  يزهایچ ـ

 ...کردند یم یاونها تو روستا زندگ. اد یم ادمی زهایچ نیا

 :مامور

 ؟یبزرگ شده پرورشگاه یمگه نگفت ـ

 :بهروز

 ...چرا ـ

 :مامور

 ؟يپرورشگاه بزرگ شد يپس چرا تو تو ؟يخانواده بود هی شیاد و اگه هم پ یم ادتی نیماش اگه حوض و ـ

! همه کست تو تصادف مرده باشن؟ میریفرض گ! وضع تون خوب بود ن،یکه داشت نیو ماش نیخونه که داشت

 ؟یکن یم کاریچ نجایپس ا ینداشته باش ینام و نشان شهیمگه م! دیرس یبهت م يزیچ یراثیخوب م

 :بهروز

حتما بچه ... بچه رشت بودم و زلزله اومد و همه خانواده ام مردند دیشا. دونم ینم... نیگ یدوروس م... بله ـ

 .موضوع فکر نکردم نیچرا تا حاال خودم به ا... میدوستم هم بچه رشت بود و ما باهم بزرگ شد هیچون ! رشتم

 :مامور

تونن تو رو نگهه دارن  ینم دندیدشون نگهه داشتند بعدا دخو شیعده تو رو پ کی يگم شد یگم وقت یمن م ـ

 !؟ينام و نشون موند یبود که تو ب يراز هیحتما تو کارشون  دنیتو رو دزد دیشا. پرورشگاه دادند لیو بعد تحو

 : بهروز

 یهنوز داشت با زبون کر و الل یرستم ياقا. نیدیخودتون هم د. کرو الل بود نایپسر ا یدرست ول زیهمه چ ـ

کر هم  نیاضافه بر ا! دهیمثل من حرف بزنه بع ياندازه که اون پسره بتونه روز نیتا ا یعنی. زد یبا من حرف م

 . بود
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 :مامور

 ؟يالل هم بود ؟يعمل نشد ـ

 :و گفت دیخند بهروز

 !من عمل نشدم... کر و الل بود امکیس... من نه کر بودم و نه الل ـ

 :در تعجب سر تکان داد و گفت مامور

 .بدبخت عقلش و از دست داد نیحتما ا ـ

 :لبخند زد و با مامور دست داد و گفت بهروز

ام دعوت  یمن االن تو خونه مادر فرض! بکنه دییحرفش و تا گهید یکیحتما  دیبا... اگه حرفهاش دروس باشه ـ

فقط خودم !... نهیکار ا نیبهتر رن،یتست از من بگ هیگم  یوگرنه م! منو شناخت چه خوب یکیاگه ... هستم

 ...دونم یم دیبشه اونو بع اضرح یکیحاال ... پول و پرداخت بکنه  نیا دیبا یکی... پول ندارم  چیه

. دیبد به مشامش رس يبو. باز نشد کیدروازه اتومات. را دو بار زد و منتظر شد یرستم اوشیزنگ خانه س بهروز

بکند و  هیاو را خوب تنب د،یایب ترایم یعنی یکیمنتظر بشود تا  دیدانست، با یاساس تجربه مبر . حالش گرفته شد

 !...بعد اجازه داخل شدن از دروازه را بدهد

 :گفت اوشیبه راه افتادند و س ترایپشت سر م يو پر اوشینشسته بودند و س تیاتاق جمع يتو

 پسره خودشه؟! صبر کن! باز نکن ترایم ـ

 :ترایم

 !اره، خودشه ـ

 :اوشیس

 . رفت دیکم صبر کن شا هیباز نکن  ـ

 :را بهم فشار داد و با لحن معترض گفت شیدندانها ترایم

 !...داداش گناه داره ـ

 :انگشت در هوا کاشت و گفت د،یرا د يپر تیرضا نکهینگاه کرد و بعد از ا يبه پر اوشیس

منو  راهنیشلوار و پ نکهیشرط اول ا! بود؟ ازش بخواه فیاش نگاه کن، اگه لباسهاش کث افهیو ق ختیبه ر اول

 کم شعور داشت خواست مزاحم نشه؟ هی دیشا میبگو مهمان دار!... بپوشه

 :نگاه کرد و با خنده گفت اوشیبه س يپر
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ولم !... آد؟ یمن بهتون نگفتم م!... خواد بدونه و بفهمه یبه نام مزاحمت و نم يزیچ یداره ول ادیاقا شعور ز نیا

 !ستادیعمدا روبروم لخت ا. من شاهد بودم!... نداره ایشرم و ح چیاقا ه نیا! يدار يگدا چه انتظار هیاز !... کنهینم

 :شد و گفت یاز طرف بهروز عصبان یاعمال نیبا تصور چن اوشیس

... به تو داره یبطموضوع چه ر نیاالن ا! کنم یم یاون تموم شد دوست ندارم راجع بهش فکر بکنم قاط يپر ـ

 ! نکن یرتیجا منو غ یب

 :ترایم

 اد؟یگم با احمد ب یم... کنم یرم نگاه م یمن م ـ

 :يپر

وگرنه ! مرتب به من ذُل بزنه و نگاه بکنه نهیبش نجایخوام ا ینم... نره موضوع من و هم بهش بگو ادتی ترایم ـ

 !رونیاندازم ب یاو رو از خونه م. نگو بهت اخطار نکرده بودم. کنم یم يزیابرو ر

 :گفت دهینگاه کرد و رنگ پر يو پر اوشیبا سرزنش به س ترایم

 !...دیهست رحمیب یلیخ ـ

 :اوشیس

دم  یمن خودم به احمد خبر م... تو برو نگاه کن. اتاق بهش بدم هی شهینم لیچون از فالن جا اومده؟ دل! ترایم ـ

 !بهتره احمد مواظبت باشه ستین تیتو حال... نییپا ادیب

 . رفت نییناراحت شد و با اخم و غم در را باز کرد و محکم پشت سرش بست و از پله ها پا ترایم

هر دو به . نگاه کرد ترایدروازه را باز کرد و با تعجب به بهروز نگاه کرد و بهروز هم کنجکاو و با شوق به م ترایم

 یسرخ لیدل يگریاز د یکی نکهیبدون ا. دندیرس یمست به نظر م. شراب خورده بودند وانیل انگار چند ینوع

 . چهره شان را بداند

 :زد و گفت يلبخند بهروز

 منظورت امشب بود، مگه نه؟! ؟ امیامشب ب یگفت!... يخواهر جانم، امشب تو چقدر خوشگل شد ترا،یم

التفات  دنیاز شن گر،یکه خوره جانش شده بود، و از طرف د یطرف، با تفکرات و غم و استرس کیاز  ترایم

هم فشار داد  يرا رو شیدندانها دیچانه اش لرز. اش را سر بدهد هیهو هوس کرد گر کیانسان دوستانه بهروز 

 :و گفت اداو را نشان د افهیزد و با دست ق يگرفته لبخند یبا قلب. و مقاومت کرد

 !؟يخرج کرد همه پول هاتو يسه روز کار کرد ـ
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 :و گفت دیکرد و دو گونه او را بوس ریرا غافلگ ترایم یجلوتر امد و ناگهان بهروز

 ... یخجالت بکش گهیذارم، تو به خاطر من د یاون دفعه گفتم نم ـ

 :را نشان داد و گفت اطیدروازه و ح ترایم

... قدر از خودت احساسات نشون نده نیدوباره ا یوقت هی... مواظب باش !... شهینم لیدل...  يشد زیچون تم ـ

 بفرما... تو ایب!... فهمن یتو رو نم هیبق

 :دروازه را بست و گفت ترایشد و م اطیداخل ح بهروز

ها  یصندل يرو میبر يخوا یم... نییآد پا یاحمد االن م!... يدوست احمد... که نرفت ادتیاقا بهروز  ـ

  م؟ینیبش

 :و گفت دینگاه کرد و خند اطیح يتو يها یبه صندل بهروز

 د؟یدار ادیحتما مهمان ز! تو برو... شمیدقه سرپا منتظر م هی... ستیالزم ن...شه یم فیشلوارم کث ـ

 :و گفت دیخند ترایم

 ...ادهیو خاله و شوهر خاله و بر و بچه ها تعدادمون ز یدائ ـ

 :بهروز

 نه؟ نجاستیهم ا يپر ـ

 : با اخم بر چهره گفت ترایم

از  يپر... من تا حاال خودم خبر نداشتم... تلخ و بهت خبر بدم بایتقر زیچ هیمن مجبورم  دیببخش... اقا بهروز ـ

 . خونه ما موند نجایا روزید

 :و گفت دیرا بوس ترایدوباره م بهروز

خواد از  یقلبم م یاالن که گفت. ها منتظر او بودم هیسر ساختمان، ثان ش،یغروب تا ساعت پ روزیخواهر از د ـ

 يدونم برا یاالن م. نمیاو رو بب قهیدق کیو بدم و  زیحاضر بودم همه چ... منه يایگفتم او رو...جاش کنده بشه

هم سن منه  يپر... شناسم یعمر او رو م هی احتم. حق با من بود! همه دوس دارم؟ نیرو ا یکیچرا من  ؟یچ

 نه؟

 :ترایم

 یانگار م ؟یخوشحال بش نکهیا يباز بجا. خبر تلخ و بهت بگم هی یستیباز من با! میدیاقا بهروز باز بهم رس ـ

 .رمیرو از دستت بگ ایخوام دن
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 :دیبا وحشت پرس بهروز

 ؟یرو به من بگ يزیچ هی يخوا یم يشده؟ در مورد پر یچ ـ

 :دست بهروز گذاشت و گفت يدست رو ترایم

دختر خانم متکبر  هیاو ... کنه؟ یبهت فکر م یکن یذره فکر م هیاو ! اونو فراموشش کن... اره اقا بهروز ـ

هم خودت و و هم منو ... قبول کن... اد یشناسم با تو اصال جور در نم یمن اونو م! ه؟یدختر مگه قحط! بدجنسه

 !دختر سنگدل خالص کن نیاز دست ا

 :به چپ و راست تکان داد و در ادامه گفت یسرش را با ناراحت ترایم

 !...برخورد خوب و انتظار نداشته باش چیامشب ه اوش،یز سا ،ياقا بهروز از پر ـ

 :بهروز

 !... خواهر تو نگران نباش ـ

 :ترایم

 شیاون بدجنس تجمل خواه، دلش پ! داداش جان، بهروز جان فدات بشم. نداره یبا تو در اصل دشمن يپر ـ

 یوقت هیاگه ...  انهیدر جر از کارهات اوشیس... کنه ینگاه م يهم با نظر مثبت به پر اوشیس! رهیگ اوشیس

خودت حدس  ستیبا یو م نیا اصلتو در . تو به او توجه نکن... کنه یدوستانه بهت نم ينگاه ها يدیامشب د

 !باشه تونهیبدون دوس پسر نم يمثل پر يدختر هی... يزد یم

 :انگشتان دستانش را مشت کرد و با خشم گفت بهروز

و  یخون یساعت برام روضه م هی يتو دار دمیفهم! شمیمن مزاحم نم ز،یخواهر عز...  هیجور نیحاال که ا ـ

 یمن خودم کل... یزنیهمه به راه چپ م نیچرا ا...  ستیالزم ن چیه!... یکاشت نجایو ما رو ا یاحمد و بهانه گفت

 .کرده باشم یمون بد قول ینخواستم بخاطر قرار قبل... کار دارم 

 :دست بهروز را گرفت و گفت ترایم

 کردم؟ یمن چه گناه... طرف تو هیطرف اونها  هی ـ

 :بهروز

عالمه  کیجدا . ام اشنا بشم یحال و وضع روح نیخوام با خانواده ات با ا ینم... اومد شیکرد پ شهینم يکار ـ

دونم او االن  یمن م... شه یکه هست بدتر م ینیمن وضعش از ا دنیهم با د اوشیدونم االن س یم! کار دارم

 .مروت هستم یخونه تون؟ جدا ب امیاگه من ب... چهار تا مشت تو صورتم بزنه  ادیاد ب یدلش بد نم
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 :ترایم

... ؟يدیشلوار نو رو امروز خر نیا... را بهت بدم یامادگ نیافته من فقط خواستم از قبل ا ینم ینترس، اتفاق ـ

 باشه؟ متیگران ق دیبا

 :د و جواب دادبه شلوارش نگاه کر بهروز

 .دونمیو نم متشیق...دیاقا صمد شلوار و برام خر ـ

 :ترایم

 !...اقا صمد خوب هوات و داره؟ نیا ـ

 :گفت انیبا حالت گر بهروز

من ... میشهرتون بکن يبه تاالرها ینگاه هی میقرار بود بعد از شام بر... خواد منو خواننده تاالر بکنه یم ـ

 ...بمونم نجایمدت ا هیگرفتم  میتصم

 :ترایم

 ؟یبمون ششیازت خواست پ ـ

 :بهروز

 نیالبته اگه تو ا! تونه مادرم باشه یگرچه مادرش مهربونه و م. شمیکس نم چیخواننده شدم مزاحم ه یوقت ـ

 ! قبول کرد يمنو به فرزند یعنی... مادرت مادر من شد يدید یوقت هی... دل مادرت جا باز نکنم يمدت تو

 :ترایم

 !نیدرد مشترك دار کیهر دو تاتون . داره يرادیچه ا...  شمیال ممن خوشح ـ

 :لبخند زد و گفت بهروز

 .بهتره با صمد برم دنبال کارم. ام که اونها نباشن یم گهیوقت د هیمن ! خوب تو برو باال منتظرت هستن ـ

 :و گفت دیدست او را مجددا گرفت و به طرف خودش کش ترایخواست دروازه را باز بکند م یبرگشت و م بهروز

من ! یقهر بکن عیسر يانگار عادت کرد. ایب گهیدفعه د هیبگم برو . که ردت بکنم ومدمین نییپا نیا يمن برا ـ

 !تابانه منتظره یمامانم ب... نکن  اوشیو س ياومدم تا بهت بگم نگاه به پر

 : ترایم

 یتو بمونه من هم تا به امروز نم شیراز پ هیبذار ! رابطه اونها رو اشکار نکنمهمانان  هیمادرم و بق شیتو پ ـ

 .دمیفهم شیدونستم ساعت پ
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را بست و بعد باز کرد و  شیداد و چشمها رونیاز درد ب يباز خونش سوخت و حرص او را در بر گرفت، باد بهروز

 : گفت

بخوام فکر بکنم،  یاگه منطق. ستیاصال درست ن نجایموندن من در ا گهید دیگم شما بر یم يخواهر، جد ـ

من  دنیپس چطور برادرت با د... ده یآزار م نقدریانها به عنوان جفت به من ا دنیاعتراف بکنم اگه د ستیبا

خوام سر سفره  یبودم و حاال م زدشحتما نام ایمنِ ولگرد، سه روز تمام دنبال دوست دخترش ... منفجر نشه؟

 !تو هم به من زور نگو! سین ینشد نیا. نمیانها بش

 :ترایم

خونه طلسم  نیداره ورود تو به ا واشی واشی یرفت میاون دفعه شام درست کرد! شهینم! حرف ها رو نزن نیا ـ

قراره،  میگفت... مهمان برات اومده یکل. شهیتو دلش شاد م دنیبا د يجور کی... منتظرته روزیمادرم از د. شهیم

 ...اندازه نیتا ا. بذاره رتخواد کنس یخواننده م هیکنن  یهمه فکر م... یاونها بخون يبرا

 :بهروز

جانم، قلبم  ترایم... بدونه  اوشیس یبدونه وقت يپر یوقت. خونه بذارم کی يتونم پا تو یخواهر من چطور م ـ

انها فکر  یکن یمنگاه نکنم، فکر  هی ایکلمه حرف نزنم و  کیاگه من  یحت... زنه یو م ردیم یم يدختر يبرا

... رو فراموش بکنه يبگم پر اوشیبه س تونمیم... بگم؟ یمن چ... کنم؟ یفکر نم يبه پر گهیبکنن که من د

 ...بخوام؟ اوشیو از س نیتونم ا یم

 :ترایم

 گهید زیچ هیمشکلش با تو سر  اوشیس. ستین یلحاظ مشکل نیاز ا! یائ یتو م دونهیم شبیاز د اوشیس ـ

 تیبود جنا یعمل انسان کینداده بود و کارت هم  دیهم که اصال بهت ام يپر!... یدون یهست خودت بهتر م

 !... ينکرد

 :بهروز

است من  ینشدن. دونه من او رو تا چه حد دوست داشتم یبا هوش هست م یول. او به من عالقه نشون نداد ـ

نگام به او  یوقت یمکان با زن داداشم باشم ول کیتو  تونمیبشم من نم یچه حال دمیاو رو د یوقت دونمیخودم نم

تازه ... بکنه رییتونه تغ یوضع م یدونینم چیخواهر تو ه... دیکه قلب منو دزد ستین يافتاد انگار او همان دختر

 امیمن فکر کنم من ب... ترسن یم امکیهستند از اومدن س یخرافات هیبق یهم هست خودت گفت گهید زیچ هی

 ... بشه يباز از چشمانتان خون جار... زمیو بهم بر زیباز همه چ... داخل خانواده تون 
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 :ترایم

 !ده چقدر قلبت پاکه ینشون م نیا ؟یمنو ببوس يکرد یوگرنه جرات نم. چه بود يتو برا یدونم خوشحال یم ـ

 :اش گذاشت و با ماساژ دادن گفت یشانیپ يدست رو دیمادر را دم پنجره د بهروز

 !گرفتار شدم! دارم آ  یعجب شانس ـ

 :دم پنجره اومد و گفت مادر

 ...ترایم ـ

 :به تراس طبقه دوم نگاه کردند و مادر در ادامه گفت ترایو م بهروز

 ... باهت کار داره یدائ ترایم... باال گهید دیایب دیکن یرو م یاقا بهروز بحث چ ـ

 :دست تکان داد و گفت ترایم

 ...میمنتظر احمد. مامان میاومد ـ

 :سرش را نشان داد و گفت يبا دست طبقات باال ردیسرش را باال بگ نکهیبدون ا مادر

 ست؟یمگه تو خونه اش ن ـ

 :گفت يامر ترایم

 .میما اومد! مامان تو برو تو ـ

طبقه چهارم سرش  احمد از پنجره. را کرد و سپس داخل اتاق شد یبه ان دو، از باال، با مکث نگاه امر و نه مادر

 :دیآورد و پرس رونیرا ب

 د؟یمنو صدا زد ترایم ـ

 :ترایم

 !میساعت منتظرت هی ـ

 :احمد

 !اومدم ـ

 :مالحظه گفت یراحت بکند ب شهیهم يبهروز را برا الیخ نکهیا يبرا ترایم

ام  یدائ! یاونطرف موضوع تو باش یوقت یول... رهیبگ میخودش تنها تصم ندهیا يتونه برا یم يپر! اقا بهروز ـ

پس بهتره ! موافقت بکنه یشیحساب م میتیرو بکشه، نذاره با تو که بچه  يده، پر یم حیترج شه،یاستثنا قائل م

... تونه  یم شهیمنطق هم!... یفراموش بکن ودز یلیرو خ يپر ،یخود زن نیو با ا یمنو خواهرانه بدون حتینص
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راحت خودت رو مغلوب حساب کن و  یلیخ یهست میتیکه بچه  قتیحق نیتو با ا !...رو نرم بکنه یسخت زیهر چ

رو  نهایدونم ا یم! کنن ینم رییتغ یمدت طوالن يها برا قتیحق ایاز سرنوشت ها  یبعض!... بازنده منصف باش

 !خودت گفتم يحرفها دییباز از زبان من در تا... یبه من درس بده دیتو با

 :بهروز

خواد با همخون خودش  یپس چرا م. که خودش دکتره اوشیس دونمیمن نم!... تون هست ییدختر دا يپر ـ

... نه از نظر علم درسته و نه از نظر اخالق ... او که پزشکه میکن یم یزندگ میازدواج بکنه؟ مگه ما تو عصر قد

! شنیحساب م کیهمه درجه  نایو عمو و خاله، ا یبا دختر عمه و دختر دائ... بده ادیبه مردم  دیاو بعنوان دکتر با

 !کنن ینگاه م يرو به چشم خواهر برادر گریکدی لهایفام نیبند باره ا یگن ب یاروپا که م

 :دیپرس ترایم

 هیچون او ... نگو يزیمورد به او چ نیکلمه در ا کیتو ... پرسم یگم و ازش م یو بهش م نیچشم من ا ـ

وقت ناراحت  هی يدید...  رهیبگ ادی یمخصوصا اگه بخواد علم و از زبون تو که مدرسه نرفت... اخالق بد داره 

 ؟يومدیدوچرخه ات کو؟ با دوچرخه ات ن... شد

 :و گفت دیخند بهروز

بد فکرم که عمدا خودم و مسخره مردم  نقدریمن ا یعنیداماد  شدمیکروات کم داره وگرنه م هیفقط  پیت نیا ـ

 .اومدم یبا تاکس! موزه خوبه ياون دوچرخه برا. بکنم

 :ترایم

 ؟ير ینم يجدا سار ؟يخرج کرد یتاکس هیپول نونها را بابت کرا یشد کل یچ ـ

 :بهروز

 ؟یزن یحرف م يجور نیخواهر تو چرا با من ا ؟یچ يبرا يسار ـ

 : ترایم

 ...نگفتم؟ در فکرت هستم يبد زیچ ـ

 :بهروز

 یتنها کس نیبا وجود ا یول... تونم به جرات بگم یو م نیا يکه در اصل دوستم دار یهست یتو تنها کس ـ

بحث رفتن را  نیهم چند بار ا روزید... سربارت شدم نه؟... یبش عترراحتیاز من هر چه سر يخوا یکه م یهست
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... ستیدلت با من ن چیکنم ه یم اورمن ب... یرنجون یدر اصل منو م... رم  یم یک یپرس یتو م یوقت... يکرد

 ...یکن یشوت م يتو مرتب مثل توپ منو به سار یشهر برم ول نیخواهم به خاطر تو و مادرت از ا یمن نم

 :ترایم

. یزن ینزدم تو خودت سر درگم حرف م يمن حرف بد ؟یباور کن گهیو جور د ینیاشک منو بب ییخوا یم ـ

 يگم بخاطر پر یم يگرد یهمه شهرها را م ینکن دایو تا خانواه ات و پ ير یشنبه دنبال خانواده ات م یگفت

 ؟يدنبال خانواده ات نر یقصد داشت

 :بهروز

 فیتوص نیمن صد در صد دوست ندارم راجع به او با ا... میرو نزن يحرف پر گهید... کنم  یخواهر،خواهش م ـ

 یدختر دائ يپر دمیفهم یاز وقت... بد بگم شتریاز خودم ب دیانتقاد کردم در اصل با اوشیمن از س. ها حرف بزنم

 شیدر پ يو بدون پر نیاالن هم تو ا...  دمید یم کیدرجه  لیاونو به چشم فام ستیبا یات هست من هم م

خواهرم  ير معنواز نظ... تا اسمون با تو فرق داره نیگم زم یالبته خواهر که م... شهیمن خواهرم حساب م

 .آم یدنبال تو م یرم ول یبره؟ من دنبالش نم گهیشهر د هیبخواد به  يوگرنه پر... شهیحساب م

 :و گفت دیخند ترایم

 !ایدنبال من ب وفتیباال؟ راه ب میپس بر! چشم ـ

 : خوشحال شد و با لبخند جواب داد بهروز

 !یچشم هر جور تو بگ ـ

احمد . و اغلب چشمانشان به پله طبقه سوم دوخته بود ستادندیو بهروز دم در طبقه دوم منتظر احمد ا ترایم

در را باز کرد، خود  دیبار زد و خودش با کل کیزنگ خانه اش را  ترایم. شد و سالم کرد کیخندان آمد و نزد

 .ن داد و تعارف کردنشا او به بهروز و احمد با اشاره دست، راه ورود به داخل ر ستادیعقب ا

احمد و بهروز به چشمان وحشت زده  ستادندیسمت چپ بهروز در حضور همگان ا ترایسمت راست و م احمد

به خود گرفتند و به احمد و بهروز تعارف  یبه خود امد و حالت انسان تیجمع. همگان تماشا کردند و سالم کردند

را  ییمبل سه نفره نشستند، جا ي، رویو احمد در کنار دائبهروز . سپس همه با هم آشنا شدند. نشستن را کردند

مبل  يبه عنوان دو دوست در کنار هم رو بهیان دو غر. گذاشته بودند ینشستن ان دو خال يبرا گرانیکه د

 .نشستند

 :را گرفت و احمد در جواب گفت اوشیسراغ س ترایاز م مادر
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 پشت بامه، برم صداش کنم، خاله؟ ـ

 یدو صندل يرو يو پر اوشیس. او خود به پشت بام رفت. ندیبش شیاحمد خواست که سر جا با دست از ترایم

 :از دور صدا زد ترایم. هم نشسته بودند يروبرو

 !داداش ـ

 :در ادامه پرسش کنان گفت ترایتماشا کردند و م ترایبه طرف م يو پر اوشیس

 !نداره تیمامان گفت خوب! گهید انیهمه منتظرن، ب... ن؟ییپا دیآئ ینم ـ

 :اشاره اومدن به جلو را کرد و گفت ترایبا دست به م يپر

 !نجایا ایدقه ب هی... میر یباشه م ـ

 : دیپرس يجلو رفت پر ترایم

 مهمانت، اقا بهروز پس اومدند؟ االن تو خونه نشسته؟ ـ

 :گفت يو پر اوشیبا غم و با نگاه محنت به س ترایم

 ...بفهمه من بهش دروغ گفتم ياگه روز ـ

 :گفت یو تند خوئ یبا بد اخالق اوشیس

 !باشه؟ یکنه؟ خرِ ک یم یبفهمه چه فرق ـ

 :ترایم

 !من براتون متاسفم ـ

 :اوشیس

تنش و گنده ! و بزرگ شد و تونست بدون کار دیخواب ابونیعمر تو خ هیبابا  نیا. يخور یرو م یتو غصه ک ـ

پس چرا ... يبره رو دار هیتو براش حکم ! و کلک زدن و بلد باشه؟ لهیبهتر از او ح چکسیه یکن یفکر م. بکنه

 ! سراغ من؟ ومدین

 :ترایم

همه  نیچرا او ا یازش بپرس یبار رفت هی... ؟يمدت چه کرد نیتو داداش ا... او کالهبردار باشه میریفرض گ ـ

 گهیدوست د هی! باهم بزرگ شده باشن؟ باشه دهیو د امکیداداش س دیشا ده؟یعالقه نشون م امکیس يبرا

 یم دیشا... زبونش باشه  یب دوستاون  يتمام تالش بهروز برا دیشا! باشه؟ امکیاون دوستش س دیشا... داره
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و  دنید لیبخواد بفهمه چرا داداش بزرگه اش اصال م دیشا... و بدونه میدنبالش نرفت نکهیا لیخواد اول دل

 ...تونم حداقل حدس بزنم چرا؟ یمن که م! داداش گمشده اش رو نداره؟

 : گفت دهیرنگ پر اوشیس

... اگه هم بدونه  یحت... دونه ینم چیبابا ه نیدارم ا نیقیمن نرفتم چون ! نده رونیخودت تز ب يبرا خودیب ـ

 آدیبدش نم چیه... فاده بکنهاز فرصت سو است خوادیمن مشخصه که م يبرا! کنه یم یمطمئن باش از ما مخف

جا گرم  هیمدت تونست  هی دیشا. که تالشش و کرده باشه نهیا تشیحداقل ن... بزنه  امکیس ياگه خودش و جا

اول به تو که به حساب  قهیبود همون دق یاگه ادم صادق... ساعت او خطرناکه هیمن  يبرا یول... بکنه دایو نرم پ

 بیصورت اقا فر نیدر ا! نداره یاطالع چیه میریگ یم جهیپس نت... گفت یو م قتیتمام حق يخواهرش بود

 ! دشهخو یدنبال نفع شخص!... کاره

 :يپر

گه  یمتلک م هیاد  یهر چقدر هم پررو باشه؟ م ،یهر گدائ... گم یم یگوش بده چ... چشماتو باز کن ترایم ـ

 یبلد نم ياگر کالهبردار. اعتماد کرده بود زشیبه چه چ. و چهار ساعت منتظرم بود ستیب نیا یول... ره یم

 یاو مردها رو بهتر از ما دو تا م! هگ یدروس م اوشیس... رو داشت یهمه پرروئ نیجرات ا یکن یفکر م. بود

او هم که بلد  دیما رو د یالئیخونه و... گرم و نرمه يجا هیاقائه دنبال  نیا. من هم واضح هست يبرا... شناسه

 یول... بهش نشون دادم دلم از سنگه ... دل دارم  هیمن هم ... دل داره  هیاو ... بکنه يباز لمیهست خوب ف

 .اوفتاده بودم رشیتا حاال گ دیشا... آه... بود ینم مناگه عقل با ...  ستین

 :نگاه کرد و در ادامه گفت يلحظه ا اوشیبه س يپر

االنش با جواب رد من . کرد شیاومد آزما... زنهکه حرف ب دمیهمه احساس ند نیرا با ا يمرد چیمن تا حاال ه ـ

من برم مطب ... خوب بشه یزندگ هیتونست صاحب  یخوردم م یاگه من گول م یو از دست نداد ول زیچ چیه

 !خودش آواز بخونه و حالش و ببره يباز کنم و او هم تو خونه بمونه برا

 :اوشیس

گروه خونش  شیازما کیبا  زیتونستم اول از هر چ یمن م. بکنه قیسراغ من تحق مارستانیب ومدیدفعه ن هیاو  ـ

دنبال افراد  دیاو بهتر د یول... من شیپ! بزرگتر هی شیآمد پ یبود؟ اول از همه م قیاگه دردش تحق... و بفهمم

 یهست که نم شیقدر حال نیچون ا... مامان بشه يخواد پسر معنو یم! چون دنبال نونش هست... ساده بره

 .قالب بکنه یاصل يخودش و جاتونه 
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 :ترایم

 یم میشام دار هیبذار هر چه است باشه ما ... بخشم راحتش بذار یتا اخر عمر تو رو نم امکیداداش به جان س ـ

 !من و نبر يابرو... رهیم زنهیبعد م. دو تا لقمه غذا هست مید

 :اوشیس

 تیرو اذ يبه خاطر تو چقدر پر نیبب... فکر من هم بکن!... کنن یتو سو استفاده م یهمه از سادگ نهایا ترایم ـ

... بکن  یداداشت به مامانت معروف يمنو جا ترایگه م یاد علنا م یم... يگم اگه بهش اجازه بد یمن م... کرد

 شیبه مامان بگم ازش ازما یخواد که منو متقاعد بکن یاز تو م... کنه یو بخاطر مامانمون م نیگه ا یم یحت

همه ! خودمون هست امکیداداش س... یاقا پسر گل افغان نیبکنم که ا دییبعد بگم و تا... ان آ گرفتم يد

 .آد یم رونیکلمات از دهنش ب نیاخرش ا... کنه یرا که داره م ییکارها

 :يپر

! دو ساعت تحمل کن... شو الیخ یشام پس ب هیگه  یم ترایم یوقت. خودت و ناراحت نکن میبر اوشیس ـ

 ! گهید رهینخور بعد از شام م يخودیحرص ب

 :ترایم

گفت نشد ! داداش منه اوشیگفت س. چقدر ناراحت شد یباهم هستند اگه بدون اوشیو س يمن گفتم پر یوقت ـ

که  هیکس ينه، پر ای... دونه زن داداششه ینم وفتهیب يچشمهاش به پر نهیمکان بش هیتو  ادیممکنه ب ریغ... داره

تونه او رو تو خونه اش  یاوش چطور میانوقت س! رفته؟یو بپذ نیخودش نتونه ا یگفت وقت... دوستش داره؟

 .و تحمل بکنه هیریبپذ

 :اوشیس

من  يکنم برا یخواهش م زهایچ نیا ترایم... کنه یهو از عشقش صرف نظر م کیمن داره  ياه پس برا ـ

 .آد یازش بدم م شتریب... نکن فیتعر

 :ترایم

 !ستیحرفها اصال در حق اش درست ن نیگفتن ا یش ی؟ خودت متوجه م!شیاگه بشناس ـ

 : گذاشت و گفت ترایپشت م يدست رو اوشیس

 .زنم یباهش حرف م...  ستین يچاره ا... حوصله اش و ندارم !... بسه م،یبر ـ
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به طرف احمد و بهروز رفت  اوشیبه اشپزخانه رفتند و س میمستق ترایو م يداخل اتاق شدند و پر يو پر اوشیس

 .. کرد و کنار شوهر خاله اش نشست یو به انها دست داد و خوش امد گوئ

با شکم پر از جاش بر خاست و به طرف بهروز  اوشیس. نگذشته بود شتریب قهیخورده شد و بعد از شام دو دق شام

 :دست دراز کرد و گفت

 !نیایبا من ب نیمحبت کن قهیدق هیاقا بهروز  ـ

نصفه بهروز را با نوشابه پر کرد و انرا در دست  وانیل اوشیس. لپتاپش را در دست گرفت فیبلند شد ک بهروز

 :خودش را هم پر کرد و به بهروز گفت وانیل. بهروز گذاشت

 !میراحت حرف بزن... خلوته ياونجا جا. اتاق من میبر ـ

در اتاق را  اوشیس. به اتاقش رفت اوشید و به احمد نگاه کرد و پشت سر سگذاشت و لبخند ز نییسر پا بهروز

انرا را روشن کرد و بعد به طرف تراس اتاقش رفت و در را باز کرد و . رفت تریقفل کرد و اول سراغ کامپ دیبا کل

 :به بهروز گفت

 .بهتره مینیبش رونیب ایب ـ

کوچک گذاشت و داخل  زیم ينوشابه اش را رو. ندیان بنش يرا به بهروز نشان داد و از او خواست که رو یصندل

 :نشست و گفت ضشیبهروز به مانند دکتر و در مقابل مر يرا با خودش اورد و روبرو تریکامپ یاتاق شد و صندل

هست که  يزیچ ؟يامدیمنتظرت بودم ن... یائیب مارستانیب یتونست یمن وقت نداشتم م... چند روز گذشت ـ

 ؟یبدون يهنوز دوست دار

 :بهروز

من خودم . شه یخالف ادعام ثابت م شمیتون روبرو م تیبا جمع یوقت یول! من به خونه تون مطمئن اومدم ـ

 !ننیخودشون منو بب گرانیاومدم د... دونمینم يزیچ

 :اوشیس

 .در خدمت هستم! نیبپرس زیهمه چ نیتون یاز من م ـ

 :دیناراحت شد و پرس اوشیلبخند زد و س بهروز

 ن؟یخند یگفتم به چه م يمسخره ا زیچ ـ

 :بهروز
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برادر من گم نشده که . سه روزه، تو کوچه مهمانسرا بودم نیمن ا. سه روز به من بد گذشت! نیشما ببخش ـ

بار به داخل  هیاومدم؟ انصافا تا خونه تون چند بار اومدم؟  یم شتونیپ ستیبا یمن م... بخوام دنبالش بگردم

 !اجازه ندادند! گفتم تو کوچه منتظرتون بمونم... نیراهمون نداد

 :گفت تیبا عصبان اوشیس

نامزدم  يچشم از رو قهیدق هی ومدهین... هات و خبر دارم يشاهکار! به شما بد گذشت؟! دروغ چرا؟ یمرد حساب ـ

 دارم؟ یمن چه حال یدون یم چیه یتو خونه ام، نشست ياومد!... یبر نداشت

 :نگاه کرد و گفت اوشیبه س سرخ يبا چهره ا بهروز

 ...خبر نداشت من هم خبر نداشتم شیپ یگفت تا ساعت ترایم ـ

 :اوشیس

! ده؟ یهمه جرات م نیکه به خودت ا یهست یتو ک ؟یشیذره ارزش قائل نم هیدختر مردم  يبرا! چیمن ه ـ

 يا یم گهیو از طرف د یطرف دنبال ناموسم هست هیاز !... هاش جرات ندارند نیبره که بهتر يدختر هیدنبال 

 !دم یمن بهت م! بگو منتو اونو به  ؟يخوا یم یاز ما چ. يد یم بیدل مادر و خواهر ساده ام و فر

 يشده بود و با حرفها دیو نا ام نیغمگ ادیکس او را نشناخته بود تمام ساعت به اندازه ز چیه نکهیاز ا بهروز

برادر نگاه کرد و او را  کیبعنوان  اوشیاش بلند شد و به سشد از ج ریس زیکامال از همه چ اوشیس زیسرزنش آم

 :دیپرس اوشیس. خواند و در ذهنش، چهره اش را حفظ کرد

 کجا؟ ـ

 :داد و گفت رونیاز درون ب ینفس بهروز

... حالت چقدر گرفته هست  نمیب یم یوقت. او االن زن داداش منه!... يبگم تو حق دار یکار کنم و چ یچ ـ

!... رفتن و گم و گور شدن تنها کاره... و خودم هم هست يپر يبرا. برات شکنجه است نجایپس موندنم در ا

مادر و مهمانها مجبور شدم  بخاطرمن چون از قبل دعوت شده بودم ... نگرفتن  يجد يو پر اوشیگفت س ترایم

 !کرده باشم ینخواستم بد قول! امیب

 :و گفت دیندخ اوشیس

دوس ندارم تو رو دور و  گهید!... کن لق من؟. يوعده غذا بود؟ غذا رو نوش جانت کرد هی نیجدا دردت هم ـ

 ! نمیاطراف خانواده ام بب
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چشمانش کامال در اثر  نکهیشد تا ا رهیبه آسمان، بدون پلک زدن خ یسر جاش نشست با چشمان اشک بهروز

 .اشک تار شد

 :صوت زد و گفتبه طرف بهروز  اوشیس

 !ياریها رو در ب میتیبچه  يبرام ادعا خوادیتو نم. یبکن يباز لمیمن ف يخواد برا ینم شهیهنرپ ياقا ـ

با نگاه به او  اوشینگاه کرد و س اوشیشد فقط به س رینگاه کرد و اشکهاش از چشمانش سراز اوشیبه س بهروز

 :در اصل حالش گرفته شد و گفت

 يبغض گلوت و گرفته؟ وا ؟یزنیچرا حرف نم. یش یباور کن موفق م یبش شهیهنرپ ير یگم چرا نم یمن م ـ

لقمه ... خونه از بعد نیتو ا! خاطرت جمع باشه! شهیرحم و مروت سرم نم ستمین هیمن مثل بق! بهروز چارهیب يوا

 !تلف ما نکن خودیپس وقتت و ب!... آد ینم ریگ گهید يا

تراس استفراغ  ينگاه کرد و انگشت تو حلق کرد و با چند بار فرو کردن موفق شد تو اوشیبه س کباری بهروز

 .بکند

 :مچ دست راست بهروز که تا حلقوم فرو کرده بود پنجه گذاشت و گفت يو با وحشت رو دیترس اوشیس

 !نکن يباز لمیف ؟يخوا یم یتو از جون من چ! يکرد فیهمه جا رو کث ؟یکن یکار م یچ وونهید يهو ـ

را که خورده بود همه  يشد انگشت تو حلق فرو بکند و تا لقمه اخر یداد باز به زور موفق م ینم تیرضا بهروز

 ...اش را استفراق کرد

 ردیهر کار کرد که جلوش و بگ. تو سرش بکند یدانست چکار بکند و چه خاک ینم. چاره ماند یب اوشیس

 .تراس باال اورد يرا که خورده بود تو ینتوانست بهروز همه غذائ

 :و گفت دیترس اوشیس

من مجبورم، حقمه اول از همه، از احتماالت حرف ! بچه!... ایکوتاه ب... خوام یمعذرت م... گفتم  یمگه چ ـ

 آد؟ یاز حرف خوش بدت م ای...  يجنبه ندار... بزنم

 :گفت یبا چشمان خون بهروز

 .رم یکنم بعد م زیتم اریب زیچ هی ـ

 :رو گرفت و گفت ترایبه اشپزخانه رفت و دست م عیسر اوشیس ختیرینشست و اشک م یصندل يرو بهروز

 !هست وونهید... دارهیپسره دس از سرمون ور نم نیا!... يکرد کاریچ نیبب ـ

 :دیاستفراغ و چشمان قرمز بهروز پرس دنیبا د ترایم. به طرف تراس رفتند ترایو م اوشیس
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 ست؟یاقا بهروز حالت خوب ن... شده یچ ـ

 :انگشتش را نشان داد و گفت اوشیس

همه خراب  شیخواد منو پ یم... رهیخواد حال منو بگ یم... استفراغ کرد يعمد... دهنش گذاشت يانگشت تو ـ

 ... دونم یمن م... هدفش معلومه... بکنه

 : با لحن مظلومانه گفت ترایم

 !داداش تو برو ـ

و ناز  دیدست کش میسرش را مال يسرِ بهروز گذاشت و مو يجلو امد و دست رو ترایم. به حمام رفت اوشیس

 :کرد و گفت

 .کنن همه مثل خودشون هستن یفکر م. همه شون شکاکن نهایا. رمیمن برات بم... چرا؟ گهیداداش تو د ـ

 منیاستفراغ انداخت و بعد بالفاصله به اتاق نش يرا رو یکیمجددا با دو هوله در دست به تراس امد و  اوشیس

 .برود ترایم شیو از احمد خواست که به اتاقش، پ رفت

نو خودش را به  شرتیت کی اوشیس. به دوش گرفتن کردند یناز کردنها، بهروز را راض یو احمد بعد از کل ترایم

 یامده نگاه شیاز فرصت پ اوشیس. مال خودش هست دیاحمد داد و از او خواست که انرا به بهروز بدهد و بگو

 اوشیرا از دست س فیو ک دیکش تبخاطر شاهد شدن احمد خجال اوشیاز کار س ترایم. دبهروز کر فیبه ک

 :گرفت با سرزنش گفت

 !ینگاه بکن ستیتو الزم ن میو خوند زیما همه چ! شهیناراحت م يتو اجازه ندار اوشیس ـ

امد احمد از  رونیبهروز از حمام ب یوقت. با احمد منتظر ماندند اوشیس. بودن کاغذها گفت تیاهم یاز ب ترایم

 :گفت اوشیانها رفت و س شیپ

من از . دمیترس یسه روزه کل نیخواهر و مادر دارم ا هیتو خونه  رونمیب ای مارستانمیاقا بهروز من مرتب ب ـ

 ادمیاز ... رینگ یخواستم بهت نشون بدم و بگم حرفهام و شخص یو روشن کردم در اصل م ترمیهمون اول کامپ

حق با من  یگفت یبعد م يخوند یم واون یکاشک. رو بهت نشون بدم یخبر و گزارش هیخواستم  یم... فت ر

به ... شدیو چند ساله بعنوان مامور شرکت گاز داخل خانه ها م ستیکالهبردار جوان ب کیمقاله  نیا يتو. ستین

 ...زن حمله برد نیچند

 :را بهم فشرد و گفت شیداندانها بهروز
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همه مدت چطور خواهرت و تنها  نیا یاگه در مورد من شک داشت... مواظب حرف زدنت باش... خواهرمه ترایم ـ

 ... ؟یگذاشت

رفتند و  منیان دو باهم به اتاق نش. بود ستادهیراهرو منتظر ا ياحمد تو. رد شد شیاز روبرو تیبا عصبان بهروز

 .در کنار جمع نشستند

 :دیسبهروز نگاه کرد و پر افهیبه ق مادر

 پسرم؟ يشده؟ بهتر یاقا بهروز، چ ـ

 :با غم جواب داد بهروز

 ! یبهترم، مرس ـ

 :مادر

 !گفتن، حالت به هم خورد؟ ـ

 :بهروز

 !االن خوبم! کردم ياره معده ام حساسه، پرخور ـ

 : مادر

 !...؟يغذا نخورده بود ادیتو که ز ـ

 :و گفت دیوسط حرف عمه پر ز،یخبر از همه چ یب يپر

عمه جون ... ره تو بدنش یم کروبیهزار تا م... بخوابه  ابونهایتو خ یادم وقت... به غذا نداشت  یعمه جان ربط ـ

 هیباشه و بن فینباشه و بدن ضع یادم کاف هیتغذ یافتاب کار بکنه؟ وقت ریگرما تمام روز ز نیتونه تو ا یم یک

آرن،  یدووم نم واناتیح دیشد يگرما يتو. ستین یشوخ... اندازه یادم از پا م یافتاب گرفتگ!... نداشته باشه

 ! چه برسه به انسان... هیسا ریرن ز یم

به  یغمش را زل زد و جواب ترایتماشا کرد و در چشمان م تراینگاه بکند به امدن م يبه پر نکهیبدون ا بهروز

 :نگاه کرد و با مکث گفت یشده به مادر و دائ سیسپس با چشمان خ. نداد يپر

و همه  یمن از شما، از دائ... بکنم حینشده تحص ریهست دوست دارم االن اونو تا د يزیچ هیمادر جان  ـ

مجبور شدم به خاطر خودتون . دروغ بگم یکلمه به کس کیمن از همون اول قصد نداشتم . خوام یمعذرت م

 يتو عمرم مادر! ندارم يمن پدر. با احمد اقا اشنا شدم روزیمن تازه د. ستمیمن دوست احمد اقا ن... دروغ بگم

گن همه  یکه م دمیمن فقط شن. هم نداشتم يو برادر يمن خواهر... شناسم یرو نم يهم نداشتم و نامادر
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. بزرگ شدم ابونهایکسم و تو خ یآد ب یم ادمی یمن هم از وقت. کشته شدن النیتو زلزله گ یکس بهروز فرج

موقع ظهر رفتم رستوران . شما خوشمزه و تازه بود يغذا. هستم یمهاجر افغان کیها جدا  یلیبه قول خ دیشا

 . غذا خوردم بعد از اون، حالم خوب نبود

 :شد و با ترس و وحشت گفت دیمختلف رنگ صورتش مرتب زرد و زردتر و سف يبا افکارها مادر

 ... من حرف زد امکیمرتب از س ترایاون شب م... دمیمن، من از همون اول فهم يخدا

 :دیپرس انیافتاد و در حالت گر هیو به گر دیدر ادامه چانه اش لرز مادر

چرا ! يتو اونشب به خونه ما اومده بود!... و بگو؟ قتیتو رو خدا حق ؟یشناس یمنو م امکیبهروزجان تو س ـ

 ...؟ياومده بود

 : از تاسف و هم تمسخر زد و گفت يجلو امد و لبخند اوشیس

کنه  یم قیداره تحق! نداره امکیبه س یربط چیه! است گهید زیچ هیارش اقا ک نیا... مامان چه خبرته ـ

 ! رینگ يقدر جد نیلطفا ا... خبر نداره امکیاز س... نیهم... کنه یم يریامارگ

 :نگاه کرد و گفت اوشیمضطرب به س مادر

!... دیبه من خبر و بگ دیخواه یکرد؟ شما نم یم کاریچ نجایخبر اورده بود؟ وگرنه ا هیحتما  ؟یخبر بد باشه، چ ـ

 د؟یافتاده؟ بگ ياتفاق بعد امکمیس يبرا

 :بهروز

 یم ادیبر ب يبرعکس اگه از دستم کار! اوردمیبراتون ن يخبر بد چیخورم من ه یقسم م زانمیمادر به همه عز ـ

خوام وگرنه اصال من به شهرتون  یشما رو م یچون خوش... نجامیمن ا. دارم ادیز دیفقط ام. خوام انجام بدم

ها  یلیهمسن و سال من بود؟ چون من خ امکیفکر کنم س د،یبا دقت نگاه بگ یلیشما فقط به من خ. آمدم ینم

 !هستند؟ یبدونم حدودا چه شکل یستیشناسم با یرو م

 :اوشیس

 ...شیآزما میریبگو باهم م یشناس یرو م یاگر کس! من دکترم فراموش نکن یدون یاقا بهروز م ـ

 :نگاه کرد و گفت یبه مادر و دائ بهروز

پدر و  یکه ب ییهمه اونها ران،یا يشهرها یمن با هزاران جوان هم سن و سال خودم از تمام نه،یمنظورم ا ـ

زنگ خونه تون و بزنه  ادیاالن ب امکیاقا س میاگه بگ دیشما به من بگ... بودند، آشنا بودم ریو صغ میتی یعنیمادر 

و  اوشیاقا س ایتونه باشه، من  یم یک هیشب یعنی د؟یکن یتصور م یپشت در هستند؟ شما اونو چه شکل و بگن
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با اقا  یکه بتونه شباهت نیبه من نشون بد نایرو تخم یکیاگه ... گه؟یشخص د کی هیاصال شب ای... اقا احمد؟ ای

 .ارمیرا به خاطر ب یکیمن بتونم  دیشا! کمکه یلیخ... و پنج ساله داشته باشه  ستیو ب ستیب امکیس

 :قلبش گذاشت و گفت يبا دو دست رو مادر

 چهتون شده؟... دیاز من پرس ترایسوال و م نیا نیع شبیپر! ؟یزن یچرا رو راست با من حرف نم پسرم

 :بهروز

 يگفتم من جوانها... کس خبر ندارم چیاالن من جز خودم از ه. ستین یکس رونیخورم ب یقسم م ـ

 ای اوشیاقا س ایمن باشه  هیتونه مثال شب یخان م امکیاالن س دیشناسم اگه شما بگ یم ادیرو ز یپرورشگاه

 ...ا نهیشناسم  یرا خودم م یشخص نیتونم بگم که چن یانوقت من م... اقا احمد؟ هیشب یحت

 :دیبهروز به جمع نگاه کرد و پرس

 تونه باشه؟ یم یک هیشب امکیتونه حدسا بگن س یم یسک! پرسم یسوال و از همه دارم م نیمن در اصل ا ـ

 :اوشیس

من ... اریدر ن يکاراگاه باز یدون یکه نم يزیچ خودیاقا بهروز تو هم ب!... نکن تیخودت و اذ خودیمامان ب ـ

 .دمیفهم

 :مادر

 ات چه معنا داره؟ یدشمن... تو چته... زنهیاقا بهروز داره از پسر من حرف م اوش،یس

 :اوشیس

 ...منه هیشب امکیمامان خوب پس بگو داداش س ـ

 :دیدر ادامه به بهروز نگاه کرد و پرس اوشیس

همه  نیوگرنه ا نم؟یاالن زود بگو بب نیهم ؟يرو سراغ دار یمنه، بفرما بگو تو کس هیشب امکیاقا بهروز، س ـ

 ...آدینم رتیخونه ما طال گ يتو... ریاون ز... چاه نکن خودیب... بزرگ حرف نزن

 :مادر

من ... دهید ییجا دیشا... چه خبرته... ؟يانگار با اقا بهروز زبونم الل دعوا دار ؟یگ یم یچ... زشته اوشیس ـ

 يزیچ هیبود؟ حتما  یچ لشیدل... چرا گفت دوست احمده؟... اومد زنگ خونه ما رو زد؟ یچ يبرا دمیهنوز نفهم

 !دونه یم

 :اوشیس
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 ییخانواده ها شیره همه شهرها پ یکاغذ م نیبا ا... رهیبگ يکاغذ ادار هیجا موفق شد  هیمامان اقا بهروز از  ـ

!... کنه یم يریامارگ... کنه یم یقاتیداره به حساب کار تحق... کنه یم قیو گم کردند تحق شونیکه بچه ها

 نیما ا! نیسنگ داغ هم ياب رو رهقط کی... کنه یبه حساب م ریکار خ کی... کنه یاطالعات جمع م

 چیه... میحرف زد امکیهمه مدت در مورد داداش س نیا... اتاق من میاالن ما باهم رفت. میاطالعات و بهش داد

گم اقا بهروز در اصل  یمن بر عکس شما م... اقا بهروز خانواده اش و تو زلزله رشت از دست داده! نداره يخبر

پس ... خوره یم یگفته بود نون خال ترایبه م... خوابه  یم ابونهایکه گفت تو خ دیدیمگه نشن... در فکر خودشه

 هیبق میگرفت لشیتحو يچه جور نیکنه بر عکس مثال ما بب ینم ياو ضرر... بده  دیام یالک ادیبهانه ب نیاگه با ا

 بچه اصال... کنه  یم یزندگ ییداره تنها یسالگ 12اقا بهروز از  نیمامان ا... کنند یکار را م نیخانواده ها هم ا

همه سال اصال اونها رو  نیا... جوانان ها رو به من بده نیبگو پنج تا ادرس از ا... شناسه  یپرورشگاه را نم يها

... دهیکاغذهاش و د ترایم! فشهیدونه ک هی نیا زش،یهمه چ... گهیدروغ م...که بخواد چهره اونها رو بدونه دهیند

براش منفعت داره  گهیجور د هیپس ... ده یکار رو انجام م نیچرا داره ا... دنیهم نم الیر هیکار بهش  نیبابت ا

 !دهیکه داره ادامه م

 : زد و گفت ینیلبخند غمگ بهروز

تو پرورشگاه  یسالگ 12خودم فقط تا !... زلزله رشت کشته شدند يتو شیسال پ ستیخانواده ام ب. درسته ـ

ساعت در مورد برادر  میساعت فقط ن مین اومدم خواستم نم دیدکتر فراموش نکن ياقا... تهران بزرگ شدم

تون  شیهفته پ هیاگه  قیبعد از تحق تردک ياقا!... دیاجازه نداد... پدرتون حرف بزنم ایگمشده تون، فقط با مادر 

... دمینخواب چکسیخونه ه يمن تا حاال تو... نیو بکن نیدروغ يادعا نیا نیتونست یموندم انوقت م یم

 يهر جور تو دوست دار میبذار... کنم یاصرار نم گهیمن د... است گهید زیچ هی قتیحق نیدون یخودتون بهتر م

 ... بشه

 : او را نشاند و گفت شیداشت و مادر دست او را گرفت و سر جا یبر خاست و قصد خدا حافظ شیاز جا بهروز

... من بهت صد در صد باور دارم. خودت هس خونه نجایا. بگو يپسرم تا شب حرف بزن هر چه دوس دار ـ

... دونستم یو از اول م نیمن ا یکاشک. میتو جمع شد يامشب دور هم برا نجایهمه ا. و فراموش کن اوشیس

 یمن اونو فراموش م نن،کنن انگار حرف از پسرم نز یفکر م نهایا... از من بپرس يبمون هر چه سوال دار

با من  یخواست یچه م يبگو برا! ... حرف بزن ياز هر چه دوست دار... تو از مامان و بابات حرف بزن... کنم

 ؟یحرف بزن
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 :بهروز

 .ستین ادمی زیچ چیدونم اصال ه ینم چیه بایمن از گذشته ام تقر ـ

 :با هراس و وحشت و همدرد گفت مادر

 ؟يندار!... ؟يبدجنس دار يگفتن نامادر ـ

 :بهروز

من ... نیکه زده شد فراموش بکن ییاون شب و تمام حرفها... کردن فیداستان تعر هیترس  يخانم از رو ترایم ـ

 یاحتماال م... کشور ارتباط بر قرار بکنن يمسئول پرورشگاهم بخواهم با تمام پرورشگاها يتونم از مادرها یم

چند ... بکنم  دایو پ امکیدم س یقول م تونبه... هستم  نیمن خودم خوشب! ارم؟یخوش ب يتونم براتون خبرها

به خونه  گهید زیچ هی يامشب من در اصل برا... با چند نفر و حرف بزنم  ستیاول با. دیروز به من وقت بده

پنجره ها بازند . وقته ریاالن د. قول دادم براتون ترانه بخونم چند تا ترانه اماده کردم ترایمن به م... تون امدم 

گوشم  هیچون  ستیدست خودم ن. شهیکنم خود به خود صدام تا اسمون بلند م یبه خوندن م عشرو یمن وقت

 .نداره یخوب شنوائ

 :گفت تیسرخ شد و با عصبان اوشیس

من دکتر  نیدونیحتما م. کنم یبرات م يکار هی. رمیگ یخودم ازت تست م مارستان،یب ایفردا ب نیاقا بهروز هم ـ

 !حلق و گوشم

 : مادر

 ؟یستین لیفردا جمعه است تو تعط اوشیس ـ

 :اوشیس

پول دوا و درمون ازش ... بره گهیشهر د... گناه داره! رهیساعت، دو ساعت وقتم و بگ هیسرهم !... سیمهم ن ـ

 .کرده باشم يکار هیپس من حداقل براش ... ره یم نجایپس فردا از ا دمیشن... ستین مهیب رنیگ یم

 :به بهروز نگاه کرد و گفت مادر

همسن و سال خودت اشنا  یجوان هیبا  ییجا... زدیحرف هم نم! دیشن یپسرم دو تا گوشهاش خوب نم امک،یس

 ؟ينشد

 :بهروز

 ...به من گفت ترایدونم م یو در موردش م زیمن همه چ ـ
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 :رد گم کردن گفت يبرا اوشیس

 ... اول دو تا ترانه بخونن... مامان بذار ـ

 :بهروز گفت یو دلگرم دییدر تا مادر

 کیها مثل  هیتو اپارتمان ما، همه همسا نجایا! بلند بخون!... بخون يبلند بخون هر جور دوست دار يبا صدا ـ

 . میخانواده هست

 : به بهروز نگاه کرد و گفت احمد

 ! ...ها ناراحت نباش هیاز بابت همسا... گنیخاله جان درست م ـ

 :ذاشته بود برد و انرا در دست گرفت و گفترانش گ ریلپتاپش که ز فیدست به ک بهروز

 ...لحظه هی ـ

 یصدام گرم شد بعد م یخونم وقت یم میتیشعر در مورد  هیاورد و گفت اول  رونیب فیدفترش را از ک بهروز

 . تونم ترانه بخونم

ت و به نشس یرا از دست بهروز بر داشت مجددا کنار دست دائ فیجلو امد و از فرصت استفاده کرد و ک اوشیس

صدا با اشاره و چشم انداختن کار  یاورد و مادر در اعتراض ب رونیرا از درون ب ینگاه کرد و چند ورق فیدرون ک

 . او را محکوم کرد

 :دست به طرف مادر به عالمت راحت باشند اشاره کرد و گفت بهروز

دنبال گمشده شون هست  یکیبدونن  نکهیهم. براشون هستم يدیام هیزنم حداقل  یمن به خونه همه سر م ـ

 دمیاالن هم به شهر شما رس. از استارا شروع کردم چهار ماه تمام در حال سفر هستم! هیدلگرم یخودش کل

 .بخونم نیاگه اجازه بد. بکنم قیتحق یستیانجا هم با! يرم سار یشنبه م

 :یدائ

 ...بخون اقا بهروز ـ

 :بهروز

 ... میتیخونم با اسم طفل  یاول شعر م ـ

سر به باال  نیشد با وجود ا نیافتاد و چون شعر رو از بر بود غمگ میتیکلمه  يشعر، رو يچشم بهروز رو یوقت

 .گرفت
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داد و بهروز  لیرا به او تحو فیگذاشت و بلند شد و به طرف بهروز رفت و ک فیرا مجددا تو ک یورق کپ اوشیس

 :با نگاه به همه گفت

 !هستش یاعتصام نیاز خانم پرو شعر

 میتی طفل

 ستیخانه رفتن ن يکه مرا پا ستیشکست و گر يکوزها یکودک

 ستیآب ازوست، از من ن یکنم، اوستاد اگر پرسد کوزه چه

 ستیجز شکستن ن ام،یشکسته شدن، دلم بشکست کار ا نیز

 ستیکنم، گر طلب کند تاوان خجلت و شرم، کم ز مردن ن چه

 ستیگفتن ن ياز برا مینکوهش کند که کوزه چه شد سخن گر

 ستیدل را شکاف و روزن ن ف،یح دمیدیدود آه م یکاشک

 ستیو نخواستهام دل من هم دل است، آهن ن دهید زهایچ

 ستیروشن ن م،یتیهرگز چشم طفل  دهامیمادر ند يرو

 ستیکردن ن هیبهر گر یو مرا فرصت کنندیم هیگر کودکان

 ستیدامن ن چیمادران خوش است، چه شد که سر من به دامن

 ستیاز شوق، هر که را مادر گفت با من، که مادر من ن خواندم

 ستیبهر من نگذاشت گر که با من، زمانه دشمن ن کدوستیچه،  از

 ستیبر تن ن بهید ت،یبتافت کاز چه معن ياز من، خجسته رو شبید

 ستین دنیدوست، چو شن يا دن،ینداشتم همه عمر د بایکه د من

 ستیمعدن ن چیه هگر زمرد بود لعل من هم، ب د،یخورش طوق

 ستیمخزن ن چیبه ن،یدلم عقد خون يعقدهها ست،یمن چ لعل

 ستیبه گردن ن يمن، گوهر بناگوشم اگر گوهر اشک

 ستیخوردن ن يهست و مرا نان خشک از برا جیرا کل کودکان

 ستیارزن ن يجامه، جا نیچن نیجو نخرند ا میرا به ن جامهام

 ستیاز تن ن یو نام یکه نشان رهنمیانگه دهند پ ترسم

 ستیمسکن ن چیانجا که ه: مسکن تو کجاست گفتم: گفت یکودک
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 ستیچه کنم، نخ کم است و سوزن ن شیخو یدانم زدن به جامه رقعه،

 ستیچه توان کرد، وقت خرمن ن دیچ توانمیچند م يخوشها

 ستینخوانده ماند تمام چه کنم، در چراغ روغن ن میدرسها

 ستین منیجا، بهر من نش چیه نیما منش شیپ ندیگو همه

 ستیپالسم نشاندهاند از ان که مرا جامه، خز ادکن ن بر

 ستیفن ن نیاستاد فرش رفتم و گفت در تو فرسوده، فهم ا نزد

 ستیکه ترا جز زبان الکن ن یقفا زنند هم همگنانم

 ستینرفتم بباغ با طفالن بهر پژمردگان، شکفتن ن من

 ستیگل بگلشن ن ست،یاگر بود، مادر من بود چونکه او ن گل

 ستیو سوسن ن نیاسمیمن است گر گل و  يپا يمن، خارها گل

 ستیطفل کودن ن چینهاد لوح بسر که چو تو، ه اوستادم

 ستیکه هر خط نوشتم و خواندم بخت با خواندن و نوشتن ن من

 ستیو جرم کلمن ن یفلکم نقص حط یسر اوفتاده پشت

 ستیآذر است، بهمن ن نیز من خواهند آخر ا یهمن همب مزد

 ستیسنگ در فالخن ن گرشیهر سنگ داشت بر من زد د چرخ،

 ستین منیاز جفاش ا یزمانه خراب که دل یکنم، خانه چه

و  دیمادر زانو زد و دست او را بوس يگذاشت و جلو رفت روبرو یصندل يبهروز دفتر را رو ختیر یاشک م مادر

هم  ستادیبهروز زانو زده ا. او را گرفت و نذاشت يمادر با دو دست شانه ها یاو را ببوسد ول يبعد خواست پاها

مبل بلند شد و  ياز رو یو دائ دیاو را بوس تمادر با دستش اشک بهروز را پاك کرد و بعد صور. قد با مادر شد

 : گفت

 !بهتره دینیکنار هم بش. نیبش نجایتو ا ایاقا بهروز ب ـ

 :کرد و گفت ینگاه به دائ بهروز

 .و بخونم نمیمامانم بش يرو روبرو يخوام ترانه بعد یم نیاگه اجازه بد دینیشما بش یدائ ـ

 :گفت انیفشرده شد او با حالت گر شتریاز درد ب یقلبش با کوه ینیچن نیبا خطاب شدن ا مادر

 !؟ياو اومد شیانگار از پ... منه امکیس يبو هیتو شب يچقدر بو. پسرم نیبش ایب. یمادر قربونت بشه اله ـ
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 :درد گفت يو با صدا ختیر یناز شدن اشک م شتریب يبا احساس بچگانه برا بهروز

 يرو يمادر چیکودك سه ساله بودم من هم سه ساله رها تنها شدم از اون سال به بعد ه کیمادرم، من هم  ـ

حتما من هنوز ... منو به دکتر نبرد یکس. نازم نکرد یشدم کس ضیمن مر یوقت دیو منو نبوس دینکش یمن دست

کرد تا من  یاونو خشک م درشما ستیبا یکه م یاشک!... مهیبچگ ياشکها يبو نیا. بچه رو دارم هی يبو

 !مهیبچگ ياشکها ادامه همون اشکها نیا... من هنوز بزرگ نشدم... میاز هم دور ماند یبزرگ شم ول

 :اش چند بار زد و گفت نهیس يرو مادر

 ...  یدون یخدا تو خودت م يا. رمیهمه تون بم يمن برا يوا ـ

 :زد یسرش م يدو دست به باال برد و مشت کرد و رو مادر

منو بکش راحتم  ؟یتا ک... چقدر ازت گله دارم یدون یخودت بهتر از هر کس م یگم ول ینم يزیخدا بهت چ ـ

 ...نمکیتحمل نم گهیهمه درد و د نیکن ا

خودش بفهمد و کنترل در دست خودش  نکهیو بدون ا دیدست جلو برد و دو دست مادر را گرفت و بوس بهروز

 :بلند گفت يباشد با التماس و صدا

 .شمیمن ناراحت م. دیمامان نزن ـ

 :گفت هیجمله جگرش سوراخ شد و با گر نیا دنیبا شن مادر

منو ناراحت  چوقتیهم دوست نداشت ه امکمیس. مانما یقربون اون زبون خوش صدات بشم به من گفت ـ

 .نهیبب

 :گفت یدر چشمان مادر زل زد و با مکث طوالن بهروز

 مگه نه؟ دیهم نباشم شما مادرمن هم هست امکیمن اگه س... شناسم یجز خودتون نم گهید يمن مادر ـ

 گرید کی ياو را در بغلش گرفت و هر دو از گرما يگونه صورتش چسباند و بعد لحظه ا يسر بهروز را تو مادر

 یرا کنار زدند و صندل زیرا جلو اورد با احمد م یحسرتشان را با جان لمس کردند و بهروز از جاش بلند شد صندل

شما مادر  يخواهم برا یم. اسم خواب هخونم ب یاهنگ م هیگذاشت و گفت  یقدم کیمادر  يرا راحت روبرو

 ... بخونم زمیعز

 راحت بخوابم یکم هیحس کنم که مردم  زارب

 بخونم تا نگن نا مهربونم ینیغمگ شعر

 نشکستم یحس کنم که سادم من که قلب بذار
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 طوفان تو مستم يعشقم تو ریمس بخدا

 عالم هیمن دوست دارم  زیمن عز يچشما

 میمر يتورو قد گلها قد گلها خوامیم

 من مهربونم دوست دارم قد اسمونها زیعز

 تمام عاشقها اندازه ستاره ها قد

 :او زد و گفت نیتحس يزانو بهروز برا يبا دست رو کباری یو بعد دائ دیصورت بهروز کش يتو یدست مادر

 .یخونیقشنگ م نیافر. بخون گهید یکیتو بخون  ـ

 :در دستانش گرفت و شروع کرد نباریبه همه نگاه کرد، دست مادر را، او ا بهروز

 نمیبیتک و تنها م تو خودمو یکه ب يا

 .نمیب یذارم تورو اونجا م یجا که پا م هر

 تو پر درد و غصه بود  يچشما ادمهی

 غربت تو قد صد تا قصه بود قصه

 زنه یم شیهر جا که هستم با منه داره عمره منو ات ادتوی

 سرد يایدن نیا يتو يبود دیبرام خورش تو

 کرد یتو پاك م يدستا سمویخ يها گونه

 خوب يهمه سال اون دستا کجاس اون دوتا دستا نیا

 :او را بغل کرد و نوازش داد و گفت هیبا گر نباریا مادر

 !يومدین شمیپس چرا زودتر پ يبهروز جان تا حاال کجا بود ـ

را گرفت و کنار  یو خودش صندل ندیاز جاش بلند شد و به بهروز اشاره کرد که او در کنار خواهرش بش یدائ

زنگ خانه به صدا در امد  يو در حال ناز کردن بود صدا دیبهروز دست کش يموها يو مادر رواحمد نشست 

انها هم . ه ها پشت در جمع بودندینفر از همسا ستیب. رفت در را باز کرد معلوم بود پنج شنبه شب بود اوشیس

 :داش بود گفت اوشیکه با س یکیمهمان داشتند 

 ...میستیمزاحم که ن میاوردیخونه؟ طاقت ن یقشنگ م نقدریکه داره ا هیک نیا ـ

 يکه جا یبر خاست و از همه کسان شیاز جا ییدا. بود ستادهیسر پا ا فیتکل یب منیاتاق نش يتو تیجمع

ها، از بزرگ  یلیخ. نندیبنش نیزم يبهروز رو يروبرو ،یکرد، افراد بدون صندل شنهادینکردند، پ داینشستن پ
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 ينشست و دفترش را رو یندلص کی ينگاه همگان، رو يبهروز روبرو. ستندنش نیزم يگرفته تا کوچک رو

 .باز گذاشت شیرانها

 :ییدا

 !جمع منتظر توئه! بهروز تو شروع کن اقا

 :گفت تیبعد با نگاه به جمع. خواندن انتخاب کرد يرا برا يترانه ا بهروز

 حیتوض کیو احترام، اول  لمیبنا به م... شروع به خوندن ترانه بکنم، الزمه  نکهیجان قبل از ا ییدا! رو چشم ـ

کنم؟ ادبم رو در حضور شما و جمع محترم  یچکار م نجایو از کجا اومدم و ا ستمیمن ک نکهیبدم، ا يخالصه ا

ابتدا دوست دارم در  اریبس... طلبم یمطالبم رخصت م ضیعرا يو از بزرگان محترم برا رمیگ یبه خدمت م

 اجازه دارم؟... آشنا بکنم؟ زانیخودم رو با عز

 جانیهم بعنوان بزرگ با ه یمادر با اشاره دست به بهروز اجازه داد و دائ. منتظر شد ییبا نگاه به مادر و دا بهروز

 :گفت

 !بفرما اقا بهروز!... دونهیبه نحو احسن اداره بشه؟ اونو بهتر از هر کس هنرمند م يجلسه چه طور ـ

 :روزبه

 !ممنونم یلیخ! کنم یخواهش م ـ

 :در ادامه ییدا

 افتیباشه، انرا در یبر خبر خوش و شوق یکه مبن یحرفهاتون اشارات ياقا بهروز من از حرکات تو و از ال ـ

دونم  یو نم! ... یکن یرا بازگو م یخوش يمطمئن هستم تو امشب برامون خبرها یدونم چرا ول یمن نم. کردم

! داستان تو برام جالبه دنیچرا شن ونمد یمن نم.. یبکن فیو تعر زیچرا دوست دارم، تو در مورد خودت، همه چ

و  يکجا بود ؟يبگو از کجا اومد! کن فیاقا بهروز از خودت تعر!... یستین هیتو برام اصال غرب! گم یو م قتیحق

 ؟يخونه اومد نیچرا به شهر ما به ا

نشست و قطرات اشک از شوق در  شیو دو باره سر جا دیخورد و صورت برادرش را بوساز جاش تکون  مادر

 .چشمانش جمع شد

 :دستش را به طرف مادر دراز کرد و در ادامه گفت بهروز

هم ... اندازه نیتا ا!... ستادهیوا امکیاالن روبروتون س دیفرض بکن. میهمسن و سال هست امک،یاقا س ایمن  ـ

تونم حرف  یکه من م نهیفرق ما فقط ا... همه هیشب یلیخ... همه هیشب يجور هیستانمون دا امک،یمن و هم س
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بودم دوست داشتم  یخوشگل م امکیسراستش اگه مثل . کر و الل بود يروزگار امکیگن اقا س یو م! بزنم

دور اطراف گشت  نیچند روزه هم نیا دیباور بکن. من خودم هستم امکیبزنم و بگم س امکیس يخودم و جا

!... اهمیاز حد س شیمن ب یخواستم بگم جوجه اردك هستم ول. خودم و به همه بقبولونم يجور هی دیزدم تا شا

 ! نشد... جوجه مرغها بشم  ینتونستم قاط

 : باز مادر را نشان داد و گفت بهروز

کاش االن  يا. ستمیو الل نمتاسفانه من کر  یول. دمیشکل مهربون د نیخودم به ا شیپ شهیمن مادرم و هم ـ

 !...بودم یمن کر و الل م

 :و گفت دیبا اشک به طرف بهروز جلو رفت و صورت او را بوس مادر

 !از بعد منو مادر خودت بدون!... من مادرتم... یتو هم پسرم هست ـ

 :گفت اسیلج و با  ينشست و بهروز صبر کرد و بعد در ادامه از رو شیباز سر جا مادر

بهروز  میاسم شناسنامه ا... دیدر مورد خودم خالصه بگم، تا شما درد مشترك من و مادر رو بهتر حس بکن ـ

زلزله اومد تو اون زلزله چهل هزار نفر  النیتو گ 69خرداد سال  کیو  یس ادیب ادشونیاگه بزرگترها . ستیفرج

پرورشگاه تهران  يتو یدوازده سالگمن تا سن ! از دست رفتند یهمه کس بهروز فرج. متاسفانه کشته شدند

 ...ماندم بزرگ شدم

او دارد که تعلل  يبرا ندیخبر ناخوشا کیانگار بهروز . سوخت یپرورشگاه باز دلش با درد سوزناک دنیبا شن مادر

بکند حتما  فیرا تعر زهایچ نیجمع، ا يبود برا يچه اجبار.. گفت یکرد و م یخود فکر م شیمادر در پ. کند یم

استنباط دست  نیو با ا. کرد یم دایپ نیقین تفکر یمادر با ا! کنه یم دایربط پ امکیاز داستانش با س ییجا هی

 ... کرد یگذاشت و ناله م نهیس يرو

مبل، تنگ نشست و  يخاله و مادرش رو انیبر خاست، م شیاز جا عیسر. احوال مادرش شد رییمتوجه تغ ترایم

بهروز بعد از نگاه . داد یخوش به مادر دلگرم يبا لبخند ها. را گرفت شیبازو ریمادرش را از پهلو بغل کرد و ز

 :گفت دامهمجبورا در ا یمادر خود متاثر شد ول افتهی رییکوتاه به رفتار تغ

مردم  يبرا. میکن یازاد زندگ میگرفت میتصم م،یدوستم از پرورشگاه فرار کرد نیدوازده ساله شدم با بهتر یوقت ـ

 یمن اواز م ابونیکه تو خ يبا وجود. میازاد هست ابونهایتو خ میکرد یفکر م. میاریو پول در ب میاواز بخون

کرد و  یم ادیز ياو جرات داشت دزد. داشتممن با دوستم فرق . امد یم رمونیحداکثر، پول نون گ. خوندم

او ده بار . داشتم هیاضافه وزن داشت و من رنجور و الغر بودم سوء تغذ شهیاو هم. در فکر شکمش بود شهیهم
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دوست داشت، اومد چند مشت به  یکیکردم و نه دعوا کردم اگه  يشد و صد بار دعوا کرد من نه دزد یزندان

نها انچه در من رشد کرد استخو. دمیکش ادیز یمن گشنگ. بر گشت یامده بود، راض هک یمن زد و بعد ارام از راه

 ادیز یگشنگ. دمیکش ادیز یطور نبودم من سخت نیمن در اصل بچه که بودم ا. چهره و جمجعه سرم هست

شدم تا  ختیبد ر مینسبت به بچگ دیهمانطور که االن شاهد... رمیانس بگ چکسیمن نتونستم با ه دمیکش

هم اگر من  دیشا!... تونستند بشناسند یاحتماال منو نم! بودند؟یاگه زنده م لهامیمادرم و فام یکه حت يا دازهان

من . تجربه کردم میقاتهایو تو تحق نیا. کرد یخود آرزو نم يبرا چکسیبودم منو ه یگمشده همه مادران م

 دیما ام يبرا یکه بخواه یستیتو ک... کارتیهمه خانواده ها رفتم همه با من دعوا کردند و گفتند برو پ شیپ

ها هم به من فحش  یلینکبت بار نجات بدم و خ تیوضع نیتم برم خودم و از اکار بلد هس یلیاگه خ... یباش

از شهرها کار  یلیخ يتو یحت... شدم  یدر همه حال بدهکار م شه،یمن هم گهید يدر برخورد با انسانها... دادند

شور خودم دنبال گفتند، برم ک یها به من م یلیخ...  ارمیرو در ب یحداقل پول نان خال اشد ت ینم دایمن پ يبرا

دروازه شان با  ياز جلو ینشدم، اکثرشان حت اطیجاها زنگ خانه ها را زدم، من هنوز داخل ح یلیخ... کار بگردم

 ادیدر تمام عمرم درد و رنج ز من...  دیو عمو و خاله و عمه من هست یهمه شما، دائ! لگد منو از انجا دور کردند

کردند  یبا اخم به من نگاه م چهیخواستم ساندو یآب خنک م یچیساندو يوقت ها از مغازه ها یگاه. دمید

من اب ... از مکانها حق ورود نداشتم یلیبه خ... ختنیر یم وانیل يکردند و اب سرد نشده تو یآب و باز م ریش

که دکتر ... گن یدانم سنگ صفرا م یام سنگ داره نم هیکل یسن جوان درخوردم االن  ادیز یبهداشت ریغ يها

 یفقط شکنجه و سخت دمیهر انچه د. ام لذت نبردم یمن هرگز از زندگ... ه؟یدردهام از چ قیرم بدونم دق ینم

به من بزند من حاضرم جونم رو براش بدم من در اصل  يلبخند ادیب یکیمن انقدر تشنه محبتم که ... بوده

امیخاك نگه داشته است انگار در رو نیا يمنو هنوز بر رو يدونم چه جاذبه ا ینم یول. دم یم حیرا ترج ردنم 

دلتنگ مادرم هستم من مادرم و  یلیگه من مادرت هستم چون من خ یاد و م یم یکی يروز هیدارم  دیام

افتاب و  یمادر، گرمائ ادی. هستدانم تنها قوت قلب من  یفقط م. مادر چه هست نیفهمم ا یو خودم نم دمیند

 دمیشهر رس نیبه ا شیچند روز پ... بکنم یو از دست بدم حتما خودکش دیام نیا يفکر کنم اگه روز. برام داره

است که به من  یکس نیصمد اول نیشد ا دایپ یدوست صمد نام هیکردم  دایپ ادیدر شهر شما دوست و اشنا ز

صمد . هست یخواهر با احساس و مهربان ترایم. نبودم یشکل نیا شیدو ساعت پ. گفت من برادرش هستم

کرد و خشک کرد و قبال  زیشورد او منو شست و تم یمثل مادر که بچه سه ساله اش را م اطیدوستم منو تو ح

دلش و  یوقت هی گهید يداده بود و چون امروز دعوت بودم خواست برادرش مثل جاها زیتم راهنیشلوار و پ
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نگاه  یاالن به دوران کودک یوقت. دیام خربر شیشلوار رو ساعت پ کیبدبخت خودش اصال پول نداره، . نشکنند

را جز مادر خودم قبول کنم االن  يمادر چیمن از همون اول نتونستم ه. بودند ادیکنم تو پرورشگاه مادر ز یم

من احساس  ياو برا اندازه يمادر چیو ه استیمادر دن نیمن بهتر يدونستم مادر من برا یم یدر کودک دونمیم

 !تونه بکنه ینم يمادر

 يرو واشیکرد و  یم هیبلند گر يکرد با صدا یرا تصور م امکیبهروز س يکه تمام ساعت با حرفها مادر

کرد ارام باشد  یو دستش را گرفت و خواهش م ختیریهمزمان با مادر اشک م ترایزد م یصورت خودش م

 . کرده بودند جمع ادیشد و اشک در چشمانشان و کم و ز دهیصحنه دلشان خراش نیاز مردها از ا یبعض یحت

 : گفت اوشیس

شبه  هیساله رو  نیانتقام چند. هیامشب کاف يبرا. ینیب ینم. کنم یخواهش م. اقا بهروز ترانه ات و بخوان ـ

 !...رینگ

 :نگاه کرد و در ادامه گفت تیقائل نشد به جمع اوشیس يبه حرفها یتیاهم بهروز

وابسته بودم چون  یلیدونم من به مادرم خ یخوب م یاد ول ینم ادمیهر چند اصال چهره مادرم  یدر کودک ـ

 یتونستم تحمل بکنم همون سال اول م یاو رو نم يخواستم از پرورشگاه به طرفش پر بزنم دور یم شهیهم

داشتن و به  یخود منو بر م يهاها از سر خانه  هیچند بار فرار کردم غرب شدمیم بیگن با هر فرصت از جمع غ

 دونمیاز مادرم نم چیاالن ه. رقم فرار را داشتم نیشتریده هزار کودك ب دیشا نیدادند من از ب یم لمیتحو سیپل

 یمن م. او برم شیدوست داشتم فرار بکنم و پ ادیگه انوقت که کوچک بودم حتما مادرم و ز یمنطقم م یول

 يبهتر یمنطق لیدم دلموضوع فکر کر نیراجع به ا ادیداشتم من ز یدوست م یلیخانواده خودم و خ یستیبا

 ! افتمین

 :نگران مادرش بود و گفت اوشیس دادیکردن خود ادامه م هیبه گر مادر

 ! اتش روشن نکن! ستین تیحال. اقا بهروز بس کن ـ

 :بهروز

من ... ندارم يا گهیمادر د چیکنم چون من هم جز او ه فیمادرت تعر يدلم و االن برا ياقا دکتر بذار دردها ـ

دکترها  شهیم یتونه بغض کنه انگار گلو بتون ینکنه م هیاگه ادم گر شمیکنم سبک م یم هیگر یدونم وقت یم

دلو بر  يو هم بهتره حرفها زهیبر رونیب رههر چه در دل دا یستیداره با یکنن هر که ناراحت یم هیمعموال توص

هام  یهام از سخت هیاز دردم و گر شهیبکنه من حاضرم هم دایدردش مشترك پ يبرا یستیادم با. ارهیزبان ب
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او را ممنوع  ستینبا. شانس و داره نیمادر ا ینشد که به حرفهام گوش بده ول داینفر پ کیکنم تا االن  فیتعر

 !نباشه؟ ادشی قهیاو هر دق شهیحرف بزنه مگه م امکیراحت در مورد س یستیاو با. دیبکن

 :یدائ

همه بچه تو  نیاوفته اگه ا یخبر نداشته باشه در فکر درمون اون هم نم یتا ادم از درد کس یگ یراس م ـ

 مگه نه اقا بهروز؟ . هست یجائ کی امکیحتما س میبکن قیباز ما تحق یستیپرورشگاه هستند با

 :بهروز

 .خونم یکنم بعد م فیمن تکه اخر داستانم و تعر. طور هست من صد در صد مطمئن هستم نیحتما هم ـ

 .کن فیتعر: یدائ

 :بهروز

بزرگ  یوقت. میروزگار گذراند یتشنگ يو تو یتو برف بوران تو گشنگ میمن و دوستم از پرورشگاه فرار کرد ـ

به خونه ات اومدم خواهرت  یوقت اوشیاقا س! شد با او ازدواج کرد و من موندم تنها يدوستم عاشق دختر میشد

کنم  یم قیبا مجوز تحق ین طرف دارم قانونیبه ا دیاز عمن االن . و خواهر خودم و مادرت و مادر خودم دونستم

کنم  یداره اطالعات از هر نوع جمع م يهر کس که گمشده ا یشمال يمن از استارا شروع کردم دارم شهرها

گم  یدارم چون م کتریمن با خانواده شما ارتباط نزد اوشیس يدم اقا یپرورشگاه م لیاطالعات و تحو نیبعد ا

تونم همسن و  یمن هم م. و خودتون هستند ترایدادم االن همسن و سال م تکه من از دس يخواهر برادرها

 ...دیخسته تون کردم ببخش نقدریفعال هم میباشم من فکر کنم ما درد مشترك دار امکیسال س

 یبا نام زخم یبیحب نیکنم ترانه از ام یرا شروع م يبعد ترانه

 میدرد مشترك دار هی ایدن نیا يو تو تو من

 میرو قلبامون تَرَك دار م،یدرد يخسته  دوتامون

 میافتاد یگوشه زخم هیو  میو تو کوه درد من

 میانگار رو زخمامون نمک دار میکنیجون م میدار

 سوخت، تمومه لحظه هامون مرد مونیزندگ تمومه

 برد مونیکس یب يهوا مونویعاشق يهوا

 میمن و تو جون هم بود م،یو تو مال هم بود من

 افتاد به جونمون، تمومه جونمونو خورد خوره
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 میریدست تقد ریاس ایدن نیا يو تو تو من

 میریدرگ یزندگ نیبا ا مویدلهره دار همش

 دنیانگار دارن شکنجمون م میکشیکه م نفس

 میریمیم ییتنها نیآهسته آهسته تو ا میدار

 زهیریکه کم کم داره م يوارید هیمثله  میشد

 زهییخونمون سرده مثل غروبه پا يهوا

 میدیپس م یواسه چ یبه ک میما دار ویچ تقاص

 زهیغم انگ نقدریروزاچرا ا نیواسه ما ا آخه

 میدرد مشترك دار هی ایدن نیا يو تو تو من

 میرو قلبامون تَرَك دار م،یدرد يخسته  دوتامون

 میافتاد یگوشه زخم هیو  میو تو کوه درد من

 میانگار رو زخمامون نمک دار میکنیجون م میدار

 :برخاست و گفت شیبهروز دست زدند و بهروز انگشت اشاره باال برد و از جا يعده برا کی

 !آب بخورم وانیل هیفقط ... خونم یگردم باز م یزود بر م رمیم ـ

اب را باز کرد و  ریش. برداشت زیتم وانیل کیبود،  زیم يکه رو ینیس يبه آشپز خانه رفت، از تو میمستق بهروز

راستش را به  يو بازو ستادیا شیدم در سر جا يپر. دندیاز سر رس يو پر ترایم. ختیر وانیل يابِ گرم را تو

 : گفت حیدراز کرد و در توض شیروبرو دستبهروز . رفت خچالیبا اعتراض به سمت  ترایم. داد هیچارچوپ تک

 ! گم یم یواستا، به من نگاه کن، چ ترایم ـ

 :گفت تیمیبا صم يتوجه به پر یو به بهروز نگاه کرد و بهروز ب ستادیا شیسر جا ترایم

تو  ،يبزرگ، تو با همه برام فرق دار يایدن نیا يتو. موقع ترانه خوندن بهتره اب ولرم باشه، جدا تعارف ندارم ـ

اگه هم صد بار منو از کوچه ... هم نباشم شتیاگه پ! بدون شهیو هم نیا. یتو خواهر کوچک ناز من. یقلب من

 !یبکن رونیتون ب

انسان گناهکار  یبره گوسفند ول کیبه مانند ... توانست بزند ینم یحرف هیرا فشرد و در آن ثان ترایم يگلو بغض

 ترایگونه م يبهروز با پشت دو انگشتش رو. دیطلب یدر چشمان بهروز زل زد و از او با تمام خلوص پوزش م

 :گفت یترا با ناز اما شاکیم. بر گشت منیبه اتاق نش يپر. دیش کرد، و بعد، اب را نوشنواز
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 کنه؟  یرو م نکاریداداش ا هی... يدیجمع کوب شیهر چه دلت خواست، منو پ ـ

 :بهروز

زدم و  یاگه من م! يبد رفتار کرد یلیاول تو با من خ قهیهمان روز اول، دق... يکه تو اونو انجام داد ستیکار ـ

ثبت  شهیهم يدر درونت برا یبه مانند لکه ننگ يبد نیاون وقت ا... کنم یرو م نکاریکه معموال ا... رفتم یم

شانس و االن  نیا... یابد عذاب وجدان داشت يبراو ... یاونو بدون من پاك بکن یتونست یشد و تو هرگز نم یم

برعکس خواستم ! با تو حرف نزدم تیو در ضد نیمن ا یدون یحاال تو خودت خوب م... یکه جبران بکن يدار

من تو  یدون یم!... انجام ندن گهید يمسلم رو اونها در جا يخطا نیبسته عموم رو باز بکنم، ا يفقط چشمها

 ينفر اخر شهیهم... خبر نداره چکسیه... مورد لگد خوردم  یب تیشدم از اکثر روبروام با هر کس که  یزندگ

اگه همون ادم بدونه من ... خواد سرزنشم بکنه یزنه و بار اوله که م یکه به من لگد مکنه بار اوله  یفکر م

و من در ! لگد زدند؟ گهیقبل از او هزار نفر د ست،ین یلگد خوردم و او نفر اول شیپشت سر يچقدر از همه ادمها

 يحتما با من بد رفتار! شده ام ریاو که هستم چقدر بدبخت و درمانده هستم و چقدر از جانم س شیان لحظه پ

 !باشم؟ امکیتونم س یاز ده درصد م شتریاالن ب یدون یم چیه... میبگذر... نخواهد کرد 

 :امد و جواب داد رونیاز تفکرات ب ترایم

االن ... ؟يرو کرد نکاریدونم چرا ا ینم! يزد یحرفها رو م نیا یداشت ییفکر کنم تو واضح به مادرم و دا ـ

. فهمم ینم چیمن ه... مرتب گفت اوشیکه س يکرد يتو همون کار... يو دشمن خودت کرد شاویس یحساب

 لج بود؟ يعمدا از رو

 : بهروز

 يمادرت هم گفت من بو... داره کیاحساس نزد هینسبت به من  يجور هیات گفت  یدائ...  يگوش نداد ـ

 !دم یو م امکیس

 :گفت تیبا جد ترایم

اونها که ! شدیزدند که نم یحرف و نم نیاگه اونها ا! يتو دل سنگ و بدرد اورد!... بگم؟ یبهروز جان من چ ـ

 ینم امکیکه تو رو صد در صد س يمادرم خوب گوش نداد گهید يانگار به حرفها یول!... ستندیسنگ ن

بد  ياباب. میدون یکس م مهکودك به ه کیچون تو رو ... میخور یمن و هر کس االن غم تو رو م!... دیدید

 !از رشت اومده نایقیکه  یشانس

 :دیبه اونها ملحق شد و بهروز با نگاه به احمد پرس احمد
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 منتظرن؟ ـ

 :احمد

تون  شیگفتم پ... يخور یغذا م يگفت دار يپر...  دیحرفهاتون بزن... اونها مشغول صبحتند... راحت باش ـ

 نداره؟ يرادیاگه ا... بمونم

 :بهروز

 ... نه

 :ترایم

 !يزد یحرف م یاز درصد داشت! ادامه بده یگفت یم یداشت ـ

 : بهروز

کنه من دوست احمد اقام و نه  ینه فکر م... دونه  ینم يزیپدرتون برم چون او در مورد من چ شیمن اگه پ ـ

هستم  امکیاگه او بگه من صد در صد س... ؟یدونم چ یکنه نم یام و نه فکر م یکنه من بهروز رشت یفکر م

 ؟یگ یه مانوقت تو چ

 :ترایم

که  شمیاگرچه خوشحال م ستیفهمم که اصال حالش خوب ن یم... خورم یغصه م شتریکم ب هیپدرم  يبرا ـ

 ...نهیب یم امکیتو رو س یچقدر برادرم و دوست داره که حت

 :بهروز

 ...؟یکن یتو قبول نم یعنی امکم؟یجدا، اگر بابات بگه من س ـ

 :ترایم

منطق  يخودت از رو... تو همه ما رو فراموش کن... سوزه یدلم کم به حالت نم! حرف نزن يجور نیبهروز ا ـ

و  یگم بش یتون یتو که نم... ؟يهمون مادرهات تو پرورشگاه گفتند تو کر و الل بود! نفر هی... فکر کن و بگو

خوب اگه عمل ... ؟يشد و عمل یکه دکتر رفت ادیب ادتی یستیحداقل خودت با!... ؟یبعد از آن حرف بزن يفردا

 میریگ... ثبت شده باشه  یستیبا يزیچ یحتما پرورشگاه پولش و پرداخت کرد و هر که کمک کرد مدرک يشد

کلمه  کیزنگ بزن و بپرس تو پرونده  یدون یاگه نم... شه؟یم یزبان چ یالل... کرد دایو پ شییگوشهات شنوا

 ... ذکر شده يکر و الل بود نکهیا

 :لبخند زد و گفت دهیبهروز تار شد و رنگ پر چشمان
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قسمت  نیمن به ا... ستیو درست ن ستین یگم حرفهات منطق ینم... بود  زیخواهر حرفهات مثل چاقو ت ـ

 .اصال فکر نکردم

 : با مکث در ادامه گفت بهروز

شگاه، گروه تئاتر تو پرور یآد از همون بچگ یم ادمیکه  یدونم کر و الل نبودم برعکس از موقع یخودم م ـ

 ...فقط ! چرا دروغ بگم؟. کر و الل نبودم چوقتیمن ه. انجا آواز خواندن را شروع کردم. بودم

 :ترایم

! یهست امکیگفتم تو س یکردم و م یم رتیزنج نجایکرد با صفر درصد هم تو رو ا یمخالفت نم اوشیاگه س ـ

 نیا... کردم یبرات درست م یمدرك جعل هیکردم  یمن کمک م. يبر يا گهید يخونه جا نیذاشتم از ا ینم

مهربون و خواننده خوب  اشداد هی! من يشد و هم برا یمادرم خوب م يتو فکر کنم و هم برا يهم برا يجور

 ! کردم یم دایپ

 :دیبا غم و اشک خند بهروز

 باشه؟مونده  ادشونی امکیس یخواهر تو مطمئن هست. وقت هست یلیهنوز کو تا صبح خ يدیچه د ـ

 :و گفت دیهمزمان با تفکر خند ترایم

کنم و با االن که  ینگاه م اوشیس یبچگ يعکسها یعنی اوشیس يمن به عکسها ستیبه گذشته ن یاجیاحت ـ

روبرو  امکیبا س ابونیاگه مادرم تو خ! مشکله ابونیاره تو خ. هستند صیقابل تشخ نمیب یکنم م یم سهیمقا

انوقت  نه،یبش شیروبرو دیایتو ب لمث امکیس نکهیا ایبابام،  یاگه تو قصاب. بشه امکانش هست که او رو نشناسه

لقمه پخته رو تو  يحاال تو اومد. تونم او رو بشناسم یمن م یحت. شناسه یاو رو م عیمطمئن باش مادرم سر

تونه  یم امکیس ایا یگفت ایو  يگم شد 69و سال  یبزرگ شده پرورشگاه هست یو گفت یدهان همه گذاشت

بود مطئمن  یم یاگه شباهت. تصور کرد امکیس يکس تو رو جا هر ییهمه راهنما نیبا ا... خودت باشه هیشب

که پاکت بکنن و بجاش کلمه بهروز رو نوشته  ينبود یامالئ امکیس کیتو فقط ! يبود صیباش قابل تشخ

دو  نیکه خودتون مثل ا یدر صورت. که اصلت هم عوض شده باشه شهینم لیچون اسمت عوض شده دل. باشن

خورده  هیخودت . خواننده يگریتون الله و د یکی... خنده داره یلیخ. دیندار ركمشت شهیحرف و ر کیاسم 

 ! چطور ممکنه؟! فکرش و بکن

 :بهروز

 ...گه؟ینم گهید یکیهستم چرا به  امکیبگه من س ادیتو به من بگو چرا بابات ب ـ
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 :ترایم

صورت به نظر من او صد در صد اشتباه  نیدر ا یاون وقت حت. یهست امکیاو گفت تو س. یرفت میریفرض گ ـ

اگه او بگه صد ... تو سرش هست الیحتما هزار جور خواب و خ... است گهید یروح تیوضع هیبابام تو . کنه یم

 نهایا يبا وجود صد در صد! شناسن یمو خاله هام که انها بهتر تو رو  یپس در مقابل مادرم و دائ یدر صد هست

نشون  یواکشن نیکوچکتر چکسیچرا ه! دندید یچند درصد شباهت تو رو م یستیحداقل اونها با ؟یکن یچه م

 هی یستیچون باور کردنش مشکله حتما با... یهست امکیبگن تو س انیوجود ب نیها با ا یلینداد؟ اگه جدا خ

 نیقیپرسم مطمئن باش، خودم  یو خاله هام م یمن بعدا جداگانه از همه درمورد تو از دائ. میریازت بگ تست

 !دلت نَمونه يفقط به خاطر تو که شک تو! دارم

 :بهروز

 !گه؟ دوست دارم حرف اخر و از زبون او بشنوم یم یچ امکیاو در مورد س نمیبابات بب شیپ رمیمن فردا م ـ

 :ترایم

 چرا؟! اوشیبا وجود س م؟یکه ما خانواده ات باش يبدمون، جدا چرا دوست دار يهمه رفتارها نیبا وجود ا ـ

 رانهیرا بزند و در جواب دلگ زیهمه چ دیگرفت ق میاز اندازه ناراحت شد و تصم شیب ترایحرف م نیاز ا بهروز

 :گفت

اگه  خیتار نیگفتم از ا عتیاون دفعه با قاط... ممنون یلیباشه خ... کردم؟ زیمن دندونهام ت یکن یاگه فکر م ـ

 کباریدور فقط  يجا هیرم  یهستم حداکثر م امکیتون اعالم بکنم که س شیام پ یهم باشم نم امکیمن س

 امکیخوام پرونده ام در مورد س یکنم چون م یاگه دارم اصرار م! نیدم هم یو خبر م سمینو ینامه م کی

 هی. بکنم تیتونم فقط به اطالعات مادرتون کفا ینم... رو دوست ندارم نهیزم نیتو ا يبشه، سهل انگار لیتکم

خاطرات پدرتون  یول. ومدین ادشیبرخورد کردم خاطرات مادرتون و بهش گفتم  امکیمن فردا با س يدید یوقت

 . اومد ادشی

 :ترایم

 !يارمعلومه تجربه د. درسته یلیکارت خ! برو... منظورت و بد متوجه شدم دیببخش ـ

 :و ان را روشن کرد و گفت ختیسماور ر ياب تو ترایم

 .همه منتظرن میبهتره بر ـ
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بلند شد بهروز سر جاش نشست و  یصندل ياز رو ترایجوان م ياز دختر خاله ها یکی. رفتند منیبه اتاق نش انها

با نام ال ال گل  یبیحب نیاز ام يغانم را خواند و بعد ترانه ا نیمیبه دفترش نگاه کرد و ترانه گل گلدون از س

ها بعد از  هیسپس همسا. همه ترانه خواند يساعت برا میداشت، ن ادیز یدر خواست تیچون جمع. الله را خواند

دست  یخدا حافظ يبلند شد و برا شیاحمد هم بعنوان نفر اخر از جا. کردند یاز بهروز خدا حافظ ،يچا دنینوش

را نشان داد و  یبهروز به او دست داد و صندل. دیبگو ریهمه شب بخخواست به  یبه طرف بهروز دراز کرد و م

 :گفت

 . گردم یصبر کن برم دستهام و بشورم بر م. کمکم کن. ام یم رونیباهات تا ب. برم یستیمن هم با نیبش ـ

 :ها را ول کرد و پشت سر بهروز رفت و گفت هیهمسا د،یبهروز را د یوقت اوشیس

 !میهمه خواهش کرده بود نیا... اقا بهروز قرار نبود ـ

 :بهروز

 زیرو تم یفیخوام کث یم نیبد يزیسطل چ هی شهیاالن هم اگه م... و بزرگترهات به من اجازه داده بودند نیا ـ

 ... رم یبکنم بعد م

 : آورد و با حالت چندش اور گفت ادیاستفراغ را به  اوشیس

 زیتم ترایاگه بگم م. دستت درد نکنه... ازت ممنونم ذارمیبها درِ تراسم و باز ممن ش ؟يکرد زیفکر کردم تم ـ

 ... دهیچندش بهش دس نم چیبکنه ه زیهرکس استفراغ خودش و تم. او هم حتما چندش اوره يبرا... کنه

 : بهروز

باز . رو بکنم نکاریاخبر برم  یبه توالت رفتم، گفتم ب یبار وقت هی یحت. داشتم نکارویا تیمن خودم از اول ن ـ

شما که دکتر حلق و گوش و  یول. خبر به اتاقت پا بذارم ینخواستم ب. ادیب شینخواستم سو تفاهم پ دم،یترس

 ...د؟یزنیحرف و م نیچطور ا دیهست ینیب

 :اوشیس

 يرا تو خودت عمد يکثافت کار نیا یهست و مسئول هستم ول فهیوظ کیکارم ... از خودم نگفتم  من

اونقدر اشک مردم و در . به من بگو يدار اجیاگه به پول احت... میتعارف ندار یپس مسئول خودت هست... يکرد

خوب رو تماشا  لمیو ف نسرتک هی کیاز نزد میامشب مستق یهمه مجان... در فکر انعام نبود چکسیکه ه ياورد

 !بردم یبودم و از برنامه ات لذت م یتماشاگر م کی هیتونستم مثل بق یمن هم م یکاشک... کردن
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اورد بهروز دندانهاش را بهم فشرد و داخل حمام شد و  رونیشلوارش ب یپشت بیپولش را از ج فیک اوشیس

 . رفت اوشیسطل را در دست گرفت و انرا پر از اب کرد و به سمت اتاق س

گذاشته بود برداشت و ام  ونیزیتلوکه انرا کنار  فشیبه طرف ک منیدر گذاشت و به اتاق نش ياب را جلو سطل

گوشش گذاشت و  يرو تو یگوش. پشت کرده، چمباتمه زده ماند تیاورد به جمع رونیب فشیرا از ک 3پ 

 زیم يعکس رو بقا کیچشمش به  نیح نیدر ا ردیدو حنجره رو گذاشت دوست داشت بم نیمت ياهنگها

. دیقاب را د کیار بچه کوچک هر دو در عکس شش در چه کیعکس بزرگ مادر بزرگ و . خورد ونیزیتلو

 :مادر بلند از پشت گفت. ستادیاول چشمانش را خوب پاك کرد و به تماشا ا

 .میهم دار گهیچند تا عکس د ش؟یشناخت... خوب نگاش کن. امکمهیاقا بهروز عکس س ـ

 :را از گوش برداشت و به مادر تماشا کرد و جواب داد یبرگشت و گوش بهروز

 .آشناست یلیبرام خ ـ

در موقع قدم بر . تند قلبش از جاش بر خاست يمادر با تپش ها. مادر بزرگ منظورش بود شتریدر اصل ب بهروز

را  شیبازو ریدست ز کیخم شد با  عیخورد بهروز سر نیبود در همان قدم اول به زم دهیپاش خواب کیداشتن 

 :گفت ترایو به م ستمبل نش يرودو باره  یپا گذاشت با کمک دائ يگرفت مادر با دو دست رو

 .اریزود باش البوم و ب ترایم ـ

 :به اتاق خواب رفت و بهروز گفت ترایم

 .دیببخش کشهیکم طول م کی. امیچشمهام و آب بزنم م یمن اول برم دستشوئ ـ

 ترایکرده بود مادرعجله داشت با م ریچون د. کردن شد زیتراس مشغول تم يگوش دادن، رو کیبا موز بهروز

با نگاه  اوشیس. دندیامدند از جمع پرس منیبه اتاق نش افتندیاو بهروز را در حمام و آشپزخانه ن دیدنبالش رفت و د

 :جواب داد نییپا يبه مادر با صدا

 !اصرار کرد. کنه یم زیو تم هاشیاد داره خراب کار یم ـ

 :مادر

 ...؟ مگه من مردم!کار رو بکنه نیاو ا یباز گذاشت یدونستیتو م ـ

از فرصت استفاده برد،  يبه توالت رفت و پر یدائ. رفتند اوشیبا عجله پشت سر هم به اتاق س ترایو م مادر

 :و گفت ستادیا اوشیرفت و بغل دست س اوشیس يسو
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بهروز . کردم یهمه فکرش و نم نیا... مسخره اش کردم یمن هم امشب، کل. بد کردم یلیمن باهاش خ ـ

 !بود يحرفهاش همه اش جد

 :اوشیس

 ؟يکرد دایپ یدل تو رو هم به درد اورد نه؟ باهش سمپات ـ

 :يپر

 !کنهیم زیخبر داره تم یرفت ب... لمه؟یهم ف نیا!... گناه داره ؟ینیب ینم ـ

 :اوشیس

 .تعارف ندارم... کثافت خودشه. بکنه زیجز او بخواد تم یک. و من ازش خواستم نینه ا ـ

 :نگاه کرد و گفت اوشیبه س يپر

 .کردم یاندازه تصورش رو نم نیتا ا... یسنگدل یلیتو خ ـ

 :اوشیس

برادرم بذاره و  يخودش و جا افهیو ق ختیر نیبا ا ادیب یکی. من فقط مثل شما احساس زنانه ندارم ستمین ـ

است وگرنه قلب  دهیاقا دوره د نیا. باشم یمورد راض نیتونم باهاش تو ا یمن نم... بماله رهیبخواد سر ما رو ش

من برخالف شما  یول. بکنم هیبلند گر ممن خودم و ول نکردم وگرنه دوست داشت... سوخت  يمن هم بد جور

. من مسئول هستم. برخورد بکنم یبکنم و احساس سکیتونم ر یمجبورم با منطق و عقل قضاوت بکنم من نم

... داره یدس بر م یک نمیخوام بب یم! کنمب شیاو رو آزما یستیمن با! کنه یم يمطمئن هستم داره نقش باز

حس ششمم . اره بودیاگه راس م... کنم یمن ثابت م دیصبر بکن خورده هی! دیاو رو نخور یگول مظلوم نمائ

 !به او اعتماد بکنه تونهینم

 

***** 

 

بهروز  يبازو ریاومد و مادر از پشت با دو دست ز یکردن م زیبا تم یعقب یسمت تراس رفت بهروز عقب مادر

 :گذاشت و گفت

 !کشم؟ ینفس م يخودیپس من دارم ب... مگه مادرت مرده! پسرم؟ پاشو یکن یم کاریچ يبهروزجان دار ـ
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انجا نبود از فرصت استفاده کرد  ترایجز م چکسیرا برداشت و چون ه یبر گشت و گوش یبا چشمان اشک بهروز

 :و گفت دیو چند بار صورت مادر را بوس

شدن  فیام دستهام کث یکنم م یاالن تموم م. نیشما انجام بد نکارویذارم ا ینم رمیمن اگه بم! خدا نکنه ـ

 .آم یبشورم بعد م زیتم گهیبار د هیقشنگ  نیبذار

 :مادر

 ؟یکن یم هیگر يبهروز جان، پسرم چرا دار ـ

 :دور کمر را نشان داد و گفت 3ام پ  بهروز

 .هستند نیهستند غمگ يد یس نیه تو اهم. که خوندم يترانه ها نیا ـ

 :ترایم

 .ذاشتمینم. یگفت یاگه به من م. يخبر اومد یداداش تو چرا ب ـ

 : بهروز

 .تمومش بکنم دیبذار ـ

 :را ول نکرد و او را به طرف اتاق کشاند و گفت شیبه زور بازو مادر

 ... شمیمگه مادرت مرده، ناراحت م. برو دستهات و بشور نیپارچه رو بنداز زم ـ

 

 ***** 

 

 :گفت ترایصحفه اول را تماشا کرد و صحفه زد و م يالبوم را در دست بهروز داد و بهروز عکسها ترایم

 یهم هست اونها بدرد شناسائ ينوزاد يعکسها. میازش عکس ندار شتریب. میچهار تا عکس و دار نیهم ـ

 .هستند گهیالبوم د هی يتو ستندین

 يخواست جلو ینم اوشیعکسها تماشا بکند صحفه دوم را باز کرد س هیست به بقخوا یم ن،یبا وجود ا بهروز

 :بشود دخالت کرد و گفت دهیعکس پدرش د شیو خاله ها یچشمان مادر و دائ

 برات آشنا هستن؟. نگاه کن نهایخوب به ا... نداشته باش يعکسها االن کار هیاقا بهروز به بق ـ

 : تکان داد و گفت نییمجدا به صحفه اول بر گشت و با تماشا به عکسها سر به پا بهروز

 !دمیو د امکیمن س... دیباور کن. دمشیانگار د. اشناست ـ
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قلبش از جاش کنده شد و از جاش بر خاست کنار دست بهروز نشست البوم رو از دست بهروز بر داشت و  مادر

 :را در دست بهروز داد و گفت اورد و انها رونیعکسها را از البوم ب

 !جانم خوب نگاه کن. پسرم، بهروز جان ـ

 :دیبه المپها نگاه کرد و پرس مادر

 ست؟ین کیکم تار کیاتاق  اوشیس ـ

 :بهروز

 ...نیبیمادر من چشمهام خوب م ـ

 :اوشیس

... ه پارك شهر وصلهکه ب یهمون... مارستانیب ایفردا صبح ب میقرار بذار یساعت هینرفته  ادمیاقا بهروز تا  ـ

 ...نگاه به گوشهات بندازم هیاونجا من  ایب... يشد ریها درگ سیکه تو با پل ییهمونجا

 :خراب کردن خود گفت يو لج برا یدر جواب با ناراحت دینگاه کرد و از جمع خجالت کش ترایبه م بهروز

خوابم  یسمت راس م یسر صدا دارن وقت ادیز نهایخوابم اول صبح ماش یم ابونهایمن چون تو خ. سیالزم ن ـ

! شه یحساب م یخوش شانس ،یهم خودش در بدشانس نیا. تونم بخوام یشنوم راحت م یرو نم یصدائ چیه

 !خوام با گوش چپم بشنوم ینم

 :یدائ

 !نیکار خدا رو بب ـ

 :اوشیس

 هایبد يتو ستیان حتما نباانس یدائ. شدیبهتر م یلیخونه تو سر مردم خراب بشه خ ذاشتیاره اگه از اول نم ـ

 .ارهیشانس ب

 :یدائ

 !امرزهیاومد خدا همه رفته گانمون و ب یکاش زلزله نم ياره ا ـ

 :دیدر انتظار بهروز پرس مادر

 ومد؟ین ادتی ـ

 : دیاشاره کرد و پرس ونیزیبا دست به قاب عکس کنار تلو بهروز

 ه؟یاون مادر تو قاب عکس ک ـ
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 :گفت انیبا حالت گر مادر

مشهد  میرفت يسه نفر. روزه هر دو تا رو از دست دادم هیچشمانم  يمن جلو... امکهیمادر بزرگ س امرزیخدا ب ـ

 !خودم مرده تنها برگشتم یول

 .کرد فیهمه تعر يبا درد و اشک، داستان مشهد را برا مادر

 :نشان داد و گفتبا تاسف به عکس مادر بزرگ تماشا کرد و بعد با نگاه به مادر عکس را به او  بهروز

 !شباهت داره؟ یلیمادر بزرگ خودم هست خ هیانگار شب ـ

 :اوشیس

 آد؟ یم ادتیاقا بهروز پدر و مادرت هم  ـ

 :بهروز

 .داشتم یدوست م ستیبا یم یلیدونم اونها رو خ یفقط م. ادینم ادمیاصال ... ادینم ادمینه متاسفانه  ـ

 :اوشیس

 اد مگه بعد از مرگ پدر و مادرت او زنده بود؟ یم ادتیپس چطور مادربزرگت  ـ

 :بهروز

 یانگار خاطرات بچگ. برام اشنا به نظر برسن تونهیم یتونم بگم ول ینم قیدق نمیبب یمیقد يزهایچ هینه اگه  ـ

 ادینم ادمیاالن فقط . گم یم يجد. رسه یعکسها هم برادرتون برام اشنا به نظر م نیا يتو. شنیام زنده م

 . باشم دهیاونها رو کجا د

 :خاطر او در ادامه گفت يرضا يبه بهروز اخم کرد و بهروز برا اوشیس

 .ادیب ادمیخونه مون  دیموندم گفتم شا ياز هر شهر شتریکردم و تو اون شهر ب قیتحق ادیمن تو رشت ز ـ

 :یدائ

 اد؟ینم ادتی يزیخونه چ. ادیم رونیب زتینداره برو ثبت احوال اسمت و بده همه چ يکار ـ

 : بهروز

 .میداشت نیماش میحوض داشت اطیح يتو ادیم ادمیخونه بزرگ  هی قتشیچرا من حق ـ

 :یدائ

 .ثروت است االن یتو رشت باشه کل یستیو ظاهرا با یبکن دایخوب اگه اون ملک و پ ـ

 :بهروز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

 .تونم ثابت بکنم یم يمن چطور یول... نیگ یراس م ـ

 :یدائ

 لیبرات وک میضامنت بش میتون یما م رهیگ یگفتم برو ثبت احوال اسمت و بده دادگاه خودش دنبال کار رو م ـ

 .میریگ یم

 :بهروز

 . که پرورشگاه به من داده هیاسم ،یاسم بهروز فرج. ستیمن ن یقیبهروز، اسم حق ـ

 :یدائ

 یلیخ يها دنبال ثروت خودت بر قیحقت نیا يبجا يریهست اگه دنبال کار رو بگ یراه هی یول... سخت شد ـ

 !شهیحتما وضعت از همه ما بهتر م ست؟یبهتره ن

 :اوشیس

 .کرد يبا تست د ان آ بشه کار دیشا. کنم یم قیمن تحق ـ

 :مادر

 !ن؟یشما دنبال چه هست ه؟یمن دردم چ... تمرکزش بهم نخوره دیبذار. پول پول دیصبر کن ـ

 :بهروز

 دنیبا د دمیام یلیمن خ. کنم یم داشیبرم پ یمن با خودم م دیاش و به من بد یکپ هیعکسها  نیمادر از ا ـ

 !شده ادیعکس ها ز نیا

 :دیبهروز و بوس يشد و جلو اومد و دستها گهید یبه حال یاز حال مادر

 دنبال کار؟ ير یم یک ـ

 :بهروز

من ... بکنن ملیرو برام ا یمیقد يخوام هر چه تونستن عکسها یاز اونها م... زنم یبه پرورشگاه فکس م ـ

 نمیپرورشگاه مون و نب يشناسم تا عکس ها یعکس و م نیچون من صاحب ا. باشم دهیو د امکیدارم س نیقی

 !تو پرورشگاه ما بزرگ شد امکیبگم و مطمئن هستم س يصد در صد نانیتونم االن با اصم ینم

سر و صورت  يو رو ختیو اشک شوق ر دیبهروز انداخت و مرتب او را بوس يخودش را رو یاز خوشحال مادر

 .دیبهروز دست کش

 :از جاش بر خاست و گفت بهروز
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 .کنم یمن رفع زحمت م نیاگر اجازه بد... دوستم صمد منتظرمه ـ

 : مادر

 .یتونیزنگ بزن بگو نم ـ

 :بهروز

 .قول دادم... شماره تلفن اقا صمد و ندارم... شهینم...برم یستیمادرجان من با ـ

 :گفت نیدراز کرد و غمگ ترایبه طرف م یبهروز دست. به همراه احمد، بهروز را تا دم دروازه بدرقه کردند ترایم

 یو براتون م امکیس یمیقد يچند روزه، نامه و عکس ها نیتو هم... من ادرس خونه تون و تو دفترم نوشتم ـ

  ...پرورشگاه تهران بود ياون سالها تو امکیس دیحداقل بدون... فرستم

 :نگران گفت ترایم

 یحرف م یمطمئن يزیچ هیاز  يتو دار... یکن یم تیاذ ياقا بهروز دار ؟یفرست یعکس م... چه؟ یعنی ـ

بهروز به من راستش و ... اد؟یوگرنه چرا خودش ن... اواخر زنده بود نیتا ا امکیس یگ یدر اصل م يتو دار... یزن

 يخودت و جا یتو دوس داشت... حرفهاش درسته اوشیس!... ؟یخبر داشت امکیبگو تو از همون اول از س

 ؟ !یبقبولون امکیس

 :لبخند زد و گفت بهروز

 !جا بزنم؟ ختیر نیمن با ا! بد نکن يفکرها ـ

 :گفت يجد احمد

 امکیبد، س هیاز کجا به قولت خودت با تغذ... دیده هزار نفر تو پرورشگاه بزرگ شد یاقا بهروز خودت گفت ـ

که  یهست ییاز انها یکیتو هم ! تو نشده باشه؟ هیاواخر شب نیدش و از دست نداده باشه و اخو یپیخوش ت

 یبدون یتونست ینم... بود وندهتو ذهنت نم چیه امکیس یو چون از چهره بچگ! يدیشباهت خودت و با او د

 امکیس یتازه چهره بچگ. يدیو د امکیس يعکسها یوقت! رنیگ یرا با بهروز اشتباه نم یامکیخانواده اش س

و تست  شیازت آزما يخوا ینم! یکن یفرار م يدار نیبه خاطر هم... نه؟! نقشه ات نگرفت... اومد ادتی

 .کنم یم دییرو تا ترایمن نظر و شک م!... رن؟یبگ

 :لبخند زد و گفت بهروز
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تو خودت  ترایم... شنا شدممن خودم با شما آ... نجایا ادیخوام که ب یازش نم یکنم ول یم دایو پ امکیس من

... بهتره که کل خانواده تون و فراموش بکنم؟ نینگفت... خوام  یچه م يخانواده رو برا نیا...  یمگر به من نگفت

 ... خوب داره؟ یزندگ هی دیشا... بپاشم؟ همرو از چارهیب یچرا برم زندگ! خوب من هم با نظر تو موافقم

 :ترایم

و  اوشیس... یستین امکیتو که س... تازه من به تو گفتم ... نه ای ادیهستش که بخواد ب امکیحق س نیا ـ

 !تو رو باور ندارن گرونید

 :لبخند زد و گفت بهروز

شوم  امکیس... یمگه خودت نگفت!... بدبخت تر از من! ... از من ختریبد ر! بدتر از من دیشا... من نیع امکیس ـ

 !نحسه؟

 :ترایم

 !يریم رونیخونه ب نیاز ا يپر دار یتو با دل... ام دعوتت کردم من اومدم ش ـ

 :بهروز

دن و تمام مردم شهر به  یکردم، انها به همه مردم شهر اطالع م دایخانواده ام و پ یکردم وقت یمن فکر م ـ

امشب ... تمور و ان ور سگ دو زدم و سر اخر خودم به زور داخل خونه تون انداخ نیچند روز ا... آد یاستقبالم م

 یستین... دارم یمن االن چه دل خون یدونکه ب یمن يتو جا... کردند کیبا مسلسل به من شل يو پر اوشیس

 نیپس ا نیرا بگم بذار خودم تا اخر عمر بسوزم و از ا زهایچ نیخواهر نذار ا... خوشه گهید يجا هیدلت هم 

خونه  نیا يپام تو ياگه روز... همه پل ها پشت سرم شکسته یول!... دونم ینم... مقصره؟ یک... رمیذلت و نپذ

... رم یروز زودتر م کی... رم  یقول دادم شنبه م... رم یخوب من م... گذاشته بشه بدون جنازه من هست

 .نیمواظب خودتون باش

 :ترایم

 ...يتو بهش قول داد شهیم یچ مادرم

 :که بر داشته بود به طرف ان دو برگشت و گفت یدو قدم بهروز

بگو .... دیپرس امکیاز بعد هم اگه از س... کمه ششیپسر نحسش پ هیمادرت فقط ... مادرت؟ یگ یم ینیب یم ـ

 ...همون بهروز بود امکیس... دهیبهروز و که د

 :ترایم
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 .بخوام گولش بزنم ستیمادرم که بچه ن... شهیکه نم يجور نیا ـ

 .گم شد یکیو در تار دیخند بهروز

فکر کرد و . شهر بر او گذاشته بود فکر کرد نیتمام شب را نتوانست بخوابد به هر قسمت از انچه در ا بهروز

. کرد داریخبر از همه جا او را ساعت نه صبح ب یصمد ب. هوا روشن شد و او بخواب رفت نکهیتا ا. کرد هیگر

 .داشت ادیو وحشت ز جانیه. دان رفتغذا خورد و تنها به زن يبهروز لقمه ا

 . ردیرا بگ یبا رستم یقرار مالقات اختصاص م،یساعت ده و ن يموفق شد برا ادیبا اصرار ز بهروز

قبل از بهروز به سالن مالقات  یبرگشتند، رستم شانیبه سلولها ياز هوا خور انیزندان یوقت. شد میده و ن ساعت

 . روز قبل برده شد

مرتب چشمش به . زد یخود بداند قدم م نکهیداشت و بدون ا جانیاز بهروز ه شتریاتاق انتظار ب يتو یرستم

جلو امد و . خوشحال شد اریبس. پسرش را شناخت. دیسر انجام از ته راهرو امدن دو مرد را د. راهرو دوخته بود

از راهرو  رونیقدم به طرف بباال برد و بعد خود  ستیدست ا یمامور به طرف رستم. زد شهیبه ش یمیمشت مال

 . بر داشت

مامور در را از . برود رونیمنتظر شد تا مامور از راهرو ب یرستم. خوب به هم تماشا کردند ستادهیو پسر ا پدر

 :پشت بست و پدر مجددا به بهروز تماشا کرد و گفت

 اوشیتو به س... ازه ندادند؟بهت اج ينامردها حضور... رو بشکنم شهیش نیخواد با مشت و لگد بزنم ا یدلم م ـ

 نه؟ ینگفت

 :بهروز

 رمیگفتم م. امیهست ب یاالن هم گفتن ساعت دو، وقت مالقات عموم! کنن یبا من خوب رفتار م... نگفتم ـ

 .رمیتونستم اجازه بگ... تهران

 يلحظه رو کینشست و دو دست  یصندل يکرد و بعد خسته رو رونیاز افسوس ها از دهان ب يباد یرستم

 :گذاشت و گفت شهیش

 پسرم؟  یخوب ـ

 :بهروز

 د؟یشما خودتون خوب هست ،یخوبم مرس من

 :قلب گذاشت و در ادامه گفت يرو نه،یس يدست رو یرستم
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غم  یسراغمم ب ادیاالن اگه مرگ ب. چقدر چاکرم یاگه بدون...  یو سالم هست حیو صح يشد دایو پ يبابا اومد ـ

 !هستم یراض رمیم یم

 :د و گفتلبخند ز بهروز

و کر هم  ستمیمن الل ن ن؟یکن یتعجب نم یرستم ياقا... آشنا بشم هیبرم خونه با مادر و بق نیگفت شما

 !...ستمین

 :دست باال برد و با لبخند گفت یرستم

 ... من از همون اول به مادرت گفته بودم عجله نکنن... رو شکر  خدا

 :تکان داد و در ادامه گفت نیسر به طرف پدر

 !... کردند کاریبگم؟ حداقل خودشون بفهمند چ یمن االن به انها چ ـ

 :و گفت دیکش ینفس راحت بهروز

 امکم؟یجدا من س یعنی... دیگ یشما هنوز م ـ

 :دیو پرس دیخند یرستم

 ؟يچرا شک دار... شده یباباجان چ ـ

داد  رونیبار او باد افسوسش را ب نیبلندش گذاشت ا يو انگشتان دو دست را در موها دیخند یبا خوشحال بهروز

 :و گفت

 ...دعوتم کرده بود ترایم. رفتم خونه مادر، اونجا شام دعوت بودم شبیمن د ـ

 :پرخاشگرانه گفت یبا چهره عصبان یرستم

چرا ! خواهرته ترایم ه؟یدعوتت کرد چ ترایم!... خونه خودت... اونجا خونه خودته...  هیدعوت بودم چ باباجان

 ؟یزن یرف مح بانهیغر

 :بهروز

شما  زیپدر عز. باشم امکیباور نکرد که من س چکسیه. پنجاه نفر تو خونه جمع بودند شبید... بگم  یمن چ ـ

گفت، نه اگه ... امکمیمن س دیگفتم که گفت ترایمن فقط به م!... نفر هیاونها چند نفر و شما ... دیکن یاشتباه م

 ...چاره نداره یباش امکیتو س هدوست دار... کشه یم ادیز یبابام هم بگه، اون تو زندون سخت

 :شد و بهروز در ادامه گفت ریسراز یاز چشمان رستم اشکها
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 نیبکنم؟ حرف ا کاریو خاله ها رو چ یانوقت حرف مادر و دائ... اگه من بخواهم حرف شما رو قبول بکنم؟ ـ

 .همه انسان را چه بگم

 :ر ادامه گفتبا دست تکان دادن، نه نه گفت و د یرستم

. دمیکشم و حسرت تو رو کش یم یاره من سخت... من بابات هستم!... پس اونها کورن... جانم گوش بده امکیس

! سیاونها اصال مهم ن يو فراموش کردن برا زیاونها همه چ. نمیتونم بهتر بب یم نیحتما به خاطر هم ایو  دیشا

 !...تکه رو در تعجبم؟ نیفقط ا د؟یشده؟ چرا مادرت نفهم یچ

 :اش گرفت و گفت هیو گر دیخواست حرف بزند چانه اش لرز یمکث کرد م یرستم

نگفته بود که تو  یبه من کس... نمیب یکاملت و در شکل االنت م یمن بچگ... ات و فراموش نکردم یبچگ من

 وونهیمگه من د. دمیاول واضح د هیدر ثان... يخودت شاهد بود... من اصال انتظار اومدن تو رو نداشتم ! ياومد

 هیمن ... اوشندیجوونها اومدند، گفتن دوست س از یلیهزار نفر، خ. همه ادم تا به امروز مالقاتم اومدن نیا. هستم

 امکند؟ینفر از اونها گفتم که س هیمگه به . همه، همسن و سال خودت بودند. شناختم یدونه از انها رو نم

 : لبخند زد و گفت بهروز

اگه با شما حرف نزدم؟ چون بغض گلوم و  روزیمن د! کر و الل نبودم چوقتیمن ه... هم هست گهید زیچ هی ـ

زدم شما اون  یاگه حرف م دمیترس یو هم م دیهست يشما چقدر جد نمیخواستم بب یگرفته بود و هم م

همه اونجا جمع  روزید. راس خونه تون رفتم هیمن به حرفهاتون گوش دادم ... دیلحظات خوش رو از دست بده

به او در باره  ترا،یمون با م یاز آغاز اشنائ شیچند روز پ. عمدا همه رو دعوت کرده بود ترایبودند ظاهرا م

من  نیشما را بگم و بگم که گفت ياونجا رفتم که به مادر حرفها شبید... بودن خودم گفته بودم یپرورشگاه

نتونستم و نگفتم صبر کردم و انتظار داشتم اونها . اومد شیپفرصت عکسش  نیمتاسفانه ا. هستم امکشونیس

 هی چکسیه یهست حت امکیس هیپسر چقدر شب نینفر شون نگفت زبون باز نکرد و نگفت ا هی. منو بشناسن

 شیهمه وقت پ نیاونها ا یهستم؟ ول امکیمن س نیشما از لحظه اول گفت... چطور ممکنه؟. دیذره شباهتم و ند

 خود من مشکل هست؟ يبرا ورشاونها بودم با

 :پدر

 ستیبایچرا؟ او م گهیمادرت؟ او د یول! مشکل باشه؟ صش،یتشخ هیبق يجدا برا دیانتظار ندارم شا هیمن از بق ـ

 زده بود؟ نکیع! شده؟ نیب کیشده، نزد فینور چشمانش ضع دیشا... شدم جیمن هم گ!... تو رو بشناسه

 :بهروز
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ذره با  هیخودشون بگن من  یستیاز جمع مخصوصا مامانم با یکینظرش بود حداقل  ترایم. نزده بود نکینه ع ـ

 امکیفقط جمله من س شبیاحتمال و ندادن من د نیدرصد هم ا کی چکدامشونیه یول. شباهت دارم امکیس

و من  میهم نشست يبروساعت تمام رو کیحداقل  يچهل و پنجاه نفر تیجمع شیهستم را بکار نبردم من پ

که  اوشیالبته بخاطر س. ترانه خوندم و انها به من زل زدند و منو تماشا کردند من هم به همه اونها تماشا کردم

 یمعروف یالیداستان خ هیبا  گهید يبابا هیمجبور شدم خودم و  ظمیغ يکرد سر اخر از رو یم تمیمرتب اذ

 یفهمم ول یباور نکردنش را م. الهبردار هستمک هیکنه من  یمفکر  اوشیس. و زدم زیهمه چ ریچون خ. بکنم

او دکتر مملکت هست من . نفرت داره امکیاو از من نفرت داره انگار با س. ستیبا من اصال الزم ن یدشمن

او  تونمینم چیمگه من با او چه کردم ه. بکنه يخورده با منِ بدبخت گدا همدرد هی تونهیبرادرش هم نباشم نم

 ! بکنم؟رو درك 

 :گفت تیخند زد و با نفرت و عصبانلب پدر

 نکردند؟ فیتعر شونیشرفش برات از مردانگ یب یمنو زد با اون دائ. اقا داداشت من تو زندونم نیبخاطر هم ـ

 :بهروز

 .دونم ینم يزیمن چ ـ

 :پدر

 .بود سقط بشه، شانس اورد نمرد کینزد. چاقو زدم زشیهمه چ یکوچکه ب یمن به اون دائ ـ

 : بهروز

 .دونمینم زیچ چیقضاوت بکنم چون ه تونمیمن االن نم ـ

 :پدر

درد و چاك چند ساله بود که اخرش  هی نیا... و نه طرف منو ریاره تو اصال دخالت نکن نه طرف اونها رو بگ ـ

 هیخودت و  یستیبا یتو نم! يکرد فیتعر يادیز يزیچ هیکم و  يزیچ هی دمیجان االن فهم امکیس... پاره شد

بچه کسان  نکهیا يهم به هوا چارهیاون ب يتو به مادرت اطالعات غلط داد. يکرد یم یمعروف گهید يبابا

 مگه نه؟ يدیکش ادیبابا ز یسخت. يعوض شد یلیتو خ... ارهیبه اون مغزش فشار ب ومدین یهست يگرید

و  دوارنهیاشک برق زد در ابتدا فقط به پدرش تماشا کرد و بعد ام یکلمه سخت دنیچشمان بهروز هم با شن در

 :دیخسته شده پرس

 هستم؟ امکیمن س نیگیم ینیقی. نیتون هست يروزیحرف د يشما هنوز رو ـ
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 :پدر

 اوشیس نیا نمیبب. سپارم تو دستت یمن دار و ندارم م. ادیصبر کن بعد از ظهرعموت ب. من که شک ندارم ـ

براش کم  ،یتو زندگ یچ... ذاره برادر یاسمش و م زیهمه چ یپس فطرت ب... بگه تونهیم ینامرد باز بهت چ

 ...کنم یو هم به اسمت م نتیو زم یاز فردا، صاحب مغازه، خودت هست ایساعت دو ب... گذاشتم؟

 :بهروز

رو  نکاریااگه  ستیشما باهم خوب ن ونهیم دونمیم دمیاونها فهم يحرفها نیب يهایزیمن چ دیببخش یلیخ ـ

 گرانید... خوش در حق شما نخواهن زد يخوام اونها حرفها یمعذرت م... کنم یهر چند من قبول نم نیبکن

 ! نیگیم ینیقیاخه چطور ممکنه؟ شما ...  نیبگ... هستم امکیکه من س دیشما به من ثابت بکن. ستنیمهم ن

 : یرستم

. بودم دهیانگار بابا بزرگم و د شهیباورت نم دمیبعد من تو رو د قهیدو دق ياومد ایتو دن یوقت... گم یجانم، م ـ

من در تعجب بودم انگار . تازه متولد و کوچک شده بود رمردیانگار اون پ یعنیهمه شباهت  نیممکن بود ا ریغ

 هین جز م... يشباهت و از دست داده بود نیمن ا يبراالبته بعد ها ! يشده بود ریپ يبود رمردیپ هیتوئه نوزاد 

 يبرا گرید يکه تو در ان موقع دو ساله بود یحرف منو زد در صورت نیبار اول هم دنتیدخترعمه ام هم با د

 یکیشباهت تو رو با بابابزرگمون  د،ید یدخترعمه ام چون بار اول تو رو م يبرا یول يمن، تو بابا بزرگم نبود

چشمم باز به تو افتاد انگار اون خدا ...  ياومد ایانگار دوباره بدن ياومد روزیو دو سال گذشت د ستیبپسرم . دید

اوفته  یفقط لحظه اول اتفاق م. رفت یحت. ره یم نیاالن باز داره اون شباهت از ب. خودش دوباره اومد امرزیب

چشمم به تو  یبار دوم بود که من وقت نیا دونستمیقربون بابا برم من که از قبل نم. وفتهیانگار معجزه اتفاق م

 کیتو اگه . ممکنه ریهمه تصادف غ نیخودت فکرش رو بکن ا. دمیخورد در وحله اول فکر کردم بابا بزرگم و د

با بابام بزرگم شباهت داشته  یستیگمشده با بهیغر يبابا کیدونستم چرا  ینم نویکه من ا یباش بهیگمشده غر

 دم؟یکنم بابا بزرگم و د الیتو باز خ دنید اب یستیباشه چرا من با

 :بهروز

کردم و  یم یزندگ يخونه ا کیاد در  یم ادمیدوما من  ستمیمن کر و الل ن بودیحرفتون درست م یکاشک ـ

چطور ممکن  نهایهست ا ادمی يگرید يمن برادر و خواهرها... گهید یزندگ هیهست  ادمی يگرید يمن ادمها

 هست؟

 :پدر
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ما به تک تک بچه ها  میبه همه پرورشگاه سر زد میسر زد سیمام اداره پلما به ت يتو گم شد یبابا وقت ـ

به قول سرکار ان ... من با سرکار حرف زدم. میدید کیگم شده بودن از نزد خیکه از ان تار يمخصوصا بچه ها

بعد ... و خواست تو رو بزرگ کنه ختتو رو با خودش بر فرض به خانه اش برد دلش به حالت سو یبابائ کیروز 

چون  امیشرفها اطالعات درست ندادند تا من دنبالت ب یب يجور هیان  یاز عهده ات بر نم دنیهم در عمل د

اطالعات غلط  یستیبا يجور هیاونها . میبه پرورشگاها داده بود یحت رانیسرتا سر ا سیما به پل زتیهمه چ

 ؟یکن کاریخواه چ یبگو م میندار ادیبابا وقت ز! بذارن انیما رو در جر... شنباداده باشند که پرورشگاها نتونسته 

  ؟یمان یم یک شیاالن پ

 :بهروز

 .جا فراوون هست نیشما غصه نخور ـ

 : پدر

 نیزم هیمن هر ماه برات پول کنار گذاشته بودم و بعدا  م،یاز هم جدا شد یپسرم، من و مامانت وقت نیبب ـ

 ونیلیم صدیس متشیاالن ق. گران شده ششصد متر هست یلیخ نیماهانه قسط ان و دادم االن اون زم دمیخر

 ...شهیدو تا واحد سهم تو م ناپارتمان درست بکنن بابت هر اپارتما يو بد یدو تکه بکن یتونیم... هست 

 : ادامه داد هیبا گر پدر

به خودم کلک  ینداشتم ول دیام چیدونستم ه ینم .و همه ساعت در فکرت بودم شهیبابات نمرد من هم نیا ـ

به خاطر تو ... و از دست نده دشیمادرت ام نکهیبخاطر ا... يگرد یبر م يروز هیگفتم تو  یزدم و به همه م

 هی انیتا اونها ب. مون دست عموت هس زهمغا. کنم یمن تو رو با عموت آشنا م... ایساعت دو ب... کار کردم ادیز

 یول... ریبگ ادیکار رو ... عموت کار کن شیواستا پ. کنم یخونه برات اجاره م يبزرگ شد. کنم یبرات م يفکر

خودش و داره  لیدل چارهیب دیشا يتو عوض شد. یهست امکیبرو اول از همه به مادرت بگو که من گفتم تو س

تو از همون ... یستیباور بکنه تو کر و الل ن تونهیکه نم نهیمشکل او ا نیاول... بده صیتو رو تشخ تونهیکه نم

گوشهات . بوده یتو چ یدونه مشکل بچگ یاو م. هینیبه اون نامرد بگو پزشک حلق و ب ياول کر و الل نبود

 ؟يعمل نشد... گوشهات خودش خوب شدند دیحتما بعدا شا. يدیشن یبود خوب واضح نم نیسنگ

 .با سر تکان دادن، نه گفت بهروز

 :یرستم
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گرفتن شناسنامه  يبرا يریشناسنامه بگ هی یستیحرف زدم او گفت اول با لمیبا وک یصبح نیمن هم...  رمپس

شناسنامه ات صادر  یوقت... رنیگ یمادرت م ایتست از من و تو و  هی یعنیمشخص بشه  تتیاول هو یستیبا

 اوشیس... یبکن کاریدونه چ یاو م...  ششیپ يگفت فردا بر میوکل... شهیهم به اسمت م نیشد خود به خود زم

 .خوب شد که ندادم... من بهش ندادم... ارهیو از چنگم در ب نیبارها تالش کرد اون زم

 حرف زدند و بعد مامور امد يو خواهر يگرفته تا نابرادر ترایاز م يا قهیو پسر چند دق پدر

باز شدن در زندان، با دوچرخه از مرکز  ساعت مانده به دو بعد از ظهر، زودتر از موعد، مجددا قبل از مین بهروز

 انیزندان ياز خانواده ها یهمراه با تعداد اندک يدر ورود يروبرو ابان،یاز زندان در خ رونیب. شهر به زندان امد

 قیاو به مانند پدر، شباهتش را با پدر بزرگ اش تصد يپدر کیداشت، بستگان درجه  دیبهروز ام. منتظر ماند

 . بکنند

. دوخته بود ابانیچشمان او به هر دو سمت خ. کرد یتماشا م دهیبه همه مردم تازه از راه رس يبا کنجکاو بهروز

بهروز از همان ابتدا متوجه . سرعتش را کم کرد و راننده، وانت را در کنار جاده پارك کرد يباربر نیماش نکهیتا ا

 .داشت یچشم از وانت بر نم ینیشبرو با خو نیرا بر پشت وانت شده بود و از ا ینوجوانان

 يزن جوان حدودها کیو  رزنیپ کیو  رمردیپ کیشش نفره که سه نفر از انها نوجوان بودند به همراه  تیجمع

او . هستند یرستم يافراد زن و بچه ها نیبهروز مطمئن بود که ا. امدند یم يچهل سال از فاصله پنجاه متر

قفل کرد و بعد به  ریبا زنج يا شهگو کیکرد در  یدش استفاده مدادن خو هیتک يدوچرخه اش را که برا عیسر

 .شش نفر رفت شبازیطرف جلو به پ

 .و به چهره تک و تک از انها کنجکاو نگاه کرد ستادیا شیمانده به شش نفر سرجا يچند متر در

 یتوانست دختر رستم یزن جوان م. افتیجوان  یلیشد و او را نسبت به پدرش خ رهیخ يبه نامادر بهروز

هو  کیپدر  يبایز تیو ان شخص. کرد دایبهروز نادانسته و نا خواسته نسبت به پدر احساس انزار پ. حساب بشود

عالقه و خواسته  ياز رو ن،یچون ا یواندانست زن ج یم دیبع. و پدر از چشم او بالکل افتاد. شد فیلکه دار و کث

که در  یاسیبدن بهروز از . دانست یاصل لیو فروش را دخ دیود امر خرخ شیپ. با پدرش ازدواج کرده باشد یقلب

هر . کرد یاز ان لحظه با شرم به شش نفر نگاه م. از بدنش رخت بر بست یقوت تمام. دل کاشت، سست شد

گاه او  هیپدر، تنها تک! در هوا دود شدند یساخته شده همگ ياهایرو کباریبه  ودبسته ب دیخود ام يچه از پدر برا

 . ختیفرو ر
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و سد  ستادیا شیمانده به شش نفر، همانطور سر جا یبا نشاط از دست رفته، ناراحت و دلسرد، در چند قدم بهروز

او را دور بزند بهروز به انها سالم  نکهیقبل از ا تیجمع. رفتیکرد و کنار نم یراه کرد و به انها زل زده تماشا م

 : گفت رمردیکرد و بعد با نگاه به پ

 !د؟یباش یرستم ياقا یستیشما با! عمو دیببخش ـ

با دقت به بهروز نگاه کرد و کنجکاو جواب داد رمردیو پ ستادندیا شانیافراد کنجکاو سر جا همه: 

  د؟یکار داشت یبا کدوم رستم ستم،ین ینه من رستم ـ

 :بهروز

 د؟یرو ینم یرستم يشما به مالقات اقا ـ

 :زن جوان و بچه ها را نشان داد و گفت رمردیپ

 چطور؟... جوونهاست نیپدر ا! میر یم ـ

 :با لبخند به سه جوون تماشا کرد و گفت بهروز

براتون  د،یفقط لطفا به من با دقت تماشا بکن...  رمیگ یوقت شما رو نم... مزاحم شدم نیزدم، بخاطر هم حدس

 رسم؟ یمن اشنا به نظر نم

 :مرد به بهروز نگاه کرد و گفت ریپ

 تونم بگم از کجا؟ ینم یول یرس یچرا اشنا به نظر م ـ

 :دیخوشحال شد و به زن شصت ساله نگاه کرد و پرس یکم بهروز

 ن؟یزن عمو شما هم خوب نگام کن ـ

 :سرش را تکان داد و گفت رزنیپ

 !ارمیبه جا نم. دمینه تا حاال ترا ند ـ

 :بهروز

 !نیباش دهیبچه بودم، سه ساله بودم، د یفقط منو وقت یستیشما با... ستیمنظورم ن دایجد ـ

 :گفت ينامادر

 ن؟یشمائ امکیاقا س... دمیفهم ـ

 :دینگاه کرد و پرس يبه نامادر بهروز

 ن؟یشما منو شناخت ـ
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 :ينامادر

هم از همه  مانیسل! باشه امکیاحتمال دادم منظورت س یعنی نیسه ساله بود یگفت. دمیو ند تینه من بچگ ـ

 !میایبخاطر شما از همه مون خواست ب نیپس بگ... میایما خواست به مالقتش ب

 :بهروز

گفتم احتماال  دم،یهم نباشم از شما پرس دیگمشده شون باشم شا دیشا... ام؟  یدونم ک ینم قیمن خودم، دق ـ

هنوز منو  چکسیه هیبق. هستم امکیگن من س یصد در صد م یرستم يتا حاال فقط اقا ن؟یشناخته باش

 .بکنه دیحرفش و تائ گهینفر د هیخواد  ینشاخت دلم م

 :رمردیپ

 مانیبا خانواده سل یقبل یاشنائ چیما ه. میبود دهیکه تو مشهد گم شد، او رو هرگز ند یما اون اقا پسر کوچک ـ

او . يشد دایخدا رو شکر پ ه؟یپس مشکل چ... ؟یهست امکیگه تو س یاگه او م. من پدر زنش هستم. مینداشت

 !خدا رو شکر... دینمرد به آرزوش رس

 :ينامادر

 ...میا گهید يروستا هیما اهل . مینداشت ییآشنا چیو خانواده اش ه مانیقبال ما با سل ـ

 :بهروز

 !نیهستم فکر کردم منو شناخت امکیس نیگفت عیشما سر ـ

 :ينامادر

سفارش کرده بود به من گفت اگه  یلیبه من زنگ زد و خ مانیمن از روز چهارشنبه منتظرتون بودم سل ـ

 نینباش امکیاگه س یگفت حت...  آدیجور در م قایدق امکیگفت مشخصاتت به س. میازت استقبال بکن نیاومد

 . میبکن یرائیازت خوب پذ

 : بدن بهروز مور مور شد و گفت يموها

 اندازه؟  نیجدا تا ا... شهیباورم نم ـ

 :ينامادر

که گمشده  يهر بچه ا ياو برا... هیمهربون اریمرد بس! نکن مانیسفت و سخت سل افهینگاه به ق... ور مگه؟چط ـ

اون بچه  يبچه گمشده هست؟ حاضره برا هیاگه بفهمه ... دوست داره امکیهمه رو اندازه س. دهیباشن، جون م
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 امکیحرف بد به س کی امکیس یدائ. ..ده یاون گمشده انجام م يبرا ادیهر چه از دستش بر ب... جونش و بده

 .اندازه حساسه نیتا ا. رو ور داشت تو شکمش فرو کرد یقصاب يزد او چاقو

 :دیدر چشمان بهروز جمع شد و پرس اشک

ادرس  یپس از قبل در مورد من خبر داشتند که از آگاه یرستم ياقا! ن؟یخبر داشت یعنی... چهارشنبه؟ نیگفت ـ

 خونه تون و گرفته بودم؟

 :ينامادر

 یعنی یشخص نیچن دندیو اجازه خواستند از او پرس دندیاول به زندان زنگ زدند و از او پرس یاره، اداره آگاه ـ

 مانیانها با اجازه سل... ندن  ایاد ادرس بدن  یجور در م امکیو مدرك شما با س نیکن یم قیتحق نیشما دار

 !نینیمادرتون بب نیگفت اول بر. ادرس مادرتون و دادند

 : بهروز

 ... دمیفهم ـ

 :امدند نگاه کرد و گفت یپنج نفره که م تیجمع کیبزرگتر که چهارده سال سن داشت به  پسر

 ...اند یمامان عموها و زن عموها هم دارن م ـ

 :گفت يپنج نفره نگاه کردند و نامادر تیبه جمع همه

خدا کنه ! شناسن یاونها حتما تو رو م شهیاالن مشخص م یباش امکیاگه س... بهتره میصبر کن از انها بپرس ـ

 !... نیباش

 :نگاه کرد و گفت شیبه نامادر بهروز

همه تعداد  نیا شهیشما هم. انها خودشون به من نگاه بکنن دیبذار! دینگوئ يزیکنم شما به انها چ یخواهش م ـ

 د؟یائ یم یبه مالقات

 : ينامادر

خواهرهاش هم حتما ... بدونه یستیگفت عمو با هایبه ک گهید. انیخانواده ب خواست که همه مانینه امروز سل ـ

حتما در مورد  هینگفت موضوع چ... خواد با همه حرف بزنه یظاهرا م... انیاونها هم حتما االن م... تو راهن

 .خواد حرف بزنه یشماست که م

 :بهروز

 .بر خورد بکنم یجوان نیخوشحالم هر چند انتظار نداشتم با مادر به ا ادیبا شما ز یاز اشنائ ـ
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 :جوان با لبخند گفت زن

 ؟ينداد یگفت تو با مادر خودت هنوز اشنائ مانیسل ـ

 :جواب داد وسانهیما بهروز

ذره شباهت و در من  هی یحت یرستم يانها برعکس اقا قتیدر حق. انها منو نشاختند... ومدین شیپ تیموقع ـ

بگه هستم  گهینفر د هیاگه ... ستمیگن صد در صد ن یم هیگه صد در صد هستم و بق یم یکی! ننیب ینم

 .میریبگ شیآزما میان وقت بر یستیبا

کردند و همه با بهروز  یاحوال پرس گریکدیبا سالم کردن و دست دادن و به هم از  يگریبعد از د یکی تیجمع

 :دیپرس یاز زن رستم یبرادر بزرگ رستم. با وجود نا آشنا بودن، به او دست دادند

 ست؟یحال و احوالش که بد ن... نه؟یخواد بب یهمه ما را م یچ ينگفت برا ـ

 :ينامادر

جوون، شما رو خواست  نیفکر کنم بخاطر ا... خوشحالند یلیبرعکس خ. ستین ینگران يجا! خوبه مانیسل ـ

 نه؟یبب

 : نگاه به بهروز کرد و گفت یبزرگ رستم برادر

 تراست؟یبخاطر م... دمیآها فهم ـ

 : گفت یو به مازندران دیجوانتر خند يعمو

... بعد دم گوش برادر بزرگش گفت!... داداش خوب تماشاش کن.... یزنیحرف م ترایاز م يدار ؟یگ یم یچ ـ

 !مگه؟ یادم قحط

 :دیپرس رشیپ يشد از عمو کیجلوتر امد و نزد یعمو کوچکش اعتنا نکرد و کم یاحترام یبه ب بهروز

  ن؟یعمو شما منو نشناخت ـ

 :بزرگ با دقت به بهروز تماشا کرد و با تعجب جواب داد عمو

 ؟یهست یپسر ک! آد ینم ادمی دمت،یند چینه ه ـ

 :بهروز

 ... د؟یدونم شما به من بگ یاونو خودم نم ـ

 :دیبزرگ پرس ينگاه کرد و باز از عمو گرید يبه مرد و زن ها روزبه

 شباهت دارم؟ یبه ک نیبگ دیتون یشباهت م يشناسه؟ حداقل از رو یمنو نم یشما کس ونیاز م ـ
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 :دیبزرگ پرس يعمو

 !یباش امکیس یتونیتو که نم... هم زنگ زد مانیسل... یپرس یجور م کی ـ

 : بهروز

 ستم؟یبه نظر شما ن... دیشما به من بگو یستیو با نیا ـ

 :خوب تماشا کرد و گفت عمو

کردم تو  یمن اصال فکر نم... يبچه بود گم شد تو عوض شد هی امکیس. همه سال نیبعد از ا دونمیچه م ـ

 هیهمه  ؟یشناس یما رو م ؟یتو خودت چ... یستیگم ن یم یاگه از من بپرس... ؟یستین یجنوب... یباش یمازندران

 !میکم عوض شد

 :دینگاه کرد و پرس گرید يبه دو عمو بهروز

 ن؟ینیب یشباهت منو با بابا بزرگتون نم ن؟یشناس یشما هم منو نم ـ

 :دیپرس یعصبان يبه دل گرفت و با صدا یلیاو خ زیام ریبهروز از خنده تحق. نگفت يزیو چ دیجوانتر خند يعمو

  ن؟یریجلوتون و بگ نیتونستقدر خنده دار بود که ن نیسوالم ا نیطرح ا ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :جوان پرخاش کنان جواب داد يعمو

مگه ! ؟يریگ یبابا بزرگ ما رو مسخره م يدار... یو بابا بزرگ ما ک یتو ک... ینیب ینم نهیتو خودت و تو آ ـ

ما از نسل ... نگاه به ما کن هیبود  پیخوش ت یلینه عمو بابا بزرگمون خ... یهست یداداشم بهت نگفت جنوب

 !میهمون بابا

 :قصاب گفت يدادند و عمو یو منف ریهم جواب خ هیبق

... نه ای یتونه بگه هست ینفر م هیفقط ... میبهت کمک کن میتون یما نم... ياومد یجوون تو ادرس و اشتباه ـ

 يخوب اگه دوست دار... گهتونه صد در صد بهت ب یاو م... ازش بپرس ششیبرو پ... اون ادم هم مش صنمه

مو  امکیس... ممکنه ریغ...  يشباهت ندار چیه... گم  یم یمن بهت بدون رو در واس... ینظر ما رو هم بدون

چهره ات ... یامکیتو بر عکس س... بود شیهم کر و الل بشیع... خوش چهره بود اریرو بود بس دیبود سف ییطال
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و گوشهات هم ماشاهللا  یو خوش صدا هست دهید ایمعلومه پر جرات و دن... و هوش و صدات خوبه هیمعمول

 !سالمند

 :بهروز

 گن هستم؟ یصد در صد م یرستم يپس چرا اقا ـ

 :شانه بهروز گذاشت و گفت يرو یقصاب دست يعمو

ها سالم  یهمه خانه خراب نیبا ا یکن یفکر م... ستمیمن هم ن یستیاو ن يتو جا... ؟يازش دار يانتظار چه

ذاشت  یارزش چاقو تو شکم برادر خانمش نم یحرف ب کیبود بخاطر  یاگه روانش سالم م... مونده باشه؟

 . کرد ینم ریو اس شیخودش و زن و بچه ها

 :ينامادر

که نبود حرف پسر بزرگش بود  بهیغر هیحرف ... گفتن یبد م امکیبه س یستیبا ینم... دونستنیعمو اونها م ـ

 ...بچه هاش بود یحرف دائ

 : به بهروز نگاه کرد و گفت عمو

 یلیخ يجلو دید امکینفر و س نیتا حاال چند مانیبه چند نفر بند داد سل ابانهایبارها اتفاق افتاد که تو خ قبالها

االن هم مخصوصا . بودپدر و مادرش اصل هستند ول کن ن یشد که فالن یمطمئن نم قیرو گرفت و تا دق

در اصل او ... خواد به خودش کلک بزنه یم او...  یرفت دنشیچون خبر داره که از پرورشگاه به د دیتو رو د یوقت

 هی میمثل او دروغ بگ میتونیکنه؟ ما که نم کاریچ... مرده امکیس میما همه باور دار... مرده امکیباور داره س

 ...؟يخورده شباهت هم ندار

 :دیپرس يجد نباریعمو ا نیرجوانت

 ؟ینه؟ مثال خاطره مشترک ؟یباش امکیوجود نداره که تو س يا گهید یو مدرک لیدل ـ

 :بهروز

از ... حدودا چهار ساله بودم که گم شدم. نقدریهم... و پنج سال سن دارم و تو پرورشگاه بزرگ شدم ستیمن ب ـ

 ! ادینم ادمی شهیخانواده م نیام انچه مربوط به ا یبچگ

 :جوان گفت يعمو

 ن؟یخبر نداشت. دیستیکر و الل بود شما ن امکیس یدون یم ـ

 :بهروز
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 .دونم یم ـ

 :جوان يعمو

 امکیما از خدامونه س...  ياصال شباهت ندار. یهست اهیبدون تعارف بگم تو س... جدا موهاش بور بود امکیس ـ

باز ...  م؟یشناخت یتو رو نم یکن یفکر م يبود یم امکیاگه تو س... میدوستش دار میبشه ما عموش هست دایپ

چوپ بر  هیخودم ! يبد دار تین هی ستمدون یوگرنه م...  يما نکرد شیادعا را پ نیکه خودت ا يشانس اورد

 .اندازه نیکردم تا ا یداشتم و دنبالت م یم

 :دیپرس دهیبا صورت رنگ پر بهروز

 اندازه؟ نیجدا تا ا ـ

 :عمو

 يانتظار دار... باشه يکالهبردار تشیبکنه و ن ياساس با احساسات و وقت ما باز یب ادیب یکی!... اره باور کن ـ

پاسخ  یکه جوابش و ب شهینم یسادگ نیبه هم... بخواد ما رو دس بندازه ادیب یکیاگه ! م؟یجدا بوسه بارانش بکن

 !میبذار

به طرف دوچرخه اش رفت و به عقب به جمع نگاه کرد و با  انیشد و با حالت گر گریبه حال د یاز حال بهروز

 :دست صورتش را نشان داد و گفت

 ...د؟یگ یهر چه دلتون خواست به من م ـ

او دل  ينفر که بخواد برا کیچهره  دیبه چهره همه نگاه کرد تا شا نیقفل دوچرخه را باز کرد و غمگ بهروز

رد  تیجمع انیبهروز از م. ماندند بیه به او تماشا کردند و با او غراما هم ندیرا با خود همراه بب یبسوزاند شخص

 شیتوانست جلو یچشمانش از اشک پر شد و نم راهو چهار  ابانیتا سر خ. به سراغش امد هیشد و بال فاصله گر

. داد بشود به راهش ادامه ادهیاز دو چرخه پ نکهیعمدا چشمانش را پاك نکرد و بدون ا. ندیبب یبه خوب گریرا د

 يو بعد بر رو دیهوا چرخ يرو کباریبهروز . ها، ضربه به دوچرخه اش را احساس کرد نیهمراه با بوق ممتد ماش

بر  نیبهروز شوکه شده بود و از زم. ترمز کردند سر و صدا و بوقها باال گرفت نهایماش. ن فرود امدیساق پا به زم

گفت داداش اون  زیگله آم يبا صدا نیراننده ماش کی... و او را بلند کند ادیب یکیخاست، انگار منتظر بود  ینم

 !اهللایگم  یم... وپاش... نشده زتیپاشو خدا رو شکر کن چ... دوچرخه قراضه ات و ور دار

رو  ادهیبه پ. تواند انرا براند یدو ال شده است و نم یچرخ جلوئ دیبلند کرد و د نیدوچرخه اش را از زم بهروز

 شیایو در رو دیچمن دراز کش يشد به پارك شهر رفت و رو یدو چرخه را قفل کرد و بعد سوار تاکس رفت و
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 شیاشک از گونه ها... امد یم شیبه سو ییبه تنها يپر... دیو خوش د کیش شیو دو دختر را در روبرو يپر

 .شدند يجار

. شد داریو افسرده از خواب ب وسیو ما زاریبه خواب رفت و چند ساعت بعد ب انیو متنفر و خسته و گر زاریب بهروز

دوباره، با تفکر به  هیروح يبر پا خاستن و برا يبرا. نشست و به جنب و جوش مردم در پارك تماشا کرد نیغمگ

 :خود گفت

از  یسن هر جوون نیاالن تو ا! داشتم نبودند اجیکه به اونها احت روزیتا د. تنها بزرگ شدم ایدن نیا يمن تو ـ

 یمن نم. بشم امکیس تونمیمن بهروزم از بعد نم. سازه یمستقل خودش و م یشه و زندگ یه اش جدا مخانواد

بد و زشت  یلیادمها در حقم خ نیا فتارر! دنیپسند یبهروز رو م دیبا یاونها م! تونم عوض بشم، کودك بشم

رو بکنم همون  نکاریاگه ا ایها خودم و در آغوش اونها بندازم؟ ا یهمه زشت نیمن چطور بتونم بعد از ا. بود

! اره گور پدرهمه شون!... پس همون بهتر بگم گور پدر همه شون! نکردم؟ دییرو تا گرونیو د اوشیس يحرفها

 !خواهم داد شونشونن. الزم ندارم یچکیمن به ه

به خود  دییداد و باز در تا رونیاز دماغ ب یقهر و انتقام لبها را بهم فشرد و نفس ياستدالت از رو نیبا ا بهروز

 :گفت

اگه مسخره ام ! اعالم نکردم امکیعجوالنه س یخوب شد خودم و زرت. من قائل نشدند يبرا یادمها ارزش نیا ـ

مادر هم به من عالقه نشون داد چون . رفتندیپذ یم یلیم یاجبار با ب يکردند واضح است که منو از رو یهم نم

مگه من به !... نداشته باشه يادیز فرق چیه گرونیتونست با د ینه او هم مدوست داشت بشوند وگر امکیاز س

... چشم، من نه جوجه مرغ هستم و نه جوجه اردك د؟یطور جبهه گرفت نیجنگ تون اومدم که همه تون با من ا

 !دیذار یمن م يلقمه نونتون با سم و تله جلو هیموش هستم که  کی قتیشماها در حق يمن برا دمیفهم

به نظر  یدر ذهنش منطق اریترك د. بدهد انیگرفت، تماما به گذشته اش پا میبرخاست، تصم شیاز جا بهروز

 . تا مرکز شهر رفت ادهیپ. راه حل باشد نیبهتر نینداشت که ا نیقی یول دیرس یم

. سفارش داد یداخل مغازه شد و بستن. کرد یبستن ياشتها د،یبود را د یکه فقط مخصوص بستن يمغازه ا بهروز

تازه  يانرژ یتو فکر فرو رفت و با خوردن بستن قینشست و نا خود خواسته عم زیدور م یتک صندل کی يرو

پول در ... خواندن ها افتاد آواز ادیو به  دیهاش افتاد و خند یدوران بچگ يها یالیخوش خ ادیگرفت و به 

 .خوردن ها با دوستش را به خاطر آورد یاوردن ها و بستن
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. خرد شد شتریبا نگاه به دوچرخه داغانش اعصابش ب. سراغ دوچرخه اش رفت یبعد از خوردن بستن روزبه

چرخ دو ال شده  يچند بار با تمام وزن رو. خواباند نیزم يرو اده،یتوجه به عابران پ یرو ب ادهیدوچرخه را وسط پ

 . بعد سوار بر ان شد با لگد بر طرف کرد و يادیچرخ را تا حدود ز یدگیو در اخر خم دیپر

 يرا برا یچند شب دیصمد افتاد و بهتر د دوارکنندهیام يحرفها ادیبه  دیدوچرخه را در حرکت د یوقت بهروز

 . بکند شیخواننده شدن آزما

همه تاالرها بدون گرفتن تست . کرد یتاالرها را کشف م يگریبعد از د یکی. دنبال تاالرها گشت یساعت چند

را  دشیتاالرها ام يادیبهروز بخاطر ز. دادند یرا به او وعده م يگریزمان د نکهیا ایدادند و  یبه او جواب رد م

 .راند یو ان ور م نوریگذشت ا یابانها میداد از کوچه ها و خ یاز دست نداده بود و به جستجو ادامه م

از . برود يو تاالر اخر گرید یکیگرفت مثل دفعه قبل فقط دنبال  میتصم. خسته شده بود. گذشت یساعت دو

. با نامزد زنش شد ينامزد مرد نیب یمتوجه دعوائ. کوچه شلوغ بود يتو يدروازه ا يجلو. گذشت یکوچه م کی

دوباره سوار بر . عبور کرد تیجمع انیاز م نیطرف يو گوش دادن به حرفها يبا کنجکاو. شد ادهیاز دوچرخه پ

 نیب يبهروز دعوا. کنجکاوِ دعوا بود. نکرد دایخود پ يهم کار برارفت و در انجا  يدوچرخه شد و به تاالر بعد

 یگرفت از ان راه میاو تصم. بود یزن م کی یرا اصال دوست نداشت و مخصوصا اگر دعوا در سرکوب گرانید

 . برگرددکه امده بود دوباره به سمت پارك 

المپ و . هم شده بود کیتماما تار کوچه نه فقط خلوت شده بود بلکه نباریا. مجددا داخل کوچه شد بهروز

از  نباریدعوا، ا يصدا. ساعت از نه شب گذشته بود. شد ادهیبهروز سرعت دوچرخه را کم کرد و پ. نبود ییروشنا

 . شدیم دهیداخل اتاقِ طبقه سوم اپارتمان شن

با  یکیداد و در تار هیتک واریداد و در سکوت مطلق به د هیتک ییاپارتمان روبرو واریدوچرخه اش را به د بهروز

. اپارتمان باز بودند ياکثر پنجره ها. شد ینم دهید ابانیدر خ یکس. ستادیخانه ا يبه گوش و تماشا جانیه

 .شد یم دهیگفتن ها تا کوچه واضح شن راهیسرکوفت ها و بد و ب يصدا

 انیاها را تماما پادوست داشت سر و صد. جان تازه گرفت. بهروز غم و غصه خود را کامال فراموش کرده بود

 يشد انگار چند نفر مشترکا با حرفها یبلند م يگرید يشد صدا یتموم م یکیداد و انتقاد  يصدا. ندیبب افتهی

محوطه انس  نیصبر و تامل بهروز تمام شد و نسبت به ا. زنند یجان مشت و لگد م یب سهیک کی يتندشان رو

 . را در دفاع از زن الزم دانست يگرفت و ضرورت انجام کار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٠٥ 

 یمشت خوردن م يتنش هم برا. کرد یم يو قهرمان باز یباف الیخود خ يبا تماشا به طبقه سوم برا بهروز

 یگفت داداش من خالف یکه م دیشن یجمله کوتاه از ضجه و ناله زن م کیکلمه و  کیدر حد  یگهگاه دیخار

 !دیراحتم بکن... منو دیبکش... دیبردکوچه  نیابروم و تو ا. نکردم یمتحر یمن ب... دارم  یمن چه گناه... نکردم 

توانست از  یاو نم تیزن سوخت و تا مطمئن نشدن از وضع يبرا شتریکلمه داداش، قلبش ب دنیبا شن بهروز

 .کرده بود زیت شتریگوشهاش را ب يو صبر کرد و با کنجکاو ستادیا دواریام. انجا دور بشود

 :گفت یپسر جوان يصدا

وگرنه به ارواح خاك مامان، ! اسم اون پدرسگ بگو ؟يندار يریگم اگه تو تقص یبار اخر دارم بهت م ده،یسپ ـ

 .شکنمیزنم تو دهنت همه داندانهات م یم

 :بلند شد و گفت دهیو التماس سپ انیگر يصدا

 !بزن... ؟ياگه به حرفهام باور ندار! نیمزاحم بود هم هی! گمیاسمش و نم یداداش منو بکش ـ

 :داداش

 !یستیتو از بعد خواهر من ن... شعور باورت ندارم یب

 :دهیسپ

 !دندونهام و بشکن ایب. رو باور کن بهیغر هیحرف ! باشه، حرف منو باور نکن ـ

را  دهیسپ غیو سپس ج دیبرادر را که داغ کرده بود شن زیجنون آم ادیشکستن ظروف و بعد فر ياول صدا بهروز

 .دیشن

 يرو. مشت و لگد خُرد بشود با عجله به طرف دروازه رفت ریز دهیجدا سپ نکهیتحمل نکرد قبل از ا گرید بهروز

ها  هیهمسا. همه واحدها را به صدا در آورد و ول کن نبود يبار دست گذاشت و زنگها نیتمام زنگها مرتب چند

 ...آوردند رونیسر از پنجره ها ب

منظورش  شتریکه در اصل ب یعصبان ياورد با صدا رونیپنجره بمرد سالمند از طبقه دوم سرش را از  کی

 :طبقه سوم بودند بلند گفت يادمها

 ! ... امشب چه خبرتونه؟... زنگ زد؟ یاقا ک...  ه؟یک... یه... الو ـ

 :طبقه سوم باال گرفت و گفت يهمه خاموش شدند در ادامه با اعتراض، سر سو دید یسالمند وقت مرد

کوچه همه مردم به ما هم چپ  نیبه خدا از فردا تو ا... دیخورده در فکر ما باش هی...  دیبس کن .... ياقا جواد ـ

 ! دیاروم باش... میکرد یغلط هینا کرده ما  يانگار خدا... کنن یچپ نگاه م
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بهروز خوشحال و خندان شد و با خنده به سراغ دوچرخه . دیدعوا هم خواب ياز اعتراض مرد سالمند، صدا بعد

سوار بر دوچرخه نشده بود، دروازه باز . از انجا دور بشود ردیبگ یاو را کس قهی نکهیگرفت قبل از ا میتصم. فتر

 :امد و گفت رونیفرد چاق و درشت اندام ب کیشد و 

 د؟یکار داشت یبا ک دیکجا اقا؟ بفرمائ ـ

 :اضافه وزن داشت نگاه کرد و گفت شتریاز او ب ویـ چهل کل یکه س یبه جوان بهروز

 !کرد یاتصال... فکر کنم زنگها خرابن ... من زنگ نزدم  ـ

 :چاقلو

تو همون  دونمیمن م ؟يگم چرا زنگ همه واحد ها رو زد یم! بچه یخر خودت... دمیپاهات و شن يمن صدا ـ

 ! رسمیبهت م نیوگرنه با ماش! فرار نکن خودیب!... یپسره هست

 :حق طلبانه گفت يدر جواب از رو بهروز

 .بکنن تیزنگ زدم، رعا... اومد یدعواشون تا سر کوچه م يصدا ـ

 :شد و گفت کینزد چاقلو

 ! ات و بگو یواقع لینبود بچه؟ به من دل نیا تیاصل تین! حرف اون اقائه رو تکرار نکن ـ

 :بهروز

از قرار معلوم سو . و گوش دادم ستادمیا. دمیدعوا رو شن يشدم، صدا یرد م نجایگم من از ا یو م قتیحق ـ

 يطور نیزن، مخصوصا جوون ا هیبه  یاحترام یبا دعوا و سر و صدا و ب شهیاختالف و نم... اومد شیتفاهم پ

 ... حل کرد

 :گفت واشی چاقلو

تا تو  دو ییا یم نکهیا ای... ؟یحرف بزن ششیپ ییا یم... نفر عشق و حال بکنه هیجدا اگه نامزدت بره با  ـ

 !؟یکن یو بعد ترکش م یزن یسرش م

 :بهروز

اگه سوء . شم یبدون حرف زدن و گله کردن جدا م یندارم، حت يمن هم چاره ا... دوستم نداره یعنیاگه رفت  ـ

 یراس م یمشخص شد ک یکرد وقت قیتحق شهیبعدا هم م. نشست و با ارامش حرف زد ستیتفاهم هست، با

 یکس شهیزور و کتک که نم به... شنینه از هم جدا م ای! کنن یم یان وقت دوستانه باهم اشت... دروغ یگه ک
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. هیزینفر؟ انصاف هم خوب چ کیچند نفر به ! زشت هست ست،یدرست ن چیه نهایاالن کار ا... کرد بندیرو پا

 کنن؟یه اش ممثل گرگ محاصر يکنه چند نفر یزن خطا م هی یوقت شهیاعتراف با زور؟ چرا هم

 : بهروز را در چنگش گرفت و گفت قهی چاقلو

 نیا دم،یازت پرس ایح یب... گرگ یگ یم یتو به ک... باباو مامانم و داداشم باالند... گرگ، جد آباته ه،یمردک ـ

تو  شهینه باورم نم!... یشده باش دهیالف بچه مزاحم سپ یکیتو  شهیباورم نم چیه... داره؟  یدعوا به تو چه ربط

 ...ادهفرست نجایتو رو ا یبگو ک!... ستیممکن ن نیا... یکی

 : بهروز

 ... کننیعلنا دارن شکنجه اش م... ؟!ادینتونه بدادش ب یچکیتو زندونه که ه چارهیمگه دختر ب ـ

 :چاقلو

 ؟يگورت و گم نکرد یچرا نرفت... به تو چه؟... ياگه تو رهگذر ـ

 :بهروز

... شدم اول گوش دادم و بعد زنگها رو زدم ادهیپ. نداره یکنم و بگم به من ربط سرم و خم تونمیمنِ رهگذر نم ـ

زن بدبخت  هی يابرو یکه به راحت یهم خودت ایح یب. ندارم چکسیاز ه یمن ترس... بزن تو صورتم يدوس دار

  ؟گذر بکنه نجایاون بدبخت از بعد چطور بخواد از ا...  دیبر یو م

 :چاق تو کوچه نگاه کرد و گفت جوان

 گرونیزنه که نسبت به د یمنطق حرف م ياز رو یخوب کس!... رو چشم... م؟یحرف بزن یمنطق يدوست دار ـ

 یتون یدونم نم یبا اون پسره که م دهیسپ هیقض نیا... ندارم راستش بگو  يمن باهت کار... هم صادق باشه

 !مرد باش و بگو ه؟یچ یخودت باش

 :ند زد و گفتلبخ بهروز

مزاحمت کوچک  نیمنظورم و هدفم از ا. اروم شدند دینگاه کن... هم ندارم یجدا ترس ستمیمن ادم دروغگو ن ـ

 !زیخبر از همه چ یرهگذر ب هی. کردم یکار انسان. بوده نیهم

 :چاقلو

 من باورت ندارم؟. يکرد يخودت مردم آزار ،يزنگ خونه ها را زد ـ

 :بهروز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

... که گفتم نهیهم قتیحق... نکن تمیاذ... من حوصله دعوا رو ندارم ... نگاه کن موفق عمل کردم. و گفتم تمین ـ

 !ریشب بخ

 :دیچرخ گذاشت و پرس ریحرکت بکند چاقلو پا ز نکهیقبل ازا بهروز

منتظر بودم  اطیح يمن تو... يهنوز با اونها آشنا نشد...  يزنگ همه خونه ها رو زد... کجا؟ بهت اجازه ندادم ـ

که دادن به بابام  يتموم فحش ها یعنی ننیاگه تو رو نب...  دیمنو د رمردیپ. کنن کار من بود یاونها فکر م

 !...دادن

 :بهروز

 چارهیزن ب نیشما جدا دلتون به حال ا. همه رو خواست یخواه ریخ... حرف بد نزد. اون عمو اصال فحش نداد ـ

 !شهیسوزه؟ زن داداشتون حساب م ینم

 : جوان

 نجایا لیدل یب... یمشکوک یلیتو برام خ. کنمیولت نم یراحت نیبه ا... ستمیکار ن انتیخ يمن طرفدار دخترها ـ

 گه؟  یم یدر حقت چ دهیسپ...  نمیبب دیبا... يومدین

 :بهروز

من از ... دیخودتون بهتره که راحتم بذار يبرا... دیباور کن... رو ندارم  شتریاقا من حال و حوصله دخالت ب ـ

دعوا کن ... خاره یاگه تن تون م... اره من مرض دارم. دیخودتون مشکل درست نکن يبرا خودیب... رمیس میزندگ

 ! با من

 :دیکه برادر چاقلو بود پرس یکیامدند و  رونینفر از دروازه ب دو

 آقا بود؟  نیزنگ زده بود؟ ا یسهراب ک ـ

 :سهراب

فکر ... هیک دونمیمن نم... شدند یرد م نجایاز ا يرهگذر... خانم سوخته بود دهیسپ يگن دلش برا یاقا م نیا ـ

 !همون پسره هست؟ نینه ا اینه؟  ایغرض زنگ زد  یاقا ب نیبگه ا دیخودش با دهیکنم سپ

بهروز  يشانه ها يرو دو دست یبه چهره بهروز نگاه کرد و نا گهان کیبه طرف بهروز امد و از نزد دهیسپ برادر

به جلو خم کرد و محکم با ساق پا تو شکمش خواباند و بعد بهروز را به عقب هل داد بهروز  یگذاشت و او را کم

چاقلو دخالت کرد و . و نفرت به بهروز زد نهیک اجوان در ادامه برق اسا چند لگد ب. با دو چرخه به عقب افتاد

 :بهروز را از دست جوان نجات داد و گفت
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و گفت اول بذار معلوم شه من خودم  قتیبدبخت حق نیا دیشا! سیمعلوم ن زیچ چیهنوز ه... اروم باش نیام

 .ذارمیحسابش و کف دستش م

 :گفت تیبا عصبان نیام

همون مزاحمه  نیا... راس گفت دهیسپ... اش نگاه کن افهیبه ق... زنگ و زده بود... سهراب ولم کن خودشه ـ

 !ناموس خودشه یب... است که گفت

 :سهراب

 ... نگاه به دوچرخه اش بنداز ن،یام

 :به برادرش نگاه کرد و گفت سهراب

 .نه ایشناسه  یو م نیا دهیسپ مینیبب... باال مشیکه ببر نهیکار ا نیبهتر م،یابراه ـ

 :بهروز را سفت در دست گرفت و گفت قهی دهیسپ برادر

 ...نمیبب وفتیحرامزاده، راه ب ـ

 :شت و به چاقلو گفتبر گ بهروز

بهتون نشون ... مدرکهام اون تو هستند دیاریهم با خودتون ب فیزحمت اون ک یب... تو دیاریاقا دوچرخه ام و ب ـ

 ... دمیم

 :نیام

 .کن فیپس خودت تعر رونیکشم ب یاز زبونت م یدون یهر چه م ـ

 :لبخند زد و گفت دیبا وجود درد شد بهروز

 !دستت درد نکنه... خواست یو م نیدلم هم... حال کردم یبابت کتک هات حساب یول. شهیباورم نم ـ

 : میابراه

 .بذار اول رو در روتون بکنم... فهمم  ینگاه م کیمن با  سیالزم به مدرك ن ـ

 : بهروز

 .کنم یحرف زور و قبول نم... ام  یمن باهتون نم يجور نیا ـ

 :در اورد و گفت بشیچاقو از ج میابراه

تو شکمت  ن،یبا هم یناموس یبخاطر ب ؟يراه بنداز دادیداد و ب یاگه بخواه وفتیخودت با زبون خوش راه ب ـ

 .گم یدارم م يجد یلیخ... کنم یفرو م
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 :سهراب

 يمرد باش پا... ياالن هم که خربزه رو خورد... مرض از خودت بود... یگناه هم باش یاگه ب... وفتیراه ب... الو ـ

 !لرزش هم بمون

 :بهروز به سهراب گفت. گذاشت اطیدوچرخه را داخل ح سهراب

 . منه یتوش مدرك شناسائ. نیاریو با خودتون ب فیاقا لطفا ان ک ـ

 .چهار نفره از پله ها باال رفتند یرا به بهروز داد و همگ فیک سهراب

سوخته، عاشقِ مجنون  اهیس رید و به اسبودن ستادهیواحدشان ا يدرها يهاـ مرد و زن و بچه، همه جلو هیهمسا

 ستادیا میابراه دند،یبه طبقه سوم رس یانها وقت. رفت یبود که از پله ها باال م یبهروز نفر دوم. کردند یتماشا م

 :و گفت تسال کوچکتر از خود دست گذاش کیسهراب، برادرِ  نهیس يرو

اگه همون  نیا!... نهیکثافت و بب نیا ادیب دیحتما با بگو. اریبرو فرامرز و با خودت ب عیسهراب، زحمت بکش سر ـ

 !خوب نگاهش کن!... از چهره اش مشخصه يمعلومه مردم آزار!.... باشه دهیتونه حق با سپ یپسره باشه؟ پس م

 :سهراب

 ! يحوصله دار اد؟یب یچ يفرامرز برا! شناستشیزن داداش م... اگه همون باشه  نیا ـ

 :میابراه

 ! شهیدلم پاك نم! همونه؟! زیهمه چ یپدر ب یدزد ب نیتا فرامرز نگه ا... باشه تو برو ـ

 . داخل واحد شدند نیو ام میبهروز با ابراه. رفت نیسهراب از پله ها پائ. درب خانه را باز کرد نیام

 . دیاز خود دخورده بود، او را بدتر  چیکنج مبل، که مثل مار تو خودش پ يرا بر رو یدختر جوان بهروز

 یکه م يگریمرد سالمند د. نشسته بودند دهیسپ يـ اقا داماد بودند، روبرو میکه پدر و مادر ابراه یو زن مرد

از  ییکه مسئول بازجو دیرسیبود، به ظاهر م ستادهیسر او ا يباال ده،یسپ یکیباشد در نزد دهیپدر سپ ستیبا

 . باشد دهیسپ

 دهیپدر سپ. به بهروز نگاه کرد یدزدک کباریفقط  دهیسپ. به او زل زده بودند یورود بهروز به داخل اتاق، همگ با

 :دیپرس

 ...میاقا ابراه... ه؟یک نیا ـ

 :و بعد به بهروز نگاه کرد و گفت دهیبا اخم به سپ میابراه

 !...د؟یدختر خانم تون بپرس ده،یاز سپ یستیو با نیا! دونمیمن نم ـ
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با  میابراه. داشت منتظر جواب او مانده بود یبر نم دهیچشم از سپمثل چوپ خشک شده، کنجکاو  بهروز

 . تو سر او زد تیبهروز ناراحت شد و با عصبان یچشم زیبرداشت نادرست، از ت

شد و برگشت با دو دست تو  یکرده بود، ناراحت و عصبان عیکه او را در جمع ضا م،یابراه یاحترام یاز ب بهروز

انداخت و باز او را به  میحلق ابراه يپنجه رو زیدست گذاشت و او را به عقب هل داد و بعد تند و ت میابراه نهیس

 . عقب هل داد

 يپا، تو يو با زانو دیقبل با دو دست بهروز را سفت چسب يشتافت به مانند سر میابراه ياریزود به  نیام

 .بهروز چند بار ضربه را خواباند يپهلوها

از  میابراه. افتاد نیزم يبهروز رو. مهارت دارد یمشخص بود که او در فنون رزم نیام زیو ت نوع ضربات تند از

 .کردن لج خود دخالت کرد و او هم چند لگد به بهروز زد یخال يامده استفاده کرد و برا شیفرصت پ

. شناسد یبابا را نم نیا دیبگو دیبود تا او شا دهیو کنجکاو عکس و العمل سپ دیخند یبه شانس خود م بهروز

 . از خود نشان نداد و فقط تماشاگر کتک خوردن او شده بود یهم عکس العمل دهیاز بخت بد بهروز، سپ یول

دو پدر دخالت کردند و هر کدام، . درد به سراغ بهروز امد حالت ضعف به او دست داده بود يبعد يلحظه ها در

سرانجام . افتاده بود نیزم يبهروز هنوز رو. در کنار هم نشاندند مبل يبچه خود را از بهروز سوا کرد و او را رو

بهروز از دردش  يشد و دوست داشت برا نیگاز قبل غم شتریاز نگاه بهروز دلش به حالش سوخت و ب دهیسپ

بهروز ... بود شیاشکها شیگناه یفرستاندن و ثابت کردن ب امیامر ممکن نبود، تنها راه پ نیاما چون ا د،یبگو

 .اول بر زخم و درد او مرحم شدند هیدر ثان دهیاشک سپ. شد دهیسپ يشدن اشکها يجه جارمتو

پدر . را در دست بهروز داد و بهروز اب را خورد یاب وانیل دهیمبل نشاند و پدر سپ يبهروز را بر رو میابراه پدر

 :دیاز او پرس نیبا سرزنش به دو جوان، با نگاه به ام میابراه

  نه؟یمزاحمه، ا... ه؟یک نیا... میدینفهم يزیما که چ... دیعقلتون و از دست داد! چه خبرتونه؟ ـ

 :دیپدر از دخترش پرس. صدا مانده بود ینکرد و ب ياو در دفاع از خود کار. زد یم يزیلبخند تمسخر آم بهروز

 همونه؟  نیا... ه؟یک نیو بگو ا ریسرتو باال بگ ده،یسپ ـ

 :میابراه

 هی يمعتاد مزاحمت شد؟ تو مجبور شد نیجدا ا یعنیادم کم بود ... ؟يزد یحرامزاده حرف م نیبا ا! بزن حرف ـ

 ؟یحرف بزن نیساعت با ا

 :به دو پدر نگاه کرد و گفت نیام
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 نیا... من باور دارم ... ترس نداره؟ چیچرا ه دونمینم... داره  ادیجرات ز یبدبخت هست ول دیریو کم نگ نیا ـ

 !آد یبر م يهر کار نیاز ا! تونه همون کثافت باشه یم

 :میابراه

اون ... پسره همون پسره باشه نیاگه ا... آد یبا عقل جور در نم نمیب یکنم م یخانم، هر چه فکر م دهیسپ ـ

 اومد زنگ خونه نیا... آد تا خونه تون یکه تو رو دوس داره م یادم هی... تونه برات مزاحمت بکنه ینم نیوقت ا

 !رو زد

 :کرد و با خنده جواب داد یدوست داشتن فکر م يرو بهروز

 !ادیز یلیاون هم خ...  بمیعالم غ ياره از رو ـ

 :سرش زد و گفت يبود رفت و با کف دست رو شیبر خاست و به سمت بهروز که در دو قدم شیاز جا میابراه

 ؟یگفت یمسخره چ ـ

 :گفت تیبا عصبان ينگاه به او کرد و جد بهروز

 دمیدعوا رو شن يصدا... شدم یکوچه رد م نیداشتم از ا. من فقط زنگ زدم... اقا درست حرف بزن... بس کن ـ

...  رمیبگ دیکرد یم دیکه داشت ییخطا يجلو... گفتم زنگ بزنم ... دمیدخترخانم و شن نیالتماس ا يصدا... 

 ریبعد با زور چاقو اس دیمنو زد اولز من، تشکر ا يبه جا... بکنن يکار هی رتیغ یب يها هیخواستم همسا

من . دندیبودند، د ستادهیهاتون دم پنجره ا هیهمسا. براتون جرم هست یثابت شد، کل یخودش وقت نیا. دیگرفت

اگه بفهمه شما دو تا با من ... دو متر قد داره... پدرم قصابه... ستمیهم ن یافغان. دارم ياشنا تو کالنتر یهم کل

االن هم ... تا حاال چند تا شکم سوراخ کرده! بهتون گفته باشم... کنه  یشکمتون و سوراخ سوراخ م د،یچه کرد

 !هیزندون

پنجه  دهیسپ يبرادر جلو رفت با دست از پشت به موها. کرد یبود و اصال به بهروز نگاه نم نییسرش پا دهیسپ

 : افکند و گفت

کرده بود؟ جرات کن حرف  دیوع حرف زدنش معلومه که بهت تهداز ن... نه؟ ایخودشه  نیا... ایح ینگاه کن ب ـ

 !بزن

 یلیاو خ يتماشا کرد و دلش برا دهیسپ یخون يو داندانها یبه بهروز تماشا کرد و بهروز به صورت زخم دهیسپ

 :سوخت و دست به طرف برادر دراز کرد و گفت

 !...رش بزنهبا مشت تو دهن خواه ادیشرف باشه که دلش ب یپست و ب دیادم با ـ
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 يحقش، تف خوردن رو! ستیادم داداشت ن نیا... کنه یخواهرش بلند نم يوقت دست رو چیداداش ه هی خانم

 !هیداداشت تف نیا! صورتشه

 :برادر و گرفت و گفت ياز جاش بر خاست و جلو میقصد داشت به طرف بهروز حمله بکند و پدر ابراه برادر

بذار ... شهیداره معلومه م... زنهیداره حرف م... بذار حرفهاش و بزنه ... بال جان ادمه نیا دینیبینم... دیاروم باش ـ

 ...شهیمن معلوم م يداره برا قتیحق... بگه هر چه دوست داره بگه

 :به بهروز گفت یپرخاش يبا صدا دهیپدرسپ

زنگ  يا یم...  يد یم ریبه دخترم گ ابونیاول تو خ... يدیفحش م يدار یتو خونه من به ک... زیهمه چ یب ـ

... یخون یم يکور کور يدار یک يبرا... اتاقم  يتو ياومد...  يبر یها م هیهمسا يو ابروم و جلو یزن یم

 !کشمت یصبر کن مشخص بشه؟ خودم م... ؟یطلبکار هم هست

 :بهروز

انسان با جرات  کیبعنوان  دیباور بکن. شناسم یدختر خانم تون و اصال نم نیمن ا دیکن یعموجان، اشتباه م ـ

 .ندارم چکسیاز ه یمن ترس... نهیا قتیگفتم حق یوگرنه م... کنمیدارم فقط کارتون محکوم م

 :دهیسپ پدر

 ...کوچه و محله رفت نیابروم تو ا.. نبود  لیدل یب...  يتو زنگ زد... داره؟ یچه فرق... گهیخر د هی ایتو  ـ

 :بهروز

... دیکن یگنده م دیدار زیشما بزرگترها همه چ... من تو کوچه واستاده بودم به همه حرفهاتون گوش دادم عمو

 نیا يتونه تو یخواهد داشت م یدختر خانمتون چه وضع نیاز بعد ا دیدقت کرد چیه...  دیگ یهمه ابرو م نیا

 نقدریشما ا... دیبراش درست کرد يگرفتار چقدر درد و دیکن یفکر نم... رهیراحت سرش و باال بگ الیشهر با خ

گناه رو  یچون منه ب ام،یو ب رمیبرم اسلحه بگ تونمیخورم من م یقسم م... دیمن و زد دیکه امد دیدقت هست یب

و از مرگ خودم هم  ترسمیهم نم چکدومتونیکنم و از ه یخال ریتونم تو سرتون، تو سر خودم ت یم. دیزد

 دیدون یم چیه... ببرم  ایهستم و قادرم چند نفر و اگه بخوام با خودم به اون دن یکمن  دیدون یم چیه. ترسمینم

 !دیخبرم، باور کن یگم ب یم یوقت... هستم ریس ایدن نیمن چقدر از ا

 :به بهروز نگاه کرد و گفت میابراه پدر

 ایتو کدوم دن ؟یافت یش راه مکه نامزد داره، دنبال يدختر هیبه اونها بگو چطور با ...  ادیب سیپل میزن یزنگ م ـ

 ... دوننیکار رو خوب م نیا
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 : لبخند زد و گفت بهروز

اشتباه  نیدر حق من ا یاز کجا وقت. دید یبه حرفهام گوش نم چیه دیزن یباز حرف خودتون و م دیشما دار ـ

 يگفتن کار بد يچقدر جد دمیشن ابونیمن خودم تو خ! د؟یدر مورد دخترتون اشتباه نکن دیکن یبزرگ و م

من ... دیگ یدر مورد من هم م! از او بهتر بدونه ستیکس که نبا چیه د؟یکنینکردن چرا حرف او رو باور نم

 .دیکن یگم اشتباه م یبهتون م

 :دهیسپ پدر

 !ثابت کن ؟یکه دخترم و بشناس یکن یانکار م یکیتو  ـ

 :بهروز

 ...لحظه هی. تونم یم ـ

 نکهیبدون ا میابراه. را به انها داد ياورد و به هر سه نفر کاغذها رونیکش را برا باز کرد و مدار فشیک بهروز

 :دیبه کاغذ بکند از بهروز پرس ینگاه

 ؟يساعت شش تا هفت کجا بود نیتو ب ـ

 :بهروز

 امروز منظورتونه؟ ـ

 :میابراه

 .منظورمه شیاره سه ساعت پ ـ

 : بهروز

ها ترانه  یخوام اگر بشه تو جشن عروس یشهر هستم م یعروس يمن از ساعت همون شش دنبال تاالرها ـ

 .بخونم

 :میابراه

 !مسخره ـ

 :بهروز

 یچشم خوشم م... اد  یدختر خانم خوشم م نیبگم از ا يبه زور دوس دار ؟يشعور ندار.. یکن یم نیچرا توه ـ

 .ترسم یاز تو م یکن یفکر م... اد

 :نشست و گفت شیدوباره سر جا میابراه... تندرا گرف شیاز جاش بلند شد پدر و مادرش جلو میابراه
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 ...ام هیمن ک یدون یتو در اصل نم. کرد انتیبه من خ دهیسپ. دیشما دو نفر ابروم و برد ـ

 : بهروز

 انجام دادم؟ یچه گناه دیگ یبه من م ـ

 : جوان

دوستم شما دو نفر ... یپس اون پسره خودت هست...  یستیگه تو ن یسکوت کرده نم دهیسپ... اونو خودت بگو  ـ

 ... دیدست تو دست خوشحال و خندون د یمیصم یلیو خ

 : بهروز

 ...اون پسره پس من نبودم ـ

 :جوان

با تو  دهیباور نداشتم که سپ...  یگفت یدم نم یکشم و خون م یهمه م نیو ا يزدیو زنگ نم يامد یاگه نم ـ

 .قدم زده باشه ابون،یخ يدوست باشه و تو

 :لبخند زد و گفت بهروز

 یول ستین یفکر و ذکرشون جشن و عروس ستندیمردها، خوب ادرس و بلد ن. دمیاز صد نفر ادرس پرس من

 یاز دختران جوان ادرس تاالرها را م شهیمن هم هم... دختران جوون ادرس تاالرها رو خوب بلد هستند 

و  دادمیو دست م مکرد یداد من هم تشکر م یبه من ادرس را م قیکرد و دق یم يخواهر یکیاگه . دمیپرس

پس همه پدرها و شوهرها و نامزدها . دادندیراه رو بهتر به من نشون م. رفتنمیم يهم با اونها چند متر یگاه

به  ينظر بد نیکه من کوچکتر یدر صورت. انها بذارند يدخترها رو کتک بزنند و تهمت بزند و اسم رو نیا اندیب

فکر هر کس ... گناه باشه ستیزن با مرد که نبا ایبا زن  زدنحرف . دنبال ادرس بودم نداشتم فقط یزن چیه

 دیشا. تونم حرف بزنم یبا هر کس م...  ستیفکر من خراب ن... بدونه حرف نزنه  ستیخراب هست خودش با

 ...آدینم ادمی یخانم حرف زدم ول نیهم جدا با ا

 :میابراه

 ؟یقدم زده باش ابانیو خت دهیکه تو با سپ یکن یاعتراف م ـ

 :بهروز

 .ستین ادمیمن ... خودشون بگن یستیبا شونیاز انها بوده باشه ا یکیخانم هم  نیا دیشا ـ

 :میابراه
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... بگه من به حرفهاش باور ندارم  یاز بعد هرچ... گه یدروغ م یدرست و چ یچ... با اون نداشته باش يکار ـ

 ... تو به من بگو... من به تو باور دارم 

 :نگاه کرد و گفت میبه ابراه بهروز

شهر اومدم خودم بزرگ شده پرورشگاه  نیمن االن چهار روزه که به ا... نیبه مدارکم بنداز ینگاه هیلطفا اول  ـ

مجبور هستم کار بکنم سه  دیبگرد بهامیتو ج دیتون یمچون پول ندارم . گردم یهستم و دنبال پدر و مادرم م

 اجیاحت دیگفتم شا. است یکار کردم و االن جمعه است و همه تاالرها جشن عروس یروز تو کوچه مهمانسرا بنائ

 اجیهم گفته بودن من رفتم احت یطرف نیحاال ا. نداشتند اجیبه خواننده داشته باشن به چند تا تاالر سر زدم احت

 یزن م شتریمرد ب ایشهر چه زن و  نیاز مردم ا ابانیشناسم، تو هر کوچه و خ یمن چون شهر را نم. نداشتند

 ... پرسم

 :کاغذها را نگاه کرد و گفت میابراه

 .یستیکه ما منظورمون هست ن يپس تو اون پسره ا... یگ یظاهرا درست م ـ

 : گفتتماشا کرد و در ادامه  دهیبه پدرش و پدر سپ میابراه

 یستیبا دهیاون اقاست من از همه تون معذرت خواهم خواست وگرنه سپ نیاگر دوستم فرامرز اومد و گفت ا ـ

معلوم بشه اگر باز نخواست حرف بزنه  زیو همه چ میبکن قیتحق میبوده تا خودمون بر یبگه اون پسره ک عیسر

 ستیالزم ن شهیفسخ م بزرگترهار شما در حضو نجایامشب هم زینداره همه چ یناراحت. تماما خودش مقصره

 .بشه يزیابرور شتریب

 :به جوان نگاه کرد و گفت بهروز

چون خودم . میطرف بگو یب کیبکنم و بعنوان  یخوام فضول یم دیببخش... منتظر بشم نجایا دیحاال که با ـ

 دیاعتماد هست ینسبت به نامزدتان ب نقدریبرادر محترم اگه شما ا... دونم یقدر خانواده رو خوب م... خانواده ندارم

 نیخواد پس ا یخانم نامزد شما، شما را نم نیا دینفکرش را بک یستیبا دیدینفر د کیبه قولتون او را با  ایو 

 دینتون یوقت دیقضاوت بکن یمنطق دیتونینم چوقتیسر و صدا ها ه نیبا ا. نداره يسود چکسیه يدعوا برا

چند روز دو طرف فکرهاتون جداگانه در  دیبذار... تون هم غلط هست میانوقت تصم دیقضاوت بکن یمنطق

رو  يگریتونه د یتون نم یکیاگه ... دیریبگ میتصم ندهیا ياروم برا دینیبعد فقط شما دو نفر بش دیارامش بکن

 نیعمر به ا کیجدا ارزش داره ... دیبکن یعمر زندگ کیسقف،  هی ریز دیدوس بداره پس چرا به زور بخواه

 ییجدا يبراجدا . هستند شونیاالن چند نفرتون، کل مردم کوچه هم پر دینیبب د؟یصورت با دعوا روزگار بگذرون
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بد  یکی... هم کرده باشه انتیاو بهتون خ میریگ... دیانسان را خودخواهانه ببر کی يالزم است که ارزش و ابرو

 گهینفر د هی شیحداکثر دلش پ... که نکرد تیجنا... بگو تموم شد ؟یبد بکن یستیکه تو هم با ستین یکرد کاف

 ...گهیهر جور د هیو ... کرد ریگ

 :نیام

ما کالس  يپس برا یستیو تو ان پسره ن يندار یگ یکه م يخبر دار انیخواهشا تو حرف نزن تو از جر ـ

 نجایا. روشن بشه هیتا اصل قض میجمع شد نجایزده شد ما همه ا یحرف هی... شده رید زیاالن همه چ. درس نذار

 .گذشت کرد شهینم ينطوریهم. من و بابام رفت يابرو

 :به پدر دختر نگاه کرد و گفت بهروز

 ینم... داره؟ یلیزنه حتما دل یاگر او االن حرف نم دیرفتار بکن نطوریاد با دخترتون ا یعمو شما چطور دلتون م ـ

 کیماشاهللا . نداره چکسیبه ه یخودشه ربط یساعت حرف بزنه زندگ نیکه او در ا دیدار يدونم شما چه اجبار

که در صورت صحت شکشان از  دونن یمحترم هم شاهد دارند و حق خودشان م ياقا نیا. خانم هستن

محترم براشون مهم هستند  ياقا نیخبر داشتن و دارن اگه ا هیقض نینامزدشان جدا بشن و دخترتون هم از ا

اقا هم  نیخودشون و ثابت بکنن ا یگناه یکن که ب یدهن و تمام تالش و م یم حیوضان و در ارامش ت یم

 ...کنن یبکنن باور م یعمر زندگ کی زدشانو دوست دارن با نام ستنیاگه دنبال بهانه ن

 :به همه نگاه کرد و دردمندانه گفت میابراه

گفت اصال ... میبزن یالوس، رامسر گشتچ میباهم بر ایجان امروز جمعه است ب دهیمن زنگ زدم بهش گفتم سپ ـ

شون  ونهیمن باور دارم م!... که بهش ظلم شد منم یاون!... شنوم؟ یبعد چه م! ستیبابا حالش خوب ن... شهینم

واضح ... کرد؟ یم یاو چه غلط شیپ ساعت هیاون پسره ! ه؟یک یگفت فالن یبوده وگرنه همون اول م ییبها هی

زورم  یلیخ! دهیسر نم دهیسر م... همه دعوا سر او ارزش نداشت؟ نیوگرنه ا! رهگذر مزاحم نبوده هیاست طرف 

. دیعاشقانه د یلیدوستم برعکس گفته اش، اونها رو خ یول!... مزاحم بود هیبود، طرف  یزورک گهیداره م!... ادیم

دستت  یذاشت یم یو حت يدان بودبر عکس خوشحال و خن دیرو ند ینگران يات ذره ا رهدوستم تو چه! دهیسپ

 !يمجبورم کرد یول... خواستم بگم ابروت و ببرم  یو نم نیا... رهیو تو دستهاش بگ

و او را مجددا در کنار خودش نشاند و  دیبا دو دست به او چسب عیسر میابراه. برخاست شیحمله از جا يبرا نیام

 :گفت انیگر دهیدر ادامه با نگاه به سپ

 !... خوام به خودم و به تو بد بکنم ینم!... تونم با تو ادامه بدم یننگ که خوره دلم هست نم نیمتاسفم با ا ـ
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زل زده  میو فقط در چشمان ابراه ختیر یاعتراض اشک م یصدا و ب یب دهیسپ. بر خاست شیاز جا میابراه

 :را به همگان نشان داد و گفت دهیبهروز و با دست سپ. بود

طرف که  یب هیمن بعنوان ... که بخوان حرف بزنن ستنین یطیخانم االن تو شرا دهیسپچون ... نیاجازه بد ـ

 هیداداش ... دیحرف بزنم اجازه بده ياحتمال قو کیدوست دارم از  نمیب یرو واضح م هیقض نیفکر کنم دارم ا

 ...دینیبش دیلحظه بفرمائ

 :نشست و بهروز گفت شیمجددا سر جا یلیم یبا ب میابراه

نفر رو  کی روزیمثال من تا د. داستیما همان معنا را نداره که از ظاهرش پ ياز رفتارها یجدا بعض یگاه ـ

را نکردم به هر  نکاریمن ا یخواستم بر فرض با او ازدواج بکنم ول یزدم م یدوست داشتم و مرتب با او حرف م

همه قول و  نیمن با اون دختره که ا ابونیخ يتو يروز دیخوب شا... نامزد شدم  گهیدختر د کیامروز با  ل،یدل

داشته  یلیخودم بخوام اگه دل ایرو کردم  نکاریاو از من بپرسه چرا ا دیشا... قرار باهاش گذاشته بودم، روبرو شدم

شدم و من بد کردم و دوست  يگریبدم و بگم عاشق دختر د حیدوستم بود، توض روزیام به اون دختر خانم که د

لحظه همه ادمها ما رو  نیدر ا میمشغول حرف زدن هست میواستاد ابونیخ يما دو نفر تو... امدارم معذرت بخو

کنه من  یانوقت فکر م... نهیب یآشنا ما رو م کی یتو کارمون هست، ول راد،یگه ا ینم چکسیه... نندیب یم

و  حاتمیوستانه توضبه او د میکه من بخاطر بد قول یکنم، در صورت یدارم با اون دختره عاشقانه برخورد م

 یذارم کم یدست طرف مقابل م يدست رو یگهگاه ،یتین چیصبحتهام، بدون ه نیمن به شخصه ب. دادمیم

 ... گه ینم يزیکنه و چ یمالحظه م دیشا ادیاگه دختره هم از حرکت من خوشش ن... شمیم یمیصم

 :را نشان داد و در ادامه گفت دهیسپ بهروز،

شهر کوچک که هزار  نیا ياومده باشه وگرنه تو شیپ ياتفاق و گرفتار نیا تونهیهم حداکثر م شونیا يبرا ـ

قدم بزنه اون هم دست تو  ابانیخ يداره؟ تو انتیاگر قصد خ ادیم يکدام ادم با فکر شناسنیرو م گرینفر همد

 !...دست هم بذارن؟

 :گفت ادیبا فر میابراه

 هیمن با  يفکر کرد... ؟يتو ما رو چه فرض کرد !؟یکنیم فیتعر يدار یمعلوم هست چه مزخرفات ،یه ـ

را داره از ما قائم  يزیچ هیخانم مشخص هست که  دهیاز رفتار سپ. داشت یکه قبال دوست کنمیازدواج م يدختر

رو  ياب رفته از جو شهینم گهید هم،االن ... تونست ثابت بکنه یاول م قهیگناه بود همون دق یاگه ب... کنه یم
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که  نهیبهتر ا... تونه پاك بکنه ینم چکسیدلم رو ه يلکه، تو نیتا اخر عمر ا... ابرو همه مون رفت... بر گردوند

 ... نکنم يریقول بدهم که از بعد سخت گ تونمیچون من نم... میریاالن بگ نیرو هم شتریضرر ب يجلو

 :نگاه کرد و ملتمسانه گفت دهیبه پدر سپ بهروز

دارن زور حرف ... ستادنیحرفشون ا يرو... اقا داماد، لج کردن نیا! رك بگم...  دیبه دخترتون بکننگاه  هیعمو  ـ

 هیبا  ابونیاگه خودشون تو خ!... زنن یچانه م متشیق يرو بخرن که رو یخوان از شما مال یانگار م... زننیم

فقط به فکر  زتونیداماد عز... زننیحرف م نشاد و خندو دیمطمئن باش... روبرو بشن؟ ییدختر خانم آشنا

ساعت  هیداشت  یوگرنه چه لزوم... بهانه دختر خانم تون ادب بکنن نیخوان با ا یخودشون هستند در اصل م

 !اجرا بکنن؟ شیهمه نما نیا نجایا

را  او نیام نباریا اوردیبهروز ضربه اش را فرود ب نهیبر خاست و جلو رفت با کف پا خواست تو س شیاز جا میابراه

 :گفت میمبل نشاند و با نگاه به ابراه يبلند کرد و رو نیاز پشت چنگ زد و از زم

 ... دمیساعت با ساز تو رقص هیمنو باش  ـ

 :سرش زد و گفت يبا کف دست رو نیام

 یجدا تو داشت... دادم یم لتیخاك بر سرم داشتم با دست خودم خواهرم و کتف بسته و دهان بسته تحو يوا ـ

سر و صدا  یب یتونست یتو م... گن یاقا راس م نیا!... يکرد یما رو هم ادب م دیاهرم و بلکه شانه فقط خو

اندازه  نیکه اصال مشخص نشده تا ا يزیچ هی ییایب يدیحق خودت د نیتو از کجا ا... یو فسخ بکن تونینامزد

 !...ها جواب بده... یهامون رسوا بکن هیهمسا شیکوچه و پ نیما رو تو ا

 :بر خاست و گفت شیاز جا میابراه پدر

 ... حق دارن ییجاها هیهمه  نمیب یم... نیجات بش نیام ـ

 : دیو نشست و به بهروز تماشا کرد و پرس مینشست و پدر ابراه شیسرجا نیام

 گه؟ینفر د هی ای ؟يجدا تو زنگ خونه ها رو زده بود... يجرات دار یلیتو خ ـ

 :جواب داد بهروز

 ...من زنگ زدم ـ

 : با تمسخر گفت میابراه

 !ادرس تاالر و بپرسه خواستیم... بابا زنگ زد ـ

 :نگاه کرد و گفت میبه پدر ابراه بهروز
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 يو ادمها دیزن یزنگ نم... که دود اتش از خونه بلند شده نینیو بب نیخونه بگذر کیعمو اگه شما از کنار  ـ

همه  یخواه ریمن خ... من زنگ زدم ننیبهتر دود و بب توننیم رونیز بها ا یبعض د؟یکن ینم داریخواب رو ب يتو

نبود منو  یانسان یول... دیخار یهم م تنمکم  کیگر چه ... دستشون درد نکنه. کتک خوردم یتون خواستم ول

 !... هیزیانصاف و وجدان هم خوب چ. دوبار کتک بزنن

 :میابراه پدر

 !یهست يپسر باشعور... یهست دهید ایمعلومه دن... یزنیمثل عالم ها حرف م... خوره یبه سن ات نم ـ

 :و اشک در چشمان گفت انیخوشحال شد و با حالت گر میپدر ابراه يحرفها نیاز تحس بهروز

در هر حالت  شهیدوست داشتم پدر داشته باشم که هم. بزرگ شدم مادر و پدر نداشتم ابونهایخ يعمو من تو ـ

بکنه و منو  تیمن باشه اگه من خالف کردم راه درست و به من نشون بده و منو نحص بانیپشت شهیهم

دو  مونیست کرد عمر زندگینبا يریو سخت گ دیکرد و بخش یبزرگ یستیبا نیدونیشما دو پدر خوب م... ببخشه

دختر خانم اشتباه کردند شما اشتباه شو  نیاگه ا... کنه یو بخشش، ادم و موندگار م یخوب ره،یاد و م یروزه م

خانم  دهیسپ. جوان هستن یلیهر دو هنوز خ نایا نینگاه بکن!... دیخوب بکن يبه رفتارها قیتشو... دیریبگ دیند

سو  کیبخاطر . دیهمه زور و سرکوب باهش رفتار بکن نیبا ا دیخواهکه ب! نکرد تیجنا چکسیهم در حق ه

 !شکنن یهمه دلها رو نم نیتفاهم، ا

 :به پسرش نگاه کرد و گفت میپدرابراه

 !... خود به خود حل شد؟ دیشا زیهمه چ!... آرامش الزمه م؟یصبر بکن يچند روز ؟یگ یتو چه م میابراه ـ

 :میابراه

... بد کرد میابراه نیفردا نگ...نیهمه تون خودتون گوش بد... دیصبر کن... بابا، سهراب رفته دنبال فرامز ـ

 !بشه و بگن دروغ گفتم ریخوام د ینم... کرد ينامرد میهمه بگن ابراه... اخرش، کوزه سر من شکسته بشه

بهروز نشستند و فرامز با  يفرامرز و سهراب روبرو. انتظار، فرامرز و سهراب داخل واحد شدند یاز ربع ساعت بعد

 :نگاه به بهروز گفت

 !من مطمئنم... اون اقا نسبتا چاق بود...  ستیاون پسره ن نینه، ا ـ

 :با نگاه به بهروز گفت میکرد و ابراه فیجمع تعر يبود برا دهیرا که د يتمام صحنه ا فرامرز

دارم  نیقیمن ... به من اعتراض کنه... کنم  یگه من دارم ظلم م یشک داره و م یحاال روشن شد؟ اگه کس ـ

به نظرشما، هنوز ... حتما دوستشون بود... به قول خودتون !... شناخت یبل مخانم، کامال اون آقا را از ق دهیسپ
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 یبهش اعتماد بکنم؟ نم تونمیبدم؟ چطورم یدگخانم ادامه زن نیبا ا تونمیباشم؟ من چطور م الیخوش خ تونمیم

 ست؟یپس چ ستین یو دشمن انتیاسمش خ نیاگه ا... چطور سکوت کردند دینیب

 :بلند به دخترش گفت يبا صدا دهیسپ پدر

داره؟ تو  یو با تو چه نسبت هیان پسره ک میحداقل بگو تا همه ما بدون یمنکر بش یتون ینم گهیاالن د دهیسپ ـ

 یاگر باز م! از خودت دفاع کن یلعنت. خودت بوده يرا. میما که بهت زور نگفته بود یخواستیو نم میاگه ابراه

بعد ... دیحرفهاتون و باهم بزن...  گهیاتاق د هی يتو دیبر میبا ابراه... یحرف بزن یتونیما نم شیو پ یگناهیب یگ

 ! زود گرفته بشه دیبا میتصم هی... ییهمه رسوا نیاز ا

 :دهیسپ

من ... خورهیخودم از از اون اقا حالم بهم م... امد  یخورم به جان مامان زورک یقسم م دیکن یشما که باور نم ـ

بکنم او با زور با من حرف زد و من هر  کاریچ دونستمیآبروم ساکت شدم نم يمن چکار کنم؟ برا! نکردم انتیخ

تو ... ستمیرفت اصرار داشت که عاشقم شده من مقصر ن ینداشت و نم یچه گفتم نامزد دارم براش فرق

 !دست از سرم ور داره... من خواستم او عاقل بشه.. بود يحرفهاش جد

 : برادر

تا من اگه خونه اش اتش  ه؟یپسره ک نیحاال بگو ا... ؟یحرفها رو نگفت نیو ا يا از اول دهنت و باز نکردچر ـ

 !ستمینزدم مرد ن

 : دهیسپ

منتظرم  یچند سال... شناسه یوقته م یلیگفت منو از خ یاو م. دمشید یشناسم بار اول بود که م یمن انو نم ـ

 ...بود

 :دخالت کرد و گفت سهراب

باهم  یلیکرد و خ یاعتراض نم دهیگرفت و سپ یرا تو دستش م دهیبود که پسره دست سپ دهیفرامرز دبابا  ـ

 بگو چقدر شاد بود؟... فرامز واضح تر بگو... گه صحت نداره یکه االن داره م زهایچ نیا. بودند یمیصم

 :فرامرز

 فیانگار اون اقا براش جوك تعر... دیخندیخانم تمام وقت م دهیظاهر شون آزادانه بود سپ دونمیبه خدا من نم ـ

 .کردیم

 :دهیسپ
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جلوم  ادین ابانهایتو خ گهیفکر بکنه، د یکنم و بگم انسان است و منطق قشیخواستم تشو یچون م م،یخند یم ـ

 ... و مزاحم بشه رهیو بگ

 :میابراه

 ؟یچرا از مردم کمک نخواست ـ

 :دهیسپ

 .خواستم با حرف قانع اش بکنم... دعوا نداشتمقصد ... بشه يخواستم افتضاح باز یگم نم یم ـ

 :میابراه

و باهش حرف نزدم  نمیمن هم تا اون پسره را خودم نب. دمینداره، من فهم دهیموندن و چونه زدن فا. میبابا بر ـ

باز داره ... ستیزور که ن! تونم اعتماد بکنم یمن به او نم... شهینکردم دلم اصال شسته نم قیو در موردش تحق

 ابانیتو خ انیصد نفر ب... با او حرف بزنه اعتس هیطرف و اصال نشناسه و بخواد  شهیمگه م... گه یدروغ م

من،  يبرا نجایا زیاالن همه چ... متاسفم... ساعت واسته و انها رو قانع بکنه هی یستیپس با رنیجلوش و بگ

 .تموم شد

دست به  دهیپدر سپ. بهروز هم قصد رفتن داشت. رفتند رونیز خانه با يگریبعد از د یکیو خانواده اش  میابراه

 :و گفت دیبهروز برد و به ان چسب راهنیپ

 !صبر کن ـ

سر  دهیپدر سپ ياتاق، کنجکاو، منتظر حرفها يبهروز تو. ناخوانده را تا دم در بدرقه کردند لیو پسر، پنج فام پدر

 . ستادیپا ا

 يحرف ها به،یمرد غر کیبابت تنها بودنش با بهروزـ با  یکیرفت تا از  رونیب منیزود از اتاق نش دهیسپ

 .نخورد و نشنود يتوسر

 :مبل، به بهروز گفت يبر گشتند و پدر با نشان دادن جا رو منیبه اتاق نش نیو ام پدر

 !خوام من هم نگاه کنم یم! اون مدارکت و به من هم نشون بده! نیبش ریبگ ـ

 . دراز کرد دهیبا نگاه به برگه ها چند ورق را در دست جمع کرد و سپس انها را به طرف پدرسپ بهروز

 :به ادرس کرد و گفت یچشم زد و برگه ها را خواند بعد نگاه يبر داشت رو زیم يرا از رو نکشیع پدر

 يکاغذها پدر نیاتو  ؟یهست یبچه پرورشگاه یو بعد گفت يکرد دیهمه رو تهد! يپدر قصاب دار یاول گفت ـ

 ... ؟يشده؟ از کجا اورد یپس اون پدر چاقوکش ات چ! ... نم؟یب ینم
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 :بهروز

بگم اون پسره  ایتونم قو یپسرشون و که سه ساله بود گم کردند من االن م هی شیسال پ 22 یخانواده رستم ـ

 یوقت. رفتم ششیمن پ! زندون حبسه ياالن تو یرستم ياقا. من بهتون دروغ نگفتم. هستم یگمشده رستم

... نهیب یشباهت منو نم گهید یگفت که پسرش هستم، هنوز مادرم منو نشناخت در اصل جز پدره، کس د،یمنو د

 خودیمن ب. پدر، من پسرش هستم شیپ یول. تونم باشم یخوام ادعا بکنم که پسرشون م ینم یمن هم به علت

 !به من زور بگه یکس ذارهینم... فکر کنم همه کار رو بکنه و گفتم، بخاطر من قتیحق. نکردم دیتهد

 :دهیسپ پدر

دوست اون پسره ... فرستاد؟ نجایتو رو ا یک ه؟یچ هیقض...  کنمیبا تو دعوا نم... بگو قتیتو حاال به من حق ـ

 ...ندارم يمن با دخترم کار ؟یهست

 :لبخند زد و گفت بهروز

تعجب باشه و با  يشما جا يدخالت من برا دیشا... شدمیرد م نجایداشتم از ا یجدا اتفاق! عمو من دروغ نگفتم ـ

 ابونهایدونم من تو خ یمن رسم و رسوم شماها رو نم... من با شماها فرق دارم یول... ادیمنطق شما جور در ن

 ...بزرگ شدم

 :مکث کرد و لبخند مجدد زد و در ادامه گفت بهروز

در ذهنم  یاون حس خونه که از بچگ ایشام هس  يبو... شهیم کیتار یوقتدونم هوا  یعمو من نم قتشیحق ـ

شام داغ  هیکردم چون دوست دارم  یفکر م روزیتا د. بشم يخواد داخل خونه ا یدلم م شهیهم... ثابت مونده

 ... نباشه نیا لشیجدا دل دیشا... کنم  یبخورم هوس خونه م

 :دهیسپ پدر

 ؟يشام نخورد ـ

 :زد و گفتباز لبخند  بهروز

... بکنم شیشام اونها رو ازما یتونم تو تاالر ترانه بخونم؟ خواستم با شکم خال یکردم م یفکر م! نه، نخوردم ـ

عوضش اقا پسر تون . نبود اریبخت با من  گه،ید يمتاسفانه امشب هم مثل شبها! باشه؟ ذیلذ دیشامهاشون با

قرص ... دنده ام شکسته هیدارم فکر کنم  ادیز ردجدا د!... درد بدنم اشتهام و کور کرده. زدن یدوبار منو حساب

 . همه راه رو با دوچرخه خرابم پا بزنم نیتا پارك شهرتون ا دیمن با ن؟یندار يزیچ

 :به پسر نگاه کرد و گفت پدر
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 !... نشه حروم... میما که نخورد... غذا رو گرم بکنه دهیبگو سپ... پاشو نیام ـ

 :برخاست و گفت شیاز جا نیام

 ارم؟یبابا پماد هست ب ـ

 :پدر

 !بعد از غذا ـ

 :را زد و گفت دهیدر اتاق سپ نیام

 ...در و بازکن ـ

 :گفت نیام. در را باز کرد و منتظر شد انیگر دهیسپ

 !...گشنه اشه ار،یبشقاب غذا ب هیمهمانمون  يبرو برا ـ

 :دهیسپ

 !...خودش غذا دروس کنه ياز بعد هر کس برا... خودت درست کن من که دعوتش نکردم ـ

 :نیام

 ...زود برو درست کن تا نزدمت ... دفعه دراز شد هیزبونت  ـ

 :گفت نیاز جاش بلند شد و به طرف انها رفت و به ام. دیشن یبرادر و خواهر را به واضح م يحرفها بهروز

! تو سرش خراب شده ایدن!... کنم یخواهش م... نیباهش دعوا نکن... خورم یمن غذا نم... خوادینم نیاقا ام ـ

 !... میزور نگ نیاز شتریب... حق دارن

 :اخم کرد و لبها را بهم فشرد و گفت دهیبدون مالحظه و نگاه به بهروز به سپ نیام

 ...همه کتک خورد نیبخاطر تو ا... همه ازت دفاع کرد نیبدبخت ا ـ

 :رو گرفت و گفت نیام يبازو ریز روزبه

 یدم ول یاصرار باشه من سرم و م یوقت... اصرار یعنیبار دوم ... شهیگفتن نم یبار اول وقت. کنم یتعارف نم ـ

 !میبر. زنمیلب به غذا نم

 :دیرا پاك کرد و بعد پرس شیبا دست اشکها. امد منیپشت سر انها به اتاق نش دهیسپ

 !...شما هم غذا گرم بکنم يبابا برا ـ

 :گفت یلیم یبا ب دهیبدون نگاه به سپ پدر

 !خورمینم... نه ـ
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 :دلسوزانه گفت دهیسپ

 !...برعکس... نکردم يمن کار بد... نیقرصهاتون و بخور دیبابا با ـ

 :گفت تیبا عصبان پدر

 مسخره ام بکنن بهتره؟  ابونیزنده بمونم؟ مردم تو خ... خورمیگفتم نم ـ

 :نگاه کرد و گفت دهیبه سپ بهروز

من  يخانم برا... زنمیلب به غذا نم ییغذا نخورده و اون وقت من تنها یکیبدونم تو اتاق  یعموجان، من وقت ـ

 جیدوتا ساندو هیاو  شیپ رمیم... منو داره يدوست شدم هوا یچیمغازه دار ساندو هیمن با ... دیهم گرم نکن

بر ! ارزشش و از دست نداده چیخانم تون ه تردخ... دینینب اهیو س کیرو تار ایقدر دن نیشما هم ا... خورمیم

گن  یم یوقت. بهش حمله کردند دنیعده او رو تنها د هیچون ... رنیجا بگ شتریتو قلبتون ب دیعکس، االن با

 دیجازه ندهو ا دیستیسد، محکم پشت سرش با هیاالن گفتند که مثه  يبرا یعنی... کس و کار ایبرادر و  ایپدر 

 یدختر خانم تون وقت يبرا دیمطمئن باش... شهیوگرنه طرف مقابل جانور درنده م... نهبهش حمله بک یکه کس

 !... دینکن يریو سختگ دیغم نخور... شهیباز م دیدر بسته شد از فردا هزار در جد هی

جمع شد به طرف آشپزخانه نگاه کرد و با  دهیاشک در چشمان پدرسپ. جواب نگرفته به آشپزخانه رفت دهیسپ

 :گرفته و آهسته تر گفت يصدا

به خدا . مجبور شدم باهش دعوا بکنم، بهش کم بد نگفتم. دلم امشب براش پاره پاره شد... دخترمه دهیسپ ـ

تکش نذاره ک... رهیدستهامو بگ يجلو... مثل تو از دخترم دفاع بکنه یکی... رهیمنو بگ يجلو یکیدوست داشتم 

 ... بزنم

 :با مکث ادامه داد دهیسپ پدر

مرد  کیمثل . و به من بگو قتیفقط وجدانا حق... یهست یجوان با شرف... یهست یادم خوش قلب... معلومه ـ

 .درستگو باش

 :بهروز

 !.... به دروغ گفتن ندارم یاجیمن احت ـ

 :با خنده در ادامه گفت بهروز

 ! خوامینم يزیچون چ ـ

 :پدر
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 ؟يو زنگ خونه ما را زد يدیمنو شن دادیداد و ب يو صدا يشد یرد م نجایتو از ا ـ

 :بهروز

 .کل اپارتمان و زدم... دونستم یزنگ خونه شما رو نم ـ

 :پدر

 ه؟یتو خونه ما دعوا بر سر چ یبدون نکهیبدون ا ـ

 :بهروز

رفتم ... هیچ هیقض دمیحدودا فهم. ها جمع بودند هیهمسا ابونیکوچه رد شدم تو خ نیاز ا شیپ ینه، من ساعت ـ

موقع اومدن کنجکاو بودم ... نداشتن ازین دیخواننده جد یعنیو حرف زدم منو قبول نکردند  دمیرا د ییتاالر باال

شما با  يمتوجه شدم که دعوا... بودم دهیفهم... مگوش واستاد رونیب. اد یخوشم نم یمن از دعوا و ناراحت... 

بهتون التماس ... نکرد یگفت گناه یم... کرد یچون دخترتون از شما و داداشش خواهش م. دخترتون هست

 تایچون نها... بکنه تشیاذ یکرد اگه اشتباه هم کرده بود باز موافق نبودم کس یمن فرق نم يبرا. کرد یم

اقا  یبهر حال، وقت... بکنن تینحصتونن فقط در حد لزوم  یم گرانید... ستندبختشون مسئول ه يخودش رو

 ...من هم مجبور شدم دخالت بکنم... زننیپسرتون گفتن مشت م

 :پدر

دونم انها به تو و حرفهات باور  یم. رنیگ یم یمیاونها چه تصم یگ یم... يتو جوان با انصاف و روشنفکر ـ

دامادم عجله . جبران بکنن يجور هیکه اونها مجبورن  يکرد یمتوجه م يجور کیانها رو  یکاشک... کردن

سو تفاهم رو از  نیبده و بگه ا حیتوضبه همه  ادیب دیاالن فقط خوده او با ختیکوچه ر نیما رو تو ا يکرد ابرو

که بتونه  یکیداره  اجیمنصف و عادل احت یانجیم هیموقعها جدا ادم به  نیتو ا... خودش انجام داده ینفهم يرو

 ...نیخوب شد امد... همه رو اروم بکنه لشیبا زبونش با دل

 يفقط برا... وجدان من االن ارومه... میشد کیگرچه شر میامشب و ما باعث نشد ییرسوا دونمیمن م حداقل

 !به نفع اش دروس بشه زیهمه چ دوارمیام... دخترم که قلبش شکسته ناراحتم

 :بهروز

و مردم تو  رنیگ یم یمیکه اونها چه تصم ستیمهم ن. ستنیاونها اصال مهم ن نیبدون زیعمو اول از هر چ ـ

که خودشون  نیرو به دخترتون بد يازاد نیشما ا. خوان یکه دخترتون چه م نهیمهم ا. گن یکوچه چه م

... ستیمشکل شما ن نهایا... دیکوچه ابرو دار نیا يکه شما تو نیو نگ نهیمصلحت ا نیبهش نگ. رنیبگ میتصم
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... که درست شده يو شبهه ا يگرفتار نیداماد شما با ا نیا نکهیا... دخترتون هست یمشکل شما بدبخت

 ... دخترتون و تباه بکنن یزندگ ندهیخوان با گرز و اخم و تلخ در ا یم دندیخودشون هم خط و نشون کش

 :دختر پدر

 ... باشه ریسر به ز ندهیکنن که در ا یفرصت دخترم و با ادب م نیفقط دارن با ا یقشنگ گفت! دهیدامادم فهم ـ

 :بهروز

اقا داماد،  نینخواد مثل ا یکیاگه ! که دو نفر با عشق و عالقه بهم خواستار اون باشن بهتره هیامر هیازدواج  ـ

من  يبرا. اگه صد در صد مقصر باشن یحت! د؟یاو احترام بذار يبه نظرم بهتر اون که به را! دیانوقت اجبار نکن

 یاون وقت حت... فراموش بکنه تونهیاقا داماد نم ثهم یکیاومده که  شیپ یطیشرا نیتو چن! چاره صبره نیبهتر

 !... کنه یم يبد رفتار ایخودش هم نخواد حتما ظلم و 

 .گذاشت زیم يغذا را رو ینیداخل اتاق شد و س دهیسپ

 : گفت پدر

 .نوش جان ـ

 :بود نگاه کرد و بعد به پدر گفت يبود و گوش به فرمان امر ستادهیمتر پشت سر پدر ا کیکه  دهیبه سپ بهروز

 !... شما گرم کردند يبرا دندیدختر خانم تون زحمت کش! دارمیلقمه ور نم هیعموجان من بدون شما  ـ

 :پدر

 .تو به من نگاه نکن ـ

را به عقب خم کرد و  گریدست، انگشتان دست د کیاسترس با  ياز رو دهیسپ. نگاه انداخت دهیبه سپ بهروز

 :گفت

 جمع کنم؟ دیخور یاگه نم ـ

 : با نگاه به پدر گفت بهروز

 ! خورم ینم. ندارم يمن هم چاره ا نینخور نیاگه قرار گذاشت ـ

 :پدر

 !نداره تیخوب... ده بار گرم کرد شهیغذا رو نم هی!... تو بخور... من درد دارم ـ

 :دیخند بهروز
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 یمن تعارف نم... شما گرم شد تیچون به ن. هینیدو تا بشقاب تو س... م بخورمتون ینم ییعموجان، من تنها ـ

 !...گشنه امه یلیکه جدا خ يکنم با وجود

 :نیام

 ! به تو نداشت یمنظورش من بودم، برادر من ربط. گفت يزیچ هیناز کردن نداره؟  دیبخور ـ

 :بهروز

 !شهیقبول دارم باز نم ـ

 :نیام

 !گم طرف حرفش من بودم یم... هم داشت يا گهیمگه چاره د ـ

 :لبخند زد بهروز

 ! از گوشت و پست. ستین واریجنسم از در و د ـ

دنده  يبا دو دست رو. درد را در چند قسمت از بدنش حس کرد. بلند شد شیجمله از جا نیبعد از گفتن ا بهروز

 :نگاه کرد و با سرزنش گفت نیبه ام شد یم دهیبا حالت درد که در چهره د. ها، همه جا را لمس و تست کرد

. ينشون بد فتیحتما تمام زورت را به حر یکاراته بلد هست يو زور دار یهست ياگه قو ستیعادالنه ن چیه ـ

بوکست  سهیک. من حال و جان نداشتم يبود دهیخودت بار اول د. نبودم فتیمثل من که اصال حر یکیاونم به 

کارت رو  نیا يعذر چیه!... آزار و تیاذ یعنی... مهیکه دست بسته تسل یکیاصال درد وارد کردن به ! نبودم

 !کنهینم هیتوج

 : نگاه کرد و گفت نیبه ام پدر

 !معذرت بخواه هیپسر حداقل ... ینگرفت ادی یمردانگ... يدیهمه سال زحمت کش نیا... نیبفرما اقا ام ـ

 :خونسردانه ادامه داد بهروز

 ... رم فقط حرف اخرم و بزنم یمن م... کنم یخواهش م ـ

 :پدر

 !غذات و هم بخور بعد برو... هر چه دلت خواست بگو ـ

 :بهروز

. دیشام اماده رو گرم بکن یخودتون حت دیخواهیو نم دیتون یشما پدرجان و اقا پسرتون نم دمیو فهم نیمن ا ـ

ساعت با  مین ابانیتو خ میاقا ابراه وجدانا اگه... د؟یهست یشما طرفدار ک... کنن یرا دارن م يهمه فداکار نیا
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 یهمه سر و صدا راه م نیو ا دیاور یاش هجوم م هبه خان!... نیاقا ام! شما پدر... زد یدختر خانم حرف م کی

فکر  یحت... دیرو بکن یسرزنش خال هیداد ازش  یاجازه م دیکن یفکر م... ن؟یشکوند یو چند تا سر م دیاندخت

 زیکه عز یکی يبرا دیتون یپس چرا نم... دیدونست ینم یعیطب ریامده را غ شیمورد پ نیکنم خودتون ا یم

 ! نیهم... شب شما خوش... دیگونه رفتار بکن نیخودتون است ا

 : پدر

... چشم حرفهات برام ارزش داره...  یزن یدرست حرف م يدار ،یگ یکه تو م ییحرفها نیدونم ا یمن م ـ

 ! تو سرم جا داره شهیدخترم هم

 : لبخند زد و گفت بهروز

 ... اب بخورم وانیل کیفقط  یاشت يپس برا ـ

 : رو نشان داد زیم ينوشابه، رو پدر

 !با خودت بد نکن نقدریحداقل نوشابه رو بخور ا ـ

 : بهروز

 !ادیب رمیکار گ دیاول با... عادت بکنم زهایچ نیخوام به ا ینم... نه اب بهتره ـ

 : نیام

اگه . نهاستیاز بهتر یکیتاالر تو شهر ما  نیاتفاقا ا. پسرِ صاحب تاالر با من آشناست. رمتاالر سراغ دا هیمن  ـ

 ... ؟!به دوستم زنگ بزنم تونمیصدات خوب باشه؟ م

 : بهروز

 !... صدام خوبه ـ

 : نیام

 یلیاگه خ... شهرمون عرضه بکنن گهید يها رو نسبت به تاالرها تیفیک نیتاالر دوست دارن بهتر نیا يتو ـ

 ... تونم با دوستم حرف بزنم یم ؟یخوب هست

 : بهروز

 !... االن بزن نیزنگ هم هیخودت هم دستت درد نکنه . سیزحمت ادرس و تلفن تاالر رو برام بنو یب ـ

 : دیبا نگاه به پدر پرس بهروز

 آشپزخونه از کدوم طرفه اجازه دارم؟ ـ
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از پدر اجازه گرفت  دهیدو کلمه حرف زدن با سپ يروز برابه. به آشپزخونه رفت دهیدستور داد و سپ دهیبه سپ پدر

 :و گفت ختیبهروز دلش ر دنیدر آشپزخانه با د دهیسپ. رفت دهیو پشت سر سپ

 !شهیبابام ناراحت م. ارم یمن براتون م دیشما بر ـ

 :بهروز

 . گفتم دوست دارم دو تا کلمه باهتون حرف بزنم... خودش اجازه داد ـ

 :برد و بهروز گفت خیرا باز کرد و دست به  خچالی زریدر فر دهیسپ

 نیخوام ا ینم. ترانه بخونم یشیخواستند براشون ازما دیبه تاالر زدم شا يرفتم سر دیشا ستیالزم ن خی ـ

 .رمیشانسم و کم بگ

 : گفت واشیمظلومانه و  يبا چهره ا دهیسپ

  ؟يخوریچرا نم! تو گرم کردم يفقط برا تیمن غذا رو با رضا ـ

. هو تپش قلبش تند زد و محبت در ان جا گرفت کی اریاخت یدختر جوان ب مانهیاز دو جمله کوتاه و صم هروزب

 :تماشا کرد و بعد گفت دهیصبر کرد و به سپ يلحظه ا. در خود را حس کرد دیو ام يانرژ

... مشغول بشه گهید زیچ هیگفتم فکرت به ... و بخاطر تو نخوردم نیا... عمدا نخوردم  دونستمیمن از اول م ـ

تو رو  یلیحداقل بابات و برادرت معلومه خ... ینکن تیخودت و اذ خودیب... یوفتیبدبخت تر از خودت ب هیبه فکر 

 ... و ندارم چکسیه ؟یمن چ... دوست دارن

  :گفت انیرا باز کرد و به داخل نگاه کرد و با حالت گر خچالیجمع شد بعد در  دهیاشک در چشمان سپ يا قطره

 .بهت بدم وهیم... گذاشت بیکه بشه تو ج ستین يزیچ ـ

 : لبخند زد و گفت بهروز

 یاون پارک... خوابمیفعال تو پارك شهرتون م یبه کمک من داشت اجیاحت یوقت هینه مواظب خودت باش اگه  ـ

 .و اورژانس هست مارستانیکه بغل دست ب

 : دهیسپ

چه ... یپدر و آوره هست یب یگ یخودت م. ستمیمحتاج ن کس چیمن به کمک ه! تو نگران نباش. دونم یم ـ

 !؟یبه من بکن یتون یم یکمک

 : بهروز

 . یگ یراس م... گم یتعارف م ياز رو ـ
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گذاشت و از خانه  فشیگرفت و تو ک نیرا از دست ام يکاغذ. رفت منیآب به اتاق نش دنیبعد از نوش بهروز

 .رفت رونیب

 

***** 

 

 یم یچیچشمش دنبال مغازه ساندو. رفت یسواره م یباف یپارك، از جاده گون يراه، به سو نیدر ب بهروز

درد ارام  ياز رو. نشست یصندل کی يغذا سفارش داد و رو. شد یچیداخل ساندو. کرد دایرا پ يمغازه ا. گشت

 يبا درد یکرد ول دایپ دنیکش رازد يبرا ییجا. کرد و بعد به پارك رفت ریو با حوصله غذا خورد و شکمش را س

. توانست نشسته بخوابد یمدت نشست و خواب به سراغش امد اما نم کی. توانست دراز بکشد یکه داشت نم

داخل . بخورد یقرص مسکن دیبهتر د. شد دتریو دردش شد دید یدادن نم هیتک يچمن برا يهم تو یدرخت

سمت راست بدن،  يدادن دنده ها اش رفت با نشان شیپ. دید کاریرا ب يمنتظر شد، پرستار یمدت. آورژانس شد

 يبهروز رو. را به او نشان داد و گفت منتظر بشود واریکنار د یپرستار صندل. داد حیرا توض شیجسمان تیوضع

بهروز از پرستار تشکر کرد و و . اب آورد وانیل کیاو قرص و  يپرستار برا. نشست و منتظر ماند یصندل کی

و از پرستار . نام برد یبعنوان برادر احتمال یرستم اوشیکرد و از دکتر س فیخود را تعر یوگرافیب ههمزمان خالص

 يزیگوشه بر اثر خونر کیچرا که احتمال داد در  ندیبنش یصندل ياش رو یجسمان تیتقاضا کرد بخاطر وضع

در  عیگرفت و سر يرا جد مسئله نیخودش ا. پرستار به او اجازه نشستن را داد. ردیو بم وفتدیخبر ب یب یداخل

 . زنگ زد و به او از بهروز حرف زد اوشیاتاقش به س

که با پرستار حرف  ییآشنا يبا سر و صدا نکهیتا ا. نشسته به خواب رفت یصندل يگذشت بهروز بر رو یمدت

باور . دیکه دور دماغش رو گرفته بود د یرا با پارچه خون نیام يمتر ستیدر فاصله ب. زد چشمانش را باز کرد یم

 :دیرفت و در کنارش نشست و پرس نیام شیکرد، پ ینم

 ؟يدعوا کرد یشده دماغت شکسته؟ با ک یچ ـ

 .دماغش خواباند و با اشاره گفت که صبر بکند از پدرش بپرسد يمشتش را نشان داد و رو نیام

بلند  شیبهروز از جا. و بهروز برگشت نیام شیپدر پ. زدند یبا پرستار حرف م رشیدر قسمت پذ ده،یو سپ پدر

 : دیشد و سالم کرد و پرس

 دعوا کرد؟ یشده؟ با ک یعمو چ ـ
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 : تکان داد و گفت نیسر به طرف یبدبخت ياز رو پدر

. دندید ابانیکه ازش حرف زده بودند، او رو سر خ يبرن، اون پسره ا رونیاز کوچه مون ب نکهیقبل از ا میابراه ـ

 دونمیبا او حرف زد نم میابراه... کنن یم یمون زندگ یگیمساناموس چهار تا خونه آن ورتر از ما در ه یب نیا

 !هم هست نیپسره به حساب دوست ام نیا... گفت یچ

 : در اعتراض نامفهوم گفت نیام

 .برادر دوستمه ـ

 :در ادامه گفت پدر

 .تموم شد زیداد و گفت همه چ لیدامادم به خانه اش رفت هر چه داشت، بر داشت اورد تحو میابراه ـ

موقع شب  نیها مون با انها دعوا کرد اونها چندتا برادرهستند تو ا هیاجازه نداد رفت خونه همسا رتشیباز غ نیام

 .همه خونه بودند

 : پدر با سرزنش گفت. رفت و او را چک کرد نیام شیپ میامد و مستق دهیسپ

 . ياست که تو آبش داد یگل. میافتاد يما به چه روز نیبب ـ

 : گفت نیمگافسرده و غ دهیسپ

. نگفتم نیهم يبرا. ستمیمن مقصر ن دیبدون دیبا گهیگم او دنبالم راه افتاد االن د یبابا تو رو خدا دس ور دار م ـ

شد من از ترس او از  یمزاحمم م شهیبار و دوبار مزاحم نشد هم هی... مونه یآروم نم نیدونستم ام یچون م

 . رفتمینم رونیخونه ب

 :پدر

 نیا یوقت. فهمم یمرضت چه بود من اونو نم... یبه من بگ يومدیهمون بار اول ن. يات و به باد داد یزندگ ـ

از  يخوا یچطور م... االن هم که قسم خورده تا اخر واسته... يداد دیبهش ام یعنی يهمه بار باهش حرف زد

کشت خوب اونها  یسادگ نیبه هم مکه بچه مرد شهیگم برم اون و بکشم؟ نم یم...یپسره فرار کن نیدست ا

 کی... ستیچه کنم؟ خودش هم که ادم ن...پس من چطور از تو دفاع بکنم؟... ذارنیان شما رو راحت نم یهم م

 !ازدواج کن نیگفتم با ا یوگرنه م! ارزه ینم یشاه

 :دهیسپ

 .کنمیرو نم نکاریا رمیبم ـ

 :پدر
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 ... ستیکار ممکن ن نیپدر و مادرش فوت نکردن ا ینگران نباش تا وقت ـ

 : دهیسپ

 نیبهتره ا رمیبم. کنن یهمه دارن به من ظلم م... بدهکار باشم یستیمظلوم منم چرا با ه؟یبابا گناه من چ ـ

 !نیشیهمه تون راحت م يجور

 : بهروز

 !...یستیتو مقصر ن دوننیخودشون خوب م... گن یم يزیچ هیباباتون ناراحتن . نینیبش نیریخانم بگ دهیسپ ـ

 !روزگار بد است

 یانتظار، پرستار امد پدر و پسر دنبال او داخل اتاق یبعد از مدت. ختیر ینشست و اشک م یصندل يرو دهیسپ

 :نشست و گفت دهیبهروز کنار دست سپ. شدند

اد ازت معذرت  یاگه نامزدتون تو رو دوست داشت، م... شهیفراموش م زیگذره همه چ ینگران نباش دو روز م ـ

 ...خواد یم

 :دهیسپ

انوقت من ... کنه یم يخواستگار گهیدختر د هیره از  یهفته م نیشناسمش از لج من هم یم! آد یاو نم ـ

عذاب وجدان گرفت و  یمرتض دیشا رمیمن بم. بابام رفت يابروم رفت بدرك ابرو. خودمو بکشم تونمیراحت م

 . کرد تمیگه چقدر اذ یحتما م يجور نیکنه، ا یاد اعتراف م یروز م هی

 : بهروز

 !نیخانم اروم باش دهیسپ ـ

 : دهیسپ

و کتک  نیام يچند نفر. راحتتر خودم و بکشم الیتونم با خ یبعد م... بهتر باشه اول برم او رو بکشم اش دیشا ـ

 .زدن

 : لبخند زد و گفت بهروز

برات باز  گهیدر بسته شد در د هی. دید یفقط دو روز صبر کن خودت خواه. يد یچرا گوش نم. نشد زشیچ ـ

 .یجوان یلیهنوز کو خ. پرنس اومد هی يدیرو چه د ایدن. شهیم

 : با اخم گفت دهیسپ

 ؟ینیب یجدا خودت و درِ باز م یاون پرنس نکنه خودت باش ـ
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 :بهروز

هر  ونمتیهرچند م. ستمیحسن کچل هم ن ؟يدست پا دراز نیمنو چه به ا. نه بابا اصال خودم و منظورم نبوده ـ

 گهیبحث د هی نیا. دمیدر خدمت باشم هر چه که من در توانم باشه برات انجام م یکه خواست گهیطور کمک د

 .هست

 :دهیسپ

به من کمک  یکی دیوضعم اونقدر بده که حتما با یعنی رم؟یبد گ يجا هی ایمن االن تو چاه  یبگ يخوا یم ـ

 کنه؟ من محتاج کمک تو هستم؟

 :بهروز

 ...؟یکن یم رمیچرا تحق... و پول دار بودن نداره يریبه فق یربط... زنه یم يطرفدار يحرفها رو ادم از رو نیا ـ

 : دهیسپ

 یم... یبکن یتون یم یرابطه چه کمک نیتو در ا! و رو شد ریدم خونه ام ز یمن شوهرم و دارم از دست م ـ

 ... ؟یشیشوهر م هیغصه نخورم خودت برام  یخواه بگ

 :بهروز

 ... نبود  نیمنظورم از کمک ا یول... یطور استنباط بکن نیا یتون یاز حرفهام م... گفتم  گهیمنظور د هینه به  ـ

 : دهیسپ

واضح  یلیخ ستمیبچه که ن! دمیمن منظورت را فهم... یفهمون یو به من م نیا يحرفهات دار نیاز ا وستهیپ تو

 . هستند یفرصت ها اتفاق نیا... من درد دارم! یکن یمرتب تکرار م يدار یگرفتم ول دهیبار اول نشن... یگفت

 :بهروز

همه حرف  نیمن اومدم ا! خواب ندارم ينداشتم من خودم جا گهیمنظور د چیه یسوخت ول ادیدلم به حالت ز ـ

 .دمیم رونیهستم که پخته حرفها رو از دهانم ب یادم یعنی... فهمم یرا خوب م زهایچ نیا یبدون یستیزدم با

 : دهیسپ

... ؟يد یبه داد تو هم برسه؟ حتما جواب رد بهش نم ادیب یکی یول یو خوش زبان هست یهست یادم منطق ـ

همه  نیا ریز... که از نامزدم جدا بشم  یکن یم هیتوص يهمه دار نیا...  دمیاز نگاهات فهم نیبخاطر هم

 ... يخودت قائم کرد يهم برا يزیچ هیمنطق  يحرفها

 : رنگ صورتش از زرد شد و در جواب گفت بهروز
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 یکن یکنم فکر م یو از خودم انتقاد م رمیگ یو م رادیاز تو دارم از خودم ا شتریخودم ب... رینگ رادیاز من ا ادیز ـ

مردها . شان است عتیباور کن همه مردان در طب... شعور هستم یقدر ب نیمن ا یکن یدس خودم هست فکر م

تو ... مینیب یشکار م کیزن را به چشم  کی بهدر وحله اول  میهر طور هم نخواه گرانید ایهستند من و  ادیص

 ! کردم یادب یمنو ببخش اگه من ناخواسته ب

 : دهیسپ

 !...؟يدید ـ

 :بهروز

 ... افتم یسوخت انوقت در فکر کامل شدن نم یدلم نم يشدیاگه تو ناکامل نم ستمیمن مقصر ن ـ

رفت و دست به  دهیبه طرف سپ میامد و مستق رونیپدر از اتاق تنها ب. ان دو در سکوت نشستند یکوتاه مدت

 :داد و گفت یرو بهم فشار م شیداد و دندانها یکرد و فشار م یگرفت و ول نم شکونیطرف بازوش برد و ب

بکنن اگه  هوششیب یستیعملش بکنن با یستیشکست با نیتو دماغ ام یبیور دار درست کن بخاطر نا نج ایب ـ

 !زیهمه چ یپس فطرت ب... تیشخص یب... شرف ینشه من چه بکنم ب داریب

بهروز . کرد یدرد را تحمل م. اعتراض نکرد و تکان نخورد. ابرو شدن مجدد شکل مرده ها شده بود یاز ب دهیسپ

 :جدا کرد و گفت دهیسپ يدست پدر را از بازو

 یاز شما زخم شتریبرابر ب نیدخترتون چند. کرده گهیرو کس د يازارمردم ! نیکنم اروم باش یعمو خواهش م ـ

اون  دیفکر کن. دیبه من مشت بزن دیهر چه دوست داشت دیایب دینکن تشیبدبختو اذ نیا نقدریا دیباور کن! هستن

 .پدر من هستم یب

 :برگشت و به بهروز گفت پدر

 .ترسمیم یلیترسم خ یعمل مرد من م ریز امرزشیمادر خدا ب ـ

 :دو شانه پدر را گرفت و گفت بهروز

. ست ینیدکتر ب یاشنا دارم حت مارستانیب نیمن تو ا. نینیبش دیریمن اشنا دارم شما بگ... دیلطفا اروم باش ـ

 .بره شیخوب پ زیدم همه چ یقول م. زنم یباهش حرف م

 :بلند شد و دو باره به طرف اتاق رفت و بهروز گفت یصندل ياز رو پدر

تونم  یدردت م ياگه من دوا. اگه مشکلت شوهر و ابرو و خونه هست. دل واپست هستم یلیمن خ دهیسپ ـ

اگه . ییاز من بخوا يایتا خودت ب مونمیکنم پس اندازت م یاونقدر صبر م یحت. من خدام هست یبشم؟ خواست
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تونم نظر  یمن م یول. قبول ندارن چکسیدونم منو مردم کوچه ه یم. شد؟ چه بهتر دایشوهر دل خوات پ

من حاضرم تا هر وقت ! یبه من افتخار بکن یتون یتو م يروز هی. و در مورد خودم عوض بکنم گرونید

 !ات نخور ندهیغصه ا... به خودت ستم نکن خودیکنم ب یفقط خواهش م. در کنارت بمونم یخواست

 :گفت تیبا قاطعبکند،  یبه بهروز نگاه نکهیشد، بدون ا ياشک جار يچند قطره ا دهیچشمان سپ از

به من  شمیم زشیبگو تا اخر عمر کن. حرف بزن میبرو با نامزدم ابراه ؟ياگه جدا قصد کمک به من و دار ـ

 .رحم بکنه

 ده،یخرد شده، رنج. له شده حس کرد دهیسپ يپا ریخود را ز نباریا گر،ید کباریبر خالف انتظارش،  بهروز

 :گفت دانهیناام

 ! ادرسش و بده شش،یرم پ یم ـ

 :گفت دوارنهیبا نگاه به بهروز، ام دهیسپ

به نفع  یاگه کس... اصرار کن... اصال نخواد باهت حرف بزنه دیاولش شا!... نره ادتیاز ! سیشماره اش و بنو ـ

و ت... اونو قانع بکنه  دیبا یکی. نکردم انتیمن بهش خ!... آد ینم شمیپ رهیبم! دنده هس هی... نکنه قشیمن تشو

 !یتون یم

 :اورد و خودکار را در دست گرفت و گفت رونیدفترش را ب ف،یاز داخل ک بهروز

برم با باباش ... ده یبه حرفهام گوش م یاز هر کس شتریگم او ب یمن م... س؟یبهتر ن يادرس باباش و بد... بگو

 ...حرف بزنم؟

 :دهیسپ

! تنها با او حرف بزن. دیقرار بذار رونیجا ب هیزنگ بزن ! سیو بنو لشیشماره موبا... نه، با خودش حرف بزن ـ

 . دوست دارن باهت حرف بزنه هیکه بق يطور شهیاو مجبور م. کننیدخالت م گرونیوگرنه د

 هیتک واریو د یحرف به پشتگاه صندل یارام و ب. گذاشت فشیدفتر را در ک ل،یبعد از نوشتن شماره موبا بهروز

 یعیخورد طب یکه م یبدنش از حرص يدوباره دما یوقت. نخورد یتکان شیلت از جابه همان حا يلحظه ا. داد

 :باز کرد و گفت نبعد از مکث کوچک، ده. نگاه کرد دهیبه سپ. اوردیشد، نتوانست طاقت ب

 هی رونیاگه بخوام ب یول. ده یوقتشو به من م قهیوقت مناسب، به خونه اشون برم؟ حداکثر پنج دق هیاگه  ـ

 دیست با یعیطب. شما دو تاست یزندگ یاتیمسئله ح دونمیم! ره یم نیار بذارم دو ساعت وقتش از بقر ییجا

 بهیغر هیزدم اصال حاضر نشه با من که  لفنت یوقت دیشا! کرد فعال با تو لجه شهیم کاریچ یول! وقت و بذاره نیا
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گه به تو چه  یاگه بخواد محترمانه هم برخورد بکنه، م! گه من فضولم؟ یهستم راجع به تو حرف بزنه و حتما م

 ! اقا؟

 :دهیسپ

 ! ياریصد تا بهانه در ب ستیالزم ن ؟یکار رو بکن نیا يخوا یاگه نم ـ

 :بهروز

در نظر  خوامیاحتماالت و م... یشناس یتو اونها رو بهتر م. خوب هستم ياستراتژ هیدر فکر . داره یچه ربط ـ

 .میریبگ

 :دهیسپ

!... کن فیرو براش تعر زهایچ نیبرو ا ینیب یم يوضع منو دار! خودت باش ،یخواد خودت و عوض کن ینم ـ

در حق من  یبذار خوب بفهمه که داره چه اشتباه زنه،یبه من م يمتوجه اش کن، داره چه ضربه ا يجور هی

 . و گوش بده گرونیحرف د نکهیگه نه ا یبهش بگو هر چه قلب او م! کنهیم

 :بهروز

انوقت  ؟یاون ایو  ینیتو ا دونمیهستم، حق هم داره بگه من از کجا م بهیغر هیمن ! فراموش نکن یول! چشم ـ

 بگم؟  یبدم؟ بگم تو چشمهات نگاه کردم؟ به اشکهات باور کردم؟ چ یجواب چ

 :دهیسپ

 !یکن یثوابت منو تماما کباب م يجا حتما به! یبهتره فراموش کن! خواد؟ یدلت نم... جور که معلومه نیا ـ

 :گرفته گفت يبر خاست و با صدا شیناراحت شد و از جا بهروز

عالم ... هات و شاهد شدم هیگر یظیاگه بهت باور دارم چون چشمهات و نگاه کردم و غل ستمیمن دروغگو ن ـ

 تین چیحرفها رو بدون ه نیمن ا. انگار من دنبال منفعت خودم هستم یزن یحرف م يجور هی... ندارم بیغ

 ... زدم يگرید

 دهیپدر سپ. گذشت یمدت. داد هیتک واریبه د ستادهیا ده،یسپ يسپس در چند متر. چند قدم به جلو برداشت بهروز

 دهیبهروز با عجله به سپ. ستادیمنتظر ا شیدر سر جا يامد و در همانجا، جلو رونیدر دست، از اتاق ب يبا برگه ا

 :نگاه کرد وگفت

. موضوع با من نیحل ا. دم درست بکنم یقول م. تو اصال نگران نباش. ذارم یزنم باهش قرار م یزنگ م ـ

 !مطمئن باش
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برخاست و  شیاز جا دهیسپ. امدن را اشاره کرد ده،یپدر از دور با دست به بهروز و سپ. امد رونیهم از اتاق ب نیام

 . با بهروز به طرف پدر و برادر رفتند

 :را به بهروز نشان داد و گفت نیام پدر،

 ؟يآشنا دار یگفت. بدن صیخودشون تشخ دیفردا صبح دکتر جراح متخصص با... بشه یتختخواب یستیبا ـ

 :بهروز

خلف و نا خلف ش و هنوز خودم . شهیدکتر برادرم حساب م. نجامیرم ا ینم ییآم، جا یبله، من صبح زود م ـ

 .دونمیخوب نم

کرد قرص اثرش را گذاشته بود و در ان لحظه درد نداشت سوار بر دوچرخه شد و به  یاز انها خداحافظ بهروز

با فاصله از انها ترمز کرد و دو چرخه را به . دید ستادهیرا دور هم ا يجلو دروازه، سه نفر. محله رفت دیطرف س

 . داد هیتک وارید

به طرف بهروز جلو امد و بعد از سالم  کرد و یدوچرخه، بهروز را شناخت از دو دوستش خدا حافظ دنیبا د احمد

 :دیو دست دادن پرس یو احوال پرس کیو عل

 ؟یبر گشت! چه عجب ـ

 :بهروز

 خوب هستن؟. رو بپرسم ترایمن در اصل اومدم احوال مادر و م ـ

 :احمد

 یلیبا تو خ اوشیاز رفتار بد س رزنیپ چارهیب ترا،یمادر م. کنن یتو رو م یتاب یکم ب هیفکر کنم، هنوز . خوبند ـ

 .دعوا کرد اوشیبا س. ناراحت شد

 :بهروز

دلش فقط به حالم سوخته؟ چون پسرش ! ست؟ین یبخاطر دلتنگ شیتاب یحتما ب...  یگ یکه تو م يجور نیا ـ

خودشون هم خوب  نهایا. خورده رو عمدا دوباره پس زدم يمن تمام غذا. کرد يتو خونه خودش با من بد رفتار

 ترسن،یحتما م... کردن  دایپ انکار زشتشون عذاب وجد نیبعد بخاطر هم. د رفتار کردنددونن که با من ب یم

 یوقت اونها رو نم چیه دندیفهم. خوان من از دست پسرش دلخور باشم ینم... رهیرو بگ نهایگناه من گردن ا

 ...نظر خواب راحت ندارند؟ نیاز ا! شدنشون هست عیهم، بخاطر ضا شیتاب یب. بخشم

 :احمد
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 ! ستندیاونها دشمنت ن! نکن يخودیب نهیک ـ

 :بهروز

نکنه  یتا طرف دوباره خوب. از حد حساس هستم شیکم ب هیفقط !... دروغ چرا! ستم؟یحتما ن يا نهیمن ادم ک ـ

 . فراموش بکنم تونمیو نم شیاون رفتار قبل

 :احمد

و  لیخودش دل ياو هم برا یلده و یو هر کس به تو حق م ینیب یخودت م هیو از زاو اوشیتو، رفتار س ـ

و مادرش کم به تو عالقه نشون  ترایکه م یمنکر بش یتون یتو نم. نسبت به تو و کارهات داره گهیاحساس د

 !شنیخوشحال م دنتیبا د هستن،همه منتظرت ! یستین بهیزنگ خونه رو بزن برو باال، باور کن غر. داده باشن

 :بهروز

 یمن خودم م امک،یدر مورد س. حوصله اونها رو ندارم گهیمن د. تماس داشته باشم گهیخوام با اونها د ینم ـ

شدنِ  دایاگه پ! رمیکه از اونها فاصله بگ نهیکار ا نیبهتر. برسم جهینت هیو دنبال بکنم و به  زیتونم همه چ

 !کنم یم یراهنمائ. دم یادرس م منبکنن؟  قیخوان خودشون برن تحق یبراشون مهم هست؟ اگه م امکیس

 :احمد

 .میخور یم يزیچ هی میزن یپشت بام جا بندازم حرفهامونو م تونمیخونه ما، من م میبر ـ

 :بهروز

من،  دنیفکر کنم مادر از بعد، با د یحت! نشم بهتره دهید. خوام بشم یهم نم اطیح نیداخل ا گهید ،یمرس ـ

 .بکنه امکیس دنیهوس د

 :احمد

 ...یدونیخودت بهتر م! میتعارف ندار ـ

 :بهروز

از  یترا،همگیجز مادر و م. دفعه باهش دعوا بکنم نیترسم ا یم. ییا گهید یمشکل حل نشدن هیهم  اوشیس ـ

حرفها رو  نیتو ا. کردند ریمنو تحق یبه اندازه کاف. خودمو به اونها بقبولونم تونمیکه نم یزورک. من نفرت دارند

 ...و ارتباط بر قرار بکنن ستهران تما ياکن برن با پرورشگاه قشونیفقط تشو. به انها نگو

 :احمد

 ؟ینیکه منو بب نجایا يومدین ـ
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 :بهروز

 یکردن؟ م یناراحت امکیس يدونستم بعد از رفتن من چقدر برا ینم. بودم تراینه، نگران احوال مادر و م ـ

 . دلواپس بودم. بزنم و بعد برم يدید هیفقط به خونه  ابونیخواستم از تو خ

 :احمد

 یم چیو ه گرونید اوش،یس... و بخواد به اونها کمک بکنه ادیب گهید یکیتونه قبول بکنه  ینم اوشیس ـ

لحاظ نسبت به شخص مقابل،  نیاو از ا... هوش و عقل بکنه يو بخواد در مقابل او ادعا ادیب یکی یوقت... شماره

چقدر  دیدو روزه او د نیا... زهیریم هماگه شد زهرش رو  یحت. ده یو نفرتش را نشون م... دهینشون م تیحساس

 ! سازه یبه طبع اش نم چیه نیا... پس زده شد

 :بهروز

انگار دوست ! موضوع بحث ما در مورد برادرش هست شه؟یمن باورم نم! یشناس یو بهتر از من م اوشیتو س ـ

 بشه؟ داینداره برادرش پ

 :لبخند زد و گفت احمد

 یداره، تو کس نیقیبه تو اصال اعتماد نداره،  اوشیس. است گهید زیچ هیمسئله . ستین نطوریا! شه؟یمگه م ـ

 رییتغ یگفت، فکر کنم االن نظرش نسبت به اول کل یاول م يروزها نویالبته ا. یکمک بکن یکه بتون یستین

به  بتونیشکم و ج ن،یبد یالک دیام. يدبو رهایهمه ما مثل فالگ يبرا. يبود یراستش تو براش ادم چاخان. کرد

! با هزار غم، رها بشه جه،ینت چیسر اخر مادر بدبختشون، بدون ه. نیو بر نیو بعد، بزن نیها پر بکن یقول بعض

. تو خونه، دو تا زن هستند! تونه خاطرش راحت باشه یشناسه، نم یتو رو نم اوشیهم هست، چون س نیا

 یتون یتو م. شکنن یبرات سر م اتریم ایانوقت مادرش و . رهیبگ لتیاگر تحو ستیخودش دوازده ساعت ن

هزار تا حرف و ... همه اعتماد بکنه نیا هیغرب هیکه ادم به  شهینم... یو چهار ساعت تو خونه شون باش ستیب

مخصوصا ضد  ،یجوابِ هیاو ... نیکه شما سه نفر بزن یهر حرف اوشیهم س نیهم يبرا!... اد تو سر ادم یم الیخ

فقط . باطنش بهت اعتماد داره دمیمن فهم. برقرار بشه ونتونیم ،یذاره رابطه دوست یعمدا نم. کنه یم دایتو رو پ

. بکنه دییتونه تا یکس نم چیو ه نیکه ا. پاك نباشه تتیاگه تو جدا ن. رهیبگ میده با منطقش تصم یم حیترج

ر هم تعداشون کم کاله بردا یوجود داره ول ادیز وزکشور، ادم خوب هن نیتو ا م؟یاز کجا بدون! میحق هم دار

 ...کرد اطیاحت دیپس با. اعتماد کرد چکسیبه ه ستیدور زمونه اصوال نبا نیتو ا! ستین
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گشت و دو صحفه به طرف احمد دراز کرد و  یدنبال ادرس فش،ینور از داخل ک ریبه طرف دروازه رفت و ز بهروز

 : گفت

 يدارم بتونن به زود ادیز دیام. کردم ياومدم خرابکار يخودینگه ب... ادرس ببر بده به اونها نیزحمت ا یتو ب ـ

 . بکنن دایو پ امکیس

 :کاغذ و برگها را در دستانش لوله کرد و گفت احمد

 ؟یباش دهیو د امکیس یزمان یکن یفکر م... ؟یگ یم يجد يحرفها رو دار نیا ـ

 : بهروز

 .زود بر گردم یستیبا ؟يندار يا من کاراگه ب. دمیاحتمال م ستمیمطمئن ن ادیز... فعال پنجاه پنجاه ست ـ

 : احمد

 !تعارف نکن... ؟يغذا نخورد ـ

 : سوار دوچرخه شد با احمد دست داد و گفت بهروز

 .خدا حافظ... رمیس یمرس ـ

دوچرخه در دست تا راه . داخل اورژانس نشد. افتیاورژانس  يپا زدن، مجددا خود را جلو قهیبعد از ده دق بهروز

کوتاه قد، قفل و  وارید نیبه نرده اهن یکیدوچرخه اش را در نزد. قدم بر داشت ادهیپ مارستانیبه داخل ب يورود

 ياز پرستارها. و بعد داخل ساختمان شد ستیگربه همه جا خوب ن اطیتو ح. شد مارستانیداخل ب. کرد ریزنج

 . سئوال کرد و به طبقه سوم رفت رشیقسمت پذ

 يراهرو يرد شد و در درازا چیپ کیاز . اتاق ها دوخته بود 27انش را به شماره چشم جانیزنان و با ه نفس

 دهیسپ ينگاه . دیهم همزمان او را د دهیسپ. دید یصندل يرا تنها نشسته بر رو دهیجلوتر سپ یکم ،يپنجاه متر

چهره بهروز بر  يشاد. تازه گرفت جانو  دیخوش گل سرخ را از دور نفس کش يبود بهروز بو نیبه او عطرآگ

. انگار منتظر او در انجا نشسته بود. داشت ینگاهش را به او دوخته بود و انرا بر نم دهیچرا که سپ. نقش بست

کرد در ان ساعت شب، مثل اسب  ینادانسته در دل خود محبت را چنان بار کرده بود که دوست داشت جرات م

 ! عاشق او را در اغوش خودش بفشارد کی نندبه طرف او بدود و به ما یوحش

کنارش نشست و  یصندل يبهروز با غم به او نگاه کرد و رو. دید انیرا گر دهیسپ. شد کیداغ نزد یبا قلب بهروز

 :دیمهربانه پرس یبا نگران

 شده؟ بابات کجاست؟ یچ ـ
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 يکوبد، با صدا یم نیزمگذاشت و با دستش انگار دارد با توپ بسکتبال، به  بشیرا در ج لیاول موبا دهیسپ

 :اهسته گفت

 !آروم حرف بزن! همه خوابند ضهایمر ـ

 :دیارام پرس يهم با صدا بهروز

 حالش خوبه مگه نه؟ نیاقا ام ـ

 :چند اتاق جلوتر رو نشون داد و گفت دهیسپ

 ؟یشده دوباره برگشت یچ. شده يتو اون اتاق بستر ـ

 :بهروز

 ؟يکرد یم هیگر یداشت یچ يتو برا... راحته المیاالن خ. بود رفتم انجامش دادم يکار هی ـ

 :به راهرو نگاه کرد و گفت دهیسپ

 یدون یم. نیبش ریبگ. به زور اجازه دادن... رونیاندازن ب یم نجایان ما رو از ا یم... صاف و بلنده یلیصدات خ ـ

 ...االن ساعت چنده؟

 :گفت یر کنارش نشست و با خوشحالقلب گذاشت و د يدست رو بهروز

 . فکر بد کردم... دمیترس یلیخ دمیتو رو د یاز دور وقت ـ

 :دهیسپ

 کردم؟  یخودم فکر م يها یو بدشانس هایداشتم به گرفتار ـ

 :بهروز

حرف خوشحال کننده  ایدن هیبکنم هر چه که دلت خواست بهت بدم  يکار هیتونستم برات  یکاش م يا ـ

 ارزشن نه؟ یبرات ب... کنه؟ یهر چه من بگم خوشحالت نم! يغم نخور گهیتا تو د! بزنم

 :دهیسپ

!... شکسته شده شهیش!... باز سرت خم است و چشمانت خمار یرفته را هر چقدر جمع بکن يآبرو. اتفاق افتاد ـ

 ! یاصال درك بکن یتون یتو منو نم... به حالم داره يچه سود گرونیتو د يحرفها

 :بهروز

 ستمیدونم دزد ن یمن خودم از همه بهتر م... تا حاال صدهزار نفر اومدن و گفتن، من دزدم ...  یکن یه ماشتبا ـ

و اون خجالت  نیاز ا یکه بخواه ينکرد يتو هم کار بد. اونها هستند ستمیبشه من ن حیتحص دیکه با یپس اون
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که خبر  يپسره مراعات نکرد با وجود اون یولمراعات بکند  دیدرست، ادم با زهایچ یقبول دارم بعض... یبکش

 .ارزش قائل نشد گرانیخودش و د ياون ادم برا... يداشت تو نامزد دار

 :دهیسپ

االن ... ؟یستیتو فرصت طلب ن!... ؟یستیتو کمتر از او ن یکن یفکر نم... يخودت هم کم حرف به من نزد ـ

 تیشونیپ يرو. دونن یهمه م نویا... یهست یبچه پرورشگاه!... يرو ندار یکس دونمیم ؟يچه پس اومد يبرا

 نه؟ يدیالشه مرده د هی. دونم یو هم م نیا! يکمبود دار... هم نوشته

 :لبخند زد و گفت وسانهیما بهروز

رو نداشتم از همون  چکسیبزرگ شدم و ه ابونهایچون تو خ... من کمبود دارم یگ یدرست م... ؟یدون یم ـ

عادت  يجور نیبذارم ا هیاز همه از خود ما شتریبشم پس مجبور بودم ب هرفتیدوست داشتم تو جمع پذ یبچگ

را با خودم دوست و هم  یکی دیکمک و محبت بکنم تا شا ادیز دیبا یکیشدن به  کینزد يبرا یعنیکردم 

... کنه  یکمک و محبت منو قبول نم یکس گهید! مرد هستم وضعم فرق کرده کیچون االن ... صبحت کردم

اونها  رندیکه تو باتالق گ ییهمه انسانها فقط انها نیا انیدانم از م یم. مانم یتنها م شهیخاطر من هم نیبه ا

 ...رنیگ یدست من و م

 :دهیسپ

 افتادم؟ ریمن تو باتالق گ ـ

 :بهروز

. خودم ترس دارم يخبر یاز ب... دونم یاونو من نم ؟يخودت به چه باور دار... ادهیسر و صدا ز... یستین ریگ ـ

و دادم و گفتم  شنهادیپ نیبه تو ا... چون چاره نداشتم !... يخبر از همه، از خط قرمز بگذر یدفعه ب هیترسم  یم

پات سفت  ریز یکن یاگه فکر م يفرو بر باتالقتو  سیالزم ن یدستم به طرفت دراز است اگه خواست یبدون

 !يریدست من و بگ یتون یم ستین

 :دهیسپ

 ؟یقهرمان من بش ياخو یم ـ

 :بهروز

من هر گز به ... مطمئن باش... من فرصت طلبم هستم یجواب بدم تو گفت یمن فراموش کردم به مورد اصل ـ

...  ستمیمن فرصت طلب ن... کنم یلحظه مشغول نم کیتصرف کردن، ذهنم و  ياونو برا... که نامزد داره یکی
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 ای... اندازم روش یخودم و م وسط،پرم  یم... کنن یله م شونیلگد ها ریرا ز یکیهمه دارن  نمیبب یگفتم وقت

است پس تو منو  یفرصت طلب یکیاگه نجات دادن . کنم یدستم و دراز م... ره  یکه تو باتالق داره فرو م یکی

 !...فرصت طلب بدون

 : دهیسپ

 ؟يپس چرا دوباره اومد! دمیمن هم فهم... يداد شنهادیپ ـ

 :گفت دیخند بهروز

 ینیو بب یمرتب بهش سر بزن يدوست ندار ،يافتاده رو مدوا کرد یخرگوش زخم ایپرنده و  کیخودت  یوقت ـ

!... شهیم يداره عاد زیخوام مطمئن بشم همه چ یدر فکرت هستم م ستیدست خودم ن... ست؟یدر چه وضع

سرت  یتون یم یداشت تهر وقت دوس... هستم  يوارید کیبرات بکنم حداقل  يادیتونم کار ز یهرچند من نم

 ... یرا به من بکوب

 :و گفت دیبه درون کش یخوش ینفس دهیسپ

 .ما رو الت و پار بکنن حقشون هست انیب رونیها ب یمثل زامب ضهایاگه مر ـ

 : لبان خودش گذاشت و گفت يدست رو بهروز

 ... زنم؟یبلند حرف م ـ

 :دیاهسته تر پرس يبا صدا دهیسپ

 ...بشم مونیبعدا پش... رمیبگ میتصم کیلج  ياز رو... تیوضع نیا يوکه من ت ستیبرات مهم ن ـ

 :و گفت دیخند بهروز

هر ... ؟يادم چه انتظار دار نیچن هیاز ... من خودم هستم... ره؟یباتالق گ يتو قتایکه حق یاون یدون یم چیه ـ

 . دمیسرم جاش م يامد اونو رو شیچه خوش بود و پ

 :دهیسپ

فکر بد  ادیترسم بابام ب یم.... بهتره ياگه تو بر... يدیزحمت کش...  یاندازه در فکرم هست نیممنونم تا ا ـ

 ! کنه؟

 :از جاش بر خاست و گفت بهروز

 خونه؟ نیر یم یشما ک. خوابم یبغل تو پارك م نیرم هم یمن االن م ـ

 :دهیسپ
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من هم مجبورم . ترسه یم یلیخ یهوشیو ب یبابام از عمل جراح. نشسته نیصدا کنار ام یبابام داخل اتاق ب ـ

 .مرد داره یچند تا هم اتاق نیام... منتظر بشم  نجایامشب ا

 :بهروز

 .مانم تو با پدرت برو خونه یم نیام شیمن پ. ینگفت نویپس چرا از اول ا ـ

 و هفته، نه؟ ستیاتاق ب شماره

 !درسته: دهیسپ

 دهیسپ شیپ يدر باهم چهار کلمه حرف زدن بعد دونفر يامد جلو رونیداخل اتاق شد و با پدرش ب بهروز

 :دیبرگشتند و پدر پرس

 .موننیم نجایگن ا یخونه اقا بهروز م میپاشو بر دهیسپ ـ

 .تکان داد دییتا يبرا يسر دهیسپ

 . نوشابه به همراه انها رفت دنیخر يکرد و بهروز برا یاز پسرش خدا حافظ پدر

 اطیدر ح دنیبهروز به بهانه نوش. رفتیپدر به بهانه معده نپذ دیرفتند بهروز سه تا نوشابه خر نییاز پله ها پا اونها

اسم  نکهیپدر بر گشت و بدون ا. بست ینشست و بند کفشش را سفت م نیزم يرو دهیبا انها هم قدم شد سپ

 : را خطاب بکند گفت دهیسپ

 !اشتو برو اون طرف جاده منتظرم ب چمیپ یرم جلو م یمن م ـ

 :گفت دهیچند قدم پشت سر پدر رفت و سپ بهروز

 ! بهروز صبر کن ـ

اول به پدرش نگاه کرد و بعد نوشابه  دهیو سپ ستادیکنار دستش ا. رفت دهیو خندان به طرف سپ يبا شاد بهروز

 : و گفت ستادیا نهیبه س نهیرو ور داشت س

 !با من ازدواج کن ـ

 :قلبش گذاشت و گفت يدست رو بهروز

 !رمیم یکنم م یباشه دق م یه شوخاگ ـ

 : دهیسپ

 .گم یم يجد

 : بهروز
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 !...بار خوب فکرهات و بکن هی... آ رمیم یمن جدا م ؟يریساعت بعد پس نگ یوقت هیقول و  نیا ـ

 :دهیسپ

 !با من بد کردن هیبق. شانس و به تو بدم نیخوام ا یمن م ـ

 :قلب گذاشت و گفت يدست رو بهروز

پاره  یوقت هی... نشه؟ زشیچ... قلبم آروم نداره يوا دهیسپ... ؟يتوش پر کرد یبود؟ چ یکلمه توش چ نیا ـ

 !نشه؟

 :دهیسپ

 !رهیگ یاروم م واشی واشی! ایبا من ب ابونیطوره پس تا دم خ نیحاال که ا... طور باشه نیا دوارمیام ـ

 :به راه افتاد و گفت دهیهمراه سپ بهروز

 !...زه؟یچقدر تم نجایهوا ا نیا ـ

 :دهیسپ

 ! ایبا من ب!... زهیاز بس خونت تم... ایب ـ

 :بهروز

 بدون تو تنها چطور بمونم؟ نجایمن ا! خونه ير یتو االن م!... آم یباهت م ایاون ور دن! بگو ـ

 :دهیسپ

 !تونه به هر جا نفوذ بکنه یخون م... دفعه خراب نشه هی نیحال ام! مواظب باش ـ

 :بهروز

 .مونم یم داریب... نباش نگران

 :دهیسپ

 گرونید ینیب یم... کنم یبا بودن تو خودم و تنها حس نم. موندم یم شتیبود پ یبهروز اگه دست خودم م ـ

 !تو برگرد... رنیگ یم میبرام تصم

 

***** 
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ارام داخل اتاق شد به  ضهایمر گریبخاطر د. امد مارستانیساعت شش به ب دهیروشن شد پدر تنها بدون سپ هوا

پچ پچ  دیبوس اطیبا احت کباریرا  شیو گونه ها دیبه سر و صورت پسرش کش یدست. چهره بهروز اصال نگاه نکرد

ندارد باز پچ پچ کنان به  یچ درد و مشکلیکرد که پسرش ه دایپ نانیاطم یوقت. کرد یاحوال پرس نیکنان از ام

 . راحت بخوابد ردیاو گفت که بگ

باال برد و پشت سر  نیقدم برداشت بهروز دست به طرف ام رونیبهروز اشاره کرد و خودش به طرف ببه  پدر

. را به اطالع پدر رساند نیام دنیو راحت خواب یخوش جسمان يبلند و رسا خبرها يبهروز با صدا. پدر راه افتاد

پدر، . مزاحم بشود، انتخاب کرد توانست ینم یرا که کس یمکتین اطیپدر در ح. رفتند رونیانها از ساختمان ب

 .انها در کنار هم نشستند. کرد ییراهنما مکتین يبهروز را با خود به سو

دهانش را باز بکند و حکمش را صادر بکند در ابتدا از نو به چهره بهروز با دقت نگاه کرد و بعد  نکهیقبل از ا پدر

 : دوستانه گفت ریغ ت،یبرانداز کرد، با قاطع يگذار متیق يچشمانش را بار آخر برا يمال روبرو نکهیاز ا

 ینم یدامادم اگر ادم خوب. به تو کامل اعتماد کرده بودم نه؟یا يجوانمرد! یکردم تو جوانمرد هست یمن فکر م ـ

همه عجله؟  نیپس چرا ا. امد شیسو تفاهم پ هی یخودت گفت شبید. کردمینم میبود من که به او دخترم و تسل

و  میاز داستان ابراه چیه... شهینم سرت ایشرم ح چیه... يپشت به من و دامادم خنجر زداز ! ؟يشرف ندار

ازداوج با  يدامادم برا نیا يخبر دار چیتو ه ؟يدیروش خط قرمز کش بکارانهیطور فر نیکه ا یدون یدخترم م

 يبا اون ژست ها یکیکردم تو  یفکر نم یول... شد معلومه دیتو ع يدخترم چه دعواها با خانواده اش کرد؟ برا

مون  هیالته همسا نیاگه ا! ؟يان بساز يخونه خودت را رو ییایو ب یرو خراب بکن یخونه کس یبتون یکه گرفت

حق داره  میابراه. اشتباه رو کرد نیا... گفت یم نیام ایبه من و  ستیبا یهمون بار اول م... مزاحم دخترم شد

اون نخ پاره نشده را هم  یبر داشت یچیتو ق... شهیهم نگه که نم يزیچ... دلخور باشه و قهر بکنه یاالن کم

 یمثل خودت ب!... و عمه و خاله داره یدائ! عمو داره! پدر داره هیدختر  نیا يفکر کرد چیچرا؟ ه يکرد یچیق

 بشینداره و تو ج یتومان هی کیکه  یبابائ هیدختر گلشون و به دست  شنیمگه اونها حاضر م! ستیکس و کار ن

تو پا ! دم؟ یاو رو به تو م يفکر کرد!... ره؟یبم يشوهر یب هاگه دخترم تو خون! نه کس دارد و نه کار! ستین

ذره به  هیحداقل  يخودت ناموس ندار... يکرد یادب یتو به من ب.. میبهت اعتماد کرد یاتاقمون گذاشت يتو

چون  ينخورد! ياستم بهت غذا بدم پس بگو چرا نخوردخو یخونه ما م يتو! احترام بذار گرانیناموس د

کل دست و به  ینبود وقت یانگشت برات کاف... یختیچون از همون اول نقشه ر... یو بشکن ننمکدو ینخواست

 !يو درست کار يوجدان دار یخودت بگ شیحداقل پ يغذا رو نخورد! یصاحب بش یتونست یظن خودت م
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 نکهیا يبه جا دیدفاع کردن رس ينوبت به او برا یکرد و وقت ینقطه از اسمون نگاه م کیبه  نیغمگ بهروز

 :زبان باز بکند، اشک به سراغش امد و پدر با نگاه به او گفت

 !ياریمظلوم ها را در ب يکه ادا نهیبهتر ا! معلومه ـ

 :به پدر نگاه کرد و گفت بهروز

شما منو . ندادم يشنهادیپ نیمن به انها چن. روبرو شدم ونیلیمن با چند م ابونیخ يمثل دختر خانم تون تو ـ

 ایو  نیدونم چرا ا یم قایکنم دق یکه م يپس کار. شناسم یمن خودم و صد در صد م یول دیشناس یاصال نم

. و دادم شنهادیپ نیبه دختر خانم شما ا دمشناسم باز اوم یکه کس و کارم و م ياالن با وجود... ان کار را کردم

 جدا من مرض دارم؟ دیکن یبه نظر شما فکر م

 :پدر

حال و وضع ات اونقدر خراب هست که  یاز دست بده یفرصت خوب و نخواست نیا. اومد رتیگفتم فرصت گ ـ

چه  سیمن معلوم ن يبرا... که چاقوکشه و تو زندون حبسه یکی.. یزنیاز بابات حرف م!... يشمرد متیو غن نیا

 !آب داده یگل

 :هروزب

قلب است ! ستیکنه پول ن یم کیانچه دو نفر و نسبت بهم نزد. ندارم بیتومان پول تو ج هیقبول دارم االن  ـ

 ریغلتک ز ریدخترتون و ز نیچند ساعت هم دیکن یم فیمثل دامادتون که ازش تعر یکی. و احترام متقابل

کرد نه  یباور نم نکهینه ا اشتارزش براش ند چیخانم ه دهیسپ يحرف دخترتون براش پوچ بود، حرفها. گرفت

 یم یزندگ کیاو هم خوب باور کرده بود فقط دوست داشت به قول شما گربه را دم حجله بکشد پس داره 

 شیزبون دخترتون رو پ خیب یبهانه حساب نیاز االن خواست با ا نیهم. کنه یسازه که از اول انو جنگ فرض م

خواد تو  یم. کنه یکه م يظالم و دانا، دانا نسبت به کار ایاحمق هستند و  اریبس ایوگرنه، . همه تون ببره

من فقط دلم به حال ! ستیقابل فهم ن گهیمن جور د يوگرنه رفتارش برا! سواره بتازد یزن و شوئ یزندگ

شت دا یاگر دامادتون او را جدا دوست م ،یدر صورت. ازدواج دادم شنهادیدخترتون سوخت حاضر شدم و بهش پ

خردش  ابانیخ يهمه شما تو شیبود، پ یکرد و مقصر م یرو م نکاریاگر دخترتون ا یاومد حت یمهرگز دلش ن

که  يمن با وجود. ازهم جدا بشن يناسازگار تیدوستانه در نها. با او حرف بزند یتونست در تنهائ یم. بکند

 چیه! باشه؟ شدههم مرتکب  یاو رو حت راتیو تقص رمیگ یمشکل او رو بر گردن م ستمیعاشق دخترتون ن

 بیمن که عالم غ قتشیحق. دهم یرا به خودم و به او م يبعد يشانس ها. کنم یکنم و فراموش م یفرض م
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کرد  یم هیهمه گر يداشت جلو یول دونمیاشتباه کرد من نم دیشا. بود یندارم بدونم دخترخانمتون تو سرش چ

چون او . کمکش کنم شدمیباز من حاضر م تتون دو تا بچه هم داشاگه دختر! رو نکرده نکاریگفت ا یو م

 ادیز دیام ادیخوشم م یلیازش خ نمیب یکنم م یمن بهش نگاه م یدر حضور من دل منو سوزاند و وقت میمستق

 نینشده بهتره با هم ریگفتم تا د! دمیاو را خطرناك د تیچون من وضع. میباهم خوشبخت بش میدارم ما بتون

 ریز برن،یکردن و رنج م دایکه پ یافسردگ نیاو با ا یوقت هیبدم تا  شنهادیپ رم،که نسبت به او دا هیاحساس اول

کنم و  یشناسم و تمام تالشم و م یمن خودم و م. نکنن يخودیفشارها به دست خودش کار ندهد و حماقت ب

من به شما . دیمحترم مخالف هست يرهاحاال شما کس و کا. میخوشبخت بش میتونیاگه اوهم بخواد م. مطمئنم

دونم اگر من و دخترتون،  یو م دیاز هرکس دوستدار دخترتون هست شتریچون شما ب ذارمیو نظر شما احترام م

 . دیشما کل خط دراز را تجربه کرد میشناس یو م میرا تجربه کرد ینقطه از زندگ کی

 : پدر

 ؟یکن یجدا هنوز از کارهات دفاع م ـ

 :بهروز

گفتم دلم براش سوخت فقط من هم خواستم . به او ندادم يوعده ا چیه یعنیدخترتون اواز نخوندم  يمن برا ـ

تونه ازش  یزبون داره م ستیکس ن یجبهه ب يبه طرز خودم به او بگم و او بدونه که در پشت جبهه و تو

اگه همون  لیتفاص نیهمه ا دببرد با وجو شهیهم يخوان که او اون زبونش را برا یاستفاده بکنه اونها م

. ستمین چکسیمن براش ه. کنه یو با من عوض نم میدختر خانمتون ناخن اقا ابراه دونمیخوب م. ادیدامادتون ب

که در حق  یقضاوت شیهمه پ نیتنها بمونم اونها با ا یزن هیهم با  زهیجز کیدونم اگه در  یخودم م یمن حت

لحظه مزاحم دخترتون  نیچشم من از... ارمیسر شما رو درد ن... شهب یکنن محال است امر ازدواج شدن یمن م

 ...شمیکنم پس با اجازه تون مرخص م یدخالت نم گهیشم و د ینم

کرد بعد بر گشت و پدر که هنوز نشسته بود  یخدا حافظ رمردیبر خاست و دست باال برد و از پ شیاز جا بهروز

 : نگاه کرد و گفت

 !...من هم ازتون گله دارم یو من جواب دادم ول دیشما از من گله کرد. نیلحظه واست هیعمو  ـ

 : منتظر شد بهروز جلو رفت و گفت پدر

حرفهام و تو دلم جمع . هستم یمن ادم رک! دینکرد! د؟یکن یاز من تشکر م ،يکار هیفکر کردم خودتون بابت  ـ

من تا صبح چشم  نکهیا. رسانم یا به اطالع ماکثر عیبعد از کارم سر رمیگ ینم یپاداش نمیبب یوقت. کنم ینم
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دونستم  یمن نبود و هم م فهیکه وظ يوجودبا . بهم نزدم و از اقا پسرتون بهتر از تخم چشمهام مراقبت کردم

را قبول  فهیوظ نیبهرحال من ا!... میگونه مراقب او باش نیباشد ا ينبود که ضرور يبد تیدر وضع چیه نیام

 نیبه من نگاه نکرد نیداخل شد یشما وقت. لگد او درد دارم يکه تا االن هنوز بخاطر ضربه ها يبا وجود. کردم

 يزیتا حاال چ یعنی ست،ین بمیتومان پول تو ج هی نیگ یم یمن جوان هستم وقت! نیو بعد هم تشکر نکرد

 ...ده یجنگ به دشمنش م يلقمه غذا ادم تو هی. نخوردم

 : پدر

 یم يهمه ماشاهللا زبون دار نیا. یاقا پسر من درد جان پسرم و دخترم و دارم و تو در فکر گوشت هست ـ

 . بابات گوشت فراوان داره یاالن هم برو قصاب... یاز پرستارها بخواه یتونست

 .دیو خواب دیگرسنه دراز کش هیسا يگوشه تو کیداخل پارك شد در . پدر رفت شیجواب از پ یو ب دیخند بهروز

. بود رفت يدر ان بستر نیکه ام یعمل، به اتاق حاتیگرفتن امضا و توض يبرا اوشیاز ظهر، ساعت ده، س قبل

 : گفت یو خوشحال جانیپدر با ه. آشنا شد دهیو سپ نیکرد و با پدر ام یخود را معروف اوشیس

 داره؟ قتیپس حق د؟یهست یشما پسر اقا رستم ـ

 :لبخند زد و گفت اوشیس

 منظورتونه؟ یکدوم رستم. هستم یبله، رستم ـ

 : پدر

 !که قصابن یاون ـ

 : اوشیس

 !ستیچهره شما برام آشنا ن! هستم شونیبله من پسر ا ـ

 : پدر

... اومد شیبرامون پ يگرفتار هیراستش . دونمیتون و حدسن م یمغازه قصاب. شناسم یمن پدرتون و اصال نم ـ

 .میآشنا شد بر حسب اتفاق، ما با اقا بهروزتون

 : شانه پدر گذاشت و گفت يدست رو عیسر اوشیس

در مورد ... بهتره م،یاونجا راحت حرف بزن! نیایلطفا با من ب... من اومدم در اصل شما را با خودم به اتاقم ببرم ـ

 ! رنیگ ینارکوزه امضا م يآد سوا ازتون برا یم یخانم کی. دمیم حیعمل اقاپسرتون هم توض
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را به پدر نشان داد و  یصندل کیدر اتاق بود  یچون دو صندل. کرد ییرا به اتاقش راهنما دهیپدر و سپ اوش،یس

 : گفت

 . دیعمو لطفا بفرمائ ـ

 :گفت اوشیو س ستادندیسرپا ا دهیو سپ اوشیس

 کردند؟ دایارتباط پ یاو با شما در چه خصوص!... نیعمو اگه براتون ممکنه اول از بهروز بگ ـ

 : پدر

 ن؟یدار يجدا شما برادر گمشده ا... شدن و برادر شما هستن دایگن گمشده بودن و پ یاقا بهروز م ـ

 :اوشیس

 !ن؟یبه حرفش باور ندار... میبرادر گمشده دار هی! چرا

 :پدر

 یاگه بگم هس پس چرا م. دونمینم... بگم؟ یچ. میزنگ خونه ما را زد داخل خونه ما شد و آشنا شد شبید ـ

 کشه؟ یم یخوابه و پول نداره و گرسنگ یگه تو پارك م

 : دیو پرس دیخند اوشیس

 کرد؟  یمعروف یبعد اومد خودش و رستم!... عادتشه... موقع شام اومد، نه؟ ـ

 :پدر

 .رفت رونیشام نخورده از خونه ب. لج کرد و غذا نخورد! هیبیادم عج. شام نخورد یموقع شام بود ول ـ

 :و گفت دیباز خند اوشیس

. زنهیرو م يخونه ا هیزنگ  شهیهم! استیح یشرم و ب یب! لمهاستیاز اون ف! ستیپسره برادرم ن نیعمو ا ـ

 ست؟یاو که ن لشیدماغ شکسته اقا پسرتون دل. گداست قتشیحق

 : پدر

ظاهرا  ياقا بهروز گذر! اومده شیست که برامون پ یمشکل خانوادگ هی... به او نداره یربط ستینه او مقصر ن ـ

 !ست؟یپس برادرتون ن. تو خونه ما دعواست زنگ زد و داخل خونه مون شد دیشد د یاز کوچه ما رد م

 :اوشیس

. نداره ییادعا نیما چن شیپ! ستین میخوب دوران قد یول... خودش و جا بزنه یعنیدوست داره برادرمون باشه  ـ

 یقاتیبه قول خودش داره کار تحق. شت از دست دادهزلزله ر يخانواده اش و متاسفانه تو... او ظاهرا بچه رشته
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دوباره ازدواج . مادرم و طالق دادند. میندار ارتباطما با او . پدرم تو زندون حبسه. رهیپدرم م شیپ. دهیانجام م

شد  داشیاز کجا پ دونمیاقا بهروز نم نیا. اروم شده زیهست که همه چ یسال کیاالن ! ادهیما ز يگرفتار. کردند

دوست  ادیدروغ چرا برادرم و ز. ستین یادم نورمال... اش داغونه یپدرم احوال روح... کنه یو داره شر به پا م

چند روز . ما رو هم خراب کرد يایسرش خراب کرد و دن يرو رو ایرا بهم زد دن زیبرادرم همه چ بخاطرداشت 

برادرم به  نکهیا تیاو از همون اول به ن. نهیبخواد او رو ب یاومد م یبچه پرورشگاه هیبهش گفتن  یوقت شیپ

 یپسره رو با برادرم نم نیاشباهت  نیکوچکتر چکسیکه ه یاد او رو پسر خودش خواند در صورت یم دنشید

از او برادرم  میخواه یم. میبکن تیاو را اذ میخواه یو م میکن یم یبا او دشمن میکنه ما دار یپدرم فکر م... نهیب

پسره هم  نیاست ا هیمنظورم سرما... رو دادن زهایچ یلیدونم چرا پدرم به او وعده خ ینم. میو پهنان بکن

خواد  یمون حرف زد و م هیاومد با پسره همسا شبید. هستم شیکار حممن مزا نهیب یخداش هست االن م

رو دارم  نهایا!... رستهبف اهیخواد منو دنبال نخود س یدر سر داره؟ م يچه نقشه ا دونمینم... منو به تهران بفرسته

 ...دفعه کار او به اسم ما تموم نشه هیفردا ... برادرم هست دیکه فکر نکن... کنم یم فیتعر

 :دهیسپ

 !مادرتون، چون دلواپس او بود دنید يبه من گفت رفت اونجا برا ـ

 :اوشیس

 با شما هم اشنا شده؟ ـ

 : پدر

 یم یاقا بهروز هم که خودش و برادرتون معروف... نیتون و اعتماد کرد یاقا دکتر شما به ما مسائل خصوص ـ

اومد اول خودش و  نیا... کردن  دایپ ییمسئله جز هیدخترم با نامزدشون ... نیپس حق تون هست بدون... کنه 

 !ازدواج داد شنهادیخوب تو دلمون جا داد و بعد از فرصت استفاده کرد و به دخترم پ

 :دستش را در کف دست راستش زد و گفت پشت د،یخند اوشیس

خواست با او  یاو شد م کیمن راه افتاد و عاشق درجه  یدنبال دختر دائ شیعمو دو روز پ... شهیباورم نم ـ

وگرنه او رو ... و بگم نامزدش هستم میانقدر مزاحمش شد که من مجبورشدم دروغ بگو ابونیتو خ... ازدواج بکنه

 .ادیب رشیگ یسر پناه هی عیخواد سر یدرست کرده که م یجائ يگرفتار هیفکر کنم . ذاشت یراحت نم

 : پدر

 .رسهیمهربون به نظر م یلیخ یول! زنهیم یقشنگ يحرفها. فیچه ح ـ
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 :لبخند زد و گفت اوشیس

بود  یادمها پر م نیمثل ا ایاگه دن نیکن یفکر م يوا!... ارن یبرات م یده تا چاه نیریتو بنگاه م یوقت ـ

انها فقط و فقط در وحله اول دنبال در امد  میدونیکه همه ما م یدر صورت. شدیبهشت م ایدن نیاونوقت ا

اقا  نیا. موفق بشن اتوندهن که در دعو یم يقول صد در صد نیهم بر لیهر وک شیپ. خودشون هستند

را  یگندگ نیه امروز، تنِ به اجوون تا ب نیگم ا یمن مرتب به هر کس م! بهروز هم تو کارش خبره است و وارد

بهرحال از اون . برادرم هست امکیاو س گهیهم پدرم از لج با ما داره م دیشا. مفت، بدون کار کردن بزرگ کرد

 يکه تو یگه اون یرو عوض کرد و م سشیدر قبل به ما گفته بود ک ااقا بهروز عوض شده و انچه ر يزمان را

تونه برادرم باشه البته تنها مدرك او حرف پدرم هست  یرفتند خانواده دوستش بودند و خودش م نیزلزله از ب

 .حرف و زده نیاو خبر نداره پدرم چرا ا یول

 :پدر

 .چرا هیچ یشدم مسئله اصل جیمن گ ـ

 :اوشیس

 دیدل بسوزانبراش  دیکه بخواه ستین یاو کس دیبه او باور نکن دیشنویفقط اگه از من م! داستانش درازه ـ

ما تله  يکنه، برا یقهر م! رهیدر م زنهیگشنه اش هست بعد بدون خوردن غذا م گهیم! رهیس شهیشکمش هم

عمو بهتر  میبگذر! افته یتصادف اتفاق م يدفعه بد جلوتون سبز شده، انگار از رو ینیب یهو م هیبعد ! ذارهیم

ساعت سه و  نیو ب نیحدودا ما اقا ام. میدار شیو خودمون کار مهمتر از بهروز در پ میاست تمرکز حواس بکن

 دیام هر جا که مسئله داشت یمن مجددا م دیفرم ها رو بخون نیشما ا میکن یچهار بعداز ظهر امروز عمل م

ز خانم دکتر خواهش من ا... دیامضا بزن دیکه شما با گهیکار د هیماند  یم و دیزن یدهم و بعد امضا م یم حیتوض

 .جا در مورد نارکوزه باهتون حرف بزنه نیهم ادیکنم ب یم

صمد . داد هیدوچرخه را پشت دروازه تک. قبل از ظهر بهروز سوار بر دوچرخه شد و به مهمانسرا رفت ازدهی ساعت

 ایبعد از جو. ندکرد یرا در اغوش گرفتند و باهم روبوس گریکدی یامد دو دوست با خوشحال نییاز طبقه چهارم پا

را به بهروز داد و خود سمت پشت  لشیموبا مدص. را تقاضا کرد لشیبهروز از صمد، موبا گر،یکدیشدن احوال 

 : تماس گرفت و گفت میبهش داده بود با ابراه دهیکه سپ يبهروز با شماره ا. ساختمان رفت

 م؟یالو اقا ابراه ـ

 : میابراه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٥٤ 

 !ستیصداتون برام آشنا ن. خودم هستم دیبله، بفرمائ ـ

 :بهروز

 . کتک خوردم نیهستم که از دست شما و اقا ام يگمشده ا بهیمن همون غر میاقا ابراه ـ

 :میابراه

 انگار؟ يکتکت زد از من طلب کار نیام ؟يخوا یم یچ ـ

 :بهروز

گم حاال که استخوان  یم. ندارم يقصد نیچن چ،یو هم ه. نکردم تیشکا چکسیمن هنوز از ه! نیاجازه بد ـ

 یو چقدر ب دیدم تا به شما ثابت بکنم چقدر نا حق هست یاجازه رو به خودم م نیحداقل ا... من شکسته شد

 .نیدل نامزدتان را شکوند لیدل یاساس و ب

 : میابراه

 .کنمیزود حرفهات و بزن وگرنه قطع م ـ

 :بهروز

دختر خانم، نامزدتون،  نیا. نمیب یواضح م یلیو برعکس همه خ زیطرف همه چ یب کیمن بعنوان  میاقا ابراه ـ

شما  یانتظار ندارم ول هیگم از بق یمن م. از همه طرف سرکوب شدند و هر کس به نوع خود به او ظلم کرد

 ...دینامرد هست کیدر اصل  دیستین دگم شما مر یمن م... دیشناخت یاونو خوب م دیو شما با دینامزدشون هست

 :و گفت دادیبا داد و ب میابراه

 ؟یزن یحرفها رو م نیا یبه ک يالدنگ تو دار کهیمرد شتیپ امیبگو ب ییکثافت تو االن کجا ـ

 :بهروز

عمل از دست  ریدختر خانم مادرشون ز نیا دیدونست یشما م... گم ینامرد م هیحرفها رو به  نیمن دارم ا ـ

بشر  شهیاسم تو رو م... بکنه  یبست که با تو شاد زندگ دیهمه سال غصه خورد حاال به تو ام نیا! دادن

 یمن م... یو به رخ همه بکش تقدرت... يفقط اومد امدین شیپ يمورد چیه... یدونست یتو خوب م... گذاشت

 !یهست يمرد باش و بگو که چقدر ادم حقه باز... مثل تو کثافت هستند  ییگم ادمها

 :میابراه

 ...؟یزن یحرفها رو به من م نیا يدار یه جراتتو با چ... مادر فالن شده ـ

 :بهروز
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با  دیکن یفکرش را نم چیخوب ه... ده یهمه دردتون م نیدارد اگر ا قتیکه حق يزیچ کی دیدید میاقا ابراه ـ

اون ... قدم بزنه ابونیاون بدبخت چطور بتونه تو اون خ دیدر اورد زتونیکه در حق عز يهمه رسوا باز نیا

همه  نیا... ده ینشون م خودشاز  يخودیب رتیبدبخت پدر که کمرش خم شده اون داداش کله پوکش که غ

 یو تو م دهیخواب تیدانم عمقت انسان یمن با وجود همه باور دارم و م یول! ينشوند اهیشبه به س هیادم رو تو 

که دوباره  یهست یتو تنها کس... دیگم هر دو تان جوون هست یم دیام نیپس با ا... یمرد باش یلیهم خ یتون

غرور  شهیمورد نم نیا يتو... پس حرف منو بشنو و باور کن ... یشاد کن رودل اون بدبخت مادر مرده  یتون یم

 .را خرج کرد

 : میابراه

تا من هم ... ریبگ خودت و میتصم یحرف بزن راهیبد و ب يخوا یم هی یکن یم فیاز من تعر يدار وونهید ،یه ـ

 !بهت بگم؟ یاالن خودم موندم که چ... جوابت و بدم یهر جور دوست داشت

 : بهروز

گم شاهد بودم  یمن م. گم یپس گوش بده چه بهت م!... و ضرر من نکن ریخودت و اس... تو منو ول کن ـ

انها براتون ! کننیم فیتعر یلیپدرشون هم ازتون خ! شما رو دوست دارن! خواد یم یلینامزدتون شما رو خ دمید

اسمت خودت را هر چه ... یبکنبدبختها را خراب  نیا يایدن یتون یاونوقت تو چطور م! ارزش قائل هستند

 ! یستیادم ن یعنی یخانم و بشکن دهیو دل سپ یعاقل نش یاگه بخواه... بذار يدوست دار

 : میابراه

 ...؟ياز اونجا گم نکردمگه گورت و .... یکن یم کاریاونها چ شیتو هنوز پ ـ

 : بهروز

... قرار بود دماغش عمل بشه! هیبستر مارستانیبا چند نفر دعوا کرد و کتکش زدند و االن ب نیسرت ام ریاز خ ـ

 .دکتره مارستانیاون ب يبرادرم تو. دمید مارستانیاونها را تو ب یمن اتفاق

 :میابراه

 یکی یکیمن . دنیگن با چشمهاشون چه ها د یبهت م. شون بپرس هیفضول اول برو از همون همسا ياقا ـ

 يها هیاو گفت هد. کنهیرو قبول م یکردم او اعتراض نکرد و فقط گفت بس کنم جدائ فیتعر دهیسپ يرو برا

 .فرسته یمنو پس م

 :بهروز
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خودت ... یفرست یمنو دنبال ادرس غلط م يداداش مگه مرض دار... یهست یارزش یچقدر ادم ب ینیب یم ـ

اقا تو چشمت رو . گو را گوش بدم فیدهن لق اراج يعده ادم ها هیحرف  کارمیمگه من ب... یچاق برگشت یرفت

پس ... يخودت را پر کرد ششیپ توتو رو دارم و نه اون ادم که  دنیچشم د یکیو بدان، نه من  نیا!... باز کن

 میمثل روز روشنه که ما دو نفر اگه توان اون و داشته باش قتیحق ،یبدون یما دو نفر رو بخواه یاگه خواسته قلب

 !ات یپس تا فرصت هست بدو برو دنبال خوشوقت! ... میفرست یم خیحتما تو رو با موشک به کره مر

 :میابراه

وجود  يبود انوقت خانواده ا یسادگ نیاگه به هم یزندگ... ستیکه ن تیمن به تو چه بگم حال... بچه فضول ـ

من  گهید نباریکرد ا يکار شهینم. امد و پل و خراب کرد لیس. ما لکه دار شد اب گل الود شد يبروا. نداشت

پسره ساعتها با او حرف  نیماه ا کی نمیبب یزشت و م ریصد تا تصو. با پدر و مادرم بجنگمم خوامیو نم تونمینم

 .دونمیم انتیزد کار او رو خ

 : بهروز

نامزدتون با همون . ینقاش خودت هست يساز یم يرو خودت دار رهایچون اون تصو. یخودت هست انتکاریخ ـ

کاش  يا دیتنه جنگ هیچرا  دیو بگ دیگله بکن دیتون یحاال شما م... دیاش شده بود جنگ یادم که مزاحم زندگ

 .تونم بهتون حق بدم یقسمت م نیا يمن تو... گفت یبهت م

 : میابراه

 !يشد لشیتو چرا وک ؟ياصرار دار نقدریحاال تو چرا ا ـ

 :بهروز

 .نمیکه خوردم ثمره اش و بب یخوام بابت ان کتک یگفتم م ـ

 : میابراه

 دهیفکر نکنم بتونم با سپ... یکن یاست هر چه تو معده ات هست استفراق م یسم ياز اشتباه مثل غذا یبعض ـ

 .شناسم یمن خودم و م. نمیارامش و بب چوقتیه

 :بهروز

 یلیجدا خ یکیمعلومه که تو . دنده روبرو بشم کیاندازه کله شق و  نیتا ا یادم هیکردم با  یفکر نم چیه ـ

 ! يمرض دار

 : را به او داد و گفت لشیتلفن و قطع کرد و بهروز به طرف صمد رفت از او تشکر کرد و موبا میابراه
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 ؟يکه ندار يزود برم با من کار یستیداداش من با ـ

 دهیسپ شیجرات نداشت پ. سه طبقه، دراز نگاه کرد يو بنا اطیبه ح ستادیا اطیح يتو. رفت رستانمایبه ب بهروز

بلند شد و  شیگذاشت از جا نهیقفسه س يدنده ها يخوب فکر کرد و بعد دست رو. نشست مکتین يرو. برود

را در  دهیو پدر سپ دهیو سپ اوشیچشمانش س يراهرو گذشت، در راهرو روبرو چیاز پ یوقت. به طبقه سوم رفت

بهروز با تپش و . و از دور به او عالمت جلو امدن را داد دیاول از همه او را د اوشیس. دیخود د يمتر ستیب

جواب  يفرد نکهینگاه کرد و سالم کرد و قبل از ا اوشیشد به س کینزد. به جلو قدم بر داشت ادیز جانیه

 : دیاز او پرس اوشیسالم او رو بدهد، س

 ؟ياومد نهیمعا يبرا ـ

 :بهروز

 عمل شدند؟. بودم نینه، نگران اقا ام ـ

 :اوشیس

قاطعانه گفتن  يجواد ياقا دمیشن ست؟ین ینگران چیه يجا... مارستانهیب نجایا!... تو نگران نباش. هنوز نشدند ـ

 !خودت؟ يدنبال کارها يبر

 :نگاه کرد و گفت يبه جواد بهروز

 ! خون منظورم هست... هر طور در خدمت هستم د،یتو پارکم، اگه با من کار داشت رونیاومدم بگم ب. کارمیمن ب ـ

 :اوشیس

 ؟يخودت کمبود خون دار یکنیفکر نم ـ

 :را نشان داد و گفت دهیپدر سپ بهروز،

 دونستمینم... و خواستم نگران نباشن  زنمیگفتم باهات حرف م يجواد ياز تو حرف زدم و به اقا شبیمن د ـ

 .خواستم سفارش بکنم... اومدم نیا يدر اصل برا. نیشنا شدشما باهم آ

 : اوشیس

 ضهایهمه مر. میدهیما کارمون و با دقت تمام انجام م ستین یمن مواظب هستم الزم به گفتن شخص سوم ـ

 هستند؟  کسونیما  شیدر پ

 :گفت یعصبان يبا صدا بهروز
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برات با  ترایم... یکن یطور رفتار م نیعمل بشن باز تو هم... بخواد ترایاگه م!... ؟یاحساس یقدر ب نیتو چرا ا ـ

 فرق نداره؟ هیبق

 :و گفت دیخند اوشیس

تو صحه  يمن به حرفها یکن یمن تو رو؟ چطور فکر م ای يمن و ندار دنیکردم چشم د یفکر م به؟یعج ـ

 بذارم؟

 :يجواد

 .دیبر شهیاقا بهروز اگه م. دینکن فیاقا دکتر لطفا خون تون کث ـ

 :دیسرخ شده پرس یبا صورت بهروز

پس  يوا... بکنم یمعروف یاومدم تو رو بعنوان پارت... هستم یمن عجب ادم بدبخت... يکرد فیتعر یاز من چ ـ

 و سربار هستم؟ عیضا... بخوام معرف بشم نکهیا يبه جا... منفور هستم  شتیقدر در پ نیمن ا

 :گفت دهیرنگ پر اوشیس

 !میکن یم یدگیرس ضهایما صد در صد به همه مر ه؟یچ یپارت... ؟یگ یم یتو چ ـ

 :گفت یبلند و عصبان يبا صدا بهروز

! پدر، پسرشون قراره عمل بشه نیا... یاروم هست نقدریباشن باز تو ا يبستر نجایا ترایجدا اگه م.. يجواب نداد ـ

 ترس

بهروز با سر تکان دادن در ادامه ... دارهبرادرت و  ياو در چشمت جا یحداقل در حرف بگ شه؟یم یچ... دارن

 : گفت

 يادیو ز نیتو ا یخواستم با نام تو به خودم ببالم ول گرانید شیکردم در پ یمن تو رو برادر خودم معروف ـ

 .يکرد عیو برات ممکن بود منو ضا یظاهرا هر چه دوست داشت... يدید

 : اوشیس

مردم خودشون ... فکر نکنم الزم باشه... در حق تو نگفتم يبد زیمن چ... پره ایدن نیدلت از ا... یهست یالیخ ـ

 ...دارن يصد تا گرفتار

 : بهروز

 يدو تا کلمه ا يمن از ال... ستیبا یزنیکه م یحرف يحداقل مرد باش و رو میسواد هست یما ب يدکتر شد ـ

 .دمیات و شن گهید يتمام حرفها ه،یبق یکه به من گفت
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رفت  نیام شیسالم کرد و بعد پ ضهایرفت داخل شد به همه مر نید به طرف اتاق امرا بهم فشر شیلبها بهروز

 : ارام گفت يو ظاهر نیاتش یو با درون

 ؟یشیعمل م یک ـ

 :با انگشتان سه و چهار را نشون داد و بهروز گفت نیام

 .زنم یام بهت سر م یم یمن غروب ـ

 :نیام

 ؟يدیخواب یرفت ـ

 :بهروز

 .دمیکم خواب هیاره  ـ

 : نیام

 سر و صداها از تو بود؟ نیتو راهرو ا رونیب ـ

 :بهروز

 بلند حرف زدم؟ شهیاره انگار مثل هم ـ

 :نیام

 ؟یدعوا داشت یبا ک ـ

 :نگاه کرد و با تمسخر گفت رونیبه ب بهروز

از طرز حرف زدنش ... برادرمه یرستم اوشیدکتره س نیا. دعوا نداشتم فقط صدام بلند بود با برادرم حرف زدم ـ

 میخواهر دارم چقدر باهم خوب هست هیمن هم . يخوشحال باش خواهر دار يخوبه که برادر ندار. ومدیخوشم ن

 .دعوا دارم شهیهم یکی نیبا ا

 : نیام

 !من در حق خواهرم خوب نبودم یول... دونمینم ـ

 :تکان داد و با لبخند گفت نیسر به طرف بهروز

و غصه شما دو نفر  یشما رو ول بکنه مرتب ناراحت تونهیتا حاال چقدر خرد شد باز نم روزیات د چارهیخواهر ب ـ

 . خوره یرو م

 :نیام
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 یاو رو م یخواه ریدر اصل خ یکنم ول یم ادیبد در حقش ز ياز جونم دوس دارم کارها شتریمن هم او رو ب ـ

 .خوام

 : بهروز

 .برم با صاحب تاالر حرف بزنم یخوام غروب یم یراست. ير کردکه دماغت و پنچ یدونم عقل کل هست یم ـ

 : نیام

 .بره نجایداداشت از ا نیزنم بذار ا یمن االن زنگ م ـ

 : و گفت دیرا بوس نیخم شد و صورت ام بهروز

اگه ... کنن  یهستم به من اعتماد نم بهیچون غر یدون یم... یگم تو معرف من هست یمن م ستیالزم ن ـ

 یغروب!... کنن یهمون اندازه به تو اعتماد دارن به من هم اعتماد م... یمثل تو که با پسرش دوست هست یکی

 ؟يدوست دار یچ رمیبرات بگ یچ

 :نیام

من جنسِ  اریچند تا ب يدار ياگه مشتر. یبابام و پس هنوز نشناخت... بخورم يزیتونم چ یروز تمام نم هیمن  ـ

 !دنمیان بد یم لیفام یکل. دارم ادیز یفروش

بهروز . بود ستادهیپشت در منتظر ا دهیامد سپ رونیاز اتاق ب نکهیکرد هم یدست داد و خدا حافظ نیبا ام بهروز

 :گفت دیبا رنگ سف دهیسپ. اول به راهرو نگاه کرد

 لیخواد با تو حرف بزنه بابام هم رفت اون برگها و فرمها را تحو یاد منتظرش بمون م یاقا دکتر رفت گفت م ـ

 .شمیمنتظرش م نجایمن ا ادیتا بابام ب. بده

 :بهروز

 ؟یکم قدم بزن کیبا من تا جلو  یتون یم ـ

 :گفت دهیسپ یشبید يبر داشتند و در جا یو بهروز چند قدم دهیسپ

 نامزدم با من حرف زد، بابام بهت گفت؟ ـ

 :بهروز

تو با  ذارهینم... رهیبم يشوهر یاز ب دهیگفت اگه سپ. شرف هستم یگفت من ب...  میط صبح باهم حرف زدفق ـ

 نامزدت بهت چه گفت؟! یمن ازدواج کن

 : دهیسپ
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تو . شهیم یالیخ یزن یزنگ م یاشتباه یوقت هی يد یتو اون کاغذ و شماره تلفنشو به من م. معذرت خواست ـ

 !دخالت نکن

 : دیدراز کرد و پرس دهیاورد و به طرف سپ رونیدفتر کاغذ را ب يو از ال ستادیا بهروز

 یچ. فهمم ینم يزیاز ناموس چ ایناموس هستم  یفکر کنم ب یعنیبد شکلم؟ اها بابات هم گفت  رمیمن فق ـ

 !تو عوض شد؟ يرا يدیشد خواب

 :دهیسپ

 !میکرد یگفتم نامزدم زنگ زد اشت ـ

 :بهروز

  ؟يدیفهم یو از چه زمان نینادرست بودن ا! یزنگ زدن منو، خودت خواست ـ

 :دهیسپ

 يگفت تو عاشق دختر یاقا دکتر م... ستیالزم ن گهید میکرد یام خوب نبود االن که اشت یوضع روح شبید ـ

 شه؟یم یاون چ. هستند شونیا لیفام یهست

 :بهروز

اگه زن داداش  نیاز ا يجدا. دونستمیو نم نیمن اول ا... شهیزن داداشم م یعنینامزد برادرمه ... هیاسمش پر ـ

رد است من  لهایفام ونیمن مطلقا ازدواج م شیدر پ... مهیچون دختر دائ. کردم یبود فراموشش م یمن هم نم

و هنوز  کیو  ستیدر قرن ب... است يواهرمن برادر و خ يبرا. ستمیمن جاهل ن دونمیم تیرفتار رو جاهل نیا

 ... ینیچن نیازدواج ا

 : دهیسپ

 !یستیتو برادر اقا دکتر ن یول ـ

 :بهروز

 حرف اقا دکترو؟ ایمنو و  یقبول کن یتون یرو م یحرف ک ـ

 :دهیسپ

 .من به حرفهاش اعتماد دارم... تونه دروغ حرف بزنه  یکلمه نم کیدکتر ... یتو برام مجهول ـ

 :بهروز
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 نیمن به ام. رم به اقا دکتر بگو عجله داشت یمن م... مگه نه؟... تونه بکنه یاشتباه که م... دروغ هم نگه ـ

 !آم ینم! ... از طرف من معذرت بخواه... زنم  یبهش سر م یقول دادم غروب

 : دهیسپ

 ؟يریکجا م ـ

 :بهروز

 یادم خوب میچون ابراه. اد یبدم م یلیاالن از تو هم خ. کنم دایخوام انو پ یم. از دست رفته ام یدنبال زندگ ـ

تو  یعنیهمه دوستش بدارن از اون دختر  نیو ا ستیکه اصال حقش ن یکس يکه برا یادم کیمن از  ستین

 !ادیبدم م

رفت بر  يده متر سوختیکرد چهره اش از گرما دلش م یرا حس م یبرگشت موقع رفتن قلبش دلتگ بهروز

 :قدم بر داشت و گفت دهیکرد و مجددا به طرف سپ یشا مبود و به او تما ستادهیا دهیو سپ ستادیگشت ا

 چرا؟ ـ

 :قلبش گذاشت و گفت يدست رو بهروز

حرفت را پس  یراحت نیتو به ا. رمیم یمن م... يریحرفت را پس بگ یگفتم اگه بخواه روزیچرا؟ من د ـ

 ؟يشعور ندار ؟يانصاف ندار. یگرفت

 :دهیسپ

او هم منو دوس . من دوستش دارم... رمیبگ دیو با او ند زمیهمه چ یراحت نیبه ا شهیمگه م... نامزدم زنگ زد ـ

 !داره

 :بهروز

... صد و هشتاد درجه بر گشته باشن شهیپس بهت زنگ زد؟ باورم نم. باهش حرف زدم شیساعت پ میمن ن ـ

 !...ستین يپس ادم بد... میبر ابراه نیافر

 : دیپرس یبا خوشحال دهیسپ

 ؟یع اش بکنقان یگفت؟ تونست یچ ـ

 :بهروز
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اد گفت اب گل آلود شده و  یمن از کجا بدونم به من گفت نم د؟یکرد یاشت یگ یم يتو دار یپرسیاز من م ـ

در چشمان تک تک  یلکه ننگ کیگفت تو  یگفت صد در صد تموم شد و م یم... پلها خراب شدن دونمینم

 گذاشت؟  ریهمه انسان بجنگد پس حرفهام در او تاث نیبا ا تونهیخانواده اش او نم

 :مکث کرد و گفت يلحظه ا بهروز

در  میابراه دیشا يخوشحال باشم چون تو او رو دوست دار یستیبا نمیب یکم فکر کنم م کیاگه  قتشیحق ـ

جدا ادم  تو که هست شیپ یسخت داشته باشه ول يلحن حرف بزند و ظاهر نیمردم با ا هیمقابل با مردها و بق

تو گفته . خوشم امده بود ازتخوام چون من هم  یباشه اگه جدا من در مورد او بد حرف زدم معذرت م یخوب

بدونم  ینگران نباش من وقت یشبیتو بخاطر تک کلمه د. زنه یذره نم هی يپر يباور کن قلبم برا. يپر يبود

شد انوقت  یخال یوقت شهیم یم و قلبم تماما خالکن یم رونیرو تو رو تماما از قلبم ب نیاز ا! یتو خوشبخت هست

رم خودم و از هر نظر  یاالن م... خوام شانسم و از دست بدم  یسوم نم ارمن ب... شهیباز م گرانید يبرا يجا

 .شم یشم و پولدار م یم پیسازم خوشت یم

دردناك  دهیسپ ياز بهروز برا یجدائ. رفت یشده م ریو بدتر از همه تحق ادیسر افکنده، با غم و اندوه ز بهروز

ذاشت بهروز از  یانداخت و نم یرفت از پشت، دو دست دور او م یم دانستیم يتوانست و چاره ا یاگر م. بود

اما !... تو هر جور که باشه راحتم شیپ ،ینگفت بهروز تو تشک م یداشت به او م یو اگر جرات م. او برود شیپ

 .بشود يگریلرزه د نیمسبب زم گریخواست بار د یرا نداد، چون نم یافاعتر نیبه خود اجازه گفتن چن دهیسپ

که در حضور بهروز، نور دلش روشن بود و با  افتیدر شتریبا دل سوخته، ب دهیسپ. گم شد یاول چیدر پ بهروز

 . رفتن او نور هم در او خاموش گشته است

اما . به التفات مرحم بهروز را داشت اجیاو احت یروح زخم. دید یاز وجود بهروز خود را ارزشمند و ناز م دهیسپ

 .او نبود یزندگ تیواقع گریاکنون بهروز د

. دیفرش شده د نیارزش بر زم یبدون بهروز دوباره خود را خاك ب. به عقب نگاه کرد دهیسپ. رفته بود بهروز

جمع، با  کیخود را در  یاکنون وقت. از دست داده بود يو با وقار را با سهل انگار ینیتضم یعمر زندگ کی

 . بود ریدر لجن زار گ شیپا د،ید یم گرانید

. کرد ختنیشروع به اشک ر یبا تفکرات منف ینشست و بعد از کوتاه مدت یصندل يو درمانده رو نیغمگ دهیسپ

 ستادیا شیسر جا دهیبه سپ یشد و با نگاه سطح یچشمانش رد م يامد از جلو رونیاز اتاقش ب اوشیس نکهیتا ا

 :دیو پرس
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 ؟یکجاست، بهروز؟ بهش گفت ـ

 : باال گرفت و گفت اوشیسر به طرف س دهیسپ

 !خودش یره دنبال بدبخت یم... داره ادیگفت کار ز... بهش گفتم. رفت ـ

 : دیبا دقت و تعجب پرس اوشیس

 شده؟ يزیچ ؟یکن یم هیگر يدار ـ

 :دهیسپ

 .ينطوریهم ـ

 :اوشیس

 باهش کار دارم؟ یبهش نگفت ـ

 : هدیسپ

 حرفم و بگم؟! من از شما ناراحتم دیببخش... بهش گفتم ـ

 :اوشیس

 ! تو دل شما هم خودش و خوب جا داده نمیب یم... بگو ـ

 :دهیسپ

 یم!... دیکن یبا او بد م نیهمه تون دار! خوام از رفتار خودتون انتقاد بکنم یبا بهروز ندارم من م يمن کار ـ

... هیتکواندو کار ماهر نیام... کتک خورد نیبرادرم ام نیبخاطر دفاع از من چقدر از نامزدم و هم شبید نیدون

 یصندل يبهروز رو میدید میشکست و او رو به اورژانس اورد نیدماغ ام یبعدا وقت... او را زدند يسه نفر یحساب

دفعه حالش  هیپرستار خواهش کرد اگه گفت از  نیبعدا به ام... مهیبدبخت نه پول داشت و نه کارت ب. افتاده

جور باهش  نیگه برادرتون هست و شما ا یاو م. دیکن یخراب شد به شما زنگ بزنن شما خرجش و تقبل م

گه برادرتون  یم یحتم يجور هیاو ... دیبکن رشیتحق شتریبمونه باز ب... نیدار انتظارچه ! نیکن یبرخورد م

... د؟یکرد یچکار م دیبود یاو م ياگه خودتون جا... بخوابه نیزم يتو پارك و رو دیذار یهست، اون وقت م

 د؟یکردیدق نم

 :اشاره کرد و گفت دهیبه طرف اتاقش برداشت و با دست به سپ یقدم اوشیس

 یاو راه چاره اش و بهتر از هر کس نیدیخودتون د. نیغصه او رو نخور خودیب. دمیم حیتوض ایپاشو با من ب ـ

 !دونهیم
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 : نشان داد و گفت دهیرا به سپ ضهایمر یصندل اوشیس. رفتند نهیتاق پزشک و معابه ا انها

 .نیبش ـ

 :نشست و گفت دهیسپ يروبرو گهید یصندل يخودش هم رو اوشیس

 یموضوع حرف بزنم؟ من م نیخوام باهش راجع به هم یکه من منتظرش هستم، م نیشما بهش نگفت ـ

 .اش بکنن نهیخواستم خودم و همکارانم او را معا

 : دهیسپ

 .ناراحت بود یلیازتون خ یگفتم ول ـ

 : اوشیس

خوب اگه هستم من  ستمیچرا نموند؟ مگه من برادرش ن. کنه یوانمود م نطوریناراحت نبود ا دیکن یاشتباه م ـ

 یو م امکیزنه و س یزنگ م سیهر ساعت به پل رهیم یاو م يمادرم تو خونه داره بخاطر کارها ستمیکه تنها ن

مثل من با او بر خورد کردند؟ انها او  رمپد ایگه مگه خواهرم و مادرم  یو اگه درست م دیخودش هم د... پرسه

. کنم یباشه دارم باهش بد م امکیگم اگر او س یمن هم م. حق داره من با او بد کردم. رو رو سرشون جا دادند

بر عکس از کجا اصال او قاتل . ترسم یش ماز کارها ن،یبخاطر هم. باشه امکیمن که باور ندارم او س یول

اگه ثابت . برادرم هست امکیبا من حرف بزنه و ثابت بکنه که س ادیگم ب یمن مرتب بهش م. نباشه امکیس

من  شیاو عمدا از پ! خواهرِ من، باور کن. بخوابم ابونیکرد نامرد باشم تخت خودم و بهش ندم و خودم نرم تو خ

او ... نداره یشانس چیدونه ه یاو م! هیاو ادم زرنگ... شارالتانه بکاریفر هیمن او  يبرا! هیفرار او عمد. رهیدر م

  د؟یباور بکن دیتون یم... هست نیبگه برادرتون ام ادیب يروز یژاپن هیمثال !... هیک دونهیبهتر از هر کس م

 :دهیسپ

 يکه من از بهروز دور دیو عمدا خواست دیرا آورد ياسم پر دیکرد ياقا دکتر شما عمدا از احساسات من باز ـ

نامزدتون هست باز او رفت مزاحم  يپر نیکه شما بهش گفت یجدا از موقع. کار شما منصفانه بود نیا ایا. بکنم

اش هست مثل خواهرشه و هم  ییدا تردخ يزد؟ به من گفت پر يدوباره حرف از عشقش با پر یشد؟ جائ يپر

 !عوض شده ينگاهش کامال نسبت به پر! هزن دادشم یعنی اوشهیگفت نامزد س

 :در جواب گفت دهیرنگ پر اوشیس

پدر و مادر آواره  یو پنج سال ب ستیکه بتونه ب یادم. شک ندارم چیاو ه یمن در زرنگ! هیگم ادم زرنگ یم ـ

بود  يکار نیبهتر نیا... نداره یدر مقابل من شانس يپر شیپ دهید... بدون کار کردن خودش و سر پا نگه داره
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! کرد یصرفنظر نم يباش بخاطر من از پر ئنمطم... منو نداره دنیوگرنه چشم د!... که تونست درست انجام بده

خواد قعله رو از همه طرف  یکنه م یم یمعروف امکیس گرونید شیکنم داره به زور خودش و پ یمن فکر م

خواد تمام  یبابام م دید یاالن وقت... ذارماو ب اریبشم و قعله را در اخت میمحاصره بکنه تا من بدون جنگ تسل

من . ترسم یندارم م یکه اگاه یمن از اون قسمت. تو سرش داره ینقشه کامل هی پس... اش به او بده  ییدارا

 !بده حیواضح توض ادیدونه ب یم يزیاگه چ. خواد که به تهران برم یچرا م دانمینم

 : دهیسپ

دست  گهیجا د هیبده و  بیخانواده محترم را فر هیجا  هی تونهیاو نم !دروس باشه تونهیحرف شما نم ؟یمن چ ـ

 يخودش و فدا... دیشما که نبود رسه؟یبهش م یاز من چ دیشما بگ. رهیبگ شهیکه داره غرق م يخانواده ا کی

 گرونیانگار عمدا دوست داشت د... رفتگ چیچطور جانش را ه دیاگه بدون...چهار تا مشت خوردن من کرده بود

 . او را بکُشن

 :گفت اوشیافتاد و س هیبه گر دهیسپ

 کیکه  ياد با دختر یم يسرپناهست؟ وگرنه کدام ادم با شعور هیدنبال  دیشا! به نظرم او نقشه آ و ب داره ـ

اگه کارش فرصت ... ازدواج بده شنهادیپ... رهیگ گهید يدلش جا یاون هم وقت... ساعت از نامزدش جدا نشده

 ست؟یچپس  ستین یطلب

 :دهیسپ

 .ازتون ممنونم نیبه حرفهام گوش داد نکهیمن مزاحم اوقاتان شدم از ا ـ

که  رفتیم یامد و از همان راه رونیاز اتاق ب ضهایمر یبازرس يهم برا اوشیرفت و س رونیاول از اتاق ب دهیسپ

 :را برداشت و دم گوش برد و گفت لیموبا د،یسف يمانتو بیشد از ج دهیشن لشیزنگ موبا يصدا رفتیم دهیسپ

 سالم ... يالو پر ـ

 :دیاز سالم پرس بعد

 .بله بگو آزادم ـ

 :يپر

بزرگترمون حرف  یکیخواد با  یگفت م يکرد به مهد یم يباز رونیب يمهد. تو کوچه ماست رونیبهروز ب ـ

 بهت زنگ زدم چکار کنم؟ عیمن هم سر. ادیتا دم دروازه ب یکیگفت ! بزنه

 :اوشیس
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نگو به من . ام یافتم م یمن راه م! ناهار اومد، تعارفش کن يبرا دیشا. من باهاش کار دارم. نذار در بره يپر ـ

 !يخبر داد

 :کرد گفت یبود و او را تماشا م ستادهیکه ا دهیگذاشت به سپ بشیرا تو ج لیموبا اوشیس

 فیاقا بهروز کجا تشر نیبدون نیخوا یم. کشهیساعت طول م مین. گردم یمن برم و زود بر م يجواد خانم

 یکه م یادم. االن تو خونه اونها نشسته. رفت يپر شیپ نجایاز ا میمستق دیکرد یبردند؟ حرف منو باور نم

اگه باور . کنه یاقا بهروز وقت تلف نم ن؟یشما براش چقدر مهم بود نینیب یخواست باهتون ازدواج بکنه م

به  نمیخواهم بب یم. شهیخوب م نیائیاگه با من ب. نینیخودتون با چشمهاتون بب نیائیبا من ب نیتونیم نیندار

  ده؟یم یشما چه جواب

 :لرزان گفت یبا تن دهیسپ

 .ام یم ـ

 :اوشیس

 .گردم یبر م دمیاطالع م رمیمن هم م. میگرد یساعته بر م میبرو به بابات خبر بده، ن ـ

زنگ زد و  يتو کوچه به پر اوشیشد س ادهیپ نیهم از ماش دهیرا پارك کرد و سپ نیدروازه ماش يجلو اوشیس

 :دیپرس

 نرفت که؟ ـ

 : رفت و گفت گهیبه اتاق د يپر

 کنه؟یاز من البوم و خواست داره تماشا م ـ

 :اوشیس

 ست؟یگشنه اش ن ؟یغذا چ ـ

 : يپر

 یاگر بمون مینمونده بود ما خورد ادیغذا ز کنهیمامان داره براش گرم م خورهیلقمه م هیمامان تعارف کرد گفت  ـ

 .کنم یدرست م

 :اوشیس

 شه؟یاماده م یاو ک يمن خوردم غذا ـ

 :يپر
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 دونم چرا؟ ینم رهیگ یم لشیمامان تحو. کنهیغذا اماده هست مامان داره گوشت براش سرخ م ـ

 : دیخند اوشیس

 !زهیماشاهللا تند و ت... بهتر از اقا بهروز يچه داماد ـ

 يبعد در ادامه به پر. پوزش باال برد و از او معذرت خواست يافتاد و دست به طرف او برا دهیسپ ادیبه  اوشیس

 :گفت

 .بکنم رشیخوام غافلگ یدر رو بازکن م ایاول بذار غذا را شروع کنه بعد ب يپر ـ

 : يپر

 .بره نییلقمه غذا راحت از گلوش پا هیخجالت نده، بدبخت و بذار . نداره تیخوب ـ

 : و گفت دیخند اوشیس

در ضمن همرام، . خبر در و باز کن یب...  ستیمنظورم اصال غذا ن... رمیکم حالش و بگ هیخوام  یم! نه، نه ـ

 !دروازه را باز کن نییپا ایخودت ب. بکنم یرا بهت معروف یدوست داشتم خانم محترم

 : يپر

 !لحظه هیاومدم  ـ

رفت دروازه را باز کرد  رونیاز خونه ب يپر دیپرس یم امکیس یبهروز از او در باره دوران بچگ دیغذا را کش مادر

کرد و چند جمله  یغذرخواه دهیاز سپ اوشیراه س نیب. سالم و تعارف داخل شدن را کرد دهیو سپ اوشیو به س

 . حرف زد يپر يعاشقانه بهروز با او برا یاز اشنائ يا

از . شد و اخم چهره او را پوشاند دارینسبت به بهروز شوکه شد و قوه حسادت در او ب یتفاوت یبا وجود ب يپر

 :شد و گفت يداده است کفر حیرا بر او ترج گرید یکی يزود نیبهروز به ا دیشن یم نکهیا

 !فرض کرده؟ یخودش و چ. رو به من نشون بده ثشیتونه اون چهره خب ینداره چطور م ایشرم و ح ـ

 : دهیسپ

 !تونم ینم. دوس ندارم شمیداخل نم من ـ

 : اوشیس

 یاو حاضر بشم ول يهر وقت سر غذا یزرت ستیمن هم راحته راحت ن يکنم برا یخواهش م يخانم جواد ـ

خواد منو به  یچرا م. دونهیچه م امکیبفهمم او در مورد س خواهمیبا او حرف بزنم من م دیدفعه جدا با نیا

 !باز فرار بکنه تونهینم وا نیاالن باز کنه شما اگه باش نیدهنش و هم دونهیم يزیاگه چ. تهران بفرسته
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 : دهیسپ

 !چشم نه؟یا تیاگه ن ـ

خانه و با  نیاو را در ا دهیدانست سپ یخشکش زد م يغذا خور زیداخل شدند بهروز قاشق در دست سر م انها

کرد و بعد با  دهیو سپ يبه پر ینگاه کوتاه. ستادیمنتظر ا دهیخجالت کش. هرگز درك نخواهد کرد تیوضع نیا

 .شد رهیخ اوشیاخم دلخورانه به س

 . گوشه از اتاق سالن دائر بود دعوت کرد کیبهروز که در  زیدو مهمان تازه وارد را به سر م يپر

 :تعارف کرد و بعد با اشاره به بهروز گفت هایصندل ينشستن رو يبه خانمها برا اوشیس

 .غذات و بخور نوش جان نیبش ـ

. تعارف کرد یدنیغذا و نوش دیبه مهمانان جد. اشنا شد دهیجمع امد و با سپ يداخل اتاق شد و به سو يپر مادر

 :گفت مانهیدر جواب با نگاه صم اوشیس

 !دستون درد نکنه... نداره رادیهر چه است، اب هم باشه ا یدنیجان نوش یزن دائ ـ

کرد  نییظرف تز کیدر  ینیریگذاشت و مادر هم ش ینیس يتو وانیسه ل. انه رفتپشت سر مادر به اشپزخ يپر

 :با نگاه به مادر گفت يپر. گذاشت و دو نوشابه در دست گرفت ینیو تو س

 ...شهیحل بشه در حضور تو نم دیهست با يمسئله ا هی!... نیبا ما ننش زیمامان تو سر م ـ

 :مادر

 ...شهیبگم بد م اوشیهم به س... بذارم زیباشه بذار نوشابه رو سر م ـ

 :نشست و به بهروز نگاه کرد و گفت یصندل يمجددا رو اوشیس. امد و رفت ییدا زن

. امیب وفتمیپشت سرت راه ب يمجبورم کرد! مهم بود ؟یکجا رفت. غذات و بخور من اومدم باهت حرف بزنم ـ

 ! ول کردم مارستانیهزار تا کار رو تو ب

 :گفت اوشیاعتنا به س یگاه کرد و بن يبه پر بهروز

 غذاتون تموم شد؟ ـ

 :به بشقاب پر بهروز نگاه کرد و گفت يپر

 نون هم هست؟. دروس کنم تونمیم ـ

 :نگاه کرد و بشقابش را به طرف او دراز کرد و گفت دهیجواب داد و بعد به سپ يبه پر ستینه الزم ن بهروز

 ارم؟یبشقاب و قاشق برات ب هی شهیاگه چندشت نم ـ
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 :دهیسپ

 .من ناهار خوردم! خودت بخور ،یمرس! خورمینم... من؟ يبرا ـ

 :بهروز

 . تعارف نکن. میخور یباهم م ایب ينخورد ؟يخورد یک ـ

 : دهیسپ

 !نوش جان. کنمیتعارف نم ـ

 :نگاه کرد و گفت اوشیبه س بهروز

 .حرفهات و بزن ـ

 :اوشیس

 طرف ها؟ نیخواستم بدونم چه عجب از ا یم... تعجب کردم  نجایا ياومد دمیشن ـ

 : بهروز

 .را تماشا بکنم یمیقد يخواستم عکسها نجا،یاومدم ا! نتونم به خونه تون برم؟ یوقت ـ

 :اوشیس

 ه؟یچ هایباز نیمقصودت از ا! راستش و بگو! يدیتو خونه ما رو د يعکسها ـ

 : بهروز

عکسها  یو گفت يآلبومتون تماشا بکنم خودت منو قدغن کرد يخواستم به عکسها یرفت اونشب م ادتی ـ

تماشا  یمیقد يتونم بدون قدغن شدن به عکسها یخونه م نیدونستم تو ا یم! ينذاشته بود. هستند یخصوص

 .بکنم

 :اوشیس

 ؟ینداشت يا گهیمنظور د ؟ياومد نجایعکسها ا يتماشا يبرا یعنی ـ

 :بهروز

 !مشکل خودته ؟یکنیکنم باور نم یم قیدارم تحقمن چهار ماه  ـ

 :اوشیس

 ؟یخونه بزن نیبه ا ينبود که سر ادتیبهتون جواب رد داد چرا تا حاال  ينشد خانم جواد قهیدق هیگم  یم ـ

 : بهروز
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 ؟!یکن یم یمنو بازجوئ يدار ـ

 : اوشیس

درصد به تو اعتماد  کیازت بپرسم اگر هم  ستینبا. يظاهر شد یکیتار هیتو از . کنم یم يروشنگر میبگ ـ

 ؟ینباش یمار افع هیاز کجا تو . یشیرو ازت بکنم چون تو داخل خونه ما م یهر سئوال یستینداشته باشم با

 : وجب از خود دور گذاشت و گفت کیقاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت و بشقاب را  بهروز

 !بپرس ستین یغم ـ

 :اوشیس

 !همزمان غذا تو بخور ؟يافتاد نهایا يخونه پر ادیهو به  کیبگو چه شد  ـ

 : بهروز

 .کنم فیرو کث نجایترسم بعد مجبور باشم فرش ا یم! نخورم بهتره شتریب! هیقدر کاف نیهم ـ

 :نگاه کرد و گفت دهیبه سپ اوشیس

 کنه؟یبد برخورد م یبا ک یک! تو رو خدا تماشا کن ـ

 :بهروز

  شه؟یباورت م خورمیغذا رو نم دهیبگم بخاطر سپ اگه... به تو نداره یربط ـ

 :اوشیس

 !چه عاشقانه ـ

 : نگاه کرد دهیلحظه به سپ کیتبسم کرد و  بهروز

 !تونه تو رو هم برنجونه یحرفش م نیدونه ا ینم! خوام یمن معذرت م ـ

 : يپر

 .شنیناراحت م دیزحمت کش یکل! اقا بهروز، بخاطر مادرم غذا رو بخور ـ

 :بهروز

به من بده غذا رو  زریدونه مشمع فر هیموندنم مزاحمت هست  شتریساعت ب میاگر ن ستیخورم عجله ن یم ـ

 !حروم بشه ذارمینم. خورمیسر فرصت م ییجا هی ابونیسر خ رمیمشمع م يتو زمیریم

 : يپر

 ! یهست یباور نکردن ریتو ادم غ ـ
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 !ده ادم است و دردش کمترهبهتره ادم خودش را خود بزنه چون کنترل دست خو یگاه: بهروز

 : اوشیس

...  ستیدروس ن چیه!... درش پر از درد و نفرته یزن یهم که م ییبچه هاست و حرفها هیشب شتریرفتارت ب ـ

 نیچون با ا... خوره یبهت نم چیرفتارت ه نیا.. ياالن بزرگ شد... یبهتر است خودت از گذشته ات آزاد بکن

 گرانین سن هنوز چقدر از دیگن تو ا یم! میش یم تیبرعکس اذ!... سوزونه یدل برات نم یحرفها کس

 ! انتظارات داره

 : بهروز

 . ستمیو سرپا با رمیبگ يتونم با اون دوباره انرژ یکه م هیکار نیبهتر... قهر و سکوت  ـ

 : اوشیس

 .به تهران برم یستیتو به من بگو چرا من با ـ

 : بهروز

 !عکس نگفتم داداشت برام اشناست دنین شب با دمگه هما! بخاطر داداشت ـ

 : اوشیس

در نبود  یخواه یم ينقشه دار هی نجایخودت ا! ؟یبفرست اهیمنو دنبال نخود س يخوا یکنم تو م یمن فکر م ـ

 ! ؟یبکن ییکارها هیمن 

 : بهروز

 ! انجام بدم شمیرا که در نبودت موفق م ییتونم همه کارها یبا بودن تو هم م ـ

 : اوشیس

 ؟یگ یم یچ!... یهست یدارم و تو بهتر از هر کس اجیراهنما احت هیمن به  ـ

 :بهروز

خودم ... افتم یخودم عقب م یبه تهران و مشهد برم اون وقت از زندگ يمن اگه بخوام با هر خانواده گمشده ا ـ

! به خودتون ربط دارهاش  هیبق... کردم  ییمن راهنما! یدون یو خوب م نیگردم ا یدارم دنبال پدر مادرم م

 امکیشدن س دایبدون پ نیپول زم ونیلیم صدیس... نشه؟ دایاگه او پ ينکنه راحتر ای؟ ! کنهینم یمن فرق يبرا

 مگه نه؟! شه؟یسهمت م

 :گفت یعصبان يبا صدا اوشیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٧٣ 

 !مزخرف نگو ـ

 :بهروز

همه گفت  نیا ترایم. يهمه از مادرت حرف زد نیا! یچرا هنوز دس نگه داشت ؟یپس چرا همان شب نرفت ـ

 شد؟  یپس چ!... ذاره یسرش م يرو رو رانیره مشهد و تهران و تمام ا یمادرت م

 : اوشیس

او اصال  دیشا. یشناس یم ییجاها هیو از  امکیکنم تو س یعکس برات اشنا نبود من فکر م یگ یتو دروغ م ـ

 ! یبکن يپول از بابام اخاذ یکل گهیبا چهار تا نشونه د یخواه یبه خارج رفته و م ایمرده 

 : بهروز

حق  یدرصد هم به من اعتماد نکن کیاگه  یمگه نگفت. ادیب رتیگ یاطالعات کتب یتونست دیبرو تهران شا ـ

تو  یستیدرست باشن پس با امکیدرصد از حرفهام راجع به س کیخوب اگر . یبکن یات است از من بازجوئ

 .یتهران بش یراه

 :مخ گذاشت و گفت يبا انگشت رو اوشیس

در نبود من  یخواه یم يریمخ هستم من برم تو راحت ثروت پدرم و تو دستت بگ یاندازه ب نیتا ا يفکر کرد ـ

نذاشتم نقشه تو اجرا  نکهیبعد از ا یرم ول یم! رمیمن که نگفتم نم. نرفتم ینیب یاگه م. یبش زیصاحب همه چ

 ينود درصد برا يشهر باال نیا يتو تو نفعال با بود یول مریدرصد هم درست باشن من م هیاگه حرفهات ! بشه

 .رمینم لیدل نیبه ا! يخانواده من خطر دار

 :و گفت دیخند بهروز

 زیروزه صاحب همه چ هینداره اگه من بخوام  یفرق یو نباش یتو باش... پسنده یمثقال نم هیپدرت تو رو  ـ

 . شمیم

 : مخ گذاشت و گفت يدوباره انگشت رو اوشیس

 .هاست یسادگ نیبه هم يفکر کرد ـ

 :نگاه کرد و گفت زیم يبه البوم رو بهروز

بهروز گدا . خواد منو صاحب ثروتش بکنه یبدون تست م خوادیبابات از من تست نم. امکمیبابات من س شیپ ـ

به تو ثابت  ستمیمن که مجبور ن دید یخواه! ؟یبکن یتونیتو چکار م!... شهیپولدار و خانه داره م امکیاز فردا س

 نیبا من ا دهیسپ یحت یوقت!... و بکُشن رتبراد انیبه پسرعموهات بگو ب ترایبه قول م ياگه دوس دار. بکنم
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همه  نیمن بعد از ا یکن یفکر م... داره؟ یمن چه ارزش يکردن برا یزندگ یکن یفکر م گهید... رفتار رو کرد

کنم و بعد  یتموم و تموم م مهین يخودم کارها یراحت يبرا نه فقط دارم.. و خودم تو دلتون بندازنم  امیتنفر ب

 !لحاظ نگران نباش نیاز ا! رسهیم ترایهم به تو م نیزم. کشُم یخودم و م

 : اوشیس

 . یالشه من رد بش ياگه از رو... نگو که دلم سوخت و باورت کردم ـ

 : بهروز

 ایاگه تو و پسرعموهات و . ندارم يکار چیباهتون ه دیو شک ندارم شماها خانواده من هست دونمیمن چون م ـ

من جدا از مردن . دیشکم برادرت و پاره بکن دیچاقو ور دار نیتونیم ن؟یدوست دار کتیکوچ یمخصوصا اون دائ

. مادرتون يبرا یحت ستمیقائل ن شارز گرید چکسیه يبرا ستمیارزش قائل ن یزندگ يندارم اصال برا یترس

خورده رحم داشته  هیذره ذره جون داد  ابونهایداد که اون برادر بدبختون که مثل من تو خن ادیچون او بهتون 

ش را عمدا  فهیدنبال پسرش برود چون مادرت بخاطر پسرش وظ ادیب نکهیا يان پدرت بجا يبرا یحت. دیباش

 دهیسپ يبرا یحت يپر يبرا یحت. تونه باشه رفت یدخترش م يجا که يگریدنبال زن د. گذاشت یپا م ریز

 . کشمیخجالت م دیاز شماها که اسم تون رو انسان گذاشت نمیباشم و شماها را بب ایمن تو دن یوقت. دمیتنها ام

 ...رفت رونیاز جاش بلند شد بدون غذا از خانه ب بهروز

کرده گذاشته بود و داغ  نییو اشاره دست، بهروز را که سر به پا ینگاه کرد و با لب خوان دهیبه سپ اوشیس

و دنبال بهروز برود و نگذارد او از خانه با  زدیبرخ شیخواست که از جا دهینشان داد و ودلواپسانه از سپ رفتیم

بهروز  نکهیقبل از ا. رفت رونیاز اتاق ب هروزکرد، پشت سر ب ییحرف شنوا دهیسپ. برود رونیحال و وضع ب نیا

 :او رفت و گفت شیاما باز کرد و پدروازه را تم دهیدر کوچه قفل دوچرخه را باز کند، سپ

دستت درد  یبهش نگفت د،یهمه زحمت کش نیات ا چارهیات ب یزن دائ. يبهروز تو بخاطر من غذات و نخورد ـ

 یروز خوش اونها رو خراب م ؟يدل همه اونها رو شکوند يدل شکسته بر ينجوریاگه ا یدونیم چیه... نکنه

از  یک یکن یاز اون، فکر م يجدا!. اون حال ات مردم دنیمثال منو بگو، چقدر دلم برات سوخت، با د ؟یکن

 گنیحتما م. شهیدونم اخر سر همه کوزه ها سر من شکسته م یم. تون خجالت بکشه یزن دائ شیپ شتریهمه ب

دست اقا دکتر و  یچه پرروئ گن با یحتما هم م. نهیبب يپر اریشد، دلش نخواست بهروز و  شیدختره حسود نیا

پشت سر من ... حرف و به من نگن نیاالن ا نیاگه هم بهرحال یدون یم. گرفت و سر زده داخل خانه ما شد

 . زننیحرف و م نیا
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 : نگاه کرد و گفت دهیبا چشمان قرمز به سپ بهروز

همه تون چطور به منِ گدا نگاه  دمید یم یوقت... از درد شکمم بشه شتریدرد دلم ب یوقت... به تو نداشت یربط ـ

! گن بخور یهمه م. لقمه بر داره که من، خودم و ادم حساب بکنم هیحاضر نشد با من  یچکیه... دیکن یم

تونم  یغذا رو نم هیانگار خودم ... همه ترحم نیا... کننیهمه تماشا م... انگار سگ ولگردم!... غذات و بخور

 . بخورم

  :با لحن مهربانه گفت دهیسپ

قهر کردن که  يجور نی؟ ا!بر گرد يخوایذره خاطر منو هنوز م هیاگه  نیبا وجود ا... قربونت برم. دونم یم ـ

و من باهت  گرونیاگه د! شهیانگار قلب ادم کنده م يجور نیدلشون از سنگه؟ ا گرونید یکن یفکر م... شهینم

 !؟یکن یفکر م يطور نیتو ا میدونست یخوب از کجا م میغذا نخورد

 :بهروز

 .اونشب بابات غذا نخورد من هم نخوردم... یدونست یاونها ندونن تو که م ـ

 :دهیسپ

 ... آ یگ یراس م... بهروز به خدا من خنگم ـ

 : گفت زیجان بدهد در جواب طعنه ام دهیسپ يکه شد برا يدر ان لحظه دوست داشت بخاطر ناز بهروز

ات در مورد من  يتو هم مرتب را یول! یمهربون یلیدونم خ یم... و ندارم چکسیه گهید ایدن نیا يمن تو ـ

 !... سنگدلن یلیکنم چون خ یقهر م نیهم يمن هم برا!... نداره یشگیصحت هم... شهیعوض م

 : دهیسپ

که دلم از  ياومد ؟ياومد نجایهمه اش دروغ بود؟ چرا ا. یپر بزن يمن دوست دار دنید يبرا یتو گفت ـ

 پاره بشه؟ يحسود

 :بهروز

... مثل دو تا برادر و خواهر! میما از بعد وصله تن هم. شهیخواهرم حساب م یگفتم به نوع. مهیدختر دائ يپر ـ

 نمیب یکورم و نم يفکر کرد. مگه مرض دارم یشیکارم تو ناراحت م نیاگه بدونم با ا! بد کردن نداره يفکرها

به طرفت پرت  گهیسنگ د کی امیب بخوامم کم اند که من ه نهایهمه ا. کنن یم تیچقدر تو رو اذ گرانید

 .بکنم

 :جواب داد یبا خوشحال دهیسپ
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تمام  میکردم با ابراه یم هیبهت دروغ گفتم ان موقع که داشتم گر شبیمن د قتشیحق. ادیدونم دلت نم یم ـ

 . کرده بودم

 : بهروز

و تلف  یوفتیب یلجن نیزم يرو يحاضر شد! بترکم؟ شتریتا ب یگ یو به من م نیا يحدس زده بودم االن دار ـ

 ! نکنم تیمن بو. یمن به اسمون پر نکش يدستها ياز تو یول یبش

 : دهیسپ

 یادب یتو و به خاطر تو در مقابل حرفها و ب دیخوب برخورد نکردم در اصل به ام یعنیمن با تو صادق نبودم  ـ

تو کم اورده بودم به خودم  شیپ. وفتمیبتو  ریزنگ و من زدم چون نخواستم گ نیبا وجود ا. ومدمیهاش کوتاه ن

موقع که بهش زنگ زده بودم ازش  مونه. به او بدم گهیشانس د هیخواستم ! اونها شک کردم يبه حرفها

مردم و تو خونه اون کار  ونهیم ابونیبا من تو خ یادم گنده وقت هیاوردم  یخودم نم يو به رو نیمتنفر بودم ا

 ...تونستم دوستش بدارم یچطور م. منو کتک زده بود. زشت و با من کرده بود

بشه و  دییاونها تا عاتیهمه حرفها و شا ومدیو دلت م يبد تیرضا یتونست یم يخودت چه طور گهیطرف د از

خوابه  یم ابونیکه تو خ یدائپسر گ هیرفت با  ینم دهیگفتن وگرنه سپ یم. زن خالف کار است هی دهیبگن سپ

در حق من  عاتیحرفها و شا شهیمپس معلوم ! نهیگمراه شده ا يگفتن اخر و عاقبت دخترها یم. ازدواج بکنه

منو  یزوال در رفتگ یچاره گ یب يبا تو ازدواج کردن معنا دندید یم چارهیانوقت منو درمانده و ب! درست بودن

 یتونستم سر قبر مادرم برم چطور م یکردم چطور م یتو رو قبول م شنهادیاگه من پ ؟یفهم یرو م نهایا! داشت

 میو نامزدم ابراه هیپسر همسا یگفتند پس حرف مرتض یم یاونها همگ. بکنم هنگا نیتونستم به چهره پدر و ام

 !اونها بود يحرفها دییازدواج با تو مهر تا! درست زده شد

 :بهروز

! يشد یو مفتخر م ؟يکرد یقبول م یعنیدادم  یدر خواست ازدواج م بودم و بهت یم اوشیس ياگه من جا ـ

خودت فکرش را بکن چون من دوچرخه خراب دارم نه تو و ... کردند؟ یمردم در مورد تو خوش فکر م یگ یو م

 زیچ هیباشه انوقت  ارمیاختدر  اوشیس نیاگه ماش یدخترها حاضرن با من همقدم بشن ول هیو نه بق ينه پر

 نه؟! ست؟ا گهید

 :دهیسپ
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مگه برادرت . کنمیو برادر خودم حساب م اوشینشستم بگم من س اوشیس نیماش يتو ياگه ناراحت شد ـ

 .او شدم نیحساب سوار ماش نیمن فقط با ا ست؟ین

 : بهروز

مخصوصا پدرت ! یرفتیم یخواست یبرعکس با افتخار هر جا م! اد ینم نییشاَن تو پا! نه چون او اقا دکترن ـ

 االن هم حتما پدرت خبر داره؟ مگه نه؟! داد یبهت اجازه م

 : در ادامه با مکث گفت بهروز

. يو افتاد يخورد زیتو خودت عمدا از دست من ل یمن تو رو گرفته بودم ول يافتاد یتو م یوقت! باشه ادتی ـ

 دهیخودت ند ستهیو شا قیو ال من! یو با من ازدواج نکن يریبم يشوهر یبه قولت پدرت ب يداد حیترج

 !... يبود

 یبشم االن نردبان تو دستم م زیپدرم صاحب همه چ شیاالن برم پ نیتونم هم یم... شد يجور نیکه ا حاال

برم که  شیپ دیطور با نیحل کنم ا گرانیاگه بخوام با منطق خودت عمل کنم و مشکل را از چشم د یعنیافته 

 یم... نداره یارزش چیکه ه یتهس يدختر کی اوشیتو رو فراموش بکنم چون تو در چشمان پدرم و مادرم و س

 رو که تو لجن افتاده بود عروس خودشون قبول کردند؟ يبپرسن دختر لهایگن چرا فام

 :قاطعانه دل شکسته گفت دهیسپ

 ...هستم یدختر لجن هیمن ... و باال از نردبانت بر! برو نجایسوار دوچرخه ات شو زود از ا ـ

 :سوار بر دوچرخه شد و دور زد و گفت بهروز

و  یرفت یکه تو دنبال چه منطق... يدادم که خوب گوش بد رونیخودت بود از زبونم ب يهمه حرفها نهایا ـ

 !...يچگونه قتل منو صادر کرد

 ستیکه ل غامیپ کیکاغذ  يو رو ستادیدروازه اپارتمان ا يروبرو دیچیحرکت کرد و تو کوچه مهانسرا پ بهروز

 . صمد نوشت و بعد به حرکتش ادامه داد يترانه بود برا

 

***** 

 

 :دیشد و پرس منیداخل اتاق نش یرفتند، زن دائ رونیاز خانه ب دهیبهروز و سپ نکهیاز ا بعد

 شده؟ کجا رفتند؟ یبود؟ چ یدختر خانم ک نیا ـ
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 : از جاش بلند شد و گفت اوشیس

 میخور یو م هاشیگول باز میساده هست یلیکنه ما خ یکارها رو با من م نیبهروزه عمدا ا نیجان ا یزن دائ ـ

 . میکنیو خودمون و ناراحت م

 :نگاه کرد و در ادامه گفت ينشست و به پر یصندل يهم رو اوشینشست و س یصندل يرو یدائ زن

 یکیتونم به  یبپرسه؟ من که نم دیبا یرو بپرسم پس ک زهایچ نیاگه من حق ندارم ا يتو خودت شاهد بود ـ

ها خبر دارند عموها  یدائ یمامان خبر نداره ول. قاتل برادرم باشه به او دست بدهم و او رو ببوسم یحت تونهیکه م

 !ت و ثابت کنخود نیبش ایب یهست ماگه برادر یمرد حساب کنه؟ینم دیینفر او را تا هیچرا  دندید

 : یدائ زن

 یحساس برخورد م نقدریچرا او با تو ا دونمینم دمیشن یمن از لحن صداش متوجه شدم تو اشپزخانه واضح م ـ

 کنه؟

 : اوشیس

 يو کالهبردار يباشه وگرنه به جرم دزد امکیکه س ارهیفقط شانس ب رهیبگ يزهایچ هیبتونه از پدرم  دیشا ـ

 .سال تو زندان بندازم اب خنک نوش جان بکنه نیتونم او رو چند یم

 : یدائ زن

حالت تو رو  نیاز هر کس ا شتریفکر کنم او ب. يدیم رونیب یمنف ياز خودت انرژ يجورها هیاقا دکتر تو  ـ

 . نهیبیم

 : اوشیس

 يجور هی ادیکنم دلم به حالش به رحم ب یم يهمه مشکوم هر کار نیدونم چرا به او ا یمن خودم نم ـ

اساس باشه من از کجا بدونم؟  یاگه هم ب. ترسمیمن ازش م... من مظنونه يندارم او برا يانگار چاره ا... شهیمن

 يمن رو یول... بکنم دایپ نیقیمن اگه ! اقا بهروز فرشته هست؟ نیاد بگه که ا یکه اونو خوب بشناسه م یکی

 . او شک دارم

 یمن باهش بد رفتار م. با نفرت با من حرف بزنه نقدریهست چطور ممکن است ا امکیجان او اگه س یدائ زن

 یخاطر م نیفقط به ا... پس مشخصه من مزاحم کارهاش هستم... او چرا؟ یکنم چون بهش اعتماد ندارم ول

 ! ادیتونه از من بدش ب

 :گفت یدائ زن
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 .شناسه یاز هر کس م او بهروز و بهتر یمون حرف بزن ییپسره سر ساختمان روبرو نیبا ا... تو بهتره اوشیس ـ

 : اوشیس

 .نیرا بهش نشون داد يرا تماشا کرد شما چه عکسها ییجان چه عکسها یزن دائ! چشم ـ

 : یدائ زن

 يچهره ا دیباشه احتماال شا امکیعکسها اگه س دنیگفت با د یم. ما سالخورده ها را تماشا کرد يعکسها ـ

 .به خاطرش اومد یکی

 : اوشیس

 رو شناخت؟ یچه شد کس جهینت ـ

 : یدائ زن

 .نگفت يزیبه من چ ـ

 : اوشیس

 د؟یباهم حرف هم زد ـ

 : یدائ زن

. من از بابات بد حرف زدم. بود که من بهش گفتم ياش بخاطر حرفها یکرد فکر کنم ناراحت ادیاره سئوال ز ـ

 .گرفتم ادیز رادیا

 : اوشیس

 . یجان تو دروغ نگفت یزن دائ ـ

 : یدائ زن

 .کردم فیو براش تعر قتیدونستم حق یمن هم هر چه م. و خواست قتیاز من حق ـ

 : اوشیس

 باشه؟  امکیامکانش هست که او س. یکن یجان خودت چه فکر م یزن دائ ـ

 : یدائ زن

 شیدونه تا تو ازش آزما یتازه م... هیپسر زرنگ. شهیجرم محسوب م نکاریدروغ بگه ا تونهیعمر نم کی ـ

 نیقدر اواز و ترانه ها غمگ نیکه ا یو کلک باشه ادم يمن فکر نکنم او دنبال دزد! يذار یراحتش نم... يرینگ

 ادیز یبه من گفت سخت. رفتیم يخودیب يهست وگرنه دنبال ترانه ها تیدر خونش انسان یعنیو از بر حفظه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 دیکنه تا ع یم ادیاضافه وزن پ ویکل ستیاش درست بشه ب هیمانده است اگر چند ماه تغذ ادیافتاب ز ریو ز دیکش

 . شهیم گهیادم د هیسال بعد 

 :نگاه کرد و گفت يبه پر يو لحظه ا دیخند اوشیس

 .ذاشتیانتظار م ستیجون انگار داشت خودش و از االن تو ل یزن دائ. بمونه نجایا دیخواد تا ع یم ـ

 : يپر

 چیاعتراف بکنم و بگم باهش ه تونمیمن م. نبود یمعمول ریاو رفتارش غ. روز اول من ترس داشتم قتشیحق ـ

چون ... همه اعتماد به نفس داره نیا. داره گرونیبر خالف د يا گهید تیفیک کیجدا بهروز . خوب رفتار نکردم

حق هم داره اگه درست مثل ما  میکن یاو م يظاهر افهیشناسه ما نگاه به ق یم یخودش و بهتر از هر کس

 .امد رونیزد و جوجه خوش رنگ ب رونیاز تخم مرغ ب یوقت هی يدید. شهیعوض م یبکنه و بپوشه به کل یزندگ

 : گفت اوشیزنگ خانه زده شد و س يصدا

 .میبر یستیجان ما با یزن دائ ـ

 :به غذا تماشا کرد و گفت یدائ زن

 ومد؟یشد غذا رو نخورد خوشش ن یچ ـ

 : اوشیس

. دونمینم ادیم رشیکارها چه گ نیبکنه با ا عیهمه تون ضا شیخواد منو پ یبگم مرتب م یجان چ یزن دائ ـ

 .هستم يادم بد هینشون بده من  شهیموفق هم م رهیگ یحالم م نکهیاز ا ياونو خبر ندارم فکر کنم جدا

هم به  دهیدست داد و سپ يو پر یبر خاست با زن دائ شیبالفاصله از جا اوشیس. داخل اتاق سالن شد دهیسپ

 ...کرد ینوبت از مادر و دختر خداحافظ

تا  ادیدرد استخوان را فراموش کرد و با حرص و نفرت، تا حد ممکن هر چه زور در توان داشت با سرعت ز بهروز

 شیداخل دفتر شد و خود را پ. کرد دایرا پ لیزود دفتر وک یلیگشت و خ لیدنبال ادرس وک. مرکز شهر پا زد

را  ییدعوت کرد و به بهروز تمام کارها اقشرا به اتشاد و خندان به سراغ او امد و او  لیوک. کرد یمعرف یمنش

حق  لشیبهروز به وک. داد حیرا توض ردیانجام بگ ستیبا یکه م ییتمام کارها نیکه انجام داده بود و همچن

با  یبود منش مارستانیاقدام، رفتن به ب نیاول. و موکل گذاشته شد لیوک نیوکالت داد و قول و قرارها ب

 تیهو صیتشخ يبرا شات،یازما گریدادن خون و د يصبح روز بعد، برا. رفتر تماس گشه یدوم مارستانیب

در  یمشکل "... در جواب او گفت لیدرخواست کرد و وک لشیرا از وک يگرید يبهروز دو آرزو. وقت گرفته شد
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که  یمن هم تا مدام. دیبدان یبهمن رستم شاتیآزما جهینخواهد امد و شما خود را بعد از نت شینام پ رییتغ

 !دم یکارهام و محرمانه انجام م نایقینکنه و بدون اجازه شما،  دایضرورت پ

دفترش بود انرا به بهروز داد و از  یکیرا که در نزد یبه کارها به زندان رفت و ادرس قصاب یدگیرس يبرا لیوک

 . بکند یمعرف شیاو خواست که خود را حتما به عمو

خود  نکهیجوب گذاشت و قبل از ا يدوچرخه را تو. پدر رفت یکرد و به مغازه قصاب یافظخدا ح لیاز وک بهروز

 : امد و با خنده به او دست داد و گفت رونیبشود، عمو از داخل مغازه به طرف او ب یداخل قصاب

 ؟ياز ما کرد يادیعمو چه عجب  ـ

 : دیبا تعجب پرس بهروز

 خاطرتون اومد؟ ـ

 : عمو

 !مشخصه يات از صد متر افهیق! اره ـ

 : بهروز

 امکم؟یمن س نیگ یشما م ـ

 : عمو

 ؟یگ یو م امکیس ـ

 : بهروز

 اومد؟  ادتونیاره  ـ

 : عمو

 یو فقط و فقط مش صنم م امکیبچه بود س هی. ستیو تو خاطرم ن امکیس يها یکیمن اصال کوچ! نه عمو ـ

فکر کنم بهت . قرار بود بابات در حضور تو با ما حرف بزنه. ستیبگن سند ن یهر چ گرونید! بده صیتونه تشخ

 چرا؟ یرفت یگذاشت! یدونستیگفته بود، م

 :مالحظه گفت یو ب تیبا قاطع بهروز

 هی د؟یکن یباهش برخورد م یمیصم ریغ نطوریا شهیو بگه و بپرسه برادر زاده تون هست هم ادیب یکیاگه  ـ

شما  دونمینم دیکن یفکر م! که امده بود بر گرده؟ یو از راه رهیدمش و رو کولش بگ ومدهین دیکن یم يکار

 !د؟یکرد یآنروز با من عمدا دشمن یهمگ
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 : عمو

 ! شه؟یمگه م... ه؟یشیچه فرما نیاقا بهروز ا ـ

 : بهروز

 !ستادهیایسه ساله ن امکیروبروتون س... دیخودتون با من عمدا بد رفتار کرد! دینترس ستین نجایبابام ا! چرا شد ـ

 : عمو

 !یشکن یقلب منو م يدار... جدا زشته! یزن یم هیحرفها چ نیعمو ا ـ

 :بهروز

 یام گرفت، نم هیگر یگندگ نیمنه مرد به ا...  دیبا من رفتار کرد يطور د؟یفراموش کرد يزود نیبه ا ـ

خواستم تصادف بکنم و  یچشمانم و پاك نکردم چون م يعمدا اشکها. نمیتونستم به خاطر اشکهام، جلوم و بب

نرفتم، کشته  نیماش ریگوشه افتادم ز هیگرفت  ریمنو ز نیماش. چشم بسته از چهار راه رد شدم یحت! رمیبم

 !... دیمن یشما قاتل رسم. نشدم

 : عمو

رو  یژاپن ای ییاروپا ای یافغان هیخودت ! کلمه حرف بد بهت نزدم کیمن ... ن؟یعموجان چرا از من ناراحت ـ

 نیا یهم باش یتو هم بر فرض اگه افغان یگ یدرست م... شهیمگه م... بگه برادرزاده اتم ادیفرض کن ب

 شیپ گهیکشور د هیاز  بهیغر هی رو،ناممکن  زیچ هیچون  میمتاسفانه ما شوکه شد. محترما نبود چیرفتارمون ه

 !... م؟ینشون داد تیاز حد بهت حساس شیکم ب هیما  يحق دار... ما ادعا کرد

 : بهروز

 !نیبرخورد کرد نطوریفکر نکنن عمدا با من ا. دمیم حیبابا رفتم بهش توض دنیچشم، دفعه بعد که به د ـ

 : عمو

 ،يعکسها رو تماشا کرد... گفت اوشیس! شهیحالش گرفته م... دلش تنگه يواریبدبخت تو چار د! نکن فیتعر ـ

 ؟یانگار خودت و شناخت

 : بهروز

اجبار منو تحمل  يلحن حرف بزنم و نه شما اگاهانه و از رو نیتونستم با شما با ا یشناختم نه من م یاگه نم ـ

و از االن بگم، . رمیمن اومدم حقم و از همه تون بگ... شما اومدم؟ شیپ یچ يبرا نیبدون نیخوا یم. دیکرد یم

 چیمن با شماها ه رمیحقم مو از همه تون بگ دمفقط اوم. و نه برادر و نه پدر یخوام و نه دائ یم ینه عموئ
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از من  یچه استقبال دمیخودم د. من در جهنم بزرگ شدم دیدست گذاشت يهمه تون دست رو. ندارم ینسبت

 !...دیکرد

 : عمو

 نیبهتر یکینزد نیجلوتر،هم نیا میبر ؟يحتما غذا نخورد!... ؟يحرف و درد و دل دار ایدن هی نمیب یعمو م ـ

 !دم یمن گوش م! کن فیدلت و برام تعر يهمه حرفها. کنن یابگوشت کشور رو درست م

 : بهروز

... مغازه مال منه نیا. دیخودتون باش يبهتر هست از امروز در فکر فردا. خورم یگرما ابگوشت نم نیا يتو ـ

اگر ازش . دارم یمن احتماال فردا باهش مالقات. ارهسپ یدست من م ينامردم گفته بود همه ثروتش و تو يبابا

دو تا مغازه  نیا دیشا! همه شما باشه يهامن زیخوام همه چ یم... مونه یمثل گذشته نم زیچ چیوکالت گرفتم ه

 دهینقشه اش و کش اوشیرو که س يهمون کار دیشا ایو . کردم تیفعال یساختمان يها رو فروختم تو کارها

درامد برام مهم ... باز کردم يگتاتاریو یچیساندو هیرو  نجایا دیشا. مخالفم واناتیمن کال با کشتن ح... بود

 ! کمتر زده بشه وانیسر چهار تا ح مخوام با کار یم...  ستین

 :گفت دیبا رنگ سف عمو

 یجنگ اماده م يانگار خودت و برا! همه پر کرده؟ من عموت هستم نیتو رو ا یچه خبره، ک ه،یعمو چ ـ

و دوست  امکیچون ما س! خوام یازت معذرت م. میگرفت یگم اشتباه یمن دارم م! هیچه رفتار نیا... ؟یکن

! ادیمتقلب خوشش ن هیاز  کسهر  هیعیطب. میجواب بذار یب رهیو بگ امکیس يکه بخواد جا یکی میتونینم میدار

 !...ما بذار يتو خودت و جا

 :بهروز

 یمجبورا م. دمیدیخودم نم يبرا يچاره ا... بودم  یم گاتونیاالن هم اگه در جا... دیهمه تون قتل کرد ـ

 ! ستمیلرز خربزه خورده شده با يپا ستیبا

 : عمو

. يافتاب ماند ریز ادیز. داد حیبابات برامون توض! یهست یگن تو بچه افغان یم یبپرس یدروغ چرا از هر ک ـ

 .شد گهیجور د هیچهره ات  حتما يدیکش ادیز یسخت یگ یخودت هم م

 : بهروز
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فکرش ... د؟یبکن ریباشم؟ حق تونه منو تحق یو اگه من هم افغان ستین ادتونیاصال  امکیس دیخودتون گفت ـ

مهاجر  يها یافغان نیا دیدون یپس همه تون خوب م!... مثل من بد باشه طشیشرا دیبا یافغان هی... دیرو بکن

درست هست؟  ایا!... و بختشان کمه نشانسشا نهایحاال ا... کنن  یم یکشور زندگ نیبد در ا طیتحت چه شرا

 راهیو بد و ب دیگونه ظلم بکن نیمردمان مهاجر که دست شان از همه جا قطع شده، ا نیبه ا دیایشماها جداگانه ب

 د؟یبگ

 : عمو

اگه ! شم یگوشت بخره من خوشحال م ادیهر کس ب. از هر نوعش هستم ،یرانیو ا ینه بابا من چاکر افغان ـ

اگه من گفتم ... خره یاد از من گوشت م یچون م. شم یاز همه خوشحال م شتریپول باشه من ب یدست افغان

 . میگفت گهینظر د هیاز . باشه امکیس تونهینم یپسر افغان کی

 :اورد و گفت رونیدو چرخه اش را از جوب ب بهروز

وگرنه . دیو منو از سر راهتون بردار دیدست بذاره، چاقو بر دار يبا شما دست تو دفعه نیا ادیب دیبگ اوشیبه س ـ

 .کنم یحساب م هیمن با همه تون تسو

 : عمو

دسته خودش  تونهینم چوقتیمن عموت هستم چاقو ه... چه طرز حرف زدنه  نیجان ا امکیس... اقا بهروز ـ

 !ببره

 : بهروز

طرفه ممکن  هیجنگ اومدم جنگ هم  يمن برا دیخودتون گفت شیپ قهیدق هیاگه دسته شکسته باشه چرا؟  ـ

 ! ستین

 : سوار بر دوچرخه شد و عمو گفت بهروز

 .لحظه واستا هی ـ

 : را با خود اورد و به طرف بهروز دراز کرد و گفت یمشمع رنگ کیاز داخل مغازه  عمو

 و از حسابم بر داشتم؟ ونیلیدوم نیرفتم بانک ا یو بهت بدم من هم صبح نیبابات گفت ا ـ

 : بهروز

 پول خودتونه؟ ـ

 : عمو
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 !ور دار! میمن و بابات ندار! داره؟ یچه فرق ـ

 : بهروز

 ه؟یپول مال ک نیا دمیدارم پرس یپول شما رو ور نم ـ

 : عمو

 !پول باباته ـ

 :مشمع را برداشت و گفت بهروز

 ...نیسیکاغذ بنو کی يزحمت رو یرو ب نایادرس خونه بابا ا ـ

 :گفت کیزنگ زد و بعد از سالم و عل اوشیبه بالفاصله به س عمو

 . پسره بهروز باهت حرف بزنم نیخوام در مورد ا یم اوشیس ـ

 : جواب داد یلیم یبا ب اوشیس

 ؟یزنگ بزن یغروب شهیوقت ندارم م ادیعموجان ز ـ

 : عمو

... هر چه دلش خواست به من گفت تیترب یب... کرده بود یچقدرقاط... پسره اومد با من دعوا کرد نینه عمو، ا ـ

 کردم؟ يدونم من باهش چه بد ینم

 :و گفت دیخند اوشیس

 !کن فیدم تعر یگوش م. وقت ندارم شتریب قهیشد؟ دو دق یحاال چ... عمو در اصل با من بود ـ

 :عمو

خواد  یم... ره بفروشهگفت مغازه ها رو دوست دا. چه حرفها نزد یطلبکار بود با من دعوا داشت اگه بدون یلیخ ـ

 نیشده ا وونهید... بکنه يگذار هیسرما يدونم تو ساختمان ساز ینم ایو فروش ساختمان  دیخر يکارها يتو

 وونهیمن االن با دو تا د. دم یهمه قسط م نیا هدارم در ما. ارمیمن از کجا نونم و در ب... ساله منه ستیشغل ب

 .بکنم کاریچ

 : اوشیس

 . کنه یم یداره پرروئ مینگفت يزیخواد چ یدلش کتک م ـ

 : عمو

 .ممکنه ریهمه جرات غ نیباشه وگرنه ا امکیمن فکر کنم س ـ
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 : اوشیس

 یم! پسره دنبال پوله نیهست ا گهید زیچ هیدردش  ادیاگه ب امکیس... یزن یحرف و م نینه عمو تو چرا ا ـ

همه  نیبابا با ا شهیهم باشه مگه م امکیاگه س... خواد بره خارج  یهم م دیشا... و فرار کنه  رهیخواد پول بگ

 . حق من هم هست نیتازه زم... مغازه رو بده او داد چرا دو ت نیزم میریحاال گ! و بهش بده؟ نیعجله بخواد زم

 : عمو

و  زیهمه چ ادیخواد ب یم نیا... تو در فکر اون سه طفلک معصوم باش، اونها برادر و خواهرتن... جان اوشیس ـ

معلومه ... ؟ینیسه برادر و خواهر و گشنه ات و بب یتون یاون وقت تو م... روزه صاحب بشه و بفروشه در بره هی

جلوش  یتون یجان، فقط تو م اوشیس... یکه نه اونها از خون خودت هستن تو داداش بزرگه اونها هست

سرشون زده  واناتیگفت دوست نداره ح. کار بکنم هگید يبه من گفت از فردا برم جا... کن يکار هی... یستیبا

 !... بشه

 : اوشیس

پسره با  نیا... باشه  گهید زیچ هیبه خاطر  تشیتونه عصبان یاحتماال م! تو هم عجله نکن! ذارم یعمو من نم ـ

من سوار  نیبعد تو ماش... دختره هست بهش جواب رد داده هی...  شهیحال و روزش مرتب عاشق دخترها م نیا

 میخاطر، زده به س نیبه ا دیگم شا یم... دونمینم... دختره پوز در کنه نیا شیدفعه پ هیخواد  یم دیشا... شده

 . فهممیمن هم نم... آدیجور در نم شیقبل يحرکاتش با رفتارها نیوگرنه ا!... اخر؟

 : عمو

 ؟یگ یم یچ میریزن براش بگ هی دمیاگه مشکلش زنه؟ فهم ـ

 :و گفت دیخند اوشیس

 نیکه ا یمطمئن اد؟یراس در ب زیهمه چ یالک یو بگو؟ نکنه الک قتیعمو تو به من حق... ؟یگینم يعمو جد ـ

 ...ست؟ین امکیس

 :عمو

... ده  یو به اون م زیگه هست و داره همه چ یاون م... و تو به بابات بگو نیا... نه عمو، من از کجا بدونم؟ ـ

 یاونو م یپول نده ونیلیاگه چند م... رهیتو دستش گ امکیس... گفت  دیشاکرد؟  دشیتهد دیدونم شا یمن نم

به ما ... بفروشه عیده که سر یرو بهش م نهایزم رهدا... خاطر چون پول نقد نداره نیبه ا دیبابات هم شا... میکش

 هی... همه اجبار نیهمه عجله و چرا ا نیدونم چرا ا یمن نم!... امکهیس نیا میگه قبول کن یم ریهم با زور شمش
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همه تالش  نیا یمگه خودت نگفت. دیازش ند یشباهت نیمامانت اصال کوچکتر... ست؟یخورده برات مشکوك ن

 ... کرد؟

 : اوشیس

قدرها هم راحت  نیا. ستادمیسر سخت ا نیدونم بخاطر هم یرو خوب م زهایچ نیعمو نگران نباش من هم ا ـ

 د؟یو د ژنیعمو، ب... تهران رفتم سر به هی دیشا. کنم یم يفکر هیمن  ستین

 : عمو

 .اد یم گهیساعت د هینبود،  نجایا ژنینه ب ـ

 :اوشیس

با من در ... کنه؟ یم کاریره، چ یکجا م نهیبب... و بپان نیچند روزه از دور با دوستهاش ا نیبگو ا ژنیبه ب ـ

... گرفته امکیس یساده مون چهار تا اطالعات از بچگ یاومده از زن دائ... پسره زرنگه نیعمو ا... تماس باشن

اومد و به زور تو مغز مامان  ادشیگه  یسازه و م یمداستان  هیاطالعات  نیآد با ا یامروز و فردا م نیحتما هم

من فقط موندم ... پس بده شیآزما ادیکه بره سر آخر مجبوره ب یهر چند هر راه!... چپونه یو م دیجد رهایتصو

 ...خواد دور بزنه یرو چطور م نکاریا

 : عمو

از همه کارهاش ... چند روزه بهش بچسبه نیا ؟يدختر آشنا سراغ ندار هی...  هیطور نیگم حاال که ا یمن م ـ

 .دستمون امد يزیچ هی دیشا... به ما خبر بده 

 : اوشیس

رو  یکی نیا. شد يگریرفت عاشق دختر د! هفت جدم بسمه يرو از دستش گرفتم برا يبار پر هیعمو من  ـ

ارزه ما رو هم حروم  یپسره خودش مفت نم نیا... شهیهم باشه قاتلم م امکیاگه س یحت... رمیهم از دستش بگ

ساعت بعد  ستیمشخص ن... داره یعمو قاط. خوام بخاطر عشق مشقش دخالت بکنم ینم... کنه یخودش م

 ... میهنوز وقت دار... میپس عجله نکن!... نزنه یدست به چه کار باور نکردن

 .زنمیمن زنگ م میزن یعمل خودم و اماده بکنم بعدا حرف م يبرا دیعمو من االن با خوب

 :عمو

نشونه  یکیرو سر  ریاگه هفت ت... تونه با زور اجبارت کنه یرو م يمرحله اخر... نقشه اش کامله دیشا اوشیس ـ

 ... ؟یچ یکن فیو ازت بخواد که کارها رو براش رد رهیبگ
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 :اوشیس

 ! بگو مواظبش باشن ژنیتو به ب... نترس من مواظب هستم ـ

 

***** 

 

از . امد رونیب دهیتراش لیو سب شیکوتاه و ر يشد و با مو يشگریداخل ارا ل،یو سب شیبلند و ر يبا مو بهروز

و بعد به حمام  دیکفش خر یو از کفاش دیو هوله خر راهنیو پ شرتیدست شلوار و ت کی. رفت کیانجا به بوت

رفت  یفروش یرفت و عکس گرفت و بعد به مغازه بستن یعکاس کیبعد از حمام در ابتدا به . شهر رفت یعموم

. خاتمه بدهد زیتواند به همه چ یدر فکر ان بود که چگونه م یسفارش داد و همزمان با خوردن بستن یو بستن

سفارش داد و  یسه بار بستن. بکند یزندگ لیفام کرد تا مستقل و دور از همه یم دایپ یراه کی ستیبا یم

 دیخر یحرف زد و ساعت شش کل یتلفن یساعت با شخص مینت رفت و ن هبه کاف دیخود را چ هینقشه اول یوقت

 ...کرد و به خانه صمد رفت

و بعد از شام د دید هیمادر صمد شام را ته. را گوش دادند يادیز یجشن عروس يدوست قبل از شام اهنگها دو

 :دوست به اتاق صمد رفتند و صمد گفت

 زیرو اول از هر چ دهیو سپ يو پر هیدوست دارم قض... يچه ها کرد یبکن فیبرام تعر یفکر کنم االن بتون ـ

 !کن فیو خوب تعر زیچطور شد برام همه چ يکه زده بود ییبا اون حرفها یعنیبدونم 

را و چهره ناز و  یکیو سرد  بایرا از راه دماغ دم و بازدم کرد و چهره ز يبا دهان بسته نفس صدا دار بهروز

 : تفکر گفت يرا تصور کرد و بعد از لحظه ا يگریمهربان د

با ! نامزد بود اوشیبا س دمیشن یمخصوصا وقت. باورش برام راحت بود. رفت رونیکامال از سرم تماما ب يجدا پر ـ

که بخواد به همسرش ستم بکنه انوقت من صد در  ستین يدونم مرد یمدارم  اوشیکه با س یوجود اختالفات

 یدو تا باهم خوب جور در م نیا قتشیحق. هستم یوصلت راض نیکنم با ا یم يبه پر يگرینگاه د کیصد 

کار  نیچطور ا گرانیمن باورش مشکله که د يبرا. ستین یهضم شدن لهایفام ونیمن ازدواج م يفقط برا! ان

 .کنن یرو م

 : صمد
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مقدس هست و هم چون با رسم و عادت خو  ادیو خانواده برات ز يخانواده ها بزرگ نشد ونیچون تو م ـ

برامون در نگاه  زیو همه چ میفکر نکرد چیمورد ه نیاما ما اصال به ا... باورت برات مشکله يحق دار... ینگرفت

که به قولت بهتره  میریبگ رادیا ادیز میتون یحتما م میبر نکاریا رادیدنبال ا یوقت.... رسه  یبه نظر م یعیاول طب

 ...رهیصورت نگ نکاریا

 :بهروز

 رهیانجام بگ دیبا نکارینکردم که بگم ا دایپ یمنطق لیدل هی یول رهیانجام بگ دینبا نکاریدارم که ا ادیز لیمن دل ـ

و به چشم  کینزد يلهایمن دوست دارم فام. گم خالف اخالق هست یمن م! ستین یمشکل رهیاگه بگ ای

 . همه اونها راحت باشم شیتا پ نمیخواهر بب

 :صمد

 ینگفت دهیدر مورد سپ! شهیعقب افتاده م يفرهنگها نیگزیفرهنگ خوب جا شهیدرست م زیهمه چ يروز هی ـ

 ؟يهم تموم کرد دهیبا سپ

 : بهروز

... ادیهمه خوشم م نیگفتم که ازش ا یرو فقط به خاطر خودش دادم وگرنه هرگز بهش نم شنهادیمن پ ـ

تونه بخاطر نظر  یپدر و مادر باشه، او نم یمثل من ب یکیگه  یم دهیسپ... او رو تحمل بکنم ینتونستم ناراحت

در چشم همگان او دختر بد  که شهیازدواج با من باعث م... گفت یمخصوصا وقت! مردم با من ازدواج بکنه

 گهیتونه د یگفت اگه با من ازدواج بکنه نم... گرانیشدن حرف دثابت  یعنیازدواج من  نکهیا ای... بوده یاخالق

 . ارزش هستم یب ششیحرفهاش گفت چقدر در پ نیبا ا... رهیاز شرم سرش و باال بگ

شنوه  یم یکیو از  نیا یادم وقت!... ارزه ینم چیپس سر ما به تن ما ه... که بودن با من نشونه لکه ننگشه یکی

کردم  یمن برعکس فکر م... شد کیتماما برام تار ایحالت، دن نیتو ا... ارزش قائلهکنه طرف براش  یکه فکر م

االن راستش از ... مردم بره و به من افتخار بکنه که شوهرش هستم ونیتونه م یبا من ازدواج بکنه م یکیاگه 

 یول... برم نجایتونستم بزنم و از ا یکاش م يا. بکنم یبا اونها آشت گهیفکر نکنم د... شدم ریس زیهمه چ

 ...تونمینم

 : صمد

مگه  میر یتاالر م... ه؟یبرنامه ات چ. خسته نکن شتریفکر خودت و ب... هیکاف یدر مورد عشق و عاشق نقدریهم ـ

 !نه؟ اونو بگو
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 : بهروز

 .دو تا مهمان برام اومد دیشا. خونه اجاره بکنم هیفردا دوست دارم اگه بشه ... میر یم ـ

 :صمد

 ... فکر کردم اون دوستت... د؟یکه از پرورشگاه باهم فرار کرد یدوستت؟ همون ـ

 : بهروز

 اره  ـ

 : صمد

 من فکر کردم دوستت معتاد بود و مرد؟ ـ

 : بهروز

 . بپرسن ادیدر موردش از من ز گرونیاون روز نخواستم در موردش حرف بزنم و هم نخواستم د! من و ببخش ـ

 :صمد

 اد؟یخواد ب یدوستت که م نیا ای... ییشده تو پسر اونها یفهمم چ ینم ـ

 : و گفت دیتفکر کردن خند يبه صمد نگاه کرد و بعد از لحظه ا بهروز

 . شد یم یکاشک. شهینم یول. اد بهمن و به انها قالب بکنم یبعدم نم ـ

 :صمد

 ... فهمم؟ ینم ـ

 : بهروز

 ... شهیراحت م المیاگه موفق بشم خ... نجام بدم دوست دارم ا ییکارها هیمن ... نگو يزیچ یبه کس ـ

 : صمد

چرا  ؟یتونه باشه؟ پس چرا تو دنبال پدر و مادرش گشت یاگه بگم او م! یمنو االن به شک انداخت نیبب ـ

 خودش دنبال کارها رو نگرفت؟ امکیس

 : فرو رفت و با غم گفت شهیمجددا تو اند بهروز

 ! معتاده... ضهیبهمن مر! تونه مثل من ول بگرده یهم باشه بدبخت نم امکیاگه او س ـ

 :گفت انیمکث در ادامه با حالت گر یو با کم دیبهروز لرز چانه

 ! روز بدون پسرش زنده بمونه هیتونه  ینم... ده یبچه اش م يو برا جونش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

دونم تو بهتر  یمن نم... بار تمام تالشش و کرد  نیچند... کنه؟ ینم ادیپس چرا ترك اعت یبپرس يخوا یم اگه

 ! شهیانگار نم... یدون یم

 : صمد

  ه؟یشهر چ نیمقصودت از امدن او به ا ـ

 : گاز گرفت و گفت شیلبها بهروز

 نیبا ا. میتون ینم یول... ششیو بفروشم برم پ نیگه زم یم... کنه یبهش گفتم قبول نم دمینقشه کش هیمن  ـ

... خوششون اومد نجایاونها از ا دیشا... ننیبب انیبار ب هی رمیخوام خونه بگ یم. میبکن یپول تو تهران راحت زندگ

 یم دایخانواده براش پ هیاگه شانس با ما باشه ... بکنم  یبه اونها معرف امکیس يخوام بهمن به جا یمن م

 هیحداقل هم دوستم  يجور نیا... اونها بمونم شیپ نجایا تونمیمن نم! و ترك بکنه ادیتونست اعت دیشا... شه

بهمن . میندار یاون فرق ایمن . کرده باشه دایو پ امکشیتونه س یشه و هم مادرم م یم دایخانواده براش پ

و  شهیم یخبر راض یهم مادرم ب يجور نیا... شمیمن هم پسر پدرم م... داره اجیه مادر احتیاز من به  شتریب

 ... پدرم دونسته به نفعش هست که سکوت بکنه

 :صمد

 اون دوستت اقا بهمن؟  ای یامکیتو اول خوب به من بگو تو س ـ

 :و گفت دیخند بهروز

. ییهمه سال جدا نیبعد از ا... سیاومدن ن رونیمهم از شکم ب! سیزور که ن... جوجه رو قبول نکردن من

م هنوز که هنوزه همه به اونها گفت نیمن ا... کردند که نکردند یبود که منو با اغوش باز استقبال م نیا ستهیشا

از بعد هر ... اومدم گهیکشور د هیاز  منگن  یم!... خوان قبول بکنن یگه هستم نم یکه پدرشون م يبا وجود

و  ضهیجوجه اردوك مر نیا. خواهم کرد یمن سع. است یمن زورک يبرا! شهینم ارنیب لیجور هم که بخوان دل

 .بدم لشونیرنگش بکنم و تحو... معتاده رو

 :صمد

 مثبت بشه؟ شاتیکه جواب آزما یتو مطمئن ـ

 :بهروز

. مونم ینم نجایلحظه ا هی... بشم طیاگه خ... و به اونها نشون دادم  زمیدندون ت... ترسم یچقدر م یاگه بدون ـ

 .ینیچون نخواستم منو تو اون حال بب... نکرده رفتم  یتو بدون اگه ازت خداحافظ
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 :صمد

 . ت باشهمثب شاتیدوست دارم جواب آزما ـ

 :بهروز

... تونم بفهمم من الل و کر یخودم نم یول... تونم بگم هستم یم نمیچ یو کنار هم م زیهمه چ یمن وقت ـ

و  امکیعکس س. دمیانگار مادرم خودم و د دمیمادره رو د یعکس جوون یوقت... ستمیکر و الل ن... پس چرا

اگه وکالت داد و ... شه یمشخص م رداف... گه هستم  یم ستادهیبابائه سخت ا... مادر بزرگ کمتر برام آشنا بود

 ... ستمیکنن که ن یدونن و وانمود م یپس اونها هم م یعنیاعتراض نکردند  هیبق

 ... خودت و از فردا صاحب مغازه بدون... شهیفردا مشخص م... ییا ینشده زنگ بزن بگو فردا نم ریتو تا د داداش

 :با خنده صمد

 شه؟یمگه م ـ

 :بهروز

 . شهیفردا معلوم م... نه  ای شهیم ـ

 :صمد

 !؟...زنم آ یزنگ م ـ

 : بهروز

از بعد هر جا من . کار با من. غصه نخور یائیسر کار ب یتونیاالن به اوستا زنگ بزن بگو از فردا نم نیهم ـ

اوستا  دن؟یزود باش تا مردم نخواب. بکنم کیتو رو شر افتمیاگه گنج  یمگه خودت نگفت! ییهستم تو هم اونجا

 !...رهیبگ گهیکارگر د هی

 : و گفت دیخند صمد

 ؟یگ یم يجد زنمیزنگ م ـ

 : بهروز

 .کنم یزندگ گهیجور د هیخوام  یو گرفتم از فردا م ممیمن تصم. اره داداش ـ

. عمل شده بود نیام. رفتند مارستانیو به ب دندیبعد از تلفن به مغازه سوپرمارکت رفتند چند تا کمپوت خر انها

در حضور  دهیسپ دینکش یطول. و پدرش نشستند دهیدر کنار او نشستند و بعد تو اتاق انتظار با سپ قهیپنج دق

. امده بود یخدا حافظ ينبود و فقط برا لیما اصلبهروز در . برود اطیپدرش از بهروز تقاضا کرد که با او به ح
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گذاشتند،  چیاز پ نکهیبر خاست و در کنار او قدم برداشت و هم شینکند از جا طیرا خ دهیناچارا مجبور بود سپ

 :دیپرس دهیسپ

 ؟يکرد کیشده ش یچ ـ

 : بهروز

 ! يطور نیهم چ،یه ـ

 : با نگاه به او گفت دهینشستند و سپ مکتین يرو اطیرفتند و در ح نییاز پله ها پا انها

امروز  یو بگ يریو انتقام بگ یخودت و به من نشون بده ياومد ؟يکرد کیهمه ش نیمن ا يفکر کردم برا ـ

 ... زدم ياحمقانه ا يچه حرفها

 : بهروز

 .بکنم یخوام خودم و معروف یادرس و داده، م نیکه ام يخوام برم به اون تاالر یم ـ

 :دهیسپ

 ؟يخودت و به من نشون بد يومدین یعنی ـ

 :بهروز

 هیمن . دونمیاز اون و م شتریب یلیخودم خ يرو که تو زد يهمه کس، تمام حرفها یو ب زیهمه چ یمن ب ـ

بهت  دیموقع رفتن شا. قول داده بودم نیمن به ام. ومدمیاالن به خاطر تو ن... زنمیدر م کباریدارم که  یاخالق

االن اون مسئله حل و . بودم اراحتاون موقع از دست تو ن. امیب ششیتونم پ ینم یگفته بودم که بهش بگ

 کنن؟یهنوز سرزنشت که نم نیام ایبابات  ؟یهست یتیتو خودت االن در چه وضع. ..هضم شد

 : دهیسپ

 .کنهینم دایاحساس بد به دلشون راه پ چیه نیام ایپدرم  دیهست شمیشما دو تا برادر پ ینه وقت ـ

 :با اشک در چشمان در ادامه گفت دهیسپ

... زن داداش یگ یم يهمانجور که تو به پر... باور کن ... مهربونه یلیراستش خ... هیاقا دکتر باطنش ادم خوب ـ

انگار جدا زن داداشش . کنه یچقدر به من احترام م نمیب یمن م... یگه ابج یم... گه زن داداش یاو به من نم

چشم  لهایهمه فام... و به تو نشون بده نیتونه ا یمفقط ن... حتما تو رو دوس داره... خودش ندونه  دیشا. هستم

 ...شما دو تا یول! ننیبیزنِ هرزه م هیمنو به چشم ... منو ندارن  دنید

 : بهروز
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حرف و بهت زد،  نیا یکی گرون،یاگه د... یحرفها رو بزن نیدر مورد خودت ا یحت يحق ندار. مینداشت دهیسپ ـ

 يفرق ندار هیبا بق یعنی رفتارت نیا! ؟یزن یحرفها رو م نیمگه خودت هم شعورت کم شده که ا!... شعور نداره

... کشه یکه خراب شد تا بخواد دوباره ساخته بشه طول م یپل نیا! عجول نباش!... يچون با اونها همصدا شد

تو هم مقصر ... یپل شکسته ات رد بش ياز رو ینخواه یوقت هیبود که  نیدادم بخاطر ا شنهادیبهت پ یمن وقت

ازت ! اندیسراغت م پ،یخوش ت يچه جوونها. دید یخودت خواه! کم صبر کن هی!... پله خراب شده... ؟ینباش

 . کنن یم يخواستگار

 :دهیسپ

 .شده دارم ریمزاحم از جون س هیاضافه بر اون، ! کهیکوچ طیشهر ما مح نجا،یا ـ

 :با خنده گفت بهروز

. کنه یات م یو احوال فعلکه عاشقت بشه، نگاه به حال  یکی دهیسپ!... دو تا مزاحم، منو هم فراموش نکن ـ

من به چهره ات نگاه ... نه... برام ارزش داشت؟ چیه یکن یفکر م... دمیشن ازیتا پ ریمن همه حرفها رو از س

با تو بودن شرط ... هام لذت ببرم هیاز ثان یتونستم حت یم یزندگ يبا تو، تو...  يکردم مثل اب برام زالل بود

 .بشم قیبا تو رف. است من دوست داشتم با تو همقدم و هم صبحت بشم

 :دهیسپ

 .غصه خورد... میکرد رتیغافلگ میهو اومد هیامروز . خواستم در مورد اقا دکتر باهات حرف بزنم یمن م ـ

 : و گفت دیخند بهروز

 .رفتم چون دوست داشتم عوضش قلبش پخته بشهناراحت زدم . رو تحمل نکردم یگشنگ يخودیب ـ

 : دهیسپ

 ؟يتو عمدا غذا رو نخورد ـ

 : بهروز

همونقدر که مادرها بچه ... یکس من هست نیزتریتو عز... شه؟یمگه م. غذا رو فقط به خاطر تو نتونستم بخورم ـ

بکنم و  ریدم شکمم و ستونستم خو یاون وقت چطور م... بچه ها مادرشون دوست دارند  ایهاشون دوست دارند 

 ! یتو تماشام بکن

 : دهیسپ

 .کنن یکنم اونها بدون من شروع م یدرست م نیبابام و ام يتو خونه غذا برا شهیمن هم ـ
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 :بهروز

بد ما به خاطر  ياز رفتارها یلیخ... میکن یم یتنبل گهیطرف بخوابه و از طرف د کیتونه از  یعقل ما م ـ

 ! شهیعادت م ،یهوش و تنبل

 :دهیسپ

 .هیتو غذا اوردم تو صبر کن برام کاف يمن برا یوقت ـ

 : بهروز

خسته باشم، بخاطر احترام هم باشه با تو  رونیو من بخاطر کار ب یو شاغل نباش یاگه تو زن خانه دار هم باش ـ

 . مینیچ یباهم سفره م! يتو هر کار شمیپا م

 : دهیسپ

 .خوش به حال خانمت ـ

 : بهروز

اگه ... دونم یرو م زهایاز چ یخودم بعض... بود اوشیاگه حرفهات راجع به س... گرفتم ازدواج نکنم میتصم ـ

جواب و از زبون  جهیخوام نت یزودتر م. دن یبه من م یچه جواب نمیخوام بب یدارم م جانیمن ه... میبر شهیم

 . صاحب تاالر بشنوم

 : دهیسپ

 ؟يخواب دار يجا ـ

 :بهروز

 ... باشم ایدن گهید يجا چیه خوامیتو هستم نم شیپ یوقت یدونیم. نهامیصمد ا شیاره پ ـ

 : دهیسپ

 نشسته ام؟ مکتین نیا يرو اطیح يبا تو تو نجایمن چرا االن با وجود پدرم، ا یدونیتو م ـ

 : بهروز

 !شه؟یکه به من مربوط م يزیچ هی ـ

 : دهیسپ

دوست دارم دعوا ... نیشما دو نفر باهم اختالف داشته باش نمیتونم بب یمن نم... نیزیعز یلیدو نفرتون برام خ ـ

اقا ... تو قدم اول و بر دار! خوام یم یاز تو م یول. و خواهش بکنم نیتونم ا یمن از اقا دکتر نم نیرو کنار بذار
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... کنه یره تصادف م یخسته م. گرفت یچهار روز مرخص. خواد امشب ساعت دو، بره تهران یم! دکتر، برادرته

 الیشفاف ثابت کن خ ایب ؟یامکیاگه خودت س. اونو نفرست خودیب یدون ینم يزیو چ ستین یاگه جدا سرنخ

 یاونها تو زندگ. شون بود یشون بخاطر برداشت اشتباه يبد... اونها باهات بد کردند ... همه رو راحت کن

 !و تو حل کن زیهمه چ ایب ؟يخوا یاگه خاطر منو م... نشن بهتره تیاذ نیاز ا شتریب... دنیکش ادیز یسخت

 : گفت ییحس انتقام جو ياز رو بهروز

 هی دمیفهم ستادم،یمن که جلوت ا! همه حق داشتند!... میک دونمیخانم من االن م دهیسپ. کنم ینم تینه، اذ ـ

 ادمیرات از خاط یبعض دونستم،یو نم لشیتا االن دل! بخونم یتونم ترانه ها رو با لهجه افغان یمن م. میافغان

 . آد یم ادمی. سن داشتم یمن چهار سال. دندمر یخانواده من همگ 69که رشت زلزله امد، سال  یموقع. اومد

 : لباس تنش را نشان داد و در ادامه گفت بهروز

گم کامال از چشمت  یو بهت م قتیحق نیا یبپوشم وقت کیگفتم لباس ش دمیرو خر نهایامروز ا قتشیحق ـ

 .وفتمین

 : دهیسپ

 ؟یستین یگ یم تیقاطع نیدفعه از کجا با ا هیشد؟  یچ! اوشیبرادر س ،یامکیس یامروز گفت شه؟یمگه م ـ

 : بهروز

من با . رفتار کرد يبا من چطور اوشیمدت س نیا یدون یتو که نم. گفتم ظیغ يرو از رو يظهر يحرفها ـ

 . اشتباه او، اشتباه عکس العمل نشون دادم

 : دهیسپ

 قتیبخاطر من حق خوام؟یازت چه م يدیگوش نم... آد یم شیبو یاز چند فرسخ. االنت اشتباهست يحرفها ـ

 نیعده به من تو ا هیمن هم مثل تو مادر ندارم توجه . بکنم دایارزش پ رمیاونها جون بگ شیبذار من پ! ... و بگو

! دو تا دوست! یدو تا حام. وامخ یاوش میخوام داداش س یمن تو رو م. ارزش داره یلیبرام خ یکس یب يروزها

 . مثل او رو بخاطرت از دست بدم یحام هیخوام  ینم... نهیبیمنو خواهر خودش م اوشیس

 : گفت انیبا حالت گر بهروز

 ! ادیخودش م يبزود. شده دایپ امکیبگو س! تهران بره سیبگو الزم ن ـ

 :دست بهروز را در دستش گرفت گفت يو شاد یبا خوشحال دهیسپ

 !یکن یم دایو پ لهاتیتو هم فام يبزود دوارمی؟ ام!آد؟ امکان نداره یم یک ؟یگ یراس م قتایحق ـ
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 :بهروز

شانس و عقل و ! جمع بشه نیزم يباران مجبوره بر رو! انسان به مانند باران و برتر از بارونه... الزم ندارم ـ

مثل رود  شهیشه اگه هم یوب مچه خ! میتا گند بزن میجمع نش يگود کیدر  شهیهوش با ما باشه که هم

 میدرصد اب ها شورند و از دو و ن مینود و هفت و ن ،یفعل يایدن نیمتاسفانه در ا!... میباش انیشفاف در جر

 یم یخود زندگ يکه انسان فقط برا نهیا قتیحق... ستیانسان ن اریدرصد در اخت میو ن کی نیریدرصد اب ش

 یوگرنه، امروز همه انسان ها در پرواز م... را نداره دهایبا يدو درصد وقت برا یخود حت يکنه و انسان برا

نکنم  ریگ يگود هی يهمون بهتر که تنها بمونم و تو! باران تکم و در پروازم مثلکه  نهیبرتر من ا تیمز... بودن

 .که گند بزنم

 : دهیسپ

 .من هم بهت بد کردم یگ یپس م ـ

 : بهروز

ام  یخارج یتو به من نگفت! یتو هم منو کشت... بهت گفته بودم! همه به من بد کردن يدتو هم به من بد کر ـ

 !که به جمع تون تعلق ندارم يو ثابت کرد نیبا رفتارت ا یول

 : دهیسپ

 !حرف نزن يجور نیکنم ا یخواهش م ـ

 : بهروز

 !ستیمن نوشته، الزم به گفتن ن یشونیپ يرو ـ

 : دهیسپ

... یباش یتونست یبودنت و نبودنت بود که از نظر اونها نم امکیاونها بخاطر س تیحساس! یکن یتو اشتباه م ـ

 !... امکان نداره يگفتند زرد یبهت م يبود یزرد رنگ هم م یژاپن... بود دیپسرشون سف یول یباش اهیس یوقت

 : و گفت دیخند بهروز

 ...انداخت چون بهروز بودم رونیب نابویمنو از خ ترایبودن و نکردم م امکیس يمن در ابتدا ادعا ـ

 : دهیسپ

در  اهیگفت رنگ س... امروز به ما گفت اصال با تو بخاطر رنگت مشکل نداره اوشیس. دونمیچراش و من نم ـ

گفت ... داره یاسیس يلهایدن دل یرنگ و پست تر نشون م نیتو جامعه ا نکهیا... رنگ برتر و سالمتره قتیحق
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دهن به دهن  میدون یرو نم زهایچ نیما هم که ا... شهیمنطقه اعمال م کیبرده ساختن  يبرا ينژاد ضیتبع

 . میکن یو زود باور م میشنو یم

 :بهروز

 شهیگم اگه م یکنم من م یم یخوش يبرات ارزو مینکن دایرو پ گهیهمد دنیفرصت د گهید دیشا... میبر ـ

هر کس که  ایو  يصبر کن هر وقت عاشق شد. ینثابت بک یبه کس ستیقرار ن. صبر کن یسال هیعجله نکن 

 .ریبگ میعاشقت شد بعد خودت سر فرصت تصم

 : دهیسپ

 . بدم لیخوام ادامه تحص یندارم اگه بشه م تینه ن ـ

 : بهروز

 .میباهم خونه ها رو عوض بکن میتون یبا پدرت حرف بزن، م یاگر دوست داشت. رمیمن فردا دنبال خونه م ـ

 : دهیسپ

 !يالزم ندار یبزرگ نیتو خونه به ا. مترِ 90 بایواحد ما تقر ـ

 : بهروز

 .نیبد نیپرسم اجاره خونه تا چقدر حاضر یاگه پدرت موافقت کرد؟ م. رمیگیمن هم سه اتاقه م ـ

 :دهیسپ

 !نگران ما نباش میکن یما خودمون درست م یزحمت بکش خوادیتو نم ـ

 :بهروز

 ...نهیبهتره بابات منو دوباره نب شمیمنتظر صمد م نجایمن ا ـ

 يکنجکاوِ صدا ،یقبل یبا آگاه ریمد. به دفترش رفت ریمد شیبهروز تنها پ. و بهروز باهم به تاالر رفتند صمد

برخاست و به بهروز  شیو بالفاصله از جا دیاو را پسند يصدا ریمد. خواند ریمد يبرا يبهروز ترانه ا. بهروز بود

 :گفت

 .دینیبش دیشما بفرمائ ـ

دفتر را در دست بهروز داد و  کیدر کمد را باز کرد و . زود مجددا بر گشت یلیرفت و خ رونیاز اتاق ب ریمد

 :گفت
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دو تا ترانه قشنگ و شاد از . شنیآد باهتون آشنا م یاالن گروه م. دوست دارم صدات و از تو سالن بشنوم ـ

 !آهنگها انتخاب کن نیا ونیم

 :گفت ریو با نگاه به مد دفتر را باز کرد بهروز

 . ام یم مارستانیاز ب نیدوستم اقا ام شیاالن از پ. دو تا ترانه آرام و بخونم نیاگه بشه اجازه بد ـ

 :ریمد

 .خودت و نشون بده... نیسالن و گرم بکن یستیبا يجور هی...  نیخواننده خودتون ـ

 .داخل اتاق شدند و با بهروز آشنا شدند يگریبعد از د یکیهم  کیدفتر را باز کرد و گروه موز بهروز

دو ترانه، شش  دییگروه با تا. را انتخاب کرد ستیل انیدو ترانه از م. چهار نفره آشنا شد یقیبا گروه موس بهروز

 .رفتند رونینفره از اتاق به طرف سالن ب

درك  يرا از رو صداش نییصمد باال و پا. کرد یم نیصمد ته سالن نشست و دو ترانه را تمر شیپ بهروز

و مادر داخل سالن شدند به همه جا نگاه کردند با  يو پر ترایو م اوشینگذشت، س یزمان. دادیخودش تذکر م

گفت اونجان اون  اوشیو به س ختصمد را شنا يپر. توانستند او را بشناسند ینم دندید یکه بهروز را م يوجود

سر بهروز  رانهیبهروز و صمد رفتند و مادرغافلگ شیپ يبهروز باشه و چهار نفر یستیهم با یکیپسره صمد اون 

 : و گفت دیرا بوس

 .يبهروز جان امشب تو چقدر خوشگل شد ـ

 : بهروز

 !هنوز کو؟. شمیم ییخان شما مو طال امکیامسال انشاهللا مثل س دیتا ع ـ

 : و گفت دیصورت بهروز را بوس مادر

 قتیحق. يحرف زد امکیبا س یگفت تو به اون دختره خانم گفت اوشیهروز جان سب. خدا از دهن تو بشنوه ـ

 داره؟

 : از جاش برخاست و گفت بهروز

تونم صد در  یها مشخص نشه نم شیآزما جهیتا نت رنیتست بگ شونیمادرجان اول از همه بهتره اقا دکتر از ا ـ

 !کنم خودش باشه یمن گمان م. حرف بزنم يصد

 : مادر

 ؟یگ یم یت چتو خود ـ
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 : بهروز

اگه از تو عکس  ادیاول عکس براتون م. مشکالت هست! آد یم د،ینگران نباش... انیمن زنگ زدم گفتم ب ـ

 يبرم رو دیبکنم، با نیدو تا ترانه رو تمر نیا دیمن با نید یمادر اگه اجازه م! ادیتونه ب یاون م نیداد صیتشخ

 .میزنیحرف م دیخونم بعد باهم تا صبح هر وقت خواست یدو تا ترانه هست م دینیبش دیشما بر. صحن بخونم

امد و  رونیشد گروه پنج نفره ب یترانه پخش م کی یرفتند و وقت یبا گروه به اتاق پشت. اماده شد یوقت بهروز

 :را شروع کرد یاسرائ دونیاز فر اهویبهروز ترانه گل ه

 عمر دقایق يخوشگل عاشق، آها يآها

 تو سنجاق شقایق يوصله به موها يآها

 گل هیاهو يگل شب بو، آها يا يآها

 آهو يطعنه زده چشم تو به چشما يآها

 بنفشه تر يالله عاشق، آها دلم

 غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپر نکن

 ز یادم يکه دل به تو دادم، چرا برد من

 با من عاشق، چرا برات زیادم بگو

 وارقلب رو دی يگیتار، آها يصدا يآها

 خدانگهدار ،يدستام نذار يدست، تو اگه

 خدانگهدار

 مریم نازم يیاس پراحساسه آ دلت

 که نبضم بزنه، ترانه سازم ياون روز تا

 و سازم یترانه سازم، تو آهنگ برات

 برات میخوام از این صدا، قفس بسازم بیا،

 عمر دقایق يخوشگل عاشق، آها يآها

 تو سنجاق شقایق يوصله به موها يآها

 گل هیاهو يگل شب بو، آها يا يهاآ

 آهو يطعنه زده چشم تو به چشما يآها
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 بنفشه تر يالله عاشق، آها دلم

 غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپر نکن

 ز یادم يکه دل به تو دادم، چرا برد من

 با من عاشق، چرا برات زیادم بگو

 قلب رو دیوار يگیتار، آها يصدا يآها

 خدانگهدار ،يدستام نذار يدست تو اگه

 خدانگهدار

استقبال  ادیاز بهروز ز یدست زدند برعکس خوانده اصل یهمگ تیبهروز ترانه را کامل تمام نکرده بود جمع هنوز

 .بهروز کردند میرا تقد یو چند گل... کردندیم ادیو دوباره را فر گهید یکیکردند و 

که  یدر دست گرفت به طرف سکو جائ دیبهروز دو گل سرخ و سف. از دستگاه شروع به پخش شد يبعد ترانه

 .گفت يحضور کیکرد و تبر میگل تقد کیعروس و داماد نشسته بودند رفت به هر کدامشان 

 جانیکه با بهروز مرتکب شده بودند قلبشان از ه يبد يکردند بخاطر رفتارها یبه بهروز تماشا م ترایو م يپر

 :دیبا نگاه به مادر پرس ترایم. بود ياشک از چشمان مادر جار. زد یتاپ تاپ م

 شده؟ یمامان چ ـ

 :مادر

 !خوبم چیه ـ

 :نگاه کرد و گفت يو پر ترایبه م مادر

 ! پسرمه امکیزنه انگار خودش س یبهروز م يتند برا یلیدونم چرا قلبم خ ینم ـ

 :دست به طرف بهروز اشاره کرد و گفت انیبا حالت گر ترایم

 داشته باشه؟  امکیتونه به نظرت شباهت با داداش س یداداش بهروز جدا م ـ

 : يپر

او رو برات  يجا! زهیاو االن در نبود پسرعمه برات عز. خبر خوش و داده نیاو بهت بزرگتر. هیعیعمه جون طب ـ

 .کنه یپر م

 : مادر
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دونستم او  ین مم. شده بودم یحال هی دمیبهروز و د یاز همون اول وقت... باهم راه داره يجور هیدلهامون  ـ

تونم  یرو نم ییرسوا نیمن ا. نذاشت او رو تو خونه دعوت بکنم. اونشب کلکم زد ترایم. اومده بود امکیس يبرا

 .با خودم به گور ببرم

 : گفت انیبا حالت گر ترایم

حرفها رو بگو خوشحال  نیبه خودش ا. از تو انتظار داره. بگو کیپاشو برو تبر یمادرش يمامان تو االن جا ـ

جز تو بعد از  یک. که نداره يا گهیمادر د. گه یهمه بهت مادر م نیتو به دلش نشسته که ا يمهر مادر. شهیم

 !دوست اشه امکهیس. مادر براش بشه تونهیهمه سال م نیا

 : مادر

 ! هر دوتاشون يبرا رمیبم ـ

خود  نکهیداشت بدون ا یهر چقدر قدم جلو بر مگشت مادر از جاش بر خاست به طرف بهروز رفت  یبر م بهروز

 :دیبهروز به او لبخند زد و پرس ستادندیهم ا يپسر خود برود روبرو شبازیخواد پ یبداند و بفهمد انگار م

 مادر خوشتون اومد؟  ـ

 : گذاشت و گفت نهیس يدو دست رو مادر

. انگار پسر خودم آواز خوند! انگار امشب دوباره زنده شدم. افتخار کردم یلیمن بهت خ. يقشنگ خوند نقدریا ـ

 .بهت افتخار کردم

 : چشمان بهروز اشک جمع شد و گفت در

 .مادر خوبم بخونم يبرا. شما بخونم يهست دوست دارم اونو فقط برا گهیترانه د هی ـ

 : کرد و گفت و به چشمان بهروز نگاه دیصورت بهروز دست کش يبا دو دست رو مادر

قربونت . جونم هست امکیس يها یچرا رفتار تو مثل بچگ دونمینم. چقدر نگاهات، اشکهات برام آشناهست ـ

امشب ... يت و زد لیو سب شیر. ارهیطاقت نم نیاز ا شتریو بگو قلبم ب قتیبه من حق... د؟یبرم باهم بزرگ شد

 د؟یبه هم هیشب ؟یتون چ افهیق!... هم شده هیرفتارتون شب! يعوض شد یلیخ

 :قلبش گذاشت و گفت يرو نهیس يبهروز دست رو

چقدر دوست . نمیب یچشمهام م يکنم انگار اونو جلو یمن االن مادرم و تو قلبم حس م... دروغ چرا... دیشا ـ

 ؟یک یعنیچه،  یعنیخواستم بفهمم مادر  یم. مثل شما واستام یکی يداشتم روبرو

 : حرف بهروز گفت انیبعد از پا. کرد یحرفها مکث م دنیفهم يبرا یکرد و گهگاه یم هیبلند گر يبا صدا مادر
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دارم  یدوست دارم حت ادیاونقدر تو رو ز. من چقدر تو رو دوست دارم نیبب. يبهروزجان از بعد نگو مادر ندار ـ

 یبه شباهت امکیم سکه دار يزیتو اونقدر برام عز. آد یم رونیب امکیاز زبونم س... يکنم تو بهروز یفراموش م

 .گرفتمیم یحتما خودت و با پسرم اشتباه ادیداره م امکیس یگفت یاگه نم. نمیب یتو م

 :گوشه دامن مادر برد و چنگ زد و با تکان دادن ملتمسانه گفت کینا خود اگاه دست به  بهروز

تموم ... نیکن یم یچرا ناراحت... شما رو ندارم  هیمن طاقت گر... نکن  هیگر يجور نیمادر جونم تو رو خدا ا ـ

 .رو بخونم يترانه بعد دیبا. کنن یبه من دارن اشاره م... برم دیمامان من با... شد

 دیشن یاز زبان بهروز م نباریبار گفته بود ا ونیلیرا که خود م یکلمه مامان قلبش جرقه زد جمالت دنیبا شن مادر

بهروز را در اغوش خود سفت فشرد  یناگهان. افتاد امکیس ادیبه  شتریبه مشت چنگ زده بهروز تماشا کرد و ب

  . رو در بغلش دارد امکیانگار س

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ترایاز م اوشیس. و صمد نگاه کرد و به او مادر و بهروز را نشان داد اوشیخود به س يبه عقب در ده متر ترایم

 . مادر برود شیخواست پ

مادر هنوز بهروز . ستادیا یصحن حاضر م يترانه دومش رو يبرا ستیبا یترانه را تمام کرد و بهروز م هدستگا

. دو نفره او را از بهروز به زور جدا کردند ترایو م يپر. را در اغوش داشت و هنوز خود را در حرم گم کرده بود

 : بکند به همه که ساکت بودند تماشا کرد و گفت مموفق شد چانه لرزان خود را ارا یوقت. رفت گاهیبهروز به جا

اگر ممکن بود انتخاب  گهیدو تا ترانه د یکیترانه دوست دارم  نیبعد از ا خوانمیترانه براتون م هیمن االن  ـ

 .خونم یمادرم م يترانه ها رو استثنا برا نیبکنم و ا

هم که در آغوش من  يرگ شدم مادربز ابانیپرورشگاه و خ يگمشده هستم و تو کیمن بهروز هستم من  ـ

من با اقا پسرشون . نازشون و گم کردند ياقا پسر کوچولو شیو دو سال پ ستیاست که ب يکرد مادر یم هیگر

و دوسال مادر  ستیبعد از ب... اند  یاقا پسرشان م يخبر اوردم به زود شانیا يمن برا. تو پرورشگاه دوست بودم

و رنج  یدوسال هم مادر و هم اقا پسرِ سه ساله شون سخت ستیب. رندیوش بگرو در آغ گریکدیتونن  یو پسر م

 . دندیکش يادیز يها
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را دم  کروفونیاهنگ شروع شد و بهروز م... کردند قیبر خاستند و دست زدند و تشو شانیاز جا یهمگ تیجمع

 لب برد

 .شعراز فروغ فرخزاد... نگاه کن از خواننده جهان آهنگ

 ام دهیکن که غم درون د نگاه

 شود یقطره قطره آب م چگونه

 سرکشم اهیس هیسا چگونه

 شود یدست آفتاب م ریاس

 کن نگاه

 شود یخراب م میهست تمام

 کشد یمرا به کام م يا شراره

 برد یبه اوج م مرا

 کشدیبه دام م مرا

 کن نگاه

 آسمان من تمام

 شود یاز شهاب م پر

 ز دورها و دورها يآمد تو

 عطر ها و نورها نیسرزم ز

 یمرا کنون به زورق يا نشانده

 عاجها ز ابرها، بلورها ز

 دلنواز من دیببر ام مرا

 به شهر شعر ها و شورها ببر

 ام یکشان یراه پر ستاره م به

 ام ینشان یاز ستاره م فراتر

 کن نگاه

 از ستاره سوختم من
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 از ستارگان تب شدم لبالب

 سرخ رنگ ساده دل انیماه چو

 شب شدم يبرکه ها نیچ ستاره

 ما نیزم نیاز ا شیدور بود پ چه

 آسمان يکبود غرفه ها نیا به

 رسد یبه گوش من دوباره م کنون

 تو يصدا

 فرشتگان یبال برف يصدا

 کن نگاه

 ام دهیمن کجا رس که

 به جاودان کرانیکهکشان به ب به

 تا به اوجها میکه آمد کنون

 با شراب موجها يبشو مرا

 بوسه ات ریدر حر چیبپ مرا

 پا ریبخواه در شبان د مرا

 دگر رها مکن مرا

 ستاره ها جدا مکن نیاز ا مرا

 کن نگاه

 موم شب براه ما که

 شودیقطره قطره آب م چگونه

 من دگانید اهیس یصراح

 گرم تو يال يال به

 شود یاز شراب خواب م لبالب

 شعر من يگاهواره ها يرو به

 کن نگاه
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 شود یو آفتاب م یدم یم تو

 گاهیقرض کرد شهامت کرد و به جا یگل ياز دختران گل به جلو بردند و پر يدست زدند تعداد تیجمع تمام

 گرشیبهش دست داده بود گل را به طرف بهروز دراز کرد و دست د جانیجلو رفت و با رنگ سرخ شده که ه

 : اش گذاشت و گفت نهیس يگردن باال ریرا ز

 یکوچه مون رو باور م يکاش اون ترانه تو. یدون یحرف بزنم تو م تونمیکه نم زنهیمن االن اونقدر قلبم م ـ

 ... يمن اومده بود دنید يکردم تو پارك تو برا یباور م. کردم

 :گفت شدیبا لبخند که اب در چشمانش جمع م بهروز

اب  يکه بخاطرت، تو یاون: نگاه کرد و در ادامه گفت اوشیبعد به سمت س. دونه کیو  یکی یهست يتو پر ـ

 .ستینزنه غرق نشه عاشق ن

 .و بر گشت دیبهروز کش نهیس يرو یبغض در گلو دست يپر

که با صمد انتخاب کرده  يکرد بهروز ترانه ها یبا گروه به اتاق خودشان رفتند و دستگاه ترانه پخش م بهروز

 .کردند و بعد به سالن برگشتند باهم مشورت یقیبا گروه موس يدو ترانه بعد يبود دوست داشت بخواند رو

 : به طرف مادر رفت و دست او را گرفت و گفت بهروز

کردم انگار قسمتش امشب شد فقط گروه  نیتمر یترانه رو از قبل براتون حفظ کردم و امروز هم کل نیمادر ا ـ

 .دینیجلو بش دیایب یستیندارند مادر شما با یامادگ دیما شا

 : و گفت دیدست بهروز دست نوازش کش يرو مادر

 !مادر فدات شه امیباهت م یهر جا که بگ ـ

 : تماشا کرد گفت تیدر دست گرفت و به جمع کروفونینشاند و م گاهیمادر را در جا بهروز

در وحله اول به مادرم و بعد به همه مادران  شهیم میترانه تقد نیترانه را مخصوص مادرم اماده کردم ا نیا من

 دارند  يکه گمشده ا ایدن گل

را دم  کروفونیاهنگ شروع شد و بهروز م... کردند قیبر خاستند و دست زدند و تشو شانیاز جا یهمگ تیجمع

 : لب برد

 گمشده

 تر از امروز بود کیاون روزا که قلبا نزد از

 و دلسوز بود یمیصم هامیهمشهر آواز
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 اون روزا که رستم هنوز برام رستم بود  از

 دستم بود ياون گمشده اندازه  يدستا

 شد ستاره شمرد یاون روزا که شبهاش م از

 شد به خاطر سپرد یباغو م يگال اسم

 گردم یعمره که م هیاون روزا تا امروز  از

 که تو اون روزا گم کردم یاون کس دنبال

 غبار نبودن ریاون روزا که عکسا ز از

 فکر فرار نبودن وونیتو ا يگنجشکا

 يخوب باز يمعصوم روزا ياون روزا از

 يازین یب يعشق روزا یآب يروزا

 گردم یعمره که م هیاون روزا تا امروز  از

 که تو اون روزا گم کردم یاون کس دنبال

 لحظه ها رو به انتظار شمردم تموم

 لحظه س که تا امروز نمردم هیواسه  فقط

 اون لحظه که تموم بشه جستجو يبرا

 وروبر نهیتو آ نمیکردمو بب گم

 گردم یعمره که م هیاون روزا تا امروز  از

 که تو اون روزا گم کردم یاون کس دنبال

 يبرا ختیریکه مادر اشک م یدر موقع خواندن گلها را در دست گرفته بود همزمان با خواندن گهگاه بهروز

 کردند قیبهروز و مادر دست زدند و تشو يبرا تیجمع یاز دو ترانه قبل شتریب نباریا. دادیارامش او گل به او م

گل  یچه با گل و ب يادیکردند زنان ز قیمرتب تشو تیجمع دیترانه خوانده شد بهروز دو گونه مادر را بوس یوقت

 . کردند یشده اش م دایبا اقا پسر پ یخوش يروزها ياو ارزو يکردند و برا یامدند با مادر روبوس گاهیبه جا

مقدم با نام  نیاز افش يدست دور شانه او انداخت و ترانه بعد ستدیخواست در کنارش با از مادر نباریا بهروز

 .مسافر را شروع کرد

 که می خواستم ،از شهرمون برم روزي
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 هزاران چشم، تو گریه میکردي پیش

 با حسرت ،دیگه بر نمی گردي میگفتی

 که عمر این سفر کوتاهه کوتاهه گفتم

 همراهه که یاد من همیشه با تو گفتی

 مبادا جاي من را دیگري گیرد گفتم

 که منتظر نشستن آخرین راهه گفتی

 که بر گشتم، با آرزوهایم حاال

 قشنگ تو، در دست من سرده دست

 نگاه تو، کاش کی که بر گرده میگه

 را اگر دادي به دیگري بگو بگو دل

 من تو پیدا کردي بهتري بگو بگو از

 را به این و آن سپردن خود بود گناه دل

 بام من میخواي که بپري بگو بگو از

 که عمر این سفر کوتاهه کوتاهه گفتم

 که یاد من همیشه با تو همراهه گفتی

 مبادا جاي من را دیگري گیرد گفتم

 که منتظر نشستن آخرین راهه گفتی

 که بر گشتم، با آرزوهایم حاال

 قشنگ تو، در دست من سرده دست

 نگاه تو، کاش کی که بر گرده میگه

 را اگر دادي به دیگري بگو بگو دل

 من تو پیدا کردي بهتري بگو بگو از

 را به اینو آن سپردن خود بوود گناه دل

 بام من میخواي که بپري بگو بگو از

 که عمر این سفر کوتاه کوتاهه گفتم
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 که یاد من همیشه با تو همراهه گفتی

 مبادا جاي من را دیگري گیرد گفتم

 که منتظر نشستن آخرین راه گفتی

 که بر گشتم با آرزوهایم حاال

 قشنگ تو در دست من سرده دست

 نگاه تو کاش کی که بر گرده میگه

 قشنگ تو در دست من سرده دست

 نگاه تو کاش کی که بر گرده میگه

 قشنگ تو در دست من سرده دست

  دیگلها را به طرف عروس و داماد بردند مادر عروس و داماد را بوس یامبا مادر دست در دست تم بهروز

و احساسات  جانیداخل اتاق شد و با ه ریرفتند مد یسپرد خود با گروه به اتاق پشت يو پر ترایمادر را به م بهروز

 : گفت ادیز

 !يهنرمند کیتو ... دیبود رینظ یب. یاقا بهروز عاشقتم حرف نداشت گل کاشت ـ

 : به گروه تماشا کرد و گفت زبهرو

 ...شد ییامشب از وجود شما برام شب استثنا کنمیممکن بود من از همه تون تشکر م ریگل غ يبدون داداشها ـ

 : ریمد

ارام عاشقانه هست  ياهنگها يتو تخصوصت تو دمیجور که من فهم نیا دیاقا بهروز با بچه ها قرارهاتون بذار ـ

 ...دیکن میترانه ها رو تقس دیدیبا اقا خسرو هر جور صالح د

به طرف . دیرا از دور د هیمادر و بق. زد نگاه انداخت یرا که حدس م يبه سالن بر گشت و محوطه ا بهروز

ها بر خاستند و همه پشت سر هم به طرف او قدم  یصندل يبهروز از رو دنیبا د يجمع خود. رفت زانشیعز

باز  يگرفت از سالن به فضا میتصمجمع متفق القول . گفتند کیاو تبرکردند و به  یجلو گذاشتند و با او روبوس

 یمکتین يصمد انها را به سو. و به همراه او قدم بر داشتند دیبهروز چسب يمادر با دو دست به بازو. بروند رونیب

سمت  تراینشستند و م مکتین يمادر و بهروز رو. کرد ییبود راهنما واریوصل به د اط،یاز ح يکه در گوشه ا

بعد از . تنگ نشستند مکتین يچهار نفره رو. را هم در کنار خود جا داد ينشست و پر مکتین يچپ بهروز رو

 :گفت ترایم دها،یها و تمج فیتعر
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 يبخواه، برا لمبردارهیاز ف شهیاگه م میریبگ لمیف میرو تونست ییقسمت ها کیفقط  يداداش بهروز من و پر ـ

 .بزنه يد یس دونه هیقسمتها رو  نیما ا

 :بهروز

 .گم یچشم م ـ

 :و گفت دیصورت بهروز را بوس مادر

 ن؟یبود یهمه سال منتظر چ نیا... ؟يبهروز جان تا حاال کجا بود ـ

 : گفت مانهیصورت مادر دست گذاشت و صم يرو بهروز

 دیام چیدر اصل ه... اومدم یشدم نم یاگه مجبور نم... بگم  يدونم چه طور ینم یعنی... بگم  یمادرجان چ ـ

ما جور در  يها خیحدودها با تار خهایتار... نیگمشده دار هیگفتن شما  دمیشهر رس نیبه ا یوقت... نداشتم 

از دروازه  ترایم. منتظر شدم. و باز نکرد در یکس... اومدم زنگ خونه تون زدم... کردم  دایمن گفتم پ... اومد

... داشتم نیقیمن  یول... نگرفت يمن و جد... بود نیمنتظر ماش... یدائخواست بره خونه  یاومد، م رونیب

دونم چرا  ینم... زوده یلیچون هنوز خ.. خواستم بگم  یاالن هم نم... محال بود  ریبراش غ... ام افهیبخاطر ق

  رد؟خانم عجله ک دهیسپ

 : مادر

به من ...  امرزهیدختر خانم، خدا امواتش و ب نیباز خوبه ا... گفت یبه من م دیهمون ساعت اول با ترایم ـ

 خهایتار یخودت گفت. میبمون یمنتظر چ! يتو قلبم جا دار ،یتو پسرم. منو چقدر امشب خوشحال کرد... گفت

 ! ششیاالن برم پ نیمن هم بدهادرس  ای! ادیبگو زود ب... نباشه امکیممکنه س ریغ... اد یجور در م

 : و گفت دیمادر را بوس یشانیپ بهروز

من خودم اون ... شهیمعلوم م قیدق... ادیحاال چند تا عکس ب! من خودم صد در صد باور دارم اقا پسر خودتونه ـ

راستش ادرسش و ندارم که بهتون . کنجکاو هستم یلیخ ن،یبخاطر هم...  دمیدوباره ند یعکسها رو از بچگ

 ...اومدم ینبود من هم باهتون م یوگرنه مشکل... بدم

 :و گفت دیبا شوق تمام، بهروز را چند بار بوس مادر

 آد؟ یم یک قنیدق يبهروزجان خبر ندار ـ

 : بهروز
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مشکل  هیفقط . دیش یبعد شما هم باخبر م قهیدق هیهر وقت با خبر شدم . من خودم مثه شما منتظر خبرم ـ

 .دیرها کرد يمسجد يدا جلوشما او رو عم. کنه یخان لج نکنن چون او فکر م امکیس دوارمیام... میدار یاساس

 : قلبش گذاشت و با اه گفت يدو دست رو مادر

ندونه من اونو چقدر دوست  شهیمگه م. کنه من او رو ول کردم یپسرم اون فکر م چارهیب. خاك تو سرم يوا ـ

 !... داشتم؟

ر ادامه عمدا به د اوشیتوجه به س یب یشد، ول اوشیبهروز متوجه نگاه س. با اخم به بهروز نگاه کرد اوشیس

 :مادر گفت

 نیو بعد ولش کرد نیکه شما باهش دعوا کرد...  نهیمونده باشه ا ادشیکه  يزیمامان جان فکر کنم تنها چ ـ

 . نیاز او جدا بش ن،یمادر بزرگش مجبور شد امرزیاون خدا ب يخبر نداره شما برا. نیرفت

خطرناك به مشامش  يباز کی يبهروز بو يحرفها يشد و از ال یعصبان شتریبرد و ب یبه حدسش پ اوشیس

 يبرا يناباور يفقط از رو. که در سر داشت به خاطر مادر انها را مطرح نکند یمجبور بود سواالت. دیرس یم

 : نگفت مادر گفت يزیتکان داد و چ نیفهماندن به بهروز سرش را به طرف

 .ش جدا شده بودماز یچ يبرا نیگفت یو االن بهش م نیبهروز جان حداقل ا ـ

 : بهروز

من . رسونهیحتما خبر م. دونه یرو به دوستم گفتم او م نهایمن ا. با او تماس ندارم مایمادر من خودم مستق ـ

عکسهاتون و فاکس کردم  عیسر. پرورشگاه بزرگ شد هی يبا ما تو امکیاومد که س ادمی. دمید یعکسها رو وقت

من اونو  دیمطمئن باش یول... اد؟ینخواد ب ناکرده اصال يخدا ایو  ادیب یخان بخواد ک امکیس نکهیحاال ا.... 

 .دینگران نباش... دم یقول م... آرم  یبراتون م

قدم برداشتند و  گریسمت د کیدوش صمد گذاشت و با او از جمع جدا شدند و انها به  يدست رو اوشیس

 : به صمد گفت اوشیس

معلومه ... زنه یجور که بهروز داره حرف م نیا... به توست مدیمن تمام ام میهست ياقا صمد ما همشهر ـ

 یکه بهروز م ییتمام حرفها... و بهش بده زیخواد همه چ یبابام م نیبخاطر هم.. رهیتو دستشون اس امکیس

... گه اگه پولها بدستش برسه  یواضح داره م! همه حرفهاش مشخصه... نمیب یرا روشن م ریمن تمام تصو... زنه

 ...کنه یم دیداره عمدا منو تهد... کنه  یو آزاد م امکیس

 :لبخند زد و گفت صمد
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... قد نداده بود  نجاهایاصال فکرم به ا یعنیکنم  یفکر نم يزیچ نیمن اصال چن... یترسون یدکتر تو منو م اقا

نا کرده  يتو خدا يبکنم و فردا حرفها دشییترسم تا یبکنم م دییتونم بهروز و تا یراستش صد در صد نم

خطا بکنم  هیمورد  نیکه بخواهم تو ا ستمین یمن کس دیبدون یول... تونم جوابگو باشم یمن نم... ادیدرست در ب

 ...ستمیا یحتما جلوش وا م نمیمورد بب میبکنم بر عکس اگه کوچکتر يشما کار هیو بخوام عل

 :اوشیس

چون داره کارتهاش ... ترس نداره چیگه ه یو داره علنا هم م نیو زمان و بفروشه و ا نیخواد زم یاقا صمد م ـ

 !تو دستشون هست امکیچون س... چرا؟. کنه یم يو علنا باز باز

 :صمد

حس خوب من  دوارمیام... هیبرام منطق شتریتو ب يراستش حرفها... و به من گفت لشیخواد بفروشه دل یم چرا

 ...خراب نشه

 .جان همون مادرت مواظب ما باش تو رو به... شک نکنه میبر اوشیس

 :صمد

 ... تو هم به من بگو خبر بده. دم یبهتون مرتب خبر م. کنم یحواسمو جمع م شتریمن از بعد ب ـ

 :اوشیس

 .آم یزنگ بزن م... دنبالتون؟ امیدوباره برگردم ب... هیبرنامه شما چ... خونه میر یما االن م... میچشم بر ـ

 :صمد

 . ما رو تا خونه رسوند رهیاقا مد دیشا ای میریگ یم یتاکس هی نه

 :گفت اوشیبا صمد به جمع ملحق شدند و س اوشیس

 .بخوابم دیبا یمن چند ساعت. میمامان بر ـ

 : بهروز

 .دیسه و چهار روز صبر بکن دیاستراحت بکن دیشما بر. برم گروه منتظر منن دیمادرجون من هم با ـ

 . کردند و رفتند یهمه از بهروز و صمد خدا حافظ دیو مادر او را بوس دیبلند شد و مادر را بوس شیاز جا بهروز

 : گفت نانهیبه صمد نگاه کرد و با لبخند غمگ بهروز

 ؟يزیچ یتعارف هیحداقل  ـ

 : صمد
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... آد یگفت زنگ بزنم م اوشیس... یحرف بزن ریقراره با مد یگفت... من اجازه ندادم دیاز من پرس اوشیس ـ

 . میریگ یم یگفتم تاکس

 :بهروز

 ... طول بکشه ادیفکر نکنم ز ـ

 . کرد یخدا حافظ کیحرف زد و قرار را گذاشت و بعد با گروه موز ریبه سالن برگشت و با مد بهروز

کردن داشت، با  فیتعر يبرا يادیز دیجد يها یگفتن. افتاد دهیسپ ادیشدند و بهروز به  یدوست سوار تاکس دو

. کرد یم یخال دهیسپ شیحتما دلش را پ ستیبا یم. وانست درالك خود بگنجدت یکه در دل داشت نم یشوق

 فیتعر دهیسپ يرا دانه به دانه برا ودکه افتاده ب یبخوابد دوست داشت اتفاقات تواندینم تیوضع نیبا ا دانستیم

 :گفت يسپس با حالت جد. برود مارستانیبه ب نیتوانست به بهانه تشکر از ام یم. بکند

او  شیهم تو راهرو تنهاست من دوست دارم پ دهیسپ... اد یاصال خوابم نم... مارستانیرم ب یداداش من م ـ

 .یش یباشم تو که ناراحت نم

 :و گفت دیخند صمد

برو ... ياالن دار یزنم که چه حال یکنم و حدس م یبه حرفت باور م یستیدونم تو اهل تعارف ن یم چون

 ...رم یمن از فردا سر کار نم... ایب یتهر وقت دوست داش... خوش باش

 :بهروز

گوش ات  هیخواد  یمونم پس نگران من نباش نم یم دهیسپ شیمن مطمئن هستم پ. بخواب ریتو راحت بگ ـ

 !به زنگ باشه

 :و گفت دیخند صمد

 !...زنگ بزن... دارهیب شهینترس مادرم هم یول... اومد خوشم

انتظار داشت تو . نبود چکسیرد شد تو راهرو ه چیرفت به طبقه سوم رفت از پ مارستانیبه ب یبه تنهائ بهروز

 دهینامزد سپ میخورد، بلکه ابراه دهیهو چشمش نه فقط به سپ کیشد  کینزد یوقت ندیرا بب دهیاتاق انتظار سپ

اب سالم او جو میابراه. بهروز مجبورا سالم کرد. ان دو گرم مشغول حرف زدن بودند. هم در کنارش نشسته بود

بهروز به راهش ادامه . را گاز گرفت و اخم کرد شیبرخاست و لبها شیاز جا نیرا پس نداد و بر عکس خشمگ

شب  ازدهیکه ساعت از  وفتد،یدر فکر ان ب نکهیبدون ا. امده است نیام دنید يوانمود کرد، انگار برا يداد، طور

 اتاق را باز کرد و داخل شد  ربهروز د. هم گذشته بود
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 : گفت میابراه

خوب ! يداد دیام نیبه ا ی؟ حت!یصبر بکن یروز نتونست هی. يرو تور کرد یکی نیاالن ا. حق با من بود يدید ـ

 یب یلیجدا خ. پس بگو چرا اون شب زبونت دراز بود... درست کرده یپینگاهش کن چه ت. دیباهم جور شد

 !ییایح

ماند با  نیام شیپ قهیبهروز دو دق. به طرف اتاق رفت و پشت در منتظر شد نیخشمگ دهیرفت و سپ میابراه

در  د،یرا پشت در د دهیامد، سپ رونیاز اتاق ب واشیرا به او رساند و  ریاهسته از او تشکر کرد و سالم مد يصدا

افتاد به جلو  میابراه ادیبعد به  فهماند، دهیقلبش گذاشت و احساس عاشقانه اش را به سپ يدست رو. راه بست

 شیدر نگاه دائم به جلو برا... ضبط کرده بود یرا بدرست زیمغزش در نگاه اول همه چ دیبعد فهم... نگاه کرد

بهروز پشت سرش . به جلو قدم برداشت دهیسپ. او رفته بود شدینم دهید میشد، ابراه دییتا یاول ریکامال تصو

 : اهسته گفت يو با صدا ستادیا نیده خشمگیسپ. رفت و صداش کرد

 .شد يزیچه ابرو ر نیبب يشد وونهید ؟یکن یم کاریچ نجایموقع شب تو ا نیا ـ

 : بهروز

 .نمیو بب نیمن اومدم ام ـ

 : مخ خودش گذاشت و گفت يانگشت رو دهیسپ

 االن ساعت چنده؟ یدون ینم! هست؟ لهیمگه طو نجایا! ؟يعقلتو از دست داد ـ

 : بهروز

فکر کردم دوران ! ریحالم و نگ ست،یحالم کم گرفته ن. یگفتم تنها نشست. تو اومدم شیپ... صدات و نبر باال ـ

 گهید زیچ هیقرار ما ... یگفت اوشیخواستم بپرسم چرا به س یمن هم خوابم نبرد م... من تموم شده یبدشانس

 . هستم یمن عجب ادم گاو زبون نفهم! يکرده بود یآشت میتونستم بدونم با ابراه ینم. بود

 : پشت سر او دو قدم بر داشت و گفت دهیسپ رفتیبرداشت و م عیحرف دلش را زد قدم سر نکهیبعد از ا بهروز

 !بمون شمیپ! دمیفقط و فقط بخاطر تو جنگ ؟يریکجا م يدار يحاال که اومد وونهید ـ

 نیغمگ... دیفهمرو ن دهیسپ يکلمه از حرفها کیرو  نیزد و از ا یرفت و با خود بلند حرف م یشتابان م بهروز

 ...راهرو گم گشت چیدر پ

و پولش را در خانه صمد  فشیک. به دو هتل شهر سر زد. به مرکز شهر رفت میشد، مستق یسوار تاکس بهروز

در فصل گرما، به خاطر . بکند هیداشت کرا بیکه در ج یبا پول یتخت خال اینتوانست اتاق و . گذاشته بود
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 یبهروز نه م. شود یم دایبه ندرت پ یبدون رزرو قبل یاتاق خال ران،یاز سراسر ا ادیز يستهایو تور نیمسافر

 يدوست داشت تنها بماند و برا. درد دل بکند ییخواست با شخص آشنا یخواست مزاحم صمد بشود و هم نم

 دایباشد را پ ستگاهیگوشه متروکه از ا کیکه در  يقطار از کار افتاده ا. به طرف راه آهن رفت. خود غم بغل کند

بر . تکه چمن سبز نشست کی يمکان خلوت، رو کیدر  ستگاهیا حوطهخارج از م ،یکیدر همان نزد. نکرد

توقع و انتظاراتش نسبت  د،ید یم گرانیصد در صد خود را تاج سر د يبار چون از نظر فکر نیا شه،یخالف هم

با احوال افسرده و . شده بود زاریب زیاز همه چ. درد آور بود اریبراش بس تیوضع نیا. به دو روز قبل فرق داشت

 . شد داریبخاطر ترس از مار صد بار ب یول. و به خواب رفت دیدراز کش انیگر

 مارستانیبه طرف ب. توانست بخوابد ینم گرید ادیز يها نیماش يهوا روشن شد با وجود رفت و امدها یوقت

به  یو باروت شانیگرسنه با حال و وضع پر شات،یو بعد از دادن آزما. شدمنتظر شد تا نوبت او . شهر رفت یدوم

بار او قبل از پدر داخل اتاق  نیا. چشمانش قرمز شده بودند يها يدیسف ،یاز کم خواب. مالقات پدر رفت

 . در انتظار پدر نشست یصندل يرو. مالقات شده بود

 دیخند یکرد و م یعاشقانه به او نگاه م.دید کیاو را ش خاست، یبر م شیاتاق شد و بهروز را که از جا پدرداخل

 . ردیدر اغوش بگ شهیخواست از پشت ش یو او را م

 :دیشاد و براق پرس یبا چشمان. برد یاز تماشا کردن پسر لذت م پدر

 کن؟ فیپسر گلم، چه خبرها تعر... الحمدوراهللا! يکرد کیجان ش امکیس ـ

 :گفت یلیم یو با ب چاندیرا پ ینییسر به طرف چپ تکان داد و لب پا بهروز

 !چیه ـ

 : پدر

 مشکل حل شد، مگه نه؟ ـ

 : به پدر نگاه کرد و با مکث گفت. با تاسف لبخند زد بهروز

 ! کردم یاغاز نم چیجستجو رو ه. گشتم یکاش بر نم يگم، ا یم... و بگم؟ قتیاگه حق ـ

 :دیبا هزار غم پرسو  ختیچهره اش در هم ر پدر

 ومد؟یاز ما خوشت ن... شده؟ یباباجان چ ـ

 : زد و گفت يزیلبخند تمسخر آم بهروز
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 زیفرار چ اد؟یدونم چرا مرتب کلمه فرار تو ذهنم م ینم. چند روزه، هزار بار خواستم فرار کنم و برگردم نیا ـ

جدا دوست ! از خودم فرار کنم خوامیپس م!... منو نگرفته؟ يهم که جلو یکس! رو ندارم؟ یمن که کس!... هیخوب

دل  یبه راحت نجایتونم از ا ینم لم،یدونم چرا برعکس م ینم. اد یبودن بدم م امکیاز س! باشم امکیندارم س

دونم  یفقط م... جواب موندم که چه کار بکنم؟ یب!... برم نجایتونم از ا یبمونم و نه م نجایتونم ا یبکنم؟ نه م

 یاز ب. رمیگ ریکو يانگار تو! و چمن بذارم اهیگُل و گ يانتظار داشتم پام و تو! خسته ام زیاز همه چ یلیخ یلیخ

 .کنم یدارم دق م. دم یدارم جون م یو تشنگ ییغذا

داد، رنگ صورت پدر مثل مرده ها شده بود، زور و قوتش، تماما  یفشار م یرا به صندل شیتمام وقت مشتها پدر

 . از تنش رخت بر بسته بود

 : دیپرس انیبا حالت گر پدر

  ؟یکن یچکار م یهست یک شیمگه مش صنم مرده؟ جانم، بگو االن پ ـ

 : بهروز

شاش و  ونیم دمیکجاست؟ د نجایا دم،یهوا روشن شد، به دور و برم نگاه کردم، از خودم پرس یصبح وقت ـ

بار  نیاول يسال، برا ستیبعد از ب. بکنم هیتونم اتاق کرا یم د،یاالن با پولتون که داد. بودم دهیمدفوع مردم خواب

همه جا مسافران دراز  ابانهایتو خ! ومدین رمیگ ،بکنم هیکرا یتخت خال هیاتاق  هیرفتم هتل و مسافر خانه شهر 

 چیه. خوب کار نکرد شبیمغزم د! اوردم، منه با تجربه ریگ کیجا تار هیمن هم رفتم طرف راه آهن . دندیکش

 .رو، روز کرده باشم يشب بعد نیتو گرما، چن! شهیباورم نم

 :ران خود زد و با حرص و جوش خوران گفت يمشت رو پدر

 ،ینرفت ششیمگه پ! تو رو نشناسه؟ تونهیمادرت چطور م ؟یخوابیم رونیتو هنوز ب! همه خونه هست نیا ـ

  ؟یستین امکیگه س یم.. گفته یچ... ؟يرینم

 : بهروز

 امکیس ختیو ر افهیق نیبا ا ،یکیانگار دوست نداره، من  یول. امکمیس هیگفت چقدر شب. منو شناخت شبید ـ

. است افهیگدا بد ق هیتونم دل اون و بشکنم و بگم اقا پسر تون  یمن نم!... شاهزاده هست هیاو منتظر !... باشم؟

اش خوبه  افهیمن، دوستم ق یاز بد شان فقط! کردم یبهش معروف امکیس يهم دوستم رو به جا دیخوام، شا یم

 ن؟یداد شیشما آزما... گرفتن شیام از من آزما یم مارستانیبکنم؟ من االن از ب کاریدونم چ ینم... فقط معتاده

 :پدر
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 ...نوبت دارم ازدهیهنوز نه، ساعت  ـ

 : چهره اش را نشان داد و گفت بهروز

 یبعض. و بگم قتیباز دوست داشتم تمام حق! گم بهشون نگم یم نکهیبار خواستم با وجود ا نیچند د،یباور کن ـ

هنوز خودم صد در صد  دیشا. آد ینم رونیاز سر زبونم ب یخوام دهنم و باز کنم ول یم... اومده شیاز لحظات پ

 ... دوننینم ستهیها منو شاچون اون دیشا ایو  ستمیمطمئن ن

دو  یکلیو ه دیبا چهره سف يبهش بگم پسرش هستم؟ مامان پسر تونمیمن چطور م! دیبه من حق بد دونم،ینم

 دیهر بار که منو د اوشیس. ستمیبا یکیاونهم اگه تو تار!... من قد ام بلنده، خوبه. متر و شانه پهن انتظارداره

و  زیچ یهمه کس و ب یب... غرور دارم منتونم خودم و سبک بکنم  یبابا من نم. حالت استفراغ بهش دست داد

 . رمیپام بگ ریتونم ز یغرورم و نم یگدام ول

 : پدر

 عموهات؟ ـ

 :و گفت دیخند بهروز

مورد  نیچقدر ابشه؟  یو بخواد پسر خانواده رستم ادیب یافغان هیحاال ! کننیفرض م بهیهمه شون منو غر ـ

 يو اصال به رو نیدوست ندارن ا یول! امکمیصد در صد من س د،یگ یدونن که شما م یاست؟ اونها م یرفتنیپذ

 . عمر در جهنم بزرگ بشم کیمن ! نبودم نیبود؟ من ا یاگه شانس با من م زیعز يبابا!... ارنیخودشون ب

 : پدر

تو ... تفاوت هستن یب! عالقه ندارن چیاونها االن نسبت به تو ه! یبه اونها بگ دیتو با... يباباجان تو لج کرد ـ

کم غم خوردن، بعد تو رو کامال فراموش  هیسال اول اونها ! ییکامال فراموش شده ا! یستیحافظه شون ن يتو

من چاقو رو !... یانتظار داشته باش گرانید از يتو حق ندار. ستین ادتیبه  چکسیجز من و مادرت ه!... کردن

بود اون بابا رو بکشم و خانواده اش و بدبخت  کینزد! ات فرو کردم، اون هم بخاطر دو تا فحش یو شکم دائت

 ! کم صبر داشته باش هیتو ... خودشه یهر کس دنبال بدبخت... بکنم و خودم و هم بدبخت کردم

 : بهروز

 !... بابا ـ

 : پدر

 !جانم، بگو ـ
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 :بهروز

من . دیریمن جشن بگ يمن انتظار داشتم هفت شب و روز برا. خودم ساخته بودم يقشنگ برا ایرو ایدن هیمن  ـ

. ستندیجز شما و مامان خوشحال ن چکدامشانیه نهایبابا ا. شنیکردم همه خوشحال م یبرگشتم فکر م یوقت

 هی! خوابم یم ابونهایکه تو خ نکن یمسخره ام م یدونن حت یاونها همه م دیدونن شما چه ادعا کرد یهمه م

 ! خونه ما بخواب ایگه ب ینفرشون نم

 : از جاش برخاست و گفت پدر

 !رهیخونه برات بگ هی یگ یعموت، بهش م شیپ ير یم ،یرفت یاالن وقت! یبمون یکس شیپ خوادینم ـ

 :و گفت دیبا تاسف خند بهروز

همه دنبال پول و ... واضح و روشنه. باور کن از من نفرت دارن دوننیانها م! خوام ینم زیچ چیبابا من از انها ه ـ

راستش اگه سر به تنم نباشه . در فکر من باشن ستنیبابا اونها مجبور ن. و منفعت خودشون هستن يگرفتار

رو  یمن انها رو، همگ. لقمه نون دست دراز کردم، با برخورد مردم اشنام کی يمن تمام عمر برا. براشون بهتره

خوام، من زن  یخواهر نم خوام،یمن برادر نم خوام،ینم لیمن فام. خوامیراستش من هم اصال انها رو نم. تمشناخ

مگر مرض دارم اونها رو ... دارم ادیدوست و آشنا ز گهید يجا هیمن !... دیمن اومدم، بگم ناراحت نباش. خوامینم

 ! عالمه ادعا دارن؟ هیعده که  هی شیپ نجایا امیول بکنم؟ ب

 : دیو پرس زدیاش م گهیمشت تو کف دست د درپ

 !باشه؟ رونیو چهار ساعت ب ستیادم ب شهیمگه م ؟یتمام روز کجائ ـ

 : بهروز

من که ! رونمیتمام عمرم ب گمیدارم م ه؟یو چهار ساعت چ ستیچند ساله، کجا بودم؟ من ب نیبابا، مگه من ا ـ

کلمه است،  کیمن شدم؟ گفتنِ مکافات  ییچه شکنجه ها نیدون یم. جهنم بزرگ شدم يگم تو یدارم م

من با پوست و  یچه بد، ول دیو بگ دیاز تاسف تکان بد يسر کیشما حداکثر . کشه یطول نم هیثان کیکمتر از 

من رشد کردم و با درد . تا زمان ها پشت سرهم گذشتند دم،یکش یهم لمس کردم، سخت يها را رو هیگوشتم ثان

 هی یداشته باشه حت زیچ چیتونه ه ینداشته باشه نم یادم سقف یوقت. شش ساله ایو پنج  ستیب شدم! رشد کردم

کارتن  يرو شتریب. برم یمن بابت توالت هنوز دارم رنج م... بده زهایچ نیگفتن ا... ییدستشو يافتابه برا

 . دمیخواب

 :اش را نشان داد و در ادامه گفت نهیشکم و س بهروز
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هست،  هیکل دونمیقسمت راست شکم دارم، نم يدرد هیاالن . درون دارم سالم باشن نیفکر نکنم هر چه تو ا ـ

 آد؟  یدرد به سراغم م نقدریچرا ا سه؟یآپاند

 : دیو پرس دیکوب واریبا کف دست به د پدر

 !ات بکنه نهیبذار خوب معا ؟ینگفت اوشیبه س ـ

 :و گفت دیخند بهروز

. خواد با شاخهاش شکم منو سوراخ بکنه یم رهیگ یم نییبدون استثنا سرش و پا دم،یو د اوشیهر وقت س ـ

کردن، فقط پوزه  یم یهمه خوشحال... منو شاخ بزنه یجشن عروس هیهفتصد نفر تو  ونیدوست داشت م شبید

بگه و  يزیچ هی تیجمع ونیم و ادیهو ب کیکه  دمیترس یچقدر م! کردن جز او يهمه با من شاد. او افتاده بود

 .کردم یخوانندگ شبیمن د! بکنه کارمیکه گرفتم ب يمنو از کار... منو ببره يابرو

 : گفت انیو گر دیکوب واریور و ان ور رفت مشت به د نیا پدر

 !اقتهایل یوجدانها، ب یانصاف ها ب یب. کشمیمن همه شون م ـ

 : بهروز

! راحت بشم لطفا ازادم کن خوامیهستم م یانقدر زخم. ارمیدووم ب تونمیمن انقدر درد دارم، نم. نیبش ریبابا بگ ـ

. کردمیبعد فراموش م قهیدق کیکردند،  یکه مردم با من م يقبالنها هر کار. فراموش بکنم ذارهیدرد زخمم نم

و از همه کس  زیمن دارم از همه چ! شهیم اشتانب زیهمه چ. رنجونهیقلب منو م زیشهر همه چ نیتو ا نجایا

 يتونم جلو یکنم نم یهر کار م! شدم يبد یلیمن ادم خ! من خراب شدم. ستمین نیمن ا. کنم یم داینفرت پ

فکر  یگاه. شمیدارم خفه م ده،یسرب تو گلوم سفت چسب. کنمیگم دارم دق م یدارم بهتون م. رمیخودم و بگ

راحت  زهایچ نیبندازم، خودم و از شر همه ا نیماش ریهو ز کیخودم و  رکتم،با دوچرخه در ح یکنم، وقت یم

 .بکنم

 :قلبش کاشت و گفت يو بعد انگشت تو زدیم نهیبا ضجه مشت تو س پدر

 ...وفتهیاگه برات اتفاق ب. قلبم نیتو ا زنمیمن چاقو م! خال از موهات کم بشه هیاگه بشنوم  ـ

 : ند زد و اشک چشمانش برق زد و گفتبهروز با تاسف لبخ. کرد یم هینتوانست ادامه بدهد و بلند گر پدر

تو هم خونه . گله بکنم گرونیاست، اگه بخوام فقط از د یانصاف یبکنم ب يگله ا هیباباجونم بذار از تو هم  ـ

توپ که ! من پسرتم ؟یکن یشوت م گهید يتو چرا مرتب منو به جا. ندارم گهیمن مگه برادر و خواهر د! يدار

پول تو دستم  ونیلیدو م! ؟يتو که باور دار یول! انها حداقل منو باور ندارند ؟یکنیمگله  هیتو چرا از بق ستم؟ین
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برادر و خواهرم  يبابا و مامانم برا يو خونه تو اومدم؟ من برا نیزم يپول تو بودم؟ من برا يمن گدا ،یگذاشت

بگم من  یدروغ به ک. بالش بابا و مامانم بذارم يمن اومدم سر تو. برگشتم میمن در اصل به خانه پدر. بر گشتم

 دیرم ق یپس م. دمیو ند تیانسان چکدومیمن در شما ه! ستمیشهرم، هنوز راه خونه بابام و بلد ن نیا توهفته  هی

 !زنمیو م زیهمه چ ریو خ

 : از جاش بلند شد و گفت بهروز

تو سرما  گهید... دنیمنو د ییهمه توانا شبید. کشم ینم یگشنگ گهیاز بعد د! زنده ام. بابا من سالمم ـ

! دیغصه بخور ستیالزم ن گهیشما د! کنمیدراز نم چکسیلقمه نون دس به طرف ه هی يبرا گهید. خوابمینم

به جون همون بچه هات منو درك  اباب! خوام یخانواده نم ست،ین یساعت به بعد شدن نیاز ا! ازاد باشم خوامیم

مرا . بکنم یکم راحت دلمو خال کیوقت بود دوست داشتم  یلیخ. نیدرد و دلهام نشست يکنم پا یتشکر م! کن

 !کردم کتیبا غم خودم شر یکش یکه م یبا هزار سخت يواریچار د نیببخش، تو رو تو ا

بعد انقدر  دیکوب نیرا در دست گرفت اول به زم یکرد پدر صندل یکرد و التماس م یم هیو پدر گر رفتیم بهروز

 ...خودش را پاره پاره کرد راهنیکرد، پ هیو گر دیکش ادیو فر دیکوب شهیبه ش

بدون نگاه به بهروز قدم به داخل گذاشت . باجه ها دوخته بود يها شهیدر را باز کرد و چشم به دور، به ش مامور

 :دیو پرس

 شده؟ یچ ـ

 :دیبه طرف مامور بر گشت و پرس دید دنیسالن سه نفر را در حال دو يتو بهروز

 شده؟ یچ ـ

 :رفت، کوتاه سر به عقب برگردوند و گفت یها م شهیکنترل ش يبرا مامور

 ؟یپرس یمن م از

و به اتاق، به درون  ستادیا یباجه وسط کیها انداخت و بعد پشت  شهیبه تمام ش ینگاه سطح کیاول  مامور

چهار مامور را در . داخل اتاق نگاه کردو او هم به مانند مامور کنجکاو به  ستادیباجه ا نیبهروز سر اول. شد رهیخ

سرش را . صحنه را تماشا بکند نینتوانست ا د،یهراس اریبس. تپش قلبش تند به زدن کرد د،یحال جنگ با پدر د

شدن، به  يسپر يچشمانش را نا خود آگاه بست و بعد از لحظه ا. برگرداند و خود را قائم کرد واریبه سمت د

جلو برد و نگاه به داخل  شهیسر را به طرف ش یواشکیجرات کرد، مجددا . در شدخود امد و دلواپس احوال پ

 .انداخت
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چهار مامور پدر را در زور  یوقت. بستند یخوابانده بودند و با طناب م نیزم ينفره، پدر درشت قامت او را رو چهار

را  یکوچک سهیمامورها ک. دیپاره پاره شده پدر را د راهنیبهروز پ. بلند کردند نیزم يخود رام کردند، او را از رو

 رونیزبان بسته از اتاق ب وانیح کیپدر به مانند . گذاشت شهیش يبهروز کف دست رو. سرش گذاشتند يرو

 :بهروز به مامور نگاه کرد و گفت. برده شد

که از  يجور نیا! الزم نبود... ن؟چرا پارچه رو تو سرش گذاشت... از نفس افتاده ریو گ ریه نیتو ا... بابام چاقه ـ

 !افته ینفس م

 :به بهروز نگاه کرد و گفت مامور

 . خواست آروم بمونه یم... میهمه باهتون راه اومد نیا ـ

 : بهروز

به سرم  ییبال هیخوام  یم... شهر برم  نیخوام از ا یمن بهش گفتم م. دیترس چارهیب... من بود ریداداش تقص ـ

 .شد یدهم چ یم حیمن بهش توض... سیرئ شیمن و ببر پ!... دیترس!... پسرشم... ارمیب

 :در را بست و گفت مامور

دستور نداده که تو رو  يزیچ یهنوز به من کس... رمیبگ میتونم تصم یمن نم... به من ربط نداره زهایچ نیا ـ

اول ! ا بخوان به حرفهات گوش بدنشه ت یکم طول م کی...  یش یمنتظر م نجایخودت ا يخوا یم. نگه دارم

 ! نیجا، تو سالن انتظار بش هی ریبگ... د؟یاروم شد شا زیهمه چ یبعد وقت... رهیبابات اروم بگ دیبا

 . رفت رونیاز زندان ب دیرا در اتاق د يرفت و بهروز به اتاق انتظار ارباب رجوع رفت و چون چند نفر مامور

دو . گذاشت و از انجا به مرکز شهر رفت بشیبسته اسکناس را در ج کیبه خانه صمد رفت و  میمستق بهروز

او  ،یاز خوش شانس. رفت لیوک شیپ. کرد دیپدر خر يو دو شورت برا جامهیو دو پ یرکاپ شرتیو دو ت راهنیپ

کرد که  يادآوریبه او  نیو همچن ددا حیتوض شیبهروز اتفاق افتاده در زندان را برا. دیرا حاضر در دفترش د

زندان  یراه ییگرفت و به تنها لیرا از بهروز تحو دیخر يبسته ها لیوک. خون دارد شیآزما ازدهیدرش ساعت پ

 . شد

داخل مغازه شد و . خورد یچشمش به مغازه موتور فروش نکهیزد تا ا یسر گردان و خسته در شهر قدم م بهروز

را بر داشت و  شیگرفت و به خانه صمد رفت و تمام پول ها یتاکس عیپر هوس سر. دیموتور ها را پرس متیق

 رماهیموتور در ت متیق(ارتومانششصد هز ونیلیم کی. برگشت یبه مغازه موتور فروش یدربست یبا همان تاکس
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 متیگران ق اریاو بس يشد که برا یبار صاحب مال نیاول يبهروز برا. نقد به موتور فروش پرداخت کرد) 91سال 

 . بود

صاحب مغازه برگه . اماده بکند يحرکت فور ياز صاحب مغازه در خواست کرد که موتور را تماما برا بهروز

با خود اورد و باك موتور را پر از  نیبنز ياز انبار. حرکت کنترل کرد يفروش را اماده کرد و موتور را هم برا

 . بهروز داد لیکرد و انرا آماده تحو نیبنز

 چیراه ه ریرا در مس دهیشد، سپ اطیداخل ح. رفت مارستانیند عقاب با موتورش پروازکنان به ببه مان نباریا بهروز

 .شب گذشته و از او معذرت خواست یمالحظه گ یرفت، از فرصت استفاده کرد و به بهانه ب نیام شیپ. دیجا ند

 : در جواب گفت نیام

 ،يبود ومدهیمن ن دنید يبرا شبیدونم تو د یم... ستیالزم ن... دمیشن ییزهایچ هیمن ! کنم یخواهش م ـ

 ... يمجبورن داخل اتاق شده ا... يشد ریغافلگ يدیو د میابراه

 : بهروز

خودم و بهت نشون  یخواستم خوشحال. دیزن یباهم حرف م دیدار دمید... نگاه به داخل انداختم هینه، اول  ـ

اگه  امیگفتم ب. هم نخواستم تا صبح صبر بکنم من. او قبول کرده بود ر،یتو با پسر مد یبخاطر دوست. بدم

 .شدم لو داخ يداریب دمید. ازت تشکر کرده باشم. حق زحمت تو رو بدم يداریب

 : نیام

 !؟يمشکل خواب و غذا ندار گهیاز سر و وضعت مشخصه د ـ

 :و گفت دیخند بهروز

تو شهر مال منه که  نیزم هی. تونم صاحب چهار واحد ساختمون تازه ساخت بشم یهفته م نینه فکر کنم هم ـ

 . خواننده هم که شدم! شهیمن عوض م يایاز بعد دن... دمیموتور خر هیاالن هم . دو تا آپارتمان ساخت شهیم

 :نیام

 . خوشحالم اریبرات جدا بس ـ

 : بهروز

 یمن نم... هات هستم و هم به خواهرت و بابات یمعذرت بدهکار هم اتاق هی... شبیراستش به خاطر د ـ

 ...بود نجایا میابراه... دونستم

 : نیام
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 . یمعذرت بخواه دهیاز سپ یتون یاومده بود بابام رفته بود خونه، م میابراه شبید ـ

 :دهیسپ

 .تلخ شد یلیاوقاتش خ دیمنو د شبید دهیسپ ـ

 :نیام

 يتو هم، تو اون لحظه، جلو. کرد یداشت باهش دعوا م. بود یعصبان میابراه يبه خاطر تو نبود از کارها ـ

تو با  دونمینم... یگذاشت دهیبد تو فکر سپ ریگه تو تاث یبابام م. يمنظورش تو نبود... يچشمانش ظاهر شد

 ریعوض شده؟ به او گفت د رجهصد و هشتاد د میهمه نظرش نسبت به ابراه نیکه ا يچه حرفها زد دهیسپ

 !نکرد یحرصش و سر تو خال یعنی. با تو دعوا نکرد میابراه يشانس اورد. شده

 : بهروز

 !شرمنده هستم یلیخ شبیمن بابت د ـ

 : نیام

خبر خوش  ای. بکنه يمن دلسوز يبرا ادیب دنمیتو اون ساعت، بد هیادم غرب هیچون . من خوشحال شدم ـ

ادم . ومدیم یانتقام و دشمن ياون موقع شب فقط برا ستیبا یکه م یکیبذاره،  ونیخودش و بخواد با من در م

 کیکه  شهیادم باورش نم ترسه؟یاقا دکتر از تو م بتیو غر بیعج يکارها نیبخاطر هم دیشا. یهست یبیعج

... يدیاز حد خوب د شیرا ب یادم هی یامروز وقت... واهمه باشه یو ب یمیاندازه خوب و صم نیانسان تا ا

 ! یبهش شک بکن يمجبور

 : بهروز

 دییخواهم اصال تا یکارت و نم. اومد شیسوء تفاهم پ. و نفرتت با من نبود یدشمن ياز رو. يتو دوبار منو زد ـ

بعدها بد  یوقت هیکه با خواهرت  يهمزمان به دامادت درس بد یظاهرا خواست. يدار يادیو زور ز یجوان. کنم

 ...بشنوه واریکه د یزن یگن به در م یم. نکنه يرفتار

 : دماغش گذاشت و گفت يو دست دور چسبها دیخند نیام

دعوا  یدفعه بعد با ک دونمیمن از االن م... کنم یحلقه گوشم م زونیو از االن خوب او نیا. یگ یراس م ـ

 . بکنم

 : بهروز
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! تو راحت باش. من بود یاز درد جسم شتریدرد و عذاب اونها ب. شد شمونیمنو زد خودش پ یتا حاال هر ک ـ

مردم ! يبرام ارزش دار یکل!... یاندازه که تو ادم با انصاف نیبرام هم! دعوا نکن چکسیمواظب خودت باش با ه

 یمجبور بودم ادعا بکنم و نم مهه شیهر چند پ. يکنن خودت هم محکم نزده بود یتو دعوا به من رحم م

 .دنده را بهانه کردم یدونم شکستگ

 : دیخند نیام

. کنهیو فراموش م تشیادم نفرت و عصبان یشیاونقدر مظلوم م... ییایکوتاه ب یک یدون یم! یزرنگ و عاقل ـ

به  يرا از رو يزیچ هیو هم ! یسوزنیچون دل ادم و م. دوس داره با تو جدا دوست بشه... هرکس اخر دعوا

 ...يد یآدم م ادیات  یظاهر سادگ

 : بهروز

... چند تا ترانه هست که دوست دارم اونها رو بخونم... میدار نیامشب تمر يبرا.... برم تاالر دیمن االن با ـ

 .تونم سر بزنم یوقت م رید... يدار يتو با من کار. دارن یاصال امادگ ای شنیم یراض نمیبب

 : نیام

 .دم یگوش م امیم. امیم دنتینه بعدا که خوب شدم بد ـ

حالش دگرگون شد و . دید مکتین ينشسته رو اطیرا در ح دهیکرد در راه برگشت سپ یخداحافظ نیاز ام بهروز

ربع  هی... ؟یینجایا یاز ک... ؟ينشسته بود نجایتو ا: به طرفش رفت و سالم کرد و گفت. زد یقلبش تند تند م

 دمت؟یرد شدم ند نجایاز ا شیپ

 :به او نگاه کرد و گفت دهیسپ

راهت و به خاطر من  ؟يد یبه راهت ادامه م یزن یم ستمیو سر راهت نا ینیبب اگه منو از دور یبگ يخوا یم ـ

 ؟ییا یمن نم شیو پ یکن یکج نم

 :بهروز

چشمهام دنبال ... اومده بودم نیام دنیمگه من بد... وونهید یبه من گفت شبید! آم یتو م دنیبه د شهیمن هم ـ

... نداشتم یاحساس خوش چیه... سه شده بود... دست و پام و گم کردم... دمیتو د شیو پ میگشت ابراه یتو م

من ... دمیاو منفور د شیو به حق در پ دمدر اون لحظه خو یول. دونم ینم یو ادم خوب میکه ابراه يبا وجود

خل دا! خواستم بهت سرزنش بکنه ینم. دیبه ذهنم نرس يچاره ا. بد متنفر باشم يادمها شیپ یدوست ندارم حت
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از  یوقت... نشون دادم، کم بود؟ وونهید ضهایهمه مر شیخودم و پ. هست انیدر جر نیام نهیاتاق شدم که بب

 !... يتو هم با من دعوا کرد...  رونیآم ب یاتاق م

 :دهیسپ

 ناراحت بشه؟... و بشنوه؟ نیا نیاگه ام یکن یفکر نم ـ

 :بهروز

شهر چند تا دوست  نیمگه من تو ا... آم یهم م نیام دنیمعلومه که بد...  يمن منظورم وحله اول تو بود ـ

آد چون تو رو دوس داره و  یخوشم م نیاز ام... نیام يگریصمده و د یکیاالن دو تا دوست دارم ... دارم

... دونه یچون م... رسه یبه نظر م موافق نیام... من و تو با خَبره هیقض نیدونم که او از ا یمن م... طرفدارته

نشدن و ستم نشدن خواهرش  دهیرنج نیام يبرا!... کنم ینم یاحترام یبهت ب مونیتو زندگ چوقتیمن ه

 ...خودت؟... خورد و خوراك و خونه و شغل شوهر و پوله یبابات در فکر زندگ یول... براش مهمه

 :دهیسپ

 نگفتم؟ گهید زیچ هی يدیرو شن وونهیکلمه د فقط

 :بهروز

خودم عوضت به خودم فحش ! از دهنت فحش بشنوم شترینخواستم ب... یهم گفت گهید يزهایچ هیدونم  یم ـ

 نکهیا يمن به جا... ادم اصال خسته نشه ییکنم دو تا یفکر م... یتو تنها نشست نمیب یچون م آمیمن م. بستم

 ...گذره یتو به من خوش م شیپ...  نمیتو پارك تنها بش

 : دهیسپ

 ؟یستیبه فکر بابام ن چیه یعنی ؟يمن اومده بود دنیبه د شبیپس د ـ

 : بهروز

 ه؟یو فرصت طلب يکارم نامرد یکن یتو فکر م ـ

 : دهیسپ

 !بودند دهیخواب هاشیو هم اتاق نیچون تو اون موقع شب، ام وونهیمن بهت گفتم د ـ

 : بهروز

 .مجبور شدم. نمیتو بش شیمن اومده بودم پ. و گفتم لشیدل ـ

 : دهیسپ
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بود؟ به خواسته  یکه ندونه درد تو از چ ستیبچه ن هی میابراه... بد فکر نکنه یگیباز م... يبد موقع اومده بود ـ

 !شد یم یعصبان اریوگرنه بابام بس... بابام رفته بود خونه! يدیات رس

 : بهروز

 گهید دمیموتور خر هی...  ومدمین شبمیکار د دنیگله کردن و شن يمن بود االن برا ریکنم تقص یمن قبول م ـ

اسم منو ... یائیبه تاالر ب یتون یم يوقت دلت خواست اهنگ گوش بد هیروز  هیخوابم اگه  یپارك نم نیتو ا

 . خوام بگم ادرس من اونجاست یم. یداخل بش یتون یم... یمهمان من هست یو بگ یبگ

 : دهیسپ

 .امیاومد م شیفرصت اگه پ ـ

 : بهروز

 خونه؟ ير یچرا نم... يه نشددو روزه تو خست نیتو ا ـ

 :دهیسپ

 ...نصف خونه نجامینصف ا... رم خونه یم ـ

 :بهروز

 .نمیب یم نجایمن هر وقت اومدم تو رو ا ـ

 :دهیسپ

 ونیم ننیبب دیبا... نیبب نجایمنو ا دیبا نیام یاومدن به مالقات لهایفام یگه وقت یبابام م... تو يبخاطر حرفها ـ

 ... من انجام ندادم يکه کار بد شهیحتما باورشون م... نباشه  یناراحت یوقت... ستین یناراحت چیما ه

 :بهروز

... موقع ناهاره واشی واشیاالن هم . میبزن یگشت هی میتون یم ياگه دوس دار آدینم یساعت کس نیاالن تو ا ـ

 . میرستوران غذا بخور میبر میتون یم

 : مخ گذاشت و گفت يبا انگشت رو دهیسپ

دارم  لهایباور فام يگم برا یمن دارم م! ده؟یچسب... اون هم با موتور ؟يعقلت و از دس داد... ؟يشد وونهید ـ

انوقت بابام  ن؟یو چند نفر ما رو باهم بب یکیگشت بزنم تا  امیکه من با تو ب يخوا یتو م... شمیشکنجه م نجایا

 !سکته بکنه

 : بهروز
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 بهیغر هیتو رو با  یکیکه  يبود دهینترس... يشد اوشیس نیماش گفتم سوار. ستیمن حواسم ن! یگ یراس م ـ

 ...نداره يرادیفکر کردم ا... نهیبب

 :دهیسپ

 !دکتره اوشیس ـ

 : بهروز

... چون دکتر بود!... ست؟یکه ن رمردیپ... دو سال از منم بزرگتره ای کیفقط  اوشیس... داره یدونم چه فرق ینم ـ

خودت  یزندگ... گور پدر مردم لهایگور پدر فام دیگفت یبابات م ایداد تو و  یازدواج م شنهادیبهت پ اوشیاگه س

مسئله ... موضوع من باشم یوقت یول... بکنه ظرات اظهار ن یزندگ يجز خودت حق نداره برا چکسیهست و ه

 ! آد یم شیو ابرو پ یناموس

 : دهیسپ

 ... و عمل بکنه نیخواست ام یم. بود يموضوع برادر و خواهر اوشیدر مورد س ـ

 : لبخند تاسف زد بهروز

کردند اومدم بهت  فیهمه از من تعر شبید...شانس من کمه... نهیبیم یداره دوره عمل... ستیجراح ن اوشیس ـ

 نکهیخوشحال شدم اومدم بهت موتورم و نشون بدم ا دمیاالن موتور خر... یبکن یخبر خوش بدم، برام خوشحال

و  یکن یرو نم نکاریتو ا گهیسال د صددونم  یوگرنه خودم م... تعارف گفتم يرو فقط از میبزن یگشت هیگفتم 

 یسوارت م یکن یفکر م رمیتا برات کاله خود نگ ن،یاز ا يجدا! یگفتم که فقط بدون ،یش یچون سوار نم

هام، ناراحت  یناراحت ينه برا! یبکن يشاد یتون یم هامیشاد يتو نه برا!... رفتیپذ دیو با قتیحق... کنم؟

چون من اون ... میازدواج نکن خودیب... رمیگ ینم شتریوقت خودم و وقت تو رو ب خودیب نیبخاطر هم! یشیم

 ياز رو... يبه من بد یتون یخوام نم یکه من از تو م يزیدم برات ارزش نداره و اون چ یکه بهت م ییزهایچ

به  یوقت دیو با نیمن ا. بود یکارم فرصت طلب یگ یمنو ببخش راس م... رهیکار انجام بگ نیا دیمصلحت نبا

 ای! دادم یم شنهادیپ یکن یکرده حس م ریباتالق گ يخودت و تو دینه االن که شا دمیپرس یم يخود اومد

 ! یوفتیمن ب يدر امدن از چاله تو چاه  يبرا میبا ابراه تیتو در ضد دیشا

 : گفت تیبا عصبان دهیسپ

 !دیاز من طلبکار يجور هیهمه تون . عادت کردم... همه بدهکارم شیمن پ! نگران نباش ـ

 : بهروز
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 یمونم و بعد م یشهر م نیاحتماال چند روز تو ا...  دمیدلت و شن يو من هم حرفها يدیمنو تو فهم تیمیصم ـ

رو فکر نکن دوست نداشتم تو  یوقت هیپس ... بکنم یخداحافظ چکسیرم موقع رفتن عادت ندارم از ه یزنم م

 ...از دلم فقط خودم خبر دارم... نه...  نمینب

درد شکم را احساس کرد  دهیسپ. رفت دانهینا ام دهیسپ شیکرد و از پ یدست باال برد و خدا حافظ بهروز

 .به رفتن بهروز تماشا کرد نانهیغمگ

دراز  هیسا ریز مکت،ین يرو اط،یح يساعت ها تو. به مرکز شهر رفت و ناهار خورد و بعد به تاالر رفت بهروز

زدند و همه  اریانها در اتاق گروه نشستند و گپ بس. امدند کباریبه  یهمگ یقیگروه موس نکهیتا ا. دیو خواب دیکش

 .خوردند یدر کنار بهروز چاه مانهیصم

 .گروه گذاشت اریرا در اخت ستیکاغذ نوشت و ل کی يانها را رو یرا که خوب وارد بود، اسام يترانه ها بهروز

 . ساعت پنج صمد داخل سالن شد بهروز او را با گروه اشنا کرد سر

بهروز و . کردند یم نیصاحب جشن شب را تمر يها یو خسرو دو خواننده به نوبت ترانه ها و درخواست بهروز

 يترانه ها تریکامپ ياز رو. که بهش دست داده بود یرفتند و بهروز از فرصت یم یبه اتاق پشت یصمد گهگاه

 . کرد یم نیرا با لهجه تمر یافغان ،یخارج از درخواست

همه  قیبهروز مورد تشو يترانه ها. گروه شروع به خواندن کرد. صمد به خانه اش رفت. هشت شب شد ساعت

و  ترایو م يپر. ساعت ده شب بود. دادند یامدند، اسکناس به او انعام م یافراد م یگهگاه. گرفت یقرار م

وقت تالش  شتریدختر عمو ب. کرد یخود را به بهروز معروف يدخترعمو ترایم. اخل سالن شدندد ترایم يدخترعمو

 .بر قرار کند مانهیو صم کیکرد با بهروز ارتباط نزد یم

از همان اغاز . ذره شده بود کیاو  يباز دلش برا. به تاالر را خواسته بود دهیعذر امدن سپ نکهیبا وجود ا بهروز

از  شتریگذشت او همان انداره ب یساعتها و زمان م یوقت. ندیظار داشت او را در سالن ببخواست و انت یجشن م

 یبا ب یاز اتاق پشت یبود، وقت شانیشد بهروز پر مین و ازدهیساعت . دیرسیشب فرا م مهین. شد یم دیامدن او ناام

 : رفت و دم گوشش گفت گاهیبه جا ترایبه سالن امد، م یلیم

 امده؟ یداداش حدس بزن ک ـ

 : دیپرس تیبا نگاه به جمع دیرا بگو دهیخواست اسم سپ یم بهروز

 مادر اومده؟ ـ

 : ترایم
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 .نجاستیا دهینه سپ ـ

 انیدر م دیرا ند دهیو دختر عمو نگاه کرد بغل دست اونها سپ يشد و شکفته شد و به پر داریاز خواب ب بهروز

 : دیپرس جانیگذاشت کنجکاوانه پر از ه ترایرت مصو يدست رو. دید یدنبال او گشت باز او را نم تیجمع

  نمش؟یب ینم ؟يکرد یشوخ! ستین ـ

 : ترایم

 . اومد دیترانه بخون شا هی. ستادهیا يدم در ورود! شهیداخل نم م،یما باهاش حرف زد ـ

 .را از گروه خواهش کرد یستیخود تماشا کرد و ترانه ن ستیبه ل بهروز

 دم لب برد و خواند کروفونیدوخته بود و م يشروع شد بهروز دائما چشم به در ورود اهنگ

 پوسم یدارم م یستیکنم ، ن یدارم دق م یستین

 بوسم یدارم ، م ی، بر م یکی یکیمن  عکساتو

 کنم یرو ، هر شب دارم بو م تیادگاری رهنیپ

 کنم یبرگشتن تو به آسمون رو م يبرا

 پوسم یدارم م یستیکنم ، ن یدارم دق م یستین

 بوسم یدارم ، م یمن دونه دونه ، بر م عکساتو

 رو به رو نمیخوام دوباره تو رو بب یخدا م از

 آرزو نیبه اشک حسرتم ، فقط هم قسم

 پوسم یدارم م یستیکنم ، ن یدارم دق م یستین

 بوسم یدارم ، م یمن دونه دونه ، بر م عکساتو

 کنم ی، همه رو پرپر م ارمیعالمه گل م هی

 کنم یسر م مییبا تنها يجور نیشب دارم هم هر

 نبودنت کنار من ي هیاشکام هد تموم

 قرار من یگذره به قلب ب یم یچ یدون ینم

 ها بدون تو هیکه چه قدر سخت برام ، ثان يوا

 مهربون تو يچشا نمیخواد باز بب یم دلم

 پوسم یدارم م یستیکنم ، ن یدارم دق م یستین
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 بوسم یدارم ، م یمن دونه دونه ، بر م عکساتو

 پوسم یدارم م یستیکنم ، ن یدارم دق م یستین

 بوسم یدارم ، م یمن دونه دونه ، بر م عکساتو

 کنم ی، همه رو پرپر م ارمیعالمه گل م هی

 کنم یسر م مییبا تنها يجور نیشب دارم هم هر

دوست داشت  دهیسپ. کرد ید و از دور به بهروز تماشا مدا هیسالن تک یبه چارچوپ درون دهیترانه سپ ياخرها

دوست  نیبود و بخاطر هم دهیپسند اریخودش بس. ندیبهروز را بب يو عکس العمل مردم نسبت به صدا قیتشو

پرنده زود پر نزند و  نکهیا يبرا هروزب. ترانه خوانده شد نکهیهم. بشود کینا خود اگاه شر ،یخوش نیداشت در ا

از  "چشمات" یعنیمنتخب خودش،  ياز گروه اهنگ بعد عیسر د،یایجلوتر ب شتریب يدانه ها دینرود و به ام

بهروز با . بدون فاصله شروع شد ياهنگ بعد. بهروز دست زدند يبرا اریمردم بس. مهرنوش را درخواست کرد

 یحاضر در سالن همگ تیبر دارد شروع کرد و جمع دهیز سپچشم و نگاه ا نکهیترانه را بدون ا نیتمام احساس ا

 ...کردند یبر تن داشت نگاه م یکه لباس معمول يدختر ده،یسپ يهمراه با نگاه او کنجکاو به سو

 قشنگه یلیکه چشمات خ تو

 بهیعج یلیچشمات خ رنگ

 همه نگاهت نیکه ا تو

 بهیچشمام گرم نج واسه

 دیکش شهیم یکه تو بچگ هینقاش هیکه چشات شکل  یدونست یم

 نه؟  ای یدونست ینه؟ م ای یدونست یم

 دید شهیکمونو م نیتو رنگ يچشما يکه تو یدونست یم

 نه؟  ای یدونست ینه؟ م ای یدونست یم

  يکه نموند یدونست یم

 يسوزوند یلیخ دلمو

 یازم گرفت چشاتو

 يرسوند هیتا گر منو

 یآرزوهام يهمه  یکه چشام یدونست یم
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 یتو تموم لحظه هام شهیکه هم یدونست یم

 قشنگه یلیکه چشمات خ تو

 بهیعج یلیچشمات خ رنگ

 همه نگاهت نیکه ا تو

 بهیچشمام گرم نج واسه

 چشم قشنگ تو پروندم، رفتش يآرزوهامو واسه  يهمه  یدونست یم

 نه؟  ای یدونست ینه؟ م ای یدونست یم

 تو سوزوندم، رفتش بیواسه چشم عج مویکه جوون یدونست یم

 نه؟  ای یدونست ینه؟ م ای یدونست یم

  يکه نموند یدونست یم

 يسوزوند یلیخ دلمو

 یازم گرفت چشاتو

 يرسوند هیتا گر منو

 یآرزوهام يهمه  یکه چشام یدونست یم

 یتو تموم لحظه هام شهیکه هم یدونست یم

 اریبس دهیو با سپ. به او ظاهر شد دهیچسب دهیدر کنار دست سپ اوشیس. ترانه خونده نشده بود يها وسط

برود و همه بدانند  اوشیطرف س ينگاه کرد انتظار داشت پر يلحظه به پر کیبهروز . زد یحرف م یمیصم

 .تکان نخورد شیبود از جا الیخ یب يپر یول. با او دوست هست اوشیس

. دیخود را رفته د يدر حضور همه مردم ابرو. دانست در ان لحظه چکار بکند ینم. شد شتریبهروز ب اءیو ح شرم

 الیفکر و خ. سوخت یبهروز در حسادت خود م یول. داشت یهمخوان شتریصحنه با ترانه اش ب نیاگر چه ا

دن و کرد، از خوان یعشق معروف بازندهدر نزد همگان خود را  نکهیبهروز به خاطر ا. شد یدر سرش بافته م یمنف

 . شد مانیپش دهیدائم به سپ ينگاها

اما . دیبعل یکرد و او را در خود م یدهان باز م یقیطر کیبه  نیشد و زم یکرد اب م یداشت و ارزو م دوست

نفرت در دل . داشت یصورتش را سرخ نگه م یلیبا س ستیبا یشد، به ناچار م یممکن نم شیارزو برا نیچون ا

 . خورد یحرص و جوش را با خون م دهیو سپ اوشیس يعمد يپر کرد از نامرد
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توانست به او  یموقع شب امده است؟ پدرش چگونه م نیا دهیسپ یبه خود با سرزنش گفت بدبخت، وقت بهروز

خانواده  یبحران تیوضع نیدر ا یحت. کرده است دایپ یداماد خوب و مناسب! اجازه بدهد؟ معلوم است ییتنها

 . شود یبفرستد، ناموسشان لکه دار نم اوشیچون س يرا با دکتراز بعد هر جا دخترش  يجواد

 لیکرد و از همان اول دل یتصورش را م ستیبا یم د،یدر ادامه به خود گفت چرا از اول به فکرش نرس بهروز

 يو ابرو میاو ابراه یول دیایب شیپا ریتا ز میچطور ممکن بود ابراه! دید یم دهیرا در رفتار سپ راتییهمه تغ نیا

پس ... بشود میابراه زیعمر کن کیاست  حاضربه او نگفته بود که  دهیسپ نیگرفت مگر هم دیخانواده را ند

 ... توانست باشد؟ یم یدر افکارش چه شخص رییهمه تغ نیمسبب ا

به طرف  اوشیس. گل اوردند و به بهروز دادند يزدند و چند دختر اریمردم دست بس. دیاهنگ به اتمام رس یوقت

. شودیم کیدعوا نزد ياخم او معلوم بود که برا يو نگاها افهیاز ق. کرد یز قدم بر داشت و به او اشاره مبهرو

هر دو را مثل  ترایم. قدم بر داشت اوشیس يپر از نفرت به سو یبهروز هم نادانسته به او اخم کرد و با دل

را بهم فشرد و  شیهروز از دور داندنهاب. کردیرا پخش م يدستگاه ترانه بعد. به طرفشان رفت دید یخروس جنگ

 :گفت

 یمنو م يابرو يدار. هستم يادم بد هیکنن من  یاونها فکر م ه؟یچه رفتار نیا کننیمردم تماشا م ینیب ینم ـ

 !يبر

 : اوشیس

 .خرد نکردم نجایتا دك و چونه ات و ا رونیب ایپس زود با من ب! ؟يدیخوب فهم... یباهوش نمیب یم ـ

 . را کرد رونیبه گروه عالمت رفتن به ب بهروز

 : دخالت کرد و گفت ترایم

 ن؟یریکجا م! شده؟ یفهمم به من بگو چ ینم ن؟یامد یک اوشیداداش س ـ

 : اوشیس

 .مردك چلغوزه نیهمه اش بخاطر ا. دهیمتقلب داره جون م نیاز دست ا. خونه دیمامان خونه افتاده شما بر ـ

 : بهروز

 .مادر چهش شده به من بگو ـ

 :اوشیس

 .شده یچ گمیبهت م رونیب ایبا من ب ـ
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رد نشده سرش را تکان داد و  دهیبهروز از کنار سپ. رفت رونیاز سالن ب اوشیس. به خونه زنگ زد عیسر ترایم

 : و گفت ستادیدر کنارش ا يلحظه ا

به کس  گهید يدلت و جا یگفت یه من مب يحداقل ظهر. اندازه ادم مثل تو پست بشه نیچطور ممکنه تا ا ـ

 .خوندم یهمه مردم برات ترانه نم نیا ونیم. يداد گهید

و به راهش ادامه  ستدیا یگذاشت معلوم نبود چرا نم یم یکیتار مهیرفت قدم تو ن نییاز پله ها هم پا اوشیس

 :معترضانه گفت اوشیو به س ستادیبه راه افتاد وسط پله ها ا. اجازه حرف زدن نداد دهیبهروز به سپ. دهد یم

 !بگو نجایهم... ترانه بخونم نوبت منه یستیمن با يریکجا م ـ

 : پله امد و گفت ریبرگشت تا ز اوشیس

 منو مردم هم بشنوند؟ دادیداد و ب يدوست دار. پله ها خرد بکنم يدندونهات و رو امیب يخوا یم ـ

 :گفت اوشیدم گوش س یکیشدند  کینزد اوشیبه س بودند سه جوان از انها ستادهیا اطیجوان که در ح پنج

 .پسر عمو صبر کن ـ

 : گفت اوشیو س ستادیاز پله ها باال رفت و پشت سر بهروز ا ژنیب پسرعمو

 . کن فیرو از اول تعر زیمثل بچه خوب همه چ ایب ـ

 :دیو پرس ستادیسر پله ا دهیسپ

 د؟یکن یرفتار م يجور نیشده؟ چرا باهاش ا یاقا دکتر چ ـ

 : محترمانه گفت میمال اوشیس

 .فقط حرف بزنم تیانگلِ پاراز نیبا ا خوامیم! برو تو نگران نباش دهیسپ ـ

دل بهروز را کامال سوزاند و بهروز به باال نگاه کرد و در چشمانش اب اشک  دهیو سپ اوشیس نیب یمیصم حرف

و  دیکش نییو از پله ها پا دیزد و ان را چسب بهروز چنگ يبازو ریز راهنیچند پله باال امد به پ اوشیس. جمع شد

بهروز اعتراض کرد . هل داد نییبهروز را به پا تکمک کرد و با حقارت و انزجار با دو دس یپله باالئ يجوان رو

 : و گفت

 .امیخودم م. دیدست و بردار ـ

بروند  نییخواستند از پله ها پا یامدند م رونیاز سالن ب ترایم يو دخترعمو ترایو م يداخل سالن شد با پر دهیسپ

 :انها را گرفت و گفت يجلو ژنیو بهروز بروند پسرعمو ب اوشیپشت سر س
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ما باهش . امشب معلوم بشه قتیتمام حق یستیتو با دیترسه بر ینم گهید نهیاگه شما رو بب دیکن یچکار م ـ

پسره  نیهمه اش بخاطر ا. دهش یزن عمو چه حال نیبرو بب. مشیبترسون میخواه یکم م کی م،یندار يکار

 . متقلب کالهبردار. هست

 : ترایم

 . من زنگ زدم حال مامان خوبه ـ

 : پسرعمو

از همون  امکیس! د؟یدیفهم دهیکه داده بود ته چاه رو نشون م یحرامزاده ادرس نیو بگم ا نیفقط بهتون ا ـ

که دوازده ساله بود با  یپسره موقع نیا... پرورشگاه بودن، درسته هیبا بهروز تو  امکیس. مفقوداالثر شده یبچگ

 نیشد ا دایبا عکسش پ امکیبرگه از س کیفقط  یگانیبا گهید يجا هیاز  دندیدوستش تمام مدارك و دزد

تو پرورشگاه  شتریفقط چند هفته ب امکیباهم بودند س نهایا. اسمش سهراب بود امکیس یول... اسمش درسته

چند تا داستان . همه سال اومده نیپسره بعد از ا نیاالن ا... از او خبر نداره چکسیه گهید خیون تارنبود از ا

 امکیگه س یم گهیبار د هی زنهیجا م امکیس يداره خودش و جا کباریچرا  هیه چیاصل قض نمیبب. دهیم لیتحو

. میو از زبانش بفهم قتیخودمون تموم حق دیامشب با. داره یمرض هی. گه دوست دوستش هست یشده، م دایپ

. کرد فیتعر هایدونم چ یامروز به زندان رفت نم. اقا بهروز وکالت داده نیرو به هم زیبابام گفته عمو همه چ

 نیمغازه رو بدست ا یستیعمو زنگ زد هر چه تو دهنش بود به بابا گفت بابا از فردا با. دیعمو لباس خر يبرا

 .کالهبردار بسپاره

 : يرپ

 .تونن از زبونش بفهمند یانها بهتر م دیزنگ بزن سیبه پل ـ

 : پسرعمو

 یوقت! تو دیشما بر. میستیکه ن وونهید. میندار يما باهاش کار. میبکش رونیاول بهتره خودمون ازش حرف ب ـ

 .شهیانوقت از ما طلبکار هم م... مخصوصا شماها رو نهیشاهد بب

 : حرفها را به بهروز زد و بهروز تعجب کرد و گفت نیتمام ا اوشیس

 .من اونو شناختم دمیمن خودم هستم من عکس مامان و د امکیس ستیممکن ن نیا ـ

 : اوشیس
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دادند تو  یخودشون و م يرفتند عکسها یان سال بابا و مامانم هر جا که م زدیبرادرم کرو الل بود حرف نم ـ

خوب از کجا عکس مادرم ... يبود دهیهم بود مگه تو عکسها را ندزدهمون پرورشگاه عکس مامان و بابام 

حرفها رو  نیمن دارم ا یدونیم یهرکستو خودت بهتر از ... مونده بود شتیحتما اون عکس پ. باهتون نبوده باشه

حرف ... تموم شده تیخبر دارم باز زیمن از همه چ. دونمیو م زیکه من هم االن همه چ یکه بدون زنمیبهت م

 !و بگو قتیتمام حق یزنده بمون خواهیبزن امشب اگه م

 : بهروز

 .امکمیگه من س یاو م... امکمیمن که نگفتم س! برو به پدرت بگو ـ

 : اوشیس

که  يتو حاال ادم شد... کنه یاز تو داره استفاده م!... بکنه یخواد با من دشمن یاو م... هیادم روان هیبابام  ـ

 !لتیشکل و شما نیبا ا! يرو دار یلیخ... ؟یکش یخودت جدا خجالت نم!... ؟یداداش من بش یبخواه

 : امکیس

 .امکمیس هیگفته بود من شب شبید نیمادرت هم ـ

 : اوشیس

... يداد دیبد نکرده، تو بهش ام يکار... بده هیخورده بهت روح هیخواست ...  يو خوشحال کرد رزنیپ ـ

حرف و  نیوگرنه چرا تا حاال ا... يشد زیتو براش مثل بچه اش عز...عوضش دوست داشت بهت محبت بکنه

 .بهت نگفته بود

 : بهروز

 . ام عوض شد جوونتر شدم افهیق. گدا بودم. نبودم کیداشتم ش شیر ـ

 : اوشیس

با  یبار اخر گفت. یبرام مظلوم بکنخواد خودت و  ینم! نکن يبا من باز گهید! بسه ستین ادیاقا بهروز صبرم ز ـ

 .شد دایپ امکیس يکرد ملیا گریکس د

 : بهروز

خواستم  ینم گهیطرف د هیباشم و از  امکیس گهیخواستم د یشده بودم نم مونیاونو دروغ گفتم چون پش ـ

 .مادرت عذاب بکشه

 : گفت ژنینفر به انها اضافه شدند و پسرعمو ب سه
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 حرف بزنه؟ خوادینم گهیم یپسرعمو چ ـ

 : با مسخره کردن گفت اوشیس

 !خودشه امکیگه فکر کرد س یم ـ

 : و گفت دیخند پسرعمو

!... رانهیا ،د،ه،يم،... شهیمعلوم م. بود دیرنگش سف شیریز دیشا میاگه پوست تنش و بکن گهیپسرعمو راس م ـ

 ...به ما وقت بده قهیپسرعمو تو پنج دق

 : بهروز

تا تو ... حرفها رو زدم نیدونم ا یچون تو رو برادر خودم م... ترس ندارم  کسچیمن از ه! خان اوشیس ياقا

من تا حاال فکر ! به شرفم قسم... دم یوگرنه اگه جونم و بدم تن به زور نم! یات و تباه نکن یبخاطر من زندگ

من تو پرورشگاه عکسش هست و همان سال و همان ماه عکس مدرك  امکیس یگ یاگه م. امکمیکردم س یم

اول همه رو  يهمون سالها. میرا با خودمون برده بود يادیراستش ما عکس ز. هم هست، پس من اشتباه کردم

 دیبذار... جدا برام اشناست... تونه باشه یم یمنطق لیدل هی نیخودش ا دمیاگه عکس مادرتون و د. میگم کرد

هستم  امکیاگه ثابت شد من س میاروم حرف بزن مینیباهم بش بعد. کشهیطول نم شتریساعت ب هیبرنامه ام 

من ! مال خودتون زیمغازه، همه چ ن،یزم د؟یخواهینم نویمگه ا. رمیاز شهرتون م زنمیاگه نبودم باز م رمیم زنمیم

 یاو رو م یجائ هیمن از ! ستمین نیدنبال پول و مال و زم... خوام من فقط دنبال خانواده ام امدم  ینم يزیچ

بابات . شهر برم نیامروز خواستم از ا. نداشتم و هرگز نخواهم داشت ياصال قصد کالهبردارمن . شناختم

 نیباشه و هم ا يادرس و من بهت دادم، مرض دارم؟ قصدم کالهبردار نیتازه خودت فکرش رو بکن ا. نذاشت

 بندازم؟ ریادرس و بهت بدم که خودم و گ

 : اوشیس

هم تو شناسامه  م،یاز همه تون بود ما تا ثبت احوال رفت یعموم یگانیپرونده تو با هی یدونستیاره فقط تو نم ـ

 .به تهران برم یراست یمن راست ،يکرد یهم فکر نم دیشا. به اسم سهراب یعنی. امکیو هم س يدار

 : بهروز

 تهران؟ یخودت رفت ـ

 :اوشیس

 ؟یچ يفکر کرد ـ
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 :بهروز

 ؟یکه برگشت یرفت یک

 :اوشیس

 ...شد یمادرم منتظر م يفکر کرد... میدو شب با مامان حرکت کرد شب،ید ـ

 :بهروز

 .پرونده من هم بود دیدیاسم منو هم د ـ

 :اوشیس

 م؟یدیدونه بود عکس تو رو هم د هیاز همه افراد مدارك حداقل  يمرکز یگانیاره تو با ـ

 :بهروز

 !... هیبهمن شمال میقیچند بار گفتم اسم حق ترایبه م ستمیمن بهروز ن یدون یم ـ

 : اوشیس

هم بهروز؟ سه تا  ایو هم سهراب  یبهمن باش یتون یداره؟ همزمان تو نم یبهمن؟ چه فرق ای یبهروز باش ـ

 !شناسنامه برات نگرفته بودن

 : پسرعمو

... رهیبگ يخواد ما رو به باز یآد م یمثل تو م یکیما ننگ داره  يبرا. هم داره گهیمثل تو صد تا اسم د یادم ـ

 .یخانواده ما رو به جان هم انداخت! يزد امکیس يعمدا خودت و جا يکه تو جرات کرد نهیمهم ا

 : نگاه کرد و گفت اوشیبه س پسرعمو

 نیخواد با ا یم. ذارهیداره رو سرمون کاله م! شده یبا بودن تو جمع ما چقدر مدن ینیب ینم! پسرعمو تو برو ـ

 هینکن که شب گاهشین يجور نیا! قصه هاش خوابمون کنه نیواد با اخ یم! بماله رهیرو سر ما ش تیمظلوم

... يدونه تو رحم دار یخوب م ؟یباش نجایتو ا یپسر عمو تا وقت! از اون، مار هفت خط و خاله نیا... موشه

 يکار يرا برا یهر کس... برو پسرعمو... یستیاهل خشونت ن... یکن ینم سکیاگه دلت هم بخواد ر... يدکتر

 !نساخت

 : رفت بهروز ملتمسانه گفت یم اوشیس
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ترانه بخونم  یستیمن االن با. ستیگناه من ن. اومد بابات منو به اشتباه انداخت شیسوء تفاهم پ هیاقا دکتر  ـ

گذشتم؟ به خاطر  يوگرنه چرا از پر. دم یقول م.. دیبا من بکن دیدوست داشت يام هر کار یبعدا م... نوبت منه

 .او رو خواهرم فرض کردم نکهیبخاطر ا... تو

 : برگشت و گفت اوشیس

 .دروغ و مجبور شدم نیمزاحمت تو ا يبرا. به خواهر هیشب يزیچ هی... من خانواده امه شیپ يپر... شعور یب ـ

 : بهروز

 هی... من جگرم داغونه دیننداز يخودتون و تو گرفتار. دیبا من دعوا نکن خودیب. و گفتم قتیمن تمام حق ـ

. چه معنا داره نیا یدون یم یبهتر از هر کس يتو خودت دکتر. عمر جگر من انگار هفتاد سالشه... تهگف يدکتر

و از اقا  نیزنگ بزن ا... ذاره ینفرتون و زنده نم هی... فهمه یاو م. دیبکن تمیاگه اذ... آد  یبرادر دارم او م هیمن 

 ... کنهیرحم نم چکسیبه ه... زنهیم شیخونه هاتون ات. اد اگه بو ببره یفردا م... صمد بپرس

 : رفت و پسرعمو گفت اوشیس

 .میخبر نداشت يهمه ترسو بود نیا ـ

 !ششیخوام برم پ یم... دلم براش تنگ شده.... میدختره با ما امده بود، کنارم نشست، انگار باهم محرم هست نیا

بعد از  ژنیب. کرد یبار دعوا م نیولا يبهروز برا. دیدماغ پسرعمو کوب يتو آتش حسادت سوخت با سر تو بهروز

بهروز شکسته  نییباال و دو تا از پا يچهار تا از دندانها. تو دهن بهروز زد یکرد و مشت محکم یضربه سر قاط

 مهیلگد به او زدند و او را ن نیچند. بشود لندتوانست ب ینم گرید. افتاد نیزم يرفت رو یاهیبهروز سرش س. شد

 .جان به حال خودش رها کردند

 : موقع رفتن پسرعمو

 .او حرف زد دیشا میشیپس ما منتظر ان دوستت، برادرت م ـ

به احمد زنگ زد و از او خواست که  عیسر. وحشت کرده بود ژنیپسرعمو ب دنیاز همان لحظه اول با د ترایم

 انیم یگردش يبه صمد و مادرش هم جداگانه زنگ زده بود و با زنگها. مادرش و صمد را زود به تاالر برسوند

 .بوجود اورد یانها هماهنگ

صمد از محل پارك . نگران و شور زده به تاالر امدند یبود، مادر و صمد و احمد، هراسان و با دل دهینکش یطول

 يگوشه ا کیرفت و او را با خود به  ششیصمد پ دنیاو با د. خبر از بهروز بود یهنوز ب اوشیس. دیا سالن دوت

خود، انچه را او و مادرش در تهران  روزه کیداستان  اوشیس. نشستند یدو صندل ياز سالن برد و آن دو رو
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 فیخود تعر تیحقان يبرا دیخالصه و مف را یکه کسب کرده بودند، همگ یانجام دادند و تمام تجربه و اطالعالت

 . کرد

کامل خودش را بدون  يبد مادرش گفت تا صمد همکار یروح تیاز وضع دیو مخصوصا با تاک نیهمچن اوشیس

 . بذارد ارشانیتلف شدن وقت در اخت

نگاه کرد و دنبال  تیمادر به جمع. به او داخل شد دهیداخل سالن شد احمد هم پشت سر او چسب مادرهراسان

. گشت انینشاند و خود به دنبال اشنا یصندل کی ياحمد او را رو. از نفس افتاده بود. گشت یم اوشیو س ترایم

مادر با غم و . پشت سرهم امدند فره،و دختر عمو، چهار ن دهیو سپ يو پر ترایم دیطول نکش شتریب يلحظه ا

 : دیپرس ترایدلهره از م

 کجاست؟ اوشیس ـ

 : را نشان داد و گفت واریبه د دهیاز سالن چسب يگوشه ا ترایم

 .زنهیاون گوشه نشسته داره با اقا صمد حرف م ـ

 :را نشان داد و گفت گاهیبا چشم جا مادر

 .نمشیخوام بب یم ادیبهروز کجاست؟ بگو ب ـ

 : ترایم

نوبتشه که  ادیدوستهاش گفتن االن م دمیپرس! رفته بود صبر کن رونیب اوشیباشه با س یفکر کنم اتاق پشت ـ

 ...مامان بذار اول ترانه هاش و بخونه. کنه یحتما داره خودش و حاضر م... بخونه

 : يپر

  ن؟یچرا امد ستیگفت حالتون خوب ن اوشیعمه جون س ـ

 : تکان داد و گفت نیسر به طرف مادر

 يخبرها میرفت. بشه یخواد دائم یم بتیمص نیا! شهیخوب بودم داغ دل و زنده زنده تا گور نبرم نم یمن ک ـ

. درد راحت بشم نیاز ا رمیم یدونم چه کنم؟ نم ینم. ارهیخدا انروز رو ن... میدیبد شن يخبرها! م؟یخوش بشنو

بهروز  دمیهمه ام. تحمل ندارم گهیمن د. ادیکو ان روز که او بخواد ب. نمیبیمن روز خوش و م ادیب امکیاگه س

 .ستیروده اش راس ن هیاو هم که ... بود

 : يپر
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ما بهروز و با خودمون  دیگفت یم. دیکردیتو خونه استراحت م دیحال و وضع که قدرت ندار نیبود با ا یبهتر م ـ

 !او که از خداشه. میاوردیبه خونه م

 : گفت انیبا حالت گر دهیسپ

گه خبر  یاگه م. یه با هر ادمبزنه او فرق دار چکسیفکر نکنم بهروز حرف دروغ به ه. هستم دهیخاله من سپ ـ

 !بد بکنه با شما هرگز یکنه اگه هم با هر کس یبد نم چکسیاو با ه. خبر داره دیداره مطمئن باش

 : ترایم

رو منظورم  یک یدونیم. کردند فیبراتون تعر اوشیاند که داداش س یخانم، همون دختر خانم دهیمامان، سپ ـ

 هست؟

 :نشون داد و گفت دهیرا به سپ یکنار دست خود صندل مادر

 یکن بهروز بهت چ فیدختر جونم تو خبر خوب و به من بگو قشنگ تعر. دختر خوبم نیبش ایدونم ب یم ـ

 . گهیم

 : نشست و گفت یصندل يرو دهیسپ

باباش تو  ،یاقا رستم. مطمئن بود خودش پسر شماست روزیتا د قتشیحق. دروغ بگم تونمیخاله جون من نم ـ

گه رنگم  یخودش که م! عوض شده ادیچون او ز نیشما او رو نشناخت! مون لحظه اول او رو شناختزندون ه

هم هست تمام وقت تو  ماهاستخونهاش بد رشد کردند االن چهار  دیکش ادیز یچون گشنگ ستین اهیدر اصل س

 رییتغ یلیدو روزه خ نیهم! ستین یافغان... هیرانیا گهیخودش م. هاستیافتاب داغه، وگرنه رنگش مثل ما شمال

که بخواد به  ستین یوگرنه بهروز اون ادم! ... ستین نیبگ ستیاگه ن ای امکهیاو س نیبگ یستیواهللا شما با. کرده

 . کنمیباور نم نم. تو زندون کلک بزنه یرستم ياقا

 : مادر

 یخودم دوس دارم، ولمن بهروز و هم مثل پسر ...  میدیعکس او رو هم د میدید میما رفت. دخترجونم ست،ین ـ

 !تو پرورشگاه موند یتو پرورشگاه نموند بهروز تا دوازده سالگ شتریدو هفته ب امکیس... ستیمن ن امکیبهروز س

 : دهیسپ

اقا . گهیفرصت د هیتو  شهینم نجایا. من باهش حرف بزنم دیبذار! فکر کنم با من رو راست باشه؟ دونمیمن نم ـ

 .و از زبونش بشنوه قتیاومد دنبال من که در حضور من تمام حق نیدکتر هم بخاطر هم

 : مادر
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 هیترسم که او  یم نیاز ا شتریب... گه یو نم لشیبه من هم دل... کنه یاو رو تحمل نم اوشیچرا س دونمینم ـ

 نیفهمم چرا ا یمن نم... نداره يسر سازگار اوشیبهروز هم با س! کنه یم یو از من مخف یدون یم ییزهایچ

 باهم دعوا دارن؟ یسر چ. دو باهم مرتب دعوا دارند

 : لبخند زد ترایم

دو تا  نیا يدعوا. اون وسط نقش داره یزن هیگن هر جا دعوا هست بدون  یکه م يدیمامان جان، نشن ـ

 !هست گهید زیچ هیداداش سر 

 : کرد تراینگاه به م مادر

 !دهنتو ببند دختر یگ یم یچ ـ

 : دهیسپ

داداششون  اوشیگن اقا س یچون بهروز م شمیشون م نیاگه سوار ماش... خاله جان، اقا دکتر مثل داداشمه ـ

 .راحت هستم کنمیچشم نگاهش م نیهست من هم به ا

 : مادر

با ... طور نگاه نکن نیو ا اوشیس! شک نکن... ییترایگه تو براش مثل م یهم م اوشیدخترگلم، س دونمیم ـ

. میدید میشک داشت حق هم داشت رفت. کنهینگاه م ياو هم به بهروز به چشم برادر یول کنهیبهروز دعوا م

 !دونه یم یرا بهتر از هر کس زهایچ نیا... دکتره اوشیس

رقص را  ستیکامال قطع ماند سابقه نداشت همه افراد پ کیموز ياروم شد صدا زیگذشت همه چ يا لحظه

را گروه شروع به نواختن کرد  یاهنگ افغان. امدند رونیب ینشستند گروه از اتاق پشت هایصندل يترك کردند و رو

هر کس  يبرا شیچهره خون وردر دست گرفت از د کروفونیو م ستادیا گاهیجا يبهروز اخر از همه امد رو

بود صمد  یخون شرتشیبا پارچه لبانش را گرفته بود ت. بود ختهیدور گردن او يکرد یپلنگ دیبود شال سف انینما

 : گفت اوشیبهروز به س دنیبا د

 د؟یباهش چه کار کرد ـ

نوشت صمد به طرف  امیبرد و پ لیدست به موبا. دیبهروز وحشت کرد و ترس یخون تیخود از وضع اوشیس

همه مردم وحشت زده به او  ندیدراز کرد و اشاره کرد سرجاش بش ستیبهروز رفت بهروز به طرف او دست ا

صورتش و لبانش . ده شدیلبانش بر داشت لحظه بعد خون چک يپارچه را از رو یوقت. کردندیکنان نگاه م رهیخ
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را  اریماه رشاهیترانه حسرت از خواننده ش یدم لب برد با لهجه افغان کرفونیبهروز م. بود یچاك داشت و خون

 ...شروع کرد

 حسرت

 و من ساده دل هنوز یئ دهیمن رم از

 کنم یتو باور نم يو جفا يمهر یب

 نیرا چنان به مهر تو بستم که بعد از ا دل

 کنم ینم گریدلبر د يهوا گرید

 دیو ام يو با تو رفت مرا شاد یرفت

 چگونه عشق ترا آرزو کنم گرید

 بوسه ترا کی یچگونه مست گرید

 جستجو کنم هیسکوت تلخ و س نیا در

 را که خفت  وانهید اریان  ار،یان  ادآری

 تو مست عشق و ناز نهیس يشب به رو کی

 بر لبان عطش کرده اش هوس دیلرز

 ازیاش ن زندهیدر نگاه گر دیخند

 تشنه اش به لبت داغ بوسه زد يها لب

 شوق ترا گفت با نگاه يها افسانه

 کرتیبه پ چکیهمچو شاخه پ دیچیپ

 بازوان سوخته در باغ زرد ماه ان

 به گوش او يز عشق که خواند یقصه ئ هر

 ز خاطر نبرده است چیدل سپرد و ه در

 دگر چه مانده از ان شب، شب شگفت دردا

 شاخه خشک گشته و ان باغ مرده است ان

 ادیز  یو مرا برده ئ یانکه رفته ئ با

 خواهمت هنوز و به جان دوست دارمت یم
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 که باز ایمجسم ب بیفر يعشق، ا يا

 فشارمت یپر آتش خود م نهیس بر

 فرخزاد فروغ

 ) شعر کامل است نیاز ا يترانه حسرت خالصه ا(

 يو پر ترایم. کردند مشیاو گل بردند و تقد يبرا ادیز تینها یها ب یلیخ نباریزدند و ا یمردم دست م همه

 یصندل يبه زور مادر را رو يو پر ترایم. رفت و مرد و شوکه شده بود نیرنگش از ب دهیکردند و سپ یم هیگر

دوست نداشتند برنامه بهم بخورد  برودبهروز  شیبلند بشود و پ شینداشتند مادر از جاکردند دوست  خکوبیم

 . بکند یدوست داشتند بهروز درد دلش را خال

 : همه نشستند او گفت یو وقت ندیبنش شانیاز مردم دعوت کرد که سرجا بهروز

قلب شما را  دیاست اجازه بده یزخم نگونهیجشن با شکوه امشب بد نیچرا خواننده ا دیپرس یهمه شما م حتما

سه ساله بودم  یوقت. گمشده کی. هستم یمن بهمن شمال. خودم روشن بکنم ياز قبل با گفته ها شتریب یکم

 تیجمع انیدارم که در م ادیبه  يا حنهالبته خودم ص. منو نخواستند یلیپدر و مادرم به هر دل دیشا ایگم شدم 

مادر در . نبود ایاون خانم مادرم بود  دونمینم کرد،یبا من دعوا م یآد زن یم ادمی. منوعمدا رها کردند يدر مسجد

چرا . خود پچ پچ کنان گفت خدا چطور ممکن هست يخدا باال برد و برا يخود دو دست را برا يخود برا شیپ

 ! همون خدا خودش شاهده یول. يبهروزجان من دعوا نکردم تو خبر ندار! ؟یکنیهمه ستم م نیبه من ا

 : گفت بهروز

بهرحال . و جستجو هستم قیاست که دوباره در حال تحق یمدت لیدل نیدانستن ا يبرا دانمیانرا من نم یچرائ ـ

 شهیهم. کردم یم هیمن بچه بودم شب و روز گر یگفتند وقت یم. تو پرورشگاه بزرگ شدم یتا دوزاده سالگ

شما همه . بودند یدست من عاص زپرورشگاه ا يهمه مادرها. خواستم یمادرم و م شهیهم. دنبال مادرم بودم

و  کباریحق هم داشتند چون من . منو دوست نداشت چکسیدر ان سالها ه یول دیبکن هیبرام گر دیتون یاالن م

 هنوز بعد از! داشتم؟ یدوست م یلیمن مادرم و خ دیحتما با. کردم یم هیمن دائما گر. کردمینم هیدوبار فقط گر

 تیهست که اون خانم که منو تو جمع نیمن هم یگردم تنها دلگرم یم درمهمه سال دارم هنوز دنبال ما نیا

مادر در . حرفم هست نیمن خودش گواه ا یرفتار بچگ. بوده باشه ستیبا یم یبدجنس کی! رها کرد مادرم نبود

 . برات رمیقلب گذاشت و گفت بم يلحظه دست رو نیا

 : گفت بهروز
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. شدندیهمه مادرها از دست من خسته م. شد یبودم که مرتب خونه ام مکانم عوض م یتنها بچه پرورشگاه من

را  يا گانهیخانه ب چیدر ه یمن زندگ. نداشتم زیچ چیه یعنیمن مادر نداشتم  يدار زیهمه چ یعنی يمادر دار

 يمادر یب يشب ها و روزها و سالها نیامن همه  خوابمیتو دشت و صحرا م ابونهایو تا امروز تو خ. پسند نکردم

پرتقال به من  هی بیس هی چکسیه. نکرد يمن شاد يبرا چکسیمن غم نخورد ه يبرا چکسیه. را داشتم

. خورم ینم يهرگز چا یول... دوس دارم یلیو خ يچا میمن هم شمال دیخوریم يهمه چا نیا هاینداد شما شمال

کر و  يگدا هیرو نداشتم من  یپول نون خال... شهیلوکس حساب م براماب داغ ... خوابمیم ابونهایاخه من تو خ

را  یفحش چیالل بودم چون جواب ه دمیشن یانگار نم دمیشن یصد تا فحش م یکر بودم چون وقت. الل بودم

دعوا و  يبرا یحال عتایطب. انقدر گشنه بودم که جون در بدن نداشتم شهیهم قتشیحق. پس ندادم چکسیبه ه

 :بهروز با دست مادر را نشان داد و در ادامه گفت. نداشتم ماعتراض ه

باور  نیحداقل من اول به ا... هم هست؟ دیشا دونمیمادر مادرت هست؟ من نم نیاز من بپرسه ا ادیب یکیاگه  ـ

گم کردند البته بچه  شیو دو سال پ ستیرا ب يبچه سه ساله ا هی زیمادرعز نیچرا؟ چون ا دیپرسیم.... بودم

پرورشگاه  يتو شونیاسم من بهروز و بهمن بود پسر ا. نبودند ظاهرا بور و بولند بودند اهیبر عکس من س شونیا

. را بخاطر ندارم يپسر بچه ا نیهرچند من خودم هرگز چن. و سهراب بود امکیما بود اسمش ظاهرا س شیما پ

مزاحم خانواده  يعمد ریغ. ودم هستداستان خ هیمادر شب نیشهر امدم داستان ا نیبه ا شیهفته پ کیمن از 

 . خوام یشون معذرت م همهمن از . شدم زیمادر عز نیا

 : با مکث به عقب به گروه نگاه کرد و در ادامه گفت بهروز

که  زیمخصوصا از مادر عز. خواهم یمعذرت م یخانواده گرام نیخونم باز هم از ا یمن دو و سه تا اهنگ م ـ

مرا ببخش ... یاسم ترانه دوم. امده بود شیبرام پ یسوء تفاهم اطالعات. دندیمهربان هستند و داغ د یلیخ

 .خوانمیرو م یبیحب نیاز ام یترانه به اسم زخم کیاول از همه ... هست

کردند و فقط با کف زدنها  قیترانه همه نه فقط دست زدند بلکه مرتب با صوت زدنها تشو نیاز خواندن ا بعد

 .گفتند یدوباره دوباره م يتقاضا

 : را در خواست کرد و اهنک توسط گروه نواخته شد يقنبر اریاز شهر یب یاز گروه اهنگ مرا ببخش ب بهروز

  شهیمرا ببخش شعر هم شهیش يمن مرا ببخش قندك روشن مرا ببخش الله  یِ ب یب یببخش ب مرا

 رمیمن از تو با تو نگفتم که در تو بم رمیبگ هیاز تو با همه گفتم که گر من

 ساحل یدل نبض من باش موج ب یِ ب یب ینکن ب هیگر یبپوش امشب رخت آفتاب یِ آب یب ینباش ب يابر
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نبودم مرا ببخش اگر که  اریو  قیببخش اگر تو را به باد سپردم اگر تو را به اوج ترانه نبردم مرا ببخش اگر رف مرا

 ماندگار نبودم

  شهیمرا ببخش شعر هم شهیش يمن مرا ببخش قندك روشن مرا ببخش الله  یِ ب یب یببخش ب مرا

 رمیمن از تو با تو نگفتم که در تو بم رمیبگ هیاز تو با همه گفتم که گر من

 ساز مرا برقص تا ته آواز یِ ب یب یلب مرا ببر تا لب ِ امشب مرا بخوان ب یب یب یببوس ب مرا

 ر تو را به اوج ترانه نبردم ببخش اگر تو را به باد سپردم اگ مرا

 نبودم مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم اریو  قیببخش اگر رف مرا

 نشستم هیببخش اگر تو را به شعر شکستم در مرگ برگ اگر چه به گر مر

 .نبودم ببخش اگر که خانه نگهدار نبودم اواریببخش اگر که در مرا

 :ببخش  مرا

قصد داشتند با گل به  يعده ا. متاثر شده بودند اریکردند بس یم هیکه گر مردم با نگاه به مادر و دخترها همه

هست اونو  گهیترانه د کی ننیبنش زانیلطفا همه عز. بهروز دست به طرف همه دراز کرد و گفت ندیایب گاهیجا

 ریخوام ز یم یول شمیبودم که منتظر م ادهدختر خانم قول د نیبخونم من به ا یدختر خانم هی يخوام برا یم

 ایدن نیا یمحبت یدل دارم دلم بخاطر ب کیهستم مثل همه  یافغان کیمن . کردم تشیاذ یقولم بزنم به نوع

اشتباه  چیدختر جوان ه نیمن با دلم نسبت به ا. دونه یچشم و دل حد خودش را نم. دارد ادیز یخال يجا

خواست گذاشت زبانم بلند  یدل و چشم م انچه. رهیزبون منو بگ يجلو نستنتو. فقط مغزم خالف کرد. نکردم

دلم، دانه به دانه بلند و بلند  يگذاشت حرفها. دختر خانم اعتراف بکند نیو عشق به ا یخواسته دل را به دوست

 ...ترانه من رفتم مرا ببخش است شعر از فروغ فرخزاد نیاسم اخر. بشن دهیشن

 را با شال دور گردن پاك کرد  شیدوم را شروع کرد بهروز لبها یاهنگ افغان گروه

گل به  کیگل به مادر داد بعد  کیرفت اول  زیدر دست به طرف م کروفونیسرخ را جمع کرد و با م يگلها

 !گفت مرا ببخش دهیبه سپ یداد و با لب خوان دهیگلها را به سپ هیو بق يگل به پر کیو  ترایم

ترانه چون  يکردند وسطها یم هیها هم گر یلیو خها اشک در چشمان داشتند  یلیزدند خ یهمه دست م مردم

و درون بهروز  رونیکرد انها تازه به عمق زخم ب یم هیاز همه گر شتریب دهیدر چشمان بهروز اشک جمع بود سپ

 .برده بودند
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دم لب برد و با لهجه  کروفونیو م ستادیانها ا یقدم کیکرد و در  یتمام وقت تماشا م دهیبه مادر و سپ بهروز

 :خواند یافغان

 مرا ببخش و مگو او وفا نداشت رفتم

 نمانده بود میبرا زیبه جز گر یراه

 دیام یپر درد ب نیعشق اتش نیا

 گناه وجنونم کشانده بود يواد در

 پر حسرت تو را يکه داغ بوسه  رفتم

 زلب شستشو دهم دهید ياشکها با

 سرود نیکه ناتمام بمانم در ا رفتم

 که با نگفته به خود ابرو دهم رفتم

 مگو که چرا رفت ننگ بود... مگو... رفتم

 تو و سوز و ساز ما ازیمن ن عشق

 وظلمت چو نور صبح یخموش ي ازپرده

 راز ما کبارهیفتاده بود  رونیب

 قطره اشک گرم یکیکه گم شوم چو رفتم

 یدامن شبرنگ زندگ يالبال در

 نشان یگور ب کی یاهیکه درس رفتم

 یشوم ز کشمکش وجنگ زندگ فارغ

 ختمیگر انیاز دو چشم روشن وگر من

 ختمیطوفان گر یوحش يخنده ها از

 بستر وصال به اغوش سرد هجر از

 ختمیاز مالمت وجدان گر ازرده

 در حرارت سوزان خود بسوز نهیس يا

 ریسراغ شعله اتش زمن مگ گرید

 کنم یخواستم شعله شوم سرکش یم
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 ریشدم به کنج قفس بسته واس یمرغ

 شیخبر زخو یب یمشوشم که شب یروح

 ستمیگر یدامن سکوت به تلخ در

 زگفته ها مانیزکرده ها وپش ناالن

 ستمیتو وعشق تو ن قیکه ال دمید

لپتاش را ور داشت و از  فیبهروز ک. رفتند یوقفه دست زدند و گروه به اتاق پشت یو ب ستادندیهمه سرپا ا مردم

تا بهروز سر زده  ستادندیپله ها ا يرو دهیو سپ يپر. رفتند یبه اتاق پشت ترایرفت مادر بهمراه م رونیب یدر پشت

 .رندیاو را بگ يتوانستند جلو دینرود شا رونیب

در دل، از باال با چشمانش در  قیبا بغض و نفرت عم ستاد،یا وانیا يبزرگ، رو اطیح يرو به رو دهیسپ

گوشه از  کیرا در  رحمیکرد و انتظار داشت آن سه ب یتصور م. گشت یم ژنیبمخصوصا  ،یسه خاط يجستجو

 . کرد یدعوا اماده م يگره کرده برا ياو خود را با مشتها. ندیبب اطیح

. دیرا شن کیمکان نزد کیاز  اط،یباز ح يفضا يگاز آن در بلند ادیو کم و ز کلتیروشن شدن موتور س يصدا

تا سر جاده که  اطیح يبهروز تو. دیرفت و به سمت موتور دو نییاز پله ها پا عینورِ موتور، سر دنیبه محض د

بهروز . زد یرا مرتب بلند صدا م اوو اسم  دیپشت سرش دو دهیسپ. کرد یصد متر مسافت بود، اهسته حرکت م

راهش اعتنا به  یخاطر ب نیو به هم تراستیدر ابتدا فکر کرد شخص دونده م. از پشت شد یزن بیمتوجه تعق

دلش به  د،ید دنیرا همچنان در حال دو دهیچون سپ. داد صیرا تشخ دهیسپ يبعد صدا یاندک یول. ادامه داد

 یبا دو دست سفت به ترك بند آهن عیشد و سر کینزد دهیسپ. شدو منتظر  ستادیحالش سوخت، سر جاده ا

 :موتور پنجه انداخت و نفس زنان گفت

 !يبر ذارمینم ـ

 :برگرداند و گفت دهیخشک کرد و سر به طرف سپ کباریموتور را خاموش کرد و با پارچه لبانش را  بهروز

حرف  چکسیبا ه گهیخوام د ینم. با تو رو ندارم يو لج باز یاحترام یاصال قصد ب!... کنم برگرد یخواهش م ـ

 . بزنم

 :دهیسپ

 ؟ير یخبر کجا م یب!... همه ادم به تو عالقمندن نیا ـ

 :بهروز
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هم اصال من خودم  دیشا. اون شخص با من بد کرد... رفتم یهر ک شیپ... بمونم چکسیه شیتونم پ ینم من

... به من عالقمند؟!... ستیدرست ن چیه نجایپس موندن من در ا! بود؟ امکیهمانطور که س. مقصر و بال هستم

 !ندارم یدوست واقع هی... ؟یگ یم یچ

 :دهیسپ

 !اقا صمد؟ ـ

 :بهروز

نگفتم . ادین شمیمن بهش گفتم برگرده، گفتم پ. ام، به طرفم اومد یمن زخم دید یتو سالن وقت... صمد؟ ـ

... تونه برادرم باشه یمن م شیفقط پ اوشیس... نهیرو کرد بش نکاریکه با من ا یکس شیبرگرده بره دوباره پ

به احساسم  چیمتوجه شدم او هتمام وقت . رو کرد نشست نکاریکه با من ا یدشمن من کس اوشیس شیرفت پ

 یحال يجور هیبه ادم  یول! گم کارش درسته ینم بود،یم نجایام بهمن ا یاگر دوست واقع. و دردم اعتنا نکرد

به من زل بزنه انگار از  نهیتو سالن بش اوشیذاشت س یبهمن نم...  ستیتنها ن ایدن نیا يکرد که ادم تو یم

 ... خبره یب زیهمه چ

 :دهیسپ

 خبر نداشت؟ اوشیس

 :و گفت دیخند بهروز

گفتم اگه جدا ! گفتم نذارد اوشیمن به س! نفر التماس کردم کیحد به  نیتا ا میبار تو زندگ نیاول يمن برا ـ

من از کجا بدونم و ... باباش گفت من صد در صد پسرش هستم... باباش گفت! دونم یخودم نم ستمیداداشش ن

 کیاونها منو به ... رو کردند نکاریا منبا  اوشیادمهاش به فرمان س... ندونم من حرف باباش و باور کردم ای

که  یکم اطالعات! یتو هم کم اقا دکتر نگفت. يبا صمد ندار یفرق چیتو هم ه... بردند کیمکان و خلوت و تار

من به  یول! دیتون به داد من نرس یکی دیتهمه تون منو با اونها تنها گذاش... يداد يداد یبهش م ستیبا ینم

 هیبود که  ادتونی چکدامتانیه هیبار در فکر من، پسرم نگفت؟ بق هین همه مادر گفتم او یا. بودم دهیداد تو رس

از من  ینیب ینم یکیتار نیتو منو االن تو ا اندازه؟یمن ب يبه چاك ها ینگاه هی ادیب دیاقا دکتر بگ نیبار به ا

 !دیدوستم ندار هیصمد و تو و بق يدیحاال فهم...  ینیبب دیگرفتند با لمیف

 :دهیسپ

 !... میشانس دوباره بد دیبا میتوجه ندار یگ یم شهیخودت هم! میجیما همه گ ـ
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 :لبخند زد و گفت بهروز

من و همه  ونیم زیهمه چ گهید. شانس آخر اونها و سرنوشت رقم خورده خودم بود... هر چه تو سالن گفتم ـ

 !پاره! تارش هم پاره شد نیاخر... تار نخ بافته شده نیطناب با چند کی. تموم شد

 : با التماس گفت دهیسپ

همون  يتو دار... کردم؟ يمن با تو چه بد... يبر شمیاز پ ياجازه ندار! یتون ینم... يتو به من قول داده بود ـ

 يزیچرا به خودت چ... ؟يحرف تو خونه مون پس چرا زد اون همه... کرد میکه ابراه یکن یرا با من م يکار

 ؟یگ ینم

 : بهروز

ازت ... بهت نگفتم يزیچ کنم،یمن از تو گله نم. کردم يادآوریفقط دو مورد و بهت  یبدون یاز من خواست ـ

توش لذت ... نیهم یعنی یعشق و عاشق!... ومدیاصال خوشم ن ،يشد اوشیس نیدو بار سوار ماش. نگرفتم رادیا

تونه تا حد باطل  یادم م... یکن یم اهیرو س يگریو هم دل د یشیم اهیهم س! هست ادیهم ز یاست و ناراحت

و همه کس  زیبه همه چ!... بشه االتیبترسه و دچار خ شهیتونه هم یعاشق م هی!... بره شیشدن و جنون پ

و از  یطرف در اوج کیاز ... یزن یقدم م يدارطبقه ده  کیبار وارید يانگار رو ،یعاشق یوقت... یشیمظنون م

رو تو  یدشمن ياز رو یدست پهنان هی ای ،یوفتیب ياز بلند یترس یم... لرزونه یباد تو رو م یحت گهیطرف د

من ... و همه کس قرار داره زیعشقت باالتر از همه چ ،یعاشق یوقت... یوفتیب ریبه ز يدس بذاره و تو از بلند

 .تو رو به خاطر خودم نرنجونم ادیحواسم بود که ز یول... رو با تو احساس کردم زهایچ نیهمه ا

 :دهیسپ

 .خوام بهت بگم یو م نیمن هم ـ

 :بهروز

من هم امروز ازت معذرت خواستم و گفتم ما هر ... یاومدم هر دو بار به من بد گفت شتیپ مارستانیدو بار تا ب ـ

 ینم! تونه خوب باشه یم یمسئله موقت کیحل  يبرا شهیصلحت همم. میو اشتباه کرد میدو عجوالنه حرف زد

که  یپس قول!... رسم کرد دیبه اخر اونو با تاکه  هینقشه ا هیازدواج ! سود برد یامر دائم هی يشه از مصلحت برا

من و تو ...  شهیاشتباه انجام گرفته بود غلط و نادرست حساب م میتصم يچون از رو م،یبه هم داده بود

 !میقول و بشکون نیا دیو با میتون یم میبا شعور هست مانیهردو

 :دهیسپ
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!... نهیریچقدر وقت گذروندن با تو برام ش... يشد زیروزه تو چقدر برام عز هی نیا نمیب یم... من دوستت دارم ـ

بچه رو ادم  هی... بگوخودت به من  یول. تونستم در همان ساعت بهت بگم یم. دمیو همون ساعت اول فهم نیا

و دوستش  شیو ببوس ینازش بکن یو بتون ياریب ایاونو بدن ینه ماه تو شکم، اول حملش بکنه تا بعد بتون دیبا

 !يبدار

 :لبخند زد و موتور را روشن کرد و گفت بهروز

 نیافته تا بخواد به زم یم ياز بلند یوقت یکی... افتاد یماهگ کیبچه در . ما، تار آخرش پاره شد ونهیطناب م ـ

 یمونده چه عمل یکه فرصت باق يا هیثان کی نیحاال تو به من بگو در ا... ستیفرصت ن شتریب هیثان کیبرسه 

 !چیه... وفتم؟یانجام داد؟ تا من از سقوط باز ب شهیرو م

 :دست رو قلب گذاشت و در ادامه گفت بهروز

االن خوشم که . حتما گلمند سقوط بکنم دینبا... یبکن ریپذفقط لحظات سقوطم رو دل یحرفهات تونست نیبا ا ـ

 !ياز من تشکر کرد يکه من برات کردم، اومد يبخاطر کار ایدن نیتو ا

 .دنده گذاشت و گاز داد و رفت يموتور را رو بهروز

 

***** 

 

 دنیبا د ریمد. در راهرو باهم مشغول حرف زدن بودند کیو گروه موز ریمد. رفتند یو مادر به اتاق پشت ترایم

 .باال برد و راه انها را سد کرد ستیجلو گذاشت و دستش را به عالمت ا یو مادر قدم ترایم

را به اتاقشان فرستاد و بعد با اخم و خشم از  کیدر ابتدا گروه موز ریمد. کرد یخودش و مادرش را معروف ترایم

 . دیشن دیورژن جد کیخود با  يرا در ناباور تیحکا ریدر، مات و مبهوت از زبان مدما. گله کرد اریمادر بس

 ترایم يبازو ریو با سرزنش، ز ستادیا تیجمع انیآبرو شده م یمادر در سالن ب. دو زن را تا سالن بدرقه کرد ریمد

 :گرفت و گفت شکونیرا ب

 .چشمان بهروز نگاه بکنم يمن تو سالن تو یگذاشت. عده ناشناس بوده هیکار  یتو گفت ـ

 : داد حیآشفته توض ترایم

داره خودش و  یبه من گفته بود، حتما اتاق پشت... آد؟یبودم، بهروز کو، چرا رو صحن نم دهیپرس اوشیمن از س ـ

 . کنه یحاضر م
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 :مادر

 !دروغ گفت اوشیس ـ

 :ترایم

 اوشیس دمیمن د! نه؟یتونست راحت تو سالن بش یخودش خبر داشت وگرنه نم اوشیکنم س یمن فکر نم ـ

حتما پسرعموها از فرصت استفاده کردند و . مونده بود اطیبهروز تو ح... تنها با بهروز حرف زده بود و بر گشت

 اوشیبا س یدو روزه حساب نیا... فتادنبا بهروز تو لج ا گهید زیچ هیاونها سر . اومد شیباهش بحث کردند دعوا پ

 .دوست شدند

 : مادر

 شد؟ داشیدختر عموت از کجا پ ـ

 : ترایم

... گفتم؟ یم یمن هم، چ... دوست داره با او آشنا بشه... کننیم فیزنگ زد، گفت همه از پسر عمو بهروز تعر ـ

 .ایگفتم ب

 : مادر

... تو سرشون هست یکلک هیبود؟ حتما  یمنظورش از آشنا شدن چ... شدن؟ يجور نیدفعه ا هیچرا  نهایا ـ

 آب در فکر سود خودشون باشن؟ يگل آلود نینکنه تو ا

 : ترایم

 .ندازه ینم ينگاه به پر هی دهیبخاطر سپ یبهروز حت... تو ناراحت نشو... دونم مامان ینم ـ

 : مادر

اهم بد بهش زده، پسرعموت، اونها رو ب یحرف هی ده،یبهروز با دخترعموت رقص یوقت هیگفتم . ستمیناراحت ن ـ

 !رهیگیجا آروم نم هینکنه به بهانه خواهرش با بهروز دعوا کردند؟ بهروز هم که ! ؟يدیتو ند دیشا د؟یشکل د

 : ترایم

 !... دینرقص یچکیبهروز با ه... مطمئن باش ـ

 :مادر

اون دفعه !... دونه یم امکیدونه از س یم ییزهایچ هیمن مطمئنم ... کجا رفت؟ نیبب... رو ول کن  زهایچ نیا ـ

 یخبر م میمستق ریتو صبحتهاش در اصل به من داشت غ دیدون یشما نم. ارهیو برام م امکیبه من قول داد س
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از  یمن بار اخر وقت. نگفتم چکسیحاال به ه امن ت. گفت یداشت از من م... داره  یاو با من انگار دشمن... داد

 هیبار دومش بود  نیتونست بدونه؟ ا یاز کجا م نویگو بهروز اتو به من ب. جدا شدم او رو زده بودم امکیس

تونست بهش گفته باشه جز  ینم چکسیه نویا... مونده ادشیکرد انگار جدا خودش بود و  یم فیتعر يجور

 .نکردم فیتعر چکسیه يو برا نیمن ا. امکیس

 :مور مور شد و با حالت لرزان گفت ترایم تن

 تو رو خدا چطور دلت اومد؟ یستین اوشیمامان تو هم کمتر از س ـ

 : دستش را گرفت و مادر گفت ترایم. اش چند بار مشت زد نهیتو س مادر

 کیگرفتم  یبعد بغلش م. کردم یم دادیداد و ب... زدمشیم یکی شدمیحوصله م یمگه بار اولم بود هر وقت ب ـ

 يرفتم کمکش کنم چاره ا. ده بودکرده بود، نفسش قطع ش ریگ تیمادر بزرگت تو جمع. کردم یساعت نازش م

 . نداشتم

 : ترایم

 . يعمرت و کرد. کردمیمطمئن باش من ولت م ؟يبود یمادربزرگ م يتو بودم و تو جا ياگه من جا ـ

 : مادر

. کن دایو پ اوشیتو برو س. رسوند مارستانیبهروز و به کدوم ب یک میدینپرس. ستیحرفها ن نیا ياالن جا ـ

 .دوا و درمونش بکنه ادیحداقل ب. بکنه فیداره به من تعر یاو چ نمیبب

 :کرد و بعد سراغ مادر امد و گفت دایرا پ يرفت و پر ترایم

ازش  نمیبب میبر ایب... تنها نشسته اطیاالن تو ح دهیسپ. پشت سرش رفته بود دهیسپ!... بهروز تنها رفت ا،یب مامان

 !آد؟یشده که باال نم يزیچ هی. میبپرس

 :مادر

 !مارستانیب میکن، بر دایو پ اوشیس ـ

 :هم امد و گفت يشدند و پر کیانها نزد دنیو احمد با د صمد

 .عمه جون بهروز سوار موتور شد رفت ـ

 : مادر

 حال و روزش، چرا موتور و بهش دادند؟ نیشدند، تو ا وونهیمردم د ـ

 : صمد
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 .دیامروز موتور و خر! موتور خودشه ـ

 : مادر

 گفت پول نداره؟  یپولو از کجا اورد؟ او که م ـ

 : ترایم

... ماماجون يو بهش بده خبر ندار زیخواد همه چ یبابا م. پول داد ونیلیبابا به بهروز دو م... مامان بهت نگفتم ـ

 !انگار شک نداره. امکهیگه او س یبابا م

 : مادر

 . کرد فیو تعر زیبرام همه چ اوشیدونم س یم ـ

 : در ادامه گفت انیلت گربا حا مادر

رو  یخواد چ یم... خواد بکنه یاست که داره م يچه کار نیدونم ا ینم... بابات هم عقلش و از دست داده  ـ

 ... ثابت بکنه

 : ترایم

 هی... داره؟ یدشمن هیبهروز با ما  اوش،یهم به قول خودت و س دیشا ای... بچه هاش و دوست داره دیبابا شا ـ

خواد  یکنه و م یهمه اصرار م نیدونم چرا بهروز ا یمن نم... کرده دیاحتماال او رو تهد! به بابا گفته؟ ییزهایچ

 ... ده؟دانم چرا بابا به او وکالت دا ینم... بشه زیصاحب همه چ

 : مادر

 .مارستانیب میبر میوقت و تلف نکن خودیب ـ

 : يپر

 .دنبالش رفته بود .گهیم یچ دهیدختره، سپ نیا مینیعمه جون اول بب ـ

 : مادر

 .میبر ـ

 : نگاه کرد و گفت يبه پر ترایم

 .شد؟ هنوز بر نگشت یدخترعمو چ ـ

 :يپر

 .زدن در رفتن. فکر کنم با پسرعموت رفت ـ
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جمع  دهیدور سپ یهمگ. برد اطیاحمد سراغش رفت و او را با خود به ح. گوشه متفکر نشسته بود کیدر  اوشیس

 : دیدوش او گذاشت و پرس ينشست و دست رو دهیشدند و مادر در کنار سپ

 دختر جونم بهروز کجا رفت؟ ـ

 : سر باال گرفت و به همه تماشا کرد و گفت دهیسپ

 !...تار طناب پاره شده نیگفت اخر. اصرار کردم بمونه ادیمن ز. رفت ـ

 : يپر

 !...رنیبگ لشیزنگ بزن بگو تحو اوشیس... مارستانیب میبر... مارستانیعمه جون رفته ب ـ

 : دهیسپ

 !رهینم مارستانیب یول... کشهیتا صبح درد م... نهیرو بب یخواد کس یچون نم. بره مارستانیفکر نکنم ب ـ

 : مادر

 !او به من قول داد... دل بکنه و بره یراحت نیاز من به ا تونهیاو نم ـ

 : صمد

. گرده یبرم... ارهیخودش طاقت نم... چند ساعت بگذره دیبذار... شهیم دهیبهروز زود رنج د،یخاله غصه نخور ـ

 .از خونه ها رو زد یکیاومد زنگ  یوقت هی میگم بهتره، همه مون به خونه هامون برگرد یمن م

بعد از  یعصبان ترایم. رفتند اوشیبه طرف س يو پر ترایم. زنگ زد مارستانیاز جمع فاصله گرفت و به ب اوشیس

 : گفت اوشیتلفن س

اگه . میاز تو انتظار نداشت گهیو د نیجدا ا میستیما ادم ن! یخودت هست يبرا یدکتر هست! باش ،یدر بزرگبرا ـ

تونست زنگ بزنه  یبابا خودش نم... و بهش بده زیخواد همه چ یخوب بابا پس چرا م... حرفت هم درست باشه

چه  یخواه یبه مامان م... االن زد رفت... نهدو یاز بابا بهتر م یهر طور که تو بگ چکسیمگه ه... و دستور بده

 ...؟يتو چرا صبر نکرد... يبد یجواب

 : گفت یو به عقب، به جمع نگاه کرد و با اوقات تلخ دیبه درون کش یقینفس عم اوشیس

اصال قرار نبود کتک . شما مظلومه شیبهروز خان پ. دعوا رو اقا بهروز خودش شروع کرد! از پسرعمو بپرس ـ

 ...بشه يکار

 : از دور گفت مادر

 .حرف حسابت و به من بگو. نمیجلو بب ایب اوشیس دیگ یبهم م یچ ـ
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 : او گذاشت و گفت نهیس يدست رو ترایخواست جلو برود م یم اوشیس

کنم که بهروز دعوا  یمن باور نم. و بگو قتیاول به من تمام حق یگ یدروغ م یمامان معلومه هر چه بگ شیپ ـ

 ...رو شروع کرده باشه

 : اوشیس

. قتهیتمام حق نیا. شد نتونست خودش و کنترل بکنه یبعد پسرعمو عصبان. بهروز به پسرعمو سر اول و زد ـ

 .دیباور نکن دیخواهیم

 : ترایم

 .او مرض داره سر بزنه انوقت. باشن ستادهیبا او ا یکیسه نفر تو تار. امکان نداره یزنیاز بهروز حرف م يتو دار ـ

 : طرف جلو را نشان داد و گفت اوشیس

 .شد تحمل نکرد سر زد یرتیاو هم غ. کرد یادب ینزد، ب یحرف خوش دهیپسرعمو در مورد سپ ـ

 : ترایم

... یگفت شهیتو هم... که او رفت يکرد يبهروز به مامان قول داد حاال تو کار. يادمها رو جمع کرد نیتو ا ـ

بهروز  يزیچ هیخبر داره چون از  امکیگه بهروز از س یمامان م... بکنه دایو پ امکیه بخواد سک هیبهروز ک

وگرنه ... زنده هست امکیس میدون یمحاال ما ... دونستن یم امکیحرف زد که فقط اونو مامان و داداش س

به ... بهروزه يدوستها ریاس امکیگم س یمن هم م... ستیتو درست ن يگم تئور یمن نم... داد یبهروز قول نم

بهروز داره کار واسطه رو  دیشا...  ستندین یدوستهاش ادم خوب یهست، ول ینظر من بهروز خودش ادم خوب

 ؟یبکن دایپ يو بدون بهروز چه طور امکیس يخوا یحاال تو م... دهیانجام م

 :اوشیس

خبر از او کارها  یب دید... برم تهران  يبود که من چهار روز نیگم قصد بهروز ا یمن م... يبه من باور ندار تو

از  يرفته کالنتر مارستانیب ياالن حتما به جا... استفاده کرد  یفرصت حساب نیاز ا... روزه انجام دادم  هیرو 

از االن بهت ... کنه یم یانوقت تمام نقشه هاش و عمل... اندازه زندون  یم يمن و چند روز... بکنه تیمن شکا

 ...زنم یمن با صمد و احمد هم حرف م! دیبگم مواظب باش

 

***** 
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. راهش قرار داشت رفت ریکه در مس ییمارستانهایاز ب یکیبه  میبا شهر بابل، مستق یقبل ییبه خاطر آشنا بهروز

کرد و  نهیدر ابتدا او را معا یدکتر عموم) هست لومتریهر کدام پانزده ک يسار ایتا بابل  یشهر شاه نیفاصله ب(

و چاك ها و  دیکش رونیشده او را از ته ب کستهش يدندان پزشک امد دو ساعت در چند وعده دندانها کیسپس 

 .زد هیلثه ها را بخ

 :دیدکتر دندان پزشک تمام شد، بهروز کنجکاوانه پرس يکارها یوقت

 دو و سه تا سوال داشتم؟ رمیوقت شما رو بگ قهیتونم دو دق یاقا دکتر م ـ

 :اب گرفت و گفت ریش ریرا ز شیدستکشش را در آورد و دستها دکتر

 ...نیبپرس ـ

 : بهروز

بزرگتر شد بتونه  یکم یسال بعد وقت کیکر الل باشه بعدها  تونهیبچه سه ساله م هیاقا دکتر به نظر شما  ـ

 بکنه؟ رییتونه تغ یاندازه من م یکیحرف بزنه و بشنوه؟ 

 :دکتر

 !شهیا، مبدن چر صیاگه اشتباه تشخ ـ

 :بهروز

 ... گفتند یو م نیطور بود همه مردم ا نینظر پدر و مادر ا! دکتر برده باشن؟ شیفکر نکنم پ ـ

 : دکتر

بچه که حرف زدن رو هنوز  هی يرو يطور نیهم. با دستگاه تست گرفت دیبا. نگاه کرد دید دیداره با یبستگ ـ

گونه  نیمخصوصا اگه ا... حرف بزنن ریتونن د یاز بچه ها م یبعض! را داد یصیتشخ نیچن دیشروع نکرده نبا

 !داشته باشن ییبچه ها مشکل شنوا

 : بهروز

 میگن کرو الل بوده و سه ساله و ن یکه همه م يبچه ا هی شیو دو سال پ ستیب... داره قتیداستان حق نیا ـ

تونه اون بچه من  ینظر شما م به ایا. حرم گم شد اطیاون کودك تو ح. سن داشت به حرم امام رضا بردند

 هیالبته ! آد ینم ادمی چیه مو خودم از گذشته ا. ستمیدر حرف زدن ندارم کر هم ن یباشم؟ چون من مشکل

تونم  یچطور م یول. دم که من خوده اون بچه باشم یحدودها م نیآد و احتمال نود درصد ا یم ادمی ییزهایچ

 . ادعا بکنم که من اون بچه بودم
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 : دکتر

 !... نید ان آ بد يتست ها ـ

 :بهروز

 چطور ممکنه؟ يزیچ نیخوام بدونم چن یکشه االن م یچند روز طول م... دادم شیآزما

 :دکتر

قدر درمانده باشن  نیا يخانواده ا هیاگه ... و نه الل نیپس نه کر بود... ینود درصد خودت هست یگ یاگه م ـ

! از اونها داشت گهیانتظار د شهینم... امام زاده ها شیبرن پ یم یقتو... دکتر ببرن شیپ نکهیا يکه بچه را به جا

تو کشور  مارستانیزاده ها هم که به اندازه ب امام... میخوان یهمه سال درس م نیدونم پس چرا ما ا یمن نم

بچه . شد یساعت مشکل بر طرف م کیساعت،  میعمل ن کیاحتماال گوش هاتون آب داشت با ... میدار

 ؟یبابل

 :بهروز

 ...هستند یروشن يخانواده ادمها نیاقا دکتر ا... نه قائمشهر ـ

 :دکتر

بچه سه ساله  نیخودتون گفت... بچه شون عمل بشه دیدونستن که با یاونها م... هم هست گهیاحتمال د هی ـ

تونن  یا مترسند و اگه فکر کنن که امام زاده ه یم یهوش یو ب یاز پدر و مادرها از عمل جراح یلیخ... بوده

به ... رن یهمه راه را م نیا... ساعت عمل بشه  کیبذارن بچه شون  نکهیا يکمک بکنن اونها هم به جا

بچه  هی... مثبت بذاره  ریکه معتقده، تاث یشخص يتونه رو یباور فقط م... و هم شفاهت احتیو س ارتیحساب ز

چون ... کمک بکنه تونهینم يامام زاده ا چیه ...که آب داشته باشه یگوش... شهیسرش نم يزیاعتقاد و باور چ

و امامان ما  امبریپ! دوچرخه هست خارج از باوره يمثل پنچره ا یضیمر نیا... ربط به باور ادم نداره نیا

 ... را سالم بکنند یکیزنده بودند قادر نبودند  یدر زمان خودشان وقت. قدرت مجعزه نداشتند چکدامیه

 :بهروز

 من عمل شده باشم و خودم خاطرم نباشه؟ شهیم... گهیسوال د هیاقا دکتر  ـ

 :دکتر

به ندرت .. تونن تو حافظه شون خاطرات رو ضبط بکنن یتازه م یبله، بچه ها معموال از سن سه و چهارسالگ ـ

هنوز مغز به اون ... داره یتکامل يعلل ها یعنی... داشته باشن یسه سالگ ریاد بزرگسال ها خاطرات ز یم شیپ
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 یکودک نیچون انسان در سن.... بکنه تکه بتونه خاطرات رو در حافظه انباش دهیدرجه از هوش و حافظه نرس

که ... امد یم شیکودك پ يبرا یمورد فراموش نشدن کیگاها . رهیگ ینم يرا جد زیچ چیه نیدر ان سن یعنی

اگه شما عمل ... رو منتقل بکنه رهایبا خودش تصو يمرحله به مرحله بعد کیتونه با تکرار مکررات از  یاونو م

 یعنیاز کجا بدونه دکتر و عمل  داریو بعد ب شهیم هوشیبچه ب هی... نیبدون صالا نیتون ینم... نیهم شده باش

 .دیبود یشما هم که بچه پرورشگاه... چه که بخواد اونو تو خاطرش حفظ بکنه

 : بهروز

 ...نه؟ ایمن عمل شدم  نکهیا نیبد صیتشخ نیتون یشما االن م ـ

 :و گفت دیبه پشت گوش بهروز نگاه بکند دست کش نکهیبدون دستکش جلو امد و با دست شسته بدون ا دکتر

  ن؟یش یمتوجه م يزیچ... دکتر متخصص  شیپ نیبر ـ

 :بهروز

 متوجه بشم؟ دیرو با یچ ـ

 :دکتر

 ن؟یکن یرو حس م یدگیبر هیشب يزیچ هی یچاک ،یخط نیبب نیپشت گوشتون دست بکش يخودتون رو ـ

 :بار دست زد و بعد گفت نیچند بهروز

 یبرام تازگ شهیهست که هم یزخم هیانگار ... خارونم یزنم م یپشت گوشم و دست م شهیراستش من هم ـ

 باشه؟ یدگیتونه بر اثر بر یم یعنی... داره

و پشت گوش بهروز برد و به هر دو طرف نگاه کرد و  نیره بذ شهیدوباره نور دستگاه را روشن کرد و ش دکتر

 :گفت

 !دیمحتمال عمل شد یعنیشد  دهیحدستون درست بود من مطمئنم هر دوتا گوشهاتون بر ـ

کلمه دروغ نگفته  کیبه همه ثابت بکند که او تمام وقت  يتواند به زود یم نکهیرا به بهروز دادند ا ایدن انگار

 یصندل ياز رو یاو با خوشحال. و درد از تن او رخت بر بست یتمام خستگ. دیکوب یضربان قلبش طبل م. است

 کیبه  مارستانیبعد از تمام شدن کارها در ب. بار تشکر کرد نیشد و به دکتر دست داد و چند ادهیمخصوص پ

 .دکر هیکرا متیو گران ق زیاتاق تر و تم کیهتل رفت و 

 

 ***** 
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انها . شد دایپ لیرفت، منتظر شد تا سر و کله وک لیوک شیحدودا ساعت ده به شهر قائمشهر برگشت، پ بهروز

 .باهم حرف زدند و قول و قرارها گذاشته شد

 .را زد یمحله رفت و زنگ خانه رستم دیگذشته بود بهروز به س ازدهیاز  یکم ساعت

 : رو برداشت جواب داد فونیا ترایم

 .دیبله بفرمائ ـ

 : بهروز

 منم بهروز، در و باز کن؟ ـ

 :جواب داد مانهیصم ریغ ترایم

 .نییآم پا یهمونجا واستا خودم م ـ

 : طلبکارانه گفت بهروز

 !با تو کار ندارم در و باز کن ـ

 : ترایم

 .من با تو کار دارم... آم یگفتم صبر کن م. ستیخونه ن یاالن کس ـ

احمد در را باز کرد و سالم کرد و به بهروز . دیطول کش يا قهیبه کوچه نگاه کرد منتظر شد پنج دق نیبهروزغمگ

 :دست داد و گفت

 !فهمم ینم چیمن ه. همه ورم نداشت نیا شبیچطور ممکنه؟ د... شهیباورم نم... صورتت داغون شد يوا ـ

 :بهروز

 ؟یگ یبه من م ـ

 :احمد

 ... گفتم یمن کل... نه  ـ

را نشان داد و  اطیاحمد درون ح. امد سالم نکرد و بهروز هم به او سالم نکرد هر دو از هم طلبکار بودند ترایم

 :گفت

 .مینیتو بش میبر

 :ترایم
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 .دو تا کلمه حرف داشتم رمیگ یوقتش و نم... خوبه نجایهم

 :بهروز

 ؟يطلبکار یتو از ک... ساعت پشت در موندم هی... ؟يچرا در رو باز نکرد ـ

 : راتیم

گفت  اوشیفقط س. یرفت شهیهم يبرا يکنن زد یهمه فکر م ؟ياز ما کرد يادیشد دوباره  یتو اول بگو چ ـ

 ...شهیم دایگفت تو قبل از ظهر سر و کله ات پ اوشیس... ير یتو نم

 : بهروز

 که برم؟  خوادیدلت م ـ

 : ترایم

صدات و  یمن هم وقت. ير یگفت تو نم یم اوشیس! يرفتن ندار تین چیتو ه شهیداره به من هم ثابت م ـ

 .دمیاندازه ازت ترس نیتا ا. رفتم از احمد اقا خواهش کردم. دمیترس دمیشن

 : اش را نشان داد و گفت افهیق بهروز

... انگار پدر و مادر اونها رو کشتم... کنن یم گاهیبه من چپ چپ ن ابونهایتو خ... و ندونن  لشیکه دل یکسان ـ

 دیام نجایاومدم ا... که چقدر مظلوم واقع شدم سوزنهیبرام دل نم چکسیه... کنن  یم ادیز بد ياونها فکرها

 دهیموفق شد شما رو هم با خودش هم عق اوشیانگار س دیمادرت به من رحم تون نشون بد ایداشتم تو و 

 !...بکنه

 : ترایم

 .میش یبرات متاسفم از بعد ما مخاطبت نم. از تو زرنگتره اوشیس یول یزرنگ یلیخ ـ

 :بهروز

 ؟یگرفت ادی يواژه رو از پر نیا ـ

 :ترایم

 !احمد هم نقابت افتاده شیاالن تو پ. کرد ياز تو طرفدار شهیاحمد تا حاال هم ـ

 :و چهره را نشان داد و گفت دیخند بهروز

 ست؟یخونه نمامانت ... هاست یبه زامب هیام شب افهیبله ق ـ

 :ترایم
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 .ستین یگفتم کس. خودت احترام قائل شو يپس برا... یدون ینه خودت بهتر از من م ـ

 :بهروز

 .دیخلوت تون بهم زدم؟ ببخش.. فکر کنم مزاحم شما دو تا شدم ـ

 :چهره اش را نشان داد و گفت بهروز

به ... سوزه یمن نم يبرا چیدلت ه... ؟یهست یچه انسان... يتو چه خواهر... پرسم یم يکنجکاو يجدا از رو ـ

چه  نیا... تو خونه استراحت بکنم یو از من بخواه یزخمهام مرهم باش يو رو یاز من دعوت بکن نکهیا يجا

 ؟ینیب یحال و روزم و نم ه؟یرفتار

 : ترایم

 .و دستور بدهر يزیچ نیتونست به اونها چن ینم اوشیس یدون یاونها قرار نبود تو رو بزنن تو خودت بهتر م ـ

 : بهروز

تونست داشته باشه؟ اگه  یم یچه معنائ دشیتهد نیخواست بتوسونه؟ پس ا یدونستم پس چرا م یاگه من م ـ

  دم؟یترس یم یستیبا یبودم؟ چرا نم یبودم و برادرت نم یم يمن ادم کالهبردار

 : ترایم

 . یبعضا بلوف بزن يمجبور ينمونده بود تو باز یبرات باق يچاره ا ـ

 : بهروز

 یکن یفکر نم. ذاشتم االن نفس بکشه یبود م یاگه برادرم نم یکن یشد، اعتراف گرفتن؟ فکر م یچ جهینت ـ

 ... االن جنازه هر چهار نفرشون دم درتون بود؟

 : ترایم

که پول همرات  یادعا بکن یتونینم گهیاالن د ؟يومدیناهار که ن يبرحسب عادت برا ؟ياومد یچ يبرا ـ

 !ستین

 : با حرص جواب داد هروزب

 هستم؟ رتیغ یب نقدریا یعنی ـ

 : ترایم

 . دنیادامه م فشونیپولدار هم بشن باز به شغل شر ست؟ین شونیحال ایاز گداها ح یبعض ـ
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داد و  رونیهم فشار بدهد دهان باز کرد و زور و حرص درونش را ب يتوانست دندانها را رو یچون نم بهروز

 : گفت

 ...کرد؟ فیاز من براتون تعر یچ اوشیشد س داینفرت از کجا پ نیا ؟یکن یو دو م یکیبا من  يتو چته؟ دار ـ

 : ترایم

من چقدر احمق بودم تا سر ! میجور نیکنه ا یم تیکه برادرم و اذ ایح یشرم و ب یآدم ب هیدر مقابل  من

 یکه نقشه باق ییا یندون بعد مز یفرست یام و م چارهیتو عوضش برادر خسته و ب... ساختمون برات غذا آوردم 

برو تا ... یو صاحب بش نیا یتون ینم... ستیخونه به اسم بابام ن نیدونم ا یمن نم... یکن یمانده ات و عمل

 !زندونه اونها رو بفروش که بابام وکالتش و به تو داده اوشیس یوقت

 : بهروز

رم اگه  یم گهیساعت د هیمن هم ... کنه یاالن تو زندون استراحت م رهیگ یاگه خسته بود؟ راحت م اوشیس ـ

شکسته  ينگاه به صورتش، دندانها هی.... برادرت و بخور نیغصه ا اوشیتو عوض س... کنم یبتونم آزادش م

تمام بال رو از دس  قتیدر حق ارممن د... ؟يخور یچرا غصه منو نم. دمیروز خوش و ند هیمن ! شده اش بنداز

... خبرم ینکردم ب تیمن شکا... تیاما راجع به شکا. نیشماها منو زنده زنده سوزند... خورم یواده خودم مخان

 کرد؟ تیشکا دهیسپ دیشا

 :و گفت دیخند ترایم

 ده؟یسپ ـ

 : دلسوزانه گفت احمد

 .نگرانت بود. حالش خوب بود. میبه خونه رسوند شبیرو ما د دهیسپ ـ

 : بهروز

 .کرد تیتاالر شکا ریمد دیشا. کرد تیازش شکا گهید یکیحتما . نکردم تیمن شکا ـ

 : ترایم

کارهات و  یتون یتو االن م. تو خوشمت اومده... اوشهیشدن س یکرده، مهم زندون تیشکا ینداره ک یفرق ـ

 !یبکن سیبدون مزاحمت راست و ر

 : بهروز

 . ستمیرعکس شما دنبال مال نمن ب یول. ستمیبشه من مخالف ن تیکه عدالت رعا یتا جائ ـ
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 : ترایم

 .يو بهم زد زیاروم نداره همه چ قهیدق هی چارهیب اوشیس يکه اومد یتو از موقع ـ

 :سوار موتور شد و گفت بهروز

من . من دنبال پدر و مادرم اومده بودم. دروغ نگفتم چیاد روز اول؟ من بهت ه یم ادتی. نمیب یو خودم م نیا ـ

. به بابل رفتم تا صبح ساعت ده بابل بودم میبعد از تاالر مستق شبید. داداش گفتم اوشیبهت خواهر گفتم به س

به داخل راهم . خبر نداشتم زیچ چیاز ه اومدم نجایاالن هم ا. بودم وفتادهین تیلحظه در فکر شکا هیهرگز 

. کنم یرد م يو از برادر اوشیکنم س یرد م يتو رو از خواهر خیتار نیمن از ا. دیز منو مسخره کردبا. دینداد

 . به من نداره یربط دیریو بم دیوفتیاگه ب. کنم یمادر را رد م یحت

 : گفت انیقلب گذاشت و با مکث گر يدست رو بهروز

بهروز  يتو برا. بود یقیاون حرفت حق. یالیخ یب امکیکه چقدر نسبت به س یتو از همون اول گفت ادیم ادتی ـ

و  امکیاز امروز دور س. یبا احمد اقا رفت و امد داشته باش یتا راحتر بتون يتو منو بهانه کرد. يهم دل نسوزند

 !یسنگ نوشته بهمن رستم يرو شکه اسم دیسر قبرش حاضر بش دیتون یفقط م يروز هی. دیخط بکش

 : ترایم

 ه؟یمرضت چ.. ده یهمه داره بهت پول م نیبابام ا! یکن یم دیعلنا تهد يدار ـ

 :با تعجب گفت بهروز

 ؟یگ یم يدار یفهمم چ ینم چیتو رو ه ـ

 :ترایم

 امکیس یگ یچرا نم یدونیاگه م. وفتنیبابا و مامانم بدست و پات ب يخوا یم! ایکوتاه ب کنمیخواهش م ـ

 کجاست؟

 : نگاه کرد و گفت ترایبه م بهروز

هفت دندون منو شکوندن  د؟یکه بفهم دیخواه یو نم دیفهم یم ای دیفهم یکه نم دیهمه گاو نیاشما جدا  ـ

 شبید. کردم تیانگار من جنا یائ یبا احمد م یفسقل يراه برم انوقت تو تیجمع ونیتونم م یکه نم يطور

 هیگر امکیس يبود او برا من نسوخته يکرد دلش برا ینم هیگر دیچک یمن که خون از صورتم م يمادرت برا

 يتو اوشیجنازه س دیگرفتم شا یو نم رمیمد يرفته زندون اگر چه من جلو اوشینصف روز س هیاالن . کرد
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من . پاسخ بمونه یبزنن انوقت جوابش ب يطور نیا رونیخواننده اش ببرن ب ادیب یکی يدستون بود فکر کرد

 .نداشته باشه اوشیبا س يازش خواهش کردم کار

 : راتیم

 . یقبول بکن یستیو با نیا يکرد یدعوا را شروع م یستیبا یشناسم اشتباه از تو بود نم یو م اوشیمن س ـ

 : بهروز

اومد  فتیبرادر کث دیاریرو دونه به دونه بخاطر ب زیهمه چ دیاول شما دو برادر و خواهر با من چه کرد قهیاز دق ـ

که من  يان دو نامزدند با وجود دیگفت... يساخت تو هم به من کلک زد يرا در مورد پر یاون دروغ ساختگ

نه چون برادرش  نکارشیا. میندار اوشیشرفتتر و نامردتر از شماها و از س یب. خواست یرو م ياون همه دلم پر

 یرمش یاد با ب یبار دوم م. رمیبم دمیم حیترج دیتونم ببخشم و نخواهم بخش یگدا نم هیهستم برعکس بخاطر 

خبر  چارهیب یول... و درستکاره کیفکر کرد او انسان درجه  دهیکنه، که سپ یبرخورد م يطور دهیتمام با سپ

پشت سرش  یکل... بدبخت خودش داغونه دهیسپ... زنهیدر مورد او چگونه حرف م اوشینداشت پشت سرش، س

پسرعمو هات  يبرا دییرو با تا دهیداستان سپ ادیاو هم ب... زنن یحرف بد م دهیصد نفر در مورد سپ... حرف زدن

 يومن کله رو زدم، چون پسرعموت گفت ت.سرش  يزیدختر شرم چ هی دهیبکنه که انگار سپ فیتعر يطور

او عمدا . ازدواج دادم شنهادیپ دهیدانست من به سپ یم اوشیس. .... داشت دهیبا سپ يگرید يایدن کی نیماش

 . رو هم از دستم گرفت دهیسپ .سوار کرد نشیسه تا الت تو ماش

 : احمد

 !اومده شیسو تفاهم پ هی ست؟یممکن ن اوشیاز س زهایچ نیا ـ

 :ترایم

 ! یو هنوز نشناخت اوشیتو س. تنها جلو نشسته بود دهیسپ ـ

 : بهروز

 !دیباور بکن یبه چ! مشکل شماست گهید نیا ـ

 : ترایم

 !؟یداشته باش نهیهمه ک نیا اوشیبا من با س یتونینم یاگه تو درستکار باش ـ

 : بهروز
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به دو  اوشیس... میزنم من از دستون عصبان یحرف م شبیمن از د... که هرگز فراموش نشه يزیچ هی نهیک ـ

بابا رو که  ياون چاقو تمیبود بخاطر عصبان یکرد اگه برادرم نم يزن که من عاشق شون شده بودم دست دراز

دعوا  يمن برا. جهت گرفت یو ب مبکنم؟ صد بار حال نهیحق ندارم ک یگ یباز م. زدم یبه او نزده بود من م

 .بکنم دایمن اومدم فقط مامانم و پ. ومدمین

 : موتور را روشن کرد و بعد دوباره خاموش کرد و گفت بهروز

ز دونه ا هیفقط ... اگه باشم ...  امکمیمن س ریفرض بگ... باشم امکیاگه من س... چهره بکن نینگاه به ا هی ـ

 يچهره افسانه ا دیاون داداش خوشگلت، بولندت، سف... دونه هی... که با همه تون صادق نبودم ریبگ رادیمن ا

...  دیبمون یپوز خوتون باق يکه شما رو رم یمن م!... بیبد ترک ختیبدر ینیب یم يکه دار ینیمنم هم! ات

شما که خودتون گمشده ...  دمیکش یچقدر من تا به امروز سخت نیبب! باور نکن يخوا یم!... منم امکیس! اره

 ... همه سال با من چه کردند؟ نیپس مردم ا دیطور باهش برخورد کرد نیا دیداشت

 :ترایم

 !...یگ یدروغ م يدار یگولم بزن يخوا یم ـ

 :بهروز

 .دنمیسر قبرم به د دیایب دیتون یانوقت م... آد یخبر م هیمردم براتون  یفقط وقت... رم  یمن دارم م ـ

 :ترایم

  ؟یکن یو ثابت نم یمون یپس چرا نم ییتو امکیاگه س ـ

 : بهروز

و بهم زدم بچه هم که بودم مادربزرگ به خاطر من مرد بابا و مامان از هم  زیمن اومدم همه چ یخودت گفت ـ

تو . ستیروانش سالم ن هایریدرگ نیهم بخاطر ا اوشیس دیامد و شا شیانها پ نیهمه دعوا ب نیطالق گرفتند و ا

پدرت اگه خون . ختیبهم ر زیهمه چ زبا. االن هم من امدم. يدید يتوجه ا یب امکیبخاطر س یهم که گفت

خودش برادر خودش و  يحاضره با دستها. که طرف مقابل برادرش هست گهینداره و نم یباک زه؟یبرادرش و بر

وسط امد  امکیاسم س ینیب یم. ام نهیاره من ادم ک... شهیخوب نم هرگز دوباره اوشیمن و س ونهیم... خفه بکنه

صاحب من  چکسیه... شدم و مردم ریپ دیشا يروز هی... بزرگ شدم... سالمم دیدیاومدم منو د. طوفان در گرفت

 ! نبود

 :اورد و خودکار در دست احمد داد و گفت رونیب فشیدوباره موتورش را روشن کرد و دفتر را از ک بهروز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٣٦٦ 

 دینیخوام چند تا عکس برات بفرستم که بب یم. سیدفتر بنو نیا يو شماره تلفنت و تو ملیزحمت ادرس ا یب ـ

... کم طول بکشه کی دیشا. چهره داد و بهروز شد رییبه مرور زمان چطور تغ واشی واشیسه ساله  امکیان س

 ... هنوز عکسها مونده هایک شیپ مدون یم. دونم کجا دنبال عکسهام برم یم مهست یدونم ک یاالن که م یول

 . و خانه اش را نوشت و به بهروز داد لیادرس و شماره موبا احمد

 :ترایم

 امکان نداره؟ نیا

 :بهروز

 ...لحظه واستاده  هی ـ

 :هم اشک در چشمانش جمع شد و گفت ترایدر چشمانش اشک جمع شد و م ترایبا نگاه به م بهروز

 ... یکن یم گامین يجور نیچرا ا ؟یکن یم هیشده چرا گر یچ ـ

 :بهروز

 .دونم چرا تو رو هنوز دوست دارم یباز نم یول... يبد کرد یلیدونم تو با من خ یم

 ...را به موتور سفت بست گاز داد و از انجا رفت فشیک نکهیبعد از ا بهروز

و او  ستادیصاف خشک زده ا. بهروز از خود نشان نداد ستادنیباز ا يبرا یو تالش یحرف چیه و يکار چیه ترایم

 یم دهید ينه موتور گرید یوقت. رفت یم شهیهم يانها برا شیتماشا کرد که بهروز چگونه از پ. را نظاره کرد

احمد هم به . حالت احمد نگاه کرد العملباور خود به عکس  يبرا ترایآمد، م یم يگاز موتور يشد و نه صدا

گذشت او بر نگشت  يآن دو انتظار داشتند که بهروز دور بزند و بر گردد اما لحظه ا. کرد یمانند او فقط تماشا م

 .آن دو باور شد يو رفتن بهروز برا

 :با حالت بدهکار گفت ترایم

کشونه که آدم دهنش و باز بکنه و  یم ییجا هیبحث رو به  يطور هیکنه،  یم يکار هی يطور شهیعمدا هم ـ

 !بکنه که قهر بکنه دایپ يباهاش دعوا بکنه و او هم عمدا بهانه ا

 : احمد

بهروز . دمیند يدر رفتارش حقه ا چیخودتون باشه؟ من ه امکیکه جدا بهروز، س يبار فکر کرد هی چیتو ه ـ

به محبت  دایدونم چطور دلت اومد؟ او االن که شد ینم... يبود دشیتو تنها ام دیشا. کرد ادیبهت احترام ز

  ؟یبکن ياندازه باهاش بد رفتار نیتا ا! داشت اجیخواهرانه تو احت
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 :ترایم

وگرنه مرض دارند ... کنه یبرخورد م يحرفه ا یلیبهروز خ... هر چه گفت مو به مو درست در اومد اوشیس ـ

 .. .فهمه یاز همه ما بهتر م اوشیس! اونو بفرستن جلو

 :احمد

بهروز ... تا مشخص نشه؟ چطور بخواد بزنه بره... بحث سر برادر بودنشه... هیعیآد چون طب یگفت او م اوشیس ـ

که دعوا کردند و کارشون به داداگاه و  ییادمها... دکتره اوشیمورد دوم هم س... نجایداشت که اومد ا دیهنوز ام

 یبکنه م تیدونه اگه بهروز از او شکا یم... دونه یم را یاه قانونر. بارها راپور نوشت... خبر داره د،یزندان کش

رو  ییگو شیپ نیترس خود ا ياز رو... شهیو بعد سابقه دار م شهیاز کار اخراج م... بشه یزندان یتونه چند ماه

 دهیچون ترس... خالصه کالم... دوست نداره با بابات تو زندون روبرو بشه دیو هم شا! شهیم یکرده بود که زندون

دونست  یاو م... ارهین تشیاسم او رو تو شکا دیاز بهروز بخواه دیگفت که شما بر میمستق ریو بهتون غ نیا ودب

 .چقدر گند زده بود

 :  ترایم

 نیا یچرا گذاشت! مواظبم باش ایگفتم بمن . یچرا جلوش و نگرفت ؟ینگفت يزیچرا چ! ؟يتو اگه باورش دار ـ

 حرفها رو بهش بزنم؟

 : گفت تیبا عصبان احمد

خودت و ... هم به من و هم به بهروز... يگذاشتم خودت و خوب نشون بد. چون از تو و از حرفهات بدم اومد ـ

 !يندار اوشیاز س یتو هم کم نهیگفتم بب... بهت نگه خواهر گهیتا بهروز د... يخوب نشون داد

 : ترایم

 ؟!آدیتو از من بدت م ـ

 : احمد

 یبار نرفت هیچرا  دیاگر جدا در فکر برادر گمشده تون هست... آد یبکنه بدم م یکه بد اخالق یمن از هر کس ـ

از ... من از دست همه تون خسته شدم ... گه بهروز پسرشه؟ یداره که م یچه مرض یزندون از اون بابات بپرس

 شیطور منو پ نیا یتو اجازه نداشت. دیبمون ورکنم تو و خانواده ات از من و خانواده ام د یخواهش م خیتار نیا

 ... یاو خراب بکن

 : ترایم
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 .قانع کننده خواستم لیبهش نگفتم ازش فقط دل يبد زیمن چ ـ

 : احمد

 یاو م... دعا نکردخودش ا چوقتیبهروز هم ه... تونه بهت ثابت بکنه یاو حتما م... و برو از بابات بپرس  نیا ـ

 یم قیگفته داره تحق شهیبرادرت نباشه او هم که هم میریحاال گ... کنه یاز نشونه ها به او اشاره م یلیگه خ

کم مرحمت  کی. در اوردند یشکل نیاونو به ا بودنتو  زیکه عز رحمیعده ب هی... يدیتو چهره اش و ند... کنه

. يراه نداد اطیح يتو یتو او رو به داخل حت. باهتون حرف بزنه نهیتو خونه بش ادیخواست ب یاو م. سرت نشد

مرض ... نباشه از بابات وکالت دستشه ایباشه  اوشیس... دوست داره خودش و بزرگ نشون بده اوشیحاال س

 ... شدیفروخت و از کشور خارج م یم نیرفت زم یم واشیخوب ... کله پنجه نرم بکنه مابا ش ادیب خودیداره ب

 :ترایم

 ...باشه امکیما از خدامونه که بهروز س ـ

 :احمد

شما در  يو افسانه ا یالیخ امکیبهروز ان س نیگفت چون ا دیبهروز فهم... یبه من دروغ بگ ستیتو الزم ن ـ

 ... امکهیکه او س... خواد باور بکنه یمادرتون نم یحت. دیکن یطور رفتار م نیعمدا باهاش ا دیدار... ومدین

 : گفت هیبا حالت گر ترایم

 چوقتیو ه ستیبهروز کر و الل ن نکهیبه خاطر ا... مامانم اگه باور نداره. کالهبرداره هیاو  شهیبهت ثابت م ـ

 .میو باور کن نیچطور ا... نبوده

 : احمد

عموهات ... شده وونهیهمه د نیجدا بابات ا یعنی.... تومان صاحبه ونیلیبهروز از االن چهارصد م يدیشن ـ

 دیخوب بر... جلوتون گرفته؟ یک نیشما تا حاال واستاد... بکنن تیشکا سیپل شیرن پ یاونها چرا نم... ؟یچ

از  یشخص نیجدا چن دینیبب نیاونجا بپرس يرشت رامسر چالوس از کالنتر دیاصال بر... اقا کالهبرداره نیا دیبگ

بهروز  يرفته پرورشگاه اونها کارها اوشیس...  یگ یم یچ يتو دار... و شروع کرده قاتشیتحق شیچهار ماه پ

 يآن آ يبکنن بعد تست د شیتونستند زندان یم سهایپل... نکرد یرا از ما مخف زیچ چیبهروز ه... کردند دییرو تا

 ... گرفتند یازش م

 : ترایم

 .گفت اجازه ندارم اوشیس. دارم یمن چه گناه. یکن یتو چرا با من دعوا م ـ
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 : احمد

تو ادم حساب  يبرا. نارو بزنه نطورینفرِ ا کیعشق و ناموس به  يکه دوبار تو یادم. کرد خودیب اوشیس ـ

 . صحت نداره نینگو ا ،یستیتو هم کم از برادرت ن. من حرف نزن شیاز او پ گهید شه؟یم

 : با اشک ترایم

 .بگم یاگه رفته باشه من به مامانم چ ـ

 : احمد

. دیهمه تون تشنه خون او بود. بر نگرده گهیکه شما رو نبخشه و د دوارمیام. کشم یمن دارم نفس راحت م ـ

شما موندن  شیپ... دیکرد یرو هم اصال نم یکیذره نزد هی نیا... شد یاگه خواننده نم... دیکرد رشیچقدر تحق

 !نداره

 : ترایم

 ؟ياز ما نفرت دار نقدریتو چرا ا ـ

 : احمد

 یبه خودم گفتم جان در بدن نداره ول! بر بهروز نیگفتم افر. را زد یچرا کله اول دمیفهم یوقت! نقابتون افتاد ـ

لحظه نه  نیاز ا. ترسه یاز خودش دفاع بکنه کرد به اونها نشون داد که نم ستیبا یکه م یجائ... داره یمردانگ

 . دوست ندارم با تو دوست باشم گهیمن هم د يفقط بهروز و از دست داد

. دیهو تو کوچه گم شده د کیخودش را  ترایم. شد و از پله ها باال رفت اطیتوجه داخل ح یبسر خم کرد  احمد

دست  يبکند و دست رو يگرفت کار میتصم گرددیبهروز بر نم دید یوقت. با چشمان پر از اشک هاج و واج ماند

 یداشت ادیبعد . اندمنتظرش بم مارستانیب يزنگ زد و به او گفت دم ورود ينذارد به خانه اش رفت و به پر

 . رفت رونیمادرش نوشت و از خانه ب يبرا

 : شد و گفت ادهیپ یاز تاکس ترایبود و م ستادهیمنتظر ا مارستانیب يدر ورود يجلو يپر

 ومد؟ین شتیپ ؟يدیتو بهروز و ند ـ

 : يپر

 ؟یچ يمن؟ برا شیپ ـ

 : ترایم

 .بکنه یبا تو هم خدا حافظ ادیفکر کردم ب. رهیگفت م ـ
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 : يپر

 هنوز نرفته؟ ـ

 : ترایم

 .کار او نبوده تیشکا دونستمیبد رفتار کردم از کجا م یلیزنگ خونه ما رو زد من باهش خ شیساعت پ مین ـ

 : يپر

بهروز  لمیو نشان داد تو اون ف لمیتاالر ف ریبابام زنگ زد گفت مد. گفتم یبهت م يزدیاگه به من زنگ م ـ

کرد و گفت انها خواننده اش  تیشکا لمیصاحب تاالر با اون ف. کنهیم فیصاحب تاالر تعر يدعوا رو برا انیجر

اگه  اوشیفکر کنم س. حرفها نیاز ا شدتاالر او خدشه دار  دونمینم. دید يضرر ماد یکردند و او کل دیتهد

 .بپردازه دیبا يخسارت ماد یمحکوم بشه، کل

 : ترایم

 .ادعا داشت خبر نداره. و او باعث شده زیهمه چ دونستمیم ـ

 : يپر

 .ستیدروغگو ن. نداشت یعنیخبر نداشت  گهیم ینکرد وقت تیاگه منظورت بهروزه او شکا ـ

 : ترایم

 ؟یکنیم يازش طرفدار يتو هم دار ـ

 : يپر

 نجایتو بگو ا. بکنه يباز لمیکه بخواهد ف ستین یکس دونمیم. تو به تو دروغ بگم؟ من به بهروز باور دارم شیپ ـ

 م؟یدار کاریچ

 : ترایم

 اوشیس يبره برا یستیبا. دهیحرف تو رو گوش م. ریتو جلوش و بگ ادیب دهیسپ شیپ دیشا. بره مینذار یستیبا ـ

 . دعوا خبر نداشت نیاصال روحش از ا اوشیتونه بگه س یرفع اتهامات بکنه او م

 : دیخند يپر

 .بگو دهیو به سپ نیبرو ا. دهیسپ یگیخودت م. ام مگه یمن ک رم؟یمن جلوش و بگ ـ

 : ترایم
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 شهیهم يگفت برا یم. قهر کرد دهیعاشقت شده بود االن هم بخاطر تو و سپ. یخواد تو هم برام ناز بکن ینم ـ

 . امکهیبهروز س گهیاحمد م. رهیم

 

***** 

 

 : ز گفتامد و بهرو رونیمنتظر شد و صمد از خانه ب رونیبه خانه صمد رفت و زنگ زد و ب میمستق بهروز

 یشهر برم مغازه ب نیخوام از ا یو به من بده خودم م نیبابام قرار مغازه و زم. اریمدارکت و ور دار با خودت ب ـ

من . گه یو بهت م اتیبابام جزئ لیوک. مغازه دست تو باشه يخوام تا بابام ازاد نشده کارها یم مونهیصاحب م

 !زحمت زود باش یاصال وقت ندارم ب

 : صمد

 ؟يریکجا م خودت ـ

 : بهروز

گله بکنم دور باشم از  چکسیکه نتونم از ه یجائ هیخارج  رمیفروشم بعد م یو م نیاگه بشه امکانش باشه زم ـ

 . یرونیو ا لیهر چه فام

 : صمد

 .میاریبه جنگل و کوه پناه ب يباهم چند روز میتونیم ياگه دوست دار دمیبهت حق م یاالن هر چه بگ ـ

 :بهروز

 .به تهران برسم یستینشده با کیعجله کن تا هوا تار. دور بشم نجایخوام از ا ینه م ـ

 : صمد

 شه؟یم یچ دهیسپ ـ

 : بهروز

 رمیباشه وگرنه م دیذره ام هیتو قلبم نور چراغم باشه  یکیحداقل  ستیاو رو نتونم فراموش بکنم بعد ن دیشا ـ

 ...نیماش ریز

 :صمد

 !تو ایب ـ
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 : بهروز

 !عجله کن... نهیبب يجور نیخوام مامانت منو ا ینم! خوبه نجاینه هم ـ

 

***** 

 

 ...رفت مارستانیبه ب ییانجام داد به تنها لیوک شیکارها مشترك با صمد را در پ نکهیبعد از ا بهروز

را در اتاق  دهیسپ. را داشت ییآهو دنیزد، از دور چشمش انتظار د یقلبش تند م د،یبه طبقه سوم رس بهروز

 دنیاو با د. بر تن داشت رونیلباس ب. منتظر نشسته بود یصندل يتنها رو نیام. رفت نیبه اتاق ام د،یر ندانتظا

 :دیبهروز به طرفش رفت و با تعجب پرس

 ؟يباز دخالت کرد ؟يشد یوضع نیتو چرا ا ـ

 : شکسته را نشان داد و گفت يلب و دندانها بهروز

 .منو شکوند يدندونها دیزحمت هم کش هیدماغت و عمل کرد،  دیکه چند ساعت زحمت کش یهمون ـ

 : نیام

 تو رو زد؟ اوشیجدا دکتر س. اول تو رو نشناختم ـ

 : بهروز

 .کنه خبر نداشت یاو ادعا م. تاالر منو زدند اطیتو ح! ادمهاش، خودش نه ـ

 : نیام

 !شهیباورم نم ـ

 : بهروز

 ؟یشیمرخص م ينشسته ا نجایچرا ا ـ

 : نیام

به من  ینگاه هی ادیامضاء اقا دکتر جراحه باشه او هم تا ب یستیگن با یره بابام رفته برگه را امضا بزنه ما ـ

 . آد یم رونیاز اتاق عمل ب یک ستیمعلوم ن... بکنه

 : دراز کرد و گفت نیدست به طرف ام بهروز

 .خانم سالم برسون دهیتو از طرف من به بابات و سپ. برم یستیامده بودم، با یخداحافظ يمن برا ـ
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 : نیام

دستش . تو دستش خرد شد وانیل. و رها نکرد وانیدستش بود، افتاد ل وانیموقع صبحانه ل یصبح دهیسپ ـ

 . ستیو دوتا ن یکیما هم  یبدشانس. داغون شد

 : گفت يبا دلسوز بهروز

 نمش؟یبب تونمیاالن کجاست م ـ

 : نیام

 .پانسمان کردند االن خونه هست. دها رو در اوردن شهیش دیدو ساعت طول کش ـ

 : بهروز

 ست؟ین یکس ششیپ.... خوردم هیدو ساعت بخ شبیمن هم د ـ

 : نیام

 .ششنیعمه ام و دختر عمه ام پ ـ

 : بهروز

 .بکنم یبرم از خودش خداحافظ تونمیم ـ

 : نیام

 .شهیبرو خوشحال م ـ

 : بهروز

 . نگران شدم یلیبکنم خ یسالم و خداحافظ هی ـ

امد و  رونیدست داد و از اتاق ب نیبماند با ام نیام شیپ شتریلحظه ب کیچون اجازه گرفت تحمل نکرد  بهروز

. حرف بزنند اطیبود با بهروز دست داد و از او خواست باهم در ح ستادهیراهرو منتظر او ا يده متر جلوتر پدر تو

 : بهروز گفت

. بکنم یو هم، ازش خدا حافظ. دنشیخواستم برم د ی، مخانم صبح حادثه بد اتفاق افتاد دهیسپ يبرا دمیشن ـ

 ؟!دیرو به من اجازه بد يبار اخر نیا. دیمکافات داشت یدونم کل یم

 :پدر

دوست ندارم ... دهیخواب دهیزنگ زدم، خواهرم گفت سپ شیساعت پ میبود، من ن دهیتا حاال نخواب شبید دهیسپ ـ

 ...انشاهللا بعدا... چند ساعت راحت بخوابه میبذار! مزاحم خوابش بشه یکس
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 :نشستند و پدر گفت مکتین کی يرو اطیو بهروز در ح پدر

خواستم  ینوشت؟ من صبح دهیزننده در مورد سپ يخونه ما حرفها وارید ياومد رو شبیکدام نامرد د دونمینم ـ

 وانیاو هم ل. دعوا کردم دهیشدم برگشتم خونه با سپ یعصبان! فحش نوشتند واریرو د دمیبرم نون بخرم د

 .من بود نتونستم خونسرد بمونم ریتقص. دیکوب زیم يبرداشت رو

 :نشست و گفت شیشد اما آرام سر جا یعصبان اریافتاد و بس ژنیب ادیبه  بهروز

 .کرد فیتعر گهید زیچ هی نیام ـ

 : پدر

ما  وارید يناموس امده در مورد خواهرش حرف بد رو یب هی شبیتونم بگم د یم. بگم نیبه ام تونستمیم یچ ـ

 .مردم بخونن گرفتم پاك کردم نکهیهمون صبح قبل از ا... رو بچسبه یمرتض قهیباز بره . نوشتن

 :بهروز

 !دیخونه اجاره بکن گهید يجا هی دیبر ياقا جواد ـ

 :پدر

فکر نکنم االن  دونمینه نم ایبول بکنه صاحب خونه ق. هشت ماه هنوز مونده میساله دار هیخونه قرارداد  نیا ـ

 .میاجاره اش و بد میتون یدستش پول باشه که بتونه رهن ما را پس بده دو تا خونه هم نم

 : بهروز

 شه؟یم یچ دهیسپ ـ

 :پدر

 نیهم يبرا. شهیوسط دخترم تکه پاره م نیبکشه ا یطرف هیبخواد او رو به  یهر ک یدونم ول یاونو من م ـ

معرفت از ...  يو نشون داد تیانسان يتو اومد... دور بمان دهیاومدم ازت خواهش بکنم و ازت بخوام و بگم از سپ

... نگاه به اتفاقات بعد از اونو بکن هی دتخو یول يمانع شد ياونشب تو جنگ و دعوا اومد! يدار شتریهر کس ب

 یلیمن ازش خ... هیپسر خوب میابراه... دو بار اومد میراهتا حاال اب... يریمرتب دعوا و در گ... به خودت نگاه بکن

اومدن و رفتند، حتما  لهاتیفام شبید... يخودت هزار تا مشکل دار! هیکاف يکمک کرد نقدریتو هم... ام یراض

تو هم که داستانت ... خطرناك بزنه يکارها هیتونه دس به  یدفعه بعد م... شده  وونهید دهیرو د ااونه یمرتض

 !... يآر یم یهمه بد شانس يبرا يجور هی یول! يدار یخوب تین يجور هیمعلومه 

 :گفت وسانهیدر جواب ما بهروز
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 یشهر نم نیدر ا دیمطمئن باش... رم یمن دارم م... کردم  یمن از همه خداحافظ دیشما نگران نباش ياقا جواد ـ

 یم يبه شهر سار ینگاه هیاول . رم یامروز فردا م نیهم. شهر خونه بسازم نیاستم تو اخو روزیمانم قبال تا د

 یشما هم به کس... گم  ین و دارم فقط به شما میا... خرم یخونه م هیاونجا . اگه از شهر خوشم اومد... کنم

 ...نهیاز من ضرر نب یخوام دور بمانم که کس یم... دمیو فهم نیمن هم ا... ندونه بهتره یکس... نینگ

 

****** 

 

جلو  یصندل يرو یدائ. باز بود یدائ نیماش يدرها ابانیتو خ رونیب. رفت يبه کالنتر مارستانیاز ب بهروز

 يپر. عقب به همان شکل نشسته بود یصندل يدراز کرده بود و مادر هم بر رو رونیبه ب شینشسته بود و پاها

امدند و منتظر  رونیب نیبهروز از ماش ماس دنیو مادر با شن یزدند دائ یبودند و باهم حرف م ستادهیا دهیو سپ

 . بهروز شدند

 :موتورش را پارك کرد و به طرفشان رفت و سالم کرد و مادر در جواب سالم بهروز گفت بهروز

گن  یم. بکنه تیشکا اوشیتاالر از س ریمد يچرا اجازه داد رسه،یضرر نم یاز تو به کس یگ یاقا بهروز تو م ـ

 چطور دلت اومد؟! یانداخت اوشیو گردن س راتیتو همه تقص لم،یف يتو

 : نگاه کرد و در جواب مادر گفت يشد و به پر دیصورت بهروز سف رنگ

گم در اون  یدم و م یم حیرم توض یم. اقا پسر تون انجام بدم يبرا ادیکه از دستم بر ب يمن اومدم هر کار ـ

 یول! خوابم؟ یرم تو زندون م یاگه بشه خودم م دینگران نباش... حرفها رو زدم نیبا او ا تمیلحظه بخاطر ضد

 ...تو زندون بمونه شتریساعت ب هیگناه  یذارم اقا پسرتون ب ینم

 : مادر

دکتره تو  اوشیس. میریبگ تیرضا دیاز تو با میایگن ب یم! کن يکار هیاقا بهروز تو رو خدا برو زودتر  ـ

 ...آد یو وصلت ها باهاش جور در نم هاینامرد نیا. رهیابروش م مارستانیب

 : قدم برداشت و مادر گفت بهروز

 ام؟یمن باهت ب ـ

 : بهروز

 .کنم یرو م نکاریفکر بکنن دارم بخاطر شما ا دیشا!... من تنها برم بهتره ـ
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روز هم به طرف به. او رفتند شبازیهمه به پ. امد رونیب ياز کالنتر یوقت دیطول کش یساعت کیرفت و  بهروز

 :راه به انها ملحق شد و گفت نیانها قدم بر داشت و ب

 .کنن یگفتند آزادش م! مادر چشم تون روشن ـ

 :مادر

 ؟یک ـ

 :بهروز

 نیبا اجازه تون فکر کنم ا! در اصل از االن آزاده... نوشته بشه و امضا زده بشه يزیچ دیحتما با... زود یلیخ ـ

 .دارم ادیمن کار ز. سوء تفاهم هم حل شد

 : مادر

 .خونه ما ایشام ب ـ

 : بهروز

و پاش، بهم  ختیبا بودن من ر زیهمه چ دمیچون خوب فهم. شمینم چکسیمزاحم ه دینه، از بعد مطمئن باش ـ

 ! شهیم ختهیر

 : مادر

 شد؟ یچ ،یکن یم دایو پ امکیس ياقا بهروز تو به من قول داد ـ

 : بهروز

 دایاز او پ يخبر دیشا گهیدو ساعت د هیاگه شانس با شما باشه تا  رمیگ یاس مبا دوستهام تم رمیاتفاقا االن م ـ

 .فرستن یاقا احمد م ملیاز او به ادرس ا یعکس! شد

 : قلبش گذاشت يدست رو مادر

 ؟یزنیحرف و م نیا يدار يجد ـ

 : بهروز

 !دیشنو یدارم که شما امشب خبر خوش و م ادیز دیفقط ام. ندم يخودیگرفتم، قول ب ادیمن  ـ

کاغذ  کی يرو ترایو م دیبار بوس نینبود چند یکه زخم یقدم جلو گذاشت و با دقت صورت بهروز را جائ مادر

 :و نوشت و گفت ملیادرس ا

 ؟يدیادرس و به دوستهات م نیا ـ
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 .کرد یو برداشت و دست باال برد و خدا حافظ ملیادرس ا بهروز

 : مادر

 !میبرانه منتظرص یما ب. نره ادتیاقا بهروز پسرم  ـ

 :مجددا دست باال برد و گفت بهروز

 .چشم ـ

 : گفت ياز بزرگترها جدا شدند و پر ترایو م يپر

به مادرت قول صد در  تونهیباشه وگرنه از کجا م امکیس یستیکنم خودش با یبه خدا من دارم باور م ترایم ـ

 .بده يصد

 : ترایم

.. باشه امکیکه خودش س شهیداره باورم م. شهینم ریخون من و بخوره س. کرد یبه من اصال نگاه نم يدید ـ

 یکیاره اون ! امکهیدوستش، س یکیگم اگه خودش نباشه؟ صد در صد اون  یچطور ممکنه؟ من م یول

 يبوده؟ عمد یگم شدن چ هیقض نهیببب... بکنه قیو فرستاد جلو اول خوب تحق نیا امکیس!... امکهیدوستش س

 !زدیدو روزه حرف نم نیحد بهروز قاطعانه ا نیوگرنه تا ا! ادیگرفت ب میتصم...  دمیاالن فهم... نه ایبوده 

 : يپر

تونه  یعمه چطور م دونمیباشه و کارها و حرفهاش دروغ نباشه من نم نطوریاگه جدا ا دیدیازش ترس يخودیب ـ

و موقع غذا او  دیو تو پارکها خواب ابونیتو خ. دیبا او کرد دیهمه مدت هر چه خواست نیا. به صورتش نگاه بکنه

چقدر . اومد شیپ نهایو بخت بدش ا یشانس مک يدونم از رو یاعتراض نکن م دیانداخت رونیرو از خونه تون ب

شهر  نیتو ا یاز هر کس شترینکردم فکر کنم از من ب يبکنم بد يدر حقش بد ستیبا یخوشحالم من که م

 ... باشه یراض

 : ترایم

تو بد ! میبد شد میما همه خوب بود. یکن یبهروز رو م يطرفدار يدار یحساب...  يتو عوض شد...  نمیب یم ـ

 !ستین یجدا باور کردن! یش یخوب م يدار يبود

 افتیپدر در یاز رستم امکیدوست داشت، هر انچه به نام س. محله رفت دیبهروز به س. نه شب شده بود ساعت

 یبا حال. پنجاه متر مانده به خانه، موتورش را کنار زد و خاموش کرد. اش پس بدهد کرده بود، انرا به خانواده
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و بعد به طرف دروازه رفت و  ستادیخانه ا يشابه تما قهیدو دق. قدم به قدم شمرده به جلو رفت ن،یگرفته و غمگ

 :بر داشت و گفت فونیا اوشیس. دکمه زنگ دست گذاشت يرو

 ... بله ـ

 : بهروز

و هم . بکنم یخوام با تو خدا حافظ یم! نییپا ایفقط خودت ب قه،یدو دق دیزحمت بکش شهیاگه م اوشیس يآقا ـ

 . حساب بکنم هیتو تسو شیخرده حساب مونده رو پ

 : خشن و پرخاشگرانه گفت يتند با صدا اوشیس

 !زنم یزنگ م سیبه پل! شر نشو نقدریا! ؟يداریچرا از جونِ ما دست بر نم ـ

 :بهروز

 ... آم باال یپس در و باز کن خودم م. پول بود ونیلیمنظورم دو م! نترس... ندارم يبا تو کار ـ

درب  يکس در استقبال از او جلو چیدرب خانه باز بود و ه. بهروز از پله ها باال رفت. دروازه را باز کرد اوشیس

. شد یم دهیشن رونیاتاق تا ب يتو مهمانها و قاشق و بشقاب از يصدا. بهروز داخل خانه نشد. نبود ستادهیا

به طبقه چهارم رفت، زنگ . را عوض کرد و به راهش ادامه داد مشیبهروز تصم. مهمانها سر شام نشسته بودند

 :بهروز گفت کیاحمد در را باز کرد و بعد از سالم و عل يبعد از لحظه ا. خانه احمد را زد

 ؟يوقت دار قهیچند دق ـ

 :احمد

 !تو ایب! شهیتو هم يبرا ـ

 :بهروز

 ...پشت بام مینه بر ـ

 :اهسته گفت ينشستند و بهروز با صدا یصندل يرو. با بهروز به پشت بام رفتند دیکفشش را پوش احمد

. اونها بدم لیخواستم تحو یمن مونده، م شیخانواده هست، پ نیکه متعلق به ا ییزهایچ هی! رم یمن دارم م ـ

باز بگن موقع . خوردند یداشتن شام م... فکر کنم مهمان دارن. ومدیدر رو باز کرد، از لحنش خوشم ن اوشیس

بعدش هم به خودم گفتم مسخره . و بعد برم نمارام با تو حرف بز امیرو داخل نشدم، گفتم ب نیاز ا... شام اومدم

 .تو شیاومدم پ... کنه یرو با دوستانش م یهست چون ادم خداحافظ

 : داحم
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فکر نکن من مثل اونها  دم،یتا دم دروازه اومدم به حرفهاتون گوش دادم و دو سوال پرس ترایاقا بهروز من با م ـ

سخت باهش  یلیخ. االن هم باهش قهر هستم. دعوا کردم ترایمن با م ،یتو رفت! کنم یدر مورد تو فکر م

 .ومدیخوشم ن چیحرف زدنش ه وعاز ن. زورم اومد... فکر کنم همه پل ها رو شکوندم... برخورد کردم

 : بهروز

 يهزار تا گرفتار. دندیکش ادیز یاونها سخت... هیدختر خوب ترایمن مطمئنم م. بخاطر من باهش دعوا نکن ـ

باشن،  یاونها هر ک... دلخور نباشه گهید چکسیاز ه چکسیدوست دارم ه رمیمن دارم م. اومده شیبراشون پ

 .ستمینباشم موش مرده ن ونهاا شیمن پ یوقت. شن یمن رفتم حتما ناراحت م نکهیبعد از ا! خانواده منن

 :احمد

 !نرو ؟يریپس چرا م ـ

 : بهروز

... دوننیو مقصر م امکیها و خاله هام، مادرشون و از دست دادند، اونها س یمن به صمد هم گفتم، مادرم، دائ ـ

پس دور ... انگار من بال هستم... اده اش دور بمانمو باور داره از من خواست از خانو نیا دهیکه پدر سپ يطور

پس اگه خودم هم نخوام رفتن من ... ندازنا یگردن من م يرو وفتهیب یاتفاق هیهر جا  یدون یم... بشم

. دونن که بابام و مامانم مرتب باهم دعوا داشتند و از هم طالق گرفتند یمنو مقصر م ترایو م اوشیس!... هیاجبار

 ستمین يمن اون شاهزاده ا. همه از من بدشون اومد رهینتونست با من اُنس بگ چکسیو االن هم که اومدم ه

باور  خوانینم. خوشحال نشد چکسیبه همه گفتم ه. امکمیس دمیکه فهم یمن از موقع. که انتظارشو داشتند

 .کننب

 :چشمان احمد اشک جمع شد و گفت در

 کیخورم بدون اجازه خودت  یبه شرفم قسم م ،یکه بخواه یو اطالعات یتو با من در تماس باش هر کمک ـ

ادم  نهایتا ا یعنی! دم یحق بهت م!... گم، برو یگفتم االن هم به خودت م ترایمن امروز به م. کلمه خبر نرسونم

اگر مستاجر خونه اونها ! میاونها عصبان ستمن اونقدر از د! ستیاصال دلچسب ن نهایا شیموندن تو در پ... نشدن

 .زدم یرفتم چهار تا کلمه حرف و حساب به اونها م یم م،یبود ینم

 : بهروز

 المیاگه اونها حالشون خوب باشه، من هم خ! مواظب اونها باش یلیبر عکس خ! نداشته باش يتو با اونها کار ـ

 گهیاالن بزرگ شدم، د قتشیحق. فرستم یعکس م یتو گهگاه يمن برا. حداقل از بابت اونها غم ندارم... راحته
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 نیبه اونها اصال عادت نکردم با ا. ندارم اجیبه پدر و برادر و خواهر هم احت. ندارم اجیبه مادر احت نمیب یم

 .از اونها دور ماند شهیکه افتاد، راحت م یاتفاقات

 :احمد

 ؟يگرد یبر م... يدلتنگ اونها شد یلیخ يدیو برعکس د یرفت میریگ

 :بهروز

 ! داشتم و نه راه به پس شیرفتم؟ بدون که نه راه پ نیماش ریز يدیشن ياگه روز... گردم یبر نم رمیاگه بم ـ

 :احمد

 ستیب یتون یبا من م! تنها حس نکن چوقتیخودت و ه. بکنم یستیبا يفقط بگو چه کار. من مواظب هستم ـ

فقط من هنوز خوب . میمرتب باهم باش میتون یم... خونم یمن تهران درس م... یو چهار ساعت در ارتباط باش

 ؟يزد یقدر مطمئن حرف نم نیاول ها ا یامکیکه خودت س يدیچطور فهم دم،ینفهم

 : بهروز

 یمن تا حاال م... عکس مش صنم شما رو من شناختم. اد یم ادمی يخودم خوب تا حدود یبچگ يـ عکسها

بعد ... آد یم ادمیو هم  نیا. مادرم با من دعوا کرده بود... که گم شدم حرم بود ییخوب اونجا... گفتم مسجد

تونم  یفردا م نیوکالت داد من هم مناو به  نیبب... اول شناخت هیبابام منو در همون ثان... زیمهمتر از هر چ

البته اونو با ... ستیکه مغازه حق من ن یدر صورت... صمد سپردمو بفروشم و االن مغازه رو هم دست  نیزم

من  گهیبعد مورد د. هست میبابام درست کردم صمد فقط مسئول مغازه است پولها و حسابها دست نامادر لیوک

تهران عمل  مارستانیتو ب 69دکتر نگاه کرد دو تا گوشهام احتماال در سال ... شهر بابل مارستانیرفتم ب شبید

داد و  شیاومد و خون و آزما یاصل امکیگن س یجواب مثبت در اومد باز م یوقت... دادم شیآزما نجایمن ا... شد

از برگه بهمن  یکپ هی دنیکه عکسها رو د ییتو به اونها بگو از همونجا یول. گن من کالهبردار هستم یباز م

برگه را  نیا یتونن قانون یو فاکس بکنن م نیاونها ا مدید یبرگه م هیمن بهت ... رو در خواست بکنن یشمال

دارم سهراب و بهمن من خودم بودم و  نیقیمن ... بندازن یبه عکس بهمن شمال ینگاه هی... درخواست بدن

فقط به دو عکس بهروز و سهراب نگاه کردند خوب ... اونها رفتن تهران ... دو برگه عکس من بوده ياحتماال رو

 یچون م... میمن با دوستم اسمون عوض کرد میرفت یم يکه خدمت سرباز یموقع...  مستیمن بهروز ن

 شیما پ. میباش گهیهمد ادیبه  شهیهم يجور نیا میخواست یم میش یاز هم جدا م يتو خدمت سرباز میدونست

 .میدر فکر عاقبت کارهامون باش چیه نکهیبدون ا میاورد یدر م يباز سیو ارت لمیخودمون ف
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 : احمد

 رمیگیاز اونها م یکپ کیهمه رو بده من، فردا  يکه دار یادرسها و مدارک نیتو ا ـ

 :بهروز

 . دارم یمن از همه چند تا کپ ـ

ها رو به احمد داد و احمد مدارك را به اتاقش برد بعد با بهروز تا  یاورد و ادرس و کپ رونیمدارك را ب بهروز

حرف زدند و بعد  زیاز همه چ ستادندیساعت ا کیرو  ادهیتو پ یاصل ابانیسر خ. رفتند ادهیشهر پ یاصل ابانیسرخ

 ...طرف مرکز شهر سمت تهران رفت بهشد و  یداد سوار تاکس لیموتور را به احمد تحو چیبهروزسو

 ترایو هر کس در فکر م زیاز هر چ شتریب. کرد شهیبهروز و خود اند يحرفها ادیدر راه برگشت به خانه، به  احمد

برد،  یدر ان بسر م ترایکه م یطیبا توجه به شرا. و عادالنه دانست یو انسان یبهروز را عقالن يافتاد و حرف ها

 . دیمنصفانه و عاشقانه ند چیو ادامه مخالفت خود را با او ه انهیاقدام انتقام جو

 نیتوانست ا یاو نم. دیاده نددوستدار خانو چیشکل ه نیخود را در ادامه به ا یبرد و حت یبه اشتباه خود پ احمد

 یبرتر و محترم تیتوانست با موقع یاو نم. احساسات طرفدارنه قضاوت بکند يامده از رو شیگونه در اختالف پ

را رد  يگریو د دییرا تا یکیکه  اندازد،یداخل ماجرا ب نکرده بود، خود را با جبهه گرفت دایخانواده جا پ نیکه در ب

 .اش حل و فصل سوء تفاهم ها بود فهیتنها وظ. کرده بود افتیشفاف و روشن را از بهروز کامل در امیاو پ. بکند

انداخت و موتور  چیسو. دید کلتیخود را در کنار موتور س نکهیو رو داشت تفکر کرد تا ا شیبه انچه در پ احمد

 . پارك کرد واریشده، کنار د پارك نیسه ماش يدروازه آپارتمانشان هل داد و انرا جلو يخاموش را تا جلو

. نشود اوشیو س ترایبا وجود مهمانها مزاحم م دیاحمد بهتر د. دروازه پارك بود يهنوز جلو يپدر پر نِیماش

 . فرو رفت قیکرد به فکرعم یم یآشت ترایخود چگونه با م يایموتور را در پنجه فشرد و در رو چیسو

بر رفتار  دیرا با شیخاص، صبر و خونسرد طیشرا نیدانست در ا یبهتر از هر کس م زیبر همه چ یبا اگاه احمد

دانست  یم. به نوع برخوردش فکر کرد شتریو ب شتریموتور نشست و ب يرو رو نیاز ا. بدهد حیعجوالنه اش ترج

 توانست یاو م. خواهد آمد رونیتا کوچه ب گرانیهم به همراه د ترایشوند، م یکه مهمانها از خانه خارج م یموقع

 .اوردیاش را بدست ب هیاز گود به اوضاع و احوال کل خانواده با نگاه از دور، شناخت اول رونیب نباریا

از دروازه  یآمد، تا سر انجام مهمان ها پشت سرهم، همگ نییاپارتمانشان را باال رفت و پا يچند بار پله ها احمد

 اوش،یس. شدند نهایهمه سوار ماش ترایمادر و م با یبعد از خداحافظ تیکوچه جمع شدند، جمع يتو. امدند رونیب

 .دور شدند انجااز  نیکرد و هر سه ماش نشیرا سوار ماش شیخاله و بچه ها
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مادر از احمد  يبه جا ترایتنها ماند مادر با حدس درست به موتور نگاه کرد م ترایکوچه احمد با مادر و م در

 :دیپرس

 بهروز کجا رفت، قائم شد؟ ـ

 :جلو رفت و گفت احمد

داخل نشد،  دیمهمان دار دید. بکنه یخواست با همه تون خداحافظ یاقا بهروز اومد م. رفت یبود ول نجاینه، ا ـ

 يکه طبق گفته خودش برا شهیساعت م میاالن هم ن. من اومد با من حرف زد شیپ! نخواست مزاحم بشه

 .به من گفت، به همه تون سالم برسونم. رفت شهیهم

 :مادر

 کجا رفت؟. اون نرفت شیبه صمد زنگ زد پ اوشیس ـ

 :احمد

!... به من نگفت. دونم یره تهران و بعد هم نم یگفت م. گرفت سمت تهران رفت یخاله جان متاسفانه تاکس ـ

 ! بکنه یدگیفکر کنم رفت به کارهاش رس

 :مادر

 گردن؟ یبر م ینگفت حدودا ک ـ

 :احمد

 ...زود بر گرده دوارمیام ـ

 :ترایم

 !بکنن تمونیخوان اذ یم... نجاهاستیهم... مامان باور نکن ـ

 :گفت نیو غمگ یمیدراز کرد و با لحن صم ترایرا به طرف م چیو سو دیخند احمد

تو از االن ... دوس داره شتریچون بابات، تو رو از همه کس ب. و به تو بدم چیسو نیاقا بهروز موقع رفتن گفت ا ـ

 !يموتور نیمالک ا

شد قلبش به تپش افتاد دماغ و  یحرف از زبان احمد احساسات نیا دنیاز قلب پدرش خبر داشت و با شن ترایم

 :احوال مادرش در جواب گفت تیکرد و بخاطر رعا یچشمانش درد سوزناک

 نیاز ا شتریب... کنم تو مسخره ام نکن یخواهش م... دمیخودم فهم... غلط ها کردم، با خبرم یمن امروز کل ـ

 !... ریو نگحالم 
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 :گفت زیدر ادامه با لحن طعنه آم احمد

اگه او گفت بابات تو ! کلمه دروغ بگه کیعادت نداشت،  ،یشناس یتو بهروز و بهتر از هر کس م. گفتم يجد ـ

از  شتریخودت مگه بابات و ب. گن دل به دل راه داره یم! طور باشه نیا دیدوست داره، پس با شتریرو از همه ب

 ؟يدوست ندار یهر کس

 تیرا در وضع ترایدوست هم نداشت م. احمد نشان نداد ياز حرفها یمادر عکس العمل. به مادرش نگاه کرد ترایم

 نانهیبشنود، قدم به طرف دروازه بر داشت و به احمد نگاه کرد و خوشب ترایاز زبان م یجواب نکهیبدون ا ندیاجبار بب

 :گفت

 !خونه خودشه... نداره  دنیبگو خجالت کش. خونه رو زدزنگ . نمشیخوام بب یم! صداش بزن ـ

 :احمد

 !باور کن رفت. نکرد يبهروز کار بعد... خاله جان چرا خجالت بکشه ـ

 :مادر

... باال ارشیبه زور هم شده ب ر،یبرو دستش و بگ... بره  ییتونه جا یاز من اجازه نگرفته نم... ایاحمد کوتاه ب ـ

 . کنم یرم غذا رو گرم م یمن م

 : احمد

 .من تعارف کردم گفت غذا خورد... دقه واستا هیخاله جان  ـ

 :مادر

 تونه غذا بخوره؟ یخورد؟ م یبا اون حال و وضعش چ... صمد که از او خبر نداره ـ

 : احمد

 چیسو دمیبعدا د یوقت یمن اول باور نکردم ول... خوره یکنه م یم سیراستش به من گفت نون با اب خ ـ

 شتریپول نخواست ب نیاز ا... خواست به من بده باور کردم یمونده پول و م یبه من داد و تمام باقموتور و 

گفتم ... کهی یدر کله شق. دیناسش یخودتون انو بهتر از من م. گفت مهم پر شدن معده و شکمه... دست بزنه

 یشکمشون و پر م... نخوریبه من گفت گاوها فقط علف م دیدر جواب ببخش. باشه شیکم مواظب سالمت کی

 !من هم که مثل گاو عادت کردم فقط نون بخورم. چاق و چله و سالم هستن... کنن

 : گفت تیبا عصبان ترایم

 !احمد با من لجه. ستیبهروز ن يحرفها نها،یا... رهیگ یمامان داره از من انتقام م ـ
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 : دروازه را باز کرد و گفت مادر

 یفرق چیبهروز با بچه ام ه. رو بذار کنار هیو کنا یمن قلب ندارم شوخ. کن فیتو خونه، قشنگ تعر ایاحمد ب ـ

 .گذره یبد م امکیاگه به بهروز بد بگذره انگار به س... آره یحرفهات دلم و درد م نینداره ا

 : هم به طرف دروازه قدم بر داشت و گفت احمد

پرده  یب نیریتعارف چه تلخ باشه و چه ش یب. با اقا بهروز حرف زدم شتریساعت ب کیدونم من  یخاله جان م ـ

دونستم جدا قصد رفتن  یباور کن اگه م. خوب نبود چیاش ه یحال روح... بشه  ریترسم د یگم چون م یم

... گه لج دارم  یدروغ نم ترایم... باورم شد رید یلیمن هم خ. خواستم یازتون کمک م دمیکش یم ادیداره فر

 . من اشتباه کردم... ما بره شیوز از پهمه نه که بذارم بهر نیا یول

 :سرخم کرد و موقع رفتن گفت مادر

 .میچهار تا کلمه راحت باهم حرف بزن ومدهین اوشیتا س... باال ایب ـ

 :احمد و گرفت و پچ پچ کنان گفت يبازو ریز ترایم

باورت !... رم؟یبم... خودم خوشحالم؟ یکن یفکر م... آد یقدر از من بدت م نیچرا ا... یشکون یقلب منو م يدار

 شه؟یم

 :و گفت دیو خند احمد

 د؟یافتاد یبه فکر مردن م عیسر شه،یم يزیچ هیچرا !... مردن تو خون تونه؟ انگار

 :گفت هیمنتظر شد تا مادر داخل ساختمان شد و در جواب احمد با گر ترایم

 .داشتم دیبه تو ام یلیمن خ! ریو سهل بگ زیتو به ما بخند و همه چ... میریم یچون ما هر روز م ـ

 :گذاشت و گفت ترایصورت م يدست رو احمد

 ينبود ییترایتو اون م... يخودت و گم کرده بود... دمیاون برخورد و با تو کردم چون الزم د... من هم ناراحتم ـ

بهروز همون  ،ینیبب یخواه یو نم یتون یو نم یچشم و بست... يشناسم تو کامل عوض شد یکه من م

تونه  یاش م جهینت... یبزن روزرفتارت به به نیبا ا یتون یم يچه ضربه ا يخبر دار چیه! خودتونه امکیس

بهش  یتنها شد پس چه حال یزنه وقت یوحشتناك و م يحرفها نیبا ماست ا یبابا وقت نیا... باشه ریجبران ناپذ

 کرد تا شما باورتون بشه؟ یو بگه بهروز خودکش ادیب یکی دیبا ترایم... ده یدس م

 :گفت هیبا گر ترایم
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کنم بگو نقشه  یخواهش م ؟یکن یتو چرا باورش م... زنه یداره بلوف م. ستین امکیبهروز س... یگ یم یچ ـ

 ! مال اون زیهمه چ! گم نوش جانش ینم یمن به کس... اشه

 :و گفت دیگونه او را بوس کباریگذاشت و  ترایدو دست رو صورت م احمد

از  اوشیتو و من و س!... امکهیگه صد در صد س یبهروز م یوقت! امکهیگه بهروز صد در صد س یبابات م یوقت ـ

 اون دو تا رو؟ ایحرف تو رو باور کنم ... ستیکه ن میدون یکجا م

 :ترایم

 شده که صد در صد شده؟ یهو چ کیده حاال  یدرصد احتمال م کیده بار خودش به من گفت  ـ

 :احمد

دونه اون زن مادرت  یزن بد جنس تو مسجد باهش دعوا کرد و او را رها کرد االن م هیکرد  یتا حاال فکر م ـ

صد در صد  دیعکسش و د یوقت. بود دهیمادرت و ند یبهروز قبال عکس جوان... بود و تو مسجد نبود و حرم بود

گوشهاش ... بهروز برادرته  ترایم... ردک يمسئله خود دار نیچون باهتون دعوا داشت از گفتن ا. او رو شناخت

 ... بهتون بگه يخبر و صد در صد نیامروز هم اومده بود ا... کرد دییدکتر تا شبید. عمل شدند

 :و ناله گفت هیبا گر ترایم

احمد اگه راس ... به خودش نگفتم ! .. او داداشمه شتریاز هر کس ب! عاشقشم... دوس دارم یلیمن بهروز و خ ـ

 چه؟ یعنیحرفها  نیا یدون یم چیه... کن کیتو سرم شل ریاسلحه بگ هی یگ یم

 :بلند گفت هیگر يامد و با صدا رونیمجددا ب مادر

 . در فکر من هست که رو پله ها افتاده باشم و مرده باشم یکی

 "گذاشت و گفت ترایپشت م يدست رو یکیتار مهیتو ن احمد

امد  يدیخودش دو روز نشده، ده بار د یشناس یتو بهروز م... ستین کیو جمع کن اصال الزم به پان حواست

 ...من باهاش در ارتباطم. سر زد یواشکیبهتون 

به . نبرده است ییکرد که انگار بو یوانمود م يمادر طور. و احمد پشت سر هم داخل خانه شدند ترایو م مادر

احمد . تعارف کرد یدنیاحمد غذا و نوشو به  ستادیا شینشستن را نشان داد و خودش روبرو ياحمد، مبل جا

 :گفت وگذاشت  زیم يموتور را رو چیتشکر کرد و تعارفات مادر را رد کرد و سو

 .برم یکنم با خودم م یبمونه؟ فراموش م بمیاگه تو ج. زیرو م ذارمیو م نیا ـ

 :گرفته، اما طلبکارانه گفت يبا صدا ترایم
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و  دیپس دادن بود؟ کل تشیبه ما داره؟ اگه ن یموتورش چه ربط! يریموتورش و ازش بگ دیکل یتو اجازه نداشت ـ

 !داد یبرد به بابام پس م یم

 :و گفت دیخند احمد

 یدون یبه من زد؟ م يچه حرفها یدون یم! يدیتو حال و وضعش و ند... يتو به حرفهام گوش نداد ترایم ـ

 !زبونم الل.. کرده نا  يو از دستش گرفتم که خدا چیمن سو... چقدر دلش خون بود؟

 :مادر

 کنه؟ ینگاه م اوشیهمه بهش محبت کردم چرا او به س نیمن ا ـ

 :و گفت دیخند احمد

عالمه  هیانتظارات او از همه ! جگرمون پاره بشه نکهیجز ا...  میحرف بزن شتریب یهر چ... بگم یخاله جان چ ـ

شکمش  دیتو پارك خواب یشهر مامان داشت ول نیتو ا... میکرد رشیتحق نکهیجز ا... میما بهش داد یچ... بوده

به خودش گفت حاال ... نبود چیبهروز اهل ساندو... انداخت رونیبهروز و از مغازه ب هیچیساندو. ماند یخال شهیهم

!... مامانش رنگ صورتش سرخ باشه شیخوب بخوره، چون دوست داشت، پ يکرده غذا دایکه خانواده اش پ

به قول بهروز هر کس ... لیعزرائ شمیم یعنی... بکنم  فیدرد بهروز و براتون تعرخاله جان اگه من بخوام 

 !دونه که باهاش چه کرد یخودش خوب م

 :هیبا گر ترایم

ما ..  میما هم بدون... يبگو که کور ياگه کور... يتو جدا کور... حرفت و ندارم نیتحمل ا گهیمامان نگو من د ـ

 م؟یرو خورد یگول ک

 :دهنش و بست و مادر گفت ينشست با دست جلو ترایم شیتکان خورد و رفت پاز جاش  احمد

 ...من ارزش ندارم... احمد بذار حرفش و بزنه ـ

 :گفت ترایگوش م ریز احمد

 !گناه داره... غلط کردم  ـ

 :ترایم

 یتو چرا چشمت و باز نم... امکهیبهروز س نیهم ؟يدیشن... خودته امکیس... بهروز پسرته... مامان بس کن ـ

 .تو رو شناخت دیاو عکست و د... یکن

 :مرد و رنگش باخت و به احمد نگاه کرد و گفت شتریب مادر
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... امکهیس دیگ یاالن م... یرشت دیگ یروز م هی یفالن دیگ یروز م هی دیشما که منو کشت... چطور ممکنه؟ ـ

 ه؟یچ نکارهایا

 :احمد

 .دیدونیو م نیخودتون هم ا... امکهیگفت بهروز س دیبهروز و د یشوهر خاله، تو زندون وقت ـ

 :گفت مادر

 !... حرف ها رو زده نیباهاش ا ینیانتقام و بدب يگفت، باباش از رو اوشیس ـ

 :گفت هیبا گر ترایم

 ؟یفهم یپسرت و م يچشم بسته بو یمگه خودت نگفت... يدار اوشیبه س کاریگم تو چ یم! مامان بس کن ـ

 دیول کن نبود، چون ام. خسته و گرسنه بود دم،یگدا رو د هیدروازه رو باز کردم،  یشد؟ مامان من وقت یها، چ

خواهر، چشمانش چه جور قشنگ  تگف یبه من م یوقت. زد یاندازه که منو خواهر صدا م نیتا ا. داشت ادیز

کردم، که  یبه چشمهاش نگاه نم دمیه خدا من ترسب. تو چشمهاش جمع شده بود شیخوشگل... زد یبرق م

ده که  یدرصد احتمال م کیکرده بود، گفت  دایکه پ یاز ترس. کردم رشیتحق یلیمن خ... گولش و بخورم

من بهش گفتم ... ستین ییمامان پس چرا داداشم مو طال... بود ییمن گفتم برو برادرم مو طال... برادرم باشه

کوچک بود همه  یوقت. و افتاب سوخته است دیکش ادیز یگفت گرسنگ...  هییگه برادرم مو طال یکه مامانم م

بهروز ... ادتهیمامان ... دستش انداختم. مسخره اش کردم دم،یمن بهش خند... گفتند خوشگل و نازه یبهش م

 .شد یم چقدر خوشحال...  دهیهر بار که منو د... خواست پاهات و ببوسه یم وندر خونه م يجلو

 :مات و مبهوت شد و همه سکوت کردند و مادر به احمد نگاه کرد و گفت مادر

 .من پسر خودم و نشناسم شهیمگه م... میدیبهروز د یما عکس بچگ ـ

 :احمد

که با  یموقع! ستین شیبهروز در اصل اسم پرورشگاه... دیرو نگاه نکرد یخاله جان شما عکس بهمن شمال ـ

عکس  میگ یم میکن یفاکس م اد،یب اوشیس. رفتن، اسم شون و عوض کردند یم يدوستش به خدمت سرباز

برگه بهمن  يکه رو نمیب یانوقت حتما م! او را فاکس بکنن، برامون بفرستن ییکارت شناسا ،یبهمن شمال

 !بهروزخان خودمونه نیعکس هم یعنی امکهیعکس داداش س یشمال

 :مادر

 .رمیم یدونه من بدون او م ینم... دونست پس چطور تونست منو تنها بذاره  یاگه خودش م ـ
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 :احمد

بهش حرف بد زد،  ترایامروز چقدر م... سیدست خودش ن... تا حاال صد بار برگشته دیخاله جان نگران نباش ـ

اد  یم گفت... یخواه یبهش گفت از جون من باز چه م اوشیزنگ خونه تون زد س یوقت شیدو ساعت پ نیهم

داخل  نیخوردند، بخاطر ا یم امکنه و مهمانها هم که سر سفره داشتند ش یباهاش دعوا م اوشیتو خونه تون س

 ... بهش حق دادم که بره قتشیمن هم حق. کم درد و دل کرد کیمن، با من  شیاومد پ... نشد

 :مادر

 .شد يجور نیدونم چرا او ا یو من نم اوشیس نیخدا لعنت نکنه ا ـ

 :احمد

 :جان خاله

 ... اوشیهو مثل س نیدو روزه شده بود ع نیهم ا ترایم یول... دووم آورد ترایتا حاال بخاطر م ـ

 :مادر

 ...گذاشت؟ هیهمه براش ما نیباباش که ا ـ

 :و گفت دیخند احمد

 .ستیمتاسفانه براش اصال ارزش قائل ن یول! دوستش داره یلیخ نکهیباباش و با وجود ا ـ

 :مادر

 ... کرده؟ ياون در حقش چه بد چرا؟ ـ

 :و گفت دیخند احمد

که او با ... بهروز معتقده... زن جوون گرفت هیکه با تو کرد و بعد رفت  ییدعوا ها.. بخاطر تو خاله جون ـ

. باباش تمام ارزشش و از دست داد نیبه درد اورده و بخاطر هم يهمه سال دل تو رو بد جور نیا نکارش،یا

 .همه سال برد نیمامانم و ا يابرو... نجوو نقدریگرفت حاال که گرفت نه ا یزن م ستیبا یگفت باباش اوال نم

 :دیپرس ترایکرد و م هیهر چقدر توانست گر مادر

 امکینسبت به س اوشیمن که روز اول بهش گفتم من و س... دوست داره پس چرا رفت نقدریاگه مامان و ا ـ

 .میهست الیخ یب

 :احمد
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هر چقدر گفتم در فکر خاله ...  شهیعوض م مشیتصم دهیاتفاقا من هم فکر کردم بخاطر خاله جان و سپ ـ

به من گفت او ... شن یم یراض... فرسته فقط بدونه من سالم و خوب هستم یگفت مرتب برام عکس م... باشه

تماس  دهیمن با سپ... ننینببخاطر او ضرر  گهیره که خانواده اش د یرسونه پس م یضرر م گرونیبالست به د

 !بدتر شد یفکر کنم حت! هم موفق نشد دهیانگار سپ... حرف بزنه  دهیگرفتم و ازش خواستم به زور با سپ

 :گفت ترایو به م ختیحالش کامال بهم ر دهیاسم سپ دنیبا شن مادر

 ..زنگ بزن ـ

 :ترایم

 ده؟یسپ... ؟یبه ک ـ

 :مادر

 !اره ـ

 :دیاز احمد پرس ترایبه اتاقش رفت و م یرا دست مادرش داد و مادر با گوش یزنگ زد و گوش دهیبه سپ ترایم

 ...بهش گفت که حالش بدتر شد یچ دهیسپ ـ

 :احمد

 .باهم حرف نزدند شتریب قهیدو دق... ستیزنم گفته باباش موافق ن یحدس م یعنیفکر کنم  ـ

 : گفت هیدر دست احمد داد و بعد با گر انیت و با اعتراض با حالت گررا بر داش چیسو ترایم

 ...زنم یحرف م دهیمن با سپ. باشه شیمواظب رانندگ. موتورش بر داره ادیبهش بگو ب... رهیگ یبا تو تماس م ـ

 : احمد

با او  ایصمد  شیاد پ یاول از همه م. نهیرو بب یبخواد کس ایو  رهیاگه تماس بگ. رهیفکر نکنم با من تماس بگ ـ

 . زد دهیبه سپ يسر یدزدک ادیب دیشا ای رهیگ یتماس م

 :نگاه کرد و در ادامه گفت ترایمکث کرد و در چشمان م احمد

 يادم برا... رهیبگ دهیقلبش و ناد یبخاطر چهار تا حرف، دلتنگ یراحت نیتونه به ا یکه عاشق باشه نم یکی ـ

 ...دهیندونه انجام م ینرا که خالف ضد انسا يقلبش هر کار

 :دیپرس ترایبعد از تماس به توالت رفت و برگشت و م مادر

 .حرف زدند یمامان اونها باهم چ ـ
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بعد از . مبل نشست يو رو دیو بعد صورت احمد را هم بوس دیبار بوس نیرا چند ترایجلو امد و صورت م مادر

 :دیشد و احمد پرس ریاشک از چشمانش سراز يلحظه ا

 ن؟یخاله جان خوب ـ

 :به طرف احمد سر برگردوند و گفت مادر

کنه که با بهروز  یاصرار م دهیگفت سپ... هینظرم در مورد بهروز چ دیپدرش امروز صبح به من زنگ زد و پرس ـ

 ...از من خواست بعنوان بزرگتر نظرم و بگم... ازدواج بکنه

 :ترایم

 ؟یگفت یتو چ مامان

 :مادر

... فردا اونجاست نجاستیقاتله، دزده، امروز ا ستیمعلوم ن... آدرس نداره هیپسره  نیا هیارچه ک نیمن گفتم ا ـ

رو بگم  نهایدوست نداشتم ا... حرف زدم نطوریدونم چرا ا یمن نم... بد حرف زدم ادیمن ز!... دردسره یگفتم کل

 .دیاز من نپرس گهید... یول

 هیگر اوشیبا نگاه به س ترایم. داخل خونه شد و جلو امد اوشیگذشت س قهیرا بست پنج دق شیارام چشمها مادر

 :کرد و گفت

 !...خودمونه امکیبهروز داداش س! باورت نشد نه ـ

گذاشت و سر به طرف مادرش تکان داد  زیم يو رو نیماش چیمات و مبهوت به مادرش نگاه کرد و سو اوشیس

 :و گفت

 ! مامان آرومه؟ ـ

 :ترایم

 .بذار بخوابه ـ

 :دیصدا مادرش را تماشا کرد و بعد پرس یب اوشیس

 ده؟یخواب یاز ک ـ

 :ترایم

 !شهینم قهیدو دق ـ
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چشمان  يپلکها ستادیا شیروبرو اوشیس. از خود نشان نداد یمادر عکس العمل. مادرش را صدا زد اوشیس

 :و احمد نگاه کرد ترایمادرش را باز کرد و بعد دهان او را باز کرد و به م

 د؟یقرص خورد متوجه نشد یکل ـ

 :و از جاش بلند شد مامان مامان جون کرد و احمد گفت دیترس ترایم

 . بود يعاد یلیرفتارش خ. حرف زد یتلفن دهیرفته بود با سپ ـ

 :اوشیس

 .احمد در و باز کن... مامان قرص خورده... اخر کارش و کرد ـ

 ...رسوندند مارستانیبمادر را به  ترا،یمادرش و بلند کرد با احمد و م اوشیس

و برادرها و خواهر،  ينامادر. رفت يخود به خانه نامادر یکردن با برادرها و خواهر ناتن یخداحافظ يبرا بهروز

 . را در قائمشهر بسر برد يگریبهروز شب د. او را به داخل خانه دعوت کردند یهمگ

 نکهیآشکار بکند، با بهانه به ا قایرا به آنها دقخود  یاصل تین نکهیروز بعد، بعد از صبحانه، بهروز بدون ا صبح

از . به تهران برود، خانه را به مقصد تهران ترك کرد شیمیشناسنامه مجبور است، دنبال مدارك قد هیته يبرا

در انجا سه راه  د،یشهر رس دانیبه م. رفت ادهیپ کردنتفکر  شتریب ينبود، برا یخانه تا مرکز شهر که چندان راه

راه  کیتهران و  یعنیبه مرکز کشور  روزکوهیجاده هراز و جاده ف یعنیدو راه . انتخاب داشت يرو برا شیدر پ

 . بودند يسار یعنیدر جهت عکس به مرکز استان 

 ریتوانست خودخواهانه مس یاو نم. ندیرا برگز يکه شهر سار دیخود را موظف و مجبور د ادیز شهیبا اند سرانجام

در  شاتیآزما جهیکرد و عکس العمل مادر را بعد از فاش شدن نت یصبر م ستیبا یاو م. دتهران را انتخاب بکن

تنها . برسد زشیزود به داد مادر عز وانستت یمادر او م یو ناخوش یچرا که در صورت ناراحت. شد یم انیجر

بهروز با  يبرا. دوباره را به او باز گرداند يتوانست در صورت بهم خوردن احوال مادر، آرامش و شاد یحضور او م

 .داشت زیبد تقدم بر همه چ اریبس تیمادر در وضع یبه احوال و سالمت یدگیها، رس یوجود همه تلخ

 

****** 

 

به مرکز شهر  دیکه بهروز به او داده بود افتاد، بهتر د ییها یکپ ادیاحمد به . بعد از ظهر شده بود کی ساعت

از دروازه  رونیامد و ب رونیاو از خانه ب. ردیبگ یها دو بار کپ یاز کپ شتر،یب نانیاطم يبرا برود، دوست داشت
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. موتور نشسته بود اهیچرم س يرو يادیخاك ز. ددر وحله اول چشمش به موتور بهروز خور. ستادیکوچه ا يتو

احمد . از تراس آپارتمان اسم او را صدا زد ییآشنا يصدا. دیجمع شده کش يخاکها يرو یجلو رفت و دست

داد و طلبکارانه  رونیرا از دهانش ب گاریاو دود س. در دست داشت گاریس اوشیس. برگشت به طبقه دوم نگاه کرد

 : دیاز احمد پرس

 ؟ير یکجا م ـ

. گرفته بود ادیاحمد از بهروز . خود را خار شده حس کرد. دید زیام ریرا تحق اوشیطرز برخورد و نگاه س احمد

گستاخانه  اد،یو نفرت ز جانیاحمد آگاهانه با ه. در او اثر کرده بود یمواقع نیتند بهروز در چن يعکس العمل ها

 : جواب داد

 بپرسم؟ یکیاز تو  دیبا ـ

 : شده رنگ باخته گفت ریغافلگ اوشیس

 !درست جواب بده ـ

 :احمد

 !دمیدرست بپرس، درست جواب م ـ

 : اوشیس

 .باشم یمن حق دارم از کارهات عصبان ـ

 : احمد

 کردم؟ یخالف ـ

 : اوشیس

 ! ؟يزد ییچه گو یدونینم..... داره؟ دنیپرس! رهیبود مادرم بم کیبخاطر تو نزد ـ

 : احمد

 فیهر چه بود من اونو تعر قتیحق یول... کردم يرو ادهیز... دس خودم نبود. دونم یخودم م! از من گله نکن ـ

 . کردم

 : اوشیس

 ! و به من هم بگو قتیحق! کن فیمن هم تعر يباال برا ایب وفتیپس راه ب ـ

 : نشان داد و گفت اوشیدر دستش که مشمع بود انرا باال گرفت و به س احمد
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رو به خاله  نهایخوام ا یم. رمیبگ یکپ نهایبرم از ا دیبزنم، فقط اول با يسر هیخواستم  یخودم م! ام یچشم م ـ

 .میزنیحرف م یهر چقدر دوس داشت! کارمیبعد ب. بدم لیتحو

 : اوشیس

 که بهروز بهت داده؟  هیهمون نهایا ـ

 : احمد

 !اره ـ

 : از جاش تکان خورد و گفت اوشیس

 !لحظه صبر کن هیوقت ندارم  ادیباشم ز ییجا هیساعت دو  دیمن با ـ

 :گفت يامد و دست به طرف مشمع اشاره کرد و امر رونیاز دروازه ب اوشیس. ماند اوشیمنتظر س احمد

 . نمیبده بب ـ

 : احمد

 .کنم یدونه کپ هیتو هم  يتونم برا یم ياگه بخوا. رمیبگ یکپ نهایاز ا دیاول با. تونم بدم یاالن نم ـ

 : با دست اشاره بده من را کرد و گفت اوشیس

 بهت داده؟ یچ نمیبب. نگاه به اونها بندازم هیخوام فقط  یم. ستیخواد الزم ن ینم ـ

 : احمد

 یحت. بدم ترایم ایکرد، فقط به دست خاله  دیاز من خواسته و تاک! رو اقا بهروز به من امانت داده نهایا دیببخش ـ

م اونو به به تو نداره که بخوا یجدا ربط... خبر دارم نهایمن از همه ا... خاله بدم لیتحو دیرو بعدا با نهایاز ا یبعض

 ... تو بدم

 : اوشیس

 یالزم باشه من پسر خونه هستم م یاگه کپ. مادرم خونه هست. ستیالزم ن یباال کپ میبر... باشه به من نده ـ

 !دمیرم انجام م

 :به مشمع نگاه کرد و گفت احمد

 ... بذار اول حال خاله خوب بشه... ستیکار ن نیعجله تو ا ـ

 : اوشیس

 ...نشونم بده ریتو دست خودت بگ. یکرده باش یکه بد قول يخواد به من بد ینم! اون هم باشه قبول ـ
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 : گفت تیبا عصبان اوشیو س دیخند احمد

 !ادب یب! حرف خنده دار زدم؟ يخندیبه چه م ـ

 : احمد

به من و هوشم  يتو دار. ستمیبچه که ن! قبول! مینگاه به من کن مستاجرت هست هی! احترام خودت و نگه دار ـ

 چه طرز حرف زدنه؟  نیا ستادهیبچه ا هیروبروت ! یکن یم یادب یب

 : اوشیس

 یکه بخواد دماغش و تو مسئله خونوادگ یکی... دور بر ندار! پس مواظب رفتارت باش یاگه مستاجر من هست ـ

 .ما دراز بکنه اونو من خوب بلدم که چطور کوتاهش بکنم

 : احمد

 ؟یکنیم دمیتهد ـ

 : اوشیس

که  يکرد يباور کردم خودت هم کار دمیمدارك رو د نیمن ا میریخوب گ امکه؟یبهروز س یگ یمگه نم ـ

 یهمه سال مادرم نم نیفکرش رو بکن بعد از ا. رهیپسرش بره زن بگ يبهروز برا ابیدر غ یخواد حت یمادرم م

 . فکر کنم تا دو ماه بعد قراردادمون تموم بشه. نباشه ششیپسرش برِ دلش پ نهیتونه ببب

 :احمد

 .از هر کس در فکر خاله هستم شتریمن ب... دونم یم ـ

 :اوشیس

بهروزخان روبراه  يخوام اون خونه رو برا یچون م ست؟یبهتر ن يکردن دنبال خونه بر یکپ ياگه از االن بجا ـ

 .بکنم

 :احمد

 .نمیوگرنه مجبورم هر روز تو رو بب. گهید يدم برم جا یم حیخودم ترج. یترسون یبچه رو م ـ

 : اوشیس

... ده یرو هم به تو اجاره م یکیسازه و  یاقا بهروز خونه م. بلند شده یدارت بخاطر چ شیزبون ن. دمیفهم ـ

 نه؟

 : احمد
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 !نهیفکر و ذکرت اون زم ـ

عکس  عیسر. مشمع را از دست احمد بقاپد، احمد جوانتر و سر حال تر از او بود يخم شد تا با دست دراز اوشیس

. به صورت احمد خواباند یلیس کیشد،  یعصبان اوشیس. دیخند اوشیشدن س طیالعمل نشان داد و بخاطر خ

 یبعد از ضربه خوردن، عصبان اوشیس. ضربه زد اوشیس نهیس يبا دو دست، تو دیکوب نیاحمد مشمع را به زم

بودند، بهم  یمدن يمشت و لگد به هم زدن، چون ادمها يکوچه بجا يآن دو تو. شد، به احمد هجوم برد

جلو امدند دخالت کردند انها را از هم  ادهیدر ابتدا دو عابر پ. گرفتند یو باهم کشت دندیو در خاك غلط دندیچسب

مادر دست هر دو را گرفت و انها . امدند نییکردند، پا یان دو را تماشا م نجرهکه از دم پ ترایمادر و م. جدا کردند

 :و به هر دو نگاه کرد و گفت. نشاند هایصندل يبرد، دروازه را از پشت بست و انها را رو اطیرا داخل ح

برو ! کن يکار يخور یچرا تکون نم امکهیبهروز س یگ یاحمد تو که م... نیدار يادیزور ز! چهتون شده؟ ـ

 گهید يبه جاها ملیچهار تا ا... ومدهیچرا جواب فاکست هنوز ن نیشد بب یتو کارهات چ اوشیس... دنبالش

 . بفرست

 : اوشیس

 .کرد یادب یبه من ب. ادیچهار تا ادرس دستم ب. ازش مدارك رو خواستم تین نیمامان اتفاقا من به هم ـ

 : مشمع را نشان داد و پر حرارت و شمرده شمرده گفت احمد

 لیتحو... اقا بهروز گفتن... دم یم لیارم به خودتون تحو یرو م نهایهمه ا... ستندیمحرمانه ن نهایخاله جان ا ـ

به اقا ... نشون بدم یرو االن به کس نهایا تونمیمن نم... من و شخص مورد اعتمادش خودش کرده... شما بدم

 !دکتر اصال

 :اوشیس

 .شمیم یچرا عصبان یگ ینگاه کن مامان باز م ـ

 :احمد

 ! یبش یعصبان شترینشونت دادم ب یترسم وقت یم ـ

 : اوشیس

من . ام و بهش اهدا بکنم هیاگه برادرم باشه؟ حاضرم با جان و دل کل. اش داغونه هیبار گفته بود کل هیبهروز  ـ

 ! قبول دارم درست! کردم؟ يمن باهش بد. حرف زدم اقا االن کجاست چرا فرار کرده دهیصبح با سپ روزید

 :درش را نشان داد و گفتما اوشیس
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و که  زیداره؟ همه چ یپدرم، او چه گناه. در حقش کرد چقدر او رو ناز کرد محبت کرد یچه گناه چارهیب نیا ـ

که  روزیتا د! ستیکه شاخ و دمش مشخص ن یاجنب هیرو بخاطر او داده دست  یقصاب! خواد به اسمش بکنه یم

کاراگاه  هیحتما بهش گفته من به  دهیسپ. ستین نجایتو به من بگو چرا ا. دهیو بهش م نیپدرم داره زم. معتاد بود

باشه که  یاگه او اون. ارم یرو در م هیقض يدارم ته تو شهیهفته مشخص م نیهم. دادم تیمامور یخصوص

 یم ینشه؟ ک یبمونه از کجا تا ابد زندان نجایانوقت اگه ا! گم هست یدونه و من م یخودش بهتر از هر کس م

همه مال و  نیا. داده حیچرا ترج... کنه؟ یهو داره فرار م هیبود؟ پس چرا  ینم نطوریاگه ا... نکرده یگه جرم

! دمیاها االن فهم... باشه؟ يکاسه ا مین ریز دیبا يکاسه ا هیپس ! بشه؟ بشیتونست نص یثروت و که مفت م

او همه  ابیغدر  دیتون یم! بهتون وکالت داده يجور هی... خودش کرده ریتو و صمد و اج!... طوره نیحتما هم

 .دیکارها رو بکن

 :به مادر مشمع را نشان داد و گفت احمد

موتور  چیسو. بود یچون اونشب بهروز دستهاش خون... اند یبرگه ها و کاغذها ها خون نیاز ا یخاله جان بعض ـ

شدند  یاز مدارکش خون یلیو خ فشید تو کدست کر. خواست از تاالر فرار بکنه یبا عجله م... بود فشیهم تو ک

درست  لیدر مورد وکالت و وک. نیوفتیب باونش ادیدوست نداشتم شما به . ستمیها سنگدل ن یمن مثل بعض... 

بهروز اونو تماما به ... باباته نیتنها صاحب اون زم ترایده م یکاغذ هست که نشون م هیبرگه ها  نیتو ا... نیگفت

من بهش گفتم ... مونده رو هم پس بده یبعد خواست اون پولها باق... تور و که پس دادمو... دهیبخش ترایم

پول و به من پس ... بکنه دایدانشگاه منو پ ادیتونه ب یبعدا او م. دم یبهتون پس م منچهارصد هزار تومان 

 یکشم اونو بهت م یم رونیپول ندارم اگه بشه از تو سنگ هم ب چیمن خودم ه... هیبهروز ادم با شرف... بده

 ... بدهکارم یلیچون من به بهروز خ... چون به بهروز قول دادم... دم

 : و گفت دیبا اشک صورت احمد را بوس مادر

 !احمدجان ییاالن تو دمیتنها ام ـ

 :احمد

فکر کنم بهتر  یدم برش گردونم، ول یقول م. کنم یم داشیرم هر جا که باشه پ یم! کارمیخاله جان من ب ـ

گم بهروز و دوستش  یمن م... درست بگن دیمورد شا هی ياقا دکتر رو. بکنن دایه اقا دکتر قبل از من او رو پباش

! بچه بودند از کجا؟ من خبر ندارم؟... ستندیخودشون مجبور بودند با يپاها يرو یو جوان یتمام دوران نوجوان

لج  نیبخاطر هم دیشا یو حت! باشه؟ نیسنگ جرمشون یحت دیشا! و انجا خالف نکرده باشند؟ نجایا ستین دیبع
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اسم دوستش که . بود یبهمن شمال شیبهروز خودش گفت اسم بچگ. اقا دکتر مجبور شده باشه؟ فرار بکنه يباز

از کجا . رفت عوض کردند یم يکه بهروز به خدمت سرباز یاسمها را موقع نیا هااون. بود بهروز بود طونیش

و اشکارها بارها به همه  نیبهروز ا یحت. ستین دیبع چینکرده باشه؟ از دوستش ه ادیدوستش جرم و خالف ز

 ستین لیدل نهایهمه ا یول. تونه بخاطر دوستش مجازات بشه یهم نکرده باشه م یخالف چیبهروز اگه ه... گفته

. دیکرده بپرس نهیعاکه او را م يبابل از دکتر مارستانیب دیشما بر... خودتونه امکینباشه او س امکیکه بهروز س

 شیپ ير یپس چرا بخاطر مامان و برادرت شده نم... به خاطر مامان  یگ یمرتب م د؟یهست یچرا، مطلع چ

! گه یو م قتیبابات چقدر داره حق یباشه که بفهم یکاف یاگه به او نگاه بکن دیشا... یبابات با او حرف بزن

... د؟یر یتون نم یتا دو قدم یول دیر یم ایداره؟ خاله، چرا شما بخاطر پسرتون تا اون ور دن دنیخجالت کش

ها  نیبهروز خودش ا ستیحرفها از من ن نیا... زهایچ نیتون نسبت به ا یعالقگ یب نیبهروز رفت بخاطر هم

 ... رو به من گفت

و با بغض  دیتشکر کش ياحمد برا يبازو يرو یبا نوك پنجه دست اوشیبا اشک در چشمان با ترس از س ترایم

 : گفت اوشیبه خاطر کار بد س یدر گلو، با لب خوان

 !خوامیمن معذرت م ـ

به  اوشیس. رفت رونیب اطیکرد و از ح یبلند شد و دست در هوا باال برد و از جمع خداحافظ شیاز جا احمد

 :مادرش نگاه کرد و گفت

 . گردم یکار دارم زود بر م یساعت کی رونیمن ب ـ

 ...منتظر احمد نشستند هایصندل يهمانطور رو ترایمادر و م. از پله ها باال رفت اوشیس

ساعت به خانه  کیبعد از  قایو دق. رفت رونیزود از خانه ب یلیشده اش را عوض کرد و خ فیلباس کث اوشیس

و خودش به آشپزخانه رفت و  دیمجددا پوش را رونیدوش گرفت و لباس ب. به حمام رفت میباز گشت و مستق

 . نشست یصندل يورا روشن کرد ر ترشیکامپ. و بعد به اتاقش رفت ختیبزرگ ر وانیتو ل یدنینوش

 توریو به مون دیوصل شده چسب اوشیمادر به س. درِ اتاق او را زدند و پشت سرهم داخل اتاق شدند ترایو م مادر

 : دینگاه انداخت و پرس تریکامپ

 جواب دادن؟ ـ

 :برگردد و به صورت مادرش تماشا بکند جواب داد نکهیبدون ا اوشیس

 !هنوز نه ـ
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 : مادر

تا . رونیب میر یم. میباهم قرار گذاشت ترایمن و م. آدیاحمد با ما م. تونم تو خونه منتظر بمونم یمن نم اوشیس ـ

 . لتهیغذا بخور هر جور م رونیب ای یدائ امشب برو خونه یتو اگه خواست. میگرد یبر نم...نکنم دایپسرم و پ

 : برگشت و گفت ترایبه طرف مادر و م یبا صندل اوشیس

ها شانس  قهیدق نیاز کجا ا. دیاماده بش دیبر دیواستاد نجایچرا پس هنوز ا د،یهمه به حرف بابا باور دار نیاگه ا ـ

 ! برنگشت؟ گهیرفت و د يدیاخرمون نباشه؟ د

 :ترایم

 داداش بهروز برگرده؟ يتو دوست دار ـ

 :اوشیس

 يمن ادم بد د،یقبول بکن دیخواه یکه نم نهیفقط مشکل شما ا... اگه او برادرم باشه حاضرم جونم هم بدم ـ

 یم یمیاز همه با او صم شتریبرادرمه؟ حتما بر عکس همه ب امکیدونستم که او س یاگه من تا حاال م... ستمین

کنم  یدماغ و دهان ادمهاست نگاه م شکه تو گو یمن به هر کثافت... ام ینیمن دکتر حلق و گوش و ب! شدم

من باهاش !... تونن غذا بخورن ینم... ده یچندش دستشون م ادیب ادشونیها اگه موقع غذاخوردن  یلیکه خ

 یرانینه، چون من گفتم اگه بهروز ا... بود یافغان نکهینه ا... چون خوشگل نبود نکهینشون دادم نه ا تیضد

 تیاذ تینظر اهل هر کجا هم که باشه مسلمه به ن نیاز ا... امکهیبکنه که س دعابخواد ا ادیوجود ب نیاشه با انب

 کیمن او  يبرا. اجازه بدم گهیبه هر کس د ایو به او  نیتونستم ا یمن نم... و آزار ما مخصوصا مامان اومده

 ... دیشناس یشما منو خوب م!... متقلب و دزد و کالهبردار بود

 : ترایم

 !شما رو هم من به اشتباه انداختم. اشتباه کردم شتریمن از همه ب ـ

 : اوشیس

 ومد؟یبده، ن ارهیاحمد قرار بود مدارك ب ـ

 : ترایم

 . فمیاومد داد گذاشتم تو ک ـ

 : اوشیس

 .مینیبابا رو بب دیاول از همه با م؟یبر دیاگه حاضر. من حاضرم ـ
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 :مادر

 .ستین یبات راضاحمد گفت بهروز ازبا ـ

 : اوشیس

باشه  یاگه بهروز اون. رهینم زنهیبدون اجازه بابا نم... باهم گذاشتن ییقول و قرارها هیگم اونها باهم  یمن م ـ

 .ذارهیم انیکنه حتما بابا رو در جر یکه ادعا م

 : مادر

 !نداره تیشه؟ خوب یزشت م یلیخ تونمیمن نم. باباتونه. ششیپ دیبر ترایتو و م ـ

 : اوشیس

بابا !... فراموش نکن چوقتیو ه نیا...  یبخاطر بهروز، تو دنبال پسر گمشده ات هست. میرینه همه باهم م ـ

و  نیا. آم یاجبار دارم م يمن از رو! يبر دنشیو حق ات هست به د یتون یم... اگه دشمنت هم باشه  یحت

 هیهم بابا  دیشا. دونهیبابا م شهپسرت هر جا رفته با. میبر میدفعه رو مجبور نیا. دونهیخودش هم خوب م

که با  ادهیاحتمالش ز یول... تو میر یم یخال يما با دست ها. ستیبد ن میبدونه اگه ما هم بدون گهید يحرفها

 . میبر گرد رونیپر ب يدستها

 : مادر

 ! گه یهر چه بدونه به شما دو تا هم م. تونمیباشه من نم ـ

 :و مادر نگاه کرد و گفت اوشیبه س ترایم

درد ... بود؟ یهمه مدت چ نیبهروز ا امیپ... نیبکن یبا بابا آشت نیمجبور امکیبخاطر س! مامان بخاطر پسرتون ـ

احمد به ... میدرد و مثل شما دو تا نداشت نیجدا ا اوشیمن و س... دیخوب تو و بابا درد مشترك دار... مشترك

 نجایتونه ا یاو نم دهیمون بخاطر او از هم پاش وادهما خان نکهیکه بهروز رفته ا يلهایاز دل گهید یکیمن گفت، 

خواد بمونه چون همه او رو بخاطر مامان بزرگ مقصر  ینم ای. بمونه و شاهد باشه هر روز همه باهم دعوا بکنن

عکس با اومدن او به احترام  بر.... ستیکه بال ن نهیبب دیاو با... برداشته بشه زهایچ نیا دیاول از همه با. دوننیم

 !کنن یم یهمه باهم دارن آشت او

 : به مادر نگاه کرد و گفت اوشیس

 . من تو صورتش مشت زدم! ستیمن هم اسون ن يبرا. اعتراض یاعتراض ب ـ

 : دیو پرس دیبه صورتش کش یدست هی مادر
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 ششیپ یچ يبرا دونهیانوقت خودش حداقل م. میکنیم يکار هیاگه نگفت؟ . اول زنگ بزن باهش حرف بزن ـ

 .میرفت

 : ترایم

باهش دوباره  مینگفت... رو تو ذهنت حفظ کن یکلمه آشت... نیکن یبا بابا آشت دیبخاطر پسرتون با گمیمامان م ـ

 !یازدواج بکن

 :مادر

 ؟یگ یم یو تو چ هیمن دردم چ ؟يحرفها زد نیتو باز از ا ـ

 : برخاست و گفت شیرا خاموش کرد و از جا ترشیکامپ اوشیس

 .دیمنتظرم در و پنجره ها رو ببند نییمن پا ـ

 :به مادرش گفت ترایرفت و م رونیاز خونه ب اوشیس

 !؟يرینامزدت م شیانگار پ. رنگ صورتت مثل رنگ انار عوض شد يدیاسم بابا رو شن ـ

 : مادر

 .دیدیهمه سال نفهم نیشما ا. دیروزه فهم هیبهروز ... من ازش فقط نفرت دارم ـ

 :ترایم

 . دونم بابا چقدر عاشقت بود یمن که م. از من خجالت نکش زود برو صورتت و با صابون بشور ـ

 :مادر

 !رو داره زهایچ نیحوصله ا یک. ستمیشدم جوون ن ریدختر من پ ـ

 :ترایم

 !هم تنگ شدهدلت ! یکه تو چشم بابا جا نش یترس یم یعنی يشد ریپ یگفت یاالن وقت ـ

 :مادر

 !برو تا نزدمت پنجره ها رو ببند ـ

کردند و موفق شدند وقت مالقات به  حیخود را تشر ییاستثنا تیاصرار وضع ینفره به زندان رفتند با کم سه

 . رندیصورت عاجل بگ
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 ندیبش زیتوانستند دور م یخود م کیبا خانواده درجه  یکه زندان یبه طرف اتاق مخصوص ترایو مادر و م اوشیس

بودند  دهیبه مانند قهوه خانه چ یو صندل زیکه م یدرِ سالن کوچک خلوت. و باهم مالقات داشته باشند برده شدند

 .نشستند و منتظر امدن پدر شدند زیم کیباز شد و انها داخل سالن کوچک شدند و دور 

 يسه نفر را رو ستاد،یدر ا يدر جلوپ. درِ بسته باز شد و سه نفر نگاه به طرف در انداختند قهیاز پنج دق بعد

فرزندان خود  يو پدر برا یزن يشوهر برا يکه روز ياو به انها نگاه کرد و انها هم به مرد. دینشسته د هایصندل

هر کس . دانست چگونه رفتار بکند یاز چهار نفر نم کیچیه. کردند یو مات شده زل زده تماشا م رهیبود را خ

 .مانده بود یتفاوت منتظر داخل شدن رستم یخبر و ب یب سیامور پلم. داشت ادیشرم و خجالت ز

 یاما وقت. ضبط کرد ادیز يرا در حافظه اش با عالقمند زیاز سه عز دیجد يرهایبعد از چهار سال تصو پدر

را رد کرد  زیو همه چ دیپر دانیغرور وسط م. مطرح شد یدلتنگ نیشدن از ا ریمسئله چگونه رفتار کردن و س

 ادیاو از انها ز ينگاهش عوض شد، دلخور نوعهو  کی. برخورد انها با بهروز افتاد ادیبهروز افتاد، به  ادیپدر به 

از جاش  ترایم. بازگشت قدم بر داشت يراهرو برا يداخل اتاق بشود در را بست و در انتها نکهیا يشد، به جا

 : برخاست در را باز کرد و گفت

 ؟ير یا مباباجون کج ـ

که  يهایهمه نامهربان يقلبش برا. دیدلسوزانه و عاشقانه شن اریبود که پدر انرا بس يناز يباباجون صدا کلمه

به . و از شوق و ذوق، فشار بر قلب وارد امد و اشک در چشمانش زود جمع شد. کلمه نرم شد کیشده بود با 

د به طرفش رفت به چشمانش نگاه یرا رام شده د یاسب وحش ترایم. شد یطرف صدا بر گشت، صورتش نوران

 : گفت هیبا گر یو تسل يدلدار ياز رو. دیکرد نگاه پدرش را مظلومانه و گرسنه عشق به فرزند د

 ؟يزیر یمن اشک م يبرا يدار. رمیباباجون برات بم ـ

 ...قلبش گذاشت و لبخند زد يدهانش را باز کرد و دست رو پدر

چه کنم "لرزان خود را نشان داد و بعد دستش را به پشت چرخاند و به عالمت  يفک ها گریبا دست د پدر

 .فهماند ترایرا به م "ستیدست خودم ن

 : گفت انیبا حالت گر ترایم

هر  یدون یخودت بهتر م یول. يچقدر درد و بغض دار دونمیم. اونقدر حرف و گله هست دونمیباباجون من م ـ

 . ذره شده بود هیدلم برات  ومدمین شتیچقدر هم پ

 : کرد و در ادامه گفت هیبلند گر يبا صدا ترایم
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... ؟ اصال تعجب نکن!کنهیسن کم، قلبم درست کار نم نیچرا تو ا ایدارم  یقلب ضیبه خدا اگه دکترها بگن مر ـ

بابام پسر . کنهیبد کار م دمشیهمه سال ند نیدوسش دارم ا یلیگم چون دلم بخاطر بابام چون خ یبهشون م

 .گُلمو گم کردم يو من هم، انگار صد سال بابا. گُلشو گم کرد

 يبازوها انیغرورش را شکاند و دختر ناز و گلش را در م. شد ریسراز یفراوان يپدر اشکها نیچشمان خون از

 .دیبوس یو صورت او را مرتب م. فشار داد میقدرتمندش مال

در باز شد . دست پدر را گرفت و به طرف اتاق برد ترایشدند سپس مهر دو در اغوش هم ارام  يا قهیاز دق بعد

بلند شد سالم  شیاز جا دید انیبا نگاه به پدر و خواهر انها را گر اوشیس. زدند یباهم حرف م اوشیمادر و س

را  اوشیو عجله دست س یبا خوشحال ترایبه دستش نگاه کرد م اوشیس. پدر جلو رفت، دست دراز کرد. کرد

 . در دست پدر گذاشتگرفت 

 : دوستانه گفت ریسرد و غ ل،یوک کیرا نشان داد و به مانند  یصندل اوشیس

 . میربع ساعت وقت دار کیفقط  ـ

 یشده سابق اش صندل ریبا نگاه به همسر پ ردیپسرش را در بغلش بگ نکهینگاه کرد بدون ا یبه صندل پدر

 .نشست

نگاه  اوشیبعد از نشستن به همسر سابقش مجددا نگاه کرد و با سر و لب تکان دادن سالم کرد و بعد به س پدر

 :کرد و گفت

 ه؟ینوا ک یب بهیپسره غر نیا نیاز من بپرس نیاومد ـ

 : ترایم

روز به. میدیترس. میما مامان و از همون اول اشتباها کلک زد میدون یباباجون االن همه مون، خودمون م ـ

اومد  یاومد اگه به خونه مون م یکه در دستش بود جور در نم یبا مدارک. دونست رممکنیخودش هم اصال غ

 نیا ينه خودش و نه ما رو. میکنباورش  میتونست یاز کجا م. برسونه انیبه پا یقاتشیتحق يخواست کارها یم

 افهیو ق ختیچه ر نیدون ینم. دنیجا راه نم چیبابا رو به ه نیگفت ا اوشیداداش س یحت. میداشت نیقیمورد 

به نظر من دشمنانه  اوشیداداش س. بود نیا قتیحق. دنیجا راه نم چیرو جدا به ه یادم نیچن هی. داشت يا

 یفکر م یاول يتو اون وقتها. متاسفانه همه کارهاش اشتباه بود یول. دادهر چه درست بود انجام . برخورد نکرد

و درد و رنج  میما با مامان، بزرگ شد. خواد به مامان وعده بده یم يخودیا ناهار و شام باو بخاطر دو ت میکرد

از نظر ما رو صفر بود باز به  امکیشدن داداش س دایشانس پ یدوباره وقت میتونست ینم میاو را تحمل کرد يها
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 میتونست یترس نم يمتاسفانه از رو. میاش و بد جهینت یب يوعده ها دنیدو ناهار و شام اجازه شن يبهروز برا

 . میبهروز رو به خونه مون راه بد

او اونقدر زود رنج بود، بخاطر اشتباهاتمون،  یول میبراش شام درست کرد. دلم سوخت او رو به خونه راه دادم باز

چون ! شترهیب گهیدرد ما از هر کس د. تو خونه ما غذا نخورد چوقتیبار هم نشد ه هی. رفت یغذا نخورده در م

 .میبد کرد وچطور با ا میکرد یم يکه لحظه شمار یکی دنید يبرا میدون یم

 :دیاو پرس دنیبه حرف کش يبه مادرش نگاه کرد و برا ترایم

 بار هم غذا نخورد نه؟  هیما  شیمامان پ ـ

 : مادر

من . میاز خودمون دفاع بکن نیومدیبپرس االن پسرم کجاست ما که ن... رو بدونم زهایچ نیمن از کجا االن ا ـ

 . کنمیم نییمن خودم مجازات خودم تع... تونم که به مردم جوابگو باشم ینم. با پسرم بد کردم

 :ترایم

 .نداره یگناه چیناراحت باشن، داداشم ه اوشیاز داداش س دینبا. بار بگم، بابامه حق داره بدونه هیمامان بذار  ـ

 : پدر

 يضررها میخوب گوش ند گرونید يبه حرفها یگرفتم وقت ادی یچهار سال نیامن ! باباجون حرفهاتو بزن ـ

دو تا ناهار و بهش بده و حرفهاش  رونیب تونستیداداشت هم م. میخودمون بزن ایو  گرونیبه د میتونیم يادیز

و به من و  امکیاز س يخبر یکسکلمه  کیدادم اگه  یرو م ایپول دن. میهمه خرج کرد نیما ا. رو گوش بده

 . داد یمادرت م

 :گفت اوشیکردند و س هیو مادر هر دو در ان واحد شروع به گر پدر

تو  گهیفکر د هی شتریمن ب. غرق بودم گهید يایدن هیمن تو  یتونستم بکنم ول یم يچه کارها دونمیاالن م ـ

 شهیگم من هم یارم مد... امکهیبهروز س میدینگفتم االن چون همه فهم چکسیسر داشتم من به مامان و ه

کردم تا او ضعف خودش و  یت میعمدا او رو اذ یو گاه شهیدونستم و هم یم امکیقاتل س یبهروز رو به نوع

 .نشان بده

 : پدر

 نشون داد؟ ـ

 : اوشیس
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 نکهیبدون ا. باتالق هی يافتاده بودم تو. من به مامان هم گفتم ینداد ول. داد یبود نشون م یم یاگه قالب ـ

 .تو عمق فرو رفتم شتریخودم متوجه بشم ب

 : ترایم

که پا تو خونه ما گذاشت  یبهروز موقع. بده صیگفتم چرا مامان نتونست داداش رو تشخ یبابا من داشتم م ـ

باعث شد با  نیکرد و ا فیخودش تعر يحال مامان و بکنه و بهروز داستان دوستش را برا تیرعا میازش خواست

خودش هم اصال جرات نکرد . و به ما نگفته بود نیالبته مامان اون موقع ا دید یشباهت و ممامان  نکهیوجود ا

نگاه پدر را به خود جلب بکند  نکهیبلند تر ا يبا صدا یزود کم تراینگاه کرد و م اوشیپدر به س. از بهروز بپرسه

 : در ادامه گفت

دروغ گفت و گفت پدر و مادرش هم تو زلزله  شتریپرورشگاه بزرگ شد و هم ب يبهروز مجبور شد بگه تو ـ

 ... مهاجر هست یافغان میبعد گفت... من هم اول گفتم دوست احمده. کشته شدند

 :مادر

 !امکمهیباور بکنم بهروز س تونمیهنوز نم.. دیتو مخم کوبوند یشما بهروز و اشتباه ـ

 :ترایم

مامان با وجود  میدیتازه فهم میو به مامان گفته بود قتیتمام حق شبید. مامان گول خوردند نیبخاطر ا نیدید ـ

کارش و کرده  یاون داستان قالب یول دندیبهروز و د يباز شباهتها نهیبیم فیچشمهاش ضع نکیبدون ع نکهیا

 . بود

 : اوشیس

قبل  خانمتون گفتند، شما از دو روز ایعمو گفت ... چطور ممکنه؟ نیا نیاول او رو شناخت هیگن شما در ثان یم ـ

 اد؟یب دنتونیخواد به د یاز پرورشگاه م یکی نیخبر داشت

 : و بعد به همسر سابقش نگاه کرد و گفت اوشیاول به س پدر

 قاتیگمشده تحق يداره از همه خانواده ها. کنه یم يریاومده، داره آمار گ یکیبه من دو روز قبل گفته بودند  ـ

من . دیذره تو ذهنم نرس هی یباشه حت امکیاصال طرف س! باشه دیبا يکارمند ادار کیمن فکر کردم . کنهیم

خوشحال  ایدن کیبکنه  اداشتیامک و یخواد تو کاغذ اسم س یاومده م هیغرب کی نکهیفقط و فقط بخاطر ا

 . شدم
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مادر ارام شد  یبلند شد و مادرش را ناز کرد وقت یصندل ياز رو ترایزد و پدر منتظر شد و م هیگر ریبلند ز مادر

 :پدر در ادامه گفت

 یانصافت زنگ زدم گفتم حساب یب يبه عمو... امکهیبگم س ستین امکیکه س ییبابا هی ستمیمن بچه ن ـ

فرض  گرید يبابا کیمن اونو صد در صد ... بابا تو شهر ماست مهمان ماست نیگفتم تا ا... رهیبگ لشیتحو

 . کرده بودم

 : اوشیس

 ن؟یاو رو شناخت شهین هم از پشت شنگاه او هیدر  یعنی ـ

 : جواب داد اوشیبار با نگاه به س نیا پدر

دونستم اون بابا هنوز تو شهر ما بود  یمن نم. هیک یمن کنجکاو بودم طرف مالقات ادیجوون داره م هی دمید ـ

 يخوب گفتم اگه کار... تونستم تصورش و بکنم  یو اصال نم نیا... ادیمن ب یخواست اصال به مالقات یم ای

 ینفر وقت هیتو زندون !... از من بپرسه ادام که بخو هیمن ک... پرسه یمش صنم از او م شیآد پ یداشته باشه م

رو با  يو ازاد رونیب يانگار بو یچون با اومدن کس. طرف اگه هم دشمنت باشه. نعمته ایدن هی ادیب یمالقات

ادم بزرگسال  هیداد در اصل انتظار داشتم  یاجازه م هیتا اونجا که زاو. من نگام به ته راهرو بود !...يخودت آورد

مادرت  دونمینم. خودشه امروزیانگار بابا بزرگ خدا ب ستادهیجوون روبروم ا هی دمید. نمیو بب ودمهمسن و سال خ

 . ادیب ادشیهم 

 : سرش را تکان داد و گفت مادر

 .آد ینم ادمی ـ

 :در ادامه گفت پدر

اون  نیا دمیفهم یگفتم از اونهاست ول یشناختم خوب م یعمو رو نم ياگه بچه ها و نوه ها دمیمن زود فهم ـ

همزمان  یول. هست بهیدونستم غر یم. خودش گمشده باشه دیبا یکی نیا دمیتازه فهم... است که گفتن ییبابا

امد من بهش  ایبدن امکیس یوقت ادیب ادشیاگه مامانت ... شک نداشتم که خودشه چیه... امکهیبودم س دهیفهم

 نیبکنه که بگه ا دایمشکل پ دیباشه شا دهیکه بابابزرگ ند یکس يخوب برا... بابابزرگ هست هیگفتم چقدر شب

 ختشیر یالغر شد و کل. دمیانگار بابا بزرگ و د دمیمن باز او را د یخودمون هست ول امکیبهروز همون س

 ... بود یکرد استخوان یم ادیکار ز ونعوض شد بابا بزرگ هم الغر بود چ

 : کرد و پدر در ادامه گفت هیمجددا شروع به گر مادر
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بعدا صداش و  دمیشن یخورد من صداش و نم یزد لبهاش تکان م یکردم او حرف نزد اگر هم م فیمن تعر ـ

 .نیکار خدا رو بب ستیپسرم الل ن دمید. داشت یقشنگ يچه صدا دمیشن

 : اوشیس

. گوشهاش احتماال اب داشت... رفتم بابل شیمن ساعت پ. از گوشهاش بود رادشیا. از اولش هم الل نبود ـ

چون کلمات رو مثل اهنگ  امکیس. شهیگفته م یچ دیدون ینم دیهم بشنو یاب اگه صدائ ریز دیسرتون و بذار

 هیکنن  یدهان باز م همه دید یصدا بشنونه و چون م هی تونست یوجود فقط م نیبا ا دیشن یتلفظ م یب

حرف  يعادت شده را برا يصدا کیخاطر برحسب عادت فقط  نیکرد به ا یگن او هم تالش م یم يزهایچ

 .شما الل بود شیدر پ نیبخاطر ا... کرد یزدن تالش و تکرار م

 : مادر

 .تحمل بکنم قهیدق هی تونمیمن االن نم. ادرسش و زود بده ؟يو کجا فرستاد امکیس ـ

 : به همسر سابقش نگاه کرد و گفت پدر

 یعنیمن . بشه یبزنم باز دعوا و ناراحت یحرف. بگم یمن االن چ. مش صنم پسرت برگشت چشمت روشن ـ

  ... ؟يدیوجدان د یرحم و ب یطور ب نیتو منو ا یعنیوجدان هستم جدا  یب نقدریا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 : گفت هیبا گر یرستم

 شینشده بودم ازش خواستم بهش گفتم باباجون برو پ ریاز نگاه به او س چیمن همون لحظه اول هنوز ه ـ

... حسرت بکشه نیاز ا شترینذار مادرت ب دهیبرات جون م هیمادرت داره هر روز و هر ثان نیا یمادرت اگه بدون

 ادیبرادرم سفارش کردم ب نیا هبمن چقدر . همه سال خون دل خورده نیا. یوقت و تلف نکن برو بگو برگشت

 ینامرد ب. اگه خفه اش نکردم رونیب امیصبر کن ب. نامرد، پست فطرت به قصد کشت پسرم و زدند. بهت بگه

و  يهمه دربدر نیکه ا یکیپسرم  يدس رو. با پول من، خودش و بچه هاش چاق و چله شدند. زیهمه چ

 . شهیشرف پست و رزل و نمک نشناس م یب مهه نیادم ا هی یعنی دهیکش يو مادر يپدر یب یبدبخت

 : اوشیس

 .دیستین انیشما در جر ـ
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 : گرفت و گفت اوشیبرخاست و انگشت اشاره به طرف س شیاز جا پدر

 نیبا ا نبارینامردت ا یبار با اون دائ هی. ایح یب. یزن یحرفها رو م نیمن ا شیپ ينشسته ا نجایتو هنوز ا ـ

بخاطر مادر و  گمینم يزیاگه االن چ. ياز همه نامردتر یکیتو . به تو بگم یچ... کو اون. نامردت يعمو

 .حداقل مرد باش. چطور دلت اومد. نامرد. خواهرته

 : سرخ شد اوشیس

 ....طرفه کی دیشما دار ـ

 :گذاشت و گفت اوشیلبان س يانگشت رو پدر

. یکلمه حرف بزن کی يحق ندار یکیتو  یول يخوش اومد. یبا من دشمن هست دونمیخوب م... ياومد ـ

 ینم تیانسان تیاد باز به ن یم رونیاز ب یدشمن وقت. تو رو حس کنم يحرف نزن بذار من فقط بو! ساکت باش

زمان  چیه... یبزرگم هست پسر شهیتو هم یول... دمیو فهم نیمن ا! چک بکنه گهیبار د هیو  زیاد همه چ یآد، م

هستم که آنسرش  یاونقدر ازت عصبان یول. کنم ینم دایمن از تو نفرت پ .يگند بد يام بو نهیس يتو ذارمینم

 !داستیناپ

 :گفت تراینشاند و م یصندل ياز جاش بر خاست و پدر را رو ترایم

. اشتباه کردم شتریمن از همه ب. کرده یدونه چه اشتباه یخودش م اوشیداداش س. نینش یبابا جون عصبان ـ

کله همه من سوء  يرفتار و کرد من تو کله اش تو کله مامان و تو نیا اوشیاگه داداش س... منم یمقصر اصل

 ! منه حقبشنوه  دیبا یکیو  دادیکنم اگه دادو ب یباباجون خواهش م. ظن و کاشتم

 : پدر

 هی ترایم...  بهروز به من گفت...  یرفتار بکن اوشتیمثل داداش س یتو خواست دونمیخبر دارم م زیمن از همه چ ـ

 . ستیکنه از خودش ن یکه م يزنه کار یکه م یحرف... داره گهیقلب د

 : ترایم

قلب پاك  اوشیدونم داداش س یداداش بهروز باور دارم به همون اندازه م تیبابا من همون اندازه که به انسان ـ

 نیشانس ما تو ا... نخواست چکسیه يجور نیا...ییو تو بابا ما ییتو بزرگ ما... تو همه ما رو ببخش... داره

 !میرو بزن گریکدی نیاز ا شتریب مینذار... میهست چه کن هیکمتر از بق ایدن

 هاشیقائم کرد به بدبخت يکاشت و سرش را در دو کاسه کف دستها لحظه ا زیم يارنج دو دوست را رو پدر

 ...کردند هیکرد و همه باهم گر هیگر
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 :اال گرفت و گفتچشمانش را پاك کرد و سرش و ب پدر

برادرها و خواهرش  شیپ. انجا بود شبید. خونه زنگ زدم. کردم افتیازش در شیساعت پ نینامه هم هی ـ

حفظ . دونستینم. ارهیاومد پناه ب. و گرفت برام نوشت مشیتصم امکیس یول. بچه ها نذاشتن شبونه بره. دیخواب

 ... ستمین

گذاشت او کاغد تا شده را باز کرد و بلند  ترایاورد و در دست م رونیب بشینتوانست ادامه بدهد کاغذ را از ج پدر

 :خواند

از  چیه. اومدم پناهم بدن. بودم یاومدم چون زخم. کردن مادر و پدرم اومده بودم دایپ! نه دن،ید يمن برا ـ

 نیته از او درمانده و خس ریمن اس. همه به خون من تشنه اند دمید. با گرگها طرف شدم. دونستمیگذشته نم

شهر  نیدر ا یول. هستم نیزم ين انسان رویگناهتر یکردم ب یفکر م. گناهم اگاه نبودم چیمن به ه. عالم بودم

من همه . من خوده نحس و شومم. من خوده گرگم ستیمن دور و اطرافم گرگ ن. من خوده گناه هستم دمیفهم

. من نحس شوم است هیسا یحت. کردم شانیخودم بدانم فقط با حضورم پر نکهیرا، همه کس را بدون ا زیچ

ها فرزند معلول دارند که  یلیبکن خ ایدن نینگاه به ا. یزندان حبس هست رتو به مانند من د زیمحترم و عز يبابا

 یم. دارم یدوستتان م یلیخ. به سود ما عوض شد دیزمانه شا يروزگار يروز. است شتریدردشان صد برابر ما ب

 !منو عفو کن... گرگم هی زادیمن در جمع آدم... بوسمت با اجازه

و مشمع خود را راحتر حمل  فیبتواند ک نکهیا يبرا. بدون موتور و بدون دوچرخه ماند يدر شهر سار بهروز

 دیرا باز يساعت تا غروب نقاط مختلف شهر سار نیچند. دیکوچک خر یکوله پشت کی زیبکند، اول از هر چ

 يرا برا یسقف و ستون شغل،و بدون معرف، و بدون داشتن  ش،یرفت نتوانست بدون پول پ یا که مهر ج. کرد

گشت و  يجسمش در شهر سار. ماندن نداشت يبرا یاگرچه خود هم چندان کشش. گاه خود اجاره بکند هیتک

 شیشد، پ یکه زادگاهش حساب م گهید يدائما از جا یزنده ذهنش همگ يرهایکرد اما روحش، تصو یگذار م

 .آشنا بود يادمها

پولش را  امدیدلش ن ه،یبعلت گران بودن کرا. درخواست کرد یاتاق خال. هتل رفت کیبهروز به . شد کیتار هوا

شده است  یگفته بود، چرا سوار تاکس کباریافتاده بود که  ترایم ادیبه . اسراف بکند ایمصرف و  یراحت نیبه هم

اش را  ماندهیگرفت، پول باق میکرد و تصم شهاشپند او را گوشواره گو. نان بخرد نیتونست چند یمبا اون پول 

 . با قناعت خرج بکند
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رفت  یچیساندو کیبه . خسته شده بود یلیخ. بود دهید يرا در شهر سار يادیز یچمن يها و محوطه ها پارك

نشسته  رزنیپ کیو  رمردیپ کیکه  یمکتین يرو. سبز شد ياز محوطه ها یکیو شامش را خورد و بعد داخل 

 .شستن رمردیخودش بفهمد، با اجازه گرفتن از ان دو در کنار پ نکهیبودند، بدون ا

به . دندیانها با نگاه به بهروز، او را خطرناك د. شده بود رمردیو پ رزنیپ یخصوص يمزاحم آرامش و فضا بهروز

. برخاستند مکتین يآن دو با عالمت و اشاره بهم، زود از رو. دندیدارد، از او ترس یبهروز مرض نکهیباور بر ا

 : دیش برخاست و پرسیشد و او هم از جا نیغمگ اریبهروز به انها نگاه کرد و بس

  د؟یشما بخاطر من از جاتون بلند شد! دیببخش یلیخ ـ

 : تکان داد و گفت نیسر به طرف رمردیپ

 .نه ـ

 : بهروز

 . نمینش یچمن م يرم رو یمن م. دینیجاتون بش دیشما بفرمائ! بودمن اصال حواسم ن دیببخش ـ

 :رمردیپ

 !دیشما بفرمائ! نیبش... اقا پسر نیبش. میبلند ش میخواست ینه ما م ـ

از  یول. دیخود را در چشمانشان به مانند مگس تنفر شده و مزاحم د. شد دهیدر ابتدا از نوع رفتار انها رنج بهروز

مجددا . از دست رفته اش را بدست آورد هیبهروز دوباره روح. را برداشت نکرد يزیچ نیچن رمردیپ يلحن صدا

 .رفتند رونیاز پارك ب رزنیو پ رمردیپ. نشست مکتین يرو

در انجا  بایتقر یسرانجام سکوت نسب ستادند،یا یشد تا مردم از رفت و امدها باز م یمنتظر م ستیبا یم بهروز

 ازدهیحدودا ساعت . داشت یخود تنها م يسقف اسمان را برا دن،یخواب يبرابهروز دوست داشت . حاکم شد

در او  نهیدرد دنده قفسه س. اداش سفت فشار د نهیس يگذاشت و تو مکتین يرا رو شیدو پا. شب شده بود

خواباند و نا خود خواسته مغزش زود  مکتین يپاها را رو. افتاد ژنیو ب نیضربات ام ادیبه  دیصوت کش یناگهان

 . را شروع به پخش کرد يتکرار لمیف ا،یپرداختن به رو يداخل مغزش به جا ونیزیتلو. کرد دایتمرکز حواس پ

او در ذهنش . دیشیاند یم دیجد لیو تحل هیانچه بر سر او در شهر قائمشهر گذشته بود، با تجز یبه تمام بهروز

درعمق  شتریو ب شتریشدن لحظات، او ب يبا سپر. کرد یافراد تماشا م یبا تمامبرخوردش را  يتمام صحنه ها

احمد و صمد  یحت. آورد یم ادیبه فرد به  فردظالمانه همه افراد به خود را  يرفتارها. دیکش یفالکت خود درد م

که  یقلب نیبودم؟ با ا یم تانیگفت، اگر من در جا یدر گله از آنها به خود م! نبودند یمستثن یمنف يرهایاز تصو
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بهروز در ادامه به خود گفت، اما . اوضاع و احوال رها بکنم نیرا با ا یکس قهیدق کیذاشتم  یهرگز نم! من دارم

ته سو روشن  نیدست گذاشتند تا ا ياونها دست رو. از من خواستند از شهر بروم. منو تنها گذاشتند یاونها همگ

 .و خاموش گردد بسوزد تیابد يشده در من کامال برا

. که از انها داشت، انها را مقصر و مجرم دانست یاتیبا توجه به انتقادات و شکا جهیو نت يدر جمع بند بهروز

به  شتریاحساس خود را ب نیاو با ا. شد یافزون م گرانیهمزمان همراه با سرزنش، حس نفرتش نسبت به د

او دوست داشت . شدند یم کیت در او وحشتناك تحربرخاسته از احساسا يحرارتها. داد یسمت پرتگاه سوق م

. بود گرانیخاست، گرفتن انتقام از د یعمل کشف شده که از حس درون بر م نیاول. از خود بروز بدهد یاقدامات

در . وارد بکند یکیزیدرد ف گرانینبود که بتواند به د ياو فرد. گرفت یحس خصمانه در او قدرت و قوت م نیا

عمل جسورانه را  کیو انها را مجازات کند؟ تنها راه انتقام  ردیانتقام بگ گرانیاز د تواندیچگونه و چطور م شهیاند

از ! دو نشان بود ریت کیحکم،  نیا. دیرس یبه نظر م يواجب و ضرور ياو امر يمرگ برا د؟ید یدر برابر خود م

صادقانه  ریو غ یبزدل ظهخود در ان لح شیرا در پ یزنده ماندن با هر ذلت... ردیبم يروز ستیبا ینظر او انسان م

از نو  گرید يرا در جا زیتوانست گذشته را فراموش بکند و همه چ یبا فرار م. داشت شیدو راه در پ! دانست یم

تنها  نیبنابرا. کجا برود چیتوانست به ه یاو نم. به زادگاهش بسته بودند ریرا با زنج شیاما انگار پا. شروع بکند

 . خود مناسب بداند يتوانست برا یانسان به مانند او م کیبود که  یعمل ،یمانده، خودکش یراه باق

خود، روز مرگ را  ایدر رو. در ذهنش شروع به نقش بستند ندهیا يرهایامد و تصو رونیاز زمان گذشته ب بهروز

انها را بر  يو رفتار یروح تیا و وضعکرد و عکس العمل ه یتصور م ک،یو  کیچهره همه افراد را . تصور کرد

 . دید یسر قبر خود م

خوش با انها را به  يعمدا تالش کرد صحنه ها. امد رونیترسناك و جنون، ب يایاز رو یبعد از کوتاه مدت بهروز

بهروز به حالش غم . آورد یم ادیانها را به  ردوستانهیو غ زیرآمیتحق ياما باز ناخواسته فقط رفتارها اورد،یب ادی

به  مکتیرا ته ن یکرد کوله پشت یخستگ اساحس. تنش تب کرده بود. شد يخورد و اشک از چشمانش جار

. گرفت به خواب رفت یانگار نوزاد شد در رحم مادر جا م. دیدراز کش سیخ یکرد، با چشمان فیمانند بالش رد

 .زد یم گرمعلقید يلوگرفت به په یتخته درد م يبدنش از زبر یوقت یگهگاه

سرش گذاشت  ریاو دستش را ز. افتاد نیزم يسرش سر خورد رو ریاز ز یکوله پشت. شب گذشته بود مهین از

که از کنارش رد  يافراد يپاها يصدا يداریگذشت او در عالم خواب و ب یاندك زمان. بهتر بخوابد یتوانست کم

. کرد یبخاطر خواب، خوب کار نم وششباز نکرد، و هم ه یبلاو چشمانش را در ان لحظه از تن. دیرا شن شدندیم
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شد و در فکر  داریگذشت هوش او هم ب يا قهیدق. کرد یخود حس نگران یکوله پشت يبخاطر صدا، دلش برا

 . سرش نبود ریز گریافتاد که د یکوله پشت

. نگاه کرد مکتین ریو ز نیبه زم یرا که احساس کرده بود عرق کرد با وحشت و دستپاچگ یبهروز از باخت بدن

از پارك  رونیبه راه ب. ارام بود زیهمه چ. چشمانش نگاه کرد يبه دور اطراف جلو. دیخودش را ند یکوله پشت

 مکتین ریبا دست ز یکین زانو زد و در تاریزم يبا ساق پا رو. رفتند یکه از دور م دیتماشا کرد دو نفر را د

احتمال ... دید یخودش نم یرفتند، او انها را دارندگان کوله پشت یم راه يعاد یلیچون دو نفر خ. دیدست کش

 ... سرش ربوده است ریاش را از ز یساعتها قبل، کوله پشت يداد که دزد یم

اما . ممکن دانست ریامر را غ نیمنطق خود ا شیبود در پ دهیدو نفر را شن يصدا یناآگاه ریچون در ضم بهروز

 .شانس او بود نیدو نفر تنها شانس و اخر نیشد چون ا یمطمئن م ستیبا ینداشت و م يچاره ا

از دور دو نفر را . رفت رونیب یاز دروازه محوطه چمن. رفت یبه سمت دو نفر شتابان راه م انیبا حالت گر بهروز

 دنیآن دونفر در ابتدا با د. کرده بود زانیپشت به طرف شکمش آو يرا به جا یاز دونفر کوله پشت یکی... دید

گرفتند به ان  میشود تصم یم کیانها نزد بیتعق دربهروز  دندید یداشتند وقت یفاصله قدم بر م تیبهروز با رعا

 . است دهیرا د یخبر بودند و فراموش کرده بودند بهروز با وجود فاصله کوله پشت یانها ب. طرف جاده بروند

الغر . با وجود همه زخمها خوب بود شیبدن یهروز امادگب. ان دو هم پا به فرار گذاشتند دیبه طرف انها دو بهروز

فرار  یبدود و بعد از مدت عیتوانست سر یاز ان دو نفر چاق بود و نم یکیاما . زدیقدم م ابانهایخ يبود و مرتب تو

شدن دست دراز  کیو از پشت به محض نزد دیبهروز به انها رس. انها از کوچه ها گذشتند. کردن از نفس افتاد

 : بهروز گفت. دزد مقاومت کرد. دیخود را با دو دست چسب یکرد و کوله پشت

 !نیکنم پسش بد یمنو خواهش م فیاقا ک ـ

 : چاقلو

 . میکرد داشیما پ ـ

 : بهروز

 .نگاه کن مدارکم توش هست. کنم یم دادیوگرنه داد و ب نیبد. سرم بود ریز ـ

 : اورد و گفت رونیچاقو را ب بشیچاقلو از ج دزد

پشت  واشیدستهات و ببر ... نه ایبرم  یزبونت و م. نمیداد بزن بب. پول توش هست یکل! ستیمدارك ن ـ

 ...اسلحه داره نیبب وشیدار.... سرت
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 :با نگاه به چهره بهروز مهربان گفت وشیدار

 ؟يسالح همرات دار... گه یم گهید زیچ هیات  افهیق... داداش ـ

 :بهروز

 ...ندارم ـ

 :وشیدار

 .بکنم یبدن دیبازد دیخودم با... پس تکون نخور ـ

 :کرد و به چاقلو گفت یبدن دیبه پشت بهروز رفت و او را بازد وشیدار

 ! سالح نداره ـ

 :گذاشت و گفت یبا تب و لرز دست تو کوله پشت چاقلو

 ...د؟یچند نفر... دیرو زد یخونه ک ـ

 :بهروز

 گهید زیچ هیاز ... صورتم نکن ينگاه به زخمها. پول خودمه... مدارکم توش هست نینگاه بنداز بب هیبابا  ـ

 !هست

به پشت بهروز خواباند و  یدستش را مشت کرد و لبانش را گاز گرفت و با کمانه کردن دست، مشت چاقلو

 :صوت زد و گفت وشیدار

 ؟یکن یم کاریچ ـ

 :چاقلو

 رونیپول تازه از تنور ب نیبچه ا... خوابه یتو پارك م رهیگ یانوقت م!... گه، مال منه؟ یهمه پول و م نیا ـ

 وشیدار!... هیخون یکاغذها هم که ماشاهللا به اندازه کاف. دیکرد يکتک کار نهایمعلومه چقدر بابت ا... امده

 !باشه یبروس ل ستین دیبع! مواظبش باش

 :وشیدار

قول ! دم یآرم بهت م ینترس م... بشه که مال خودته  اگه به من ثابت... میکن یما نگاه م... اقا تو بر گردد  ـ

 !دم یمردونه م

 :بهروز
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که با خودم  شیسپار یبه دست من م یبچه داشته باش هیتو خودت اگه ... منه یتمام زندگ فیک نیداداش ا ـ

 .ببرم

 :چاقلو

 !رو نکنه نکاریباره چرا ا یاز چهره ات نور م ـ

 :بهروز

 میتونم تمام زندگ یمن هم به شما نم دیاعتماد بکن دیتون یچون چهره ام در به داغون هست نم یگ یراس م ـ

 ... پس حرام و حالش به من ربط داره... منه یکوله پشت نیا دیدون یخودتون خوب م... و اعتماد بکنم

 :کرد و گفت کیبهروز نزد نهیچاقو را به طرف س چاقلو

 ...برو گم شو ـ

 :بهروز

 .کنم یهمه مردم و جمع م... کشم یم ادیفر ـ

 :چاقلو

 ! نییاندزام پا یات و م سیچطور سرو نیبب... دهنت باز کن ـ

 : و گفت دیداد کش بهروز

 !کمک. دنیو دزد فمیک دیکمک کن ـ

 :از پشت با کف دستش دهان بهروز را بست و گفت وشیدار

 !...مردم خوابند داد نکش ـ

دهانش را بست که او کارش را تمام بکند هر چقدر توانست  وشیفکر کرد دار دیفرصت را مناسب د یوقت چاقلو

چاقلو را گرفت و او را به عقب هل  يجلو عیبهروز را ول کرد و سر وشیبهروز زد و دار نهیشکم و س يمشت تو

ت و رف یدر م یو چاقلو عقب عقب ادافت نیزم يبهروز رو. داد و چراغ نور چند واحد آپارتمان ها روشن شد

 ...با نگاه به خانه ها محل را ترك کردند یبا دلواپس وشیدار

با اشک در  ستادیا شیدنبال آن دو رفت و بعد سر جا يبر خاست و قدم به قدم، پنج متر شیاز جا بهروز

 بشیاسکناس تو ج کیفقط . دست زد بشیبه ج. که امده بود بر گردد یگرفت از راه میتصم. چشمان لبخند زد

 یپول ستیباد برد و او الزم ن راباد آورده  يپولها"گفت  یزد به او م یدوست داشت به احمد زنگ م. مانده بود

 .را از بر حفظ نبود يشماره ا یول ".پس بدهد یبه کس
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از مدارکش را  یداشت که دزدها بعض دیام. کرد یگذر م ابانهایاز کوچه ها و خ واشی واشیبا وجود درد،  بهروز

خود که وسطش بلوار  يو آشنا یاصل ابانیبه خ. گشت یبه طرف پارك بر م نایتخم. کوچه انداخته باشند يتو

دادن از کنار  راژیکم و کیبوق ممتد زد و با  یخودروئ نیماش. گذاشت ابانیخ يدقت قدم تو یب. دیبود رس

ت کرده بود و چند متر جلوتر وحش یاما راننده به هرعلل. بود افتادهین یدر اصل اتفاق خاص. بهروز رد شد

دو متر قد داشت و از دور دست به طرف بهروز دراز کرد و با . شد ادهیپ نیرا به راست کنار زد، از ماش نشیماش

 :دیسر تکان دادن پرس

  ؟يدیرو ند یبزرگ نیبه ا نیماش! ؟ير یکجا م يسرت و خم کرد وانیمثه ح ـ

 : گفت تیهم به طرف او دست دراز کرد و با عصبان بهروز

 !رو ندارم یکیحوصله تو ... برو گم شو ! باباته وانیح ـ

 رونیطرف راننده ب شهیرا گاز گرفت زنش از ش شیبه زن و بچه اش نگاه کرد و لب ها نیبه داخل ماش راننده

 :اورد و گفت

 ...شده ریاز جونش س ینیب ینم... باقر ولش کن ـ

 :دیاز زنش پرس باقر

 ؟ !به بابام فحش داد ـ

 :زن

 .دمینه، نشن ـ

 : به بهروز نگاه کرد و با اعتراض گفت باقر

 ...؟يپدر تو به بابام فحش داد یب ـ

 :بهروز

 خوشت اومد؟  ـ

بهروز خودش نسبتا . کرد و دکمه چراغ خطر را روشن گذاشت و به طرف بهروز جلو رفت شهیسر داخل ش باقر

باقر با حرص جلو امد و . وزن داشت شتریاز بهروز ب لویسرو گردن و شصت و هفتاد ک کیباقر  یولبلند قد بود 

تازه شکسته  يدندانها یوقت د،خواست مشت تو صورتش بزن یم دیبهروز را سفت در پنجه اش چسب قهی عیسر

 :روشن شدن مسئله گفت يشد و برا مانیپش دیبهروز را د

 .نشونم یفحش بده من ننه اش و به عزا م امروزمیخدا ب ياز مادر نزاده که به بابا يبچه ا ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤١٥ 

بهروز را همانطور که در مشت داشت دو بار بهروز را تکان داد و مشت در جا به بهروز زده بود، به  قهی راننده

موش تو زور پنجه  کیرا نشان بدهد، مثل  یمقاومت چیتوانست از خود ه یبهروز نم. که بهروز سفره کرد يطور

 : خشن گفت يباقر با صدا. شده بود ریاش اس

 !... جا بتمرگ هی ریبدبخت؟ حداقل بگ يدیکش یچ ـ

 :تاسف تکان داد و بعد گفت يجواب فقط سرش را برا یب بهروز

 !لطفا دست و ور دار ـ

 : دید و بعد پرسهل دا ندیکه زنش نتواند انها را بب ییدر جواب تاسف بهروز او را به عقب جا باقر

 !تا بهت نشون بدم! کن يکار هی ؟یگرفت یالل مون ـ

 : بهروز

دوست  شه؟یبگم؟ حرف سرت نم یبه تو من چ! يبه زورت بناز يدوست دار یکیات معلومه که تو  افهیاز ق ـ

 !... يخر زور دار هیبارت کنم؟ چون اندازه  گهیچهار تا فحش د يدار

 :دماغ بهروز گرفت و گفت يمشتش را اماده روبرو راننده

 ؟!شده چقدر زبونت درازه یبزنم دماغت و بشکنم بدبخت؟ مادر فالن ـ

 : بودند بهروز لبخند زد و گفت قهیان دو وسط بلوار دست به . شدند یاز هر دو جهت رد م یگه گاه نهایماش

پس خودت  ستیر تا خط نچها... بار به جاده نگاه کن هی ؟ياز من دار يچه انتظار! يتو به من فحش داد ـ

همه خط ها ... یخطر رد بش یب یتونست یوگرنه از اول م يزد یات حرف م یجلو با بغل دست يبه جا یداشت

 . افتادیبرامون ن یحاال با وجود همه شانس با تو بود اتفاق.. هم مال خودت بود

 :مادر به بهروز داد و در ادامه گفت کیمجددا فحش رک راننده

زن و ... پدر یب... نبود یالیخ يشد یخودت سقط م. و چپ بکنم نیبود ماش کینزد. دمیلوارم شاشکثافت تو ش ـ

 وفتادهین یاونها اتفاق يبرا يشانس آورد!... ننیبچه ام تو ماش

 !گرفتم یازت م یحال هی وگرنه

 : بهروز

شعورانه فحش  یب نقدریادم ا. يدار شتریسن هم که از من ب. دو متر قدت هس یکش یاز خودت خجالت نم ـ

 ... يریفحش بابات عشوه م يانوقت برا ؟يخودت مادر ندار. دهیم

 : راننده
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قبل از  یکیمعلومه ! ینکن یبلبل زبون نقدریزدم که ا یمشت تو دهنت م هیاز همون اول  یکاشک یگیراس م ـ

 ! من خوب کارش و انجام نداد

 : و با تمسخر گفت دیخند بهروز

 !تو کارم و تموم کن! بزن... تعارف نکن در خدمتم ـ

 : بهروز را ول کرد و گفت راننده

! یاز شرفت دفاع بکن يمجبور ير یکه از دستم زنده در نم یاگه بدون یحت. یتو اسم خودت و مرد گذاشت ـ

 حیبودم؟ مردن و ترج یتو م ياگه من جا ؟ینکنه حرامزاده هست ؟يخندیفحش مادر بهت دادم بدبخت به چه م

 !دادم یم

امد، بهروز به مرد نگاه  یصد م يبا سرعت تند باال نیبه دو طرف جاده نگاه کرد از جهت مخالف ماش بهروز

 : کرد و گفت

 !من چقدر مادرم و دوست دارم؟ یبدون يخوا یم... کم داشتم میرو تو زندگ یکیراستش من تو  ـ

بهروز ده متر رو هوا پرت شد به درخت کنار جاده برخورد کرد . دیدو بانایبهروز هم وسط خ دیاز سر رس نیماش

بهروز  یبلند بشود ول شیو انتظار داشت بهروز از جا ستادیا يباقر شوکه شد و لحظه ا. افتاد یبتون نیزم يرو

باقر . شد ادهیپ نیمتر جلوتر ترمز کرد و از ماش جاهگرفته بود، پن ریکه بهروز را ز يراننده ا. فرش بود نیزم يرو

شد و  نیسوار ماش دیراننده از باقر ترس. بهروز برود به راننده از دور تماشا کرد شیجلو امد قصد داشت پ يدو متر

او هم وحشت کرد و با نگاه تاسف به بهروز، اول به جاده و اطراف  دیدر رفت و باقر هم چون خودش را تنها د

شد و گاز  نیو سوار ماش دیدو نشیبه طرف ماش. دور بشود عتریچه سرگرفت از انجا هر  مینگاه کرد و بعد تصم

 ...داد و از انجا دور شد

دروازه قرمز  يبا دقت و کنترل، جلو یگذشتند و در کوچه سوم چیدر پ چیاز دو کوچه پ یکوله پشت ندهیربا دو

 :گفت وشیچاقلو به دار. ستادندیا یرنگ آپارتمان

 یتو م شیمن امشب و پ... ده یده و نشونه منو م یخبر م سیکنه به پل یکه م يکار نیاگه دزد نباشه اول ـ

 ... خوابم

 :وشیدار

 .مید یم لشیاش و تحو فیک... ششیپ میگرد یدوباره برم... اگه دزد نباشه ـ

 :چاقلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤١٧ 

 .هاست ثیاز اون خب... یکن یکه تو فکر م ستین ییتو مطمئن باش او از اون ادمها ـ

 :دروازه را باز کرد وشیدار

 يخواست بکنه؟ بد جور یم دادیاگه دزد بود چرا داد و ب...یستیتو آدم ن!... تو خونه خودت بخواب ریپس بگ ـ

 .بود یبدبخت زخم... يکتکش زد

 :دروازه را از پشت قفل کرد و چاقلو گفت وشیدار

 .کنمکارش و تموم ب یاز من خواست یخودت دهنش و گرفت... یگ یتو به من م ـ

 :وشیدار

تو مجال  یول... میکن یخواستم بگم، باشه نگاه م یمن دهنش و گرفتم و م... يشعور یب یلیتو خ یکام ـ

 !...ينداد

 :چاقلو

در ... رو زد یکیکه خونه  یموقع... بود یآدم معمول یکن یفکر م... سوزه یم نقدریتو چرا دلت به حالش ا ـ

 ...فکرشون بود؟

 :وشیدار

 باشم؟ دهیتونم با تو هم عق یچرا نم دونمینم... باال میبر ـ

 :درب واحدشون را باز کرد و گفت وشیدار ،یطبقه اول در

 ... نشه داریمامانم ب! مثه آدم راه برو واش،ی ـ

 :گفت وشیدار. فرش نشستند يرو ن،یزم يهر دو رو. رفتند وشیبه اتاق دار انها

 ...بکنم سیخودم دهنت و سرو يدیخواب ینه مجبورم وقتخواد حرفت درست باشه وگر یدلم م یکام ـ

 يبود رو فیاورد و بعد هر چه داخل ک رونیلپت تاپ را ب فیرا باز کرد و اول ک یکوله پشت بیبا عجله ز یکام

 :و همزمان گفت ختیفرش ر

 ه؟یمن حس ام قو... ینیب یاالن خودت م ـ

 .چهار و پنج برگه را در دست گرفت و شروع به خواندن کرد وشیدار

 :بسته اسکناس را در دست گرفت و گفت یکام

 ...شمارم یمن پولها رو م ـ
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 یبه همه کاغذها و برگه ها و دفترها و دو کتاب رمان نگاه سطح وشیشروع به شمردن پولها کرد و دار یکام

 :کرد و بعد گفت

!... رهیو صغ میتی... گفت، بچه پرورشگاهست شهیم يکه صد در صد يزیچ هی... دزد فکر نکنم باشه چارهیب ـ

 ؟ !گرده یانگار دنبال خانواده اش داره م

 :ازکاغذها جمع و ضربدر کرد و گفت یکی يبهروز و ور داشت و رو ياز خودکارها یکی یکام

 ...پنجاه هزار تومان بشه ستادهیحداکثر دو... همه پول نیا ـ

که  یگذاشت و سپس مشمع یلپتاپ را تو کوله پشت فیلپتاب جا داد و بعد ک فیک يم برگه ها را توتما وشیدار

اسکناس و  يبسته ها بیگذاشت و در آخر به ترت یبود انرا ته کوله پشت شرتیو ت راهنیداخل ان شلوار و پ

بر  شیاز جا. دیچ یدر کوله پشت مرا منظ یبود همگ دهیخر يکه بهروز در شهر سار ییدفترها و دو رمان نو

 :خاست و کوله را بر پشت گرفت به دوستش گفت

 .میبهش پس بد مینشده بر ریتا د... پا شو یکام ـ

 :یکام

 ...زنه یم ریام و با ت هیسا نهیدفعه من و بب نیا... میر یبخواب فردا صبح م ریبگ... يچقدر حوصله دار ـ

 :وشیدار

 ...رهیدر م. هست بهیمسافر غر هیبابا ! آدرس نداره... شد؟ یچ!... سالح داره یهمه گفت نیا ـ

 : یکام

 ...پس چرا نرفت مثل ادم تو هتل بخوابه ـ

 :وشیدار

... شهیزود پولش تموم م... هتل و بده هیپول کرا نیاگه بخواد با ا... نگاه به کاغذها بکن هیخودت  يخوا یم ـ

 !ستهیا یحرفش م يمرد رو... من بهش قول دادم!... ایبا من ن ؟یترس یاگه م

 :یکام

 .میر یفردا صبح باهم م... ستمیمن که مخالف ن ـ

 :وشیدار

 ...ادرس نداره... بچه تهرانه... است بهیگم غر یبابا م نیا ـ

 :یکام
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 ...جا نوشته هیحتما شماره تلفنش و  میزن یفردا بهش زنگ م ـ

 :وشیدار

 ...نداره لیحتما موبا. هم نبود فیک نیهمراهش نبود تو ا لیموبا ـ

 :یکام

 خواد مرتب شارژ بکنه؟ یکجا م... حتما نداره ـ

 :وشیدار

فردا  يدیهو د هی میبرس ریاگر د... افتاده باشه يگوشه ا هی یترسم زده باش یمن م. میبکن داشیپ دیما با ـ

بکنه و تو پارك  يزیجدا ممکنه خونر یخواستم بترسونمت ول یاول م... گم یم يو جد نیا... میگفتن ما قاتل

 !گاو بهش چند تا شاخ زده کیمردم از کجا خبر دارن ... خواد به دادش برسه یم یک... رهیو بم وفتهیب

 :یکام

 !فقط خواستم بترسونمش... اونقدر محکم هم نزدم مواظب بودم ـ

 

****** 

 

شدند  دواریام یهر دو کم دندیبهروز را در انجا ند. در ابتدا به محل دعوا رفتند. رفتند رونیدوست از خانه ب دو

 : گفت یکام

 ؟ینیب یقطره خون م هی! زده بود یخودش و به موش مردگ. ينگران بود خودینگاه کن ب ـ

 : وشیدار

 باشه؟ وفتادهین گهید يجا هیبدنش گرم بود، پا شد و رفت، از کجا االن  ـ

 : یکام

از بعد ما  یفهم یچرا نم. ایتو کوتاه ب. میکرد یغلط هیداداش، ما . يریگ یاروم نم یتو تا ما را باال دار نفرست ـ

 یلیب نیباشه با ا ادتی! میلج دعوا نکرد يباهش از رو يما که عمد. اومد شیپ. میبکن يبراش کار میتون ینم

 ریگم تا د یمن م! و بهت نگفته بودم نینگو که ا ابعد! ... یکن یاول از هر کس قبر من و م یکه دستت گرفت

 .کشم یاالن دارم به زور نفس م نیاز هم... هیحس ششمم قو... میریپسره فاصله بگ نیاز ا اینشده ب

 :وشیدار
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 ...يار یهم مرتب بهانه در م یتنبل ياز رو... يداداش اضافه وزن دار ـ

ان طرف بلوار . داشتند یدر امتداد بلوار اهسته قدم بر م دندیرفتند به بلوار رس یبه طرف محوطه چمن هیهمسا دو

 یکام. شد ینم دهید یخورد، با دقت نگاه کردند، نور آب نیجلوتر چشمانشان به چراغ نور خطر چند ماش یکم

 : و گفت ستادیا وشیدار يروبرو

دلم بد ... اد یبر نم يکار گهیما د ؟ازیاگه اون پسره باشه چ... نگاه کن مردم هستن! هیکاف نقدریهم وشیدار ـ

 ... داره لیدل هیکارهامون  نیا نیبب... زنه یشور م يجور

 : وشیدار

کنم جمع  یمن فکر م!...پس تو برو... زنه که بمونم یدل من شور م یول يزنه که برگرد یتو دلت شور م ـ

 !حتما تصادف شده. به اون پسره نداره یربط نهایشدن ماش

 : یکام

 .راحتره المونیخ میندون. میجون مادرت بر گرد ایب!... ؟ تصادف و تماشا کردن نداره!يرپس مرض دا ـ

 : وشیدار

مثه ... یفکر کنم تا مطمئن نش... تو روانت خونه کرده يترس، طور نیاالن ا!... نترس. میکن یاز دور نگاه م ـ

 یزنه و م یوگرنه تا ابد دلت شور م... یمطمئن بش دیتو بر عکس من با... کنه یخوره تو رو ذره ذره آب م

 !شد شیزیدونم چ ینم ایاون پسرها بخاطر مشتهات مرد ... یگ

امد تا وسط بلوار رفت از  ینم ینیبه جاده طرف خودش کرد ماش ینگاه وشیدار. شدند کیقدم به قدم نزد انها

 یکام. بود نگاه کرد دهیدراز کش نیزم يبر رو ابانیرا که در کنار خ يبه جمع، و پسر دهیقد کش اهیگل و گ انیم

 : دیو پرس دیهم به او چسب

 شده؟ یچ ـ

 : گفت وشیدار

جمع  المیشده، خ یبکنم تا ندونم چ ینگاه هی رمیمن م. افتاد... اومد نجاینگاه کن تا ا. فکر کنم خودشه ـ

 .من بهش قول مردونه دادم... شهینم

 :راه افتاد و گفت وشیپشت سر دار یکام

 .گفتم ینره بهت چ ادتی... یقاتل من بش یتون یتو م یتونم قاتل او باشم ول یمن م ـ

 : وشیدار
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 .ياومد یتو با من نم یشده کاشک رید زیاالن همه چ... دنیما رو همه د ـ

 :یکام

 .میکن یمحل رو ترك م عیو سر میکن ینگاه م هی میر یم. از االن حداقل دهنت و ببند ـ

 :دیپرس یسال انهیمرد م کیاز  یکام. بود دهیجان دراز کش یو ب هوشیشدند بهروز ب کینزد انها

 مرده؟ ـ

 :سال جواب داد انیم مرد

 ...نه هنوز نمرده ـ

 : وشیدار

 ن؟ینرسوند مارستانیپس چرا بدبخت رو ب ـ

 : مرد

احتمال داره  میگفتن اگه تکونش بد... داره  ادیز یشکستگ ادیبه احتمال ز. میتکونش ند... گفتن میزنگ زد ـ

 .ادیامبوالنس االن م... استخوان شکسته تو قلبش، جگرش فرو بره

 : وشیدار

 شده؟ یچ ـ

 : مرد

 : رو نشان داد و گفت گریراننده د کیسال  انهیمرد م... گرفته رشیز یکیحتما  دونهینم یک چیه ـ

 . کمک باال گرفته بود يپسره دستش و برا نیظاهرا ا. اقا متوجه شدن نیاول ا ـ

 : قدم برداشت و گفت کی یبه طرف کام وشیدار

 ...بدبخت تصادف کرده. خودشه شیشناخت ـ

 : با دهان بسته گفت یکام

 .دیفهم یکیدهنت و ببند  ـ

 :دیجلو امد و پرس مرد

 د؟یشناس یپسره رو م نیشما ا ـ

 : یکام

 .میشناس ینه نم ـ
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 : دیسنگاه کرد و از او پر وشیبه دار مرد

 !یشناس یپس تو اونو م. شیشناخت یبه دوستت گفت دمیمن شن یشناسیتو اونو م ـ

 : وشیدار

همراهش  يزینشده؟ چ ییمگه شناسا... میمحله ا نیما بچه ا... شناسه یاقائه رو م نیا دمینه ازش پرس ـ

 ست؟ین

 :مرد

حتما خومار . اش معلومه معتاده افهیاز ق. نداره لیموبا میبه کس و کارش زنگ بزن میگفت. میو گشت بهاشیج ـ

 !شنیم یرحمت اله اینبوده که به اون دن ایدن نیتو ا. بوده

 : وشیدار

 . زنده هستن نیخودتون گفت! گناه داره دیزن یحرف م يطور نیچرا ا ـ

 :  مرد

 سیهم از ب شیمعتاد افهیق! بدبخت هفت بار مرده... رهیانجام بگ نکاریتا بخواد ا... بشه ییشناسا دیاول با ـ

اگر  يخرج و مخارش و تقبول بکنه؟ امروزه هر جا بر نیا يهست که بخواهد برا یکی. کشه یداد م یفرسخ

 .ن بابا خونده استیفاتحه ا. که از همون اولش مرده بود نیا. جانت ارزش داره يپول دار

را به خاطر آورد او را  مکتیپارك و ن. را به خاطر آورد چطور باهم حرف زدند شیساعت پ میبا تاسف ن وشیدار

محکم . بود مانیپش اریبس وشیدار. آمد ینم شیهرگز پ یاتفاق نیداشتند چن یاو را بر نم فیاگر ک. دید دهیخواب

نشست و  نیزم يدر کنارش رو واشیبه او  نگاهضربه زد و بعد به سمت بهروز جلو رفت و با  نیزم يبا لگد رو

قلب بهروز  يشکم رد کرد و دست رو رینبض او گذاشت و بعد کف دست از ز يبه او تماشا کرد دست رو

 :به عقب نگاه کرد و گفت. گذاشت

 آد؟  یزنگ بزن بپرس چرا امبوالنس نم یکام ـ

. داد یرا نوازش م شیبازو میمال گریدست بهروز را در دستش گذاشت و با دست د وشیزنگ زد و دار یکام

کرده بود از  دایپ یبرگه ها آگاه يکه بهش دست داه بود با نگاه به چهره بهروز و انچه از رو یبا فرصت وشیدار

 داریب نیریبهروز را از خواب ش نکهیا از وشیدار. تصور بکند نایسخت بهروز را تخم یدو توانست زندگ نیجمع ا

بهروز سوخت و رحم  يدلش برا. بود یشدند از دست خود عصباناو مسبب  يرا برا یعاقبت نیکردند و چن
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بهروز تا لحظه آخر در کنار بهروز نشسته بود و ... تا امبوالنس امد دیطول کش قهیده دق. کرد دایبرادرانه به او پ

 . ختیاشک ر

 :گوشه برد و گفت کیبلند کرد و به  شیبهروز را از جا ،یامد و کام امبوالنس

 طور نشناختم چهت شده؟ نیو تا حاال امن تو ر وشیدار

 :وشیدار

 رهیاد دستش و بگ ینم چکسیه. میکنارش نشستم و دستش و تو دستم گرفتم، گفتم ما به او چقدر جفا کرد ـ

بار در موردش فکر  هیرو که تا حاال اصال  زهایاز چ یلیخ دمید. او گذاشتم يخودم و جا... بکنه هیو براش گر

 کردم؟  یچه م یو کام وشیمن با دار... بود یاگه او داداش من م... به خودم گفتم . به خاطرم اومد...نکرده بودم

 :یکام

 .میدونست یما از اول نم...  ریسخت نگ... وشیدار ـ

 :وشیدار

جور نگاه کرده  هیبود به من و از من خواسته  فشیک یوقت... يدونم تو متوجه شد ینم... میدون یاالن که م ـ

لبهاش از قبل چاك داشت هنوز  یکام... دستم دهانش و بستم نیالمصب با ا... انگار به من باور داشت... بود

 . زخمش تازه بود من فشار دادم

 :تکان داد و گفت يسرش را ناباور وشیدار

 .میبود وانیمن و تو چقدر ح ـ

 :یکام

 .هستم گذشته گذشت مونیمن هم پش... يحق دار وشیدار ـ

 : وشیدار

اونها ندونن . رهیبم میبذار دینبا. مارستانیب اریپولها رو با خودت ب... بزن شیبرو خونه تمام کاغذها رو ات یکام ـ

... میببخش میتون یخودمون و نم چوقتیه... برامون معنا نداره چوقتیمون ه یزندگ... رهیاگه بم. میدونیما که م

 وشیدار... اصال فکر کن منم... داداشت... پسره نیفکر کن ا... میانجام بد دیباشه من و تو باالزم  يپس هر کار

 ...دهیاونجا خواب

 ...اونجا افتاده یکنم که کام یهم فکر م من

 :و گفت دیو بوس وشیصورت دار یکام
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 ؟يد یبرام انجام م یبتون يهر کار.... رمیکه بم يذار ینم... يمنو دوست دار یبگ يخوا یم ـ

 :وشیدار

 !دوارمیام ـ

نگاه به تن لخت شده بهروز  يدر فاصله پنج متر وشیدار. کردند یچیبهروز را ق شرتیبه کمک هم ت اریبه دو

در  ارهایکنجکاوِ عکس العمل و تعجب به وشیدار. شد یم دهیو جراحت بدن او واضح از دور د يکبود. انداخت

از خود نشان  يعاد ریشک و شبهه و حالت غ يذره ا چکدامشانیه ار،یسه به یول. ها بود يکبود نیبرخورد با ا

توجه به اثر مشتها بر تن بهروز، به کارشان  یو ب يعاد یلیانها در ادامه خ. مات و مبهوت ماند وشیدار. ندادند

 .ادامه دادند

اما سکوت . کرد یم يلحظه شمار زیت يبا گوشها ارهایبخش از زبان به تیرضا يخبرها دنیشن يبرا وشیدار

 وشیدار. را ندارند مارستانیقصد بردن بهروز به ب چیه دیرس یبود که به نظر م يو صبر رفتار آنان به گونه ا

 یرا انتظار م نیهم انگار هم ارهایزنده ماندن ندارد و به يبرا یشد که بهروز وقت چندان یداشت باورش م

 . بشود میکه مجروح شان تمام بکند و تسل دندیکش

 :دیشد و پرس کیبه او نزد دید یسال نگاه کرد و او را شخص مطلع م انیبه مرد م وشیدار

 اند؟ هیمنتظر چ برنش،یعمو چرا نم ـ

 :نگاه کرد و گفت وشیسال به دار انهیم مرد

 شیاگه او رو از جا! ستیخوب ن چیجوان ه نیا یگفتم بهت وضع جسم... درست بدن صیاول تشخ دیاونها با ـ

 . هو قطع بشه کی؟ احتمالش هست که نفسش !تکان بدن

 :برد و گفت یرفت و لبانش را دم گوش کام یکام شیپ وشیدار

 ... رهیگ یم لمیداره ف ارویاون  ـ

 :یکام

 .گرفتم و عکس هم گرفتم لمیتکه ازت ف هیمن هم ... گرفتن لمیهمه ف ـ

 :وشیدار

به ... من فکر کنم اون مرد به ما مظنون شده... بهتره ینباش نجایرسن تو ا یها از سر م سیپل... تو برو خونه ـ

 !ستایاین نجایا خودینشده تو ب ریتا د... ده یها خبر م سیپل

 : به مرد نگاه کرد و گفت یکام
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که  يبه همه ثابت کرد... یکنار دست داداشمون نشست یتو رفت یاز وقت... گرفت لمیاون هم از صحنه مرتب ف ـ

!... انگار برادر دو قلوته! طرف دوست چند صد ساله اته ،ياحساسات، نشون داد نیتو با ا... يفرق دار هیبا بق

 !انسان دوستانه بود یلیرفتار تو خ یول رنینگ لمیکه ف. اخطار کرد نهایراننده آمبوالنس چند بار به ا

داده بود و در  هیاز تماشاگران تک یکی نیدور از صحنه به ماش گریقسمت د کیاو در . به راننده نگاه کرد بهروز

 :گفت یبه کام وشیدار. دیکش یم گاریخود متفکرانه س ییتنها

وگرنه عوضش ما هم تو ... و آتش بزن زیتو برو همه چ... بکنن يبراش کار نجایبتونن ا نهایفکر نکنم ا یکام ـ

 .میسوز یم يگرفتار نیا

 :یکام

 !پس من رفتم. به من زنگ بزن عیشد سر ياگه خبر... تو مواظب خودت باش ـ

 :راننده امبوالنس رفت و سالم کرد و گفت شیپ وشیدار

 لحظه مزاحم اوقات شما بشم اجازه هست؟ هیخواستم  یم دیببخش ـ

 : نگاه کرد و لبخند زد و گفت وشیبه دار راننده

 ؟یکش یم گاریس. بفرما یستیمزاحم ن ـ

 : رد و گفتنگاه ک ارهایو به تیبه عقب، به جمع وشیدار

من او رو . مینکرد دایپ بهاشیتو ج یلیو موبا ی؟ ما نام و نشون!هستم هیبابا تصادف نیمن نگران ا... ینه مرس ـ

 ه؟یک شونیا دیفهم یدونم از کجا؟ شما از کجا م یاصال نم یشناسم ول یم

 : راننده

 يبه کالنتر شنیبه خونه نره ، خانواده اش نگرانش م یزن داره، وقت ایجوون البد خونه داره، پدر و مادر  نیا ـ

 ! میاو ندار اتیبا خصوص يا گهید يالبد هم امشب صد تا گمشده ا زنن،یزنگ م مارستانیب ای

 :وشیدار

 ؟یخانواده اش زنگ نزدن انوقت چ میریگ ـ

 :راننده

نه، در  نکهیا ای ستیتونه بگه کو حرف بزنه و ب ادیخودش به هوش ب میو ارزو بکن میباش نیاول از همه خوشب ـ

 هیمرد، انوقت تو سردخونه جنازه اش  یکارش از کار گذشته باشه وقت اده،یکه احتمالش ز شونیحالت دوم ا

 .ادیهم ب یکیاگه  دهیچه فا. دنیعکسش و تو روزنامه ها م دیشا... مونهیمدت م
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 : وشیدار

تومان پول تو  هیهم  شونیمعتاد باشه، خانواده اش اصال با خبر نشن؟ ا ایو  بهیبابا غر نیا میریفرض گ ـ

تونه خودش  یاو نم... خرج داره، اگر دکترها تمام تالش و نکنن؟ يزیمصرف داره، هر چ یکل. ستین بشونیج

 کنن؟یبدون پول و کس و کار دوباره سالمش م دیو بگ قتیوجدانا به من حق! زنده بمونه ییتنها

 : راننده

قانون برنامه پنجم توسعه، وزرات بهداشت موظف به  37قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  92طبق ماده  ـ

تونه پرداخت بشه و  یخوب پوله، م...  ستهیاگه قانون پشت سرش سفت با. ستیتصادف مارانیب گانیدرمان را

 !...بکنه اختدولت موظفه که اونو پرد... شهیانجام گرفت حساب م شیهر چقدر هم کار رو

 : وشیدار

 شه؟یم یدگینشن بهش رس دایاگه خانواده اش پ یعنی ـ

 :  راننده

و  یخانم هیمثل اون دفعه تو روزنامه چاپ شد . صاحب داشته باشه بهتره ضیاگه مر. کنن یم یدگیرس ـ

 یدر دم مپول نداشت پسر خانم  یخانم، خانواده داشت ول. پسرش هشت ساله اش تو تهران تصادف کرده بودن

 یعملش و مخارجش م هک يکردند با وجود یعملش م یستیبایمونه لگنش شکسته بود م یمادر زنده م رهیم

. طلب کردن شیپول و پ ونیلیپانزده م شونیاز ا. بود یباشه، چون خانم خودش مورد تصادف گانیرا ستیبا

خانم رو در روز  نیتهران ا الدیم رستانمایبودند ب یانها شهرستان. همه پول و نداشتن که بدن نیخانواده اش ا

سه روز گذشته بود و هنوز عمل  یعمل بود، ول ستیاو تو ل دبعدا گفتن مارستانیب. دوم هم عمل نکرده بودند

 مارستانیگرفتند بعد از دو روز ماندن در ب میخانم تصم نیخانواده ا. نشد یدگیرس يبهش جد. نکرده بودند

هو  کیاون خانم  صیقبل از ترخ یشهر خودشون انتقال بدن، ول مارستانیو به ب ضشونیدر روز سوم مر الدیم

 نیبه هم قهیدر عرض ده دق. کار خودش رو کرد یداخل يزیخونر ایظاهرا لخته خون  شهیحالشون خراب م

 .مردند یراحت

 :وشیدار

 ؟یشما چ مارستانیب ـ

 : راننده
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محکم  ضتیمر يسر باال دیتو خودت با. ز دزد گله نکنا چیگن مال و جنس خودت رو خوب بپا فردا ه یم ـ

 !یستیبا

 : راحتر گفت الیو بعد متوجه منظور راننده شد و با خ دیاول رنگش پر وشیدار

 !نیگیدروس م ـ

 : راننده

من . رهیم یم مشینرسوند مارستانیتا به ب ای. کنن یظاهرا دارن تموم م ن،یاقا نباش نیشما بهتره نگران ا ـ

 .ور نینتونستم شاهد بشم اومدم ا

 : با ترس و وحشت گفت وشیدار

! نیاجازه ند دیبکن يکار هیشما . کشنیتا االن دارن نفس م شیساعت پ میاز ن. نیبش دینا ام نیاقا اجازه ندار ـ

 من خودم نبض و شو گرفتم. عجله بکنن نیبگ نیکه دوست دار يزیتو رو به هر عز. جون مردم ارزش داره

 کنن؟یزنده است چرا عجله نم

 : و گفت دیخند راننده

بکنه، انوقت  دیاو رو تشد یداخل يزیتونه خونر یم نیگیکه م يعجله ا نیشانس کوچک هم باشه با ا هیاگه  ـ

دارن، تمام کارها رو بر طبق اصول و تجربه انجام  يهمکارانم تجربه کار. رهیمیحتما م دهینرس مارستانیتا ب

 .زود تموم نکنن ارنین اقا شانس بیا. دوننیدکتر جراح م هیرا اندازه  هیخودشون اقدامات اول. دنیم

 : وشیدار

 د؟یزن یحرف م دانهینا ام نقدریچرا ا ـ

 : راننده

 يزیخونر یعنی. زده احتماال از مغز هست رونیب یابک عیاز گوش و دماغش ما. دمشیروشنه، د تشیوضع ـ

 دیبا عیاقا زود و سر نیا. انیهفت ب ایانها فردا صبح ساعت شش  ستیهم که جراح ن کیدکتر کش. کرده يمغز

 . عمل بشن

 : وشیدار

 زنده موندن نداره؟  يبرا یجدا شانس ـ

 : راننده
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 هیاون  انیبزرگترهاش ن یباشه وقت یزنده موندنش باق يهم برا یشانس کوچک هیاگه  گمیصداقت م ياز رو ـ

 ایبشه و  ادیز يسهل انگار تونهیو کارکنان مسئول، م مارستانیاز طرف ب. دهیشانس کوچک رو از دس م

گروه  یبکنن حت داریب خوابشتونن دکتر جراح رو از  یاگه خانواده پولدار باشه م. بهشون دس بده یفراموش

 هیخانواده  یخال يتشکرها نیهمون ساعت اول تو اتاق عمل جمع کرد هم شهیرو م یعمل رو، همگ یمیت

 ایمادر و  هی يو زار هیگر ای! بده يو به آدم مسئول، قوت و انرژ! بخش باشه هیتونه روح یاز کارکنان، م ضیمر

مقدار  هی نکهیا ایو با خودشون همراه بکنه  مارستانیب نیاز مسئول یلیرحم دل خ تونهیبچه م هی ایخواهر و  هی

ا سرعت عمل ببخشه؟ تو همه کارها که سلسله از کاره یلیتونه تو خ یو اون گذاشتن م نیا بیپول تو ج

 یب یاحتمال داره وقت یگاه. تونه جونش و نجات بده یافتادن م شیپ قهیچند دق ضیمر نیا يمراتب داره برا

خاطر و وجدان خودش، هر  یراحت يبرا! يریتا بم يگوشه ا هی ندازندیم رندیگ یم ؟یباش مارستانیبکس تو 

که  میشیانقدر پست م یما ادمها گاه! ذاره یسنگ تمام نم یعنی ده،یرو فقط انجام م هیساده و اول يکس کارها

فردا جنازه اش و تو . نشه دایاگه خانواده اش پ دید یمطمئن باش خواه نیبابت ا. میزنیبه خودمون کلک م یحت

 .ینیبب یتون یسردخونه م

 : وشیدار

 ! شنیم دایخانواده اش پ رن؟یگینم يچرا جد ـ

 : راننده

او رو نگه دارن؟ حداقل سه ماه دوا  یستیتا چه مدت با یدون یکه تو کما باشه م نیمثل ا یضیمر هی! خدا کنه ـ

 مارستانیاقا پسر سالم بمانن کارکنان ب نیا نکهیا يخواد فرض کن برا یم يو پرستار یو درمون و دوندگ

نکرده  يکارها مارستانیب! رهیمیم نجوو نیپشتش سفت باشه وگرنه ا دیبا یکی. نفس زحمت بکشن هی یستیبا

البته اگه . از وزرات بهداشت گرفتن دیو شا ونیلیم ستیتونن بگن تماما انجام دادن و ب یرو م هایکم کار ایو 

وزرات . کردند یکار م شتریها هم با جان و دل ب مارستانیب دیشا داد؟یپول و م یراحت نیوزرات بهداشت به ا

نکردن،  افتیبودجه دولت را در اردیلیم نیگن هنوز چند یبودجه دارن و م کمبود کنهیناله م شهیبهداشت هم

دس رو  ستین دیبکنند؟ پس بع افتیو چگونه در یک ستندیمطمئن ن چیهم ه مارستانهایب. پول تو حساب ندارن

 .نکرده رو کرده و انجام شده اعالم بکنن يدس بذارن و کارها

 : وشیدار

 مه؟یوخ یلیلش خحا یعنیبه نظر شما  ـ
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 :راننده

. مهیبد و وخ یلیاصال درجه سه، سخت خ ایمتوسط و بد،  يرو یعنیسه است  ایدرجه دو  يرو تشیاره وضع ـ

. رندیرو بگ يزیخونر يجلو... بکنن زیزود تم یلیجمجمعه اش شکافته بشه خونها رو خ عیسر دیمن فکر کنم با

 عیسر یلیخ دیبا نکارهایا... نهیب یمن شتریاره و صدمه ب یمغزش فشار نم... جمجمه اش و باز کردن یو هم وقت

بعد  ینیب یم... آب بمونه يبرنج بذار تو. تا ساعت بعد اگه عمل بشه شانس زنده موندنش هست... رهیانجام بگ

اگه جمجمه شکوفته ... کنه یم دایو پ حالت نیا يزیمغز هم بعد از خونر... همه دانه ها چاق شدند قهیدق کیاز 

 نیطرف اگر زنده هم بمونه بعدا به خاطر هم... نهیبیاز مغز ضربه م یجا نداره و قسمت یکافمغز به اندازه ... نشه

 !تونه مثل اولش بشه ینم چوقتیده و ه یاش را از دست م یاز سالمت یلیخ يسهل انگار

 : راننده

 ... من برم تا صدام نزدن ـ

 : وشیدار

 .اقا بکنم نیبه ا تونمیم یبه نظر شما اگه من بخوام چه کمک ـ

 : در حال رفتن تند تند جواب داد راننده

داد  یامانت شهیمال را م نیبکن دایزود پ یلیخانواده اش و خ نیکه بر نهیا ن،یانجام بد نیتونیکه م يتنها کار ـ

امروز پول حرف اول و . داشته باشه يپولدار ایبا نفوذ و پدر و مادر  ارهیشانس ب دیبا ضیمر نیا! جان را نه یول

 . ارنیب مارستانمونیکوپتر بکنن و به ب یسوار هل یشه از هر جائ یدکتر رو م نیپول باشه، بهتر یوقت. زنهیم

برانکارد گذاشتند و او را سوار امبوالنس کردند بالفاصله امبوالنس حرکت کرد  يرو اطیرا چهار نفره با احت بهروز

جمع رفت و از انها خواهش کرد  شیعمدا پ وشیمتفرق بشوند دار نکهیتماشاگر قبل از ا تیجمع. و از انجا رفت

 یلیاند ختو یم مارستانیگفت حضورشان در ب وبکنند  هیجوان هد نیا یسالمت يساعت از وقتشون را برا کی

 . موثر واقع بشود

 ...حرکت کردند مارستانیشدند و به سمت ب نیسوار ماش یموافق بود همگ وشیبا نظر دار جمع

حرف زد سر پرستار در  یانها با سرپرستار بخش جراح انیسال از م انهیمرد م. شدند مارستانیمرد داخل ب شش

 : جواب گفت
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 تیمسئول یهر ک نجایا ه؟یچ يقدم بعد... رنیگ یم میتصم شونیا... کنن یاش م نهیاول معا مارستانیدکتر ب ـ

 یدگیو رس میکه بالفاصله کارها تنظ هیشما از اون دسته ا ضیمر... رهیگ یکارها در اسرا وقت انجام م. داره

 . دیو پر کن ماول فر... دیخودتون انجام بده فهیوظ دیائیشما هم لطفا ب. شنیم

 : سال انهیم مرد

 م،یاومد. ستیوضعش اصال خوب ن میما شاهد بود. میزنگ زد مارستانیما به ب. میستیواهر ما خانواده اش نخ ـ

 .دینکن غیکه الزم است، در يهر کار میخواهش بکن

 : سرپرستار

 !انیزود خانواده اش ب دیپس زنگ بزن ـ

 : مرد

در نبود خانواده اش ما  میکرد تیاحساس مسئول میبنام هم وطن اومد. میشناسیاقا پسر و اصال نم نیما ا ـ

 !ناشناسند. نبود بشینشونه تو ج چیاقا ه نیا. میخانواده اش هست

 : گفت یعصبان يبخش با صدا سرپرستار

 د؟یگرفت یشوخ. دیریگ یوقتمون م ادیچرا م دیستین لیاقا اگه فام ـ

 : بلند گفت يسال هم در اعتراض با صدا انهیم مرد

گوشه  هی نیو بنداز نیاگه ا. ستین یکیشانسشون با صاحب دارها  مارستانیصاحب ها تو ب یب میرما خبر دا ـ

اگه عمل ... و گفته نیا ارهیاز به یکیعمل بشن  دیاقا پسر با نیزود ا. نیرو بکن نکاریا نیتون ینم... میما شاهد

 .میکن یم تیشکا مارستانتونیجمع از ب نینشه ما ا

 : سرپرستار

نداره هر چه الزم باشه و بتونن تمام  ایکنند کس داره  یرو که عمل م یدکترها اصال خبر ندارند طرف ـ

 .کننیم ضیمر هیصرف  تشونیقابل

 : سال انهیمردم

 .عمل بشن دیبابا االن با نیا یول انیاند فردا صبح م یکه اصل یجراح انهائ يدکترها میدیما شن ـ

 : سرپرستار

و  دهیگوش م ارهایاو اول به حرف به. دکتر بخش مسئولن. سیمن ن اراتیمحدوده اخت نیاقا من گفتم ا ـ

و  مارستانیشما هم لطفا ب. میدیکه الزم باشه انجام م يبعد هر کار کننیم نهیبار خوب معا هیخودش از نوع 
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کار چند صد ساله . دارهدکترها اعتماد ن و مارستانیبشه و بگه به ب میبخواد ق ادیاز سر کوچه ب یهر ک دیترك بکن

. کنه یم دایپ یدو روزه چه وضع نجایا نیدون یم. سیکه ن یبقال ایکاروانسرا  نجایا! برهیسوال م ریطب رو ز

 . دیگرفت یرو با زندون اشتباه نجایا... باورمون بشه گهیجور د هیما خودمون  نیکنیم يکار

 : سال انهیم مرد

 .میدونیخودمون م ضیبشن ما او رو مر دایتا خانواده اش پ میجوان رو بعهده گرفت نیا تیخانم ما مسئول ـ

 :سرپرستار

 دیتونیشما نم. مارستانهیکارتون خالف نظم ب نیا. شمیخوب شما رو متوجه م تیمن ن دیشیاقا چرا متوجه نم ـ

که مربوط به شما  يشما اول از همه کار. دیبکن دیتون یرو نم يکار چیشما ه. دیامضا بزن ضیمر نیکاغذ ا يرو

...  ارمیچند نفرتون فرم ب يبرا. خون بده حاضرهکدومتون ... الزمه داره ادیبه خون ز ضیمر دیرا انجام بده شهیم

 ...دیریدستهاتون و باال بگ... دیچرا واستاد

پرستار به  کی یا را به همراهدستهاشون باال بردند و سرپرستار انه گریجوان د کیسال و  انهیو مرد م وشیدار

 . اتاق مخصوص فرستاد

بودند بعد از  ستادهیمنتظر ا يدر ورود يجلو گریرفتند و سه نفر د رونیب مارستانینفر بعد از خون دادن از ب سه

 . تنها ماند يدر ورود يجلو وشیکردند و دار یخداحافظ وشیاز دار یهمگ یکوتاه مدت

 : دیرفت و پرس یبه طرف دکه نگهبان دیدرمانده و ناام بهروز

 مگه نه؟ شه؟یرد م نجایبشه از ا مارستانیبخواهد داخل ب ادیعموجان اگه دکتر جراح ب ـ

 : نگهبان

اقا پسر انجام  نیا يتونه برا یالزم باشه م يهرکار ادیاگه ب. ادیمن فکر نکنم ب. اهیرنگ س. بنز داره نیاره ماش ـ

 ...کنن یرا تا صبح اماده م زیهمه چ نجانیهم که ا ییدکترها نیا. دیایل صبح بخونه او دیشما االن بر. بده

 : وشیدار

ازش  خوامیم د؟یکنیاگه اومد متوجه نشدم خبردارم م. نمینش یمنتظر م رونیب نیمن هم. رم ینم یجائ ـ

 .داشت ریتاث دیخواهش بکنم شا

 : نگهبان

 .کنمیباشه اگه اومد باخبرت م ـ
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 يزیر یدر پ وشیدار. کف دو پا چمباتمه زد يداد رو هیبرق کنار جاده رفت و به ان تک ركیبه طرف ت وشیدار

سمت  مارستانیب يدر ورود يجلو یمرد بلند قامت. در تفکراتش گم شده بود وشیدار... بود ینقشه اساس هی

به او  یتیاهم یول دید یشفاف م ریاو را غ یاهیس وشیدار. توقف کرد شخوانیرفت و وصل شده به پ ینگهبان

 یکه به طرفش قدم بر م یشفاف ریغ یاهیس وشیدار. بر گشت وشیاما مرد بلند باال به طرف دار. نداده بود

 . باز گشت یقیحق يایخود خارج شد و به دن یالیخ يایداشت را متوجه شد از دن

نگاه  د،یرا د يمرد تنومند وشیدار. و به طرف او سر خم کرد و سالم کرد ستادیاو ا يمتر کیبلند باال در  مرد

 . بفرست ایخودش بهروز را به آن دن يخواست با دستها یبود که م یاو همان مرد خشن. مرد پر از درد بود

و جواب سالم او را داد و  ستادیا شیبر خاست و روبرو شیاز جا وشیدار. از سلسله آدم کشان بود ينفر اخر باقر

 : گفتو اهسته  میمال یلیخ يباقر با همدرد

 ... دیهست ضیاون مر کانیداداش، گفتن شما نزد دیببخش ـ

از او  یباشد کم سیمرد کاراگاه پل نکهیا االتیمرد نگاه کرد و با خ افهیو گمراه و دستپاچه شد به ق جیگ وشیدار

 : و در جواب با مکث کردن گفت دیترس

 که تو بلوار کشاورز اتفاق افتاد؟ هیمنظورتون از اون تصادف ـ

 : دیپرس جانیبا ه باقر

 !انشاهللا هیحالش رو به بهبود. گفت از تو بپرسم دمیاز نگهبانه پرس... شده یچ. قایدق ـ

 : وشیدار

 ن؟یشناسیشما اونو م. ستیوضعش اصال خوب ن ـ

 : باقر

  نش؟یشناس یشما هم نم! من نه ـ

 :وشیدار

 !افتاده بود ابونیگوشه خ میکرد داشیما پ... نه ـ

 :باقر

 . کرد یخودکش يبود عمد دهیدو نیماش هیبه طرف  ابونیچطور تو خ. شاهد بودم دمیمن د ـ

افتاد صحنه را با گفته مرد تصور کرد و  انیحبس کرد خونش از جر نهیمات و مبهوت نفسش را در س وشیدار

 :گفت
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 کرد؟ یاو خودکش نیدید ن؟یشاهد بود یعنی نیدیخودتون د يکار و کرد؟ جدا شما با چشمها نیچرا ا وونهید ـ

 : باقر

 شیحتما حال. داشت یبیو غر بیحال عج. مصرف کرده بود نیهروئ ای نییکوکا ادیفکر کنم ز دمیاره من د ـ

 . زد ينبود که دست به چه کار

 : در ذهن به خود گفت دیشیاند ياش دست گذاشت و ماساژ داد متفکرانه لحظه ا یشانیپ يرو وشیدار

 یحساب. یبدبخت نیهمچ هیاون هم در حق  ،یچه ظلم يوا میکرد دارشیاز خواب ب میو ربود شیهمه دارائ ـ

 .میو تا حد جنون باال برد ظشیغ

 : باقر

 ه؟یاالن چطور تشیوضع ن؟یخبر دار نینگفت قیدق ـ

 : وشیدار

چون  م،یبراش بکن يکار هی میخواست یم میحرف زد میما رفت. براش بکنن يمروت ها کار یفکر نکنم ب ـ

 یلیمن خ. کرده يمغز يزیزود عمل بشه، خونر دیبا قتیدر حق. کردند رونیب مارستانیما رو از ب مینبود لشیفام

 یول. بکنم، ثواب داره يبراش کار مدکتر جراح اومد و رد شد دوست دار دیمنتظر هستم شا نجایا. نگران هستم

 . متاسفانه

 : دیپرس يبه مرد کرد و در ادامه با کنجکاو یبعد از مکث نگاه وشیدار

 ریاو رو ز ینیگفت ماش ینم یچکیخبر نداشتن؟ ه گرونیاو تصادف کرد پس چرا د نیگیشما که م یراست ـ

 !گرفته؟

 : مرد

کرد حتما  یادم عمدا خودکش نیبود ا دهیراننده فرار کرد اونجا که نموند مقصر هم نبود او هم حتما د ـ

 .زنگ زدم خبر دادم مارستانیمن به ب. براش دروس بشه يرگرفتا خواستینم

 : دیبه او مشکوکانه نگاه کرد و پرس وشیدار

 .اومده بودم مارستانیکه زنگ زد من باهش تا ب یاون ن؟یشما که اونجا نبود ـ

 :مرد

ده نفر ... نیبپرس نیزد بر یزنگ اول و ک نینیبب! نیبپرس رشیتو قسمت پذ نیدقه بر هیشماره من افتاده  ـ

 دمیبرگشتم د یگفتم من اونطرف جاده بودم وقت. من اول از همه زنگ زدم. تونن زنگ زده باشن یهم م گهید
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چون بد . نفر بشن هیشاهد مردن  هانخواستم اون. زن و بچه ام همراهم بودند. ترمز کردند گهید يها نیماش

بود من اول خانم و بچه هام و به  دهیپسره دو نیبود و هم ا ادیسرعتش ز نیهم ماش. تصادف کرده بود يجور

 .نجایحدسم دروس بود اونو اوردن ا نجایراس اومدم ا هیاونجا نبود  یخونه رسوندم و بعد به محل برگشتم کس

 : دیزد و پرس يلبخند وشیدار

 آد؟ یاز دست شما و من بر م يچه کار. نیحاال که ادرس و دروس امد ـ

 : مرد

 .راحت بشه المیاومدم تا خ نیبخاطر هم. دوس دارم بشنوم نمرده باشه ـ

 : باز لبخند زد و گفت وشیدار

من موندم . دنیاد انجام نم ینامردها دسشون کار بر م نیا یول... موننیمن هم دوس دارم بشنوم که زنده م ـ

 .و برم به زور وادارشون بکنم جونش و نجات بدن رمیاسلحه بگ هی

 : باقر

 .من بلدم با زبون اونها حرف بزنم. من هم با اونها حرف بزنم میباهم بر ایب ـ

 : با لبخند گفت وشیدار

 .کرد رونمونیکرد، ب دادیهمه ما داد و ب يسر پرستار رو میحرف زد میما شش نفره جمع شد ـ

 : باقر

 !حفظم یچهار تا جمله عرب. ستمین هیمن مثل بق ـ

از  دیبهتر د نیهم يگرفته است برا ریهست که خودش بهروز را ز یه باقر کسداشت ک نیقیخود  شیپ وشیدار

 : گفت وشیبذارد و با باقر از دکه فاصله گرفتند و دار انیکه در سر داشت او را هم در جر ينقشه ا

 .میکرده باش يکار میتون یم. رهیگینقشه ام م نیحتما ا نیکمک کن نیبخواه دینقشه دارم اگه وقت دار هیمن  ـ

 : مرد

 ومدن؟یانها هنوز ن ؟یخانواده اش چ... ه؟یبگو نقشه ات چ موننیسالم م نمیمن وقت دارم اومدم بب ـ

 : وشیدار

خوبه  یلیتون خ دهیهاست شما ا یجنوب هیاش شب افهیباشن ق هیهمراهش نبود نا اشناست فکر کنم غرب يزیچ

 یمن م... زنه یها م یجیبس يکنه و خودش و جا یم يها رو باز لمیف نیدوست دارم او هم گاها از ا هیمن 
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 نیپدر و مادر و خانواده ا میگ یهست م ادیزندان هست نفوذشون ز سیپدرش رئ... هیجیاقا بس نیا میگم بگ

 . ارتیجوون االن رفتن کربال ز

 :باقر

 .باشنتونه صد بار کار مشترك کرده  یبا اون اقا م مارستانیخوب ب.. زندان باشه سیاگه طرف رئ ـ

 :وشیدار

رفتن کربال که  میبگ... زندونه اونها االن رفتن اصفهان مسافرت سیدوست دارم باباش جدا رئ هیدونم من  یم ـ

 ... ور و ان ور زنگ نزنن نیبه ا خودیب

 : باقر

 مارستانه؟یکجاست؟ تو ب قتیاون رف ـ

 : وشیدار

اش  افهیاو هم ق ارهیها در ب یجیخوام خودش و شکل بس یزنم ازش م یزنگ م... دوستم االن خونه هس ـ

 .ترسناکه

 : باقر

 منم؟ گهید یکیاون  منظورت

 : وشیدار

حتما ... با نقشه خودم اونو باهم بسازم یداشتم وقت گهینقشه د هیجدا من . دیببخش... بود یمنظورم، باور کردن ـ

 !کنن یبه ما باور م

 : باقر

 ...شترهیهم ب رشیتاث... باشه شتریهر چه تعدامون ب ادیبگو ب... نداره رادیا ـ

 : وشیدار

 ن؟یدار نیماش ـ

 : باقر

 کار؟یچ يخوا یاره م ـ

 : وشیدار
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منو تا خونمون  سین یخونه مون دورِ، اگه براتون مشکل نجایاز ا قهیده دق میندار نیمن و دوستم ماش ـ

. مینقشه کار بکن يرو میتونیراه باهم م نیب. مو عوض کنم افهیق دیبودم با مارستانیمن تا حاال تو ب. نیبرسون

 .داداش کوچک خودتونه میکن رضف. به شما نداره به من هم ربط نداره یدونم ربط یکنم م یخواهش م

 : داد و گفت رونیاز دماغش باد ب باقر

 !میبر. خدا نکنه ـ

انها کمتر . و منتظر بماند اوردیدر ب یجیزنگ زد و از او خواست که خودش را به شکل بس یاول به کام وشیدار

ها از دروازه  یجیبه مانند بس یداخل خانه شد و با کام ییبه تنها وشیدار... ستادندیخانه ا يجلو قهیاز ده دق

 ...امدند رونیب

و گرم،  مانهیداده بود، باهم صم هیتک شخوانیپوش که به پ دیمرد سف کیدو پرستار با  رشیقسمت پذ در

باقر با ابهت خاص و . بخش عمل ظاهر شدند يدر راهرو یو کام وشیباقر و دار. مشغول حرف زدن بودند

باقر از . داشت یبا حالت جنگ و دعوا، تند و شتابان قدم به جلو برم وشیو دار یمتر جلوتر از کام کی مهیسراس

در ادامه راه با حفظ فاصله،  وشیو دار یکام. پوش دوخته بود دیسه سف يبه سو میهمان دور چشمانش مستق

منظره  نیا دنیباقر جداً از د. خبر بودند یامدند و از چهره و نگاه باقر ب یقدم عقب تر منظم، پشت سرش م کی

 : بلند گفت يپوش دراز کرد و با صدا دیدست به طرف سه سف ،يمتر هشده بود و غضبناك از فاصله د یعصبان

 هیچه وضع نیا... نجایا ادیب وفتهیکه هست، زود در ساعه راه ب يهر کره خر مارستان،یمسئول ب نیخانم خبر بد ـ

 د؟یهتل درست کرد... 

 کیکرد و نزد یرا از دهان خارج م یبلند کلمات عرب يبلند قامت دو دست دعا را در هوا گرفت و با صدا مرد

رساند، به  انیصورتش گذاشت و بعد از نوازش کردن صورت، قسم و عهد خود را به پا ياول دستها را رو. شد

 : دیو پرس گذاشت دپوشیکتف مرد سف يخودش را رو نیپوش نگاه کرد و پنجه فالد دیمرد سف

با  يتو دار! دن یجان تصادف کردن دارن جون م نیبرادرمون حس ؟یعالف نجایچرا ا...  ؟يکار ندار کهیمرد ـ

کرد  نهیمون و معا یجیکه برادر بس یاون... نمیبگو بب! حرامزاده!... نیخند یو م نیگ یبه هم م یچ نجایا زنها

 ن؟یخودتون

 : طرف هست با وحشت گفت یدانست با ک یپوش هاج و واج نم دیسف مرد

 .خبرم یب زیمن از همه چ ؟یجیکدوم بس. ستمینه اقا من ن ـ

 :نگاه کرد و گفت یداد و به عقب، به کام هیتک شخوانیبه پ باقر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٣٧ 

 ...و نشون بده لمیف ـ

 :برداشت و گفت یو از دست کام لیباقر موبا. را اماده کرد لمیف یکام

 !نشده ریانشاهللا که د شن؟یجان و مون دارن عمل م نیحس... خانم خوب نگاه کن ـ

 :نگاه کرد و گفت لمیبه ف پرستار

 ...نشده عمل هنوز شروع... بله درسته ـ

 :و گفت دیکوب شخوانیپ يبلند قامت با کف دست رو مرد

 !چرا تا حاال عمل نشدن... د؟یگ یم یخانم چ ـ

 :پرستار

همکاران مون دارن اتاق عمل و اماده ... شن یم يانشاهللا بزود. فعال تو اتاق، تحت مشاهده است... هنوز نه ـ

 !کنن یم

 : بلند قامت مرد

همه ... ه؟یمگه خونه ساز.... ستیمگه اتاقهاتون اماده ن... کنن یم کاریساعت دارن چ هیکنن  یاماده م یچ ـ

اگه ...  مارستانهیتا ب ستیپدر سگها تو شهرمون ب... ارهیتونه دووم ب یگن اگه زود عمل نشه تا صبح نم یم

ون نتونن با سه تا سوت دکترهات یطیشرا نیتو چن یوقت... ستیدکتر نداره اگه اتاق عملتون حاضر ن مارستانونیب

... عمل بشن؟ دیبا عینداد که سر صیشما تشخ اریمگه به!... نجا؟یا نیپس چرا برادرمون و اورد.... باشن  نجایا

 یعموش هم قاض! زندانه سیپسر رئ نیحس... ستندین نجایکجا موندن چرا ا زتونیهمه چ یب يپس دکترها

مثل شما ! انصاف یاون ب... و نشون بده مارستانیبه من مسئول ب ادیب یکی. دم یم نبه همه تون نشو... شهره

 ...حتما دنبال عشق و حال خودشه

 :و با داد گفت دیخوان مشت کوب شیپ يبلند قد رو مرد

 !...راه رو نشون بده ادیبا من ب یکی! ها نید یب... چرا خوابتون برده ـ

 :دیتلفن و ور داشت و پرس یمخاطب گوش پرستار

اومدن؟ االن تو اتاقشون  هایبگم ک... کنن یاقا دکتر دارن اتاق عمل و اماده م دیشا... نیه اجازه بدلحظ هی ـ

 ...ستندین

 :بلند قد مرد

 !جان خواهر زاده امه نیحس... از سپاه پاسدران ـ
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 :شماره را گرفت گفت پرستار

 یم!... شن یمون، م یجوون تصادف یهمزمان دائ...  نجانیبرادرها از سپاه پاسدران ا ون،یعده آقا هیاقا دکتر،  ـ

 .چشم... نیخوان عاجل شما رو بب

 :رو گذاشت و گفت یگوش پرستار

 .خودشون هم تازه داخل اتافشون شدند. بکنم ییگفتند شما رو به اتاقشون راهنما دیبفرمائ ـ

و به  ستادینفره به اتاق دکتر رفتند در راه باز کردند و مرد بلند قد دو متر قدم به داخل برداشت و بعد ا چهار

 :را نشان داد و گفت رونیبا دست به پرستار ب یاشاره کرد و کام یکام

 .دیبفرمائ... محرمانه است... رونیب دیبفرمائ ـ

 :مرد بلند قد گفت. ستادیپشت در ا رون،یب یرفت و کام رونیاز اتاق ب پرستار

 د؟یزنگ زد مارستانیب سیبه رئ ـ

 :بلند شده بود و در جواب گفت زیاز پشت م دکتر

 .نداشت یلزوم ؟یچ يبرا ـ

 :بلند گفت يبلند قد با صدا مرد

 نیشهرتونه و خوده حس یعموش هم قاض... شهره نیزندان ا سیپسر رئ...  دیرو که تو اتاق مشاهده انداخت یاون

زندان  سیخوب اگه رئ... داشت یچه لزوم دیگ یباز م... جهیبس یعضو و کادر استان نیاز بر جسته تر یکیجان 

 یم اریاگه به... عمل بشن؟ ستیما نبا نجا نیحس... جان ما االن کجا بود نیحس یکن یبود فکر م یم نجایا

از مغزش صدمه  یکه قسمت ادهیزاحتمالش ... رهیاگه نم یحت ن،یبجنب ریاگه د... ساعت بعد عمل نشه هیگه 

موقع شب به  نیا يو جرات ندار یتون یاگه تو نم... میشهر دار نیتو ا مارستانیدکتر چند ب ياقا! نهیبب

جان ده تا سر  نیمن چرا عوض حس... را مقصر کامل ندونم  یکیچرا تو  الدخوب من ج دیدکترهاتون تلفن بزن

 یم ییجا... خودت خبر دار نشده..  میپاشوش بهت بزن هیدروغ  هی... ما راحته يبرا... از خانواده ات و قطع نکنم

بزن اول به  گخوب زن... هیک نیحس یدونست یتا االن نم... گم  یم... نتونه حرفهات و بشنوه یکه کس میفرست

مرگ داره دسته زندان با  سیبعد بهش بگو بچه رئ... ادیبگو ب... فهمه چکار بکنه یاو خودش م مارستانیب سیرئ

من دوست ندارم ... دن  یخودشون انجام م ینید فهیکنه بابا و مامانش االن دارن تو کربال وظ یپنجه نرم م

... سنگ تمام و نذاشتن هایو هم ک... دوست نداشت از خوابش بگذره مارستانیب سیانها برگشتن بگم رئ یوقت

من خودم ده نفر ... سالم نشه نیاگر حس انیاونها بخوان ببهرحال تا . کشم یم رونیرا از زبونتون ب یتمام اسام
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ازتون در  يپدر هی... نیماش هی ریاندزم ز یکشم بعد م یرو م یکیمن تو .. کنم  یخانه مان م یب نجایرو ا

 ... هیچ فمیبگم شغل شر یراست... ارمیب

 :بلند قد به طرف دکتر جلو رفت و گفت مرد

سر تو  ؟يکار رو خوب انجام بده که سر بعد... کار منه... شن یدار زده م دانهایکه تو م ییاونها... من جالدم ـ

تو کارهات و ... مونه که شاهد باشن یم شتیبرادر پ نیا... تو تلفن هات و بزن... نشده ریاقا بجنب تا د! نباشه

اگه ... هست جان ما پسر خودت نیفکر کن حس... خوب هست انجام بده مارستانیب کیقشنگ و انچه در شان 

 یهمون ساعت عمل م مینیبب میریبگ ریهم شده بچه ات و ز شیآزما يبرا میشیمجبور م وفتهیب یبراش اتفاق

 !عملش بکنن انیکه دکترها بعد از صبحانه ب دیذار یم... نه ای... دیکن

آن  يمشمع که تو یرفتند و کام رونیب مارستانیهم به همراه او از ب یرفت و کام رونیبلند قد از اتاق ب مرد

 :و پنجاه هزارتومان پول بود انرا ور داشت و به اتاق دکتر برد و به دکتر گفت ستیدو

 یپول نقد م یپاداش ونیلیده م. و برادرمون زنده بمونه دیفرمانده مون گفت اگر شما کارهاتون خوب انجام بد ـ

 دیخواه یو م دیکه زد یچند تلفن نیبابت اهم  نیا... دن یواحد خونه بهتون م هیاحتماال باباش  یحت. نیریگ

جراح شهر را تو اتاق عمل تون جمع کرده  نیربهت مارستانیب سیساعت تا سه شب نشده رئ میدواریام... دیبزن

 ... دیاگه کارتون خوب انجام نده... میوقتون کمه ما مزاحم کارهاتون نش... دیموفق باش... باشه

نفر  هی یوقت هی یتو شلوغ دیمواظب باش دیر یم دیدار ابونیتو خ یجلو رفت در گوش دکتر گفت وقت یکام

 ...نزنه شتونین

 :گفت وشیامدند و دار رونیاز ساختمان ب یو کام وشیدار د،یاز تهد بعد

مه حرف کل کینذاشت بدبخت . همه بلوف زدن الزم نبود نیا... ادم جالد باشه نیکنم جداً ا یمن فکر م ـ

 یمن م... بدتر خراب بشه زیترسم همه چ یاالن م. موضوع رو حل کرد نیا گهیجور د هیشد  یم دیشا... بزنه

 ... بکنه يمکارتونست با ما داوطلبانه ه یدکتر م... میحرف بزن یخواستم با دکتر توافق

 :یکام

 ... و بکُشن ضیاگه عمدا مر... هم هست گهیاحتمال د هی يجور نیا ـ

 :وشیدار

جراح خوب زنگ  هیبه  میباش دواریام!... مهمه شهیوارد اون اتاق م یک! مهم جمع کردن دکترها تو اتاق عمله ـ

 ...بزنن
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 : یکام

گرفته هر چه تونست چاخان  ریپسره رو خودش ز نیهم جدا ا دیشا... حتما باقر خان تجربه داره. میپس نترس ـ

فکر کنم اگه بفهمن ... گنده گنده و خطرناك بزنه يحرفها ادیهمه ب نیا دیمثل او چرا با یادم هیوگرنه ... کرد 

 ... کنن یم سیدهنش و سرو

 :وشیدار

 ! نبود انگار جنون داره يرفتارش عاد... جالد نداره هیاز  یدس کم چیگم خودش ه یمن م ـ

 :یکام

اگه ... تو کارش تجربه داره...  زنهیطور بلوف م نیکنم چون گنده هست مثل من مرتب ا یمن فکر م ـ

 ؟!دیپرس یزندان و از ما نم سیبود اسم رئ یم یحکومت

 :وشیدار

 !يچاخان تر از خودت آشنا شد یکیبا  ـ

 :یکام

 ...بخاطر اونه... پشتش گرمه نیا ـ

 وشیدارکرد و بعد به  یزد باقر از نگهبان خداحافظ یباقر با نگهبان حرف م دندیرس یکه به دکه نگهبان یموقع

 :گفت

 .زنگ زد. دیشد به من زنگ بزن ياگه خبر... رم خونه  یمن م ـ

 :وشیدار

 ...ترسم بعدا با ما لج بکنن یم... هستم نیخوشب یلیزنگ زد من االن خ ـ

 :باقر

 .رهیم یخوب تا صبح طرف م.... گوشه هیبچه مردم انداختن ... تونن بکنن ینم يکار چیه ـ

 :وشیدار

اگه اونها هم خودشون جداً صد در صد کارهاشون انجام بدن ما از  میهم نداشت يگریما چاره د... دمتون گرم ـ

 ...میحرف زد میهمه ادم دسته به دسته داخل شد نیا... بکنن يکار هیاالن حداقل من باور دارم ... میکجا بدون

 :دست باال برد و گفت باقر

 ...دیخبر بده دینگ بزنز... کم عجله دارم هیمن  دیببخش ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٤١ 

 :دینگهبان رفت و پرس شیپ عیسر وشیدار. رو قدم برداشت ادهیبه سمت راست پ باقر

 .دیشد با دوستمون حرف زد يداداش خبر ـ

 :نگهبان

اونو  یاز کدوم طرف رفت و نشون دیدوستون پرس نیا... دیتون پرس ضیشما اومد احوال مر يپا شینفر پ هی ـ

 ...گرفت

. شد و حرکت کرد نیباقر سوار ماش. و با تعجب به باقر تماشا کرد ستادیرو ا ادهیپ يتشکر کرد و تو وشیدار

 . خودشان منتظر شدند یخاطر جمع يبرا مارستانیاز ب رونیب یبا کام وشیدار

 ادهیشنا از پنا ا. باقر ترمز کرد و منتظر شد. دیچیداخل کوچه پ دید یمرد نا اشنا و مورد نظر را در کوچه فرع باقر

باقر از سر . در قفل فرو کرد چیسو ستادیا نیدر ماش يرا دور کرد سمت راننده جلو ینیرو به کنار جاده امد ماش

شد و مرد نا آشنا به او نگاه  ادهیپ نشینگاه کرد و از ماش اآشنامرد ن نیو به ماش ستادیاو ا نیماش يدر مواز دیرس

 عینگاه کرد سر نیماش چیباقر به چهره اش نگاه کرد و به سو. در دست داشت چیباز بود و سو نشیکرد در ماش

 . دیاو را قاپ نیماش چیسو

 : دیناآشنا حدسا او را شناخته بود با وحشت پرس مرد

 شده؟ یاقا چ ـ

 : باقر

 چرا؟. دیبکن ارتیز دینرفت. افتاده مارستانیتو ب ضتونیعجله مر نیکجا با ا ـ

 : ناآشنا مرد

 .شناسمش ینم ستیمن ن ضیمر ـ

 :بلوف گفت یبا کم باقر

االن . شناختم یوگرنه من شما رو هرگز نم نیایب رونیب نیماش نیبا ا دیمجبور. ستیدونم آشناتون ن یم ـ

 .نیخودتون و لو داد

 : در چشمانش اشک جمع شد و گفت مرد

 .بدم لیخودم و تحو رمیدارم م ـ

 : باقر
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به همه مثل  نکهیجز ا... یرسون یسود م یبه حال ک... يشد یسال زندون نیبخاطر فرارت چند یرفت میریگ ـ

اون بابا شما رو  قتیدر حق دیگرفت ریشما ز دینگ گهید يمن خودم شاهد بودم االن هم جا... یفرارت ضرر برسون

 ...ادهیکارتون حبس اش ز نیا... همجروح تنها جون بد نیگذاشت یعنی نیچون شما فرار کرد... گرفت ریز

 :نا آشنا مرد

 ... دیشما هم که اونجا بود... من زنگ زدم ـ

 :باقر

و به حال مجروح تون تا  دیستیبا دیشما موظف بود... من با قانون آشنام  ستین زهایچ نیاالن بحث سر ا ـ

ما . رو نداره چکسیپسره ظاهرا ه نیا مارستانیب دیکنم بر یازتون خواهش م. دیبکن یدگیاومدن امبوالنس رس

 .میامد رونیب مارستانیسه نفر االن از ب

 :را در دست مرد نا آشنا گذاشت و گفت چیسو باقر

 یلیما سه نفر خ... ستیپسره اونقدر هم کم ن نیشانس ا... نیبخواب نیکنم شما امشب و نتون یمن فکر م ـ

بهتون  دیائیبا من ب... نیتون یشما م یول .میبذار مارستانیداخل ب مونیپا میتون یما حاال نم میکارها براش کرد

 .دم یم حیتوض

قدم بر  مارستانیمرد ناآشنا به سمت ب. داد حیرا به او توض زیناآشنا با باقر تا سر سه راه رفت و باقر همه چ مرد

 ...داشت

به راه  کیمرد ناآشنا نزد ینظر گرفته بودند، وقت ریتمام وقت از دور باقر و مرد ناآشنا را ز یو کام وشیدار

 :گفت وشیبه طرفش رفتند و سالم کردند و دار وشیو دار یشد، کام مارستانیب يورود

 ن؟یبا اقا باقر دار ینسبت!... نیبا اقا باقر حرف زد ـ

 :تکان داد و گفت نیناآشنا سر به طرف مرد

مجروح  شیشدم، پ یصادف رد مبودم که از محل ت ينفر نیمن اول. شناسم ینه من اون اقا رو اصال نم ـ

... من مجبور بودم برم ... هم واستادن گهید يها نیماش. گذاشتم انیزنگ زدم و اورژانس رو در جر. حاضر شدم

 ...ببرن یبسر م یتیاومدم بپرسم در چه وضع. جوون بودم نیا ادیتونم بخوابم، به  ینم دمید. نگران بودم یلیخ

 :وشیدار

 ن؟یبر یم فیاالن کجا تشر ـ

 :دراز کرد و گفت وشیناآشنا دستش را به طرف دار مرد
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 ... دیصدا بزن دیاسم منو ام دیتون یم ـ

 :وشیدار

 !و دوستم کامران وشهیمن اسمم دار ـ

 :دیام

من بهش قول دادم که ... دیدوباره داخل بش دیتون یکه نم دیکرد مارستانیتو ب ییکارها هیدوستون گفت  اون

 .به من گفت بگم پسرخاله مجروح هستم... باشم نایدر جر کیبرم از نزد

 :وشیدار

 ن؟یو چکار بکن نیچه بگ نیدون یحتما هم م ـ

 :دیام

 میتون یبعدا م. ذارم یم انتونیمن از داخل در جر دیاگه دوست داشت... دیشما شماره تلفنتون بده. دونم یم ـ

... تونم بمونم یم نجایا یمن چند ساعت... دیخونه استراحت بکن دیبر نجایشما از ا. میاطالعات رد و بدل کن شتریب

 ...هر یو زحماتهاتون هدر م نیافت یم ریگ نیبمون نجایاگه ا

 :وشیدار

 ...میر یچشم ما م ـ

زنگ زد و با انها دست داد و داخل  وشیبه دار کباریضبط کرد و  لشیحافظه موبا يشماره تلفن و رو دیام

 .شد مارستانیب

 :گفت دیبا نگاه به ام وشیدار

 ...بکنن یخوان مخف یدونم چرا م یشناسن نم یبدبخت و م نیدو تا از قبل ا نیا

 :یکام

 ...زنن یحرفها رو حتما در مورد ما م نیاونها هم هم ـ

 :وشیدار

 حرفها االن هیبق... که او زنده بمونه میخوا یهمه مون م... بدبخته نیدوستدار ا یکه االن ک نهیمهمه ا ـ

 ...هیادیز

 

***** 
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 :گفت وشیزنگ زد و دار دیهفت صبح ام ساعت

 شده؟ يخبر سالم

 :دیام

 مگه نه؟ دیکردم؟ خونه ا دارتونیخواب ب از

 :وشیدار

 . منتظر بودم. دمیدراز کش بله

 :دیام

 !تماس زود با خبر شدن هیبا ... د؟یبود زد یچه دروغ نیا... ستیزندان ن سیطرف پسر رئ... دندیفهم ـ

 :وشیدار

عمل ... که عمل شده باشه نهیمهم ا. ترسم یمن نم... ستیمهم ن... تونم بهتون بگم یاالن نم... داره لیدل ـ

 شدن مگه نه؟

 :دیام

 گهیعمل د هیباشه  يضرور دیگه احتماال غروب شا یفقط دکترجراح م... عمل تموم شد شیساعت پ مین ـ

خواد پولها رو پرداخت  یم یخوب ک... و نداره چکسیاقا ه نیا یوقت تیوضع نیگم االن با ا یمن م... بکنن

 ... محل در کار باشه یب يحساب ها نیبا ا يا گهیمن فکر نکنم عمل د... بکنه

 :وشیدار

 !...دیلطفا شماره تلفن منو پاك کن دینگ يزیچ یوقت هیاز ما  شهیداداش اگه م ـ

 :دیام

طرف پسرخاله  دیو گفت دیگفتم به من زنگ زد... ندارن يتازه اونها با من کار... زنم یسر بدم از شما حرف نم ـ

 ششیمن االن منتظرم تا منو ببرن پ ییشناسا يباشم برا نجایاز من خواستن ا دمیام هست من که اونو هنوز ند

ر فکر عمل دوم تو د... شد یاشتباه ستینگم  یم دمید یخوب وقت... نه ایطرف پسرخاله ام هست  نمیو بب

اطالعات و به من داد  نیتمام ا دیکه شما باهش حرف زد يهمون دکتر. میبکن دایپ دیرو با یراه هی... باش

شد باز تماس  ياگه خبر... رهیگینم لیتحو نجایا گهید چکسیمنو ه... االن هم خودش مرخص شد و رفت خونه

 .رمیگ یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٤٥ 

مدارکش و اتش  یکاشک: با نگاه به او گفت وشیداد و دار یشده بود به مکالمات گوش م داریاز خواب ب یکام

 .يزد ینم

 : زد و گفت يلبخند یکام

 زدم؟ شیبهت گفتم آت ـ

 : وشیدار

 ؟ينزد یعنی. بزن شیصد بار گفتم ات وانهید ـ

 : یکام

طرف زنده  یوقت... دمیشن یاز تو خبر بد و م یزدم وقت یم یموقع شیآت. گفته یرو ک یکاشک نیخوله پس ا ـ

... بدبخت به تهران بر گرده... میزد شیبوده که مدارکش و آت یپرسه مرضمون چ یخوب فردا از ما نم... باشه

دونه  هیبزنم و هم  شیو آت نیزم ندتونم س ینم دمیکشف کردم د ییزهایچ هیمدارکش  نیاز ب ستمیعقل ن یب

 ییجا هیگم پولهاش و از  یه باشه من هنوز متونه مال خودش یمدارك نم نیگم ا یمن م... توش وکالت بود

 ... دهیدزد

 : وشیدار

شش ساعت  انیتا بخوان از تهران ب میزود زنگ بزن دیداره با ییدوست و آشنا هیحتما ... یکجا گذاشت! پاشو ـ

 هی دیو انها شا میزن یاول از همه زنگ م. چند صحفه فاکس به پرورشگاه زده بود... کشه یحداقل طول م

 . کردند ییراهنما

زود بر گشت و مجددا  یدم در منتظر او شد کام وشیدار. رفت رونیب وشیاز اتاق دار دیشلوارش را پوش یکام

ورق . ختندیر رونیب فیبدون سر و صدا داخل اتاق شدند و در را از پشت قفل کردند و تمام مدارك را از ک واشی

انرا در  وشیتلفن و ادرس بود دار شمارههر چقدر . اه کردندبه ورق از برگه ها و صحفات کتاب و دفترها نگ

خودش را  یورزش فیاز کمد، ک وشیدار. کنترل کاغذها تمام شد یدفترچه کوچک خودش نوشت و در اخر وقت

داد و به پرورشگاه  هینشست، به تخت تک نیزم يجا داد و بعد رو فیبهروز را داخل ک یاورد و تمام هست رونیب

 :در جواب گفت وشیکرد و دار یرا معرف شگاهخودش و اسم پرور یمخان. زنگ زد

 گهیبه عبارت د ایتصادف  شبیبه نام بهروز خان ظاهرا از پرورشگاه شما متاسفانه د ییآقا هی. سالم خانم ـ

به پرورشگاهتون فاکس کرده و من تا انجا که متوجه شدم بزرگ شده پرورشگاه  یلیاقا خ نیا. کردند یخودکش

 ...هم چند تا فاکس به پرورشگاه تون کرده بود دایشماست و جد
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 :زن

 .دیبد دیتولدشون لطف کن خیاسمشون و تار ـ

 :وشیدار

 .متولد شدند 1366آبان سال  جدهیه... یبهروز فرج ـ

 :زن

 ه؟یموضوع چ دیگفت... بله درسته... دیلحظه اجازه بده هی ـ

 :وشیدار

کارهاش و  دیرو بفرست یمن اطالع دادم شما کس... کردند و انگار کس و کار نداره یخودکش شبیاقا بهروز د ـ

 !صاحب نمونن یب. بکن یدگیرس

 :زن

تو پرورشگاه ما اقا بله  نیا... دیگذاشت انیو ما رو در جر دیتماس گرفت نکهیممنون از ا... نیاقا خوب گوش بد ـ

و  شونینه ا یعنی... داره يو افتخار ياالن با ما ارتباطاتش لحاظ معنو... شیسال پ نیاون هم چند. بزرگ شدن

 ... به ما نداره یربط هاشبه کار یدگیرس. میتو اموراتش دخالت بکن میتون ینه ما م

 :وشیدار

 ... شهیاقا بچه شما حساب م نیا... رهیبگ لیجنازه اش و تحو دیبا یک... نیش یخانم شما خانواده اش حساب م ـ

 :زن

 يبودجه خودش بخاطر کارها یقبر تو تهران چقدر هست؟ هر سازمان هی متیق دیدون یمخارج است م یاقا کل ـ

 مارستانیوزرات بهداشت و ب... دیریتماس بگ یبا ارگان دولت دیشما لطفا بر... کنه یم افتیمربوطه اش در

 تیتصادف بکنه تمام مسئول یشخصکه  یاز موقع... دیشما غصه اونو نخور... دونن چه کار بکنن یخودشان م

 !...خدا نگهدار شما. دیممنون که ما رو مطلع کرد یلیخ... افته یدوش وزرات بهداشت م يرو

 :وشیدار

 ... هیچه مادر گهید نیسنگدل ا... الو الو... نفر آشنا هی خانم

 :یکام

به ما داد بعد  یپاداش ونیلیچند م دیعوضش شا میبده یاقائه رستم نیا لیو تحو نیگم اگه سند زم یم من ـ

 شانس با ما بود؟ دیشا... میدوستانه رشوت بد یلیدکتر خ هیبه  میتون یم ونیلیچند م نیا
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 :گفت یاورد و بعد به کام رونیب یکارتش و از گوش میس وشیدار

 .تلفن ات و بده من ـ

 :یکام

 ...شه؟یم یخودت چ تلفن

 :وشیدار

 هیرم  یم یکه تو گفت يهمون کار. نفر حرف زدم نیتا حاال با چند... بندازن ریتلفن گ نیترسم منو با ا یم ـ

 .کنم یامتحان م

 :یکام

 بکنم؟ کاریمن چ ـ

 :وشیدار

اقا بهروز تو اون شهر  نمیرم قائم شهر بب یمن م... ریکن بعد با من تماس بگ هیخودت ته يتلفن برا هیاول  ـ

 .با دست پر برگشتم دیچه بسرش اومد که از اون شهر فرار کرد؟ شا

 :یکام

. دیهمه رو تو اون شهر انجام داد بعد اومد راحت گرفت تو پارك خواب هایپول ها و کتک کار نیمن فکر کنم ا ـ

مواظب ... بار آورده بود  يگند کار هیمطمئن باش تو اون شهر ! بکنه هینتونست بره هتل اتاق کرا نیبخاطر هم

 !...خودت باش

 :وشیدار

 !...بمونه شتیپ نجایذارم ا یو وکالت و م نیپس من سند زم... ستین دیبع یگ یراس م ـ

 :یکام

 ... مواظب خودت باش ـ

 

****** 

 

از اتاق  ییآواز آشنا يصدا. بود دهیتخت خواب يرو ترایم. باز بود ترایهفت صبح بود در اتاق خواب م ساعت

. دیا یم رونیاو ب لیصدا از موبا دیتا دم در رفت و بعد فهم دیپر کش یاول با خوشحال ترایم. شدیم دهیشن منینش
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. به ترانه گوش داد يلحظه ا. بکند تراضخواست به مادرش اع یخواست در را محکم ببندد و م تیبا عصبان

که تمام آواز را واضح بفهمد و بشنود قدم بر  يبه طور واشی واشی. قلبش از جا کنده شد دیبهروز را شن يصدا

با . داد یاهنگ را گوش م هیرا در دست داشت و با گر لشیمادرش با دو دست موبا. رفت منیداشت به اتاق نش

 .کرد یم شاتار تما شهیچشمان پر به ش

 : گذاشت و گفت زیم يو از دستش برداشت، رو لیجلو امد موبا ترایم

تونم به  یم. و داد ملشیبه من ادرس ا. موند داریاحمد بدبخت تا حاال ب. ادیم! مه غصه نخوره نیمامان ا ـ

 ایتا ظهر موقع ناهار داداش بهروز ... رمیگ یو م لشیرم االن ازش موبا یم. هاش و چک بکنم ملیاسمش ا

 . بود مدهحس کردم او او يجور نیمن هر وقت ا... رهیگ یتماس م ایاد و  یخودش م

 : مادر

 ؟یزنگ نزد اگه ندونه چ هی چکسیپس چرا تا حاال به ه ـ

 :و گفت دیکش شیموها يکنار مادر نشست و دس رو ترایم

 ... هس امکیدونست داداش س یانوقتها هنوز که خودش نم ستیمعرفت ن یبهروز مثل ما ب ـ

 : زد و در ادامه گفت ياورد و لبخند ادشیرا به  يصحنه ا ترایم

گفتم  یخودش اومده بود من به خودم م دمید یشد باز م یچند ساعت نم گردهیبر نم گهیفته بود دچند بار گ ـ

قبول  ستیاد دس خودش ن یاو م. ستهیا یحرفش سفت نم يدفعه رو هی کشهیکم خجالت نم هیپسره  نیا

. میشد یجا او بود جمع نم هرمگه ما تمام خانواده . میچقدر دوسش دار دونهیم یول میاونو رنجوند یلیدارم خ

 یکی یوقت. میپر مدعا شد یلیخ. چند ساله عوض شد نیفرهنگ خانواده ما ا. تمام اشتباه ما فقط تظاهر ما بود

به قول خودش مردودش  میکرد یسع یعمدا حت. میباورش کن میتا بخواه میمثل بهروز اومد بهش گوش نداد

 .میدتکبر باهش برخورد کر يما همه از رو. میکن

 : مادر

 .به اقا صمد زنگ زده باشه دیزنگ بزن شا ـ

 : ترایم

 .کرد یاگه زنگ زده بود اقا صمد خودش خبردارمون م ـ

شد االن هم  ینم داریچهار صبح ب شهیمگه هم دارهیاو االن ب. بکنه دارمونیب یاول صبح خوادینم دیشا: مادر

 .بره مغازه بابات دیکه با
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. نداشت يبه احمد زنگ زدد او هم از بهروز خبر ترایبعد م. کرد یاطالع یبه صمد زنگ زد و صمد اظهار ب ترایم

و سر  دیرا پوش رونیدوش رفت و لباس ب ریاول ز اوشیکرد و س داریرا از خواب ب اوشیس ترایساعت هشت م

 : نگاه کرد و گفت اوشیمادر به س. نشست یصندل يسفره صبحانه رو

 شه؟یم یاگه او خودش بر نگرده چ میدس رو دس گذاشت میان ما تو خونه نشستج اوشیس ـ

 : اوشیس

زنه، حتما احوال تو  یمن مطمئنم به احمد زنگ م... رهیگ یتماس م یکیحتما با  میصبر کن م؟یمامان کجا بر ـ

 !...پرسه یرو م

 : ترایم

او هم که هزار بار از . دوسش داره یلیکه خ یکی شیپ رهیباشه م دهیرنج زیاز همه چ یداداش ادم وقت ـ

زنگ به پرورشگاه  هیاقا بهمن، اگه  شیپ رهیرو م یدو روز اول نیگم ا یمن م. گفته بود یدوستش بهمن شمال

بکنه  يکار هی میکن یبهمن خواهش م اشماره اقا بهمن و دادن انوقت از اق دیشا م،یمامان و بگ تیو وضع میبزن

 !م؟یدوباره داداش بهروز معتقاعد کرد دیبهمن شابا وساطت اقا  میتونیما م

 : اوشیس

 .نوشته بود یکاغذ کپ يرو. بده اون شماره رو ـ

کرد با التماس  یخودش را معروف اوشیجواب داد و س یبلند گو گذاشت خانم يشماره رو گرفت و رو ترایم

 : گفت

حضورتون  یدر ارتباط با اقا بهروز فرج یرستم امکیمن و مادرم بخاطر برادر گمشده مون اقا س زیخانم عز ـ

 !ن؟یدوس اقا بهروز رو به ما بد ،یشماره تلفن اقا بهمن شمال... اگه بشه زحمت نباشه. میشد ابی فیشر

 :متعجب گفت يبا صدا زن

 و بهتون نگفته بودند؟  نیاقا بهروز ا. اقا بهمن، سال گذشته فوت کردند ـ

 :د و مادر گفتخشک ش شانیخون در رگها ترایو م مادر

 .شدم چارهیب يوا. پسرم. من يخدا. ابوالفضل ای ـ

 : اوشیس

 افتاده، چرا؟ یخانم چه اتفاق... بهروز پسرته. مامان اجازه بده ـ

 : زن
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جدا . در گذشتند شیسال پ هیکردند متاسفانه  قیتزر يادیبار ز هیداشتند معتاد بودند  ادیز ياقا بهمن گرفتار ـ

 د؟یشما خبر نداشت

 : بغض گرفته جواب داد يبا صدا اوشیس

 .ما شهر قائمشهر شیپ ادیخواد ب یگفت او تو راهست م یدو بار گفته بود و بعد م هیدوستهاش  شیپ ـ

 : دیدر ادامه پرس اوشیس

 .ترك کردند یعنی ستنیدونم ن یخانم بهروز هم قبال معتاد بودن؟ االن م ـ

 : یپرورشگاه مادر

اقا بهروز امدند  شیترك کردند فقط چند ماه پ ییپرورشگاه رو دو تا یهمون بچگ نهایچون ا دونمیمن نم ـ

من خودم هم تو اون . هستند دیچون همه پرنسل ما جد میکردند ما از گذشته او خبر ندار یخودشون و معروف

 .سالها با انها نبودم

 : اوشیس

چون ما با  نیما بفرست يبرا ن،یدار شما ممکن هس هر چقدر مدارك از اقا بهمن و بهروز و سهراب يبرا ـ

 !ه؟یبه ک یک میبفهم میتونیانها م یبچگ يعکسها دنید

 : یپرورشگاه مادر

 .نیبگ ملتونیشما ا کنمیم ملیا نیساعت وقت بد هی ـ

 : اوشیس

 .دیسیبنو دمیم نانیاطم يباز برا دیکرده بود اداشتیدادم  ملمیمن ادرس ا ـ

 : به مادرش گفت اوشیاز تماس س بعد

از  دونهیو م قتیاز هر کس حق شتریاو ب. و نداره چکسیشده، تهران ه میجا قا هی هایکینزد نیمامان بهروز هم ـ

 ... قهر کرده چند روز که گذشت ما رو مجبوره ببخشه. ما ناراحته

 : مادر

 .اونها خبر دارن دیبه اونها زنگ بزن شا ده،یو سپ يپر ترا،یم ـ

گفت و از انها  یزنگ زد و از انها سراغ بهروز رو گرفت و بعد، از مرگ بهمن شمال دهیو سپ يبه پر ترایم

. کرد لیاو هم کار را تعط یدائ. پشت سرهم به خانه شان امدند دهیو سپ يپر. ندیایخواهش کرد به خانه شان ب
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را همه  امکید و خبر مرگ سبو امکیس یالانگار بهمن شم. پر شده بود يگریبعد از د یکیدر خانه انها  تیجمع

 ...بودند دهیشن

همه به طرف تلفن نگاه . شد دهیزنگ تلفن خانه شن يصدا. ساعت گذشته بود مین يبه کالنتر اوشیرفتن س از

صبرانه پشت  یرفته بودند، ب اوشیانها به اتاق س. دل خوش کرده بودند گرید يدر جا يو پر ترایم. کردند

ماند، اما او  ترایکرد و منتظر امدن م همادر به راه اشپزخانه نگا. ماندند ملیا دنینشستند و منتظر رس تریکامپ

 : گفت دهیبه جمع کرد و به سپ یمادر نگاه. امدین

 .زنهیداره زنگ م امکیس دیشا نیجون تو بب دهیسپ ـ

 دنیشن يبرا یخودش بفهمد با لبخند و خوشحال نکهیبدون ا. در تپش افتاد جانیباور دلش از ه نیبا ا دهیسپ

 یدلتنگ يرا برداشت و با لحن عاشقانه از رو یگوش عیسر یاز خوشحال. بهروز به طرف تلفن روانه شد يصدا

 : گفت

 .ام دهیمن سپ. دیبله بفرمائ ـ

 : با مکث کوچک جواب داد یپرورشگاه مادر

 رو دروس گرفتم؟ یرستم يشماره خونه اقا ـ

 : جواب داد وسانهیما دهیسپ

 . دیهس، بفرمائ یخونه اقا دکتر رستم نجایا... چرا درسته ـ

 : یپرورشگاه مادر

 .دکتر حرف بزنم يبا خوده اقا تونمیم زنمیمن از پرورشگاه زنگ م ـ

 :دهیسپ

 .رونیرفتن ب شه،یم یساعت مین. ستندیاالن خونه ن شونیمتاسفانه ا ـ

 : یمادرپرورشگاه

 ن؟یشما خواهرشون هست ـ

 : دهیسپ

 !دم به مادر اقا دکتر یرو م یلحظه گوش هیخانواده ام،  دوست ـ

 .دیایتکان خورد و قصد داشت به طرف تلفن ب شیاز جا دیشن یرا واضح م دهیسپ يکه حرفها مادر

 :با عجله گفت یپرورشگاه مادر
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خبر چقدر  نیا نیحالشون چطوره و بعد بگ نیخوام حرف بزنم، اول به من فقط بگ یبا او نم! ادیب دینذار! نه، نه ـ

 صحت داره؟

 :گفت یبه مادر اشاره نشستن را کرد و با نگاه به مش صنم به مادر پرورشگاه دهیسپ

 .االن همه باور دارند ـ

 : یپرورشگاه مادر

 داشت؟ قتیپس حق ـ

که در همان لحظه،  ییتنش مور مور شد و با صدا يفروزان شد و مو دهیاتش از بغل دو گوش سپ يها شعله

 : دیرا داشت، پرس هیرنگ گر

 ن؟یزن یحرف م گهید زیچ هیشما از ... ترسم؟  یخانم جون از لحن صداتون من دارم م ـ

 : یپرورشگاه مادر

 د؟یتو خونه جمع شده ا یچ يشما برا ـ

 :  دهیسپ

ما همه ... دفعه موضوع فرق داره نیا... روزه از خونه رفته هیاقا بهروز االن . میشیدور هم جمع م شهیما هم ـ

 . مینگران هست

 : یپرورشگاه مادر

. تون بگم یکیاالن به  نیدروغ و هم هی یحت ای عیشا هیخبر،  هیمن مجبورم ! دخترجون خوب گوش بده ـ

 انیشما رو هم در جر میگرفت میاستثنا تصم یول... گفت یبه کس شهیجور خبرها رو نم نیمعموال ا. دقت کن

او ... نیفقط حرفهام و به اقا دکتر بگ. دینگ یشما هم به کس. تونستم با اقا دکتر حرف بزنم یم یکاشک .میبذار

 ... رهیدونه چطور دنبال کارها رو بگ یم

 :اش گرفت و با تب و لرز گفت هیانها گر دنیبا د دهیو سپ ستادندیا دهیامدند در کنار سپ يو پر ترایم

 .دم یگوش م دیبله بفرمائ ـ

 :یپرورشگاه مادر

 هیزنگ زد  ییاقا هی. من تازه خبر دار شدم. با پرورشگاه ما تماس گرفت شیساعت پ هی نیظاهرا هم یکی ـ

احساس ... موضوع بودند، متاسفانه نیاطالع از ا یمتاسفانه همکارمون چون ب. خبر رو به اطالعمون رسوند

 .نشد افتیدر قیخبر دقرو متاسفانه  نیاز ا! مزاحمت ایاست و  یشوخ کیکردند 
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 :دهیسپ

 بود، بد بود؟ یحاال اون خبر چ ـ

 :مادر

 ... خبر فعال به گوش مادره نرسه نیا... دختر جون تو مواظب باش ـ

 :دهیسپ

 .گم ینم چکسیچشم به ه ـ

 :مادر

 .زدند یاقا بهروز دس به خود کش شبیانگار د ـ

 :دهیسپ

 !...دیکن یشما اشتباه م... به من قول داد!... بهروز، هرگز... امکان نداره ـ

 :مادر

 ...و  رهیدنبال کارو بگ نیبه اقا دکتر بگ یول... طوره نیباشه حتما هم ا نطوریا دوارمیام... دخترجون  ـ

 : فتداد و گ يرا بشنود او تلفن را در دست پر یمادر پرورشگاه ينتوانست حرفها گرید دهیسپ

 . گهیم یفهمم داره چ یمن نم ـ

 : دیرا برداشت و پرس یتعجب کرد و گوش يپر

 .شم یاقا دکتر م ییبله من دختردا... دیسالم خانم ببخش.... هستم  يمن پر... الو ـ

کرد  یاو نم یتلفن يو حرفها ينگاه به پر چکسیبه طرف مادر قدم بر داشت و ه واشی واشی هیبا گر دهیسپ

 : دیپرس یدوخته بود دائ دهیهمه چشمها به سپ

 شده حرف بزن، بگو چه خبره؟ یدخترجون چ ـ

 : گفت انینگاه کرد و با حالت گر يبه طرف تلفن و پر دهیسپ

 یکیگه  یم... دونه یخودش هم نم. گهیاز بهروز داره م. دمیمن نفهم دونن،یم يزیچ هیخانمه  نیا دونمینم ـ

ما  شیگفت، از پ... بد یلیاتفاق خ هی... بهتره میگفت باز ما بدون... خانم خودش باور نداره نیا. ..به اونها زنگ زد

 .رفت

 يپر. اوردیدستور داد آب قند ب ترایمادر را خواباند و به م ییدا. خون بدنش کامال سوخت به ضعف رفت مادر

و  ستادیرفت دروازه را باز کرد و تو کوچه ا نییاز پله پا دیخبر کفشش را پوش یگذاشت و ب یگوش يتلفن را رو
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پر از  یو با چشمان ستادیهمانطور شق ا داقلح قهیکرد دو دق یمداوم نگاه م... به سمت چپ و راست نگاه کرد 

اگر چه از همان ابتدا او را . خود شد يپوش در دو متر اهیس کیهو متوجه چمباتمه زدن  کی. اشک منتظر بود

بار سر به طرف او بر گرداند و چشمانش را  نیا. تفاوت بود و او براش فرق نداشت یبه او ب نسبت یبود، ول دهید

 :دیپاك کرد و پرس

 ن؟ینجایتا حاال ا یشما از ک ـ

 :مجددا برخاست و گفت شیاز جا وشیدار

 ... شهیربع ساعت م هی قه،یده دق ـ

 :و گفت ستیخوب به او نگر يپر

همسن و سال و هم اندازه  يمرد هی... اون ور کوچه فرق نداره ایور کوچه و  نیسر کوچه، ا ای نجایا نیتو ا ـ

 برات مشکوك باشه؟ ؟يدیخودت ند

 :وشیدار

 د؟یدنبال کدوم هست دیکم واضح تر بگ هی شهیم... دمیرو د ییراستش چند تا ـ

 :يپر

 ... زشت مثل بیبد ترک هیدنبال  ـ

کلمات را دوباره قورت داد و  نیو ا امدیدلش ن یول دیبگو ظیغ يخواست کلمه گدا و گشنه را از رو یم يپر

 :گفت يجمله پر لیبهروز در تکم

 مثل خودم؟ بیزشت و بد ترک ـ

 :هرکز نه کرد و گفت يبه معنا يبا يبا دست راست به طرفش با يپر

 .بود ختیمنظورم همون بد ر. دیببخش! هرگز... اوه نه ـ

 :وشیدار

 ختشیکه به قولتان ر یکی یمونه ول یتو حافظه م م دمیرو د بارویز اریمثل شما، بس یکیراستش من  ـ

 .دیطرف پسر باشه پس اصال از من نپرس یوقت... تونم تو خاطرم نگهشون بدارم ینم... خاطرم نباشه تیرضا

 :لبخند زد و در ادامه گفت وشیدار
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من  ای دیجزو اون نادر انسان هستشما  ستمیمطمئن ن چیشده االن ه گهیجور د هیحالم  شبیراستش من از د ـ

چون من ! دیرینگ يحرفهام و جد دیخانم ببخش. نمیب یرو م بایز اریقدر انسان دوست شدم که شما رو بس نیا

 .انگار مست مستم... دمیهم کم خونم و هم نخواب

 :يپر

دونستم بهت  یم يزد یحرفها رو به من م نیمن اتفاقا اگه هفته قبل ا... ؟ياقا متوجه اشک تو چشمانم نشد ـ

 ستهیتونم جواب و شا یتا حاال از شانس خودت عوض شدم و نم شیهفته پ هیکنم انگار از  کاریچ یبگم ول یچ

 . رو بهت بدم

 :وشیدار

خورده  هیحرفها رو زدم چون خواستم  نیبه جان مادرم ا. جدا من متوجه غم تون شدم قتشیحق! دیخانم ببخش ـ

 . مثل شما بشم یخانم محترم و خوش هیکه مزاحم  ستمین یوگرنه من اون ادم ...تون کمتر بشه یناراحت

 :يپر

مثل  ن؟یدیها ند یکینزد نیهمسن و سال خودتون ا یجوون هی! نیو درست جواب بد نیپس خوب فکر کن ـ

 .نبودن پیشما خوشت

 :با لبخند جواب داد وشیدار

 .زنگ کدوم واحد و بزنم... دمیاگه د... مدت منتظر دوستان هستم هی نجایمن ا... باال دیشما بر... دمیند ـ

 :در حال رفتن گفت يپر

 .طبقه دوم ،یرستم ـ

 :برگشت و گفت يتماما به طرف پر ،یبا خوشحال وشیدار

 ن؟یدار یجدا چه نسبت ـ

 :يپر

 .اوشمیس ییمن دختر دا ـ

 :وشیدار

 جدا؟ ـ

 :يپر

 .بله ـ
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 :گفت وشیهم مجبورا به او دست داد و دار يدستش را دراز کرد و پر وشیدار

 .دیلطفا اسم تون و بگ... دونمیاسم شما رو من حتما م وشم،یدار ـ

 :يپر

 !يپر ـ

 :گفت يبا شاد وشیدار

 . خوشبختم اریبس... ییایعجب دن... نیباش یشکل نیکردم ا یتصور نم چیه ـ

 :قلبش گذاشت و گفت يدست رو وشیدار

چند کلمه انگار آسمون تماما  نیخانم با ا يپر... ینیب یچقدر خوش م ینگاه بکن گهیمنظر د هیرو اگه از  ایدن ـ

 .خوشبخت شدم. برام صاف شد

 :با نگاه به او گفت يپر

 .با اجازه ـ

 :با دست راه را نشان داد و گفت وشیدار

 ...تون باشه هیسا ریز شهیاجازه ما هم ـ

 :دینگاه کردند و پدر از او پرس يه را زد و همه به پرداخل شد از پله باال رفت و زنگ خون يپر

 ؟یکجا رفت ـ

 :يپر

 .نمیب یم ابونیکر و الل و تو خ گوشیپسربچه باز هی نمیبب... تونم رفته باشم؟ رفتم نگاه کردم یکجا م ـ

 : گفت تیبا عصبان پدر

 ... ؟!یزن یچرا مزخرف حرف م ـ

 :يپر

دور و  نیگم هم یاگه م... گذره یدونم تو کله اش چه م یشناسم و م یبابا من بهروز خان و صد در صد م ـ

 .باور کن... پلکه یاطراف م

 :پدر

 .گفت یاون خانمه به تو چ ـ

 :يپر
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 .بابا در اصل اون خانمه مزخرف گفت ـ

 :پدر

ار ما هم از بذ... رو گفت يزیچ هیزنگ زد و  ایخانم از اون ور دن نیا... میبد صیتو اونو بذار ما خودمون تشخ ـ

 .مینیکوچه بب نیرو تو هم یکیکه ... میقرار و بذار نیمثل خودت ا میتون یم نمیبعد ما بب میزبون تو بشنو

 : دست رو قلبش گذاشت مادر

 س؟یافتاده؟ حالش خوش ن یچه اتفاق امکمیس يبرا ـ

بر خواست دم  شیچهره درب و داغان بهروز را به خاطر آورد از جا. صبرش شکسته شد دهیسپ. جواب نداد يپر

 :هو به طرف همه دست دراز کرد و گفت کی. و نفرت به همه تماشا کرد ظیغ يپنجره رفت و بر گشت و از رو

 يا، روکارتون، تو چمن ه يرو ابونیخ يتو. گدا بود بهیغر هیهمه  شیپ یول. نبود بیشهر، غر نیتو ا ـ

همه . لعنت به همه مون. خودم نبردم شیچرا اونو پ! لعنت به خودم. دیشاشهاس مردم، کنار شاش مردم خواب

تو چه !... ترایلعنت به تو م. رهب یاسون نیشهر به ا نیحال و وضع از ا نیبا ا میگذاشت م،یمون تماشا کرد

ادم  هیچطور دلت اومد ... یازش محافظت بکن یتونست یتو م یول! میتونست ینم يمن و پر... ؟يبود يخواهر

 !... يبر سر برادرت آورد ییچه بال نیبب... یتا ابد خودت نبخش دیتو در اصل با!... ؟ینیبب فیهمه کث نیپاك و ا

نبود گرم شده بود و  ياحوالش عاد گریهم د دهیسپ. بر سرش اورده است یبالئ کیبودند بهروز  دهیفهم همه

 :ادامه داد هیبود که با گر ادیدرد دلش انقدر ز شدیشرم و خجالت سرش نم گرید داشت ادیدرد دل ز

. کردم دشیمن ناام یبسته بود ول دیبه من ام. او بار اخر به من زنگ زده بود. چرا جلوش و نگرفتم گمیاالن م ـ

 !مرگ حق منه شش،یدوس دارم برم پ! کرد یبهروز چقدر با من خوب... کنه یکار رو م نیا میدونستیهمه م

 : سرخ شده یقدرت شده بودند باچشمان یمبل افتاد پاهاش ب ياز جاش بلند شد دو باره رو مادر

 ؟ !پسرم از دستم رفت گهیشده؟ داره م شیگه؟ پسرم چ یداره م یاوچ ،یدائ ؟يدیخبر بد شن امکیتو از س ـ

 :قدم به طرف عمه اش جلو رفت و گفت کی يپر

 .نداره قتیذره اش حق هی. داشته باشه قتیتونه حق ینم! باور نکن دروغه عمه جون، دروغه، ـ

 : بغض گرفته گفت يو با صدا ستادیا زیم يقدم جلوتر امد و روبرو کیباز  يپر

! باورم کن. هس یشوخ هی نیا. رهیگیبهروز داره از همه ما انتقام م. کس باور نکن چیعمه جون به حرف ه ـ

 . کنهیداره م کاریخبر نداره چ. بزنه شیخواد به همه مون ن یم! بچه چهار ساله هست هیبهروز هنوز 

 : دیکش ادیاز جاش بلند شد فر یدائ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٥٨ 

 نیا د؟یمگه جنون دار. دیشد یحال نیگفت که شما دوتا ا یخانم چ نیا دیبگ. بسه خسته شدم هایلعنت ـ

 .و الزم ندارم رتونیو تعب ریمن تفس ه؟یچ هایتئاترباز

 : يپر

با  یبابا تو تاالر ک... کنه یم يباز لمیف ایدن هی دیشناس یبهروز رو نم نیشما که ا. بچه گونه يباز هیبابا  ـ

اقا از افغانستان  نیا.... اجرا بکنه شیمردم نما يساعت برا هیآد  یچاك دار م يشکسته و لب ها يدندونها

 ...از هندوستان اومده ومدهین

 : یدائ

اون . دیبا خودتون تنها شد یبعد، وقت يبرا دیمزخرفات بچگونه رو بذار نیگفت؟ ا یخانمه چ. کن فیتو تعر ـ

 .میما هم بفهم دیگفت اون و بگ یچ... که نداشت یخانومه محترم هست شوخ

 : يپر

اره و نه که نه سر داره و نه دم و نه ادرس د يبابا هینقل و قول از  ایداره از ان ور دن یخانم کیگم  یدارم م ـ

 . کمبود نیچرت و پرت، شما هم بگ گمیبه جمع و بخشش من م ادیبابا با احترام ز. شماره تلفن

گلوش کاشت و با  ریپوست کن را برداشت ز وهیم يچاقو زیم يکه در چشمانش اشک پر شده بود از رو ترایم

 : دلخراشانه گفت هیگر

 .بشنوم خوامیهوش و فهم تو رو نم. دیو بگ قتیش شده، حق یتون زود بگه داداشم چ یکی يپر ـ

 : و گفت دیمثل بچه گرگ زوزه کش مادر

 !نیچاقو رو بذار زم ترایم ـ

 : دلخراشانه گفت هیبرداشت و او هم با گر يگرید يچاقو زیم ياز رو عیهم سر دهیسپ

 .کشم یحق داره وگرنه من هم خودم و م يپر نیبذار زم ترایم ـ

 : يپر

 ییجا هیاالن داره از . گرفته تونیشما چرا باز. داده تونیاو باز. دیعقل و شعور ندار. دیکنیم ارکیها چ وونهید ـ

 ...دیدم پنجره نگاه کن دیبر... شنوه  یما رو م يصداها

خواست  یاومده بود م یکیگفت . نشونه پسرعمه رو دادم دمیازش پرس دمیرو د ییآقا هی رونیاالن رفتم ب من

 . نزد رفت سر کوچه قائم شد یزنگ بزنه ول
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دست ها را به طرف شرق و  یدائ ردیدو دختر را بگ يدر بدن نداشت به بردارش اشاره کرد جلو یکه رمق مادر

 :غرب دراز کرد و گفت

 شهیاالن معلوم م دیصبر کن... میدون یو خوب م نیهمه مون ا ستیبچه عقل تو سرش ن نیا دیدیو شن يپر ـ

 .زنمیحرف م خانم نیمن خودم با ا

 : چاقو در دست گرفت و به دو دختر گفت هیو او هم  دیکش غیج مادر

 ! نیزم دیچاقوهاتون بذار ـ

گذاشت و  نیزم يلحظه ارامش گرفت او هم چاقو را رو هیگذاشتند مادر  زیم يرو عیچاقو را سر دهیو سپ ترایم

 : گفت ییمادر به دا. داد او چاقوها را به آشپزخانه برد شیگریهمه چاقوها را جمع کرد و به خواهر د ییدا

 ! زنگ بزن، تو بگو صحت نداره یدائ ـ

زنگ  يخورد و صدا یتکان زیم يرو ترایم لیبذارد موبا یگوش يدست رو نکهیبه طرف تلفن رفت قبل از ا یدائ

صحفه  يرا رو یتوانست اسم ینم یاشک يبا چشمها ترایبر گشت م ینگاه کردند و دائ لیبلند شد همه به موبا

 : را برداشت و گفت یبخواند گوش لیموبا

 .الو ـ

 : وشیدار

 د؟یشمائ ترا،یخواهر م ـ

 : ترایم

 بهروز؟. یداداش جان تو خودت رهیخواهرت بم ـ

 : وشیدار

 .ستمینه من بهروز ن ـ

 : ترایم

 ؟یداداشم بهروز ازت خواسته زنگ بزن ؟یشناسیتو؟ از کجا منو م ،یستیک ـ

 : وشیدار

 ن؟یکنیم يزار هیگر نیدار... اره

 : ترایم
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! چشم. کشمیمن خودم و م... شهیم یاگه راض يجور نیا! بگو دوس داره من خودم و بکشم؟. هیچه شوخ نیا ـ

ما  ادیاگه ن. چاقو دس من هی! چاقو اماده، دس او هم هست هی نجاستیهم ا دهیکنم بگو سپ یکار رو م نیا

 ! و بهش بگو نیا عیسر. میکش یخودمون و م

 : وشیدار

اقا بهروز  یقیبه من بگو، جدا شما خواهر حق... رفته يدور یلیخ ياالن متاسفانه جا یول... گم یچشم بهش م ـ

 ن؟یهست

 : ترایم

 .رو برداره یبگو خودش حداقل گوش نینکن تیاره اذ ـ

 : وشیدار

کم  هیاالن  نیکنیفکر نم دیحل بکن دیبود؟ هر چه بود موفق نشد یچه اختالف ونتونیم دونمیخواهرم، من نم ـ

 شده باشه؟ رید

 : ادیبا فر ترایم

 !گم؟ یم یدارم بهت چ یفهم ینم. اقا بسه ـ

 :وشیدار

 !دیدیفهم ریفکر کنم شما د. فهممیمن م ـ

 .پرت کرد اطیتو ح رونیرا از درون پنجره به ب لشیموبا ترایم

 : گفت يپر

  رون؟یب یچرا تلفنت و حاال انداخت ؟يشد وونهیچرا؟ د یکیتو . نیبچه عقل ندار هیشما دوتا اندازه  ترایم ـ

خود  تیحقان يبرا ترایبه جمع نگاه کرد و م يخواباند و پر يگوش پر يتو یلیس کی عیبرگشت و سر ترایم

 : نشونه گرفت و گفت دیانگشت اشاره بعنوان تهد

از  یو گذاشت يچسبوند اوشیو خودت و به س يبهروز و بهانه کرد. يبود اوشیتو عاشق س. هیکیتو  ریتقص ـ

 !يتو خانواده ما رو از هم پاشوند. بکنه يبه بهروز بد رفتار اوشیهمون اول س

 : نگاه کرد و با سرزنش گفت يعمه به پر. به پدرش نگاه کرد و بعد به عمه نگاه کرد يپر

همه بدت اومده بود؟  نیتو ازش ا... یو بکن نکاریعمه ات ا امکیمد با سچطور دلت او... ؟يکرد کاریتو چ يپر ـ

 !يتو دلش و شکوند
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 : يپر

 اره، قاتل منم؟  ـ

نبود به طرف آشپزخونه رفت خاله از آشپزخونه داخل اتاق شده بود  يزیچ زیم يحمله برد رو زیبه طرف م يپر

به آشپزخانه را سد  يراه پر دیرا هم فهم يبودند خاله موضوع پر دهیجوان کش يکه دخترها يادیو فر غیو با ج

 چکسیه رونیبه طرف ب. رفت نییپله ها پا زدر را باز کرد و پابرهنه ا دیاز خانه دو رونیبه طرف ب يپر. کرد

 ...برد رونیرا گرفت با خودش به سمت ب ترایدست م ریبا تاخ دهیسپ. همه تماشا کردند. همراهش نرفت

نگاه کرد و بعد به سمت چپ قدم  ابانیبه دو سر خ انیو گر شانیامد، پر رونیب اطیوازه را باز کرد، از حدر يپر

منطق حرف بزند، اما  يخواست با او از رو یکرد و م یبودن او تماشا م یبه حالت عاص وشیدار. برداشت

را وادار به سکوت کرده  وشیدار زدند، یرا صدا م يها از طبقه دوم که مرتب اسم پر غیصداها و التماس و ج

 .بود

 :جمع دم پنجره تکان داد و گفت يدر هوا برد و به سو دیبه وسط کوچه پا گذاشت و دست تهد يپر

 .دم یبه همه تان نشون م... نیماش ریاندازم ز یاالن خودم و م ـ

بود رفت و به طرف  ستادهیا يکه پر يبه نقطه ا يکنجکاو ياز رو وشیصداها دلخراش بودند، دار چون

 :را به او نشان داد و گفت يبا دست پر عیسر وشیدار دنیبا د ییدا. صداها، به پنجره طبقه دوم نگاه انداخت

 !ولش نکن... نذار بره! ریدخترم بگ ياقا جلو ـ

قلبش گذاشت و بعد به طرف  يسوگند کف دستش را رو يباال گرفت و برا ییبه طرف دا یدست اوک وشیدار

گوشه به  کیخود هجوم برد آنرا را برداشت و سر به داخل دروازه باز شده گذاشت، نگاه کرد و در  یرزشو فیک

دنبال . رفته بود يمتر ستیب ينگاه کرده و پر يو سپس به پر. گذاشت نیزم يرا رو فشیک ده،یچسب وارید

 :به او تماشا کرد ينگفت و پر يزیداشت و چ یقدم بر م يدوش به دوش پر. دیو زود به او رس دیدو يپر

 .راحتم بذار ـ

 :وشیدار

چون تو ... افتم  یگفت، من خودم دنبالت راه م یبابات هم نم... دیپابرهنه هست. ستمیادب ن یخانم من ب يپر ـ

 .خوام باهت حرف بزنم یم. تونم حرف بزنم یکه من م یهست یتنها کس

 :يپر

 !کار خودت یبرو پ!... تو دخالت نکن ـ
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فقط باال تنه خود  يشد و پر کینزد نیماش. نگاه کرد نیبه ماش يآمد و پر یم نییهرچند با سرعت پا ینیماش

به حالت تانگو او را در بغلش چسباند  وشیقدم را هم بر دارد، دار نکهیتکان داده بود، قبل از ا نیرا به سمت ماش

 گریدست راست دور کمر و با دست د همچنان يمصمم و جد وشیدار. برد واریو به عقب هل داد و به سمت د

 رهیغم بر او چ ،یبود، به خاطر خستگ دهیانچه به ذهنش رس يادآوری يبرا. را سفت پنجه کرد يمچ دست پر

 :گفت انیدر چشمانش جمع شد و با حالت گر یخود بداند قطره اشک نکهیو بدون ا افتی

 یکه م يمخصوصا از ادمها. آد یبدم م یلیخ... کنن یمفرار  عیشد، سر زشونیچ هی یکه وقت ییمن از ادمها ـ

رو  ییها یچه سخت دیبعد از مرگشون با گرانیفکر بکنن د نکهیبدون ا... بندازن نیماش ریخوان زود خودشون ز

 نکهیرا دوست داره، زنده زنده به خاطر ا یکه کس یکی!... شهیبد خواه، ناراحت نم هیدشمن،  هی... تحمل بکنن

 ... رهیم یجبران خطاش شانس نداره م يبرا گرید

 :يپر

 !...نداره یربط چیولم کن به تو ه. شد داتیاز کجا پ گهیتو د ـ

 :وشیدار

تونم نسبت  یانسانم و نم هیبرات متاسفم من !... خوردم یجان من اگه گاو بودم؟ حتما از جام تکون نم يپر ـ

 يکنم دار یچون فکر م... و به من نگو نیا "الت نکندخ"کنه پس  یاگر شعورت کار م... تفاوت باشم یبه تو ب

 ...یکن یم نیبه من توه

 :يپر

 ! کنن یزشته مردم دارن تماشا م... رفت نیماش ـ

 :را به حال خود آزاد گذاشت و گفت يپر وشیدار

ته پس سرجات واس... دستم بهت بخوره ياگه دوست ندار. رمیمجبورم باز تو رو بگ ياگه از جات تکان بخور ـ

 .بدم لتیتحو ادیب یکیتا 

 :يپر

 .شد داتیاز کجا پ یتو اول صبح ـ

 نیماش ینگاه کرد وقت نیبه ماش وشیداشت و دار یبر نم نیچشم از ماش يشد و پر دایاز دور پ اوشیس نیماش

 .چسباند واریگذاشت و او را به د يدوش پر يبا دو دست رو وشیشد دار کینزد
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خواست به طرف  یشد و م ادهیپ نیکرد و از ماش يو هو يسمت راست کوچه ترمز کرد و ها عیسر اوشیس

 :را دراز کرد و گفت ستیدست ا اوشیبا دو دست به طرف س وشیدار. حمله بکند وشیدار

 .هیصلحه و آشت يعاشقانه، برا یلیرابطه خ نیا... میکن یما باهم دعوا نم... داداش دم گرمت ـ

شد و از  يپر يپاها ینگاه کرد و متوجه برهنگ يبه آن دو نگاه کرد و به پر اوشیامدند س یم دهیو سپ ترایم

 :دیپرس يپر

 ...چه خبره؟ نجایا يپر ـ

 :گفت اوشیبا نگاه به س وشیدار

 .دیبفرمائ! ... دیراحت خاطر باش... دیتنها بذار يمنو با پر قهیدو دق شهیداداش اگه م ـ

 :دست دراز کرد و گفت اتریو م دهیبه طرف سپ وشیدار

 !دیشما هم بر گرد... کنم یم خواهش

باور  وشیبه حرف دار اوشیس. ستادندیا شانیسرجا ترایو م دهیچون سپ. اوردیتوانست سر در ب ینم چیه اوشیس

 :دیترمز کرد و پرس دهیو سپ ترایم يپا ریجلو رفت، ز يشد، ده متر نیکرد و سوار ماش

 ده؟یچرا کفشش و نپوش ياش؟ پر یشناس یم ه؟یپسره ک نیا ـ

 :گفت ترایتکان دادند و م نیهر دو سر به طرف ترایو م دهیسپ ـ

 میدون یما نم. بد یلیداداش خبرها خ. دوستش با ما حرف نزده بود نیهنوز از ا يپر... دمیپسره رو تا حاال ند ـ

 .از پرورشگاه زنگ زدند. میبکن کاریچ

 :اوشیس

 ...دیپس شما بر گرد ـ

نگاه کرد و داخل  يو پر وشیرا پارك کرد و به سمت دار نیدروازه ماش يبه راهش ادامه داد و جلو اوشیس

 :گفت ییشد و دا اطیح

 ؟يدیو ند يپر اوشیس

 :با دست کوچه را نشان داد و گفت اوشیس

 .آد یگفت االن م... زنه یحرف م یکیاون جلو داره با  ـ

 .کردند یرا نظاره م يو پر وشیدادند و از دور دار هیتک واریبه د يدر فاصله پنجاه متر دهیو سپ ترایم

 :بر گشت و گفت يمزاحم ها را دور کرده بود، به طرف پر یوقت وشیدار
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که  یکیمن به . خبر ندارم زیچ چیمن از ه یول. کمک خواستن اومدم يبرا. ستمین نجایا خودیجان من ب يپر ـ

 بر عکس نکنم؟ ایبه شماها اعتماد بکنم  دیدونم با یمن نم. دارم اجیبتونم به حرفهاش اعتماد بکنم احت

 :دیپرس جانیمور مور شد و با ه يپر مغز

 ؟یشناس یبهروز و م... تو پسر عمه ام و ـ

 :وشیدار

 !شناسمش یم ـ

 :دیپرس انیبا حالت گر يپر

 کرد؟ یخودکش... گن تصادف کرد  یم ـ

 :وشیدار

 .فاق افتادات نیمتاسفانه ا شبید. دونم یم ـ

 :يپر

 .ام مرد چارهیپسر عمه ب... يدیپوش اهیس راهنیتو پ ـ

 :وشیدار

 زنده هست؟ ـ

 :و نشان داد و گفت وشیدار اهیس راهنیپ هیبا گر يپر

 ؟يدیپوش اهیس راهنیپس چرا پ ـ

 :و گفت دیجلو کش ینشان دادن کم يرا برا اهشیس راهنیبا نوك دو انگشت پ وشیدار

االن هم اقا بهروز تصادف . اهستیهام اکثرا س راهنیمن پ. تو تصادف از دست دادم شیمن پدرم و ده سال پ ـ

 م؟یرو بشنو يدونه ساعت بعد چه خبر یم یک... کردند

 :يپر

 .به عمه ام خبر ندادند شبیپس چرا همون د ـ

 :وشیدار

 .گفت شهینم... درازه یلیداستانش خ ـ

 :يپر

 !زنده هست؟ یگ یتصادف کرد و م ـ
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 :وشیدار

 !صبر کن ـ

 هیدر سا د،یتا بتواند در برابر نور شد ستادندیا واریرو به د ياورد و با پر رونیب بشیرا از ج یکام لیموبا وشیدار

 . را تماشا بکنن لمیف

قلبش به حال بهروز سوخت و شکست و بر اسمان . دیبهروز را مظلوم مرده د یوقت د،یرا د لمیصحنه اول ف يپر

دست او  کیبا  وشیدار. بکوبد نیخواست خودش را به زم یم دیفهم ینم گریرا د ایآورد و خدا گفت و دن ادیفر

متکا در آغوش خود سفت گرفت و  مانندرا به  يگذاشت و با دو دست پر بشیرا در ج لیرا کمند کرد و موبا

 :گفت

 .گم یچون خبر خوش هست، اومدم دارم بهت م... ام به تو بگم یخبر بد باشه مجان، من اگه  يپر

 : با مکث گفت وشیدار

 !قربانت برم به من گوش کن. کنم یبهت ثابت م ياگه اجازه بد قهیدق هی

 :بلند گفت يبا صدا وشیامدند و دار یو به طرف انها م دندیترس دهیو سپ ترایم

  ه؟یمسئله خصوص دیبر گرد ـ

 :دیبلند پرس هیاز دور با گر ترایم

 ؟يدیتصادف و د لمیشده؟ ف یچ يپر ـ

 :وشیدار

چرا ... خونه دیکنم بر گرد یخواهش م!... د؟یفهم یگم مسئله عاشقانه هست چرا نم یم... تصادف کرد؟ یک ـ

 د؟یذاریما رو تنها نم قهیدق هی

 :گفت وشیبه دار يپر

 .من خوبم ولم کن ـ

قورت  نهیاش به داخل س هیو گر دیچشمانش را پاك کرد دو بار نفس کش يرا آزاد گذاشت و پر يپر وشیدار

 :را نشان داد و گفت وشیداد و با دست خودش و دار

اون باال به من چه  يدیحاال فهم... کنم یم فیهست بعدا برات تعر گهیمسئله د هی... ربط به ما دو تا داره ـ

 ؟يزد یتهمت

 :دیپرس يبه سمت خانه رفتند و پر هیگر با دهیو سپ ترایم
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 زنده است؟ یگ یتو م ـ

 :وشیدار

 ...رهیم یکس بمونه م یچون اگه ب... بکنم دایرو پ یکیمن اومدم ... زنده بمونه  نکهیا يبرا... اره ـ

 :انیبا حالت گر يپر

 یبه من ثابت م یمن از کجا بدونم االن زنده است گفت... اندازه حالش بعده نیتا ا رمیمن براش بم يوا ـ

 ...مگه بهوش اومده؟... یکن

 :وشیدار

 ... خوان او رو تو کما نگه دارن یم يدکترها گفتند ده روز ـ

 :يپر

 ...بکنه یخواد خودکش یچند بار گفته بود م ـ

 :بهروز

 بد؟ ایبود  یاقا بهروز، ادم خوب نیا... خودم بدونم ينجکاوو ک یراحت يخوام برا یم زیمن اول از هر چ ـ

 : يپر

 .که من تا حاال آشنا شدم یانسان نیبهتر ـ

 :وشیدار

 نبودند؟ یعنیدزد  ـ

 :يپر

 ؟یشناس یاو رو مگه نم تو

 :وشیدار

 .داشتم که با او آشنا بشم یدونستم و فرصت م یاز اول م یکاشک. شناسم ینه من او رو نم ـ

 :يپر

 ...زنگ نزد و خبر نداد؟ یچرا کس ـ

 :وشیدار

او  يهمه آدم ظاهرا برا نیا نجایو ا یاش هست ییدختر دا یگ یفهمم تو م یمن فقط نم... داستانش درازه ـ

 .خبر و پرورشگاه بهتون داد یراست دیجمع شد
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 :يپر

 ؟یدون یتو از کجا م... اره ـ

 :وشیدار

... انصاف ها رد کردند و گفتند به اونها ربط نداره یخواستم، ب چون من خودم به پرورشگاه زنگ زدم، کمک ـ

 مکتین يپارك رو يتو... کرد  دایاقا بهروز خانواده اش و پ نکهیدونم چرا با وجود ا یفقط نم.... نجایمن اومدم ا

 .همراهش بود یپول به اندازه کاف دیخواب یم

 :يپر

 ... تونه پسر عمه ام باشه یکس باور نکرد که او م چیه... داستانش درازه ـ

 :وشیدار

 بود نه؟ یاقا بهروز ادم زود رنج ـ

 :يپر

 بود؟

 :وشیدار

 ؟يبنداز نیماش ریخودت و ز یخواست یجدا م... مثل خودت... کرد یبود که تصادف نم یاگه نم ـ

 :يپر

 .هم حتما نداشتم یو حال و وضع شوخ نیبا ا ـ

 :و گفت دیخند وشیدار

 روز دو تا جون و من نجات دادم؟ هیف تا در ظر یعنیجدا  ـ

 :در دل گفت يبا شاد یکم يپر

 !؟يتو جون بهروز و نجات داد ـ

 ... هم بودند گهیدو نفر د! من تنها که نه... وشیدار ـ

 :را باال زد و گفت نشیآست وشیدار

... تا قطره اخر و از من خون گرفتن یهست ول یدونم گروه خونم اصال چ ینم... خون دادم  یکل... نگاه کن  ـ

اصال االن به . دمینخواب شتریساعت ب هیتا حاال فقط  شبید. باشه یکیفکر کنم خون من با خون پسر عمه ات 

 .ستادمیزور سر پا ا
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 :يپر

 اونها از غصه مردن؟ میخبر بد هیبه بق میبر ـ

 :وشیدار

 بود؟ یکپسره  نیا... بکن یتو اول به من خانواده ات معروف ـ

 :گفت يامد و پر رونیاز دروازه ب پدر

 ...بابامه ـ

 :وشیدار

 . دونم یم ـ

زن جوان و پسر بچه  کیدروازه ترمز کرد و صمد و  يجلو یشد و لحظه بعد تا کس اطیدو باره داخل ح پدر

امدند و با صمد  رونیاز دروازه ب دهیو سپ ترایزنگ دست گذاشت و م يصمد رو. شدند ادهیپ نیچهار ساله از ماش

 .و همه داخل شدند دیزن جوان را بغل گرفت و بچه را بوس ترایو زن و بچه آشنا شدند و م

 :با دست صمد را نشان داد و گفت يپر

 ...اقا صمد دوست بود و فقط با او دوست شد نیبهروز فقط با ا ـ

 :وشیدار

 ...سر زده... يطور نیهم... تو امیمن االن باهت ب ـ

 :يپر

که عاشقم  یبگ ییایب دیتو با... یمنو تنها بخونه بفرست يکه به من وصل کرد یبمب نیبا ا يخوا یم ـ

 ...شهیجگر ادم سوراخ سوراخ م... ينشون ند لمیف نیباشه هرگز ا ادتیفقط ... یستیدوستم ن یعنی.... یستین

 :وشیدار

 !یذاشت یوگرنه نم!... ينه ندار... ؟يشوهر و نامزد که ندار... ینیبش یتون یتو بغل دستم م ـ

 :يپر

 ...به تو داره یمن چه ربط یموضوع خصوص ـ

 :وشیدار

امده،  شیکه براتون پ ییهایبا وجود ناگوار ؟یگم اگه شوهر داشت یم. ياعتراض نکرد م،یشد یمیچند بار صم ـ

 ! ؟يداد یها را نم ییهمه پر رو نیحتما به من اجازه ا
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زل زد  وشیبا چشمان قرمز به چشمان دار يلحظه ا. داد رونیب نهیا حرص، نفس از سب ستاد،یا شیسر جا يپر

 و دست باال برد و گفت بزنم تو صورتت؟

 :با غم به او نگاه کرد و گفت وشیدار

 !بزن... قم؟یال یکن یاگه فکر م ـ

 ...تو کوچه تنها ماند وشیشد و دروازه را از پشت بست و دار اطیسر خم کرد و داخل ح عیرا زد و سر یلیس يپر

دعوا داشت و به او حمله کرده  اوشیمادر با س. آمد یم اطیاز خانه، بلند تا ح گرانید ادیو فر ترایم غیج يصدا

به  اوشیس. دینام امکیس یجمعِ حاضر، قاتل اصل انیاو را در م. را به گردن او انداخته بود راتیتمام تقص. بود

 اوشیس. گردد یخانه بر نم نیو هرگز دوباره به ا دمان یخانه نم نیدر ا قهیدق کی گریمادرش حق داد و گفت د

 رد،یاو را بگ يخواست جلو یرا داشت و م اوشیبا س يخانه را در دست گرفت و با احمد که قصد همدرد دیکل

که در سر داشت احمد را کتک زد و بعد در را از پشت  یقبل يبا حساب ها اوشیس. کرد یکیزیزد و خورد ف

 .رفته بود رونیاز اتاق ب اوشیتا بخواهد مداخله بکند، س ییدا. قفل کرد دیبست و با کل

 دیزن جوان سف کیطبقه دوم، صمد و  نییچشمانش، پله پا يپله پا نگذاشته بود که روبرو نیاول يرو اوشیس

به انها سالم کرد و  اوشیس. دید ستادهیرا توقف کرده ا يپسر بچه چهار ساله ا کیو چهار ساله و  ستیچهره ب

 :کرد و گفت رازخواست از کنارشان بگذرد، صمد به طرف او دست د یگرفت و م نییسر پا

 ! میاز تهران دار يزیعز اریبس يمسافرها ـ

ه زن و بچه کرد و مجددا سالم برگشت و نگاه ب یتهران يدست صمد را فشرد و بعد به طرف مهمان ها اوشیس

 :کرد و صمد در ادامه گفت

با  ترایم شیساعت پ مین. به من تمام سفارش ها رو کردند. بودند دهیقبال اقا بهروز برنامه رو چ. اومدن شبید ـ

 قتیتونه اصال حق ینم دندیکه شن يخبر میو بگ میمزاحم بش میگفتم بر. گفت ییزهایچ هیمن تماس گرفت، 

 !بکنن یشهر زندگ نیتو ا نجا،یا اندیشه بیهم يخواست که برا یوگرنه از زن داداش افسانه نم... داشته باشه

 :دیمجددا به زن و بچه نگاه کرد و از زن پرس اوشیس

 د؟یشما همسر بهروز ـ

 :افسانه

 . هستم یمن همسر بهمن شمال... من زن داداشش هستم ... نه آقا، بهروز داداش منن ـ
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توانست بماند و  یداشت که م یدوست م یلیو گرفت و خ شیدر چشمانش اشک جمع شد و بغض گلو وشایس

. بندازد نیتوانست در ان لحظه انرا به زم یسر گرفته بود نم يرا بر باال یاما او سنگ بزرگ. ردیبگ لیانها را تحو

 :گفت تیبا حالت مظلوم یچاره گ یب ياز رو

کاش از اول به  يصمد، ا!... متاسفم یلیمن خ... راستش االن تو خونه ما جنگه... نیخوش اومد یلیخ یلیخ ـ

 .دیزد یمن زنگ م

 :را به طرف صمد دراز کرد و گفت دیکل اوشیس

ربع ساعت داخل خونه  هیبعد ... زندیتم هایصندل. دینیپشت بام بش دیبر قهیچند دق دیاقا صمد شما زحمت بکش ـ

حال و  نیبا ا! خانم دیببخش یلیمنو خ. برم نجایاز ا دیبا! بدبختم یلیمن خ. شنیم متا اون موقع همه آرو دیبش

 !...دیمنو ببخش یلیخ یلیخ. بکنم ییرایتونم از شما پذ یوضع نم

 :زن

 !نیراحت باش! خدا نگه دارتون ـ

 ستادهیمنتظر او ا يپر اطیح يتو رونیرفت و ب نییاز پله ها پا اوشیس. راه پشت بام را به مسافر نشان داد صمد

 :به طرف او دست دراز کرد و گفت يپر. بود

 !...يبر رونیتونم بهت اجازه بدم از خونه ب یحال نم نیبا ا اوشیس ـ

 

 :به طرف ساختمان چرخاند و با اشاره دست گفت میتنش را ن اوشیس

 لشونیبرو تحو... هین شمالصمد گفت زن بهم... خانم از تهران اومدن  هیصمد و . میبرو پشت بام، مهمان دار ـ

خانم از خونه ما  نیاگه بشنوم ا. صمد بمونن شیساعت پ هینذارن ... بگو اتاق منو به اونها بدن ترایبه م... ریبگ

 .نمیب یبه چشم تو م... رفت  رونیب

 :يپر

بکنه؟ تو هم مثل پسرعمه بهروز و ما بچه  تیخواد بره خودش و اذ یگه داداش م یکنه م یم هیگر ترایم ـ

 ؟يشد

 :با انگشت مخش را نشان داد و گفت اوشیس

اگه ذره ذره آب . زنم یزانو نم یدر برابر سخت چوقتیمن ه... که بخوام خودم و بکشم؟... من مثل شما جاهلم ـ

 ؟ !هم بشم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٧١ 

 :يپر

 .باهش حرف بزن... داره حرفها و خبرها برات... منتظرته ... هست  رونیمثل خودت ب یکی ـ

 :اوشیس

 ...دوس پسرت منظورته ـ

 :يپر

 یتو م... زنه یبر عکس تو برق م! اش گهیطرف د هی ؟يکرد فیک... گفتم مثل خودته ومد؟یازش خوشت ن ـ

 ...کنه یاو برعکس خوب درست م یول... یو خراب بکن زیخوب همه چ یتون

 :اوشیس

 زنن؟  یدفعه چشمهات برق م نیا نمیب یم ـ

 :يپر

... اندازه نیتا ا... االن دوس دارم پر بزنم! به من اونو از همون لحظه اول داد یکی نیا... هیخوب زیچ دیام ـ

 !مواظب خودت باش

با  وشیدار. بود ستادهیا شیروبرو وشیو دروازه را باز کرد و دار دیعبور کرد و به دروازه رس اطیاز ح اوشیس

 :د و گفترا نشان دا واریدست گوشه د

 .خوام بر دارم یو م فیک نید یاگه اجازه م ـ

. رفت و دروازه را باز گذاشت رونیبدون جواب دادن و حرف زدن، اول به راهش ادامه داد از دروازه ب اوشیس

 :از باال گفت عیبلند سر يبا صدا وشیدار دنیبا د ییدا

 !ریجلوش و بگ... بره ییخواهر زاده امون تنها جا نینذار ا... لطف کن هیاقا پسر  ـ

گذاشت و  نهیس ينگاه کرد و دست رو يگذاشت به پر نهیس يبه باال گرفت و بعد رو یباز دست اوک وشیدار

 :گفت

 !خانم يپر دیببخش ـ

رفت و دروازه را  رونیاز دروازه ب وشیدار. حالت، راه پله ها را انتخاب کرد رییشاد و راحت، بدون تغ یبا دل يپر

 :و گفت ستادیاو ا نیماش يروبرو وشیشد و دار نیوار ماشس اوشیبست و س

 .باهتون حرف دارم اوشیس يآقا ـ

 :بغل دست خود را نشان داد و با اشاره گفت یصندل اوشیس
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 !نیبش ایب ـ

 :گذاشت و گفت شیپاها يزانو يرا رو فشینشست و ک نیدر را باز کرد و داخل ماش وشیدار

 ...داره اجیداداشت االن به کمک تون احت مارستان،یب دیر یزنم، بعد شما م یباهتون حرف م قهیمن پنج دق ـ

شد و  ادهیهم پ وشیشد و دار ادهیپ نیو از ماش ستادیمتر جلوتر ا ستیرا روشن کرد و گاز داد دو نیماش اوشیس

اورد و دوباره  رونیکاغذ را ب نیانرا باز کرد و پنجه به داخل انداخت و چند بیانداخت و ز شیپا ریرا ز فیک

 :کرد و گفت فیداخل ک

 نکهیبخاطر ا. دمیساعت فقط خواب کی. ستادمیتا االن سرپا ا شبیمن از د. مال اقا بهروزند نهایا... نگاه کن ـ

 .میکرد ادیهم ز یخوب. میدر حق اقا بهروز بد کرد گهیمن و سه نفر د. داداشت عمل بشه

 :ساك رو نشان داد و گفت وشیدار

 ییمن، جا. است میتیکس و  ینکرده و ب دایبرادرتون هنوز خانواده اش و پ م،یمدارك ما فکر کرد نیا ونیاز م ـ

گفت اگر خانواده داداشت . بود ادیاو اطالعاتش ز. راننده حرف زده بودم ار،یبه هیبا . اومده بود شیکه تصادف پ

رو  یاو کس میکرد یفکر م یعنی میستدون یم وستممن و د! رهیم یم اره،یتونه دووم ب ینشن تا صبح نم دایپ

زنده  ياقا بهروز برا. اون هم پرورشگاه تهران. و بچه پرورشگاهست یابونیخ مینگ میمجبور شد. جداً نداره

از شانس او نقشه مون  یول. کردم ینجات او م يبرا گهیفکر د هی یستیبا یمن م. نداشت ادیماندن وقت ز

 .ساعته جمع شدند هی يسار يمارستانهایهمه ب زدکترها ا نیگرفت و بهتر

 : افتاد و چشمانش پر از اشک شد و گفت هیبار به گر نیاول يبرا اوشیس

 کنمیبرادر کوچکم االن هنوز زنده هس؟ خواهش م. من خودم دکتر هستم. کنم دروغ نگو یبه من خواهش م ـ

 !و بگو قتیحق

 : وشیدار

دکتر . میما به انها کلک زد دندیاول صبح فهم... رو نداره چکسیاالن هاو از  یول! بله اقا بهروز االن زنده اند ـ

 .هم هست گهیعمل د کیجراح گفتند احتمال 

 : گفت هیبا گر اوشیس

 !کرد و مرد یگن خود کش یم یول... جدا االن زنده اس؟ ـ

 : وشیدار
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... حالش خراب شد نهیلحظه از اون و بب هیخانم فقط تونست  يپر... دلخراشه یلیخ یول. همرام دارم لمیمن ف ـ

تونه  یم دیریاگه دنبال کار و نگ دیبه دادش برس دیاومدن که بر... دارم بهتون بگم یداداش من، چه دروغ

 !سپارم به دستت یمن اونو م. توست يجون برادرت از االن تو دستها... رهیبم

در بغل خودش فشرد و انگار بهروز  قهیدق کیا ر وشیو دار دیبار بوس نیرا چند وشیصورت دار انیگر اوشیس

 : دیفشارد و بعد با چشمان پر از اشک پرس یرا در بغلش م

 ! جون مادرت! نشده به من دروغ نگو يفقط بگو مرگ مغز. يبد حیتوض خوادیرا االن نم نهایا ـ

 : وشیدار

رو  يزیخونر يتونستن جلو. دکترها جمجمه سرش و شکافتند شبید. بود میوخ یلیوضعش خ گمیدروغ نم ـ

از  شتریچون ما کال ب. رفته شیخوب پ زیتا االن همه چ. داره ادیز یداداشت بدنش ران پاش شکستگ. رنیبگ

 هی یو حت میقول داد یپاداش مانتو ونیلیو ده م کیدکتر کش. میقول داده بود یپول به انها پاداش ونیلیپنجاه م

 میبه او گفت! کرده ياو کم کار یعنیدکترها را جمع نکنه  نیاگه بهتر میگفت. مینه هم به طرف قول دادواحد خو

 ستمیمطمئن ن. میکش یبچه هاشو م ایاو  ابانیو تو خ میدان یاو را مسئول م وفتهیب یداداشمون اتفاق ياگه برا

 میگفت. میکرد یزندان معروف سیبود چون ما برادرت پسر رئ یخوب زهیو وعده، انگ یپاداش نیفکر کنم ا یول

 .میکرد یمعروف یمیرح نیاسمش و هم حس. هیجیبس هیبرادرت  میگفت. مشیبترسون میدار هست، خواست هیسرما

 : دیقلبش از جا کنده شد و پرس اوشیس

 ه؟یبرادرم االن کجا بستر ـ

 : وشیدار

 .شعبان مهین مارستانیب يسار ـ

 : اوشیس

 تهران نرفته بود؟ ـ

 : وشیدار

 ست؟یهستم از لهجه ام مشخص ن ينه، من بچه سار ـ

 : اوشیس

 .اقا قربونت سوار شو ـ

 : وشیدار
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جرم . میبش دهید مارستانیب يکهاینزد میکه کرد یبخاطر خالف. میتونیگفتم من و دوستهام نم دینه شما بر ـ

 ! ارن یپدرم و در م. بکنن ییشناساتونن زود  یم نن؟یاالن اگه منو بب نه،یسنگ یلیمن خ

 : به طرف در شوفر رفت و گفت اوشیس

 .میزنیحرف م نیباهم تو ماش! رسونمت؟یم يتا سار ایب ـ

 : وشیدار

پشت سرتون من با . بدم حیتوض یستیمادرتون با يبرا. و دار، خبرها رو بد پخش کردم ریگ نینه من تو ا ـ

... نیریتماس بگ مارستانیخودتون از ب. نگم يزیکنم، خودم به اونها، االن چ یم یمن سع. امیهاتون م لیفام

ناکرده  يبمونم خدا ششونیپ یول. مزن یالزم نباشه حرف نم یمن هم تا وقت... دیزنگ بزن دیدیاگه صالح د

 ... خراب نشه یکیحال 

 : ه را گرفت و گفتشناسنام اوشیدراز کرد و س اوشیاز ساك شناسنامه بهروز را به طرف س وشیدار

 .کردم يهمه باهت بد نیا. من بدبخت چقدر کم شانس هستم نیبب یعمو چرا از اول نگفت ـ

 : دست داد و گفت اوشیبه س وشیدار

 . دیاالن بر دمیم حیخودم و داشتم سر فرصت توض لیداداش من هم دل ـ

 :کرد و بعد گفت یروبوس وشیبر گشت و با دار وشیبه طرف دار یاز خوشحال اوشیس

 ...دوس دارم خاطرم جمع بشه نم؟یو بب لمیتونم اون ف یم ـ

 :داد و گفت اوشیبه س ینشان داد و بعد شماره تلفن اوشیرا به س لمیتکه از ف هی وشیدار

و با  نیکجا بر. گهیبهتون م نیباهش حرف بزن. برادرتون مونده شیپ مارستانیکه االن تو ب هیشماره اقائ نیا ـ

 یوقت هی نیبهش زنگ بزن نیتون یاالن م. دونهیهمه خبرها رو او م. برادرتون عمل کرد یو ک نیرف بزنح یک

 .نیریدس اول و ازش بگ يخبرها... خونه نره

 یروبوس وشیبار با دار نیچندم يبرا. دیشن دیرا از زبان ام دیجد يزنگ زد و خبرها وشیدر حضور دار اوشیس

 .حرکت کرد يکرد و بعد به سمت شهر سار

بود، صمد دروازه را باز کرد و خود را به او  دهیطول نکش شتریب قهیدق کیبرگشت و  ادهیتا دم دروازه پ وشیدار

نفر  ستیتعارف کرد و ب وشیصمد به دار. در را باز کرد ترایم. زنگ واحد را زدند. ان دو داخل شدند. کرد یمعرف

 ...دیاده دام ستادهیچشمانش ا يجلو انیحال و گر شانیپر
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همه افراد . گذاشت شیپاها انیم نیزم ياش را رو یورزش فیک. قدم جلو امد و داخل واحد شد کی وشیدار

 انیکارت پا وشیدار. ستندینگر یو چشمان وحش، زل زده م زیت ياو را با گوشها واناتیداخل خانه به مانند ح

 ینم. به طرف جلو دراز کرده بود یچگدستپا يانرا از رو ینا خود آگاه کم. خدمت بهروز را در دستش گرفته بود

 دیبا اطالعات او با تیبود دهان باز جمع دهیو هم فهم. امده باشد یدست خال ت،یهمه جمع نیخواست در برابر ا

در  يپر. بود يپر يدر جستجو وشیدار يچشمها. جواب سالم او را داد یدائ. سالم به جمع کرد. بشود ریس

 : رنگ شده گفت اهیس یاو جلو امد و با چشمان يبه سو دهیسپ. شد ینم دهید تیجمع انیم

 !تو دیبفرمائ ـ

 : ترایم

 !؟یداداشم تنها رفت؟ تنهاش گذاشت ـ

 :وشیدار

 .رفت یم دیکار مهم داشت با ـ

 : هم جلو امد و گفت مادر

 ره؟ینگفت کجا م اوشمیس ـ

 : وشیدار

 ...زنه یساعت بعد بهتون زنگ م میگفت ن... مارستانیاو رفته ب... دینگران نباش چیه ـ

 :را در هوا پرت کرد و گفت شیسرزنش، دستها يبا برداشت اشتباه از رو یدائ

 !رفت؟ یچ يبرا گهید مارستانیب ـ

 : وشیدار

 .داداشش رفت يکارها يعمو برا ـ

 : دیافتاده پرس یبا قلب مادر

 مگه؟ مارستانهیپسرم، ب ـ

 : وشیدار

 ... از شما چه پهنون... داره قتیمتاسفانه حق نیا... هستند يبستر مارستانیاقا بهروز تو ب. دینترس ـ

 : یدائ

 ؟يتو از اقا بهروز خبر دار ـ
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 : وشیدار

 .بودم ششیاره تا صبح پ ـ

 وشیبه طرف دار گریخود را محکم کاشتند انگار قرار بود افراد د وش،یسمت راست دار ترایسمت چپ، م دهیسپ

دست گذاشتند تا  وشیدار نیهر دو به است. زود نوبت گرفته بودند شیپرسش کردن هجوم بکنند انها از پ يبرا

 : دیپرس واشی یقبل یبا اگاه دهیسپ. او به انها توجه بکند

 خبرها دروغه مگه نه؟ نیاقا ا ـ

 : ترایم

 ؟يحرف زد یتو باهش گفت ست؟ین گهید يجا ه؟یبستر یداداشم زنده است؟ گفت ـ

کرد و  افتیرا در دیتمام خبر ام وشیلبخند کوچک دار کیخورد از  یزد قلب مادر تکان دییاز تا يلبخند وشیدار

صورت او و با  يرو گریگذاشت و دست د وشیقلب دار يدست رو کیشد و  کیباور کرد تلو خوران نزد

 : مادرانه گفت یمهربان

 !ت برمقربون! رهیاالن حال پسرجونم چطوره؟ مادر براش بم ـ

چرخاند و  کباریدهان  يرا اول تو شیپاسخ دادن، حرفها يزد و برا يلبخند شتر،یدادن ب دیام يباز برا وشیدار

 : گفت هیدر او جان گرفته بودند لرزان با حالت غم و اندوه و در اخر گر یدهان باز کرد احساسات عاطف یوقت

شما که خبر ... کنن یفکر کنم اونها جدا از او مواظبت م. بودن دهیبه دادش رس شیمادر فکر کنم ارواح اجداد ـ

اقا  یما همگ. خونه کرده بودن ت،یانگار تو قلب ما ارواح خوش ن.وفتادهیما ن يبرا يچه اتفاقها شبید. نیندار

 يبرا میمعالجه اش در حقش کرد يکه برا یسکیرهمه  نیا دیشا. میدوس داشت شتریبهروز و از برادرمون هم ب

که اقا  یدر اصل با اون تصادف قتایحق. میکرده بود دایپ یبیمن و دوستهام قدرت عج. میکرد یبرادر خودمون نم

 یول. بود بیاقا بهروز تو شهر ما غر. انگار صد تا جان داره. مرد یم ارهیخدا ان روز را ن ستیبا یم. بهروز کردند

 دونم چرا من؟  یمادر، نم. میما نذاشت. میلحظه چشم بهم نزد کینفر  یس ستیما ب شبیاز د دینباور بک

 : در ادامه گفت هیبا گر وشیدار

. رفت شیخدا رو شکر عمل هم خوب پ! اقا بهروز زنده است. رهیپسرتون بم م،یمادر من و دو دوستم نذاشت ـ

 .شهر، ساعت سه شب اومدن عملش کردند يدکترها نیبهتر

 نیا نکهیبا ا. کرد یسه باران کرد او را در اغوش خود گرفته بود و صد بار تشکر مرا بو وشیدار هیبا گر مادر

 وشیمادر و دار يحرفها دنیهمه دنبال شن. کردینم هیبلند گر يبا صدا چکسیه. صحنه همه را متاثر کرده بود
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ن مردان در چشما یحت. بود يجار اشکاز چشمان همه . خود را خفه کرده بودند هیگر يصدا یهمگ. بودند

 . اشک جمع شده بود

 : گذاشت و گفت وشیدست به پشت دار یدائ

 .کن فیو تعر زیپسرجونم تو قشنگ برامون همه چ ایب ـ

 : در اعتراض گفت ترایم

 يزود یستیما با. باشن يتو شهربابل بستر یستیبا امکیداداش معلومه، داداش س نیا يجون از حرفها یدائ ـ

 .بکنه فیتعر تونهیم مارستانیب يتو! ششیپ میبر

 : دهیسپ

 ستن؟ین ياره ؟ تهران بستر ـ

 : و در جواب گفت شدیم تیبه طرف مبل هدا وشیدار

االن هم . تصادف کردند يبلوار کشاورز سار يتو شبیاقا بهروز متاسفانه د. هستم يمن سارو. بابل نه ـ

 .هستن يبستر يشعبان سار مهین مارستانیب

 : مادر

 .میمعطل شد نجایساعت ا هی یپسرجونم پس چرا زودتر نگفت ـ

 : وشیدار

موفق بشن  دیشا شونیا. اقا دکتر، اقا پسر گلتون رفتند. نیاو رو بب نیتونیاالن تا غروب نم نیمادر عجله نکن ـ

 يحرفها. دهافتا یچه اتفاق نیبدون یستیخبرها رو بدم با قیاول من بهتون دق دیبذار. ننیبب کیبرن داخل از نزد

 .کم مهمه کیمن 

 : یدائ

 .اقاجان بفرما ایب ـ

 :همه گذاشت دید يروبرو یراحت یصندل کی ترایم

 .کن فیتعر نیبش نجایا ایداداش تو ب ـ

 . کرد یم هینشسته بود و گر نیزم يرو ییشد او در تنها يمتوجه پر یموقع رفتن به طرف صندل وشیدار

 انیبا کارت پا وشیدار. و مبل نشسته بودند نیزم يهمه رو. نشست یصندل يافسرده رو هیبا روح وشیدار

 : گفت ترایمادر به م. زدیکرده بود، خودش را باد م دایکه پ یخدمت، بخاطر استرس
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 !کشیپنکه رو بذار نزد ترایم ـ

 :خدمت نگاه کرد و گفت انیبه کارت پا وشیدار

 .بخوره باد به همه دیخوبه، بذار ينجوریهم ستینه نه الزم ن ـ

 : از جاش بر خاست کارت را به طرف مادر دراز کرد و گفت وشیدار

 .و به شما نشون بدم نیخدمت اقا بهروزه، اقا دکتر گفتن، بهتره ا انیکارت پا. با عرض معذرت حواسم نبود ـ

 : مادر

 .نمیبده بب رم،یبم ـ

 : شفاف نگاه کرد و گفت ریو بعد به عکس غ دیچند بار کارت را بوس دهیکارت رو گرفت ند مادر

 عکس خودشه؟ ـ

 : لبخند زد و گفت وشیدار

 .خدمت اقا بهروزه انیکارت پا ـ

 : به برادرش نگاه کرد و گفت مادر

 .لحظه بده هیو  نکتیع یدائ ـ

اورد و به خواهرش داد مادر به عکس تماشا کرد از جاش برخاست تا دم  رونیب راهنشیپ بیو از ج نکیع یدائ

تماشا کرد و با  تیو بعد به جمع دیبار عکس رو بوس نینور افتاب به عکس تماشا کرد و چند ریزپنجره رفت 

 : گفت انیبود با حالت گر ستادهیا دهیکه سپ یاشاره دست به طرف جمع جائ

 .تماشا کن ایب دهیسپ ـ

 : به طرف مادر جلو رفت و عکس را از دستش گرفت و خوب نگاه کرد و گفت دهیسپ

 !جوون هستند؟ نجایاقا بهروز چقدر ا ـ

 شیزانوها يدراز کرد و و پسرش را از رو یمبل نشست و عکس را به طرف مهمان تهران يدوباره رو مادر

 :گفت یو مهمان تهران دیخودش نشاند و بوس يزانوها يبرداشت و رو

 .دم یبعدا بهتون نشون م. تهس شمیپ ادیداداش بهروز ز دیجد يعکس ها... البوم عکس همرام اوردم هیمن  ـ

خدمت را از دست مهمان بر داشت  انیجلو امد و کارت پا ییو دا دیسر مهمان کش يدست رو یبا خوشحال مادر

 . به عکس تماشا کردند يگریبعد از د یکیهم  هیو تماشا کرد و بق
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از  ترایکرد و م فیرا تعر وشیخون دادن دار يرا گرفت و با خود به آشپزخانه برد و به او ماجرا ترایدست م يپر

 .برگشت منیگذاشت و خود به اتاق نش ياورد و در دست پر رونیزده ب خیگوشت  خچالی

 :ییدا

 .میدیخبر و شن نیاتفاق افتاد پس چرا ما از پرورشگاه تهران ا ياگه سار ـ

 : وشیدار

جواب همه سوالهاتون و بدون پرسش داده  گهیبکنم انوقت د فیو براتون تعر زیاز اوله اول، همه چ نیاجازه بد ـ

 .باشم

 : مادر

 !قربونت برم. ما رو ببر. باشم شیکیپسرم نزد شیبرم پ خوامیپسرجانم من م ـ

 : وشیدار

اول اقا  دیبذار. میکارها کرد یلیما خ. دارمیشما رو نگهه م نجایمن عمدا دارم، ا. نیشما خبر ندار! مادر چشم ـ

... نداره یو اونجا فرق نجایا. میمنتظر بش نجایزنگ نزدن بهتره ما ا اوشیتا اقا س .نیو بب تیوضع. دکتر برن

 .دیائیب دیتونیم یگن، ک یم زننیخودشون بهتون زنگ م

 : اشاره زد و گفت وشیاز جاش برخاست با دست به دار یدائ

 .نیایلحظه ب هیاقا شما با من  ـ

نگاه کرد و بعد در را بست و  رونیبه ب یرفتند و دائ اوشیبه اتاق س یبرخاست با دائ یصندل ياز رو وشیدار

 : گفت

 یم ينگهه دار نجایما رو ا یخواه یساعت م هیچرا  هیمنظورت چ... یو بگ قتیتمام حق یتونیتو به من م ـ

 !به من بگو یاونو بدون رو در واس هیبهروز تموم کرد؟ منظورت چ یبگ واشی واشیخواه 

 : وشیدار

ده  اوشیمن و اقا س. هیرو به بهبود شبینسبت به د یول... مهیوخ اریعموجان قبول دارم وضع اقا بهروز بس ـ

 .دیخوش و دست اول بدستمون رس يخبرها میزنگ زده بود شیپ قهیدق

 : یدائ

 ! ؟یبکن فیما تعر يرو برا نهایهم ا مارستانیب يتو یتون یداره؟ م يمطلع کردن ها؟ چه سود نیپس چرا ا ـ

 : گفت واشی يشد و با صدا کینزد یکم وشیدار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٨٠ 

 گهید يبابا هیگم اقا دکتر با اسم  یم دیبشه، شا دیخرج با یکل. شدند يبستر گهید يبابا هیاقا بهروز به اسم  ـ

که قرار است به  یپول نیعمل شدند و ا یتماما مجان میکه ما داد یبا همون اسم دیشا ای. استفاده کردند مهیاز ب

 یعده که جدا جون اقا بهروز و نجات دادن پاداش هیپول و به  نیمن دوست دارم ا. پرداخت بکنن مارستانیب

 یدکترها همه کسان نیب نیتونیم یقسمتش و پاداش کیاز دولت گرفته بشه و شما هم سهم پولتون و ... میبد

قولها انها رو از تختخوابشون  نیبا ا قتشیما حق. نیبکن میشدند و امدند عمل کردند تقس داریکه از خواب ب

االن حساب . چسبهیم یبه تن هر کس ینیریش نیدون یم یول... د حرف من دروس نباشهیشا میدیکش رونیب

هم است اگه او رو  گهیاحتمال د هیخدا نکنه . شهیاقا بهروز مشخص م تیزود هو مارستانیب میهمه ما بر نیبکن

 هیبه  نیبد نیدار یاگه پول اضاف. مونه یخرج اضافه دس خانواده م ونیلیم یس ایو  ستیب م؟یاز دست بد

 ...داره اجیکه احت ییبابا

 : یدائ

 ...زنگ بزنه؟ اوشیتا س میکن یپس صبر م. دمیفهم ـ

 : وشیدار

 .نیرینگ يجد. گفتم یتماما به شوخ ،يجمله اخر نیعموجان ا ـ

 : یدائ

 .خودت چند درصد هس شیباز بار اخر بگو شانس بهروز پ دونمیم ـ

 : وشیدار

 یطول م یدوستم گفت چند ماه... فلج نشن ارنیفقط اگه شانس ب... موننیاز نظر من صد در صد زنده م ـ

 ... کشه یشش ماه طول م... بکنه دایدس پ شیاول تیکشه تا به وضع

 : و گفت دیخواهرش را بوس یبر گشتند و دائ منیبه اتاق نش وشیو دار یدائ

جوون  نیا يمن االن به حرفها. هیحالش رو بهبود امکیدش به ما رحم کرد خواهر نگران نباش سخدا خو ـ

دونم خدا رو شکر  یاالن م یول! دهیم میخبر بد و تعل هیبه ما  واشی واشیاول فکر کردم داره ... باور دارم

 ...مونن یما، اقا بهروز صد در صد زنده م زیعز امکیس

را  ییبار صورت دا نیکردند و همه دست زدند مادر چند يخود شدند و با وجود غم، شاد یاز خود ب تیجمع

 يو سر آخر دنبال پر دیرا بوس ترایو م دهیو بعد سپ دیرو بوس یو بعد مهمان تهران دیرا بوس وشیو بعد دار دیبوس

 :دیگشت و پرس
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 کجا رفت؟ يپر ـ

 :ترایم

 .کنه یداره گوشت کباب م يمامان پر ـ

 :مادر

 .نوش جانش... کنه؟ یکباب درست م ـ

 :ترایم

 يداداش تو رگها نیخون ا یول. میدون یکنه هنوز اسم شو نم یدادشمون دروس م نیا يمامان داره برا ـ

 ...خون داده یکل. داداش بهروزه

 :وشیدار

 !وشهیاسمم دار ـ

 :داخل شد و گفت يپر

 ن؟یآ یلحظه م هی وشیاقا دار ـ

 :گوشت را نشان داد و گفت يبلند شد و به آشپزخانه رفت و پر شیاز جا وشیلبخند زد و دار ترایم

 ...خوبه يجور نیمگه نه؟ ا!... سرخ نشه بهتره؟ ادیز ـ

 :با مکث در ادامه گفت يپر

 . استثنا دروس کردم! کنم یغذا دروس نم چکسیه يمن برا ـ

 :وشیدار

 ؟يدیمنو بخش ـ

 :يپر

 يو منو نجات داد يتو جون پسر عمه رو نجات داد. دونستم یخواستم مطمئن بشم از همون اول م یمن م ـ

تو ... گوشت کبابه نیاالن دلم مثل ا... زدم یلیبه صورتت س نهایمن با وجود همه ا... يدیرس اوشیبه داد س... 

 ؟یبخش یمنو م

 :لبخند زد و گفت وشیدار
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من اندازه اقا ... منو ببخش یکن در هر حالت یبزرگ... بشه منم دهیبخش دیکه با یاون... فراموش نکن چوقتیه ـ

... به اصل من نگاه کن شهیتو هم... اصل من خوبه... بکنم یتونم گهگاه یاشتباه م یول... ام یبهروز ادم خوب

 ...کنم یجبران م شتریاگه بد بکنم صد بار ب

صدا قدم  يبه سو وشیدار. د و با احمد وارد آشپزخانه شدرا با جان خطاب کر وشیراهرو، اسم دار ياز تو مادر

 يبار گونه ها نیداد و چند هیتک وشیدار يشانه ها يآشپزخانه گذاشته بود و دو دست رو يمادر پا تو. برداشت

 :را با اشاره دست به اونشون داد و گفت یو صندل دیاو را با شوق و شعف بوس

 !استراحت کن نیبش! فهیات ضع هیبن!... يبه بهروزجانم اهدا کرد خون یکل ،يستادیپسر گلم چرا سرپا ا ـ

 :وشیدار

 ...من حالم خوبه ـ

 مادر

... ختیلحظه تمام ترسم ر هیچطور در  یداره، اگه بدون انیبهروزجونم جر يرگها يخون تو تو دمیفهم یوقت ـ

او رو دوباره سر حال و سالمت ... خون پاك تو  یول.... بره یسخت بسر م تیدونم االن پسرم چقدر در وضع یم

تو تموم شده و از بعد خوش شانس  زیاز وجود خون تم شیها یمن مطمئنم، پسرم دوران بدشانس... کنه یم

 ! شهیم

 یتواند خوشحال یدانست چگونه م ینم چیاز قبل عذاب وجدان گرفت، ه شتریخوش مادر ب يبا حرفها وشیدار

دنبال جواب مناسب گشت و سپس . که در ابتدا به بار آورده بود به او نشان بدهد يگند کاراز ته قلب خود را با 

 : بر چهره گفت يمتواضعانه با لبخند

. شهیم افتی ادیدرش ز شهیخرده ش! نیبا وجود ا یول! خونم، جنسش اعالست!... دونم یمن خودم خوب م ـ

 !شد زیگذشت و تم یکرد، تازه اون وقت بود که از صاف دایپ انیاقا بهروز جر يتو رگها یخونم وقت د،یباور کن

 :و گفت دیرا بوس وشیصورت دار مادر

پسرم،  نیبش... دیشما دوتا، برام پسر دو قلوم هست... دیتو و بهروز هر دوتاتون نمونه هست دنینه، همه فهم ـ

 ریبگ اوشیعد برو تو اتاق سب! کباب رو بخور نیبش! يتا حاال استراحت نکرد شبیاز د یگفت!... تعارف نکن

کارها رو درست کرد زنگ  اوشیوقت س هر... مونن یم شتیاحمد و صمد هم پ. دیایتا حالت خوب جا ب! بخواب

 !نمیب یم ینور بهروزجانم و چراغان يچراغ ها... یباش شمیتو پ یوقت. دییایب میزن یم

 :وشیدار
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تا اقا بهروز . ها هستم یکیچشمانتان نباشم دور و اطراف در نزد يو چهار ساعت اگه جلو ستیچشم، من ب ـ

 . دم یقول م! ذارم یهرگز او رو تنها نم! خودش دستم و نفشرد؟

 :و گفت دیرا بوس وشیصورت دار مادر

 .ور دارم امکمیس يخورده لباس برا هیخوام  یبرم، م دیجان من االن با وشیدار!... جانم، پسرم ـ

 :وشیدار

خونه ما  ن؟یداشته باش اجیاحت يزیچ هیهر وقت ...  دیبابت غصه نخور نیهم از ا ادیز... نیر دارو نیبر ـ

نگران . من هستم يتو شهر سار... کنم یم هیرم ته یدو دقه م... که الزم باشه یهر چ...  مارستانهیب یکینزد

 !حاضرم يو چهار ساعت در خدمتگذار ستیب! نینباش زیچ چیه

 :احمد

خوام ور  یبابام و م نیخودم ماش... هست اطیموتور اقا بهروز تو ح وشیاقا دار یراست! تون کم نشه ییاقا ـ

را وجب به  يبهتر از هر کس سار... معلومه... گم تو دستت باشه یم... یموتور خوب برون یتون یاگه م... دارم

 .یشناس یوجب م

 :وشیدار

 ! چشم... کنم یپاتوق م يدر ورود يلوج... من هر طور که بهتر در خدمت باشم حاضرم ـ

 :و گفت دیرا بوس وشیدار مادر

 !قربون هر دوتاتون برم. اخالق بهروزه هیشب یلیتو اخالقت، خ ـ

 :وشیدار

! هیانسان بهتر یلیخ یلیاقا بهروز از من خ م؟یباشه که خورد ادیبخاطر غم ز دیشا... میما بدون بابا، بزرگ شد ـ

 .شما رو خورد یعنیمهربان  ياز کمبود بابا، غمِ نبود مادر يچون جدا

 :مادر

شما دو تا !... يهم لجباز و کفر یکی شهیمهربون م یکی... تا بچه میبچه دار... سیطور ن نیا شهیدرسته، هم ـ

!... ترکه یم یبا اجازه برم دلم داره از دلتنگ... کنم یبچه مو م یتاب یجان ب وشیدار... دیو باهوش هست دهیفهم

 ...نمشیبار از دور هم شده بچه ام و بب هی

 :وشیدار
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که دل  دیبدان... دیاگه به من باور دار... شه یرسه و تموم م یتلخ به سر م يروزها نیا يبزود... نیمقاوم باش ـ

 !... شن یخوب م... دهیگواه م نیمن صد در صد چن

 :با لبخند در اعتراض گفت يو پر دیرا بوس وشیمجددا دار مادر

 دهیقدر بوس نیتو عمرمون جمعا ا... میهمه عمه جون گفت نیا...  شهیم میداره حسود. نیبش ریبگ وشیاقا دار ـ

 ... مینشد

 :و گفت دیبار بوس نیرا چند يپر مادر

شناس  هفیمثل تو وظ... جلو ایاحمد جان خاله ب. همه تون بشم يمن فدا. خوشگلم بشم يتو پر يمن فدا ـ

 ... شهینم دایجا پ چیه

 .برگشتند منیها، مادر و احمد به اتاق نش دنیاز بوس بعد

گذشت،  قهیده دق. آن دو گرم صبحت شدند. گرفت قیرا در خوردن کباب رف يبه اجبار هم بود پر وشیدار

 :گذاشت و گفت وشیمچ دست دار يدست رو يپر وشیوسط حرف دار. شد ینم دهیاز اتاقها شن ییصدا

 لحظه؟ هی

 :از آشپزخانه نگاه کرد و گفت رونیکرد و به طرف ب زیگوش ت يپر

 د؟یسر و صداها خواب ـ

 :وشیدار

 .پوشه یرفت تو اتاقش، داره لباسش و م یهرک دیشا ـ

 :يپر

 نکنه ما رو فراموش کردند؟ ـ

به اتاق ها زد،  يسر يپر. شد ینم دهیکس تو خونه د چیرفت و ه منیبه اتاق نش يهم پشت سر پر وشیدار

 :برگشت و گفت وشیدار شیپ. رفته بودند رونیاز خونه ب یهمگ

 رفتند؟ رونیدر را قفل کردند و از خونه ب نکنه

 :برگشت وشیخودش به طرف در رفت و در باز شد و باز به طرف دار يپر

 .فهمم یمن نم ـ

 :وشیدار

 .مونن یخونه با ما م نیتون تو ا لهایدو تا فام نیعمه ات گفت ا ـ
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 : يپر

 ... هست بهیاقا صمد غر... عاشق همند یعنی... هم هست ترایو مستاجر عمه ام هست و دوست م هیاحمد همسا ـ

 :وشیدار

 ...رو بدرقه کردند هیهم تا کوچه، بق ونیدو تا آقا نیا دیشا... يحتما رفتن سار ـ

 :دیو اسم احمد را صدا زد و پرس دیسته دنش اطیبه طرف پنجره رفت و احمد و صمد را در ح يپر

 کجا رفتند؟ هیبق ـ

 :را اشاره کرد و گفت يبا دست سمت شهر سار احمد

 .يرفتند سار ـ

 :دیو معترض پرس انیبا حالت گر يپر

 به من خبر نداد؟ چکسیپس چرا ه ـ

 . مبل نشست يزد حالش گرفته شد و رو یموج م یکه در ان ناراحت ياز لحن تند پر وشیدار

 :لبخند زد و گفت احمد

رفته بود،  رونیبابات اول از همه ب. نبود یتو جا خال يبرا گهید. شش نفر سوار شدند. بابات رفتند نیبا ماش ـ

 ! ذاشتیوگرنه تو رو تنها نم. خبر نداشت چارهیب

 :يپر

 باهاش رفتند؟ هایک ـ

 :احمد

 ... نم و دو تا عمه ات و بابات با بچه در اصل هفت نفرهـ افسانه خا مونیو مهمان تهران دهیو سپ ترایم ـ

 :يپر

 !تنها گذاشتن نجایواجب بودن؟ من و ا هیبق... بودم یمن اضاف ـ

 :احمد

 بگم؟ یچ دونمینم ـ

 :و دو بکند، به صمد نگاه کرد و پچ پچ کنان گفت کی يجواب، دوست نداشت با پر نیبعد از ا احمد

 ...شهیپسره اگه بشنوه بد م... کنه یمثل بچه داره رفتار م ـ

 :صمد
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 ... شهیم شیاو حسود رهیگ یم لیتحو يادیرو ز دهیفکر کنم عمه اش سپ... حتما رفته توالت ـ

 :يپر

 ؟يدار نیاحمد تو ماش ـ

 :مجبوراً دوباره سر باال گرفت و جواب داد احمد

تا بابام  شمیمنتظر م. رمیگ یکه حتما م... مریبابام و بگ نیتونم ماش یپنج بعد از ظهر م ایاز ساعت چهار و  ـ

 .میصاحب بذار یب میتون یمغازه رو نم... قصاب هیدنبال  میر یاول با اقا صمد م. ادیب

 :دیمبل نشسته بود رفت و پرس يکه رو وشیبه عقب نگاه کرد و به طرف دار يپر

 ؟یخون یدرس م يتو هنوز دار ـ

 :وشیدار

 ...یدس فروش... هیکارم، بازار... به مادر قول دادم. رم یچند روزه نم نیا. امروز سر کار نرفتم... کارمیمن ب ـ

 :يپر

 ؟يچه کار ؟یکن یم یتو دس فروش ـ

 ...هیفصل ـ

 :يپر

 ؟يدرس نخوند ـ

 : وشیدار

 چطور؟. ندارم پلمید ـ

 :يپر

 نییدو تا پا نیا... ینش کاریتو از کارت ب... در فکر مغازه هستن نهایگفتم ا... دمیپرس يکنجکاو ياز رو چیه ـ

 ؟یمون یم نجایتو ا... رم خونه یمن م... کار دارن یظاهرا کل... منتطرمونم 

 :وشیدار

 .نگرفتم میهنوز تصم ـ

ند شده بل شیکه از جا وشیرا بر داشت و با نگاه به دار فشیو ک دیرا پوش رونیرفت مانتو ب ترایبه اتاق م يپر

 :بود گفت

 .مارستانیب میر یرم خونه بعد با مادرم م یم. من عجله دارم. شتیپ آنیاونها م... نیبش ریتو بگ ـ
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رفت  یم نییاز هر پله که پا. رفت و در را از پشت بست رونیباال برد از واحد ب وشیدست به طرف دار يپر

 .شد یم انیغمش نما شتریهمان اندازه ب

دم  وشیدار. بر نگشته بودند ششیاحمد و صمد پ. مبل منتظر نشسته بود يرو وشیدار. گذشت قهیدق پنج

 :دیپنجره رفت و احمد اقا گفت و پرس

 .ندارم دیکل... من در و پشت سرم ببندم؟ ـ

 :برداشت و باال گرفت و گفت زیم يرا از رو دیکل احمد

 ؟یخواب ینم... زحمت در ببند یب... دست منه دهایکل

 :وشیدار

 ...رم خونه ینه م ـ

طبقه اول  يپله ها ینییپا مهین يرا رو يرفت و پر نییاز پله ها پا واشی واشی. در را از پشت بست وشیدار

 .کرد و منتظر شد یتماشا م ينگفت و فقط به پر يزیدر کنارش نشست و چ. دینشسته د

 :کند گفت یدانست او مرتب به او نگاه م یکه م يپر

 ؟!یمنتظر من... یبگ يخوا یم يزیچ هی... بگو  ـ

 :وشیدار

تو رو ... یکن یتو فکر م... خوردم یکاش کباب و خونه خودم م يا... اونها به خاطر من تنهات گذاشتن ـ

ات بگم از  یخوش شانس ياز رو... کنه یفراموش نم چکسیتو رو ه... سیطور ن نیا یول... فراموش کردن

 یهمه تو رو نور م!... یکت... یمثل مهتاب... یکه هر جا باش یهست یکس ،یکیتو ... ات بگم یبدشانس يرو

 ... یتو در چشمان همه خوش... ننیب

 :يپر

 ؟یکن یاز من گله م يدار ـ

 :وشیدار

من ... شدم یم ریدلگ یلیوگرنه از تو خ... یتا حداقل منو تا دروازه بدرقه بکن یمنتظرم نشست نجایخوب شد ا ـ

 .رد بشم لتیدو تا فام نیچشمان ا يتونم از جلو یبودم چطور م نیدر فکر ا

 :يپر

 .نکردم یاحترام یمن به تو ب. انیب شتیگم که پ یبهت گفتم به اونها م ـ
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 :وشیدار

من فکر کردم چون به حساب، جون پسرعمه ... صد در صد حرفت درسته... یانتظار نداشته باش یکس هیاگه از  ـ

 یداشت شیرا که در پ یکار نا خوش يجلو يجور هی یگفت نجات دادم ول شهیات و نجات دادم و جون تو رو نم

 نیا... یدوست نگاه بکن هیمن با وجود کارهام از تو انتظار داشتم که مخصوصا تو به من به عنوان ... گرفتم

 ...کردم یچه ها تصور م يبه خودم گفتم وا... نبود مانهیات نسبت به من صم يرفتار آخر

 :يپر

 ...فقط از اونها ناراحت شدم... من در فکر تو نبودم. جمیدختر گ هیمن ... تو به من نگاه نکن ـ

 :وشیدار

با  یدوست داشت یلیخ... یگفت هیبلند به من و بق يتو با صدا... با تو همسفر شده بودم قیدقا نیمن در ا ـ

لحاظ با  نیاز ا... يچون وقتت را با من هدر داد... يکرد یاحترام یتو به من اگاهانه ب... یهمسفر بش گرانید

 . بودم من... در اصل طرف حسابت احمد نبود... يبرخورد کرد یپرخاش هیبق

 :يپر

کم انتظارت از من  هی یکن یفکر نم م،یاسشن ینم شتریرو ب گریساعت همد مین... شناسم یمن تو رو نم ـ

 ست؟یادیز

 :وشیدار

 هی... یشیهمسفر م یکیبا  قهیدق هیهست  یگاه یول... ياصال از او انتظار ندار یهست یکیعمر با  هی یگاه ـ

 ...يانتظار دار ایدن نیاز ا شتریعالم ب

 :يپر

من تا حاال ...  ستمیمن ادم ن... نیبه فکر انتظارات خودتون هست شهیچرا شماها هم... من هم انتظارات دارم ـ

 یمن دوست دارم تو زندگ... مثال به صد نفر گفتم... یدون یم چیه... خودم ساختم يبرا یچه انتظارات یدون یم

 یهر ادم.... ستیدرست ن... نقشه نداره شیتو زندگ ههر چقدر هم بگ یهر ک. را بکنم و اونکار رو نکنم نکاریام ا

 میو بخواد و انتظار داشته باشه که ادم ن ادیب یکی ستیسزاوار ن... داره دهایخودش آرزو و ام يبرا شیتو زندگ

گرفته  ایدن نیا اهیس ينشسته ام، چون حالم به اندازه ابرها نجایمن االن ا... و از دست بده زشیساعته همه چ

 هیتو به من  وشیدار... رمیگ نمیب یم... خوام فرار بکنم  یم...  تونم ینم یبکنم ول یخوام خوشحال یم... است

 ...راه نشون بده که نه چاله باشه و نه چاه باشه
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 :وشیدار

 یدوشت بر م يرو از رو نیمن اون بار سنگ میاجبار باهم برخورد داشت ياز رو گهیاگه بار د... نگران نباش ـ

 ...تونم سربلند به شهرم برگردم یم... یبدرقه بکن منو تا دم دروازه یاالن اگه لطف کن... دارم

 :گفت يرفت و پر نییبرخاست و چند پله پا شیاز جا وشیدار

 ...یمنو تا خونه مون برسون یتون یم... ادیب زنمیزنگ م یصبر کن تاکس ـ

 !شمیچشم، خوشحال م ـ

ها بر  یصندل يآن دو بالفاصله از رو. احمد و صمد رفتند شیدوش به دوش در کنار هم پ وش،یو دار يپر

 :نشان داد و گفت يرا به پر يگریآزاد د یو بعد صندل وشیرا اول به دار یخال يجا ،یصندل کیخاستند، احمد 

 .دینیبش دیاگه عجله ندار يپر ـ

 :يپر

 .مینینش یم اد،یب یتا تاکس ـ

 :احمد

 ؟يزنگ زد ـ

 :يپر

 .خوام بزنم یهنوز نه، م ـ

 :نگاه کرد و گفت يبه پر احمد

 ؟يخونه بر يخوا یم... رونیب میما موتور و گذاشت ـ

 :يپر

 .يرم سار یبعد با مامانم م... رم خونه یاول م ـ

 :احمد

 !دو دقه تو رو برسونه؟ یبا موتور سر راه وشیاقا دار ـ

 :يپر

 .رمیم یبا تاکس ستم،یبه زحمت ن ینه راض ـ

 :احمد

 د؟یستیباهم قهر که ن ،یچه زحمت ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٤٩٠ 

 :وشیدار

در  شمیخوشحال م اریهستم، دوس دارم بس بهیغر نکهیبا وجود ا! خانم حق دارن يپر... میستیخوشبختانه ن ـ

کاش خانم ها مثل ما مردها  يا. هست یرفتنیرفتار پذ نیما مردها از همون لحظه اول ا يبرا. خدمت باشم

 !دکردن یدرست خودشون عمل م صیتشخ يکردند، از رو ینم گرانیتوجه به نظر د

 :يپر

کس ضرر  چیدونم از تو به ه یبه قول بهروز م. است یرفتنیمن هم پذ يبرا... یستین بهیغر چیمن ه يتو برا ـ

 نیمن هم مجبور شدم ا. از طرف احمد اقا اومده بود شنهادیچون پ. براتون تند بود یاگه جوابم کم! رسه ینم

 چکسیبر ه. یمنو تا خونه برسون یکنلطف  شمیوگرنه من هم خوشحال م... تعارف بدم يفقط از روجواب رو 

 .میبهت اعتماد دار یما همگ... یخانواده هست نیا زیتو دوست عز ست،ین دهیپوش

 :موتور دراز کرد و به او گفت چیگرفتن سو يدستش را به طرف احمد برا وشیدار

 !میبر میپس بهتره ما حرکت کن. مینیب یم مارستانیب يرو تو گریبعدا همد دیهزار تا کار دار ـ

 :دست داد و گفت وشیبه دار احمد

 نه؟ یتا اومدن من هست... شب به عهده من باشه فتیش. آم یمن بعد از ظهر م ـ

 :وشیدار

 .رو قولم هستم. و چهار ساعته رو دادم ستیمن قول ب... نگران نباش ـ

قلبش  جان،یه ياز رو وشیدار. رفتند رونیب اطیباهم از ح يو پر وشیفتند و دارو صمد به طبقه دوم ر احمد

سوار بر موتور شد و موتور را . را هر چه زودتر حس بکند يبدن پر يدوست داشت گرما. زد یتند تند عاشقانه م

بر ترك موتور نشست، تا بخواهد  يپر. بر ترك خود شد يمنتظر نشستن پر. روشن کرد و به عقب نگاه کرد

 يپر. . کردیبرخورد م وشیهمچنان به پشت دار يجا به بجا بکند، بدن پر یآهن ییپا ریز يرا رو شیپاها

 یشرم، سر باال گرفت و به اطراف، تو کوچه نگاه کرد و کس ياز رو. سفت جا داد ییپا ریز يرا رو شیپاها

لبان و  يپلک چشمان و باال ریو خجالت سرخ شده بود و عرق ز مرصورتش از ش نیبا وجود ا. شاهد نشده بود

. چسباند وشیدو دست را بر پشت دار رد،ینگ شتریبرق او را ب نکهیا يبرا عیسر يپر. شدند يجار یشانیاز پ

 يپر يچسبناك پر انرژ يدستها. جان بدهد يپر شترِیکم محبت ب هی يدوست داشت در ان لحظه برا وشیدار

را  يپر وش،یلحظه دار کیدر . خواست از جا کنده بشود  یقلب بهروز م. بود ریحد و اندازه دل پذ یاو ب يبرا
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 يدل نصد دل عاشق پر کیشد گفت که او  یلحظه م نیدر اصل در ا. کرد دایاز قبل دوست پ شتریصد برابر ب

 .شده بود

بذارد به عقب نگاه کرد و هر دو دست  خودشان اندازه چهار انگشت فاصله نیموفق شده بود ب نکهیبعد از ا يپر

 . دیترك بند چسب یآهن لهیرا به عقب برد و سفت به م

 :به عقب نگاه کرد و با لبخند گفت وشیدار

مثل ! کن شتراعتمادیب لهیبگم به من از م يجد! وفتمیهر دوتامون بگم، منو نگه دار ن تیامن يبرا يپر ـ

 !کمربند

 :يپر

 .عالم نشدم يتا رسوا! حرکت کن... راحتم يجور نیفعال ا.. .؟يزیچ هیکاپشن تنت بود  ـ

 میراه را با چپ، راست، مستق يپر. گاز داد، اهسته آهسته به حرکت افتاد واشیبا اعالم و اخطار،  وشیدار

 . کرد یم ییراهنما

 :در کوچه مهمانسرا ساختمان چهار طبقه نوساز را با تکان دادن سر نشان داد و گفت يپر

 شیزندگ يروزها نیکال بهروز با وجود داشتن خانواده، بدتر. ساختمان بهروز سه روز کار کرد نیا يرو نجا،یا ـ

غذا ماند و با تن رنجورش  یو ب دیخواب نیزم يرو. میبد رفتار کرد یلیما همه باهش خ... رو فکر کنم گذراند

 . و رفت دندسر اخر کتکش ز. ستیاصال قابل تصور ن دیشد يگرما ياون هم تو

 :وشیدار

 ؟يکرد يتو باهش چه بد ـ

 :يپر

 .به قول خودش عاشقم شده بود ـ

 :وشیدار

 مثل او چرا عاشقت شده؟ یکی ،يبود یعصبان... ؟یبهش گفت يتو هم حتما هر چه فحش بلد بود ـ

 :يپر

 .ترمز کن ـ

 :موتور را خاموش کرد و گفت وشیشد و دار ادهیپ يپر. ترمز کرد وشیدار
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 نیتونست بخاطر ا یاو نم! بابت ناراحت نباش نیبود که بهت بگم از ا نیمنظورم ا!... یگم حق نداشت ینم ـ

 !نباشه یرفتنیبرامون تلخ و پذ قتیحق نیاگر چه ا... رفتارت ناراحت بشه

 :با دست، سمت راست، دروازه را نشان داد و گفت يپر

 .خونمونه نجایا... میدیرس ـ

 :دیمسرور پرس خوش، يدهایبا ام وشیدار

 من اجازه داشتم تا دم خونه تون تو رو برسونم؟ ـ

 :يپر

 ؟يچرا تعجب کرد ـ

 :وشیدار

 هیمن ! برخورد بکنن؟ گهیجور د هینه؟ فکر کردم دخترها  ایخوشحال باشم  دونمینم ؟يفرق دار هیتو با بق ـ

اسم  هی ریتصو نیفقط با ا... پرسن چرا یکوچه از تو نم نیا يتو يها هیحتما مردم و همسا... هستم بهیپسر غر

 ... يدار یبلقشنگ سم يمعنا هیحرکتت  نیمن ا شیدر پ... ذارنیجفت ما م يبرا

 :يپر

 ؟یسمبل يچه معنا ـ

 :وشیدار

 !يذاریو احترام م یکن یاز حد اعتماد م ادیبه من ز يتو دار یعنی ـ

 :يپر

 شیپ یترکت مشکل ياگه برات با سوار شدن من، رو. فرق دارم يکه تو آشنا شد ییدخترها هیمن با بق دیشا ـ

... همونه ینیب یم یهر چ. است یعیرفتارم در جمع ما طب نیا. آد ینم شیمن هم پ يآد؟ مطمئن باش برا ینم

 !هست یاز هر کس شتریمن ب شیارزش تو پ... یخانواده هست زیگفتم تو دوست عز! کردن نداره ریهمه تعب نیا

 :دیپرس وشیدر را باز کرد و دار يو بعد دروازه باز شد پر دیپرس فونیانه را زد مادر از پشت ازنگ خ يپر

راجع . دم یکه کامال بهت حق م میو بگذر نیا... من باشه  یگدا و گشنگ يو تعجب ها از رو ریتعب نیا دیشا ـ

... ؟يدر حق بهروز کرد يدوس دارم بدونم تو چه بد ،یکردم نذاشتم خودت بگ يداور شیبه بهروز من خودم پ

 ! ه؟یمسائل خانوادگ یگ یاجازه دارم بدونم؟ اگه نم

 :يپر
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او امد و گفت عاشق . دمید تیترب یادب و ب یمن اونو ب... اومده بود شیسوتفاهم پ هیاول از همه . گم یم ـ

... گنجه ینم چیام ه ندهیفکر و نقشه ا دوستانه هم گفتم، او تو! کارش یمن بهش رك گفتم بره پ. من شده

 .کردم رشیتحق. کردم يکنم با او بد رفتار یاعتراف م

 :وشیدار

 مزاحم نشده بود؟ گهید ـ

 !...مزاحمت منه تشیمن فکر کردم او ن. همون اولش هم مزاحم نشده بود... نه ـ

 :وشیدار

هم  یکی... کنن یم یحرف کم ارزش خودکش هیبه خاطر  یکنن حت یم یخودکش یسادگ يها از رو یلیخ ـ

هر . بهروز فقط ربط به خانواده اش نداشت یخودکش دونمیمن م. دیکش یهست مثل بهروز که تمام عمر سخت

 یکیکه  یصورت در... کرد یکنه بخاطر او بهروز دست به خودکش یکرد فکر م یکس که بشنوه بهروز خودکش

 دهیاز اشخاص متفاوت د هایسلسله بد رفتار هیخوام بگم که بهروز  یممن ... کنه یفکر م يگریهم مثل د گهید

تونه  یم گهید یکیداشته باشه و  زیسهم ناچ هیتونه  یمثل تو م یکیزد  یکه با جمع همه دست به خودکش

 ... بهروز کرده باشه یگناه عمده در ناراحت

 :يپر

بد  ریتاث اوشیمخصوصا س گرونیمن، رو نظر د ینیفکر کنم بدب... سر منشا شد... اشتباه من ادامه دار شد ـ

در اصل کار ... يدیصورت بهروز و د... کرد يبد رفتار شتریب گهیبا بهروز از هر کس د اوشیس... گذاشت

اونها بهروز و کتک . پسرعموهاش داد لیگوشه تحو هیبهروز و برد  یبود، خودش با بهروز دعوا نکرد، ول اوشیس

 یداشتم فرار م نیمن بخاطر هم... جمع گفت ونیو تو م نیا... دونه یم هایهمه بد یمنو باعث و بان ترایم... زدند

 .کردم

 :وشیدار

 هست که باهش بد نکرده باشه؟ یکی ـ

 :يپر

 .خودت، صمد و احمد ـ

 :زد و گفت یتاسف يلبخند از رو وشیدار

 !شناختم؟ یکاش من بهروز و از قبل م يا ـ
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 :يپر

 !یمونیگه پش یزنه م یم ادیفر ییصدا هی شهیتو حرفهات هم... ؟يال آشنا نشدتو باهاش اص ـ

 :وشیدار

من ! افتاد؟ یاتفاق نم نیهرگز ا دیدادم، شا یبه حرفهاش گوش م یکاشک. من کوتاه تو پارك با او آشنا شدم ـ

 ینم... کنم یم فیبرات کامل تعر يروز هی. بودم دهیرس رید قهیچند دق یرفتم سراغش، ول. در فکرش افتادم

 امد؟ يکرده بود، پس چرا به سار دایفهمم خانواده اش و پ

 :يپر

در مورد تو هزار تا . کنجکاو نشده برم تو شتریو ب ومدهین رونیمادرم تا ب... یبکن فیبعدا دوست دارم برام تعر ـ

 .دونمیدونه رو نم هیپرسه، خودم جواب  یسوال م

ال  میلحظه دروازه را باز گذاشت و بعد داخل شد و دروازه را ن کی اط،ینشان دادن خانه و ح يعمدا برا يپر

 . سوار موتور بشود از انجا برود وشیمنتظر شد تا دار... بست

رفت و مجددا دور زد تا سر ساختمان چهار طبقه نوساز برگشت و موتورش را کنار  يسار ابانیتا سر خ وشیدار

 . شناختند حرف زد یکه بهروز را م يبه طبقه چهارم رفت با افراد واشی واشیزد و داخل ساختمان شد و 

و  دیتخت دراز کش يرو. دیکش یقینگاه کرد و نفس عم نهیداخل اتاقش شد، اول از همه خودش را در ا يپر

ساعت هر انچه را با  کیبعد از  يپر. آورد ادیبه  وشیبالش را در آغوشش گرفت و تمام صحنه ها را با دار

 هیدر همان ثان وشیرا که دار یطهمه نشا. حساس را به خاطر آورد يآغاز کرده بود، دوباره صحنه ها وشیدار

را با  وشیشکوفته، دار يبا رنگها يپر. کرد یتازه با تصور آن صحنه هانشاط را در خود لمس م ياول برد، پر

 يغرق شده بود، در ناباور وشیعشق به دار يایدر اوج رو يپر. کرد یرو به افزون در خود حس م ییگرما

اتاقش  یبه طرف پنجره پشت جانیبا ه. دیچهار طبقه نوساز شن انخاموش شدن موتور را از طرف ساختم يصدا

و خودش را در  دیرا پوش شیمانتو نیبهتر عیسر. دیرفت د یرا که از پله ها باال م وشیدار. رفت و منتظر شد

را در دست گرفت و به اتاق  لشیو موبا فیو در اخر ک دید عطر پاشنگاه کرد و تند از سر تا پا، به خو ندهیا

 :رفت و گفت ادرشم

تا اون  ستیمعلوم ن... ورت داره ادیگم ب یمن به بابا م... منتظرمه ابانیدوستم زنگ زد، گفت سر خ مامان

 !رم، تو عجله نکن یمن االن با دوستام م... ادیبخواد ب یداداش فسقل
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 یوقت وشیدار. رفت رونیاز خانه ب دیرا پوش شیمادر گوش بدهد، کفشها يرست به حرفهاد نکهیقبل از ا يپر

 يبا کنجکاو وشیدار. آمد یاز سمت راست دوان دوان م يپر. قلبش گذاشت يامد، دست رو رونیاز دروازه ب

 :دیپرس

 ... ؟يرو فراموش کرد يزیتو اون خونه چ... شده؟ یچ ـ

 :و نفس تازه کرد و گفت دیاز سر رس يپر

تونه از خونه  یمادرم تا ظهر نم... رونیبا دوستهاش رفته ب... برادر دارم، ده سال از من کوچکتره هینه، من  ـ

 .دمیتو رو د... تونن تا اون وقت صبر بکنم یمن هم نم... بره رونیب

 :وشیدار

 !رسونمت؟ یپس من م ـ

 : يپر

 ... دمتیدسر ساختمان . دمیهم دو نیهم يبرا ـ

 :دیبا لبخند پرس وشیدار

 دنیدوست دارن بد دیادمهاست که بدونن؟ شا نیحق ا دیرفته بودم کنجکاو بودم گفتم شا ابانیمن تا سر خ ـ

 .دونن یاونها خودشون م... میما گفته باش ان؟یبهروز ب

 :يپر

. ها خوب دوست شده بود نیبا ا! شهیساختمون خوشحال م نیا يکارگرها دنیبهروز با د! يکرد یکار خوب ـ

 ... میبر نجایموتور و روشن کن زود از ا. کرده بودند دایهمه بهروز و دوست پ نهایا

 يبه پر وشیشدند دار يشهر نیانها وارد جاده ب یوقت. سوار موتور شد يموتور را روشن کرد و پر وشیدار

 :گفت

االنش هم درد  نیا که مچ دستت و همه لهیعوض اون م. حرکت بکنم شتریب یلیمجبورم با سرعت خ يپر ـ

 ... میبرس يو سالم به سار حیبذار صح. شمیخوشحال م یو به من بچسب یاورده، ول کن

شود به  یم شتریگاز داد و متوجه شده بود هر چقدر سرعتش ب وشیبرد و دار وشیدستها را دور کمر دار يپر

از قبل  يکرد و با پر سکیراه، ر سیو پل نهایبدون توجه به ماش وشیدار.  گرفتیمحکم تر م يهمان اندازه پر

 . دندیرس يشهر سار دانیم نیبه اول قهیبعد از ده دق. و آشنا شد یمیصم شتریب
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را  گریو نصف د دیو نصف را به صاحب بخش دیخر يرفت، هندوانه ا يدکه ا شیموتور را کنار زد، پ وشیدار

 . باهم شروع به خوردن کردند. عارف کردت يآورد و به پر يپر شیقاچ شده پ

 :وشیدار

ها رو نگه  لهیم یچقدر خطرناك هست وقت نمیب یشم م یسوار موتور م یمن خودم وقت... با من نبود حق

که پشت  یاون... یدست انداز و رد بکن هی یبخواه ای یاگر ترمز بزن... یخبر باش یمواقع از قبل ب کیدر ... يدار

 ...شهیکمتر م یلیخ یلیخطر خ... یباش دهیببه راننده موتور چس یوقت یول... وفتهیب یتونه به راحت ینشسته، م

 :يپر

دو جنس  یوقت یول... به راننده بچسبه دیکه با نهیب یم عیسوار موتور شد سر یو هر کس هم ندونه وقت نیا ـ

 میسوار موتور هم نشده باش. ستین یشدنمورد  نیا... زن و شوهر نباشن یدو فرد وقت نیمخالف سوار بشن و ا

 !یبکن تیرعا يفاصله رو مجبور. دونست شهیو م نیا

 : وشیدار

با لباس شنا قدم  ابانیزنان و مردان تو خ. است یرفتنیهر کس پذ يبرا ؟یباش یطیشرا نیدر چن یوقت ـ

 رادیا تونهیهم نم چکسیه! است یرفتنیامر پذ نیاستخر، ا ایو  ایکنار در... رنیتو اب م یوقت یول. زننینم

 ... رهیبگ

 :يپر

که من مجبور باشم  یبرون عیتو اونقدر سر ایحتما مجبور نبودم سوار موتور بشم ... برم نیبا ماش تونستمیمن م ـ

 .بکنم هیبه تو تک

 :وشیدار

 يمرد هست تو ياونها توسط دکترها نهیاونها در معا یرن چون شرط سالمت یدکتر مرد م شیزنان پ ـ

 میرسم و اداب گذشتگان نگاه بکن ياز رو میاگه بخواه... میهم تا به امروز دکتر زن کم داشت یاسالم يکشورها

دختر و  ونیم دیکه رفاقت با نهیا رممن منظو. میریپذ یو م نیما امروز ا یول... قابل باور هست ریغ يزیچ نیچن

 یمسافرت م ایمن هم باهات تا ان ور دن... با من  ایتو ب... هریبگ میتصم دیجز شخص نبا چکسیه... پسر باشه

 ایبا من تا اون ور دن ياگه تو دوست دار...  رنیبگ رادیدم دخالت بکنن و از من ا یاجازه نم چکسیبه ه... رم

اجازه  چکسیتو به ه... تو شرط و شروط بذاره ياجازه نداره برا چکسیهست ه منظر خودت مه يمسافرت بر

 ... یتوجه بکن یتون ینم گرانیو هم به حرف د يد ینم
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 :يپر

دونم  یمن خوب م... ما زنان قدغن باشه يچرا برا ستیمردها قدغن ن يبرا يزیگن هر چ یم يزنان امروز ـ

 یمردها بندگ يجامعه برا نیتو ا میدار میبکن یزندگ نکهیا يبه جا... را از ما زنان ربوده يفرهنگ ما چطور آزاد

احترام  دیگن با یم. مال زناست ادابکنن فرهنگ و رسم و  یدونن و فکر م یاز زنان نم یلیخ. میکن یم

تا از ما زنان برده ... شده يفرهنگ به دلخواه مردها ساخته شده قانون گذار نیکنن ا ینگاه نم گهید... میبذار

 !حرف شنو بسازن

 :وشیدار

هم  گرانید يبرا يپسند یخود نم يارزو کن و هر چه برا گرانید يبرا يپسند یگن هر چه را بر خود م یم ـ

 ... کنه؟ یم يرویقاعده پ نیدونم کدام قانون و اداب از ا ینم... نپسند

 :يپر

 ؟یش یمنتظر م مارستانیب رونیب ای یخونه بخواب ير یتو االن م ـ

 :وشیدار

 یزنگ بزن م یهر وقت خواست. دم یمو بهت  لیشماره خونه و موبا... من برم خونه چند ساعت بخوابم بهتره ـ

 .ام

داد و خود  يرا به پر چیپارك کرد و سو ابانیرساند و موتور را کنار خ مارستانیب يرا تا دم در ورود يپر وشیدار

 ... دیبه خانه رفت و خواب یبا تاکس

 :بدون نگاه به اسم گفت وشیبه صدا در اومد و دار وشیدار لیزنگ موبا يصدا

 الو ـ

 :نازك و اهسته گفت يبا صدا يپر

 من به تو زنگ زدم؟ ـ

 :وشیدار

 االن ساعت چنده؟ ـ

 :يپر

 کردم؟ دارتیب ،يخواب بود. چهاره... ساعت  ـ

 :وشیدار
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 ؟یمارستانیهمه ساعت تنهات گذاشتم، هنوز ب نیا ؟ییتو االن کجا ـ

 :يپر

انجام  ستیالزم ن یعمل دوم. خواستم بهت بگم یخبر خوش و م هی یراست... ؟يآ یم. میمارستانیما همه ب ـ

اونو  گهیساعته د هیگفتن تا ... نجاستیباباش هم ا... تمام نشونه ها مثبته. رفت شیموفق پ یهمون اول... رهیبگ

 .مینیاونو بب شهیاز پشت ش میتون یما م. اتاق مخصوص هیذارن تو  یم

 :وشیدار

 !کن فیتعر شمیپ ایاومد ب رتیوقت گ. شم یمنتظرت م رونیمن ب ـ

 :يپر

 . شهیخوشحال م یلیخ نهیما بمون، عمه ام تو رو بب شیپ ایاصال خودت ب. رونیآم ب یپسرعمه، م دنیبعد از د ـ

 :وشیدار

 ...تو بهتره امیدو روز ن. شم یمن هم خوشحال م ـ

 :يپر

 .باشه تا بعد ـ

 

***** 

 

صبرانه منتظر  یب اوشیو دوستان س یهمه خانواده و جمع خانواده رستم. از پنج بعد از ظهر گذشته بود ساعت

که انجام  يبهروز و بعد کارها یجسمان تیبه اتاق انتظار امد و در ابتدا از وضع يسر پرستار. بهروز بودند دنید

و  ستیبهروز وصل بود و چگونه بهروز ب به هک ینیو ماش زاتیاتاق و امکانات و تهج تیگرفت و سپس از وضع

 میو تقس يسر تیبا رعا تیدر اخر سر پرستار به جمع. الزم را داد حاتیشود، توض یچهار ساعت مراقبت م

 . شدن افراد به دو دسته، قول مالقات را داد

 تیجمع. بردرا از جمع جدا کرد و با خود به سمت اتاق مخصوص  کیدر وحله اول فقط افراد درجه  سرپرستار

 ستادهیکه پشت سر ا يافراد. ستادندیاتاق ا شهیهمه، پشت ش يمادر و پدر جلو. به سمت اتاق رفتند يادیز

که کوتاه قدتر بودند با کج و خم  يافرادکه قدشان بلند بود با سر بلند کردن و  ییانها. کور بود دشانیبودند، د

 یجگرشان ب. پسرشان قلبشان گرفت دنیمادر و پدر با د. انداختند یم دیشدن از روزنه ها و پهلو به داخل د
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درد  يپدر با اشک در چشمان برا. ستندینگر یهمه متعجب، وحشت کرده، به بهروز م. به درد امد ریوصف ناپذ

 :نگاه از بهروز بر دارد گفت نکهیو بدون ا شتگذا شهیش يدل کردن، دست رو

... کرد یچقدر قشنگ به من نگاه م... بهش گفتم پسرم هست یر اول وقتبا شم،یدو و سه بار اومده بود پ ـ

کلمه با من حرف  کی... انگار زبانش بند اومده بود یتونست حرف بزنه ول یم... چقدر خوشحال شد، باورش نشد

 دهیمن همه رو فهم... فهماند یبود م دهیکه بعد از گم شدنش کش ییها یفقط با نگاهش به من، سخت. نزده بود

دونم  یاالن من م.... دمید یاو رو م طیشرا نیبدتر شهیچون هر روز مثل مادرش دلواپس او بودم و هم... بودم

مورد از  هیپسرم جز  یول. میدیکش یگرم و نرم، سخت يمن و مادرش در جا... کرد  یسخت و بد زندگ یلیاو خ

مامور زندان بعداً به من ... من در همان لحظات اول عاشق نگاهاش شدم ... دیکش ادیز یسخت گهید ينظرها

ربع ساعت،  کیدارم،  یپسر و کر و الل هیدونست، من انتظار  یچون م... گفت او باور نداره که پسرتون باشه

پسرم ... ينزد بود چرا با پدرت حرف دهیبعداً در جواب مامور که پرس. طاقت آورد و به احترام من کر و الل ماند

 یمن پسرش نم... کرده دایکنه که پسرش رو پ یفکر م... همه خوشحال شده نیبابائه ا نیجواب داده بود، ا

موقع ... بود يچقدر ادم با مالحظه و با توجه ا... شب و روز خوش باشم هیخواست من  یپسرم م... تونم باشم

صمد گفت اقا ... ومدیمن ن شینکرد و چرا بعدا پ برخوردچرا روز دوم با من خوش  دمیاومدن من از اقا صمد پرس

... زن جوان گرفتم هیچون من رفتم !... از من هم ناراحت بود؟... راستش اقا بهروز از شما هم ناراحت بود یرستم

سوال بردم و هم مادرش کم درد نداشت که با  ریو ز تمیشخص نکارمیبا ا یگفت مخالف زن گرفتن من نبود ول

اصال و ابدا ... رمینرفتم زن جوان بگ چکسیهر چند من در مخالفت با ه... دلش صد برابر بدرد اومد ارمرفت نیا

بدرد  ادیمن دل مش صنم ز... حق داشت. کنم یم فیاو را دارم تعر يجوانمرد یول... امد شیپ... طور نبود نیا

سکته  ایبود خودم و بکشم و  کینزد منکرد که  يکار. از من انتقام گرفت نیروز بعد امد بخاطر هم... اوردم

که تنم بود، چون پاره پاره  یراهنیباباش سوخته بود و رفت پ يباز دلش برا... به من وارد کرد ادیدرد ز. بکنم

 ... دیدلش رحم امد و سوخت و رفت برام چند دس لباس خر... کردم و از دست مامورها کتک خوردم

و دست  دیرا بوس دهیخودش جلو اورد سر سپ شیپ تیجمع انیرا از م دهیلحظه به عقب نگاه کرد و سپ کی پدر

 :گذاشت و در ادامه گفت دهیدوش سپ يرو

شناخت داخل خونه  یکه اصال اونها رو نم یمردم يبرا... چقدر با انصاف و حق طلبه پسرم... مهربان بود چقدر

 ...از اونها هم کتک خورد... دیدون یهمه تون از من بهتر م... گذاشت  هیشون شد از جون خودش ما
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 کیپدر بعد از . کردند یم هیو افسانه بلند گر دهیو سپ ترایافراد اشک در چشمانشان پر شده بود و مادر م همه

 :منتظر گفت ریافتاد و با لحن خشن غ نیمسبب ادیسکوت به  قهیدق

... یبچه پرورشگاه هی... با برادر نه... یو بکن نکاریتو چطور دلت اومد با برادرت ا. دمیو د لمیشرف من ف یب ـ

 رحم ات پس کو، کجا رفت؟... يبرادر گمشده دار هی یدون یم. يخودت دکتر یناسالمت

رفته از  يبا اشک و غم و ابرو نیپاورچ نیگذاشت و پاورچ نییسر پا اوشیس. اشاره رفتن را کرد اوشیبه س ییدا

 .رفت یم رونیراهرو ب

دست به طرف او دراز کرد و  د،یاو را در حال رفتن د. فحش بدهد اوشیبه س میمستق به عقب نگاه کرد تا پدر

 :گفت

 !بهتره نمیو نب ختیبرو ر!... وسیپاف کهیمرد... تف به صورتت... ینگاهش بکن ییایب نجایتا ا...  يرو دار یلیخ ـ

 :ییدا

جان هر  امکیاقا پسرتون، س میباش دواریام ستین زهایچ نیاالن وقت ا... يو اون دار نیبه ا کاریاقاجان تو چ ـ

همه تا حد . هر کس که بد کرد خودش شرمنده هست... میهمه مون در فکر فردا باش... چه زودتر خوب بشن 

 ...بشه بره خودش زبانم الل یساساتنکن که اون هم اح يکار... حالش خرابه  اوشیس... مرگ متاسف هستند

 :یرستم

 .شمیوگرنه قاتلش م... نهینو نبجا، چشهام او هیفقط بره  ـ

 :مادر

تو ... میکن یدر روز صد دفعه خرابش م میخودمون دار... يدار اوشیاالن با س کاریتو چ!... پسرته... ایکوتاه ب ـ

... یبکن يدم با بچه هام بد رفتار یاجازه بهت نم. فقط منم... که حق داره  یاون... یبهش بگ يزیچ سیالزم ن

االن اون تو، تک و ... هم از شانس بد پسرم هست نیا میکن کاریچ... کرد یغلط هی یکی... اونها باهم برادرن

من ... به من بگو یتون یهر چه م. رمیتونم دستهاش و تو دستام بگ یمن نم... مادر افتاده یکس ب یتنها ب

هر ... دادم  يبار دوم فرار يو بهروزجانم و براجانم  امکیمن خودم باز با دست خودم س... کار نکردم چیبراش ه

 !حقمه... به من بگو يچه دوس دار

 :مچ دست مش صنم گذاشت و گفت يدست رو کیبا  یزد و رستم یم نهیس يمادر با مشت رو

تو رو ... یبگم خودت هست يزیچ هیکه اجازه ندارم  یمن به تنها کس. من در گذشته غلط کردم شعور نداشتم ـ

 ...متاسفم یلیخوام و خ یمعذرت م هامیهمه نامهربان يبرا... فهمم یمن م
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 :دیپرستار امد و پدر از او پرس. سر پرستار همه در سکوت فقط به بهروز تماشا کردند دنیتا رس يا لحظه

 شن؟یعمل نم گهیپسرم د ـ

 :سرپرستار

 ...دارن گهیکه من اطالع دارم دو تا عمل د ییتا اونجا ـ

 :پدر

 ده؟یند بیمغزش آس ...سرش ـ

 :سرپرستار

 میهست نیزود مداخله کردن و همه ما خوشب یلیدونم همون بار اول دکترها خ یفقط م. گفت شهیاونو االن نم ـ

مغزش به  یوقت... شده يتون جاساز ضیتکه جمجمه که االن تو شکم مر هیفقط ... باشه دهیند یبیکه جدا آس

 ...هستم نیخوشب یلیمن خ. نچسبون یتکه را به جمجمه م نیاشه و  یعمل کوچک م هیحالت اول برگشت 

 :ده بار از سر پرستار تشکر کرد و سر پرستار در جواب گفت پدر

 ...که اومدن و واستادن عمل رو در همون ساعت اول اصرار کردند دیتشکر بکن ییاز اونها قتیدر حق ـ

 :دو دست در آسمان گرفت و گفت مادر

 !جانم ببخش وشیجان و دار امکیو برابر به پسرهام، س ریمونده عمر منو بگ یباق ا،یخدا ـ

 :دیپرس ترایپدر از م. رفتند رونیپرستار در را باز کرد و همه از محوطه مخصوص ب سر

 ... ازش تشکر بکنم ششیمن برم پ... نیبه من بد نیدار وشیاقا دار نیادرس ا ـ

 :يپر

ترسه  یچون م... خبر پسرعمه رو بهش اطالع بدم... منتظر منه رستانمایب رونیشوهر عمه، خودش االن ب ـ

 ... بشه مارستانیتونه داخل ب یخودش نم... بکنن رشیدستگ

 :پدر

 .اقا رو با من آشنا کن نیا ایباباجون تو با من ب ترایم ـ

 :نگاه کرد و گفت يبه پر ترایم

 !ایتو هم با من ب يپر ـ

 . سالن انتظار نشستند يتو هیبق تیرفتند و جمع رونینفره از ساختمان ب سه
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انها صمد و احمد هم  انیهفت و هشت نفره از جوانان که م تیجمع. از ساختمان گذاشت رونیپا به ب یوقت پدر

 دیبه انها رس یشد وقت يپدر کفر... بر لبان خود لبخند دارد اوشیمشاهده کرد که س یاتفاق. دیحضور داشتند را د

 :سر تکان داد و گفت اوشیبه طرف س

 ؟يبخند یتون یچطور م. خورده خجالت بکش هیشرف  یب ـ

 :سرخ شد و گفت اوشیس

 !دس از سرم ور دار... چه تونه؟ ـ

 :پدر

 يکه دار سین تیهنوز حال چیمعلومه ه... ؟يخند یبه چه م رونیب نجایده تو ا یبرادرت اون تو داره جون م ـ

 !... ؟يد یبرادرت و از دست م

 :دست در هوا باال برد و گفت اوشیس ياز دوستها یکی

حرفم مسخره و خنده دار ... من حواسم جمع نبود... من مقصر بودم دیببخش یرستم ياقا... خوام یمعذرت م ـ

 ...بود

 :شد و گفت یعصبان پدر

 !... ن؟یکن ینم تیچرا رعا ن،یاومد يهمدرد ياگه برا!... کم مالحظه کن هیمردك، پس  ـ

 :جلو امد و گفت اوشیقدم عقب رفت و عوضش س کیسرخ شد و  اوشیس دوست

 ...به من بگو يهر چه تو دل دار... یبه دوستهام بد بگ خودیدم ب یمن بهت اجازه نم ـ

 :و گفت ستادیپدر ا یقدم کیدر  اوشیس

 .شرفم یمن ب... بزن وانستا... من از دستت خسته شدم  ـ

 ياو را گرفتند و دوستها يامدند و دستها یاحمد و صمد به طرف رستم. زد اوشیبر صورت س یلیس کی پدر

عملش  حیتوج يبرا. متوجه اشتباه خود شده بود یرستم. را به عقب هل دادند اوشیهم جلو امدند و س اوشیس

 :دست به باال برد و گفت

 .دیلحظه گوش بده هی... یبرادرت هست يبرا یبذار به دوستهات بگم چه داداش خوب ـ

 انیمادر را در جر لیمجبور شد با موبا ترایم. مانده بود دهیفا یهر چقدر تالش و مداخله کردند ب يو پر ترایم

 :پدر رو به جمع گفت. دعوا بگذارد
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 چیاون هم صد در صد، بدون ه! خودمونه امکیمن از زندان اعالم کردم که بهروزخان پسرم س! من پدرم ـ

من !... یگرفت چیکه حرفم و ه يبود ایح یشرم و ب یتو چقدر ب!... اقا پسرم هست نیگفتم ا!... يشک و شبهه ا

 یبگ يخوا یکارتون م.... دیختیر هچه نقش رونیباهم ب... بدتر از خودت رو تا خونه تون فرستادم ياون عمو

... به من بگه  یکیاقا ... دیبکن ستیپسرم و سر به ن... دیبکن مونشیعمدا پش يجور هی دیخواست... نبود؟ يعمد

 یپا نم نیحساب باش گهیطرف د هیشما اگه  ایآ... خوام دار و ندارم و به او بدم یگم پسرم اومده م یمن بابا م

... بدبخت که بود هی... پسرم نباشه... گم پسر یم چارهیبدبخت و ب نیچرا من به ا دیبپرسو  دییا یو جلو نم نیش

 گریکه د يپس تو چه باهاش کرد. تا حاال خودش و نکشته بود... یبکن رفتار رو با هاش نیسزاوار بود که تو ا

 ... اره؟ینتونست طاقت ب

کند و ان را سفت در  يسنگ اجر کیقسمت از سنگ فرش که سنگها شل شده بودند،  کی ن،یاز زم اوشیس

 :گفت دهیپدر رنج. دستش فشرد

 ...منو هم بزن ایب ـ

 :سرش زد و گفت يمحکم رو يبا سنگ آجر اوشیس

 ...ده یدونم برادرم داره به خاطر رفتار من جون م یمن م ـ

 :در ادامه گفت هیبا گر اوشیس

 هی ونیکام هی ریرم خودم ز یحتما من هم م! دارم؟ یمن االن چه حال دیفهم یاگه بدونم با مردنم همه م ـ

 ...دیفقط باورم کن نکهیصرف ا... اندازم یاتوبوس م

 :پدر

وجه بعد از روز اولت دوباره و  چیبه ه یتو اگه قلب داشت! تو جنست سخته... يدل و جرات و ندار تو اون ـ

تونه به خودش اونقدر ضرر بزنه  یادم نم نیا... که به برادرش رحم نکنه یکس ؟يدادیدوباره به کارهات ادامه نم

 !نبره ینفع چیکه پشت سرش ه

وحشت کرد و هوار  اوشیسنگ در دست س دنیامدند و مادر با د رونیاز در ساختمان ب مهیسراس تیو جمع مادر

 نیاز ا اوشیبودند به انها نگاه کردند و س ستادهیا رونیکه ب یجمع. را چند بار بلند صدا زد اوشیو اسم س دیکش

لحظه  نیداشت در ا دیقدم بر دارد ام یبعق یعقب ابانیثابت کردن حرفهاش به سمت خ يفرصت مجبور بود برا

رو قرار  شیدو عمل پ نیب اوشیس. حرکات مادر همه را به خود جلب کرده بود یول ردیرا بگ شیجلو یکی

با . ندیرا بر گز رونیگرفت که راه به ب میکه در دل داشت، تصم یبا غم. شده بود ریاو د يبرا زیهمه چ. گرفت
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نکند تا بار  دایکرد تا پدر فرصت به حقش را پ یحفظ م هیخود را با بق اصلهرفت و ف یم یاشک بر چشمان عقب

 . را به او بکند يسرزنش بعد گرید

 :گفت ادیبا فر مادر

 .گم بر گردد یجان بهت م اوشیس ـ

دانستند  یهمه م. با انها فاصله گرفته است اوشیبه اشاره مادر نگاه کردند و تازه متوجه شدند س رونیب تیجمع

. عمل بشود نینتواند جز او خودش مانع ا چکسیاست که ه يرا داشته باشد کار یقصد خودکش اوشیاگر س

به او برسد احمد پشت سر  توانست ینم یول دیدو یم اوشیجلوتر از همه با دست دراز کردن پشت سر س ترایم

زنگ زد و  وشیبه دار يپر. در حرکت بودند رونیبا حالت قدم زنان شتابان به سمت ب تیجمع هیو بق دیدو ترایم

 :گفت

 ؟ییکجا وشیدار ـ

 :وشیدار

 خونه ام؟ ـ

 :گفت ادیبا فر يپر

 .یمنتظرم بش مارستانیب رونیقرار بود ب ـ

 :وشیدار

 ...يقلبم و شکوند... يومدین رونیدقه ب هی... ساعت منتظرت شدم هی ـ

 :يپر

 !بهت زنگ زده بودم يمن عمد ـ

 :وشیدار

 .تا بعد... دونم نترس تو راهم یم ـ

بر اوردند و  ادیو نگهبان رد شد و همه از عقب فر نیماش يا لهیاز کنار مانع م اوشیقطع شد و س لیموبا ياصد

 ...داشت یتا جهنم را بر م يقدم بعد نهایو با نگاه به ماش دیبر لب اسفالت رس شیپا اوشیس

در انتظار حرکت لحظه  دهیترسناك، هراس یالیخ يرهایو جاده، با تصو اوشیافراد با نگاه به س. توقف کرد زمان

 یم نیبر زم اوشیباور بودند که چگونه س نیبه ا یهمگ د،یو ناام شانیپر. ستادندیشوم زمان هاج و واج ا يبعد

 . نوردند یاو را تکه تکه در م نهایافتاد و ماش
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 :تبغض گف يبا صدا يو خشنود جانیسکوت مطلق را شکاند و با ه تیجمع انیاز م افسانه

 !ترمز کردند نهایماش ـ

. افتندیرا باز  دهیبا گرفتن اطالعات از زبان افسانه جان دوباره بر تن رم يگریخبر از د یو پدر، هر کدام ب مادر

 ستیبا یدوباره، آن دو مفلوك، م یزندگ يبرا. افتادند نیزم يآن بر رو ینفسِ حبس شده را آزاد کردند و در پ

 . کردند یدر خود جمع م نیاز نوع قدرت را، از زم

 اطیح ياز تو تیجمع. دیبا حالت فرار دو میبه سمت چپ خود نگاه کرد و بعد به طرف جلو مستق اوشیس

 . متفاوت داد زدند ياسم او را بلند با اهنگها مارستانیب

و با او بر خورد کرد و هرد يشخص دونده ا نیماش يهو از سمت چپ به جا کیبود  دهیپنج متر دو اوشیس

 :دیبا شوق داد کش يپر. افتادند نیزم يرو

  !...وشیعمه جون، دار ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

را از  اوشیامد و دو نفره س وشیبه کمک دار ابانیاز ان طرف خ يگریشخص د. قلبش گذاشت يدست رو عمه

 . از انها تشکر کرد نها،یبا دست تکان دادن به طرف راننده ماش وشیدار. بردند رونیرو ب ادهیبه سمت پ ابانیخ

با عجله به ان  ییتنها وشیدار. گرفتند لیو آشنا تحو هیرا از دست دو غرب اوشیجلو امدند و س ترایو م احمد

 . رفت و به مرد بلند قد ـ باقر زنگ زد ابانیسمت خ

 مین. دیرا در انجا ند وشیدار. ستادیرو ا ادهیپ يـ تو ابانیرد شد و سر خ ترایو احمد و م اوشیاز کنار س يپر

 لشیبه موبا. شد ینم دهید تیجمع انیدر م وشینگاه کرد، دار يخود تیو بر گشت و به طرف جمع زد يدور

 :الو گفت دنیزنگ زد و بعد از شن وشینگاه کرد و به دار

 ؟يکجا فرار کرد یترس یچقدر م ـ

 :یکام

 .ستمین وشیخانم من دار يپر ـ

 :يپر

 تونم با خودش حرف بزنم؟ یم ـ
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 :یکام

دوست ... من کامرانم!.... نینیبب نیتونیمن و م نیاگه به طرف بلوار برگرد... اد یاالن م نیهمونجا منتظر باش ـ

 .سالم!... وشیدار

که او  دیدست پرس چاندنیدست باال برد و بعد با پ ینگاه کرد و در جوابِ دست تکان دادن کام یبه کام يپر

 کجا رفت؟

در  وشیکه دار یامد و سالم کرد و با سر، سمت يوسط بلوار به سمت پر را خاموش کرد و از لشیموبا یکام

 :انجا بود اشاره کرد و گفت

 ... تلفن داشت هیآد  یاالن م ـ

 :را نشان داد و گفت یدست کام لیموبا يپر

 ؟!دست شماست وشیدار یگوش ـ

 :یکام

. خودش از من گرفته بود تیامن يبرا... بود وشیدار شیتا االن پ... ازم گرفته بود یصبح... مال خودمه نینه، ا ـ

 شه؟ینم تیشکا یشبید يبخاطر کارها مارستانیاز طرف ب يادیانگار االن تا حدود ز

 :يپر

 ...بود لتونیتو موبا لمیف هی... فکر کنم حل شد ـ

 :یکام

 ن؟یالزم دار. هنوز هست ـ

 :يپر

 ن؟یاونو به من نشون بد یتون یم ـ

 وشیدار لمیکامل ف يبا تماشا يگذاشت و پر يپر يرا برا لمیف یگاه انداخت و با دو دلبه ان طرف بلوار ن یکام

 :دیپرس یاز کام لمیو به محض تمام شدن ف دیرا در کنار بهروز د

 .دیپس شمائ ینفر دوم... زنه یحرف م گهیاز چند نفر د وشیدار د؟یشما هم اونشب اونجا بود ـ

 :یکام

 .میگریو دوست خوب همد هیهمسا وشیمن و دار ـ

 :يپر
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 !که او رو نشناسه بکنه؟ یکی يادم برا!... یهمه کار و تالش و دوندگ نیا.. شهیباورم نم چیه ـ

 :یکام

دوست و دشمن، !... با همه ما فرق داره وشیجدا دار یول. ستمیهم ن يبعد ادیآدم ز. ستمیطور ن نیمن اصال ا ـ

 ...همه اونو دوس دارن

 :با تپش قلب يپر

 ...ه؟یقدر ادم خوب نیچرا ا وشیدار ـ

 :یکام

 يزیتنها چ. سال شصت و هفت دوساله بود باباش کشته شد. بدون بابا بزرگ شد. دیباباش و اصال ند وشیدار ـ

 یکه دارم به تو م يزیگه تنها چ یم وشیتو اون کاغذ باباش به دار... تکه کاغذه هیکه از پدرش براش مونده 

باباش تو .... یبکن یانسان زندگ هی انندخودم هست هرگز فراموش نکن که به م تیبذارم انسان راثیه متونم ب

 يزیبه ان چ لیدوس داره تبد یهم از بچگ وشیدار... گه یم وشیهم به دار گهید یاون کاغذ چند تا پند زندگ

 . دید یبشه که باباش دوست داشت و درست م

 :در ادامه گفت یان طرف بلوار نگاه کرد و کام اشک جمع شد و به يچشمان پر در

... باباش و از دست داده شیگه ده سال پ یهمه م شیچون خودش پ دینگ وشیو به دار نیکنم ا یخواهش م ـ

چون شما ... ترحم باشه ياز رو... با او برخورد دارن یوقت گرانیخواهد د ینم... فوت کرده امرزیاون خدا ب یعنی

 .کردم فیو براتون تعر قتیمن حق دیفهم یو م شیحتما خودتون داستان کامل زندگ يبه زود

 :يپر

 برادر و خواهر نداره؟ ـ

 :یکام

 یاونها انگار مردم شهر ما رو نم... گرنید يشوهر کردند اصال تو شهرها... دو تا خواهر داره از او بزرگترن ـ

 یزن م گهیکنند و از شهر د یشوهر م گهیشهر د... ونالندیانترناس یعنی... اند یمولت یاونها کولت... پسندند

 ...رنیگ

 :يپر

 زن داره؟ گهیاز شهر د وشیدار ـ

 :دست و پا گم کرده گفت یکام
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ازدواج کرده  شیچند سال پ... که مادرش داره يکرد با عجله ا یم دایمثل خودش پ یکیشهر  نینه، اگه تو ا ـ

 .بود

 :يپر

 دند؟یراننده ها از کجا فهم... ترمز کردند  نهایشد؟ ماش یچ نجایا ـ

 :یکام

و که نگران  گرانید يصدا وشیدار... نیشما هم که بهش گفت. میما اونطرف جاده نشسته بود دیشما زنگ زد ـ

من اونطرف جاده را راه بندون کردم . کرد جمع شما رو شناخت مارستانیب اطینگاه به ح وشیدار. دیبودند رو شن

 شتریشانسش ب د؟یپر یم نییپا اختمانس يرفت از باال یاقا اگه م نیا. طرف و بست نیراه اهم  وشیو دار

 !...بود

 :و در ادامه گفت دیخند یکام

 .گذشت ریخوام بگم به خ یم... کردم یشوخ دیببخش ـ

 :يپر

 !... دیشما دونفر مرتب حاضر... ممنون یلیخ ـ

 :از دور گفت ترایم. اجازه گرفت و به سمت آن دو رفت یاز کام يامدند و پر یم يو احمد به سمت پر ترایم

 ؟يدیبابام و ند ـ

 :يپر

 ...اون تو باشه دیبا ـ

 :احمد

 .ستین... میهمه جا رو گشت ـ

 :يپر

 شده باشه؟ میقا ییجا هی دیپس با... ومدین رونیب ـ

 :ترایم

 قائم بشه؟ یچ يبابام برا ـ

 :يپر
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نبود که بخواد  یکس اوشیس... کم شورش و در آورده بود هی یول... میاش بفهم یناراحت میهر چقدر هم بخواه ـ

بابات بود که ... بکنه  قیتشو يکار نیتونست او رو به چن یکه م یتنها کس ایدن نیتو ا... کار بزنه نیدس به ا

 هست؟ اوشیذره بهتر از س هیخودش  ایو فکر بکنه، آ ندیحاال بش... خوب هم موفق شد یلیخ

 :داد و گفت یتکان میسرش را ن مداح

 .صد در صد موافقم يمن با پر ـ

 :ترایم

 اوشی؟ س!و خودش مجازات بکنه اوشیخواست س یکنم، بابام م یمن فکر م... دیشناس یبابام و شما نم ـ

... هست یتیاالن در چه وضع اوشیدونه س یبابام، م... حقش بود که در برابر دوستاش خرد و شکسته بشه

را کرد، که اگه او  نکاریا هیبق شیپ مبابا... شهیداره بر او وارد م يادیز یدرد و ناراحت... مونهیپش يبد جور اوشیس

 نینزده بود تا ا نیفقط فکر کنم تخم... افته دوستهاش در کنارش باشن که بتونن او رو دوباره جمع بکنن یم

که بابام چقدر بهروز رو  نیمگه شما شک دار... ه بودکنترل از دستش در رفت... باشه دهیاز هم پاش اوشیاندازه س

و به  اوشیس... تونه به ما احساسش و نشون بده یم میبچه ا هیهنوز  ششیخوب ما در پ... منو دوست داره ای

 ... و نشون بده  نیا اوشیتونه به س یفقط نم... همون اندازه ما دوست داره

 :و گفت دیدست کش ترایلبخند زد و با دست به پشت م احمد

 !جانم

 .هم قدم شد ترایجمع، با احمد و م يبه سمت بلوار نگاه کرد و مجبورن به سو یبا دلتنگ يپر

 :احمد

 ...داره ییبه تنها اجیلحظه احت نیبابات، بزرگ همه ماست، حتما االن در ا ترایم ـ

 :ترایم

 شمونهیاگه االن تنهاست؟ چون ناراحته، پ. دادن یروز بهش مرخص هی. تو زندون تنها بود ادیبابام به اندازه ز ـ

از !... بدون من بخواد وقتش و بگذرونه شهیمگه م!... هیچون االن درد داره و زخم... دعوا کرده اوشیکه با س

... او منتظره منه... نفر در فکرش هست هیفقط  دونه یاو االن م!... گوشه قائم شده هیشرم و خجالت رفته  يرو

 . ذارم یبدونه تنهاش نم دیبا... بکنم دایام و پباب دیمن با

 :يپر
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تازه ... شد، تازه آقا باورش شد کینزد ابانیبه خ یوقت اوشیس... دیشما ند... مونهیمثل سگ پش... دمیمن د ـ

که کرده  يتونه االن بخاطر کار یمعلومه نم. کرد یم هیقلبش گرفت و گر... دست به اب داد یچه گل دیفهم

 ...کنن یم عواباهش د... زنن یهمه به صورتش تف م... کنه یفکر م... افتخار بکنه

 :ترایم

 آد؟ یقدر بدت م نیتو چرا از بابام ا... ادبت و حفظ کن يپر ـ

 :يپر

 نیچرا ا... هم پسرشه اوشیس... ذره رحم نکرد هیاالن هم به پسرش .... بود عمو رو بکشه کیبار زد نزد هی ـ

 چیمحبت بابات و ه اوشیس یول!... يکور ،ینیب یتو محبت و از او م... ذاره یبچه هاش فرق م ونیم همه

 ...ذاره یبچه هاش فرق م ونیکه م ییچه بابا نیا... دیند

 :ترایم

بد ... یطرفه قضاوت بکن هی ياجازه ندار... یچراش و بدون یتون ینم یکیتو ... کرده باشه يبابام هر چقدر بد ـ

ذره  هیاگه مامانم هم ... کرده بود ریمامان و بابام گ نیب اوشیس... نداشت اوشیبه س یربط... اوشیبا س يرفتار

نه بابام مقصر بود و نه ... کردن یهمه دعوا نم نیا اهمکرد و ب یمرتب، بابام و سرزنش نم... بود یدر فکر ما م

داره  یدونه به چه گل یاد ادم نم یم شیبار اول پ یوقت زیمه چه... رقم خورد  يجور نیما ا یزندگ... مامانم 

من هم ... بزنه  نکاریدست به ا اوشیکه س شهیتندش باعث م يحرفها نیدونست با ا یاگه بابام م... ده یاب م

و  اوشیقصد دعوا با س... رونیرفت ب یم وشیدار دنید تیبابام به ن... عمل و نداشتم نیاوش انتظار ایاز س

 .نداشت

 :احمد

وقتها ادم از  یبعض... بکنه فقط انشا حرف زدنش درست نبود دییخواد حرف تو رو تا یهم در اصل م يپر ترایم ـ

بهت حق  ترایم... ستیتند و زشت منظورش ن يکنه که همون معنا ینا مناسب تو حرفهاش استفاده م یکلمات

 ... میارتنهاش نذ میبکن دایزود بابات و پ دیدم االن با یم

 

****** 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٥١١ 

با سر تکان دادن  جهینت یب وشیدار. زد یحرف م یتلفن دیبا راننده ـ ام وشیدار. بر گشت وشیدار شیپ یکام

 :گذاشت و گفت بشیو تو ج لشیموبا

 .اونها شیپ... رم تو یمن م. تو برو خونه یکام ـ

 :یکام

 ...دیبهم گفت یهمه وقت چ نیا ـ

 :وشیدار

گه اونها را قبل از  یم... زنگ زدم دیبه ام. دنده است هی... دهیده سر نم یاقا سر م... اول به باقر زنگ زدم  ـ

 گهید زیچ هیباقر ... و بدونه  لیدل دیگه باقر با یم دیام.... اومد شیگه تصادف بالفاصله پ یم. دیتصادف، باهم د

گفت  یاگه م... تصادف و مشاهده کرد یرد شد، اتفاق يگذراز انجا  نیبه قول خودش با ماش... کنه یم فیتعر

گه با زن و بچه اش خونه  یم... يزیچ هیرفت  یم نشیمثل ما تو پارك بود در ان لحظه به سمت ماش

 بود؟ ستادهیبهروز چرا ا شیپ نیبدون ماش اده،یپس پ. گشتند یباجناقش بودند و به خانه خودشان بر م

 :یکام

 دایبهروز پ یخودکش يرو برا يگریمقصر د هی يدوست دار... ست؟یتو انگار وجدانت راحت ن وش،یدار ـ

... هم دو تا کلمه باهم حرف زدند؟ دیشا!... وسط جاده بهروز افتاده بود؟ کمکش کرد بلندش کرد؟ دیشا!... ؟یبکن

بهروز هم لقمه حاضر و تو .. .و دو تا فحش بهش داد ومدیمثل ما ازش خوشش ن دیچهره او رو د یباقر وقت دیشا

 !نهیا قتیحق! پرش کرد و حال همه را گرفت هی. دیدهنش د

 :وشیدار

 قتیخوام حق یفقط م. ستمین گهیمسبب د هیبدان من دنبال  یول! ... کردند، درست يهمه ادم باهش بد نیا ـ

 .کمک بکنم دهیخانواده از هم پاش نیتونم به ا یو کامل بفهمم تا بدونم چطور م

 :یکام

حداکثر باقر دو  دیگم باز بر طبق گفته ام یمن م!... یهست يآخر هیتو دنبال  یول!... میبود يقبول کن ما اخر ـ

کنه بهروز  یبدبخت فکر م نیبه او گفت؟ ا يزیچ هیهم جدا  دیشا... تا کلمه حرف سرزنش به او زده باشه؟

... دادیهمه کار براش انجام نم نیامد ا ینمبود  یم یوجدان یباگه ادم ... زد یبخاطر حرف او دست به خودکش

 !...که خانواده اش با بهروز چه کردند يکرد یم فیباقر تعر يشک، برا نیکاش عوض ا يا

 :وشیدار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٥١٢ 

 میدونست یاز کجا م... میزد یکتکش م ستیبا یاره نم... اومد شیسوء تفاهم برامون پ... من وجدانم راحته ـ

کاش دستت شکسته بود و کتکش  يا... اسلحه داره یتو خودت صد دفعه گفت... ستیعده ن هیاسلحه نداره و با 

 !يزد ینم

 :یکام

 ییجا هیگفتم حتما به ...  دمیپول و د دم،یهمه کاغذ و د نیمن ا... باور بودم نیبه ا... من فقط حدس زدم ـ

 یاومد که دزد و معتاد و قاچاقچ یبهش م. رسناك بودت يدیاش هم خودت د افهیق... حمله مسلحانه کردن

 !باشه

 :وشیدار

تا صبح ... میکرد ینم دارشیکنم اگه ب یمن فکر م...  ومدیشهر ن نیبه ا یخودکش يمن مطمئنم بهروز برا ـ

 ...وفتن؟یکم در فکرش ب هی گرانیباشه تا د بیخواست دو روز غا دیشا... دیخواب یم

 :یکام

همه و همه  گرانیتا تو و من و د... که دوباره سالم بشه میاریفقط شانس ب... رو فراموش کن  نهایتو همه ا ـ

 !میبتمرگ م،یریوجدانمون راحت بگ شیپ

 :وشیدار

 . زنم یرم با خانواده اش حرف م یمن م... تو برو خونه ـ

 :یکام

 ...یچه حرف ـ

 :وشیدار

 !و بدونن نیحقش شونه ا... تو پارك افتاد یگم چه اتفاق یم ـ

 :ضربه زد و گفت واشیگذاشت و  وشیدار یشانیپ يدست رو یکام

دختر عاشقت  نیا...  يپر... همه ادم تو رو دوست دارن  نیا وونهید... یگ ینم يزیکلمه چ کی... يخول شد ـ

و  ریاالن گ يپر... ان باز تو رو ببوسن یم... يکرد فیتعر یوقت یکن یفکر م... تو خودت بدتر از او... شده

کلمه  هیو  یاالن هم اگه دهنت و باز بکن... کرد ینم دایوگرنه به تو عالقه پ... شده  هاتیقهرمان باز نیعاشق ا

خانواده رو  هیحاال فکر بق!... پرت بکنه رونیکه مثل تف دهنش، تو رو ب يد یبهانه بزرگ بهش م هی... یبگ

 !خودت بکن
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 :وشیدار

 ...يبه نفع ما تموم بشه حق دار که بخواد ییحرفهات تا جا ـ

 :یکام

عمر فلج  کیزنده ماند و  میریگ... بهروز مرد میریگ... شنیدشمن ما م نهایا... يکرد فیتعر یگم وقت یمن م ـ

 یم يمقصر آخر هینشده دنبال  چیتو خودت هنوز ه... خودشون و مقصر بدونن یکن یاونها فکر م... ماند

جلوت واستاد و محترمانه  ادیب یکی دیبار اول شا... یفرست یچوبه دار م يهم باال يبدبخت باقر و دار... يگرد

 یم دایروز سوم به ما نفرت پ... زنن یدر مورد ما بد حرف م یروز دوم تو خونه شون، کل... بهت زد یلیس هی

که بگن  يهد دارشا هی... میش یم یو زندان میش یم ریبعد دستگ... کنن  یم تیروز چهارم از ما شکا... کنن

 ریامر خ هیکه قرار بود  یثابت بکن یتون یم یبه ک... میستیدزد ن فیمن ک یکه بگ... داره قتیاصل داستانت حق

 ...میانجام بد میشناخت یکه نم ییبابا هی يبرا

 :وشیدار

کنم  یم فیجور تعر هیمن ... کار خودمون بود نکار،یتونم بگم که ا یوجه نم چیدونم االن به ه یمن خوب م ـ

و  قتیحق دیاونها با!... خودشون نکشن... خود، خودشون و نزنن... احساس گناه سبک بشن ینیکه اونها از سنگ

ضرر اونها رو  يجلو!... بشه يا رهیزنج زیچکه همه  وفتهیاتفاق بد ب یکی يوگرنه احتمالش هست برا!... بدونن

 .تونم یاونها رو نم شتریغم ب یول! ... رمیپذ یم... به ضرر من تموم بشه زیاگه همه چ... میریبگ دیبا

 :یکام

 نیا يتو به جا... شنیاونها از بعد آروم م... نکن گهیکار د چیتو ه... دارن اجیقهرمان احت هیاونها االن به  ـ

 .گشت یدختر اومد سراغت دنبالت م... باش يفکرها در فکر پر

 :گفت یآورد و کام رونیب بشیو از ج لشیموبا وشیدار

 ؟!شهیم یوضع بهروز چ مینیصبر کن بب... یگ یبه اونها نم يزیکلمه چ هیاالن ! يدیفهم ـ

 :وشیدار

ساله  نیکلمه چند نیبا ا... خانواده  نیا... زدند یحداقل حرف از خودکش نهایچند بار تا حاال ا یدون یم چیتو ه ـ

 نیماش ریخواست خودش و ز یم يپر... بهروز مرد میریفرض گ... همه شون تو لبه پرتگان نهایا... که آشناست

ها  یلیخ... یبرادرش و نگاه بکن...  ینگاه بکن ومادرش ... دونست یم یچون او خودش و مقصر اصل... بندازه

 یصال مقصر اصلباقر ا دیشا... میدون یهمانطور که من و تو خودمون م... دونن  یم یخودشون مقصر اصل
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مقصر  دیبا دیمن و تو باقر و ام... همه کار انجام بده نیآد ا ینم نهیبب يکه گذر ییبابا هیگم  یمن م... باشه

و نفع  یراحت يبرا... زنن یپسر صدا م... زنن  یعده که منو داداش صدا م هیتونم نگاه بکنم  یمن نم... میباش

 ينگم برا... شهیو درد سر برامون درست م يگرفتار یاگه بگم کل... درسته.. خبر بمونن یخودم بذارم اونها ب

 ...نهیخودش بش يجا واشی واشیاالن گفته بشه تا حق  نیهم قتیکه حق نهیکار ا نیبهتر... شهیاونها دروس م

 :یکام

 ...ییآ یکوتاه نم... یدار نفرست يتا تو سر منو باال دمیمن از همون اول فهم ـ

 :وشیدار

 شیتو که پ... ره یما م يفقط ابرو... دو ماه هم کارت جرم نداره... ریخودت عزا نگ يبرا خودیتو هم مرتب ب ـ

 یکلمه حرف نم هیتازه من از تو ... دم یو از دست م زمیمن همه چ... که بخواهد ابروت بره یستیاونها آشنا ن

 ... زنم

 :یکام

 ...فهمه یاو م... یتو دهان و بازکن... حرف زدم يمن با پر ـ

 :وشیدار

 ...رهیگ ینم رادیا چکسیاز تو ه... يتو جبران کرد... تو ناراحت نباش ـ

 :یکام

 !حرف نزن یالک ـ

 :یکام

 ...يستادیا ياومد. برات ارزش نداشتن باز دمت گرم گرانیتو که د ـ

 :یکام

 هیهمسا يما جلو يکه ابرو یبکن يکار هی يخوا یتو م یول. و اومدمت يبرا. ستمیراه ن مهین قیمن مثل تو رف ـ

 ...نوا کشته بشه یادم ب هیباعث شد  یهمه بگن کام... هامون بره

 :وشیدار

 ...نزن خودیب يحرفها ـ

 :قدم برداشت و گفت مارستانیگذاشت و به سمت ب بشیرا در ج لشیزنگ زد و بعد موبا يبه پر وشیدار

 !تو بر گردد خونه... رونیاد ب یم ـ
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 ...ستادیا يمنتظر پر مارستانیب يدم در ورود وشیدار

 :امد و گفت رونیشتابان ب يپر

 ییجا. وگرنه من مجبورم باهش برم... میجا دور بش نیزود از ا... و ببره خونه اوشیخواد س یبابام م وش،یدار ـ

 ؟يکه کار ندار

 :وشیدار

 .تو اومدم دنید ينه برا ـ

 :يپر

 شه؟یم یدوستت چ ـ

 :به انطرف بلوار نگاه کرد و گفت وشیدار

 .رفت خونه ـ

 :موتور را در آورد و گفت چیسو فشیاز درون ک يپر

 .میبر... ومدنیزود باش تا ن ـ

 .کرد یتاپ تاپ م ،يتند پر يحرارتها نیقلبش از ا وشیدار

به کنار  قهیدق ستیجاده فرح آباد، در ب ریسپس از مس. رفتند نیبه پمپ بنز میدو سوار بر موتور شدند، مستق آن

آب پخش  يدر لب ساحل و تو یو انجا به صورت گروه نجایا ت،یجمع. ساعت شش غروب بود. دندیرس ایدر

 . بودند

 يمتر ستیقسمت خلوت تر که از هر طرف، در ب کیقدم زدند و بعد در  ادهیدر امتداد ساحل پ وشیو دار يپر

 .شن خشک، با پنج متر فاصله از آب نشستند يشد، رو ینم افتی یشان انسان

 :در آب اشاره کرد و گفت دهینگاه کرد و بعد به مردان و زنان لباس پوش تیبه جمع وشیدار

ندارن،  ایکه در ییها، اونها یخارج!... میاب شنا کن يتو میتون ینم یپاهامون هست ول ریآب ز. یچه بدبخت ـ

 یحت! با لباس تو آب رفتن نه فقط مسخره هست! بکنن هیگر دیبه حالمون با ن،یبب تیوضع نیما رو تو ا یوقت

... میباش یزندان دیآب هم با يانگار تو... رنیگ یآدم رو به زور از آدم م یو خوش فیک. ستیشنا کردن ممکن ن

به جلو شنا کردند و بعد  ياز خود مطمئن بودند، فقط چند متر نکهیلباس بر تن با وجود ا نیها بخاطر هم یلیخ

 شتریب يده متر ،یکیرسم بود،  شتریکه چادر ب شیچند سال پ. شناختم یمن خودم دو تا دختر رو م. غرق شدند

دختر خاله به خود باور کرد و جلو رفت که  تیجمع انیدر م. شد خودیو از خود ب رفتآب  ریجلو نرفت و ز
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غرق  شانیمتر کیشد که اون دو دختر جوان در فاصله  یکس باورش نم چیه... دخترخاله اش و نجات بده

 . بشن

 :يپر

مثل ... يبد تیرضا ایبه نگاه کردن در دیفکرت با یبه خاطر راحت یشنا بکن ینتون یوقت ستین يچاره ا ـ

عمرشان  نیبب یکنن م یدفعه چشم باز م هی... کنند که لذت ببرند یخرج نم یاز پولدارها، پول دارند ول یبعض

آدم  هیگه افکار  یبابام م. باهات حرف بزنم یمن دوست دارم کل وشیدار... میدار ایماهم در... دست رفتهاز 

 يتو... يبر دیبا ادهیپ ایکه سواره  یدون یگه افکار ادم مثل جاده است از همون اول م یم. زهیاصل بر همه چ

 يتو ایو  یکن یتو دست انداز و چاله و چوله حرکت م... یو حرکت بکن یقدم بزن يخوا یم ییروشنا ای یکیتار

 يمرتب تو يخوا یکه م یجاده انداخت اگه از قبل بدون هی يگه اگه ادم پا تو یم... هو شسته و رفت زیجاده تم

 یمن م! یبکن ریو ان جاده رو تعم یکه از همون آغاز دس به کار بش نهیکار ا نیبهتر... یاون جاده قدم بزن

 . و رو بشناسم دوست دارم با خودت با افکارت آشنا بشمخوام ت

 :نگاه کرد و گفت يبه پر وشیدار

. ات هست یتو زندگ یبه هر شکل یو خوش شانس یبیجوون خوشت هیداشتم  نیقی دمیمن بار اول که تو رو د ـ

 ؟!مهم هست یلیگفتم تو درس و دانشگاه برات خ ست،ین تیتو زندگ یکس دمیفهم یوقت

 :يپر

 یمن نم... داره تیارجح یدرس ات بر همه چ ؟یجامعه شانس داشته باش نیتو ا یتو به عنوان زن اگه بخواه ـ

 !شوهرم باشه ایاون آدم، بابام  یحت. ادم باشم هیذاره که من وابسته  یبابام هم نم یعنی... تونم

 :وشیدار

 یمن خودم فکر م... یخوش باش دیپات هست با ریاگه فرصت ز یگفتم تو زندگ... بخاطر آب غمم گرفت ـ

اب  يتو میتونست یاگه م قهیپنج دق یول. میاونقدر لذت نبر میو دو ساعت حرف بزن مینیبش نجایاگه ا... کنم

 ... رفت ینم ادمونیخاطره از  نیا چوقتیه... میبر

 :يپر

 يماست نه ماه تو یحس ذات نیا... آب بره يکه نخواهد تو هیرو دوست نداشته باشه؟ ک ایکه اب و در هیک ـ

 .میآب غوطه خورد يتو. میشکم مادرمون بود

 :بلند کرد و او را به طرف آب برد و گفت شیرا گرفت او را از جا يدو دست پر وشیدار
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 ... ستیملت قرمزتر ن نیا نیخون ما از ا ـ

. گرفت یم یکشت وشیبند باشد با خنده و با زور و مقاومت با دار نیبه زم شیپا نکهیدر اعتراض، بدون ا يپر

 :گفت يمصمم و حاکم است با لحن مشتاقانه ا مشیتصم يرو وشیدار دید یوقت

 ؟يندار يزیچ بهاتیتو خودت تو ج... کنم یخال بمیو خرت و پرتم از ج لیبذار موبا... دمیصبرکن فهم ـ

 چیه يپر د،یدر عمل د یوقت. او را تا لب آب برده بود ،ين پرو ترساند ،یشوخ يفقط و فقط برا وشیدار

 بیآن دو هر چه در ج. تر شد یمیو صم کترینزد ينسبت به پر گریقلبش بار د ست،یشدن ن سیمخالف خ

 :گفت يپر. کردند یشن خشک، خال يداشتند، رو

 !دستم و ول نکن ستمیمن شنا خوب بلد ن ـ

 :وشیدار

 .آمیباهات م ایتا اون دن... کنم یولت نم ـ

در ابتدا هر دو نسبت به هم، و هم نسبت . گذاشت، نرمک نرمک داخل آب شدند يدست در دست پر وشیدار

 . شدند سیشد و بعد کمرها خ سیاول ران ها در اب خ. شرم و خجالت داشتند ت،یبه جمع

موج، جزر و مد . شدند یم کتریبت به هم نزدشدند، به همان اندازه، نس یآب گم م يتو شتریدو هر چقدر ب آن

کرد و ان دو با گذشت اندك زمان به مردم و به خود و مخصوصا آب، عادت  یآب انها را به هر طرف پرت م

را وابسته کمک به خود  يجلو برد و پر دیرس یکه عمق اب به گردنش م ییرا در تا جا يپر وشیدار. کردند

انها . دیلرز یم یهر دو از خستگ يامدند پاها رونیاز آب ب یوقت. اب ماندند يساعت تو کیآن دو حدودا . کرد

 :گفت يپر. شن خشک نشستند يرو

 ...شه؟یساعت، فراموش نم کی نیتا اخر عمر ا... با حساب تو ـ

 :گفت نیغمگ یکم وشیدار

که با تو هستم، همه لحظات رو به  یمن تمام لحظات. ستین ادیدونم وقتم با تو ز یچون م. کنم یفراموش نم ـ

 یول... از تو جدا نشم يجور هیمن دوست دارم جان بدم ... زنم یحرف م وسانهینگو دارم ما. خاطر خواهم سپرد

و  امیب شتیتونم پ یمن نه م... یتموم بکن هدانشگاه چند سال درس ات مونده ک ير یم... کنه یروزگار اجبار م

 .ستیاصال سزوار هم ن... ینیمنو بب یهکه بخوا ينه تو وقتش و دار

 :يپر

 .یزن یحرف م دیهمه نا ام نیچرا ا میکرد ریانگار وسط آب گ ـ
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 :وشیدار

 میبکن یزندگ یکیبعنوان زوج تا اخر عمر شده احتماال با  میو هم دوست دار میدونم ما انسانها مجبور یمن م ـ

تو  تیمن به انسان... یمن افتخار بکن تینشم و مرتب تو به انسان ریس یزندگ يتونم از تو تو یمن مطمئنم م

مدت بر زن تلخ و تنگ  هیرا بعد از  یو زندگ تنمردها مرد ساالر هس ایدن نیا يدونم تو یمن م... افتخار بکنم

... د دارهکه ازدواج وجو یتا زمان. بشه یخیواژه تار هیکه ازدواج  هیزن، روز یروز واقع... دونم یمن م. کنن یم

 قتیدر حق ییزن و شو یازدواج و زندگ. داشته باشه تونهیوجود نم یزن با مرد به کلمه واقع يزن و برابر يآزاد

ازدواج از ثمرات و محصول تفکرات جامعه مرد . و مخصوصا زن هست گریکدیاز  يو ربودن آزاد دنیکشبه بند 

هست که هر  یاصل انسان نیرفاقت بزرگتر ،يبد جامعه امروز طیدر شرا... نهایبا وجود همه ا. هست يساالر

خانواده  ياعضا گرید نیدر ب راحرکت و تحرکات خود  دیبا شهیاصل و اند نیا يانسان با وجدان و آزاده، بر مبنا

. هاریاعضا را بدست ب گریافتخار د یو اجتماع یباشه که در روابط خانوادگ نیدر صدد ا دیهر فرد با. بکنه میتنظ

باشه که مرتب  نیدر تالش ا دیهر فرد با. نائل شد یفعل طیدر شرا ینسب يتوان به برابر یاصل م نیا تیبا رعا

 یمشترك م یتوجه بودن به زندگ یوگرنه ب... خودش بکنه یرا سر لوحه اقدامات عمل یباشه و تازگ انیدر جر

و درست  نیا.... یقبل از اغاز بشناس دیمرد رو با هیبابات گفت افکار ... ها رو همراه داشته باشه یتلخ یلیتونه خ

و بستر  زیهمه چ براحساس انسان مقدم . به احساس طرف مقابلش دقت بکنه دیقبل از افکار، ادم با یگفت ول

و من  يتو به من اعتماد کرد... يفکر کنم من در عمل به تو و تو به من در عمل نشون داد. است زیهمه چ

تونم صادقانه تر از قبل به تو افکار  یمن االن م... يتو احساس قشنگت و به من نشان داد بهت اعتماد کردم و

ارزش  دیا یم رونیاز دهان ب یهر حرف یوقت یدون یو م یناسش یم شتریچون تو منو االن ب... ام و بگم یقیحق

 !... یبهتر از قبل به حرفهام باور بکن یتون یتو االن م!... دارد یعمل

 :گفت يپر

 به نظرت دروغه؟ شهیهم يبرا یعشق و عاشق ـ

 :وشیدار

بلکه تکامل با  میبده رییتغ میتوان یذات را ما اشخاص نم. ما را دارد یقلب ياز آرزو يقانون ورا عتیطب ـ

عنصر  "تکامل"ادامه بقا  ياست که برا نیا قتیاما امروز حق... بدهد رییتواند تغ یگذشت زمان و هزاران سال م

نهفته هست تا دو جنس مخالف بتونن  زندهرا بعنوان لوکس محرکه در درون انسان و موجودات  یعشق و عاشق

فقط  یلحاظ عشق و عاشق نیاز ا. بکنن دایپ يوافر يمثل، نسبت بهم عالقمند دیبخاطر تول گریکدی يبه سو
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 یاما م. دوران چهار ساله است نیانسان ا يبرا. ذبه دارهجا یعیو طب یبه صورت ذات یدوران کوتاه کی يبرا

لحاظ انسان، زن و شوهر در جامعه مرد  نیاز ا... شودیپدر م یعنیجنس نر  ونهد یانسان شعور داره و م میدون

 یعنی یفئودال يخانواده به شکل و معنا لیتشک یاجتماع يها تیها و موقع طیساالر مجبور هستن بخاطر شرا

 ! عیو مط زیبشه کن دیمرد بشه زورگو و ستم گر و زن با

 :يپر

 ...؟یمنو تا اخر عمر دوست داشته باش یتون یچطور تو م... شهیدوران داره و تموم م یاگه عشق و عاشق ـ

 :وشیدار

ن به زنا... رهیگ یانجام م يو مخصوصا مسائل خدا داد يماد يازهایاز ازدواج ها بخاطر ن یلیخ... بگم یعموم ـ

 ازیبار شدن به مرد ن يلحاظ خود به خود به جنس نر ان هم برا نیبار دار بشن و از ا دیبا عتیحکم طب

تواند با هزار زن  یمرد م کی. کرده زشیچادامه بقا را در نزد مرد تقدم بر همه  فهیمسائل و وظ عتیطب.دارند

مردان جز غم بغل  نیا. مرد اضافه خواهند بود ونهایلیزن بر طرف بشود انوقت م یعیبشود و خواسته طب کینزد

 نکهیا يتکامل و روزگار مرد را وادار کرده است برا نیهم يبرا... داشته باشن گرید يتوانن چاره ا یکردن نم

زن عرضه بکند تا زن  شیهر چه در توان دارد در پ دیبکند با دایپ یدسترس بیبه س وبه خواسته خودش برسد 

خود  يزن به ارزو یمدت وقت کیبعد از . مبنا شکل گرفتند نیبر ا یعشق و عاشق... ول بکندروابط با او را قب

دهند  یاول خودشان را از دست م لیدو شخص تما نیرسد ا یم شیمدوام به ارزو یرسد و مرد هم به راحت یم

جوونها با .. .مردها را بگم قتیچون من مرد هستم حق. رسد یم انیدورانش به پا یکیبا  یو عشق و عاشق

که به  رنیبگ يبکنن اگه نتونن دوس دختر يسپر یرا با زن دنیمسائل خواب یعنیشب ها  نکهیعجله بخاطر ا

معموال اون شخص اگه جرات ... بکنن  واجازد یکیکه با  ننیب یخود نم يبرا يچاره ا... مقصدشون برسن 

ره که  یم یکیدنبال  عیطرف بعد سر شهیمسلما اکثرا جواب رد داده م... ره یم نیبکنه اول دنبال خوشگلتر

 یرود که هرگز فکر نم یم يدنبال دختر تیرا با خود جلب نکنه در نها یکس يطرف اگه را... آلش نباشه دهیا

برادر پدر و  تیفشار و ممنوع ریخود ز يکنم چون در خانه  یزنها هم فکر م. کرد یکرد با آن زن ازدواج م

 یعاشق يخوام بگم اکثر ازدواج ها از رو یم... دن یخواستگار جواب مثبت م هیشدن  دایهستند در صورت پ

 گهیکدیدر دراز مدت از . داشته باشن يتونن باهم سازگار ینم عتایدسته از انسانها احتماال و طب نیا. ستین

 م،ینیب یم یترک يها لمیف يتو... کنه یم يمرد مرتب وقتش را بدون زنش سپر... کنن ینم ییحرف شنو
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تا لحظه اخر اگه مجبور نباشن  ستند،ینشستند، اصال عالقمند ن گهید يمردها مرتب تو قهوه خونه ها با مردها

 . کنن یقهوه خونه رو ترك نم

گذاشت  وشیدست چپ دار يدوشش بر داشت و جدا کرد و دست راست او را رو يرا از رو وشیدست دار يپر

 :دیپرس دانهیو نام

 .یرو تا اخر عمر دوست داشته باش یکی یکه بتون یتو چطور از خودت مطمئن هست ـ

 :وشیدار

اگه ... یشانس با من باشه، دوست دارم اون شخص تو باش ياگه روز. ازدواج بکنم ستیخوب، من قرار ن ـ

 یعنیدونم به عنوان شوهر  یمن م... مون نباشه نیب یمسئله و مانع چیه چکدامونیکه تو و من، ه ادیب يروز

کنم  یم يکار شهیبعد هم... یستم بکن یاست که نتون یبودن همسر شرط اصل قیرف. هستم قتیصد در صد رف

 کیاتومات یعنی ارمیباشم که افتخار خانمم، تو رو بدست ب نیمن در صدد ا یوقت... یکه تو به من افتخار بکن

تونم راه درست خودم و تو زن و  یتو م ينگاه به خواسته ها و توجه به خواسته هامن با . بهت ستم نکردم

 یدونم که نم یمن م... را یدوست ،یدوست... اره یاحترام هم احترام م... اره  یمحبت، محبت م. بکنم دایپ ییشو

متنفر  يگردرست بشه که از ستم و ست يطور تمیجنس من و شخص یوقت... ستم بکنم چکسیتونم به تو و ه

 .است ریزن دلپذ يمورد برا نیکه ا...! اون وقت صفات خوبت رشد خواهند کرد... یباش

 :يپر

 ...؟یبکن نیافکارت و تضم نیا یتون یتا اخر عمر م یدون یتو از کجا م ـ

 :وشیدار

 يدوران چهار ساله هم برا... تونه سفت ساخته بشه یم یادم تیدونم شخص یمن م یکرد ول شهینم نیتضم ـ

عاشق هست  یادم وقت!... بسازنن و اماده بکنن یدوران طوالن کی يرا برا گریکدیاست که دو انسان  نیهم

 يرا به رفتارها گریکدی دیادم با... دوران بسازه نیرا در ا يگریافکار د دیادم با... ده یحرف ها رو خوب گوش م

حرف زد و افکار  ادیز دیبا... شوهر را بسازه ،یدوران عشق و عاشق نیدر ا دیبا شتریزن ب... کنهب قیخوب تشو

 .کرد حیرو تحص گریکدی

 :يپر

 ینم یمثال من به خودم اعتماد دارم ول. که بتونم رو تو حساب بکنم. تونم اعتماد بکنم یمن به تو چطور م ـ

 .ترسم ینه، م ای یدونم تو قابل اعتماد هست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 41 وانیک  – نیاشک خون

wWw.98iA.Com ٥٢١ 

 :وشیدار

تو به من بگو ... میبه نادر مورد ندار يکار... فرزند داشته باشه کیحق داره فقط  یانگار هر زوج نیتو کشور چ ـ

تو  میبذار ومدیخوشمون ن یکی نیتونن بگن از ا یم... فرزند شدن هیصاحب  یپدر و مادر وقت هیبه نظرت 

 یعنیتونم عاشقت باشم  یمن االن که م... میبکن شیآزما گهیبچه د هیبزرگ بکند ما  ردیدولت بگ... ابونیخ

... جدا عاشقت شده باشم میریگ... باشم يتونم ادم پس فطرت و دختر باز یم ایتونم عاشقت شده باشم  یجدا م

تونم دوستت بدارم و احترامت بکنم  یگم تا اخر عمر م یم یاالن که من عاشق تو هستم، وقت یکن یتو فکر م

نا  یفرزند به هر علل یحت... بذارن ابانیخودشون تو خ یپدر و مادر نتونن فرزند اول هی یوقت...  دروغ گفته باشم؟

آب،  يمن با تو با لباس، تو... خوب من هم عاشقتم ... کنن یبه هر صورت با جان و دل قبول م... خواسته باشه

 یمن نم... شم  یقائل م شجانم ارزهمه با  نیو من به تو ا يهمه ارزش قائل شد نیتو به من ا... شدم  سیخ

 هی ایو  هیهد هی ایام و  یمنو بخاطر تنبل یوقت زیاشک بر... يزیتونم مسبب بشم که تو بخاطر من اشک بر

 ! ياز خونه از خودت دور کرد یفراموش

 :يپر

 یم تیمن به درس اهم... کنه یبه شما مردها وادرتون م عتیهست که طب يزیچ هیدر خدمت  نهایباز همه ا ـ

 .به دلقک ندارم اجیدم احت

 :سرخ شد و گفت وشیدار

که چرا  نمیب ینم يا گهید لیدل چیه... دلقک باشم شتیکه من در پ... نهیب یطور الزم م نیاگر ا عتیطب ـ

 .نباشم

 :نگاه کرد و گفت لشیبرخاست و به موبا شیاز جا يپر

 . گن تا حاال کجا بودم ینم.. شده رید یلیخ ـ

 :نگاه کرد و دلخورانه گفت وشیبه دار يپر

 .يمن ازت ممنون هستم که صادقانه خودت رو شناساند ـ

 :گفت يرا جمع کرد و پر يپر لیبر خاست و خم شد و وسا شیهم از جا وشیدار

 .تونم یخودم م ـ

 :وشیدار

 .بکنم فیدوس دارم برات تعر میدیبه شهر رس... ام تموم نشده یاصل يهنوز حرفها ـ
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 :اش نگاه کرد و گفت افهیبه ق يپر

 !نهیبب دیمنو نبا چکسیه... برم خونه دیبا میمستق... دارم یچه وضع نیبب ـ

 :وشیدار

 .مامانم هست... خونه ما  میبر میتون یم ـ

 :يپر

 ...رم خونه ینه م ـ

وجب فاصله بر  کیبا  وشیاز دار يپر. سوار بر موتور شدند. رفتند نهایاز ساحل، به محل پارك ماش رونیب انها

بعد . به سمت محل تصادف حرکت کرد وشیدار. دیها سفت چسب لهیترك او نشست و با دو دست به پشت، به م

 ...پارك کرد یمحوطه چمن يدر ورود يموتور را جلو وشیساعت دار میاز ن

 :را نشان داد و گفت یمکتیاز دور ن با دست ،یمحوطه چمن يدر ورود يجلو بهروز

 . از اونجا شروع شد زیهمه چ ـ

 :يپر

 !من و برسون خونه... ؟يآورد نجایچرا منو ا... يخبر دارم جون بهروز و تو نجات داد ـ

 :کرد و گفت يتاسف، خنده ا ياز رو وشیدار

من هم به وقت حاضر شدم و . تگرف شیخونه تون تا حاال چند بار آت! بودیقدر م نیکاش همه داستان هم يا ـ

بود، من  زتیهمه چ "درس"تو که ... من براتون آتش نشان بودم... موفق بودم آتش رو با آب خاموش بکنم 

 .نگفته باشم یخودخواه يو از رو نیاگه ا... شم تمام فکر و ذکرت یدارم م

 :يپر

 ...من نداشته باش میبه وقت و تصم يکار! تو از خودت بگو ـ

 :وشیدار

. ستمیمن پس فطرت ن. نگفتم يادیذره ز هیمن ... ام یقیمن حق... ینیب یم يام که دار یمن همون ،يپر ـ

من  يچون شاهد شد يتو دوست من شد یول. اونو بهت گفتم... کمتر از ان اندازه که دوستت دارم  یلیخ یحت

جان  شتیچون من در پ... يداد منه شانس قشنگ با تو بودن را ب نیتو ا... کردم یبار قهرمان نیچگونه چند

اول  هیمن از همون ثان... تو رو گرفتم يبار هم جلو هیو گرفتم و  اوشیس يبهروز را نجات دادم و دو بار جلو

... تالش کردم خودم و تو قلبت جا بدم عتیبه حکم طب. ات تو قلبم جا گرفت ییبایچشمم به تو خورد، ز یوقت
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 نیدونم تو ا ینم... ات رو نجات دادم زانیمن در ظن تو جون عز... داشتم رو تیموقع نیبهتر نکاریا يمن برا

را که  یکی یدل ستیدونست؟ اگرچه بعد ن یکردند، کار منو انسان یم يکه همه در مرگ بهروز سوگوار تیموقع

 آگاهانهل بهرحال من از همون او!... شکل نا متعارف هیبه  يهمدرد... قشنگ جلب کرد زیچ هیخورد به  یغم م

ان از قلبم  يداشت و گرما يا گهیاهنگ د هیدست خودم هم نبود لحن من با تو ... باهات عاشقانه برخورد کردم

 دمیو دسفروش هستم، د يمن گفتم بازار یوقت... نگرفتم لیجلوش و اون اوا... امد یم رونیب يا گهیبه گونه د

آشپزخونه  يکه تو یتا موقع... و بگم قتیحق امتمگرفتم که بهت  میاز اون وقت تصم... يشد نیچقدر غمگ

عمه ات عجله داشت و نذاشت و  يجور هی... بکنم  فیو تعر قتیخواستم تمام حق یمن م...  میباهم تنها نشد

با وجود همه ... کردم دایدوستت پ شتریو ب شتریخوشم امد و من ب یلیخ... يتو به من عالقمند شد دمیبعد هم د

 دیبا یعاشق من بش یخواه یاگه تو م. بکنم فیخودم و تعر قتیداشتم هر انچه اتفاق افتاد حق میتصم نهایا

 .کردم یافتاد اگر من خطا نم یاتقاقات نم نیهمه ا. من خودم خونه تون و آتش زدم... یبدون

و  ان نشسته نبود رفت يرو یکس مکتین نیبا چشمان قرمز به داخل محوطه نگاه کرد و به سمت اول يپر

 :گفت يارام نشستند و بعد پر قهیان دو دو دق. هم در کنارش نشست وشینشست دار

ادم بدبخت  هیبا  یتون یتو نم... که با بهروز بد کرده باشه یباش یمن باور ندارم که تو کس... یتو پس فطرت ـ

که  یتو همون ساعت اول گفت... مگه نه... بکنم دایکه من ازت نفرت پ یگ یرو م نهایا يتو دار!... یبد بکن

که من دنبال درس و  یکن یم گهید يازقهرمان ب هی ياالن هم دار. که من بهت فکر نکنم یکن یم يکار

 .مشق خودم برم

 :خودش را نشان داد و گفت يمتر ستیب مکتیبا دست چپ ن وشیدار

از قبل به من  شتریخوام ب یم... یو هرگز ولم نکن یبر عکس دوست دارم باز تو منو دوست داشته باش... نه ـ

کنم خانمم  یمن افتخار م... داشته باشن يحتما مردها شغل بهتر دیبا شهیگم چرا هم یمن م! یاعتماد بکن

 ...کردم  ینگاهت نم گزهر ... يبود یاگه تو خانم خانه م... دکتر باشه و من خودم دست فروش

 :يپر

 چرا؟ ـ

 یکیبا  ادیچرا ب... مرفع و و راحت داشته باشه یتونه از وجود شوهرش زندگ یکه م يخترچون من معتقدم د ـ

کار  دیمرتب با... ستیتو دستم ن یکه پول به اندازه کاف یمن!... مثل من که دست فروش هستم ازدواج بکنه؟

 یول... خواد یحال و حوصله هم م نهکلمات عاشقا... تونم تو رو خوشبخت بکنم یکنم خسته و داغان چطور م
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من به ... عشق و محبته يکه دوس دار يزیو تنها چ يندار يدونم تو غم ماد یمن م... یش یچون تو دکتر م

 .اعتماد دارم گرانیاز د شترینظر به خودم ب نیمن از ا. تونم افتخارت بشم یدونم که م یخودم اعتماد دارم و م

 :يپر

 ...یبکن یبا من خداحافظ يخوا یکه م يدار یپس چه مرض ـ

 :وشیدار

 يبه من فحش بد یتون یکنم تو م یم فیمن االن برات تعر... کنم یکنم من ولت نم ینم یاز تو خداحافظ ـ

شما در اصل  شیمن در پ يپر... منتظرت هستم رونیب شهیمن هم یول... يرا دار ياجازه هر کار... یو منو بزن

 .دمرو من مرتکب ش ییکه چه خطا يخودت حدس زد نمیب یم... کمرم شکسته است

 :يپر

پس  یهست مونیقدر پش نیفهمم اگه تو ا یفقط نم... نیواضح تر از ا... يخونه مون و آتش زد یگ یم يدار ـ

 چشمانشون جا بدهن؟ يتو رو تو گرانید یاندازه گذاشت نیچرا تا ا

 :وشیدار

 یم... دادم  ینجات م ياول خونه را از آتش سوز دیمن با.. .بسوزه شیتونستم بذارم خونه کامال تو آت ینم ـ

اگه من از اول ...  وفتنیب گریکدیاحتمالش هست خانواده ات به جون ... رو نشون ندم  یاگه من مقصر اصل ینیب

 .ونستند یخودشون مقصر م هیو بق تراینه تو و نه م... کردم یم فیتعر

 :يپر

 !پس اعتراف کن ـ

 :سمت چپ خود را نشان داد و گفت مکیباز ن وشیدار

مکان . بکنم سیو خ واریگوشه مثل سگ، د هیخواستم  یم! دیببخش یلیخ د،یببخش... بودم ییجا رونیمن ب ـ

او . بهروز گذشتم ياز جلو یموقع بر گشت...  یکیگوشه تو تار هیپارك، رفتم  نیاومدم تو ا. ومدین ریخلوت گ

پارك  نیا يبه بهروز نگاه کردم، تو دم،یو د نیزم يافتاده رو فیک هی من. جمع شده بود مکتین يرو چارهیب

دست  فیبه ک یبذارم، وقت مکتین يو رو فشیبکنم و ک یمن خواستم کار انسان. بودند دهیخواب يجز او چند نفر

اول . چند تا بسته پول درشت است ف،یداخل ک دمیکردم و فهم یفضول. دست زدم يبا کنجکاو قتشیزدم، حق

اصالً به او تعلق نداشته  دیشا فیک نیو گفتم ا ستادمیا يلحظه ا. باشهدالر  تونهیپول ها م یفکر کردم حت

رو  ادهیپ يتو نجایا... خوب به داخل نگاه بکنم ابانیتا سر خ نجایبشه برم ا داریاو ب نکهیگفتم قبل از ا... باشه
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بود و داشت به طرف  دهش داریبهروز ب دمید... دزد باشه دیبابا با نیکردم که ا نیقی... دمیمدارك و بسته ها رو د

تو  ریت کیشب  یخلوت نیگفتم تو ا. بتونه منو بشناسه فرار بکنم نکهیو گفتم قبل از ا دمیمن ترس. امد یمن م

 هی!... خواد امشب قاتل من بشه؟ یفکر کردم که م... کرد دنبالم راه افتاد یاو ول نم... کنه یم یسرم خال

او  نکهیتا ا دیاو هم پشت سرم دو. دمیمن دو... دمیشن دیرو فحش و تهد زیمن هم همه چ.. گفت یم ییزهایچ

نداشتم باور  يقائم شدم و چاره ا واریپشت د. من تمام روز کار کرده بودم و خسته بودم. تر بود عیاز من سر

بعد . زدم ناکارش کردم. کردم نیقیاز قبل  شتریب دمیچهره اش و د یوقت ...هست يدزد حرفه ا هیداشتم او 

با . به اشتباه خودم بردم یتازه پ. رفتم خونه نگاه به کاغذها کردم. ستیاسلحه همراهش ن دمیکردم، د ششیتتف

اول . بهروز خودشه دمیرفتم جلو د... دمیترس. دمیها را د نیتوقف ماش دمیبه بلوار رس. پارك شدم یراه فیک

. کرد یداخل يزیخونر ایحال شد و  یب نجایو بعد تازه ا ادیب نجایمن تونست تا ا يفکر کردم بر اثر مشتها

 .دمیرس رید قهیکرد و انگار دو دق یمتاسفانه گفتن خودکش

 :بلند شد و گفت شیبا اشک از جا يپر

و هم  یعاشق باش یتون یم ،یگفت شیساعت پ میتو ن... يتو منو چه فرض کرد!... رحم، دروغگو یکثافت ب ـ

اصال  یبگ یکه بخواه یکن یم فیجور تعر هیداستان  يتو دار!... یتو پس فطرت... یپس فطرت باش یتون یم

 ؟!اومد شیسوء تفاهم پ... نبوده يکارت عمد

 :وشیدار

 ...من در اون لحظه صد در صد فکر کردم اسلحه داره!... هیقاچاقچ هیمن فکر کردم بهروز ... نبوده يعمد يپر ـ

 :يپر

... ؟يبود دهیاگه او اسلحه داشت و تو از جانت ترس... يو به پولها نگاه کرد يشعور به مدارك نگاه کرد یب ـ

تو ... ؟يرو با خودت ببر فیداشت که تو ک یچه لزوم... يبود دهیبود و تو هم که او رو ند دهیچهره ات رو او ند

 نیا یخواست... يچونکه طمع کرد... نیزم یپس چرا همون لحظه اول نداخت ياگه دزد فرصت طلب نبود

 يدیهم د یقدم کینکرد در  کیشد و شل کیهمه بهت نزد نیا یوقت یحت... یباد آورده را صاحب بش يپولها

 یم دیپس با... گم یم ینیقیشناسم، دارم  یچون من بهروز و م... دفاع نبود يچاقو هم برا هیدر دستش  یحت

 یم! شیاو هم که در مقابل جون نداشت، زد یصاحب پول بش يدید ربهت یول. ستیهمراهش ن يزیچ یدونست

که از بهروز برات  ستیالزم ن گهیاالن د... کرد یکه بهروز بهت ثابت م یبا دو تا سوال و جواب بفهم یتونست

 یباش هقلبت رو به من باخت یتون یتو م... ها الزم نبود نیهمه ا يورج هی... او از همه ما انسانتره... کنم فیتعر
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 یقتیکه در درونت چه حق يثابت کرد نکارتیبا ا یول! ؟یمهربان باش یلیو خ یصادقانه حرف بزن یلیو االن خ

 .ستیمردها ن هیذاتت بهتر از بق!... يرو نهفته دار

 :موتور را روشن کرد و گفت وشیدار. ستادیا یگرفتن تاکس يرفت و سر جاده برا رونیبه طرف ب يپر

 .برسونمت مارستانیبذار تا ب يپر ـ

 :گفت هیبا گر يپر

 نجایباز ا! پدر یب... يبهروز چهره اش مشخص بود که قبل از تو سخت کتک خورده بود تو بهش رحم نکرد ـ

 . تو دستت، تو خون پسر عمه ام آغشته است... که چه بشه يستادیچشمانم ا يجلو

 :وشیدار

به پدر و  يکار... به من بگو يبهت گفتم هر چه دوس دار... به من فحش بده... لطفا به پدرم فحش نده  يپر ـ

 !مادرم نداشته باش

 :يپر

چقدر از تو  یدم که بدون یمن به بابات فحش م. ستین نجایهم ا یکنم کس ینم یاحترام یمن به بابات ب ـ

بهت  تیشخص یب... شده بودم یمن و بگو عاشق ک... یتو من و دس انداخت... ام نگاه کن افهیبه ق. متنفر هستم

 .سیات مقصر ن چارهیمادر ب... و آرزو بکنم  نیتونم ا ینم یول...  یله بش نیماش ریز دوارمیام... بگم یچ

 :گفت وشیموتور را روشن کرد و دار وشیدار

 .دام ینم ریگ یتاکس نجایسوار شو ا ایب يپر ـ

 :به سمت موتور رفت و گفت يپر

 .برو عقب یموتور را برون نیا يتو اجازه ندار ـ

 :به زور سوار شد و بعد گفت يگذاشت و پر یخال يپر يجلو را برا يجا بهروز

 !شو ادهیپ ـ

 :وشیدار

 !یافت یشم تو م ادهیمن پ ـ

 :يپر

 .گرفتم ادی يموتور سوار اطمونیداداشم موتور داره من تو ح ـ

 :وشیدار
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 .شمیافته باز من باعث م یباز برات اتفاق م... تونم اجازه بدم یمن نم ـ

 :يپر

 !شو ادهیقاتل، پ ـ

 :کرد و گفت ریرا سفت زنج يدو دست دور کمر پر وشیدار

فقط شانس بد من ... برادرش نبود يصدم خطا کی!... من کمتر از همه است يخورم خطا یبه بابام قسم م ـ

مگه به ... کرد یم دیتهد یاو بارها شما را به خودکش دیمگه خودتون نگفت... بودم يآخر بود که من نفر نیا

 يشدم او در جا یباعث نم منخوب تو فکر کن تو اون ساعت ... نامه ننوشت تیاحمد و صمد نگفت مگه وص

تونم  ینم... زنه یمن دلم داره برات پر پر م يپر. باز من جونش و نجات دادم... کرد یرا م نکاریحتما ا گهید

تو  شیتقاصم و پ. نیماش ریرم ز یبهروز م يجا نجایپس من هم ا... یدون یاگه تو منو قاتل م... بهت اجازه بدم

 .هستم و چقدر تو رو دوس دارم مونیخطا پش نچقدر از او یدم که بفهم یپس م

 :گفت یض و ناراحتجاده روان شد با بغ يتو یزال حرکت کرد، وقت گیز یگاز داد و موتور کم يپر

 ...رنیگ یم لمیحتما از ما ف ابونیاز مردم تو خ یلیخ... کنن یم رمونیان دستگ یاالن م ـ

 :گذاشت و گفت يدوش پر يسر رو وشیدار

با وجود .... کردم  يعمد ریبزرگ غ دیاشتباه شا هیمن ... کنم  یو فراموش نم تیبزرگوار نیوقت ا چیمن ه ـ

اشتباه، من بدون تو  هیبه خاطر  ینیب یدرست نم... یتو به اصل من ارزش احترام گذاشت!... يطرفدار نشد ن،یا

کارت جونم و  نیمن حاضرم بخاطر ا... یگل نمدختر خا کیجدا ... یانسان با شعور هست یلیتو خ يپر. تلف بشم

 .بکنم میبهت تقد

 :گفتدوباره سر به جلو برد و  وشیکرد و دار ختنیشروع به اشک ر يپر

 یام که دلت گواه م یمن همون ،یفهم یم يبزود... يدونم چقدر من و دوس دار یمن م... نکن هیگر يپر ـ

خونه ... میچون هر دوتامون تو دل هامون خونه کرد. میاز هم جدا بش میتون یپس نم نیاز ا... من و تو ... ده

من  شهیبهت ثابت م يبزود یه روز، حتی... يتو به من باور دار. میدون یرو خوب م گهیکدی قتیچون حق میکرد

 یصبر م شهیمن هم... بهت ثابت شد، به خاطر من درس ات را ترك نکن یوقت. خود قلبت و فتح نکردم یب

 .شم یعمر قربانت م هیبعد من ... تا درس ات تموم بشه... کنم

 :تشد و گف ادهیکنار جاده ترمز کرد و از موتور پ ،یاول دانیبه م دهینرس يپر

 ! ستیهم االن جاش ن يناز و قهر باز... پشت و جلو فرق نداره م،یخودمون و مسخره نکن!... جلو نیخودت بش ـ
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 :خود را به جلو سر داد و با لحن عاشقانه گفت وشیدار

 !هم هستم یمن تا حاال نوکر سه تا زن بودم، نوکر چهارم ـ

 :با اخم گفت يپر

 یوقت. هم خوب برخورد کردم گرانیمن بهت عکس العمل سخت نشون ندادم، چون نسبت به د وشیدار ـ

! مجازات کردم؟ هامون،یهر وقت خودم و خانواده ام و بخاطر بد! منصف باشم؟ دیچرا نبا دینوبت به تو رس

پسرعمه ! و فراموش نکن نره ادتیباز خودت از  یول. رمیبگ رادیا هیغرب يبه قولت به تو امیاونوقت حق دارم ب

 یبد ذات يکنم از رو یباور م... یستین يدونم آدم بد یم. زد یتو، دس به خودکش يام بخاطر همون کتک ها

!... پسرعمه ام تو کماست! من بدتر از تو شدم... نطوریفهمم و خودم هم هم ینم چیفقط تو رو ه... ياونو نزد

 ... بشه؟ ییمن چرا گذاشتم فکرم هوا

 :وشیدار

نسبت به همه !... نیخودت مرده بب شیمنو در پ! تو به قلبم خورد ریت!... افتاده یبخوره؟ ادم م ریاگه به قلب ت ـ

 ... تونه درك بکنه یادم عاشق زمان و مکان و نم يپر! درکم یحس و ب یدور و اطرافم ب زِیچ

 :يپر

 میکن یم يافتضاح باز میگه دار یمنطق م.... اعصا رو دست منطق داد شهیم یول... دونم یو من خودم م نیا ـ

کنم  یگم و ازت خواهش م یمن م... مید یارزشمون از دست م یبکل گرانید شیوگرنه در پ. میبمون نیمت دیبا

تو  یاحترام یو به حساب ب نیوگرنه ا! يدعقلم و بدز ینباش که بخواه نیدر فکر ا نیاز ا شتریاز بعد حداقل ب

 .رمیگ یبه خودم فرض م

 :وشیدار

او نه از تو و نه از من انتظار . رو نکرد نکاریتو ا ایبهروز به خاطر من و . خودت و اصال سرزنش نکن ،يپر ـ

 یاو م... دزد انتظار مرحمت و نداره هیادم از !... شهیدزد دلخور نم هیادم از . دزد بودم هی ششیمن در پ. داشت

چرا ! تونست فقط نفرت داشته باشه یاز من م... رهیبگ اماز من انتق يجور هیبکنه و  دایتونست صبر بکنه و منو پ

 !... خودش و بکشه؟ ادیبخواد ب

 :يپر

 !سر خودت هس ریز ریهمه تقص یگ یبار م هی ریخودت و بگ میتصم ـ

 :وشیدار
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وقت به  هیتا اونها  ،يرو به گردن من بنداز ریهمه تقص ه،یبق شیکردم که پ فیطور تعر نیرو برات ا نهایمن ا ـ

چقدر  یک نکهیبوده، ا یچ یکنن سبب اصل یم فیشدن، تعر داریاقا بهروز ب یبعدا وقت... خودشون ضرر نرسونن

 یلیخودم و خ يمن خطا ن،یقی نیبا وجود ا... بره یاسم نم چیدونم از من ه یمن م... مقصر بوده مشیتو تصم

با  يدست از دعوا هیبق یرسه ول یکارم به من ضرر نم نیبا ا... من هم سهم دارم... کنم  یبزرگ قبول م

بهروز االن به خانواده ! ... بگذرونن یمدت رو با همدل نیتونن ا یدارن و با عقل و هوش م یرو بر م گریکدی

 !ارش بدودبپردازه و دنبال ک یکی دیبا ستیهم کم ن رجخرج و مخا... اش محتاجه

 :يپر

بکنه تو اونو بخاطر  یبچه اش خودکش نکهیعمه ام، بگم قبل از ا شیکه برم پ ياز من حتما انتظار ندار ـ

 ... ؟يبه قصد کشت زد فش،یک

 :وشیدار

 ... ادینتونه پشت سرم ب گهیکه د يطور. ناکارش کردم... کشتن که نه ـ

 :زد و گفت وشیچند مشت به پشت دار يپر

همه نفرت از  نیا. او که جون نداشت... یباش رحمیقدر ب نیا یتون یتو چطور م!... االغ... بزنم سرت و بشکنم ـ

 شد؟ دایکجا پ

 :وشیدار

 !...کن فیطور تعر نیگم ا یم... کار رو کرده باشم؟ نیکه من ا شهیجان خودت باورت م يپر ـ

 :يپر

 بکنم؟ فیتعررو  زهایچ نیا امیاگه دروغه اونوقت من چطور ب ـ

 :وشیدار

 يدعوا هی... که بشه فکرش و کرد ینه به اون شدت یول. ستیاصال دروغ ن... اتفاقات متاسفانه افتاده نیا ـ

مطمئن شدم،  یوقت... به بهروز گفته بودم به پارك برگرده  یمن حت... که من صد در صد مقصر بودم یمعمول

 .گردونم یو بهش بر م فشیپولها مال خودش هست، ک

 :يپر

 سیتو مثل ارت... یگرفت یرو شوخ یتو همه چ... یهمه مون و دس انداخت يبوده که اومد نیتو ا ياشتباه بد ـ

 !يکرد يبا ما باز لمیف يها
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 :وشیدار

 یراه بندان م اوشیس يجاده رو برا یستیبا ینم... افتادم  یپشت سرت راه م یستیبا ینم یعنی... بگم؟ یچ ـ

 ییبشنو گهید زیچ ياگه دوس دار... کردم یبعد از تصادف دکترها رو وادار به عمل م یستیبا ینم... کردم 

 ...ستمین نطوریا گرانید شیدر پ... توست يفقط برا میباز سیارت... چشم

 :يپر

خوب  ياگه کارها. رمیبگ دهیبتونم کارهات و ند يزود نیاز من انتظار نداشته باش به ا. میخودمون و گل نزن ـ

زدم و هر  یزنگ م سیاالن چند تا پل. زدم یم شیکردم و خونه ات و آت یات نبود؟ بدان باهات دعوا م گهید

اگه بخاطر تو، درس . کنم یسکوت م هرتبخاطر مادر و ان دو خوا یول. ات بکنم یشد زندان یکه م یچند سال

ازت ممنونم که باز به موقع به دادم . مدیبخش یتو رو اصال نم دمیشن یرو م زهایچ نیکردم و بعداً ا یام و ول م

 .وگرنه با خانواده ام مجبور بودم به خاطر تو بجنگم... يدیرس

 :وشیدار

 ؟يبود دهیبه خاطر من نقشه کش ـ

 :يپر

 !يگولم زد ـ

 :وشیدار

 .تشکر بار آخر برسونمت يبرا... سوار شو ایپس ب ـ

 :يپر

 یعنی... شرط هیبه  شمیسوار م... یچون منصف بودم گذاشتم حرفهات و بزن... خوب گوش بده وشیدار ـ

 کیتا خونه مون با من  یتون یم. کلمه حرف نزنم هیپس با تو  نیمجبورم بخاطر احترام به پسرعمه ام از ا

دهن به ! ختهیر ير عمدیکرده و خونش رو غ يکه با پسرعمه ام بد یکیمن دوست ندارم  ؟یکلمه حرف نزن

... احبابت بشم يدوست ندارم تو که با او بد کرد... روز به بهروز گفتم دوست ندارم احبابم بشه هیمن . دهن بشم

 یخواهشاً م... یگم منو تا خونه برسون یخوام مجازاتت بکنم م یاالن هم چون نم... ستیمنصفانه ن نیاونوقت ا

 ؟یکالم منو به خونه ام برسون هیبدون  یتون

 نیبه داخل جاده ب یحرکت کرد وقت وشیبر ترك او نشست و دار يپر. تکان داد نییسه بار سر به پا وشیدار

جدا کرد و آنرا دور کمرش گذاشت و دست  لهیاز م يدست به پشت برد و دست پر کی وشیافتادند، دار يشهر
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به حرکتش  ادیبا سرعت ز اددشکم گذاشت و بعد دنده عوض کرد و گاز  يرا هم به همان گونه رو يپر گرید

سر  وشیدار. خواست که ترمز بزند وشیاز دار يبه کوچه مهمان سرا پر دهینرس. دندیبه قائمشهر رس. ادامه داد

 :شد و گفت ادهیاز موتور پ يکوچه مهمان سرا ترمز کرد و پر

 .اگه بابام خونه هست تو برگردد... زنگ بزنم ترایصبر کن به م ـ

 :دیپرس يجواب داد و از پر ترایموتور را خاموش کرد و م وشیو دار ستادیا وشیارد يدر دو متر يپر

 ؟يتا حاال کجا بود ـ

 :يپر

 مارستانه؟یب ایاالن خونه ماست  اوشیس... رم خونه یمن االن دارم م ـ

 :ترایم

 .خونه شماست ـ

 :يپر

 خونه باشه؟ دیحساب بابام هم با نیپس با ا ـ

 :ترایم

 ؟يهمه ساعت با داداش بهروز بود نیتو ا ـ

 :اگاهانه گفت يپر

 !بهش داداش نگو گهیتو د ـ

 :ترایم

 ن؟یدعوا کرد ـ

 :نگاه کرد و گفت وشیبه دار يپر

او فکر و ... ستیپسرعمه حالش خوب ن... من دنبال درسم... از من انتظارات داره یکل... هییادم پررو... نه ـ

 .خوام درس بخونم یم... سرم بردارهگفتم دس از ... با منه یذکرش عاشق

 :ترایم

 ... بکنه؟ هیما گر شیپ نهیاو بش... يداد دیخودت بهش ام. فهمت ینم چیمن ه يپر ـ

 :يپر
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 شیتو پوست م وونیح هیتونه  یم... دزد باشه؟ قاتل باشه یدون یاصال نم یشناس یتو که اونو خوب نم ـ

 ... باشه

 :ترایم

تونم بهت  یمن نم... يمن بهش فحش بد شیپ شهینم لیدل... یاگه باهش لج... حرف دهنت و بفهم يپر ـ

 .اجازه بدم

 :يپر

 .رم خونه یم. من حوصله بحث و دعوا با تو رو ندارم ترایم ـ

 :برداشت و گفت وشیدار يگذاشت و دو قدم به سو فشیرا در ک لشیموبا يپر

 .هو پاره نشن کیو بهشون گفتم  قتیحق یفردا وقت... حرفها رو زدم نیا ـ

 :و گفت دیها چسب لهیشد و با دو دست سفت به م ادهیرفت و پ یموتور را روشن کرد و عقب و عقب وشیدار

 .خودت تا خونه برون... سوار شو ایب ـ

 :يپر

 .خونه رمیم ادهیمن پ ـ

 :وشیدار

 کنم؟ کاریمن با موتور چ ـ

 :يپر

 !ببر بده به احمد!... ؟یاحمد نگرفتمگه از ... دونم یم یمن چ ـ

 :وشیدار

آمد کامل به سمت  یاز عقب نم نیماش یشد وقت نهایو منتظر ماش دیچیبه سمت چپ پ یموتور شد کم سوار

به او نگاه کرد و قلبش سوخت و از درد  يپر. حرکت کرد يو از جاده سمت راست به طرف سار دیچیچپ پ

 .ختیکوچه مهمان سرا اشک ر يدر دراز یعاشق

و احمد  ترایم. پارك کرد و داخل سالن انتظار شد یشگیهم يرفت موتور را در جا مارستانیبه ب میمستق وشیدار

 :گفت ترایبه طرفش امدند و م وشیدار دنیبا د

 !حالش خوب نبود. زنگ زد يپر... شده؟ یداداش چ ـ

 :به جمع داخل سالن نگاه کرد و گفت وشیدار
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 همه از جمع خودتون هستند؟ نهایا... دونم یم ـ

 :ترایم

 ده؟یداداش رنگت پر. شنیعموها و زن دوم بابام و جمع بابام حساب م اره،

 :وشیدار

 یناراحت... کردم فیتعر يپر يبرا... رو اعتراف بکنم یتلخ مهم قتیبا تاسف حق دیمن با... به من نگو داداش  ـ

 .اش از اون بود

 :احمد

 .اطیحتو  میبر ـ

 :وشیدار

فقط شما زنگ ... بکنم فیهمه تعر يدفعه برا هیبذار ... ام رفت يانرژ یکردم کل فیاحمد آقا بار اول که تعر ـ

 .اونها هم حرفهام و گوش بدن... يپر يو بابا اوشیبه س دیبزن

 :احمد

 اندازه مهمه؟ نیتا ا ـ

 :وشیدار

 .نکرد یخانواده اش خودکش يهایبهروز بخاطر بد...  شهیکه بهتون ثابت م... نظر نیمهم از ا ـ

 :دیعوض شد و پرس ترایچهره م رنگ

 یخودکش یبه دروغ گفت... يصد در صد هم خودت مقصر بود... یگرفت ریاره تو ز ؟یگرفت ریتو داداشم و ز ـ

 ...هم خبر نداره سیپل!... کرده

 :گفت انیسمت مادرش رفته با حالت گر يدو متر ترایم

 !گرفت رشیز وشیدار... نکرده بود یمامان داداش بهروز خودکش ـ

 :را گرفت و گفت ترایجلو رفت و دو دست م وشیدار

 !...گوش بده ترایم ـ

 :به او نگاه کرد و گفت ترایم

 ...مگه نه؟... ؟يگفت بهت داداش نگم تو مقصر يپر ـ

 :وشیدار
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 .نگرفتم ریز!... مقصر منم ـ

 :دیپرس ترایجلو امدن و م تیجمع

 ؟يپس چطور ـ

 :وشیدار

بعد او دس ... زدمش يبد جور. متاسفانه فکر کردم او مسلح هست. اومد من باهش دعوا کردم شیسوءتفاهم پ ـ

 .زد یبه خودکش

 :دیاز دست رفته پرس یبا قلب مادر

تو هم که پسر ... رسه یمورچه نم هیاو که آزارش به ... یبکن یتونست یم ییپسرجان تو با بهروز من چه دعوا ـ

 ...خدا قلبم؟... یهست یخوب

 :و گفت دیو چسب وشیدار قهی ترایبه ضعف رفت و م مادر

 !مامان!... نیمامانم بب! داداشم از دس تو هم کتک خورد؟! رحم چطور دلت اومد یب ـ

احمد او را  نکهیبار اخر از فرصت استفاده کرد و قبل از ا ترایم. را داشت ترایمداخله کرد و قصد جدا کردن م احمد

 .بکشد وشیصورت دار يسوزنده رو یجدا بکند با ناخن بلند موفق شد چنگ وشیکامل از دار

 :به احمد اعتراض کرد و گفت وشیرا از انجا زود دور کرد و دار وشیرا در اغوش گرفت و احمد، دار ترایم پدر،

به من  یکی ستیدرست ن... نه گرانیبون داز ز... از زبون من. و بفهمند قتیاحمد آقا حق اونهاست تمام حق ـ

 .اونها مجبور شدم سکوت بکنم هیمدت بخاطر روح نیمن ا... بدهکار بشه

 :احمد

 نقدریهم... آره یاست و دل اونها رو بدرد م عیضا یلیاگه خ... حال اونها را بکن تیرعا یول... یدون یخودت م ـ

 .هیامروز کاف يبرا

 :وشیدار

قرار  گرونیهمه مورد غضب د نیهم ا اوشیکم نفس راحت بکشن و س هیتونن  یاونها م... بکنم فیاگه تعر ـ

 دیمن نبا ریتقص... وسط در فکر اشتباه خودش باشه نیهر کس ا... نهینش یخودش م يجا قتیحق... رهیگ ینم

 ...االن وقتش هست که همه کامل بدونن... بکنه ینیسنگ يگریدوش د يرو

 :احمد

 .اول تو داخل نشو بذار من از اونها دعوت بکنم که به تموم حرفهات اروم گوش بدن م،یبر ـ
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 یداخل شد و همه نشسته به او نگاه م وشیداخل سالن انتظار شد و همه را به آرامش دعوت کرد و دار احمد

 :گفت وشیکردند و دار

من اصال تو عمرم . اشتباه بزرگ کردم هیمن در حق بهروزخان . متاسف هستم یلیخ یلیمن خ زیاول از هر چ ـ

در عمل  ووناتیبه ح میمستق ریهستم و غ ياگرچه ادم گوشتخوار. ضرر نرسوندم میمورچه مستق هیبه  دیشا

که هر ... افتادم ياشتباه فکر کیبه  زیچنان بر سر بهروز عز ک،یعمل خوب و ن کی تیمن به ن... ضرر رسوندم

 .کم گفتمبکنم  انیخودم و ب یمونیچقدر پش

 :عمو

 ؟يراننده تو نبود ـ

 :وشیدار

موقع برگشتن به خونه داخل پارك . بودم ابانیتو خ رونیدوستان ب شیوقت پ ریمن تا د. ندارم نیمن ماش ـ

او تو خودش  یهوا در اصل گرم بود، ول... بود دهیخواب مکتین يبهروزخان رو. شب بود مهین کیساعت . شدم

تو پارك همه جور ادم . سرش افتاده بود ریحتما از ز دم،ید نیزم يافتاده رو رو یکوله پشت کی. جمع شده بود

داشت که کنجکاو  یحالت هی فیک... مکتین يو بدزده، ور دارم بذارم رو فشیک ومدهین یکیگفتم تا . هستند

تو  دیپول با یبود من فکر کردم کل فیک يچون چند کتاب و دفتر هم تو... پول شدم يشدم و متوجه بسته ها

 میتصم... باشه گهیادم د هیمال ... مال بهروز خان نباشه فیک دیشا گفتمخورده شک کردم اول  هی... باشه فیک

بهروز ... دمیمدارك و د یمن دست تو کوله کردم و کل... رو خوب نگاه بکنم ادهیبرم و تو پ رونیگرفتم از پارك ب

 یو راض ردهسرقت مسلحانه بدست او يپولها رو از رو نیبهروز امن فکر کردم ... لحظه به طرفم اومد نیتو ا

 هی يتو نکهیتا ا دیاو دو دومیمن دو... برسونم  شیخواستم اونو به صاحب اصل. بندازم نیزم يرو رو فینشدم ک

. داد حیبهروز به من التماس کرد به من قشنگ توض... دیکوچه با دوستم برخورد کردم واستادم بهروز به من رس

نه اسلحه دسش بود نه ... هست یو مظلوم برخورداست چه جوون خوش  یدونم چه انسان با شرف یاالن م

او برام معتاد به . چهره اش، منو گول زد... من باورش نکردم. فقط با التماس مدارکش و درخواست کرد... چاقو

به جوونها  نیلف است و چقدر هروئگفتم صد در صد نا خ. حکمش و داده بودم یدر برخورد اول. دینظر رس

من بلند  يدس رو یاو کتک خورد ول... میکتکش زد يبد جور يشد، ما دو نفر ادیز محس نفرت... فروخته است

 . نکرد
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از . بود دهیپدر که داستان را کامل شن. احمد جلوش و گرفت. حمله کرد وشیبه طرف دار نیبا قلب اندوهگ مادر

چاك بزرگ بر داشت و  وشیدار يخواباند ابرو وشیدار يابرو يمشت محکم رو. فرصت استفاده کرد جلو امد

هم جلو امدند به  گریدو نفر د. خواست او را خفه بکند یو م دیسفت چسب وشیبا دو دست به حلق دار یرستم

هر کس که در ان طبقه بود جمع شدند . شدند وشیانها را از هم سوا بکنند، مشغول کتک زدن دار نکهیا يجا

 :احمد گفت. رفتند رونیب مارستانیاز ب وشیاحمد با دار

 ... شهیباورم نم چیه ـ

 :وشیدار

 رو؟ یچ ـ

 :احمد

 هیبق... داره؟ يکنه چه اجبار یم فیرو تعر زهایچ نیبابا اومده داره تو جمع ا نیپرسه ا یاز خودش نم یکی ـ

... بارها باهاش بد کردند ترایو م اوشیخوده س... نشون بدن شونیشمونیپ ومدندیدش نبع یهم دعوا کردند ول

چطور ... ينجات داد اوشیجون س شیپ اعتچند س نیهم نکهیتو با وجود ا... بود یبهروز از پدرش هم نا راض

 ... دهیبهش دست م یاندازه فراموش نیادم تا ا

 :وشیدار

 ... خوب شد. بگن نیهم انتظار داشته باشم به من آفر دینبا. خوب مرض از خودم بود! داداش تو ناراحت نباش ـ

 :احمد

 . فهمم یاجبار کار تو رو نم ـ

 :لبخند زد و گفت وشیدار

... نزنه؟ یدس به خودکش یکیبکنه باز  نیتونه تضم یم یک... يدیخودت د... کردم  فیاومدم تعر يمن عمد ـ

تونم راحت سرم و رو بالش بذارم که بخاطر اشتباه  یاالن م... روزه چهار پنج نفر تا حد جنون اقدام کردن هی نیا

 !نهیضرر نب گهید یکیکوچکم، 

 :احمد

به  يکلمه ا ،یخودت نخواه یکه تا وقت یاندازه شناخته باش نیفکر کنم منو تا ا... کن فیمن تعر يداداش برا ـ

 .نگم یکس

 :لبخند زد و گفت وشیدار
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االن فکر ... جدا الزم بود... دسشون درد نکنه. همه خوردم يکتک و برا نیمن ا. من کتک و نوش جان کردم ـ

 .تموم شده نجایمن در ا تیکنم مامور

 :احمد

 .بخوره هیبخ دیابروت با وشیاقا دار ـ

 :وشیدار

... کنن یکن همه اونها باهم آشت يکار هی... مدمت گر... اونها شیتو برگردد پ... گهید مارستانیب هیرم  یم ـ

 ...شهیم يخود به خود شفاف ساز گهیهر چه باشه چند روز د قتیحق.... یاز اونها گله بکن سیالزم ن

بدهند، با عجله به حمام  صیحال و وضع او را خوب تشخ گرانید نکهیبه خانه، قبل از ا دنیبه محض رس يپر

که در اتاقش مانده بود، صد بار تا دم پنجره  یساعت میمدت ن. دیرا پوش رونشیو بعد لباس ب. رفت، دوش گرفت

را از اتاق  اوشیس لیزنگ موبا ينکه صدایتا ا. گذاشت و به ساختمان نو ساز نگاه انداخت رونیرفت و سر به ب

. مبل دور هم نشسته بودند يرو اوشیپدر و مادرش و افسانه و س. رفت منیکنجکاو به اتاق نش. دیشن منینش

 .کرد یتماشا م يد یکارتون از س لمینشسته بود و ف ونیزیتلو يجلو ن،یپسر افسانه رام

 :دیگوش داشت و پرس يرو لیموبا اوشیس

 اتفاق افتاد؟ یک ـ

 :ترایم

 .شیچند دقه پ ـ

 :اوشیس

 بابا باهاش دعوا کرد؟  ـ

 .جلو گرفت یبلند گو گذاشت و دستش را کم يرا رو لیموبا اوشیس

 :ترایم

 ... شانس آورد دم و دست بابا چاقو نبود. بابا اونو خوب زد... میما همه باهاش دعوا کرد ـ

 :گفت یو با لحن پرخاش ستادیا اوشیپشت سر س يپر

 !د؟یرو هم بکش یبهروز دوم دیخوا یحاال م... دیفراموش کرد يزود نیهم... بر شما نیافر ـ

 :دلواپسانه گفت ییدا

 کدوم دعوا؟... د؟یزن یحرف م ،یاز ک ،یشما از چ ـ
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 يو سرزنش در جواب پر ییبا تندخو ترایم. را ادا کرد وشیاسم دار یبا لب خوان ییو زن دا ییبه دا اوشیس

 :گفت

 یمار هفت و خط و خال که م! حرف نزن خودیاز دور ب!... به ظاهرش نگاه نکن! حرف نزن ،یدون ینم يپر ـ

 فیتعر يجور هی... دیکه بشنو دینبود... ذاره یبابام حقش و فردا کف دستش م!... وشیدار نیهم یعنیگن رسما 

اون !... شهیهنوز باورم نم... گاو بوده دازهان نیتا ا... کرد انگار دشمن چند ساله ما رو به قصد کشت کتک زد یم

 یمن هنوز نم... دونم مست هم نبود ینم... یاون هم چه اعتراف. اعتراف کرد يجور نیمامان، اومد ا يهم جلو

شده چرا  یچ! داداش نگم؟ گهیبهش د یتو خودت مگه نگفت يپر... چقدر حواسم پرته نیبب!... فهمم تو شوکم

خوشحال ... میما کم غم خودمون نداشت... چطور جگرمون و سوزوند یدون یتو م ؟يدکر دایهو بهش رحم پ هی

 ...بوده زهایچ نیهمه ا یجالد کثافت خودش باعث و بان نینه ا یول... کنه یم یبا بهروز خوب یکی میبود

 :اوشیس

 !کن فیتعر!... با من حرف بزن... رو ولش کن يتو پر ترا،یم ـ

 :ترایم

بعد هم چند شاهد . گرفت ریعمداً داداش بهروز و ز یحت وشیکنم دار یمن اصال فکر م... بگم یداداش باز چ ـ

 ...کرد یگن خودکش یکردند و م دایپ

 :در جواب گفت اوشیس

نبود؟ پس چرا تمام روز  یخودکش تتشیمن مثل روز مسجل است که بهروز اصال ن يبرا!... افتاده ییاتفاقها هی ـ

 يگم، رفت سار یمن م. ادیب نجایو ول بکنه و ا شیخواست که زندگ یوگرنه از افسانه خانم نم... رو نکرد نکاریا

بابا ... میدیفهم شیاصل تیاز ن شتریفردا ب قایدق دیشا! پرسم یرم از بنگاهها م یمن فردا م... دنبال خونه بود

 ... نزد؟ تیاز شکا یحرف

 :از پشت سر گفت يپر

 ن؟یگیم یچ نیمعلوم هست دار چیپسرعمه ه ـ

 :به پشت نگاه کرد و گفت اوشیس

و  زیاز اول همه چ ترایخوب گوش بده م... گفت یچ ترایم يدینشن! ستیهم بهتر از ما ن وشیاقا دار! میدید ـ

 ... بکنه فیتعر

 :گفت ترایدر ادامه به م اوشیس
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پسره  نیا. بلندگوست يکن رو فیتو کامل تعر م،یدیگوش م... کن فیقشنگ از اول لحظه به لحظه تعر ترایم ـ

 ...االن کجاست؟

جواب الو را داد و از  يپر. زد یبه صدا در امد و احمد زنگ م يپر لیموبا يصدا. کرد فیشروع به تعر ترایم

 :رفت و احمد گفت رونیاتاق ب

 ؟يکرد کاریتو چ يپر ـ

 :يپر

 .نکردم يمن کار ـ

 :احمد

همه . تو اومد خودش و حروم کرد ظیاز غ وشیدار یدون یم... نگه داداش وشیبه دار گهید یگفت ترایتو به م ـ

 نجایا. هم که از خودش دفاع نکرد وشیدار... رمیخواستم بگ یچند نفر و م يتنه جلو هیمن ... دنیرو سرش پر

 ...يدید یو حال و وضعش و م يبود یم

 :هیبا گر يپر

 مگه نه؟... حالش خوبه... مشخص بود ترایاز لحن م ـ

 :احمد

 واریراحت سرش و به د یلیتونست خ یفکر کنم بهش رحم کرد وگرنه م. اونو نکشت ترایم يشانس آورد بابا ـ

  ".در اون زور را حس نکرد یبود، ول نیباباه سنگ يدستها"گفت  وشیدار... بکوبه

 :يپر

 کرد که اونها باهش دعوا کردند؟ فیتعر یچ وشیدار ـ

 :احمد

کار  نیبه نظر من، ا... کرده بود فیتو تعر يبه من گفت اول برا... کرد فیخودت تعر يکه برا ییزهایهمون چ ـ

 ...کرده اوشیبه خاطر س رو

 :يپر

 !...رو کرد نکاریلج با من ا يبخاطر من، از رو!... نه اوشیس يبرا ـ

 :احمد

 ...به تو داره؟ یداستان چه ربط نیا ـ
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 :يپر

خاطر همه  یاسودگ يالبته قصد داشت برا... رو کرده باشه نکاریا اوشیس يفکر نکنم برا یول... یخودت گفت ـ

 ... يزود نینه به ا یول... بکنه فیتعر یزمان هی

 :احمد

... شناسه یو مثل ما نم اوشیس وشیدار... نفرت بزرگ بشه لیدل یپدر و پسر ب نیبه من گفت دوس نداره ب ـ

... ده یبرادر جان م يبرادر برا... کنه یفکر م... هم که برادر نداره وشیدار... برادره  هی اوشیدونه س یم

خواست دس به  یم اوشیاو باور کرد که جداً س نیبخاطر هم... نهیب یسوءتفاهم م يو از رو اوشیس يکارها

 داریکنه اگه بهروز از کما ب یفکر م وشیدار... که باور داره جون تو رو نجات داده يهمونطور... بزنه یخودکش

 ... خودش و نبخشه اوشینشه س

 :يپر

 ؟یکن یو م وشیدار ياندازه مطمئن طرفدار نیتو چرا تا ا ـ

 :احمد

 کیدونست که بهروز  یم دیکه ادم کشتن نبود و او هم از کجا با تشین.... حداکثر تو دعوا دو تا مشت زده ـ

ما تا ! باشه لیدل یمورد هم ب نیفکر کنم ا... او دلخورم یقضاوت شیمن از پ... کوه غم با خود کول کرده بود

رو کرد که  نکاریاالن هم ا... بنده یو م سوراخآد ان  یمبشه  دایتو سد پ یسوراخ هیهر جا  وشیدار میدیحاال د

 . چند تا نشونه زد ریت کیبا فدا کردن خودش با ... داره اجیچون بهروز به همه احت... بکنن یهمه باهم آشت

 :يپر

 ...ست؟یمقصر ن وشیبه نظرت دار... اقا احمد تو نظر خودت و بگو... و اول از همه به من زد ریت نیا ـ

 :احمد

 . بهروز رو زد وش،یمثال دوست دار!... بهروز و زده گهید یکی ینیقیگم  یم ،یاگه از من بپرس ـ

 :يپر

 کدوم دوست؟ ـ

 :احمد

... کنم  یمن فکر م یول... دیبود و به او رس عیگه بهروز سر یبهروز زدند و م يگه اونها دو نفر یم وشیدار ـ

... بدوه وشیاز دار عتریتونست با اون حال و جانش سر یبهروز نم... نداشت ینقش هیقض نیاصال تو ا وشیدار
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 وشیدار... تونست خوب بدود ینم. داشت رداش د نهیدنده از س هیدونم بهروز  یمن م... شه؟یخودت باورت م

که  یکی رمیگ یم جهیمن نت... بکنه بشیهمه تونست تعق نیپس چرا ا... تونست در همون ابتدا غالش بذاره یم

 نیتونه ا ینم وشیوگرنه دار... اون در اصل طرف حساب بهروز بود... مثل اون اقا توپله... امروز همراهش بود

 ...و احمق باشه یمنطق ریرحم و غ یب... کنه یم فیجور که داره تعر

 :يپر

 .فهمم ینم ـ

 :احمد

 یصالح م نطوریاو ا... نگو چکسیه تو هم به. نگم چکسیاز من خواست به ه. بودم وشیمن االن تنها با دار ـ

گم پس تو  یمن بهت م... میتو کارش بدون مشورت او دخالت بکن دیما نبا... دونه یپس او خودش م... دونه

واسه خودت نگه  یتون یم گها... خوره یهمه کتک و نقشه اش بهم م نیوگرنه ا... نگو  چکسیهم به ه

 .گم یبهت م... يدار

 :يپر

 .وجود نداشت ینفر دوم. کرد فیو تعر زیمن همه چ يبرا ـ

 :احمد

بود فکر کرد او مسلح بود فرار کرد بهروز  یگه فکر کرد بهروز دزد و قاچاقچ یم. هم وجود داشت یچرا دوم ـ

 يدو نفر. گرفت با کمک دوستش بهروز و ناکار بکنن میگفت، تصم. دیشد تو کوچه دوستش را د کیبه او نزد

 .بهروز زدند

 :يپر

 .دیدیحتما د. با دوستش حرف زدممن  ـ

 :احمد

 داریبهروز ب یبه من گفت وقت وشیدار... اون پسره احتماال بهروز و زد... خودشه. من هم، همون و منظورم بود ـ

 یگه که او اصال خالف یداره واضح م یعنی... فهمن یبعدا همه م... کنه یم فیو تعر قتیبشه خودش تمام حق

 ...نکرده

 :هیبا گر يپر

 ...بهروز و نزده باشه وشیکه دار يتو باور دار... نگفت یخواست بگه ول یبه من هم م ـ
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 :احمد

حتما . گردونم یحتما به اقا دزده بر نم ادیدزد تو دستم ب هی فیمن هم اگه ک... ستیمن اصال مهم ن يبرا ـ

گم اگه دوستش  یمن م... دونستن یدوستش هم نم ایو  وشیدار. دم یم یصاحب اصل لیبرم تحو یو م فیک

تونه بذاره  یوجدان داره و نم وشیدار... بگه کار او بوده ادیتونه ب ینم وشیدار... رو کرده باشه نکارهایهم ا

تونست به  یبکنه چون نم یتونست خودکش یبهروز نم... وشیاز نظر دار... شناخته بشه یمقصر اصل اوشیس

ماند و بعد به  یم يافتاد دو روز تو شهر سار یراه نم فشیه بهروز دنبال کگفت اگ... نفرت داشته باشه اوشیس

او ... رنیآرامش بگ هیو فرار کرد تا خودش و بق دیبهروز تو پارك خواب تگف. گشت یشهر و خونه خودش بر م

 .آرامش بهروز رو بهم زد

 :يپر

 ...نره ییافتم بگو جا یمن االن راه م ـ

 :احمد

 ...بخوره هیبخ دیابروش پاره شد، با... گهید مارستانیب هیرفته  ـ

 

****** 

 

 :بزگشت و گفت منیبه اتاق نش انیگر يپر

 ...يخوام برم سار یبابا من م ـ

 :نگاه کرد و گفت رونیاز پنجره به ب پدر

 ...افتاده یاتفاق... موقع شب؟ نیا ـ

 :دیبرخاست و پرس شیبا وحشت از جا اوشیس

 ...؟یکن یم هیچرا گر... شده يزیچ يپر ـ

 :يپر

 .بشه یچ يخوا یباز م... رو زدن گناهیب هی ـ

 :اوشیس

 ؟یکن یم هیگر یک يبرا يتو دار ـ
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 :يپر

 .تو کتک خورد يکه برا یاون يبرا... ستیمعلوم ن ـ

 :و گفت ختیتعجبش را در هم ر يابرو اوشیس

 .شناسم یو نم وشیمن دار... من؟ يبرا ـ

 :هیبا گر يپر

 ...آد برات کتک بخوره یشناسه که م یاو تو رو اونقدر م ـ

 :نشست و با رنگ زرد شده گفت شیسر جا اوشیس

 !آدیمن وسط م يبشه پا یهر چ... دیدس از سرم ور دار ـ

 :يپر

. دیبردار اوشینبوده دس از سر س اوشیاو بوده س یبگه مقصر اصل ادیشناسه که ب یاو تو رو اونقدر م یول ـ

مگه بابات نخواست تو خودت و ... و گفت نیرفت به بابات ا... کنه  یتو رو م يداره طرفدار ستیمعلوم ن یعنی

کم  هیخودت ... و گفت پسرش را به قصد کشت زد ستادیبابات ا يرفت جلو هیغرب هیخوب ... يبنداز نیماش ریز

 ... فکرش را بکن

 :اوشیس

 ...فهمم ینم چیمن ه ـ

 :يپر

... دنیو نفهم وشیدار یاصل تیشدن و ن یلحظه عصبان هیهمه بزننش؟ حاال اونها  نیار بود اگم سزاو یمن م ـ

 ؟یتو چ

 :اوشیس

هفت  ریز ایسرد خونه باشه  يتو ستیبا یدر اصل االن جنازه ام م... با من که بچه شون بودم رحم کردند ـ

انجام  ییجان بهروز چه کارها يبرا یدون یم... راستش من روش شک دارم ... وشیدر مورد اقا دار!.... گور

از خودش ... افتاده ضیدر فکر کدام مر حاالتا ... تا حاال چند تا جون مردم و نجات داده یکن یفکر م!... نداده؟

 ست؟یرو کرده مگه او ک نکاریچرا او امده ا... است  یاگه بهروز اول... بپرس

 :يپر

 !ستین یبرات کافاو جون تو رو نجات داد ... دنبال مقصر نگرد ـ
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 :اوشیس

. زارمیمن هنوز از خودم ب. و ببوسم وشیدار يکه بخوام برم دستها ستمیشاد ن ادیمن االن از زنده بودنم ز يپر ـ

 ! ستیگم االن با ما صادق ن یمن نم. ستین مونیپش وشیگم دار یمن نم... باز بگم بهروز دنبال خونه بود

 :انیبا حالت گر افسانه

اتفاق براش اصال  نیا... رفت هتل یاگه م...  شهیمثل هم... بخاطر من پولهاش خرج نکرد... من باعث شدم ـ

 ...افتاد ینم

 :گفت يبه پر یپرخاش يبا صدا اوشیس

... امکیس یبه سه سالگ میبر گرد دیبا... میدنبال مقصر بگرد میبه قول خودت اگه بخواه... دس بردار يپر ـ

دنبال  شهیما تا حاال هم... شد ینم نیا مونیوگرنه اصال زندگ. بابام از همه کس مقصرتر بود ینیب یاونوقت م

 میریدستمون بگ دیقرقره جد هی! میول بکن بار نیاون سر نخ و ا دیبا... میطور بهم خورد نیا م،یمقصر گشت هی

 .من حاضرم. میو از نو آغاز بکن زیهمه چ

 :يپر

 د؟ینیبش نجایخواد ا یشما م...يرم سار یمن م... من قبول دارم یگ یپسرعمه راس م ـ

 :با دست به همه اشاره نشستن کرد و گفت ییدا

 ...نیبش ریبگ يپر ـ

 :يپر

 . برم دیمن با... ستمیبابا من بچه ن ـ

 :پدر

 ...که چه بشه يبر ـ

 :يپر

 یخوان دوم یم!... کنن یباره تکرار ماشتباه رو دارن دو هی ست،یبس شون ن... رو کشتن یکی... هر روز دعوا ـ

وسط  نیمن ا يبابا پا... چشمهاشون جون هر دو تا بچه شون نجات داده  يجلو ننیب ینم... رو هم بکشن

بکنه با من  يبخواد بد وشیبا دار یهر ک. دعوا رو حل بکنم نیا ستمیاالن با دیخودم با... من باعث شدم... رهیگ

اونقدر مهربونه  وشیدار... بخاطر عمه ترا،یو م اوشیحرفها رو زده بخاطر من ، به خاطر س نیا وشیدار! طرفه

 يوگرنه چه اجبار... رو سرزنش بکنه يگرید یکیتونه قبول بکنه  ینم!... خانواده دعوا باشه نیخواد ب یکه نم
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... ش، بهروز و کتک زدهدوست!.. مشت هم به بهروز نزده هیاو ... تو دردسر بندازه وهمه خودش  نیداشت ا

 يتونه سر دوستش رو باال یدار بره و نه م يگناه سرش باال یب اوشیوسط س نیا نهیتونه بب ینه م وشیدار

 ... اومد خودش انداخت وسط... نهیدار بب

 :و گفت دیبلند داد کش يبر خاست و با صدا شیاز جا تیبا عصبان پدر

 !نکن یادب یب... حق هم با تو باشه. نیسر جات بش ریبگ ـ

 :گفت يمالحظه او با صبور يبه افسانه نگاه کرد و برا پدر

از نو ... رنیگ یهمه آرامش م... فردا بشه نیبش ریجان بگ يپر... داغونه یهمه مون اعصبامون بخاطر خستگ ـ

 .میزنیباهم حرف م

 :يپر

 شیکدومتون جرات داره بره پ... بندازه  نیماش ریخودش ز هم وشیاگه دار... دیتا فردا صبر کن دیشما بخواه ـ

گفت  ترایم... بکوبه  واریسرش و به د... خواست اونو بکشه یاحمد گفت شوهر عمه م... مادرش حساب پس بده

 ... است یدونم او االن تو چه وضع روح یمن نم... همه او رو زدن

 :گفت یبه ترک پدر

 سنَا نه؟ ـ

 :يپر

ارزش  شتریب گهیمن از هر کس د يچون برا... هیفیچون انسان شر. من دوستش دارم... منه دوست وشیدار ـ

 !داره

 :را گرفت و گفت يرفت و دست پر يبه طرف پر پدر

 .نمیبب وفتیراه ب عیتو با من سر ـ

 :بدون مقاومت با پدر همقدم شد و به عقب نگاه کرد و گفت يپر

 ...و گرفتم ممیتصم... ترسم یکس نم چیمن از ه ـ

بدهند، با  صیاو را خوب تشخ یمعمول ریحال و وضع غ گرانید نکهیبه خانه، قبل از ا دنیبه محض رس يپر

که در اتاقش مانده  یساعت میمدت ن. دیرا پوش رونشیب يگریو بعد لباس د. عجله به حمام رفت، دوش گرفت

زنگ  يصدا نکهیتا ا. انداخت گاهمان نو ساز نگذاشت و به ساخت رونیبود، صد بار تا دم پنجره رفت و سر به ب

 يرو اوشیپدر و مادرش و افسانه و س. رفت منیکنجکاو به اتاق نش. دیشن منیرا از اتاق نش اوشیس لیموبا
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 یتماشا م يد یکارتون از س لمینشسته بود و ف ونیزیتلو يجلو ن،یپسر افسانه رام. مبل دور هم نشسته بودند

 .کرد

 :دیگوش داشت و پرس يرو لیموبا اوشیس

 اتفاق افتاد؟ یک ـ

 :ترایم

 .شیچند دقه پ ـ

 :اوشیس

 بابا باهاش دعوا کرد؟  ـ

 .جلو گرفت یبلند گو گذاشت و دستش را کم يرا رو لیموبا اوشیس

 :ترایم

 . شد یوگرنه قاتلش م... شانس آورد دم و دست بابا چاقو نبود. بابا اونو خوب زد... میما همه باهاش دعوا کرد ـ

 :گفت یو با لحن پرخاش ستادیا اوشیپشت سر س يپر

 !... د؟یکن یافتخار هم م... دیو فراموش کرد زیهمه چ ،يزود نیهم ـ

 :دیدلواپسانه پرس ییدا

 کدوم دعوا؟... د؟یزن یحرف م یشما از ک ـ

 :گفت يو سرزنش در جواب پر ییبدهد با تندخو صیرا از پشت تشخ ییدا يصدا نکهیبدون ا ترایم

 یعنیگن رسما  یمار هفت و خط و خال که م! کلکت زد!... به ظاهرش نگاه نکن! حرف نزن ،یدون ینم يپر ـ

 !يعاشقش شد يخودیتو ب... ذاره یبابام حقش و فردا کف دستش م!... وشیدار نیهم

 :اوشیس

 !ربط هم نزن یبچگانه و ب يحرفها... نشسته نجایجون ا ییرو بلندگوست، دا یگوش ترایم ـ

 :گفت مانهیخود را باخت با لحن پش ترایم

انگار . کرد یم فیتعر يجور هیپسره اومد  نیجون، ا ییدا... دیکه بشنو دینبود... جون ییسالم دا... دونم یم ـ

و  دیبود یم نجایا دیبا!... شهیهنوز باورم نم... اندازه گاوه نیتا ا... دشمن چند ساله ما رو به قصد کشت کتک زد

تو حالت . اعتراف کرد يجور نیمامان، اومد ا ياون هم جلو... کرد یم فیچه جور با افتخار تعر دیدید یم
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 گهیکثافت د نیخودش گفت به ا يپر!.... فهمم تو شوکم یمن هنوز نم... يزیچ هیکرد  یاعتراف م نیا یمست

 ! داداش نگم؟

 :اوشیس

 بود؟ یاعترافش چ لیدل ـ

 :ترایم

عمداً داداش بهروز و  یکنم حت یمن اصال فکر م... حرف زد ياول با پر... دونه یاز ما بهتر م يدونم پر ینم ـ

 ...کرد یگن خودکش یکردند و م دایبعد هم چند تا شاهد پ. گرفت ریز

 :در جواب گفت اوشیس

تمام روز  نبود؟ پس چرا یخودکش تتشیمن مثل روز مسجله که بهروز اصال ن يبرا!... افتاده ییاتفاقها هی ـ

 يگم، رفت سار یمن م. ادیب نجایو ول بکنه و ا شیخواست که زندگ یوگرنه از افسانه خانم نم... رو نکرد نکاریا

بابا ... میدیرو فهم شیاصل تین شتریفردا ب قایدق دیشا! پرسم یرم از بنگاهها م یمن فردا م... دنبال خونه بود

 ... نزد؟ تیاز شکا یحرف

 :از پشت سر گفت يپر

 ن؟یگیم یچ نیمعلوم هست دار چیپسرعمه ه ـ

 :به پشت نگاه کرد و گفت اوشیس

 نداره؟ قتیحق... که خودش اعتراف کرده  ییحرفها نیا یگ یتو م... نزد؟ ایزد  ـ

 :يپر

 ینم او. شناسم یو م وشیچون من دار... کرد فیکه او تعر یو تلخ يشور نینه به ا... داره قتیاحتماال حق ـ

 . داد که بابت او هرگز شرمنده نباشم نانیبه من اطم... و به من گفت نیخودش هم ا... باشه رحمیادم ب هیتونه 

 :گفت ترایدر ادامه به م اوشیس

پسره االن  نیا. کن فیتو کامل تعر. میدیگوش م... کن فیقشنگ از اول لحظه به لحظه تعر ترایم ـ

 ...کجاست؟

 :به پدرش نگاه کرد و گفت يبه صدا در امد و پر يپر لیزنگ موبا يصدا. کرد فیشروع به تعر ترایم

 .احمده ـ

 :رفت و احمد گفت رونیاز اتاق ب يپر
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 ؟يکرد کاریتو چ يپر ـ

 :يپر

 .نکردم يمن کار ـ

 :احمد

من . تو اومد خودش و حروم کرد ظیاز غ وشیدار یدون یم... نگه داداش وشیبه دار گهید یگفت ترایتو به م ـ

 هیمن ... دنیهمه رو سرش پر... یاشتباهش رو تو باعث شده باش نیمن فکر کنم ا. لج داشت يزیچ هیاز  دمید

و حال و وضعش و  يبود یم نجایا. هم که از خودش دفاع نکرد وشیدار... رمیچند نفر رو بگ يتنه نتونستم جلو

. کارش و درك بکنم تونمیمن نم گهیوگرنه طور د.. یزده باش یحرف هی دیدونم تو بهش با یمن م... يدید یم

 !شده باشه ریمثل بهروز از جونش س ای.... مغز خر خورده باشه دیادم با

 :هیبا گر يپر

عمه،  شیکه من خودم برم پ میقرار گذاشته بود... میدوستانه از هم جدا شد... برخورد کردم یمن باهاش منطق ـ

 . زدم یحداکثر فقط با تو حرف م... اصال نداشتم چوقت،یرو ه یتین نیاگرچه چن. کنم فیتعر

 :احمد

 .هست که بشه بهش اعتماد کرد یکس وشیدار... تونه اشتباه بکنه یادم م... باور دارم وشیمن به دار ـ

 :يپر

 مگه نه؟... حالش خوبه... مشخص بود ترایاز لحن م ـ

 :احمد

 واریراحت سرش و به د یلیتونست خ یفکر کنم بهش رحم کرد وگرنه م. اونو نکشت ترایم يشانس آورد بابا ـ

  ".در اون زور را حس نکرد یبود، ول نیباباه سنگ يدستها"گفت  وشیدار... بکوبه

 :يپر

 کرد که اونها باهش دعوا کردند؟ فیتعر یچ وشیدار ـ

 :احمد

کار رو به خاطر  نیا... کرده بود فیتو تعر ياول برابه من گفت ... کرد فیخودت تعر يکه برا ییزهایهمون چ ـ

 ...کرده اوشیس

 :يپر
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 !...رو کرد نکاریلج با من ا يبخاطر من، از رو!... نه اوشیس يبرا ـ

 :احمد

 ...به تو نداره؟ یداستان ربط نیا ـ

 :يپر

 کرد؟ فیرو تعر زهایچ نیو بهت نگفت؟ چرا خودش اومد اون هم االن، ا لشیدل ـ

 :احمد

... شناسه یو مثل ما نم اوشیس وش،یدار... نفرت بزرگ بشه لیدل یپدر و پسر ب نیبه من گفت دوس نداره ب ـ

 یم اوشیجداً س یاو باور کرد، غروب نیبخاطر هم... نهیب یامده، م شیسوءتفاهم پ يو از رو اوشیس يکارها

کنه اگه  یفکر م وشیدار... دادهکه باور داره جون تو رو نجات  يهمونطور... بزنه یخواست دس به خودکش

 !او رو تباه بکنن یهم زندگ گرونید... خودش و نبخشه اوشینشه س داریبهروز از کما ب

 :يپر

 ؟یکن یو م وشیدار ياندازه مطمئن، طرفدار نیتو چرا تا ا ـ

 :احمد

 تشین.... دونم حداکثر تو دعوا دو تا مشت زده یمن م... زننیصادقانه حرف م ستم،یهمه با من چون طرفدار ن ـ

کوه غم با خود کول کرده  کیدونست که بهروز  یم دیاو هم از کجا با. و آزار نبود تیاصال ادم کشتن و اذ

فکر کنم ... دلخورم وشیدار یقضاوت شیپ زمن ا... بره؟ نیتحملش کامال از ب گهیغم کوچک د هیکه با ... بود

 ! باشه لیدل یمورد هم ب نیا

 :يپر

 دم؟یمنظورت و خوب نفهم ـ

 :احمد

رو  نکاریاالن هم ا... بنده یآد ان سوراخ و م یبشه م دایتو سد پ یسوراخ هیهر جا  وشیدار میدیما تا حاال د ـ

چند  ریت کیبا فدا کردن خودش، با  وشیدار... داره اجیچون بهروز به همه احت... بکنن یکرد که همه باهم آشت

 . تا نشونه زد

 :يپر

 ...ست؟یمقصر ن وشیبه نظرت دار... اقا احمد تو نظر خودت و بگو... و اول از همه به من زد ریت نیا ـ
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 :احمد

 . بهروز رو زد وش،یمثال دوست دار!... بهروز و زده گهید یکی ینیقیگم  یم ،یاگه از من بپرس ـ

 :يپر

 کدوم دوست؟ ـ

 :احمد

 !که باهم بهروز و زدند؟ یهمون ؟يارتو از دوستش خبر ند ـ

 :يپر

 . به من فقط از خودش بحث کرد... خبر ندارم  یمن از نفر دوم ـ

 :احمد

 ینقش هیقض نیاصال تو ا وشیدار... کنم  یمن فکر م یول... دیبود و به او رس عیگه بهروز سر یم وشیدار ـ

دونم  یمن م... شه؟یخودت باورت م... بدوه وشیاز دار عتریتونست با اون حال و جانش سر یبهروز نم... نداشت

تونست در همون ابتدا غالش  یم وشیارد... تونست خوب بدوه ینم. اش درد داشت نهیدنده از س هیبهروز 

... که امروز همراهش بود ییاقا نیمثال هم رمیگ یم جهیمن نت... بکنه بشیهمه تونست تعق نیپس چرا ا... بذاره

 یم فیجور که داره تعر نیتونه ا ینم وشیوگرنه دار... اون در اصل طرف حساب بهروز بود... توپله مثل اون اقا

 ...و احمق باشه یمنطق ریرحم و غ یب... کنه

 :يپر

 .فهمم ینم ـ

 :احمد

 یصالح م نطوریاو ا... نگو چکسیتو هم به ه. نگم چکسیاز من خواست به ه. بودم وشیمن االن تنها با دار ـ

گم پس تو  یمن بهت م... میتو کارش بدون مشورت او دخالت بکن دیما نبا... دونه یپس او خودش م... دونه

واسه خودت نگه  یتون یم گها... خوره یهمه کتک و نقشه اش بهم م نیوگرنه ا... نگو  چکسیهم به ه

 .گم یبهت م... يدار

 :يپر

 .نزد و اشاره نکردحرف  یاز نفر دوم. کرد فیو تعر زیمن همه چ يبرا ـ

 :احمد
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 نیبخاطر هم... بود فکر کرد او مسلح بوده یگه فکر کرد بهروز دزد و قاچاقچ یم. هم وجود داشت یچرا دوم ـ

گفت، . دید یاز دوستهاش رو اتفاق یکی ،يکوچه ا يتو. شد کیگه بهروز به او نزد یم... مجبور شد فرار بکنه

 .ندبهروز زد يدو نفر. ر بکننگرفت با کمک دوستش بهروز و ناکا میتصم

 :يپر

 .دیدیحتما د. من با دوستش حرف زدم ـ

 :احمد

 داریبهروز ب یبه من گفت وقت وشیدار... اون پسره احتماال بهروز و زد... خودشه. من هم، همون و منظورم بود ـ

هست که او  ینیتا ان روز داستان ا یول... فهمن یبعدا همه م... کنه یم فیو تعر قتیبشه خودش تمام حق

 ...نکرده یگه که او اصال خالف یداره واضح م یعنی!... کنه یم فیتعر

 :هیبا گر يپر

 ...بهروز و نزده باشه وشیکه دار يتو باور دار... نگفت یخواست بگه ول یبه من هم م ـ

 :احمد

حتما . گردونم یبر نمحتما به اقا دزده  ادیدزد، تو دستم ب هی فیمن هم اگه ک... ستیمن اصال مهم ن يبرا ـ

گم اگه دوستش  یمن م... دونستن یدوستش هم نم ایو  وشیدار. دم یم یصاحب اصل لیبرم تحو یو م فیک

تونه  یوجدان داره و هم نم وشیدار... بگه کار دوستش بوده ادیتونه ب ینم وشیدار... رو کرده باشه نکارهایهم ا

پارك  يچون او تو... نداشت یخودکش تین چیبهروز ه وش،یاز نظر دار... شناخته بشه یمقصر اصل اوشیبذاره س

 .بود دهیخواب مکتین يرو

 :يپر

 ...نره ییافتم بگو جا یمن االن راه م ـ

 :احمد

 ...بخوره هیبخ دیابروش پاره شد، با... گهید مارستانیب هیرفته  ـ

 

****** 

 

 :برگشت و گفت منیبه اتاق نش انیگر يپر
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 ...يخوام برم سار یبابا من م ـ

 :نگاه کرد و گفت رونیاز پنجره به ب پدر

 ...افتاده یاتفاق... موقع شب؟ نیا ـ

 :دیبرخاست و پرس شیبا وحشت از جا اوشیس

 ...؟یکن یم هیچرا گر... شده يزیچ يپر ـ

 :يپر

 .بشه یچ يخوا یباز م... رو زدن گناهیب هی ـ

 :اوشیس

 ؟یکن یم هیگر یک يبرا يتو دار ـ

 :يپر

 .تو کتک خورد يکه برا یاون يبرا... ستیمعلوم ن ـ

 :و گفت ختیتعجبش را در هم ر يابرو اوشیس

 .شناسم یمن او رو نم...  وشهیاگه منظورت دار... من؟ يبرا ـ

 :هیبا گر يپر

 ...آد برات کتک بخوره یشناسه که م یاو تو رو اونقدر م ـ

 :نشست و با رنگ زرد شده گفت شیسر جا اوشیس

 !باز هم من مقصرم؟ ـ

 :يپر

بابات ازت دفاع کرده  شیچون رفته پ... یتشکر بکن یتون یگرفتن از او م رادیا يبه جا یول... یستیمقصر تو ن ـ

او هم ... رو کتک زد یبابات هم مثل خودت بهروز دوم... حال تو رو گرفته خودیو به او ثابت کرد که امروز ب

 ... از خودت نداره یکم

 :اوشیس

 ...فهمم ینم چیمن ه ـ

 :يپر

 !مینیدوست رو دشمن نب ده،یگم وقتش رس یمن م ـ
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 :اوشیس

هفت تا  ریز ایسرد خونه باشه  يتو ستیبا یدر اصل االن جنازه ام م... با من که بچه شون بودم رحم کردند ـ

انجام  ییجان بهروز چه کارها يبرا یدون یم... راستش من روش شک دارم ... وشیدر مورد اقا دار!.... گور

 !...خواد جبران بکنه یهر کس م... او هم مثل ماست!... نداده؟

 :يپر

 !ستین یاو جون تو رو نجات داد برات کاف... دنبال دوست و همکار و مقصر نگرد ـ

 :اوشیس

. زارمیمن هنوز از خودم ب. و ببوسم وشیدار يکه بخوام برم دستها ستمیشاد ن ادیمن االن از زنده بودنم ز يپر ـ

 ! ستیگم االن با ما صادق ن یمن نم. ستین مونیپش وشیگم دار یمن نم... باز بگم بهروز دنبال خونه بود

 :انیبا حالت گر افسانه

اتفاق براش اصال  نیا... رفت هتل یاگه م...  شهیمثل هم... بخاطر من پولهاش خرج نکرد... من باعث شدم ـ

 ...افتاد ینم

 :گفت يبه پر یپرخاش يبا صدا اوشیس

... امکیس یبه سه سالگ میبر گرد دیبا... میدنبال مقصر بگرد میبه قول خودت اگه بخواه... دس بردار يپر ـ

دنبال  شهیما تا حاال هم... شد ینم نیا مونیوگرنه اصال زندگ. بابام از همه کس مقصرتر بود ینیب یاونوقت م

 ! میول بکن بار نیاون سر نخ و ا دیبا... میطور بهم خورد نیا م،یمقصر گشت هی

 :يپر

االن باهم حل  نیمسئله رو هم نیا دیبا... يسار میپاشو باهم بر... من قبول دارم یگ یپسرعمه راس م ـ

 .میبکن

 :با دست به همه اشاره نشستن کرد و گفت ییدا

 !... که امر بکنه یستینشسته ام تو ک نجایمن ا یوقت... مهمان دارن اوشیس... نیبش ریبگ يپر ـ

 :يپر

... آد یکنم م یاز احمد خواهش م... رم  یمن خودم م...  دیاگه شما حال و حوصله ندار... ستمیبابا من بچه ن ـ

 !تا گنده نشده... اومده  شیسوءتفاهم پ... با اونها حرف بزنم دیمن با. رمیمن م... هم که اونجان ترایعمه و م

 :پدر
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 ؟!ذاره یاسم نو برات م هیهر روز داره  ترایم... ؟یهست یهمه دلواپس چ نیتو ا! مگه بمب کار گذاشتن؟ ـ

 :يپر

 یخوان دوم یم!... کنن یاشتباه رو دارن دوباره تکرار م هی ست،یبس شون ن... رو کشتن یکی... هر روز دعوا ـ

وسط  نیمن ا يبابا پا... چشمهاشون جون هر دو تا بچه شون نجات داده  يجلو ننیب ینم... رو هم بکشن

 . دعوا رو حل بکنم نیا ستمیاالن با دیخودم با... من باعث شدم... رهیگ

 :پدر

ما االن ... کنن یم يریگ یپسره زده از نو پ نیکه ا ییآد با حرفها یاز بعد قانون م... هر چه بود تموم شد ـ

 ... نه ایبوده  یکشخود میدون یاصال نم

 :يپر

شما !... هیخوب تشیکه ن یکی... رو کرده نکاریا یتیبه چه ن وشیدونم دار یدونم و م یمن داستان و کامل م ـ

! بکنه با من طرفه يبد وشیهر که بخواد با دار... پس بده گرونیتاوان د دیاو نبا. دیبکن تیاز او شکا دیتون ینم

خواد  یاونقدر مهربونه که نم وشیدار... بخاطر من و عمه زده ترا،یو م اوشیحرفها رو به خاطر س نیا وشیدار

همه  نیداشت ا يوگرنه چه اجبار... رو سرزنش بکنن گهید یکیتونه قبول بکنه  ینم!... خانواده دعوا باشه نیب

تونه  ینه م وشیدار... دوستش، بهروز و کتک زده!.. مشت هم به بهروز نزده هیاو ... خودش و تو دردسر بندازه

اومد ... نهیدار بب يتونه سر دوستش رو باال یدار بره و نه م يگناه سرش باال یب اوشیس وسط نیا نهیبب

 ... خودش انداخت وسط

 :و گفت دیبلند داد کش يبر خاست و با صدا شیاز جا تیبا عصبان پدر

مردم و  ،يداستان ساز نیبا ا... مگه مرض داره. کرد فیتعر گهید زیچ هیخودش ! ادب یب ؟یلشیمگه تو وک ـ

 !قاتل خودش بکنه

 :گفت يبه افسانه نگاه کرد مالحظه او را کرد و با صبور پدر

از نو ... رنیگ یهمه آرامش م... فردا بشه نیبش ریجان بگ يپر... داغونه یهمه مون اعصبامون بخاطر خستگ ـ

 .میزنیباهم حرف م

 :يپر
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 شیکدومتون جرات داره بره پ... بندازه  نیماش ریهم خودش ز وشیاگه دار... دیا فردا صبر کنت دیشما بخواه ـ

گفت  ترایم... بکوبه  واریسرش و به د... خواست اونو بکشه یاحمد گفت شوهر عمه م... مادرش حساب پس بده

 ... است یدونم او االن تو چه وضع روح یمن نم... همه او رو زدن

 :گفت یبه ترک پدر

 سنَا نه؟ ـ

 :يپر

ارزش  شتریب گهیمن از هر کس د يچون برا... هیفیچون انسان شر. من دوستش دارم... دوست منه وشیدار ـ

 !داره

 :را نشان داد و گفت يرفت و با اشاره دست، راهرو سمت اتاق پر يبه طرف پر پدر

 .نمیبب وفتیراه ب عیتو با من سر ـ

 :بدون مقاومت با پدر همقدم شد و به عقب، به افسانه نگاه کرد و گفت يپر

من ... است یو خوب بیگفتند چه دختر نج یهمه م... دوست دخترش و به خونه مون آورد شهیداداشم هم ـ

 تیانسان يکه باشه اونو از رو یو نجات داد، اون شخص هر ک میکه جون من و پسرعمه ها یکیگم  یم یوقت

 هیچرا زن نتونه ... دیشما بگ... کردم یادب یبرم تو اتاق به بابام حساب پس بدم چون ب دیاالن با. رمدوست دا

حاشا  هیبق شیو پ شیزن نتونه مثل پسر حرف دلش، شاد هیچرا ... عاشقش بشه...و دوست بداره فیانسان شر

 االن مجازات بشم؟ دیمن چرا با... بکنه؟ یمن خوشحال یخوشبخت يبرا دینفر نبا هیچرا ... کنه؟

 

****** 

 

 :را باز کرد و باهم داخل اتاق شدند و با دست به او اتاقش را اشاره کرد و گفت يدرِ اتاق پر پدر

 !يایب رونیاز اتاقت ب يحق ندار!... علقت، سرجاش برنگشت؟... يآروم نشد یتا وقت ـ

 :يپر

قانع کننده به من  لیخوام دل یم. حرف بزنم ترایبا م خوام یم. يبرم سار وفتمیاالن راه ب نیهم دیبابا، من با ـ

 ...حال و وضع تنها بذارم نیو تو ا وشیتونم دار یمن نم. او جون منو نجات داد. همه با او بد کردند... بگن

 :گفت نییصدا پا یول تیبا عصبان پدر
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 !نداره یربط زهایچ نیبه تو ا... هیکدوم خر وشیدار ـ

 :يپر

 !...انسان با وجدانه هی وشیدار. دونم یرو م قتیمن حق ـ

 :پدر

 !... داره يا دهیفاتحه بعد از مرگ سهراب، چه فا ـ

 :يپر

 !دیکن یاشتباه م ـ

 :دماغ خودش گذاشت و گفت يانگشت اشاره رو پدر

 یمن تو رو منع م... یدون یاگه منو پدر خودت م... یپسره با من حرف بزن نیدر مورد ا يکلمه اجازه ندار هی ـ

 ...کنم

 :پدر گذشت و گفت ياز جلو يپر

 ! خودتون ارزش نداره يکه برا دینزن یشما هم حرف. ستمیبچه ن گهیبابا من د ـ

تخت  يرا رو يکشاند و پر یو با زور او را به عقب دیچسب يپر يگردن به مانتو يدست دراز کرد از ال پدر

 :نشاند و گفت

 ... بره وفتهیدزد راه ب هیدم دخترم دنبال  یمن اجازه نم! بتمرگ نجایا ریبگ! امشب و شر نشو ـ

کوچکش  ونیزیهو به طرف تلو کیدرس دادن به او  يلحظه به چشمان پدرش نگاه کرد و بعد برا کی يپر

همه دکور اتاقش را خراب . انداخت و هر چه در اتاق بود نیبه زم زیم يآن گذاشت و انرا از رو يرفت و پا رو

 :همزمان با جوش و خروش گفتکرد و 

 ینم چکسیه...  رونیرم ب یم رونیاگه بخوام برم ب. شکونم یو م زیاگه دلم بخواد همه چ... خودمه یزندگ ـ

 !ستیدزد ن وشیدار... منو منع بکنه... تونه

 :و گفت ستادیا ییدر کنار دا اوشیو افسانه به داخل اتاق امدند س اوشیو س مادر

 !نیایمن بجان شما با  ییدا ـ

 قهیدق. امدند رونیتو اتاق ماندند و بعد مادر و افسانه از اتاق ب قهیزنها پنج دق. برد رونیرا از اتاق ب ییدا اوشیس

 :و گفت ستادیا يامد و در فاصله چند متر رونیاز اتاق ب ينگذشت پر يا
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 يدوستش رو برا راتیتقص وشیدار... دوستش، بهروز و زد... مشت هم نزد هی... پسرعمه بهروز و نزد وش،یدار ـ

... زخم بپاشه يکه بخواد نمک رو ستین یضیآدم مر وشیدار... دیبه جان خر اوشیخاطر پسرعمه س یاسودگ

 شینا حق ب یکیچون نخواست ... ردک فیتعر... کرد فیداستان و تعر نیمرحم زخمهامون اومد، ا يبرا وشیدار

دونم،  یرو م نهایمن چون ا... دیهمه ما رو هم به جان خر راتیدر اصل تقص وشیدار... حد سرزنش بشهاز 

... به احمد زنگ زدم تو راهست... ذارم یشما ارزش نم یقیحق ریغ يحرفها يمن رو... او هستم دنیعاشق د

اونها نگاه  يامشب به چشمها نیمن دوس دارم هم. با شوهر عمه و عمه حرف بزنم دیمن با... آد دنبالم یم

خوده اونها هستند !... ستین وشیمجازات بشه دار یاگه قراره کس... بدتر بوده اوشیبکنم و بگم کارشون از س

 !... شعور خودشون خجالت بکشن يخوام که از خودشون برا یمن م... بد کردند وشیکه هم با بهروز و هم با دار

 :پدر

و به من، به چهره رسوا شده  يخونه برگرد نیبه ا یتون یدوباره چطور م... يبذار رونیخونه ب نیاگه پا از ا ـ

 ... یپدرت نگاه بکن

 :يپر

به همون ... اگه من براتون مهم ام... خودش محفوظه يارزش هر کس جا... کنم ینم یاخالق ریمن کار غ ـ

ها  ابونیبدون فوت وقت سرگردون خ. ..سرگردون باشه ابونیاگه بچه اتون تو خ!... برام مهمه وشیاندازه دار

 !...ستیو نا آشنا ن هیآدم غرب هی اومن  يبرا... با درد و غم سرگردونه ابانیخ ياالن تو وشیدار... دیش یم

 :گفت اوشیقدم برداشت و س رونیبه طرف ب يپر

 .آم یصبر کن من هم باهت م يپر ـ

 :را نشان داد و گفت رونیب نیغمگ يپر

 .شم یمنتظر م اطیتو ح ـ

 یرا تا گون يپر اوشیس. رفتند رونیبرخاست و با بچه از خانه ب شیبه افسانه اشاره کرد و افسانه از جا اوشیس

او شد و ان  نیسوار ماش ياحمد امد و پر. رساند و در انجا باهم منتظر احمد شدند یکارخانه نساج يجلو ،یباف

 ...محله حرکت کردند دیت خانه شان، به سمت سو افسانه به سم اوشیو س يدو به سمت شهر سار

 :درِ اتاق خواب خودش را باز کرد و با دست داخل انرا به افسانه نشان داد و گفت اوشیس
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 ،یرو خونه خودت بدون نجایاگه ا!.. هست، استفاده کن ارتیدر اخت ،ياتاق رو هر جور که خودت دوس دار نیا ـ

الزم  يزیچ رونیاز ب... گردم یدم، زود بر م یپس م ییو به دا نیرم ماش یمن االن م... شمیخوشحال م اریبس

 ! بدون تعارف رم؟یبگ يدار

 :افسانه

 .خودت زود بر گرد تنها نمونم. الزم ندارم يزیکنم، به چ یتعارف نم ـ

 

****** 

 

از  وشیچشمانشان دار يروبرو. شدند مارستانیداخل ب يپارك کرد و با پر مارستانیب یکیرا در نزد نیماش احمد

 :دیاز احمد پرس یبا خوشحال يپر. بلند شد و به طرفشان قدم بر داشت مکتین يرو

 ؟يخبر داد وشیتو به دار ـ

 :احمد

 .خاموش بود لشیزنگ زدم موبا. نه من بهش خبر ندادم ـ

 :دیو تعجب پرس ياحمد با کنجکاو وش،یمانده به دار يشدند در چند متر کینزد یوقت

 نزدند؟ هیشد بخ یچ ـ

 :باال برد و گفت شیانگشت اشاره اش را روبرو وشیدار

 ! شهیساعت بعد نوبتم م هی ـ

 :گفت وشیدار يچاك ابرو نهیگذاشت بعد از معا وشیدار نهیس يدست رو يپر

 تونست تو رو بکشه؟ یشوهر عمه ام قصابه م ؟يبود تو کرد يچه کار نیا ـ

 :لبخند زد و گفت وشیدار

 يبرا یشانس گهیزدم د یحرف ها رو م نیاگه بعداً ا... بزنم يروز هیف و من مجبور بودم سرانجام حر نیا ـ

 یقائل نم یبرام ارزش گهیگفتم د یبهت م ریاگه د... یزن یساعت با من حرف م هیبعد از  يتو دار. عفوم نبود

تا بخوان اونچه ... باور بکنن توننینم... رو گفتم قتیحق نکهیبا وجود ا... داشتن  ادیاونها هم به من باور ز... يشد

 شیو در پ نیحداقل ا... صداقت من شک نداشته باشن يمجبور هستن رو... که من اعتراف کردم باور بکنن

 !کنه یم میصداقتم، خشونت اونها رو را مال. اونها از دست ندادم
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 :يپر

 ؟ياز قبل فکر کرده بود زهایچ نیتو به همه ا ـ

 :وشیدار

. ستیموتور ن چیمنظورم سو... اونها رفتم شیپ گهید لیدل هیدر اصل به ... فکر نکردم چینه اتفاقا اصال، ه ـ

به من داداش  گهید دیچرا نبا دیاز من پرس ترایم دمیشن یوقت. چون دلم درد تو رو داشت نتونستم تحمل بکنم

منتظر  یوقت نا،یس یبوعل مارستانیزنم تازه تو ب یکه االن م ییحرفها نیا... و بگم قتیالزم بود تمام حق... بگه

 یدونستم منو نم یچون م. ام بهت بدهکارم یوونگید نیبه خاطر ا یجواب منطق هیبودم، در فکر افتادم 

 .نتونستم اونجا بمونم و اومدم که بهت بگم، کارم عاقالنه بود گهیکردم و د دایجواب و پ... یبخش

 :جواب داد يبانه ابا لحن مهر يو پر دیخند احمد

 م؟یقرار گذاشته بود نجایفکر نکنم باهم ا ـ

احمد ده  یمنتظر شد وقت وشیدار. اونها رفت شیهمچنان که لبخند بر لبان داشت دست باال برد و از پ احمد

 :قلب خودش گذاشت و گفت يدست رو وشیاز انها فاصله گرفت، دار يمتر

 نجایهمه فاصله به ا نیچقدر زور زدم تا تو رو با ا یدون یم... تو تا خونه تون انداختم نیطناب از ا کی ـ

 . بکشونم

 :يپر

 وونم؟یح هیمن  ـ

 :و گفت دیرا بوس يبار گونه پر نیاول يقدم جلو گذاشت و برا وشیدار

طناب راه  نیا. ستیطناب، اون طناب ن نیا. رمیبگ يریتو رو دوست دارم به اس ر،یمنِ اس. تو شد ریدلم اس ـ

 ! میبکن دایرو پ گریهمد میدلهامون هست، که بتون

 :يپر

 که من تو راهم؟ يدینفر شن هیتو از  ؟يحرف زد یتو با کس ـ

 :وشیدار

دروغ  یول... تونه به خودش اجازه بده هر چقدر که بخواد چاخان بکنه یدل، ادم م يتو حرفها... ؟یاز ک ـ

 یو نم نیخبر رو از دلم گرفتم، ا. جداً خبر نداشتم. گم یمن بهت دروغ نم!... ستین یخوب لهیوس چیه!... اصال

 .تونم انکار بکنم
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 :يپر

 . بابام اجازه نداده بود ـ

 :وشیدار

 نیچه کنم؟ تو ا ییپس من تنها... یاگه تو هم نازم نکن... منو ناز کنه تیوضع نیمامانم نتونه، تو ا یوقت ـ

 هیپس ... تونست منو بکشه یکه شوهر عمه ات م يدار نگونهیخودت باور ا یوقت... اجازه یاجازه ب تیموقع

هر چند قصد ... يشکوند ینبار اونو میا دیبا... ات حکم طلسم شده باشه یحرف بابات هر چقدر هم تو زندگ

 !دنبالت امیداشتم خودم ب

 : يپر

 گه؟ید مارستانیب هی یاحمد گفت رفت ـ

 :وشیدار

 .هاستیکینزد نیهم... نایس یبوعل مارستانیب میر یم شهیما هم ـ

 :يپر

 .میریموتور و ازش بگ ادیزنگ بزنم احمد ب ـ

 :وشیدار

اگه ... شهیخوب م یلیخ... کنن یمنو به چشم دشمن نگاه نم... ننیاگه اونها من و با تو بب... باال مینه باهم بر ـ

 . میبه کمک تو آب سرد رو سرشون بپاش

 :يپر

 !اد؟یب شیپ ترسم دعوا یم ـ

 :وشیدار

 .میکن یدوستانه حل م وفتهیب یهر اتفاق... من که با اونها اصال دعوا ندارم... دو طرفه است شهیدعوا هم ـ

 :يپر

 ...یدون یتو خودت بهتر م ـ

 وشیدوخته بود و منتظر باز شدن زبان دار وشیداخل اتاق انتظار شدند و همه چشمها به دار وشیو دار يپر

 :به طرف احمد نگاه کرد و گفت وشیدار... بودند

 ن؟یموتور بد چیسو یتون یم شهیاحمد اقا اگه م ـ
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با  وشیتکان نخورد را اشاره کرد و با نگاه به دار شیبه طرف احمد از جا یبلند شد و رستم شیاز جا احمد

 :گفت یپرخاش يصدا

 ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا يپر... هیچه جسارت نیا... امشب من قاتلت بشم؟ يخوا یم نید یب ـ

 :دراز کرد و گفت یدو دست به طرف رستم وشیدار

باشه  دهیکه باز تنم خار ستمین یآدم چیبر عکس، من ه!... رو ندارم یاحترام یب نیقصد کوچکتر یرستم ياقا ـ

اشتباه  هیمن ... هستم مانیآدم متاسف و پش هیمن ... نمک بپاشم یزخم کس يکه بخوام رو ستمین یکس ایو 

 ... وفتهیاتفاق ب یبزرگ نیفاجعه به ا... خبر نداشتم با اشتباه کوچک من... کوچک کردم

 :در ادمه به مش صنم نگاه کرد و گفت وشیدار

قبل از اون من مدارك اقا بهروز و خونده بودم ... حاضر باشم يدر خدمتگزار شهیمن به مادر قول دادم هم ـ

بعنوان ... ما بمونه شیمعذرت بخواهم و او را به خونه مون دعوت بکنم و هر چقدر خواست پاومده بودم ازش 

اون لحظه با خودم و با او عهد بستم که  ازمن باال سرش حاضر شدم،  دیشماها نبود... دمیرس رید یول... داداشم

که داداشم اقا بهروز در  دین حق بدبه م. وقت تنها نذارم چیبه او قول دادم که او رو ه. او رو داداش خودم بدونم

من دو تا قول، به دو  یول دیاز من نفرت داشته باش دیتون یشما م... ضمیمن صاحب مر... منه ضیدرجه اول مر

 ... ادمد فیتا آدم شر

 :بر داشت و گفت چیسو وشیگذاشت و دار وشیو در دست دار چیجلو قدم گذاشت و سو احمد

 ...حاضرم اطیو تو ح مارستانیب رونیمن مرتب ب ـ

 :را اشاره کرد و گفت رونیب وشیبه دار يپر

 !منتظرم بمون اطیاالن اومدم، تو ح ـ

 :نگاه کرد و گفت یبه رستم يرفت و پر رونیاز سالن ب وشیدار

 یمن وقت!... رهیبگ رادیتونه از شما ا ینم یکس.... دست رو پسرعمه بهروز بلند نکرد وشیدار... شوهرعمه ـ

حق با  دمید. با احمد اقا، موقع اومدن حرف زدم. ناراحت شدم یلیازتون خ د،یطرفه قضاوت کرد هیرا چ دمیشن

باور  یحرفها رو زد ول نیاومد و ا وشیدار. دیهم سخت برخورد کرد اوشیشما با پسرعمه س... احمد اقاست

هست  یهمون کس وشیدار... از دوستهاش، اشتباه کرد یکی... که اشتباه کرده باشه ستین یاون وشیدار دیبکن

 ... میکه همه ما با او آشنا شد

 :مادر
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 ... زنه؟ یپس چرا دل من و آتش م... اگه او دعوا نکرده ـ

 :يپر

 گهیپدر و پسر از همد اوش،یشوهرعمه و س دیکه د یموقع... حرف و زد؟ نیاومد ا یک وشیدار... عمه جون  ـ

 کاریچ.. دونه یو م قتیتمام حق وشیدار... دعوا ادامه دار بشه  نیترسه ا یم وشیدار... نکن ینم ییحرف شنوا

رو  راتیگه تموم تقص یکرد م یم هماگه سکوت ... که دوستش هست او باعث شده یبگه فالن ادیب... کنه 

دوستش و  يهم برا... تنها مسبب شناخته بشه... که مسبب نشده یکیدوست نداره ... افته یم اوشیدوش س

 ییاشتباهش با وجود همه کارها نیکرد شما بخاطر ا یچون فکر م... خودش و وسط انداخت اوش،یس يهم برا

خودش و  يگریاومد، عوض د... دیبخشش بهتر د يو برا شچون شانس خود. دیکه کرده او را ببخش یخوب

 .کرد یمعروف

 :انیبا حالت گر ترایم

داداش ... گه به قصد کشت زد یبا او، م يگه بخاطر دعوا یاو م... نشده دهیفقط پول که دزد... امکان نداره ـ

 !اون اتاق، تو کماست يبهروز االن تو

 :يپر

تو  وشیدار... نبود وشیکه به پسرعمه مشت زد، دار یاون یول... ستیکرد دروغ ن فیکه تعر یداستان ترا،یم ـ

 ياست فکر کرد او به جوونها یدوستش هم اگه زد فکر کرد پسرعمه قاچاقچ. مشت نزد چکسیعمرش به ه

او هم امروز اومد اونطرف ... به محله شون پا نذارد گهیاونو کتک زد که د... فروشه یم نیمحله شون هروئ

ادرس اون  دیاگه بخواه... کنه یم افسانه خانم و ياالن تو خونه داره مهمان نواز اوشیبست و داداش س ابونیخ

تو خودت چند بار  ترایم... دیوجدان خودتون درست قضاوت بکن شیاول همه تون پ یول... رو هم بدم؟  یکی

 یشد ک داریاز کما ب یفردا داداش بهروزت وقت... خوام از تو گله بکنم یمن... ؟يدروازه راند يداداشت رو از جلو

 به صورت تو چنگ بزنه؟ دیبا یک ؟یتو چ. من ندارم... بکنه؟ شرم داره که به چشمهاش نگاه

 :را نشان داد و گفت رونیبا دست ب ياشاره رفتن را کرد و پر يبه پر احمد

 ...زنم یکلمه با او حرف م کی دیکن یاعتماد نداشته باشم فکر م وشیاگه من صد درصد به دار ـ

 :گفت هیبا گر يپر

 .از خونه فرار کردم... با بابا دعوا کردم وشیمن به خاطر دار ـ
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 يبلند شد و به طرف پر مکتین ياز رو وشیدار اطیح يگذاشت و سالن انتظار را ترك کرد و تو نییسر پا يپر

 :گفت يقدم برداشت و پر

 .یبکنم از من ناراحت بش فیترسم اگه برات تعر یم... بد کردم یلیکار خ هیمن  ـ

 :و گفت دیخند وشیدار

 .بشم نیحداکثر غمگ!... اراحت، نهن ـ

 :يپر

 .و گردن دوستت انداختم راتیتموم تقص... نشون بدم نیاومدم تو رو بهتر ـ

 :با لبخند گفت وشیدار

 ؟!یدون یکه از او نم يزیتو چ ـ

 :يپر

 پس اون دوستت کامران زده، مگه نه؟ ياگه تو نزد... یو نزده باش وشیدونم تو پسرعمه دار یمن م ـ

 :وشیدار

 میکنم اول بر یم فیبرات تعر... یکه تو هم بدون دهیوقتش رس... گفته بشه دیبا یزمان هی قتیحق يپر ـ

 !من نوبتم و از دست ندم... مارستانیب

 :يپر

 که دوستت و لو دادم؟ یستیتو از من ناراحت ن ـ

 :وشیدار

هر چقدر  ،یپس هر ک... برسه يبعد، از شعله آتش خطر نیاز ا چکسیفکر نکنم به ه... آتش خاموش شده ـ

 ... کف دستش گذاشت دیحقش هست حسابش و با

 :يپر

 کارم درست بود؟ ـ

 :وشیدار

 ...يکرد ینم ییادعا نیوگرنه چن.... يطور احساس کرد نیا ـ

 :يپر

 بود چطور؟ یحدسم درست نم نیاگه ا ـ
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 :لبخند زد و گفت وشیدار

 ... گفت تماما اشتباهست يگفتم انچه پر یو م... رفتم باال یافتادم م یوگرنه من االن راه م ـ

 :يپر

 حدسم درست است؟ یعنیپس ... ير ینم یوقت ـ

 :راه را نشان داد و گفت وشیدار

دونستم  یاگه م یداشتم حت یبهروز و بر م فیک... بود؟ یاگه حواسم با من م. میمن و دوستم باهم بود ـ

و دست  یشوخ هی يدوستم اونو برا یول... دادم یو به خودش م فیردم و کک یم دارشیب... پر از پوله؟ فشیک

 نیدونم ا یراستش نم. ساخت تانمن داس يشد، مرتب برا فیمتوجه پول درون ک یوقت. انداختن بهروز برداشت

بهرحال هر چقدر تونست چاخان ... خواست به من بقبولونه؟ یچون م نکهیا ایباورش ساخت و  يداستان را از رو

فرار . میوفتیب یباند قاچاقچ هی ریگ دمیترس... باور کردم یبارم کرد و من هم همه اش را احتمال دادم و حت

دونم چه شد  ینم م،یبود به تفاهم برس کینزد. من قصد حرف زدن داشتم. دیبهروز اومد و به ما رس م،یکرد

ما تو محله ... کرد دادیبهروز شروع به داد و ب... دونم یاونو خودم نم... دوستم هیز خودش مقصر بود و حاال بهرو

دوستم بعدا ... من دهن بهروز گرفتم و گفتم داداش چشم ور دار باورت کردم. رفت یما م يابرو. میخودمون بود

شن از فرصت استفاده کرد و چند با یکینزد نیاش ا یقاچاقچ يدوستها الشیبه خ دیبه من گفت چون ترس

دوستم  یاز همون لحظه اول چشمم به بهروز خورد جدا دلم به حالش سوخته بود ول یوقت... مشت به بهروز زد

 .هست مانیپش ادیاو هم االن ز. کرد یرحمیب. کرد دایبر عکس، انگار ازش نفرت پ

 :شد و گفت يجار ياز چشمان پر اشک

من ... دعوا نداره نیتو ا یصد در صد باور دارم که او اصال نقش وشیاالن به اونها گفتم که به در نیمن هم ـ

 ... تونم به خونه برگردم چون فکر کردم تو رو دارم یاز خونه فرار کردم نم... وسط تنها موندم نیاالن ا

 :چهره اش رو نشان داد و گفت وشیدار

دوستم  يمن برا... کردم یرفتم طلب م یم یکن یبود فکر م ینم حقم نیاگه ا... جان، منو ببخش يپر ـ

من به ... خوام یمن تو رو به اشتباه انداختم معذرت م نکهیاز ا... که حقش باشه ییتا جا یکنم ول یم يفداکار

بودم که تن و  جانیدنبال ه خواستهفکر کنم خودم نا . خوردم یدوستم و م يگل چاخانها ستیبا یوجه نم چیه

تو مهم  یگم رو چشم ول یم... حقم هست یکه بگ يجان من هر کار يپر. دوستم دادم يش به حرفهاگو

 ... رمیبگو من برات بم... ینباش نیغمگ دیبا يجور هیتو ... یهست
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 :يپر

 .ندارم يتنها بمونم چاره ا دیمن با... تو االن خودت برو ـ

 :دراز کرد و گفت يموتور را به طرف پر چیسو وشیدار

 ...بمونه شتیو ور دار پ نیا ـ

 :يپر

نه من حوصله گفتن را دارم و نه اونها حال و ... بکنم گهیاعتراف د هیاالن حوصله ندارم ... خودت بمونه شیپ ـ

 ... اعتراف رو دارن دنیحوصله شن

 :وشیدار

رده دلت به حالم خو هیاگه ... خورن  یداخل بدنم از االن منو م یمنف يهایبدان باکتر یرم ول یمن م يپر ـ

 ...خبر بده عیزنگ بزن سر... یمنو ببخش یتون یم... شدنت از من وسیسوخت و با وجود ما

 ...نشست مکتین يرو يقدم بر داشت و پر ییبه تنها وشیدار

به  نایس یبوعل مارستانیاز ب میمستق شیبعد از اتمام گرفتن کارها وشیدار. شب گذشته بود ازدهیاز  ساعت

 يرا تک و تنها رو يپر. ستادیا دیجد تیکنترل وضع يفقط برا يدر ورود يجلو. شعبان آمد مهین مارستانیب

. و سالم کرد ستادیا يپر يروبرو. شد اطیتپنده داخل ح یسوخت، با قلب يدلش به حال پر. دینشسته د مکتین

 :دیپانسمان شده، از او پرس يبا نگاه به ابرو يپر

 زدند؟ هیچند تا بخ ـ

 :وشیدار

 .خورد ییحتما هفت و هشت، ده تا... دمینپرس ـ

 :يپر

 ؟یعوض بکن یچرا نرفت... هیخون راهنتیپ ـ

چمباتمه زد و نشست و  شیتر شد و روبرو کینزد يبه پر شتریب ینگاه کرد و کم اهشیس راهنیبه پ وشیدار

 :گذاشت و گفت يپر يزانوها يدو دست رو

 !ات و دوس دارم یآشت. بمونم شتیپ یباش لیدونستم ما ینم... به تو بزنم يسر هیاومدم  ـ

 :يپر
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تونم دلمو و با تو  ینم گهید چوقتیوگرنه ه!... تعارف خواستم باهات حال و احوال کرده باشم يمن فقط از رو ـ

 !که بخواد زود کنار بره ستیلکه ابر ن هی! هیتموم اسمون ابر! بدم  یآشت

 :گفت يبه لج آوردن پر يبرا وشیدار

ارزش ندارم  یگ یاصال م ای!... شه یم یکنم، بعد هوا زود آفتاب ستیخ زمیتونم بارون بشم و رو سرت بر یم ـ

!... و گور و گم بشم؟ میابر و فراموش بکن یگ یاگه م... ؟یبش سیخ یخواه یو نم یتون یو به خاطر من نم

 ! رك به من بگو

 :در ادامه گفت وشیدار. دیس کشدماغ نف ينگاه کرد از تو وشیفقط به دار يپر

  ؟يمنتظرِ من که نبود...؟یتنها نشست!... ینمیزتریتو عز... کنم یم یدارم باهات شوخ ـ

 : يپر

 ... گهیام د ییایدر... تونم حرف بزنم ینم چکسیتنهام، چون با ه ـ

 : وشیدار

 !؟يبار هم زنگ نزد هیبه من  یتنها نشست نجایدو ساعت ا ـ

 :يپر

 یکیتو، به . داشته باشم یبتونم دل خوش ياز تو چه طور... يرو سرم خراب کرد ایدن... بشه یتلفن بزنم که چ ـ

 ریگ يجور نیتو دام ات ا چوقتیه... دونستم؟ یاگه از اول م... يبد کرد یلیبه من هم خ!... يبد کرد یلیخ

االنش هم دس بردار . شدم یهرگز آشنا نم اتهبا!... یبش کیقدم به من نزد هی یذاشتم حت ینم!... افتادم ینم

 ...یستین

 :وشیدار

پس با اجازه ... ؟!اومدم یکردم و االن نم یرو باور م شتیحرف دو ساعت پ یکاشک. حساب مزاحم شدم نیبا ا ـ

 !نکردم؟ تتیاذ شتریات برم تا ب

 :يپر

 !... ستین میهم مال پدر مکتین نیا. میاطیاالن تو ح... نگفتم ازت نفرت دارم ـ

 :لبخند زد و گفت وشیدار

 يکنم تو یاحساس م!... نم؟یتو بش شیاجازه دارم پ یعنیچون از قلب تو خبر دارم ... یتو چقدر ناز و شجاع ـ

 ! یدلت به من خوش اومد گفت
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 :يپر

 .یاز دلم خبر داشته باش یتونیتو نم ـ

 :وشیدار

تنها  زهیتو جز یادم وقت... نمیبش شتیکه پ يبه من تعارف کرد یعنی. ستین تیمال پدر مکتین یچرا گفت ـ

معنا از  نیمن به ا!... شه یاحبابش م يمجبور! نداره يچاره ا... رو هم دوست نداشته باشه یکی یبمونه حت

 .کردم افتیرو در امیحرفت پ

 :گفت يدر جواب نگاه پر وشینگاه کرد و دار وشیجواب بدهد فقط به دار نکهیبا حرص باز بدون ا يپر

 یبابا، دارم سر به سرت م... شم یعاشقت م شتریو ب شتریب... زنه یتند م شتریب یلینگاهت قلبم خ نیاز ا يپر ـ

اندازه  نیخبر نداشتم دلت جدا تا ا یول!... شه یمال ما م ایدن... ؟يدیمنو بخش یو بگ یبغلم کن ياگه بپر... ذارم

قلبت و فتح کردم و قلبت و  ایافتادم و  ریتو دامت گ میگ یم مونیمعموال تو صبحتهاما  يپر!... برام تنگ شده؟

من ... بد داشته باشه تین يگرینسبت به د یکی قتیکنه که در حق یم دایمعنا پ یوقت نهایا... رهیو غ دمیدزد

 میهست زیمن و تو دو تا انسان صاف و ساده با قلب تم... یستین دیو تو هم شکار و ص ستمین ادیو ص یشکارچ

 ... قراره همراه و تو هم راه برند هامونکه قلب

 

عاشقانه، باز لب  يو تماشا کردن ها یبعد از مکث طوالن وشیدار. گشت انینما ياشک در چشمان پر يا قطره

 :بر سخن باز کرد و گفت

 گهیطرف د هیاز ... زبونت بند اومده ...  شهیدلت داره برام پاره مگه  یطرف م هیاشک، از  نیلبخند و ا نیا ـ

خرابتر از توئه، چون  یلیگرفته، حالم خ یلیمن برعکس تو، دلم خ ،يپر!... يریبگ دیاشتباه منو ند یتون ینم

من ... که انجام دادم، اونو فراموش بکنم ییخطاتونم  یباز نم... ؟یاگه تو منو ببخش یطلب بخشش رو دارم حت

 هیبکنم که بشه اشتباه اولم و به  يکار چیتونم ه ینم گهیاز طرف د... طرف دلم برات پاره پاره شده هیهم از 

 یم یپاك نشدن یاشتباه اول نیانگار ا! هم نجات بدم؟ گهیدونم اگه صد تا جان د یم یجبران بکنم، حت یقیطر

دوست داره، هر طور  دیبهش رس یباشه وقت یکیرو دوست داره و دلتنگ  یکیآدم  یوقت یندو یم چیه!... مونه

تونم بکنم، چون  یمن هر دو تا کار رو االن نم یول... لحظه اونو از خودش جدا نکنه هی!... محبت و بهش بکنه

 یبا من لج م یلیخ يگه ایدونم به چه بهانه د ینم يدار یحت... یبه من افتخار بکن یتون یتو نم نمیب یم

 !یکن
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 :با غم گفت يپر

 یچون فکرش و نم. فرار کردم تین نیبا ا شهیهم ياز خونه برا... بد رفتار کردم  یلیبا بابام خ ن،یقیمن با  ـ

تونم باور بکنم،  ینم!... یفرار کرده باش... دیرس یکس نم چیتونستم بکنم، تو از دست بهروز که آزارش به ه

 ! یکرده باش يطور بد نیا یبا کس یبتون توباور بکنم  تونمیمن نم!... يست داده بودعقل و هوشت و از د

 :وشیدار

اگه بخوام ... یکن یم دایپ ادیبرضد من ز زیگله آم يحتما حرفها... یاگه دفتر خاطراتم و باز بکن. شرمنده ام ـ

من با !... قائل بشم یتونم برام ارزش یخودم نم یحت ؟يو دنبال گذشته ام بر يریبگ دیکه االن هستم، ند ینیا

... بد و بدتر بشه گهید یکیتونه کامل و کاملتر و  یمروزگار  یدر پ یکیجان  يپر. تو دوباره متولد شدم ییآشنا

که  ياگه انتظار دار... انسان بهتر بشه هیکنه که  یهستم که تمام تالشش و م ییمن جزو اون دسته از ادمها

 ! اومد شیپ ادیخطا کردن ز يبرا تیبرام، موقع. متاسفانه نبودم... بودم من از همون اول کامل

 :يپر

االن  نیاز من انتظار نداشته باش، هم یول... تونم از تو دل بکنم ینم نیهم يدونم برا یرو م زهایچ نیمن ا ـ

 !من بخاطر تو فرار کردم. بغلت کنم امیب

 :سر جلو برد اب دهان قورت داد و گفت وشیدار

 یاگه ب!... ره؟یسفت گاز بگ یو حت زشیدوس داره عز!... رو دوست داره؟ يگرید یکی یوقت یدون یم چیه ـ

 نیتو هم ا... ذره گوشت تو صورتت بمونه هیذاشتم  یاصال نم. کردم یرو باهات م نکاریمن ا ؟يدید ینم یادب

 ...کردن هیتنب یعنیگاز گرفتن ... ریحداقل گازم بگ... ؟يحالت و نسبت به من دار

 :يپر

 .گشنه ام هست یلیدونم هنوز شام نخوردم و خ یمن فقط م ـ

 :دو شانه او گذاشت و گفت يلبخند زد دو دست رو وشیدار

 ...یکنیگم تو شاعرانه به من محبت م یم میمن حرفهام و مستق. یتو چقدر بزرگوار و مهربان ـ

 .... نگاه کرد يچسباند و به پر يدماغش را به دماغ پر وشیدار

متر از خود جدا کرد و  یرا ده سانت وشیسر دار واشیگذاشت و  وشیصورت دار يدو دست گرمش را رو يپر

 :داد و بعد گفت ییمحبت قلب خودش را به او آشنا کباریبه اطراف نگاه کرد و بعد خود سر به جلو برد و 

 !میبکن تیرعا یتو اماکن عموم. نهیتونه بب یم یکی ـ
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 :وشیدار

پس ... و با خلوص باشه زیبتپه و عز يگرید يبرا یاندازه وقت نیدلهامون تا ا... نداره رادیموقع شب ا نیا ـ

و هر کس که . میبکن میبوسه را در هر جا که الزم بود بهم تقد نیکنه که ا یم دایرا پ يآزاد نیا اقتیارزش و ل

 يچقدر انسان بهتر میمن و تو دار ینیب یخودت م... بکنه ریتقد دیخلوص مون با نیانسان باشه ما را به خاطر ا

من حد ! کنه یم قیمرحله باالتر و بهتر تشو کیعشق انسان را به . سازه یعشق معجزه را ممکن م... میش یم

انجام داد و  ابانیاست که بشه تو خ يعالقمند يدونم چه رفتار یم.... دونم یو هوس رو م يعالقمند ونیم

 .عمل رو انجام داد نیا دینبا ابانیخ يکه تو تهوس اسجزو  يزیچه چ

 :با ناز گفت يپر

 ...گشنمه یلیخ! ... ومدهیتا بابام ن م؟یو برگرد میزود بر... ؟يسراغ دار يمغازه ا... چه گفتم؟ يدینشن ـ

 :بلند کرد و گفت شیگذاشت و او را از جا يدست در دست پر وشیدار

 ... خوب سراغ دارم ییتزایمن پ ـ

 :يپر

 .میغذا بخور میر یساعته م میزنگ بزنم به احمد بگم ن ـ

 :و گفت دیرا بوس يگونه پر وشیدار

 .میزن یبه خونه مون م يسر هیو عوض بکنم  راهنیپ نیا دیمن با... کشه یطول م شتریساعت ب مین ـ

 :يپر

 نهیو بب ادیاالن ب یول... شهیناراحت نم ادیبابام باخبر هم بشه، ز یحت م،یبر رونیروز، هر چند ساعت اگه باهم ب ـ

چشماشون  يما شب ها جلو... نهیمن نظرم ا... بکنه یتونه قاط یم... کنه یاونوقت بد فکر م... ستمیمن ن

 . میآزاد باش میتون یو روزها م میبمون

 :وشیدار

 . میاونها هم سفارش بد يبرا... ازش بپرس... باشه ـ

 :يپر

 !خورد... خورد یهرک میریگ یخوشمون اومد م تزایاگه از پ... دن یجواب رد م! بپرسم؟ ـ

بودند  ستادهیا يدر ورود يجلو ترایاحمد و م. در دست بر گشتند تزایانها مجددا با دو پ دیساعت طول کش کی

 :رو نشان داد و گفت مارستانیب ترایم
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 .میعالف تو موند نجایخاموشه؟ ما ا لتیچرا موبا... اومده شیساعته پ هیجون  ییدا ـ

 :يپر

 .حرف بزنم خاموش کردم یمن دوست نداشتم با کس ـ

 :نگاه کرد و گفت وشیبه دار احمد

 !من بهت زنگ زدم ـ

 :وشیدار

 .ام و خاموش گذاشتم یمن هم گوش دیطول کش... شلوغ بود میتو مغازه نشسته بود ـ

 :نگاه کرد و گفت وشیبه دار ترایم

 ...؟یینجایتو هنوز چرا ا ـ

 :نگاه کرد و گفت يبه پر ترایم

 هاست؟یباز نیاالن وقت ا... ساعت تمام کی... یبا او قدم بزن یتون یچطور م ـ

 :وشیدار

من از خودم ... بخوابه مکتین يرو نمیرفتم، نتونستم بب رونیمدارك بهروز به چشمم خورد از خونه ب یمن وقت ـ

 یحتما ازش م... شدم یزدم اگه با او آشنا م یساعت با بهروز حرف م هیداشتم  یاگه فرصت م... دارم نیقی

 نیاگه ا... دادم به بهروز یاتاق و م هی. میدار تاقچهار تا ا. میما دو نفر... تو خونه ما بمونه شهیهم يخواستم برا

 .گونه بودم نیا يافتاد باز من با پر یدو خواهرم هم م ياتفاق برا

 :ترایم

جلوت و  یکس! دوست شو گهید يبرو با دخترها!... یو قاتل، خودت یباعث و بان... رهیگ ینم ادریاز تو ا یکس ـ

 ! رهیگ ینم

 :احمد

ما بهروز رو ... میاشتباه کرد شتریما صد برابر تو ب... نگاه نکن ترایم يتو به حرفها... دارم نیقیمن هم به تو  ـ

 . میخونه راند يبار از جلو نیچند

 :وشیدار

 چکسیمن تو عمرم با ه... کرده کاریدونه چ یچون خودش بهتر از هر کس م رمیگ ینم رادیا اوشیمن از س ـ

 یقضاوت شیکه من پ نهیا رادمیا... مشت هم به بهروز نزدم هیمن ... با بهروز  يدعوا يتو... نکردم  يکتک کار
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تو هر چقدر ... دیریآب و در نظر بگ يجو دیشما با... هست  ندهیمهم ا... کردم و او رو مواد فروش فرض گرفتم

 کیاز  ینیب یم ،یبفهم نکهیبدون ا... آب يجو يتو ای انیجر کی يتو یافت یم یزمان هی... یهم گل باش

چون از ...  ستمین نجایا چکدومتونیبخاطر ه ستمین نجایا يمن بخاطر پر... يبرده شد يا گهیبه مکان د یمکان

 نیا... شدم ياالن عاشق پر... من کنارش واستادم. تنهاست يتنها ایدن نیا يتو کردم بهروز یاون اول فکر م

من  شیجاش پ... مونه یداداشم هم م... من گفتم بهروز داداش منه... به اون موضوع نداره یموضوع ربط

 .ذارمیتنهاش نم. کنم یمن بهش ضربه زدم واستادم تا اخر عمر هم اگه بشه جبران م! حفظه

 :چشمک زد و گفت وشیبه دار احمد

 .دیما رو ند... رونیب میکنه ما سه نفره رفت یفکر م ییدا... تو االن برو خونه وشیدار ـ

 :گفت يدر تعجب نگاه پر ترایم

 .رونیب میاومد ییما قبل از دا... زنگ زده بود ییزن دا ـ

 :يپر

 .ام یمن م اطیتو ح دیشما بر ـ

 :قلبش گذاشت و با حرارت گفت يدست رو يداخل شدند و پر ترایو م احمد

من بهت ... تو برو خونه بخواب. نکنم یکله شق... مون مجبورم ندهیا يبرا یول... ذره از تو گله ندارم هیاالن  ـ

 !تو زنگ نزن... زنم یزنگ م

 :دراز کرد و گفت يموتو را به طرف پر چیسو وشیدار

 .باشم بیغابهتره  گرونید شیدر پ... بمونه شتیپ نیپس ا ـ

 :يپر

 .فکرش و نکن ـ

 :و گفت دیچسب واریرو برد و خودش به د ادهیپ یکیرا گرفت و به سمت تار يدست پر وشیدار

 .تونم از تو جدا بشم ینم گهیاالن د... لرزه یراستش تنم م...يدیتو منو بخش ـ

 :يپر

 دیشا!... نرو ییفردا صبح جا... بخواب ریخوابم تو هم بگ یرم خونه م یمن م. میمجبور یتونم ول یمن هم نم ـ

 .میشانس با ما بود تمام روز و باهم بود

 :وشیدار
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 .پس من برم ـ

 کینزد وشینگاه کرد و دار وشینا خود آگاه به لبان دار یخدا حافظ ياول به اطراف نگاه کرد و بعد برا يپر

کرد و  رهیرا در خود ذخ يپر فیلط يبوو  يگرما دید یشد و او را در بغل گرفت چون دور و اطراف را خلوت م

 ...رفت يپر شیاز پ شدکرد و بعد سوار موتور  میبار بوسه را به او تقد نیارام ارام چند

حمام در کنار  يتمام وقت تو اوشیس. به حمام برده شد دنیپسربچه چهار ساله افسانه قبل از خواب ن،یرام

نوع  نیبر حسب دکتر بودن به ا اوشیس. و مسئوالنه کمک کرد مانهیصم ن،یو به او در شستن رام ستادیافسانه ا

افسانه از توجه . تخت خود حضور داشت يور نیدر خواباندن رام یبعد از حمام، حت. رفتار و برخورد عادت داشت

 .تشکر فراوان کرد اوشیخاص س

 :برخاست و گفت شیاو از جا دنیبا د اوشیس. امد منیکرد و بعد به اتاق نش زیدر فرصت اول حمام را تم افسانه

 ...ياونو به من نشون بد یکه گفت یدوست دارم آلبوم یخواب یاگه نم... درست کردم يچا ـ

 :افسانه

بعد هر چه ... بشه، بهش زنگ بزنم رید نکهیخواستم به دوست همکارم قبل از ا یم... آد یچشم، من خوابم نم ـ

 . کنم یم فیدونم برات تعر یاز داداش بهروز م

 :اوشیس

 اومد؟ شیپ یمشکل ـ

 :افسانه

 ... گردم یاطالع بدم و بگم تا کارم و از دست ندادم بر م دینه، با ـ

 :اوشیس

 ؟يومدین شهیهم يمگه برا ـ

 :گفت نانهیغمگ افسانه

کنم؟ مزاحم شما که  کاریچ نجایمن بدون داداش ا... بمونه نجایخواد ا ینم... داداش بهروز خودش گرفتاره ـ

 !بشم؟ تونمینم

 :به افسانه نگاه کرد و گفت اوشیس

 ؟يتو هم به من اعتماد ندار ـ

 :افسانه
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 ینم دهیعق رییتغ یبه آسون.... کنه یم نهیک... کنه یقهر م یوقت... من به بهروز شک دارم! ... ه؟یچه حرف نیا ـ

 ...بمونه نجایحالش خوب بشه ا یکنم وقت یاصال فکر نم... ده

 :اوشیس

مادرم و، مادر . رمیگ یم يمن برات کار دفتر... يبر یتون یتو هم نم... بره دینبا... ما بره شیتونه از پ یاو نم ـ

ذارم  یمن نم... ادهیبا بودن تو شانس مون ز!... خونه هست نیما تو ا شیپ ن،یتو و رام يجا!... خودت بدون

 ... بره ییجا چکسیه

 :با اشک گفت افسانه

چقدر خوب  نیرام يبرا یاگه بدون... ستیروز و دو روز ن هیحرف ... تون بمونم شیدوست دارم پ یلیخ ـ

 .دهیند چکسیاز ه یلیمحبت فام... میهمه وقت تو پرورشگاه بود نیا.... شهیم

 :گفت اوشیکردن کرد و س هیشروع به گر افسانه

 . دم یمورد من بهت اجازه نم نیتو ا... یاگه خودت هم بخواه... گرفته شد میپس تصم ـ

 :و گفت دیخند هیهمراه با گر افسانه

 ... دوستم هم راحت بشه الیخ. زنم یزنگ م هیپس ... یچشم، هر جور تو بگ ـ

 :اوشیس

 ...از تلفن خونه زنگ بزن. رمیگ یدوش م هیرم  یمن م... تو زنگت و بزن ـ

 :افسانه

 .چشم ـ

حرف زد  ادیز اوشیو مخصوصا از س زیچ به حمام رفت و افسانه به دوست همکارش زنگ زد و از همه اوشیس

دوستش به افسانه . افتاد هیکرد و به گر فیتعر اوشیحرف زد از برخورد پدرانه س نیاز حمام کردن رام یو وقت

 شنهادیپ نیهمچن. بکند ریاسرا در دام عشق خودش  اوشیکم جرات بکند و س کیکرد تا فرصت است  تینحص

 يرا داشته باشد و همزمان بهانه ها اوشیس يو غم، هوا ییسخت، تنها طیشرا نیو سفارش کرد، در چن

ندانست  یامر را انسان نیافسانه در جواب دوستش ا. بکند يزیشدن به او را برنامه ر کینزد يبرا زیمصلحت ام

 .کرد یو بعد از او خداحافظ

 :دیامد و پرس رونیاز حمام ب اوشیس

 ؟يزنگ زد ـ
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 :با لبخند گفت افسانه

همه  ایدن نیخودم، تو ا يراستش برا. ولت نکنم... سالم رساند و گفت اگه به زور هم شده  یلیوستم خد ـ

 !ییتو زمونیچ

 :دیدر فکر خوش بو بودن خود افتاد و پرس افسانه

 خراب نشه؟ ياگه چا... رمیدوش بگ هی عیتونم سر یمن م ـ

 :اوشیس

تازه دم  ياومد رونیب یمن دوباره وقت!... اونو خورد دیشه، نبا یبشه خراب م ریساعت د میبعد از دم، ن يچا ـ

 . دم یم

 :افسانه

 و بپوشم؟ رونیدفعه لباس ب هی میگرد یبر م مارستانیاگه باز امشب ب ـ

 :اوشیس

... شه یمن و تو فردا شب نوبتمون م. و خاله ام قراره بمونن يو پر ترایمامان و م. کوچولو خوابه نینه، رام ـ

 ... مونهیم ترایمامان و م شیپ نیرام

 :افسانه

 تو خونه اجازه دارم آزاد بپوشم؟  ـ

 :اوشیس

تو هر !... کنم یخواهش م! تعارف نکن... اون اتاق هم اتاق خودته! رو خونه خودت بدون نجایاز بعد ا... معلومه ـ

 .شم یخوشحال م... من هم همون اندازه یراحته باش نجایچقدر ا

 :افسانه

 ...ناراحت بشه یوقت هیترسم مادرت  یم... تو کامال راحتم شیپ ـ

 :اوشیس

 ! دیگل تر ،یبراش از هر گل نیتو و رام... بشه؟ یناراحت از چ... بهروزه اش،یتنها غم و دن ـ

 :افسانه

 ارم؟یآلبوم ب يخوا یم ـ

 :اوشیس
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 .ستیعجله ن... رینه، اول برو دوشت و بگ ـ

 ...امد منیو با البوم در دست به اتاق نش دیو به خود عطر پاش دیپوش تشریت جامهیدوش گرفت و پ افسانه

افسانه هر چقدر خاطرات در مورد . مبل در کنار افسانه نشست يگذاشت رو زیم يرو يچا وانیدو ل اوشیس

 هیرا به گر اوشیکرد س فیرا که افسانه تعر يداستانها. کرد فیتعر اوشیس يدانست برا یعکس و بهروز م

را به  وانهایافسانه ل. کرد یم هیو گر ستادیبر خاست و به اتاق مادرش رفت و دم پنجره ا شیانداخت او از جا

جلو رفت، تو  ششیپ. دیاتاق خواب مادرش د يرفت و او را تو اوشیآشپزخانه برد و شست و بعد سراغ س

 :و گفت دیدست کش اوشیشانه س يرو ستاد،یدر کنارش ا یکیتار

... دیکه دار ییدلها نیشما با ا... فراموش بشه عیسر یلیبد خ يروزها نیدم ا یبهت قول م... باشناراحت ن ـ

 یکنه و ازتون گله نم یدشمن تون بهتون رحم م یحت... دیبذار یدر دل کس يلکه ابد دیتون ینم چوقتیه

و  نیدونم بهروز ا یمن م... بره یم یادم همون اول به اصل تون پ. چه برسه به بهروز که برادرت هست... کنه

دس به ...  یخانواده ات داشت يکه برا یو قدرت از ترس شیتو فقط بخاطر نما... دونه  یاو م... دونه یخوب م

 ! یهست یوگرنه تو صد در صد ادم خوب... يهات زد یبد اخالق نیا

 :گفت انیبا حالت گر اوشیس

 !نهیمنو نب بیبد ترک ختیتر که رهمون به... رم یم نجایمن از ا... سالم بشه ـ

 :افسانه

 ...یهست یو بفهمه که تو چه برادر خوب نهیبب دیبهروز با... کنه یرو دوا نم يدرد چیفرار کردن ه ـ

 :اوشیس

 من؟ ـ

 :افسانه

 .میبر ایحاال ب ـ

اتاق  يتو اوشیو س دیتخت خواب يرو نیساعت دوازده باهم نشستند و حرف زدند و بعد افسانه در کنار رام تا

 مهیساعت حدودا سه شب شده بود، افسانه از اتاقش سراس. دیرا پهن کرد و دراز کش یتشک دست باف منینش

 :جواب داد اوشیسرا صدا زد و  اوشیاسم س منیگشت و تو اتاق نش اوشیامد و دنبال س رونیب

 شده؟ یچ ـ

 :افسانه
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 .من رد شد ياز رو يزیچ هی ـ

 :دیامد و به طرف اتاق رفت و پرس رونیکامال از تشک ب اوشیس

 ؟يدیخواب د ـ

 :افسانه

 اتاقت موش داره؟ ـ

 :اوشیس

 .دمیمن تا حاال ند... دونم ینم... منظورت بود؟... موش؟ ـ

 :افسانه

 .دمیترس یلیخ ـ

 :دیبرق اتاق را روشن بکند پرس نکهیقبل از ا اوشیس

 نداره؟ رادیبرق و روشن بکنم ا ـ

 :افسانه

 ...شده میقا ییجا هیتخت  ریحتما ز... روشن کن ـ

 يهمه جا اوشیس. تنش بود راهنیپ هیزد درست در امد افسانه  یکه م یبرق را روشن کرد و با حدس اوشیس

 . دیرا ند یاتاق را گشت و موش

 :افسانه

 .کردم دارتیب... دیببخش یلیخ ـ

 :اوشیس

زنم  یبا تو حرف م یفراموش بکنم فقط وقت قهیدق هیتونم  یکه با بهروز کردم و نم ییکارها... دمیهنوز نخواب ـ

 .ستیانگار بهروز از من ناراحت ن یستیو از من ناراحت ن یبخش یتو منو م یوقت. خورده آرامش دارم هی

 :افسانه

 ...ادیتا خوابت ب مونمیم شتیآم پ یپس م ـ

 :جلو راه افتاد و افسانه گفت اوشیس

 .آم یدقه بعد م هیمن  ـ
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و بعد به خود  دینو و خوش بو پوش شرتیت کیرا در آورد و  رشیز راهنیافسانه پ. رفت رونیاز اتاق ب اوشیس

 ایتشک  يرو میمبل ننشسته بود، افسانه داخل اتاق شد و مستق يرو اوشیس. رفت منیعطر زد و به اتاق نش

 :نشست و به آن دست زد و گفت یانداز محل ریز

 ه؟یتوش چ ن؟یخودتون بافت ـ

 :اوشیس

 .توش پنبه هست... اطهیکار خ ـ

 :لبه تشک گذاشت و گفت يسمت مقابل خودش را نشان داد و دست رو افسانه

 . زنن یفردا هزار نفر بهت زنگ م! یبخواب دیتو با ا،یب. مونم یم شتیمن چند دقه پ. میحرف بزن ستیقرار ن ـ

 :ه گفتلبه تشک نشست و افسان يرو اوشیس

 ! تعارف رفتار نکن يبا من از رو اوشیس... راحت باش... دراز بکش ـ

 :اوشیس

منو ... یبعد گفت... بخشه یکنه و هرگز نم یم نهیبهروز ک ،یتو اول به من گفت... اومده شیسوال برام پ هی ـ

 ...بخشه یحتما م

 :افسانه

چون ... خودم زدم يبرا شتریاون حرف و ب... و برنامه تو خبر نداشتم تیاز ن قیدر مورد داداش بهروز، اول دق ـ

 مینتونستم مستق... مزاحم تون بشم نینخواستم من هم با رام... محتاج شما باشه یسال کی دیداداش بهروز شا

ت دوس قتشیحق. رو هم در نظر گرفته بودم بداحتمال . رفتن داداش بهروز رو بهانه کردم... و بهت بگم نیا

 !یداشتم اصرارم بکن

 :اوشیس

با  گهیطرف د هیاز ... ممکنه ریغ نیا... تونه به حالش تنها بذاره یمادرم و نم یتونه منو نبخشه ول یبهروز م ـ

ما  شیبهروز هم مجبوره پ... ماست يفرصت برا نیبهتر قتیدر حق... اومده شیبهروز پ يکه برا یتیموقع نیا

 ادشیخاطرات بد  میذار ینم میکن یم دایپ راه هیهمه با هم ... یهم که هست تو... نداره يچاره ا... بمونه

 مگه نه؟... بمونه

 :گذاشت و گفت اوشیشانه س يدست رو افسانه
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من  یتا هر وقتم بخواه!... ستین رید یلیاون روز هم خ... یهست يزیفهمه تو چه برادر عز یروز بهروز م هی ـ

 .دفعه صبح شد هی يدیوگرنه د... االن هم دراز بکش. مونم یم شتیپ

 :و گفت دیخند اوشیس

 شه؟یمگه م!... ؟یمنو بکن يو پاسدار... ؟یباال سرم نشسته باش نجایو تو ا!... برق روشن باشه؟ ـ

 :نشست و گفت یقبل يبلند شد و برق را خاموش کرد و خودش دوباره جا افسانه

 نمونم؟ ایبمونم  شتیپ... یکن یم دایبمونم آرامش پ شتیاگه پ یخودت گفت... ؟یاالن چ ـ

 :و گفت دیخند اوشیس

 ؟ینیمنتظر بش یخواه یم یتا ک... زود خوابم ببره يجور نیا ستمیمن بچه که ن یول ـ

 :و گفت دیلبه دراز کش يرو افسانه

 ! دراز بکش... ؟يشد یاگه راض... خوبه يجور نیا ـ

 :و گفت دیزد و بعد خند یو قلبش تند تند م دیدراز کش اوشیس

جوشه و  یآب م... يآتش بذار يرو یآب رو وقت... یتجربه هست یافسانه نه من بچه ام و نه تو دختر جوان ب ـ

نوع  نیا یول... يزیعز تینها یتو بخوابم؟ تو برام ب شیپ تیوضع نیبتونم با ا يمن چه طور... شهیبخار م

 !نوع شکنجه برام هست کی تیمیصم

 :لبخند زد و با مکث گفت یکیدر تار افسانه

 ...يو بخواب بر یمن دراز بکش شیپ... يتو قادر... تو رو من شناختم ـ

 :و گفت دیخند اوشیس

 یمن تو رو بچه نم یول... ینیبچه بب هیاالن منو بعنوان  دیتو شا... افسانه جنس من و تو باهم فرق داره ـ

 ...يگم با همه فرق دار یم دارم... نمیب

 :تشک نشست و گفت يسرش را از متکا بلند کرد و رو افسانه

 ...نکنم تتیاذ شتریپس ب ـ

 :گفت انیبا حالت گر اوشیس

 نیتو ا نکارتیبا ا... دراز بکش ریبگ... نرو  شمیکنم از پ یخواهش م... تونم تحمل بکنم یرفتنت و اصال نم ـ

 ...يرو دوباره به من داد ایانگار دن دمیکش یروزها که من بدبخت

 :افسانه
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 .اومدم یدونستم زودتر م یاگه م ـ

 :اوشیس

 ممکنه؟ نیجدا ا... تو آروم خوابم ببره  شیتونم پ یمن م یگفت ـ

 :افسانه

 ...؟یبا نگاه به من بخواب یتون یم... من و تو بذاره ونیم شهیش هی ،یکیاگه  ـ

 :اوشیس

 . تونم یم... آره ـ

 :افسانه

گفتم بهت صد در صد  نیبخاطر هم. ذارم یم ونمونیم شهیش هیهستم،  شتیکه پ قهیچند دق نیپس من ا ـ

 .اعتماد دارم

 :افسانه گذاشت و او را نوازش کرد و بعد گفت يبازو يلحظه دست رو کی اوشیس

 .ریشب بخ ـ

 :افسانه

 !زمیعز ریشب بخ ـ

. چشمانش را بست يتند زد و بعد با لبخند و اشک و خشنود شتریافسانه قلبش ب مانهیکلمه صم نیاز ا اوشیس

بازو  يگذاشت افسانه سرش را رو یساعت. بخواب برود افسانه بخواب رفت اوشیس نکهیا ينگذشت به جا یمدت

 :و گفت فتگذاشت و هر دو نفر چشمانشان را باز کردند و افسانه سر باال گر اوشیس

 من خوابم برد؟ ـ

 :اوشیس

 .اره ـ

 :افسانه

 ...؟يدیتو هنوز نخواب ـ

 :اوشیس

 .میشد داریباهم ب... دمیچرا خواب ـ

 :افسانه
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 نه؟یسرم برات سنگ... متکا عادت ندارم گردنم درد گرفت!... ببخش ـ

 :اوشیس

 ...نه ـ

 :گذاشت و گفت اوشیس نهیس يدست چپش را هم بصورت قائمه رو افسانه

 ...سرم و بذار رو متکا یهر وقت خواست... یستیاگه راحت ن ـ

 ... افتاد و چشمانش را بست شهیلبخند زد و در فکر ش اوشیس

 

***** 

 

 :زنگ زد و گفت يبه پر اوشیس. ده صبح گذشته بود ساعت

 .ستیراه و بلد ن... يخواد بره سار یافسانه تنهاست، م... خونمون يشه بر یخواهش دارم اگه م هیازت  يپر ـ

 :يپر

 ؟یما رو برسون یتون یتو نم... ؟ییخودت کجا... منم دوس دارم برم ـ

 :اوشیس

... بابام هستم لیبا وک... خودم دنبال شناسنامه بهروزم... پارکه يسار مارستانیب يجلو... ستیپام ن ریز نمیماش ـ

 ؟یتون یم

 :يپر

 ه؟یک شیپ نتیماش چیسو ـ

 :اوشیس

 ...دست مامانمه ـ

 :يپر

 ...دنبالمون ادیب وشیزنم دار یزنگ م ـ

 :اوشیس

 ...کارها که تموم بشه نجایدونم ا یمن نم... یدون یخودت م ـ
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وحشت داشت  نکهیبا وجود ا وشیدار. دنبال انها برود اوشیس نیزنگ زد و از او خواست با ماش وشیبه دار يپر

آنرا در  یرا سراغ نداشت که در فرصت کم بتواند از کس ینیبدهد، خودش هم ماش ينتوانست جواب رد به پر

بر خاستند و پدر به  شانیاو از جا دنینفر با د سههر ... دیرا د ترایپدر و مادر و م. رفت مارستانیبه ب. ردیبگ اریاخت

 ییرسوا کیوحشت  وشیدار. هم قدم بر داشتند ترایپشت سر او مادر و م. راهرو قدم بر داشت ياو تو يسو

پدر دو دست را از دور به طرف او دراز کرد، . و رنگ چهره اش و باخت ستادیا شیسر جا. را انتظار داشت گرید

 :پدر برد و گفت يدستها يدست روبرو کی وشیدار. شد کینزد وشیدار هدستها به کل یوقت

 .قصد مزاحمت ندارم... کنم یخواهش م ـ

 :پدر

 .نترس پسرم ـ

 :و گفت دیرا بوس وشیبار صورت دار نیگذاشت چند شویصورت دار يدو دست رو پدر

 . میکرد يبد یلیباهت خ! منو ببخش ـ

مادر هم به نوبت صورت . دیخوش د ارینگاه کرد عکس العمل و نگاه انها را هم بس ترایبه مادر و م وشیدار

 :و گفت دیکش وشیبه زخم صورت دار یشد و دست يجار ترایو اشک از چشمان م دیرا بوس وشیدار

 د؟یببخش یتون یداداش منو م ـ

 :وشیدار

 دارشدن؟یاقا بهروز ب ـ

 :پدر

 ... شه یم داریانشاهللا ب يهنوز نه، بزود ـ

 :وشیدار

 به شما خبر داد؟ ... به من زنگ زد  يپر ـ

 :ترایم

 شده؟ يخبر... هم تموم شده لمیشارژ موبا... زنه  یبه ما زنگ نم ـ

 :وشیدار

خواد با  یم يپر. و برم خونه تون نیاز من خواست ماش. دستون هست اوشیاقا س نیماش چیبه من گفت سو ـ

 .تون شیپ نجا،یا انیمهمانتون ب
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اتاق انتظار را نشان داد  وشیدار. گذاشت وشیآورد و در دست دار رونیرا ب اوشیس نیماش چیسو فشیاز ک مادر

 :و گفت

 د؟یراز خونه الزم دا يزیچ... ندیبش دییشما بفرما ـ

 :ترایم

 .میزن یبه خونه م يسر هیما خودمون  اد،یب اوشیس ـ

درب منتظر  يدر را باز کرد و جلو يپر. زنگ خانه را زد. محله قائم شهر رفت دیکرد و به س یخداحافظ وشیدار

 کجاند؟ هیبق دیداخل شد و پرس وشیامد و سالم کرد و دار وشیو دار ستادیا وشیدار

 :يپر

 ...شه یافسانه داره تو اتاق آماده م ـ

 :کفشش را در آورد و داخل شد و گفت وشیدار

 ...تا صبح نتونستم بخوابم چقدر منتظر تلفنت شدم ـ

 :يپر

 .میعوضش االن باهم هست ـ

 :وشیدار

  رم؟یگکم گازت ب هیخوام  یم.... يزنگ نزد هی.... يقول داد... یمقصر خودت... اتاق؟ هی يتو میبر میتون یم ـ

 :يپر

 !فهمن یهمه م... ریصورتم و گاز نگ ـ

 :وشیدار

 ...صورتت و نه ـ

 :کف دستش و نشان داد و گفت يپر

 شه؟یکف دستم م ـ

 :و گفت دیبار بوس نیدهنش برد و چند يرا جلو يکف دست پر وشیدار

 ست؟یخونه ن اوشیس... چقدر دلتنگ تو بودم یاگه بدون ـ

 :يپر
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با من تو . ستین... پسرعمه بهروزه يدنبال کارها... و کجا يدونم فرماندار ینه رفتن ثبت احوال و مظهر و نم ـ

 ؟یبکن کاریچ يخوا یاتاق م

 :وشیدار

 ...تونه بکنه؟ یم کاریشد چ زشیدلتنگ عز یادم وقت ـ

 :در اتاق را بست و گفت يرفتند و پر ترایبه اتاق م باهم

 در و قفل کنم؟ ـ

 :وشیدار

 .قفل کن ـ

 :صورتش و نشون داد و گفت يپر

 !یببوس یتون یاالن نم ـ

 :و گفت دیرا بوس يگونه پر کباری میمال وشیدار

 ... رمیگ یانتقام م گهیوقت د هی... لذته یتماشات کنم خودش کل يجور نیا... آد یدلم هم نم... دمیفهم ـ

 :گفت يدر بغلش بود و پر يا قهیرا دو دق يپر وشیدار

 . ستیبهتر ن مینیبش ـ

 : اتاق نشست وکنار خود را نشان داد و گفت یتک صندل يرو وشیدار

 .رمیگ یانگار معده درد م. ام تموم شد يانرژ نیبش ایب ـ

 :انداخت و بعد از نوازش کردن گفت يدستها دور پشت پر وشینشست و دار کنارشیپر

 ؟یگفت يزیتو به اونها چ... آم یدارم م نهاتیعمه ا شیمن االن از پ يپر ـ

 :يپر

 شده؟ یکلمه با اونها حرف نزدم چ هیمن  ـ

 :وشیدار

... از من معذرت خواست ترایم یحت دیعمه ات هم منو بوس دیطرفم اومد منو بوس دیمنو د یبهروز وقت يبابا ـ

 چرا؟. دنینها منو بخشاو يپر... يبعد فکر کردم تو اونها رو قانع کرد... شده داریاول فکر کردم بهروز ب

 :يپر

 . گذاشت ریاونها تاث يخودت حتما رو یشبید يحرفها ـ
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 :وشیدار

 ... حتما ـ

 :يپر

 .کردن دارم فیتعر ياتفاق نادر برا هیمن هم برات  ـ

 :وشیدار

 !بگو ـ

 :از اتاق را با دست نشان داد پچ پچ کنان گفت رونیب يپر

 .دنیتشک خواب هی يرو شبیاونها د... و افسانه هست اوشیدر مورد س... شهیاالن نم ـ

 :وشیدار

 .آرزو را به گور ببرم نیا دن،یتخت خواب يکنم با تو تو یمن فکر م يپر ـ

 :يپر

 ...یزن یحرف م دینا ام نقدریچرا ا ـ

 :وشیدار

... که یدم، در صورت یبا اعتماد به نفس نشون م یلیتو من دارم خودم و شجاع و خ شیپ... ستیدروغ ن يپر ـ

 .و پژمرده هستم نیچقدر غمگ یاگه بدون

 :يپر

 ...یترسون یمنو م يدار ـ

 :وشیدار

 کارهیپرسن شوهرت چ یهمه ازت م. یش یافتخارم م یش یفردا خانم دکتر م. ستیکه ن یکنم شوخ کاریچ ـ

 ...یخجالت نکش گرانید شیشدم که تو پ يکاره ا هی دیگم سه سال وقت دارم شا یمن م... دکتره... هست

 :بوسه زد و گفت واشیگذاشت و  وشیصورت دار يدست رو يپر

خوب تو رو فراموش بکنم و  تیهمه خاص نیتونم ا یدوما من نم... خونم یم ییاوال من دارم درس ماما ـ

درس و  یحت... رهیبگ رادیاگه بابام بخواد از تو ا. مون نداره بچسبم یبه زندگ یکه اصال ربط يزیچ هیبخوام به 

 .رو دوست دارم یمن هم گل فروش. کنم یمادرت کار م شیرم پ یم... رنیبگ رادیکنم که نتونن از تو ا یول م

 :و گفت دیخند وشیدار
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 .ستیمغازه خودمون ن. مامانم فقط فروشنده هست. میمغازه بخر هیاول  دیپس با ـ

 :يپر

 .زنم یار ازت همه جا حرف ممن با افتخ... یباش که االن هست ینیتو ا وشیدار ـ

 :وشیدار

 ...؟يدیهمه خوش شانس د نیآدم مثل من ا هیبکنم  کاریمن االن باهات چ يپر ـ

 :يپر

 . دونم یمن خودم و خوش شانس تر از تو م ـ

 :با لبخند گفت وشیدار

 .ستین يهم خبر دنیاز بوس!... چیه رم،یتونم گازت بگ ینم... نیشانس منو بب ـ

 :يپر

 ... یخفه بکن یستیات مجبور ن نهیخوبه که حرفهات و تو س ـ

 :وشیدار

 ...کم بخورم هیکف دستت و بده عجالتن ... حرفت طاقتم تموم تموم شده  نیبا ا ـ

 :يپر

 ... افسانه منتظر ماست میبر... متاسفانه وقتمون تموم شد ـ

رفتند و افسانه و  منیبه اتاق نش ییسرپا يو بعد از آغوشها دیبوس میرا مال يپر يگونه ها گریبار د وشیدار

 ...رفتند يبه شهر سار اوشیامدند و بدون س رونیب اوشیآماده از اتاق س نیرام

داد و خود با موتور به خانه رفت و از  يرا به پر چیپارك کرد و سو مارستانیب يها یکیرا در نزد نیماش وشیدار

به  يپر. زنگ زد و او را به ناهار آماده دعوت کرد يو بعد به پر دید هیته یناهار مفصل یشخص میتصم يرو

به دنبال  وشیدار. رفتیرا پذ وشیدعوت دار ،بود دهیشن وشیدر مورد دار ترایکه از زبان م یخوش يخاطر خبرها

 :گفت وشیرفت و او را با خود به خانه اش برد و انها داخل واحد شدند و دار يپر

 .کشم یخجالت م ادیز یلیخ م،یندار کیخونه ش نکهیتو، از ا شیفقط پ. هیمیخونه، کهنه و قد نیتو ا زیهمه چ ـ

 :يپر
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نبست و  هیدل به سرما گران،یبهروز بخاطر رفتار بد د یبه بهروز داد، ول هیسرما یروزه کل هیبهروز  يبابا ـ

و فکر انسان از  یاصل، سالمت! به گفتن دوباره نداره یاجیاحت... نظر خودم و هم بهت گفتم... اونها نماند شیپ

 !هر نظره

ناهار آماده و  ییبه تنها وشیدار. مبل نشست يرو يرا نشان داد، پر منیتعارف با دست اتاق نش يبرا وشیدار

 يجمع آور زیم يگرم خورده شد و بعد هر دو ظرف و ظروف ها را از رو يدر ابتدا غذا. دیچ زیم يگرم را رو

 يشد و پر یم دهیبدنها مرتب به هم ساب دندبو ستادهیمدت که سر پا ا نیدر تمام ا. ند و به آشپزخانه بردندکرد

 :گفت قهیو بعد از دو دق دیرا در بر گرفت واو را بوس وشیخوشمزه، دار يتشکر بابت غذا يبرا

 ...م؟یستیبا يسر پا دیبا یتا ک ـ

 :با دست اتاق خواب را نشان داد و گفت وشیدار

.. کردم  یوگرنه تو رو بغل م... یمن بدون یادب یب ایو  یاحترام یبکنم که تو اونو ب يترسم کار یمن م يپر ـ

آرزو دارم، تو  رم،یچند روزه را بگ نیدوست دارم انتقام ا... ورم کرده نکاریدلم بخاطر ا... االن چند روزه یدون یم

 !...کاش با دلم همراه باشه؟ يهم دلت ا

 :يپر

 ...؟یخودت و کنترل کن یتون یم... میفقط بهم محبت بکن نکهیبه شرط ا ـ

 :وشیدار

به من  عیسر.... ستیآد و کارم برات خوش ن یخوشت نم ای... شم یدارم از کنترل خارج م يدیهر وقت د ـ

 ...بگو

 :يپر

 !تو هم ناراحت نشو یگم، ول یم ـ

 :وشیدار

 .شم یناراحت نم چوقتیه ياگه تو ابروم و نبر ـ

 نکهیبدون ا وشیدار. دندیتخت دراز کش يانها رو. که گذاشته بود پا به اتاق خواب گذاشت یشرط شیبا پ يپر

 ي، دست به پر...با گفتن فقط و فقط  تیدر نها وشیدار. . از حد اصرار داشت شتریب یخود بفهمد در کارش کم

جدا شد و از  ياز پر دهیرنگ پر وشیدار. و افسانه گفت اوشیاز متانت س وشیدار ياریهوش يبرا يزد و پر
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رفتند و سوا  منیو بعد هر دو به اتاق نش دیهم با غم لباسش را پوش يو پر دیامد و لباسش را پوش نییتخت پا

 :گفت يپر. سوا با فاصله از هم نشستند

 یبرخورد م یعیطب يتو دار دیشا!... فکر تو آزاده!... خواهم یتونم و نم یکامل آزاد نشد نم المیمن تا فکر و خ ـ

تو اول  یول... نه شتریچند بار گفتم ب... يضعفت و نشون داد... يکرد وسمیمن ازت ناراحتم، ما یول!... ؟یکن

 شهیش هی شونونیگفت م اوشیبه س یافسانه وقت... وردهخورده خ هی... يلحظه بعد باز ادامه داد هیو  یچشم گفت

 نکارشیکه افسانه با ا اوردیبهانه ن اوشیگذاشت، س اوشیس نهیس يکه افسانه سرش و رو ياست با وجود

 .رو کنار زد شهیش

 :مکث کرد و گفت وشیدار

گذاشته  اوشیاون لحظه که افسانه سرش کنار س... کن فیخودت تعر يداستانِ اون دو تا رو برا گهیبار د هی ـ

من و ... من تا حاال صد بار گفتم چطور دوستت دارم يپر...  ستیبا یم اوشیس یعنی یگ یخودت م يدار... بود

... رو کرد نکارینداشت که افسانه عاشقانه ا رخب اوشیس... یتو جان و روح و جسم من... میرا بغل کرد گریتو همد

و  یمعمول ریاز حد و غ شیانه باگرچه کار افس... شد یم یوانیمعنا داشت مسئله ح کیفقط  دیخواب یاگه م

و  اوشیس... صورت گرفت يبه بهانه همدرد یشه ول یرفتار اگرچه عاشقانه حساب م نیهمه ا یول. مهربونه بود

... برخورد بکنه گهیافسانه طور د يبایحرکت ز نیتونه به ا ینم... داره  تیشخص هخورد هیکه  گهیهر کس د

دهنش  اوشیس نکهیحاال ا. کرد یکرد و با کلمات واضحات را مشخص م یدهن باز م ستیبا یاول م اوشیس

 ...مثل خودت... مشغول باشه گهیکس د شیاحتمالش هست، افکارش پ... دیو باز نکرد و گرفت خواب

نشسته  وشیبلند شد و به طرف درب قدم برداشت و دار شینگاه کرد و از جا وشیبا چشمان قرمز به دار يپر

 :گفت

دونم تو بهروز و بهانه  یمن م... و به من گفت نیهمون روز اول ا یکی... یاوشینم تو عاشق سدو یمن م ـ

 ...يشد کینزد اوشیبه س يکرد

 :دراز کرد و گفت وشیبه طرف دار یبر گشت و دست پرسش زیقدم به طرف م کی يپر

 !رك بگو... یبگ يخوا یبه من م یچ ـ

 :وشیدار

اسم پر باشه مرتب  کیدل ادم از  یوقت یدون یم... اومده رونیاز زبونت تا حاال ب اوشیچقدر اسم س یدون یم ـ

پسرعمه ات  اوشیس... یزن یحرف م اوشیتو مرتب از س... ده یرا به اون آدم ربط م یهر حرف و صبحت
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 اوشیس ایو  ،يدیبه چشم برادر ند و اوشیتو س دیتو مثل بهروز که تو رو به چشم خواهر د یول... قبول... هست

من تمام وقت ... ه؟یمشغول چ... افکارت مشغوله یگفت... من خبر ندارم یعنی... کنه؟ یچشم نگاه نم نیتو رو به ا

دووم  ینتونست... کاره؟یو ب ریآدم فق هی وشیدار... و افسانه بود اوشیس شیو تو فکرت پ دمتیبوس یداشتم م

از زبون من  یحت یو دوست داشت نیا... نه ایدر فکرت هست  اوشیس يبشنو یشرمانه از من خواست یب ،ياریب

تونه عاشق  یمن هم بگم چون م... با افسانه نبوده شبید اوشیچرا س یبفهم... یکه دوست پسرت هستم بفهم

 ...باشه يگریکس د

 :يپر

 !...يگاو یلیخ ـ

 :وشیدار

بر عکس براش  ستمیدشمن ن اوشیبا س من... شم یمنفجر م اوشیبا اسم س يآدمم که از حسود... ستمیگاو ن ـ

مرتب از  يآ یمن با تو بودم تو م... آد یاگه او تو دلت باشه من از او بدم م یول... قائلم ادیاحترام و ارزش ز

...  ییایبه خونمون ب يدر اصل حاضر شد امانتق يکنم برا یمن فکر م... رك بهت بگم... یزن یحرف م اوشیس

 ... يحاضر شد اوشیانتقام با س يتخت هم از رو يرو

 :يپر

خوشم  اوشیمن از حرکت س... یزن یلج م ياز رو يحرفها رو دار نیا... زورت اومد... دمیچون با تو نخواب ـ

از وجود تو ... نمیمن هم دوست داشتم تو رو موفق بب... يداد یانتظار داشتم تو هم جنبه ات و نشون م... اومد

 ... ياالن تماما از چشمم افتاد... خودم افتخار بکنم شیپ

 :وشیدار

ام،  تین خیاز اون تار... تو رو ببوسم یکه گذاشت یاز موقع... م؟یرو تماشا بکن گریعمر همد کیقراره من و تو  ـ

 يباور بودم که تو برا نیو من هم خوب به ا یخبر داشت تمیتو خوب از ن... کردم میقلبم و تماما به تو تقد

... تو خواهم بود جرات کردم  شیعمر پ کی ودمب دهیمن چون فهم... يو تست به من اجازه نداده بود شیآزما

... ه؟یچ میادامه ند نکهیا لیدل... کاره گذاشته بشه مهیکه ن يرا سراغ دار يتو کدوم کار... میمن و تو باهم بود

 دنیدختر، حد و مرز کش يهمه برا نیا... قبول ندارم يجامعه امروز يرارو ب یمیمن فرهنگ و آداب و رسوم قد

 یتن آدم... کرده رییامروز وضع کامال تغ... بود گهیطور د هی طیشرا میدر قد... اصال ربط نداره گرانیبه من و د

همه صاحب تن  یوقت... یدون یخودت م... تونه فقط به خوده فرد تعلق داشته باشه یم يامروز يایدن نیا يتو
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که دو  يزیاون چ... .. بشه تیعابهتر ر يتونه برابر یانوقت م... تونه صاحبت بشه ینم یکس... خودش باشن

 یگذشته کس... شن یم کیعشق و عالقه بهم نزد يکنه، قلبهاشون هست، که از رو کیبهم نزد دینفر رو با

قبل از من  نکهیمن عاشق تو شدم ا. دوستت دارم یکه هست ینیمن با تو، ا... مون نداره ندهیبه حال و ا یربط

 يدادند از حسود ادیکه به ما  ییتونه با اموخته ها یاره م... من نداره به یخبر ندارم و ربط... یدوست پسر داشت

کنم اگه  یپس راجع به گذشته ات فکر نم... ستیدونم کارم درست ن یم یاز نظر عقل یول... و درد پاره بشم

صد بار  نم... نهیتر نیمن هست برام نازن شیکه پ يپر نیچون ا... برام فرق نداره یم داشته باشصد تا بچه ه

 رادیگذشته ات از تو ا يپس چرا کله بشکنم و بخوام برا... حاضرم جان بدم  یوقت... حاضرم برات جان بدم

من ازت ... نیهم... یانتظار دارم با من صادقانه رفتار بکن یول رمیگ ینم رادیهم از تو ا اوشیدر مورد س... رمیبگ

تا حاال فکر ... يندار نیقیبا من  یدوست يپس بگو رو... چشم درست... افکارت مشغوله یناراحتم چون تو گفت

و نظرت نسبت به  یعرضه بودن من خجالت بکش یو خانواده ات، بخاطر ب لهایبخاطر فام شتریکردم تو ب یم

چقدر از من  ستمیکرده ن لیکه مثل شماها تحص يدیفهم میباهم آشنا شد یبار اول وقت... باشهمن شفاف ن

به ... یبزن یدست به خودکش یخواست یدونم تو چرا م یمن م... تو چهره ات نقش بسته بود يشده بود وسیما

من هم از ... ياختالفات و سبب شد نیدو برادر ا نیو به گردنت انداخت چون تو ب راتیتقص ترایمن گفتن، م

 یتو مغزم داره منو م تیپارز کی نیا!... یرو از سرت رد بکن ترایگفت کمکت کردم که اتهامات م شهینظر م نیا

 !...ستین االتیخ يشک از رو نیا... خوره

 :گفت انیدوست داشت منفجر بشود، گر يپر

 نیکه ا يدعوتم کرد... يو باز تو سرم زد یش برگشتو آخر يچوندیهمه حرفها رو پ نیا... دستت درد نکنه ـ

 ...يناهار درست کرد خودیپس چرا ب... یمن شک داشت ياگه رو... یحرفها رو به من بزن

قبل از . رفت شیحلقومش فرو برد و سفره کرد و تا مرز استفراغ پ يبهروز افتاد و دو بار دست تو ادیبه  يپر

و دو دستش را کمند کرد و به  دیچیبه پشتش پ وشیدر حلقوم فرو بکند دارموفق بشود بار سوم دستش را  نکهیا

 ... خواست یبا غلط کردم و گو خوردم معذرت م يپر

 :گفت ادیو فر تیبا عصبان يپر

 ...تونم تو خونه واستادم یدقه نم هیمن بخاطر تو . بخاطر تو با بابام شاخ به شاخ شدم! منِ خر... ولم کن ـ

قدم بر  ابانیدر امتداد خ يپر. هم دنبالش بدون حرف زدن قدم بر داشت وشیدار. رفت رونیاز خونه ب يپر

 نیماش کی. را گرفت نهایماش يجلو يو پر ستادندیا ابانیسر خ چ،یدر پ چیداشت بعد از گذشتن چند کوچه پ
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 دنیبا د وشیدار. شدند ادهیپ مارستانیب يجلو. سوار شد نیداخل ماش يبعد از پر وشیو دار ستادیخود رو ا

 ینیرفت و ماش ابانیبه آن سمت خ دیبگو يهم به پر يزیچ نکهینشد و بدون ا اطیهفت نفره داخل ح تیجمع

. نشسته بودند اطیح يهنوز تو تیبر گشت و جمع مارستانیگرفت و به خانه رفت و سوار موتور شد و مجددا به ب

و  دهیکرد و به افسانه و سپ یدست داد با مادر روبوس اوشیاحمد و س وجلو رفت و به افراد تماشا کرد به صمد 

 :موتور را به طرف احمد دراز کرد و گفت چیدانه دانه سالم کرد و بعد سو ترا،یم

 .رم یشهر م نیاز ا شهیهم يمن دارم احتماال برا... بکنم یمن اومدم خدا حافظ ـ

 :ترایم

 ...؟ير یکجا م ـ

 :وشیدار

االن هم . خبر دادم شیمن دو روز پ... هیکارخانه فرش باف نیماش کیمادمون مکاندا... کاشانن نهایخواهرم ا ـ

فرصت برام  نیبهتر نیا... کارخانه تازه ساخته... بشم فتیتونم سرپرست ش یساله م هیزنگ زدم به من گفت 

 ...هست

 :ترایم

 ...يدار گهیبرنامه و نقشه د هیگفت ... گفت یاز تو م گهید زیچ هی يپر ـ

 :وشیدار

 میتصم نیدر مورد ا شتریبعدا ب... من با احمد آقا در تماس هستم... خواهرم تنهاست ب،یتو اون شهر غر ـ

 .دمیم حیتوض

نگاه کرد و  يبه اشک چشمان پر ترایرفت و م یکرد و چند قدم یدست باال برد و از همه خدا حافظ وشیدار

 :دیرفت و پرس رونیب را داداش صدا زد و با او وشیرفت و دار وشیپشت سر دار

 ...و به من بگو قتیشده حق یچ ـ

 :وشیدار

 یدونم م ینم... گرفته يقلبم بد جور... کنم یدارم فرار م قتشیحق... کنم؟ یدارم فرار م یبگ يخوا یاگه م ـ

 يبار شک دارم که پر نیاول يمن برا... خبر ندارم... رم؟یخوام انتقام بگ یخوام ناز بکنم، م یخوام قهر بکنم، م

وقتش  خودیب اوشیس... بر گرده ششیپ... داره ههم اگه بهش عالق اوشیس... رم یمن م... باشه اوشیعاشق س

 ...هست يعاشقه پر...  ياگه او هم مثل پر... رو با افسانه سر نکنه
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 :ترایم

 ...اوشه؟یتو خودش گفت عاشق س شیپ يپر... به افسانه داره؟ یچه ربط ـ

 :وشیدار

فکر و ذکرش ... زنه یحرف م اوشیکلمه از س کی شهیهر دو کلمه، هم ونیاز م یول... ستیگه ن ینه، م ـ

 یاتهام... فکر کنم با من همراه شد که بهت ثابت بکنه... يو بهش گفته بود نیمن خبر دارم تو هم ا... اوشهیس

عاشق  یبهروز نبود از قبل، از بچگ قاو عاش... هر چند اتهام تو درست نبوده... ستیدرست ن يکه تو بهش زد

 ...قبول بکنه یکه منو مصلحت دیمجبورش کرد ه،یفکر کنم تو و بق... بود اوشیس

 :ترایم

 ای رفت،ینم گهید یکیبود هرگز با  یفکرش م يتو ياگه پر... تا حاال چند تا دوست دختر داشت اوشیس ـ

االن هم بخاطر داداش بهروز که ... شدند یبا خبر نم شیاز دوست دخترها يپر ایام و  ییصا دامخصو نکهیا

اونها رو االن برادرش  خودش يپر یحت... تمام شک و شبهه هم تموم شده... خواهرشون هست ياعالم کرد پر

 ... و به من گفته نیا... دونه یم

 :وشیدار

 ...بکنه دایپ... داشته باشه تیشخص اوشیپولدار که همزمان مثل س يشوهر هی دیبا يپر ـ

 :دیو پرس دیخند ترایم

 ...پولداره؟... داره؟ تیشخص اوشیس... ؟یک ـ

 :وشیدار

 ...خوب اره ـ

 :ترایم

 .حرفت را باور ندارم نیا چیه ـ

 :وشیدار

و اعتبار  تیشخص کی اوشیس یعنی نیا... هست اوشیس يهمه نگاه به سو لهاتونیفام نیب... نهینظر من ا ـ

سوال  ریز تشیکم شخص کی... که در مورد بهروز انجام داده  یفقط بخاطر اشتباه... جمع داره انیدر م یخاص

 ...کنه یم یمجددا همه رو از خودش راض... کنه یکه م یخوب يبا کارها يبزود. رفت

 :ترایم
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 ...گم یم اوشیو حتما به س نیا ـ

 :وشیدار

 ...دیدیخوشحالم منو بخش ـ

 :ترایم

عوضش  یول... میطرف بمون یب میتونست یما نم... سوء تفاهم دل ما را سوزاند نیفقط ا... کار تو اشتباه نبوده ـ

... يدار يو در موردش چه فکر... يداداش بهروزم انجام داد يبرا یاز انچه در توان داشت شتریکه ب میباور کرد

 یبهروز االن زنده نم يبود یو گفت اگه تو نم ردک فیتعر یلیحرف زد طرف از تو خ یکه تلفن یبابام با اون

 ...بود

 :دراز کرد و گفت ترایآن دو، دست به طرف م دنیبا د وشیدار. ظاهر شدند يدر ورود يجلو يو پر احمد

 ...شم یآشنا م کیبا بهروز از نزد... ام یروز م هی ـ

 

****** 

 

 :دیاز دور پرس يبرگشت و پر ياحمد و پر شیپ ترایم

 ...خواد بره یکجا م ـ

 :ترایم

 .گفت يپس جد... حرف و زد نیهمه ا شیپ... خواد کاشان بره یبه خودت هم گفت، ظاهرا م ـ

 :يپر

 !لج با من ياز رو ـ

 :ترایم

 ؟یاوشیکرد که تو عاشق س دایاز کجا خبر پ... ؟یبهش گفت یچ ـ

 :يپر

از  واشی واشیداره ... فحش بدم اوشیبه س دیمجبورم نکن... ستمین چیه اوشیچند بار بهت بگم عاشق س ـ

 .او بر گشتم شیمنو بگو با بابام دعوا کردم و از خونه فرار کردم و پ... آد یبدم م اوشیس

 :ترایم
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 ؟یک شیپ ـ

 :يپر

 !وشیدار ـ

 :و گفت دیخند احمد

حاال به ... خونه یهمون شب برگشت... باشه ادتیه اگ... يتو فرار نکرد... بکنم حیحرفت و تحص دیبا دیببخش ـ

 ... یلیهر دل

 :ترایم

 .و من خبر نداشتم یهست فیهمه ضع نیتو ا يپر... شهیباورم نم چیه ـ

 :يپر

 ...حقه باز شدم هیفهمم چطور عاشق  یمن خودم هم نم ـ

 :دیو پرس دیخند احمد

 ...کرد کاریچ ـ

 :يپر

چون ... چرا؟... رفتار کرد انگار خبر نداره يطور... دونه یو م زیکرد همه چ قیدر مورد من تمام وقت تحق ـ

پس ... دیهم مرد هست اوشیتو و س... زهیچ هیدردش فقط ... که با من آشنا شده یاز موقع... مشخص بود تشین

 ...دهیاو به من چسب... دیذار یچرا شما به دوست دختراتهاتون فشار نم

 :ترایم

 ...احمد نمونه هست ...اره... اره ـ

 :احمد

هر جور که ... ینکن فیو برامون تعر انیتا تمام جر يپر... بهم هست هیداستانهامون همه جا شب... نگاه کن ـ

که  یبکن فیتعر دیبا یبدون قیدق وشینظرم و در مورد دار يخوا یاگه م... میستادیما پشتت ا یخودت بگ

 کرد؟ یادب یب... کرد کاریچ

 :يپر

 .بگم دوست داره زنش بشم يچه طور ـ

 :احمد
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 ؟يدوسش دار ـ

 :يپر

 معلوم که دارم؟ ـ

 :احمد

 ...يخواد با تو ازدواج بکنه چون تو درس دار یکه گفت سه سال بعد م دمیمن شن ـ

 :يپر

 ...لحطه از من جدا بشه هیگه دوست نداره  یم... اره ـ

 :احمد

 شیحساب در پ نیبا ا... یکه عاشقش هست یگ یگه عاشقت شده و فکر کنم خودت م یاو م... دونم یمن م ـ

 !... تیما زن و شوهر

 :ترایم

 ؟یکن یدوس پسرت هست اگه عالقه نشون نده شک نم ـ

 :يپر

 ... دوست ندارم شکمو باشه یول... نشون بده دیعالقه با... شه یحساب م زمیهمه چ... از دوست پسر شتریب ـ

 :احمد

بعد ... دیفکر بکن يچند روز هیبه آنچه اتفاق افتاد  ییهر دوتون در آرامش و تنها نه،یکار ا نیفکر کنم بهتر ـ

 ...دیافت یسوت دنبال هم راه م هیکه با  دیش یاونقدر دلتنگ هم م دیعاقل عاقل شد یوقت

 

****** 

 

ساعت ده شب . ه کوچه مهمانسرا رفتب میمستق. بعد از سه روز ماندن در کاشان به قائم شهر بر گشت وشیدار

 يبه پر د،یتپ یو قلبش م ستادیا یکیو به طبقه دوم رفت و در تار دیاز دروازه خانه نوساز چهار طبقه پر. بود

 : گفت يزنگ زد و پر

 ...الو ـ

 :وشیدار
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 ؟یخودت... ؟يپر ـ

 :دیدر را از پشت بست و پرس يروشن شد و پر ياتاق پر برق

 ؟ییتو وشیدار ـ

 :وشیدار

 ؟یصدام و نشناخت ـ

 :يپر

 ؟ییشناختم، کجا ـ

 :وشیدار

 ...کاشانم ـ

 :يپر

 ؟یزن یحرف م واشیچرا  ـ

 :وشیدار

مجبورم ... کنن یاونها اعتراض م يها هیهمسا... ندارند پنجره ها بازه شتریدو اتاق ب... خوابند نهایخواهرم ا ـ

 ...آد یصدام نم.. حرف بزنم  واشی

 :يپر

 ...؟يمن افتاد ادیشده به  یچ ـ

 :وشیدار

 شیخوب پ زیگفت همه چ... پشت سر گذاشت تیو هم با موفق شیزنگ زد گفت بهروز امروز عمل اخر یکام ـ

 .با خبر بشم شتریبگم و هم از تو ب کیزنگ زدم هم تبر... رفت

 :يپر

 ...مارستاننیاونها االن ب. من خبر ندارم... به احمد زنگ بزن ـ

 ...ستادیا شیرا قطع کرد و سر جا یگوش يپر

به احمد زنگ زد و با احمد  وشیدار. جواب قطع کرد یرا ب یدو باره گوش يدوباره تماس گرفت و پر وشیدار

 :زنگ زد و گفت ياحمد بالفاصله به پر. حرف زد

 ...تاز من شماره خونه تون خواس... رهیتونه با تو تماس بگ یبه من زنگ زد و گفت نم وشیدار ،يپر ـ
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 :يپر

 که؟ ينداد... دارهیبابام ب ـ

 : وشیدار

. فکر کنم حالش گرفته شد... من زنگ زدم بهش گفتم... گفت ندم ترایم... پرسم یم ترایرم از م یگفتم م ـ

 ...رهیم یگفت داره م

 :يپر

 ...گفت یچ ـ

 :احمد

 ...نه ای يتو اونو دوست دار دیپرس ـ

 :يپر

 ...یتو چه گفت ـ

 :احمد

 ...همونه دیگفتم هر چه دلش د... خودش بهتر از هر کس بدونه دیو با نیگفتم ا ـ

 :يپر

 !رفت که؟ ینم د؟ید یاگه م ـ

 :احمد

 .بگم یمن بهش چ ـ

 :يپر

 ... رهیبذار خودش با من تماس بگ... نگو يزیتو بهش چ. عمدا قطع کردم... شارژرش پره میمن گوش ـ

 :احمد

 ؟ير یم... بگه تو رو با خودش کاشان ببره یتونه به دوستش کام یآها گفت م ـ

 :يپر

 .تونم بهانه بکنم یرو نم یکس... رم؟ یبگم کجا م یبه بابام چ... امیتونم ب یرو نم يمن تا سار ـ

 :احمد

 .خدا حافظ!... باشه ـ
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 لشیکه به موبا دیاتاق منتظر د يرا تو يامد و پر ییمجددا به اتاق روبرو وشیزنگ زد و دار وشیبه دار احمد

 :جواب داد و گفت يپر نباریبه او زنگ زد و ا وشیدار. کرد ینگاه م

 ؟يباز که زنگ زد ـ

 :وشیدار

 يدوستم ندار... کلمه بگو کیاگه اجازه ندارم فقط . کنم کاریچ... کنم یفکر نم گهیمن که جز تو به کس د ـ

 ...يکرد یرو قطع نم یتب گوشاگه دلت برام تنگ شده بود مر... المیمن چقدر خوش خ... بگو

 :يپر

 .بار قطع کردم هی ـ

 :وشیدار

 . که مزاحم شدم نهیاش جز ا یمگه معن... صد بار ای کباری ـ

 :يپر

 هی... گناه داره ... بس کن... قلبم سوراخ شده... سه روزه  نیمن ا... ياریخونم به جوش ب يخوا یعمدا م ـ

 ... خورده قصه من و بخور

 :وشیدار

 ...تونم تحمل بکنم یتو رو نم يلحظه دور هیمن . رمیم یمن صد بار هم بشه برات م ـ

 :يپر

 ...يطور خوند نیدل منو ا... تونم یم... دل من از آهنه ـ

 :وشیدار

 ...گردم یفردا بر م نیهم... بگو برگردم ـ

 :يپر

االن  یکاشک... زنه یحرفت چقدر تند داره م نیبا ا یدون یقلب من و م... یتا فردا صبر کن یتون یتو م نیبب ـ

 ..ایفردا آروم ب... یوفتیراه ن یوقت هی... يافتاد یراه م

 :وشیدار

 ؟یکن یبغلم م امیاگه ب ـ

 :يپر
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خودم ... همه برات تنگ شده نیدونم چرا دلم ا یمن نم... یهست یک گهیتو د... ترکه یقلبم داره م وشیدار ـ

 .حرفها رو به تو بزنم نیا یراحت نیبه اتونم  یچطور م شهیباورم نم

 :وشیدار

 یدفعه م نیباور کن ا... مزاحم من و تو نشه یکه کس نمیجا بب هیتو رو  میخوام مستق یاومدم م یوقت یول ـ

 یاگه بدون... کنم یقلبم عطر پاش يرو تو تیخوام بو یم. بوسمت ینم یحت... خوام فقط و فقط تو رو بغل کنم

 .کنم کاریدونم تا صبح چ یمن نم... شهیتموم م لمیجان شاررژ موبو يپر... برم یتو رو حسرت م يچقدر بو

 :يپر

 ن؟یانترنت خونه ندار ـ

 :وشیدار

 .میکن یم یزندگ لهیوضع خونه چقدر خراب هست انگار دارم تو طو یاگه بدون ـ

 :يپر

 ...؟ياحمد گفت من و به کاشان دعوت کرد... يدیو قابل من ند قیخونه خودتون و ال ـ

 :وشیدار

 ... ذارم؟ یهمه راه رو بدون من نم نیا... خواستم بفهمم دلت برام تنگ شده... ییایقرار نبود کاشان ب ـ

 :يپر

 ... کردم؟ يبد یلیمن بهت خ ـ

 :وشیدار

خواستم  یبود که م یلیاون حرفها س قتشیحق دمیمن همون لحظه اول فهم... کردم  يبد یلینه من بهت خ ـ

 امیتونم ب یصبح م يدم دم ها وفتمیاگه راه ب... آم یافتم م یتونم، االن راه م ینم گهیمن د... به خودم بزنم

 ...خونه تون

 :يپر

 ...شه یبابام خونه هست نم ـ

 :وشیدار

 ؟یتون یم... مارستانیبرو ب وفتیپس االن راه ب ـ

 :يپر
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 ... دنبالم انیب دیاونها با... هکمک کن ترایاگه م ـ

 :وشیدار

 ... ذره شده هیدلم برات  ستیکنم دست خودم ن یجان باز دارم اصرار م يپر ـ

 :و گفت دیخند يپر

 ... ؟يکرد کاریسه روزه رو چ نیپس ا ـ

 :وشیدار

 .بوسمت مواظب خودت باش یم یلیتا بعد خ... و برداشتم فمیجان من ک يپر... چاه انداختم يخودم و تو ـ

 :يپر

 تو مواظب خودت باش؟ ـ

 :وشیدار

 ...یبه من جانم گفت ـ

 :يپر

 ؟ییخواد بشنو یدلت م ـ

 :وشیدار

 ...یلیخ ـ

 :يپر

 ...گهید... يزد ریبه قلبم ت یعنی... یمورد شک بکن نیا يهر وقت رو... یتو جان و قلب من وشیدار ـ

 :وشیدار

 ....دمیمن تازه از کاشان رس. جان من پشت دروازتون هستم يپر ـ

 :با شوق يپر

 ؟یرونیجدا ب.... امکان نداره ـ

 :وشیدار

 ...دستته لیموبا يستادیاتاقت ا يتو اتاقت؟ تو االن تو امیبپرم ب واریاز د ـ

 :يپر

 ... کشمت یم یبکن طمیاگه خ ـ
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 :وشیدار

 ...بوسه بفرست هیجان  يپر ـ

 :گفت وشیاخطار داد و دار وشیساختمان با انگشت عاشقانه به داربه طرف  يپر

 !... برات رمیبم ـ

 :يپر

 !باد و باد رونیآم ب یم یواشکیصبر کن ... صبر کن دستم بهت برسه... دونستم یمن م ـ

 :وشیدار

 ...منتظرتم... سر کوچه امیم... قربانت برم ـ

 یو عروس خوشگل دیپوش یکیلباس ش. حس کرد دهیرا در خود دم يقدرتمند يروین کیبا کلمه باد و باد،  يپر

 ونیزیتلو يصدا روبرو یپدر و مادر ب. برداشت منیقاطعانه به سمت اتاق نش يقدمها اد،یز جانیبا وجود ه. شد

 :مقدمه گفت یو ب ستادیآنان ا يداخل شد و روبرو يپر. نشسته بودند

فقط . کنم ینم هیکارهام به او خودم رو توج يبه مامان برا شیپوقت ها  یلیمن از خ... بابا من بزرگ شدم ـ

 یدر تمام دوران ب د،یهست زیعز یلیبه تو بابام که برام هر دوتان خ ایبه مامان  چوقتیمن ه. دم یبهش خبر م

تونم  ینم وشیبه اندازه دار چکس،یمن به ه ا،یدن نیا يتو. ستیبابا دست خودم ن. کنم ینکردم و نم یاحترام

... نهیخودش هم برام نازتر... نهیریافکارش برام عالت... شهیبد اخالق نم چوقتیدونم او ه یمن م!... اعتماد بکنم

 گهیسه روز همد... از کاشان اومد. پشت دروازه منتظرم هست رون،یامد ب وشیدار مارستان،یخوام برم ب یاالن م

تونه به ما، نه  ینم چکسیه... میاز هم و ندار يا طاقت دورم... گم شده بود شهیهم يانگار برا... میدیرو ند

هم نقشه مشترك  يرو برا مونیما تا نفس اخر... دیخودتون به من اجازه بد... دیبکن ییپس شما بابا... بگه

 ...میخوش دار

 :گفت انیبا حالت گر پدر

 کی يجور نیا يدار یخودت وقت... کردم یتفکر منطق... و مشاوره کردم قیتحق... دروغ چرا، خبر دارم ـ

که  ایدن نیا يبود تو نیام ا یناراحت شهیمن هم...من هم خوشحالم ،ییبابا ،يپر... یکن یم دییشخص رو تا

 تیفقط رعا... یکن یم فیعرازش ت يجور نیا يکه دار يکرد دایرو پ یکی.. تونن بد باشن یهمه مردها م

هم  ادیز ینیریطرفدار ش... روابط ها نبودم  يطرفدار شور چوقتیمن ه یدون یخودت م... دیحال همه رو بکن

... دینیبش گرانید يدر چند متر یحت... دیباهم باش مارستانیب دیگ یم یوقت... تیهر دو تاتون عاقل... ستمین چیه
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عتبار جمع جمع ا ونیاول م... دیچشمان همه باش يجلو... دیو خوش باش دینباهم حرف بز... نداره يرادیا چیه

تونه  یوگرنه آدم تو عجله م... دیبکن زیدر رفتارتون پره ادیز ینیریو ش ياز شور دیتون یم يجور نیا...  دیبکن

احترام قائل  ودتونخ ياول برا... باشه تونهینم یخوب انیو بن هیپا نده،یا يکه برا... منحرف بشه و اشتباه بکنه

 ! هم براتون ارزش و اعتبار قائل بشن گرانیکه د دیبش

 .رفت رونیو از خانه ب دیو مادرش را هم بوس دیپدر رفت و او را بوس يبا اشک در چشمان به سو يپر

 :با تعجب به شوهرش نگاه کرد و گفت مادر

 کردم؟ یفکرش و نم چیه ـ

 :پدر

 لیدل هیمن . زد یقشنگ ين حرفهااحمد به م... دمیپرس وشیدر مورد دار. حرف زدم اوشیمن با احمد و س ـ

 .رمیبگ دیرا ند يشانس خوب پر نیندارم که ا یمنف

 :مادر

 ... فکر کردم برات مهمه... کس و کار نداره وشیدار ـ

 :پدر

 یول... کار و پول نداره وشیدار... نکنه یاحترام یکه مهمه، دامادم به دخترم هرگز ب يزیمن تنها چ يبرا ـ

 دایپ ینگران يبابت پر چوقتیمن فکر کنم ه... قلبه نیدخترم صاحب ا... قلب خوب داره هی... شجاعت داره

اون شب اون طور  يکه پر شهینم اورممن به احمد گفتم که ب... خواد یخودش دلش چقدر م يپر يدید... نکنم

 يکار پر... ون هستنددر اصل پدر و مادر زندانبان فرزندان خودش... احمد جواب داد. برخورد کرد یادب یبا من ب

 هیدر قفس باز بشود، پرنده ها  یوقت... شنیقفس بزرگ م يگفت دخترها مثل پرنده تو... دونست یعیرو طب

فرق پسر ... هستند  یپسرها هم در خانه زندان یگفت حت... کنند یپرواز م يادآز يکنند به سو یلحظه صبر نم

 يپدر و مادر انگار تو يتا اخر عمر برا یشن و پسرها، حت یاست که دخترها در قفس بزرگ م نیو دختر در ا

... و استقالله يانچه را ندارند آزاد یدارند ول یگرم و خوش يپدر و مادر جا شیپوسته تخم مرغ هستند اگر چه پ

تونم  یمن نم... از پوسته يگریاز قفس، د یکی... پر خواهند زد رونیپسر و دختر در فرصت اول از خانه به ب

من و تو بعنوان پدر ... وقت پر زد و رفت یلیپرنده از خ... در قفس رو باز کرد وشیچون دار رم،یرا بگ يپر يوجل

 .میباش دواریو شاد و ام میپرواز و رقص پرنده رو خوش تماشا بکن... که نهیو مادر، تنها کار درست مون ا
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 ***** 

 

و احمد، با  ترایم نیب وش،یافسانه و دار نیب وش،یو دار يپر نیب. هم گذراندند شیتمام شب را پ يو پر وشیدار

 يو پر وشیو چهار ساعت، دار ستیاز ان شب، ب. شد قتریروابط عاشقانه شان عم گر،یکدی يگذاشتن رو ریتاث

آن دو در نزد همگان خوش  یعاشقانه علن بطروا. هم بود  وشیبود انجا دار يباهم در کنار هم بودند هر جا پر

 .شد رفتهیامد و پذ

 

***** 

 

 یبه داخل تماشا م شهیاز پشت ش کانینزد هیمادر و پدر داخل اتاق شدند و بق. شد داریدهم، بهروز از کما ب روز

 .کردند

مادر سر به جلو . کرد ینوازش م میدستانش گرفت و مال انیپدر دست بهروز را در م. چشمانش را باز کرد بهروز

 :کردن کرد و گفت هیو شروع به گر دیدن، بهروز را بوسخم کرد با وجود احتمال ممنوع بو

 ... ؟يمامان جون درد دار ـ

 :جواب نداد و مادر در ادامه گفت بهروز

تو چطور ... يبهروز جان تو چطور به من بدبخت فکر نکرد... همه سال خودم و نکشتم فقط بخاطر تو نیمن ا ـ

 خت،یر یاومد، دلم م یم رونیاز بخش ب دم،ید یرستار و مپ هی یهر بار وقت یدون یم ؟یمنو بکش... دلت اومد

 د؟یکش یات چ چارهیمادر ب نیچند روزه، ا نیا ؟یدون یم چیه... گفتم حتما برام خبر بد آورد یم

 :پدر

تمام افراد خانواده اش، چقدر محکم پشت  نه،یب یاز بعد پسرمون خودش م. ستیمش صنم وقت گله کردن ن ـ

 يبرادر هی ایدن نیتو ا... من اشتباه کردم ... بد حرف زدم اوشیاز س شهیهم شتیباباجان من پ... ستادهیسرش ا

 ادیچون باهات ز ،يبود بهیپسر غر هیگه چون تو براش  یهم م ترایم... یبکن دایپ یتون ینم اوشیبهتر از س

مجبور بود در تماس ... رهیبگ رادیکه بعدا از مردم کوچه بشنوه و ازش ا دیترس یم اوشیحرف زده بود، از س

مادرت و هم به ... رو از همون اول به اشتباه انداخت اوشیس ترایبکنه، م رتیبگه و تحق راهیبهت بد و ب یتلفن

فرض کرد و  امکیقاتل س یکاله بردار و بعداً تو رو حت هیاز همون اول فکر کرد با  اوشیس... اشتباه انداختند
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مخصوصا به خواهر و برادرت ... به همه مون  دیبابا جان تو با... يبه برادرت بد گهیفرصت د هی دیتو با. دید

... زدند یخودکش بهچند بار مثل خودت دست ... یکه تو برادرشون هست دندیفهم یاونها از وقت... يفرصت بد

ردند و رو تحمل ک یدادند و همه سخت يبرات پاسدار نجایو چهار ساعت ا ستیو دوست و آشنا همه ب لیفام

... کردند يبد یلیهمه قبول دارند که در حق تو خ. کردنت گله نکرد یبار از تو بخاطر خودکش هی چکسیه

 ریاد و بخاطر اشتباهاتش دوست داشت خودش و زیاز درد ز اوشیس. زبانم الل، کشته شده بود اوشیوگرنه س

قصد داشت  يگن پر یم یحت. کردند دیهم هر کدوم با چاقو خودشون و تهد دهیو سپ ترایم. بندازه نیماش

سر  شهیهم میما باز شانس آورد یهست، اول به تو بد کرد ول وشیبه اسم دار ياقا پسر هی... خودش و بکشه

 يجونش و سپر بال یپسره حت نیا. بد و گرفت يهمه اتفاق ها ياو جلو. دیرس احاضر شد، به داد همه م هیثان

االن ... و مادرت هم اونو کتک زدند ترایم. بهش کتک زدم شترید، من بکه به تو ز ياو کتک ها. همه ما کرد

 کی وشیدار نچو... ياگه تو االن زنده ا... شهیاو هم برادرت حساب م... میقبول دار يمن و مادرت اونو به پسر

من االن دو ...  يکما بود يتو مارستان،یب نیا يتو االن ده روز تو... کرده یمردانگ یلیخ... تنهات نذاشته هیثان

 ییچقدر تو تنها... دیمن دو يدنبال کارهات و کارها یشب و روز بدون خستگ اوشیس... روز هست که آزاد شدم

 شیپ نجایاست ا يزن داداشت هست او هم ده روز یگ یم کهو افسانه خانم  نیا... کرد هیتو گر يهاش برا

گم به پسرم، به  یمن م یوقت. گم یابت شد، دارم بهت محرفها به من ث نیچون ا... کرد فیاو برام تعر... ماست

که بد کرد  یاون!... نهیهم قتیچون تنها حق... کنم یپس دارم اعتراف م... تونم افتخار بکنم  یاالن م اوشیس

 .ها من بودم یهمه کج شهیر. من به همه تون بد کردم... دممن بو

 :مادر

 ... کنه یم یسمون تو خونمون زندگبگو عرو... خوش و اول به پسرم بگو يخبرها ـ

 :پدر

  ؟یفهم یمنو م... بهروزجان باز حرف بزنم ـ

 باز کرد و کلمه آب را گفت یلبانش را کم بهروز

 :دست به طرف بهروز به عالمت نه نه اشاره کرد و گفت پدر

من از بعد . باباجان من از زندان آزاد شدم... آن یخودشون م. دم یاالن به پرستارها خبر م... میما اجازه ندار ـ

 میما و اونها تصم نیب... حرف زدم دهیسپ يمن با بابا... مامانت گفت خبر خوش و بگم. تو هستم شیپ شهیهم

لحظه  نیاز ا ؟يدوستش دار دهیمثل سپ همتو  یگ یاگه م... يگرفته شد و فقط مونده تو جواب مثبت بد
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من و ... کرده دایپ تیما رسم شیپ... رفتار کن که انگار زنت هست يباهاش طور... دونرو نامزد خودت ب دهیسپ

بعد از چند ماه  یاز نظر جسمان... غصه خودت رو نخور... میدیما او را پسند. خوشمون اومد دهیاز سپ یلیمادرت خ

همون پسره ... سرت هم خوب عمل شد... فقط پات شکسته... گن یو دکترها م نیا... یش یبهتر از اولت م

تو رو کتک زدند و ... دزد پنداشت هیگه تو رو  یاو م... و ور داشته بود فتیکه باهات دعوا کرد و ک وشیدار یعنی

... ؟يکرد یگن خودکش یم ای...  ؟يتصادف کرد. دیرس ریپشت سرت اومد، د یتو گمشده هست دیفهم یبعد وقت

تنها نذاشته،  چیاز اون لحظه تو رو ه. نشسته شتیپ وشیهست، دار لمیف... جونت و نجات داد وشیحال دار بهر

 ...داره؟ قتیحق... آد؟ یم ادتیتصادف 

بهروز چشمانش را از . فهماند یبا اشاره و لب خوان رونیب تیلبان خشکش را تکان داد و پدر به جمع بهروز

 سیبهروز را با آب خ يامد و لب ها يپرستار. کلمه حرف نزد کیکرد  یم بست و بعد به زور باز یم یخستگ

 :با نوازش کردن گفت میبهروز گذاشت و مال نهیقفسه س يپدر دست رو. کرد

 رون،یما همه ب... یاستراحت بکن یتون یبعد م... نیبب کیتو رو از نزد انیب قهیدق هیدخترها دوس دارن فقط  ـ

 .میتو سالن انتظار هست

کرد و به بهروز از  فیتعر اوشیافسانه از برخورد گرم خانواده و مخصوصا س. داخل اتاق شدند اوشیو س افسانه

 یکردند، نم فیبهروز از همه انچه پدر و افسانه تعر. نداشته باشد یداد که بابت او ناراحت نانیلحاظ اطم نیا

 ادیتوانست به  یرا نم یلحظات خوش چیه گرانیو د اوشیاو از س. توانست از نظر عقل و احساس هضم بکند

او و افسانه گذاشته  نیکه ب یبخاطر فرق. دانست یم یقینظر بر داشت خودش را فاکت و حق نیاز ا. اوردیب

را با چهار کلمه حرف خوش و  گرانید يروزیبد د يتوانست کارها ینم... از قبل گله مند بود شتریبودند، ب

بهروز . بکند رونیاز دلش ب یآسون نیبشمارد و نفرت انباشت شده را به ا شدهو فراموش  چیه ،یمانیپش يادعا

 . نداشت یاحساس خوب چیکردن ه یآشت يبرا

بهروز با . کرد تیبار کوتاه داخل اتاق شدند و هر کس حرف زد و نصح نیچند کیروز گذشت افراد درجه  چهار

 .ماند یتفاوت باق یهمچنان ب. کلمه حرف نزد کی چکسیه

 ياو برا. کرده بود شهیزد اند یم ستیبا یکه م ییحرفها ياز قبل رو وشیدار. دیرس وشیانجام نوبت به دار سر

او را تماشا کرد و بعد دهان باز کرد و  يا قهیو دق ستادیبهروز ا ينگاه  يروبرو. طلب عفو، تنها داخل اتاق شد

 :گفت
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احتمال رو در  نیاونها مجبورن ا... ياریرو از گذشته هنوز بخاطر ن زیچ چیگن احتمالش هست تو ه یدکترها م ـ

 نیچونکه ا... يدار ادیرو به  زیمن مطمئنم تو همه چ یول. رو االن اعالم نکنن یحکم قطع چیو ه رنینظر بگ

... يگوش بد چکسیبه حرف ه یو نخواست ينگاه نکرد چکسیاتاق شدند و تو به چهره ه نیهمه آدم داخل ا

چون همه شون بدون  يتو از همه دل خور... یچونکه از همه دل خور هست... ينشون نداد يکنجکاو اصال

 یکن یفکر م... ییتنها تو... کنه یکه داره بد م یکس... عکس شده زیاالن همه چ یول... استثنا باهات بد کردند

گن  یم... يبچه سه و چهار ساله بود هیتو  یوقت... اد؟ین ادتی دیشا... ؟که مجازات بشن ننیاونها سزاوار ا

دونم  یمن م... لحظه از تو جدا بشه هیمادرت هم تحمل نداشت ... یلحظه از مادرت جدا بش هی یدوست نداشت

قطره اشک در  هیکه  يداد یصد تا جانت و به مادرت م... یداشت یاگر صد تان جان م يتو حاضر بود

دوست داشتم و ... من کوچک بودم کشته شد یم چون بابام وقتدون یو خوب م نیمن ا... نشه دهید نشچشما

... يمادرت جان بد يبرا یاون موقع که تو دوست داشت. نمیبرم و او رو بب ششیو پ رمیدوست دارم بم شهیهم

... یدون یبهتر از من م ودتخ... االن مادرت هزار تا زخم و درد داره  یول. و سالم و شاد بود حیمادرت صح

چند تا جون ... يفکر نکن بهش جون داد يکه کرد یبا خودکش... يخوند یهمه ترانه براش نم نیوگرنه ا

تو فقط به غم و درد خودت . زدند یشاهد بود که بچه هاش دونه به دونه دست به خودکش... یازش گرفت گهید

 دیام... تا االن اگه زنده است ... مادرت تو همون سال مرد. ..؟يفکر غم و درد مادرت کرد چیه... یکن یفکر م

چقدر ... يبهش جان دوباره بد دیتو با! ... ییاو فقط تو يمرهم زخم ها... برگشتنت، او رو سر پا نگه داشته

داره  بابات گفته بود مادرت...  یبابات تو رو شناخت و ازت خواسته بود که به داد مادرت برس... منتظر تو بمونه؟

 ،يریبگ رادیا گرانیاز د نکهیا ياالن به جا... ده؟ یمادرش و نجات م يجور نیبچه ا هی... سوزه یم شیتو آت

تو مادرت رو چند !... يبد کرد یلیتو به مادرت خ... با تو بد کردند گرانیاگه د... خودت فکر کن يبه کارها

مادرت و  گرانید يبخاطر کارها یتون یتو نم.. !.يو تشنه برگردوند يتا لب چشمه برد يبود دهیکه د يروز

 یسرش م يرو رو ایتو، دن يمادرت با بو... یدونست یتو که م یدونست ول یاو نم... یهمه مجازات بکن نیا

دماغش مثل مگس فقط  يشما سه بچه جلو... کنه یرو مکث نم يا هیکنه و ثان ینم يباز لمیف چیذاره و ه

مادر چقدر غم تو رو  نیکه ا... يدید یکردم و خودت م یعوض م تونیجا نستمتو یم یکاشک... دیکرد تشیاذ

 یم... تونه تو قلبت خودش و جا بده ینم یول. توست شیپ نجایا ،يشد دایپ... خوره یخورده و داره هنوز م

 ...مادر چقدر درد آوره؟ هی يبرا نیا یدون

 :مه گفتهم با اشک در ادا وشیشد و دار ياز چشمان بهروز جار اشک
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جگر خوب کار  یوقت... که پاره شد يتکه جگر تنش بود هیتو ... بچه سه ساله اش را گم کرد هیمادرت  ـ

مادرت قلبش ... رهیگ یم یضیادم صد تا مر... تونه خوب نفس بکشه یکنه و ادم نم یمغز خوب کار نم... نکنه

تا االن  ياون زمان که گم شد زنتونست ا چوقتیه. مادرت لحظه به لحظه در فکرت بود... سوراخ سوراخ شد 

همه صبر و شکنجه را تحمل کرد و خودش رو  نیا... يتو بر گرد نکهیا دیفقط به ام.... با دل چاق بخنده کباری

 نیکه دوازده روز تمام از ا هیمادرت تنها کس... همه درد و تحمل بکنه نیتونه ا یم یوگرنه ک. نکشت

تو رو مشهد برد و تمام روز در کنارت خودش رو با  یهمانطور که وقت... نذاشته ونریمتر پا به ب کی مارستانیب

 نیاو هنوز منتظره که ا... مامان یو بهش بگ یتو دهان باز بکن نکهیفقط به خاطر ا... ها بست لهیطناب به م

 ...صبر بکنه؟ دیبا یتا ک... کلمه رو از دهن تو بشنوه

 :در ادامه گفت وشینگاه کرد و دار تیبه جمع سر کج کرد و یبا چشمان اشک بهروز

 رزنیپ نیچون ا... رو االن بده یکی... يد یدونم همه رو به مادرت م یم... يهنوز دار گهینود و نه تا جان د ـ

عده تو محله مزاحمش شدن  هی... ییتو دشیهمه ام چارهیدختر ب... يقول داد دهیتو به سپ... خسته شده یلیخ

... کنه یم یاالن خونه شما زندگ دهیبابات حرف زد سپ... بدن گهینفر د هیقرار بود اونو به ... از خونه فرار کرد... 

 ...خوره یتکان نم شیباغبان از جا يچون اقا. آب موندند، پژمرده هستند یخونه ب يهمه گلها

 :اش را باز کرد گفت دهیکرد و لبان چسب نگاه وشیبا چشمان پر از اشک به دار بهروز

 !...انیو مامانم ب دهیبگو سپ ـ

 :رفت و با اشک در چشمان، شاد و خوشحال گفت رونیاز اتاق ب وشیدار

 ...نهیرو بب دهیخواد شما و سپ یخاله، اول م... حالش کامل خوبه... بهروز حرف زد ـ

و  دهیشانه سپ يدست رو کیمادر . به سراغش امد عیلبانش گذاشت و اشک شوق سر يدو دست رو دهیسپ

 ... گذاشت و دو دختر را به جلو هل داد و سه نفره داخل اتاق شدند ترایشانه م يرو گریدست د

 

 ............................. انیپا................................ 

 

1393،01،22 
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