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 :مقدمه

 نابود! یگریبود، د یکی

و  یندو احساس خواستن و انتقام جنگ خون یانسقف کبود، م ینا زیر

به خودشان آمدند و دست از جنگ  احساس دو یبه پا شد. وقت یسخت

 جای به یریجبران ناپذ یها یرانیمتوجه شدند که و یدند،کش

در هم شکسته شد  یمشت قلب ترک خورده و باورها یکگذاشتند؛ 

 یجبران گشتند تا او را برا یپماند. در  باقی یشانتمام آن چه که برا

 .یاورندخرده احساسات ب ینبند زدن ا

به تمام خوش  یقیعم یشخندن ید،در خواست آن ها را شن یوقت جبران

 :زد و گفت یشانها یالیخ

 یدببخش یهکه با  یستن یکس یاحساس مثله لگد کردن پا شکستن»

 یمخواد تا خودش رو بتونه ترم یم زمان ساسرفع و رجوع بشه. اح

 «.کنه

 خرسند کردن مشکل است یاز کس یدکه رنج دل
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 کردن مشکل است یوندبشکسته را پ ی شیشه

 توان هموار کرد یم یرا با آن بزرگ کوه

 ناهموار را هموار کردن مشکل است حرف

 «اول فصل»

 " سوم شخص "

ده اش ش یلسالن انتظار، چشم چرخاند و دوست وک ی یشهپشت ش از

که تنها مختص به خودش بود، خود را  اقتداری با یشه. مانند همیافترا 

 :به دخترک رساند و گفت

 .یایکردم که ب ینم فکر

او را با  یشدوست دوران کودک یزدن ها یشتوجه به ن یب کیهانه،

 :در آغوشش فشرد و گفت یاقاشت

 !یغرب یالهه  سالم
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 یشزدن ها یشفاصله گرفت و به ن یکرد و کم یفیاخم ظر دخترک

 :ادامه داد

انتظار  ی،که تو شرکت خودسرانه جوش داد یمعامله ا یناز اول بعد

 !ینمتچشمام بب ینداشتم جلو

 :زد و زمزمه کرد یحائل شد. لبخند تلخ یهانهدر چشمان ک غم

تونست تو  یم ی! اگه من نبودم کیونیشرکتت رو به من مد یتموقع تو

 تو اون شرکت و راه یابغ

 عوضه تشکر کردنته؟ ینکنه؟! هوم؟! ا اندازی

شده اش چمدانش را به  یلوک یقرف یتوجه به گفته ها یب دخترک

 :دست او داد و گفت

 دنبالم؟ یومدهن یاومد. راست یاز پس کارها برم ییبه تنها سینا

 :و گفت یدچمدان را به دنبال خودش کش یضبا غ کیهانه

 .شتشرکت کار دا تو
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شه  یاالن م ینم؛بب یکدوست دارم هر چه زودتر شرکت و از نزد -

 رفت؟

حرکت  ینگهمان طور که به سمت پارک یمشهود یبا دلخور کیهانه

 یکرد، جواب تمام گستاخ یم

 :کوه غرور را داد ینا های

 یتون یداده، فردا هم م یبجشن ترت یهبرگشتت امشب  ینادر برا عمو

 .مهم تره ینشرکت فعالً ا یبر

 یهانه؟ک -

 هوم؟ -

 !یایشد بعد از اون همه جار و جنجال بازم ب یباورم نم -

و شش خود  یستچمدان را درون صندوق پژو دو یبا کالفگ کیهانه

 :گذاشت و گفت

 .یرها؟ خسته ام کرد یتمومش کن یخوا نمی
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 یها یلهزد را به ت یکه تمسخر در آن ها موج م ییها یمشک دخترک

 :طعنه زد رها دوخت و

 یم یاد یددختر با اینمعرفت باشم! یتونم مثله تو ب یمن نم متاسفانه

بهتر از  ی. اصالً چه کسیستکش غرور ن یدکگرفت که فقط خودش 

 که یهانهک

 .را به او بفهماند جایگاهش

را باز کرد و  یلبا چشمان به غم نشسته اش، دست برد و در اتومب رها

 :لب زد

 !یوقت تنهام نذاشت یچکه ه ممنون

تکان داد و پشت فرمان جا خوش کرد و خودرو  یسر یبه خشک کیهانه

 .را به حرکت درآورد

حد مغرور شده  ینتا ا یزیچه چ یدانست که رها برا یخوب م او

 .است
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که تنها شش سال داشت  ییو هشت ساله با آن رها یستب یرها این

 تا آسمان اخالقش فرق ینزم

در تمام  یهانهجا کشانده بود و ک ینها او را به ا یضعکرد چرا که تب می

 کرد یسال ها او را درک م ینا

 .کند ییرتغ که

با عمو  یها در سن هجده سالگ یضتبع ینفرار از هم یرها برا اصالً

 را به مقصد آلمان یرانفرهادش ا

 .کرده بود ترک

 :و گفت یدکش یقیآه عم کیهانه

 خوش گذشت؟ یدیده سال ما رو ند ینا تو

 :زد جواب داد یلبخند تلخ رها

 فرار کردن خوش گذشتن هم داره؟ مگه

 .را به سکوت واداشت یهانهکش غم بود که ک یدرها  یقدر صدا آن
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 :پناه ها ترمز کرد و گفت یزدانبزرگ  یالیو مقابل

 .زنم یو برات م صندوق

 :یدشد و پرس یادهاز خودرو پ دخترک

 یمهمون یکنم شب برا یم یدارم اما سعکم کار  یه -تو؟ یاینم چرا

 .خودم رو برسونم

و با  یستادا یتکان داد و بعد از برداشتن چمدانش مقابل در ورود سری

 را تا یهانهک یلنگاهش اتومب

 .کوچه بدرقه کرد خم

فرهادش در آن  یآمدن را اما ب ینخواست ا ی. دلش نمیدکش یقیعم آه

 .توانست سر کند یغربت نم

زده اش را باال  یخ. دست یشچقدر هم که آن کشور خانه باشد برا هر

 برد و انگشت اشاره اش را بر

 .فشرد یفونزنگ آ روی
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 :یچیددر گوشش پ یزنانه ا ینچندان کشدار گذشت تا صدا زمانی

 کیه؟

همان خدمتکار آرام  یدهانش را قورت داد. صدا هنوز هم صدا آب

 قوت قلبش ینبود و ا یالیشانو

 یتنکرده باشند اما انسان ییرآدم ها تغ یددانست که شا ینم. شد

 همه ینبعد از گذشت ا ینشانب

 .کرده است ییرکامالً تغ سال

 !خانوم منم رها یقهباز کن صد -

 .یدخوش اومد یلیخ یلیداخل خ یید! بفرمایید؟عه رها خانوم شما -

مشهودش را  ییکه لحظه به لحظه تنها ییزد، از همان ها یتلخ لبخند

 کشاندند و با قدم یبه رخش م

 .محکمش خود را به سالن بزرگ عمارت رساند های
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به استقبالش آمد و همان طور که چمدان را از  ییبا خوش رو صدیقه

 :گرفت، گفت یدستش م

 شما؟ یدخانوم، خوب سالم

از سکنه انداخت و در جواب  یبه سالن خال ینگاه اجمال یک دخترک

 تکان دادن سرشتنها به  یقهصد

 :یدکرد و پرس اکتفا

 کجان؟ یاسبابا و ال پس

و  یستادپله ا یناول یچمدان را در دستش جا به جا کرد و بر رو صدیقه

 .که سرکار هستن، پدرتونم تو دفتر کارشون یاسال آقاگفت:

و پله  یدکش یکه چمدان را به دنبال خودش م یا یقهتوجه به صد بی

 یکرد تا به طبقه  یم یها را ط

 یادآوریبه سمت اتاق کار پدرش برداشت اما با  یبرسد، چند قدم باال

 به سمت زن خدمتکار یموضوع
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 :و گفت چرخید

 اتاق من کدومه؟ راستی

 :زد و جواب داد یقیلبخند عم یانسالم زن

 .یتونهنکرده همون اتاق قبل ییریتغ جاش

 اتاق کار بابا چه طور؟ -

 .شده اتاق کار یشابخونه، اتاق بغلاون االن شده کت -

 یسالن تا اتاق کار را ط یربار بدون مکث، مس ینتکان داد و ا سری

 .کرد

 یقیتا بر خودش مسلط شود. لبخند عم یستادپشت در ا یلحظه ا چند

 آن که در بزند، پر سر یزد و ب

 .صدا وارد اتاق شد و

 .هالو َدد -

 :خورد و به جان تک دخترش غر زد یدیچاره تکان شد یب پیرمرد
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 .سالم یکدختر چه خبرته؟! عل یترکم کرد زهره

 :یدجمع کرد و با تعجب پرس یچهره اش را کم دخترک

 ی؟چ یعنی یکه گفت اینی

 :زد و دستانش را از هم باز کرد و گفت یقهقهه ا نادر

 .هیچی

 یانهم یفارس یها یهبا کنا یاددانست دخترک غرب زده اش ز یم خوب

دست  یانگذاشت و خودش را در م یشپ یقدم رها،ندارد. یخوب ی

 باز یشبر رو یابکم یجا داد که با سخاوت ییها

 :لب زد یبود و به آرام شد

 !براتون تنگ شده بود دلم

 !کامالً مشخصه یاتآره از احوال پرس -

و دوان دوان  یدسرزنشگر برادرش چرخ یصدا یزده به سو ذوق

 در چهار چوبکه  ییخودش را به او



 

03                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .بود، رساند یستادها در

سبب  ینرا دارد به هم یدنشگمان کرد رها قصد در آغوش کش پسرک

 را از هم باز کرد یشدست ها

برادر خوانده اش را گرفت  یعضالن یچنگ زد و بازو یطنترها با ش اما

 به جان آن یشو با دندان ها

 .افتاد

 :و اعتراض کرد یداز درد چهره در هم کش پسرک

 !یتاسمون یوحش یره،گ یسگ گاز م ینع ینبابا وروجکت و بب آخ،

 :کرد و غر زد یاخم تصنع رها

 ی؟نموند به من بزن یا یگهخان، حرف د یناازت س مرسی

 :خود کرد یآن ها را متوجه  یاعتراض نادر هر دو صدای

 یرهگنده خ یچه وضعه حرف زدنه؟! خجالت بکش پسره  ینا سینا

 !هسالت یو اند یسرت س
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 :آمده سوءاستفاده را برد و گفت یشاز فرصت پ رها

 !من چه قدر مظلومم؟ ینیب یم بابا

 :نثار رها کرد و گفت ینگاه غضبناک نادر

 یهها برو  یطنتش ینا یبه جا یرنگ یهم از آب گل آلود ماه یکی تو

 کم استراحت کن که شب تو

نادر را درست متوجه نشده  یبا آن که حرف ها رها!یخسته نش جشن

 یبود، راهش را کج کرد و به اتاقش رفت تا کم

 .کند استراحت

اتاقش  یها یاز راحت یکی یگرفت، بر رو یاز آن که دوش کوتاه بعد

 .شد یرهنشست و به سقف خ

کرد.  یرنگش را باران یا یلهفرهاد به او سر زد و چشمان ت یادهم  باز

 را یفشو ظر یدانگشت کش
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کرد را  یم یگونه اش سرسره باز یکه بر رو ید و قطره اشکبر پیش

 .پس زد

گذشت، هر روز  یشش سال گذشته که از مرگ فرهادش م ینا در

 که یبساط را داشت. ساعات ینهم

 یسر م ییبغل تنها یککرد، خاطرات فرهاد با  یخود خلوت م با

 .کردند یم یرو او را غافل گ یدندرس

 یکه زنده بود او را تنها نم یهم درست مانند زمان خاطرهایش

 فرهاد بعد از رفتنش ییگذاشتند. گو

 !دل دردانه اش را داشت یهوا هم

 ...شود یشب که م"

گذارد و با هم  یچانه ام م یرو دستش را ز یدآ یبه سراغم م دلتنگی

 "*...یمخور یغصه م

 .«است یسندهستاره دار مخصوص نو یها دلنوشته»
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که در آن  یدلتنگ یکه به در اتاقش نواخته شد، او را از حوال یا ضربه

 .یدکش یرونزد، ب یپرسه م

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت کمی

 بفرمایید؟

و با  یددر اتاق را باز کرد و به داخل آن سرک کش یاطبا احت سینا

 :یدتعجب پرس

 !بیداری؟

 :دادنثارش کرد و جواب  یهانهاینگاه عاقل اندر سف رها

 ام که خوابه؟ یکس یهشب من

 :دلبرکش نشست و گفت یدر را پشت سرش بست و رو به رو پسرک

 !یچه کاره ا ینمام سر رفته بود، اومدم بب حوصله

 یهاز هم باز کرد و همان طور که به مبل تک یدیق یدستانش را با ب رها

 :داد، لب زد یم
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 .که ینیب یم بیکار،

 :به رها انداخت و زمزمه کرد یا یرهخاصش نگاه خ یها یبا طوس سینا

 .یبزرگتر شد یلیخ یدمتکه د یبار ینبه آخر نسبت

رو  یشده سال پ یهمون دختر بچه هجده ساله  یتوقع داشت -

 .یشد یر! اتفاق ًا توام پینی؟بب

 ینخواست. او عاشق ا یاو را م یتنها یکه ب یزد به قلب مرد یم نیش

 !سدخترک مغرور بود و ب

دراز  یانکه سال یمرد ینا یدانست از قلب تپنده  یرها چه م اما

 !خواهان او بوده؟

 :کالم رها، غر زد یتوجه به طعنه  بی

هر چند تو از  ی؟گرفت یخبر از ما م یهده سال  ینشد تو ا یم چی

 عمو فرهاد یشپ یتمهمون بچگ

 !یاومد یو سال به سال خونه نم یکرد یم زندگی
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 .او یفرهاد بود و بزرگ کرده  یدختر دردانه  ینحق داشت؛ ا پسرک

 :دوخت و لب زد یننگاه غم زده اش را به زم رها

 ید؟چرا نگرفت یریدخبر بگ یدتونست ینگرفتم، شماها که م یسراغ من

 :یدزد و نال یهمبلش تک یبه پشت یدیبا ناام سینا

تماس گرفتم اما که عمو فرهاد داده بود  یبا شماره ا یچند بار یه من

 خواب یا ینبود یاهر دفعه 

 .بود یسرت گرم کار یا بودی

 :زد و تکرار کرد یقیعم نیشخند

 چند بار؟ فقط

پس توقع نکن دختر جون! مشکل  ی،تو همون چند بارشم جواب نداد -

 توام دلت یست،فقط از من ن

 خواست. نمی

 .شناخت یدخترک را خوب م ینجنس ا یناگفت؛ س یم راست
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 .انداخت یرو سر به ز یدلب گز رها

برد و  یشدستش را پ یدبرخاست کنار رها نشست. با ترد یشاز جا سینا

 بور دخترک را به یسویگ

 :چانه اش گذاشت و گفت یرکرد و دست ز یتگوشش هدا پشت

 !یینپا یکه سرت و بنداز ینموقت نب هیچ

 :یدلب برچ رها

 .یبودم داداش مجبور

خواست  یخواند. دلش م یکه رها او را با آن م یلقب یگرفت برا دلش

 یو آزادانه م یدکش یم یادفر

 .را بسته بود یشدلبر اما حرمت ها دست و پا یستممن برادر تو ن گفت

 :یدپرس یو به نرم یدکش یقیعم آه

 ی؟دردونه؟ چرا مجبور بود چرا

 :شد و لب زد یرهپسرک خ یغم زده  یها یدر طوس یکم رها
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 .ازم نپرس

 :پناهش یو ب یفآزرده خاطر غر زد به تن ظر اسین

 !یشتپ یادکه ب یناز ا یکن یم یمون. آدم و پشیبود ینهم همیشه

معترض رها در گوشش  یبرخاست و عزم رفتن کرد که صدا یشجا از

 :یچیدپ

 !یناکم بزرگ شو س یه. یمثله بچه ها بود یشههم توام

 :زد و طعنه انداخت یلبخند کج سینا

 کنم استاد! یفکر م بهش

رها که در  یفدر را فشرد اما دست ظر ی یرهرا کج کرد و دستگ راهش

 گره خورد، نفس را در یشبازو

 .اش حبس کرد سینه

 !عجله، جناب شاگرد؟ ینحاال کجا با ا -

 .یمزندگ یپ یرمم -
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 !یبود یکارتو که تا االن ب -

 .حاال نظرم عوض شده -

 !تو پسر یمزاج یچه قدر دم -

وقت من و  یچکه ه ییتو یناشتباه برداشت نکن! ا یستمن یدم یدم -

 .یآدم حساب نکرد

چفت کرد و سرش را  ینارا از پشت دور کمر س یشدست ها دخترک

 شانه پهن و مردانه پسرک یرو

 :کند، لب زد یآن که بداند با قلب زبان نفهم او چه م یب گذاشت

 ...یکهداداش کوچ یندار یفرق یچه یاسمن با ال یبرا تو

 :از او جدا شد و ادامه داد دخترک

 !یم؟کار کن یحوصله منم سر رفته، حاال چ خب

 یانشد که م یدیبار طاقتش طاق شد و آثار اعتراضش اخم شد این

 پر و خوش حالتش یابروها
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 :یدانداخت و غر سایه

 !خاله اته یکهکوچ داداش

 :تگف یطنتخم کرد و با ش یانسرخ رنگش را به پا یکنج لب ها رها

 یزی؟چ ینهمچ یمشه؟ مگه دار یخاله، مذکر هم م مگه

دختر جمع شده بود.  ینکه در ا یهمه دلبر ینا یضعف رفت برا دلش

 اش را به یدلخور یبه سادگ

و  یخترها را به شدت بهم ر یزد. موها یباد سپرد و قهقهه ا دست

 وروجک؟ یتهران گرد بریمگفت:

 .وقت مناسب یه یشه، بمونه برا یشروع م یمهمون یگهچند ساعت د -

 ی؟اس چطور؟ موافق یدست پ یهبا  -

 .موافقت تکان داد یزد و سرش را به نشانه  یلبخند پهن دخترک

دستگاه را به آن  ینارفتند و بعد از آن که س یزیوندو به سمت تلو هر

 مبل دو نفره یمتصل کرد بر رو
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 .نشستند ای

 :باال انداخت و گفت ییابرو یطنتبا ش رها

 .ماله من یک دسته

نفس را  ی،خواستن یها یلهخواست تا مخالفت کند اما برق آن ت سینا

 اش محبوس کرد. با ینهدر س

 .نگاه از چشمان رها گرفت و دسته را به دستش داد کالفگی

که سهمش از  ییرها یبود برا یهم نعمت یطانپسرک ش ینبا ا بازی

 ینام خانوادگ یکتمام خانواده، 

 .یادر یا،. او درد داشت دریدکش یم یدککه آن را  بود

 یمسابقه  یلکرد تا اتومب یبشنثار کتف رق یبا خباثت ضربه ا سینا

 دخترک از جاده منحرف شود و

 .موفق هم شد البته
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زد. چنگ  یم یشده بود که چهره اش به قرمز یآن قدر حرص رها

 یکه بر رو یالییانداخت و ظرف پف

کرد و بعد با  یخال یناسر س یبود را برداشت و تمامش را بر رو یزم

 کم جانش به جان یمشت ها

 .شده افتاد یطانپسرک ش بازوی

کوه آتشفشان پا تند کرد  ینفرار از دست ا یزد و برا یقهقهه ا پسرک

 .یختو گر

دلبر بود که  یشکرد، برا یکه خواهر خطابش م یدخترک ینقدر ا آن

 هم به دل یشها یتعصبان یحت

 .نشست یم عاشقش

بودنش را فقط من  یکند که شرع یرا طلب م یدلم آغوش ممنوعه ا"

. دل یشدوست داشتن یرها یدل سرانده بود برا سینا"دانم و دلم... یم

 شود کرد ینم یشعاشق زبان نفهم است کار

 !دیگر
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پناه جماعت، پس دل سپردنش که  یزدانبود و نه از جنس  ینه تن او

 ندارد، دارد؟ بییع

 یمشنادر ق یشبود که سال ها پ یفقط همان پسرک هشت ساله ا او

 .شد

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

اش بودند. خرامان، خرامان از  یباییوقار و ز ی یرهچشم ها خ ی همه

 آمد و دست در یینپله ها پا

کرد دخترک مهندس  یم ینانداخت که با نگاهش تحس ینادر بازوی

 را. با آن یشروزها ینا یشده 

از مردان حاضر در  یلیچشم خ یرشنظ یب یباییصاف شده و ز موهای

 جشن را معطوف خود کرده

 .بود

 یرنگ به او م یبه او گفته بود که چه قدر لباس قهوه ا یبه حال کس تا

 !ید؟آ
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را خرج کرد و همراه با پدر سرهنگ شده اش با تک تک  یشها خانمانه

 .شدها آشنا  یهمانم

او را  یزشمسعودش با آن پسرک ه ییحضور دا یانم یندر ا فقط

 .آزرد یسخت م

 :یدفشرد، پرس یکه دست مسعود را م یزد و در حال یکج لبخند

 مامان چه خبر؟ از

 :جواب داد یرد،کالم را به خودش بگ یآن که طعنه  یب مسعود

 .کنه یم یزندگ یونان یدشخوبه اتفاق ًا االن با شوهر جد مامانتم

 یتکان داد و رو به پسرک مسعود کرد و با لحن خشک و رسم سری

 :اش گفت

داند که در دلش چه قدر از  یم خداخان! یاسرخوش حالم  یدنتد از

 .نفرت داشت ید،کش یم یدکرا  ییپسرک که لقب پسر دا ینا

 :و گفت یدنادر را کش یبازو نامحسوس
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 !یداز جشنتون لذت ببر خب،

 یجالب یدانست سکوت پدرش معنا یله گرفتند؛ مفاص یآن ها کم از

 خاطر ذهنش را ینندارد. به هم

 .کرد یگرد یبه موضوع معطوف

گرمابه و گلستانت  یقرف یگفت یبابا اون دو تا دوست سرهنگت که م -

 بودن کوشن پس؟

 !ی؟شناس یپرهام و که م -

 .یدمشوقته ند یلیآد، خ یم یادم یزاییچ یهآره  -

 :تکان داد و گفت سری

که ازمون فاصله گرفته بود؛ حاال  یههم که بهرامه، بهرام همون یکی اون

 .همه سال برگشته ینبعد ا

 :یدتکان داد و پرس سری

 هنوز؟ نیومدن
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 :اشاره زد و گفت یبه گوشه ا نادر

 !کنم یشونتا بهت معرف یمبر یاو پسرش اون جا نشستن ب بهرام

داشتند، نادر زمزمه وار  یطور که با هم به آن سمت قدم برم همان

 :گفت

 !گفتن سه تفنگدار یما سه تا م به

 .در مرورشان داشت یافتاده بود و سع یردر آن زمان ها گ گویی

که به وسعت  یکه چه بر سرشان آمد تا نرنجاند پدر یدنپرس دخترک

 .یدپرس یتمام کهکشان ها م

 بهنبود؟! یبعج یادیدختر ز ینهم نشد. اکنجکاو  ینبود، حت فضول

بهرام و پسرکش  یاشاره ا یینادر با خوش رو یدند،بهرام که رس یکینزد

 :زد و گفت

 .خان هستن یمو پسرش ند یزبهرام عز یشونجان، ا رها

 :دخترک دراز کرد و گفت یدست به سو بهرام
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 .دختر جون یدنتاز د خوشبختم

کرد. با اکراه دست او را  یم یقرا به وجودش تزر یمرد حس بد این

 را یشفشرد و باز هم خانمانه ها

 :گفت یفظر ییو با تن صدا یدرخ کش به

 .همچنین

دختر مقابل به مثل است با  یندر خاطرش مرور کرد که چه قدر ا بهرام

 ینا ینادر سرهنگ شده 

 .روزها

 !دخترک بود ینپناه بودن در خور ا یزدانکه  الحق

را  یرها نگاه معذب ییدند،پا یکه گستاخانه او را م ییها یشیاز م امان

 کرد که نادر او ینثار مرد مرموز

 :گفت یخوانده بود و به آرام یمند را

 .یمشما هم خوشبخت آقا ند یدند از
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رها  یمعذب شده  یسرد و مغرورش را از چهره  یها یشیم پسرک

 در یگرفت و به تکان دادن سر

 .اکتفا کرد جوابش

معارفه در گوشه  یداد و توانستند بعد از کل یتنادر رضا باالخره

 .ینندبنش

 .یدشربت نوش یو جرعه ا یدکش ینفس آسوده ا رها

 :اشاره کرد و گفت یبه در ورود نادر

 .از پرهام اینم

 یزد و در حال یتک خنده ا نادرپس خانواده اش کجان؟ تنها اومده؟ -

 :خاست، گفت یاش بر م یمیاستقبال از دوست صم یکه برا

شن.  ی! پرهام و خانومش بچه دار نمیعقب یاانگار تو کالً از دن دختر

 یدنخانومشم االن رفته اهواز د

 .تنهاست ینهم یبرا اقوامش
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 یشاش، از جا یشکست اما با حفظ ظاهر جد یدلش کم دخترک

 که در یبرخاست و به پرهام

 .شد یرهبود، خ یستادها مقابلشان

 :اش کرد و گفت یبایز یچهره  ینترا ز یپر رنگ یانحنا پرهام

 !یدم؟که نرس یرد سالم،

دوستانه به کمرش زد و  ینثار پرهام کرد و ضربه ا یچشم غره ا نادر

 :گفت

 یجور ینا یاومد یم یآخر مهمون یهو یذاشت یم یمرد حساب دیر؟

 .یتر بود ینسنگ

 .و دست نادر را پس زد یدخند پرهام

 یناصالً فراموشم شد که رها ا ی،کن یشلوغش م یخب حاال توام الک -

 !یستادهجا وا
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 یدست ها یانسرش را خم کرد و دست رها را در م یکم پیرمرد

 :فشرد و گفت یبه گرم یرشپ

آدم هوش و حواس  یپدر شما برا ینخوام خانوم جوان، ا یم معذرت

 !ذاره که ینم

 :لب به اعتراض گشود نادر

 !تاد ساله غر نزنهف_شصت یها یرزنمثله پ الکی

 :با خنده گفت رها

 .آقا پرهام یدنتونحالم از د خوش

 !بهم بگو عمو، دختر جون راحت باش -

 :انداخت و گفت یربا شرم سرش را به ز رها

 :دخترک را برانداز کرد و گفت یسر تا پا ینبا تحس پرهام.چشم

 !خانوم مهندس یبرابر اصل نادر شد یهزار ماشاللّ کپ ماشاللّ

 .نظر لطفتونه -
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و هشت سالت شده  یستاالن ب یدخانوم و با وقار؛ اگه اشتباه نکنم با -

 !گم؟ یباشه، درست م

 .بله، درسته -

ده  یکمتر نشون م یچند سال یهخوره! ظاهرت  یاصالً به ظاهرت نم -

 یزن چهل ساله  یهرفتارت  یول

 یشهکه هم یدار یجالب یتبغلش؛ شخص یبذاره تو ج یرو م پخته

 .کردم ینشحست

حراف به نظر  یادیبود، درست برعکس بهرام ز ینظر رها مرد جالب در

 .یدرس یم

تا آسمان با هم فرق داشتند،  ینزم یسه دوست از نظر اخالق این

 سه لقب سه ینبه ا یچگونه روز

 !داده بودند؟ تفنگدار

 :یداز نادر پرس یبه آرام رها
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 بغلش؟ یبذاره تو ج یرو م یچ ی؟چ یعنیکه عمو پرهام گفت  اینی

 .پرهام دور نماند یزت یحرف از گوش ها این

 :کردند و پرهام گفت یدو مرد خنده ا هر

 .رفتارت جا افتاده اس یعنیلفظه  یه این

 :یدباال انداخت و پرس ییابرو یجیبا گ رها

 افته؟ یرفتار هم جا م مگه

 !شود یچه قدر خنگ م یدختر که گاه یناز دست ا امان

 ی! البته حق میچه قدر با مزه ا توحوصله به خرج داد و گفت: پرهام

 . حاال به مرور عادتیلفظ ها رو درست بلد نباش یندم بهت که ا

 .یاز سنت بلد یشترکه عقلت کامله و ب ینهمنظورم ا ی؛کن می

 .یمرس یدماوه، تازه فهم -

 :نثار رها کرد و گفت یچشمک یطنتبا ش پیرمرد
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 یادرو  یفارس یها یهکنا یوقت خواست یهاگه  یکنم، راست یم خواهش

 خودم، یشهپ یاب یریبگ

 !ینهزم ینتو ا یمباش استاد خوب مطمئن

 :و گفت یدخند یرینیبه ش رها

 .استاد چشم

 یشبود، از جا یستادها یمسالن در کنار ند یکه آن سو یاسیال یدند با

 برخاست و آن دو دوست را با

 .ترک کرد یخواه عذر

 !معرفت نشده بود؟ یب یادیبرادر ز این

 .بود یامدههم به سراغ خواهرکش ن یسالم یبرا حتی

 :با متانت به جمعشان ملحق شد و گفت رها

 !هست؟ اجازه

 .را به خود جلب کرد یشجذاب رو به رو یادیکار توجه دو مرد ز ینا با
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 :کردند، گفت یرا منعکس م یکه برق شاد یبا چشمان الیاس

 یرهدرگ یکهکوچ یهم دست شماست خانوم! ببخش آبجما  ی اجازه

 ستاد بودم نتونستم زودتر یکارها

 .بیام

 یکم نگذاشته بود. به آسان یزیدختر چ ینا یتکه فرهاد در ترب الحق

 را فراموش یشها یتمام دلخور

 :نثار برادر سرگرد شده اش کرد و در جواب گفت ینی. لبخند دلنشکرد

 .یزمسرت عز فدای

تنها  یمرها را با ند یکوتاه یزنگ خورد، با عذر خواه یاسال تلفن

 .گذاشت تا به تلفنش جواب دهد

کار آمد  یکه تا آن لحظه خاموش بود به رو یمیند یاس،از رفتن ال بعد

 یرها را متوجه  یشو با صدا

 .کرد خود
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 یه؟چ یرانبعد از ده سال نظرتون راجع به ا -

 یزیچ یهبدم اما  یتونم نظر خاص یمن تازه چند ساعته برگشتم نم -

 ذهنم و به خودش مشغول

 .کرده

 ی؟چ -

 ...بگم یمختلطه، چه جور یمهمون ینا -

 یشها یبرا درون ج یشتکان داد و دست ها یسر یرکیبا ز پسرک

 فرو برد و کار دخترک را آسان

 .کرد

 یره؟بگ یجشن ینشده همچ یراض یکه بابات چه طور ینهمنظورت ا -

 .تکان داد یرا و سر یرکیز ینکرد ا ینتحس در دلش رها

 :زد و گفت یلبخند کم رنگ ندیم
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بندها  ینتو ا یادنادر خان هم ز یست؛ن ینظام یجا کس ینا ینابابا ا جز

 .یستن

 :یدپرس یدترد یبار با کم ینا دخترک

 ید؟هست یهم ارتش شما

 یهخوندم و  یوترکامپ یندارم، به جاش مهندس یچندان ینه عالقه  -

 .دارم یوتریشرکت خدمات کامپ

 .یدبگم موفق باش یداوصاف با ینپس با ا -

 .ینممنونم، همچن -

اوست؛ تاب آن را نداشت که دلبرکش را در کنار  یندگو یکه م حسود

 آمد یشپ ینهم یبرا یندبب یمند

 :یدحرفشان دو یانم و

 .یرمرو قرض بگ یباخانوم ز ینتونم ا می
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 ی. به خودش که نمییدهم سا یبر رو یشاز حرص دندان ها ندیم

 یدلش برا ید،توانست دروغ بگو

 .بود یدهلرز یدلبر فقط کم یادیدخترک ز این

انداخت و سکوت  یناپر جسارت س یها یبه طوس یغضب آلود نگاه

 .کرد

 .برد و رها را مخاطب خودش قرار داد یشدستش را پ سینا

 !ی؟خانوم ید یدور رقص رو به من م یهافتخار  -

 ینایبه قلب س یاراخت یبود که ب یرینآن قدر ش یشلبخند ها رها

 سال ها، ینتمام ا یعاشق شده 

 :لب زد ی. به آرامیدبخش یم ضربان

 .یلکمال م با

آن  ینشکه دست مشت کرده بود و با نگاه خشمگ یمیتوجه به ند بی

 یکرد، به سو یدو را بدرقه م
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 .کردند یدنرقص رفتند و شروع به رقص پیست

 یردباالخره نتوانست زبان به دهان بگ یبعد از مدت نچندان کوتاه سینا

 :یدپرس یو با حرص مشهود

 گفت بهت؟ یم یپسره چ این

 .کرد و گادر گرفت یظیاخم غل دخترک

 اون وقت ربطش به تو؟ -

 :و گفت یدهم متقابالً اخم در هم کش سینا

 !که من داداشتم و خوش ندارم که دور ورت بپلکه ینها ربطش

حس  یا یتحس، احساس مسئول یندانست که ا یهم خوب م خودش

 نبود، بلکه حس یبرادر

 یشرا برا یبحکم رق یدهکه هنوز از گرد راه نرس یبود با پسرک رقابت

 داشت.

 .را نرنجاند ینایشدل س یناز ا یشکوتاه آمد تا بلکه ب دخترک
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 .دم یکنم تا ازش دور باشم اما قول نم یخودم و م یسع -

نقش بست که رها باز هم  یناصورت س یبر رو یبخش یترضا لبخند

 :ادامه داد

 !دلت و بشکنم یومدفقط دلم ن یستمن مطیع

 .بود یقلب عاشقش کاف یهم برا همین

 :کرد و گفت یکرا به گوش دخترک نزد یشها لب

 .دونم خانوم سرکش می

از هم فاصله گرفتند و رها باز هم به جمع  یقی،تمام شدن موس با

 .یوستنادر و پرهام پ یدوستانه 

که جانش به او  ییلحظه غافل نشد از رها یک یهمانیهم تا آخر م سینا

 با ید،وصل بود. هر طور که با

که در برابرش قد علم کرده بود  یمیعهد بسته بود تا او را از ند خودش

 یناصالً از ا دور نگه دارد.
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جذاب و خطرناک بود  یادیآمد، او ز یخوشش نم یشیچشم م پسرک

 .یشبرا

ها تک  یهمانرفت و م یشب بود کم کم سالن رو به خاموش یها نیمه

 .را ترک کردند یالبه تک و

خواستند سالن  یبودند که م ییها یهمانم ینو پسرکش جز آخر بهرام

 .را ترک کنند

که سپر  یناییس یاز حواس پرت یمفرصت مناسب ند یکدر  درست

 رها، سوءاستفاده را یشده بود برا

 :کرد و گفت یکو خودش را به رها نزد برد

 یشنهادپ یهخواستم  یراستش م یم،با هم حرف بزن یشترنشد ب وقت

 .بهتون بدم یکار

و به سمت رها  یدکش یرونرنگش ب یدکت اسپرت سف یبرا از ج کارتی

 :امه دادگرفت و اد
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شرکت تا با هم در موردش بحث  یاریدب یفشم اگه تشر یحال م خوش

 .منه یزیتکارت و ینا یم؛کن

 !وقته یرکنم ازتون د یخداحافظ یدبا دیگه

 :و متقابالً جواب داد یمکارت رو از دست ند رها

پس مشتقانه منتظرتون هستم،  -کنم، خدانگهدار! یفکر م روش

 !یدش ینم یمونو ازش پش یهشراکت خوب ینا یدمطمئن باش

 .یاوک -

 .زد و از سالن خارج شد یا یروزمندانهلبخند پ پسرک

 :خود را به رها رساند و غر غر کرد ینااز رفتنش س بعد

 یشد! چ یکمن حواسم پرته بهت نزد یدشمرد و تا د یمتو غن فرصت

 گفت؟ یبهت م

 :گذشت و گفت ینااز کنار س یبا کالفگ رها

 !گفت؟ یم یچ یکار دار یچ ی،م کردخسته ا یناس وای
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و پدرش  یاسبزند و بعد از آن که به ال یحرف یناآن نماند تا س منتظر

 گفت، به اتاقش یرشب بخ

 .بازگشت

 یکم یدقول آن را داده بود که فردا او را به شرکت ببرد؛ پس با کیهانه

 یکرد تا م یاستراحت م

 .شود یدارصبح زود ب توانست

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

 کرد؟ یکار م یجا چ ینا یاسر -

جا خوش کرد و در جواب  یمبل تک نفره ا یبر رو یالیخ یبا ب سینا

 رها، یتمام حرص خوردن ها

 :گفت

 .یدهاز سهام دار رو خر یکیگه سهام  یدونم، م یم چه

 :یدنفسش را به شدت فوت کرد و غر دخترک
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رها؟ اون  یهپسره چ ینمشکلت با ا -.یمتقلم و کم داش یه ینهم فقط

 .به کارت نداره یکه کار

 یرا م یشکه پالتو یبرخاست و در حال یشاز جا یتبا عصبان رها

 :جواب داد ید،پوش

که  یمامان یآد افراد خانواده  یمن بدم م یبفهم یخوا یچرا نم سینا

 یدنو چهار ساله از د یستب

تو  یگیمحرومم کرده، دور ورم بپلکن؟! اصالً از کجا معلوم ر خودش

 کفششون نباشه؟

 :لب زمزمه کرد یرتاسف تکان داد و ز یاز رو یسر سینا

 .یستخوب ن ینا ی،شکاک خیلی

داشت؛ او که دردش را  یشپسرک برا ینکه ا یاحترام یالخ یب اصالً

 .یدفهم ینم

 یکرد و به سمت در اتاق قدم برداشت و با لحن سرد یظیغل اخم

 :گفت
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 !برادر من یساده ا یلیخ تو

 .یدکش یکه دائم ًا ضعفش را به رخش م یلقب ینبر ا لعنت

 .دوخت یشرو به رو یزرا به م یشها یمشت کرد و طوس دست

توانست درکش  یروزها نم ینکه ا یناییاعتنا به س یهم ب دخترک

 رد. خودش همکند، دفتر را ترک ک

دانست  یرا خوب م ینکند اما ا یًا از چه دارد فرار م یقدانست دق نمی

 در آن اتاق یشترب یکه اگر کم

 یکرد، بند را به آب م یبحث م یشروزها ینا یمرموز شده  ینایس با

 کرد آن یداد و بغضش برمال م

 .یدرا که نبا چه

راند  یلشرا به سمت آپارتمان دوست وک یلشو اتومب یدکش یقیعم آه

 ینخودش را از شر ا یتا کم

 .زد، خالص کند یکه در آن دست و پا م یاز گرفتار حجم
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توانست  یروزها آن قدر سردرگم بود که حال خودش را هم نم این

 که یناییدرک بکند، چه برسد به س

 .زد یمشکوک م یبنظرش عج در

تامل  یکنش بود، توقف کرد و با کمسا یهانهکه ک یمقابل آپارتمان در

رفت که زنگ در  یًا دلش نم حقیقتخودش را به در ساختمان رساند.

 جرعه آرامش در کنار دوست یک یهمانرا فشار دهد و خود را م

 !بکند مظلومش

 !آورد؟ یپناه م یهانههنوز هم به ک ییبا چه رو او

 یدستش را بر رو ی،آن یمتصم یکهم فشرد و در  یرا بر رو چشمانش

 .زنگ گذاشت و کوتاه زنگ زد

 :یدکش یروناو را از مرداب افکارش ب یهانهک یفظر صدای

 کیه؟

 :قورت داد و لب زد یرا به سخت یشگلو سیبک
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 !منم رها در و باز کن کیهان،

 !تو یاب -

 یدوست یندلش گرم شد به ا یبار کم ینباز شد. ا یکیت یبا صدا در

 ال هنوزکه بعد از آن همه جنج

 یم یدککه  یدخترک ینمانده بود. به قطع ا یدوست باق یشبرا هم

 پناه یننام دوست را بهتر ید،کش

سر و ته  یب یکوچه ها یانپناه در م یکه در اوج ب ییرها یبرا بود

 .افکارش گم شده بود

 .یدکش یدر مقابل در واحد، انتظارش را م کیهانه

 :زمزمه کرد یزد و به آرام یلبخند خسته ا دخترک

 ی؟خوب سالم،

 :کرد و موشکافانه لب زد یفیاخم ظر کیهانه

 چت شده؟ یستی؛آد تو رو به راه ن یاما به نظر م یخوبم مرس سالم،
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 .یدکرد و از دخترک نگران چشم دزد یبه داخل اشاره ا رها

 تو؟ یامب یکن یتعارف نم -

اصالً خوب  یچوندپ توو گفت: یددر کنار کش یخودش را از جلو کیهانه

 !یستین

 یحوصلگ ینشست و با ب یمبل دو نفره ا یو بر رو یدکش یقیعم آه

 :لب زد

 ی؟بشنو یخوا یم چی

 .جا خوش کرد یشنفوذگرش را به رها دوخت و رو به رو نگاه

 انقدر پکرت کرده؟ یچ -

 :و گفت یدچهره اش را در هم کش رها

 چی؟

 داد؟ یشان مگونه ن ینا یادخترک واقع ًا غرب زده بود  این

 :چشمانش را در حدقه چرخاند و لب زد کیهانه
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 .کرده یشونتاندازه پر ینتا ا یکه چه اتفاق ینها منظورم

 :تکان داد و گفت یدنفهم یبه نشانه  یسر رها

 !یدمتازه فهم آها،

 :پر حرص به جانش غر زد کیهانه

بگو  یعکه االن خفه ات کرده بودم. حاال زود، تند، سر یدیفهم ینم اگه

 !شده؟ یچ

 :یداش را به دوست سمجش دوخت و غر ینگاه خنث رها

 !یه؟چه وضع مهمون نواز ینمن مهمونتم ا مثالً

چرا که  یدگو ینم یشگاه از دردها یچدخترک ه یندانست ا می

 ینکند و ا یاحساس ضعف م

 .خطرناک است یادیز یست،که برج غرور و خودخواه ییاو یبرا خصلت

رفت،  یبرخاست و همان طور که به آشپزخانه م شیمکث از جا یکم با

 جشن چه طور بود؟ یشبد -داد. ییربحث را تغ
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 :اش را به کانتر داد و گفت یههم به دنبالش را افتاد و تک رها

 یومدی؟بود، تو چرا ن خوب

 :را در مقابل رها گذاشت و جواب داد یوهظرف م کیهانه

بهت  ی؟چ یعنیًا  یقرو نداشتم؛ خوب بود دق یشلوغ یو حوصله  حال

 خوش نگذشته؟

تمام شب  ی،. توام که نبودیانهحد م یه ی،نه افتضاح بود نه عال یعنی -

 .ییحوصله ام سر رفت از تنها

کردن که تو  یکار م یگردن کلفته ات چ یپس اون دو تا داداش ها -

 !رو تنها گذاشتن؟

بهم  یموقت ند یهبود که که کل شب از دور حواسش بهم  یناس -

 هم که کالً همراه یاسنشه، ال یکنزد

 .بود ندیم



 

52                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

رنگش  یفر و مشک یجنبه اش را لرزاند؛ موها یباز هم قلب ب یاسال نام

 را با انگشت به پشت

شده بفهمد  یقنارف یق،رف ینخواست که ا یکرد. نم یتهدا گوشش

 .دخترانه اش را یایرو

و لرزانش  یفیبا تن ظر یاندازد،ب یالخ یب یبه رها یآن که نگاه بی

 :یدپرس

 یه؟ک ندیم

 .دل رها کرد یخانه  یهمانلرزان که شک را م یصدا ینبه ا لعنت

را حفظ کند،  یالشخ یب یکرد چهره  یم یکه سع یدر حال دخترک

 از درون ظرف برداشت و یموز

 .خود پوست کند برای

جذاب  یادیز یمکه ند یدترس یتمام جانش را گرفته بود. م دلهره

 شده اش یلوک یقبا قلب رف یشب،د
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 .داشته باشد ارتباطی

 :به موز درون دستش زد و گفت ینسبت ًا بزرگ گاز

داشته  یپسره چ ینخب مگه ا -بابام. یمیقد یاز دوست ها یکی پسر

 داشتن؟ یکه دو تا داداشات دست از سرش بر نم

انگار  یاسآد اما ال ینشو ازش بدم م یکگفت بهش نزد یکه م یناس -

 .باهاش دوست بود

 کرد؟ یمنع م یدنشاومد چرا تو رو از د یبدش م یناچون س -

 :دوخت و جواب داد یهانهلغزان ک یها ینافذش را به مشک یها تیله

 تو مهمه؟ یدونم، حاال چرا انقدر برا نمی

آد انقدرهام حسود باشه،  یمتعجبم کرد. به نظر نم ینافقط س یچیه -

 !ییه؟نکنه خبرها ینمبب

 :تکان داد و گفت یسر یبا لودگ رها

 ی؟چه خبر نه
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 :زد و گفت یتک خنده ا کیهانه

 !عاشقت شده؟ یناس نکنه

از کانتر فاصله گرفت و پوست موزش را  یبه نشانه اعتراض کم رها

 .گذاشت یدست یشدرون پ

 گرفته؟ یتشوخ -

 :زمزمه کرد یبا لبخند معنا دار دخترک

 !بگم؟ یچ واال

هول  یشهکه در اطرافش هم یبود از افکار مسموم یزارسخت شد. ب رها

 زدند. آن که دوست یم

 یبزند، سخت او را م یساله اش هم دست به برداشت اشتباه چندین

 .آزرد

 .نداره یفرق یچمن ه یبرا یاسبا ال ینانکن! س یاشوخ یناز ا یگهد -

 :پراند یباال انداخت و مزه ا یشانه ا یدیق یبا ب کیهانه
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دست و پا  یخواستگار یا یخودت شوهر یبرا یشبد ینم،بب بگو

 ی؟چ یعنی یکه گفت ینا -ی؟نکرد

 :با خنده گفت دخترک

 .یگفت یم یماز ند یداشت یدی؛همون بهتر که نفهم هیچی

 من؟ -

 یه؟تو نظرت راجع بهش چ یگه،آره د -

را  یهانهچشم ک یکه از گوشه  ینشست و در حال ییدوباره در جا رها

 :گفت یید،پا یم

 .مهمونا ی یهمهمون بود مثله بق یهباشه؟!  یتون یم چی

 یهمانم یکاز  یشیدانست که آن مرد چشم م یهم خوب م خودش

 .مورد توجه اش بود یشترب یکم

 :لب گفت یرتاسف تکان داد و ز یاز رو یسر کیهانه

 !دختر یتفاوت یقدر تو ب چه
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رفت،  یم یکه به سمت در خروج یبرخاست و در حال یشاز جا رها

 :گفت

 .یگفت یچ شنیدم

 عجله؟ ین. حاال کجا با ایمنم گفتم که بشنو -

 .شه یوقت م یربرم خونه داره د یدبا یگهد ی،مرس -

 !یمبمون شام و با هم بخور -

 .شم ینه مزاحمت نم -

نشاند و  یمبل یبا سماجت دست دخترک را کشاند و او را بر رو کیهانه

 :گفت

بعد هر جا دلت خواست  یماضافه موقف بمون شام و با هم بخور حرف

 !برو

 :سر داد و گفت یبلند یقهقهه  ی؟کیهانهگذاشت یحاال شام چ -

 .یسبز کوکو
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 :یدو پرس یدبا شوق دستانش را بهم کوب دخترک

 زرشکه توش؟ با

 .یمابا زرشک درست مثله قد -

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

 :چشمش برداشت و هشدار دهنده لب زد یرا از رو عینکش

 !پسر جون یفتینکنه به فکر انتقام ب ندیم،

 یاش را بر رو یدهکش ینگران، انگشت ها یادیتوجه به بهرام ز بی

 لب تابش به رقص در آورد یبوردک

 :گفت و

چند  ینا ینکنه مسبب تمام بدبخت ها یرم؟انتقام بگ یذار ینم چرا

 !یدی؟سالت و بخش

دردانه اش او را از  یزعز یمبود اما ترس از دست دادن ند یدهنبخش او

 یقیداشت. آه عم یانتقام وام
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 :یدپسرکش چشم دوخت و نال یرخ جد یمو به ن کشید

روز  یجواب نادر بمونه برا یست؛ن یاما انتقام هم راه درست نبخشیدم

 .جزا

 :یدمبل رها کرد و غر یاز کوره در رفت و لب تاب را بر رو ندیم

 !به خدا و روز جزاش؟ یدواریمن، تو هنوز ام پدر

 :یدو پرس یدسرسختانه اخم در هم کش بهرام

 پسرکدارم به بودنش. یمانبلکه ا یستمن یدوار! من امیه؟چ منظورت

داشت،  یمبل برم یکه لب تابش را از رو یزد و در حال یقیعم یشخندن

 :زمزمه کرد

 ییباشه شک دارم؛ به نظرم هر جزا یا یگهد یایدن یهکه  ینمن به ا اما

 .یاستدن ینهست ماله هم

بکنه  یدست گذاشته و قصد نداره کار یهم که خدا دست رو وقتی

 نادر رو یپس خودم تاوان کارها
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 .یرونکشم ب یحلوقومش م از

 یشده  یبهرام جد یپا تند کرد تا به اتاقش پناه ببرد اما صدا ندیم

 :را گرفت یشجلو

 ...یخدا دست ببر یتو کارها یکه بخوا ینشست ییجا تو

 :یددو یرمردحرف پ یانبه م یتعصبان با

 .یرمنشستم که حق خودم و پدرم و پس بگ ییجا اما

 :یدنال یبه آهستگ بهرام

و  یستبه ب یمگرد یشه و برم یدرست م یزبا انتقام همه چ یکرد فکر

 هشت سال قبل؟

 :خوش حالتش زد و زمزمه کرد یبه موها یچنگ پسرک

که به  ییسال ها یننادر طعم عذاب ا یبه گذشته ول یمگرد یبرنم نه

 .ده یناحق تباه شد رو پس م

 !پسر جون یترسم سرت و به باد بد یم -
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و قبل از آن که به اتاقش پناه ببرد، قوت قلب شد  یستادپله ها ا باالی

 یقلب زخم خورده  یبرا

 .ام پدر بودکش ن یدککه  پیرمردی

 .نترس بابا، شاهنامه آخرش خوشه -

 !سودابه نشه یهفقط مواظب باش عاقبتت شب -

 .خوام بپا بکنم یفتنه گر بود من که فتنه نم یهسودابه  -

! اگه انتقام یمونبکن و نه من و از گفته ها پش یحنه کار خودت و توج -

 !یه؟پس چ یستفتنه ن یهتو 

 !حقو قاطع گفت: محکم

 .قرار پدرش وارد اتاقش شد و در را بست یب یتوجه به نگاه ها بی

چشم  ینهنخواهد داشت اما ک یانتقام صورت خوش یندانست که ا می

 .عقلش را کور کرده بود
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 یخواب برا یدشا ید؛تخت خوابش دراز کش یو بر رو یدکش یقیعم آه

 یالمجال فکر و خ یساعات

 .انداخت یم یقرا به تعو زهرآلودش

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

 یخونه، پرهام و زنش همه مون و برا یدو رها امروز زود برگرد یناس -

 .شام دعوت کردن خونه شون

و  یستادا یشو سر جا یداش را باال کش یکفش ورن یپاشنه  سینا

 :گفت

 یرو م یمونچند وقته واقع ًا سر جفتمون تو شرکت شلوغه اما سع این

 .یمکن

 :یدداد و از نادر پرس ینادرون دستش را به س ینقشه ها رها

 داره؟ یدعوتشون مناسبت این

اش جواب  یشگیهم یتدرون دستش را ورق زد و با جد یروزنامه  نادر

 :داد
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 یرانخواد به مناسبت ورودت به ا یخانومش تازه برگشته تهران و م آره،

 .دعوتمون کرده

 .نشده بود یبشپدر نص ینگاه از ا یچکه ه یگرفت از عطوفت دلش

 .زد یروناز در خانه ب یناو پشت سر س یدکش یقیعم آه

دخترک  یبرا یخانه در آورد و بوق ینگرا از پارک یلشاتومب سینا

 یلشمغموم زد تا بلکه سوار اتومب

روزها  ینکه ا ییآن دو یحجم از دست دست کردن برا ین. اشود

 مشغله داشتند، اصالً خوب یادیز

گرفت و سوار  ینبوق به خودش آمد و نگاه از زم یبا صدا رها.نبود

 .خودرو شد

به دلبرک بغ کرده اش انداخت و همان طور که  ینگاه کوتاه سینا

 اش بود، یحواسش به رانندگ

 :پرسید
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 من تو خودشه؟ یکوچولو یشده؟ پر چی

 یرا حت یناآمد. به حق که س یخوشش م یناس یگفتن ها یلفظ پر از

 داشت؛قبول  یاساز ال یشترب

کرد و لب  ینشغمگ یادیز یچهره  ینترا ز یو کم رنگ یزورک منحنی

 :زد

 .خوبم هیچی،

 :دنده را عوض کرد و با سماجت گفت سینا

کنم  یرنگ م یطوط یعمره کالغ و جا یهبه من دروغ نگو من  رها،

 !دم دست مردم یم

 یدنشفهم یهم برا یگفت؛ تالش یچه م یناکه س یدنفهم یدرست به

 یشنکرد چرا که آن قدرها هم برا

 .نداشت اهمیتی
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داد و زمزمه  یهتک یلاتومب ی یشهو سرش را به ش یدکش یقیعم آه

 :کرد

 .یالخ بی

دلبرکش  یرخ شکست خورده  یماز سر حرص به ن ینگاه پسرک

 :لب به جانش غر زد یرانداخت و ز

 .یقدر عنق و بد قلق ینهم همیشه

 یگفت اما بر رو یم یزشعز ینایآن چه را که س یدشن یبه خوب رها

 از یشترآن ها چشم بست تا ب

 .ها نابود نشود این

 یمحو عمو فرهادش را در پس پلک ها یررا بست و تصو چشمانش

 کرد. به لبخند یبسته اش نقاش

 .لبخند کم رنگ خودش جان باخت ید،که رس فرهاد
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که ماه  یبخندل ینا یچه قدر دلش تنگ است برا یدفهم یم تازه

 !هاست از آن محروم شده

 ینارو به س یجدا کرد و با کرخت یشهتوقف خودرو سرش را از ش با

ام  ینامهدنبال کارت گواه یوفتماز فردا ب یدشه، با ینم یجور اینگفت:

 !تا هر روز تو رو تو زحمت نندازم

 :لب زد یجبهه گرفت و با اخم شد سینا

 یچرا پرت و پال م ی؟زحمت من بود یرها؟ تو ک یهحرف ها چ این

 اصالً چته امروز؟ ی؟گ

 :را در دستش فشرد و گفت یلاتومب ی یرهدست برد و دستگ دخترک

گم  یبه کامران نم یبخوام برم ه ییبهتره جا یجور یننشده، ا هیچی

 .یارهمن و ببره و ب

تبحر  ییدختر گو ینبا بهت به رفتن دلبرکش چشم دوخت. ا سینا

 داشت در شکستن قلب ییباال

 .یدپرست یکه عاشقانه او را م سینایی
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 :و زمزمه کرد یدکش یقیآه عم پسرک

 !کم یهبا قلبم، فقط  یکم مهربون تر باش یهشد  یم کاش

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

 «دوم فصل»

 :یدبه رها انداخت، پرس ینگاه یلاتومب یجلو ی ینهاز آ کامران

 خونه؟ یدگرد یاالن کجا برم؟ برم خانوم

شلوغ  یها یابانبه خ یلاتومب یرا از پنجره  یشا یلهچشمان ت دخترک

 :شهرش دوخت و گفت

خلوت رها را بهم بزند،  یگرآن که د یب کامرانبرو پارک نهج البالغه! نه،

 .به سمت پارک حرکت کرد

که دروش  یشهر ینکرد در ا یم یپناه یاحساس ب یبعج دخترک

 را نداشت؛ یشلوغ بود اما کس
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فرو فرستاد و بغضش را پس زد تا مبادا  یرا به سخت یشگلو سیبک

 ینسوال برود. ا یرابهتش به ز

آمده بودند تا ضعف  یادتشکه فرهاد را نداشت، کمبودها به ع روزها

 کنند. خاطرات یانرا نما یشها

گشت که فرهادش باز ییسرش جان گرفتند او باز هم به گذشته ها در

 :هنوز سکته نکرده بود

 خانوم کوچولو؟ یچرا ناراحت -»

 یتاب تک نفره دوست داشتن یرهو سرش را به زنج یدکش یقیآه عم رها

 یدهخر یشکه فرهاد برا یا

 :داد و گفت یهتک بود،

 یره مامان داشتن چه مزه ا یم یادمکنم کم کم داره  یحس م عمو

 !داره

لبخند  یبایدلبندش زانو زد و با همان طرح ز یدر مقابل دردانه  فرهاد

 یشگیآرامش بخش و هم
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 :یدپرس اش،

 براش تنگ شده؟ دلت

 .و سر تکان داد یدلب برچ دخترک

و زمزمه  یددوازده ساله اش کش یبه خرمن بور برادر زاده  یدست فرهاد

 :کرد

 …«سر به خاطرات یهموقع دلت تنگ شد  هر

 خانوم، خانوم؟ -

 یفی. اخم ظریدخورد و دست از فکر کردن کش یفیتکان خف دخترک

 :یدکرد و پرس

 شده کامران؟ چی

 :کرد و گفت یلاز اتومب یرونبه ب یاشاره ا کامران

 یاید؟منتظر باشم تا ب ینگاز پارک، تو پارک اینم

 !یبرگرد یتون یم نه،شد و گفت: یادهاز خودرو پ رها
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 ...اما خانوم االن شبه -

 :یدغر یلحن هشدار دهنده ا با

 یناو س یاسچون با ال یستن ینگران یجا یبر یتون یگفتم م کامران

 .قرار دارم

را به حرکت در آورد  یلبزند اتومب یحرف یگرآن که د یجوان ب پسرک

 .و رها را تنها گذاشت

در آورد.  یفشنفسش را به شدت فوت کرد و تلفن همراه اش را از ک رها

 یاما امان از مرد کفار صفت

 .به سراغش آمد ید،او را تنها دتا  که

 :باره لرزاند یکمرد ناآشنا وجودش را به  صدای

 آوردن؟ یفخانوما تنها تشر خانوم

بود،  یستادها یشکه رو به رو یرا در دستش چالند و به مرد گوشی

 .شد یرهخ
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زد  یهیدخترک انداخت و لبخند کر ی یدهترس یبه چهره  ینگاه مرد

 :و گفت

 ...یـترس چرا

 یباتریندر آن لحظه ز ید،که حرف مرد را بر ییآشنا یادیز صدای

 :جهان دخترک را خلق کرد یملود

 خودم ب ُبرم برات؟ یا یُبر ی! االنم میومدهبه تو ن یگهد فوضولیش

 :شده انداخت و گفت یپسرک ناج یها یشیبه م ینگاه غضبناک مرد

 .بود یرخ یتممن ن ی؟زن یخب بابا چرا م خیله

 :یدو غر ییدهم سا یدندان بر رو پسرک

 !و نگه دار واسه خواهر و مادر خودت یرتخ نیت

دخترک  ینا یدانست چرا اما تاب آن نگاه هرز بر رو یهم نم خودش

شانه اش نشست و متعاقب ًا  یبر رو یاسال دستپناه را نداشت. یب

 :یدبه گوش رس یشصدا



 

70                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 یم؟شده ند چی

 .یختنست، پا تند کرد و گردا ینم یزماندن را جا یگرکه د مرد

 یشخندمرد دوخت و ن یپر تمسخره اش را به راه رفته  یها میشی

 :زد و گفت یقیعم

 .خودم حلش کردم هیچی،

 یبعج یبه رها یخوش حالتش زد و نگاه یبه موها یچنگ پسرک

 :آرام انداخت و غر زد

 ی یزهو آو یننداره ا یتدختر جوون و تنها امن یه یتهرون برا یها شب

 !گوشت کن

 .زمانه را ینا یدانست رسم گرگ ها یبود و خوب م گرگ

باشد،  یدهفهم یزیاش چ یناج یآن که از گفته ها یبغ کرده ب رها

 .تکان داد یسر

 :اعتراضش برخاست یو صدا یداخم در هم کش الیاس
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 به من بگه چه خبر شده؟ یکی

 :به رها انداخت و گفت ینگاه سرزنشگر ندیم

 !بپرس یتآبج از

که قدم زنان به راه افتاده بود،  یمینگاه مواخذه گرش را از ند الیاس

 :یدگرفت و از رها پرس

 شده؟ چی

 :لب زد یاستوجه به سوال ال یاشاره کرد و ب یمبه ند رها

 .آد یهم امشب م یمند یبود نگفته

 کنه؟ یم یتتنکنه بودنش اذ یه؟شد، چ یهویی -

جا تعجب  ینناراحت باشم فقط از بودنش ا یدگرفته؟ چرا با یتشوخ -

 :دخترک دوخت و گفت یها یلهنگاه مشکوکش را به ت الیاسکردم.

 ازم رها؟ یکن یم یمرو قا چی
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روزها به خود  ینذهنش را ا یبمرموز عج یادیمرد ز ینکه ا نگفت

 .معطوف کرده است

رفته بود را  یمکه ند یریو مس یدمشکوک شده دزد یایرا از برد نگاهش

 :گرفت و گفت یشپ

 یاس؟ال یگ یم چی

 :زمزمه کرد یتاسف تکان داد و به آرام یاز رو یسر الیاس

 یحکم تفر یه یمسرمون خواست یرهاومدنمونم کم دردسر نداره! خ بیرون

 .یمکن

هدف قدم  یدر آورد و از خواهرک ساکتش که ب یبشرا از ج تلفنش

 :یدزد، پرس یم

 !کجاست ینم زنگ بزن ببخانو یهانهبه ک رها

 .زد یزنگ یهانهبه ک یعانهتکان داد و مط یسر رها
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زد  یاشاره ا یمگرفت به ند یرا م یناکه شماره تلفن س یدر حال الیاس

 :و گفت

 !بهتره یممنتظر بمون یدوچرخه سوار یستپ یننظرم دم هم به

نافذش را  یها یشیداد و م یهپشت سرش تک یواربه د یگوشه ا ندیم

 :یددوخت و پرس یاسبه ال

 ی؟زن یزنگ م یک به

 :تلفن را به گوشش چسباند و لب زد الیاس

 .سینا

 :خودش کرد یآن ها را متوجه  ینا،سر خوش س صدای

 .یمنزن اومد زنگ

افتاد، رنگ خشم به  یمو پر اخم ند یاش تا به قامت جد یطوس نگاه

 :رها روح را به کالبدش بازگرداند یفظر صدایخود گرفت.

 !ی؟اومد یناتو با س یهانه،ک عه
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 یاش را نثار چهره  یفتهسر داد و نگاه ش یمردانه ا یتک خنده  سینا

 :رها کرد و گفت یندلنش

 .یدهمزمان با من رس یلخانوم وک یزم،عز نه

 :یدشده انداخت و غر یطانش ینایبه س ینگاه یضبا غ کیهانه

 .گن یمهندس درست م یآقا بله

که  یو خصومت نگاه یهانهک یبه دور از حرص خوردن ها یاسو ال رها

 رد و بدل یناو س یمند یانم

 .زدند یشد، قهقهه ا می

 :خنده اش را جمع کرد و گفت الیاس

 یمکه تا عمر دار یست. قرار نیمجا شام بخور ینرستوران ا یمبر بیاید

 .یمو کل بنداز یستیمجا وا ینا

حلقه کرد و همان طور که با  یناس یبا خنده دستش را به دور بازو رها

 یشد، به آرام یاو هم قدم م
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 :پرسید

 ی؟چ یعنی کل

و با چشمان به  یشرا داشت برا یبکه حکم رق یمیند یالخ یب اصالً

 یخون نشسته به دستان گره 

که رها را در کنارش داشت  ینشده بود؛ هم یرهآن دو خ ی خورده

 به چشمان یقی؛ نگاه عمبود یکاف

 :لب زد یانداخت و به همان آرام یشرها خواستنی

 .بحث کردن یعنی

انداخت و  یتکان داد و به آسمان نگاه یسر یدنفهم یبه نشانه  رها

 :زمزمه کرد

 !هامون تنگ شده یآسمون بچگ یچرا انقدر کدره؟ دلم برا آسمون

ها  یدارم انگار اون موقع ها زندگ قبولو گفت: یدکش یقیآه عم سینا

 شهر هم همرنگ یصاف و ساده تر بود؛ االن قلب آدم ها
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 .شده آسمون

دل  یارفت دل مردمم با خودش برد  یبه نظرت آسمون صاف وقت -

 حال و روز ینمردم، آسمون و به ا

 انداختن؟

زمانه و زمزمه  ینا یها یتمام نامرد یزد به تلخ یتلخ یشخندن پسرک

 :کرد

 .مشکل از جنس دل آدم هاست شاید

 !خدا خسته شده از آدم هاش و چشم هاش رو بسته یدمشا -

 !غرب زده بود، نبود؟ یادیدخترک ز این

 :یدو غر یداخم در هم کش سینا

 .شه یوقت خسته نم یچکه با عشق ما رو خلق کرده، ه خدایی

 !شن؟ یشن، نم یروز خسته م یهعاشق هام  -
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کم دوام بود که جهان قرن ها  یامروز یعشق هااگه عشق خدا مثله  -

 !موند؟ یموند، م یاستوار نم

 .گفت ینم یراهآن چنان هم ب یناسکوت کرد چرا که س دخترک

رخ غرق در سکوت رها انداخت و بحث را  یمبه ن ینگاه کوتاه سینا

 :داد ییرتغ

 ید؟نامه ات به کجا رس ینآئ یها کالس

ول کرد تا سر کالس ها حاضر نشم بابا بود قب یسرهنگ چون آشنا -

 و یامتحان شهر یهفقط گفت 

 .کنم یکه اونم زمانش برسه خبرت م یایب یگمرو م یینها کتبی

و رها قدم  یناکه دست مشت کرده بود و پشت سر س یمیاز ند امان

 نفرت داشت یادیداشت. ز یبرم

کرد.  یرها اجرا م یکه حکم محافظ را برا یپسرک چشم طوس ینا از

 یناپر نفرتش را از س یها یشیم
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 :به رستوران کرد و گفت یو اشاره ا گرفت

انداخت و  یرتکان داد و سرش را به ز یسر الیاس.یدیمکه رس ینا مثله

 :مظلوم شده را مخاطب خود قرار داد ی یهانهک

 !بفرما اول

 .انداخت یاسال یبه چشمان هول کرده  ینگاه متعجب دخترک

 یریجلوگ یدنشرا درون دهانش جمع کرد تا از خند یشلب ها ندیم

 یشانه  یکند؛ دستش را بر رو

 :فشرد و گفت الیاس

 !ییدکه اول شما بفرما ینها منظورش

گرفت  یرسر به ز یاسشده اش را از ال یجتکان داد و نگاه گ یسر کیهانه

 .قدم شد یشو پ

 :نوا تشر زد یب یاسبه ال یطنتبا ش ندیم

 !سرگرد یرومون رو بردو جمع کن آب خودت
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شده اش  یطانخندان دوست ش یها یشینثار م ینگاه غضبناک الیاس

 دست پسرک را یضکرد و با غ

 .شانه اش پس زد یرو از

 :و گفت یدمردانه و آرام خند ندیم

 .بابا، بد شد که ای

 !هم بلد بود؟ یدنمرد خند این

 یفپسرک انداخت و رد یو خواستن یباز یبه انحنا ینگاه خاص رها

 .را از نظر گذراند یشدندان ها

 یرها را دنبال کرد و اخم کرد و به تلخ یشده  یفتهرد نگاه ش سینا

 :و گفت یددست دخترک را کش

 !یمبر یاب یستادی؟چرا وا پس

 :عبوس شده انداخت و اعتراض کرد ینایبه س ینگاه گنگ رها

 !یانهم ب یاسو ال یمتا آقا ند یستاوا خب
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خودشون پا  اوناو گفت: یدتر از قبل رها را به دنبال خودش کش تلخ

 !خوردشون یدارن، دو تا مرد بالغم هستن گربه نم

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

در  یخودرو برخورد کرد و درد بد یجلو ی یشهمحکم به ش سرش

 .یچیدسرش پ

اش انداخت و در دل بر خودش لعنت  یمنیبه کمربند ا یپر حسرت نگاه

 فراموش ینا یفرستاد برا

 یک. تا یدکش یقیبه ساعتش انداخت و آه عم یبا عجله نگاه کاریش؛

 داشت و یجلسه مهم یگرربع د

 .خواست آن را از دست بدهد یوجه نم یچه به

 ییآدم ها ینرا که به چن یا یو رانندگ ییتخته کرد در آن راهنما باید

 !دهد یم نامه یگواه

 !یرد؟گ یدر اتوبان ترمز م یکدام انسان عاقل و بالغ آخر
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 یم یرکه د یجلسه ا یالخ یشد؛ اصالً ب یادهپ یلشپر از اتومب یتوپ با

 که شکسته و خون یشود و سر

راننده  ینکرد ا یادب م یدبا ییست،اش جار یشانیپ یکه بر رو گرمی

 .زبان نفهم را ی

 .شد یادههم متعاقب ًا پ ییجلو یلاتومب ی راننده

مقابلش انداخت و  یآشنا یادیبه مرد ز ینوا نگاه متعجب یب دخترک

 .یداخم در هم کش

 .زد و حاالت دخترک را از نظر گذراند یلبخند کج پسرک

 .بکند یزنگ تلفنش مانع از آن شد که اعتراض صدای

 !داشت یپسرک عجب شانس این

 :زد یشزنگ تلفنش را فاکتور گرفت و ن یصدا دخترک

 ید،دکتر سر فرصت نشون بد یهخودتون و به  یدبهتره بر یمند آقا

 نداره! شما تعادل اعصاب و یضرر
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که به شما  ینوبل داد به اون افسر ی یزهجا ید. واقع ًا بایدندار روان

 نامه داده تا پشت فرمون یگواه

که  یهر کلمه ا بامحترم؟! یآقا یهچه وضع رانندگ ینآخه ا بشینید؛

به  یظیغل ینشد. چ یآورد، تا بناگوش سرخ م یدخترک به زبان م

 اش داد یشانیپ

 :مرموزش گفت یشهو هم یمبا لحن مال و

به  ینگاه یهبرم تا دکتر  یهر موقع خواستم برم توام با خودم م چشم

 خورد یتوام بندازه؛ بهت نم

 !یبد اخالق باش انقدر

توانست هضم کند.  یمرد را نم یحجم از گستاخ ینگر گرفت؛ ا رها

 احساس یادیز یمند ییگو

 .به شدت برافروخته یرها ینکرد با ا یم صمیمیت

 :کامل کردن لذتش افزود یزد و برا یپر رنگ تر یشخندن ندیم
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 یدیم؛و د یگرهم د یجور ین! بعد از دو هفته ایچه تصادف راستی

 داره یتونجالبه، نه؟ در ضمن گوش

 .در حال مرگ باشه یارو یدشا یدکشه، جواب بد یو م خودش

گذشت، گرگ تر شده بود و  یکه از بازگشتش م یچند هفته ا ینا در

 و یشن یانشبه کمک اطراف

 .یدفهم یها را م کنایه

 یاش م یاریخوب به قولش عمل کرد بود، هر وقت که زمان  پرهام

 طفل معصوم ینکرد سر به سر ا

 یانهعام یادگیریدر  ییکمک به سزا یشکارها ینگذاشت اما هم می

 .کرده بود یپارس یها

 :گفت یزو ت یمرنگ ند یشیم یها یلهشد در ت عقاب

خودتون  یداره؟ شما حواستون به رانندگ یمن به شما چه ربط گوشی

 !باشه خواهش ًا
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 یابزند  یحرف یگرآن که د یانداخت و ب یمبه ند یزیآم یرنگاه تحق رها

 برگرداند و یکند، روب یاعتراض

 .شد یلشاتومب سوار

به  یرها دوخت و لبخند کج ینافذش را به خودرو یها یشیم ندیم

 لب یررفتنش زد؛ او که دور شد، ز

 :کرد زمزمه

 .یخوش اومد یبه باز یزم؛شروع شده عز یباز تازه

 بیتوقف را به او نداد. یاجازه  یگربوق معترض خودروها د صدای

 ینپدال گاز فشرد. تا هم یرا بر رو یششد و پا یلشسوار اتومب یمعطل

 وقتش یادیهم ز یشجا

قدم  یرفت تا خودش را برا یم یددخترک تلف کرده بود؛ با ینا یپا را

 .آماده کند یبعد

 !را هم از پشت بسته بود یطاندست ش یمروزها ند این

************************** 
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و به  یدکش یقیرا پشت سر گذاشته بود. آه عم یخسته کننده ا روز

 درون اتاقش که دو یواریساعت د

 .انداخت ییداد، نگاه گذرا یبعد از ظهر را نشان م ی یقهپانزده دق و

کرد. به  یفیو از شدت درد اخم ظر یدبانداژ سرش کش یبر رو دستی

 توانست بد یقطع امروز تا م

 .بود آورده

 :آورد و لب زد ییننواخته شد، دستش را پاکه به در اتاقش  یتقه ا با

 !بفرمایید

 یزم یرا بر رو یچیجوانش باز شد؛ دخترک سوئ یاتاق توسط منش در

 :کار رها گذاشت و گفت

 .آوردن یرگاهرو تازه از تعم ینماش یچتون،از سوئ ینممهندس ا خانوم

 :تکان داد و گفت یسر رها

 نه؟ یا یام مونده بهم بگ یگهد یزچ خوبه،
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 .یرخ -

 !یات برس یگهد یبه کارها یبر یتون یپس م -

را در سرش مرور کرد. بعد  یرفتن منش یزد و صدا یهاش تک یصندل به

 از آن که در اتاق بسته شد،

با تمام اتفاقاتش به همه  امروزو چشمانش را بست. یدکش یراحت نفس

 ینا یشده  یکشر ینایکارها سامان داده بود البته به کمک س ی

 !برازنده اش بود یاستشرکتش. الحق که مقام ر روزهای

امروز  یجهت خودش در جلسه  ینکرد به هم یهنوز درد م سرش

 شرکت نکرد بلکه متن کنفرانس را

 .کرده اش رساند یزعز ینایدست س به

 یهنداشتند، امروز به شدت تک یکه تمام یناس یاز غرغرها یمبگذر اگر

 .دل دلبرکش یگاه بود برا
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 یهم نم یقهبرادر نگران که کمتر از ده دق ینا یادزد به  یمحو لبخند

 .شد که دست به سرش کرده بود

 !معذل؟ یاچون او نعمت بود  یبرادر داشتن

 .در چشمش برادر بود و بس یناکه س یقین به

است... اما  یمزند که تمام زندگ یم یکس یزندگ یتمضربان قلبم با ر"

 ".داند یکه خودش نم یفح

عمر او را  یکرا که  یناییکرد عشق س یدانست هم قبول م یم اگر

 خود دوست یهمچون برادر تن

 !داشت؟

را جمع کرد و  یزشم یرو یفوت کرد و پرونده ها یرا با کالفگ نفسش

 .گذاشت یزشم یدرون کشو

به  یرنگ یخواست کشو را ببندد، کارت نقره ا یکه م یآخر ی لحظه

 یرگ ینشآست یتا خورده  یلبه 
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 .جست یرونو با سماجت از درون کشو به ب کرد

کارت را برداشت و نگاه  ینزم یکشو را بست و خم شد از رو رها

 کارت یآشنا یادیبه ظاهر ز ییگذرا

 :لب زمزمه کرد یرو ز انداخت

 یمند یریتبا مد یتکنولوژ یننو یوتریخدمات کامپ یمهندس شرکت

 .یمانیسل

 :کرد و غر زد یفیاخم ظر یمخواندن نام ند با

 .هم رو مخ تره یاسرپسر از  این

را به  یشبه درون سطل زباله پرت کرد و نگاه عصبان یضرا با غ کارت

 سطل دوخت و خاطرات را مرور

 یهخواستم  یراستش م یم،با هم حرف بزن یشتروقت نشد ب -»:کرد

 .بهتون بدم یکار یشنهادپ
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و به سمت رها  یدکش یرونرنگش ب یدکت اسپرت سف یبرا از ج کارتی

 :گرفت و ادامه داد

شرکت تا با هم در موردش بحث  یاریدب یفشم اگه تشر یم خوشحال

 .منه یزیتکارت و ینا یم؛کن

 !وقته یرکنم ازتون د یخداحافظ یدبا دیگه

 :و متقابالً جواب داد یمکارت رو از دست ند رها

 !کنم، خدانگهدار یفکر م روش

و  یهشراکت خوب ینا یدمطمئن باش پس مشتاقانه منتظرتون هستم، -

 !یدش ینم یمونازش پش

 .«یاوک -

چنگ زد و کارت را از درون سطل برداشت. حس  ی،آن یمتصم یک با

 .شده بود یکتحر یشکنجکاو
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 یدر آن سو یجوان یمنش یسرعت خط ثابت شرکت را گرفت؛ صدا به

 :شد یشخط پاسخگو

 !یید؟. بفرمایتکنولوژ ینشرکت نو سالم،

 !قدر حراف بود چه

 :خاص خودش جواب داد یتبا جد رها

صحبت  یمانیخواستم با مهندس سل یپناه هستم، م یزدان مهندس

 !یدکنم؛ بهشون خبر بد

کرد در جواب تمام  یظیجوان اخم غل یداد. منش یدستور م عامرانه

 ارباب رجوئش و یها یگستاخ

 :گفت

 !یدلحظه صبر کن چند

تلفن را از  یدیانتظار؛ با ناام ینا دیطول کش یادیبود اما ز صبور

 گوشش فاصله داد تا آن را قطع کند
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 :کار منصرفش کرد یناز ا یمند یصدا که

تصادف صبحمون  یونمد یدسعادت و با ینپناه ا یزدانبه! مهندس  به

 یناز ا یادانگار شما ز یبا کلمات رو ندارم جناب ول یوقت باز -باشم؟!

 !یدبر یلذت م یباز

از گوشش فاصله داد و زمزمه  یزد و تلفن را کم یلبخند مرموز پسرک

 :کرد

 یدی؟آد کوچولو حاال کجاش و د یبا توام خوشم م یاز باز من

 :یدآرام پسرک، پرس یکرد و در جواب پچ پچ ها یقیاخم عم رها

 ید؟گفت چیزی

 .نه با شما نبودم -

 :چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت یبا کالفگ رها

 !ید؟هست یشنهادتونپ یه بودم بپرسم هنوز هم پازد زنگ
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شکار طعمه اش گسترده بود را به  یکه برا یتوانست سفره ا یم مگر

 جمع یسود یچه یباره و ب یک

 !کند؟

 !نه؟ یگر،خواست د یرا م ینهم او

 !هست؟ یست،هم سخت گرفتن که بد ن یکم اما

 یکردن که اشکال یتاذ یکم صبر نکرده بود پس کم یدص ینا یبرا او

 !ندارد، دارد؟

 ًحتما

 یدست م ینشنازن یپورشه  یبه نابود یدبه رها با یکینزد ینا برای

 !زد؟

 !ی؟ساده چند هفته وقت تلف کرد یمتصم یه یبرا یکن یفکر نم -

 یونرا مد یشدانسته ها ینشناخت طعمه اش را. تمام ا یم خوب

 شب یک یبود که برا یسیمهد
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 .شش سال گذشته اش را یبا او فروخته بود هم خانه  یآغوش هم

 یکرد، حت یشده بود که چشم بسته به او اعتماد م یدوست دشمنش

 ینشکه ام یا یهانهاز ک یشترب

 .اعتماد داشت یسبه مهد بود

رها بود اما  یکرده  یزاش عز یپنهان یها ییبا تمام دو رو مهدیس

ست مشت کرد؛ زبان گشود و د دخترکبا تمام فرشته بودنش نه! یهانهک

 :یافتدرا گرفت تا مبادا پس ب یشدست پ

برام؛  یستبه کل فراموش کرده بودم البته آن چنان هم مهم ن من

 یازمندکه ن یستمباالخره اون من ن

 !یزدوست عز ی،دار یازمن ن یکه به حرفه  ییبلکه تو توام

بفهماند، او از جماعت  یمگفت تا به ند یظرا کشدار و غل یزشعز دوست

 پناه هاست؛ همان قدر یزدان

 .غرور پر
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 .گرفت یرها را به باز یاعصاب نداشته  یمند ی یانهموز ی خنده

 !بود یکه رها شناس خوب الحق

 !نگفتم یزیتند نرو خانوم کوچولو من که هنوز چ -

 :گفت یصبر یبا ب رها

 !شنوم می

جا  ینا یگهساعت د یمتا ن یباهام وارد شراکت بش یخوا یاگه م -

 !باش

 .نماند تا جواب رها را بشنود و قطع کرد منتظر

 یبه تلفن درون دستش انداخت و با حرص آن را بر رو ینگاه رها

 بوق یتا صدا یددستگاهش کوب

 :و غرلند کرد یردرا فاکتور بگ ممتدش

 .کنه یقطع م یمن گوش یفرهنگ رو یپسره ب ی،اد ِب از خود راض بی
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آغاز  یعنی ینحرکت کرد و ا یمرخاست و به سمت شرکت ندب یشجا از

 .یشها یتمام بدبخت

لوس شرکت نشسته بود و انتظار  یمنش یبعد رو به رو ی یقهدق بیست

 یمتا با ند یدکش یآن را م

 .قصد آن را نداشت که خودش را نشاند دهد یمند ییکند اما گو مالقات

آن را  یرتعب یاگرفت  یکردن ها جرعه جرعه را م یرد ینانتقام ا داشت

 یتر یکشد به فال ن یم

 !گذاشت؟

اتاق  یداخل یبه رها انداخت و شماره  یزینگاه تمسخر آم منشی

 .یدهمهمونتون رس یمانیسل آقایرا گرفت و گفت: یسشرئ

 یرو یکنشسته بود و با معکب روب یوارد یکه آن سو یمیاز ند امان

 ؛ پسرککرد یم یباز یزشم

 :زد و گفت یمعنا دار لبخند
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 !داخل اتاق یادب یدشبفرست یگهد ی یقهده دق یهکار دارم  بگید

را  یکروب یمهره  ینآخر یا یروزمندانهرا قطع کرد و با لبخند پ تلفن

 :جا زد و زمزمه کرد

حاال  یگه؛ساعت د یمپناه، من که گفته بودم ن یزدانخانوم  یاومد زود

 منتظر بمون تا یقهده دق یه

 !یانتظار رو بچش طعم

 .زد یو تک خنده ا یدکوب یزم یرا بر رو معکب

خواند. دست  یکه رها دم به تله اش داده بود، کبکش خروس م حال

 مشت کرد و به عکس خندان

که در چهره  یتیآن معصوم یچشم دوخت. دلش گرفت برا شمیمش

 .زد یموج م یمششم ی

خورد.  یفیتکان خف یشکه به در اتاقش خورد، در جا یآرام ی ضربه

 یدست برد و قاب عکس را بر رو
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 :برگرداند و گفت میز

 !بفرمایید؟

نازکش به  یشد و صدا یانجوانش در چهار چوب در نما یمنش قامت

 :یدگوش رس

 مهمونتون رو بفرستم؟ یلمانی،س آقای

 :گفت یتو با جد یداخم در هم کش ندیم

 ذشت؟گ یقهده دق مگه

 .مهندس یبله آقا -

 :تکان داد و گفت سری

 :در کنار زد و گفت یدخترک را از جلو یبه آرام رها!یانب بفرستید

 !خودم اومد یستن نیازی

 :رها دوخت و لب زد ینخشمگ یها یلهرا به ت یشها یشیم پسرک
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 یدو تا فنجون قهوه برا یدفقط به مش رحمان بگ ید،بر یدتون یم شما

 !یارنمن و خانوم مهندس ب

 .تکان داد و در را پشت سرش بست یسر منشی

 :به رها زد و گفت یاشاره ا ندیم

 !یستادی؟چرا وا ینبش بفرما

 یفشرد و دندان بر رو یفشظر یرا در پنجه  یفشک یدسته  دخترک

 را باز یش. خانمانه هاییدهم سا

 .کرد دو نفره جا خوش یمبل یبر رو یو به آرام یدرخ کش به

بلند شود و خودش در  یشاز جا یمدر باعث شد تا ند یدوباره  صدای

 قهوه را از ینیس یمرا باز کند. ند

گذاشت و  یزم یمش رحمان گرفت و در را بست و قهوه را بر رو دست

 مبل یدخترک بر رو یرو به رو

 .نشست ینفره ا سه
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 یآن که حت یو ب یدداغش را نوش یاز قهوه  یدر آرامش جرعه ا رها

 که یمیبه ند ینگاه یمن

 :به حرف آمد یاندازد،ب ییدپا یاو را م موشکافانه

 !شنوم یم خب

لذت آن قدر زود  یناما ا یو خونسرد یهمه سرکش ینبرد از ا حض

 رنگ نفرت یا یهگذر بود که در ثان

داشته  یندیخود گرفت. اصالً چه معنا داشت که او احساس خوشا به

 که یدختر ینباشد نسبت به ا

 !کرد؟ یم یباز یشروزها ینا یاز دشمن را برا یمهره ا نقش

بر دلش گذاشته بودند.  یقیپناه که داغ عم یزدانجماعت  ینبه ا لعنت

 .یادر یا،دلش پر بود در

ساختمون اجاره است؛ حاال من  اینرا به شدت فوت کرد و گفت: نفسش

 خوام بسازمش و شرکت و یکه م یدمخر یحوال ینهم ینزم یه
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 .کنم به اون جا منتقل

به چهره اش داد و به  ینی. چیدگو یچه م یممتوجه نشد که ند درست

 .شد یرهپسرک خ

. دل سرانده بود یخواستن یادینگاه با نمک و ز ینشد از ا یجگ پسرک

 یدخبر بود؛ شا یو خودش ب

 !گذاشت تا دلش را باور کند یخبر داشت اما عقلش نم هم

 !سر داده بود یدلش ساز لجباز عجیب

تمام ابهت مردانه ات را دود کنم  یتوانم به سادگ یمن که م یعنیزن "

 "*...و به هوا بفرستم

کرد که  یاعتراف م یددخترک شد؛ با یا یلهت یمحو دو گو یاراخت بی

 خاص و یادیچشم ها ز ینرنگ ا

 !بود نایاب
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. ینارنج یا یهسبزو ال یا هیال ی،طوس یا یهبود؛ ال یهال یهال چشمانش

 که نداشت، درست یکور رنگ

 !بود؟ دیده

 !نارنجی؟

چشم  ینبودن ا یعیبرد به طب یشناخت به حتم شک م یاو را نم اگر

 .ها

 !خرج کرده بود یدختر عجب حوصله ا ینزمان خلقت ا خداوند

 :یدنفسش را فوت کرد و نال یبا کالفگ رها

 .یخوا یم یاز من چ یدمدرست نفهم من

ژکوند زد و سر حوصله  یچزاندن رها لبخند یبه خودش آمد و برا ندیم

 :گفت

 یای؟شرکت رو بهت بسپرم، از پسش بر م یهخوام ساخت و ساز  می

 :لب زد یتکرد و با جد یظیاخم غل رها
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پسر  ینا یدند،خند یبایشز یها میشی.یامکه از پسش برن یستن کاری

 !خواست مگر نه؟ یرا م ینهم

 :زمزمه کرد یزد و با لحن کش دار یخند زهر

 .هست یمشکل یهفقط  خوبه،

 ی؟چه مشکل -

داد و در هم  یهتک یشبه جلو خم شد و دستانش را به زانوها یکم ندیم

 قالب کرد. به چشمان رها

 :شد و جواب داد خیره

که تا  ییشرکت زنده و بزرگه؛ از اون جا یهجا  ینکه ا یدون یم خب

 یمهلت اجاره  یگهسال د یک

 یجا یهرو به  یشرکت چهار طبقه ا ینا یدشه، با یجا تموم م این

 ینتو ا یتون ی. میممنتقل کن یگهد

 ی؟فشرده ساخت و ساز کن زمان
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شده  یطانمرد ش ینجانش خوره شده بودند و ا یها برا یتوان یم این

 دانست چگونه یخوب م

 .کوه غرور را ینکند ا تحریک

 یخوب کارش را بلد بود چرا م یطان؛کرد درست از جنس ش تبسمی

 ها یسادگ ینبه ا یرشدانست ت

 .خورد یسنگ نم به

 :یدلبش را با زبان تر کرد و پرس رها

 چه قدر زمان؟ مثالً

 !زد؟ یم یجیخودش را به گ یابود  یجدختر گ این

 :را در حدقه چرخاند و گفت یشها میشی

 .که نه، کالً دوازده ماه مثالً

 ینانداشت. مطمئن ًا س یخودش اعتماد یگردو کرد. به گوش ها چشم

 سرش را به طاق ید،فهم یاگر م
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 .کوباند می

 اگهکرد و فاتحانه لب زد: یصحنه اش هم پرده بردار یناز آخر ندیم

 ...تو ینم

 :و گفت یدرا بر یمحرص حرف ند پر

 یم؟شروع کن ی. کیهمن شش ماه م کاف برای

 :زمزمه کرد یلبخند مرموزش جان گرفت و به آرام ندیم

 !چه طوره؟ فردا

 یننبود که به ا یًا کمر به قتلش بسته بود اما او کس یقینپسر  این

 .کند یرا خال یدانها م یسادگ

 یاشکال ینقشه بردار یبرا یامگروه از بچه هام م یهخوبه، من فردا با  -

 !نداره که؟

 .یاریشما صاحب اخت ی؟نه، چه اشکال -

 و قرار داد؟ -
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 .اونم آماده اس -

فکر  یمرها گذاشت؛ ند یدر آورد و جلو یزشم یرا از کشو یا برگه

 .جوانب را کرده بود یهمه 

حکم  یششراکت برا ینقرار داد را امضاء کرد؛ ا ینخوانده برگه  رها

 یغرورش را داشت. وقت کاف

کرد، فقط سر و کله  یامروز با کارمندانش بحث م ینهم یدبا نداشت

 خودش دوازده ماه ینازدن با س

 .عمق فاجعه یعنی ینخواست و ا یم وقت

 یکرد و از آن جا خارج شد. به ساعتش نگاه یکمال متانت خداحافظ با

 ی یقهدق یزدهانداخت؛ تا س

 !است یعدد نحس یزدهشد. الحق که س یم یلشرکت تعط دیگر

 .دفتر را گرفت یشماره  یفور یمتصم یک در

 ...سال -
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 یهمه  یری،م خانومو گفت: یداش را بر یهول حرف منش با

شرکت با  یامشرکت و تو اتاق کنفرانس جمع کن دارم م یکارمندها

 همه کار

مخالفت کرد بفرستشون  یهم نذار! اگه کس یمخالفت ی. جادارم

 !حساب کنن یهتا تسو یحسابدار

 ...شـ یچ -

داشبرد  یرا قطع کرد و بر رو یه به دخترک جوان گوشتوج بی

 .گذاشت

 ...اما

 !هم داشت؟ یفلک زده تمام ینا یبد مگر برا یها اتفاق

 یشمانند عجل معلق سبز شده بود، با بلندگو یابانکه در خ افسری

 :کرد یدائم ًا تکرار م

 !بزن کنار یمشک لکسوز
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 .توقف کرد یابانخ یناچار گوشه  به

و به  یدکش یینرا پا یشهخودرو زد. او هم ش ی یشهبه ش یتقه ا افسر

 :افسر گوش سپرد یگفته ها

 یو صحبت با تلفن همراه، خب خانوم شما به سن قانون یادز سرعت

 یم یکه پشت فرمون یدیرس

 شینی؟

چاره  یفرمان ب یانداخت و رها تمام حرصش را بر رو یمتلک م افسر

 کرد و آن را در مشت یم یخال

 .فشرد یم ظریفش

 :برافروخته رها انداخت و ادامه داد یبه چهره  ینگاه کوتاه افسر

 .لطف ًا مدارک

 .به افسر انداخت و مدارک را به دستش داد یجذبه نگاه با
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را همراه با مدارک به  یمهجر یبه مدارک انداخت و برگه  ینگاه افسر

 .دست رها داد

ن که افسر فرصت کند تا با خشم مدارک را گرفت و قبل از آ دخترک

 خودرو را به ید،بگو یگرید یزچ

 **************************در آورد. حرکت

کرد. به  یم یدادرا ب یو خستگ یتیتک به تک کارمندان نارضا ی چهره

 انداخت؛ چهار یساعتش نگاه

بود و خودش  ییکذا یپروژه  ینگذشته را مشغول بحث سر ا ساعت

 .یدرس یهم خسته به نظر م

 یرا خوب م ینبود و او ا یزمان کم یمعظ یپروژه  یک یسال برا یک

 دانست اما هر چه که باشد

 .یردبگ یدهتوانست ناد یرا نم غرورش

 :زد یانمهر پا یشفوت کرد و به گفته ها یرا با کالفگ نفسش
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 یزیبرنامه ر ینخونه هاتون! از فردا طبق ا یدبر یدتون یم یگه،د خب

 که قراره یو گروه یمر یم یشپ

 یرترسر کار و د یانب یهزودتر از بق یدکار کنند با یمانیسل یپروژه  رو

 یهم برن. البته حقوق اضافه کار

 .شه؛ ختم جلسه یخورده نم یشکیهمه تون به جاست و حق ه های

سالن کنفرانس را ترک کرد. قبل از آن  یهپا تند کرد و زودتر از بق رها

 را درون آسانسور یشکه پا

و خواست تا اعتراض بکند اما  یدرا کش یشبا خشم بازو یناس بگذارد،

 دخترک دست راستش را به

 :سکوت باال برد و لب زد معنای

چه  یفور یکینظر خواسته باشم؛ کار کاره حاال  یاز کس یادنم یادم

 ینکنه؟! توام اگه با ا یم یفرق

 !یشپ یرسهامت و واگذار کن خ یمشکل دار موضوع
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 .دخترک را رها کرد یمات شد و بازو ی،رحم یهمه ب یناز ا پسرک

به سرعت خودش را در آسانسور انداخت و در مقابل چشمان رنگ  رها

 طبقه یدکمه  یناس یباخته 

 یرا فشرد تا خودش را به دفترش برساند. هضم آن حجم از دلخور سه

 یدادب یناس یها یکه در طوس

دوست  یچنداشت. ته دلش ه یسخت بود اما چاره ا یشکرد، برا می

 یشگونه پ یننداشت کارها ا

 بهداد. یکم کم خودش را نشان م یعمق فاجعه ا یعنی ینو ا برود

سرعت خودش را به اتاقش رساند و در مقابل پنجره قد علم کرد. توقع 

 را نداشت یبخشش یچه

به در  یکرده است. ضربه ا یرو یادهاز حد ز یشدانست ب یکه م چرا

 اخته شد و سکوتش رااتاقش نو

 :لب زد یو به آرام یدکش یقیزد، آه عم بهم

 !تو بیا
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 .آورده بود یشاش را برا یدوست داشتن ینویفنجان کاپوچ آبدارچی

 :دستور داد یآرام به

 !و برو یزرو م بذارش

 ی یوانهپشت پنجره دوخت. او د یخسته اش را به آسمان ابر یها تیله

 غم زده بود، یهوا ینا

 ینهم یبود. اصالً برا یزارکه از آن ها ب یآفتاب یبرعکس روزها درست

 ساده پس از مرگ یها یلدل

هم دل آن را نداشت که از آلمان دل بکند. فرهادش هم  فرهادش

 و به آن یدپسند یهوا را م ینهم

 .را داده بود یاحساس یهوا لقب

 یزد فنجانش را از رو یبسته شدن در به خودش آمد، چرخ یصدا با

 برداشت و دوباره پشت یزم
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 یاش را م یدنی. در سکوت بغ رنجش، آرام آرام نوشیستادا پنجره

 فکر یناو به برخوردش با س یدنوش

با او داشت و حال عذاب وجدان  یاز حد تند یشکرد؛ برخورد ب می

 را یشگلو یخچنگ انداخته بود ب

 .داد یم فشار

و در دلش آرزو کرد  یدکش یقیاتاقش باز به صدا در آمد، نفس عم در

 و یدوست داشتن ینایکه س

 :لب زد یاتاق باشد. به آرام یپشت در بسته  مهربانش

 !بفرمایید

را کور  یدشرسش قرار گرفت، ام یدکه در د یریباز شد و قامت م در

 .کرد

 :یدپرس یاطو با احت یجوان به آرام منشی

 !ید؟با من ندار یکار مهندس
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ترسم داداشم تو  یشده م یرمهم د ییلبله، خ -کارت تموم شده؟ -

 !خونه راهم نده

کار و حقوق آن  یندختر چه قدر محتاج ا یندانست که ا یخوب م رها

 یاست. دخترک دانشجو

آورد و به  یکار در م ینبود و خرج دانشگاهش را از هم حسابداری

 کرد تا یبرادرش هم کمک م

 یضشانو از مادر مر یاورندخرج خانه شان را درب یدو نفر بتوانند

 .مراقبت کنند

 :لبش را با زبان تر کرد و گفت رها

 یزدانکار دارم؛ مهندس  یسر یهقبلش  یبرمت ول یخودم م وایستا

 !کارش دارم یادپناه و صدا کن ب

 .آرام انداخت یبه رها یترس نگاه با

 :گفت یصبر یاش انداخت و با ب یدهترس یبه چهره  ینگاه کالفه ا رها
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! در ضمن گفتم که نگران نباش خودم یگهبرو د ی؟کن ینگاه م یچ به

 .رسونمت یم

 هم بلد بود؟ یدنبخش اطمینان

 یناتکان داد و به سرعت خودش را به س یجوان با هول سر منشی

 یدنرساند و از او خواست تا به د

 .برود دلبرکش

دستاش  یرز یش یسوزونه، شکنجه م یده، قلبت رو م یآزارت م"

 ...اما

 "!یگهد ینهگه عشق هم یتو قلبت هست که م یزیچ یه باز

مکث کرد و با  ی. کمیندرا بب یشآمده بود تا رها یشها یتمام دلخور با

 اش یدهکش یسر انگشت ها

در را باز  ید،خشک رها را شن یبه در نواخت. بعد از آن که صدا یا تقه

 کرد و در چهار چوب آن
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 .ایستاد

قلبش او را  یکه ندا یناییباز هم سلب کرد حرف زدن را از س دخترک

 .جا کشانده بود ینتا ا

رو جمع کن فردا اول  یو معمار ینقشه کش یها ینگروه از بهتر یه -

 ینقشه بردار یبرا یمر یوقت م

 !یمانیسل ی پروژه

در  ییگستاخ گرفت و با اخم ها یکدر شده اش را از رها یها طوسی

را ترک  ییهم آن اتاق کذا

 ****************************کرد.

 «سوم فصل»

 (شش ماه بعد)

ًا تمام کارها را به  یبشده مهلت داشت و تقر ینوقت مع یانروز تا پا دو

 .بود یدهسامان بخش یخوب
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 یا یکرد. البته اگر آتش سوز یم یتبعد از شش ماه احساس رضا حاال

 که در ماه دوم به راه افتاد و

همان آتش  یرد؛را به باد داد و کار را مشکل کرد را فاکتور بگ زحماتشان

 یمکه اگر ند یبزرگ یسوز

 .ماند یشد، به حتم زنده نم یاش نم ناجی

را داده بود  یشخص ًا دستور آتش سوز یمخدا خبر نداشت ند ی بنده

 تا طبق قرار دادشان، رها تمام

 .بسوزاند یمهشرکتش پرداخت کند و کوپن ب یاز بودجه را  خسارت

ساختمان  یبتبه ه یمهر ماه نگاه یبایو در غروب ز یدکش یقیعم آه

 یهتک یلشانداخت و به اتومب

 .زد

 !مهندس یدخسته نباش -
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 ینا یآرام مرد پررنگ شده  یها یشیم یخسته اش را حواله  نگاه

 یکم رنگ یکرد و انحنا یشروزها

 :و لب زد یدخوش فرمش بخش یلب ها به

 .مرسی

 :و گفت یدبه پشت لبش کش یدست یدبا ترد پسرک

 .البته -یرم؟شه وقتت رو بگ می

 شام مهمونت کنم؟ یهمدت  ینتونم به پاس ا یم -

 .یلبا کمال م -

 :خودش اشاره زد و گفت یلبا دست به اتومب ندیم

 .یممن بر ینبا ماش پس

 شه؟ یم یخودم چ یناما ماش -

 .ببره خونه تون یمشخص یگم تا راننده  یم -
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 .یاوک -

 یدر طبقه  یناآن که بداند س یکرد ب یشحرف دخترک همراه ا بی

 است و یستادهدوم ساختمان ا

 .گذراند یآن ها را از نظر م رفتن

 !ما آدم ها یایاست، دن یبیعج یایدن"

رود  یم یادمانکه  یمکن یقدر خودمان و مشکالتمان را بزرگ م آن

 و احساس یهم گرفتار یگراند

 "*...دارند

و ضبط خودرو را روشن کرد تا سکوت  یدکش یقینفس عم پسرک

 .محض حاکم شده را بشکند

 تو یتو به سرم زده هوا یهوا -

 تو یبرا یگهد یمتو، همه چ برای

 جواب تو یو نگو منف یطنکن شرا سختش
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 کنم شبا به تو یبه تو فکر م شبا

 کنم تنها به تو یماله منه تمام تو فکر م بگو

 شه با تو ینگو نه نگو نم نگواگه بره تو چاه دل من با طناب تو حتی

 هنوزم عشق با تو یاسترو یهمن  برای

 دلم به دلم عشقت افتاد به

 دفعه فال گرفتم دو

 دفعه اسمت افتاد دو

 کوبه یتو م یمن برا دل

 خوبه یشهدلم کنارت هم حال

 م از خدا خواستهبمون من تو

 من به جونت قسم راسته قسم

 به تو بسته دلم دل
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 تو وصله دلم به

 هم دسته دلم تو شدی

 دل بسته شدم هم خسته شدم هم

 قصد دلم رو یدون ینم آخه

 برو یتون ینم نرو

 یدون ینم یچیاز من تو ه نگو

 یمون ینم یشمکه پ نگو

 یمن به چه زبون آخه

 یارمتو رو دوست دارم بگم

 همه کس و کارم تویی

 دلدارم تویی

 نگو نه نگو
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 شه با تو ینگو نه نگو نم نگو

 هنوزم عشق با تو یاسترو یهمن  برای

 دلم به دلم عشقت افتاد به

 دفعه فال گرفتم دو

 دفعه اسمت افتاد دو

 کوبه یتو م یمن برا دل

 خوبه یشهدلم کنارت هم حال

 بمون منم از خدا خواسته تو

 من به جونت قسم راسته قسم

 «تو یهوا _احمدوند مهدی»

هم از حرکت  یمند یمتگران ق یلاتومب یقی،با تمام شدن موس همزمان

 .یستادا
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 :شد و گفت یادهپ یلشاز اتومب ندیم

 .رسیدیم

 یادیاش را خرج کرد و هم گام با مرد ز یخانمانه ها تمام نشدن رها

 یشروزها ینجذاب و بد اخالق ا

از سالن درست  یبه گوشه ا ندیمبه درون رستوران مذکور گذاشت. پا

 :یدکنار پنجره اشاره کرد و پرس

 چه طوره؟ یزم اون

 !بود یرنظ یکه انتخابش هم مانند خودش تک و ب الحق

 :تکان داد و با لبخند گفت یسر رها

 .عالیه

نسبت ًا  یشد، سرما یکه درون سالن پخش م یموتزارت موسیقی

 .گرفت یمهر ماه را فاکتور م یفخف

 .هم نشستند یدو جوان رو به رو هر



 

024                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 :یدشد و پرس یکشاننزد پیشخدمتی

 ید؟دار یلم یچ یر،بخ شبتون

 :به آن انداخت و گفت یبرداشت و نگاه اجمال یزم یمنو را از رو رها

 .لطف َا یزعفرون یپرس جوجه  یه

 یرونپنجره به بحواس پرت زد که از  یمبه ند یاشاره ا یشخدمتپ مرد

 :یدشد بود و پرس یرهخ

 آقا؟ یشما چ و

 :خورد و گفت یفیتکان خف ندیم

 سفارش دادن؟ خانوم

 :به رها انداخت و گفت ینگاه گنگ پیشخدمت

 .سفارش دادن یزعفرون یپرس جوجه  یه بله،

 :تکان داد و گفت یسر یتبا جد پسرک
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را در  شامهمراه با مخلفاتش! یاریدب یزعفرون یدو پرس جوجه  پس

 .سکوت صرف کردند

 !مزاج نبود؟ یدم دم یادیپسر ز این

 !شام نداده بود؟ یشنهادخودش پ مگر

که با انعطاف  یها توقع داشت از مرد یناز ا یشتردل عاشق رها ب شاید

 .سر جنگ داشت

دلبرش را به خانه  یم،بازگشتند تا ند یلاز شام دوباره به اتومب بعد

 یادیز یکفبرساند. اما امان از ترا

 !نداشت یخورد کن تهران که تمام اعصاب

که با انگشت  یدچرخ یا یعصبان یمبه سمت ند یحیبا لبخند مل رها

 فرمان ضرب یاشاره اش بر رو

 :یدبود و پرس گرفته

 اش؟ یجهاز نت یهست یچه طوره؟ راض کارم
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 .خوبه -

را حفظ کرد و  یبایشاما باز هم لبخند ز یهمه بد ینشکست از ا دلش

 :گفت یروزمندانهپ

 !یزدوست عز یزمان درست و حساب یریتمد یهگن  یم ینا به

 :به دخترک مغرور انداخت و زمزمه کرد ینگاه یمن ندیم

 .یآدم از خود راض یهگن  یم ینما به

 یلاتومب یکه به پنجره  یبزند اما ضربه ا یخواست تا باز هم حرف رها

 فرصت را از او ینخورد، ا

 یها ی. گویدکش یینو آن را پا یدسمت پنجره چرخ ی. به آرامگرفت

 دختر یکخوش رنگش قامت 

و با نمک  یدسف یبه چهره  یبا لبخند نگاه ید؛نقش را کاو یزر ی بچه

 :یددخترک انداخت و پرس

 خانوم کوچولو؟ یخوا یم چی
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 :را نشانه رها داد و گفت یدسته گل دخترک

آن قدر معصومانه بود  لحنشده تومنه. یشاخه ا ید؟خر یگل م خانوم

 :زد و گفت یکه دل رها را لرزاند؛ لبخند کم رنگ

 .که نه چرا

 :تروال چک سمت دخترک گل فروش گرفت و گفت یک

 !سرخت به من بده یتا شاخه از اون گل ها دو

 :به چک پول انداخت و گفت ینگاه دختر،

 .من انقدر پول خورد ندارم که به شما بدم اما

 :و لب زد یددخترک را کش یکرد و گونه  یآرام یخنده  رها

 یدی؟من و م یخودت خانوم خوشگله؛ حاال گل ها یدادم برا من

دو شاخه گل را به دست رها داد و از او دور شد.  یبا خوشحال دخترک

 رفت اسم دختر یادشرها  یحت
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مرد خود  یدخترک دست فروش به سو یالخ یاز او بپرسد. ب را

 از گل را یو شاخه ا یدخواهش چرخ

 :سمت او گرفت و زمزمه کرد به

 .توعه یبرا این

به گل رز درون دست  یبود، نگاه یکه تا آن زمان فقط تماشاچ ندیم

 یشابرو یتا یکرها انداخت و 

 :لب زد یباال فرستاد و با لحن خشک را

 چه مناسبت؟ به

در آن  یکه دلخور یبا لحن ید،رها پر کش یبایز یلب ها یاز رو لبخند

 :لب گفت یرمشهود بود، ز

 .دوست یهاز  یادگاری یه

توجه  یرا به حرکت در آورد. ب یلاتومب یملحظه راه باز شد و ند همان

 به نگاه مغموم رها، شاخه گل را
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 !پسرک گستاخ تشکر بلد نبود؟ ینداشتبرد گذاشت. ا یو بر رو گرفت

که کنارش جا خوش  یگستاخ یادینگاهش را از مرد ز یضبا غ رها

 کرده بود، گرفت و شاخه گل را به

هر چه  یالخ یب اصالً.یدنفس کش یقکرد و عم یکاش نزد بینی

 یانشاخه گل رز در جر یندر هم یدشا یزمانه است؛ زندگ ینا ینامرد

 .است

قلبمان چمبره  یکه بر رو یبزرگ یتمام غم ها یانالزم است در م شاید

 ها یزنند در سر راه سادگ یم

 .یابیمکوچکمان را در یو خوش ها بشینیم

 !یگراست، د ینهم یزادآدم خاصیت

 ینهم یداند، اصالً برا یرا نم یشقدر داشته ها یندنب یکه غم یزمان تا

 عالم یک یهاست که کودک

 .دارد مجزا
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 یشانیپ یچسباند و گرما یلسرد اتومب ی یشهسرش را به ش دخترک

 یلهشد. ت یکشر یشهاش را با ش

شلوغ شهرش  یادیز یها یابانخوش رنگ و غم زده اش را به خ های

 به مقصد یدندوخت و تا رس

 .کرد سکوت

بسنجد اما او هم  یتوانست حرکات رها را به خوب یبا آن که نم ندیم

 یرمس ینماند تا ا یمسکوت باق

گذراندن وقت هم ضبط را روشن  یبرا یبار حت ینتمام شود، ا کذایی

 سکوت یمنکرد. خودش هم ک

آمده بود. به خصوص حاال که  یشپ یتموقع ینبهتر ینخواست و ا می

 یشلوغ هم حرف یادیز یرها

پناه متوقف کرد و  یزدان ییرا در مقابل عمارت کذا یلشزد. اتومب نمی

 پر نفرتش را به یها یشیم
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 یآن دوخت. آن قدر در مرداب نفرت خودش غرق بود که حت ساختمان

 شد و در یادهپ یرها ک یدنفهم

 .گرفت یالدخترک به خودش آمد و نگاه از و یبست. با صدا را

 !داخل ییدممنون بابته امشب؛ بفرما -

 :گفت یبه تکان دادن سرش اکتفا کرد و با کرخت ندیم

 !کار دارم، سالم برسون به عمو نادر نه

دوخت که به سرعت از او  یمیند یلمتعجبش را به اتومب یها یلهت رها

 مهلت یتدور شد و ح

از حد مرموز و  یشپسر در نظرش ب ینرا هم از او گرفت. ا خداحافظی

 یقیبود. آه عم یزاسرار آم

قدم زدن در باغ خانه اشان  یشد. دلش کم یالوارد و یو با سست کشید

 قدم ی. به آهستگیدطلب یرا م
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 یکرد؛ تاب دوست داشتن یمتنظ یالرا به سمت پشت ساختمان و هایش

 اش در پشت عمارت

تاب جا خوش کرد  یزد و بر رو ی. لبخند کم رنگیدکش یرا م انتظارش

 و به آسمان پر ستاره و چشمک

 .یاماله برد یکیممنه بابا، اون  یاون ستاره  -»شد. یرهشهرش خ زن

 :یدکرد و پرس یخنده ا نادر

 وروجک؟ یمن چ پس

بزند به ستاره  یکرد و قبل از آن که خواهرکش حرف یدست یشپ الیاس

 :اشاره زد و گفت یا

 .اونم ماله شماست بابا اوناهاش،

 :یدرا با دست نشاند و غر یگرید یبغض کرد و ستاره  یبا لجباز رها

... اون ستاره پر نوره ماله باباست؛ تازه اشم بابا از من یکیهاون  نخیرم،

 .نه از تو یدپرس
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 :خاطر گفت یدهنه ساله بغض کرد و رنج الیاس

 .کردم یدامن اون ستاره رو زودتر از تو پ ولی

گرفت و  یدهدخترکش را ناد یچشمان سرخ شده  یی،دلجو یبرا نادر

 و تشر یدرا به آغوش کش یابرد

 :زد

 .سال از تو بزرگتره یشش یکن! ناسالمت یتبچه رو اذ ینا کم

 .عمق فاجعه یعنی ینفرزندانش و ا یانشد م یقائل م یضتبع نادر

را گرفت و رها را تنها به حال خود  یاسه اش دست الوفا شد یب پدر

 .گذشت

از  یکه ناش یو قطره اشک یدبه چشمانش کش یبغ کرده، دست دخترک

 تنها ماندنش بود را پس زد و

را  یشزانوها یکس یبزرگشان نشست. از ب یباغچه  یچمن ها یرو بر

 ییو تنها یددر آغوش کش
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کرد حداقل  ینم یهوقت گر یچرا با آن پر کرد. بغض داشت اما ه هایش

 که مقاوتش تمام ینه تا زمان

 یو سرش را به سمت آسمان پر ستاره  یدکش یقیشد. نفس عم نمی

 یرا که م یشب گرفت تا بغض

 .را پس بزند یاندازدراه ب یلس رفت

 یرها یخودش ول یتنها باشه که پناهش بشه دستا یلیخ یدآدم با -

 حداقل نه تا یست؛من که تنها ن

اش  یدوست داشتن یرا به عمو نگاهشکشم... یکه من نفس م مانیز

 یچخودش ه یها ییکه در اوج تنها ییدوخت؛ همان عمو

 .گذاشت یرها را تنها نم گاه

تنش را در آغوش  یو خواستن یفکنار رها نشست و حجم ظر فرهاد

 :و ادامه داد یدکش

 !ینمدختر کوچولوم و نب غم
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 :یدلب باز کرد و پر از اعتراض نال دخترک

بابا  یکنه. برا یرو داره، اصالٌ به من توجه نم یاسال یهمه اش هوا عمو

 تمام یعنیپسرهاش 

 ...خطا یهسر بار،  یه یعنیمن  یول زندگیش

 یپدر یشگاه برا یچه یداشت از پدر یچه دل پر یوجب یمن دخترک

 !نکرد

 :اعتراضش را قطع کرد یبه خود فشرد و صدا یشتراو را ب فرهاد

من!  ینگو! دل عمو رو نشکن دختر دوست داشتن یجور ینا هیس،

 یاصالً اجازه ات و از بابات م

 ینه من تنها م یجور ینخوبه؟ ا یکن یو با من زندگ یایکه ب گیرم

 .مونم نه تو

زد محال ممکن بود که  یم یحرف یوقت یگر؛فرهاد قول بود د یها قول

 .نشود یعمل
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 !نکرده بود؟ یگر،کرده بود د عملی

 :بار زمزمه کرد یناز خودش فاصله داد و ا یبغ را کم رهای

 ده؟ یم یتاهم یشترب یاسچرا بابات به ال یدون می

 :لب زد یشرا به چپ و راست تکان داد و با تمام بچگانه ها سرش

 .نه

 :کرده اش کرد و گفت یزعز یخرج برادر زاده  یلبخند مهربان فرهاد

تو  ی؛خودت جلوتر یتو اسم ًا سه سالته اما عقالً از هم سن ها چون

 که من یزن یم ییحرف ها

. نادرم ینمآرم نازن یوقت ها جلوت کم م یو هشت ساله گاه بیست

آد اما  یدونه که از پس خودش بر م میشناسه و یدخترش و خوب م

 کامل نشده یداون هنوز اونقدرا که با یست،مثله تو ن یاسال

 .به کمک داره زیان و

 :کرد و ادامه داد یتصنع اخمی
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 یحسود یگاه یزکمعز ینکنه ها! بب یدختر ناز من حسود ینمنب دیگه

 رو تو یو خوب یپاک یها یشهر

تحت  یگهجا بهم قول بده که د ینخشکونه؛ پس هم یآدم از ته م دل

 یشکیبه ه یطیشرا یچه

 !ینکن حسودی

زد و انگشت کوچک دستش را در انگشت کوچک  یکودکانه ا لبخند

 :قالب کرد و گفت یشدست عمو

 ..«.جونم ییدم عمو یم قول

 ی؟د یرو به عمو قول م یچ -

که کنارش نشسته بود انداخت. گذشته ها باز هم او را  یبه مرد نگاهی

 خبر ساخته یاز اطرافش ب

 .بودند

 :یدو پرس یدکش یقینفس عم دخترک
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 ی؟اومد یک تو

 :بدهد، با حرص به جانش غر زد یشبه سوال رها یآن که جواب یب سینا

 خوش گذشت؟ یمند با

 :لب زد یاش را از تعجب گرد کرد و با ناباور یرنگ یچشم ها رها

 ی؟دون یاز کجا م تو

دست مشت کرد تا بر اعصابش مسلط شود؛ از سر شب آن قدر  سینا

 کرده بود که فقط یخود خور

 .داند و قلب عاشق و حسودش یم خدا

 .یدمتد یشد یم ینشسوار ماش یداشت یوقت -

 یالخ یب یباره از کوره در رفت و بر سر رها یکبه  پسرکآهان. -

 :یدعربده کش

 ی؟و درد، نگفت آهان

 :به چشمانش داد و لب زد یگردش یبا کالفگ رها
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 رو؟ چی

 خوش گذشت؟ -

 !خواست به کجا برسد؟ یسوال م ینپسر با ا این

 !بشکند؟ یشترخواست قلب شکسته اش ب می

لبخند کج و  یاورد،تاب شده را در ب یمرد ب ینآن که حرص ا یبرا رها

 یزیزد که به هر چ یمعوج

 :داشت به جز لبخند و با آرامش گفت شباهت

 ...ینـس یمفتش شد ی؛شما خال یجا آره

برساند، سمت چپ گونه اش  از آن که بتواند جمله اش را به اتمام قبل

 سوخت و برق را از سرش

 .پراند

شد، که  یرهخ یبرافروخته ا ینایبه س یگردو کرد و با ناباور چشم

 ینبود. حجم ا یستادهسرش ا یباال
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قابل  یرًا غ یبکرده اش تقر یزعز ینایس یآن هم از سو ینامرد همه

 .یشباور بود برا

از  ید،بر سرش کش یناکه س یو با عربده ا یششد در گلو یبس بغض

 در خودش جمع یپناه یاوج ب

 .شد

کار  یلیخدا رو شکر؛ آخه دلواپس بودم بهت بد گذشته باشه. نه که خ -

 به یش یو خسته م یکن یم

 !همونه خاطره

رحمانه  یکه ب یرا به سمت رها نشانه گرفت و با بغض یرشتحق انگشت

 یخانداخت ب یچنگ م

 :داد فشرد، ادامه یرا م گلویش

آخرشم  یو در بر یگرانگردن د یکارها رو بنداز یهمه  یفقط بلد تو

برخاست و رخ  یشهم متقابالً از جا رهابه نام خودت. یو بزن یزهمه چ

 :یدو نال یستادا یعصبان ینایبه رخ س
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 .ینافهممت س یتو؟ نم یگ یم چی

 .یدروحش را به بند کش یناس یشخندن صدای

 یو نم یاتوقت دور و ور یچگم؛ مگه دروغه؟ تو که ه یو م یقتحق -

 خصوص ًا من، تو ذات ًا از یفهم

 .کرد یششه کار ینم ینفهم ریشه

 بسش نبود؟ یرهمه تحق این

 :یدکش یغباره کنترل اعصابش را از دست داد و ج یکبه  رها

 یو نمکدون م یخور ی! نمک میتقاچاقچ یو اون بابا یخودت نفهم

 یرفته که کس یادتانگار  ی؟شکن

خودش  یخونه  یمن بود دستت و گرفت و آوردت تو یبابا ینداشت و

 خودش بهت یفرزندا ینو ب

من نبود که االن خونه ات تو جوب بود! اتفاق ًا تو  یداد؛ اگه بابا اصالت

 که یاون تاج یاب یگ یراست م
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 من یتو درباره  یناتو کنم! س یمتقد یبه سر من بزنن و دو دست قرار

 من انقدر یعنی ی؟کرد یچه فکر

کارها رو بندازم رو  یو همه  یکه خودم برم دنبال خوش گذرون پستم

 !دوش تو؟

نداشت چرا که  یاعتقاد محکم یچگفت، ه یهم به آن چه که م خودش

 یندانست حق با ا یخوب م

 یفتدرا گرفته بود که مبادا پس ب یشاست؛ فقط دست پ یعصبان پسرک

 وارد یو به غرورش لطمه ا

 .شود

 رحم نبود، بود؟ یکه ب سینا

را هر چند به  یشها یتکرد تمام عصبان یتمساح دلبرش دود م اشک

 .حق باشد

 یم یکه سع یو در حال یدخوش حالتش کش یموها یانم یدست کالفه

 کرد بغض خودش را کنترل
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 :زمزمه کرد کند،

 !لوس؟ یه دختر یکن یم یهمن نفهمم؛ تو چرا گر آره،

 !ید؟فهم یپسرک را م ینا یکس چه

 یناصالً حواست هست ا یاخدا"حواسش به دل او بود؟! یکس چه

 "*!آورند؟ یم یتمردمانت به ناحق چه بر سر مظلوم ها

که در تقال بود تا اشک را از چهره  ییاشاره را به سمت رها انگشت

 :گرفت و لب زد ید،بزدا

حاال کار کم بود  ی؛بگرد یمآد با ند یبار بهت گفتم خوشم نم صد

 !رفتنم بهش اضافه شد یرونب

 :گفت یبا تخس رها

آد منم باهاش قطع رابطه کنم؛ در  یشه چون تو ازش بدت م ینم دلیل

 .یهضمن اون پسره خوب

 ًقعا
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که طاقت نداشت  یدپرست یرا م یمشند یادیاو ز یابود  یپسر خوب وا

 !بدش را بشنود؟

 :یدو نال یدکش یقیو نفس عم را بست یشها طوسی

 .آد یفقط گفتم ازش خوشم نم یهپسره بد یمنگفتم ند منم

 آخه چرا؟ -

 .یشرا دارد برا یبحکم رق یمروزها ند ینا نگفت

 ...من یزآخه نداره عز -

 یمکه ند یقانع ام بکن یده، هر موقع تونست یمنطق نم یحرفات بو -

 اسمشم یگهبه کفششه د یگیر

 .آرم نمی

 گفت؟ یم چه

که برگه برنده را  یجذاب یادیاز مرد ز یاخودش  ی یدهدل سر از

 داشت؟
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 یدخترک را از سر راهش کنار زد و آن جا را ترک کرد. حت یضغ با

 آن را نداد که رها از یاجازه 

سکوت در حال حاضر  ید. شایاوردب یانبه م یحرف یمند میهمانی

 .بود یشرو یشپ ی ینهگز ینبهتر

 «چهارم فصل»****************************

و روشن  یکمدرن عمارت را در آن تار یو نما یستادسالن ا یابتدا در

 بم یاز نظر گذراند؛ صدا یطمح

 :نظرش را جلب کرد یمردانه ا و

 چه طوره؟ معماریش

 .اش انداخت یمرد دوست داشتن یبه سر تا پا نگاهی

برق چشمان  یبه خوب یشها یشینور کم رقص نورها م یانم در

 .دخترک را شکار کرد

 یته؟مجرد یخوبه، خونه  -



 

046                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .آره -

 :یدگشت، سپس پرس یهمراه یو در پ یداخم در هم کش ندیم

 نادر خان و پسرها کجان؟ پس

 .که دو روز است با او قهر کرده یناییس یاز دلخور نگفت

 :زد و جواب داد یتصنع لبخند

عذر خواست؛ بابا و  یومدنشکرد و بابت ن یکم سرش درد م یه سینا

 هم که کار رو بهونه کردن، یاسال

 .سالمشون رو بهت برسونم گفتن

 ینهنقشه اش زم یبرا یزاش جان گرفت چرا که همه چ یانهموز لبخند

 .شده بود یساز

 .سالمت باشن -

 :اشاره کرد و گفت یزیم به
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 ینو در مقابل تحس یدرا به رخ کش یشخانمانه ها ینی؟رهاش ینم چرا

 یصندل یکتریننزد یبر رو یم،ند یها یشیم

 .نشست

 :اش گفت یانهبا حفظ لبخند موز ندیم

 .گردم یبرم االن

که بازگشت  یتنها گذاشت و وقت یمدت نچندان کوتاه یرا برا دخترک

 شربت آلبالو هم یواندو ل

 .خودش آورده بود همراه

 :یدش نشست و پرسرا در مقابل رها گذاشت و در کنار لیوانی

 ی؟که نشد خسته

 .یهعال یزنه اتفاق ًا همه چ -

 ی؟با کارمندات معاشرت ندار -

 .ندارم یشخص یکدوم از کارمندام رابطه  یچمن با ه -
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 یخ؟کوه  -

 یآن که بداند با قلب عاشق شده  یب یدخند یبه آهستگ دخترک

 :کند و لب زد یچه م یمشند

 .ییجورا یه

 :برخاست و دستش را به سمت رها دراز کرد و گفت یشاز جا ندیم

 ی؟د یدور رقص رو به من م یه افتخار

گذاشت  یمند یرا درون دست مردانه  یفشمکث دست ظر یبا کم رها

 رقص قدم یستو با هم به پ

رقص عاشقانه و دو نفره شدند. در تمام  یک یو آغاز کننده  گذاشتند

 ییرها ی یرهخ یمطول رقص، ند

از  یزدانداخت تا بگر یم یرو سر به ز یدگز یمدام لب به دندان مکه  بود

 .مرموز مردش یها یشیم
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از شرم چنان گر  دخترکبازگشتند. یزشانبه م یقیتمام شدن، موس با

شربتش را  یاتتمام محتو یم،ند ی یروزمندانهنگاه پ یرگرفته بود که ز

 .یدنوش

 .پناه جماعت بود یزدان یبه قطع شب نابود امشب،

امشب  یی،تمام احساساتش بسته بود گو یچشمش را به رو پسرک

 قلب یهمانیرا به م یطانش

شب زنده به  یک ینهم یفرا خوانده است. وجدانش را فقط برا عاشقش

 یگور کرد تا خواسته 

 .گوش بسپارد شیطان

 .کرد یفیو اخم ظر یدبه سرش کش یدست رها

 یگرفت؛ دارو یاز قبل جان م یشترهر لحظه ب یمند ی یانهموز لبخند

 درون شربت داشت یهوشیب

شدن به  یکترقدم نزد یک یعنی ینگذاشت و ا یخودش را م تاثیر

 یساختگ ی. با نگرانیفشانتقام کث
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 :پرسید

 شده رها؟ چیزی

 :یدانداخت و نال یمبه چشمان ند یحال ینگاه ب رها

 !دونم چرا سردرد گرفتم؟ نمی

 خواست، مگر نه؟ یرا م همین

دو دل شده بود،  یبرخاست و با آن که در کارش کم یشاز جا یتجد با

 رها را گرفت و یبازو یرز

 :گفت

 .یباال تا استراحت کن یاز اتاق ها یکیببرمت تو  بیا

 یبرا درون ج دستش****************************

را  یشها یشیزد. م یهاتاقش تک یپنجره  یشلوارش فرو برد و به لبه 

 به
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 یمیشم یاشتباهش، زجه زد برا یصدا زجه زد برا یدوخت و ب بیرون

 که سرنوشتش از رها بهتر نبود،

 .توانست باشد یاز او هم نم بدتر

را به  یمبود که دل عاشق ند ییبدتر از رها یمششم یتبود؛ وضع چرا

 .داشت یمهعنوان ب

 !مرد که نامرد نبود، بود؟ این

 ینناه است که او را وادار به اپ یزدانلعنت به هر چه گذشته و  اصالً

 .کرد ییانتقام کذا

 ًمسلما

نادر بود  یشد چرا که قصد او نابود یو کوه م یستادا یاشتباهش م پای

 دوست ینه رها

 .اش داشتنی
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زمزمه  یخشدار یباران زده اش را به ماه دوخت و با صدا یها میشی

 :کرد

 کار کردم؟ یچ من

 !کنند؟ ینم یهمردها گر یدگو یم یکس چه

 یدقطرات مروا ینرفته بود؛ پس نام ا یشپ یهکه از سر شب با گر او

 یچه م یستندگونه را اگر اشک ن

 !گذاشت؟ توان

را  "یستمال مرد ن یهگر"جمله که  ینکند ا یآدم احساس م گاهی

 نامرد خلق کرده است تا مردها یک

 .از درون نابود کند را

تخت  یبر رو یشده انداخت، که با گنگ یدارتازه ب یبه رها نگاهی

 نشسته بود و اوضاع نا به سامانش

 .گذراند یاز نظر م را



 

053                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .افتاد، نفرت تمام وجودش را پر کرد یمتا چشمش به ند رها

 یمهرا ضم یاما خودش را نباخت و لبخند کج یدبرق از سرش پر ندیم

 دانست االن یرفتارش کرد. م ی

 .یستجا زدن ن یبرا یمناسب وقت

 یشبرا یهمه ناباور ینکرد؛ حجم ا یخو  یدبر خودش لرز دخترک

 ی. به سختیدرس یسخت به نظر م

 یها یشیبرخاست و درد بدنش را فاکتور گرفت و در مقابل م یشجا از

آن چه  یم. ندیدرا پوش یشاش لباس ها شدهنامرد یمند ی یرهسرد و ت

 یا یدهفا یگربود پس پنهان کردن د یدهد یدرا که نبا

 !داشت؟ نداشت،

 .رحمش یجهان ب یها یاسکدام از مق یچشد در ه یبدش جا نم حال

 یمرگ حتم یعنی ینرا در حقش تمام کرده بود و ا یپسر نامرد این

 .قلب عاشق و کوچکش
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 یدختر اصالت غرب زدگ ینها را شکسته بود؛ با آن که ا یدمرز نبا ندیم

 اما فرهاد او یدکش یم یدکرا 

 .نکرده بود یتر ترببند و با یب را

رفت  یرا که م یبغض یشکرد در گلو یبس یخت،کرد اما اشک نر بغض

 یسونام یکشود به  یلتا تبد

گاه تن به ازدواج نداد تا  یچبود که ه یفرهاد ی. او بزرگ شده عظیم

 .بتواند دردانه اش را بزرگ کند

 .ها را یبه باد داد تمام آن خوب یشها یرها با سهل انگار حال

بامداد گذشته بود، انداخت و رو به  یمبه ساعت که از سه و ن نگاهی

 . عقاب شد ویستادا یمند یرو

ها  یاسکه در تمام مق ینامرد ینبزند به ا یلیبلند کرد تا س دست

 .نداشت اما نتوانست ییجا

را مشت کرد و خواست آب دهانش را تف کند اما باز هم  دستش

 توانست چرا که ینتوانست؛ نم
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 .وابسته بود یادیمرد ز ینبه ا ادیزی

 !ها یوابستگ یناز ا امان

 ...تمام عالم و آدم ببندم یدهم دلم را بر رو یقول م"

 !"یست؟ن ینهم یوابستگ مگر

زد و  یم یشخندشد که فاتحانه به شاهکارش ن یرهخ یمیانزجار به ند با

 کرد. تمام نفرتش یرصدش م

اسارت در آتش عشق  یگرجمع کرد؛ د یشا یلهت یها یدر گو را

 !یستکاف

 !شدن نبود، بود؟ یدهکه آدم به بند کش او

 .هم نبود یقو یکرد به نبودن ها؛ او حت یتظاهر م یول بود

 !گول ظاهر سختم را نخور"

ظاهر را  ینکنم تا ا یرا سرکوب م یمتمام احساسات درون من

 !یدارم و نه احساس یبگذار مردم فکر کنند من نه دل اصالًبسازم...
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 ینکه من هستم اما رفتارم متناسب با ا یزیستمن آن چ شخصیت

 ...یهست یاست که تو چه کس

 ...وگرنه

 ...یگردخترم، درست مانند تمام دختران د یکهم  من

 ...یفهمان اندازه ظر به

 "*...همان اندازه زود رنج به

هول  یرونقفل شده اش، اصوات را به ب یدندان ها یاناز م دخترک

 :داد

 !به اصطالح مرد یرو ندار یزیچ یچه ارزش

 .یختگر ییزد و به سرعت از آن اتاق و عمارت کذا نیش

 :یمکن یکتهخودمان د یالزم باشد که هر روز برا یدشا"

 *"!الزم ًا زن یماده ا یچو ه یستالزم ًا مرد ن ینر هیچ
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 یالییتوانست فاصله گرفت از و یپدال گاز فشرد و تا م یرا بر رو پایش

 داشته و یکه هر چه آرزو

 .کرده بود یرانپرواند را و یم ینهدر س نداشته

جهانش  یتمام نشدن یتمام نامردها یبار به اندازه  ین. ایدترک بغضش

 یشاجازه داد تا اشک ها

 .نداشت یریگ یمبود و قدرت تصم یج. گبریزند

 !نزار؟ یتوضع ینرفت با ا یم کجا

 یعنی یناحساسات سرکوب شده اش و ا یشده بود برا یلعزرائ مندی

 ینکه به ا یعمق فاجعه ا

 .نداشت یها تمام سادگی

به  ید؛کش یادتوانست فر یخلوت تهران زجه زد و تا م یاتوبان ها در

 که حنجره اش به یگونه ا



 

058                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

و قطرات اشک قدرت  یدد یافتاد. چشمانش به شدت تار م سوزش

 یسرعت سرسام آور به کجا م ینا بارا کاهش داده بودند. یصشتشخ

 رفت؟

 سمت ناکجا آباد؟ به

ازشون دورم؟ چرا  یشهتو خانواده دارم؟ چرا هم یعمو من چه نقش -»

 یاز وقت یرن؟گ ینم یازم سراغ

 یکنم هفت سال گذشته اما سراغ یم یو با شما زندگ یشاومدم ک که

 دونن من یازم نگرفتن. اصالً م

 یم؟مونده من چه شکل یادشوناصالً  یامرده؟  یاام  هزند

 :لب زد یو با لودگ یدخند یبه آرام فرهاد

 .پرسه یبند سوال م یهدختر!  یربگ نفس

دلخور و ده  یبلند و بور برادر زاده  یکه با عشق موها یدر حال بعد

 زد، ادامه یساله اش را شانه م
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 :داد

دختر آبرو و احترام خانواده  یهدلم،  یزعز یخانواده ا یقلب تپنده  تو

 ..«.اشه

 :زد فریاد

اون احترام و آبرو رو نابود کردم... عمو من نابودش کردم... من و  عمو

 که یدببخش عمو... ببخش

 !یدنبودم... ببخش یخوب دختر

 یتوانست به آن پناه ببرد خانه  یکه م یوقت بامداد تنها مکان ینا در

 کهبود  یشده ا یلیدوست وک

 .داشت یشبه گردن رها یادیمدت حق ز ینا در

که با  یدوست یهانهبود و ک یکش لقب دوست یدکروزها رها  این

 شد یانتهاش مرحم م یب یصبور

 .به اصطالح دوست ینا یزخم ها برای
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 ید،کش یم یدکرا  یمعظ یزلزله  یک یراثدستان لرزانش که م با

 .زنگ واحدش را فشرد

انداخت و چشم گردو  یریتصو یفونبه آ ینگاه یبا خواب آلودگ کیهانه

 یکرد. به سرعت دکمه 

را فشرد و در مقابل درب واحد آپارتمانش به انتظار دخترک  آیفون

 . به محض آن که قامت رهایستادا

 :یدقرار گرفت، با تعجب و دلهره پرس یدشمعرض د در

 !یده؟دختر؟شده دختر؟ چرا رنگت پر چی

 ینبه وسعت صدها سال از ا ییگو یبیغر یزد؛ چه واژه  یتلخ لبخند

 !لقب فاصله گرفته بود

 :گفت یگرفته ا یصدا با

 یستم؟که ن مزاحم

 :در کنار رفت و لب زد یاز جلو یبا سردرگم دخترک
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 .یمراحم ی،بابا چه مزاحمت نه

 .مبل نشست یکترنزد یبر رو رها

 .انداخت و دلهره اش دو چندان شد یبه ساعت نگاه کیهانه

 :یدبغ کرده نشست و پرس یرها یرو به رو یددتر با

 شده؟ یچ یبگ یخوا نمی

 کرد؟ یم یفتعر باید

 ًمطمئنا

رحم هنوز  یرا بد جلوه دهد. آن پسرک ب یمشآن را نداشت که ند دل

 هم صاحب قلب

 .اش بود شکسته

 :زمزمه کرد یحال یب با

 !ی؟شه نپرس می
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الحق که دست پرورده  ید؛پسند یگفت چرا که دروغ را نم ینم دروغ

 !فرهاد بود ی

 :گفت یبه حرف آمد و با لحن مظلومانه ا دوباره

زد و دل  یموج م یشدر صدا یپناه بیجا بمونم؟ ینشه امشب و ا می

 رخ داده است چرا یدانست که اتفاق یآزرد. م یرا م یهانهک

بود؛  یدهمقتدر را مغموم ند یشههم یاندازه رها ینوقت تا به ا یچه که

 یاشتباه م یا یدد یرست مد

 !کرد؟

 !شده بود؟ یرپ رها

 ید؛نپرس یچه یگراحترام گذاشت و د یشرها یخواسته  یبرا دخترک

 :در عوض زمزمه کرد

 !خودته یباش، خونه  راحت

 یرم؟دوش بگ یهشه  یخسته ام، م -
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 .حتم ًا -

دختر در  ینا یهانه؛ک یدرک کردن ها ینبود به ا یوناز حد مد بیش

 .نظرش کم از فرشته ها نداشت

 .آب سرد را باز کرد دوش

که به  ییوقت نداشت. تا جا یچدوش گرفتن با آب سرد را ه ی تجربه

 از آب سرد یشهداشت هم یاد

شده اش را به  یفکرد اما حاال به سرش زده بود که تن ضع یم فرار

 .دست آب سرد بسپارد

اما با  یدلرز یبه شدت افتاده بود و از زور ضعف به خود م فشارش

 خواست تا آب سرد را یسماجت م

 .تنش دعوت کند یهمانیم به

آب فرو برد. نفسش به  یررا به ز یکرشپ یفباره تمام حجم ظر یک به

 حبس شد اما ینهشدت در س
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 ها مهم بود؟ ینا مگر

ش را به رخش ا یشد و بدبخت یرسراز یپناه یاز سر ب یشها اشک

 . خودش را در آغوش گرفتیدکش

 یحمام جا خوش کرد. امشب حت یکیسرام ینزم یهمان جا بر رو و

 ینم یاریهم او را  یشپاها

تمام عالم و آدم دست به دست هم داده بودند تا عمق  یی. گوکردند

 فاجعه را نشانش بدهند. هضم

آن  یمدانست ند یبود چرا که م ینسنگ یادیز یشامشب برا حوادث

 وقت یچقدر محتاط است که ه

حرکتش تمام معادالت رها را  ینزند اما ا ینم یعقالن یربه کار غ دست

دخترک را به  یسرد آب سخاوتمندانه اشک ها قطراتخراب کرده بود.

 آن ها هم دلشان به ییگو یدند،کش یآغوش م

 .سوخت یدخترک م ینا حال
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 یرا در حال یمم بغض زخم هاکن یدوش آب سرد رها م یرشب ها ز"

 : خوش بهیندگو یکه همه م

 "*!چه زود فراموش کرد حالش

. یدبدنش کش یرا برداشت و محکم بر رو یفچنگ زد و ل یضغ با

 کرد. آن قدر یم یفیاحساس کث

را قرمز کرد. دستانش آن اندک  یکه آن پوست گندم یدرا ساب پوستش

 را هم که داشتند، از یرمق

دل عزادار  یسوخت اما نه به اندازه  یدادند؛ پوستش به شدت م دست

 !شده اش

 گشت؟ یبه خانه بازم ییچه رو با

 به او هشدار داده بود، نداده بود؟ سینا

 .حوله لباس گذاشته بود یشبرا یهانهرفت. ک یرونآب را بست و ب شیر

 .یدو لباس ها را پوش یدکش یقیعم آه
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 .جهان یاه یپر بود از تمام خال مغزش

 یمبل یکه بر رو یدخواب شده را د یب ی یهانهسالن بازگشت و ک به

 دانست ذهنش ینشست بود؛ م

 یحرف ییشب کذا ینتوانست لب باز کند و از ا یاوست اما نم درگیر

 جا خوش کرد و یهانهبزند. کنار ک

 .او نهاد یفظر یشانه  یبهانه سرش را بر رو با

 یشغم زده دستش را پ یرها یدنبا د یخورد ول یفیتکان خف دخترک

 .یدبرد و او را در آغوش کش

 یخودش نعمت یبرا یبحران یبعج یطشرا ینآن هم در ا یهانهک داشتن

 یعنیبود. فرشته بودن 

بعد  یدخترک فلک زده بود، حت ینخدا هنوز هم حواسش به ا همین؛

 که پشت کرد یاز مرگ فرهاد

 .یشمهربان عمو یخدا به
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طرفا؟  ینچه خبر؟ از ا -**************************

 بهرام چه طوره؟ یجان! راست یمند یاز ما کرد یادی

 یشهما که هم یهچه حرف ینبابا هم خوبه سالم داره خدمتتون؛ نه بابا ا -

 .ییمشما ی یهسا یرز

 .بهتون بزنم یسر یهدلم تنگ شده بود براتون گفتم  حقیقتش

 .پسرم یخوب کرد -

 :و لب زد یدرا نوش یشاز چا یآرامش جرعه ا در

 کجان عمو؟ یاسو ال رها

 یکار غرق کرده جور یکه ستاده، بچه م بدجور خودش و تو یاسال -

 یمکن یکه خودمونم کم وقت م

 یهانهک یرفته خونه  یتبعد از مهمون یشبرها هم که د ببینیمش؛

 شرکتش باشه یددوستش، االنم با

 .یاداحتمال ز به
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باال انداخت. از تمام  یاش انداخت؛ با تعجب ابرو یبه ساعت مچ نگاهی

 یساعت یشدن وقت ادار

 .کرد که دخترش شرکت است یگذشت اما نادر تظاهر م می

را  ینآبرو کند. دل ا یرا ب یشآمد رها یقدر کالفه بود که دلش نم آن

 حماقت ینداشت که عکس ها

سرهنگ  یرمردپ یناز ارا نشان نادر دهد. با آن که هنوز هم  دیشبش

 توانست یشده نفرت داشت، نم

 .یردبگ یدهقلبش را ناد ی خواسته

 یبر رو یدکش یدفعه بر خودش لعنت فرستاد و دست ینهزارم برای

 یبکه درون ج ییپاکت عکس ها

 :کرد و گفت یم ییخودنما کتش

هم به  یسر یهجا اومدم  ینگفتم تا ا یل؛سه یهم شده ستاره  الیاس

 معرفتم بزنم اما انگار یب یقرف
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 .یستن قسمت

 :و لب زد یدخند یبه آرام نادر

 یگم که برا یبرگرده حتم ًا م یوقت یست؛معرفت ن یاونقدرهام ب الیاس

 .یاومد یدنشد

بود که با او وقت بگذراند و  یاسینه ال ید؛د یماندن نم یبرا یلیدل دیگر

 که از احوالش خبر یینه رها

 یگرفته بود. پس سر یدهرا هم ناد یلشدل ینمهم تر یشود. حت دار

 .مزاحم نباشم یگهپس من د -برخاست. یشتکان داد و از جا

 :گفت ییو با خوش رو یستادپسرک انتقامجو ا ینهم به احترام ا نادر

 .پسرم مراحمی

 !که منتظرشم یداومد بگ یاسبه بنده؛ اگه ال یدشما لطف دار -

 .حتم ًا -
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بدرقه اش  یکه برا یساختمان رفت و نادر یسمت درب خروج به

 :شده بود را مخاطب قرار داد یراه

 .رم؛ خداحافظ ینادر زحمت نکش خودم م عمو

استقبال  یمند یاز خواسته  یلو با کمال م یستادراه ا ی یانهدر م نادر

 .کرد

 .خداحافظ پسر جون -

به  یکرد و با کالفگ یمتنظ یالو ینگرا به سمت پارک یشقدم ها پسرک

 ینشد. ا یرهخ یشپا یجلو

توانست درک کند. واهمه داشت از عکس  یحال خودش را هم نم روزها

 که کم زخم ییعمل رها

 یطعنه  یحواس یو با ب یدکش یقی. آه عمیشها یبود از نامرد نخورده

 یدلبر یفنثار تن ظر یمحکم

 یبازو یربود. به سرعت دستش را به ز یدهکه تازه از گرد راه رس کرد

 دخترک انداخت و مانع از سقوط
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 .اش شد ناگهانی

شکسته خورده  یمند یمردانه  یرا از پنجه  یشبازو یضبا غ دخترک

 و کنارش زد تا فرار یدکش یرونب

رحمش دور  یرا از مرد ب یاحساس خودش. قدم یاز حماقت ها کند

 شد اما لحظه مکث کرد و دوباره

 یاید،به خودش ب یمکه ندقدم را به عقب بازگشت و قبل از آن  همان

 گونه یرا حواله  یمحکم یلیس

 .کرد اش

 یشدوخت که برا ییرها یرا به انگشت اشاره  ینشخشمگ یها میشی

 و به یدکش یخط و نشان م

 :دورگه شده اش گوش سپرد صدای

و نابود  یتنابود شدم زندگ یخان! به تقاص زندگ یمتازه اولش ند این

 و تماشا ینکنم؛ حاال بش یم
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 یموج شرارت را انعکاس م یبکه عج ییها یشیمات شد در م رها!کن

 .کردند

 :زد و زمزمه کرد یمرموز یشخندن ندیم

از دستت  یکار یچتو گوش هات رو باز کن خانوم کوچولو! ه حاال

 .یکار یچآد، ه یبرنم

 !بود یزارداد ب یبه او م یمکه ند یقدر از لقب چه

 .داشت یبیشد، نفرت عج یمرد و هر چه که به او مربوط م یناز ا اصالً

 یب یشچاره خم شد و با گفته ها یدر صورت دخترک ب یکم پسرک

 :را در حقش تمام کرد یرحم

 ییجا یشبتد یعکس ها یاگه آبروت برات مهمه و دوست ندار البته

 .درز کنه

 !گفت؟ یمرد از چه م ینا ید؛برق از سرش پر دخترک

 :یدو غر یدکرد و خودش را عقب کش یدیاخم شد ندیم



 

073                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 !زود بزن به چاک حاالم

 یمند یپر ادعا یها یشیبست؛ با انزجار به م یخهاش  یلهباره ت یک به

 یانشد و کلمات را از م یرهخ

 :هول داد یرونرنگش به ب یدو سف یفرد یها دندان

 !متنفرم ازت

پسر آورد پا تند کرد و از کنارش  ینآن که بداند چه بر سر ا بی

 یو نه آه یختر ی. نه اشکیختگر

قلب عاشقش را با سنگ کوهستان غم معاوضه کرده بود.  ییگو کشید؛

 و یداش کش یشانیبه پ یدست

 :لب زمزمه کرد زیر

 .یمانیسل یمجناب ند یرمگ یاون عکس ها رو ازت پس م یمتیهر ق به

 یکس به اندازه  یچه یدلت برا رسد که یم ینه، روز یاباورت بشود "

 !شود یمن تنگ نم
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 ...نگاه کردنم برای

 ...کردنم صدا...خندیدنم

 ...یکه کنارم باش ییلحظه ا برای

 یدانم روز یشود؛ م یمن م یرسد که حسرتت تکرار دوباره  یم روزی

 کس تکرار یچکه نباشم ه

 "...شود یمن نم ی دوباره

چشم  یشپا یرز ینسرد به زم یها یلههنوز هم در شوک آن ت ندیم

 دوخته بود؛ انگار که رمقم حرکت

آن که بداند خوب بلد بود چگونه شاه  یرا نداشت. رها ب یشپاها دادن

 .شطرنجش را مات کند یاهس

 .یبر یکه بخوا ینقبل از ا یبهم بدهکار یحتوض یه -

بازخواست،  یدوخت که برا ییغم زده اش را به قامت رها چشمان

 قدرت آن را در یگربازگشته بود. د
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خاطر بر  ینبه هم یستد،با یشپاها یکه بتواند بر رو یدد ینم خودش

 اش یهنشست و تک ینزم یرو

 یم یوارگاه نداشت، پشت را به د یهچون تک یدداد. شا ینگپارک یوارد را

 .چسباند تا دل خوش کند

گرفت  یقیاحساساتش؛ دم عم یروزها رها حکم جالد را داشت برا این

 :و لب باز کرد

بود که از بابات  ینکارها به خاطره ا ینا ینقشه بود؛ همه  یهاش  همه

 .یرمانتقام بگ

 ینداشت اما هنوز هم دل م یفیحال خودش چندان تعر دخترک

 که فقط نام ینامرد ینا یسوزاند برا

در کنار  یادینسبت ًا ز ی. زانو زد و با فاصله یدکش یم یدکرا  مرد

 .نشست یمند

خسته  یادیشود ز یمسخره ات که دائم ًا باعث آزارم م یاز بودن ها"

 یخستگ یانام اما هنوز هم در م
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 "*.دهم یدوست داشتنت را م یبو هایم

زد؛ خوب  یانداخت و لبخند تلخ یشها یگر یبه ناش ینگاه نافذ ندیم

 دلبر یندانست که چشم ا یم

 .است یدهاو ترس از

 :یدپرس یدلبش را با زبان تر کرد و پر از ترد رها

 ی؟چ یبرا انتقام

 !یامن ب بابرخاست و گفت: یشاز جا یآن یمتصم یکبا  پسرک

 یباق یشبرا یاعتماد یچه یگرنخورد؛ حق هم داشت. د یتکان رها

 مرد ینا یشکشنمانده بود که پ

 .کند

 :لب زد یو با کالفگ یدکش یقیآه عم ندیم

 !یاباهام ب یهموضوع، چ یبدون یخوا یم اگه

 !جا بگو ینهم -
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 !باهات ندارم ینترس کار -

جا  ینهم یبگ یزیداشته باش! اگه قراره چ یمو تعارف نکن کار یانه ب -

 !شنوم یبگو منم م

 !به تو جواب پس بدم؟ یداصالً چرا با -

حال و  ینحقمه که بدونم به کدوم گناه کرده و نکرده به ا ینچون ا -

 .روز افتادم

 .یبابات کرده تو فقط چوبش و خورد ی،گناه و تو نکرد -

 .شد مات

 !گفت؟ یاز کدام گناه نادر اسطوره شده اش م ندیم

 !کنند؟ یمگر اسطوره ها هم خطا م اصالً

 :زد و گفت یقیعم یشخندن ندیم

 !هات و ندارم یشل باز ینچرا خشکت زده؟ زود باش من وقت ا چیه؟
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 یخطاکار شده بود که طعنه  یآن اسطوره  یرهنش در گقدر ذ آن

 یگرفت و ب یدهرا ناد یمکالم ند

 .شد یدهبه دنبالش کش اراده

 «پنجم فصل»****************************

دست سازش را در دستش چرخاند و با لبخند از  ینیو تزئ یچوب کشتی

 یزد؛ دلش م یروناتاقش ب

 یشنادر برا ینتا شاهکارش را به استادش نشان دهد. الحق که ا خواست

 .پدر بود یادیز

 .کوچولوته یرو؟ اون آبج ینا ینیب یم -»

انداخت و  یبه عکس سونوگراف یاش نگاه نامفهوم یتمام هشت سالگ با

 با ذوق مادرش را مخاطب

 :داد قرار

 !سنا؟ یماسمش و بذار مامان
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 :و گفت یدبه سر تک پسرش کش یزد و دست یتک خنده ا حسن

 ی! شازده زود تر از ما رو اسم نیربگ یلخانوم پسرت و تحو یدهحم بفرما

 .کوچولوت فکر کرده ین

 :به مردش رفت و لب زد یچشم غره ا حمیده

 نگر داشته باشه؟ یندهپسر آ یهمگه بده آدم  چیه؟

 .بر منکرش لعنت -

 .ب کردرا جل یشانشکستن در توجه جمع سه نفره  صدای

 :یدقلبش گذاشت و پرس یبا ترس دستش را بر رو حمیده

 خبر شده؟ چه

 حتمالب زد: یدیبه زن و بچه اش انداخت و با ناام ینگاه نگران حسن

 یرو بردار رو برو طبقه  یناس یده،کردن؛ حم یداها جامون و پ پلیس

 !باال
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وحشت زده  ینایبا ترس بزاق دهانش را فرو فرستاد و دست س حمیده

 و به پلکان رساند؛ یدرا کش

جماعت مامورها تنها  یاناش را در م یرفت که مرد زندگ ینم دلش

 یبگذارد. حسن هر چه که بود برا

توانست آن مرد  یگذاشت. حاال نم یکم نم یلحاظ یچهمسرش از ه او

 .را به حال خودش رها کند

 :و گفت یداش را بوس یشانیزانو زد و پ یناس یمقابل پاها در

 ی؟کن یخوام باهام باز می

 :یدپرس یهبا گر سینا

 ی؟باز چی

تک پسرش پاک کرد و  یگونه ها یاشک را از رو یبرد و دانه ها دست

 :لب زد

 ی؟باشک، حاضر قایم
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 .سر تکان داد یشتمام بچگانه ها با

 :زد و با بغض گفت یقیلبخند عم زن

 .بشم یمبشمر تا من قا یصدتا س یکخب، برو تو اتاقت و از  خیله

 :و غر زد یدلب برچ سینا

 !یلیهخ یصدتا س یک اما

 :گفت ینیکرد با لبخند غمگ یتشبه وضع یاشاره ا حمیده

 .کم سختمه یهشکم  ینمن با ا خب،

 یمادرش عمل کند؛ ب یبا عجله از پلکان باال رفت تا به گفته ها پسرک

 او را یآن که بفهمد مادرش ک

 یصدا باه حسن را نشان گرفته.شده است ک یکرده و سپر گلوله ا ترک

فشرد و از  یشگوش ها یرا محکم بر رو یشدست ها یکشل یناول

 .یدکش یغترس ج
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نتوانست تحمل کند و بر  یگربود که د یبآن قدر مه یبعد یرت صدای

 .پله نشست یرو

پوش و  یاهس یمرد ید؛شن یاش تار شده بود اما هنوز صداها را م دیده

 نقابدار به سراغش آمد و

 :گفت

 .«جاست ینبچه ا یهجا!  ینا یاب پرهام

 یرشد. آن قدر در گذشته ها س یرهو به در اتاق نادر خ یدکش یقیعم آه

 یدهکرد که خودش هم نفهم یم

از  یسر یشها یاست. بابته تمام حواس پرت یدهبه مقصد رس یک بود

 تاسف تکان داد و دست یرو

دست دست  یعث شد تا کمپرهام با یبه در بزند اما صدا یتا تقه ا برد

 .کند

 ی؟عذاب وجدان نگه اش داشت یاز رو -
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نادر  یآشنا یآورد و صدا یینکنجکاوانه دستش را پا ید؛در هم کش اخم

 .را در سرش مرور کرد

 .خانواده یناز ا ینه اون پسرمه و جزئ -

دوست  یادیمرد ز ینانداخت. ا یهچهره اش سا یبر رو یقیعم لبخند

 .یشبود برا یداشتن

را داشته  یکس یتها یتمام گرفتار یانچه قدر خوب است که در م"

 "*!ًا تو را بفهمد یقکه عم یباش

 یرتو فقط حکم ت یتنادر؟ تو اون مامور یزن یگول م یو دار یک -

 اما زن باردارشم یحسن و داشت

 .یًا کشت سهو

خوش رنگش رنگ باختند. پرهام از  یها یو طوس یدسوت کش مغزش

 گفت؟ یچه م

 !اندازه نامروت باشد؟ ینشد نادر تا به ا یم مگر
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 .یختندباره فرو ر یکبه  باورهایش

که خبر  یدانه اشک ینرا که عقب گرد کرد هم زمان شد با اول یاول قدم

 .داد یم یمعظ یلیاز س

 ینا ازتخت نشست. یسر و صدا خودش را به اتاقش رساند و بر رو بی

آمد؛ نادر آن قدرها هم که  یش ممرد شده بود، بد ینکه عاشق دختر ا

 داد، فرشته ینشان م

 .نبود

آن که  ی. بیمشو ینفر م یک یها یخوب یرما آدم ها به اشتباه اس گاهی

 گاه یچه یزادآدم یمبدان

در وجودشان دارند،  یناخالص یاشخاص کم یشود. همه  ینم فرشته

 خوب یگول آدم ها یدپس نبا

 !ینرا پنهان کنند، هم یشانها یخورد. آن ها فقط خوب بلدند بد را

 یبود که خوب استتار کردن را م ییاز همان دسته آدم ها یکیهم  نادر

 .یدفهم
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 .زد یدرون دستش انداخت و لبخند تلخ یبه کشت نگاهی

 "*...یدآ یاز دست احساسات برنم یکار یگرباورها که رنگ ببازد، د"

 :یدعربده کشدراور پرتاب کرد و  ی ینهرا به سمت آ یکشت یضغ با

 !نه

 .را پر کرد یالتمام و یششکست و صدا یبیمه یبا صدا آینه

 .عمق فاجعه یعنی ینبود و ا یدهجنون رس به

توانست آن  یکرد و تا م یاتاق خال یلرا بر سر تک به تک وسا حرصش

 قصد ییگو یخت؛ها را بهم ر

جان  یب یاءاش یندر هم شکسته شده اش را از ا یانتقام باورها داشت

 .بستاند

به درون آن پا  یشاتاقش با شتاب باز شد و نادر و پرهام پر از تشو در

 .گذاشتند

 :یدپرس ینا به سامان اتاق انداخت و با نگران یتبه وضع ینگاه نادر
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 جا چه خبره؟ ینا ینا؟شده س چی

 شده؟ یممرد ق ینا یها یگفت از نامرد یم باید

 :و لب زد یدخند عصبی

 یک نادرنابودم کرد. یبد جور یقتحق یه یدنفقط شن یست،ن خبری

 :زمزمه کرد یدرا باال انداخت و با ترد یشابرو یتا

 یقتی؟حق چه

 یه یست،ن یخاص یزکه شاخ و دم نداره. چ یقت! حقیگهد یقتحق یه -

 .یختبهمم ر یتماس تلفن

که ساخت را باور کند چه برسد  یتوانست دروغ یخودش هم نم حتی

 از ترس برمال شدن که یبه نادر

 .کرده بود یخود قالب ته حقیقت

 :اش را دور تا دور اتاق گرداند و با شک لب زد ینگاه اجمال پرهام

 تماس؟ یه
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 :زخم خورده اش را به نادر نگران دوخت و زمزمه کرد یها طوسی

 .بود یتماس کار یه آره

 یزم یو بر رو یدکش یرونخورد شده ب یلوسا یانرا از م یگلدان نادر

 :دراور گذاشت و لب از لب باز کرد

 ...آخه

چشمانش رژه برود و او  یتحمل آن را نداشت که نادر در جلو پسرک

 ینکند؛ به هم یظاهر ساز

 :و گفت یدحرف نادر را بر یضبا غ خاطره

 یدکه اومد یشدم االن بهترم. مرس یکم عصب یهنداره بابا جون!  آخه

 !ید؟شه تنهام بذار یم

 یادیآرام و خندان ز یشههم ینایس یبرا یکم یتحجم از عصبان این

 را هر دو مرد نگران به ینبود. ا
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نادر انداخت و او را  یدانست. با آن حال پرهام دست در بازو یم خوبی

 از اتاق خارج کرد. در آن

 .تر بود یعقالن یشانهمه  یماند برا یتنها م ینااگر س لحظه

را  یشاناز گفته ها یزیچ ینازد که س یم یبدائم ًا به خود نه نادر

 خودش یدام یناست و با ا یدهنشن

 .کرد یقانع م را

زد  یچنگ ینااز رفتن آن دو مرد س بعدنبود؟ یالخوش خ یادیز او

 دور باشد یرفت تا کم یم یدتخت برداشت. با یکتش را از رو

در  ینا یدبودند. شا یدهباره او را به جنون کش یکمغزش که  یاهویه از

 یراه برا ینحال حاضر بهتر

خنجرش تن  یبود که ناجوانمردانه ضربه  یقتیاز شر حق خالصی

 .کرد یم یرا زخم یشرنجور باورها

**************************** 
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 یدکه سنگ مزار سف یمیرا روشن کرد و در کنار دسته گل مر فانوس

 کرده ینرنگ محبوبش را با آن مز

سنگ سرد و گالب  یو دستش را بر رو یدکش یقیگذاشت. آه عم بود،

 شده به حرکت در آورد و یپاش

 :کرد زمزمه

 یشو هشت سال پ یستزنه اما من ب یهر پنج شنبه به قبرش سر م بابا

 انتقام یقسم خوردم تا وقت

 .یامسراغش ن نگرفتم

 :زد یشن دخترک

 ی؟آروم گرفت حاال

 :دوخت و لب زد یشلغزان رها یها یلهغم زده اش را در ت نگاه

 !خانوم کوچولو یشد تلخ

 .نبودم یجور ینمن که ا ی؛تلخم کرد -
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 یچه قدر ب ید؛زده اش را در آغوش کش یخسرد مهر ماه تن  هوای

 !پسرک تنها ینپشت بود ا

 :و گفت یدکش یشبه بازوها دستی

 .شه یداره کم کم سرد م هوا

 :چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت یحوصلگ یبا ب رها

 یم یتنها باشن ساکت و منزو یآدم ها وقت -.یکم حرف تر بود قبالً

 خطرناک یادیاز سرت بگذرن ز یوقت ییشن؛ دلتنگ ها

 یبینگفته اش به مه یشن. اون قدر خطرناک که انفجار حرف ها می

 .یروشیماستبمب ه

 ی،خزعبالت به خوردم بد یسر یهجا که  ینا یدیمن و شبونه نکش -

 !هوم؟

شد  یباعث م ینبا دل رنجور و دلتنگش ناسازگار بود و هم یادیز رها

 در قلبش یشترب ییزپا یتا سرما
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 :به اطراف انداخت و زمزمه کرد یکند. نگاه رسوخ

 بزدله نه؟ یلیخ پاییز

 چه طور؟ -

نه شهامت بهار و زمستون رو داره و نه دل گرم تابستون رو، با خباثت  -

 خاص خودش کم کم جونه

 .مکه یرو م احساست

 .حربه اشه ینا یدشا -

 :شد و لب زد یرهچشمان دلبرکش خ در

کم ضربه نخورده حاال هم اون قدر  یزن بوده که از عاشق یه ییزپا شاید

 داره که به انتظار نشسته ینهک

 .یشهعاشقه رو بکنه تو ش یخون هر چ تا

 ییزپا ینهم یاو هم به اندازه  ییز؛با پا یشرها یباز شباهت عج نگفت

 رحم بود، نبود؟ یب
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 :یدگرفت و پرس یمپر حرف ند یها یشینگاه از م دخترک

 یه؟ک یباقر شمیم

 .مادرم -

 .شد یرهخ یمبه سنگ مزار شم یچشم گردو کرد و با ناباور رها

گورستان را  یکتار یمهفضا سوت و کور و ن یمصدا دار ند نیشخند

 .لرزاند

 -.یستوقت با ما ن یچچرا مادرم ه یبود یدهتا حاال از خودت نپرس -

 یدونستم. االنم سر در نم یدونستم مادرت مرده اما اسمش و نم یم

 .جا ینا یآرم چرا من و آورد

 :داد و لب زد یهخوش رنگش را به سنگ قبر هد یها میشی

 .یهاش طوالن غصه

 .جام تا بشنوم ینا -

 !درسته؟ یدی،از سه تفنگدار شن یزیحتم ًا چ -
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 .بهم گفته یزهاییچ یهآره، بابا  -

 یدوره هم یهعادت داشتن تا هر آخر هفته  یشهسه تا دوست هم ینا -

 یاون شب دوره هم یرن؛بگ

بابا و مامان من. اون هفته مادر زن پرهام خان  یبود خونه  افتاده

 یاد،شده بود و نتونست ب یضمر

 ...یشتوام انگار رفته بود ک مامان

 :لب زمزمه کرد یرز یضبا غ دخترک

 .بوده یبه فکر خوش گذرون یشهمن که هم مامان

رها را فاکتور  یآن قدر در گذشته ها غرق بود که غر زدن ها ندیم

 :گرفت و ادامه داد

و نوششون به راه  یششن و بساط ع یما جمع م یتا مرد خونه  سه

 یادهشه. اون شب بابام ز یم
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تازه عروسش  یغج یآد که صدا یبه خودش م یکرده بوده و وقت روی

 یشنوه. اون موقعه م یرو م

ره  ینشسته و نه پرهام. نادر گفته بوده که م یششنه نادر پ بینه

 زده یبشاما پرهامم غ ییدستشو

بوده، اون  یمامانم چ یغج یلدل ینهاتاقشون تا بب یره تو ی. مبوده

 پرهام تو چهار ینهب یجاست که م

 یطسر مامانم؛ مامانمم اصالً تو شرا یو نادر باال یستاددر وا چوب

 ...نبوده یمناسب

شد که  یرهخ ییًا به چشمان رها یمبار مستق ینو ا یدحرفش را بر ندیم

 گوش یشبا دقت به گفته ها

 :بود و با نفرت کلمات را ادا کرد سپرده

اون شب به مامان من تجاوز کرده بودش؛ بعد از اون ماجرا بابام با  بابات

 م قطع رابطه کردنادر و پرها
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زد اما هر  یهم دست به خودکش یچند بار یمامانمم افسرده شد. حت و

 .دفعه بابا جلوش رو گرفت

 ینو بکن من تو ا حسابشکرد و لب زد: یباران زده زهر خند پسرک

 .اومدم یابه دن یتوضع

تر کرد؛ رها  یاشک از سر ناباور یچشمش را قطره ا ی گوشه

 کردن یهگرشکسته بود، پس  یشباورها

 !نداشت، داشت؟ یرادیا یگرمرد ظالم که د ینمقابل ا در

 :یدنوا سرش را به شدت تکان داد و نال یب دخترک

 .کرده باشه یکار ینتونه همچ یمن نم یبابا دروغه،

 ینبوده است و ا یبت سنگ یکخواست باور کند که اسطوره اش  نمی

 .عمق فاجعه یعنی

 :یدبر سرش عربده کش یتبا عصبان پسرک

 ...کرده ولی
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را باال برد تا از اسطوره اش  یشهم طاقتش طاق شد و متقابالً صدا رها

 دفاع کند. آخر اسطوره ها که

 شوند؟ یشوند، م ینم گناهکار

حرفه  یداصالً چرا با ییدروغگو یهتو  یستن؛نکرده! همه که مثله تو ن -

 ...حقه باز یه

با پشت دستش  یمبخشد، ند یانرا پا یشاز آن که بتواند گفته ها قبل

 به دهان یمحکم یضربه 

بر  یکنترل یچرا در حقش تمام کرد. پسرک ه یزد و نامرد دخترک

 یتاعصابش نداشت؛ با عصبان یرو

 :غرید

 !شو رها، فقط ساکت شو ساکت

لرزاند.  یرحمش را کم یدخترک پر از خون شده بود و دل ب دهان

 را داشت یلب آغوش ممنوعه اط
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و  یدکش یقیکند. آه عم یباز نم یشگاه بر رو یچدانست رها ه یم که

 را درون یدهانگشتان کش

 ینقصد داشت تقاص ا ییپر پشت و حالت دارش فرو برد؛ گو موهای

 ها را از تار تار ینامرد

 :یدخش دار و خسته اش نال ی. با صدایردبگ موهایش

قضاوتم نکن! فقط بذار تا ته  ینگو! حت یچبودم! ه یکم عصب یه ببخشید

 کم یهاش ادامه بدم بلکه 

که دارم برات از گذشتم  یهست یکس ینو آخر ینشم. رها تو اول آروم

 !گم یم

آن قدر دلشکسته  رهاارزش داشت، نداشت؟! یشبرا یادیدختر ز این

 یب یخستگ یقلب لجبازش، چشم بر رو یبود که با تمام خواستن ها

 ینتهاا

 :مردش بست و به جانش غر زد صدای

 ی؟بخشش هم گذاشت یبرا ییرو ببخشم؟ مگه جا چی
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 یبهکه از امروز غر ییرها یکرد، درست به تلخ یتلخ یخنده  ندیم

 دل افسرده و یشده بود برا

 .عاشقش

 نه؟ یا ید یاشم گوش م یهدونم. حاال بق یدونم، م یم -

 !دارم؟ ینجز ا یمگه چاره ا -

 یاز دست دادم. م یشههم یبود که مامان و برا یمتولد شش سالگروز  -

 یه؟چ یدون

 یه؟چ -

که مامان و  ییجشن تولد نداشتم! چه اون سال ها یسال یچمن ه -

 .بعدش یداشتم چه سال ها

که شب قبلش بابا  یی! اون روز تو اتاقم نشسته بودم و با کادوبگذریم

 ...کردم یم یبهم داده بود، باز
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گرفته بود را  یکه باز هم گونه اش را به باز یدانه اشک لجباز یضغ با

 یداش را باال کش ینیپس زد و ب

 :ادامه داد و

دوسش داشتم. تو  یلیکرد؛ خ یکار م یقطار بود که با باطر یه کادوش

 بودم که یاتاقم مشغول باز

از آشپزخونه بلند شد. با هراس خودم و به آشپزخونه  یبیمه صدای

 ...رسوندم

 .را نداشت یدنطاقت شن یگرگفت که دلبرکش د یقدر معصومانه م آن

تا او را  یدرا کش یمشند یپالتو یدست برد و گوشه  یبه آرام رها

 :خودش بکند و لب زد یمتوجه 

 .اشو حدس زدم یهخودم بق ی،خواد خودت و عذاب بد ینم دیگه

تا شد. انگار قصد داشت  یشکست و نه جمع م یکه نم یاز بغض امان

 را به رخش یمند یمحال وخ



 

211                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .بکشد

توجه به دلبرک نگرانش ادامه  یو ب یدکش یبند یمنفس ن پسرک

کادر  یهکف آشپزخونه افتاده بود و دورش پر از خون بود،  مامانداد:

 آشپزخونه هم تو دستش. مامانم

از خونه  یدونه که با چه حال و روز یرگش و زده بود؛ فقط خدا م شاه

 و در تک به تک یرونب یدمپر

کمکم. اون روز بد جور کمرم شکست رها!  یادب یکیها رو زدم تا  خونه

 که یاما قسم خوردم تا وقت

وقت طعم داشتن  یچ. بابات باعث شد تا من هیرمنگرفتم آروم نگ انتقام

 ...مادر رو نچشم

 یزوهم برانگ یپسرک کرد، در فضا یکه رها نثار گونه  یمحکم سیلی

 .انداز شد ینگورستان طن

 یاستهمه آدم تو دن ینا ی؟! مگه تو فقط مامان نداشتیمساکت شو ند -

 یکیشکه مامان ندارن، 
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من. من فقط چهار سال داشتم که مامانم از بابا جدا شد. منم مثله  خود

 باهات یتو بودم آخه چه فرق

مامانت زنده اس و  یچه قدر درد داره که وقت یدون ینامرد؟! م داشتم

 شهر باهات نفس یهسقف  یرز

نداشته!  یهان؟ انگا که اصالً از اول بچه ا یره؟نگ یکشه، ازت سراغ می

 مامانت یدون یحداقل تو م

اما من  یاریدلت گرفت بهش پناه ب یهست که وقت یقبر یهو  مرده

 دونم مامانم ینم یمن حت ی؟چ

. یفهم یو م ینا یروز یهنکرده  یاشتباه یچمن ه یبابا یه؛چه حال تو

 ییمطمئن باش اون روز بال

 !یکن یادآرم که َرب و ُربت رو با هم  یم سرت

مرد خود خواهش را نظاره  یمانیتا پش یستادکه تمام شد نا حرفش

 کند؛ به سرعت پا تند کرد و از آن
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پر مدعا او  یمنداشت چرا که ند یستادنا یبرا یلیدل یگردور شد. د جا

 .یدفهم یرا نم

 :به سنگ مزار انداخت و زمزمه کرد یبار نگاه ینآخر یبرا ندیم

همه سال باهات خلوت کنم اما انگار  ینداشتم بعد از گذشت ا دوست

 یرمق یچات ه یندهعروس آ

 !گالبتون یسنذاشته گ برام

 :برخاست و گفت یشجا از

انتخاب نکردم،  یدنتد یرو برا یزمان خوب یدگردم. شا یبرم بازم

 .شرمنده

 یشلوارش فرو برد و به آرام یها یبش را درون جزده ا یخ یها دست

 را سمت یشقدم ها

کرد. از دور قامت تخس دلبرکش را شناخت که به  یمتنظ اتومبیلش

 زده بود یهتک یلبدنه اتومب
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 .یدکش یرا م انتظارش

 خانوم کوچولو؟ یچرا نرفت پسزد و طعنه انداخت: یکم رنگ نیشخند

دختر و شبونه تو بهشت زهرا ول  یهشه  یم یوجدانت چه طور راض -

 ی؟و بر یکن

 :ادامه داد یشلب به غر زدن ها یرز دخترک

 !یباش یاگه وجدان هم داشت البته

 یتخس شده را نداشت. ب یبحث با رها یآن قدر خسته بود که نا ندیم

 یآن که حرف بزند در ها

 .را باز کرد و سوار شد خودرو

 یناز مرد خود خواه ا یدکه نبا نگرفته بود یاددختر  ینهنوز ا انگار

 یقیتوقع کند. آه عم یشروزها

جا خوش کرد. به حتم اگر مجبور  یمدر کنار ند یو با سر خوردگ کشید

 مرد را ینگاه منت ا یچنبود ه
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 .یدکش نمی

 یآرزد؛ مرد جوان با کالفگ یرا م یمند یباتاقک خودرو عج سکوت

 :یدزد و پرس یشبه موها یچنگ

 ی؟حال یانقدر ب چرا

دوخت و بر قلب باران زده  یرونبه ب یلاتومب ینگاهش را از پنجره  رها

 :زد یشن یمشند ی

برقصم؟! تو  یاوضاع قمر در عقرب برات بندر ینکه تو ا یندار توقع

 که برام یگذاشت یممگه حال

 !بمونه؟

مرد  ینگذاشت و اصالً حواسش نبود که چه به حال و روز ا یم منت

 .آورد یخود خواه م

 :و تشر زد یدترمز کوب یرا بر رو یشپا یضبا غ ندیم

 !شو پیاده
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در را دستش  ی یرهآن که مکث بکند دست برد و دستگ یب دخترک

 و یلاتومب ینفشرد تا از ا

نکرده  یکم در حقش بد یم. ندیزدتواند بگر یکه م ییتا جا صاحبش

 ها دل زود رنجش ینبود و هم

مبهوتش را از دلبر تخسش  یها یشیم ندیمداد. یسخت آزار م را

 گرفت و خودرو را باز به حرکت درآورد. رسم دل پر

 .نبود یرتیغ یمسلم ًا ب ادعایش

 :لب با خودش زمزمه کرد یرزد و ز یتلخ نیشخند

 !قدر سخته تحمل من برات خانوم کوچولو چه

 :انداخت و غر زد یشوفا یرخ مغموم مرد ب یمبه ن یبا نفرت نگاه رها

از  یچ یگهدست از سرم بردار د ی؟پاره کرد یرمگه زنج یوونهد هی

 توم یچ یگهد ی؟خوا یجونم م
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 یتوسط زندگ یادب یکیکه  یستکم ن ی؟که هنوز نابودش نکرد مونده

 ات و بگه یندهو گند بزنه به آ

من  یبابا یم،بال رو سر مامان من آورد. ند ینبه اون در که بابات هم این

 ه امه،اسطور یامه،دن یهمه 

 یو برام خراب نکن بذار اسطوره بمونه! تو که انتقامت و گرفت تصویرش

 چرا ی؟گرد یم یچ یپ یگهد

 ی؟لعنت یدار یاز سرم بر نم دست

آن  یزچ یچه یگرگفت که دلش افسار پاره کرده و د یم یدبا پسرک

 کرده بود یزیطور که او برنامه ر

 رود؟ ینم پیش

 :یدکش یادفر یهبار با گر ینا رها

 !شم یادهخوام پ یرو م یدر لعنت ینکن ا باز
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را  یلاتومب یدلبرکش قفل مرکز یتوجه به خواسته  یدست برد ب ندیم

 یابانخ یفعال کرد و گوشه 

 .داشت نگه

مزاحمش را از  یبه در قفل شده انداخت و اشک ها ینگاه متعجب رها

 :یدگونه اش پس زد و نال یرو

 !بازش کن ی؟در و قفل کرد چرا

 یخلوت م یشده اش را به رو به رو دوخت. دلش کم یرهت یها میشی

 و یایدکه ب یخواست؛ خلوت

 .را بچسبد و پشتشان را به خاک بمالد یشها یسردرگم سفت

 :یدو نال یدرا کش یمکت ند یضبا غ رها

 خوره! یکن حالم داره بهم م باز

دخترک دوخت تا از صحت  ی یدهرنگ پر یبار نگاهش را به چهره  این

 .دست برد و قفل را باز کرد ترس مطمئن شود. با یشگفته ها



 

218                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

سلب کرد  یمرا از ند یآنقدر حالش زار بود که رخصت هر کار دخترک

 .رساند آب یو با شتاب خودش را به جو

را از  یآب یحال گرفت و بطر یب یسردرگمش را از رها یها میشی

را در  یدلبرکش رساند. بطر به درون داشبرد برداشت و خودش را

 :مقابل چشمان رها تکان داد و لب زد

کارت و  یول یست! خنک نیبه صورتت بزن رنگ به رو ندار یآب یه بیا

 .ندازه یراه م

 .او را قبول نداشت یگرکه د ییرها یشده بود برا نگران

را از  یبطر یاندازد،نگران شده ب یمبه ند یگاه یمآن که ن یب رها

آب  یه. گرمیدزده اش پاش یخ های گونه یرفت و آب را بر رودستش گ

 عمق یعنی ینرا نوازش نکرد و ا یشگونه ها یزدگ یخ یهم حت

 .یشروزها ینا ی فاجعه

محبت ها هم  یمشت زخم شده... حت یک یونروزها بدنم کلکس ینا"

 *"...یشوندخون مرده م یشرو
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 یسکه  یبعج یها یشیها در مقابل آن م یناز ا یشترخواست ب نمی

 !نداشت؟ داشت، پول شود. هنوز هم غرور

را  یمرا بردار تا خرده غرورها یتروم فقط پا یتخت باشد من م یالتخ"

 "!جمع کنم یرشاز ز

امانش نداد  یجهبه خودش داد و برخاست اما سر گ یتکان یسر سخت با

آب  یگرفت، در جو یرا نم یشپالتو و شد ینم یباز ناج یمو اگر ند

 یرونرا از چنگ مرد مرموزش ب یشپالتو یافتاده بود. با تخس

 :و تشر زد کشید

 .آم یپس خودم برم از

تلخ شده بود، هم چو  یادیز یشهمه زخم زبان؛ رها ینگرفت از ا دلش

تشکر ساده  یکباشند. توقع  یدهنرس فریادش که زود به یرینیش یمول

 !هست؟ یست،ن یادکه ز

که  ییدل خودش بود که توقع داشت از رهاهم مشکل از جنس  شاید

 نبود. یزعز یشکم برا
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 یگرترک خورد که باورش شد رها د ییًا سقف توقعاتش همان جا دقیق

 !یستن یروزهایشد داشتنی دوست یشهآن دخترک هم

در تالش بود  یچشم دوخت که با سرسخت ییو به رها یدکش یقیعم آه

 یها یبه تمام غد باز یزیآم تمسخر یشخندتا محتاجش نشود. ن

 پشت فرمان جا خوش کرد یشتوجه به تقالها یدلبرش زد و ب

 !یاورد؟شد دردانه اش زجر بکشد و او خم به ابرو ن یمگر م اما

 :یداکراه پرس با

 دکتر؟ یمبر یخوا می

 یبرسون! خودم م یآژانس یهمن و به  یزن یفقط اگه غر نم ینه مرس -

 .رم خونه

 .دارد یگاهیفهماند به رها که چه جا یم یدبا کرد. یظیاخم غل ندیم

 .یزن یحرف م یادز -

 شه؟ یم یمثالً اگه حرف بزنم چ -
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 :یدنال یانش،پا یب یها یپر از خستگ پسرک

 .خسته تر از تو یباز شروع نکن لطف ًا! منم خسته ام، حت رها

اگر سهمم از  یخواهد حت یتو را م یشوم دلم فقط کم یخسته که م"

 "*...باشد یبودنت پر از تلخ

مجنون  یماحساسات ند یشد برا یصدا دار دخترک تلنگر نیشخند

 بکشاند و یشده تا او را به نابود

 ییها یرا زد تا به رخش بکشد ناتوان یینها یضربه  یشصدا یفظر تن

 :زن داشت را ینکه در برابر ا

 !ی؟کند کوه

 :باز هم زمزمه کرد یاز خستگ پر

 .کنم یخواهش م رها

 چشمانش را بست و گفت: دخترک
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به دو کنم.  یکیکه با تو  ینندارم به ا یچندان یخب منم عالقه  خیله

 خوام استراحت یفقط االن م

 .کشه ینم یگهمغزم د کنم

شد اما به  یم یبشکه راه به راه نص ییها یشکست از تمام تلخ دلش

 .یاوردخودش ن یرو

 !راحت باش -

داد.  یهدوخت و سرش را به آن تک یرونهش را از پنجره به بنگا دخترک

 یمغزش پر بود از هر چه پوچ

 .است محض

را به حال خودش رها کند.  یبایشدلبرک ز یامدباز هم دلش ن ندیم

 عشق که یپا یگر،است د یزادآدم

 !شود یسرش نم یباشد تلخ یانم در
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و در  یدکش یرونرا ب یبرد و از درون داشت برد شکالت تلخ دست

 .مقابل چشمان رها تکان داد

به دست مردش انداخت و  یینگاه گذرا یتخس شد و با کرخت رها

 :یدپرس

 یه؟چ این

 !یست؟معلوم ن یعنی -

 .خوام ینم -

 .نظر نخواستم -

 !مرد منت کش که نبود، بود؟ این

 .در دهان رها چپاند یضشکالت را باز کرد و با غ پسرک

برگرداند؛ حرصش گرفته بود از  یو رو رفت یچشم غره ا دلبرکش

 یداکوتاه تر از او پ یواریکه د یمیند

 .کرد تا قدرتش را به رخ بکشد نمی
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 :زد یشاش جمع کرد و ن یحواسش را به رانندگ ندیم

راه آسون تر  یهاز  یخودت و بکش یاگه خواست یادهراه ز یخودکش واسه

 استفاده کن! اصالً چرا

االنشم من و  ینتو هم -کنم! یلب تر کنم خودم خالصت م خودکشی؟

 !متحرک دارم؟ یمرده  یهبا  ی! من چه فرقینبب ی؛کشت

 یرو یممواخذگر ند یها یشیرا کشت و از م یشدرون گلو بغض

 .برگرداند

 !کار خودش را کرده بود زبانش

قطب شمال اعزام کرده  یدگاهرا به تبع یمکالمش تمام وجود ند سردی

 عمق فاجعه یعنی ینبود و ا

 .گشت یجبران م یکه در پ یمیند برای

 :شده بود؛ خسته و پر از بهانه لب زد یرامشب قلبش بهانه گ پسرک

 !رها
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رحم بود اما هنوز  یکه ب یلحن پر از خواهش مرد یسوخت برا دلش

 یهم وام دار قلبش محسوب م

شد. چشمان  یرهخ یمند یها یشیسر برگرداند و در سکوت به م شد؛

 قرمزش باز هم غوغا کرد دل

 .خواست یکه مردانه او را م مردی

 :زمزمه کرد یبه آرام ندیم

 !آد ینباش، بهت نم ساکت

 !به ساز تو برقصم؟ یدچرا من با -

 .نفسش را فوت کرد و از موضع اش کوتاه آمد یبا کالفگ ندیم

 !یالخ یب -

زمستان زودتر از آن چه  ییکرد، گو یاحساس سرما م یبعج دخترک

 که فکرش را بکند به تنش سر

 .بود زده
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 !کردند یم ییرخ نما یشبرا یشترب یشها یپناه یروزها ب این

 :و لب زد یدرا در آغوش کش یشدستان کوچکش بازوها با

انداخت  یشرها یکبود شده  یبه لب ها یبا تعجب نگاه ندیم!سردمه

 .توقف کرد یدر کوچه ا یو با نگران

دوش دردانه اش انداخت و  یرا به سرعت از تنش در آورد و بر رو کتش

 :مضطرب گفت

 .دکتر یمبر یدافتاده؛ با فشارت

 :کرد و سر باز زد یبهم برخورد م یشکه دندان ها یدر حال رها

 !شم، فقط برو خونه یخواد خوب م نمی

 ...یول -

 :یدحوصله غر یب دخترک

 !خونه، لطف ًا برو

 !او که حرف گوش کن نبود، بود؟ ید؛اخم در هم کش ندیم
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 !ید؟خر یمغرور را بنجل م یبایز ینا یها یتخس یدچرا با اصالً

 !مگه دست توعه؟ ی؛زن یحرف م یادیز -

 !آره، برو خونه -

 .دکتر یمر یاالن م یرمنخ -

 !بده یتبار به حرفم اهم یهلطف ًا  یمند -

برات  یزاچ ینا یدپس نبا یبود یزارتو که از من ب یتی؟اهم چرا دنبال -

 .مهم باشه

دونم چرا دلم گرفته؟! دلم تنگ  ینم یول یزارمگم ازت ب یهنوزم م -

 که عمو فرهاد یموقع یشده برا

 یکشتت؟ ول یاون اگه زنده بود االن م یدون ی. میدکش ینفس م هنوز

 یناز بزرگتر یکیکه من  یفح

 !دست دادم هام رو از حامی

 ی؟زخم زبون بزن یخوا یم یگهچه قدر د -



 

208                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 ینگم بدتر یمن م یزخم، زخم زبونه ول ینگفت بدتر یعمو فرهاد م -

 .کنم یجبران م -نامرده! یهزخم، اعتماد به 

 :قورت داد و لب زد یبغضش را به سخت دخترک

 یردوباره تصو یا یدخترونه هام و بهم برگردون یتون یم ی؛تون نمی

 یا یاسطوره ام رو برام شفاف کن

 !ی؟کن یزخودت و بازم برام عز حتی

 !گردونم فقط زمان بده یهمه اش و بهت برم -

گوش پسرک را خراش داد. نگاه پر از  یصدا دارش پرده  نیشخنده

 یشدوخت و ن یمنفرتش را به ند

 :زد

 یکه به من م یمتجاوز! الزم نکرد تو تنها لطف یآقا یشد سخاوتمند

 گم یمکه از زندگ ینها یبکن ینتو
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و تموم شد.  یانتقامتم گرفت ی،! تو که من و بدبخت کردیرونب شی

 هم به آخر یو باز یحاال برد

 یگهو منم راحت بذار! د یت. حاال برو! برو دنباله زندگیدهرس خودش

 !ی؟اوک ینمت،خوام بب ینم

را در دستش فشرد و پا تند  یرهدستگ یتمام شدن حرفش به سخت با

 دل یمشند یلکرد تا از اتومب

 .کند یشبشکند و رسوا یشقبل از آن که سد اشک ها بکند

 .خواست یاو را نم یشهم دنبالش نرفت چرا که رها ندیم

محکم و  یکرد و چند ضربه  یفرمان خال یحرصش را بر رو تمام

 و با سماجت یدبه آن کوب یاپیپ

 :یدکش عربده

 !خوام یخوام، نم یم، نمخوا نمی

 ...شده دلم یانگر"
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 ...لجباز ی... همچون دختر بچه ادلتنگ

 ...کوبد یم ینبر زم پا

 "!خواهد... فقط تو را یرا م تو

را بر  سرشخواست که خودش او را رنجانده بود. یرا م ییرها دلش

دفعه  ینشد؛ چند یکرا با او شر یشها یفرمان گذاشت و خستگ یرو

 پشت سر هم از

 یالکند. چه خ یرشبازنگشت تا غافلگ یشرها یتا ده شمرد ول یک

 !در سر داشت یخام

 یاز گور خودش برم یاعشد کم تمام وقا یهنوز هم باورش نم گویی

 .یزدخ

در منجالب خوش  یشترتلفن همراه اش مجال غرق شدن ب صدای

 .را از او سلب کرد یالیخ

کنسول برداشت. چشمش که  یچنگ زد و تلفنش را از رو یکرخت با

 یشبهرام افتاد، غم ها یشماره 
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بود،  یناج یمشند یدل طوفان زده  یشد و به هوا رفت. بهرام برا دود

 !نبود؟

تلفن را به گوشش  یشها یتمام خستگ یانرا وصل کرد و در م تماس

 خوش آهنگ یچسباند و صدا

 :یدرا به جان خر بهرام

 یی؟جاک ندیم

 :و لب زد یدکش یقیعم آه

 .بودم سر خاک مامان رفته

دانست  ینچندان کوتاه، سکوت کرد؛ م یمدت یاز سر دلهره برا بهرام

 قسم خورده است تا یمکه ند

 .نگرفته سراغ مادرش نرود انتقام

 :یدعجز نال با

 به انتقام؟ یدست زد آخرش
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 !اش؟ یخیشاهکار تار یا یدهرنج یگفت از رها یم باید

 :لب زد یبا زبان تر کرد و به آهستگ یرا کم لبش

 .یحدود تا

 !یمنکن ند -

 ی؟چرا باهام مخالف آخه:یدغر یشها یتمام کالفگ یانم در

 ...چون -

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

سوت قطار، سقف واگن  ینکه کالغ سالخورده با اول یسادگ ینبه هم"

 کند؛ دل یمتروکه را ترک م

 "...یسادگ ین... به همیستخود ن یدر جا دیگر

 !یشها و عاشقانه ها یزود رنگ باخته بود تمام دلبستگ چه

 یمبا ند یدردانه اش، چه فرق یزدل عز یبود برا یمرد که حام ینا دیگر

 روز ها ینا ینامرد شده 
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 !داشت؟

ماند،  یعشق نم یبرا ییجا یگرکه تمام وجودش پر از نفرت بود د حال

 !ماند؟ یم

نادر بود و چشم داشت به  یپس دشمن قسم خورده  ینهم از ا او

 او هم یمش؛ق یداشته ها

 .بود یاهایشطوفان رو یراس یبروزها عج ینچشم داشت که ا ییرها به

 یکوتاه تر از دل شکسته  یواریمروت ها د یآخر ب یدنبود تا بگو یکی

 !ید؟نکرد یدادختر مغموم پ ینا

 !دلش؟ یشدند برا یرها تا چه حد توان داشت که همه صاعقه م مگر

 یکه تمام ییآوار ها ینبار ا یرز یشو یخاک م یهم که باش کوه

 .نداشتند

 !توانست؟ یرحم باشد، م یحد ب ینتوانست تا ا یکه نم سینا

 !انتقام بکشد؟ یغت یرتوانست دلبرش را به ز می
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نامرد  یادیبه در اتاق نادر ز یگرفت و ضربه ا یقیدم عم یشاز تشو پر

 یکه ادعا ییروزها جهان پر شده است از نامردها این.یدشده اش کوب

 ییاز هم نامردها یکیدارند. نادر هم  یمردانگ

 .یدکش یم یدککه نام مرد را  بود

 :نادر، وجودش را پر از نفرت کرد صدای

 !بفرمایید؟

 :لب زد یترا باز کرد و با جد در

 شه باهاتون صحبت کنم؟ می

 ینا؟شده س یزیچ -

 :مقابل نادر نشست و گفت در

ازش  یکه شما چه جور ینداره به ا یفقط بستگ یستن یخاص چیز

 .یدکن یبرداشت م

 :اش نشاند و گفت یشانیپ یانرا م یاخم کم رنگ نادر
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شده!  یپس رک و راست بگو چ یادخوشم نم ینیاز مقدمه چ یدون می

 ت پس زودجاس ینبهرامم ا

 !و برو بگو

 کجا رفتن؟ -

 .ییدستشو -

 .برخاست و عزم رفتن کرد یشجا از

 .گم یپس بعد ًا م -

 !ینبش یست،ن یبهبهرام غر -

 ...آخه -

 :یدحرفش را بر یبا کالفگ نادر

دو دل  ینشست؛ کم یشمکث در جا یبا کم سینانداره، منتظرم. آخه

 گفتن و نگفتن. دل آن را نداشت تا یانشده بود م

 .نبود ینجز ا یراه ییکند اما گو یچهرا باز رهایش
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 .خواست نادر را تنها کند، همان طور که نادر او را تنها کرد یم او

 ًقطعا

 ید؟د یم ید،د یصدمه نم رهایش

 ...من -

 ی؟تو چ -

 :زمزمه کرد ینادر و به سخت یها یاز عسل یددزد چشم

 .عاشق شدم... من... من

 :و گفت یدخند یبا سر خوش نادر

 یخوبه؛ حاال عروس من ک یلیکه خ ینپسر! ا یکه من و دق داد تو

 هست؟

 .یستن یبهغر -

 !چه خوب -
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 یدر هم رفته  یلب خشک شده اش را با زبان تر کرد و چهره  پسرک

 .نادر را فاکتور گرفت

 یشماز همون بچگ هرز بره نه؛ اما رها یاکه چشمم ناپاک باشه  یننه ا -

 تو دل برو بود منم یادیز

 ینگفتم چون نم یزیموقع ها دلم و بهش باختم. تا االن چ همون

 نمک نشناس یهخواستم به چشم 

از حد خوشگله  یشآشوبم. رها ب یلیچند وقته خ ینا یول ینیو بب من

 یرانقدر د یدمترس یو دلربا، م

عمر حسرتش  یهکنم و تا  یشوقت نتونم از شما خواستگار یچکه ه بشه

 .بمونه کنج دلم

 یزعز ینایس ینشرمگ یچهره  یننادر جان گرفت و با تحس لبخند

 کرده اش را از نظر گذراند. او به حق

او  یدگو یم یداشت. اصالً چه کس یاز جانش دوست م یشتررا ب سینا

 یناس یمعذاب وجدانش ق یبرا
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 !شده؟

 یس. در سرویدبزند، بهرام از گرد راه رس یاز آن که نادر بتواند حرف قبل

 را بست و با لحن یبهداشت

 :یدبحث آن دو، دو یانبه م مرموزش

 .خوبه یلیکه خ این

 یشلبخند زنان در کنار نادر نشست و در چشمان پر از تشو بهرام

 :دوستش نگاه کرد و ادامه داد

 یلبهتر؟ عاشق که هست، خوش اخالق که هست، تحص ینااز س کی

 ه و مستقل هم هست. تازهکرد

 .یهها مرد کامل یژگیو ینبا تمام ا ینارسه. س یبه دهنشم م دستش

را  یناس یانیعاشق است و پا در م یمشدانست ند یکه م یاز بهرام امان

 .کرد یم

 !خواست؟ یم یزیچ یزشمگر جز صالح پسرک عز یگر،بود د پدر
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 .یمشخون بود از دل عاشق ند دلش

تبحر داشت در پنهان کردن غم  یبکه عج یاز بهرام یدچشم دزد نادر

 ینیدلش سنگ یکه بر رو ییها

 .کردند می

 !مرد بود یادیکه بهرام ز الحق

 :زمزمه کرد یش،ها یتمام دو دل یانم نادر

 .دونم یموضوع به خود رها هم مربوطه؛ من نم این

 یچشم بسته قبول م یبگ یدونم؟ دخترته تو هر چ ینم یچ یعنی -

 .کنه

 !بود، نبود؟ یلبهرام تحم یها گفته

 یقرف یو سخت شد تا کوتاه کند پا یدچهره اش را در هم کش نادر

 دخالت ینساله اش را از ا ینچند

 .ها
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 !داره یبه خود رها بستگ یزگفتم که همه چ یگه،بسه د -

 برخاست و گفت: یشبا آرامش از جا سینا

 .با رها داشته باشم یصحبت یهمن با اجازه برم  پس

 :انداخت و لب زد ینابه س یبا نگاه مردد نادر

 .برو

نادر  یاتاق به صدا یو از پشت در بسته  یستادرفت اما ا یروندر ب از

 .گوش سپرد

عمر  یهکنم که  یپسر یمتقد یمن رهام رو دو دست یچرا اصرار دار -

 خونه راست ینبه چشم برادر تو ا

بعد چشم بدوزه به  یکه بزرگش کن یسترسمش ن ینا یده؟چرخ راست

 .دخترت

 یدونم که رها برات ارزش یندونه من خوب م یبس کن نادر! هر ک -

 ینداره. اگه ارزش داشت نه م
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ده  یذاشت یفرهاد بزرگ بشه نه م یشو پ یشبره ک یاز بچگ ذاشتی

 یکه به سن قانون یشسال پ

 .و ترک کنه یرانا رسید

 :سنگ شده را لرزاند یناینادر وجود س یخسته  صدای

. آرزوها دارم براش، حاال یستمعاطفه که ن یتنمه؛ ب یاون پاره  اما

 ینبدبختش کنم؟! ا یدست یدست

 !درسته؟

 ی؟هم سراغ دار یناچرا بدبخت شه؟! مگه بهتر از س -

 ...یپسرمه ول یناخوبه، س یناشم که س یمنکرش نم -

 پس مبارکه؟ یگه،نداره د یول -

 .خواد یم یخدا چ ینیمبب -

بنده هان که به خودشون بد  ینخواد ا یبنده هاش بد نم یخدا برا -

 .کنن یم
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آن دو را گوش کند چرا که بهرام  یصحبت ها یتا ادامه  یستادنا دیگر

 او را دو قدم به خواسته اش

که تنها قصد  یبهرام یآورد از اصرارها یتر کرده بود. سر در نم نزدیک

 کرده اش را از یزعز یمداشت ند

 .بکشد یرونعشق ب گرداب

 که ظالم نبود، بود؟! بهرام

کرد؛  یممغموم شده اش تنظ یبایمحکمش را به سمت اتاق ز یها قدم

 یدردانه  یزآن که بداند عز یب

 .است یشروزها چه قدر محتاج برادرانه ها ینا قلبش

 یکازدواج چرا که قصدش باالتر از  یکرد، نه برا یبا رها صحبت م باید

 .ازدواج ساده بود

شده را به شدت فوت کرد.  ینو نفس سنگ یستاددر اتاق رها ا پشت

 نقشه ینپهلوان هفت خان ا
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 یشدام خان سوم شده بود. او هر چه که بود هنوز هم رها یراس عجیب

 که یقینبه  ید؛پرست یرا م

 .بود یسوم ینخان هم ینتر سخت

 .را نثار در اتاق کرد یآرام یاش ضربه  یدهکش انگشتان با

 :یچیدآرام و خشدار رها در گوشش پ صدای

 !بفرمایید

و در را باز کرد و  یدرا درون دهانش کش یشمکث لب ها یکم با

 :محتاطانه لب زد

 شده؟ یچ ی؟کن یم یهگر داری

 یناییس یحجم تمام برادرانه ها یدلش تنگ بود برا یبعج دخترک

 یبرا یگرشد د یم یکه چند روز

 .گاه نبود یهکوچکش تک قلب
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که دست برده بود تا چراغ اتاق را  یناییتختش نشست و س یرو بر

 :روشن کند را خطاب قرار داد

 .کنه ینکن سرم درد م روشنش

 :و تشر زد یددستش را پس کش سینا

 چته؟ یبگ یخوا نمی

 :زد و زمزمه کرد یقیعم یشخندنگران، ن ینایتوجه به س بی

 ی؟گم کرد راه

گذشته از  یاما چند روز -راه چشم بسته هم از حفظم! یننترس من ا -

 یری؟گ یم یمرآلزا ینکنه دار یت؛فراموش

خواست خودش را طلبکار کند  یمرد بود اما دلش م ینبدهکار ا زیادی

 .تا مبادا غرورش از هم بپاشد

 :خاص خودش لب زد یبا صبور سینا

 ی؟کرد یم یهچرا گر یآره؛ خب نگفت ینم یمرکه آلزا ینچرک دل
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مرد  ینتا قانع کند ا یدمهربانش و بهانه تراش ینایاز س یددزد چشم

 :نگران شده را

 .عمو فرهاد شدم یخال یکم دلتنگ جا یه هیچی،

هست که قرار  یهمون مهمون یدشا یزندگ_ ینچاپل یبه قول چارل -

 اما حاال که یاون باش ینبود تو

 .برقص یباز یتون یتا م یشد دعوت

 داشت؟ یچه ربط -

 !یرو سخت نگ یکه زندگ ینهمنظورم ا -

دانست  یخواست؛ آخر او چه م یبر م یگرم یاز جا ییگو یناس نفس

 یاز دل طوفان زده و تنها

 !دلبرکش؟

 .سخت کرده بودند یشرا سخت نگرفته بود بلکه برا یکه زندگ رها
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رنگ و لعابش کرد و  یب یچهره  ی یمهرا ضم یکم رنگ یشخندن رها

 یادیز ینایبرگرداند از س یرو

 :اش و لب زد یداشتن دوست

 .گفته هات یقائل شو برا یفتخف یمدرصد یه همیشه

کرده  یزعز یرها یها یحجم از حاضر جواب یندانست در جواب ا نمی

 خاطره ینبه هم یداش چه بگو

 .داد ییرتخت نشست و بحث را تغ ی گوشه

 جا؟ یناومدم ا یچ یبرا یدون یم -

باز تراس  یمهرا به در ن یشها یلهتمام ت یهمان طور که با سر سخت رها

 .ندارم یبغ علماتاقش دوخته بود، زمزمه کرد:

 یبکرده اش امشب عج یزعز یزد. رها یشبه موها یکالفه چنگ پسرک

 با او گذاشته یسر ناسازگار

 :مقدمه گفت ی. نفسش را به شدت فوت کرد و ببود
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 ...بابات بودم پیشه

شد و به  یرهخ یناس یها یدر طوس یاز هر گونه احساس یعار رها

 :زد یشجانش ن

 !من شده؟ یتا حاال نادر فقط بابا یک از

نام  یرچند ساعت اخ ینبستند؛ اصالً در ا یخباره  یکبه  یشها طوسی

 ینم یشنادر را در زندگ

اش ختم  هیندل پر ک یفقط به عمق فاجعه  ینهضم کند و ا توانست

 کرد یشد. دندان قروچه ا ینم

داشت رفتارش را تحت سلطه نگه دارد، جواب رها  یکه سع یدر حال و

 :را داد

شه فرار  یکه نم یقتبوده از حق ینهم یشههم یادمهکه من  ییجا تا

 .کرد

 :به چشمانش داد و گفت یآن که خودش را ببازد گردش یب دخترک
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مگه حرف زدن  ی؟روزانه ات حرف بزن یجا تا از گزارش ها ینا اومدی

 یدیه؟جد یزهتو با بابا چ

 :اراده لب زد بی

 .کردم یرو ازش خواستگار تو

شمار  یاز آن ب یکیهم  ینکرد ا یاو را خالء سالح م یشههم رها

 بد که نشد، یشدفعات بود اما برا

 !شد؟

 خواست؟ یرا نم ینمگر هم او

آشفته اش زد. با  یسویبه گ یبا تعجب چشم گردو کرد و چنگ رها

 :یدپرس یدترد

 گرفته؟ یتشوخ ی؟... گفتی... تو چتو

 ینه اصالً شوخ نه،تکان داد و باز ادامه داد: ینف یرا به معنا سرش

 !نبود پسر یخوب
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 :اش کرد و گفت یشانیپ ینترا ز یفیاخم ظر یتبا جد سینا

 داشته باشم؟ یخوره باهات شوخ یمن م ی یافهق به

 !یاخدا"

 ...یمبگو یزیخواهم چ یحظه وقتت را به من بده مل چند

 !ی؟شنو یهشدار رسانده اند، م یرا به نقطه  یتمشهرت ظرف مردمان

 !"*یست؟ن یهمه ظلم کاف این

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

 «ششم فصل»

 ینهزارم یداد و برا یهبود. سرش را به فرمان تک یدهامانش را بر گریه

 بهرام را در گوشش یبار صدا

کمر به قتلش بسته  یشپ یکه ساعت ییکرد. درست همان صدا مرور

 :بود

 .«نه من یچون تو پسر نادر -»
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 یماش پنهان کرده بود تا مبادا ند یاصل یتعمر او را از هو یک بهرام

 .شرمنده اش شود

دانست از انتقام کور  یکه مرد بودن برازنده اش بود اما او چه م الحق

 !دردانه اش یزعز یمند یه کوران

 یشگونه ها یو اشک را با پشت دست از رو یدکش یقیآه عم پسرک

 رها را یپس زد. اسطوره 

خدا  ییشکند. گو یخودش هم م یخبر از آن که اسطوره  یب شکست

 !نشسته بود ییخوب جا

 ینا یآور یاددسته گل خواهر شده اش را. قلبش با هر بار  یدد یم باید

 یرا که نم ینتمام وجودش بود ا رهاشد. یتلخ فشرده م یقتحق

 !توانست؟ یدلش انکار کند، م یتوانست برا

 ییداشبرد خود نما یکه رو یشرها ییگل اهدا یبر رو یشها میشی

 . باز هم قطراتیدکرد، لغز یم
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سر خوردند و به وخامت  یچشمانش با لجباز یاز گوشه  اشک

 .اوضاعش دامن زدند

 توانست پست باشد؟ یتا چه حد م دنیا

آس را دارد، قصه  یداشت برگه  یقینکه  ییدر همان جا درست

 محل و یچک ب یکبرگشت همچون 

بود و او هست و  یدهخودش رس ینقطه  ینتر ییبه انتها ی. بازبرگشتی

 شرط ینرا در ا یستشن

 .قمار کرده بود بندی

 !انتقام است؟ ینمعصوم ا یرها قربان یدگو یم یکس چه

 !یست؟چ یانم یندر ا یمند یفتکل پس

 .ضربه خورد از انتقام به پا کرده اش یشترکه ب او

حال چگونه  یچکسه یارها  یابا خودش کلنجار رفته بود که  یشبد از

 توانست هضم کند نسبت یم
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 !از جانش را؟ یزتردلبرک عز خونی

 ...یستدر کار ن یباخت"

 ...کنم یم یسکتو قلبم را ر برای

 ...برم یم یا

 "...یرمم یم یا

کند.  یسکر یشجبران خطا یمهم بود که در پ یشقدر رها برا آن

 نبود؛ کوه بود اما با خاک یفضع

که رها خواهرش است. آن روز  یدرس یم یقینشد اگر به  یم یکسان

 یتمام آرزوها یمرگ حتم

 .یدرس یفرا م رنگارنگش

 ...یشخواسته ها مرگ

 ...یشباورها مرگ...یشاعتقادها مرگ
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 یبود که دلش هنوز هم نم یباما عج یدد یخود م یکیرا در نزد همه

 نسبت ینخواست باور کند ا

 .را کذایی

 ...یستخاک رفتن ن یرمردن فقط ز"

 یهزار بار در هم م یکه تو را روز یستهمان زنده بودن یگاه مردن

 ...شکند

 یخدر طول تار یتواند باشد که آدم یم یمرگ یندردناک تر این

 "*...شود یدچارش م

پناه ها را از نظر گذراند.  یزدان یالیو یبتشد و ه یادهپ یلشاتومب از

 یبانو یدندل زبان نفهمش د

 یشانشپر یبه موها یدست ی. با کالفگیدطلب یعمارت را م ینا داخل

 گذشته بود یمه. شب از نیدکش

به  یدنرس یمثبت برا یازامت یک ینزد. هم یدر کوچه، پرنده پر نم و

 .شد یخواسته اش محسوب م
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 یوارد یباغ باال رفت و خودش را به آن سو یگوشه  یواراز د یاطاحت با

 زد به یقیعم یشخندرساند. ن

 یوارد یدزد را نداشت. از کناره  یکبا  یتفاوت یچروز خودش که ه حال

 شروع به حرکت کرد راه

. بالکن اتاق دلبرکش یمودسر و صدا پ یباغ تا پشت عمارت را ب عریض

 یپشت یاطح یرو به منظره 

 یک یکرد که بتواند رها را برا یشد. فقط در دلش دعا دعا م یم باز

 هم که شده است، یهصدم ثان

در باز تراس را شکار کرد.  یشها یشیآرام شود. م یتا بلکه کم ببیند

 ینردبان یدنچشم چرخاند و با د

 یکه سع یزد. در حال یقرار داشت، لبخند کم رنگ یاطح یدر انتها که

 یدصدا را تول ینکرد کمتر یم

تراس گذاشت و خودش را به باال رساند. به محض  یرنردبان را ز کند،

 کف تراس را لمس یشآن که پا
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 :حواسش را جمع کرد یناس یعربده  یصدا کرد

 !دونستم یوقت خواهر خودم نم یچمن تو رو ه اما

 !آمد یجذاب بدش م یادیپسرک ز ینقدر از ا چه

. یختانگ یحسادتش را بر م ینزد و هم یدور محبوبش پرسه م زیادی

 کرد تا سر یزگوش ت یاراخت یب

 .یاوردقلدر شده درب ینایکار س از

 :تر ادا کرد یممال یجمله اش را کم ینآخر سینا

بعد،  لحظاتی.یدم تا خوب فکرهات و بکن یفردا صبح بهت وقت م تا

 .داد یبسته شدن در اتاق خبر از رفتنش م صدا

 یندپر حرص دست مشت کرد؛ قطع ًا طاقت آن را نداشت که بب ندیم

 اما یدگو یزور م یشبه رها یکس

را هم کف  یناآمد. به وقتش حق س یاز دستش برنم یکار فعالً

 گذاشت اما حاال مسائل یدستانش م
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 .کرد یحل م یدرو داشت که با یشرا پ مهمتری

آن قدر  یشرها ید؛را تنگ کرد و به داخل اتاق سرک کش یشها میشی

 توان یشرمق بود که پاها یب

 .داشتن وزنش را نداشت نگه

 .هول پا تند کرد و کتفش محکم به چهار چوب در برخورد کرد با

 یخودش را به رها یبا جهش یچید،که در کتفش پ یتوجه به درد بی

 حال رساند و مانع از یب

 .شد سقوطش

 !. او آن قدرها هم نامرد نبود، بود؟یشرها یشد برا یهم ناج باز

را بر  یشتخت گذاشت و پتو یشده را بر رو یهوشب یرها یفظر تن

 نثار یقی. نگاه عمیدکش یشرو

کند.  یاطرا با احت یشاش کرد و چند تا از موها یدهرنگ پر ی چهره

 یهمه درد برا یندانست ا یم
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 یشانیپ یبر رو یخم شد و بوسه ا یاست. به آرام یادز یتن کم این

 خواهرکش کاشت و از همان

 .که آمده بود، بازگشت راهی

 یدان یپشت به پشت و نم ینارنج یدر اتفاق ها یمان یم یگاه"

 یخواه یاما م یستدرمان چ

تر از  یجروند در ذهن کوچکت و تو گ یدانم ها رژه م یو نم یکن کاری

 ر چهه ی،رو یجلو م یشههم

 "!باداباد

آن که لباس  یخودش را به تخت خوابش رساند و ب یذهن خسته ا با

 یکلشرا عوض کند، ه یشها

 :آن رها کرد. به سقف اتاقش چشم دوخت و لب زد یبر رو را

 !از گل نازکتر بهت بگه یذارم کس نمی

 ...یردگ ینفسم م ینمتب یکه م ییروزها"
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 !تو باش امادلم... یستیکه ن روزهایی

 "...آسان تر است یاول تحمل

 یکه سهل است اگر دلبرکش نباشد تمام وجودش منقبض م دلش

 .شود

 یدشراه ام ینتختش نشست. آخر یبر رو یو با کالفگ یدکش یقیعم آه

 اش یرا به کار گرفت و گوش

قوم  ینآورد از کار ا یسر در م ید. بایدکش یرونکتش ب یباز درون ج را

 .ینظالم

 یدوست فراموش شده اش را گرفت. حت یتوجه به ساعت، شماره  بی

 که در یانخش دار آر یصدا

 .کند یمانکرد پش یکه م یهم نتوانست او را از کار یچیدپ گوشش

 یهخان بزرگ. داداش  یمکرده؟! ند یاداز ما  یک ینبه، به سالم! بب -

 ساعت ی؟نگاه به ساعت انداخت
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 یرفع دلتنگ یتونه برا یقعت که نممو یشبه؛ زنگ زدن ب یمهو ن دو

 شده؟ یچ ینمباشه. بگو بب

 .سالم، ببخش حواسم به ساعت نبود -

 بلد بود؟ یهم معذرت خواه او

حالت  یستی؛رو به راه ن یادکنم ز یحس م یه؟چه حرف ینبابا ا یا -

 !یم؟خوبه ند

 یشاش را در صدا یکس یو تمام ب یدرا فشرد، لب برچ یشگلو بغض

 :کرد یقتزر

 .یستمخوب ن نه،

 !شده مرد؟ یچ یبگ یخوا ینم -

 .آد یبه کارش نم یمردونگ یگهکه کمرش خم بشه د یمرد یحاج -

 ی؟آر یسر خودت م یدار ییچه بال -

 .زحمت داشتم برات یه! یالخ یرو ب یناا -
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 !بگو داداشم -

 اقدام کنم. یان ا ید یشآزما یه یخواستم برا یم -

 چرا؟ -

 نه؟ یا ید یبرام انجامش منپرس! فقط بگو  -

تونم برات بکنم  یکار م یچ ینمباش تا بب یشگاهمفردا اول وقت آزما -

 شلوغه بهت قول یلیاما سرم خ

 ینجاما یکمتر از سه هفته بتونم به دستت برسونم، دستگاه ها نمیدم

 .یستن یشرفتپ یادز

 .نداره یبع -

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

را به زحمت از هم فاصله  ینشسنگ یپلک ها یتاحساس نوازش دس با

 رنگش یا یلهداد و چشمان ت
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زد و بغض کرد. صبح  یبه صاحب دست نوازشگر دوخت. لبخند تلخ را

 یبود برا یدهچه زود از راه رس

 !غم زده اش قلب

 یرسد دلش م یخط صبرش م یبه انتها یوقت یگر؛است د آدمیزاد

 یااما اگر دن یندخواهد صبح را نب

 !نبود یاپاسخ مثبت بدهد که اسمش دن یکس یبود به دل خسته  قرار

به  یوند،پ ینکردن ا یلتحم یآخر را برا یآمده بود تا ضربه  سینا

 .دهد یچارهب یخورد رها

 ینشست. م یشبا نفرت دست نوازشگرش را پس زد و سر جا دخترک

 ینمرد جوان از ا یندانست ا

آن پسرک  یدلش و نه حت یشود برا یمهربان م ینه فرشته  پس

 .سابق یمظلوم و دوست داشتن

توانست هضمش  یقلبش و نم یکرده  یزعز ییرحجم تغ ینبود از ا مات

 یکند آن چه را که به چشم م
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 .دید

 ."*یرممرد به خوردم داده اند، س ینکه ا ییها یمن از ناباور"

 :خوش حالتش کرد و تشر زد یابروها یمهرا ضم یظیاخم غل سینا

 ی؟تو وحش چته

 :یدمقابلش، جبهه گرفت و غر ی یشهاز مرد عاشق پ یتهم به تبع رها

 ی؟کن یکار م یجا چ این

 .اومدم دنبال جوابم -

 :مغرور شده کرد و گفت ینایرا نثار س یبیغر نیشخند

 .یجوابت رو گرفت یشبکردم همون د فکر

 !گفتم خوب فکرات رو بکن یشبمنم همون د -

 .کنم یسکتونم روش ر یمنه، متاسفانه نم ی یندهآ ینا -

 ام؟ یبهداره؟ مگه من غر یسکرها بودن با من ر یسک؟ر -
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 ...غر یهاز  یدست کم -

از کوره در رفته  ینایاز آن که بتواند گفته اش را کامل کند، س قبل

 سر آن یموها یانهچنگ زد و وحش

 .کرد یشپنجه ها یرتخس را اس زیبای

چه  یشها یآن که بداند دلبر یب یشگفت برا یغصه م یگیاز غرب رها

 قدر آشنا هستند با قلب عاشق

 .مرد این

 !انصاف نبود؟ یب یکم رها

 یبه او دست داده بود، صدا یششدن موها یدهاز کش یکه ناش سوزشی

 :اعتراضش را بلند کرد

 !کشم یم یغپوست سرم! دستت و بکش وگرنه ج آخ،

 !ترساند؟ ینداشت را از چه م یتاهم یشبرا یزچ یچه یگرکه د سینایی
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 یلب ها یهمانرا م یرحم یب یبچگانه اش تک خنده  یها تهدید

 ینااحساس س یخوش فرم و ب

 .کرد

 یدکل یدندان ها یانکرد و از م یکدهانش را به گوش رها نزد پسرک

 یرونشده اش اصوات را به ب

 :داد هول

صداست. حاال هر  یقخونه عا ینا یبه ذکر که بگم تمام اتاق ها الزم

 یغخواد ج یچه قدر دل تنگت م

 !شد یبلکه فرج بکش

ترسناک  یادیز یناطاق شد؛ اشک در چشمانش حلقه زد. س تحملش

 . با تمام قدرتشیششده بود برا

 ینستبر پسرک کرد و ا ی ینهرا نثار س یفشکوچک و ظر یها مشت

 ی. بیدکش یغج یبار از سر کالفگ
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تراس  یراو را کرده است و در ز یدند یدلش هوا یمکه بداند ند آن

 که مشغول یاسیاتاقش با ال

 .زند یکردن با تلفن همراهش بود، قدم م صحبت

 !غم زده را نداشت، داشت؟ یبانو یندل ا یکم هوا خدا

باز تراس اتاق رها  یمهکه به مدد در ن یفیخف یصدا یدنبا شن ندیم

 یب یاسدلش را لرزانده بود، ال

 با

 با

را به حال خودش رها کرد و خود را به داخل عمارت رساند؛  حواس

 که امکان یاسیال یاصالً گور 

 یتاولو یشکه برا یبه او شک کند. در حال حاضر تنها مسئله ا داشت

 بود که نسبت یداشت دخترک

 .کرد یاش را گس م یعاشق یمزه  یباش عج خونی
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 .هوا باز کرد یش را بشتاب از پلکان عمارت باال رفت و در اتاق دلبرک با

گرگ شده را با  ینایکه برخورد س یبه خون نشست وقت یشها میشی

 .یدقلبش د یدردانه 

 .مشت کرد و در اتاق را پشت سرش بست دست

 :یدغر یضبا غ سینا

 !ی؟کن یکار م یجا چ ینا تو

و عقاب شد  یستادکه دست از سر رها برداشته بود ا یناییمقابل س در

 آش یشتا برا یشها یدر طوس

 .بپزد یروغن پر

چه  یکه تو دار ینهکنم، مهم ا یکار م یجا چ ینمن ا یستمهم ن -

 !یکن یم یغلط

 یدبس کن یست،ن یزیچ ندیم:یدنال یش،هق هق ها یاندر م دخترک

 !جفتتون
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پر  یها یشیبکند م یشرها یبه گفته  یآن که توجه ا یب پسرک

 هر ییدوخت؛ گو ینانفرتش را به س

 .کرده بودند یدوئل اساس یک یمرد خودشان را آماده  دو

 :یدکوفت و غر یمند ی ینهبا کف دستش به س سینا

 !یرونکردنات؛ گم شو ب یبا فوضول یکن یو که تو م غلط

 ینایکه س ییکرد به جا یرا باال انداخت و نگاه یشابرو یتا یک ندیم

 گستاخ شده به آن ضربه زده

داشت خودش را تحت کنترل داشته باشد،  یکه سع یو در حال بود

 :گفت

 اگه نشم؟ و

لقب تلخ خواهر  یدکش یم یدککه  یدختر یبود تا سپر شود برا آمده

 .را

 ...مرد عاشق که باشد"
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 ...شود یم حسود

 "*...برود یشپ یمنطق یدبا یرود گاه یم یادشقدر حسود، که  آن

خاطب قرار مقابلش را م یو مرد حسود شده  یدپر حرص خند سینا

 :داد

 یجداست؛ اون وقته که کلمون م یمسئله  یهواسه خودش  یگهد اون

 .ره تو هم

آن که بداند  یرا ب یمند یبه خون نشسته  یها یشیکرد م یم تهدید

 یچمرد سر دلبرکش با ه ینا

 .ندارد یشوخ یبشر بنی

 ...حرف تو که باشد"

دلت پرسه  یجز خودم را اگر در حوال یکنم ذهن کس یم قلم

 "*...بزند

 :یدکرد و غر ینامحکم س یچانه  یاولش را حواله  مشت
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 ًقا

به  یبا شرورانه نگاه سینا.ینیجوجه ماش ینمخواد بد بب یدلم م اتفا

نثارش کرد.  یصدا دار یشخندانداخت و ن یمند ینخشمگ یها یشیم

 یب

 یدکه پاره شده بود و سوزشش آزار دهنده بود، با یلب یگوشه  خیال

 سرکش شده یمکرد ند یادب م

کرد و قبل از آن که بتواند به  یمبه شکم ند یمحکم یهوا ضربه  ی. برا

 یبعد یخودش بجنبد ضربه 

 .به گونه اش کوفت را

 .پسرک را دست کم گرفته بود ینا یادیز ندیم

 :یدرا در مشکتش فشرد و عربده کش یمند ی یقه یضزد و با غ چنگ

 ...گه جو یم یبه ک یک ببین
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محکم سرش  یمبخشد، ند یاناش را پا یاز آن که بتواند رجز خوان قبل

 و هلش یداو کوب یشانیرا به پ

لرزان به  یرها یهم تعادلش را از دست داد و در مقابل پاها ینا. سداد

 .افتاد ینزم

 .و دستانش را در مقابل دهانش گذاشت یدکش یفیخف یغج رها

را تا سر  یناخواست س یشد؛ دلش م یدو ضربه آرام نم یکیبا  یمند دل

 یردحد مرگ به باد کتک بگ

 یجانش تمام م یمتبه رها به ق یکینزد یایدحساب کار دستش ب که

 .شود

 یبه کس یخودم چشم بدوز یربه خدا غ"

 "!...یزمر یمو در جهت باد بهم م مثل

و پر از حرصش را  یدر پ یزد و مشت ها پ یمهخ یناس یبر رو پسرک

 فلک زده ینایرت سصو یبر رو
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 .کرد پیاده

را در دستش  یملحظه، رها به خودش آمد و چنگ زد کت ند یک در

 به یشها یهگر یانفشرد و در م

 :افتاد التماس

 ...مرگ... من پاشو یم! ندیش... پاشو ولش کن... کشتندیم

را به جان خودش قسم داد اما  یمدانست چرا ند ینم یقهم دق خودش

 گفته اش آن قدر اثر بخش

 .عاشق را شل کند یادیپسرک ز ینکه دستان ا بود

را در دستش فشرد و به سمت در  یناس ی یقهکوتاه پلک زد و  ندیم

در را باز کرد و رو به راه  یهم در کمال ناباور سینااتاق پرتش کرد.

 :گفت

 .دو هفته فقط

 .در را پشت سرش بست یممتعجب ند یها یشیدر مقابل م بعد
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 :یدو پرس یدبا سرعت به سمت دلبرش چرخ پسرک

 یه؟چ یماتوماولت ینا ی قضیه

 یفیتعر یچاز حال زارش که ه یاردسر در ن یمتا ند یدچشم دزد رها

 :زمزمه کرد ینداشت و با لحن لرزان

 .هیچی

مشکوک  یرها یناز ا یشتراجازه نداد تا ب یگرنشد اما غرورش د قانع

 کند. به سمت یچشده را سوال پ

 :و نگران دخترک در گوشش نشست یفظر یقدم برداشت که صدا در

 !یارمب یخکبود شده؛ صبر کن برم برات کمپرس  پیشونیت

 :یدو با تحکم غر یددردناکش کش یشانیبه پ دستی

 .خوبه یجور یننکرده، هم الزم

آمده  یمرد قحطاز او رو گرفت؛ آخر  یضو با غ یددلش رنج دخترک

 برج ینبود که دلش را وام دار ا
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 !کرده بود؟ زهرمار

 یرا بر رو یشاز موها یو طره ا یستاددراور ا ی ینهمقابل آ ندیم

 را یکبود یتا جا یختاش ر یشانیپ

 یشده بود که نگاه رها یو خواستن یبا. چهره اش آن قدر زبپوشاند

 .تخس شده را مسخ خود کرد

 یچمرد کم از ه ینخودش که ا یشکرد در پ یاعتراف م یدبا دخترک

 .ندارد یتیجذاب

قبل از آن که اتاق را ترک کند، برق نگاه دلبرش را شکار کرد و  ندیم

 :یدغر

نماند تا سر تکان دادن  منتظر!یدی؟من و به جونت قسم نده! فهم دیگه

 یشبغض را در گلو یغده  یبعج ییآن اتاق کذا یند؛را بب یشرها

رساند تا از  یپشت یاطداد. پا تند کرد و خودش را به ح یم پرورش

 طاقت یگرکند؛ د یخداحافظ یاسال
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دست به دست هم  یزروزها همه چ ینرا هم نداشت. ا یالدر آن و ماندن

 داده بودند تا پشتش را به

 یکه با شک رصدش م یاسیو رو به ال یدکش یقیبمالند. آه عم خاک

 :کرد، لب زد

 .برم یگهمن د داداش

 .ناهار یکجا؟ بمون برا -

 .شم ینه مزاحم نم -

ناهار و  یزتو که االناست م یمبر یاب ی؟زن یاز کدوم مزاحمت حرف م -

 بعد از ناهار هر جا یننبچ

 .برو خواستی

خاطر  ین. به همیستکار ساز ن یاسبه دو کردن با ال یکهدانست  می

 شد و یقشرف یگفته ها یمتسل

 .او هم قدم شد با
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 :کرده بود را به زبان آورد یرکه ذهنش را درگ یباالخره سوال الیاس

 یهو؟زد  یبتزدم کجا غ یداشتم با تلفن حرف م من

 :با تحکم زمزمه کرد یشبه سنگ فرش رو به رو یرهخ پسرک

 .ییدستشو رفتم

 :را باال برد یشو تن صدا یستادتکان داد و در سالن ا یسر الیاس

 !یقه! صدصدیقه

 :آمد و لب زد یرونز آشپزخانه ببا هول ا صدیقه

 آقا؟ بله

 .یممهمون دار یاری؟ناهار رو م یک -

سر تکان داد و  الیاس!یدصبر کن یقهچند دق ینمچ یاالن سفره رو م -

هم اشاره زد تا در کنارش  یمنشست و به ند یناهار خور یزدر راس م

 .یندبنش

 :یدپرس یبه سالن سوت و کور خانه انداخت و با لودگ ینگاه ندیم
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 کجان؟ یهبق پس

تو  یدهم با یناعمو پرهامه؛ رها و س یشبابا که طبق معمول پ -

 .اتاقاشون باشن

 ینبه چشمانش شک کرده است به خاطره هم یاسدانست ال می

 خودش را به ندانستن زد؛ الحق که

 !خبره نداشت یگرباز یکپسرک کم از  این

کرد و در  یپله ها را طکبود شده اش، لخ لخ کنان  یبا آن چهره  سینا

 و ینخشمگ یها یشیمقابل م

نشست  یمند یرو به رو یاس،پر از سوال ال یها یو مشک یمنفرت ند پر

 :و لب زد

 ید؟داد یلگرد تشک یزجا چه خبره؟ م این

 :زد و گفت یشکم رنگ به طعنه ها یشخندن ندیم
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خونه جواب پس  ینتو ا یدگپ دوستانه ام با یهدوستم سر  ینم الیاس

 !داد

 :یدکرد و پرس یزخم خورده و عصب یناینثار س یچشم غره ا الیاس

 !ی؟آورد ییصورتت چه بال سر

خونسرد دوخت و لب  یادیز یماش را ند یوحش یها یطوس پسرک

 :زد

 .یارهرو که خود آدم مرض نداره سر خودش ب بال

 :گفت یحوصلگ یبا ب الیاس

که بهم  یها یافهو ق یختچه ر ینکارا بگو ا ین! عوض ایناس یزنر مزه

 !ی؟زد

جواب برادر بازپرس شده  یردمسکوت بگ یمآن که چشم از ند یب سینا

 :اش را داد

 !سگ هار افتادم یه گیره
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را  یاسو حرمت ال یزدرا نر ینادست مشت کرد تا همان جا خون س ندیم

 :لب زد یبا تعجب مشهود الیاسنگه دارد.

و کبود کنه؟  یاهتونه آدم و س یاصالً مگه سگ هار مهار کجا بود؟  سگ

 من خودم یناس یچونمن و نپ

 !ی؟دعوا کرد ینم،پا زغال فروشم! بگو بب یه

 یمقابلش گذاشت و ب یقهکه صد یزد به ظرف ساالد یناخنک سینا

 را از سر خودش باز یاسحوصله ال

 :کرد

سگ هار  یه! آره دعوا کردم طرف دعوامم با یپرس یچه قدر سوال م اه،

 .نداشت یتفاوت یچه

به  یاسزد. ال یشد و دم نم یکه دائم ًا رنگ به رنگ م یمیاز ند امان

 یبرا یدنبرنج کش یبهانه 

 :لب غر زد یربه سمت او خم شد ز میهمانش،
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به الالش  یل یل یلی. خیرهبگ یلالت و تحو یپسره  ینا یادب یدبا بابا

 !گذاشته

 :یدزد و پچ پچ کنان پرس یقیعم یشخندن ندیم

 ده؟ یانقدر نادر خان بهش بها م یعنی

 :پله انداخت و لب زد یچبه پ ینگاه الیاس

 .خیلی

که  یدرا دنبال کرد و به امتداد پله ها رس یقشرد نگاه رف پسرک

 یم یدلبرکش خرامان خرامان آن را ط

رها کار دست دل عاشق شده اش داده  یخانمانه ها ین. اصالً همکرد

 .یگربود، د

عذابش شده  یدختر الهه  ینروزها ا ین. ایدکش یو پر حسرت یقعم آه

 یقصد داشت با ب ییبود؛ گو

 .را به رخش بکشد یشتمام تمام گناها رحمی
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من خم به آبرو  یآن که بداند دردها یخورند به حالم ب یهمه غبطه م"

 یآورد بلکه کمر م ینم

 "*...شکاند

به  یکه جانش را به لبش رسانده بودند و با تخس ییدردها یناز ا امان

 کردند تا یم یاو دهان کج

رها که با چشمان مرد پر رنگ شده  نگاهنزارش را به اثبات برسانند. حال

 اش کرد؛ اصالً چه ییکرد باز هم هوا یطالق یشروزها ینا ی

 !است؟ یزارمرد ب یناو از ا یدگو یم کسی

از  یفو ح یرا ندار یاقتشکه ل یستاست، دردم عشق یدردم مهربان"

 "...عار یمن ب

 !عشقش را نداشت، داشت؟ یاقتمرد واقع ًا ل این

خودشان را  یرحم یکه با ب یافکار ینکرد از حجم سنگ یدر م سرش

 یروح خسته شده اش م یکربر پ
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 یدهد یشبرا یچه خواب یندهدانست آ یشده بود و نم یج. گکوفتند

 .است

گذارد که  یها جا م یندهآن قدر فکرش را در آ یگر؛است د آدمیزاد

 یندهآ یرود حال هم زمان یم یادش

 .بوده است یشگذشته ها ی

 یروزهاشود تکرار د یهر روز م یست؛ن یبعج یزیچ یچه یحوال ینا در

 ییگو یافتدست  یندهتا به آ

نردبان  یچه ههفتم آسمان ک یشده است در طبقه  ینقطه ا آینده

 یتو را به آن نم ییغول آسا

 ینگوشه و کنارها کم ینهم یندهآن که حواسمان باشد، آ ی. برساند

 کرده است و آن چه را که حال در

 .زند یم یدرا د یآن هست یدرو حال

کم بود،  یشروزها دردها ینآزردند. ا ینا به سامانش دائم ًا او را م افکار

 یشبرا یانم ینهم در ا یناس
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 !نور یبود نور عل شده

رحمش، دلش  یمرد ب یتگرساعت قبل و دست حما یمآوردن ن یادبه  با

 یرفتارها ینا یلغنج رفت. دل

مرد  ین. ایدفهم یجذاب را نم یادیز یشیآن چشم م یضو نق ضد

 گنگ بود هم چون یشبرا یادیز

درام را رقم  یعاشقانه  یکتواند  ینخوانده که سطر به سطرش م کتابی

 .را یلیجنگ تحم یک یاند بز

 خنگ شده است؟ یاددختر گفته بود که ز ینبه ا یًا کس جدید

 ...خنگ شده بود او

 ...شده بود گیج

آن جالد روح ساز  یزندگ یتمشده بود که هنوز هم قلبش فقط با ر خر

 .زد یم
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 یاشتباه م یکروزها تو را به چشم  ینبا من که ا یچه کرده ا"

 نبود، بود؟ یشاشتباه زندگ ندیم"!ینم؟ب

تمام هم  یاگر با آگاه یام که باش یاشتباه زندگ یناگر اشتباه تر یحت"

 یبه عقب باز گردم با آن که م

 یعاشقت م یشهاز هم یشتراما ب ییستعشق باز هم جدا ینته ا دانم

 ...شوم

 !کنم؟ چه

 ...یستتو نزند دل ن یکه ب دلی

 "*...است یازمنددل به بودنت بد جور ن یننه ا یا یاشتباه باش چه

با چشمان هر لحظه قربان  یمآمد و ند یم یینخرمان خرمان پا او

 که، یسترفت؛ کم ن یصدقه اش م

 .مات کرده بود یبپسرک عاشق شده را عج ینا رها
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دوست داشتنش گوش  یروزها برادر شده بود اما هنوز هم بو ینا ندیم

 .کرد یخلق را کر م

 !کارها دخالت نکن یلطف ًا خفه شو و در همه  ،یقلب لعنت"

 !"یستکاف یکن یکه خون پمپاژ م همین

نسبت  یناز ا یشروزگار؛ اگر رها یهمه نامرد ینکرد از ا یدرد م قلبش

 برد نابود یم یپ یشانخون

 ینفرش خالصه م یخورده ا یلیاردبا هفت م یاشد قطع ًا چرا که دن می

 .یشدختر برا ینشد در وجود ا

بود، با  یستادهکه مردد ا ییتوجه به رها یانداخت و ب یینپا سرش

 .کرد یباز یشغذا

گرگ شده  ینایدر کنار س یند،هم مانده بود کجا بنش یچارهب دخترک

 نامردش. سر آخر هم قدم یمند یا

 .جا خوش کرد یناگذاشت و کنار س پیش
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را  یباز زد و با ولع به غذا خوردنش ادامه داد او یلبخند ژکوند سینا

 بابت یناز ا یالشبرد پس خ یم

رنگ و رو  یاش را نثار چهره  یدهرنج یها یشیم یمبود اما ند راحت

 کرد که یالیخ یب یرها یرفته 

هر لقمه اش را همراه با  یچاره. پسرک بیدکش یخودش غذا م برای

 فرستاد؛ یفرو م ینشبغض سنگ

به  نگاهیجز صبر نبود. یزیجنگ نابرابر مسلم ًا سنگرش چ ینا در

خوش  یابروها یهمانرا م یفیدلبند محجوبه اش انداخت و اخم ظر

 رها ییحالتش کرد؛ گو

زد.  ینم یشبا خودش که لب به غذا یهم با همه لج کرده بود حت باز

 معده اش به سوزش افتاد. مگر

 !دردانه نباشد؟ ینشد نگران حال ا می

مردش  یشمان به غم نشسته بود که در مقابل چ یرآن قدر دلگ رها

 و با عذر یددست از غذا کش
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 .به اتاقش بازگشت یکوتاه خواهی

که دلش  یدخترک مقاوم نبود، به قدر ینآن قدر ها هم در برابر ا ندیم

 حال و ینرا نداشت او را در ا

مانده، دلبرکش گرسنه بود او  یمهن یشاصالً به درک که غذا یند؛بب روز

 آورد که با یچه طور تاب م

 !را نوش جان کند؟ یشراحت غذا خیال

ساختمان را  یدنکش یگارس یبرخاست و به هوا یشاز جا یاراخت بی

 ییدر هوا یدنترک کرد. نفس کش

 .خفقان آور بود یادیز یشدلبرکش را کم داشت برا ینفس ها که

 یآتش زد تا خودش را کم یگاریرساند و س یپشت یاطرا به ح خودش

 آن که بداند یبدهد،  ینتسک

است  یستادهساختمان در تراس اتاقش ا یندوم هم یدر طبقه  دختری

 .زند یم یدو او را د
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 "...گذرم یروزها نم ینمن از ا یگذرد ول یروزها م ینا یاخدا"

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

 «هفتم فصل»

 یهم گذاشت، دو هفته از عمرش گذشت. دو هفته ا یچشم بر رو تا

 شد؛ امروز یآرام سپر یبکه عج

داد.  یرا م یناجواب س یدو با یدرس یم یانقبل از طوفانش به پا آرامش

 فرصت دو یندانست ا یم

 یمتصم یبرا یبوده است نه فرصت یلتحم ینهضم ا یفقط برا یا هفته

 ها یل. آخر مگر در تحمیریگ

به دکتر  یشتکرار دخترانه ها یبرا دیروزحق انتخاب هست؟! هم

 قصد داشت خودش را به سرنوشت ییمراجعه کرده بود؛ گو

 یکرد و با خودش کلنجار م ی. هر جور که دو دو تا چهار تا مبسپرد

 یم یجهنت ینرفت، باز هم به ا

 .است یشوفا یتر از آن مرد ب یقال یلیخ یناکه س رسید
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باشد. چهار روز استراحت داشته  یبه او هشدار داده بود تا سه ال دکتر

 آن هم از نوع مطلقش اما مگر

 !نفس بکشد؟ یتا کم یفتن نح یندادند به ا یرخصت هم م حوادث

توانست  یکدام نم یچهم ضعف داشت اما ه یکرد و کم یدرد م دلش

 امروزش را فاکتور یدلشوره 

 .بگیرد

 یننداشت به ا یدیام یچه یگررا خاک کرده بود؛ د یشتمام باورها ندیم

 روزها به دور از ینکه ا یمرد

 .آشفته بود یبدلبرکش عج چشم

کرد. آب  یقکه به در اتاقش نواخته شد، به قلبش ضربان تزر یا تقه

 جمع شده در دهانش را به

 :خشک شده اش را به حرکت درآورد یفرو فرستاد و لب ها سختی

 !تو بیا
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دلش را  یکم ید،اش رنگ پاش یدهکه در د یاسال یچهار شانه  قامت

 یدلش نم یید. گوگرم کر

 .به اتاقش باز شود یناس یو پا یرندعقربه ها از هم سبقت بگ خواست

 !که ترسو نبود، بود؟ او

رمقش را به قامت خواهرکش دوخت و در  یقرمز شده و ب یها مشکی

 را پشت سرش بست. امروز

خسته و خشدارش سکوت محض اتاق  یحد تصور شکسته بود. صدا بی

 :را شکست

 ی؟به من نگفت چرا

 :یدتکان داد و پرس یسر یجیبا گ دخترک

 رو؟ چی

 یم ییرو نما یو از اثر دلخور ینقاش یشده بودند تابلو یشها مشکی

 یقدر ب ینکردند؛ رها چرا ا
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 یقیآه عم پسرک!ید؟د یرا نم یاسششده بود که نگاه نگران ال رحم

 :و لب زد یدکش

 یبشنوم ازت خواستگار یدبا ینابودم که از زبون س یبهانقدر غر یعنی

 !کرده؟

باال  یشانه ا یالیخ یبسته بود، همچون زمستان. با ب یخ احساساتش

 انداخت و در جواب تمام

 :برادرش گفت یها نگرانی

 .کردم بابا بهت گفته فکر

 یشبه موها یخواهرش، چنگ یگانه یهمه خونسرد ینکالفه از ا الیاس

 :یدزد و پرس

 یه؟چ جوابت

 :گفت یتعزمش را جزم کرد و با جد یش؛ها یبود و غد باز رها

 .مثبته
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 یعنی ینلجباز بود و ا یادیکرده اش ز یزمات شد؛ خواهر عز پسرک

 یرتتمام ح یانعمق فاجعه. در م

 :یدنال هایش

 مطمئنی؟

 .آره -

حق  یرحم یدر کمال ب یناس یشپ یدر هم شکست؛ ساعت پیکرش

 به آخر رسانده بود یشرا برا یبرادر

به پشت لبش  یکرده بود. دست یرگ ینبرادر غافل از همه جا را زم ینا و

 :و زمزمه کرد یدکش

 یکه برا یگم اما با تمام ارزش یو م ینکه دارم ا یزیعز یلیبرام خ رها

 تونم یتو و انتخابت قائلم نم

 .یکن یم یسکر یترو زندگ یدار ببینم

 !هم هست؟ ییافتاده بود رها یادش تازه
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از خودمان  یکیکه  یتا زمان یم؛هست یبیموجودات عج یزادهاآدم ما

 ینم یادماندچار دردسر نشود، 

 یبه دلسوز یازاز آن که ن یشترب آدم.یمرا بدان یگرقدر همد یدبا ماند

 اش یکه تکرار فراموش نشدن یستا یکس یازمندداشته باشد، ن

 .باشد

 :و قاطعانه گفت یدکش یقیآه عم دخترک

 .رو گرفتم یممن تصم یول یزمعز مرسی

 :در را در دستش فشرد و زمزمه کرد ی یرهدستگ الیاس

 !ینش یمونپش امیدوارم

 :اتاق که خارج شد، تلفن همراهش را در دستش فشرد و لب زد از

 !دختر جون؟ یلج کرد یبا ک تو

را گرفت و تلفن را به گوشش  یهانهک یشماره  یآن یمتصم یک در

 یکرد، نم یم یکار یداچسباند. ب
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 .تفاوت رد شود یب یمهم ینبه ا یاز کنار موضوع توانست

به قلب ناآرامش ضربان  یچید،که در گوشش پ یهانهگرم ک صدای

 .یدبخش

 .یاسالو سالم آقا ال -

داشت آرامشش را حفظ  یکه سع یرا باز زبان تر کرد و در حال لبش

 :کند، گفت

 .باهاتون فور ًا صحبت کنم یدخانوم با یهانهک سالم،

 ی؟در مورد چ -

 .رها -

 افتاده؟ یاتفاق -

 .افته یم یریماگه جلوش و نگ -

 ینیم؟رو بب یگهخب کجا همد یلهخ -
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 یکاف یگهساعت د یهتا  -

 *******************************شاپ...

 :جواب داد یمعطل یزد و با هول تلفنش را برداشت و ب چنگ

 چه خبر؟ جوابا آماده اس؟ آریان

 یوقت! نه داداش شرمنده اتم هر کار یه یخفه نش یرنفس بگ یهپسر  -

 کردم زودتر به دستت برسونم

چند وقته  ین. ایهفته هم صبر کن ینتا آخر ا یدکه با ینمثله ا نشد،

 شلوغ بوده که یشگاهانقدر آزما

 .هات رو به کل گم کرده بودم نمونه

 :خوش فرمش کرد و تشر زد یلب ها همانیرا م یقیعم نیشخند

تا  یگ یشم بعد تو م یم یوونهمن دارم د یانواقع ًا! آر ینباش خسته

 یگرهفته دندون رو ج ینآخر ا

 !بذارم؟
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 .یصبور باش یدنه داداشم فقط با -

 .شه یتونم، نم ینم -

 انقدر برات مهمه؟ یشآزما ینشه؛ حاال چر ا یم یچرا اگه تو بخوا -

 .یستن یدار یفتعر یزچ یان،وقت ازم نپرس آر یچه -

برم  یدمن با ی؟ندار یحرف زدنت؛ خب کار یرمز ینباش بابا توام با ا -

 .سرم شلوغه

 .نه خداحافظ -

 .خداحافظ

صبر  یدهم با یگرزد. شش روز د یرونرا قطع کرد و از دفترش ب تلفنش

 یچطاقت ه یگرکرد و د یم

که  یشد نه بهرام یکه روز به روز الغرتر م ییرا نداشت، نه رها چیز

خواست  یخودش را. دلش م یطاقتکرد و نه حت یم یپدر یادعا

 ینشود از تمام ا یکه م ییو تا جا یرددست خودش را بگ
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 .فرار کند ماجراها

را به دوش معاون شرکت  یشها یتمسئول یساعت همه  یک طی

 یجنگل یکلبه  یانداخت و راه

 ینا یمناسب برا ی ینهدور بودن تنها گز یددر شمال شد. شا اش

 .بود یشروزها

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

و  یدکش یقیمشامش را غلغلک داد. نفس عم یعطر سرد شنل آب بوی

 کرد به یامق یشپر از تشو

 .دل سرانده بود یشسال ها برا ینکه ا یدخترک محجوب احترام

از  یشتررا ب یاسدل ال یشزد و با تن آرام صدا ینیلبخند شرمگ کیهانه

 :گرفت یبه باز یشههم

 کردم؟ یرد یلیخ ید؛ببخش سالم،

اشاره زد و کلمات را پشت هم  یا یهول زده با دستش به صندل پسرک

 :کرد یفرد
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 !سالم یید؛زود اومدم. بفرما یلیمن خ نه،

به  پسرک انداخت و یسرخ شده  یبه چهره  ینگاه متعجب دخترک

 خنده اش را خورد و بر یسخت

 :و لب زد یدکش یقینشست. نفس عم یصندل روی

 ینید؟ش ینم چرا

دانست  ینشست؛ نم یصندل یبر رو یعخورد و سر یفیتکان خف الیاس

 است که بار هر یچه حکمت

 !شد یسپرده م یدختر تمام ابهتش به باد فراموش ینا دیدن

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت یکم کیهانه

 یهانهبر سرش آوار شد؛ ک یاباره تمام دن یک بهمن در خدمتم. خب،

 یباور امروزش شده بود و تمام خوش ینتلخ تر یادآور

 .باشد یبار قاصد شوم ینمدتش را به باد صبا سپرد تا ا کوتاه

 :زد و زمزمه کرد یشبه موها یچنگ الیاس
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 .یرهخواد از بابام انتقام بگ یگفت م یم یشماومد پ یناس امروز

موضوع به او چه  ینکرد ا یکرد و اصالً درک نم یفیاخم ظر دخترک

 :یدپرس یدارد؛ با کنجکاو یربط

 ی؟چ یبرا انتقام

 یککش مقام  یدککه  یوجه نادر یچخواست به ه یدلش نم پسرک

 را در مقابل یشاسطوره بود برا

 یخودش هم به اندازه  یماجرا برا یننابود کند؛ باور ا یاحد چشمان

 یقیسخت بود. نفس عم یکاف

 :تا بر خودش مسلط شود و جواب دلبرکش را داد کشید

که  ینه. بحث سر ایستن ینما ا یالبته بحث اصل یمی؛خصومت قد یه

 خواد با رها یانتقامش م یبرا

 .کنه یتکنه تا به توسط رها بابا رو اذ ازدواج

 :یدچشم گردو کرد و بهت زده نال دخترک
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 !نداره امکان

 .فعالً که ممکن شده -

 آد؟ یاز دست من برم یخب حاال چه کار -

 !زمان بخر -

 ی؟چ یعنی -

 :و گفت یدرا در هم کش یشلب ها یبا کالفگ الیاس

 یه یناجواب بده تا من بتونم از س یرترکن د یکار یهمخ رها  یرو برو

 !یرمبگ یزیچ یی،آتو

 یفقط خدا کنه بشه از پس رها باشه؛فکر کرد و لب زد: یکم دخترک

 لج یرو دنده  یوفتهاگه ب یدون ی. خودت که میامکله شق برب

 .یستن یممستق یصراط یچبه ه دیگه

 .عمق فاجعه یعنی ینپا داشته و ا یک یشهحق داشت، مرغ رها هم او

 :زمزمه کرد یدیو با ناام یدکش یقیآه عم الیاس
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 .کنه خدا

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

بار  یندانست ا یاتاقش به صدا در آمد و رنگ را از رخش پراند. م در

 یگریتواند کس د ینم یناجز س

 یلرزان یخشک شده اش را با زبان تر کرد و با صدا ی. لب هاباشد

 :جواب داد

 !تو بیا

 .بر شدرا از  ینازجر آور و آرام س یانداخت و صدا یررا به ز سرش

مقدمه  ینشست و ب یرسر به ز یرها یرو به رو ینهبا طمان پسرک

 :سکوت اتاق را شکست

 خب؟

 .ببندد یشامروز جالد شده بود تا کمر به قتل رها ییپسرک گو این
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 یشابرو یتا یکگرفت و  یقیآن که خودش را ببازد دم عم یب دخترک

 :را باال فرستاد و گفت

 رو خب؟ چی

داره پس معطلع  ییخب گفتن من چه معنا یدون یخودت خوب م -

 !نکن

شد؛ تا به  یرهخ یناس یزد و به چشمان سرد شده  یقیعم یشخندن رها

 یها یطوس ینحال ا

 ینهباره در س یکبود. نفسش به  یدهرحم ند یحد ب ینتا ا خوشرنگ

آزاد کند  یهنداشت خودش را از بند ر شهامتبازدمش ییحبسش شد گو

 در یرا شکست دهد. کم یناقالب بر چشمان س یو سرما

 :زد یشتکان خورد و ن جایش

 برام؟ یهم گذاشت یریگ یمتصم یجا مگه

آزرد به جلو خم شد و به  یاز حد رها را م یشکه ب یبا آرامش سینا

 :گفت یآرام
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 .ثمره اشه که اومدم درو کنم ینمگذاشتم؛ ا یمتصم یکه جا معلومه

را گرفته  یمشباخت باشد اصالً اما او تصم ینارا به س یدانآن که م نه

 اگر آسمان هم به یبود حت

پل ها را پشت سرش  یکرد تا همه  یازدواج م یناآمد او با س یم زمین

 یمانیپش یخراب کند و جا

بار هم به  یکدو هفته  ینوفا شده اش که در ا یب یمند یبرا نگذارد

 بود؛ عزمش را یامدهسراغش ن

 :کرد و فکش را محکم جنباند جزم

 .مثبته جوابم

انداخت.  یقیعم ی یهسا یناشادمان س یچهره  یبر رو یمرموز لبخند

 :ذوق زده زمزمه کرد

 .عروس خانوم مبارکه



 

293                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 ینتمام ا یدخترانه  یاهایدر رو یمش؛دلش گرفت از دست ند دخترک

 بر یدو سالش او شاهزاده 

دشمن شد.  ی یهبه شوال لیتبد یششبه برا یکبود اما  یدشسف اسب

 یادیآن مرد ز یجا یناحال س

اش در حال  ینهدر سمت چپ س یزیدر مقابلش قرار داشت. چ جذاب

 یمچاله شدن بود و به او م

که هنوز هم که هنوز است آن مرد خود خواه را نتوانسته است  فهماند

 شده یبفراموش کند. بغض س

 :را پس زد و گفت یشگلو در

 ...فقط

 ی؟فقط چ -

 !یریم؟شه زودتر جشن و بگ یم -

 باشه خوبه؟ ینظر منم بود. ک ینآره، ا -
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 ی؟کن یمسخره م -هفته. ینآخر هم -

 کنه؟ یخوره که داره مسخره م یم یمن به کس ی یافهق -

 :برخاست و لب زد یشاز جا یتبا جد پسرک

 یمکه دار یمزمان کوتاه ینرم با بابا صحبت کنم. با ا یخب من م خیله

 به فکر تدارکات یداز االن با

 !پس آماده باش که بعد ظهر با هم بم دنبال کاراش یمباش عروسی

دانست از استراحت  یپسرک چه م ینآخر ا ید؛اش را در هم کش چهره

 شده یلکه به او تحم یمطلق

کردن خودشان  یلقصد داشتند با تحم یزهم چ ییروزها گو ین. ابود

 فیضع یادئثابت کنند که رها ز

تکان داد. پسرک هم  یسر یناس یبه ناچار برا یدکش یقی. آه عماست

 .اتاق را ترک کرد یمعطل یب
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 یپستو ینقشه ها او رها را هنوز هم در انتها ینا یاز همه  گذشته

 یقلبش دوست داشت و برا

 .کرد یم یبه آخر هفته لحظه شمار رسیدن

 ...یستا یبیمکان عج یادن"

 یمکن یو فکر م یمزن یدست و پا م یمانتناقض ها یاندر م همه

 تنها یدانم ینا یندرستکارتر

 "*...خودمانیم

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

 «هشتم فصل»

پوش را از نظر گذراند و  یدسف یرها ینگرانش سر تا پا یها یمشک با

 یهتو  یکه پات و کرد یاستآسون ینمگه ازدواج کردن به هم آخه:یدنال

 سر و ته اش و یهفته ا یهکفش 

 !یاری؟ب هم
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 یستادا ینهزد، مقابل آ یکه دائم ًا بر سرش غر م یا یهانهتوجه به ک بی

 یلب ها ینترا ز یو رژ کمرنگ

و چند  ینچند یقرف یها یکرد تمام نگران یفرمش کرد. درک م خوش

 یمساله اش را اما او تصم

او آخر  یدبار یاگر سنگ هم از آسمان م یرا گرفته بود، حت خودش

 یهفته رهسپار کاخ بدبخت ینهم

 .شد یم هایش

 یقیمشتش کرد. دم عم یررا اس یشگلو یبکچنگ انداخت و س بغض

 گرفت و همان طور که خودش

 :سرگرم آماده شدنش کرده بود، لب زد را

 یم؟قراره شاخ قول بشکن مگه

 ینا یشدانست رها یرا لرزاند. او خوب م یهانهسردش تمام تن ک لحن

 مرگش هست و دم یکروزها 
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 .زند نمی

 ...توان نقاب پوشاند یبه تن صدا ها نم"

خودت را مقاوم  یخواه یم یتکه در اوج تظاهرها ییهمان جا درست

 دست دلت را رو ی،نشان ده

 "*...کنند می

دخترک را  ینخوب بلد بود چگونه دژ محکم قلب ا یشکه صدا الحق

 .کند یا یشهش

دامن  یاپیشپ یسف تکان داد و به غر زدن هاتا یاز رو یسر کیهانه

 :زد

 !یستن یازدواج بچه باز یربگ یمتصم یعقالن رها

را  یشاناز حد پا یشداشتند ب یشها یشده و مهربان یلدخترک وک این

 کردند یدرازتر م یمشاناز گل
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کرد تا مبادا از کوره در برود و  یکه رها دائم ًا دست مشت م یطور به

 رفاقت را در حقش تمام کند. او

 !نمک نشناس نبود، بود؟ که

 .شده اش یقرف ی یهانهکرد با ک یاثباتش نرم تا م یو در پ نبود

کرد و رو به  ینهدرون آ یدخترک بزک شده  یآخرش را حواله  نگاه

 ناینه من، نه س یست؟ن یعقالن کجاشنشست و گفت: یهانهک یرو

 رو یمونهر چه زودتر زندگ یمخوا یو م یستیمدنباله تجمالت ن

 .یمکن شروع

دوخت و  یشلغزان رها ینافذش را به مردمک ها یها یمشک دخترک

 :غرلند کرد

رها  یارها رو درن یشهعاشق پ یخودت و؟ ادا ی؟زن یگول م یو دار کی

 !آد یاصالً بهت نم

جا  ینکه او را به ا ییعاشق رها یادیدانست از قلب ز یاو چه م آخر

 !کشانده است؟
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 :را باال فرستاد و گفت یشابرو یتا یک رها

 یحرف م ی. از چیارموقت بلد نبودم ادا در ب یچه یادمهکه  ییجا تا

 ی؟زن

 یسکر یترو زندگ ی. تو داریدون یکه خودت بهتر از من م یزیاز چ -

 یخوا یو نم ینچرا ا یکن یم

 !ی؟کن قبول

تخس شده اش را نثار دوست  یها یلهتلخش جان گرفت و ت لبخند

 :مهربانش کرد و گفت یادیز

 !و بگو ینماسه؟ ا یبه تو م یمن چ یبرد و باخت زندگ از

 !که مسموم نبود، بود؟ ذهنش

 !شده را؟ یلدخترک وک ینکند ا یداور یشخواست از پ یم یک تا

 :ش کرد و گفتچهره ا ی یمهرا ضم یفیخاطر، اخم ظر یدهرنج کیهانه

 !خودت یشکشپ یرتشر مرسان خ تو
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گفت  یکه احساسش م ییهم دل داشت؛ درست در همان جا او

 یادیدوست ز یبرا یمهربان

 .زد یآن نم یزدست به تجو یگرضرر دارد د مغرورش

پندارند،  یآنچنان که خود را خوب م یگرانشد که د یادآور یدبا گاهی

 .یستندخوب ن

شد، دل زده اش کرده  یاز جانب رها حواله اش م یرهر چه تحق دیگر

 .بود

مقابل  درآورد؟! یم ییچه بال یشبه او چه که رها بر سر زندگ اصالً

 :زد یشمبل برخاست و ن یپر تمسخر و سرد رها، از رو یها یگو

 ی؟به کجا برس یخوا یکارات م ینا با

 .به آرامش -

 :د، لب زدو قبل از آن که اتاق را ترک کن یدکش یقیعم آه
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و  یتکه مراسم خواستگار یینپا یاحاال هم زود ب ی؛بهش برس امیدوارم

 !یاز دست ند

 .رسم یم -

سرکش  یدر را پشت سر خودش بست، قطره  یهانهمحض آن که ک به

 اشک، سد مقاومت رها را

 یدکش یقی. آه عمیددخترک غلت یگونه  یبر رو یدانم یروزو پ شکست

 قطره را پس زد؛ یضو با غ

 یم یشتربفهماند هنوز هم زور او ب یشقصد داشت به اشک ها گویی

 یصدا یدشن یچربد. دلش کم

ممنوعه  یشدانست خواسته ها یخواست؛ م یرا م یمشند ی مردانه

 یناست اما چه کند دل که ا

 !شود ینم یشها حال حرف

 یزم یچنگ انداخت و تلفن همراه اش را از رو یآن یمتصم یک با

 گرفت و بدون یقیبرداشت. دم عم
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 .تماس را وصل کرد یتعلل کوچکترین

شد، پر استرس تلفن را به گوشش چسباند و  یباره خال یکدلش به  ته

 اپراتور که از یبه صدا

و  یدگفت، گوش سپرد. اخم در هم کش یم یمشبودن تلفن ند خاموش

 یزم یتلفن را به شدت بر رو

 .انداخت

همه تنش به  ینبار هم بعد از ا یک یکه حت یبود از مرد دلگیر

 .بود یامدهن یدنشد

 !زد؟ ینبود که دم از جبران م یاو همان مگر

 !برخاست؛ االن زمان جا زدن نبود، بود؟ یشحوصله از جا بی

درون سالن ملحق  یهمانانقورت داد و به م یرا به سخت یشگلو سیبک

شده  یجها، چشمش به بهرام تنها افتاد. گ یهمانتمام م یانم درشد.

 را یمند یامدنن یندانست ا یبود؛ نم
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تواند بگذارد. باالخره او هم دختر بود و دوست داشت  یچه م پای

 خودش را از رفتار یبرداشت ها

فشرد و در  یزد و دست بهرام را به گرم یبکند. لبخند تلخ ندیمش

 .کنار پرهام نشست

 یطنتزد، پر از ش یسرخش را گاز م یباز س یکه برش یدر حال پرهام

 :زمزمه کرد

 !ینده؟به احوال عروس خانوم آ به،

 یم یدکپرهام جوان را با خود  یکمرد بر خالف سنش هنوز هم  این

 . الحق که حضورش دریدکش

 !از لطف نبود یخال ی،رسم یادیجمع ز این

 یآرامش بخش پرهام کرد و به آرام ینثار چهره  یبند یمن لبخند

 :یدپرس

 خان کجاست؟ یمند پس
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 :باال انداخت و جواب داد یشانه ا پرهام

 .گفت رفته شمال یم بهرام

 .کند یمهم نبود رها چه م یشرا غم گرفت؛ آن مرد اصالً برا دلش

 :یدبار پرس ینزد و ا یقیعم نیشخند

 خانوم شما؟ و

 .تو آشپزخونه اس یماش -

 .قدردانش را به پرهام دوخت یها تیله

 :تر لب زد یجد یکم پرهام

اونم دلش رضا نشد  ی؛رو دار یمانباشه تو حکم دختر من و ش یچ هر

 داشته یکه کارات کم و کثر

 .باشه

 یسرفه ا ینادر با بد عنق ینح ینهم درخجالتم نده عمو پرهام! -

 :کرد و گفت یتصنع



 

315                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .یمبهتره کم کم شروع کن خب

 :کرد و گفت یاشاره ا یهانهک به

 !ی؟رو صدا بزن یاسشه ال می

انار شب چله به امانت برد و سر به  یرنگ چهره اش را از سرخ دخترک

 رفت یاسیبه سراغ اتاق ال یرز

که خواهرکش به  ییتمام قصد شرکت در آن مراسم کذا یبا لجباز که

 پا کرده بود را نداشت؛ پر

سراسام آور ضربان قلبش  یبه در اتاق نواخت و صدا یضربه ا استرس

 .را فاکتور گرفت

که در چهارچوب در ظاهر شد، قلب مهربانش را  یاسال یجد قامت

 را تا یاسکرد. تا به حال ال یرمتح

 .بود یدهحد تلخ ند این
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 یکه با سرتق یاخم یانداخت و چشمانش را بست بر رو یررا به ز سرش

 خوش یابروها یانتمام در م

 :انداخته بود و لب زد یهمردش سا حالت

 ...نادر فرستا عمو

 :و ناخواسته دل شکاند یدپر یهانهک یفتن ظر یاندر م کالفه

 .کنم یتو اون مراسم مسخره شرکت نم من

 یداخم در هم کش یهانهکند. ک یربار نوبت دخترک بود تا او را متح این

 :و گفت

رخ  یخوره و نه معجزه ا یهم مشما نه اون مراسم ب یها یبچه باز با

 یادب یطونده تا رها از خر ش یم

 !شماست یتهشخص ینهب یم یبکه آس یزیوسط تنها چ ینا پایین،

 !مهم بود؟ یاسال یبرا یزهاچ ینگفت اما مگر ا یراه نم بی
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ناراحت  یبه چهره  یا یو نگاه اجمال یدبه چانه اش کش یدست پسرک

 یدلبرکش انداخت و فقط کم

عروسک  یشممعناست که م ینمنم به ا اومدناز قبل لب زد: نرمتر

 خبر یکه ب ییامشب مثله تموم اونا یشب باز یمهخ

 .و رها ینانشستن و شدن آلت دست س یینپا اون

احترام  یشاز پ یشهر آن ب یشها یتلخ یدفهم یمرد چرا نم این

 !شکست؟ یرا در هم م یهانهک

 :انداخت و گفت یاسال یها یبه مشک ینگاه دلخور کیهانه

مسائله  یهخودش  یبرا یدکن یرو خودخواهانه برانداز م یهکه قض این

 .جداست ی

 .یحل نشدن یمسئله  یهآره،  -

داره و قطع ًا پاک کردن صورت  یراه حل یه یمطمئن ًا هر مسئله ا -

 و یتونه راه حل منطق یمسئله نم
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 .باشه مناسبش

مرد  ینهضم کند؛ آن قدر از اکلمات را  یمعنا یاسنداد تا ال مهلت

 یدنشتحمل د یگردلخور بود که د

حرف از مقابل چشمان متعجبش  یامشب نداشته باشد. ب یبرا را

 .گذشت و به سالن بازگشت

 یروننادر او را از هپروت ب یمبل نشست، صدا یمحض آن که بر رو به

 :یدکش

 !کجا موند دخترم؟ یاسجان، پس ال کیهانه

 یو دهان باز کرد تا دروغ یدلب خشک شده اش کش یرا بر رو زبانش

 به خورد نادر فلک زده بدهد اما

 :به کمکش شتافت یاسال صدای

 .بابا جون اومدم
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 یتکه مقابلش نشست انداخت و لبخند رضا یبه مرد یا یفتهش نگاه

 .را نثارش کرد یبخش

 یایپر ح یها ینثار مشک یچشمک یشها یتیدر تمام نارضا پسرک

 که سمت یرد و با پرهامک یهانهک

اش را  یهانهحرکات ک یچشم یرنشسته بود، هم کالم شد و ز راستش

 و یدلب گز یانهکه ناش ییدپا

 یدست یشکرد که درون پ یربوده شده اش را متمرکز پرتقال حواس

 .یدرقص یاش م

در آن  یکه لحظه ا یزد و در دلش افتخار کرد به انتخاب یمحو لبخند

شک به دلش راه نداده 

 *****************************بود.

 ی؟جا نشست ینچرا ا -

 :را به دور خودش حلقه کرد و گفت یفشو دستان ظر یدکش یقیعم آه

 .یجور همین
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عروسش را از نظر  یاییرخ رو یمتاب نشست و ن یبر رو یبه آرام پسرک

 :گذراند و لب زد

 .یخور یسرده سرما م هوا

آن که از آسمان دوست  یاکتفا کرد و ب یتلخ یبه تک خنده  رها

 شب یپارچه مشک یکو  یداشتن

 :را داد ینابکشد، جواب س دست

 !بادمجون بم آفت نداره یزمعز نه

 :و تشر زد یداخم در هم کش سینا

 !به دلت صابون نزن یادپس ز یستیبادمجون بم ن تو

 ینانداخت. ا یناس یزده  یخ یها یرا به طوس ینشنگاه غمگ دخترک

 روزها با دلش ینا یبمرد، عج

 !نشده بود؟ غریبه

 .راحت ترم یجور ینمن ا -
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 :جان گرفت و زمزمه کرد یناس نیشخند

چند روز  ینتو ا یمونه،عروس یگهندارم چند روز د یتو کار یراحت به

 خوب یزمراعات کن تا همه چ

 !بره پیش

گونه دل  ینمسمومش چه بر سر آن احساسات بکر آورده بود که ا ذهن

 رنجاند و از کنارش به یم

اش  یدهروزها سنگ هم در برابر احساسات ته کش اینعبور کرد؟! آسانی

 !آورد یکم م

 :برخاست و ادامه داد یشرحمانه از جا بی

زود بخواب که  یمون،ضرور یدهایو خر یشدنبال آزما یمقراره بر فردا

 !یر حال باشس

 :رفتنش را سست کرد یسردرگم رها پا صدای

 .یشناسمشکه من م یستین یناییاون س تو
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 ی؟که چ -

دور نماند اما  یزشت یو صدا دار دلبرکش از گوش ها یزر نیشخند

 نکرد تا خود رها حرفش را یحرکت

 .دهد ادامه

من  یشگیهم یاون مرد حام ینمب یکه االن م یرحم یمرد ب ینکه ا -

 .یستن

باشد که هنوز هم  ییآن که قصدش رنجاند دل رها یرنجاند ب یم دل

 .یدپرست یعاشقانه او را م

که در  ییتمام تناقض ها یانخوش حالتش زد و در م یبه موها چنگی

 دادند، یمغزش جوالن م

 :کرد زمزمه

 ...چند وقت و ینا یاعفقط وقا ینامهنوز هم همون س من
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را به لب  یبند یمم زده کرد و لبخند نغ ینگاهش را نثار رها آخرین

 و یدخوش فرمش بخش یها

 :داد ادامه

 !ینحالم کرده، هم یشونپر یاز نداشتنت حساب ترس

 یدخترک را برا ینعشق ا یشها یتمام نامرد یانهم در م هنوز

 خودش نگه داشته بود؛ دل است

باشد  یاندر م یشرها یپا یشود وقت ینم یشانتقام و خشم حال دیگر،

 یزند بر رو یخط م یحت

 یخدا داد ی یسهقد ینوجودش را تا پرستش کند ا یها یاهیس تمام

 .را

داشت  یازکرد؛ ن یماتاقش تنظ یرا به سو یشو قدم ها یدکش یقیعم آه

 با خودش خلوت کند یتا کم

برهه از زمان  ینچه شد که به ا یایدب یادش بلکه

 ****************************.یدرس
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کلبه  یقد یخبر از همه جا، رو به پنجره  یروز بود که ب چهارمین

 پرسه یاهایشبود و در رو یستادها

 .زد می

تمام زل زده بود به  یرفت اما با تخس یکم کم رو به غروب م خورشید

 که یمیند یزده  یخوجود 

 یلدل یب یآن همه سرما یرنگش هم برا یزرشک یمبافت زخ گویی

 .نداشت یافاقه ا

اش انداخت که چهار  یبه ساعت مچ یو نگاه یدکش یقیآه عم رکپس

 .داد یبعد ظهر را نشان م

 ینبرده بود. در ا یانرا به پا یروز شلوغ کار یکاالن  یشًا رها قطع

 یبشتعق یچند وقت آن قدر پنهان

از  یتوانست به وضوح تصور کند رها با حجم بزرگ یبود که حاال م کرده

 درون دستش در ینقش ها

 .شود یکند و سوار م یرا باز م اتومبیلش
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 !نبود؟ یالخوش خ یادیپسر ز این

وقت دستش را  ینکه در هم یبغ کرده ا یدانست از رها یچه م آخر

 حلقه کرده یناس یبه دور بازو

را به  یشها یدکرد تا خر یو رو م یرشهرش را ز یها یابانو خ بود

 !اتمام برساند؟

که در  یبکر یعتخبرش را به جنگل باران زده و طب یب یها میشی

 کرد، دوخت و یم یمقابلش دلبر

 .یدرا سر کش یوانشداغ درون ل یراز ش یا جرعه

 یزپر غرور و سر ِد عز یآن دو گو یتنگ شده بود، برا یادیز دلش

 .قلبش یکرده 

دل... و  یکآسمان...  یکبغض...  یک... یستن یچیدهپ یادز یدلتنگ"

 ترک خورده... به یآرزوها

 !"*یسادگ همین
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را در حقش تمام  ینامرد یرحم یساده بودن هاست که با ب ینهم اما

 یشکرد و دائم ًا به گلو یم

 .چربد یانداخت تا نشان دهد که زورش تا چه اندازه م یم چنگ

االن  یعنی:یدنال یرا پس زد و به آرام یششده در گلو یبس بغض

 حالت خوبه؟ یی؟کجا

 !خوب باش تو فقط"

 "*...کند یم یتحال خوب تو تحمل مرا تقو تنها

 یششگفته بود که پس فردا ساعت پنج بعد از ظهر جواب آزما آرمان

 .شود یحاضر م

 یآن که مبادا جواب مثبت باشد، بدنش را کرخت کرده بود. با ب استرس

 یمبل دو نفره ا یبر رو یحال

 .و به فکر فرو رفت نشست
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 یکه به تازگ یآن دلبرک یاز سالمت یزچ یچه باز هم یانم ینا در

 را پس گرفته بود، یشدخترانه ها

 ینآخر یبرا یایدنداشت. درست قبل از آن که به کلبه ب یتاهم برایش

 نظر گرفته یرز یبار او را پنهان

ندارد و  یاش توجه ا یدانست آن دخترک سرتق به سالمت ی. مبود

 شد تا دلهره در یباعث م ینهم

 .چنبره بزند دلش

 !ی؟کن یبه دل ماتم زده اش رحم م یعنی خدایا

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

 :یدزد و غر یهکانتر تک به

 ینایاون س ینمواقع ًا تحملم تموم شده؛ اصالً خوش ندارم بب دیگه

 خودش و یمارموز چه جور

 .کنه یو م یشاحمقم جانب دار یبه رها و اون دختره  چسبونده
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 :اش گذاشت و لب زد ینیب یانگشتش را رو یاطبا احت کیهانه

 !شنون یباش صدات و م آروم

 :اش کردم و غر زد یهانهنثار ک یچشم غره ا یضغ با

پارچ دوغ را  یدیبا ناام دخترکترسم ازشون؟! یبشنون، مگه م بذار

 :برداشت و گفت

 !از رها استفاده کنه؟ یدبا یناچرا س یارمسر در نم اصالً

شد،  یاز آشپزخانه خارج م یهانهک یهمان طور که شانه به شانه  الیاس

 شده یدکل یدندان ها یاناز م

 :هول داد یروناصوات را به ب اش

 .ساده لوحتر از خواهر من سراغ نداره چون

شام گذاشت و  یزم یتاسف تکان داد و دوغ را رو یاز رو یسر دخترک

 .در کنار رها جا خوش کرد
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نبود که از چشمان  یزیچ یهانهو ک یاسال یناراضآشفته و  یها چهره

 دور بماند اما مگر یناس یارها  یزت

 !بود؟ مهم

قلب  یعمق فاجعه برا یعنی ینانتخاب خودش را کرده بود و ا رها

 .کوچکش

 ییبرداشت و با خوش رو یشدست برد و بشقاب رها را از جلو سینا

 :یدپرس

 چه قدر برات بکشم؟ عزیزم

انداخت و پر غرور جواب محبت  یناس یالخ یب یها یبه طوس نگاهی

 :را داد یشها

 !یهبرام بکش کاف یرکفگ یه

که هر آن  یاسیال ینگاه خصمانه  یالخ یب ید؛اخم در هم کش پسرک

 رفت تا تکه تکه اش یامکان م
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 .کند

افتاده بود  یادشکه تازه  یبرادر ینکرد به ا یتوجه م یدچرا با اصالً

 !هم وجود دارد؟ ییرها

 :هم اضافه کرد و گفت یگرید کفگیر

تو  یهو یخوا ینم یمونه،پس فردا عروس یریکم غذا بخور تا جون بگ یه

 !که؟ یجشن از حال بر

از خورشت اسفناج  یگرفت و مقدار یناشده بشقاب را از دست س تسلیم

 نه آن که یخت؛آن ر یرو

شده بود  یلتکم یتشظرف یکاف یباشد، نه. فقط امروز به اندازه  مطیع

 ینجو سنگ یننداشت چه برسد به ا همخودش را یحوصله  یو حت

 با یخودبحث ب یااش  یدوست داشتن یقرف یحاکم در خانه 

 .یشروز ها ینا یشده  یبهغر سینای

 یم یعجب دل یاسال یزخم خورده  ینگاه ها یرشام آن هم ز خوردن

 !خواست
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برخاست و به  یزنفر از سر م ینکرد تا آخر یباز یباز یشقدر با غذا آن

 .را جمع کرد یزم یهانهکمک ک

آنقدر در هم گره خورده بود که فقط او را از پا در آورد؛  یزهمه چ گویی

 شده بود در یببغض س

 یزدموج م یناو س یاسکه در چشمان ال یخصومت یمعنا ی. حتگلویش

 .یدفهم یرا هم نم

 یچالند نگاه یکتش را در دستش م که یاسیو به ال یدکش یقیعم آه

 .انداخت

 یفکر م یجور یناو ا یاروزها از قبل هم تلخ تر شده بود  ینا برادرش

 !کرد؟

قرار خواهرش کند، رو به  ینثار چشمان ب ینگاه یمآن که ن یب پسرک

 :گفت یهانهک

 .جان من کم کم رفع زحمت کنم کیهانه
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رنگش پاک  یآب یزشوم یرا هول زده با گوشه  یسشدست خ کیهانه

 :کرد و لب زد

 .یگهکم د یه یدبمون ید؟ر یم کجا

با چند تا تعارف  یامرد کالفه را سر عقل آورد  ینشد ا یم مگر

 !کرد؟ یبندشپا

کرد  یو تالش م یکه هر چه سع یخسته بود از اوضاع یادیز امشب

 یناتوانست درستش کند. س ینم

 .به دل نگرانش زده بود یزخم بد

پر پشت و خوش حالتش زد و در جواب لحن  یموها یانبه م چنگی

 یگرم دلبرکش اصوات را به سخت

 :کرد هجی

 .کارم برم خونه که استراحت کنم یکم خسته  یه یگهد نه
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 یستکار بهانه ا یدانست خستگ ینکرد؛ خوب م یاصرار یگرد دخترک

 دور شدن. به ناچار یفقط برا

 :کرد زمزمه

نبود  یدگفت بع یم یگرید یکلمه  اگر.میاپس تا دم در باهاتون م خب

 .نشوند یجار یشبند را آب دهد و هم آن جا اشک ها

 !که از سنگ نبود، بود؟ او

 .زد یروناز آشپزخانه ب یهانهتکان دادن سرش اکتفا کرد و زودتر از ک به

کش نام خواهر  یدککه  یرحمانه پشت سر گذاشت آن دخترک یب چه

 یب یادکه فر یندآن بب یبود ب

 !خوشرنگ را یها یلهرس آن ت داد

تا مبادا بغض لجبازش سر باز کند و به سالن  یدکش یقینفس عم رها

 خانه یواریچهار د یرفت. فضا
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 یقابل تحمل شده بود. نگاه یرغ یشبرا یادیدوستش امشب ز ی

 که با یالخ یب ینایانداخت به س

 :مقدمه گفت یرفت و ب یکلنجار م تلفنش

 !یمپاشو بر سینا

 یشرها یچهره  یمیکنافذش را به م یها یبا تعجب طوس سرکپ

 تکان داد و از یدوخت و سر

تاب است اما از  یب یبدلبر امشب عج یندانست ا یبرخاست. م جایش

 هم که شده یاستس یرو

 :پرسید

 شده؟ چیزی

گفتار شده و چنگ زد مانتو و شالش را  ینایاز س یدرا دزد یشها تیله

 مبل برداشت و با تن یاز رو

 :لب زد ضعیفی
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به استراحت  یازچند روزه واقع ًا کارا خسته م کرده ن ینخسته ام؛ ا فقط

 .دارم

تا رها غرورش را دو  یباز یاهدختر اصالً تبحر ندارد در س ینکه ا نگفت

 در آغوش بکشد و با آن یدست

لبش را رنگ کند را  یرفت تا گوشه  یکه م یشخندیباشد. ن خوش

 یباش را در ج یع کرد و گوشجم

 :اش چپاند و گفت یرهت جین

 .یمبر پس

خبر از  یرفت، عزم خروج کرد ب یکه با شالش کلنجار م ییاز رها زودتر

 چه ها که یاسآن که بداند ال

داستان نبود،  یمرد که آدم ب ِد  اینکرده است. یفسرش رد پشت

 !بود؟

کرد  یزمانده بود تا به در برسد که پا سست کرد و گوش ت یقدم چند

 و یاسال یپچ پچ ها یبرا
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 .کیهانه

 !یاس؟گذره ال یتو سرت م یچ -

 .رو جلو چشم بابا رسوا کنم یناراهم تا س یهدنباله  -

 !من و یترسون یم یبگذرونه، دار یرخدا بخ -

 یزههمه چ یب یاون پسره  یستم،من ن یدازش ترس یدکه با یاون -

 یمونحروم لقمه اس که داره زندگ

 .کنه یم یمتالش و

 !خب آروم باش حاال یلهخ -

 !برم یارب یلدل یه یهانه؟آروم باشم ک یدچرا با -

 .شناسمت یکنم نم یحس م -

 یادب یمکه ند ینکه برام مهمه ا یزیبرام؛ االن تنها چ یستمهم ن -

 .کمکم

 ی؟بهش گفت -
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 یازش خبر نداره. مردکه ب یشکیازش ه یننه، آب شده رفته تو زم -

 .خاموش کرده یشمعقل گوش

 کرد؟ یکار یشهبدون اون نم یعنیبابا؛  یا -

 یکه جا یمدار یازن یکیبه  یمونخانوادگ یحفظ آبرو یشه اما برا یم -

 .عقد یسر سفره  ینهدوماد بش

هم  یادز یاورد،خواست بر سرش ب یم ییچه بال یاسبه آن که ال فکر

 یرا م ینسخت نبود؛ او هم

 .گفته بود یاساز انتقامش به ال ینهم ی. اصالً براخواست

کرد تا  یمانده را ط یو چند قدم باق یدکش یراهنشپ ی یقهبه  دستی

 قرار یاسراس نگاه ال یردر ت

 یاش کرد با لودگ یگوشت یلب ها یمهرا ضم ی. لبخند مزحکگیرد

 !ی؟نرفت هنوزساخت: یحضورش را علن

 :و با انزجار گفت یداخم در هم کش الیاس
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 .رفتم یم داشتم

 .یمبا هم بر یستاوا یریم،م یمدار یگهاتفاق َا ما هم د -

 .که صبر کنم ینمب ینم یلیدل یدارم توام دار ینمن ماش -

 !بچگانه نبود؟ یکم رفتارش

 .انداخت یم یفحر ینداشت توپ را در زم یدست دستی

در  یرا ببازد، با حفظ لبخندش دست یهآن که قاف یب یناخالف او س بر

 :هوا تکان داد و لب زد

 .گذشت خوش

 یگرفت؛ طوس یدهنثارش شد را ناد یاسال یکه از سو یغره ا چشم

 .منتظرش را به او دوخت یها

 .تکان داد و آن ها را ترک کرد یسر یهم از سر ناچار الیاس

 .ا به در خانه رساندمغموم هم خودش ر یمحض آن که او رفت، رها به
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چند  ییگدا یهمه تعلل در آمدنش فقط برا یندانست ا یچه م کسی

 !آرامش بود؟ یهثان

با اکراه  ینا،و مقابل چشمان س یدخسته اش کش یبه چهره  دستی

 یددلسوزش را در آغوش کش یقرف

 :گفت و

 .خوش گذشت، دستت درد نکنه یلیخ امشب

 ییشد از او یروزها متحمل م ینکه ا یزجر یاکردن هم بلد بود  تشکر

 !ساخته بود؟ یدجد ییرها

 .یمدور هم بود ینمنم خوشحال شدم که امشب اومد -

را حفظ  یشانبدل ینقاب ها یداشتند با سر سخت یهمه سع چرا

از  یکیامشب  یهاالناسا یبزند ا یادنبود تا فر یچکسه چراکنند؟!

 یخرکورد دار تار یشب ها یننحس تر

 !است؟ بشریت
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ان  یحت ید،خند یم یشانزد اما لب ها یهمه اشان زار م یها دل

 که آتش ها از گور او بر یناییس

 یلهکه در ت یا یشانیپر ینا یبرا ینبود؛ غمگ ینخاست. او هم غمگ می

 کرد، یم یدادب یشرها یها

فهماند که  یزد و م یم یلیکه به او س یتلخ یقتحق یبرا غمگین

 خواهد. بچه که یدلبرکش او را نم

ندارد و  یشآرزوها یبه رها یشباهت یچرها ه ینا یدفهم یخوب م نبود

 .دارد یعروس ینا یبرا یلیدل

پناه ها که داشت  یزداناش با  یناگسستن یوندپ یبود برا ینغمگ حتی

 یخودش متالش یبا دست ها

پناه  یزدانجماعت  ینکرد، ا یاصل را خوب درک م یکشد اما  می

 .مهر او را نداشتند یاقتل

تکان داد و  یهانهک یبرا یخداافظ یو سرش را به معنا یدکش یقیعم آه

 یدلبرک ب یشانه به شانه 
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 .رساند یلشخودش را به اتومب وفایش

 !یبیستعج یواقع ًا جا یادن"

تب  یتبرا یستحاضر ن یکه حت یده یجان م یآن کس یبرا همیشه

 "...کند

رها  یاالتشدر خ یشهو خودرو را به حرکت درآورد. هم یدکش یقیعم آه

 اما یافت یرا عاشق خود م

رحمانه  ینبود که او انتظارش را داشت. بغض ب یوقت آن یچه حقیقت

 را یشگلو یخچنگ انداخت ب

دخترک بشکند، هر چه  ینخواست در مقابل ا یدلش نم یچ. هفشرد

 باشد او هم مرد بود و غرور

به حساب  یزمان مناسب یشحاال برا یدشت. شابه خودش را دا خاص

 آمد تا به رها نشان دهد او یم

آن چه  یآمد تالف یخودش غرور دارد. اما مگر دلش م یبه اندازه  هم

 را که رها بر سرش آورده بود در
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 !بیاورد؟

 !بد نبود، بود؟ او

ها با خودش بجنگد و سکوت  یناز ا یشتردلبرکش اجازه نداد تا ب صدای

 اتاقک خودرو یمنزجر کننده 

 :در هم شکست را

 خونه؟ یشه نر می

 یلحن مظلوم و باران زده اش قلب ب ینبه او گفته بود ا یحاال کس تا

لبخند  یناکمال تعجبش، س درکند؟! یم یرا زخم یناس یجنبه 

 یبالها ینکه قبل از تمام ا ییزد. درست از همان ها یشبر رو یمهربان

 .شده سخاوتمندانه به او تعلق داشت نازل

او را  یپناه و زخم خورده بود اما چه کس یاو ب یهم به اندازه  پسرک

 !کرد؟ یدرک م

 :را به جان رها انداخت یفخف یبم و آرامش لرز صدای
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 یم؟بر کجا

خودش را جمع جور کرد و به دلش تشر زد تا ساکت  یکم دخترک

 .شود

 ...شود را بسته ام یم یکه به قلبم منته ییراه هااز بعد تو تمام "

 ...آری

 *".ام را خراب کرد یارتباط یرفتنت پل ها این

 :گفت یرا با زبان تر کرد و به آهستگ لبش

 کوهسار؟ بریم

مقاومت  یفُتن ظر ینتوانست در مقابل ا یمرد عاشق شده مگر م این

 کند؛ رها خوب به آتش

تکان داد و تا  ییدتا یبه نشانه  یاش را. سر یبود تمام هست کشیده

 با رها هم کالم یگرخود مقصد د
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تمام  یددلبرکش حرف بزند، ق یگرد یکلمه  یکاگر  یدترس ی. منشد

 را بزند و دستش ییجنگ کذا ینا

 یبه دردانه  یمرد یچو او را به ناکجا آباد ببرد که دست ه یردبگ را

 .دلش نرسد

 ...خدا اگر بودم"

 "...زدم یم یرونداشتم و از کائنات ب یبرم را تو

 :متوقف کرد و لب زد یرا مقابل سفره خانه ا اتومبیلش

حرف  یحوصله  یچسر و صدا اطاعت کرد؛ راستش ه یب رهاشو! پیاده

 خو ِد لجباز یحوصله  یزدن نداشت. حت

که  یخواست فرار کند از آش یاش را هم نداشت. فقط دلش م شده

 .خودش پخته بود یخودش برا

 !اهل جا زدن نبود، بود؟ او

 .نشستند یشرا انتخاب کرد و هر دو بر رو یتخت یناسکوت س در
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 !هوا پس زدنند یها، آدم ب یبعض"

 ...که حال دلت خوب باشد یتا زمان هستند

 ...کرده ییرو حال دلت تغ یفهمند، دلبسته ا یبه محض آن که م اما

 ...شود یممکن م یرشناختشان غ یگرکنند که د یم ییرچنان تغ آن

 "*...یتا امروز یروزیآدم د یانم یمان یتو انگشت به دهان م و

 ینشناخت و نه ا یرا م یشنه رها یگروقت بود که د یلیمرد هم خ این

 .سکوت بغرنج را

 یانرا م یفشک یکرد که دسته  ییو رو به رها یدکش یقیعم آه

 :یدچالند و پرس یم یفشانگشتان ظر

 !یست؟گشنه ات که ن ینخورد یادیز یزچ شبام

 ینشد؛ مگر در ا یرهخ یناس یها یسرش را بلند کرد و به طوس رها،

 که دلش به پا کرده بود ییبلبشو

 !یش؟داشت برا یتیاهم گرسنگی
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نه سرش را تکان  یبود، به معنا یدهاز شام امشب نفهم یچآن که ه با

 .داد

 !کند یبه پا م ینادر دل س ییسکوت چه غوغا یندانست ا یم کاش

غم بغل  یگونه زانو ینا یلعنت"بزند  یادخواست فر یدلش م پسرک

 یتاما روا "برد! ینزن نفسم م

 .یستن یهم کار آسان یشههم کلمات

برخاست و رها را تنها  یشفوت کرد و از جا یرا با کالفگ نفسش

 فاصله گرفتن از یکم یدگذاشت. شا

 .هم نه یددلش خوب بود، شا یبرا رها

با صحبت کردن کالفه  یدنبا یردگ یوقت ها، دل زن ها که م یگاه"

 ...در کنارشان نشست و سکوتشان را معنا کرد یدبا گاهشان کرد...

 "*.کند یآرام حال دلشان را رو به راه م یبودن ها این
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کند.  یگشت که در سکوت او را همراه یم یناییس یرها هم پ االن

 اما رها باور آدم درستش بود یناس

 .خواست یرا نم یقتحق این

در مقابل چشمانش قرار گرفت؛ حدس آن  یا ینیکه س یدنکش طولی

 آن را آورده باشد آن قدر یناکه س

خودش را جمع و  یکم یردآن که سرش باال بگ یهم سخت نبود. ب ها

 .جورتر کرد

 .را بشکند یناساخته شده بود تا فقط دل س ییدختر گو این

 .را مقابل رها گذاشت ینیو با تاسف س یدکش یفیآه خف پسرک

داد. لبخند  یخوش دوغ ترش و داغ شده مشام رها را قلقلک م بوی

 یزد به دو کاسه  یخسته ا

 .او را خوب بلد بود یناو پر از آش دوغ؛ س سفالی
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آدم خسته را  یک یبعج ییزیسوز پا ینکاسه آش داغ آن هم در ا یک

 .انداخت یبه هوس م

 :گفت یزیر یکالفه شده کرد و با صدا یناینثار س یزیتشکر آم گاهن

 .برام یکه انقدر امشب تو زحمت افتاد ببخشید

 :آش خودش را برداشت و گفت یکاسه  یحوصلگ یبا ب سینا

 .یستن زحمتی

 ینآخر یناس یتلخ یطشرا یناحساس کرد اما در ا یاش را به خوب تلخی

 یبود که دلش را م یمحرک

 .کاسه اش را برداشت و با ولع شروع به خوردن کرد. آزرد

از آش را که خورد، دست نگه داشت. دل در دلش نبود تا  یکم سینا

 .بپرسد رها چه مرگش شده

نگاهش را تاب  ینیپا و آن پا کرد تا رها نتوانست سنگ ینقدر ا آن

 :و غر زد یاوردب
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دانست  ی. نمخورد و لبش را با زبان تر کرد ینامحسوس ینا؟تکانس چته

 یارا دوا کند  یتواند درد یم یدنپرس

 یکه خودش نم ی. چرا که اخالق رها را خوب بلد بود. او تا وقتنه

 یخواست زبان را در دهانش نم

 .چرخید

 :هم فشرد و نفسش را به شدت فوت کرد و لب زد یرا رو چشمانش

 .یالخ یب هیچی

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

 «نهم فصل»

جمع شده کوباند و  یها یزمتکه از ه ینآخر یرا با حرص بر رو تبرش

 اش را با پشت یشانیعرق پ

 .پاک کرد دست
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 ینبغلش زد و داخل کلبه برد. ا یرها را ز یزمرا کنار گذاشت و ه تبر

 دل عاشق و یاز حد برا یشب ییزپا

 .قرارش سرد بود بی

 یک سرفه او روزش شده بود، فکر کردن به آن دلبرک ممنوعه؛ ت شب

 ینهها را داخل شوم یزمزد و ه

زده اش  یخآتش بر سر قلب  یخواست با گرما یدلش م یی. گوریخت

 .بمالد یرش

 یوانل یک یدپر از آب کرد، شا یمهرا تا ن یرا شست و کتر دستانش

 توانست خاتمه دهد به یم یچا

 .نداشتند یکه تمام ییها یشتشو این

 .را کوک کرد یتارشآتش نشست و گ یبه رو رو

داشتند تا هر وقت که دلشان گرفت،  یخوب یعشاق صدا یکاش همه "

 سازشان را کوک کنند و عقده
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را فرو فرستاد و شروع به  بغضش!"*یاورندرا بر سر کلمات در ب هایشان

 :خواندن کرد

 یگیرمدستاتو م یدوست دارم که وقت انقده

 یرمجلو اشکامو بگ یکه چجور ینما فکر

 یدمکش یتوکه نبود ییز روزابهتر ا حتی

 یدمروز خوش ند یهنگاه پاکت که  فدای

 یتو خط خط یب یایاتاق رو ینا یگوشه  عکست

 یلعنت یغصه ها ینِ رفتن ندارن ا خیال

 یبره به خاطرات کودک یهوامو م عطرت

 یواشکی یرفتن دل ِ ُپر به اشکا ساعت

 یتو خط خط یب یایاتاق رو ینا یگوشه  عکست

 یلعنت یغصه ها ینِ رفتن ندارن ا خیال
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 یبره به خاطرات کودک یهوامو م عطرت

 یواشکی یرفتن دل ِ ُپر به اشکا ساعت

 «احمدوند یمهد _رفتن ساعت»

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

و  یدکش یقیتخت انداخت. آه عم یرا از سرش باز کرد و گوشه  حوله

 برداشت و یزم یتلفنش را از رو

کند تا  یداشت جان م ساعترا از نظر گذراند. ینشمخاطب لیست

 کند و خود را به وصال شب برساند؛ او هم داشت یرا ط یقدقا ینآخر

 .آخرش را بکشد ینفس ها یغروب لعنت ینکند تا بلکه ا یم جان

شک  یکه حت یداد. به طور یمرگ م یبو یشبرا یزروز ها همه چ این

 .داشت به زنده بودن خودش

 !بود، نبود؟ زنده
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 یستلفنش را خ یو صفحه  یدچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 .کرد

 یلیرا لمس کرد. خ یسمهد یو شماره  یدکش یقینفس عم یضغ با

 شده بود یقوقت بود که نارف

 .یشها ینتر یمیصم برای

 یندر گوشش طن یسمتعجب مهد یبود که صدا یدهدو بوق نرس به

 :انداخت

 !رها

 :زمزمه کرد یزد و به آرام ینیغمگ لبخند

 .سالم

 تو دختر؟ یخوب -

 !حالم را نپرس"

 ...یخوبم و تو باور کن یمکنند من بگو یها مجبورم م هنجار
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 "...هنجارها تا چه حد مرا تنها کرده است ینا یفهم ینم تو

 :قورت داد و آرام گفت یرا به سخت بغضش

 ی؟تو چطور خوبم

 .تو یدنایبا احوال پرس -

 .یرمیدرگ یلیخودت خنکه  -

ازت  یادیکه  ینا یحتم ًا برا -ی؟از ما کرد یادیشد  یچ یال،خ یب -

 !داشته باشم؟ یلدل یدبکنم با

تنفرش باعث شده بود  ینآمد اصالً هم یاز اخالق رها بدش م همیشه

 .کند یانتتا به رفاقتشان خ

 .شده یزترزبونت تند و ت -

 .شه ینم یاون آدم قبل یگهدم دبه بعد آ ییجا یهاز  یطبسته به شرا -

 یته؟فردا عروس -

 .آره -
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 آم؟ یکه گفتم نم یناز ا یناراحت -

 .کنم یدرکت م ی،دونم کار دار ینه م -

 .دارم یزسوپرا یهطور شد منم برات  ینحاال که ا ی؛مرس -

 یز؟سوپرا -

 .آره -

 هست؟ یچ -

 .یفهم یبه موقعش م -

 .باشه -

 .یکه زنگ زد ینخوشحال شدم از ا یزمخب عز -

 .قربانت -

 ی؟ندار یکار -

 .نه -
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 .خداحافظ -پس خداحافظ. -

 یمیصم یحت ید؛تخت پرت کرد و دراز کش یبر رو یضرا با غ تلفن

 .او را درک نکرده بود ینشمتر

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

 :یدخوش حالتش زد و نال یبه موها چنگی

 .کرده یرگ یکدوم جهنم دره ا یستهنوزم خاموشه، معلوم ن تلفنش

 :لب زد یرا مقابلش گذاشت و با نگران یچا یوانل کیهانه

 ردش و زد؟ یگوش یگنالس یشه از رو نمی

 .که خاموشه ینه تا وقت -

 !سرش اومده؟ یینکنه بال -

 یالشه اش م یداومد تا االن با یسرش م ییدونم، اگه بال یم یدبع -

 .جا ینا یدرس

 ...نقشه جوا یناگه ا -
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 :و تشر زد یدحرف دلبرکش پر یانم یضغ با

 .کنم که جواب بده یم یده، هر جور که شده کار یم جواب

 .دوخت ینو به زم یددزد ینخشمگ یاسدلخورش را از ال نگاه

 یاندازه از خود راض یکخواهر و برادر به  ینحاال گفته بود که ا تا

 !هستند؟

 :است و گفتبرخ یشاز جا یحوصلگ یبا ب الیاس

از  یکه جرعه ا یدر حال کیهانهشده، من برم خونه. یکهوا تار دیگه

 :یدزد و زمزمه وار نال یهبه مبل تک یدنوش یاش را م یچا

 !که اومد قصد رفتن داشته باشه یسادگ یننکنم امشب به هم فکر

 یدانست دلبرش حرف یو راهش را کج کرد. م یداخم در هم کش الیاس

 .زند یجا نم یرا ب

******************************* 
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بوم  یرو یکامل شده  یبه پرتره  یکج کرد و نگاه یرا کم گردنش

 هفته باالخره یکانداخت. بعد از 

 .داده بود یجهنت شاهکارش

توانست  یبار حسرت را نم یشها یلهت یگرد یش؛شد در گلو یبس بغض

 به امانت ببرد مگر او چه قدر

 !یاورد؟را تاب ب یشوفا یمرد ب یداشت که دور توان

چشم دوخت.  یجذاب درون نقاش یها یشیبه م یدکش یقیعم آه

 یگونه  یدست سردش را بر رو

 :نم زد، زمزمه کرد یو با چشمان یدشده کش ینقاش ندیم

 یم ی! چی؟بود یستادهجا وا ینخودت ا یتنقاش یشد االن جا یم چی

 یدیرس یسر م یهوشد االن 

کارات  ینرها دست بردار از ا یزد یو سرم داد م یگرفت یم و م یقه

 یریگ یانتقام م یاز ک یدار
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 !دختر؟

 یحواله  یقیعم یشخندو ن یدسنگ شد؛ دستش را پس کش ناگهان

 یانگشتانش کرد که بر رو یجا

داشت که دلش  یخشک نشده رد انداخت بودند. اصالً چه معن نقاشی

 دوست یوفا یآن ب یبرا

 !بلرزد؟ داشتنی

 !وفا بود، نبود؟ بی

 یکلبه اش سنگر گرفته بود تا کس یفکستن یفقط پشت دژها نبود،

شوند  یمرد ها به عشق که مبتال م "نفهمد به چه اندازه، بزدل است.

 که بهتر از آن ها یترسند، از کس یم یندهشوند... از آ یترسو م

سد از راه بر یکهوکه  یپر پول تر باشد، از کس یبشکه ج یاز کس باشد،

 عمر یکرا که آن ها  یو حرف

 ...یدبگو یمکث یچه یگفتن ٌش ب یدل کردند برا دل
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شوند و محکوم به عاشق نبودن، به  یشوند، سرد م یدور م ینهم برای

 ...یاحساس یو به ب ییوفا یب

 یکنند و م یم یداپ یرشوند؛ دل ش یم یدچار کس یوقت یها ول زن

 ...شوند مرد جنگ

 یکه نگاه م یشانگذارند و دست آخر به زندگ یم یهجان و دل ما از

 ...یکیاز حضور  یستکنند خال

کردن  یلشوند به ساده بودن و زود باور بودن و تحم یمحکوم م بعد

 ...خودشان

مرد، عاشق نبودن  یدنفهمد نه عقب کش یوسط نم ینکس هم ا هیچ

 یدندهد؛ نه جنگ یم یمعن

 " ...کردن است یلتحم یشزن، معن یک های

برداشت  یزم یپس زد؛ چنگ انداخت و کاتر را از رو یضرا با غ بغضش

 تمام به جان بوم یرحم یبا ب

 .افتاد و تکه تکه اش کرد بیچاره
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خواست نشان دهد تا چه اندازه تنفر دارد از آن  یحرکت م ینبا ا شاید

 .مردک به ظاهر مرد

 !داشت، نداشت؟ تنفر

 !پروراند؟ ینتقام در سرش ما یچه بر سرش آورده بود که نقشه  ندیم

 !بت شده اش را؟ یمخواست برنجاند ند یًا م جد

 یاو را م یتلنبار شده  یبغض ها یشده بود آخر چه کس سنگ

 !ید؟فهم

 !تا کجا؟ ینگون بخت حد

 یهم دلم نم یتصدا یدنروزها با شن ینکه ا یبا من چه کرده ا"

 "!لرزد؟

نه دلش بلرزد و نه عقلش  یگرامشب با خودش احد بسته بود که د از

 .ساکت بماند
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باران زده و نمناکش را از بوم تکه پاره شده گرفت و به کاتر درون  نگاه

که  ییکرد هر آرزو یم یبعد خودش سالخ ینا ازدستش دوخت.

 .گرفت یم یغرورش را به باز

 .از اتاقش در خود جمع شد یانداخت و کنج یکرده کاتر را به کنار بغ

 .حرام بود یشها یلهت یاخواب بر امشب

قرار نبود امشب رنگ خواب را به  ییتنها او بلکه همه شان گو نه

 .ینندچشمانش بب

 ...نگران ی یهانهو ک یاسال نه

 یم یواراتاقش مشت به د یکیشکسته خورده که در تار ینایس نه

 ...کند یهکوفت تا خودش را تخل

که  یینشسته بود و از ترس ها یمشکه مقابل عکس شم یبهرام نه

 به جانش انداخته بود، یمند

 ...زد یم حرف



 

353                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

دردانه شده  ینایس یکه سرنوشت رها به اندازه  ینه نادر مات مانده ا و

 ...مهم نبود یشبرا

 یقاعده مستثنا نبود؛ او هم استرس داشت برا ینهم از ا یمند حتی

 یشکه رو به رو ینامعلوم یفردا

 .بود

نبود اما خوب توانسته بود حدس بزند  یشگوشده پ یلوک دخترک

 یادیشب ها فرق ز یهامشب با بق

 .دارد

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

خاموش تلفنش انداخت. لبش را با زبان تر کرد و  یبه صفحه  نگاهی

 زد تا روشنش یادلش را به در

 .کند

توانست  یآن دلبرک م یصدا یدآرام و قرار نداشت. شا یبعج امشب

 .بخرد یشآرامش برا یکم
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از  یها و تماس ها یاماز پ یمحض آن که تلفن روشن شد، موج به

 یشگوش یدست رفته به صفحه 

 یها یامگذرا به پ ینگاه یتبا جد یددر هم کش اخمآورد. هجوم

 یا یاساز جانب ال یشترشانمتعددش انداخت. ب

تنها  یارسال یها یامپ یآن حجم کالفه کننده  یانبودند. در م بهرام

 را به خود یشها یشیم یامپ یک

 .کرد و دلش را لرزاند مات

دلبرک مغرورش؛ آن قدر ذوق زده  یتماس از دست رفته از سو یک

 تماس یخبه تار یشد که حت

قلب کافر شده  یبود برا یادشکه رها به  ین. همینداختهم ن نگاهی

 یتا محشر کبر ییستاش کاف

 .دخترک احتمال دارد خواهرش باشد ینو فراموش کند ا یاندازدراه ب به

 .را فشرد یشگلو یقیعم بغض
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 یندآ یم یدنتبه د یدارند؛ درست زمان یببغض ها هم منطق عج این

 یتمام سع یکه با سر سخت

 !یغرورت را با چنگ و دندان حفظ کن داری

اما لرزش تلفن درون دستش  ید؛کش یفیرا بست و آه خف چشمانش

 ازه نداد تا افکارش رااج یادز

 .دهد سامان

تماس را  یتلفنش دوخت و با کرخت یتار شده اش را به صفحه  نگاه

 یوصل کرد. قبل از آن که کلمه ا

 :یدروحش را به صالبه کش یاسال یدهانش خارج شود، صدا از

 !عجب چه

 یها یهخودش را هم نداشت چه برسد به کنا یروزها حوصله  این

 یساله اش؛ به تلخ ینچند یقرف

 :زد لب
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 !یدار یکارچ بنال

قصد آن کرده بود که به اوضاع نچندان  ییگو یاسصدا دار ال نیشخند

 .دامن بزند یفشقابل تعر

گوش  یاسال یهم فشرد و به زخم زبان ها یرا محکم بر رو چشمانش

 :سپرد

 ...یوفتهب یرآدم کارش به تو گ خوبه

خودش زد و حق به جانب حرفش مانند  یصدا دار یشخندن یاراخت بی

 :یدرا بر

 .آره متاسفانه -.یرهبگو چرا گذرت به ما افتاده؟! نگو کارت گ پس

 شده؟ یچ -

 ...خوام یکنه، ازت م یداره با رها ازدواج م یناس -

 یب یرا کر کند؛ قطره اشک یشبود تا گوش ها یاول کاف یجمله  همان

 اجازه گونه اش را تر کرد. به
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 !ید؟شنو یاعتماد نداشت. چه م یشها گوش

 !کرد؟ یداشت ازدواج م رهایش

 یششکستن باورها یصدا ید،شن یقلبش را هم نم یصدا یحت دیگر

 .خود دارد یکه جا

را ساکت  یاسو با تن محکم و بم شده اش ال یددر هم کش یقیعم اخم

 :کرد

 .رسونم یو م خودم

صدا  یکند تلفن را قطع کرد و ب یبتواند اعتراض یاساز آن که ال قبل

 .یختاشک ر

 یرا نم یشکفاف دردها یگرد یگارس یعنیکند  یم یهمرد که گر"

 "*...دهد

 !با او چه کرده بود؟ دنیا
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آن که  یبسر برده بود؛ ب یخبر یرا در ب یشروزها ینقدر ساده ا چه

 کمر به قتلش بسته یابداند دن

 !است

گرگ  ینایسر به تن س یدفهم یها اگر م ینشک اگر زودتر از ا بی

 .گذاشت یصفت نم

بدبخت  ینشده جلو یررفت تا د یم یدمشت کرد و رگ زد. با دست

 .یرددلش را بگ ی یزکردهشدن عز

شد تا دستش به آن دلبرک  ینعشش رد م یاز رو یناس یدقطع که با به

 .خواهر شده برسد

 !یبیستعج یچه قدر جا دنیا

 ینا یکفتار شده و حال خواهر برا ینایس یرها خواهر بود برا یروزد تا

قدرت  یقدر مسائل در هم گره خورده بودند که حت آنمن مرد دلباخته!

 نسبت ها از هم را نداشت. از حال و یصتشخ



 

359                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 یا یهموفق ترک یالچهار تا سر یاشد سه  یاالنشان راحت م روز

 !استخراج کرد

خواست  یمتلفنش دوخت. دلش ن یرا دوباره به صفحه  یشها میشی

 یدهکدام از شن یچباور کند ه

 .را هایش

و از زبان خودش  یردرها را بگ یلرزانش را فرود برد تا شماره  انگشت

 یزیماجرا چ ینا یبشنود همه 

گشت تهران  یبازم یدشد. با یماناحمقانه نبوده اما پش یشوخ یک جز

 یندتا با چشمان خودش بب

 .دروغ است یکماجرا تنها  این

 ...شب است"

با قلب له شده ام، با غرور  یم،ها یروم با خودم، با دلتنگ یم کلنجار

 ...شکسته ام
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 !یرم؟را بگ سراغش

 !نگیرم؟

 !بگیرم؟

 ...صبح است نزدیک

 ...زنم یم یارا به در دل

 "..«.مورد نظر در حال مکالمه است مشترک»

که دست  یعمق فاجعه ا یعنی ینخواست و ا یاو را نم عروسکش

 یرا م یشگلو یخانداخته بود ب

 .فشرد

برداشت  یزم یخودروش را از رو یچکرد. چنگ زد و سوئ یدرد م سرش

 ...و عزم رفتن کرد

 !مهندس یدخسته نباش -»
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را از قصد کش دار گفت تا به رخ بکشد عظمتش را. اما  مهندسش

 او، یاهدخترک بر خالف قلب س

 .ینهمچن ی،مرسزد و گفت: یابیو نا یباز لبخند

کرد و قدم زنان  یرا ط یابانطول خ ینشخشمگ یها یشیمقابل م در

 .رفت یشپ

اش را با خودش  یدوست داشتن یلاتومب یگرد یبر خالف روزها امروز

 باعث ینبود و هم یاوردهن

 .شد یم یمند تعجب

او  یشد و جا پا یدهسر خوش کش یبه دنبال دخترک الک یاراخت بی

 .رو را سنگ فرش کرد یادهپ

را به قدم  یو گرفته باشد و رها رانندگ یباران یشد هوا، هوا یم مگر

 !دهد؟ یحزدن ترج

نفس  ید،پا یرنگ تمام حرکاتش را م یشیم یآن که بداند دو گو بی

 را از یشها یهو ر یدکش یقیعم
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 .شهر پر کرد یفمرطوب و کث هوای

 یبا تمام مردم ب یش،ها یبا تمام شلوغ یش،شهر با تمام آلودگ این

 دل یتفاوتش هنوز هم برا

 .بود یامکان دن ینتر یدوست داشتن مهربانش

 ینآرامشش جدا کردند. لعنت به ا یپسرک مزاحم او را از خلسه  دو

 جماعت خودخواه و وقت

 !نشناس

به هر چه خر مگس معرکه است که حال خوبش را به گند  لعنت

 !یدکش

 !خلوت است ی لعنت به هر چه کوچه اصالً

 :که راهش را سد کرده بود، تشر زد یو به پسر یددر هم کش اخم

 .خوام رد شم یبرو کنار م آقا
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 یکرد اما به رو یزد که ته دلش را خال یدلهره آور یشخندن پسرک

 .یاوردخودش ن

 !چه جالب ینی،بش یخوا یعه من فکر کردم م -

 جالبه؟ یشچ -

تن بم  همین!یش؟دل رها یشود برا یمرد بلد بود در اوج نفرت ناج این

 .راحت بکشد یبود تا رها نفس یو مردانه اش کاف

مشت کفتار  یک یاندخترک غرب زده را م ینداد ا یدلش رضا م مگر

 !صفت رها کند؟

کرد  یپس قلم م یگریاو بود نه کس د یچه باشد رها فقط طمعه  هر

 ینخاطر ا یرا که حواله  یفکر

 !پرسه بزند دختر

آن که  یب یستادرها ا یمانده را پر کرد و شانه به شانه  یقبا قدم

 غرق یها یلهبه ت ینگاه ینکوچکتر
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 .یاندازدلذت رها ب در

 :یددوخت و غر یمچشم در چشم ند یبا گستاخ پسرک

 باشن؟ یآقا ک ینمت،ب یم ریز

کرد و  یرحواس چنگ انداخت دست رها را در مشت مردانه اش اس بی

 .یشکوه شد برا

 یا یر یم یکن یآدم راهت و کج م ینامزدش، حاالم مثله بچه  -

 ینجا فکت و با آسفالت زم ینهم

 .کنم صاف

و هنوز هم  یایدب یینقصد نداشت از موضعه اش پا ییگستاخ گو پسرک

 ینگاه از چشمان پر جذبه 

 .برنداشته بود ندیم

به کتفش زد و طعنه  یکه تا آن زمان ساکت بود، ضربه ا دوستش

 :ختاندا
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 !نذار یمشت عقده ا یهبابا، سر به سر  یمبر بیا

 گفت؟ ینم اشتباه

 !شده؟ یناج یمند یابودند  یعقده ا خودشان

 .که در هم رفت را ییاخم رها یدپر حرص دست رها را چالند و ند ندیم

 !خورد؟ یحرف هم م یددشمنش حاال با یشده بود برا ناجی

کرد  یبنگاهش آن دو پسر مزاحم را تعق باواللّ که نوبرش آمده بود! به

 :رها گوش سپرد یزر یو به صدا

 .ممنونم

به دخترک  یرهخ یرهخ یدامن رها را گرفت. کم یشبار نگاه برزخ این

 یاننگاه کرد و از م یرسر به ز

 :یدقفل شده اش غر یها دندان

 .رسونمت می
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ش را بود تا به رها بفهماند اگر همراهش نرود خون یکلمه کاف همین

 . دخترک پشتیزدر یم یحتم

 .قدم برداشت و اطاعت کرد یمند سر

 یشها یتخود کند. اصالً جنس حما یعمرد خوب بلد بود او را مط این

 ..«.فرق داشت

 !روح خسته اش یشده بود برا یهم سوهان روح یلبغرنج اتومب سکوت

خواننده که در اتاقک  یبرد و پخش خودرو را روشن کرد. صدا دست

 سرد آن را سردتر یفضا یچید،پ

 :کرد

 بارون هی

 بغضمه یهکه نم نمت شب بزن

 بگم کمه یکه از غمت هر چ بزن

 بارون هی
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 شم یسکه خ بزن

 شم یضمر بذار

 بفهمه باز شاید

 شم یزعز براش

 با اون یادهکه فاصله م ز بزنبارون ای

 بود یامو رفت اون که دن گذاشت

 با اون یه ینبا ا هی

 کنم یم یهگر یاگه نبار ببار

 کنم یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده ینجواب ا یکی

 کنم یزندگ یمبدون زندگ چطور

 کنم یم یهگر یاگه نبار ببار
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 کنم یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده ینجواب ا یکی

 کنم یزندگ یمبدون زندگ چطور

 شه انقدر عاشق شد یم مگه

 شه انقدر از دست رفت یم مگه

 من بخاطرش صد بار دل

 راه بن بست رفت یهته  تا

 شه انقدر عاشق شد یم مگه

 شه انقدر از دست رفت یم مگه

 من بخاطرش صد بار دل

 بست رفت بنراه بن بست رفت یهته  تا

 کنم یم یهگر یاگه نبار ببار
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 کنم یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده ینجواب ا یکی

 کنم یزندگ یمبدون زندگ چطور

 کنم یم یهگر یاگه نبار ببار

 کنم یول نم یشناس یو که م من

 سوالم و بده ینجواب ا یکی

 کنم یزندگ یمبدون زندگ چطور

 «یدیاحمد سع_بارون هی»

 یدیآمد، تکان شد یکه از مقابلش م ییبوق سرسام آوره خودرو با

 اش یخورد و حواسشم را رانندگ

 .کرد جمع

 ًقطعا
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 !مردن نبود یبرا یوقت مناسب االن

پدال گاز  یبر رو یشتررا ب یشپس زد و پا یضرا با غ یشها اشک

 .فشرد

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

به ساعت  یو نگاه یدبه گردن خشک شده اش کش یدست یکرخت با

 اش انداخت. ساعت ده یمچ

هم نگذاشته بود.  یرا چشم بر رو یشبداد و او تمام د یرا نشان م صبح

 پر غمش را یها یشم

لک زده  دلشعمارت دوخت و به انتظارش ادامه داد. یبه در آهن دوباره

از دور اما به مغزش هم خطور  یدلبرکش حت یدند یلحظه ا یبود برا

 ینکرد ا ینم

 .قلب شکست خورده اش یحد زجر آور باشد برا ینتا ا دیدار

کرد.  یتبه چشمان خوش رنگش باز هم سرا یابر یگرفت و هوا دلش

 یهوا یهبه ثان یهثان یشباز د
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رحمانه به سراغش آمده  یبهار ب ییکردند گو یرنگ عوض م چشمانش

 .بود تا کمر به قتلش ببند

 !بهار که تعادل ندارد، دارد؟ هوا

اش رنگ  یرهدر نگاه ت یناس یدر عمارت باز شد و خودرو ینب ینهم در

 .باخت

 یچشمش را تر کرد. کاش کور بود و نم یلجبازانه گوشه  یاشک قطره

 ینایرا که در کنار س ییرها یدد

 !صفت جا خوش کرده بود کفتار

 .را به حرکت درآورد و دنبالشان به را افتاد یلشاتومب مظلومانه

 یم یصرا تشخ یناس ینوک مداد یاشک به زور ساناتا یپس پرده  از

 یتیها اهم ینداد. اما مگر ا

 !یش؟داشت برا هم
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شد و در را باز کرد  یادهنگه داشت و از خودرو پ یشگاهیمقابل آرا سینا

 که آن یمحبوب دل مرد یبرا

آن که بداند  یکرد. ب یدست و پنجه نرم م یشبا غم ها یابانخ سوی

 پسرک چگونه فرمان را در

 یختا ب یخچالند تا مبادا به سرش بزند و همان جا سرش را ب یم مشتش

 .نبرد

برگرداند تا  یو رو یدخسته اش کش یشبه ته ر یدست یبا کالفگ ندیم

 یفچگونه دست ظر یناس یندنب

حجم از سکوت و تحمل را نداشت. ته  ین. تاب به ایردگ یرا م رهایش

 یزشد؛ اگر همه چ یدلش خال

 !رفت چه؟ ینم یشبودند پ یدهطور که نقشه چ آن

را  ینانداشت اما  یتیجشن عقد بود؛ دامادش هر که باشد اهم امشب

 دانست که عروس یخوب م

 !و بس یناش باشد، هم یدلبرک دوست داشتن یدنبا امشب
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شد اما باز هم اضطراب دست از سر  یهم سرش نم یگریمنطق د هیچ

 .داشت یبرنم یشنوا یب

با تکان دست  آخرشخواب وحشتناک بود... یک یزکاش همه چ"

 یمو از ترس ها یدمکش یشدم و تو را در آغوش م یم یدارخودت ب

 یم یتبرا

 ...گفتم

 یبه قلب ب یدیبخش یو با لبخند آرامش م یفشرد یدستم را م توام

 :همش»یگفت یطاقتم و م

خودتم  یبرا یشه! من که همیوونه؟د یترس یم یبود حاال از چ کابوس

 ییخواب ها ینغلط کردن ا

 "*.«ذارن یسر به سرت م که

و نه دل معشوقش با او. امشب به کابوس بود  یهاوضاع نه شب ینا ولی

 توانست شب او باشد اگر یم

 .را نبسته بود یشدست و پا ییکذا ینسبت ها این
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 یچتوانست ه یکه نم یدردناک یعمق فاجعه  یعنی یننبود و ا ولی

 .رقمه آن را انکار کند

جرم نبود،  یگرکه د ینا یند،عروس شده را بب یخواست رها یم دلش

 !بود؟

بغ رنج که هر  یرا خاموش کرد و به انتظار نشست در سکوت اتومبیلش

 توسط عبور یاز گاه

 یاعصاب آشفته اش خط م یشد و بر رو یمختل م یگرد خودروهای

 .یدکش

 .شده بود یحشسکوت ترج یشهبر عکس هم امروز

 ییشوند و تو دست به کارها یعوض م یحاتترسد که ترج یم یروز"

 یحت یچ،که خودت ه یزن یم

 "*...افتد یم یرتهم به ح خدا

******************************** 
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مرد ممنوعه  یبرا یدکش یزد؛ دلش پر م یچنگ م یشبه گلو بغض

 یرد یکم یمانیپش یاش. برا

 !نبود؟

 :لب زمزمه کرد یرفرو داد و ز یرا به سخت بغضش

را به شدت فوت کرد و وارد  نفسشکردم که لعنت بر خودم باد! خودم

 یلداشت استقامتش تحل یکه برم یشد. هر قدم یشگاهسالن آرا

 !شد؟ یم یشها هم حال یزچ ینبغض وقت نشناس ا ینرفت. مگر ا می

اعتراض هم  یبرا یکه حت یوفا شده ا یب یمگرفته بود از ند دلش

 .نشان نداده بود یخود

برد آن  یخواهد. قطع ًا اگر بو م یتا چه اندازه او را م یمدانست ند نمی

 او یادن یاتاب شده دن یمرد ب

 .خورد یرقم م یگریخواهد، قصه جور د یم را
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تن زده و  یدلباس سف یک یدبود که نفهم یرقدر با افکارش درگ آن

 !است یستادها ینهمقابل آ

 یرماهرانه ز یشب،د یها یخواب یاز ب یناش ی یدهرنگ و رو پر ی چهره

 استتار شده شیظغل یشآرا

انداخت؛ کاش  ینهبه دخترک عروس شده درون آ ی. نگاه غم زده ابود

 صنم برق خاموش چشمانش را

 !کرد یم یشآرا هم

 یارانشصنم و دست یها ینبه افکار مزحکش زد و تحس یحیمل پوزخند

 گرفت. بغض باز در یدهرا ناد

خواست،  ینم یدو تمج یفهمه تعر ینالنه کرده بود. او دلش ا گلویش

 تن بم و یکفقط دلش 

گوشش  یرا بچسباند به الله  یشخواست تا لب ها یآشنا م ی مردانه

 خانومم چه قدر»:و زمزمه کند

 !یادیست؟ز یخواسته  ین!؛ مگر ا«یشد زیبا
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 یامدهحالش هم سراغش ن یدنپرس یبرا یکه حت یمیافسوس از ند اما

 بود چه برسد به شرکت در

 .جشن پر زرق و برق امشب این

 !کرد؟ یکرد، م یکه نم اشتباه

که ساعت ها به انتظارش نشسته بود که  یقرار یهمان مرد ب منظورش

 !نبود؟

 !یستشدن که همان نر بودن ن مرد

شدن  یسازد؛ حام یعلم کردن در برابر مشکالت است که مرد را م قد

 دختر است یک یفدل ظر یبرا

هاست که  یسخت ینکالم نامه تمام، ا یک سازد؛ اصالً یمرد را م که

 !سازد یمرد را م

 !نه؟ یگر،هم مرد شده بود د او
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 یانداخت و همان طور که آن را مرتب م یشموها یشنل را بر رو صنم

ازش  یکادو نگرفت یاومد؛ تا وقت دومادتملب زد: یطنتکرد، پر از ش

 !یاخودت و نشونش ند

 !کرده بود یتداع یشرا برا یبیغر یواژه  چه

 !دامادش

 .به آن نداشت یلیتما یگرفت از هر آن چه که مال او بود ول دلش

چشمش سرخورد؛ چه به موقع صنم  یمظلومانه از گوشه  یاشک قطره

 سرش انداخته یشنل را بر رو

 !بود

 .مرگ نداشت یکم از سمفون یشهلهله ها برا صدای

 .زد یم یداو را د یاقیداماد شده اش با چه اشت ینایدانست س نمی

 یب یستاد؛را داد و مقابل تازه عروسش ا یشگاهانعام کارکنان آرا پسرک

 ارزش یشدختر برا ینشک ا
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 .یادر یا،در داشت

 یستکرد تمام هست و ن یهر چه انتقام است؛ رها دود م یالخ یب اصالً

 یدل عاشقش را. قلب ب ینا

به  یشاش باز ضربان گرفته بود و ترس از آن داشت که صدا جنبه

 .گوش رها هم برسد

 !گوش کن جانا"

 ی؟شنو می

 نه؟

 !تر گوش کن دقیق

 ی؟شنو یقلبم را م صدای

 "*...زند... تو را یتو را صدا م دارد
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 یدسف یاز رز ها یجمع شده در دهانش را قورت داد و دسته گل آب

برد و  یشزده اش را پ یخدست  ترکدخگرفت. یشرنگ را به سمت رها

 یناانگشتانش را به دور آن حلقه کرد و قبل از آن که س

 .کند، شنلش را کنار بزند، به سمت خودرو راه افتاد فرصت

 یدست یاگرفته شده اش را جمع کند  یمانده بود غرور به باز پسرک

 .که در هوا خشکش زده بود

 !گربه صفت است؟ یادیبه حال گفته بود که رها ز تا

 یلمف یها یدتاک یکه حت ییرها یتاسف تکان داد برا یاز رو سری

 گرفت و سوار یدهبردار را هم ناد

 .شد خودرو

 .سر تضاد گذاشته بودند ینشرنگ یاهایبا رو یبعج یتواقع تلخی

 یگررا به حرکت درآورد. د یلشگشته پشت فرمان نشست و اتومب سر

 خواست. مگر ینم یچدلش ه
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 !گونه در دام انداخته بود؟ ینچه داشت جز غرور که او را ا رها

عشق  یتکرد. خاص یشد که او رها انتخاب نم یعشق اما سرش م اگر

 یاست، خواستن ب ینهم

 .یستگاه سهم تو ن یچو شرح آن چه که ه منطق

خواست  یدلش نم یگر،را سکوت کرد. او هم غرور داشت د یرمس تمام

 حال دلش هم یروز را برا ینا

انتظارش را  یزیدانست چه چ یشده خراب کند، با آن که خوب م که

 .کشد یم

 .توقف کرد و زودتر از رها به داخل رفت یهآتل مقابل

گردد سمتت اما  یباز هم برم یپسر را هر چقدر هم که پس بزن یک "

 خودش برود، یکه با پا یپسر

ه بازگشت، گاه حاضر ب یچهم جان دهد ه یاگر از دلتنگ حتی

 "...یستن
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 !رفت؟ یرفت، نم یرفتار ها داشت م ینهم با ا او

به ساعتش  نگاهی****************************

 یانداخت و نفس پر استرسش را به شدت فوت کرد. ته دلش دعا دعا م

 کرد

 !ید؟شنو یرا م یشدعاها یباشد. خدا صدا یمنف یششآزما جواب

دستش  یربه اوراق ز یقیرا به چشمش زد و نگاه دق ینکشع آریان

 انداخت و باالخره سکوت نفس

 :را شکست گیرش

 !عجیبه

 !یمند یداشت در دق دادن دل خسته  یپسر عجب تبحر این

گنگ  یمنتظرش را به چهره  یها یشیلبش را با زبان تر کرد و م ندیم

 آرمان دوخت تا یمعن یو ب

 .شود یرشدست گ یسر نخ بلکه
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 :یدبه ستوه آمد و نال یمآن قدر دل دل کرد تا ند سرکپ

 ِد

 !یبزن جون به لبم کرد یحرف یه

 یدتوانست بگو یکرده اش انداخت؛ مگر م یزعز یقبه رف یا یسطح نگاه

 تا چه حد یجهنت

 !بحرانیست؟

 !دلش را داشت؟ مگر

و نفسش را فوت کرد. نگاه سر خوره اش را  یدبه پشت لبش کش دستی

 دوخت. آن یمند یراهنبه پ

 یرینهد یقتوانست در چشمان خوشرنگ رف یشرمنده بود که نم قدر

 .اش نگاه کند

 ...دونم چطور بگم ینم -

 :و گفت یدحرفش را بر یصبر یبا ب ندیم
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 !اعمال نوشته یتو اون نامه  یمن آماده ام بگو چ یحاج یالخ بی

 !بود؟ آماده

را برداشت و لب  شینکهم فشرد و ع یرو یضچشمانش را با غ آرمان

 :زد

با هم  یشسه تا آزما یناز ا یچکدومه یان ا یده د یجا نشون م این

انداخت و  یمپر از شوق ند یبه چهره  ینگاه یچشم زیرتطابق نداره.

 یقشدانست رف ینم یچچشم گردو کرد. ه

 یااز تمام دن یشنبودن رها راحت شده، برا یاز تن یالشکه خ همین

 .یستکاف

دکتر  یقاش برخاست و رو به رف یصندل یپر اضطراب از رو پسرک

 :شده اش کرد و گفت

 !یگه؟د یمطمئن آریان

پر از تعجب سر تکان داد و تا به خودش آمد حجم مردانه اش را  آریان

 یدر تصرف حصار شانه ها
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 .یافت ندیم

محشر  یکه غوغا یقشرف یقرار شده  یدانست از دل ب یاو چه م آخر

 !بود؟به پا کرده 

 :گفت یبه آرام پسرک

 !یقرف مرسی

از  یمین یسادگ ینباشند، به هم یختهآتش ر یکه رو یآب انگار

 مشکالتش دود شده به هوا رفته

 .بودند

 یادیاش انداخت. ز یبه ساعت مچ یفاصله گرفت و نگاه یانآر از

 یدشده بود. آن همه تاک یرشد

 :یدماند. هول کرده نال یم یجهنت یآخر سر هم داشت ب الیاس

 !ی؟ندار یبا من کار یانشد. آر یرماوه، د اوه
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به شانه  یبرخاست و ضربه ا یشصندل یبه احترام رفاقتش از رو آریان

 ینانوارد کرد و اطم یمند ی

 :اش یوانهبه قلب د بخشید

بار  یهمکه ها! هر چند وقت  یحاج یحاج یخان نر یمفقط ند نه،

 هم یاننوا یما ب یگذرت به کو

 .یرهگ یخدا قهرش نم بخوره

در تمام  یتمام ناشدن یدوست آن هم به وسعت ینبود در قبال ا شرمنده

 جهان یها یاسمق

 :انداخت و لب زد یین. سرش را پاپهناورش

کدومه پسر خوب؟! بهتون نزن  یچوب کار -!یقنکن رف یمونکار چوب

 .یهم دار یقیمن فقط گفتم فراموش نکن رف

 !یگه؟چشم، امر د -

 .برو خدا به همراهت -
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گرفت و پا تند کرد و در جواب تمام  یانرا از آر یشآزما ی برگه

 یسر یپسرک، به سرد یها یدلگرم

 !بشر قصد آدم شدن نداشت ینا ییداد. گو تکان

درون دستش را  یعجله سوار خودروش شد و برگه چالنده شده  با

 .درون داشبرد چپاند و حرکت کرد

 یشوند. ب یبدستان رغ یررساند تا مبادا دلبرکش اس یخودش را م باید

 یسهم او نم یششک اگر رها

 !دوخت. مگر شهر هرت است؟ یم ینآسمان را به زم شد

 .دل او ساخته شده یفقط برا رها

 !خودخواه نبود، بود؟ کمی

 یبه صفحه  یتلفن همراهش او را به خود آورد؛ با عجله نگاه ی ویبره

 اخت و تماس راتلفنش اند
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باز کند، به  یتلب به شکا یاسآن که اجازه بدهد ال یکرد. ب وصل

 :سرعت گفت

 .بودم یکار یه یرآم شرمنده درگ یم دارم

خواست حال خوبش را با  ینم ییهمان سرعت تماس را قطع کرد. گو با

 مختل یاسال یغر زدن ها

 .کند

کالفه ترمز زد و نفسش  یاسال یبعد سرسام آور در مقابل پا یقهدق پنج

 .را به شدت فوت کرد

 :یدو خودش را به در خودرو رساند و غر یداخم در هم کش الیاس

 ی؟کرد یرانقدر د چرا

بود  یترا نداشت در حال حاضر رها اولو یاسبحث با ال یحوصله  اصالً

 .و بس

 :شد و گفت یادهخودرو پ از
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 :ت و لب زددوخ یننگاه شکست خورده اش را به زم کجان؟الیاس

 ...عقد یسفره  سر

هدف به سمت  یکند، ب یلحرفش را تکم یاساجازه نداد تا ال دیگر

 دم برداشت و در یاسال یخودرو

 :را در سرش مرور کرد یاسزمزمه وار ال یآخر صدا ی لحظه

 یباشه کاچ یسرتقه اما هر چ یدونم توام چشمت دنباله اون رها می

 ...یچیهبعض ه

که به صفحات قرآن چشم دوخته بود و در دل  ییدانست از رها یم چه

 !معجزه داشت؟ یآرزو

 !است؟ یوانهمرد د ینا یدانست رها هم دلبسته  یاو چه م اصالً

آن را بست، عاقد خطبه  یبه قرآن انداخت و به آرام ینگاه کالفه ا رها

 بار سوم هم قرائت کرده یرا برا
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 یدهدست نجنباند پرنده از قفس پرزود  یمشاگر ند یعنی ینو ا بود

 .است

 :یچیددر گوشش پ یهانهک یو به غم نشسته  یفظر صدای

 .خواد یم یلفظ یرز عروس

کنار گوش  یتالش خودش را هم کرد و به آرام ینخم شد و آخر کمی

 :رها لب زد

 !نشده، فقط تو اراده کن یرد هنوزم

 :یدنال یهانهاز تن آرام ک یتو سر خورده به تبع مغموم

 .شده یرد یلیخ یهان،شده ک دیر

شد. تنها  یدنبه حالت اولش بازگشت و دوباره مشغول قند ساب کیهانه

 بود که یاسیاش ال یدل خوش

 .منتظرش گذاشته بود زیادی
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و عاقد  یخترا به گردن رها آو یفیو ظر یباز یزر ینهس یاقبا اشت سینا

 یبعد از خاموش شدن صدا

 :زدن ها دوباره گفت دست

حبس  ینهرا در س یلم؟نفسشبنده وک یاپناه آ یزدانمکرمه رها  دوشیزه

انداخت.  ینامردانه و مصمم س یبه چهره  ینگاه ینهکرد و از درون آ

 دلش

 یچه یناپر کرده بود. س یناکه با س یمیند یخال یهمه جا یناز ا گرفت

 یکم نداشت اما نم یاز مردانگ

 !وفا را قبضه کند؟ یب یمدآن ن یتواند در دلش جا یچرا نم دانست

بزند  یرها کرد و زبانش را در دهان چرخاند تا حرف یرا به سخت نفسش

 مانع اش یمردانه ا یکه صدا

 :شد

 !یدصبر کن نه
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 یرد،آن که سرش را باال بگ ی. بیداشک در چشمانش جوش ی چشمه

 معترض یصدا یندانست ا یم

حد ممکن باز کرد و  ینبه سارق دلش است. چشمانش را تا آخر متعلق

 تا مبادا یدکش یقینفس عم

دل و غرورش هم زمان دامن  ییشوند و به رسوا یجار یشها اشک

 .بزنند

که شانه اش را فشرد، احساس آرامش را به  یهانهک یتگرحما دست

 کرد اما هنوز هم یقوجودش تزر

 .اعتراض آمده باشد یبرا یمشد که ند ینم باورش

صاحب مانده اش تمام نقشه ها را نقشه بر آب  یکه دل ب یماز ند امان

 یقه یکرده بود. کالفه دکمه 

قرارش  یب یها یهرا به ر یشترب یبتواند هوا یدرا باز کرد تا شا اش

 متعجب را یدعوت کند و نگاه ها
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را  یشکه سر تا پا یزیآم یرتحق یگرفت. مگر مهم بود نگاه ها فاکتور

 !نظر گرفته بودند؟ یرز

 :خوش حالتش زد و لب باز کرد یبه موها چنگی

 یصحبت یه ینابا نادر خان و س یدقبل از عقد من با یستن یمشکل اگه

 .داشته باشم

تاسف تکان داد و خواست اعتراض کند که نادر  یاز رو یسر عاقد

 :مانعش شد

 جان؟ یمشده ند چی

 که گرد تا گرد اتاق عقد یا یمیصم یمهانداخت به جمع ن ینگاه ندیم

 به پشت یبودند، دست یستادها

 :و گفت یدکش گردنش

 .یمصحبت کن یخصوص باید
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مرموز شده  ینایبه س یو نگاه یدرا در هم کش یشاخم ها نادر

زدند. به محض  یروناز اتاق ب یمهمراه با ند یشانناچار هر دو بهانداخت.

 یراهرو یها یکسرام یشانآن که پا

 :یدو کور تاالر را لمس کرد، نادر پرس سوت

 !یارمحکم ب یلدل یهکارت  ینا برای

داده بود و لبخند محو به  یواراش را به د یهتک ینهدست به س سینا

 او یلیخ یاسزد؛ ال یشاهکارش م

 یدکش یکه انتظارش را م یکرده بود، درست همان یکبه هدفش نزد را

 ینشد. در ا یم یرداشت تعب

 یمبسته بود؛ وجود ند یرتشکمر به قتل غ یبمسئله عج یکفقط  میان

 ینم یخوب یشده بو یبرغ

 .داد

براق و  یها یرا به طوس یشها یشیم یدبه پشت لبش کش یدست ندیم

 .دوخت یناستاره باران س
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و خام  یالخوش خ یادیپسرک ز ینزد. ا یشبه رو یقیعم نیشخند

 !بود، نبود؟

نسبت ًا کوتاه چشم دوخت و  یاهرورا با زبان تر کرد و به آخر ر لبش

 :لب زد

 !یدرس یبشاهد خودش از غ ید،لحظه صبر کن یه

 یجوان به سمتشان م یکه همراه دختر یاسیانداخت به ال ینگاه نادر

 توانست درک ینم یچآمد. ه

 .را یاسو ال یمند یبعج یرفتارها کند

گرگ شده  ینایبه س یقیعم یشخندو ن یستادنادر ا یقدم یکدر  الیاس

 طلبکارانه یانداخت و با لحن

 :گفت

 !یربگ یلبابا دست گل دامادت و تحو بفرما

 :چشم گردو کرد و مات شده، لب زد نادر
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 یاس؟ال یهچ منظورت

 یآرام کرد و با سر به او اشاره ا یناینثار س یزینگاه تمسخر آم الیاس

 .کرد

 .یبهتره از خودش بپرس -

 یکی:یدمصمم انداخت و نال ینایس به یسرگردان و عاجز نگاه نادر

 !جا چه خبره؟ ینبده ا یحدرست برام توض

 :یدشده، غر یباال انداخت و شاک یشانه ا سینا

 جا چه خبره؟ ینا ینم،هم یًا پ یقدق منم

 یرفت اما مگر ب یدار م یگناه داشت سرش باال یداشت چرا که ب حق

 آبرو شدن باال تر از انتقامش

 !بود؟

درست کرده بود را از  یهانهکه ک یا یجعل یعقد نامه  یضبا غ ندیم

 و یدکش یرونب یاسدست ال
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شده اش اصوات را به  یدکل یدندان ها یاننادر گرفت و از م سمت

 :هول داد یرونب

 .دختره ینکرده ات با ا یزسند ازدواج عز یننادر خان! ا ینبب خودت

دخترک و سند به گردش درآورد.  یانسرگردانش را م یها یعسل نادر

 به چشمانش اعتماد نداشت. چه

 !ید؟د می

 یشکرده و نکرده اش را برا یو حماقت ها یدچرخ یدور سرش م دنیا

 .گذاشت یم یشبه نما

نادر درآورد  یشل شده  یپنجه ها یانبرداشت و سند را از م یزخ سینا

 .یدو اخم در هم کش

 !بودند؟ یبهتر یگرباز کدامشان

 !گرگ شده؟ ایسین

 !عاشق شده؟ ندیم
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 !برادر شده؟ الیاس

 یعمل م ینرنگ دست به ا یچند تا تروال آب یکه به ازا ینوییم یا

 !زد؟

 .پرتاب کرد یمبرگه ها را به سمت صورت ند یضبا غ سینا

 !است؟ یزاراز حد ب یششده ب یبپسرک رغ ینبه حال گفته بود از ا تا

 !و یاتونمسخره باز ینا یدکن جمعشرگ زد و گفت: خشمگین،

 ی یقههم که شده  یتالف یبرد و برا یورشاوست.  یندگو یکه م غد

 یپنجه ها یانرا م یناس یراهنپ

آمد،  یپسرک نمک به حرام بدش م یناش چالند. او هم از ا مردانه

 !آمد؟ ینم

را  یشانبود، هر دو یدهکه تازه از گرد راه رس ینسبت ًا بلند بهرام صدای

 :ساکت کرد

 !خبرتونه شما دو تا؟ چه
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روزها  ینکه ا یناییس یشد برا یم یهر دفعه ناخواسته ناج بهرام

 یپشت پناه بود. دلسوز یب یبعج

 .کرد یرا هم پر بار م ینابلکه دامان س یمند یاش نه تنها برا پدرانه

پس زد و چشمان به خون نشسته اش  یضرا با غ یمند یدست ها سینا

 یشخندرا از او گرفت. ن

 :زد و گفت عمیقی

 ...خان پسرت خوب بلده تهمـ بهرام

را  یشو صدا یدکند صبر نادر ته کش یلاز آن که حرفش را تکم قبل

 :خاموش کرد

حاال  ینخوام هم ی! ازت میسرافکنده م کرد یکاف یبه اندازه  بسه،

 یو بر یریدست عروست و بگ

 !یهم پشت سرت و نگاه نکن دیگه
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به  یحق پدر یکه روزگار ینادر یچرا، دلش گرفت از زودباور دروغ

 گردنش داشت. دهان باز کرد تا از

 :سبقت گرفت یشنادر از تن صدا یادبکند اما فر یدفاع خودش

 !حاال، زود باش همین

که حکم  ینوییم یانداخت به سر تا پا یزیآم یرنگاه تحق یاز دلخور پر

 یمترسک را در آن مهلکه باز

 .و رفت یدو راهش را کش کرد می

پرونده بسته  ینا یالشانبهم انداختند. به خ ینگاه معنادار یمو ند الیاس

 یشده بود؛ آخر آن ها چه م

 !شده است؟ یینتع یشاز پ یباز یکتازه شروع  ینا دانستند

نادر  یآخر را به باورها یزد و ضربه  ینوبه م یبا سر اشاره ا الیاس

 !مرده برده یهر چ یکه آبرو یرتتغ یاون شوهر ب یشببرمت پ بیازد:
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اش  یهقض یناخود دارد، کمرش هم خم شد. س یکه جا باورهایش

 توانست یفرق داشت؛ نم یشههم

 .حجم از خنجر زدن را ینکند ا هم

 :یدبه بهرام انداخت و نال یو عاجزانه نگاه یدکش یقیعم آه

؟! حاال جواب اون دود شد یا یقهساله م، چند دق ینچند یآبرو دیدی

 که تو تاالر جمعن یهمه مهمون

 بدم؟ یچ و

 :توجه به بهرام دل نگران، لب زد یکرد و ب یدست یشپ ندیم

داماد، تا  یجا ینمش یکه چاره نداشته باشه، فوقش من م یستن مرگ

 یبگذره بعد برا یرامشب به خ

 .یمکن یم یفکر یه یازدواج صور ینا طالق

 !بود؟ یاوردهخواسته اش را به زبان ن یحصر زیادی
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 ییشد، گو یمقرار ند یچشمان ب ی یرهخ یهچند ثان یبه اندازه  نادر

 بکند یمیخواست کشف عظ یم

اش بود  یهم از سردرگم یدشا ی،مثال و خواستن یقعر آن چشمان ب در

 پسرک را کند و یها یشیکه م

را  یتمام افکار نامنظمش کلمات یانو از م یدکش یقیکرد. آه عم یم کاو

 :و گفت یدکش یرونب

 .جان یمکنم ند یباز یتشه با زندگ نمی

 یکینزد ینا یصبرانه در پ یکه ب یمیدانست از دل ند یاو چه م آخر

 !زد یهول م

 :هول زده، گفت ندیم

 .خوام تا کمک حالتون باشم ینه اصالً. من خودم م نه،

 !پسرک سرتق؟ ینگفت به ا یم چه
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کند  یشده است او را منع م یدارگفت حس پدرانه خفته اش حاال ب می

 !اقدام؟ یناز ا

 یک باباگردد: یچاره ا یکه بازگشته بود، اجازه نداد تا پ یاسیال صدای

درصد  یهشده اس هم آشنا. مطمئن باش اگه  ییدهم تا یم؟بهتر از ند

 بهش اعتماد نداشتم،

 .گفتم نه یم منم

 !کم آور نشده بود برسرش که یازد. دن یهپشت سرش تک یوارد به

 .جماعت کمرش را شکسته بودند این

 :یدانداخت و نال یربغض سرش را به ز پر

 .اعتماد داشتم ینامبه س یشترب منم

 ...نابود شده یاعتقادها"

 ...خورد شده یها باور

 ...خاک شده یها اعتماد
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 "*!مزار فاتحه بخوانم؟ ینسر کدام بر

رنگ  ینایتوانست هضم کند س ینم یچشکسته بود؛ هدر هم  باورهایش

 .به رنگ شده را

 .شود یاعتمادها لنگ م یها که رنگ ببازند، پا اعتقاد

 !معتقد بود، نبود؟ ینایشس یهم به درست او

داد  یگس م یهم مزه  یشجا دروغ ها یناست، ا یبیعج ی زمانه

 !دل ناباورش یبرا

 یچه کس یندتوان آن را نداشت تا دو دو تا چهار تا بکند و بب دیگر

 .دروغ یو چه کس یدگو یراست م

 !کرد؟ یمنابود شده را بند زد و ترم یمگر امکان دارد باورها آخر

 .عمق فاجعه یعنی ینهزار تکه شده بودند و ا باورهایش

 "*!روباه چه طور؟ یگرگ مرگ است اما توبه  یتوبه  یندگو یم"

 ...ولیلب زد: یرد،بگ ینآن که نگاه سر خورده اش را از زم یب نادر
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 یمشند ینداز مکث کوتاه نادر سو استفاده کرد. طاقت نداشت بب بهرام

 گونه خودش را نابود کند، ینا

 :یدخشم غر با

 ...دو تا جوو یشه با زندگ ینم یگهگه د یراست م نادر

 !بابا بسه -

 .را یداده بودند رسم مردانگن یادپسرک گستاخ  ینبه ا گویی

 .بر گردنش داشت یکه حق پدر یزد بر سر بهرام یم عربده

شکست. به چه  یکرد و نمکدان م یلگد م یشپا یرها را ز حرمت

 ی؟جرم

 !بود؟ یشها یبهرام عامل بدبخت مگر

کرده  یمشرا خرج ند یشمنت پدرانه ها یسال ها ب ینکه تمام ا او

 .بود
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نفهم شده، آن را  یمدرست در اعماق وجودش شکست و ند چیزی

 .گرفت یدهناد

 یم یکجاست که بهرام سخاوتمندانه آن را ط یجوانمرد یانتها آخر

 !کرد؟

نادر شکست خورده،  یبازو یردست ز ید،شده را د ینکه جو سنگ الیاس

 :انداخت و گفت

شمام زود  یم؛منتظر گذاشت یلیبرم تو، زشته عاقد و خ یبابا رو م من

 .یاینب

کوتاه  یداشتند اما مگر خلوت یازخلوت مردانه ن ینبه ا یشانهر دو شاید

 توانست جواب تمام یم

 !بهرام را بدهد؟ یها یها و دلخور دلتنگی

و نادر داد،  یاسبسته شدن در خبر از رفتن ال یمحض آن که صدا به

 دست مشت کرد و گارد یمند
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 ینرا بر سر مظلوم تر یشها یخواست تمام دق و دل یم یی. گوگرفت

 .کند یماجرا خال ینفرد ا

 !نبود، بود؟ ینا یمردانگ رسم

 یدکل یدندان ها یانرنگش زد و از م یمشک یموها یانبه م چنگی

 ...یتهسفره اتون نشستم پس احترامتون برام اولو سر:یدشده اش غر

 !شد؟ یهم سرش م احترام

 یشمرد ر ینا یکند که حاال برا ی یکتهرام را دتوانست احت یم اصالً

 !قد علم کرده بود؟ یدسف

 .یتشکرد؛ کلمات را گم کرده بود از زور عصبان یکوتاه مکث

 یبمکه غ یممدت ینرها دخترش؛ ا یا یستمدونم من پسر نادر ن ینم -

 زده بود با خودم خلوت کرده

شدم رها خواهرمه  یمطمئن م ید. بایادب یان ا یتا جواب تست د بودم

 نه؛ حاال که جوابش اومده یا
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 یر. تا االنش دیریکارام و بگ یذارم جلو یبابتش راحته نم یالمخ و

 حاال هم ساکت بمون و یدی،جنب

 یناس یهم که برا یپاپوش ینخودش! خدا رو شکر ا یبره س یهر ک بذار

 حاال حاالها دامن یمدوخت

 .مونه ینم یمانع یچه یگهو د گیرشه

 یفتهداشته باشد. بهرام ش یرحم ینآن که کوچک تر یشکاند ب دل

 یمردانه  ینظاره گر قد و باال

کرد. چه داشت  یاو را تر و خشک م یبود که خودش روزگار ندیمی

 که او یکرده ا یزگفتن به عز یبرا

 !فروخته بود؟ یبه دختر را

در خشک شده بود و  ی یرهدستگ یکه دستش بر رو یاز پرهام امان

 ی. نه میدشن ید،ن چه را که نباآ

 یحجم از ناباور یناعتماد کند و نه درک ا یشبه گوش ها توانست

 .بود یکار سهل یشبرا
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 .آن چه که ذهنش را به کما برده بود یدنبس بود شن دیگر

 یها یشیبه دو مرد زد. به م یا یرا کامل باز کرد و لبخند تصنع در

 شد، چرا یقدق یمند یآشنا یادیز

 !چشم ها دقت نکرده بود؟ ینبه شباهت ا قبالً

 :دهانش را قورت داد و گفت آب

 یره پس چرا نم یاومده؟ وقت داره از دست م یشپ یشده؟ مشکل چی

 ین؟آ

بهرام  یفروغ شده  یمات و ب یها یبه قهوه ا ینگاه کوتاه و قاطع ندیم

 :انداخت و گفت

دتر عقب گرد کرد و تکان داد و زو یعسر پرهام.یمبر یستن یمشکل نه،

 خواست فرار کند یدلش م ییگذاشت؛ گو یشانباز تنها

 .نور یشده بود نور ال یشکه امشب برا یبیعج یماجرا از
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هم عزم رفتن کرد اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود  یمکه رفت ند او

 که مچ دستش توسط بهرام

 :یدغر یو به آرام یدشد. اخم در هم کش کشیده

 !یداد یمباز یهر چ یهکن کاف ولم

 .فراموشکار یرتخوش غ یندل ا یآرزوها داشت برا یگر؛بود د پدر

رنگ و بافت  یانداخت. کت اسپرت سورمه ا یشبه سر تا پا نگاهی

 با آن شلوار یرشرنگ ز یزرشک

اش کرده بود اما  یخواستن یبکه به پا داشت، عج یرنگ یمشک کتان

 یلنگ م یشماجرا پا یجا یک

 .زد

 :لب زد یآرام به

 !دوماده؟ یهسر و وضع  یننظرت ا به
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دلبرک خود سر و  یرآن قدر درگ یشباز د ید؛اخم در هم کش پسرک

 یضتعو یلجبازش بود که وقت برا

 .نداشته باشد یشها لباس

 !حواس هم گذاشته بود؟ یشرها برا مگر

شد.  یشلب ها ینتز یو لبخند خسته ا یددو یشها یدر قهوه ا اشک

 یمنوز هم ندهر چه باشد ه

 یو به اتاق پشت یدحرف دست پسرک را کش یمرد بود. ب ینا ی دردانه

 .برد

 :یدپر حرص غر ندیم

 ...به خدا قسـ ی؟چ یعنیکارا  این

 ینخواست ا یسنگ شده را نداشت. نم یمند یدهایتهد ی حوصله

 یشبرا یناز ا یشترپسرک، ب
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آن که خم به  یو ب یدخاطره حرفش را بر ینرا از رو ببند به هم خنجر

 پر پشت مردانه اش یابروها

 یتوقع ندار یم،لباس هات بکن ینبه حال ا یفکر یه بایدگفت: بیاورد،

 ینهلباس ها بش یندونه ام با ا یه یکیبذارم 

 !عقد که؟ یسفره  سر

مرد  یناش را شکست؛ هنوز هم ا ینرم تر شد و حالت تدافع کمی

 یشیاسطوره بود. به م یشبرا

بهرام خوب بلد بود دردانه اش  ییزد. گو یخونشب یان بهارنم بار هایش

 .را

 .و پسرانه خرجش کرد یدهوا بهرام را به آغوش کش بی

را  یدن. بخشیادن یا،کرده بود در حقش دن یاما پدر یشنبود برا پدر

 یمششم یادگارتنها  یادخودش 

 .بود داده



 

403                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 !یسادگ ینبه هم ید؛هم بخش او

 :و گفت یدبه پشت پسرکش کش دست

همه سال  یندونم بد کردم در حقت که ا یو ببخش بابا جون. م من

 .و بهت نگفتم یقتحق

 !مرد بود، مگرنه؟ یادیز بهرام

بهرام را از دست  یدترس یم ییحصار دستانش را تنگ تر کرد، گو ندیم

 :یدنال یبدهد و به آرام

 ینبابا. ا یفقط! تو جون به لبم کرد یدر حقم بد کرده بود کاشکی

 رسمش بود؟

 یو بر یستیبهت بگم پسر من ن یدمترس یتونستم بگم؟ م یم یچ -

 .یپشت سرتم نگاه نکن

 :خودش را از بهرام جدا کرد و لب زد یدلخور با

 ًقعا
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 ی؟شناخت ینجوریمن و ا وا

 !را؟ یششپ ی یقهچند دق ینهم یکرد تمام رفتارها یم یادآوری باید

 :رام، بحث را عوض کردو شرمنده شده از سکوت به یدکش آهی

 !ها یخودت دومادم کن باید

 باپسرکش کرد و گفت: یشانینثار پ یو پر مهر بوسه ا سخاوتمندانه

 !جون و دل، مگه من چند تا پسر دارم؟

کرد در  یرا خرج م یمنت یب یمانند بهرام پدرانه ها یکیگرفت؛  دلش

 حقش تا کمبود پدر نفهمد،

 یگذاشت و م ینام و نشان شاهکارش را به امان خدا م یهم ب یکی

 هم یآن که بداند پسر یرفت ب

 .دارد

 :کرد و گفت یمکث کوتاه بهرام

 !یارهات و درب لباس
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داشت کت  یدوخت که سع یگنگ شده اش را به بهرام یها میشی

 .یاوردرنگش را از تن در ب یمشک

 :و معترض شد یددست از تقال کش یلحظه ا یبرا بهرام

 !یگهبجنب د یستادی؟وا چرا

کردند و خود را به سالن عقد رساندند تا  یضرا با هم تعو یشانها لباس

 ها عاقد را یناز ا یشترب

 .نگذارند منتظر

 .شده بود یرد حسابی

 :یدشد و پرس یکشنزد یکنار رها جا خوش کرد و کم یآرام به

 .ینمب یو نم یاسو ال پرهام

 ی. آهیمشند یتن بم و مردانه  یقدر دلش تنگ شده بود برا چه

 یرتا مانع از سراز یدکش یقیعم

 :رحمش شود و لب زد یب یاشک ها شدن
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 .کنن ینامشب تزئ یو برا یاسال ینماش رفتن

 .شه که یم یرد -

 یمرد بود با تمام وجودش اما حاال اصالً زمان ینا یآن که تشنه  با

 با او نبود یهم صحبت یبرا یخوب

را به  یدکه ترس از آن داشت دل زبان نفهمش آن چه که نبا چرا

 بگذارد و غرورش را لگد مال یشنما

 .آشنا داره الیاسگفت: یخاطر به سرد ین. به همکند

اش  یکار ساز بود که نشان دهد اعتراض کالفگ یکالمش به حد سردی

 .را

تکان دادن سرش به دلبرکش انداخت و در سکوت به  یقنگاه دق پسرک

 .اکتفا کرد

فرق  یادیقبل ز یبار با دفعه  ینشد اما ا یجار یگربار د یک خطبه

 عشق یک یپا یداشت. ناسالمت
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 .بود یانشده در م انکار

 یتپا یابرها را که جلو یقافله  یگوش کن صدا ید،آ یباران م ینوا"

 ...زانو زده اند

 تو کجا؟ هی،

 ...جان، باران سخاوتمند آسمانت نوش

 "!دل، مبارک باد یا یشد عاشق

بود که  یثبات یب یاش زندگ یشد و تنها نگران یم یط یبه خوب شب

 خودش به آن تن داده بود. رها

دست زدند به آن را  یبود که اجازه  یحالل ی یوهپس م ینًا از ا رسم

 .نداشت

 یرا رو یشرا داشت که عروسک ها یتاب یب یو حال آن بچه  حس

 بودند و قدش به طاقچه گذاشته

 .یدرس یها نم آن
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به  یشد. نگاه گنگ یدهکش یاسکه دستش توسط ال یدکش یقیعم آه

 مکان و ییانداخت. گو یقشرف

 .را گم کرده بود زمان

 :اش کرد و گفت یشانیپ ی یمهرا ضم یاخم با نمک الیاس

 .شما دو تاست یهم که باشه، نوبت رقص تانگو نوبتی

 یکینزد ینشد از ا یخوش حال م یددر دلش النه کرد؛ االن با غم

 یکه نم یناراحت از دل یادلبرکش 

 !متعلق به اوست؟ دانست

 :حال لب زد یو با ب یدکتش کش یبه لبه  دستی

من و معاف کن که اصالً حال و حوصله ش رو  یاس،ال یالخ بی

 :و غر زد به جانش یددستش را کش یضبا غ الیاسندارم!

انگار مادرت  یغم بغل زد یزانو یجور یهخودت و جمع کن  پاشو

 !مرده
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زد  یتلخش بد چنگ م یادآوریمات شد؛ مادر نداشت و  یشها میشی

 به دل نازک شده اش. قطع ًا

 یچه م یخورد. کس یرقم م یگریجور د یززنده بود همه چ یمشم اگر

 شد، آن یرها م یدداند؛ شا

 یاش دل را گرو م یدامن گل گل ینکه با چ یههمسا یبچه  دختر

 !تا قرن ها یدکش

 .برخاست یشحرف از جا یو ب یدکش یقیعم آه

هست اما غم که به استخوان برسد،  یادگفتن ز یحرف برا همیشه

 .روزانه ات یحشود ترج یسکوت م

 !گفت؟ یداشت اما چه م یادهم حرف ز او

 !آورد؟ یم یرونسر از قبر ب یمششم یاشد  یهم دوا م یدرد مگر

را  یشبازو یبا کالفگ یمزد اما ند یشسر خورده چنگ به بازو الیاس

 :و گفت یدکش
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 یکاف یو چهار ساعته گذشته به اندازه  یستب ینتو ا یاس،ال بسه

 توان ندارم راحتم یگهد یدمکش

 !بذار

و چند ساله اش  ینچند یقهضم کلمات را به رف یاز آن که اجازه  قبل

 ا راهره یبدهد به سمت صندل

 .برد تا در خواست دهد یشو دست پ افتاد

دالورانه اش،  یها یدنمردش و جنگ یفارق از تمام غم ها دخترک

 را به او سپرد و در یفشدست ظر

ستاره باران شده بود و خودش را همراه  یکه چشمانش از شاد حالی

 ینکرد با پادشاه قلب ا

 .روزهایش

رقص دو نفره. هر چه  یندلش رضا نبود به ا یادیز یماو ند برخالف

 یباشد رها حق نامعلوم شده ا
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 یچاره  یدانست و قلب ب یکه تنها حق بودنش را خودش م یشبرا بود

 .ضربان گرفته اش

 !برد خودش را؟ یم یادتا به حال گفته بود رها که باشد از  اصالً

 یقیکه موس یدلش را گم کرده بود و در حال یدست و پا یسادگ به

 شد، رها را یپخش م یمیمال

 یرا پ یشها یشیچه م هردستان مردانه اش محصور کرده بود. میان

دخترک  ین. ایدرس یم یجهگرداند، کمتر به نت یعروسش م یها یلهت

 سر

 یا،فاصله داشت در یشگیمغرور و غد هم یامشب با رها یشده  یرز به

 .یادر

. یدآنقدر غرق دلبرکش شد که ذهنش به گذشته ها پر کش ناخواسته

 یا یهمانیدرست همان شب م

 .داده بود یبترت یرانبازگشت رها به ا ینادر برا که
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امشب هم به او تعلق  یدختر بود؛ حت ینآن شب خوب صاحب ا سینا

 داشت. اصالَ چرا هر چه مال

 !آن گرگ صفت داشته باشد؟ یداست را با خوب

 !بود، نبود؟ یمند ییدارا رها

 ...نبود

دخترک فلک زده و فک منقبض  یباعث شد چنگ بزند به پهلو همین

 جمع کند یشده اش را به سخت

 .شک ببرد به حال خراب شده اش یمبادا کس تا

بارکد  یشانیشانپ یشده اند تا بر رو یدآفر ییاز آدم ها گو یبعض"

 "*...شود یخالکوب یسخت یروزها

 .هم از آن دست آدم ها بود ندیم

گوشش  یرز یو به آرام یدرا در هم کش یفشظر یاز درد اخم ها رها

 :یدنال
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 !ی؟پاره کرد یرتو باز زنج یروان یکن یم یکارچ داری

آن که بداند چه  یبه خون نشسته اش را نثار دلبرکش کرد و ب چشمان

 یکند، ته دل دخترک را خال یم

 .کرد

از آن  یدقورت داد و چشم دزد یرا به سخت مات شده آب دهانش رهای

 طوفان زده. به یها یشیم

 !تخته کم داشت یکمرد  ینخودش ا خیال

 یدبه کل یدندان ها یگوش رها کرد و از ال به ال یکلبش را نزد ندیم

 :یدشده اش غر

 یجور ینا یدرقص یباهات تانگو م یزهمه چ یب ینایاون س یوقت چیه

کرد؛  یم یرعقب س یچند صد سال یااز دن ییپسر گو این!ی؟کرد ینم

 یها یماتومدانست از بحث و الت یآخر چه م

 !شد؟ یو رها رد و بدل م یناس یانشب که م آن
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خواست به همان شب بازگردد.  یکرد، دلش م یکه فکرش را م حاال

 را گوش یناس یقطع ًا اگر گفته ها

 .شد ینم یاهیس ینداد روزگارش به ا می

مرد  ینحق داشت و او هر بار فروخت حق دارش را به ا یشههم سینا

 .یشصفت رو به رو یرذل و ب

کند. از شدت  یهخواست تا به آن تک یم یدلش شانه ا یگر؛بود د زن

 یمند یشانه  یدرد سرش را رو

 :و پر از غصه لب زد گذاشت

 تو؟ یهچ دردت

 :یدنال یمقاومت یچه یقدر خسته بود که ب آن

 .سینا

 !ی؟آخه کجاست که تو رم کرد ینااالن س -

 :یدپرس یاطشده فشار دستش را کم کرد و پر از احت نرم
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 ی؟داشت دوسش

به  یگرفت و سر یمند یسرش را از شانه پهن و مردانه  معصومانه

 .نه تکان داد یمعنا

مردانه اش کرد و  یرا نثار ابروها یزیبار کنجکاوانه اخم ر ینا پسرک

 :یدپرس

 ی؟کرد یباهاش ازدواج م یچرا داشت پس

 .مردش دوخت و مقاومتش را شکست یها یشیپر بغضش را م چشمان

 .با خودم لج کرده بودم -

 یپناه رها آتش زد به تمام مردانگ یگرفته و ب یداند صدا یم خدا

 .یمند

دلبرک خطا کارش را  یتطاقت آن حجم از معصوم یگر؛بود د مرد

 نداشت. زودتر از آن چه تصورش را

 .یدرا بخش یششود کرد، رها می
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دوخت و به  ینامعلوم یبار نگاهش را از رها گرفت و به نقطه  این

 :ادامه داد یشپرسش ها

 ی؟دار یچه حس االن

 .ام یخنث -

 !دخترک داشت ینکه ا یاز تکبر امان

نفس از او فاصله  یک یبه اندازه  یمشود ند یگفت. مگر م یم دروغ

 داشته باشد و احساساتش

 !نکند؟ قلیان

 !گفت؟ یبود پس آن قلب ضربان گرفته چه م یخنث اگر

 یست،ن یکه رسم جوان مرد ینرا شکست. ا یمند یمردانه  غرور

 !هست؟

 :ُبل گرفته اش، لب زد یتوجه به رها یب ندیم

 .ش نقشه بود همه
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 :یدپرس گنگ

 چی؟

 .یمبراش پاپوش دوخت یاسنکرده بود من و ال ییکار خطا یچه یناس -

 چرا؟ -

نقشه  یندست به ا یاسدونم اما من به خاطر ال یو نم یاسال یلدل -

 و از اون یلشزدم. بهتره دل

 .بپرسی

 یسبقت گرفته بودند در دروغ گفتن؛ به حتم اگر مسابقه  عجیب

 ینگذاشتند رقابت ا یم ییدروغگو

 شد! یم یرتنگاتنگ و نفس گ یادیجوان ز دو

حاضر  یتدست زدن جمع یو صدا یدرس یانبه پا یقیلحظه موس همان

 یهدر سالن جو آرام چند ثان

 .قبل را بهم زد ی
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او را  یبر پشت دست رها نشاند و شانه به شانه  یرسم ادب بوسه ا به

 یعروس همراه یگاهتا جا

 .کرد

با آن سر و  یشرها یشده بود برا یرجنتلمن و نفس گ یادیز امشب

 یشباهت یچکه ه یوضع معلوم

 .دامادها نداشت به

 .با هم به سراغشان آمدند یهانهو ک الیاس

 :سابقه گفت یب یطنتیزد و با ش یلبخند ژکوند کیهانه

 !گوش هم ناقالها؟ یرز یدکرد یپچ پچ م چی

خودش را کنترل کرد و با  یدند،خند یم یزر یاسو ال یمرغم ند یعل رها

 :پراند یمزه ا یتصنع یسرفه ا

 شما؟

 .نقش هما یگرباز -
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 لشگره؟ یاهعه همون س -

 زد و گفت یتک خنده ا کیهانه

 .همون نقش اوله ی،پرت یاتو از دن یزمعز نه

ساله اش اما خودش را از تک و تا  ینچند یقآورده بود در برابر رف کم

 در هوا تکان یو دست یانداختن

 .داد

 !یرنگ یم یلها چه خودشون و تحو یبعض -

 :باال انداخت و گفت ییابرو یطنتاز سر ش کیهانه

 دارن. یادگرفتن ز یلجا واسه تحو ونچ

به زبان دو  یدرس یزورش نم یگرچشمانش را تنگ تر کرد. د یکم رها

 شده یلدوست وک ینا یمتر

اش داد و  ینیبه ب ینینبود. چ ینیبه عقب نش یاما هنوز هم راض اش

 :پر حرص لب باز کرد
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 !خوش به حالت پولدار ی؟گ یم راستی

هر  یستن یدعجوبه بع یندانست از ا یرا خوب بلد بود م یقشرف کیهانه

 آن در صورتش براق شود و

رنگ و بلندش را تا سر حد مرگ  یآن خرمن مشک یاندازدب چنگ

 حاال ینهم دخترک هم یدبکشد. شا

 یپروراند، کس یرا در سر م یدخترک چشم مشک یننقشه قتل ا داشت

 !داند یم یچ

 :گفت یحیرا از هم باز کرد و با لبخند مل دستانش

 !یاد؟تونه از پس زبون تو برب یم یآخ ک تسلیم،

 :هوا لب زد یب ندیم

 ...آد برمی

 یشد. کم یم یبشو رها نس یاسزخم خورده و ناباور بود که از ال نگاه

 خودش را جمع و جور کرد و تا
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ا به شود و بحث ر یارا جو یهانهک یزکیر یخنده ها یلدل خواست

 معترض و یبکشد، صدا یراههب

 !مانعش شد. بد شانس که نبود، بود؟ یاسال غضبناک

 یه یکیخواهر  یهنوز نه به باره نه به داره دار یکه،مرت ینمصبر کن بب -

 !ی؟کن یم یدمن و تهد یدونه 

آن سه جفت  یرسر داد و ز یمردانه و هول زده ا یتک خنده  پسرک

 :پر غرور گفت یرهچشم خ

 یهشکرش باق یرها خانوم ما من و قورت نده جا ینداداش ا نترس

 یکوگرنه من که گردنم از مو بار

 .تره

 .را صدا زد یمشند یزپر حرص و اعتراض آم رها

 :از سر ذوق کرد و گفت یخنده ا پسرک
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 یقهر کردن رو ینازک کرد و به نشانه  یپشت چشم رهادلم؟! جونه

 ب. دروغ چرا امشیشوفا یگرفت از مرد ب

 .خواند یوفا م یکه ب یمرد ینهم یرفت برا یراه به راه قنج م دلش

 ...یهامپر ا یستدختر مانند کتاب یک یعاشقانه ها"

 یجهباز هم به نت یرفتارش مطالعه کن یواژه به واژه  یرو یشترچه ب هر

 "*...یدرس ینخواه

 .نشده یلمطلعات تکم ینهم پر بود از ا ندیم

 :و گفت یدبلند تر خند یبار کم ینا کیهانه

 .مونن یدو ساله م یبچه ها یهنگاهشون کن تو رو خدا، شب الیاس

امشبش  یخوش خنده  یاش را به پر یفتهش یها یمشک الیاس

 دوخت. گفته بود او از عروس هم

 !تر است؟ یرنفس گ امشب

 :زد و گفت یمردانه ا لبخند
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موند، نمونه اش  یبچه م یدبا یلیاسن به عقل بود که االن خ اگه

 یگ یکه خودتم بهشون م یناییهم

 .بچه

مرد خنگ شده  یچهره اش کرد و برا ی یمهرا ضم یزیاخم ر کیهانه

 :داد یحتوض یشتراش ب

 !یربگ یادکم  یهتوام  ینهمنظورم ا نخیرم

 !اعتماد کند؟ یشتوانست به گوش ها یمات شد. مگر م رها

 !یاس؟و ال کیهانه

 .فکرش هم به مغز قفل کرده اش خطور نکرده بود حتی

 .گردو کرد و جبهه گرفت چشم

 یجگ یادیز یشرها یامرتبه قهقهه زد.  یک ندیمشد؟! یچ یدمنفهم -

 دانست داستان یباهوش که م یادیاو ز یابود 

 .دارد یاندو مرغ عشق دور افتاده از هم سال ها جر ینا یها یواشکی
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 :نثارش کرد و غر زد به جانش یظیغل یچشم غره  رها

 !یآب بخند رو

 .را نداشت یشتمام کردن خنده ها یالخ ییگو یمند اما

اعصاب خوردکن مردش  یخنده ها یندانست زورش به ا یم دخترک

 خاطره ینرسد به هم ینم

در فاکتور گرفتن آن شد. مسلم ًا اگر در  یو سع یدکش یقعم نفسی

 خنده ینا یبود صدا یگریزمان د

 یلذت بخش تر به نظر م یشپنجم بتهوون هم برا یاز سمفون یحت ها

 و یهانهک یاما االن پا یدرس

 .بود یاندر م الیاسش

 :گفت یبه هر سه نفر انداخت و با دلخور نگاهی

خبر دار بشه.  یزاز همه چ یدنفرم که با ینمن آخر یشهکه هم ینا مثله

 یوقت یدذاشت یکاره م یه
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 ینگفت یبهم م یداومد یم ینشد یبچه دار م یدو داشت ینکرد ازدواج

 !یهچه کار یش یعمه م یدار

دلبرکش  یحرص زده  یرا خورد. چهره  یشبه زحمت خنده ها ندیم

 شد یبود مگر م یخواستن یادیز

 !ید؟لذت را با جان و دل نخر این

 :لب زد یبار نرم تر شد و با دلخور ینا دخترک

 !یهانهک یوفا نبود یبفهمم؟ تو که ب یجور ینا یدبا من

انداخت و همان طور که با انگشتان  یینبه سرعت سرش را پا کیهانه

 کرد، یم یدستش باز ی یدهکش

 :گشت یحتوج پی

 ...یستن یهنوز خبر یعنی... یستن یزیخدا چ به

 !داد؟ یاش سر و سامان م یدلخور ینکدام به
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قدر دلخور بود که  آننبود؟! ینقلب پاکش سنگ یبرا یادیجمع ز این

 یکلغزانش را  یها یله. تیردمعصومش چشم بگ ی یهانهحرف از ک یب

 یگربار د

مرد حاال حاالها کار داشت.  ینتوقف کرد. با ا یاسال یو بر رو چرخاند

 یم یکم نبود که، ناسالمت

 یم یشخواهرکش را به دست او بسپارد. سرزنش از تن صدا خواست

 :یدبار

 خان؟ یاسلبودم ا یبهغر انقدر

 یگر؛اش را. دل است د یبانهغر یسال ها ینرفته بود تمام ا یادش گویی

 زند تا یسر م یبه هر بهانه ا

 .طوفان زده اش بکند یکلبه  یهمانرا م رهگذری

 :گفت یبه نرم الیاس

 ...گلـ نه
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را  یاسحرف ال ید،که از چشمانش چک یقطره اشک ینزمان با اول هم

 یقطرات ب ینقطع کرد. آخ که ا

 !کشاندند یرا به آتش م یمشکم کم داشتند ند رحم

که چشم بسته بهت اعتماد  یستمن یهانهنگو! من ک یچیه یس،ه -

 ...کنم

 !ندارد؟ ینخواهرکش کم از خنجر زهرآگ یگفت حرف ها یم باید

کرد و به  یرزده اش اس یخمشت  یانرا م یهانهگرم ک یدست ها رها

 فسبارش داد. ن یبغضش اجازه 

 :و حرفش را به تکامل رساند یدکش عمیقی

 یه،معصومه، قو یه،دوست داشتن یه،و حساس یدختر احساسات کیهانه

 اس حواست یدهکش یسخت

از جانبت  یتیاذ ینکوچکتر یا یبهش بزن یاگه ضربه ا یاسال باشه

 یطرف حسابت منم، م ینمبب
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 !که؟ فهمی

 .خواهرکش زد یحجم از نگران ینبه ا یبخش ینانلبخند اطم الیاس

 !نخورده بود، خورده بود؟ ییکه سرش به جا رها

 یشو تنها یبکه کم نرجانده بود دل غر یا یهانهک یشد برا یم حامی

 .را

تخت  خیالتبار باز و بسته کرد و لب زد: یکچشمانش را  الیاس

 !دردونه

برادر ارشد گرفت و اتمام حجت کرد در  یرا به سو یدشتهد انگشت

 :حقش

 !کس و کاره یب یهانههنوز نمردم، پس به سرتم نزنه که ک من

 !یه؟حرفا چ ینا ی،من غلط بکنم آبج -

 !بودن هم بلد بود؟ رفیق
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خوشرنگش. مغرور بود و به  یها یلهاشک چمبره زد به دور ت ی حلقه

 خواست یوجه دلش نم یچه

آن اعتقاد داشت. لب  یمیتکه خودش هم به صم یدر جمع بشکند

 کرده اش یزعز ی یهانهو ک یدبرچ

 .یددر آغوش کش را

کمر رها حرکت داد و با تن  یدستش را نوازشگر بر رو یلوک دخترک

 :لب زد یفشنازک و ظر

 ...ببـ

 :جدا کرد و تشر زد یهانهخودش را از ک یضغ با

ما کرده که دل  یشازده  ین. کار و اینکرد ی! تو که کاریزمعز هیس

 .یدهو قاپ یقمونرف

 یشان یشهدر آن لحظه گوشت شد و بر تن هم یباش عج یپران مزه

 .یدچسب
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 یاش م ینهس ی یوارهصبرانه خودش را به د یکه ب یمیاز دل ند امان

 یگر،جنبه بود د یکوفت؛ ب

 !شد کرد ینم کاریش

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه الیاس

 یحساب یارماز عزا درب یدل یهکه برم  یکیکم کم وقت شامه من  دیگه

 .گشنمه

شده را به جان  یلتحم یروزها فشارها ینآنقدر ا یداشت طفلک حق

 .بود یدهخر

 :سر داد و گفت یمردانه ا یتک خنده  ندیم

 :اش را سخت در هم گره زد و غرغر کرد یمصنوع یها اخمشکمو! ای

حرف توام که شده  ینتره. حاال سر ا یزمشو بردن جهنم گفت ه فضول

 اگه یستمن یاسال یکیمن 



 

440                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

جا َب ّله نکنم. تو برو به فکر خودت باش که  یهسلف و امشب  یزم اون

 یدو لقمه زهرمار کن یتا بخوا

 !سرت یختهبردار ر یلمف چهارتا

 :شده گفت یطانتاسف تکان داد و ش یاز رو یسر ندیم

 یرهرو برات نگ یهانهگم ک یبه رها م یباش، اگه چاق ش یکلتفکر ه به

 .ها

 :نازک کرد و غر زد به جانش یپشت چشم رها

 .دونم یخودم م ینکرده تو بگ الزم

 یممات شود. غرور ند یمشپر حرص کلمات را ادا کرده بود که ند آنقدر

 !را شکست، نشکست؟

دوست مهندسش انداخت  یکرده  یانطغ یها یشیبه م ینگاه الیاس

 را یشو خنده کنان بازو
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شود  یالخ یرا ب یمگر نددانست ا یو تا با خود همراهش کند. م کشید

 .شود یرها تکه تکه م

 .افته یچهارم راه م یداداش که االن جنگ جهان یمبر یاب -

گرمابه و گلستانش نبود،  یقرف یکرده  یزبود اگر رها عز یدهفهم خوب

 .کرد یخودش را کنترل نم

 یمینشست و به ند ییسکو یاز تاالر برد. رو یرونرا به ب یمزنان ند قدم

 با خودش کلنجار یبکه عج

 :را هضم کند، زل زد و گفت یشها یرفت تا دلخور می

و  یادروزهاست که شبه چله هم ب ینشه، هم یکم کم داره سرد م هوا

 !برام جالبه؟ یچ یدون یبره. م

نشست، با  یو همان طور که در کنارش م یدکش یقیآه عم ندیم

 :تکرار کرد یکرخت

 چی؟



 

443                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

که شبه  اینکرد و گفت: یزیاخم رو  یدرا در هم کش یشلب ها پسرک

بودن شب  یکشه، کاش طوالن یم یدکشب و  ینچله فقط اسم بلندتر

 یبه عقربه ها

کنن، به  یکه عقربه ها قفل م ییشد. لعنت به زمان ها یختم م ساعت

 شب، اون ینتر ینظرم طوالن

 .خورن یکه عقربه ها از سرجاشون جم نم شبایی

دنبال کرد  ییو با چشمانش بخار دهانش را تا جا یدکش یقیآه عم ندیم

 که محو شد. دلش امشب

 یرا مجسمه  یاسخدا ال ییخواست اما گو یسکوت م یکم عجیب

 .کرده بود یینعذاب امشبش تع

 !ان ییتنها یشب ها یهمدم ها ینرحم تر یعقربه ها ب -

باردار غم  یادیشهرش امشب دلش ز یتنها یتمام عابرها یاندازه  به

 که به یبود و کوتاه بودن جمالت
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هم آن قدر  یاسزد؛ ال یم یادآورد، اعتراض خفه شده اش را فر یم زبان

 یمبود تا بفهمد ند یقرف

 .به شکست حصار سخت شده اش ندارد تمایلی

 یشوند که انگشت به دهان م یآنقدر بزرگ م یمها یخستگ یگاه"

 حد ینوقت کردند تا ا یمانم ک

 ...بکشند قد

 !کن یمتو صدا اما

 ...یرمتک به تکشان را بگ ی یقهدهم  یم قول

 !یست؟تو جنون ن یتخاص مگر

 "*...هاست یکه خودش مسبب تمام خستگ یکس پرسیدن

 :به شانه اش زد و سکوت را شکست یدست الیاس

ادامه  یبرا یدکه امشب قصد تموم شدن نداره با یمشام رو بخور یمبر بیا

 .یمداشته باش یرواش ن
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 !که نزد، زد؟ طعنه

هم پوست  یاسال یزخم زبان ها یسخت گرفته بود که حت یاقدر دن آن

 شده اش را خراش یمزخ

با آن که استخوان ندارد خوب بلد است  یگر؛اما زبان است د ندهد

 یچگونه زخمش را خنجر کند برا

برخاست و چند قدم جلوتر از  یشحرف از جا بیفلک زده. ینا قلب

 بود یی. قطع ًا امشب از آن شب هاحرکت کرد یاسال

 .خودش هم نداشت یحوصله  که

 .لب از لب باز نکرد دیگر

و نه  یدجان تازه خر یشنادر برا یشرمنده  یمراسم نه نگاه ها یانپا تا

 دل یاسال یها یمزه پران

 .قلب شکسته اش شد جوی
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خوش  یبه موها یچنگ یاش انداخت و با کالفگ یبه ساعت مچ نگاهی

 جماعت ینحالتش زد. آخر ا

 !یش؟ها یدانستند از کالفگ یخوش چه م الکی

 هم پر از آرزو بود، نبود؟ او

 .یدطلب یجشن را م ینا یگریطور د دلش

تن به  ینقوم ظالم یندلبرکش تا باالخره ا یها مترسک شد برا ساعت

 .رفتن بدهند

 یراست م یاسال ید،به گردن خشک شده اش کش یحوصله دست بی

 گفت عقربه ها کمر به قتلش

کالفه شده اش را به ساعت  یها یشیبار هزارم م یبودند. برا بسته

 .رنگش دوخت یمشک یمچ

دو  ینداد. حق داشت خسته باشد؛ در ا یسه صبح را نشان م ساعت

 بود یدهنکش یداریشب کم ب
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 .دلبرک نمک نشناسش برای

 یانبه جر یشکه شانه اش را لمس کرد، خون را در رگ ها یاسال دست

 روزها ینا ییانداخت. گو

از دور دست تکان  یزندگ یبود و برا یستادهاش ا یقدم یکدر  مرگ

 .داد یم

دوخت و منتظر ماند تا پسرک  یاسقرمز شده اش را به ال یها میشی

 .حرفش را بزند

 !د؟مرد خسته بود، نبو ینا یهم به اندازه  الیاس

 :و لب زد یدکش یکشدار ی یازهدهانش گذاشت و خم یرا رو دستش

 .موندم یلنگ م یحساب یگرم، امشب اگه نبود دمت

 کنند؟! یاز مترسک ها هم تشکر م مگر

 :شود را جمع کرد و گفت یشخندرفت تا ن یکج و معوجش که م لبخند

 .بود یفه! وظیه؟حرف ها چ این
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 :باال انداخت و گفت ییابرو الیاس

 .لطفه نوچ،

 یمند یشود اما به رو یمواجه نم یرهج یدانست لطف که ب یهم م او

 یآورد تا مبادا ننگ ب ینم

 .اش یشانیمهر شود بر پ غیرتی

 !ید؟کرد و سر تکان داد. چه داشت که بگو یفیاخم ظر ندیم

 یب یبعج ییخواست اما انگار تنها یم ییتنها یدلش کم امشب

 !معرفت شده بود در حقش

 :و باز ادامه داد یدبه گردنش کش یدست الیاس

رو  یکیچند ساعته مونده تا صبح رو بد بگذرون تا صبح  ینگفت ا بابا

 بفرسته دنباله رها. امشب عمه

 .ببره ییخواد خواهرش بو یماست بابا هم نم یخونه  خانوم

 .بد کدومه؟! قدم رها سر چشمم -
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کند، کلمات  یاحافظخد یمگذاشته بود تا از ند یشکه قدم پ نادر

 یو پر از شرمندگ یدآخرش را شن

 :گفت

 .تو و بهرام شدم یشرمنده  یکل امشب

پدر سر شکست  ینا یرا خرج کرد برا یشها یشد و مردانگ کوه

 خورده. در آن لحظه فراموشش شد،

 .یداش است و او را به آغوش کش یرینههمان دشمن د نادر

بهرام فرق داشت، خوب بار آورده بود  یکردن ها یتجنس ترب اصالً

 .نمک پرورده اش را

و  یحو صح یتتخت باشه امانت یالتدشمنتون شرمنده نادر خان! خ -

 .دم یم یلتسالم تحو

 و غم چنگ زد به دلش. یدپدرانه اش دو یها یشوق در عسل اشک
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 یبانهغر ید؛کش یرا االن در آغوش م یناخواست س یقدر دلش م چه

 مروت را کرده یدلش هوس آن ب

 .بود

و زمزمه  یدبه لبانش بخش یمحو یجدا کرد و انحنا یمرا از ند خودش

 :کرد

 !درد نکنه پسر جون دستت

 یمند یرا درون دست مردانه  یشچشم همگان دست رها مقابل

 یگوشه  یگذاشت. قطره اشک

 .را تر کرد چشمانش

نمک  ینایکرد حال زارش را جز آن س یدرک م یچه کس آخر

 یآن سو ینشناسش که پشت تک درخت

 !ییدشانپا یم یضبود و پر از احساسات ضد و نق یستادها کوچه

 ًمطمئنا
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را در حلقومش خورد  یمند یرفت و دندان ها یبود جلو م یشجا اگر

 .کرد یم

توانست  یهم م یبه خون نشسته بودند اما مگر کار یشها طوسی

 !بکند؟

. نه یندها را به چشم بب یهمانتک تک متا رفتن  یستادقدر آن جا ا آن

 همه ینباشد ا یآن که راض

 !جا متحمل شود، نه یکرا  زجر

 .کردند ینم یششده بودند و همراه یقنارف یادیز یشپاها فقط

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

بود  یستادهدر سالن ا یفکه بالتکل ییرا پشت سرش بست و به رها در

 یانداخت. امشب حت ینگاه

 .رها را هم نداشت یغرغر ها ی حوصله

کانتر گذاشت و همان طور که کتش را از  یرا رو یلشاتومب سوئیچ

 تلخ شد ید،کش یم یرونتنش ب
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 :دلبرکش برای

 ماتت برده؟ چرا

 :را با زبان تر کرد و گفت یرینشلب ز دخترک

 بخوابم؟ یدکجا با من

 :باال کرد و گفت یبه طبقه  یدست اشاره ا با

 .من اتاق

 یازن یبداغ کند. امشب عج یرخودش ش یتا برا یدهم راهش را کش بعد

 تا یرش یوانل یکداشت به 

 .سر حالش کند کمی

 یرگاز گذاشت. ز یدر آورد و رو ینتیداغ کن را از درون کاب شیر

 به رها انداخت. دخترک ینگاه یچشم

 .تکان نخورده بود یشهم از جا هنوز

 :یدبرداشت و پرس یخچالاش را از  یپاکت یرش یالیخ یب با
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 ی؟خور یم شیر

 .نوچ -

گاز  یرو ز یختدرون ظرف ر یرخودش ش یتکان داد و به اندازه  سری

 .را روشن کرد

کرد را نداشت. نه آن که  یکه دست دست م ییرها یحوصله  اصالً

 !اش را بخواهد، ابدا یدور

 .است یدجد یجنگ جهان یکتعلل کردن ها آغاز  یندانست ا یم فقط

 :یدرا در حدقه چرخاند و دوباره پرس چشمانش

 !ی؟استراحت کن یر یچرا نم پس

ظاهر  یمردش اما با تخس یزده  یخچرا، دلش گرفت از لحن  دروغ

 .سختش را حفظ کرد

 !گفت؟ یم چه

 !ندارد؟ ییاز آن اتاق کذا یخوش یگفت خاطره  یم باید
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 ...آخهلب زد: با خودش و احساسش کلنجار رفت و سر آخر کمی

 یشن یحوصلگ یبزند، با ب یقبل از آن که اجازه دهد رها حرف پسرک

 :زد به جانش

دورم انقدر پر هست که نخوام به خاطره تو خودم و تو هچل  نترس،

 !بندازم

 !رحم که نبود، بود؟ بی

دلخور و باردارش  یها یلهرا از رها گرفت تا مبادا ت یشها میشی

 .مجنونش کند

اش،  ییخاطرات کذا یالخ یو پا تند کرد؛ اصالً ب یدلب برچ دخترک

 آن اتاق شرف داشت به ماند در

 .رحم شده یمرد ب ینا کنار

از  یوانیگاز را بست و ل یپر پشتش زد و شعله  یبه موها یچنگ ندیم

 یردر آورد. دل ش ینتکاب
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خواست سرگرم باشد بلکه  ینداشت؛ تنها دلش م یگررا هم د خوردن

 نگاه آن ینشش شود آخرفرامو

 .مغموم را زیبای

داغ کن را  یرگذاشت. ش یزم یرا رو یرشش یوانو ل یدکش یقیعم آه

 و کتش را یرش یوانشست و ل

 .از پله ها باال رفت برداشت

قهر  یشها یشیخواب هم با م ییآمد؛ گو یبود که خوابش نم عجیب

 !کرده بودند

کارش نشست. در آن لحظه  یزتاسف تکان داد و پشت م یاز رو سری

 یننوع شکنجه هم ینبدتر

 یشهم شده او را از غصه ها یساعات یخواب برا یدماندن بود، شا بیدار

 یکرد. پر از خستگ یجدا م

 یزم یرا از کشو یقرص خواب یبه حال نزارش زد و قوط نیشخندی

 قرص را ی. دانه ایدکش یرونب
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پاک کردن  ید. شایدرا نوش یرشاز ش یدهانش گذاشت و جرعه ا درون

 صورت مسئله در حال حاضر

 .آمد یاش برم یخال یبود که از دست ها یکار تنها

 !هر چه عشق است یالخ یب اصالً

 .دارد ینیمرد چه تاوان سنگ ینجزاند ا یدفهم یم یدبا رها

ها به گردنش  یناز ا یشتردلبرک معصوم ب آنانصاف نبود؟! یب زیادی

 نداشت، او را یکه تمام یاتفاقات ینا ییحق داشت. گو

 .حافظه هم کرده بود کم

را روشن کرد. خودش را آن  یوترشو کامپ یدبر پشت لبش کش دستی

 از یارسال یها یمیلقدر با ا

 .سرگرم کرد تا قرص اثر کند شرکت

 یواریبه ساعت د یو نگاه یدخمار شده اش را مال یپلک ها یخستگ با

 .اتاق کارش کرد
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 :باال انداخت و ناباور لب زد ابرویی

 !زود پنج شد چه

 .به آن دلبرک تخسش بزند یسرش زد قبل از آن که بخوابد سر به

 !کند یم یعاشق که باشد دائم ًا هوس سرکش یگر؛است د دل

 ی یرهبه سمت اتاق خوابش رفت و پر استرس و آرام دستگ یاطاحت با

 .کرد یدر را چرخاند و سرک کش

ب بودن فرشته اش راحت شد، خواست عقب گرد که از خوا خیالش

 کند و به اتاق کارش بازگردد اما

 !دلش رضا دادن هم بلد بود؟ مگر

وارد اتاق شد و خودش را به  ینپاورچ ینکرد و پاورچ یغرلند یلب زیر

 .تخت خواب رساند

دختر کم از فرشته ها ندارد، خواب و  ینکرد که ا یاعتراف م باید

 !یشکشکه پ یدارشب
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 یبر رو یدهآشفته و چسب یزد و موها یشبه رها یمحو و پر بغض لبخند

 صورتش را با دو انگشت به

 .کرد یتگوشش هدا پشت

 .یدکه رها خورد به سرعت دستش را پس کش یفیتکان خف با

 یدلش گرفت از سکسکه ها ید،توانست دروغ بگو یخودش که نم به

 دانست شب یآرام دخترک؛ م

 !است اما چاره چه بود؟سر کرده  یهبا گر را

لب  زیرکرد. یکار را م ینبود، هم یمند یهم جا یگریهر کس د شاید

که آمده بود، به اتاق کارش  یبه خودش فرستاد و به همان آرام یلعنت

 مبل سه یبازگشت و رو

 .یددراز کش یا نفره

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

 «دهم فصل»
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 یم ینازک دست دراز یپرده  یهاز ال به ال یدسرکش خورش پرتوهای

 خسته و خواب یکردند و چهره 

 .گرفتند یم یرا به باز آلودش

انداخت به  یاز هم باز کرد و نگاه یخوش رنگش را به آرام یها میشی

 را نشان یمساعت که نه و ن

 .داد می

رفت و صورتش را با  ییبه بدن کرخت شده اش داد و به دستشو قوسی

 .آب شست

ودش را به آشپزخانه رساند. قدم از قدم برنداشت بود که از آن خ بعد

 آماده کردن یدلبرکش را در پ

 .زدن شد یدزد و با لذت مشغول د یه. همان جا به کانتر تکیدد صبحانه

 یبار به خانه  یککه هر قرن  یبکر یشاد ینشد گذاشت از ا یم مگر

 !زد؟ یم یدلش تقه ا
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خانه اما به  ینا یتوانست ملکه باشد برا یدختر م ینگرم شد؛ ا دلش

 پسرک مرد ینشرط آن که با ا

 .آمد یکنار م یشروزها ینا ی شده

 !دلش آسان بود، نبود؟ یبرا عاشقی

 :خوش افتاد، تشر زد یادیز یممحض آن که چشم رها به ند به

 !یرزود باش برو نون تازه بگ ی؟کن یاون جا من و نگاه م یستادیوا چرا

 یاهادر یبه پهنا یخورد و به خودش آمد. لبخند یفیخف تکان پسرک

 !یربخ صبحزد و پر ذوق، گفت:

 یشها برا یشیم یناش کرد. مگر ا یشانینثار پ یضربه ا دخترک

 !گذاشت؟ یحواس هم م

 :گفت یلب یررا به دندان گرفت و ز یرینشز لب

 !یربخ صبح
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که رها به تن  یشرت و شلوار گرمکن یبه ت ینگاه یطنتپر از ش ندیم

 یادیداشت انداخت. دخترک ز

 .شده بود یرنفس گ یم،ند یلباس ها در

را پشت گوشش  یشرا گم کرد و با انگشت موها یشدست و پا رها

 :فرستادم و لب زد

 یدنجز پوش یکم معذب بودم چاره ا یهبا لباس عروس  ببخشید

 .لباسات نداشتم

اش دوباره  یفتهن شو با همان لح یهمه دلبر ینحض برد از ا ندیم

 :گفت

 !ی؟ندار یا یگهامر د ی؛سرت کار درست و کرد فدای

 :و لب زد یدخند دلبرانه

 .زود باش فقط نخیرم،

 .گرفت ضربان قلب مردش را یم یبه باز یشها خنده
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 .بود یباز یبعج یشها خنده

 !ی؟بخش یبودن ها را به دل عاشقش م ینا خدایا

 ...خواهد یم او

 ...ها را یخوشبخت ینا تمام

 ...نود و نه ساله یگارانت با

 !ی؟بخش یاو م بهمغرور... یبایز ینخودش و ا یو فقط برا فقط

 :جواب داد یانرژ پر

 .اطاعت

را  یچشبرداشت و سوئ یچوب لباس یرا از رو یشرتشتند کرد و سو پا

 در مشتش چالند و از خانه

 .زد بیرون

 !یاورد؟شد دلبرکش لب تر کند و او نه ب یم مگر
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 ...خواهد یاز لبان سرخت را م یبوسه ا یدندلم چ"

 !ی؟را داشت ابتکار

 "!افتد؟ یم یبه فکر خودکش یرینمن ش یبه اندازه  یکس چه

 .یستادا یا یاتیو سر راهش مقابل لبن یدسنگک داغ خر نان

به دست  یداشت برا یریدانست طبع دلبرکش را. اصالً اطالعات کث می

 آوردن دلش. همه را به لطف

 .دانست یکفتار صفت م مهدیس

 .خودش را به خانه رساند یزهو با انگ یدخر یمحل ی کره

 یرمس یدنفهم یقدر بودن رها به دل عاشقش مزه کرده بود که حت آن

 کرده یرفت و بازگشت را رانندگ

 .پرواز یا

 .یدخانه را نفس کش یتازه  یخانه شد و هوا وارد

 .فرق داشت یشامروز برا یزجنس همه چ الًاص



 

464                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

هم اگر بخوردش  یآب جو یبود که رها را داشت؛ امروز حت ینا مهم

 .شد یدادند، مست م یم

صبحانه  یلقمه  ینشده گذاشت. با ولع اول یدهچ یزو کره را سر م نان

 اش را از برق چشمان رها

 یبیزد. حس عج ینبض م یشها یاندر تمام شر ی. حس زندگخورد

 که دائم ًا یبداشت. آن قدر عج

اش را  صبحانهها خواب باشد! ینا یزد، نکند همه  یم یبخودش نه به

گوشت  یبدختر صبحانه خوردن عج ینکامل خورد. کنار ا یبا اشتها

 .شده بود بر تنش

کرد و آن قدر به سرعت از آشپزخانه خارج  یا یلب یرلبخند تشکر ز با

 انو تک یحلبخند مل یشد که حت

 .یدرا هم ند یشسر رها دادن

 .مبل جاخوش کرد روی

 .. سر کوک بود ناجوریشداشت برا یطعم پرتغال زندگی
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 :و نجوا کرد یدکش یشبه موها دستی

 ...روز منـ امروز

 .بلند شد یفونآ یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

رفت و آن را جواب  یفونکه در راه است. به سراغ آ یخبر از فاجعه ا بی

 :داد

 بله؟

 :را صاف کرد و گفت یشبود، صدا یریتصو یفونآ یکه آن سو مردی

 .پناه هستم، اومدم دنبال خانوم یزدان یآقا ی راننده

 یروز خوب هم م یشبرا ینقوم ظالم ین. مگر ایددر هم کش اخم

 !گذاشتند؟

 .مشت کرد و رگ زد دست

بهم چفت شده بودند و  یشرا نداشت؛ دندان ها یصحبت یچه توان

 !باز شدن نداشتند یالخ
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 :یچیدراننده دوباره در گوشش پ صدای

لباس فرستادن که برسونم به  یسر یهآقا نادر  یمانی،سل یآقا ببخشید

 دست خانوم امکانش هست در

 !ید؟باز کن رو

به تمام  یچ،نشست آرامش که نشد ه یشبازو یرها که بر رو دست

 .دامن زد یشها یآشفتگ

آمد دل  یدلش م مگرغم زده اش را نثار دخترک نگران شده، کرد. نگاه

 !اش؟ یبکند از تمام هست

دلش را  یکرده  یزعز یاز سو ینتاب نگاه غمگ ید؛به خودش لرز رها

 .نداشت

 ...گذارند یم یتوقت ها واژه ها که تنها یبعض"

 ...قرارت بکنند یدل ب یبرا یبه چشمانت بلکه آن ها کار یبر یم پناه
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 یزیرا در چشمانت بر یتتمام ترس ها و غم ها یستوقت فقط کاف آن

 ...به نگاهش یو زل بزن

 ...مرا بخوان یعنی این

 "*...محتاج ترجمه شدنم عجیب

 .شده بودند یرهت یبعج یمند یها یشیم ید،لغز یشها تیله

 :لب زد یآرام به

 کیه؟

 :گفت کالفه

 .راننده فرستاده دنبالت بابات

 ...خب -

 .خواد ببرتت یخب به جمالت م -

 :زد یشهم که باشد نوبت اوست. پر حرص ن یزد؛ نوبت یخند زهر
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شه از دستم راحت  یتو که خوب م ی! برای؟غم بغل زد یچرا زانو تو

 .یش یم

 شده بود؟ یارحم بود  بی

 :یدغر یترا فشرد و با عصبان یفونآ ی دکمه

 رفتنت نگرفته؟! یارسر و وضع که و ینتو اتاقت با ا برو

 یندانست از ا یهم نداشت؛ خوب م یسر و وضع مناسب ینبود ول مطیع

 شاخ و دم چه یغول ب

 !یدآ یکه برنم کارهایی

سرش  یستاد؛پله ها ا یاز پله ها باال رفت. همان باال یعتند کرد و سر پا

 عنوان یچکرد و به ه یدرد م

 یدترس یمرد م ینپسرک خطاکار تنها بماند. از ا ینخواست با ا نمی

 .نبود ینانقابل اطم یادیز

 .در زد و وارد سالن شد راننده
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جوان دوخت و منتظر ماند تا  یقرمز شده اش را به راننده  چشمان

 .بزند یحرف

 :لباس ها را نشان داد و گفت ی یسهجوان با هول ک مرد

 .خانوم و آوردم ی. لباس هاسالم

 :تلخ گفتاشاره زد و  یسرش به مبل تک نفره ا با

 .منتظر بمون یرونمبل و ب یرو بذارشون

 یصاحب خانه و همان کار یکرد از سر گستاخ یجوان اخم کمرنگ مرد

 که از او خواسته شده بود را

 .داد انجام

 یدپله ها چرخ یبه سو یممحض آن که در پشت سرش بسته شد، ند به

 قلبش یو با خستگ دردانه 

 :صدا زد را

 ...رها
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 .کرد یاما با حفظ ظاهر پله ها را ط یدهم دل دخترک لرز باز

 ...یشنو یرا م یمبغض صدا"

 ...ینیب یجمع شده در چشمانم را م اشک

 ...یزن یاما دم نم یکن یام را با تمام وجود احساس م تنهایی

 !یزمعز تبریک

 "*!یدار یدل سنگ عجب

 :دخترک زد و طعنه انداخت یبه سر تا پا نیشخندی

 !ی؟گرفته بود ینپله ها کم یجا بهت بد گذشت که باال ینا انقدر

 .خالص را زد یردوخت و ت یمسردش را به چشمان مغرور ند یها تیله

 .گذره یبه من بد م یهر جا که تو باش -

 انصاف که نبود، بود؟ بی



 

470                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

باال برد و  یلباس ها را با خود به طبقه  ی یسهچنگ زد و ک یضغ با

 یشل شده بر رو یمکه ند یدنفهم

 .چشم دوخت ینامعلوم یافتاد و به نقطه  مبلی

 !کرد؟ یکرد، م یکه نم اشتباه

 !به دل گرفته بود؟ یشتر ی ینهدختر از او ک این

در را  یخداحافظ یمهم نبود چه زمان گذشت تا رها ب یشبرا دیگر

 .پشت سرش بست و رفت

چشمش را نمناک کرد  یکه گوشه  یقطره اشک یناول یمتوجه  حتی

 .هم نشد

 !مهم بود؟ یشبرا یخیجز رفتن آن دلبرک  یزیچ مگر

 !"یهخداحافظ یب یواقع یرفتن ها یشههم"

قدر در همان حالت ماند تا زنگ تلفنش او را از جا پراند. تا خواست  آن

 جواب تلفنش را بدهد،
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 .قطع کرد مخاطبش

 یداد با کرخت یهکمهم نبود؛ دوباره به مبل ت یشبرا یزچ یچه دیگر

 :گفت

 .یرهگ یبود اگه کارش واجب باشه باز تماس م یک هر

که شش ساعت گذشته را  ینبه ساعت انداخت. باور ا ینگاه یالخ بی

 یشبرا یادشده بود ز یخم

 نبود. سخت

 .نداشتند یکه تمام دردهایش

با نادر  یرفت اساس یم یدبرخاست با یشزد و از جا یشبه موها چنگی

 بار یکزد. مرگ  یحرف م

 .بود یاندلبرکش در م یبار. هر چه باشد پا یکهم  شیون

سرعت از خانه اش خارج شد و به سمت عمارت نادر راند. لعنت به  به

 یتمام دشمن یدق یدکه با ینادر
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 .زد یبا او را م اش

 .به سر در خانه شان انداخت یو نگاه یدکش یقیعم نفس

 یچارهبه باغبان ب یآن که سالم یب باز کرد و او یشدر را برا باغبان

 را به داخل باغ یلشبکند، اتومب

 .برد

محکمش را به سمت سالن  یشد و قدم ها یادهاز خودرو پ مردانه

 یکه برم یکرد. هر قدم یمتنظ

شرمانه به  ی. مگر آسان بود اعتراف بیختر یقلبش فرو م داشت

 که به امانت زنش یدلبرک یعاشق

 !بود؟ شده

 :یدداد و پرس یسالن شد و اورکتش را به دست خدمتکار وارد

 خان کجاست؟ نادر

 :انداخت و جواب داد یرجوان سرش را ز دخترک
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 صداشون کنم؟ ینخوا یاتاق کارشونن، م تو

 :را باال برد و گفت دستش

 .رم سراغشون ینکرده خودم پا دارم م الزم

شت و جوان گذ یشخدمتپ یاز مقابل چشمان مات شده  یالخ بی

 خودش را به پشت در اتاق نادر

 .رساند

و قلبش ضربان گرفت. چه داشت که  یختباره تمام ابهتش فرو ر یک به

 مرد دشمن ینبه ا یدبگو

 .به در اتاق نواخت یآرام یو ضربه  یدکش یبند یمن نفس!شده؟

 .یمشبلکه دامن زد به حال وخ یچ،نادر قوت قلب که نشد ه صدای

 !تو یاب -

 .در را چرخاند ی یرهبرد و آرام دستگ یشلرزانش را پ دست
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 ینکع یففرم ظر یکه در دست داشت را بست و از باال یکتاب نادر

 انداخت به یمطالعه اش، نگاه

بود و به احترامش  یستادهپسرک که در چهار چوب در ا یفبالتکل قامت

 :برخاست و گفت یشاز جا

 .من یجاست؟! ناج ینا یک ینبه، بب به

 :زد و ادامه داد یمقابلش اشاره ا یصندل به

 .یایاز پا در م ینستاپسر جون، اون جا وا ینبش بیا

 !بود، نبود؟ یاستشس یرفتارها از رو این

 .جا خوش کرد یصندل یداد و بر رو یزیلب سالم ر یرز ندیم

 :گفت یبه گرم نادر

 !افتاده؟ ینورجوون، چه خبرها گذرت به ا سالم

خرج کرد اما هر چه با خودش کلنجار رفت  یردانه البخند م متواضعانه

 یشنتوانست بحث را پ
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 .بکشد

 .یرینشش ینتواند فرهاد شود برا یدترس ی. میادر یا،داشت در غم

 :یداش، پرس یباطن یلخالف م بر

 ...یـصبر کن یمقدار مشخص یه یدطالق با یکنم برا فکر

تا  یدوقت را مناسب د نادردادند به او؟! یها امان هم م یمگر بدبخت اما

کرد و  یمرد باران زده فرو کند. تک خنده ا ینا یرا در گلو یششن

 یانم

 :یدپر حرفش

 یزیبهت چ یشبراحت باشه؛ مگه پرهام د یالتبابت طالق خ از

 !نگفت؟

مرموز نادر دوخت و با  یها یگنگ شده اش را به عسل یها میشی

 :یدپرس یلودگ

 !گفت؟ یم یدرو با چی
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 .خندید

 .رفته بهت بگه یادشحتم ًا  -

 :یدبخش یانپا یمبه جلو خم شد و به انتظار ند کمی

عقد  یتا خطبه  یمبه عاقد داد یپول یهپرهام  یشنهادبه پ یشبد ببین

 یزیچ یچنخونه و ه یحرو صح

و سنبل شده  یشیعقد نما یشناسنامه هاتون نشه. در اصل همه  وارد

 .بود

 .دور سرش آور شد دنیا

خودش هم اعتماد کند چه  یتوانست به گوش ها ینم یحت روزها این

 جماعت گرگ ینبرسد به ا

 !صفت

به لب  یمحو یقورت داد و انحنا یجمع شده در دهانش را به سخت آب

 که بر هر یدبخش یشها
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 .لبخند درست و درمان یکشباهت داشت جز  چیزی

 .را مات کند یفشآخر را وارد کرد تا حر یبار ضربه  ینا یاطبا احت نادر

 یباز یچکدومتونه یپرهام بود، که مبادا به زندگ یهنظر ینراستش ا -

 یلیجاشم خ ینبشه. تا هم

 .شرمنده ات بشم یناز ا یشترخواستم ب ینم یکرد کمکم

 !بار منت دشمنش برود؟ یرز یاخواست شرمنده شود  نمی

 .خندان نادر یها یاز عسل یددستانش را مشت کرد و نگاه دزد پسرک

کار  یشبد پرهام.یادن یا،دارد از او دن ینهدانست نادر ک ینم بیچاره

را نثار دشمن نادر کرد تا مبادا  یمحکم یخودش را کرده بود. ضربه 

 باز به سرش

از شاهکار  ییچانتقام بگردد. چه قدر خوب که پرهام ه یو ناحق پ بزند

 دانست یمرد خطاکار نم ینا
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که بود هم  ینیاز ا یاهمان را هم کف دست نادر بگذارد وگرنه دن تا

 !شد یجهنم تر م یشبرا

 یدانست از نادر یدوخت آخر چه م یناش را زم یهپر گال یها میشی

 !به دل داشت؟ ینهکه بد ک

سر به  یدرس یم یادشبه فر یلیل یرد یشده بود و اگر کم مجنون

 که یلیگذاشت. اما ل یم یابانب

 !بود؟ یش،رس نبود برا فریاد

صحنه چشمش به عشقش افتاد که  یکه رو یهم چون دلقک ینمغمگ"

 یبا معشوقش به او م

 "...خندند

توانست از فرش باز  یبند آمده بود و نگاه مات شده اش را نم زبانش

 .یردپس بگ

 !را باش یادن"
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 "*...کشند یزده باشند، کفتارها صف م ینتزم وقتی

آمد تا  یرفت و نه باال م یم ییننه پا یش؛شده بود در گلو یبس بغض

 .گردد یرقائله ختم بخ

مروت به  یب یدنبود بگو یکیرحم شده بود؛ آخر  یو ب یدد یم نادر

 !ی؟زن یگناه سنگش م ینکدام

 :خودش را جمع کرد و لب زد یبه سخت ندیم

 .یدگ یشما درست م بله

 یشقصر برا ینا یواریچهار د گریبند کرد. د یشلرزانش را به زانو دست

 جا ینحکم قفس را داشت. ا

 یپس ماندن به چه کارش م یینه جا یشماند برا یم یهدف یگرد نه

 !آمد؟

 .رفت یداشت م یاز بده یآمده بود و حاال با کوله بار طلبکار
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خم شده  یببا نادر دست داد و راه آمده را بازگشت. کمرش عج مردانه

 که یبده یسر یکبار  یربود ز

 .قد علم کرده بودند یشدانست از کجا برا نمی

خواست عقده هاش  یم یاتمن نبودم دن اگهسوال دارم ازت... یه یاخدا"

 "!کنه؟ یخال یرو سر ک

 !یده؟چه فا ید،را ند رهایش

 یبه چه دردش م یدندارد از وجودش، د ینهدانست رها ک یم وقتی

 !خورد؟

 یادیروزها ز ینشده اش را با پشت دست پس زد. ا یرسراز یها اشک

 شده بود. در آن لحظه یفضع

 یخواست تا به قلب بوران زده اش سالم یم یتنها مامن آرامش دلش

 خودش را به یاراخت یبکند. ب

 یمرد م ینبهتر از ا یشده رساند. اصالً چه کس یبهرام ناپدر خانه

 !تنش زخم برداشته؟ یکجا یدفهم
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 !هم اسطوره بود، هم پدر یشبرا هنوز

خانه  یدانه  یک یکیرا در حق  یشبلد بود خرج کند پدرانه ها خوب

 .اش

 !یگرد یرمردپ ینا یدردانه بود برا ناسالمتی

پشت سرش بست، که صوت بهرام در گوشش  یسالن را به آرام در

 :انداخت ینطن

غم هات رو پشت در  یبش یوارد خونه ا یهر وقت خواست یربگ یاد

 یانگو یاللّو  ینزم یخونه بذار

 !یش وارد

به  ی،دوخت که با ظرافت خاص ینگاه نم زده اش را به بهرام ندیم

 داد و سکوت یآب م یشگلدان ها

 .کرد
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 یا یبرگ شمعدان یاندازد،اش ب یزکردهبه عز ینگاه یمآن که ن یب بهرام

 انگشتانش یانم یرا به نرم

 .یدکشو با ولع بو  گرفت

 .یکه تو با خودت آورد ییدن، بر عکس بو یم یزندگ یبو -

 :اش را به در داد و لب زد یهتک ندیم

 جا برگردم؟ یناز هم ناراحتی

برگ  یریمشغول گردگ یدسف یکرد و با دستمال یزیر یخنده  بهرام

 :ها شد و گفت

 یهات چه جور یبانه! برام بگو غریدار یکه دل پر ینا مثله

 بارانش که نکرده بود، کرده بود؟ طعنهگذشته؟

 :سرد نشست و گفت یها یکسرام یهمان جا سر خورد و بر رو ندیم

 .آب بسته بودم یکه رو یاهاییزد به رو شبیخون

 .یافتاد یرمردپ ینا یادکه  یپس مغلوب شد -
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 ین؟دونست یشما هم م -

 رو؟ یچ -

 به عقدم درآوردن؟ یشیکه رها رو نما ینا -

 .آره -

 ین؟بهم نگفتچرا  -

 .یشد یادب م یدبا -

 ی؟به گناه عاشق -

 !انتقام نباش؟ ینا ی. چند بار بهت گفتم پینتنه به گناه دل چرک -

 !رحم کن یکیتو  ی،ما رو زده حاج یادن -

 دومم باشه؟ یدفعه  ینرحم بودم که ا یب یرحم؟ من ک -

 بود، نبود؟ مرد

 :برخاست و گفت یشکه تمام شد از جا کارش
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دو  یقند پهلو ییغم بغل زدن، بپر تو آشپزخونه دو تا چا یزانو یجا به

 هوا سر ینکه تو ا یزرنگ بر

 .آره یم حالت

 .آره یمن و سر حال نم یگهد هیچیگفت: یو به تلخ یستاداطاعت ا به

که  یزرو بر ییتبرو چا یده،به آخرش رس یادن یکن یفکر م یاالن داغ -

 خودش خبر یاز فردا یشکیه

 !نداره

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

گذاشت و لبخند کج و  یزم یخورده اش را رو یمن یفنجان چا دخترک

 پسر یرا نثار چهره  یمعوج

 .اش کرد یدهتازه به دوران رس دایی

 .نبود از او و پدرش یزارب کم

 .شد یکرد باعث تنفرش م یکه او را به مادرش وصل م یزیهر چ اصالً
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 :زد و گفت یلبخند کم رنگ یاسر

هم عرض کرده باشم  یسالم یهشدم گفتم  یورا رد م یناز ا داشتم

 دفعه یه یسال یباالخره تو که ماه

 !یزن یبا ما نم یسر هم

پسرک مرموز؛ خانمانه  ینخواست ضعف نشان دهد در مقابل ا نمی

 :را خرج کرد و گفت یشها

 .ده ینم یدنمبه آدم مهلت نفس کش یو گرفتار کار

امور  یتعادل همه  یدخودش؛ آدم با یجا یخودش، زندگ یکار جا -

 .کف دستش باشه

 !ی؟بهش عمل کن ینمونه اش چرا نتونست یهشعاره. خودت  -

 یخواستن یادیز یدخترعمه  یها یلهبه ت یرهمکث کرد و خ یکم یاسر

 :اش، لب زد

 .دم یبه بعد عمل رو هم بهت نشون م ینا از
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 یچه یزانآو یادیپسرک ز یناز ا تکان داد. یسر یلیم یبا ب دخترک

 مسعود؟ ییخب چه خبر از دا -آمد. یخوشش نم

 .ینیشبب یآ یکرد که چرا نم یههم گال یبابا هم خوبه اتفاق ًا کل -

 یشم؟پ یآ یمگه خبر داشت م -

 .هاش و از قبل کرده بود یهنه اما گال -

 :زد و گفت یمزحک یشخندن رها

 یآدم ها ینخاص تر یبرا یحت یمدت قابل دست رس نباش یه وقتی

 شه چه یم یهم عاد یتزندگ

 !یهبه بق برسه

مثله حافظه  ینفر بش یهوارد خاطرات  ینه اشتباه نکن دخترعمه، وقت -

 . بهیش یآر ام هک م ید ی

 .یر ینم یاداز  یاسادگ این

 !یزن یقشنگ حرف م -
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 ی. فقط خواستم بگم اگه آدم ها از هم سراغ نمیشنو یقشنگ م -

 دغدغه ینهم یلشدل یرنگ

 .خودتم هست نه فراموش شدن یکه بهونه  هاست

مرد لم دلبرش را  ینخوب بلد بود دهانش را بهم بدوزد. الحق که ا یاسر

 .در چنگش داشت

 نبود؟ یش،دلبر بود برا رها

فراموش شده  یدخترعمه  ینداشت که سراغ از ا یلینبود چه دل اگر

 یرد؟بگ

. یدنوش یاش زد و در سکوت جرعه چا رینییبه ش ینسبت ًا بزرگ گاز

 یبود که رها را کم یدهوقت آن رس

 ینا یقصد داشت آموزگار باشد برا ییافکارش تنها بگذارد. گو با

 .یشروزها

 :به زانو زد و گفت یدست ید،اش را که کامل نوش چای
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 .من کم کم رفع زحمت کنم یگهد خب

 یو به رسم ادب با او دست داد. لبخند کم رنگ یستادا یاسر یهم پا رها

 !یحالم کرد خوشزد و گفت:

 !هستند یقهار یها عجب دروغگوها آدم

دخترک وارد  یفظر یبه پنجه  یمتقابالً سر تکان داد و فشار اندک یاسر

 یکرد. احمق که نبود خوب م

 یشپالتو یبه لبه  ی. دستیستن یرها از بودنش چندان راض فهمید

 :گفتو  یدکش

 .ما یخونه  یاشام ب فرداشب

 !باشه یرخ -

 .یمدعوت ساده اس، منتظر یه یره،خ -

در  یکدر شان او نبود پس زدن  یگر؛فرهاد بود د یشده  تربیت

 خواست ساده و محترمانه. به ناچار
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 :را تکان داد و گفت سرش

 .شم یمزاحمتون م باشه،

 یرا به نامش زده بودند. چشمان مشک یادن ییکش آمد، گو یاسر لبخند

 رنگ و ستاره باران شده اش

 :با ذوق به رها دوخت و گفت را

 .کنم یم یامک. آدرس رو برات پینمتب یپس م یزم،عز مراحمی

 :به سمتش برداشت و گفت یقدم دخترک

 .کنم یتبه من. بذار تا دم در همراه یلطف دار ممنون

 .بگذرد یداغ ینبه ا یشنهادیبود که از پ یفقدر سر ک آن

 .یرمنه، خودت و تو زحمت ننداز. من خودم م -

 یمنتظر نماند تا رها تعارف تکه پاره کند و او را ترک کرد. حت دیگر

 آمد یم یینکه از پله ها پا یاسیال

 .یدهم ند را



 

490                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

اش دوخت و به  یینافذش را به رفتن پسر دا یها یمشک الیاس

قطع کنم، پس بعد از ظهر  یدبا منکه پشت خط بود، گفت: یمخاطب

 .فعالً ینمت؛ب یم

خوش حالتش نشاند و  یابروها یانرا م یزیرا قطع کرد و اخم ر تلفن

 .رو کرد به رها

 کرد؟ یکار م یجا چ ینا یاسر -

 یگرکرد بود؛ د یباش را تخر یهروح یاسروجود  یکاف یبه اندازه  امروز

 توان جواب پس دادن به

 :باال انداخ لب زد یحوصله شانه ا یرا نداشت. ب یاسال یها بازجویی

 .بزنه یسر یهبود  اومده

 ینمش؟منم بب ینستادپس چرا وا -

 .حتم ًا حواسش نبوده -

 ی؟مدافعه اش شد یلوک -
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 :برادرش کرد و گفت یها ینثار مشک ینگاه پر تمسخر رها

 .و حدس زدم و گفتم یدمکه د یزیفقط چ نه

دانست اگر تا صبح هم  یماجرا شد. م یالخ یتکان داد و ب یسر الیاس

 یبا رها کل کل کند باز هم ب

 .ماند یم نتیجه

برداشت  یچوب لباس یرا از رو یشکرد و پالتو یپله ها را هم ط آخرین

 :یدو پرس

 .یرمبرات بگ یخوا ینم یزیسر راه چ یمند یسر خونه  یهرم  یم دارم

زد و به سمت پله  یقیعم یشخندداغ دلش را تازه کرده بود. ن یمند نام

 ینها حرکت کرد. در همان ح

 :جواب داد یتلخ به

 .خرم یرم م یبخوام م یزیپا دارم، اگه چ خودم
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مغرورش تکان داد و از  یادیخواهرک ز یتاسف برا یاز رو یسر الیاس

 خانه خارج شد و به سمت

دلخور و شکست خورده اش را  یمرفت تا ند یم یدراند. با یمند ی خانه

 بدهد. فعالً وقت سر و یلدارد

حرف  یناز ا یشترعنق را نداشت. آن مرد باران زده ب یزدن با رها کله

 رها؟ یابود  یمبرادر ند یراست به.یشداشت برا یتها اولو

انداخت تا در  یمند یبه گوش یسکالیترمز کرد و م یمند یخانه  مقابل

 باز کند. انتظارش زود یشرا برا

باز  یشبرا یموتر ی یلهباغ به وس ینو در بزرگ و آهن یدثمر رس به

 یمند یلکنار اتومب یلششد. اتومب

 .شد یادهکرد و از خودرو پ پارک

آماده  یماز جانب ند یهر واکنش یو خودش را برا یدکش یقیعم نفس

 مرد بدجور زخم ینکرد. ا

 .بود برداشته
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در جو  یرساند و در را باز کرد. از همان جلو یالرا به سالن و خودش

 .خانه را شکاند ینسنگ

از پس  یی. خودت تنهایریخونه ات بگ یبرا یزیچ یباغبون یه یدبا -

 .یایخونه بر نم ینا

که  یمیخسته ند یکرد و صدا یزانآو یچوب لباس یرا رو پالتویش

 مبل نشسته بود و به یرو

 :یدجان خر کرد را به یخاموش نگاه م تلویزیون

به سر گوش باغ و  یدست یه یانفرد م یمرد با زنش هستن که روزها یه

 .کشن یم یالو

آن  یرا انتخاب کرد و رو یممبل به ند ینتر یکتکان داد و نزد سری

 .نشست

 یشآرام دوخت و ن یادیز یاسسرخ شده اش را به ال یها یشیم ندیم

 :زد

 ید؟بهتون چسب بازی
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کلمه؟ درست  ینکرده رو ا یراز صبح نوارت گ یچته ه ی؟کدوم باز -

 !ینمحرف بزن بب

 !خبر ندارد؟ یزچ یچاز ه یاسکرد که ال یباور م باید

زنم.  یحرف م یراجع به چ یدون یخوب م یخودت و نزن به نفهم -

 که از همه یوسط تنها کس ینا

 .خبر بود، من احمق بودم یب جا

 ی؟دونست یدونم که تو نم یرو من م یتو؟ بگو بدونم چ یگ یم یچ -

 :یدآن کنترلش را از دست داد و به شدت غر یک

و با  یداخم در هم کش الیاسدر کار نبوده؟! یاصالً عقد یدون ینم نگو

 :لب زد یلودگ

 یه؟چ منظورت

 یجنگ یدانرا در حقش تمام کرد و با کلمات پا به م یرحم یب ندیم

 :نابرابر گذاشت
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 .یدمد یادها ز یباز ینا از

خودش چه  یالپسرک به خ ینبود که غرش کند؛ ا یاسبار نوبت ال این

 بود که به خودش جرات یکس

 داد؟ یم توهین

کنه. من اگه قرار بود  یم یباز یمن باز یبرا یبابا! ه ینمجمع کن ب -

 کنم االن باهات یباهات باز

 !ساخته بودم شهربازی

 ی؟مگه نساخت -

 یپشت گوشمم نگاه نم یرمرفاقتمون و م یرزنم ز یبه وللّ م یمند -

 گم من یم یکنم ها. مرد حساب

 .شنوم یخبر نداشته االن دارم از زبون تو م یزیاز چ روحمم

 :زد و گفت یپر رنگ یشخندن ندیم

 نشونت بدم؟ یا یو بلد راه
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گرفت و همان طور که از  یملغزان و دلخورش را از ند یها مشکی

 :خاست غر زد یبرم یشجا

 !یمرد خیلی

ساله شان را  ینها حرمت چند یناز ا یشترب یممنتظر نماند تا ند دیگر

 لگد مال کند. پا تند کرد از آن

 .زد یرونب جا

 .مرد خطاکار حقش بود تا تنها بماند ینا اصالً

 یحرکت کرد. تنها کس یهانهبار به سمت آپارتمان ک ینا یاز دلخور پر

 توانست با حرف آرامش یکه م

و در  یدکش یشبه موها یکمند بود. کالفه دست یسوهمان دلبر گ کند

ساختمان باز بود. به  یشانس خوبش در ورود ازکوچه پارک کرد.

 .خودش را به واحد آپارتمان کهانه رساند یراحت

جا خوش کرد  یپله ا یهمان جا رو ین،هم یسر کار بود، برا دخترک

 به ساعتش انداخت. تا یو نگاه
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 .یدکش یپس تا همان موقع انتظار م یگشتبازم یگرساعت د یک

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

هم انداخت و تلفنش را در دستش جا به جا کرد و  یرا رو پاهایش

 .با آن شد یمشغول باز

کرده بود؛ حاال  یالدو روز گذشته را فکر و خ ینا یکاف یاندازه  به

 یقهچند دق یبه اندازه  یدشا ی،کم

داشت تا افکارش را سامان دهد.  یازخواست. ن یآرامش م یا جرعه

 یدبازگشت به آن عمارت با یبرا

 .گشت تا خودش را باز به نادر دشمن شده ثابت کند یم یچاره ا پی

 یباز یبود که تلفنش زنگ خورد. با اوقات تلخ یدهاواسط مرحله رس به

 را متوقف کرد تا جواب

 .کرد یب غرلند مل یررا بدهد؛ در همان حال ز تماسش

 :زد و گفت یضیانداخت و لبخند عر یرندهبه نام تماس گ نگاهی
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 !خودش اومد تو تور یبا پا ماهی

 :را صاف کرد و جواب داد یشمکث، صدا یکم با

 الو؟

 .جان یناالو، سالم س -

 .اسکار حق مسلمش بود ی یزهآشفته تر کرد، اصالً جا یرا کم لحنش

 جانم عمو پرهام؟ -

 پسر خوب؟ یخوب -

کفر  -کرده، حال خوب کجا بود دلت خوش پرهام خان! یممخدا تحر -

 .نگو مومن

 .یستکفر ن -

 !ی؟امروز چه کاره ا ینمبگو بب یالخ یها رو ب ینکفره. حاال ا -

 .خونه یتنها نشستم گوشه  یچ،ه -



 

511                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 :و طعنه زد یدخند یطنتبا ش پرهام

 !ی؟باباش که راحت باش یخونه  یکلک زنت و فرستاد ینمبب بگو

 ید؟شناخت یجور یندستت درد نکنه پرهام خان شما هم ما رو ا -

 .یستتو ن یردونم پسرم تقص یم -

 یکس به کارم نم یچشدم. درک ه یدهاما به چوب کش یستن یرمتقص -

 همون نادر خان که یگه،آد د

از خودم دفاع کنم،  یبه گردنم داشت و نذاشت حت یعمر حق پدر یه

 !یهکاف

 .بهت زنگ زدم ینهم یاتفاق ًا برا -

 خواست؟ یخواست، نم یرا م همین

 .مبل نشست یخودش را جمع و جور کرد و رو کمی

 ی؟که چ -

 .تا رفع کدورت کنه ینتتخواد بب ینادر م -
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 یده؟چه فا -

 .و تماشا کن ینهم داره، تو فقط بش یدهفا -

 که بازم با سنگ بزننم؟ -

عمارت که با نادر  یاشال و کاله کن پاشو ب یمنف یفکرها ینا یبه جا -

 ...آخه -.یممنتظرت

ِخر  یچونمپ یآم گوشت و م یم یا یآ یم یاآخه و اما و اگر نداره  -

 .کنم تا عمارت یکشت م

 :زد و گفت یآرام یخنده  تک

 .من هنوز سر حرفم هستم ولی

 :پر تحکم گفت پرهام

 .فعالً منتظرتیم،

 .فعالً -
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ادب کردن نادر  ی. کمیددراز کش یشرا قطع کرد و دوباره سر جا تلفن

 نداشت، داشت؟ یکه ضرر

هم به حال نادر هم  یشد، فکر یم یرکردن که س یهر وقت از باز حاال

 .کرد یم

سر  یضبار با غ ینتلفنش زنگ خورد. ا یگربار د یککند  یآمد باز تا

 :یدنشست و عربده کش یشجا

 !بابا، سرش و آوردن ای

تماس را وصل  یناشناس انداخت و با اوقات تلخ یبه شماره  نگاهی

 .کرد

 یید؟بفرما -

 :یچیددر گوشش پ ی،و دخترانه ا یفظر صدای

 .سالم

 :یدکرد و مشکوک شده، پرس یزرا ر چشمانش
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 شما؟

راستش من  ید،نشناس بایدمکرد و گفت: یآرام یخنده  دخترک

 شما رو یشماره  یو به سخت یرانا یدمرس یشبدوست رها. د یسممهد

 !ینیم؟رو بب یگهدوست گرفتم. امکانش هست هم د یه از

ها و عکس  یفرا از تعر یس. مهدیدباال پر یشابرو یتا یک ناخودآگاه

 یرها م یدو نفره  یها

 .یدفهم ینم یچگشت را ه یاو م یکه پ ینا یلاما دل شناخت

 :برسد و گفت یسزد تا به گوش مهد یصدا دار نیشخند

 یست؟ن یزکم شک برانگ یه یدکه دنبال من ا این

 .گفتن دارم یبرا یجالب یزهایچ -

 به شما داده؟ یمن و کدوم دوست یشماره  -

 .یهانهک -

 شه بپرسم چرا؟ یاون وقت م -
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 .کنم یرخوام رها و غافل گ یبهش گفتم م -

رو  یتروز یگهد یکردن رها وقت ندارم. خدا جا یرغافل گ یمن برا -

 .حواله کنه

 ینم یمونپش یدنشفرق داره؛ مطمئن باش از شن یریغافل گ یناما ا -

 !یش

بود  یدشده بود اما هنوز هم در ترد یکتحر یشاحساس کنجکاو کمی

 دخترک یناعتماد به ا یبرا

 .صفت افعی

 :را با زبان تر کرد و گفت لبش

 !یقهده دق فقط

 .یهکاف -

 یام؟کجا ب -

 .اون جام یگهساعت د یهتا  -ید؟شناس یرو م یهکافه پرنس تو صادق -
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رفت  ینداشت فقط م یسبه مهد یاحساس خوب یچرا قطع کرد. ه تلفن

 در یشتا سر از ماجرا

 .بیاورد

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

آشفته  یادیروح ز یشد برا یزده دلبرکش، دست نوازش یرتح صدای

 :اش

 ی؟جا چرا نشست این

 :زد و زمزمه کرد یخسته ا لبخند

 .یایتا تو ب نشستم

اش دوخت و  یدرشت شده اش را به ساعت مچ یها یمشک کیهانه

 :گفت

 افتاده؟ یاتفاق یم؛قرار داشت یگهدو ساعت د ما

 .پله ها برخاست یاز رو پسرک
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 یخوا یاز کدومش م یاده،تا دلت بخواد ز یشهکه هم یاتفاق و بدبخت -

 برات بگم؟

چه  ینا یدهکه به آخر نرس یاده. دن یم دییناام یحرف هات بو -

 !وضعشه؟

 .پوچ دور و ورم یفقط خسته ام از آدم ها یستمن یدناام -

 .منم جز همون آدم هام -

طرف  یهمزخرفش  یفرق داره. اصال جهان و آدم ها یهتو حسابت با بق -

 یهتو و دوست داشتنت 

 .است یگهد طرفه

من غلط کرده باشم بخوام از گل  -ی؟تا خامم کن یها رو گفت یناالن ا -

 !نازک تر بهت بگم خام کدومه؟

 :بار گفت ینبه در زد و ا یا اشاره

 !ی؟دعوتم کن یخوا نمی
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را  یدانداخت و همان طور که کل یرهول زده سرش را به ز دخترک

 :انداخت، لب زد یدرون قفل م

 .مکان و زمان رو فراموش کردم یدمدمق د یجور ینرو که ا تو

 ینهمه محبت دختر مورد عالقه اش؛ الحق که ا ینحض برد از ا سالیا

 یکم از خانم یچدختر ه

 !را داشت؟ یهانهک یخواست تا وقت یچه م یگر. دنداشت

 :رخ معشوقه اش دوخت و نجوا کرد یماش را به ن یفتهش یها مشکی

 !نگرانم بشه یمگل زندگ یجور ینا ینمو نب بمیرم

 :تشر زد یلبش را به دندان گرفت و با تن آرام کیهانه

 .نکنه خدا

 یرا به چوب لباس یشوارد خانه شد و پالتو یاسزودتر از ال خودش

 ساز را به برق یکرد و چا یزانآو

 .زد
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کرده اش دوخت و در ر  یزبا نگاه خندانش را به جنب و جوش عز الیاس

 پشت سرش بست. خودش

بلند  یهانهک ینشست که صدا یمبل یرورا رساند و بر  یراییبه پذ را

 :شد

 !کن یفتعر برام

 .هم که باشه نوبته توعه خانوم خانوما یکردن یفدفعه تعر ینا -

 ی؟چ یفتعر -

 .یاز گذشته ات برام بگ یخودت قول داد -

 ی؟نسکافه فور یا چایی:یدگذاشت و پرس ینیدرون س یواندو ل دخترک

 !پسندم یم یشترب یاربه خودت زحمت نده همون نسکافه رو ب یادز -

 .اما چشم یستن یزحمت -

گذاشت و رو به  یزم یرو یاسرا مقابل ال ینیس یهانهبعد ک یقهدق چند

 ینشست. کدبانو که م یشرو
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 یاساش هم هوش را از سر ال یفور ینسکافه  یبو یاوست؛ حت گویند

 .برد یم

 ...تو فقط باش"

 "!تا سقوط نکنند یرمگ یدست تمام اتفاق ها را م من

 یدل آدم را جال م یبگرم عج یدنیفنجان نوش یکسرد  یهوا ینا در

 .داد

خورد و لب  یاسنگاه نافذ ال یراش را ز یدنیاز نوش یجرعه ا دخترک

 :زد

 .تونم باور کنم ینم هنوزم

 رو؟ یچ -

 .نزده یتو حرف یشکه رها الم تا کام از من پ ینا -

بزرگش کرده. نه  یامرزعمو فرهاد خدا ب یدون یرها رو که خودت م -

 یما بود که با من رابطه  یشپ
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 .باشه ینداده بود که خبرچ یادداشته باشه نه عمو بهش  یا صمیمی

رها کم  یتتو ترب یچیبود، ه ینیواقع ًا مرد نازن یامرزتشخدا ب -

 .نذاشت

 :کر و غر زد یپر حرص اخم پسرک

 .اخالق کم یه چرا

 :دوخت و لب زد یشروزها یندلسوزش را به مرد ا یها یمشک کیهانه

 یرادنداشت. از اخالقش ا یناتو و بابات و س ینب ییوقت جا یچه اون

 یست،دست خودش ن یرنگ

 دلخور از گناه نکرده؟ -از همه تون. دلخوره

 .هاش ییتو تنها یگذار یرکه چه قدر تاث یتو خودت خبر ندار -

شده بود  یلدلبرکش وک یگفت وقت یچه م ید،نداشت که بگو هیچ

 عنق؟ یادیز یرها یبرا

 :دوباره لب باز کرد ید،که سکوتش را د کیهانه
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 .الیاس

 هوم؟ -

از  یچگستاخ بود و ه یادیاما دم نزد. مردش ز یددر هم کش اخم

 .شد یکردن سرش نم یعاشق

 .هواش رو داشته باش، بذار بدونه که تو رو داره -

 یراه هم نم یب یهانهصورتش کرد. ک ی یمهرا ضم یزیاخم ر پسرک

 یکم یدور ینعالج ا یدگفت شا

 .بود توجه

 ...یقله ها را فتح کن ینبزرگتر یتوان یم یدختر که باش"

 ...یدست و پنجه نرم کن یتترس ها ینبزرگتر با

 ...یاوریسقف دوام ب یک یرشهر ز یجالدها ینبدتر با

 یجز ب یاوریآن را تاب ب یوجود ندارد که نتوان یزچ یچه اصالً

 ...یتوجه
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 یبرسد کنار هم م یشپا یچ،ه ییآ یکنار که نم یتوجه یب با

 "*...یرو

 نبود؟ یگر،هم دختر بود د رها

 .تکان داد و نفسش را به شدت فوت کرد سری

 ی؟کن یفتعر یخوا ینم -

 یظغل یشآرا یدترس یدرشتش النه کرد؛ م یها یدر مشک غم

 لشکر اشک یفتنه حر یکچشمانش 

 کجاش بگم برات؟ ازو لب زد: یدکش یقینشود. آه عم هایش

 .کنه یم یتتکه کم تر اذ ییاز هر جا -

 .به تفکرات خام مرد مرفه اش زد یقیعم نیشخند

 طفل معصوم؟ ینا یروز خوش هم داشت برا یزندگ مگر

بست و از  یلساله که بودم، بابام بار و بند یهداشتم.  یخوب یزندگ -

 . بایشبه ک یمتهران کوچ کرد
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 ینبزرگ ماش یشگاهنما یهتا  یماز دوستاش صحبت کرده بود. رفت یکی

 یعال یزبشه. همه چ یکرو شر

با رها روز اول  یدون یغلتک بود. حتم ًا م یرو یرفت و زندگ یم پیش

 مدرسه آشنا شدم؟! رها شد

حاضر  یشکیبودم ه یدختره خجالت یهدوست چون من  ینو آخر اولین

 شد باهام دوست باشه ینم

ذاره تنها باشم. تا االنشم پشتم و  یکنه و نم یگفت درکم م یرها م اما

 ...نکرده یخال

 :و حرفش را برد یدخند یزتمسخر آم الیاس

 .یکن یما سر م یبا اخالق رها یدونم تو چه جور ینم من

 :دوخت و گفت یاسرنگ شبش را به چشمان ال یها یمشک قاطع

 .بمونن یذاره که خوب باق یآن روزگار نم ینم یاها بد به دن آدم
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جز سکوت نداشت تا به  یسنگر یچه یاسرها و ال یمدافع بود برا وکیل

 آن پناه ببرد. دروغ چرا

. با سکوتش یوفادار یقرف ینشد به خواهرکش بابت چن یم حسودیش

 ادامه یهانهکتا  یدانتظار کش

 .دهد

 :دست نخورده اش زد و گفت یوانبه ل یبا سر اشاره ا دخترک

 .کرد یخ

 اش؟ یهنداره، خب بق یبع -

 یگهشب د یهکه شد دوازده سال ام و بابا  یخوب بود تا وقت یزندگ -

 برنگشت خونه. مامانم به هر

باال آورده و پا به  یبده یبابا کل یدزد و ازش سراغ گرفت تا فهم دری

 طلبکار یناول یفرار گذاشته. پا
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 یهو رفت. من موندم و  یاوردبه خونه مون باز شد، مامان هم طاقت ن که

طلبکار. اون قدر بچه بودم که عقلم  یهمشتاز سکنه و  یخال یخونه 

 گذشت تا از بانک اومدن یداد. چند روز یقد نم یچیبه ه

ن. تو اون زمان اگه عموت به دادم رو مصادره کرد یلشخونه و وسا و

 االن معلوم نبود شب یدرس ینم

خودش و چند  یکردم. من رو برد خونه  یکدوم پل سر م یرو ز هام

 ازم مراقبت کرد. اون زمان یماه

کرد  یم یداشتم که اونم تهران زندگ یبابا بزرگ مادر یه یااز دار دن من

 .نداشتم یو بهش دست رس

تالش کرد تا من رو به دست تنها کس و کارم برسونه.  یلیفرهاد خ عمو

 یبار نم یربابابزرگم ز یلشاوا

کرد. من  یششد تا باالخره راض یاما عمو فرهاد اون قدر پا پ رفت

 یدجد یزندگ یهاومدم تهران و 
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دادم اگه  یخونه رو انجام م یکردم. با اون سن کمم تمام کارها شروع

 ذاشتم یموند م یبرام م یوقت

 یکن یزندگ یسال ها تو خونه ا یاس،سخته ال یلیدرس و مشق. خ پای

 که سر کوفتش رو هر روز

 .تو سرت اما خدا رو شکر که بود بکوبن

 یکار م یاز مادرت نداشت که کجاست و چ یاطالع یچبابا بزرگت ه -

 کنه؟

و دنبال  یرهگ یداره طالق م یابیکه غ یدمچرا اتفاق ًا ازش شن -

 .ه کاناداکارهاشه تا بر

 .یرهازت خبر بگ یتلفن یا ینتتبب یومدتو اون مدت ن -

 یداشتم برات م یومد؛که ن یومدچشمم خشک شد به در خونه اما ن -

 یهر جور یگفتم، خالصه زندگ

 یدابابام پ یروز سر و کله  یهمنوال گذشت تا  ینبه هم یبود دو سال که

 شد. زن گرفته بود، من و با
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نرفته و هنوز  یادشبرد. ته دلم خوش حال بودم که بابام من و  خودش

 یهباال سر دارم اما چه سا یهسا

اومد. اصالً  یبابام شب به شب خونه نم یارم،! سرت و درد نی؟باال سر ی

 یمعلوم نبود کارش چ

چهار ساله از شوهر سابقش  یپسر بچه  یههم زن بابام  ی. از طرفهست

 یداشت که شده بود بال

 یلیبابا بزرگم خ یدونستم که سر کوفت ها یم یت. تازه قدر عافجونم

 .بود یعذاب جهنم ینبهتر از ا

جزوند مامانشم پشتش بود. منم که  یلوس راه به راه من و م ی پسره

 نبود تا از خودم یشمبابام پ

وقت از خونه پرتم  یهتا  یرمشدم خفه خون بگ یکنم مجبور م دفاع

 کوچه و یو آواره  یروننکنن ب

ماه نگذشته بود که لو رفت بابام معتاد شده، زن  یشبشم. ش خیابون

 بابامم مهرش رو گذاشت خونه
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برداشت و طالقش و از بابام گرفت. دوباره من آواره  یهبه عنوان مهر رو

 دفعه بابابزرگم ینشدم، ا

بال و پرم و گرفت تو ان کشمش ها زن بابام  یربه رحم اومد و ز خودش

 شت من اون سالچون نذا

 .هم عقب افتادم یسال از درس و زندگ یهمدرسه  برم

 .گفت خرج اضافه اس یم -ی؟چرا نذاشت بر -

 یدهمشت کرد و رگ زد. قطع ًا اگر آن زمان را به چشم خودش د دست

 کفتار صفت را ی یکهبود، آن زن

 یچو با گذشت بود، ه یدهزد. چه خوب که دلبرکش آن قدر فهم یم دار

 گفت ینم ییاترا با جز یزچ

 یداپ یرا به هوا یابه پا کند و دن یمحشر کبر یاسنبود ال یدبع وگرنه

 یزکردهعذاب عز یکردن الهه ها

 .آتش بزند اش،
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 :هول داد یرونقفل شده اش، اصوات را به ب یدندان ها یانم از

 خب؟

که  یشهاش تا سه سال پ یو بلند یپست یگذشت با همه  یزندگ -

 رو یشنقل یاون خونه  بابا بزرگم

درسم تموم  یو مرد. منم وقت ینبه نام من و سرش رو گذاشت زم زد

 شد رفتم دنبال کار و اون خونه

 .یدمجا رو خر ینکمم خودم روش پول گذاشتم و ا یهو  یدمخر رو

دوخت و زمزمه  یهانهک یمتاسفش را به نگاه آرام و قو یها مشکی

 :کرد

 !یمرد خیلی

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

 «یازدهم فصل»
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گذاشت.  یصندل یدسته  یرا در آورد رو یشزد و پالتو یپهن لبخند

 امروز روز شانسش بود آن قدر که

مبل نشست و با  یشکست. سر حال و کوک رو یًا با دمش گردو م دائم

 :گفت یمصنوع یاخم

گرگ شده  ناییبه س یبینگاه عج نادرنادر خان؟ یمقام داد تغییر

 :یدانداخت و پرس

 یه؟چ منظورت

 ...یشده بود یخوب یقاض یشبآخه پر -

پوست گرفت و حرفش را  یبیخودش س یسر داد و برا یخنده ا تک

 :کرد یلتکم

 .یکم داشت یهعدل یه فقط

 .داره یدنممن خند یبخند که سادگ -

 .باال انداخت یشانه ا پسرک
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 .همه مثله خودت ساده ان یکن یخودته فکر م یرتقص -

 :و سکوتش را شکست یدرا بهم مال یشدست ها پرهام

کم تو اتاقت  یهجان برو  یناحرف ها رو، س ینا یدولش کن حاال

 یم یخدا چ ینیماستراحت کن تا بب

 .خواد

 .سر داد یزیتمسخره آم یخنده  تک

 هم برام مونده؟ ییخونه جا یناتاقم؟ مگه تو ا -

 :یدبه دردانه اش انداخت و نال ینگاه دلخور نادر

 .تو جا داره یبرا یشهخونه هم این

را در حقش تمام  یرحمش را به نادر دوخت و نامرد یب یها طوسی

 :کرد

برام جا  یخونه تا زمان ینتا االن! ا یشتدو شب پ ینقدر فرقه ب چه

 داشت که حرمت ها شکسته
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 .بود نشده

 .شه مثله روز اولش یدوباره م -

محضر رها رو به نامت  یمر یتک پا م یهراه داره؛ فردا  -ی؟چه جور -

 .زنم یم

 !اش یدوست داشتن یرها یقدر دلش گرفت برا چه

مقابلش  یبه مرد پدر نما یهبه خون نشست. پر از کن یشها طوسی

 شد. اگر امکان داشت یرهخ

. تمام یسترها کاال ن یردبگ یادکرد تا  یم یجا نادر را سالخ همان

 درون دستش یبسر سحرصش را 

کرد و با چاقو آن قدر او را فشرد تا از وسط نصف شد و کف دست  خالی

 .کرد یخودش را هم زخم

 یرونپسرک ب یبرداشت و با هول چاقو را از مشت گره شده  یزخ پرهام

 :و اعتراض کرد یدکش
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 .از هولت یدیدستت رو بر ی؟کن یکار م یچ یمعلوم هست دار هیچ

سر و ته پرهام را. از درون داشت  یب یه حرف هان یدفهم یدرد م نه

 .سوخت یم

 :زد یششده اش، ن یدهتوجه به دست بر بی

 !یکه دخترت و عروس کرد تو

 :گفت یپر از نگران نادر

وگرنه اون پسره  یمبمال یربود تا سر مهمون ها رو ش یتهش فرمال همه

 با یصنم یچه یزهمه چ یب ی

تخت؛ حاال هم پاشو بابا جون برو زخمت رو ببند تا  یالتنداره خ رها

 عفونت نکرده، آخه چرا حواست

 شادوماد؟ یستخودت ن به

 یدردانه  یزکشد به جان عز یدانست با هر کلمه اش آتش م نمی

 طوفان زده اش. پسرک نفس
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کرد تا افسارش را از دست ندهد؛ با احترام از  یو سع یدکش عمیقی

 :بلند شد و گفت یشجا

 .شرمنده

 نه؟ یاشه  یمثله قبل م یدشمت شرمنده، حاال نگفت -

پرهام را پس زد و قبل از آن که اتاق را ترک کند، بر خالف  دست

 :زمزمه کرد یلشم

 .شه می

 "*...شهر را خط بزنم یخواهم تمام گرگ ها میخودکار لطف ًا! یک"

 یها یبانهغر یداشت تا برا یازو به اتاقش پناه برد. ن یدکش یقیعم آه

 کند اما مگر یعزادار یشرها

 گذاشت؟ یدخترک مغرور م این

دلبرکش را چهار چوب در  یفاز آن که در را کامل ببند، قامت ظر قبل

 طوفان یها ی. طوسیدبه خود د
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 یماند. نم یاش دوخت و مات باق یخواستن یاش را به چهره  زده

 یباییاز ز یردتوانست چشم بگ

دو روز گذشته چه قدر  ینکه در ا یدفهم ی. تازه میشرها یرگ نفس

 پناه تنگ یملکه ب ینا یدلش برا

 !شده

 یبود. اصالً به فدا یرترا که خونش مظهر غ یکل فراموش کرد دست به

 ینتمام ا یشتار مو یک

 .دوست داشتن ها یواشکی

 :داد و گفت یشها یلهبه ت یحوصله گردش یب دخترک

 یرم؟وقتت و بگ یقهشه چند دق یم ی،اومد خوش

 .پا به اتاق بگذارد یشخورد و کنار رفت تا رها یفیتکان خف سینا

 :یدجا خوش کرد و پرس یمبل یپر حرص رو رها

 شده؟ یچ دستت
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 .آمد که چه قدر حالش زار شده یم یادشکم داشت  کم

 روز او بود، نبود؟ امروز

رها نشست که  یرا از کشو درآورد و رو به رو یهاول یکمک ها ی جعبه

 :باز نطق دخترک باز شد

 فردا رو؟ یانبهت گفت جر بابا

 .به تکان دادن سرش اکتفا کرد و به کارش ادامه داد سینا

 ی؟مانع بش یخوا ینم -

نکن،  یبرام نقش باز -رفته من طعمه شدم. یادتانگار  ی؟مانع چ -

 .رو گفت یزبهم همه چ یاسال

 ی؟خب که چ -

 ی؟خوا یم یچ -

 :گفت یداژ را محکم کرد و به آرامبان چسب

 .رو تو
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 برات؟ یستمبس ن -

 چطور؟ -

 !چطور نداره که. دست از سر بابام بردار -

نظرت  یکن یکه فکر م ینمسئله است و ا یه ید یکه نظر م ینا -

 .یگهد یمسئله  یهمهمه 

 ...من -

 :یدکوره در رفت و عربده کش از

 !نشونت بدم؟ یا یرفتن رو بلد راه

توانست  ینم یگر. دیاوردخودش ن یاما به رو یداشکش جوش ی چشمه

 ینبزرگتر یکه روز یناییس

 یشترب یرشرا درک کند؛ به سرعت پا تند کرد تا تصو یشبود برا حامی

 با یناها خش برندارد. س یناز ا
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قلبش  یزدهل ینتر یقکه بد کرده بود در حقش اما هنوز هم در عم آن

 .شد یم یدااو پ یبرا ییجا

بم و مردانه  یبرود، صدا یرونخواست از اتاق ب یکه م یآخر ی لحظه

 .مانعش شد یناس ی

 ی؟جان در برابر جان رو قبول دار یتو انشاء  -

 :سرد جواب داد یتنها با لحن یند،را بب ینابود و برنگشت تا س دلخور

 .آره

تنها بشه تا به عدالت  یدپس حق بده بهم. نادر تنهام کرد پس با -

 :یدچالند و غر یفشانگشتان ظر یاندر را م ی دستگیره.یمبرس

 .ینعش من رد بش یاز رو مگه

اعتراضش را. زورگو بود  یبا حقش خفه کند، صدا یناتا س یستادنا دیگر

 شد یچه م ینا،دل س یبرا

 !کرد؟
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را به تخت خوابش رساند و سرش را درون بالشت فرو برد تا  خودش

 به حال خودش زار یبلکه کم

چسبانده و  یوارسرش را به د یوارد یآن سو یناآن که بداند س یب بزند،

 دلبرکش یغم ها یصدا برا یب

 .یزدر یم اشک

 !ی؟وروجک عمو تو مگه فردا مدرسه ندار ینشست یدارب -»

گونه  یمهربانش انداخت و بغضش سر باز کرد و رو یبه عمو نگاهی

 یدر پ یقطرات اشک پ یشها

دوخت که با آرامش  یلرزانش را به فرهاد یها یلهخوردند. ت یم سر

 یشدانه به دانه اشک ها یخاص

 :یدکرد و نال یبا سرانگشت پاک م را

 شه؟ یبابا حالش خوب م یعنی

 .و محبت خرج کرد در حقش یدسرش را در آغوش کش فرهاد
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تونه  ینم یرت یهمعلومه که  یزکم،حرف هاست عز ینتر از ا ینادر قو -

 ها از پا یسادگ نیبابات رو به ا

 .یارهب در

نداشت اما خب چه  ینکم از کدئ یشته دلش قرص شد. فرهاد برا کمی

 شود کرد، دختر بود و یم

 یاو را م ی. دلش گرفت مگر جز فرهاد چه کسیشوفا یپدر ب نگران

 !خواست؟

چه توقع  یهاز بق یگرپدرش هم او را به امان خدا رها مرده بود د حتی

 !توانست داشته باشد یم یا

 :به حرف آمد یپناه یاز ب پر

 ی؟وقت تنهام نذار یچشه ه یم عمو

را  دماغشذارم؟ یگفته من تنهات م یزده به سرت؟ ک ینصفه شب -

 :کرد یو پا فشار یدباال کش
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 ی؟د یقول نم یعنی

قلبش بود  یدخترک دل بکند؛ او دردانه  ینتوانست از ا ینم فرهاد

 کرد و ییف. اخم ظریناسالمت

 :یشبه قلب کوچک و معصوم رها یدبخش اطمینان

 .«ذارم یوقت تنهات نم یچتخت باشه، ه خیالت

 قولش که عمل نکرد، کرد؟ به

 .یدکش یم یدکرا  یبار عهد شکن ینعمل بود اما ا مرد

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

خواست غرورش  یوفا شده اش بود اما دلش نم یب یمند یردرگ فکرش

 .را لگد مال کند

 یچفشرد. حوصله اش به ه یشپنجه ها یانو سرش م یدکش یقیعم آه

 هم ییتنها ید؛کش ینم یزچ
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 یندسته اول را به گوشش رسانده بود ا یدردش نبود. رها خبرها عالج

 .عمق فاجعه یعنی

 ی؟دار یقچند تا رف -"

 "که گرفتارم؟ ییزمان ها یاکه گرفتارن  ییزمان ها -

 یدانست برا ینم یگر. خودش هم دیشنبود برا یقرف یگرهم د ندیم

 .دردش روضه بخواند ینکدام

برخاست و در را  یشاز جا یزنگ در، او را از جا پراند. با کرخت صدای

 خسه اش را یها یباز کرد. مشک

. حدس یشناخوانده و بد موقع شده بود برا یهماندوخت که م ینادر به

 به یشآن که نادر چرا پا

 یقیعم یشخند. نیدرس یهم سخت به نظر نم یاداو باز شده ز ی خانه

 یننادر زد. ا ی یدهبه قامت ورز

اولش  یجنگ. هر چند، دفعه  یعنی ینپر بود و ا یتوپش حساب مرد

 سر یرا فدا یاسنبود که دل ال
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 ینا یبرا یتترب یدحق داشت؛ شا یناکرد. س یکرده اش م یزعز سینای

 :یدغر یرحم یب بابود. یازن یکم یانسالمرد م

 ی؟فروخت یمرو به ند سینا

انگشتانش  یاندر را م ی یرهتمام جراتش را جمع کرد و دستگ الیاس

 گفت، هر چه یم یدفشرد. با

 .باداباد

 ...کجا و یمفروختن نداشت، ند -

. پر از یدنادر، رخصت حرف زدن را از او ربود. برق از سرش پر سیلی

 یگونه  یرودست بر  یناباور

رفت  یها هم انتظار نم یناز ا یشترگذاشت و چشم گردو کرد. ب چپش

 .از پدرش

 :یدبه فک منقبض شده اش داد و عربده کش ینرمش نادر
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جو عقل تو اون  یه یگنده کرد یکلپرست! فقط ه یبهشو پسره غر خفه

 ی. میستپوکت ن یکله 

اگه از همون اول دو تا  یاوردممنه که درست بارت ن یرهتقص یه؟چ دونی

 تو یدمکوب یبا پشت دست م

 .یکرد یجلوم قد علم نم یاالن با گستاخ دهنت

 !داد؟ ینشان م یشبودنش را با زور بازو مرد

با پشت دست چند بار به دهان پسر ارشدش ضربه زد و ادامه  محکم

 :داد

 یبه؟مونه نه غر یآشناست که برات م یربگ یاد

و  یدبخش یلبش قوس کم یمع کرد و به منحنغرورش را ج یمانده  ته

 :زد یشن

زخم هات کجاست که  یدونه جا ینمونه اما حداقلش نم یدشا غریبه

 یروش نمک بپاشه. اصالً ک
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 داد؟ یصشه از آشنا تشخ یرو م یبهغر گفته

چشمانش را باز  یحت یانادر  یخواست سپر شود برا یدلش نم دیگر

 به یسنگ شدن کم یدکند. شا

شد پس  یمرد که اول و آخرش منطق سرش نم ینآمد. ا یم کارش

 .چرا خودش را خسته کند

تا حرف  چهارهم فشرد و گفت: یرا بر رو یشبا حرص پلک ها نادر

! یشتره؟ب یرمردتجربه ات از منه پ یفکر کرد یگرفت یادقلمبه سلمبه 

 خوب گوش هات رو

 ینندارم، از ابا نام و نشون تو  یپسر یگهگم! من د یم یچ ینکن بب وا

 پات رو خورد یبه بعدم قلما

 فهم شد؟ یرش ی،منم گذر کن یخونه  یهمتر یهکنم اگه از  می

را تمام کرده  یبود. نادر خوب در حقش پدر یدهآخر خط خودش رس به

 !بود

 :رحمش، محکم لب زد یخالف بغض ب بر
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 .بله

از  یبرا یزیچ یگرمهم نبود، د یشها هم برا یههمسا یدنکش سرک

 دست دادن نداشت که نادر

 .حراجش کند بخواهد

از دست دادن  یبرا یزچ یچه یکن یکه فکر م یًا همون موقع یقدق"

 رو هم از یگهد یزچ یه... یندار

 ."ید یم دست

بر سرش  یاروزها غم دن ینداد. ا یهرا پشت سرش بست و به ان تک در

 .خراب شده بود

 ...یو هزار آرزو بدهکارم یجان از من طلب دار یک یاخدا"

 ".طاقت ندارم یگهد یرقرضت و ازم پس بگ یاطلبت و باهام صاف کن  یا

******************************* 
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. دلش یادن یا،دل بشو نبود؛ سرکش شده بود دن یشبرا یگردل د این

 خواست جرم یزدن م یدد یکم

 شد؟ یشد، م یحساب نم که

رساند. چشمش  یپشت یاطدش به حآن شب وارد باغ شد و خو مانند

 از سر یکه به نردبان افتاد، نفس

تمام  یانم یبود. لبخند محو یاربار شانس با او  ین. ایدکش آسودگی

 یرزد و آن را ز یشها یخستگ

دانست رها عادت به بستن در تراس ندارد، حاال چه  یگذاشت. م تراس

خواند  یشعرها را م ینشاعرانه تر یشبرا ینهوا. اییزتابستان باشد چه پا

 به ییزیباد پا یداد که مانع سرکش یمگر دلش رضا م

 !بشود؟ اتاقش

لب  یرکرد و ز یفیبود. اخم ظر یخال یزد. اتاق خال یداتاق را د دزدکی

 غر زد به جان خودش. با
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 یشترب یرا درون اتاق گذاشت. حاال که رها نبود پس کم یشپا احتیاط

 ینداشت. کم یبماند که ع

 یتخت شاهد خواب ها ین. ایدتخت کش یبر رو یفت و دستر پیش

 عروسکش بود. دروغ ینرنگ

جان که دلبرکش را شب  یتخت ب ینشد به ا یم یشحسود یحت چرا،

 زد. در ناگهان یم یدو روز د

را نداشت که بچرخد و رو  ینقدرت ا یشد. دستش خشک شد حت باز

 عطر ینبه رو شود با صاحب ا

 .که اتاق را پر کرده بود آشنایی

از مردش نداشت. چشم گردو کرد و هول زده در را  یهم دست کم رها

 پشت سرش قفل کرد. به چشم

 :. پر بهانه لب زدیششد در گلو یباعتماد نداشت. بغض س هایش

 !یستی؟ن یتو که واقع ینمب یخواب م دارم
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 یتخت نشست. حض م یآرام و مردانه زد و همان جا رو یخنده  تک

 یها یلهبرد از شکار آن ت

 .را برده بود یمانشچشم ها دل و ا ینباران شده. اصالً هم ستاره

 ینرساند و کنارش نشست. هنوز هم با ا یمخودش را به ند دخترک

 باز هم باور نداشت یکیهمه نزد

 یشیو چشمان باران زده اش را نثار م یدلرز یشها یلهرا. ت یشها بودن

 ینکرد که ا یخون رنگ یها

 ینصاحب ا یکس یرمق شده بودند. گر گرفت، از ب یب یبعج روزها

 :یدچشم ها. پر بغض نال

 جا؟ ین... ایاومد ی... تو... چـ... چطورتو

گوشش  یرو ز یدو ممنوعه اش را به آغوش کش یفهوا حجم ظر بی

 :زمزمه کرد

 !نگو، فقط باش یچیه هیس
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اش نشاند.  یشانیبر پ یجدا کرد و بوسه ا رها را از خودش یاز مدت بعد

 که ینقلبش بود، ا یملکه 

 .تامل نداشت یجا دیگر

 !جا نرو کنار دل عاشق شده ام بمان یچبزنم ه یاداگر فر"

 ینداشت و ا یشجذاب و آراسته اش ته ر یشههم مرد"*ی؟بلد ماندن

 زد، خسته یم یادکه فر یعمق فاجعه ا یعنی

 !مرا بخوان ام

 ...دخترم یکمن "

 "...کند یم یوانهخسته ات د یشنه، ته ر یتموها مرا

 :خودش را جمع و جور کرد و لب زد یکم ندیم

 .برم یدبا یگهموندم، د زیاد

و بازجو  یدرا کش یشبرخاست و عزم رفتن کرد که رها بازو یشجا از

 :یششد برا
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 جا؟ ینا یاومده بود یچ واسه

 :و به مکرراتش افزود یدکش یرونرا از دست رها ب بازویش

 .برم یدبا یگهموندم، د زیاد

 .خوام باهات حرف بزنم ینرو م -

قرار و زبان  یرا کنار دل ب یمند یشترب یزدن بهانه اش بود تا کم حرف

 .نفهمش نگه دارد

که خبر نداشت،  یمدوباره در کنارش نشست. پر بود از بهانه اما ند ندیم

 داشت؟

 یپس م یافتنیدست ن یشود آن ممنوعه  یم یمدانست از فردا ند می

 وقت با یشترب یخواست کم

 .بگذراند او

 !روحش هم از آن خبر نداشت یمکه ند یاز وداع امان

 :و لب زد یشحوصله خرج کرد برا ندیم
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 .یمبا هم حلش کن یمبتون یدکرده؟ بگو شا یشونتانقدر پر چی

 :گفت یلرزان یصدا با

رها چشم دوخت و آرام  یها یلهبه ت قاطعشه! ینم یعنی یمتون نمی

 :یدغر

 ی؟کن یازم پنهون م یرو دار چی

 :و گفت یدرا دزد یشها تیله

 .شه برو یم دیرت

 یدد یرخ رها دوخت و وقت یمبه ن یمدت ینافذش را برا یها میشی

 یشاز جا یردگ ینم یجواب

 .و به سمت تراس رفت برخاست

 :چشم گردو کرد و معترض شد دخترک

 یوونه؟د یکن یکار م چی
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کلماتش را به لب آورد و  ینآخر یاندازدبه او ب ینگاه یمآن که ن بی

 :راهش را کج کرد

 .گردم یکه اومدم دارم برم یهمون راه از

را سرکوب کرد. آخر او هنوز  یشچاره خواسته ها یب دخترک

 .کرد اش یزنکرده بود با عز یخداحافظ

 :فقط لب زد یرفته ا یلتحل یآخر با صدا ی لحظه

 ...خودت باش مواظب

 :حرفش را زمزمه کرد یتر آورد و ادامه  یینپا یرا کم صدایش

 !من عشق

نرسد اما خب،  یمشگفته بود که به گوش ند یاطقدر آرام و با احت آن

 یزت یادیز یمند یگوش ها

 یهم گذاشت. م یو در تراس را رو یدکش یقی. پسرک نفس عمبودند

 قلبش سرما یکرده  یزعز یدترس
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 .بخورد

را خط  یتحواست جمع باشد. دور تو و تمام عاشقانه ها ییز،پا یآها"

 اگر با آمدنت او یدخواهم کش

گذشت  ینم یمشاز رفتن ند چیزی"کوچک بکند! یسرفه  یک حتی

 به موقع یمبه در اتاقش نواخته شد. خدا را شکر که ند یکه تقه ا

قفل در را باز چشمش را پاک کرد و  یگوشه  یبود. نم پس زده  رفته

 گرگ ینایبه س یکرد. لبخند تلخ

 .در کنار رفت یزد و از جلو شده

بست،  یو همان طور که در را پشت سرش م یداخم در هم کش سینا

 :یدپرس

 ی؟در رو قفل کرده بود چرا

را  یدجد ینایس یننشست. گفته بود، تحمل ا یمبل یحوصله رو بی

 .نداشت
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 ی؟خوا یم یچ -

روح  یب یبراقش را نثار رها یها یزد و طوس یقیعم یشخندن پسرک

 .کرد

 بخوام؟ یزیچ یاداشته باشم  یلدل یدام با یندهزن آ یدند یحتم ًا برا -

کرد در  یم ینیمشت کرد تا مبادا خودش را ببازد. بغض سنگ دست

 :لب زد ی. به سختیشگلو

رابطه از اولشم گل و بلبل بوده.  ینرفتار نکن که شک کنم ا یجور یه

 ی؟خوا یم یبگو چ

نداشت.  یقترابطه رنگ حق ینوقت ا یچ. حق با رها بود، هیدرنج دلش

 شده بود؛ یآسمان دلش ابر

 یمشبود که از آن تحر یادیز یعاشقانه خواسته  یزندگ یک یعنی

 !کرده بودند؟

 .تو در برابر نادر -
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 !زند؟ یرا م یزهمه چ یددلبرک نمک نشناس ق ینبود سر ا گفته

 .خوبه -

 :یدشده اش با انزجار غر یدکل یدندان ها ینب از

 یجونت پشت نباشه برات هم م یمکه ند یاون روز ینمخوام بب می

 !ی؟بخون یکر یجور ینا یتون

را در حقش  یرها را فاکتور گرفت تا نامرد یمات شده  یها چشم

 را ینتمام کند. حداقل حق ا

 یژکوند لبخندپاک کند، نداشت؟ یشرها یرا از زندگ یمکه ند داشت

 :نثار رها کرد و ادامه داد

 .منتظر اون روزم مشتاقانه

 :برداشت و شتاب زده گفت یزبکند، خ یآن که فکر یب دخترک

آم به  یباهات راه نم یگهاون وقت د یاد،ب یمسر ند ییبال یهکاف فقط

 ...مرگ عمو
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 :و گفت یدحرفش را بر سینا

 یتون یرو بده، توام نم یرشاخ یتقاص کارها یدبا یمنرو خانومم ند تند

 .یریجلوم رو بگ

که درنگ کرده بود در رفتنش. دست مشت کرد و رگ  یمیاز ند امان

 مناسب بود، یتشزد. اگر موقع

به سرش نزند و رها را  یگرآمد تا د یدر م ینااز خجالت س یگرید جور

 یآلت دستش بکند. جمله 

 .ه رها به زبان آورد، ماتش کردک یا بعدی

 !من بخوره، طرف حسابت منم یماگه دستت به ند -

 یادانست  یکه او را مال خود م ییدانست خوش حال باشد از رها نمی

 تمام یشود برا یانگر

 !دخترک؟ ینا یها بدبختی
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 یه یا یگهدم کارش رو کس د یدست من بهش بخوره، م یستقرار ن -

 .سره کنه

 .ینعش من رد بش مگه از رو -

جا بند  یچکه دستت به ه یدون ینکن خودت م یدمن و تهد یالک -

 .یستن

که  یناییرا هم لرزاند چه برسد به س یمرها دل ند یستیریکه ی خنده

 اش کنار در یدر چند قدم

 .بود ایستاده

 ینننب یبآس یزهامکه عز ینکنم به شرط ا یمن دارم با تو ازدواج م -

 یناما اگه قرار باشه کوچک تر

خودم  یبا دست ها یکنه، تا وقت یاز جانب تو پاشون رو زخم خاری

 .ینمش یخاکت نکنم آروم نم

 !ترسم یفکر نکن ازت م -



 

549                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .کنم یآدمت م -.یخود دان -

 .به آدم شدن ندارن یازیفرشته ها ن -

 .خودت رو یریک یدسته باال م -

 !گذشت. خوش یرمگ یحتم ًا هستم که م -

 !یدم درآورد -

 .جلوت قد علم کنم یتو خودت باعث شد -

 !یومدهن یکنم. انگار به تو خوب ینترس به موقعش کمرتم خم م -

آمد.  یدر نم یمزدند خون ند یاست اگر انکار کرد که کارد م دروغ

 خوش حالتش یبه موها یدست

 ینا ید،ترس یسست شد. م یشو خواست تا مداخله کند اما پا کشید

 .حرکتش به ضرر رها تمام شود

 .آن دو تمام شود یکرد و ساکت ماند تا مکالمه  یلب غرلند زیر
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در  یهخوب ی،کن یبه زور باهام ازدواج م یکه دار ینا ی؟کدوم خوب -

 حقم؟

توان نگه داشتن وزنش را نداشت. همان جا سر خورد و  یگرد پاهایش

 نشست. مرگ را یگوشه ا

چشمش را تر کرد  یگوشه  یقطره اشک .یدد یبه چشم خود م داشت

 :گوش داد یناس یو به صدا

 .یبا من ازدواج کن یخواست یکه از اولم م تو

 .یهست یدونستم تو چه آدم پست یاز اول خر بودم و نم -

که لشکر  یمینداشت؛ نه ند یچندان یفکدومشان تعر یچه حال

 شوکرانش شکست خورده بود، نه

 یزدن ها یشچالند و ن یدر را در مشتش م ی یرهکه دستگ سینایی

 یو حت یدخر یرها را به جان م

حاکم  ینرا سد کرده بود. جو سنگ یدنشکه بغض را نفس کش ییرها نه

 یفیتعر یجا یچدر اتاق ه
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نچندان کوچک بر سر  یواریکم مانده بود آن چهار د یجر. دنداشت

 .و رها خراب شود یناس

تفاوت  یکبار با  ینشکست اما ا یرا مرها بود که سکوت  یهم صدا باز

 که در یاز غرور یگرمشهود؛ د

پناهش دل سنگ را  ینبود. لحن خسته و ب یزد خبر یموج م صدایش

 یناییکنم اون س یبا خودم فکر م یچند وقته ه ینا -کرد. یهم آب م

 دونم یو برادر بود برام کجاست، نم یکه حام

کردنش کم تر به  یداپ یگردم برا یم یگمش کردم که هر چ کجا

 یبهرسم. چرا انقدر غر یم یجهنت

 !شدی؟

 :در را باز کرد و به سرد لب زد پسرک

تا هم  یعمر وقت دار یهنداره،  یبرو از ساخت؛ البته ع یود ینا نادر

 و هم یبهش عادت کن

 .بشناسیش
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را.  یشها یتند کرد تا مبادا رها شکار کند برق اشک درون طوس پا

 یقلبش درد گرفت؛ از بغض ب

. یدندرقص یم یبخوش رنگ عج یها یلهکه درون آن ت انتهایی

 بست تا یلحظه ا یچشمانش را برا

 نبود، بود؟ یوگفت د یخودش مسلط شود. آن قدر ها هم که م بر

اتاق را. قدم از قدم  یندخترک مغموم ا یدپرست یهنوز هم عاشقانه م او

 مسئله یادبرنداشته بود که 

 یباشد، رو یانکه در م یبرغ یباره سنگ شد. پا یکافتاد. به  ای

 کرد اما االن یسنگ را هم کم م

شکست و تبر به گردن  یرا م یمبت ند یدنبود بلکه با یرو کم کن وقت

 یشانداخت تا رها یم یسمهد

باران  یها یلههوا در اتاق را باز کرد. امان از آن ت یتصاحب کند. ب را

 کمر به قتلش بستهزده که 
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و تمام  یدکش یقیزبانش شل شده بود. نفس عم یپا ییگو بودند؛

 کش یدکعزمش را جمع کرد تا 

 .باشد یرحم بی

 .یراناومده بود سراغم، تازه برگشته ا یسامروز مهد -

 :گفت یضو با غ یداخم در هم کش رها

 .یگ ینداره، دروغ م امکان

 یاز هر احساس یباال انداخت و لحنش عار یظالم شده، شانه ا سینای

 :کرد

 .یاکنه گو یرتخواست غافل گ یاز خودش بپرس، م یخوا می

 .را هضم کند یسمهد یگفته ها یتوانست معنا یم تازه

دونم اما اومده بود تا  یصنمش و نم -صنمش به تو؟ ی؟خب که چ -

 .من و واسطه قرار بده و کبوتر نامه رسون کنه

 :گفت یشها یتمام خوش باور یانزد و م یسر آسودگ از یخنده ا تک
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 گفت؟ یم یچ حاال

بچه اش رو قبول  ی،بچه اش رو متقاعد کن یخواست تا تو بابا یم -

 .کنه

 گفت؟ یگفت، م ینم یونکه هز ینامانده بود. س مات

 :لب زد یدمحوش را قورت داد و با ترد لبخند

 اش؟ مگه بچه داره؟ بچه

 .یزهپسر دو ساله، اسمش آرشام یهآره  -

 .برو خودت رو مسخره کن، امکان نداره -

سر  یهبه خودش زنگ بزن و  یامکان داره؛ خواست ینیب یفعالً که م -

 یدعوتش کن تا برات بگه بابا

 .یهک بچه

 :یدهوا پرس یشد اما ب یآن که باورش نم با

 کیه؟
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 یدفهماند با یکه م ییزد درست از همان ها یقیعم یشخندن سینا

 را یستا یهر چه خوش یفاتحه 

 :آخرش را هم وارد کرد یو ضربه  بخوانی

 .ات بزن ینهسنگش رو دائم به س ینجونت. حاال بش ندیم

خواست گفته  یرفت. نه دلش م یاهیخورد. چشمانش س یکه دخترک

 را باور کند و نه یناس یها

 .بشنود

. یدد یماندن نم یبرا یلیهم که کار خودش را کرده بود پس دل سینا

 رفت و دوباره در را پشت سرش

 بدترکم از ناقوس مرگ نداشت. یچه یشدل رها یدر برا ی. صدابست

ماندن در آن  یرفتن داشت نه رو یبود که نه پا یمیاز آن حال ند

 شبه هر یک ییتراس را. گو

 یادو عاشق را دن ینبود، کمر همت بسته بودند تا ا یآسمان یبال چه

 از هم فاصله دهند. مرد یادن
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برخاست و همان طور که آمده بود، به سمت  یشاز جا یبه سخت غمزده

 بازگشت. دائم ًا یلشاتومب

خودش در  یکرد که چرا آن جا ماند تا شاهد نابود یم ینرا نفر خودش

 پس یضرها باشد. با غ یشپ

 یدرفت تا گونه اش را تر کند و خودرو را حرکت داد. با یکه م یاشک زد

 کرد از خودش آن هم یفرار م

نخورده  یسداشت که آن شب دستش هم به مهد یقینناکجاآباد.  به

 شده را به یهوشب یاست او

 یجتوانست مال او باشد. گ یبچه نم ینخودش رها کرده پس ا حال

 کفتار یسشده بود از دست مهد

 یرد؟آورد از کارش. آمده بود تا انتقام بگ یکه سر در نم صفتی

 یرند؟را بگ یادن یخواستند کجا یگشتند آخر م یانتقام م یهمه پ چرا

. یششده بود برا یدکرد. او هم بختک جد یم یدارا پ یسمهد باید

 حجم ینکرد از ا یسرش در م



 

557                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

اش چنگ انداخته بودند تا راه تنفسش را ببندند.  یقهکه به  بدبختی

 اتوبان نگه داشت و یگوشه 

. یدندلرز یم یهاز شدت گر یشرا رو فرمان گذاشت. شانه ها سرش

 ها قصد نداشتند از یهگر ینا ییگو

 !کچل شده اش دست بردارند سر

 ...شده یچهکه باز یمثله آن کودک بدخواب"

 "...چه شده یمام، خسته تر از آن که بگو خسته

را با پشت دست پس زد و  یشپناه اشک ها یزنگ خورد. ب تلفنش

 ناشناس یبه شماره  ینگاه

 یخودش اما کنجکاو یکس را نداشت، حت یچه ی. حوصله انداخت

 .داد یته دلش را قلقلک م یکم

 :بم شده اش جواب داد یکرد و با صدا یزیر اخم

 الو؟
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 :در گوشش زنگ خورد یو زنانه ا یفظر صدای

 چرا گرفته؟ صدات

 که نکرده بود، کرده بود؟ اشتباه

 :لب زد یداز ترد پرخودش دم به تله داده بود؟ مهدیس

 مهدیس؟

 یو جا یدکش یروندخترک روح را از کالبدش ب یمستانه  ی خنده

 یشینذاشت. م یشبرا یشک یچه

 :را گوش کرد یسمهد یشده اش را بست و به ناچاره صدا یرهت های

 یادته؟خوب که هنوزم من رو  چه

 .لش زل زدزد و با نفرت به مقاب یصدا دار نیشخند

 الشخور و فراموش کرد؟ یهشه  یمگه م -

 .بودم یزتبود عز یرمکه من شدم الشخور؟ اون موقع که کارت گ -
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 .یباهام بخواب یتو خودت اصرار داشت ی؟من بود یزگفته تو عز یک -

 .یومدتوام که بدت ن ی،حاال هر چ -

 .زدم یاومد حداقل بهت دست م یاگه بدم نم -

 ی؟کن یخودت رو تبرعه م یدار -

بودم به تخت  یختهر یهوشیب یدارو یدنیتتبرعه نه، اون شب تو نوش -

 .یولو شد یده،نرس

رها بود  یبرا یرتندارم مهم خراب کردن تصو یحرف ها کار ینبه ا -

 .که جواب داد

 چنگ انداخت. پست بودن تا چه حد؟ یشبه گلو بغض

 بهت فروخته بودم؟ یتر یزممگه چه ه -

 .یدهر دوتون بهم بدهکار -

نابود  یلهوس ینخواستم رها رو به ا یاول م -فهمم. یمنظورت رو نم -

 که یدمو فهم یرانا یدمرس یاما وقت یزتکنم که بشم عز
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برام مهم  یگهد ی،درآورد یو براش چه قدر قهرمان باز یدار دوسش

 نبود که کدومتون قراره نابود

 .بشید

 :یدمشت کرده و عربده کش دست

 !یشو عوض خفه

زن خود  ینبدتر آتشش زد. ا یسپر از آرامش مهد یخنده  صدا

 .بود یطانش

 یو داد م یغمثله دختر بچه ها ج یستجا بند ن یچدستت به ه یهچ -

 ی؟کن

 ازم؟ یخوا یم یچ -

 .پدر بچه م شو -

خبرها  ینکن از ا یداپ یگهد یبابا یهاون ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه.ا.ت  یبرو برا -

 .یستن
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باالخره رها که اول و  یدی،از چشم خودت د یدید یباشه پس هر چ -

 یناشه مال س یآخرش فردا م

 یدنحالت د یدیعشقت رو د یانتهچه نه. اون وقت که خ یتو بخوا چه

 .داره

 یدنافتادن و مهلت نفس کش یشد. اتفاقات قرمز پشت به پشت م مات

 یندادن به او. مگر ا ینم

 هم داشت؟ یامشب عمق فاجعه

 :یداز نفرت غر پر

 .با خبرم یلشداره منم از دل یلدل یست،ن یانتمن اهل خ رهای

 یندتوانست بش یرا به حرکت درآورد. نم یلشرا قطع کرد و اتومب تلفن

 دست بگذارد تا یو دست رو

 یدجوش یم یشها یشیاشک درون م یرا به تاراج ببرند. حلقه  رهایش

 اکرد. ب یاش را تار م یدهو د
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هر چه کدورت است  یالخ یرا گرفت. اصالً ب یاسال یحال شماره  آن

 که یزیدر حال حاضر تنها چ

 .یشداشت سرنوشت رها بود برا اهمیت

 ندیم؟:یچیددر گوشش پ یاسمتعجب ال یبوق صدا یناول با

اشک ها  یناز دهانش بپرد و ا یکلمه  یدترس ی. میدامانش را بر بغض

 یگرفته رسوا یو صدا

 :خودش به حرف آمد یاسکند. آن قدر سکوت کرد تا ال عالمش

 .یبگ یخوا یشده؟ نم چی

 دوست معرفتش مثال نداشت، داشت؟ این

خبر از  یکه ب یرستاناز همان دوران دب یاسها ال ینهدور از تمام ک به

 بود، یشعالم هم کالس یهمه 

 به او یبیآس یچارزش داشت که بعد از شناخت نادر هم ه یادیز برایش

 یاشک ها یاننرساند. در م
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 یها یخوش یزد به پهنا یرحمش، لبخند تلخ ینشناس و ب وقت

 :آسمان و گرفته جواب داد

 .کنه ینادر خان م ی! رها داره خودش رو فدایاسال نپرس

 !ینمبده بب یحدرست توض یه،منظورت چ -

 ی؟عقد کنه تا آتش بس بشه. مگه خبر ندار ینافردا قراره با س -

 :لرز را به جانش دعوت کرد یاسسرد ال لحن

 .از عمارت ترد شدم من

 یتند رفته بود. با صدا یادیز یقشرا به دندان گرفت، در حق رف لبش

 :گفت یزیر

 .شرمنده

 ی؟کار کن یچ یخوا یم -

 .دونم ینم -

 !جد ًا یخسته نباش -
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 ی؟ندار یتو نظر -

 ینهراهش ا تنهاجواب داد: یاسبر قرار شد و بعد ال یانشانسکوت م کمی

 .یممدت بدزد یه یرو برا یناکه س

 سرگرد؟ یخب به عواقبشم فکر کرد یلیخ -

 .بدزدمش فقط تزش رو دادم یستمن که قرار ن -

 .تو هچل یوفتیمتزها نده که فردا پس فردا هممون م ینخواهش ًا از ا -

 یم؟کار کن یچ یگ یخب تو م -

 زدم؟ یدونستم به تو زنگ م یاگه م -

 .مونه یام م یگهراه د یه -

 :یدو پرس یداش را باال کش ینیب ندیم

 .نباشه ینقشه ات آبک یکیاون  یکنه به اندازه  خدا

 ...رها رو کتک ز یناکه س یمکن یصحنه ساز یدبا -
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 :و گفت یدحرفش پر یانبه م یضغ با

 .کنم یاش م یگهکار د یهخواد  ینم یاس؟ال یگ یم یمعلومه چ هیچ

 .دادم ینم یشنهادرو پ ینبود که ا یا یگهراه د اگه -

 ...یسـتو حالت خوش ن -

را ترس گرفت و همه وجودش گوش شد تا بفهمد  یاسوجود ال تمام

 که یگوش خراش یمنبع آن صدا

سر آن  ییکرد بال یآمد چه بوده. در دلش دعا دعا م یمند یسو از

 .باشد یامدهنامرد شده اش ن یقرف

افتاده  یروارونه اش گ یخط درون خودرو یسو ینکه ا یمیاز ند امان

 بازش به یمبود و با چشمان ن

نگران شده را  یاسال یشده بود و صدا یرهروشن تلفنش خ ی صفحه

 عشق کار ینکرد. آخر ا یمرور م

 !داد دستش
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 ی؟د یچرا جواب نم ی؟شنو یمن رو م یصدا یمند یم؟ند یم؟ند -

 یدشن یرا که م یدنزد. شن یتلخ بخندلبا توام اون جا چه خبره؟ یمند

 را جمع کرد یشتمام قوا یحرف زدن نداشت. به سخت یاما نا

 :یدنال و

 ...یرمن... نذا...ر... عـ... عقد... فر... فردا سر... بگ جون

درک  یاها به خودش زحمت بدهد  یناز ا یشتراجازه نداد تا ب بیهوشی

 شده تا چه یقرف یاسکند که ال

 .است ینگران یراس حد

را  یقشرف یبم و مردانه  یتا بلکه باز هم صدا یدکش یعربده م الیاس

 یب یشبشنود اما تالش ها

 یسوخت اما دست از صدا زدن برنم یاز درد م یشبود. گلو فایده

 خط یدانست آن سو یداشت. م

 یجار یشکشد؛ ناخواسته اشک ها یانتظارش را نم یخبر خوش هیچ

 .را صدا زد یمشدند و باز هم ند
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 کرده اش به کجا بند بود؟ یزعز یقدستش جز صدا زدن رف مگر

! اون ور چه خبره؟ یجواب بده لعنت یپرست یکه م یتو رو اون یم،ند -

 .با توام یمند

نبود.  یمشخط جواب داد اما او که ند یاز آن سو یا یبهغر صدای

 قلبش ضربان گرفت و تمام تنش

 .شد گوش

 ...الو -

 :یدسرعت نال به

 افتاده؟ یآقا اون جا چه اتفاق ید... الو ببخشالو

 !یدهول نکن یچیه -

 یادیز یبهمردک غر ینرا پس زد به گمانش ا یشاشک ها یضغ با

 .بود یالخوش خ

 داداشم کجاست؟ -
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 .یشبرادر بود برا یشههم ندیم

 که تصادف کردن برادر شما هستن؟ ییآقا ینا -

خشک شده اش  لبگفت؟ یگفت، م یکه دروغ نم یبهغر ینشد. ا مات

 :گفت یرفته ا یلتحل یرا با زبان تر کرد و با صدا

 ید؟گ یاون جا چه خبره؟ از کدوم تصادف م ینمبب یدبد یحتوض درست

کنن به  یگفت دارن مصدوم رو منتقل م یزیشه چ یاالن که نم -

 رم یمن همراهشون م یمارستانب

 .یایدکه کجا ب یرمگ یخطم دسته منه باهاتون تماس م این

 یید؟االن کجا -

 .اتوبان صدر -

 :دسته مبل برداشت و گفت یرا از رو یشزد پالتو چنگ

 .ینخبر نذار یآم شما هم من رو ب یخب من نم نمک م خیله
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زد. حال خودش را  یرونرا قطع کرد و به سرعت از خانه اش ب تلفن

 جان یشد پا ی. مگر میدفهم ینم

 !کند؟ یهمضق یباشد او از کار یاندر م ندیمش

که به کل فراموشش  یادارزش داشت آن قدر ز یادیز یشپسر برا این

 .را ینشانشده بود خصومت ب

که  یا یبا هر بدبخت ی؛شباهت داشت تا رانندگ یزیبه هر چ راندنش

 را از آن یقدق یشد نشان یم

 .رساند یمارستانگرفت و خودش را به ب مرد

رساند و از پرستار  یرشخودش را به پذ یمهرا پارک کرد و سراس خودرو

 :یددرون باجه پرس یانسالم

جا  ینرو به ا یمصدوم تصادف یه یشساعت پ یمن یاخانم گو ببخشید

 شه بدونم کجا یآوردن، م

 بردنش؟
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 :یدجذاب انداخت و پرس یادیز یاسبه ال ینگاه پرستار

 ید؟دار یشونبا ا ینسبت چه

 .یکانشونمزداز ن یکی -

 :را مقابلش گذاشت و گفت فرمی

فرستاد و فرم را با عجله پر  یرونرا کالفه ب نفسش.یدرو پر کن ینا پس

 :یدکرد و دوباره پرس

 من و کجا بردن؟ یمارب یدشه حاال بگ می

 :با دستش به سمت چپ اشاره زد و گفت زن

 .سالن االن تو اتاق عمل هستن یدوم، سمت چپ، انتها ی طبقه

 :لب زمزمه کرد یرو ز یداشکش جوش یخم شد. چشمه  کمرش

 .مرسی

. یدکش یپشت سر خودش م یگریپس از د یکیشل شده را  یها قدم

 شده یننفر یبامشب عج
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 یاو هم حالش دست کم یاخورد گو ی. محکم تنه اش به مرد جوانبود

 آن که ینداشت. ب یاساز ال

کرد و به راهش  یخواهمعذرت  یلب یرز یاندازدبه مرد جوان ب نگاهی

 یادامه داد. دو طبقه 

. کمرش یشبرا یدرس یبه نظر م یطوالن یلومترها ک یلومترک بیمارستان

 یگرد یاریحجم از بد ب ینا یرز

اشک  یانداخته بود تا مبادا کس یرشد. تنها، سرش را به ز ینم راست

 . عجب خوشیندرا بب یشها

 !بود خیال

 .بود یرازیکند فقط خواجه حافظ ش یم یهدانست او گر یکه نم کسی

 یچ. هیدلرز یشزانوها یدرنگ و بزرگ اتاق عمل که رس یددر سف به

 خواست باور کند آن یدلش نم

اش  یو جوان ینوجوان یخاطره ها یدر مرد دوست داشتن ینا سوی

 .است یدهخواب
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سر خورد و نشست. حالش  یوارد یو همان جا گوشه  یدکش یقیعم آه

 تمام یبد بود به وسعت

 ییمهم نبود اشک ها یشبرا یگرجهان. د یها یاسدر تمام مق ناشدنی

 کند، یرا تر م یشکه گونه ها

 .نفس کم آورده بود یکاف یآشکارا. امشب به اندازه  یا یزدبر پنهانی

 بهیخورد و به مرد غر یفیاو را به خود آورد. تکان خف یمرد جوان صدای

 .نگاه انداخت

 ید؟هست یمهستم شما برادر آقا ند یریام یدسالم بنده، سع -

تکان داد و نگاه غم زده اش را به  یسر یآمد. به سخت یدر نم صدایش

 .در دوخت

لب  یآرام یشد. با صدا یاحترام سرش نم یاسکرد، ال یفیاخم ظر مرد

 .جا ینام که برادرتون رو آوردم ا یهمون منزد:

 یاطپر احت یدمات شده ند یاساز جانب ال یعکس و العمل یچه وقتی

 :ادامه داد
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 .بنده ینماش یجلو یچیدنپ یهوخدا مقصر برادرتون بودن که  به

مرد  ینچشمانش را گرفت. رگ زد و دست مشت کرد. ا یجلو خون

 یزبود. خ یمشباعث حال ند

 .دوخت یدغضبناکش را به سع یها یو مشک برداشت

 :به عقب برداشت و گفت یکرد و قدم یتهآن قالب  یک پسرک

محوطه است  یتو یاصل یپشت فرمون ننشسته بودم، راننده  من

 یرتقص یاتفاق ًا منتظر شما بود ول

زد رو ترمز.  یرهم د ینما و آرم یجلو یچیدپ یهونبود. برادر شما  ما

 چند تا ملق ینشد که ماش ینهم

 .گوشه اتوبان یهافتاد  خورد

 یشده  یچیبه سر باند پ یشد؛ نگاه ینم یشحال یزهاچ یناما ا الیاس

 یانانداخت و از م یدسع

 :یدشده اش غر یدکل یها دندان
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 یگوشه  یکیاالن  یکرد یفکه تعر یموضوع ینداشتم با ا توقع

 !قبرستون باشه

را. اشاره به اتاق  یاسکرد ال یادب م یدزد. با یقیعم یشخندن پسرک

 :زد یشکرد و ن

 .ده یمرگ نم یکم بو ینید،ب یکه وضع رو م فعالً

تا از کوره در نرود. انگشت اشاره اش را سمت  ییدهم سا یبر رو دندان

 :یدگرفت و غر یدسع

کنم تا  یم یکار یادسرش ب ییمرد بال ینببند که اگه ا یلدخ برو

 ین. ایعمرت تقاص پس بد یگوشه 

 .به اون راننده هم بگو رو

 .به خودم بگو -

در چشمان  ی. چند لحظه ایدو اخم در هم کش یدصدا چرخ سمت به

 ییشد و گو یرهمرد جوان خ
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. یابددرشت و پر مژه ب یخواست در آن چشم ها یاش را م گمشده

 مرد نامرد شده را ینمات ماند؛ ا

بود. پر از بهت زمزمه  یمشند یکرده  یزشناخت عز یم خوب

 !آرمینکرد:

 یاسآورد ال یسر در نم یچکرد ه یزر یچشمان نافذش را کم آرمین

 .شناسد یناآشنا او را از کجا م

 که نگرفته بود، گرفته بود؟ فراموشی

 :یدپرس یلودگ با

 شما؟

 :یدلبش را با زبان تر کرد و پر از غم نال الیاس

 اومد؟ یادتپناه.  یزدان یاسال الیاسم،

تر کرد کم یفکر م یشترفکر کرد اما هر چه ب یو کم یددر هم کش اخم

 .یدرس یم یجهبه نت
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 .یاوردمنه به جا ن -

آن را نداشت که  یاقتاز اولش هم ل ینجان گرفت؛ آرم یاسال نیشخند

 .باشد یمشند یکرده  یزعز

وفادارش را رها  یقکه راحت پشت رف ییکرد به او یحسادت م همیشه

 .کرده بود

 :شلوارش فرو برد و گفت یبرا درون ج دستش

 یکه تو عضو جدا نشدن یگذشته از اون زمان یلیچون خ ینشناس بایدم

 .یبود یمند

 یاسپر تمسخر ال یها ی. چشم گردو کرد و به مشکیداز سرش پر برق

 که یمچشم دوخت. اسم ند

پر ابهت  یاسبه ال یآمد. نگاه ناباور یم یادش یزباشد همه چ وسط

 برادر بود یشهانداخت. او هم

 :و گفت یدکش یقیشده اش. آه عم یقرف یمند برای
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. تحمل اون یما خبر دار بود یبودم برم، تو که از وضوع خونه  مجبور

 پسره هجده ساله یه یجو برا

 .بود سخت

 .شد یمند یرهکه تا دو هفته بعد از رفتنت پا گ ینه سخت تر از تب -

گفتن چرا که خودش خوب  ینداشت برا یچانداخت. ه یررا به ز سرش

 ینبه ا یمدانست ترک ند یم

 :یدآرام پرس یربه ز سر.یستها هم ن یآسان

 یناست؟که تو اتاق عمله س اونی

معرفت بود  یب ینگرش. آرم یانطغ یها یشد مشک یدهجنون کش به

 کنترل شده ی. با صدایادن یا،دن

 :زد یشن ای

 یش؟نشناس یکه مجبور ینا یپا ی؟چ یرو بذارم پا نشناختنت
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 یدارشد ینخواست اول یدلش نم یچدر چشمانش حلقه زد. ه اشک

 همه سال در ینبعد از ا

اراده گونه اش را تر کرد و قدم  یب یباشد. قطره اشک بیمارستان

 .محکمش شل شد و به عقب رفت

قصد تمام شدن  ییشد گو یم یلشکه تحم یپشت به پشت یها بهت

 !نداشتن

 :لب زد یاطاحت با

 !بود ندیم

خم شد که اگر  یشهاشد. زانو یاسصدا دار ال یشخندتنها ن جوابش

 شد دست یرسش نم یادفر یدسع

سالن  یها یکسرام یشانداخت، مطمئن ًا زانوها ینم یشبازو زیر

 .کرد یرا بوسه باران م یمارستانب

اتاق  یبه در بسته  یو نگاه یدبه صورتش کش یکالفه دست الیاس

 یکرد برا یانداخت. قلبش درد م
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 :گفت یضکه دلواپس حالش بود. با غ ندیمی

کنه  یداره با مرگ دست و پنجه نرم م یاون اتاق لعنت یکه تو اونی

 اگه یا؛دن یابرام ارزش داره دن

 یکرده اش بود یزعز یروز یهزنم که  یو م ینا یدق یادسرش ب بالیی

 آرم که یسرت م ییچنان بال

 .و آسمون به حالت زجه بزنن ینزم مرغای

پسرک مرد شده  ینا یشهدوخت. هم یجد یاسنم زده اش را به ال نگاه

 یدر نظرش پر ابهت جلوه م

 یتمام بودن ها یدباشد ق یاندر م یمند یدانست اگر پا ی. خوب مکرد

 شود یزند و کوه م یرا م یادن

 .چشم دوخت ینتکان داد و به زم ی. سربرایش

 :یدبه گوشش رس یاسال یصدا یگرد بار

 :لب زدآمد  یکه از ته چاه در م یتن آرام ی؟باجا هست این
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 .آره

 :زد یشتکان داد و ن یسر الیاس

رم و  یدادم. م یمتموم دارم که قولش رو به ند یمهکاره ن یهمن  خوبه،

 یهگردم. تا اون موقع  یزود برم

 !کن و دوباره تنهاش نذار لطفی

 .باشه -

 .تا بعد -

در مقابلش قد علم کرد. مامور  یاز قدم برنداشته بود که مامور قدم

 یدهورز یبه سر تا پا یجوان نگاه

 :یدپرس یتانداخت و پر از جد یاسال ی

 ید؟برادر مصدوم هست شما

 .سر تکان داد یکالفگ با

 :درون دستش انداخت و گفت یبه پرونده  ینگاه مرد
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 .پاسگاه یاریدب یفبا من تشر یتشکا یمتنظ یبرا یدبا پس

 :مرد انداخت و با عجله گفت یبه درجه ها ینگاه الیاس

 .بعد جناب سروان من االن عجله دارم یبرا بمونه

 :و با سماجت گفت یددر هم کش یاخم سروان

 ...ما به شما اما

را مقابل مامور جوان گرفت و حرفش  ییشبا شتاب کارت شناسا الیاس

 :یدرا بر

شه تا وضع  یاقدام نم یتیشکا یچه یشم فعالً برا یم یرشگ یپ خودم

 .مشخص بشه یمارب

مدت  یهتا  یانآقا با من ب ینا یدبا اماو باز گفت: یدکوبپا  یشبرا مامور

 .یمدر خدمتشون باش

برد.  یرا سر م یاسال یشناس بود و داشت حوصله  یفهوظ زیادی

 انداخت به ساعتش یپسرک نگاه
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شب را هم رده کرده بود و همان طور که از کنار سروان جوان  یازده که

 :کرد گفت یعبور م

 .بعد یاد،تا پدرش ب یدصبر کن یدبا یول یدالزمه انجام بد یکار هر

 یاد؟م یپدرش ک -

پله ها گم  یچدر آورد و همان طور که در پ یبشهمراهش را از ج تلفن

 شد جواب پسرک را هم یم

 :داد

 .زنم یبهش زنگ م االن

 یرساند. دستش نم یلشقوا خودش را به اتومب ینتند کرد و با آخر پا

 یرفت تا کالغ بد خبر باشد برا

و با تعلل تماس را وصل  یدکش ینیخبر. آه سنگ یاز همه جا ب بهرام

 .خراب بود یادیکرد. حالش ز
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شد. خودرو را به حرکت  یجار یشگونه ها یرو یبه آرام یشها اشک

 از یدر آورد و به انتظار جواب

که  یبهرام تلفن را به گوشش چسباند. دروغ چرا با هر بوق آزاد سوی

 خورد، دعا یدر گوشش زنگ م

نباشد اما بهرام که فرشته مهربان نبود تا  یشکرد بهرام پاسخگو می

 یرا. صدا یشبرآورده کند آرزوها

آمد به  یرا آزرد. آخر چطور دلش م یاساز قبل ال یشترو صبورش ب آرام

 ور خبر ازصب یادیمرد ز ینا

 !بدهد؟ یمدار ند یفنچندان تعر حال

 یاس؟سالم، جانم ال -

 :یدنال یشد و به آرام یبس یشدر گلو بغض

 .جانت سالمت عمو بهرام سالم،
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چه  یتن یکبغض  ینشد نفهمد پشت ا یمگر م یگر،بود د پدر

 !یده؟خواب

 :در گوش پسرک زنگ خورد یاطشپر از احت صدای

و دو ساله اش  یگره خورد. در عمر س نفسشجان؟ یاسافتاده ال اتفاقی

 پا و آن پا ینا یبود. کم یاوردهگونه کم ن ینتا به حال ا

 :و گفت کرد

 .بگم یدونم چه جور یکه افتاده اما نم اتفاق

 کنه؟ یم یتتداره اذ یشاتفاق ماله افتادنه چ -

 .بگم یدونم چه جور یکه نم ینا -

 یاد؟م سرت یبترس یاز هر چ یشههم یدونست یم -

 .آد یدلم نم یست،ترس ن -

 .یهواکنش من چ یدون یترسه چون نم -

 .بگم واال یچ -
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 .شم یشده که کم کم دارم نگران م یبگو چ -

 ...یمراستش ند -

از گفتن  یدترس یگفت او م یبهرام راست م یدرا خورد. شا حرفش

 .یقتحق

هم که شده،  یاسال یدر دلش آشوب به پا بود اما محض دل گرم بهرام

 شفاف و یبا حفظ صدا

 :بخشش لب زد آرامش

 شده؟ یچ ندیم

 .خالص را زد یرنفسش را پر استرس فوت کرد و ت پسرک

 .تصادف کرده -

لشکر شوکرانش به  یی. گویختباره ر یکبه  یشآرامش ظاهر تمام

 حالت ممکن مغلوب شده ینبدتر
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را از گفته اش  یاستوانش را به کار گرفت تا ال ین. با آن حال آخربودند

 :نکند. آرام لب زد یمانپش

 .شهدا یمارستانب -کجاست؟ االن

 .آم اون جا یخب دارم م یلهخ -

 .باشه -

جفتشان.  یمحبوب بود برا یادز یمتلفن را قطع کرد. ند یخداحافظ بی

 تاسف یاز رو یسر یاسال

آن  یگردانست بهرام د یشد. م یرهداد و غمزده به تلفنش خ تکان

 حداقل یستآرام و صبور ن دیرمرپ

لب بار  یرز ییمطمئن نشود. ناسزا یمشکه از صحت حال ند یتا وقت نه

 بار بدون ینکرد و ا یزندگ

تخت  یبود که رو یمیند یررها را گرفت. دلش گ یشماره  مکث

 با مرگ سر جنگ داشت یمارستانب
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 .قسمش داده بود یمکرد. ند یم یقولش را عمل یدبا اما

 یاز سر آسودگ ینفس یچید،پناه رها که در گوشش پ یآرام و ب صدای

 .یدکش

 الو؟ -

 .باهات دارم یکار مهم -

 ی؟چ -

 .یازدواج کن ینابا س یدنبا -

 .امکان نداره -

 .یکه گفتم، حق ندار ینهم -

 یم یدهاو از نبا ید یجلو م ینهکه االن س یبه عواقبشم فکر کرد -

 .یگ

 .داره یازجو همت تو ن یهخرج تموم عواقبش به  -

 .یگهکنم د یمنم دارم همت م -
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شهرش  یخلوت شده  یها یابانو به خ یداش کش یشانیبه پ دستی

 :چشم دوخت و لب زد

تا آسمون فرق  یندونم همت با وا دادن زم یکه من م ییجا تا

دختر مرغش  یندانست ا یرا لرزاند. م یاستلخش قلب ال نیشخندداره.

 .ندارد یشترپا ب یک

 یهفتوا دادن  یمنبر به جا یباال یریشما که م یلسوفف یخب آقا -

 .یکمم خودت عمل کن تا الگو بش

خواست به کل کل ادامه دهد  یرا به شدت فوت کرد، اگر م نفسش

 یمسلم َا تا خود صبح تمام

 .نداشت

 !خدا به حرفم گوش کن یرها محض رضا -

 !بابا بشم؟ یکه شاهده نابود ی؟گوش کنم که چ -

 زده؟ یحرف ینهمچ یک -
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شده  یزشپسر عز ینهتا بب یستبابا ن ی؛االن خودت گفت ینهم -

 !بدخواهش ینبزرگتر

 .خودشه یبدخواه هر کس ینبزرگتر -

 .یزن یگنده تر از دهنت حرف م -

کرد. اگر  یرا داشت در حقش تمام م یحرمت یدخترک ب ینا امشب

 ینبود م یانقولش در م یپا

 یتمام خودخواه یخودش را بدبخت کند به سزا یدست یدست گذاشت

 .یشها

 :مردانه اش کرد و گفت یچهره  ی یمهرا ضم یزیر اخم

 یهنشدم که اجازه بدم  یل. منم اونقدر زلیستبابا بدبخت بشو ن نترس

 دختر جور کش بابام شه! االنم

 .دستور دادنه یبرا یستخواهش کردن ن یبهت زنگ زدم برا اگه

 !ی؟به من دستور بد یبخوا که یباش یتو ک -
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 .یکهنکرده خواهر کوچ یتتعمو فرهاد خوب ترب -

 .بزند یشن یاسکرد که ال یخودش کار رها

خط شکست اما الزم بود.  یدانست خواهرکش آن سو یخوب م پسرک

 یرادیادب کردنش که ا یکم

شد که تا  ییرها یرگ یریبانگ یخفقان آور سکوتداشت؟! نداشت،

 .زبانش افسار پاره کرده بود یشپ یقیدقا ینهم

دلش گران  یقطع ًا برا ینرفت و ا یسوال م یرفرهاد داشت ز آبروی

 شد. بد شده بود، نشده یتمام م

 !بود؟

 یشده  یتدانست با آن ترب یگفت خودش هم م ینم یراهکه ب الیاس

 .یادر یا،فرهاد فاصله دارد در

 .عشه انداخترا هم به ر یاستن تنومند ال یپر از بغضش حت صدای

 کار کنم؟ یچ یدبا -
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بهت حمله کرده تا  یناکه انگار س یجلوه بد یجور یه ی؛صحنه ساز -

 تردش کنه، یمونبابا کامل از زندگ

 !ی؟تون می

 ی؟که چ -

 .یرونمنجالب بکشم ب ینکه هم تو هم بابا رو از ا ینکه ا -

 ی؟افتاده برادر یادتتازه  -

 :یدخوش حالتش زد و نال یبه موها یچنگ الیاس

 ی؟کن یم یصحنه ساز یوقت تنگه ک یدی؛اولم بودم تو ند از

 .کنم یبه حالش م یفکر یهاالن  ینهم -

 :پارک کرد و گفت یالو یرو به رو یابانخ یرا آن سو یلشاتومب پسرک

 .یکن یکار م یچ ینمدرم، بب جلوی

 .ینیب یم -
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چشم دوخت. در دلش دعا  یالرنگ و یدرا قطع کرد و به در سف تلفن

 کرد آن همه سر و کله یدعا م

 یجهزبان نفهم نت یبا رها زدن

 *******************************بدهد.

 یرها یمشکوک شده اش را حواله  یها یدر را بست و طوس پسرک

 اتاق ینمضطرب کرد. ا یادیز

و  یدکش یقیداد. نفس عم یبد را م یناخوش خبر یبو یبعج امشب

 سر در یچداد. ه یهتک به در

مطرح کردن  یزده بود اما برا یشکه صدا ییآورد از کار رها نمی

 .کرد یخواسته اش دست دست م

 :یایدبه خودش ب یقدم شد و سکوت را شکست تا بلکه رها کم پیش

 ی؟صدام زد یچ برای

 .دور نماند یناس یزبینت یادیکه خورد از چشمان ز یفیخف تکان



 

593                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

دهد؛ آخر او که  یگرگ شده اش را باز یناداد س یدلش رضا نم ته

 گرگان را بلد یگرگ نبود رسم باز

 ینخواست. ا یبود و دلش جنگ نابرابر نم یدهزورش ته کش یگر. دباشد

 یدرس یسر م یروزها هر کس

 یجماعت تقلب ینآس ا یدانست برگه ها یآس را داشت. نم ی برگه

 در محاسبات خودش یاشده اند 

 !رخ داده است اشتباهی

کرد  یرا تمام م یباز یا یدو افکارش را جمع کرد. با یدکش یقیعم نفس

 ینجز ا یزد چاره ا یبهم م یا

 .نبود

پر بغضش را نثار پارکت اتاقش کرد و  یها یلهزد و ت یخسته ا لبخند

 :به حرف آمد

 انتخاب کرد؟ یدبد و بدتر کدومش رو با یننظرت ب به
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همه فلسفه و جان کندن چه  یند پشت احدس زده بودن یشها طوسی

 . لبخندیداستها که ناپ

 :جوابش را داد یزد و در کمال خونسرد معناداری

 .بدتر

 چرا؟ -

بد باشه اما  یدبا یدون یچون م یندار یتوقع یچبدترت ه ی ینهاز گز -

 یبدت توقع دار ی ینهاز گز

تا کجا  یبراش بذار یمالک یتون ینم یبهتر از بدتر باشه ول حداقلش

آرام  یادیز ینایو به س یدگنگش را باال کش یها تیلهتونه بد باشه. یم

 یشزدن ها یجاو هم با تمام گ یدوخت. حت

 .یدفهم یخوشرنگ و روباه شده را م یها یآن طوس یاریهوش انتهای

 :لب زد یلودگ با

 .شد یچ یاوردممن که سر در ن ی؟چ یعنی
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 ی،خور یها م ینتر یفضربه هات و از ضع یدترینشد یشههم یعنی -

 اما برام یفیمثل تو که ضع

 .یزنگ خطر بزرگترین

 چرا؟ -

 :باز اتاق دوخت و لب زد یمهرا به تراس ن نگاهش

 !تونه خنگ باشه؟ یباور کنم کوه غرورمون هم م یندار توقع

 .یشکرد؛ غرورش از نون شب هم واجبتر بود برا یفیاخم ظر رها

 .همچنان ساکن رساند ینایخودش را به سبرداشت و  خیز

طلبکارش  یبه خودش زحمت نداد تا بچرخد و به دردانه  یحت پسرک

 یز. تنها گوش تیاندازدب ینگاه

رها  یشده  یدرنگ و کل یدمروار یدندان ها یانکه از م یتا اصوات کرد

 .آمد را هضم کند یم یرونب

 .یرونبرو ب یبه خوردم بد یاتجفنگ یسر یهصدات نکردم که  -
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 ًقطعا

 یرا خورد م یشدخترک دلبرش نبود تک به تک استخوان ها ینا اگر

 یکرد تا بفهماند او هم م

گستاخ.  یبایز یندل ا یبد باشد؛ اما او که بد بودن بلد نبود برا تواند

 سخت دلش یناصالً مگر قوان

 !عشق باشد؟ ینگذاشت حرمت شکن ا می

 :کرد و لب زدخوش فرمش  یلب ها یهمانم نیشخندی

 .زورت نکرده بود یکس یصدام نکن یخواست می

دارد اما الزم بود تا  ینسنگ یبا غرور رها تاوان یدانست باز یم خوب

 را وجب کند و حساب یمشگل

 :یدکرد و غر یدندان قروچه ا دخترکرا دستش بدهد. کار

 .جو حساب کرد یهروت  یشهحداقل م یا یکردم هنوز آدم یم فکر

 .یریگ یسخت م یدار یاربه مغزت فشار ن یادز -
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 به تو؟ -

 :باال انداخت و هوشمندانه جواب داد ییابرو پسرک

 .انتخابت به

 یم یادشداشت  ید؛باران زده اش جوش یها یلهاشک در ت ی حلقه

 .سر دراز دارد یباز ینرفت ا

 :یدزد و پر بغض نال یناس ی ینهبه س یمحکم ی ضربه

 یدشد که حاال با یشد؟ چ یتو بهم بگو چ ینجا؟ا یدیمشد که رس چی

 رو انتخاب یکیبد و بدتر  ینب

بگو چرا  ی؟با دلم بد شد یبگو از ک ی؟شد لعنت یتو بهم بگو چ کنم؟

 یدی؟زجرم م یدار

 ًقعا

 داد؟ یداشت زجرش م وا
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 یادیز یبه دردانه  یزد و نه نگاه یخورد اما نه حرف یفیخف تکان

 هطلبکارش انداخت. تاب آن نگا

 .یشنذاشته بود برا یمانرا نداشت که دل ا یا شیشه

شود تمام هست و  یمن، که اگر اراده کنم دود م یعنیدختر "

 ."*یستتن

 :زد یغو ج یدپسرک کوب ی ینهمالحظه به س یرا ب یفشمشت ظر رها

 یعمر حام یهکه  یشگیمهم ینایبگو کوش اون س ی؟زن ینم یحرف چرا

 بود برام؟

 یگربود، فقط رها د ینااو هنوز هم همان س یش؛داشت حرف ها درد

 .نداشت یدنچشم د

بم شده اش، باز هم نقاب زد  یرا با زبان تر کرد و با صدا یرینشز لب

 که جز شکست و غم یبر چهره ا

 .تماشا نداشت یبرا یگرید چیز
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 یم یداپ یقینشناخت  یرا نم یناشد؛ اگر س ماتانتخابت رو! ینگفت -

 یقی. نفس عمیستز جنس خاک نا یکرد که او آدم

عجول  یادیز ینایرا پس زد. حق با س یشاشک ها یضو با غ کشید

 را یکرد باز یم یکسره یدبود با

 .که نداشت یشترمرد دو حالت ب یم یابرد  یم یا

 :یدهم فشرد و نال یلرزانش را رو یها لب

 یه؟آدم چ یه یانتخاب زندگ یننظرت بدتر به

 یها یلهت یبار طلسمش را شکست نگاه زخم خورده اش را حواله  این

 خوش رنگ دخترک کرد و

 :لب زد مصمم

 .عشق

 !بود از دستش یدهکه نکش کم

 .نامرغوب عشق را یادیمثال و ز یشناخت جنس ب یخوب م او
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گمشده  یپسرک پ یها یزد و همانطور که در طوس یزهر خند رها

 گشت، دست راستش را یاش م

را در دستانش جا  یکوچک یغزده اش گرفت و ت یخ یپنجه ها میان

 .داد

را با دستان خود  یغکند مقصود او را بفهمد، ت یسع ینااز آن که س قبل

 .یدشاهرگش کش یبر رو یناس

 :و عربده زد یدچشم گردو کرد؛ دستش را پس کش پسرک

 ی؟کرد یغلط چه

مشده اش گ یحام یخسته اش را به چشمان آتش گرفته  یها تیله

 :دوخت و پر بغض زمزمه کرد

 .فقط به حرفت گوش کردم هیچی

کرد.  یهول م یشاز پ یشرا ب ینازد، س یکه از گردنش فواره م خونی

 رنگ یبه گونه  یمحکم یلیس
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 .تا بغضش نشکند یدکش یقیدلبرکش زد و نفس عم ی پریده

 !از بغض وقت نشناس امان

 رهاعقل؟ یب یدختره  یکار کرد ی! صدات و نشنوم! تو چیسه -

 .یددردناکش کش یبه گونه  یدست

 .که الزم بود یکار -

پر حرص چنگ زد و کمرش را گرفت تا مانع سقوطش شود. در  پسرک

 زخم یرا باز کرد و دستش را رو

ته عاجز  یعنی ینآمد و ا یاز دستش برنم یگریفشرد. کار د دخترک

 دورگه یشدن. رگ زد و با صدا

 :یدکش یادفر ای

 .کامران

 هم داشت؟ یتیسوخت اما مگر اهم یاش م حنجره

 دلبرک پر پر شده نبود، بود؟ یناز ا یشترحنجره اش که ب ارزش
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که در با ضرب باز شد و محکم به کمرش خورد؛ نادر و  یدنکش یقهدق به

 در چهار چوب یمهکامران سراس

 .ظاهر شدند در

بوده بود. کرد که قدرت درک را از تنش ر یقدر روحش درد م آن

 که یظیفقط خون غل یشها یطوس

 .یدد یرا م یشدم یگردن دلبرش جار از

شده بود اما  یجشده اش انداخت. گ یزبه دختر عز یبهت زده نگاه نادر

 که یناییس ینه به اندازه 

به خودش  یلونینادر هم باعث نشد تا اپس یادفر یرا باخت. حت دولتش

 تکان دهد. دل زخم خورده

 .زده اش یخدلبرک  یزد برا یها زار م یناز ا یشترب اش

 !و آماده کن ینکامران ماش -
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عمر به گردنش حق  یکپا تند کرد و رفت. هر چه باشد رها  کامران

 .داشت

 :یدپسر خوانده اش را گرفت و غر ی یقهبار چنگ انداخت و  ینا نادر

 !نمک نشناس؟ یکارش کرد چی

سفت تر کرد. هر  یهوشب یمهن یدستش را دور کمر رها یحلقه  سینا

 سرش ییوفا یچه بود رسم ب

 نیشخندمرد تازه پدر شده. ینا یها یتشد. درست برعکس ترب نمی

ندارد  یکارها اثر یندانست ا یفشرد؛ م یزد و محل زخم را کم یقیعم

 هم یناز ا یشتراما ب

شد؛  یآوار م یهمه بدبخت ینبار ا یرتوانش نبود. کمرش داشت ز در

 ینداند، بزرگتر یمردش م

و  یاداز دستش برن یکار یچاست که ه یندر حق مرد هم شکنجه

 .دلش شود یشرمنده 
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 یوقت پدر نم یچمرد ه ینا ییدهم سا یرا بر رو یشحرص دندان ها پر

 .دلش یزشد در حق عز

که داره  ینیمجناب سرهنگ، خونه ته و ا یستجا محل کارت ن ینا -

 کم به یهدخترت.  یدهجون م

 یه؟با ک یت! به نظرت اولویاب خودت

 .پدر نبودنش را یدبه رخش کش خوب

 یطوس ینا یکرد روز یگاه تصور نم یچسال خورده مات شد. ه مرد

 که یا یدوست داشتن یها

 .یشپدرانه خرج کرده بود، گستاخ شوند برا برایشان

 :پر استرس چشم چرخاند و گفت سینا

هست، اون و  ید یتامینبسته قرص و یهکنار تختم  یعسل یکشو تو

 رو یزیخون ر یکم جلو یه یارب

 .یرهگ می
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 یزعقب گرد کرد و در همان حال اتمام حجت کرد در حق عز یکم نادر

 .بود را یکرده اش هر چه خوب

 .یادسرش ب ییبه حالت اگه بال یوا -

به  یدارو رفت، پر بغض نگاه یکه پ ینادر یدتوجه و به تهد یب سینا

 یبایز ی یدهصورت رنگ پر

لب  یگذاشت. کم ینزم یاش انداخت و آرام او را رو یداشتن دوست

 و زمزمه یدرا در هم کش یشها

 :کرد

 !یمانتخابت زندگ ینوقت بدت و نخواستم که شدم بدتر هیچ

رحم شده است.  یب یمانتخاب رها، ند یندانست بدتر یساده نم پسرک

 پسر که یندل ا یچارهب

 !تکسوار عشق بود همیشه
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دست به  یبشود با تمام گرگ بودنش عج یعاشق م یهم وقت گرگ

دلبرش  یمهتاب یچهره  ینگاهش را حواله  آخرینزندها! یم یسادگ

 کرد و قبل از آن که نادر فرصت به بازگشت کند، پا

دانست  یرا نم یشرفت؛ کجا یم یدکرد و از عمارت خارج شد. با تند

 از رها یفقط هر جا که نام

 .دل فلک زده اش بس بود یبرا نباشد،

 :یدشتاب زده انداخت و پرس یناینثار س ینگاه مشکوک کامران

 یناخان؟س یدبر یم یفتشر جایی

 یدوست داشتن یگاردباد یدرهم رفته  ینثار چهره  ینیغمگ لبخند

 .شد یلشکرد و سوار اتومب یشرها

 :جواب نذاشت یاز آن که حرکت کند، او را ب قبل

 !باش داشته یلیرو خ هواش
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 یکرد و آه سرد یرا ط یلرفتن اتومب یرمس یشها یبا مشک کامران

 ینهم ی. درست به سردیدکش

پر از  یناداشت س یمانسد نشد چرا که ا یش. جلوییزآخر پا روزهای

 است. در تمام دو سال یلدل

 !روند؟ یروند، م یاسطوره اش بود. اسطوره ها که خطا نم یناس گذشته

 !یهودقوم  ینکرد با ا یداستانش فرق م یشههم یناروند، اما س می

را  یشزخم ها ینابود تا س یازن یدهم به دنبالش نرفت؛ شا یاسال حتی

 کرد. او هر چقدر هم یم یمترم

مرد سرگرد  ینا یها یکودک یبد شده باشد هنوز هم همان همباز که

 .شده بود

عمارت چشم دوخت.  یو به درب باز مانده  یدکش یقیآه عم الیاس

 دانست در پس یدلش خوب م

را در بازتاب شتاب  ینکشد؛ ا یانتظارش را نم یخوش یدر خبر ها این

 .یدد یخوب م یناس یزدگ
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کامران را از نظر گذراند. قبل از آن  یلبار اتومب ینو ا یددر هم کش اخم

 دور بشود، خودش را به یادکه ز

 .رساند و متوقفش کرد یلاتومب جلوی

 .بود یباز ینزد با آن که خودش تنها مغز متفکر ا یشور م شدل

که در آغوش نادر افتاد، جهانش  یجان یمهن یکه به رها یشها مشکی

 .را باخت

کمرش نشست و پر حرص  یسرد بر رو عرقدهد؟! یجواب م استغفار

 عربده یشنثار کاپوت خودرو کرد. پر از تشو یضربه ا

 :کشید

 ی؟کار کرد یچ یمآبج با

به کامران  یاندازد،به پسرک ترد شده اش ب ینگاه یمآن که ن یب نادر

 .اشاره زد تا حرکت کند

 :یدسد شده دوخت و نال یاسرا به ال یشها یمشک کامران
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 ...اما

 !شد؟ یرحم پدر بودن سرش م یب ینا مگر

 :لب زد یضغ با

 !یربگ یرشگفتم؟ الزم شد ز یچ نشنیدی

 !فرزندانش تمام کرده بودرا در حق  یشکه پدرانه ها الحق

 بودن تا چه حد؟ بد

 یپدال گاز فشرد و کم یرا بر رو یشپا ینوا از سر ناچار یب بادیگارد

 رحم یدنده عقب گرفت. نادر ب

 یشانها وفا یبهغر یشهگونه باشد. هم ینشد او هم ا ینم یلدل بود

 سال ها بعد یداست. شا یشترب

 یشهم کرد. حداقل ن یرا همشهر یبهمشت غر یکزد و  یشهر باید

 .شود یخوردن ها کمتر م



 

601                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

افتاده اش او را  یتوجه به شانه ها یرنگ دورش زد و ب یمشک اتومبیل

 .رها کرد

له شده  یخبر یبار ب یرکه سهل است او تمام وجودش ز یشها شانه

 جز یبود. اما مگر چاره ا

 هم داشت؟ ایستادن

 !ندارد یدبلن یکم پست یزندگ یبگذرد تا درک کن یکم باید

شد و حرکت کرد؛ رسم رفاقت آن نبود که  یلشبعد سوار اتومب کمی

 **************************را تنها بگذارد. یمشند

 «دوازدهم فصل»

شد. دل  یرهخاموشش خ یرا در دستش چرخاند و به صفحه  تلفنش

 و دو تا یکیکه  یشها ینگران

کامران را گرفت و تلفن را به  یشماره  یآن یمتصم یک. با نبودند

 را یدنشگوشش چسباند. حق د
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 .یردتوانست بگ یحداقل خبر که م نداشت،

 .یاسالو آقا ال -

چشم  یژهو یجا به جا شد و به در مراقبت ها یشزده در جا هول

 .دوخت

 الو کامران، رها چش شده؟ -

 .بگم یواال چ -

 یزارو مقدمه است، ب ینهم فشرد، از هر چه مقدمه چ یرا رو چشمانش

 کرد و یبود. دندان قروچه ا

 :غرید

 !شده یبگو چ فقط

 بد مگر گفتن دارد؟ خبر

 !کامران که شده بود کالغ بد خبر امشب بیچاره
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 ینم یاسرا هم به رخ ال یناز ا یشترنکند، ب یتاگر کمتر روا یقشعم آه

 .یدکش

 یشخان پ نایرها خانم و س ینب یشد و چه اتفاق یدونم چ یاصالً نم -

 وقت به خودمون یهاومد، 

کرد. بعدشم که من و  یزد و من و صدا م یداد م یناکه آقا س اومدیم

 سراغشون تو یمنادر خان رفت

رها  یاخانم بودن و خانم غرق خون رو دستشون افتاده بود. گو اتاق

اشک در چشمانش تنگ تر شد؛  ی حلقهخانم رگشون و زده بودن...

 یشترب یحکه کم نبودند. پر بغض مانع از توض یشحماقت ها

 :یدو نال شد

 کجاست؟ حالش چطوره؟ االن

خورده االن خوبه اما خون  یهتا بخ یششهدا، گردنش ش یمارستانب -

 .از دست داده یادیز
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 یرا ترک کرد. به رها گفته بود صحنه ساز یشبرداشت و صندل خیز

 حمله کرده نه آن که با ینابکند س

 یفقط کم یدختر کم ینخدا ا یار کند. کاش محض رضاقم زندگیش

 !یدفهم یحرفش را م

 :لب زمزمه کرد زیر

 رها؟ یکار کرد یچ تو

 :یدرا با زبان تر کرد و نال لبش

 طبقه؟ کدوم

 .همکف اتاق چهارده -

 بابا کجاست؟ -

 .که از بابته خانم راحت شد رفتن خونه یالشونخ -

 !شود یپدر راحت م یک یالزد. چه زود خ ینیخند زهرآگ نیش

 .کرد یشک م _پدر_ یواژه  یتداشت به ماه دیگر
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 .را پس زد یشحوصله تلفنش را قطع کرد و اشک ها بی

همه از خود  ینا یاقتکه نادر ل یشهم آزار دهنده بود برا فکرش

 .را داشته باشد یگذشتگ

 :کرد و گفت یدهو رو به بهرام تک یداش را باال کش بینی

 یهمن برم بهش  یمارستان؛ب ینشده آوردنش هم یا زخمبهرام، ره عمو

 .گردم یسر بزنم باز برم

 یافتاده؟ م یاتفاق چهبرخاست و گفت: یشاز جا یپر از نگران بهرام

 یام؟منم باهات ب یخوا

 یکیدو پدر؛  یانبود تفاوت مهر م یبزد. عج یلبخند مردانه ا پسرک

 یفشتکل یکیگونه و آن  ینا

 .مشخص

 !که شاخ و دم ندارد حسرت
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 یست؛ا یجماعت سنگ ینا یمهر یآدم پر شود از هر چه ب وقتی

 .شود یجا بند نم یچدستش به ه

غصه بخورد  یرا بغل بزند و ه یشگوشه، زانوها یک یندآن که بنش جز

 .و غصه بخورد و غصه بخورد

 :پهن بهرام زد و جوابش را داد یبه شانه  دستی

از همه مون به  یشترب یطشرا ینت که تو اجا هس ینا یکیعمو جان  نه

 .داره یاجشما احت

 .برام یزن. جفتشون عزیممن که فرق نداره؛ چه رها، چه ند یبرا -

 :و لب زد یدکش یقیآه عم الیاس

 !یخوب که هست چه

 :چشمش را پاک کرد و ادامه داد یشصتش قطره اشک گوشه  با

 .آم یسر بزنم باز م یهبرم  من

 .دلش بمون! زن ها با توجه زنده ان سر نزن، کنار -
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 .آرام دوخت یادیقرمز شده اش را به بهرام ز یها چشم

 ی؟نکنه بهشون چ یتوجه یاگه کس -

رهاش  یناز ا یشترکنن؛ حاال برو ب یهم نم یاما زندگ یرننم یدشا -

 آم ینکن، منم به موقعش م

 .زنم یسر م بهش

رفت به دنبال  یم یدرا پشت سر گذاشت. با یرمردتکان داد و پ سری

 گمشده اش؛ رها گمشده بود

 .خودش یانشود در م یکس باشد راحت گم م یکه ب آدمی!دیگر

که کامران گفته  یدر مقابل اتاق یو با کالفگ یدبه چانه اش کش دستی

 .بود، توقف کرد

خدا رها  یمحض رضا یعنیگرفت از سوت و کور بودن اتاق.  دلش

 یشیرا نداشت که نما یچکسه

 !باشد؟ مراقبش
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 .گرفت از تمام برادر نبودنش دلش

در را فشار دهد اما قبل از  ی یرهو دست برد تا دستگ یدکش یقیعم آه

 یآن که به خود بجنبد صدا

 :خلع سالحش کرد ظریفی

 چطوره؟ حالش

 :گذاشت زمزمه کرد یرا فشرد و همانطور که پا به اتاق م دستگیره

 .یدمتازه رس منم

 یگرد یکلمه ا یشکفتار صفت رها یقاتاق شد و منتظر نماند تا رف وارد

 ی. قطع ًا اگر بو میاوردبه زبان ب

 یلخودش عزرائ یست،ا یافع ی یکهزن ینا یمشمسبب حال بد ند برد

 شد. چشمش که یجانش م

چنگ انداخت.  یشدردانه اش افتاد، بغض به گلو یدهرنگ پر یچهره  به

 ودرحم ب یب یادیز یادن ینا
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 .خواهرک معصومش برای

 .برام اسطوره اس یاسگفت ال یم یشههم -

 :و پر بغض لب زد یدرها را بوس یزده  یخ دست

 یاوردم؟جا ن به

 .شد و به سمتش دست دراز کرد یکترنزد یقدم مهدیس

 .دوست رها؛ رها از قبل عکستون رو نشونم داده بود یسم،مهد -

 !یست؟فرصت طلب ک ینمهم بود ا یشبرا مگر

گرفت و به رها  یسمهد یاز دست دراز شده  یضرا با غ یشها مشکی

 .ییتونخوشبختم از آشنا -دوخت.

 .یدهدوست تازه از گرد راه رس یننداشت به ا یحس خوب هیچ

 .فرو برد یشپالتو یبو در ج یددستش را پس کش دخترک

 .منم -
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 یمبود و آن دو را  یستادهکه در چهار چوب در ا یا یهانهاز ک امان

 دل یخدا امشب برا یی. گوییدپا

 !داد؟ یکدام گناه را م یخواست. جزا یخوب نم الیاسش

متوجه حضورش بشود عقب گرد کرد و کنار در بر  یاز آن که کس قبل

 نشست و یرنگ یآب یصندل یرو

 .سپرد گوش

ها از گور  یشآت یندونم ا یبکنم اما خوب م یخوام دخالت یمن نم -

 باشه یشه. هر چ یبلند م یک

 !رهام یاهجعبه س من

انداخت. از تک به تک کلماتش  یسبه مهد یحوصله نگاه یب الیاس

 مصموم فتنه را استشمام یبو

 :یدپرس یبم شده ا یکرد. با صدا می

 یه؟چ منظورت
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اتاق را ترک کرد  یروزمندانهرا باال انداخت و پ یشابرو یتا یک مهدیس

 آخر زهرش را یو در لحظه 

 .ریخت

به رها  یم! نذار ندیپخوشت یاددستت ب یگم گوش یجمله م یهفقط  -

 .ینبشه، هم یکنزد

 .از تعجب تنها گذاشت یمیرا با حجم عظ یاسسرعت رفت و ال به

و کم  یفبه دست ظر یفیفشار خف یگریپر بغض تر از هر وقت د الیاس

 :یدجان خواهرکش داد و نال

 !ضربه بخورم؟ یناس و یماز ند یدکارم اشتباهه که با یدونم کجا نمی

که آمده بود، به همان  یکرد و به همان آرام یفیاخم ظر یلوک دخترک

 هم بازگشت. نه آن که یآرام

 یادیکفتار صفت ز یسمهد ینبه ا فقطرا قبول داشته باشد، نه! ندیم

 احساس یرا با تمام شم وکالتش به خوب یننبود. ا ینخوشب
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 .کرد می

از اتاق فاصله نگرفته بود که کامران در مقابلش سبز  یشترب یقدم چند

 :یدشد و با تعجب پرس

 خانم؟ یهانهک کجا

 :تکان داد و زمزمه کرد یجیگ یاز رو سری

 !خبرم نذار یحالش ب از

 .را ترک کرد و رفت کامران

که در دست  یقهوه ا یواناز ل یتکان داد و جرعه ا یهم سر پسرک

 .یدداشت را نوش

 .یشنبودند برا یبنواده کم عجخا ینا امشب

باران زده،  یاسال یدنباال انداخت و وارد اتاق شد. با د یشانه ا یالخ بی

 :یدچشم گردو کرد و پرس

 ین؟خودتون رو رسوند یخان با چه سرعت الیاس
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 یدکش یشافتاده از شال رها یرونو ب ییطال یبه طره مو یدست الیاس

 :و جواب داد

 .بودم یمارستانب ینهم تو

 خدا بد نده، چرا؟ -

 یمخوان؛ ند یخودشون بد م یبنده هاشن که برا ینده ا یخدا بد نم -

 .تصادف کرده

اشاره کرد و  یوانشنشست. به ل یمبل یتکان داد و بر رو یسر کامران

 :گفت

 یرم؟براتون بگ یدخور یم قهوه

آب خوش از  یوانل یک یطشرا ین. مگر در ایدکش یقیآه عم پسرک

 رفت؟ یم یینپا یشگلو

 -شده. یگاردپسرک باد ینداشت ا یدل خجسته ا یبنظرش عج در

 ...نه
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 :یدکرد و پرس یزمکث، چشمانش را ر یکم با

 ی؟زد یدم در حرف م یک با

 :داد و لب زد یهخبر به مبل تک یاز همه جا ب پسرک

 .خبر نذارمشون یخانم بود، گفتن که از حال رها خانم ب کیهانه

 :سر تکان داد و تکرار کرد یجیگ با

 !کیهانه؟

 بله، چطور؟ -

گرفت،  یرا م یهانهک یبرخاست و همان طور که شماره  یشجا از

 .جواب گذاشت و رفت یکامران را ب

 یادآوریآورد. با  یدخترک مرموز سر در نم ینا یاز کارها هیچ

 :یدبازگشت و با عجله پرس یموضوع

 رفت، نگفت؟ کجا

 .نه -
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 ینزد و تلفن را به گوشش چسباند. ا یرونتکان داد و از اتاق ب سری

 را یشها یکور کالفگ یگره 

 ینبود دلبر شود برا یتوانست باز کند که راض یدلبر شده م ی کیهانه

 یهانهاش. ک یدهدل رنج د

آن دو  یعاشقانه ها یبرا یرا رد کرد. در نظرش االن زمان خوب تماسش

 ینبود. پسرک دندان بر رو

 !طلسم شده بود، طلسم یشفرستاد. زندگ یو به خود لعنت ییدسا هم

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

 یبشنص یخاص یزبار فشرد اما جز سکوت چ ینچندم یدر را برا زنگ

 دستش را باال ینشد. پر از کالفگ

 د:یدنثار در آپارتمان کرد و غر یمحکم یو ضربه  برد

تو لونت  یدونم موش شد یدر وامونده رو! من که م ینکن ا باز

 تا یرونب یا. با زبون خوش بیدیچپ

 .یارممامور ب نرفتم
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 ییجا یچدانست دستش به ه یکرد و خودش هم م یم یتو خال تهدید

 ی. باز هم قاضیستبند ن

را در حق دردانه  یانصاف یمرد ب ینگناه. ا یب ینایدل س یبود برا شده

 ینکرد، ا یاش هر بار تمام م

 .از همان دفعات یکیهم  بار

که باال آمده بود، بازگشت.  ییو از همان پله ها یدکش یقیآه عم پسرک

 تمام یآمد بان یدلش نم یحت

 یکرده  یزعز یبرا یکند. آخر چه کس یناش را نفر یختهفرو ر دولت

 خواهد که او یقلبش بد م

 !باشد؟ دومیش

 یدرحم با یمرد ب ینتنها گذاشت؛ ا یشصدا رفت و نادر را با تقالها بی

 یحرف ها تنها م یناز ا یشترب

 .داد یو تقاص پس م شد
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 یآرام تر یچنگ زد و جان را از مشتش ربود. ضربه  یشبه گلو بغض

 :یدبه در وارد کرد و نال

 ی؟و نمکدون شکست یکار کردم باهات که نمک خورد یمن چ مگه

 !چه کار کرده ام؟ یدپرس یم تازه

 ًقطعا

 .شده بود یرد یهم حت یدنپرس برای

 .بخورد و تماس را وصل کند یفیتلفنش باعث شد تا تکان خف زنگ

 !بگو کامران -

 .آقا، رها خانم بهوش اومدن -

حس پدرانه اش  ییرا صاف کرد. گو یشفاصله گرفت و صدا یدر کم از

 یروزها مدام قلقلک م ینرا ا

 .دادند

 خب حالش چطوره؟ -



 

627                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

از دست دادن دکتر گفت  یادیخوبه خدا رو شکر فقط چون خون ز -

 تحت نظر یچند روز یدکه با

 :تکان داد و گفت سر.باشن

 .اونجا یامخب دارم م خیله

 ...راستش -

. با یدفهم یجوان را نم یگاردمردد بودن باد یکرد. معنا یفیظر اخم

 :یدشک پرس

 ی؟چ راستش

 .جا هستن ینا یشباز د یاسآقا ال -

نمانده بود که از  یزیًا چ یبدر هم گره خوردند، تقر یشترب یشها اخم

 یدر بروند. با صدا یشان یرازهش

 :غر زد یرگه ا دو

 کنه؟ یکار م یرها چ یشپ اون
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خانم حالشون  یدنجا بودن اما تا شن ینخان ا یمند یاولش به هوا -

 .جا ینبده اومدن ا

داد سر به تن  یم یحنداشت؛ ترج یتیاهم یشو حالش که اصالً برا ندیم

 آن طفل معصوم نباشد اما

 .یقانون شکن یعنیرا غدغن کرده بود و حضورش  یاسال وجود

 :یدغر یضمشت کرد و با غ دست

 من و خانواده ام بشه؟ یکحق نداره نزد یاسمن نگفته بودم ال مگه

 .یدکش یم یدکر را با خود شد که؛ فقط نام پد یبودن سرش نم پدر

 .یریمسمت خونه اومد جلوش رو بگ یداما شما سپرده بود -

 .من دور باشه یاز خانواده  یداما و اگر نداره اون با -

 یدهخر یرا از کدام حراج یهمه گستاخ ینا یدجوان نفهم بادیگارد

 که یدانست مرد یاست، فقط م
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احترام او را ندارد. پس چشمانش را بست و  یاقتخاندان است ل ینا پدر

شما هستند،  یرها خانم همونطور که خانواده  -دهانش را باز کرد.

 یشن. شما نم یهم حساب م یاسآقا ال یخانواده 

شما فقط بسته به خونه و  یم. حریریددو تا آدم بالغ رو بگ یجلو تونید

 .هاتونه یتمحدود

 :دیو عربد کش ییدهم سا یبر رو دندان

 !ی؟بد یادمخوب و بد من و  یکه بخوا یباش یک تو

 .یدهست یکس یلیخ یدکن یانگار شما فکر م یول یستمن یمن کس -

ادب حرف دهنت رو بفهم! خوب گوش هات رو باز کن  یب یپسره  -

 از یاسگم! به ال یم یچ ینبب

دخترمه براش  یشپ ینمآم اون جا اگه بب یدارم م یگ یمن م طرف

 ذارم. خودتم شرت و یروزگار نم

 !یلحظه اخراج ینندارم. از هم یاجیبه وجودت احت یگهکن که د کم
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به کامران بدهد تلفن را قطع کرد. حق هم داشت؛  یآن که مهلت بی

 بدهد یقتحق یکه بو یحرف

 یگفت تا ضعف و ب ینداشت پس زور م یندارد. او هم جواب جواب

 را فاکتور یشها یتیمسئول

 .بگیرد

برساند. در همان  یلشکرد تا خودش را به اتومب یط یکیدو تا  ها را پله

 محافظ یحال شماره 

 .خودش را گرفت و تلفن را به گوشش چسباند شخصی

 .نخورده بود که حسن تلفنش را جواب داد یشتربوق ب دو

 آقا؟ ییدالو بفرما -

 .را در دستش جا به جا کرد پشت رول نشست تلفن

 .گم بهت یم یچ ینحسن خوب گوش کن بب -

 .نادر خان ییدشما امر بفرما -
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 یصترخ یباال سرش و تا وقت یر یم یه؛شهدا بستر یمارستانرها تو ب -

 ینشده از کنارش جم نم

 یدی؟فهم خوری،

که گفتم و انجام  ینباشه فقط کار یتتو کار -شده نادر خان؟ یزیچ -

 کامران اومدن مالقاتش اجازه یحت یا یاسبده، اگه ال

 .گه دستور نادر خانه یم ید نمی

 .چشم آقا -

 .را به حرکت در آورد یلشرا قطع کرد و اتومب تلفنش

خواهد از جنس  یقلب م یکفقط  یست؛ن یبودن که کار سخت ظالم

 تا یادن یها یمهر یتمام ب

 .معصوم را یدل ها برنجاند

در حق خودش  ینظلم چقدر سنگ یندانست ا یهم ظالم بود اما نم او

 .شود یتمام م
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. نادر یختناخواسته زهرش را ر یابد نام شد اما خواسته  یناآن که س با

 یبا دستان خودش داشت ب

 .کرد یرا به دلش دعوت م کسی

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

 «یزدهمس فصل»

 که بابا اخراجت کرده؟ یچ یعنی -

 یشانه ا یالیخ یگرفت و با ب یاسال یشاک یادیز یها یاز مشک چشم

 .باال انداخت

 .زنه یکه براش سد باشه رو کنار م ینادر خان هر ک -

 :زمزمه کرد یفیو با اخم ظر یدخسته اش کش یشبه ته ر یدست الیاس

عقب گرد  یفرو برد و قدم یبشمحافظ دستش را در ج سد؟پسرک

 .کرد

 .من و نادر خان ینمشکل ب یه ینا یالخ یب -
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 داره؟ یرها ربط یاسد شدنت به من  ین! اینمبب یساوا -

انداخت و بعد از  ییننبود؛ پس سرش را پا یزجا یادز یشبرا ایستادن

 که به زبان یجمله ا ینآخر

 .تنها گذاشت و رفت یشها یتمام ناباور یانرا در م یاسال آورد،

 .شه یدردسر م ید،جا باش ینا یستشمام خوب ن یبرا -

 یلو به تکمر یتشظرف یگرزد. د یشبه موها یپر حرص چنگ پسرک

 .بود

شد در عمق  یرهو خ یدشانه اش چرخ یبر رو یاحساس دست با

 یزکه کم عز ینیچشمان آرم یناراحت

 .یمشند یبرا نبود

 :یدبم شده اش پرس یصدا با

 چطوره؟ حالش

 .ده یگفت مغزش داره جواب مثبت م یخدا عالمه؛ دکترش که م -
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 :یدتکان داد و باز پرس سری

 ی؟کن یکار م یجا چ ینا تو

 .یستین یزونم یاداومدم دنبال تو اما انگار ز -

 یدی؟شن -

 ی؟رها بمون یشذاره پ یبابات چرا نم یزهایی؛چ یه -

 یدی؟گم. رها رو د یمفصله سر فرصت برات م یانشجر -

 :زد و گفت یلبخند تلخ یچشم عسل پسرک

از سر راهش کنار رفت  الیاس.ینمشبب یککه قسمت نشده از نزد هنوز

 :و گفت

 .ینشبرو بب یخوا یم اگه

 یمارستانتو ب یدارموند ینزمان بهتر، دوست ندارم اول یه یبمونه برا -

 یه یمبر یباشه؛ وقت دار

 .ره یدلم داره ضعف م یم؟صبحونه بخور یبرا چیزی
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شده  یننفر یساعت ها یننداشت اما از سر گذراندن ا یچندان اشتهای

 هم بد نبود همراه شود با

 .یرستانشن دبدورا همکالسی

 :را به شدت فوت کرد و جواب داد نفسش

 .یستن یمبد فکر

 .یدبه لبش بخش یکمرنگ یبه شانه اش زد و انحنا یدست آرمین

 .یکن یفرو برام تعر یزهمه چ یکن یفرصتم وقت م ینتو ا -

 یم؟حاال کجا بر -

 .یمارستانب یکافه  ینهم -

 :یدپرس یبه آرام یندر سکوت هم قدم شدند تا آن که آرم جفتشان

 .برام بگو یمند از

 یش؟از چ -
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 .گذره یم یروزهاش چطور ینکه ا یناز ا -

 .نه بد نه خوب -

 ی؟چ یعنی -

 .یدبخش یکوتاه یاناشاره زد و به بحثشان پا یزیبه م الیاس

که کنج  یزیبه م آرمیننشستن؟ یآشفته اس؛ اون جا خوبه برا یعنی -

 .انداخت و سر تکان داد ییکافه را قرض گرفته بود، نگاه گذرا

 چرا آشفته؟ -

 :و جواب داد یدخودش عقب کش یرا برا یا یصندل الیاس

 .یمرس یموقعش به اونم م به

 یرم؟برات بگ یخور یم یچ -

 .خوام فقط یآب م یوانل یهزحمت نکش من  -

 :نثارش کرد و گفت یچشم غره ا پسرک
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 !یوفتی؟از پا ب یخوا ینکنه م ینخورد یچیه یشبد از

 .به خدا اشتها ندارم -

 .یخودب -

 .بدهد یکنارش گذشت و رفت تا سفارش از

 .مدت کوتاه وقت کرد تا با خودش خلوت کند ینهم در ا الیاس

را  یتکه گوشت قربان یکروزها حکم  ینضربه نخورده بود که؛ ا کم

 جماعت نمک ینا یداشت برا

 .نشناس

و  یددرهمش کش یادیز یکه مقابلش نشست، دست از فکرها آرمین

 :لب زد

 نداره که؟ یبزنم، مشکل یزنگ یه باید

 :به سمتش هول داد و گفت یها را کم یخوراک ینیس آرمین

 .یزسر م یامچرخم حرفت تموم شد م یم یرممن م یهخصوص اگه
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لبخند  الیاسخود بداند. یحق داشت او را دردانه  یممرد بود؛ ند زیادی

 .نه تکان داد یبه معنا یزد و سر یخسته ا

 !راحت باش یست؛ن یخصوص -

را گرفت  یهانهو شماره ک یدکش یرونکتش ب یبتلفنش را از ج بالفاصله

 را به گوشش یو گوش

خواهرکش را به مطمئن  ید. حاال که ممنوع المالقات شده بود باچسباند

 یم یحوال ینآدم ا ینتر

 .سپرد

 یمقابلش باز یکشمش یکانداخت که در سکوت با ک ینآرم به نگاهی

 کرد از ظاهر امر معلوم بود یم

 .رود یهم چندان دست دلش به صبحانه خوردن نم او

از  یشهضرب گرفت. هم یزم یسر استرس با انگشت اشاره اش بر رو از

 ینا ید؛طلب یم یزاریانتظار ب
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 یصدا یدنشن یکرد برا یهم دردانه اش سر لج داشت و دل دل م بار

 .مردش

 یاساعتراض اپراتور هم در آمد. ال یتلفن بوق خورد تا صدا آنقدر

 شکست خورده اش را یها یمشک

دوباره تماس را برقرار  یآن یمتصم یکدوخت و با  یگوش یصفحه  به

 آن یزد برا یکرد. دلش شور م

ست دان یرا برده بود. نم یمانشو ا ینکه د یباز یچشم مشک دخترک

 تلفن، یسو ینمحبوب دلش ا

 .جواب بگذارد یکرد تا او را ب یم خودخوری

 یخدا هم نم یرا هم خودش که سهل است حت یشکارها ینا جواب

 ینصالح را در ا یددانست؛ شا

 .یشباشد تا عشق برا یتزخم خورده اش اولو یقکه رف یدد می

سم  ینتماس گرفت، انتظار کشنده تر یگرد یکالفه تر از قبل بار الیاس

 ینقلب عاشقش بود. ا یبرا
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هر کس هر زمان که دلش بکشد به  یگر؛دارد د یقانون بد یلعنت تلفن

 دهد. اصالً چرا یآن پاسخ م

 !احضار داشته باشد؟ یدکمه  نباید

انگشتان دست راستش به  یانو تلفن را م یدکش یقیآه عم پسرک

 .گردش درآورد

 یچشم یررا درون دهانش گذاشت؛ ز یکاز ک یکوچک یتکه  آرمین

 لب یآرام ینگاهش کرد و با صدا

 :زد

 ده؟ یشد؟ جواب نم چی

دوخت و  ینغرق در تفکر آرم یشده اش را نثار چهره  یجگ نگاه

 !یشب؟دونم چشه از د نمی:یدنال

 .کرد یلخودش را به جلو متما یرا قورت داد و کم یکک پسرک

 !عجب -
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 :و معترض شد یدچهره در هم کش یگریاز هر وقت دتر  یجگ الیاس

 عجب؟

داد و همان طور که با چنگال به جان  یهتک یشدوباره به صندل پسرک

 افتاده بود، جواب یچارهب یکک

 :داد

 بود؟ ی. مگه کیبودم انقدر خودت و گم کن یدهعجب، تا حاال ند آره

 یم یدهکه از راه نرس یمرد جوان ینگفت به ا یم یدشد؛ چه با شل

 !کل شود؟ یخواست دانا

 .را با زبان تر کرد لبش

 .دوست رها-

 :یدپرپشتش را باال انداخت و باز پرس یتا از ابروها یک آرمین

 کنه؟ یرفکر تو رو درگ یددوست رها چرا با اونوقت

 :و اعتراض کرد یددزد چشم
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داداش من؟ توام دلت خوشه ها! بهش زنگ زدم بگم  یریفکر درگ چه

 رها تنهاش نذاره، یشپ یادب

 .همین

و  یتاز عصبان یمخلوط یاسال یپشت هر کلمه  یدفهم یکه نبود م خر

 آغشته به دوست یناراحت

 .آمد تحت فشار قرارش دهد یکند اما دلش نم یداد م یب داشتن

 :لب زمزمه کرد یرز یه،از کنا پر

 :صاف کرد و بلندتر گفت یرا کم صدایش!معلومه

 .یادباشه خودش م یقکن؛ اگه واقع ًا رف یامکو براش پ ینهم خب

دار بود که کفر  یشآن قدر ن یشگفت اما حرف ها یراه هم نم بی

 دستش یزم یر. زیاوردرا در ب یاسال

. یردگ یآتو م ینبزند آرم یدانست اگر حرف یمشت کرد اما دم نزد؛ م را

 یامکیتکان داد و پ یسر
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 یم یشترصبرش را ب یدانست اگر کم یارسال کرد. کاش م یهانهک برای

 یمقاومت یوارد یهانهکرد، ک

شد؛ اصالً اگر هر  یسرش نم یشکست اما او که ناز کش یرا م اش

 دانست که یم یدنناز کش یمرد

 .از غم زنانه را یمحجم عظ ینا یدد یبه خود نم جهان

آرام  یرا برداشت که باز صدا یشانداخت و فنجان چا یزبه م نگاهی

 .سکوتش را بهم زد ینآرم

 !به سرتون اومده؟ یچ ینگفت -

 یبه گونه ا یشروح یطاصالً شرا ید؛داغش را نوش یاز چا یا جرعه

 سواالت ینبود که بتواند جوابگو

حال خوب  یزادباشد. دلبر که نباشد آدم ینآرم یدر پ یو پ رگباری

 .شود که یسرش نم

بزند، تلفن  یرا به شدت فوت کرد اما قبل از آن که بتواند حرف نفسش

 .زنگ خورد ینآرم
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 یرا از او گرفت؛ ته دلش خدا خدا م یشها یزد و مشک یمحو لبخند

 را ینتماس آرم ینکرد تا ا

برداشت و  یزخ یشپر از تشو ینهم شد. آرم ینبه سر کند. هم دست

 یشیحرف پس و پ یب

 :درا خطاب قرار دا مخاطبش

 .یامم االن

 :یدنال یالخوش خ یادیز یاسرا به سرعت قطع کرد و رو به ال تلفنش

 .یمحالش بد شده؛ پاشو بر یمگفت ند یبود، م سعید

به  یاش زد و بر خالف حال خرابش لبخند تلخ یبه صندل یهتک الیاس

 سرخ یها یلب آورد. مشک

 :هول زده کرد، گفت ینآرم یاش را حواله  شده

از دستمون  یکار یا یدنسراغش تو بخش راهمون م یماگه بر مثالً

 !یاد؟برم
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هر چه باشد او دلش را  یدی،همه ناام ینحرصش گرفت از ا پسرک

 یزاحوال عز یاینداشت تا جو

 .اش نباشد کرده

 :زد و زمزمه کرد یقیعم نیشخند

 .یادم یچ یقمسر رف ینمب یم حداقلش

 یشخودش ن ی یوهو به شاش جمع کرد  ینهدستانش را در س الیاس

 :زد

 !خبر نذار یاومد منم ب یچ یقتسر رف یدیفهم اگه

 ینآرم یها یرا کشدار ادا کرد تا به رخ بکشاند تمام کم کار رفیق

 .خطاکار شده را

 یدوست داشتن یزعز ینکند با ا یتوانست خوب ط ینم یاسال اصالً

 .یمشند
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 ینو اوضاع و احوالش بود که به کل کل با ا یمند یرآنقدر دلش گ آرمین

 و زبان یمرد از خود راض

 یمو پا تند کرد تا خودش را به ند یدتن ندهد پس راهش را کش نفهم

 برساند. قبول داشت که در حق

 یدلش نم یگرجا بود د ینظلم کرده است اما حاال که ا یادیز ندیم

 .خواست او را رها کند

کند. آن راه  یکافه تا بخش را ط یرداشت تا مس یرا بلند برم یشها گام

 یشکم و کوتاه حاال برا

با او سر  یبها هم عج یبود. زبان دل نگران یطوالن یلومترک کیلومترها

 خواست یم ییلج داشت، گو

 !یرا پس بده یتها یمعرفت یها تقاص ب یناز ا یشترب یدبا بگوید

 .یدسرعت بخش یشو به قدم ها یدکش یششبه ته ر دستی

تعادلش را  یبرخورد کرد. زن کم یقدر عجله داشت که محکم با زن آن

 به عقب یاز دست داد و قدم
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 :اعتراضش هم برخاست یکه صدا یدنکش ی. طولبرداشت

 بچه بغلمه؟ ینیب ینم یآقا؟ مگه کور چته

و چشم گردو کرد؛ آب جمع شده در دهانش را به هر  یدلرز دلش

 شد قورت داد و یکه م یا یسخت

شد  یآشنا کرد. مگر م یادیز یرا نثار صاحب صدا یشها عسلی

 یادجهانش را از  یملود ینبهتر

 !ببرد؟

 لب زد: یآرام به

 !مهدیس؟

انداخت و مات شد. به ذهن کوچکش  ینآرم یبه سر تا پا ینگاه بد زن

 ینکرد که زم یهم خطور نم

 .حد گرد باشد ینا تا
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 یآغوشش چالند و تهاجم در یشتررا ب یزو آرشام یددر هم کش اخم

 :گفت

 یران؟ا یبرگشت یک ی؟کن یکار م یجا چ ینا تو

آن را پس زد؛ قانون  یرحم یچنگ انداخت اما با ب یشبه گلو بغض

 جماعت در سرش ینا ینانوشته 

و  یدکش یقینفس عم _اشک مرد ممنوع است یزشر_کرده بود  دیکته

 :لب زد

 ی؟کن یکار م یجا چ ینا خودت

 :و جواب داد یدزنش چشم دزد یشهنافذ فرهاد ت یها یاز عسل مهدیس

 .ینمو بب یمبودم ند اومده

 :زد یشرا باال انداخت و ن یشابرو یتا یک پسرک

 !کوچولو؟ یافع یمرو چه به ند تو

 :گفت یضپر رنگتر شد و با غ یسمهد یها اخم
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 .رو مشخص کنم یفمتکل یمتا با ند اومدم

 یفی؟چه تکل -

 یزپر از ترس آرشام یست؛ن یکار آسان یندانست فرار از آرم یم مهدیس

 :را نشانش داد و گفت

 .رو پسرمون

کفتار را از خودش هم  ینزد. او جنس ا یناباورانه تک خنده ا پسرک

 یادششناخت. اصالً  یبهتر م

که  یمیرا از ند یافع ینکرد ا یدور م یدرا. با یشها یبود نگران رفته

 .نداشت یشکم از برادر برا

 خبرم؟ یکه من ب یبچه پس بنداز یماز ند یوقت کرد یتو ک -

 .یکه ولم کرد یهمون وقت -

 یصدا دار یشخندانداخت. ن یسمهد ینثار سر تا پا یزیآم یرتحق نگاه

 .زد
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کنم؟  یمثله اونوقت ها قبولت دارم و حرف هات رو باور م یفکر کرد -

 یگهخانم نه د یسمهد یرنخ

 .پسر مظلومم نه اون احمق عاشق. به لطف تو خوب گرگ بار اومدم اون

 :زد و گفت یا یانهلبخند موز مهدیس

 .مرد بار آوردم یهکه از اون پسر پخمه  یممنونم باش باید

 یدختر جون، گرگ ها مردونگ یرمرد بودن رو با گرگ بودن اشتباه نگ -

 پاره یکهت یهوشه  یسرشون نم

 .کنن یم ات

و مات کند.  یشرا ک یسکرد که مهد یقدر مصمم کلمات را ادا م آن

 از آن مرد یگرگفت د یدرست م

 .نبود یداد خبر یجان م یسمهد یعاشق که پا زیادی

زخم خورده تمام نقشه  ینبزند، فرار کرد تا مبادا آرم یآن که حرف بی

 .را بهم بزند یشها
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توانست  ینم هم فشرد. به خودش که یچشمانش را محکم رو آرمین

 هنوز هم ته دلش یددروغ بگو

 .عمرش یتباه شده  یکفتار صفت تمام روزها یسمهد یبرا یدلرز می

 !شد یماربعد از رفتنت حافظه ام ب"

 یشدارو»:کردم لجبازانه غر زد یزتجو یفراموش یدارو یشچه برا هر

 .«خورم یتلخ است، نم

 "*...کرد یتاب بود کودکانه تو را بهانه م بی

 .زد یسالن ضربه ا یکو با نوک کفش به سرام یدکش یقیعم آه

 ید؟دار یمبا ند یشما چه نسبت -

زنانه و  یکرد و سرش را باال گرفت؛ شک داشت آن صدا یفیظر اخم

 او را مخاطب قرار داده یفظر

مقابلش انداخت و  یپپوش و خوشت یبه دخترک کرم ی. نگاهباشد

 :یدپرس
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 شما؟

رنگش  یشال شکالت یررا ز یشو موهازد  یلبخند محجوب دخترک

 در یشمرتب کرد و خانمانه ها

 :یدبه رخ کش کلمات

 .دوست رها هستم کیهانه

 یزد. عسل یدخترک موج م ینکه در ا یهمه زنانگ ینبرد از ا حض

 براقش را مشتاقانه نثار چهره یها

 :کرد و لب زد یهانهمعصوم ک ی

 .که باهاش تصادف کرد یو کس یمدوست ند ینمآرم منم

اما دم نزد.  یدخوشحالتش را در هم کش یابروها یلوک دخترک

 بود که مدام در یآن کفتار یتشاولو

که در حال  یسکرد به مهد یزد. با سر اشاره ا یپرسه م یمارستانب این

 دور شدن از آن ها بود و
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 :پرسید

 ید؟شناس یم یسممهد شما

 .از او کمک خواسته بود تا رها را بشناسد یمند نگفت

 .تنها یادیز یدل رها یچاه کنده بود برا یمشند نگفت

کرد تا او را متقاعد کند دست بردارد از  ینگفت چقدر سع حتی

 .یشکارها

 !در کارش نبود، بود؟ یمبه ند یانتخبر داشت اما خ او

 .آره دوست دختر سابقمه -

 داره؟ یمبا ند یچه رابطه ا -

 :یدکرد و هوشمندانه پرس یمکث کوتاه پسرک

 به شما؟ ربطش

 یاوردخودش ن یرا در دست چالند اما به رو یفشمحکم دسته ک کیهانه

 چه ینکه در پس سوال آرم
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 .کرده است ییها برداشت

دوست ندارم دور و ورش  یدمدختره رو تو اتاق رها د ینا یشبد -

 بپلکه.

 .زد یلبخند معنا دار پسرک

 .یعیهطب یزچ یه یندوست رها خانم شمام هست ا یسخب مهد -

ساده  یباالتر از چهار کلمه  یندانست قصد آرم یبود خوب م وکیل

 یداست. انگشت اشاره اش را تهد

 :یدگرفت و آرام غر ینمقابل چشمان آرم وار

رو ماست  یچ یخوا یحرف ها م یندونم با ا یخان نم ینآرم ببین

 فقط بدون اگه رها یکن یمال

 .یدبا من طرف یوفتههاتون ب یکثافط کار ینا یرگ پاش

خم شد و  یهانهبه سمت ک ی. کمیادر یاآمد شهامت داشت در خوشش

 :آرام گفت
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 .یشیم یجماجرا نکن گ یخودت رو قاط زیاد

 ینرها بشه ا یکنزد یمگفت نذار ند یم یاسبه ال یسمهد یشبد -

 یهنکن برم  ی! کاری؟چ یعنی

 .یسسراغ مهد راست

به جلو برداشت و  یخودش را نباخت. قدم یناثر کرد اما آرم تهدیدش

 :گفت

 یممند یبذار حرف ها ی،دقل باز بر یخواد سراغ اون دختره  نمی

 که الزم باشه یزیبشنوم بعد هر چ

دختر شاخ  یهندارم با  یعالقه ا یساگم تا اون موقع کنار وا یبهت م رو

 !به شاخ بشم

 :زد و گفت یا یروزمندانهپ لبخند

 .یکه از اعتمادم سوءاستفاده کن یش یبا من شاخ به شاخ م یزمان شما
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خواسته بود کنار  یاسشرا داد و از کنار پسرک عبور کرد. ال التیماتومش

 شد یدل رها بماند مگر م

 !یرد؟بگ نادیده

مراقب رها  یایخواست بگه ب یم یاسکه ال یهست یتو همون دختر -

 !ی؟باش

 ینا یبشد؛ عج یرهو به چشمان کنجکاوش خ یدچرخ ینآرم سمت

 ینچسب رو یادیپسرک ز

 .تکان داد ییدتا یبه معنا یبود. سر اعصابش

 زد و زمزمه کرد: یفیلبخند ضع آرمین

 !بدجور نگرانت بود، به تلفن هاش جواب بده الیاس

مقابلش را. باز هم سر تکان داد  ی یچیدهمرد پ ینکرد ا یدرک نم هیچ

 .و راه افتاد

 .است یراههب ینتنها راه نجات همه از ا یندانست آرم نمی
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رنجور و  یدل ها یشد برا یفرشته م یدناخواسته آمده بود اما با آرمین

 شان. الحق که یدهزخم د

 !فرشته فرستادنش حرف نداشت یخدا برا انتخاب

را محکم کرد و خودش را به اتاق رها رساند. نفسش را  یشها قدم

 که یفوت کرد و به محافظ یقعم

 .انداخت یدر نشسته بود، نگاه جلوی

 .گرفته بود یعمق گرفت؛ نادر زندان نیشخندش

 :دوشش جا به جا کرد و گفت یرا رو یفک ی دسته

 هوش اومده؟ به

 .شه یم یساعت یمن یه -

 یی؟جا ینا یهاز ک -

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه حسن

 .ساعته یهًا  تقریب
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 کو؟ کامران -

 .آقا اخراجش کرده -

 .یگرگذشت د یرا به شدت فوت کرد؛ نادر داشت از حدش م نفسش

توجه به حسن وارد  یشده بود؛ در اتاق را باز کرد و ب یلتکم ظرفیتش

 نثار یاتاق شد. لبخند کمرنگ

 :رمق کرد و به نگاه منتظرش جواب داد یب رهای

 چطوره؟ حالت

 :دستانش را از هم باز کرد و گفت رها

 .که ینیب می

 :تخت نشست و غر زد کنار

 با خودت؟ یکار کرد چی

 .انتخاب -
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 ی؟چ -

 .نداشت یاثر یحدردش را پس توض یدفهم یکه نم کیهانه

 .و سکوت کرد یدکش یقیعم نفس

درآورد و درش را باز کرد. به  یفشرا از ک یا یوهشده آبم یلوک دخترک

 .روح گرفت یب یسمت رها

 !بخور، خون سازه -

 :یددستش را پس زد و نال یلیم یبا ب رها

 .خورم نمی

 .تا حالت خوب شه یبخور یدبا -

 !گفت؟ یچه م کیهانه

 !خوب؟ حال

 !که نگرفته بود؟ شوخیش
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 .دامن زد یشها ییسر باز کرد و به رسوا بغضش

 .خورم یگفتم نم -

 -راست درون سطل انداخت. یکرا  یوهکرد و آبم ینیعقب نش کیهانه

 .خب نخور زورت که نکردم یلچته؟ آروم باش! خ

 یهانهخواست مقابل چشمان ک یپس زد؛ نم یضرا با غ یشها اشک

 بشکند اما درد که به استخوان

 !شود یها سرش نم یزچ ینغرور و ا برسد

 کجاست؟ یاسال -

 !را؟ یشگفت که نرنجاند رها ی. چه میددر هم کش اخم

 .یهچطور یمند یتوضع ینهم رفته ببفکر کن -

را درست کند اشتباه زد چشمش را هم ناقص کرد. از او  یشابرو آمد

 !است یدبع یگر یهمه ناش ینا

 .یقشرف یو باران زده  یا یلهاز نگاه ت یددزد چشم
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 :ناباور رها گوشش را پر کرد صدای

 یمسر به ند یهجا اومدنش نشده و فقط رفته  ینبابا مانع ا مطمئنی

 !بزنه؟

و حال نا  یمند یهاز قض یاورددلش خدا رو شکر کرد که رها سر در ن در

 تکان داد و از یبه سامانش. سر

 .برخاست جایش

 !ی؟خور یم یرم،خوام برم نسکافه بگ یم -

 یشگرفته بود که اشتها برا یشکرده ها یزعز ییوفا یدلش از ب آنقدر

 .نذارد

 :را به پنجره دوخت و لب زد نگاهش

 .یرخودت بگ یبرا نه،

 .نکند یاز آن خراب کار یشترفرار کرد تا ب یهانهک یدنفهم حتی
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نثارش  یمحکم یکرد. با مشت ضربه  یم ینیاش سنگ ینهس ی قفسه

 :یدکرد و نال

 !زور نگو یگهبه دلم زور گفت تو د یجور یه یدرس یک هر

 یدنبار یاجازه  یشصدا به اشک ها یو ب یدکش یبند یمن نفس

 ینیرا پاک کرد و ب یشبه در اتاق خورد، هول زده اشک ها یا ضربهداد.

 . دوست نداشتیداش را باال کش

 .جلوه کند ضعیف

 !یید؟بفرما -

نمناکش را نثار  یها یلهباز شد عطر خنک بهرام اتاق را پر کرد. ت در

 ینبهرام کرد. در ا یقامت خسته 

 یدکرا چهره اش خوب  ینشده بود ا یرترشب گذشته هزار سال پ یک

 .یدکش یم

مرد هر چقدر هم خسته باز هم  ین. ایدبخش یشبه لب ها یکم انحنای

 منبع آرامش بود وجودش
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 .سوخت یکه در تب محبت م ییرها برای

 .در جوابش زد ینیلبخند غمگ یبعج بهرام

با خودت دختر  یکار کرد یجا کجا؟! چ ینسالم دردونه؛ تو کجا و ا -

 !جون؟

 !یمش؟مثال ند یب یاسطوره  ینفت به اگ یم چه

بم و خشدار بهرام نظرش  یانداخت که دوباره صدا یرسر به ز شرمنده

 :را جلب کرد

 !باال گلم یررو بگ سرت

 :خود لب زد یحتوج یزده پ شتاب

 ...یکه شما فکر م یجور اون

 یحکن توض یخودت سع ی! برای؟د یم یح! چرا به من توضیسه -

 وسط خودت ینچون ا ی،بد

 .یشد یتاز همه اذ بیشتر
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کدام  یچ. باز هم دلش گرفت. چرا هیدبه پشت سر بهرام سرک کش رها

 یاو را نم یشاز مردان زندگ

 !خواستند؟

 کجاست؟ یمند -

 .یاندازدب یربار نوبت او بود که سر به ز ینا ید؛کش یقیآه عم بهرام

 یرشد. گردنش ت یزخ یمن یشگردو کرد و در جا چشمتصادف کرده. -

 یتاز حال مردش اهم یشتراما مگر ب یدکش

 !یش؟برا داشت

 افتاده؟ یچه اتفاق ی؟چ -

شدند.  یراش سراز یلعنت یدهانش فشرد. باز اشک ها یرا رو دستش

 اشک ها قصد ینامروز ا

را  یششپ یرفت قضاوت چند لحظه  یادشرا کرده بودند. اصالً  جانش

 و مصمم چشم به دهان بهرام
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 .تدوخ

 یژهو یتو اتوبان تصادف کرده بود، االنم بخش مراقبت ها یشبد -

 .است

 حالش چطوره؟ -

بوده، االنم  یدهد یدیشد یبچپش شکسته، طهال و کبدشم آس یپا -

 یننداره هم یفیوضعش تعر

 .رو رد کرد یقلب یحمله  یه یشپ یقهدق بیست

که دم از پدر بودن  یسیمهد یالخ یسرش آوار شد، ب یرو دنیا

 یشبرا یمزد، االن حال ند یم یمشند

 .یگرید یزداشت نه چ اهمیت

از دستش جدا  یضرا با غ یوکتو آنژ یدکش یسشبه صورت خ دستی

 .کرد

 یدش؟شه االن د یم -
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 یندلبر. ا ینا یزند برا یچطور پرپر م یمشکرد ند یحاال درک م بهرام

 دختر مغرور و عاشق واقع ًا

 .بزند ینهرا داشت که مجنونش مدام سنگش را به س ارزشش

پخش  یدرس یم یادشبه فر یررفت و اگر بهرام د یجسرش گ دخترک

 شد. پدرانه خرج کرد و یم ینزم

 :را با تحکم به تخت برگرداند و غر زد رها

 .یاستراحت کن یدازت رفته با یادیز خون

 :یدزد و نال یجان یبهرام چنگ ب یبازو به

 .مشینبب باید

 یدن،مالقات نم یاجازه  یشکیاس به ه یژهو یتو بخش مراقبت ها -

 !تو استراحت کن

 .پر از دردش را نثار بهرام کرد و زار زد نگاه

 !یره؟دلم آروم بگ یآخه چه جور -
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 .یرهگ یقرآن بخون براش دل خودتم آروم م -

هم قهر  یشدانست بعد از مرگ فرهاد او با خدا یشد؛ بهرام که نم مات

 .کرده بود

لرزان زمزمه  ییچشمش را پاک کرد و با لب ها یاشک گوشه  قطره

 :کرد

 ید؟خبرم نذار یشه از حالش ب می

 .به قلب ترک خورده اش یدبخش ینانپدرانه اطم بهرام

 .ذارم یخبرت نم یمنم ب یتو قول بده استراحت بکن -

 .یدرس یبه نظر م یعادالنه ا یبود اما معامله  سخت

را به  یششد و چشم ها یرهبهرام خ یدر چشمان غم زده  قاطعانه

 .باز و بسته کرد یترضا یمعنا

 :زده و کوچک رها را فشرد و لب زد یخپر از غم دست  پیرمرد
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دوباره سرمت رو وصل  یادگم پرستار ب یسر راه م یمرم سراغ ند می

 زنم یآم بهت سر م یکنه. بازم م

 ی؟با من ندار کاری

 .نه ی،مرس -

از غم تنها گذاشت و  یانبار یانتکان داد و پر از غم دخترک را م سری

 .رفت

خبر از آمدنش داد اما نه  یهانهاعتراض ک ینگذشته بود که صدا دقایقی

 چشمانش را باز کرد نه عکس

 یمدت م یسکوت مطلق و طوالن یک یبنشان داد. دلش عج العملی

 .خواست

 ی؟کند رو چرا یوکتتچه وضعشه؟ آنژ ینا -

را قورت داد و  یشگلو یبکچشمش را تر کرد، س یگوشه  یاشک قطره

 لب زد: یبا کرخت
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 یمه؟اوضاعش وخ یمند یدونست می

 یچشم دوخته بود؛ کار یشها یدنفقط در سکوت به زجر کش کیهانه

 ینآمد و ا یاز دستش بر نم

 .دل رعوف و مهربانش یعذاب آور بود برا یاز ناتوان حجم

 :یدباز پرس یست،ن یشکستن یهانهسکوت ک یدکه د رها

 چه خبر؟ یناس از

 .خبر یمنم مثله تو ب -

 کنه؟ یشرکت و اداره م یپس ک -

 .یاسر -

 یفیآمد. اخم ظر یاش بدش م یموز یادیز ییپسر دا یناز ا چقدر

 .کرد

 .شم یمرخص م یک -

 .یمهمون یدو، سه روز -
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***************************** 

 «چهاردهم فصل»

 دکتر حالش چطوره؟ یآقا -

 انداخت و جواب داد: یننگران آرم یها یبه عسل یجوان نگاه دکتر

کنن به  یمنتقلش م یگهدو ساعت د یکی،بهوش اومده تا  مریضتون

 .بخش

 .تکان داد و از سر راه دکتر کنار رفت سری

 .یمرس -

 .کنم یخواهش م -

در آورد تا به  یبشبه در اتاق انداخت و تلفنش را از ج یکالفه ا نگاه

 .هم خبر بدهد یاسبهرام و ال

 یشانپا یکروزها  یننشده بودند که، ا یرچاره ها هم کم اس یب آن

 یگرشاند یبود و پا یمارستانب
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 .همه شان را نگران کرده بود یم. ندستاد

 حالش چطوره؟ -

 یظاهر م یبدختر هر دفعه از غ ینانداخت؛ ا یهانهبه ک یکوتاه نگاه

 .کرد یم یرششد و غافل گ

 :با تلفنش مشغول شد و جواب داد دوباره

کنن  یمنتقلش م یگهگفت تا چند ساعت د یهوش اومد دکتر م به

 .بخش

 .خدا رو شکر -

 رها چطوره؟ -

 .شه یامروز مرخص م -

 .به چند جا زنگ بزنم یدبا یدمن و ببخش -

را به در بخش  یشها ینشست و مشک یرنگ یآب یصندل یرو دخترک

 .دوخت
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 .مونم یاشکال نداره منتظر م -

قابل  ینزد آرم یم یبدائم ًا نه یاحساس یکدانست چرا اما  نمی

 .یستحوال ینفرد ا یناعتمادتر

دورتر  یکه کم ینسردرگمش را چرخاند و به قامت آرم یها مشکی

 مرد با ینشد. ا یرهبود، خ یستادها

 داشت. یخاص یجاذبه  یضشضد و نق یهارفتار تمام

 .رساند یهانهخودش را به نگاه منتظر ک یبعد از مدت کوتاه آرمین

در  یدآورده بود. ام یفشسر ک یبعج یمخبر به هوش آمدن ند گویی

 یم یرنگش دلبر یچشمان عسل

 .یددرخش یم یگریاز هر وقت د یشترو ب کرد

 ید؟داشت یبا من کار -

 :نگاهش را به در دوخت و زمزمه کرد دوباره

 ید؟قولتون که هست سر
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 .شد و سر تکان داد یجد پسرک

را پس زد  یدنه؛ سر آخر هم ترد یا یدشده مردد بود بگو یلوک دخترک

 !هر چه باداباد

 یراههم ب یادیز یسمهد یحرف ها ینمب یکنم م یحاال که فکر م -

 .نبوده

زد تا  یدخترک سر و کله م ینبا ا یدحاال با ید،احساس خوبش پر تمام

 .فاش نشود یقشراز رف

 :یدنشست و پرس یهانهفاصله کنار ک با

 چطور؟

 .رو به رو شد ینرها از ا یاز اون شب مهمون -

به  یانداخت و لودگ یلوک یادیرخ دخترک ز یمبه ن ینگاه گنگ آرمین

 .خرج داد

 ی؟کدوم مهمون -
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 .گه یبپرس بهت م یماز خود ند -

 :برخاست و ادامه داد یشجا از

 یشترب یگذشته اما هر چ یمرها و ند ینب یچ یدونم تو اون مهمون نمی

 به حرف یشترکنم ب یفکر م

 .رسم یم مهدیس

 زد و زمزمه کرد: یکم رنگ یشخندن آرمین

 .یارهقضاوت اشتباه م یادفکر نکن! فکر ز زیاد

 یبه کارها یدمن برم؛ با یگهباشه. د یگ یکه م یهمون طور یدوارمام -

 .رها برسم یصترخ

حکم  ینچن ینشرت را کم کن اما ادب ا یدخواست بگو یدلش م خیلی

 تکان داد یکرد. پس سر ینم

 :لب زد و

 .سالمت سرش
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 .یمرس -

در اتاق جا مانده بود به  یفشو رفت. ک یدهم راهش را کش دخترک

 .اتاق رها شد یخاطره راه ینهم

 یکرده بود. دلش نم یرشپ یبروزها عج یندوست بغ کرده ا این

 شود اما یکشنزد یادخواست ز

و  یدکش یقیخواست. آه عم یم ینچن یننداشت. مردش ا یا چاره

 انداخت و وارد یینسرش را پا

 .شد اتاق

 .یدمحض آن که سرش را باال گرفت، برق از سرش پر به

آن که به دلش  یپر از اشکش کنار رها نشسته بود. ب یبا چشم ها سینا

 او را یم راه دهد اگر کسوه

 .کند یسرش را از تنش جدا م یندرها بب کنار

 :یدزده در را پشت سرش بست و اخم در هم کش هول
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 ی؟کن یکار م یجا چ ینا تو

 :خشدارش جواب داد یبا صدا رها

 .انقدر مبهمه ینه،من و بب اومده

توانست هضم  یساکت و مغموم انداخت. ته دلش نم ینایبه س نگاهی

 .را یتحجم معصوم ینکند ا

تمام  یرو محبوب بود اما اتفاقات اخ یدوست داشتن یشههم سینا

 .زد یمعادالتش را بهم م

 :قورت داد و گفت یدهانش را به سخت آب

 که کارت تمومه. ینتتجا بب ینآقا حسن ا اگه

 :انداخت و لب زد یرسرش را ز رها

 .یصترخ یدنباله کارها فرستادمش

 !یوفتادهن یرزودتر برو تا پات گ یناخب س یلخ -

 :یدقرمز شده اش را نثار دلبرک پر بغضش کرد و نال یها یطوس سینا



 

677                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .یرمآهنگ برات بزنم بعدش م یهفقط  یتارمخوام با گ می

نداشت،  یکند اما چاره ا یآورد جان م یکه به زبان م یهر کلمه ا با

 داشت؟

اش  یدوست داشتن ینایبغضش سر باز کند اما س یدترس یم دخترک

 یبازگشته بود؛ همان گمشده ا

 .کرد ینم یدایشگشت، پ یاواخر هر چه م ینا که

 .رو زد یهانهتکان داد و پر بغض به ک سری

 حواست به اومدن حسن آقا باشه؟ یقهشه چند دق یم -

 !یرد؟بگ یدهرا ناد یقشرف یتوانست خواسته  یم مگر

 :نثارش کرد و هشدار داد یرسرزنشگ نگاه

 !یقهچند دق فقط

 .و رها تنها بمانند ینارفت تا س یروندر ب از

 :و زمزمه کرد یدکش یتارشگ یمبه س یدست پسرک
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 یبآس یچوقتکه دوست نداشتم ه یمدت تنها کس ینا یهمه  توی

 ی. حاال شرمنده یتو بود ینهبب

 .حالت منم ینباعث ا ینمب یم یو دلمم وقت تو

داد  یبود اما غرورش اجازه نم یرحم ی. اوج بیستیتو باعثش ن نگفت

 بال را سرش ینعشق ا یدبگو

 .آورده

 بم شده اش شروع به خواندن کرد: یسازش را کوک کرد و با صدا سینا

 از دور خسته بود پاهات دیدمت

 از اون چشمات ینگات کردم وا تا

 آدما خستم یناز دست ا گفتی

 و شستم بالت و بستم زخمات

 یوونهد یتو ینمب یم حاال

 خونه یندور از ا یپرواز فکر
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 کنن باز یتزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت رو دلم عشق دردسر ساز نذار

 کنن باز یتزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت رو دلم عشق دردسر ساز نذار

 انقدر گرفتار توام چرا

 دونم ینم یدون نمی

 برم اما یدبا یگ می

 تونم ینم یتون نمی

 کنن باز یتزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم
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 کنن باز یتزندون نروبمونه غمت رو دلم عشق دردسر ساز نذار

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت رو دلم عشق دردسر ساز نذار

 «پرواز _یاسینی علی»

 یزعز یقرمز شده  یها یلهرا نثار ت یبشو نگاه عج یدکش یقیعم آه

 .کرده اش کرد

 ...ات برو یخاطراتت را بردار و دنبال زندگ"

 ...اما

شود تقاصش را  یسخ یلیرا جمع کن، اگر چشمانت به هر دل حواست

 ...یرمگ یآن م یاز بان

 "*!ندارم یشوخ یاحد یچسر چشمانت با ه من

 :جذابش کرد و لب زد یچهره  ی یمهرا ضم یخسته ا انحنای

 !اشکت رو جانا نبینم
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 یشرا که گوشه چشم رها یقطره اشک لجباز یدسر انگشت دزد با

 :بود و پر بغض ادامه داد یدهچک

 !یبخند یدفقط با تو

 ینحرکات محجوب فرهاد کوه کنش بود. ا ی یرهدر سکوت خ دخترک

 مرد ارزش آن را داشت که بارها

 یب یخسرو یبارها به او دل باخت اما دل که گرو یافدا شد  برایش

 معرفتش باشد فرهاد و عاشقانه

 .کند یرا درک نم هایش

دهانش  یرا مرتب کرد و شال گردنش را رو ییشرتشکاله سو سینا

 یدهوقت رفتن رس یگر. دیدکش

را ربوده  یشخواست اما هنجارها خواسته ها ی. دلش هنوز ماندن مبود

 را نثار یشها یبودند. طوس

سردرگم و پر  یکرد. تاب نگاه ها ینزم یددست سف یک یها سرامیک

 .را نداشت یشاز غرور رها
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 !برم، مواظب خودت باش یدبا دیگهزمزمه کرد: یسخت به

مراقبت از  ینداد هم ینم یتکه به آن اهم یزیروزها تنها چ این

 یشد حام یخودش بود اما مگر م

 !د؟یربگ یدهکند و او ناد یخواهش اش

چشم دوخت.  یناس یخال یقورت داد و به جا یدهانش را به سخت آب

 .صدا رفته بود یب یناس

دلش که نباشد  یزد. حام یخونبه تنش شب یسرما و کرخت احساس

 رسد و یسر م یانهموز ییتنها

کرد تا چه اندازه  یکشد. تازه درک م یرا به رخش م یشها بدبختی

 منت یمحتاج عشق و محبت ب

 .مرد پر سخاوت است این

ها نگذاشت در خودش فرو برود  یناز ا یشترب یهانه،ک یصدا یفظر تن

 و سکوت بغرنج اتاق را
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 .شکست

 کار؟ یجا چ ینخائن اومده بود ا ینا -

 :یدغر یکرد و به آرام یقشرف یحواله  یزخم خورده و غضبناک نگاه

 !صحبت کن درست

 !گم؟ یمگه دروغ م -

 .یستنآره، چون اون خائن  -

 یه؟پس چ -

 .یشهآدم که دنبال حق واقع یه -

 .مغزت رو شسته -

 :یدو غر یدسرش کش یرا رو پتو

 !شر کم کن یادرکم کن  یاخوام استراحت کنم،  می
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 ینشده عادت داشت به ا یقدختر رف ینبود اما ا یشپر از ن حرفش

 رها که یمالحظه  یب یرفتارها

 یوبصبر ا یبعج کیهانهشد. ینم یبشنص یزیچ یانتها جز دلخور در

 .کرد یداشت که او را تحمل م

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

رنگ گردنش را پوشاند.  یدسرش مرتب کرد و بانداژ سف یرا رو شالش

 به خودش در یاجمال ینگاه

 یو اند یستدختر ب یکتر از  یدهروزها چهره اش تک ینانداخت. ا آینه

 .زد یساله م

 ".آدم ها یدست جمع ییدارد تنها یدند در شهر شلوغ من"

 یبرداشت و اتاقش را ترک کرد. ب یزم یخودروش را از رو ریموت

 هم که شده بود یماز ند یخبر

 .نبود یجز فراموش یزیچ یمشاما تصم یشروزها ینسم ا ینتر کشنده

 ."یمسر تو جنگ دار یسال هاست که من و فراموش"
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 ییزورگو یحت یااز عشق را  شد فراموش کرد آن قلب آکنده یم مگر

 !مردش را؟ یخواستن یها

 یالیخ یخودش را به نادر ب یشو فکر بودن ها یمفرار از تمام ند برای

 نشسته یراییرساند که درون پذ

 .کرد یتماشا م یزیونو تلو بود

کند. هر چقدر هم که او را  یرونمرد را از دلش ب ینحق داشت ا سینا

 یقتشود حق یاسطوره بداند نم

 .گرفت که یدهناد را

 :و از همان فاصله نادر را خطاب قرار داد یستاددورتر از مبل ها ا کمی

 .گرده سر کارش یاز امروز برم کامران

ًا  یدرا خاموش کرد. دخترکش جد یزیونو تلو یداخم در هم کش پیرمرد

 گستاخ شده بود. پر از یادیز

 :یدغر تحکم
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 .خونه ینو احق نداره پاش رو بذاره ت یگهد اون

به پدرش انداخت و لب  یمیآن که خودش را ببازد نگاه مستق یب رها

 زد:

 .منه یگاردداره چون باد حق

 .یومدهکه ن یانتخاب کن قحط یگهد یگاردباد یه -

 .اعتماد ندارم یمن جز کامران به کس -

 !شو یگاردباد یالخ یپس ب -

 یانگفتم که در جر ید،کن یفتکل یینبهتون بگم که برام تع یومدمن -

 .یدباش

 !خونه نذار ینپات رو تو ا یگهکن خودتم د یلطف یهپس  -

را  یمرد پدر ینکرد. ا یشلب ها یهمانرا م یزهردار یشخندن دخترک

 شد که در یوقت م یلیخ



 

687                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

خواست باورش کند. دست مشت کرد و  یتمام کرده بود اما او نم حقش

 یرونب ینفسش را به آرام

صدا به اتاقش بازگشت. نه  یدادن نبود. ب یرتن به تحق. او آدم فرستاد

 .کرد ینه التماس یخت،ر یاشک

و اصالت  یتترب یدکش یبود. به رخ م یاوردهکه بار ن یفاو را ضع فرهاد

 .استادش را

و هر  یدکش یرونکمدش ب یینپا یرنگش را از طبقه  یزرشک چمدان

 چه دم دست داشت در آن

 .شود یعقل هم زبان نفهم م یبرسد حت. غم که به استخوان چپاند

نبود که  یدیخوش تراشش اما او ب یچنگ زد به گلو یا یانهوحش بغض

 ینبادها بلرزد. ا ینبا ا

 یتقابل یگر،بود اما خب دل است د یدهرا د یشها ینبدتر از ا دخترک

 .را دارد که بارها بشکند ینا



 

688                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

آورد درست  یهر چقدر هم که درد بکشد تاب م یبیستموجود عج دل

 عقل یبرعکس عقل. اصالً گاه

برسد و به روزگار ثابت کند او  یرینشد یببازد تا برد به رق یقصد م از

 دل ینهم احساس دارد به ا

 !شده است یر. عشق هم همه گیو لعنت صبور

نداد؛ فقط به محض آن که  یتیکرد اما اهم یم ینیاش سنگ سینه

 یالتمام شد، و یلشجمع کردن وسا

 .ک کردتر را

خواهد باشد اما هر  یم یابانکدام خ یدانست آواره  یهم نم خودش

 .شد یم یحشچه که بود ترج

 !"یرماست نه تقد یحترج ییتنها یگاه"

رساند و خودروش را در کوچه  ینابغض خودش را به آپارتمان س پر

 گفته بود هر وقت یناپارک کرد. س
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انداخت به ساختمان نما  یلب تر کند. نگاه یستبه کمک دارد کاف نیاز

 با آن درختان خشک یقهوه ا

در و چمدانش را از صندوق درآورد. در  یجلو ی یدهسر به فلک کش و

 یشها یکس یتمام ب یحوال

شده.  یریندخترک ش ینترحم عشق بورزد به ا یبلد بود ب یناس تنها

 زده اش را مشت کرد یخانگشتان 

منتظرش نگذاشت و در را  ادیز ینازنگ را فشرد. س یبا مکث کوتاه و

 .باز کرد

را چنان گم کرده  یشو معصوم دست و پا یطانش یشههم ینایس آن

 نتوانست از پشت یبود که حت

قدرت تکلمش را از  ییشود. گو یاحضور دردانه اش را جو یلدل آیفون

 یکه چهره  یندست داد هم

 .بود یدهد یجیتالیرها را در آن قاب د ی خسته
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 ینایانداخت و از پله ها باال رفت تا خودش را به س یرسرش را به ز رها

 .منتظر برساند

و چمدانش  یرسر به ز یبه رها یخبر نگاه یاز همه جا ب سینای

 ینا ی یدهانداخت. او گرگ باران د

از  یفینداشت تا ته قصه را حدس بزند. اخم ظر یکار یشبود برا روزگار

 صورتش یبر رو یسر نگران

و از در فاصله گرفت تا رها وارد واحدش بشود بعد در را پشت  نشست

 سر رها بست و آرام زمزمه

 :کرد

چرا  ینمکن بب یفبرام تعر یارو بذار تو اون اتاق ته راهرو بعد ب چمدونت

 غرق شده؟ یاتکشت

 :یدزد و پر بغض نال یخسته ا لبخند

 مدت مزاحمت باشم؟ یهشه  می
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 :کرد و جوابش را خالصانه داد یدیاخم شد پسرک

 .خودته یبمون خونه  یشههم یاصالً برا یه؟چ مزاحم

اش کرد  یحام یجذاب و خواستن یغم زده اش را نثار چهره  یها تیله

 :گفت یلب یرو ز

 .کشه یطول نم یشترمدته ب یهاما  یزمعز مرسی

 شده؟ یحرف ها! حاال مگه چ یننشنوم از ا یخونه ا ینتو ا یتا وقت -

 کرد. یرونماونم از خونه ب یستادمبابا وا یتو رو -

 یبرا در ج یشتکان داد و دست ها یغضبناکش سر یحفظ اخم ها با

 رنگش یشلوار خاکستر یها

 .برد فرو

لغزان  یها یلهکرد و در ت یزنافذش را ر یها یفکر کرد و طوس کمی

 :یددخترک دوخت؛ با تعلل پرس

 شه؟ یعوض م یچ یکه بهش اشاره دار یمدت کوتاه ینتو ا اونوقت
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 .گردم آلمان یشه من برم یعوض نم یزیچ -

 آلمان چرا؟ -

 ی ینهخونه و باغ به نامم کرد و تمام هز یهعمو فرهاد قبل از مرگش  -

 یکه توش کار م یشرکت یدخر

. حاال منم یریهبه خ یداموالشم بخش یهاز خرج خودش داد و بق کنیمم

 برگردم آلمان اون ینمتو فکر ا

 .شرکت و بدم به تو ینرو بچرخونم و ا باغ

 ی! حاالم به جایکن یو خودت شرکت و اداره م یمون یالزم نکرده م -

 که لنگ در هوا وسط راهرو ینا

 یموبا ل ییچا یهبا هم  یاها رو بذار تو اتاقت و ب یلبرو وسا وایستی

 هوا ینتازه دم کردم تو ا یمبخور

 .چسبه می

 .شرکت یمبر یدهستم اما بعدش با ییچا ی یهپا -
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 شرکت چه خبره؟ -

 .رو برگردونم سر کارش یمخوام معاون فرار یم -

شد که رها  یوقت م یلیرفت و ساکت ماند. خ یچشم غره ا پسرک

 آن دخترک لوس سابق نبود یگرد

 ینکرد. ا یروزها م ینرا خرج ا یشسخاوتمندانه تمام خانمانه ها و

 نداشت، یکه تعجب یشکارها

 داشت؟

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

برداشت و صفحه اش  یزم یو تلفن همراهش را از رو یدکش یقیعم آه

 یلحظه ا یرا روشن کرد. برا

پر از حسرتش را به صفحه  یها یشیاش گره خورد. م ینهدر س نفس

 آن دوخت و انگشت اشاره اش

که در حال  یرک. دختیدگونه دخترک درون عکس کش یبر رو را

 حواسش یچه یبهار یگل ها ییدنبو
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 یاز گوشه  یعکاس فرصت طلب نبود. قطره اشک لجباز ینا به

 دست یچشمش سر خورد و رو

ابهت  ینچن ینا یشبود که عکس ها یانصاف یفرود آمد. اوج ب دخترک

 .کردند یمرد را دود م یک

 هستن؟ یپرورش یهلند یرزها ینا -»

خورد و حواس پرت شده اش را جمع کرد. تلفن همراهش  یفیخف تکان

 را به گوشش چسباند و

 :اش را مخاطب قرار داد منشی

 !بعد یاش باشه برا یهاعتماد بق آقای

فرو  یبشمرد جوان قطع کرد و آن را در ج یمالحظه تلفن را بر رو بی

 زد. با آن یهتک یبرد و به درخت

 ییلرزاند؛ گو یته دلش را م یزیخواست باور کند اما چ یدلش نم که

 خواست بفهماند سنگ یم
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اش را با دست جمع کرد و دستش را  ینیاست. ب یدهفا یب یشها بودن

 کرد یآورد. هول که م یینپا

 .حرکات از سر عادتش بود این

 .کاشتم ینجاها رو خودم ا یلآره، اونا رو با اون گال -

 یدو نوع گل گرداند و لبخند محو یانمحبوبش را م یها یلهت دخترک

 .زد

 .یددار یاهبه گل و گ یادیز یمعلومه عالقه  -

 .کم استراحت کنه یهتا آدم  یهعال یسرگرم یه -

 :اش نوازش داد و لب زد یدهانگشتان کش یانرا م یرز قرمز برگ

 .باشد یخوره انقدر احساسات ینم بهتون

وقت  یلیشک و اال خ یشهر بود ب ینفرد ا ینتر یبود؛ او احساس چرا

 زد و یانتقام را م یدق یشپ

 شد. ینم یباافسونگر ز یندام ا اسیر
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دفاع از خودش  یرا به رها دوخت و سکوت کرد؛ اگر برا یقشعم نگاه

 یزد مطمئن ًا رسوا یم یحرف

 ینداشت خودش را هم گول بزند ا یکه سع یشد در حال یم عالم

 .یستن ینچن

 .را شکست باز سکوت یحواس یبا ب رها

 باغتون؟ ینا یایدم یادز -

 :و جواب داد یدکش یقیعم نفس

 .یزنمبار سر م یهدو هفته  یابار  یه یًا هفته ا تقریب

 !چه جالب -

زد و  یبه پشت سرش اشاره ا یهمه دلبر ینفرار از ا یبرا پسرک

 :گفت

 .صدات کنم یامجون گفت آش رشته آماده اس ب مینا

 :کرد و غر زد یفیظر اخم
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 .آش ینمونده برا ییجا یگهد یمکه تازه ناهار خورد ما

زد و در آرامش جواب غر زدن  یقیدلبرک لجبازش لبخند عم برخالف

 :را داد یشها

رشته  یدوام و بلند یبدر برا یزدهها اعتقاد داشتن آش رشته س قدیمی

 یدبا ینهم ی. برایهزندگ یها

که  ییرسم، آش ها یندو تا قاشق بخور جدا از ا یابشه؛ توام ب خورده

 پزه یجون هر سال م ینام

 !داره خوردن

 :لب زد یماند و با لودگ یمآرامش ند ی یرهخ یچند لحظه ا رها

 .یامم یگهکم د یهمنم  یدبر شما

 ...جانا یخواهد از من دور شو یهر چقدر که دلت م یحق دار"

 *"!یمحرومم کن یدنتکه از د یادنه آنقدر ز اما
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بزند.  یدرا د یشور شد اما نه آنقدر که نتواند رهاتکان داد و د سری

 شد از آن همه یدلش کنده نم

زد. ناخودآگاه  یکه در رفتار و حرکات دلبرش موج م یبکر جادوی

 در آورد و به یبشتلفنش را از ج

انداخت. سوت و کور بودن آن سمت باغ وسوسه اش  ینگاه اطراف

 از رها به یکرده بود تا عکس

 یها یانهو به ناش یستادهدانست بهرام در تراس ا ی. نمیردبگ یادگار

 ییزند. گو یپسرکش لبخند م

 .گونه آرام و عاشقانه حدس زده بود ینقصه را از اول هم ینا آخر

 :لب زمزمه کرد یرچپاند و ز یبشبا هول تلفن را دوباره در ج ندیم

 .یهنره دشمنم ک یادمعکس رو گرفتم تا  این

 !«د؟ز یرا هم گول م خودش
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خواست. همان  یزد. دلش همان روزها را م ینیکمرنگ و غمگ تبسم

 آرام یزکه هنوز همه چ ییروزها

 یدختر خواستن ینو وقت آن را داشت تا به دلش اعتراف کند ا بود

 .هست یرینشش یایرو ینتر

 :یدو نال یدبه صورتش کش یدست کالفه

سکوت داره  ینا ی،کرد یو فحش کشم م یزد یزنگ م یه حداقل

 یکنه خودتم خوب م یخفه ام م

 !رحم من یدم جالد ب یبا سکوتت جون م دونی

 !او بد اصالً

 !قصه دل ندارند؟ یآدم بدها مگر

 یانتخاب کرد و دکمه  یشها یقیموس یسترا از ل یمیمال آهنگ

 دلش یپخش را زد و تلفن را رو

 .خواننده گوش سپرد یو به صدا گذاشت
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 است تو سخت یبرا یدشا -

 حال من را بفهمی

 یباش یوانهد یمن کم یهشب باید

 حال من را بفهمی

زنده موندن  یخیالمن ب یرمحاضرم از عشق تو چتر از سر بارون بگ من

 یرمحاضرم با تو بم

 یرمزنده موندن حاضرم با تو بم یخیالب من

 شدم یزارتو آوار شدم از همه ب بی

 و من خواب ندارم نیستی

 ساخت دلم یتباخت دلم با همه چ آخرش

 و من تاب ندارم نیستی

 شدم یزارتو آوار شدم از همه ب بی
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 و من خواب ندارم نیستی

 ساخت دلم یتباخت دلم با همه چ آخرش

 و من تاب ندارم نیستی

 نباشه یاخوام دن یم یبا من نباش اگه

 دلشوره ها عادت ندارم ینا به

 یارمتو من طاقت ب یب محاله

 اپس و تنها نذارمدلو منه

 یقرار یب شبای

 یچشم انتظار چقدر

 یرمآروم بگ یکمکن  یکار یه

 یرمتو اس یخودم ب یایدن تو

 یرمعاشق نذار تنها بم منه
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 و من خواب ندارم نیستیشدم یزارتو آوار شدم از همه ب بی

 ساخت دلم یتباخت دلم با همه چ آخرش

 و من تاب ندارم نیستی

 شدم یزارتو آوار شدم از همه ب بی

 و من خواب ندارم نیستی

 ساخت دلم یتباخت دلم با همه چ آخرش

 و من تاب ندارم نیستی

 «دلشوره _افشار آرون»

داروها وارد اتاق شد.  ینیبا س یاتاقش به صدا در آمد و پرستار جوان در

 را یقیموس یبه سرعت صدا

غمزده  یبه چهره  یکرد و تلفن را کنار گذاشت. دختر جوان نگاه قطع

 لب یاش انداخت و با مهربان

 :زد
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 ی؟بود، چرا قطعش کرد یقشنگ آهنگ

نداد. گوشت تلخ که بود  یو جواب یداش کش یشانیبه پ یدست پسرک

 دلبرش هم به ینبودن ها ینا

 .زد یدامن م آن

 .کرد و از آن جا رفت یضرا تعو یوکتشبه سرعت سرم و آنژ پرستار

 یلعنت یمارستانب ینت اما در اخواس یمزاحم م یآرامش ب یکم دلش

 یپرستارها و دکتر امانش نم

 .خسته شده بود یگر. ددادند

برم  یاشد، اومدن عوضش کنن  یامروز تموم م یوتمصرف آنژ یختار -

 !پرستار و صدا کنم؟

نثارش  یشناس انداخت و چشم غره ا یفهوظ یادیز ینبه آرم نگاهی

 .کرد
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 یسهزد و ک یجوان قهقهه ا مرد!یشبعد شروع کن به طفت یبذار برس -

 .گذاشت یزم یرا رو یدخر یها

 عوض تشکر کردنته که انقدر به فکرتم؟ -

 :و غر زد یدسرش کش یرو یضرا با غ پتو

 !یمبابا حوصله ات رو ندار برو

 .شد و پتو را کنار زد یجد یکم یموضوع یادآوریبا  آرمین

 :ادامه داد یشبه غر زدن ها یظیبا اخم غل ندیم

 تو؟ هچت

 ی؟کن یکارچ یخوا یرو م یسمهد ی یهقض -

 چطور؟ -

جا  ینا یلونه. آواره و سیدمشد یمارستاناالن باز چشمم افتاد دم ب -

 .شده

 ُسره؟ یهنوزم دلت براش م -
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 :جواب داد یحکرد و صر یظیغل اخم

 یبدبختش م یاون بچه  یخوشه ها؛ خودش به درک من دلم برا دلت

 سرما با ینسوزه که تو ا

 .ور و اون ور ینکشه ا یم یه خودش

 یکخوب درک کرده بود تا چه حد با  یینشست؛ گو یشدر جا ندیم

 مرد را ینحرف ساده اش ا

زدن را  یشن یشاستخوان ندارد اما به جا یگر؛. زبان است درنجانده

 یآرام یخوب بلد است. ضربه 

 .خواست جو را عوض کند یکتف پسرک زد و با لبخند مسخره ا به

 !تو لک؟ یخب حاال، چرا رفت -

 یو بابا یو بهش دست نزد یکرد یهوششاون شب ب یگ یاگه تو م -

 پس باباش یستیاون بچه ن

 کلک؟ ییدونم نکنه تو یمن چه م ی؟کن یم یرچرا تو هپروت س -کیه؟
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 !گفت؟ یچه م یمشانه اش پس زد. ند یرا از رو یمدست ند یضغ با

 !گونه شناخته بود؟ ینرا ا او

 !مرد آدم بشو نبود ینا الًاص

با  یستگرفته؟ من اصالً به اون دختر دست نزدم، معلوم ن یتشوخ -

 یب یهمبستر شده دختره  یک

 .یزچ همه

خودش  یکه برا یها یزندگ یننداره. ا یبه من و تو ربط ی؛حاال هر ک -

 و اون طفل معصوم ساخته،

 ان ا ید یشهآزما یهشه کرد. تهشم  ینم کاریشم

 ِی

 که به ینا یخودت اونم فقط برا یزحمتش پا که

 .یستمن یثابت کنم اونقدرام عوض رها

 :لب زد یانهتکان داد و موز سری
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 .مدت ینتو ا یبودن رو رد کرد یتو عوض یمخودمون یبا توعه ول حق

 ینتوانست. اصالً ا ینم ینخواست در برود از آرم یخودش هم که م از

 یشهدردانه شده هم یقرف

 .عدالت بود ترازوی

 :یدغم زده اش را به ساعت دوخت و آرام نال یها میشی

 .یومدوقت مالقات تموم شد اما ن امروزم

اش فرو برد و همانطور که از پشت  یشلوار ل یبدستش را در ج آرمین

 زد، دل یم یدرا د یرونپنجره ب

 .جواب نگذاشت یرا هم ب یقشرف منتظر

 !بهش حق بده -

 یشه؟م یمن چ یانتظار چشم ینهمهپس جواب ا -

 یادیرخ ز یمن یحواله  یپر حرص نگاه ندیم.یلداستامشب شب  -

 هم ینشآرم یروزها حت ینآرامش کرد و ساکت ماند. ا
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توانست  یمغرور م یبایاز آن ز یچه توقع یگرکرد د یرا درک نم او

 !داشته باشد؟

 یفرستاد. تحمل ناراحت یرونعقب گرد کرد و نفسش را پر صدا ب پسرک

 یرا نداشت اما م یقشرف

 .تاوان تمام اشتباهاتش است ینا دانست

 .گردم یکم تنقالت بخرم باز برم یهشب  یبرا یرمم -

 :لب زد یماز آن که اتاق را کامل ترک کند، ند قبل

 .آرمین

 .نکرد یقشهم نثار رف ینگاه یماما ن ایستاد

کس تا  یچدانست جز او ه یدلخور بود از دستش اما م یمچرا ند دروغ

 تواند درکش یحد نم ینا

 .داد یرا م یمیشانهمان رفاقت قد ی. الحق که هنوز هم بوکند

 :لب خشک شده اش را با زبان تر کرد و باز گفت پسرک
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 !نره یادت باقلوا

 یزمزمه  ینتکان داد و اتاق را ترک کرد قبل از آن که آخر یسر جدی

 .را بشنود یمند

 یاتاقش نگاه م ینطور که به در بسته در خودش مچاله شد و هما ندیم

 :کرد، لب زد

 .داشته باشمت یدیکه اجازه م مرسی

. بهرام هم از او یشبود برا ینآرم یبانپشت ینمنت تر یحال حاضر ب در

 یننداشت اما ا یدست کم

 یسنگ صبور خود رو زده بود. چرا که هنوز هم کم یقباز هم به رف مرد

 .از بهرام داشت یدلخور

 «پانزدهم فصل»***************************

 :یدگذاشت و مات شده پرس ینتکاب یرا رو یدخر یها کیسه

 !جا؟ ینا یام دعوت کرد یهانهک یعنی
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 یدق یکرد و ب یزانجلو در آو یپالتو و شالش را به چوب لباس دخترک

 :باال انداخت یشانه ا

 یه؟مشکلش چ آره،

 .زنه هنوز یم یرمن و با ت ی یهاس یجنابعال یقکه رف ینهمشکلش ا -

 .دونه، بهش گفتم که داداشم تبرعه اس یرو م یزهمه چ یهانک -

رفته  یشعقد پ یچرا دلش گرفت اما دم نزد. رها با آن که تا پا دروغ

 یبود اما هنوز هم او را برادر م

 !یست؟درد ن ین. اخواند

 .زد یها اشاره ا یسهو به ک یدکش یقیعم آه

که تو  یخوا یهم م یا یگهد یزاگه چ یابسه  یناشام امشب هم یبرا -

 برم بخرم؟ یستخونه ن

 :آورد جوابش را هم داد یها در م یسهرا از ک یلهمان طور که وسا رها

 .منم غذا رو بار گذاشتم یریدوش بگ یه یبسه. تا تو بر نه
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 :باال انداخت و زمزمه کرد ییشده ابرو یطانش پسرک

 یم؟کن یسپر یمارستانرو تو ب یلداییقرار شب  ییبا چه غذا حاال

باش حمومت و برو  زود:یدکرد و غر یشنثار بازو یضربه ا یضبا غ رها

 !یانارها رو دون کن یدبا یابعد ب

 :از پاکت ها برداشت و لب زد یکیرا از درون  یکنان پسته ا خنده

 !باشه یادت ی،بذار یقراره چ ینگفت آخرم

 :رفت و گفت یاساس یچشم غره ا رها

 ی؟که چ خب

در هوا  یاتاقش عقب گرد کرد و دست یشده به سو یطانش پسرک

 .تکان داد

 .یطونش یکوچولو یرسه پر یکه نوبت ما هم م -

وقت بود  یلیخ ینایش؛س یخطاب کردن ها یغنج رفت از پر دلش

 ینا یبرا یگرکرد د یاحساس م
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 .کند ینم یشکه صدا یستن یعاشق پر مرد

و  یختر ینکزد و فلفل دلمه ها را درون س یبخش یترضا لبخند

 .مشغول شستن شد

شام ساده و دلچسب  یکخواست با  یآرامش م یدلش جرعه ا امشب

 یشرا در رگ ها یتا زندگ

 .کند تزریق

 .کرد یفیو اخم ظر یدبانداژ گردنش کش یبر رو یدست ناخودآگاه

 !زند یات چنبره م ییتمام دارا یامان از گذشته که بختک وار بر رو اما

باره دود شد و رفت به آسمان هفتم. بغض  یکبه  یشها خوشی

 یرا پس زد و پر از دلتنگ ینشسنگ

 :کرد زمزمه

 ی؟ساز یو م یلداتو پسرت  یسامشب کنار مهد یعنی
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 یکشنزد یشده قدم یقنارف یسگذارد مهد ینم یحت یمدانست ند نمی

 .شود

 یو سرکه م یربش مثل سخبر باشد از صاح یب یوقت یگراست د دل

 یشو برا ینبنش یجوشد. حاال ه

. مگر یستراه چاره ات ن ینخدا ا یبباف که بنده  یسمانو ر آسمان

اش انداخت.  یگوش یبه صفحه  نگاهیشود؟! یسرش م یزادحرف آدم

 بهم ببافد یسر برسد و دروغ یمهنوز هم منتظر بود ند ییگو

را  یبزرگ یازو پ یدلب برچ یدقرص شود. ناام یته دلش فقط کم تا

 .خورد کرد ینیپوست گرفت و نگ

بزرگ بهانه اش بود تا بتواند زمان بخرد.  یازخواست و پ یم یهگر دلش

 قطره را با پشت دستش یناول

 :یدزد و آرام غر پس

 .متنفرم ازش

 ...یگرزن است د"
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 ...ینشمخلوق آفر ینتر پیچیده

 "*...کند یم یرا سالخدارد و کلمات  یبر م یقلم یردکه بگ دلش

 !بود؟ متنفر

کرد با دروغ  یم یخواست و سع یرا از تمام جهانش م یمدلش ند فقط

 سر همه را کاله یشها

 !بگذارد

 !نگاش کن یرهگ یم یمچه آبغوره ا -

 یشاشک ها یلس یدنتا مانع از چک یدچانه اش کش یربه ز دستی

 .بشود

 یزبینت یادیز یها یتا مبادا طوس یردخواست سرش را باال بگ نمی

 .از حال دلش با خبر شود یناس

 یخراب م ینایشگفت شب س یاو. نم یعنی یندگو یکه م خودخواه

 .یندوضع بب ینشود اگر او را در ا
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اش لگد  یزکردهناکرده غروره عز ییتا خدا یردخواست رو بگ یم فقط

 .مال نشود

 !عمق فاجعه یعنی ینو ا یتشدر ترب یدلنگ یکار فرهاد م یجا یک

 یستادکرد، کنار دردانه اش ا یرا خشک م یشهمان طور که موها سینا

 :و غر زد

خورد  یمهو نصفه ن یازپ یهفقط  یرماون وقت که من رفتم دوش بگ از

 !ی؟کرد

 .لرزانش به گوش پسرک نرسد ینزد تا صدا یاما حرف یدبرچ لب

 لباخت.شن یاز خودش هم بهتر م یکودن که نبود؛ رها را حت پسرک

گذاشت. اصالً دلش  ینتکاب یهم فشرد و حوله اش را رو یرا رو یشها

 ینرا نداشت رها را تا ا

 یاناز م یرا باال انداخت و چاقو را به آرام یش. ابروهایندکالفه بب حد

 یروندلبرکش ب یفانگشتان ظر

 .کشید



 

706                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 !ت برس یگهد یکنم تو به کارها یمن خوردش م -

رنگش  یکالباس یزشوم یرا با گوشه  یشدست ها یرسر به ز رهای

 لپه همراه با یخشک کرد و مقدار

 .گاز گذاشت یو رو یختر یکوچک یرا درون قابلمه  آب

 ینبغ کرده چشم دوخته بود. شبت که نفر یبه رها یچشم یرز سینا

 یکشدار م یزشده باشد، همه چ

 یچه فرق ینشکوتاه تر یاشب سال باشد  ینخواهد بلندتر یحاال م شود

 ینکند؛ زمان خاموش تر یم

با  یزروزها همه چ ینشده بود، اصالً ا ینشهر است. شب او هم نفر قاتل

 او سر جنگ داشتند. آه

 .و دستانش را شست یدکش عمیقی

 کنم؟ یکارتموم شد، حاال چ -
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 ی یسهکردن شکم گوجه ها بود، به ک یهمان طور که مشغول خال رها

 کانتر یقرمز رنگ رو یانارها

 :کرد و جواب داد رهاشا

 !اون انارها رو دون کن ینبزرگ بردار و بش یکاسه  یه

برداشت و مشغول  ینتاز کاب یو بزرگ یبلور یدر سکوت کاسه  پسرک

 شد. دروغ چرا، رها و رفتارش

 .نگذاشته بودند یشحرف زدن هم برا نای

 ...است یرحم یاوج ب یاخدا"

 یادباشد که هر نفسش نبودنت را فر یمتنظ ییقلبت با تن صدا ضربان

 "*...زند یم

. عطر یدپاش یشانگالب و گلپر بر رو یکرد و کم یرا خوب خال انارها

 تند گلپر اتاق را پر کرده بود و
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مرد  ینا یها ی. اما مگر خستگیدکش یم یرونرا از تن ب خستگی

 !هم داشت؟ یتمام

به رها  یرا زدند. نگاه یفونجا داد که زنگ آ یخچالرا درون  کاسه

 :انداخت و لب زد

 ًحتما

رساند و دستش را  یفونرا به آ خودشکنم. یاس، من در و باز م کیهانه

 یهمانآن فشرد اما نگاهش رنگ باخته بود. م یدکمه  یرو

قورت  یبرق از سرش پراند. آب دهانش را به سخت یاش به کل ناخوانده

 یاندر را م ی یرهداد و دستگ

در را باز کند  یدترس یو خوش فرمش لرزانش چالند. م یدهکش انگشتان

 ینو رها را از دست بدهد. ا

و تمام جراتش را  یدکش یقیدفاع بود. آه عم یسنگرش برا ینآخر در

 نداشت جز یجمع کرد. چاره ا



 

709                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

. در را باز کرد و یایدمرد زخم خورده به خانه اش ب ینکه بگذارد ا آن

 یها یرا به مشک یشها یطوس

 یتمام ییشب کذا ینبرادر خوانده اش دوخت. اتفاقات ا خوشرنگ

 .نداشت که

باقلوا و لبو را به سمتش  یلختش زد و جعبه  یبه موها یچنگ الیاس

 .دراز کرد

. یختخاطره ها رو دور ر یشهنم ینمب یکنم، م یفکرش و م یهر چ -

 بابا بود، من یردونم تقص یم

رسمش نبود که  یندست به قضاوتت زدم اما ا یالک یبد کردم، الک بهت

 انتقام یبا نبودنت بخوا

 !بگیری

 یاروزها  ین. ایدپناهش جوش یاشک در چشمان معصوم و ب ی حلقه

 یادلش  یبودند برا یهمه قاض
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 یناز ا یرندمهربان پاداش بگ یآن وقت انتظار داشتند فرشته  جالد

 .مظلوم یشههم یزخم خورده 

 .حرف ها لگد مال شود یناز ا یشترا غرورش بتا مباد یدبرچ لب

 .برم یدکرد یانتقام جدا نشدم شما خودتون کار یبرا -

 :و زمزمه کرد یدلختش کش یبه موها یکالفه شده دست الیاس

 یبازم برا یباش یکنه، تو هر چ یتکه سالخ یستمنتظرت ن هیشکی

 .یش یبابا سوگل

 .انداخت یردر کنار رفت و سرش را به ز یجلو از

که  یحجم از پوچ ینتو کل ا ی،چه برسه به هر چ یستمن یچیمن ه -

 یحزنم ترج یدارم دست و پا م

 .که بهم چشم ترحم داره یخودم باشم تا کس یسوگل میدم

 !یایلفظ قلم م -

 :انداخت یتفاوت طعنه ا یکرد و ب یدخر یبه بسته ها یا اشاره
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 پسرکبده دست خواهرت.ببر آشپزخونه  ید،دردنکنه بابت خر دستتم

 :تکرار کرد یمات شد و با لودگ

 !رها؟

را اما  ینقوم ظالم یندانست رسم ا یگرفت؛ م یجان تازه ا نیشخندش

 یشخندهنوز هم در پس ن

. حاال خوب یشرها یسوزاند برا یًا دل م یقخونسردانه اش عم های

 .فرهاد را یدفهم یم

 .تکان داد یمات شده سر یاسال برای

و راهش را به طرف آشپزخانه باز  یداز سر افسوس کش یآه پسرک

 .کرد

 یصاف کرد تا رها یرا کم یشکانتر گذاشت و صدا یها را رو بسته

 مشغول را متوجه خودش یادیز

 .کند
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 ینو چشم گردو کرد. هضم ا یداز هولش با چاقو انگشتش را بر دخترک

 یسخت بود برا یادیحضور ز

 .دلش

 یشو رو یدعقب کش یناهار خور یزرا از پشت م یا یصندل الیاس

 به چهره یپر رنگ یشخندنشست. ن

 .متعجب رها زد ی

 یدی؟مگه جن د یهچ -

شده  یدهدلواپس نگاهش به آن دست بر یادیز ینایس یانم یندر ا تنها

 خواهر و برادر ینافتاد. آخر ا

 .از احساس نبرده بودند ییبو که

در آورد و دست رها را  ینتکاب از یرفت و چسب زخم یشزده پ هول

 .یدکش یضبا غ
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کجا و  یمرد ناتن ین. ایدچرخ یم یاسو ال یناس یانم یجشنگاه گ رها

 !ی؟آن مرد تن

 !گرفت؟ یدرا ند ییحجم از تنها ینشود ا یم مگر

 :زد و لب زد یرنگ و رو رفته ا لبخند

 .داداش سالم

انداخت و جوابش  یگرشد یپا یراستش را رو یپا یالیخ یبا ب پسرک

 سالم رها خانوم پارسال دوست امسال آشنا؟ علیکرا داد:

چسب زخم را دور انگشت  یاسطلبکار ال یادیتوجه به لحن ز یب سینا

 دلبرش محکم کرد و اخم در هم

 :ید. زمزمه وار غرکشید

 کجاست آخه دختر؟ حواست

را داشت که  یهویی یحکم آن دوستت دارم ها یشغر زدن ها این

 .یاوردنتوانست به زبان ب گاهیچه
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 .سود است ینگفتن بهتر از گفتن ب یکه ترسو باشدها اما گاه نه

 یدوست داشتن یادیز یحام ینانداخت. او به ا یربا خجالت سر به ز رها

 .بدهکار بود کورور کورور

 :طلبکار را خطاب قرار داد یاسگرفت و ال یقیعم نفس

 طرفا؟ ینآق داداش. از ا ییمشما ی یهسا زیر

 .یماقد یاد یناس یشپ یامگفتم امشبه رو ب -

 ی؟پس بابا چ -

 یقیعم یشخندکرد تا لپه ها را آبکش کند ن یکه تقال م یدر حال سینا

 جواب تمام یاسال یزد و به جا

 :رها را داد یها لودگی

 .مونه یوقت تنها نم یچعمو پرهام و داره، ه یشهنادرخان هم نترس

 :و گفت یدرا بهم مال یشدست ها الیاس

 .یمخوش باش یایدامشب و ب یه یالخ یحرفا رو ب این
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موج  یشکه در صدا ینثارش کرد و با ته خنده ا یطانیچشمک ش سینا

 :زد، گفت یم

 امشب بهت خوش نگذره؟ یخوای. میادکه داره م یارتم یگه،د بله

لب  یجمع و جور کرد. با لودگ یهول زده خودش را کم یچارهب پسرک

 :دز

بهم انداختند و به  یشده ا یطاننگاه ش یناو س یاد؟رهاام م یهانهک چی؟

 کرد سر و وضعش را مرتب یم یکه سع یاسیال

 .قهقهه زدند کند،

درکش  یطاندو ش ینزد مگر ا یقلبش به شدت نبض م یچارهب پسرک

 !کردند؟ یم

 :کرد و غر زد یا یتصنع اخم

 ید؟خند یم یچ به
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. به یردخوب بلد بود چطور جو را در دست بگ یطانش یادیپسرک ز این

 خوش رنگش یها یطوس

 :داد گردشی

 !ییه؟خبرا یطونش ی؟رو آورد که تو هول کرد یهانهاسم ک کی

 .شد یشترخنده ها ب یرا که گفت صدا این

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

 :یدتعارف کرد و پرس یرینیش یرشپذ یبه پرستارها ییخوش رو با

 شه؟ یصقراره ترخ یخوشگل پسر ما ک این

 :تر بود جوابش را داد یطانش یهاز پرستارها که از بق یکی

حاال حاالها  یادجذابه دکتر دلش نم یمارمونب ینانقدر که ا واال

 .مرخصش کنه

 .برق زد یشها یو عسل یدمردانه خند پسرک
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 یدمحاال شما سفارش ما رو به دکتر بکن من خودم کتب ًا قول م -

 گل پسرمون و ینبار دست ا یه یوزر

 .بزنه یحاضر ینجاا یارمب بگیرم

 یسکوت سالن را شکست. پسرک متواضع سر یشانخنده ها صدای

 یلدایمرخص بشم، شب  یگهاجازه اتون من د باتکان داد و ادامه داد:

 .همتونم مبارک

مقابلش سبز شد.  یسدور نشده بود که مهد یرشاز پذ یشترقدم ب چند

 رفت و یناز ب یباییشلبخند ز

انداخت و از کنارش  یر. سرش را زیدبخش یرا به اخم پر رنگ جایش

 زن ینا یها یشرم یگذشت اما ب

 .نداشت یتمام که

 خواد بچه ش رو قبول کنه؟ ینم -

 یک یها یکبراقش را نثار سرام یها یجان گرفت و عسل نیشخندش

 یهسالن کرد. سا یددست سف
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 یقخودش و آن رف یزندگ یطلسم شده بود برا ییزن گو این

 .خطاکارش

 :و زمزمه کرد یداش کش یمحکم و استخوان یبه چانه  دستی

 !یمه؟بچه ماله ند ینا گفتی

 یدی؟شن یناز ا یرغ یزیچ -

برد چند تار مو از  یشرحمانه دست پ یرا به شدت فوت کرد و ب نفسش

 کودک به خواب رفته یموها

 .کند را

 !شود؟ یجماعت رحم و مروت سرشان نم این

اما  یدو معصومش را در هم کش یدسف یخورد و چهره  یتکان آرشامیز

 .چشم باز نکرد

مقابلش کرد و  یشده  یبهمرد غر یحواله  ینینگاه خشمگ مهدیس

 :یدغر
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 !کرده؟ یطفلک چه گناه ینا ی؟به سرت؟ مگه تو احساس ندار زده

 :گفت یروزمندانهتاب داد و پ یسمهدتارموها را مقابل چشمان  آرمین

 .نه یگناه داره ک یک یشهم معلوم

مات شده را پشت سرش جا  یسبزند مهد یگریآن که حرف د بی

 .گذاشت و به راهش ادامه داد

تمام  یسوخت برا یچرا، جنسش از سنگ نبود که؛ او هم دلش م دروغ

 آن طفل معصوم یها یبانهغر

را  چشمانششده اش. یدل قاض یبود برا یتدردانه اش اولو یمند اما

اش گذاشت و در اتاق را باز  یهم فشرد و موها را پشت قاب گوش یرو

 کرد. امشب وقت

 .یشبرا یستزدن ن جا

 .زد یبه بهرام انداخت و لبخند هول یمتعجب نگاه

 .سالم عمو بهرام -
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لبخند  یدکش یکه داشت قلبش را به آتش م ییبا تمام تضادها بهرام

 یشهزد. بهرام هم یش بخشآرام

 .جفتشان یدل غمزده  یشد برا یکوه م سخاوتمندانه

 .سالم گل پسر -

را  یرینیش یگذاشت و جعبه  یزم یرا رو یدهایشتمام خر آرمین

 .مقابل بهرام گرفت

 .از درون جعبه برداشت و تشکر و کرد یا یرینیش بهرام

 ورا عمو بهرام؟ یناز ا -

 یب یدمد یم؛ند یادمن پر شده از  یلداهایو دو سال که شب  یس -

 نباشه و یمیمقد یاراگه  یهانصاف

 .و سر کنم یلدام من

 :کرد در همان حال هم لب زد یمدست برد و اهرم تخت را تنظ آرمین
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 ی. عزا گرفته بودم چه جوریمن و نجات داد ی؛کرد یخوب یلیخ کار

 عنق خانت رو تحمل ینقراره ا

 .کنم

مسکوت  یمند یبه موها یزد و دست یمردانه ا یتک خنده  بهرام

 گره ی. پسرکش با آن اخم هایدکش

دوست  یشهاز هم ییدپا یرا م ینکه آرم یشها یشیم یو جذبه  خورده

 .تر بود یداشتن

 .گذاشت که ینم یشبرا یتلخ نبود اما دل تنگ شده اش اخالق گوشت

 !ی؟بلد یامانت دار"

 ...فراموشت کنم یبعد یخواهم قول بدهم با برف تابستان می

را با  لبش"خودت به امانت نگه دار...* یرا برا یالمفقط تا آن موقع خ تو

 :یدزبان تر کرد و پرس

 یدی؟و ند مهدیس
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 .جمع سه نفرشان را تحت شعاع قرار داد یمحض سکوت

 :لب زد یالیخ یبرداشت و با ب ییتکه باقلوا آرمین

دارم  یازو دارم فقط چند تار از موهات و ن یسمو از پسر مهد ی نمونه

 تا فردا ببرم جفتش و بدم

 .آزمایشگاه

 :و گفت یدبه چانه اش کش یمتفکرانه دست بهرام

آشنا سراغ دارم که جوابش و  یها رو بده به من تو پزشک قانون نمونه

 .زودتر بده

اتاق چشم دوخت. قطع ًا  یها یکتکان داد و به سرام یسر آرمین

 .یشانشده بود برا ینفرامشب ن

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

 .حواس پرت انداخت ینایبه س یرا مرتب کرد و نگاه یزم یرو اوراق

 !یدخسته نباش یهمگ -
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از  یزد و سر یکمرنگ یشخندشد. ن یکنفرانس به سرعت خال سالن

 ییتاسف تکان داد. از آدم ها یرو

که  یناییشد به س یرهمتنفر بود. خ یشهکردند هم یبا عالقه کار نم که

 کرد؛ یم یهنوز با خودکارش باز

روزها  یناش دل بکند. دلش گرفت؛ ا یقصد نداشت از صندل گویی

 یرگوشه گ یادیفرهاد دومش ز

 .بود شده

 .یردبگ ینااش را از س یرهباعث شد تا نگاه خ یاسر صدای

 یناز ا چقدر.یمکم با هم صحبت کن یه یدپناه وقت دار یزدانمهندس  -

 .یشمرموز بود برا یب. عجیامدبدش م یچشم بادام ییپسر دا

 .برخاست یشصاف کرد و از جا یرا کم صدایش

 .یمتو دفتر من راجع بهش بحث کن یمتون یم یست،ن یمورد -

 .تکان داد و به دنبال رها راه افتاد یسر پسرک
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حس  یچوارد شود. ه یاسراتاقش را باز کرد و منتظر ماند تا اول  در

 یمرد و حرف ها ینبه ا یخوب

 .یردنگ یمکرد تا عجوالنه تصم یاش نداشت اما ادب حکم م نزده

اتاق  یادار یها یاز صندل یکی یاشاره زد تا رو یاسررا بست و به  در

 جا خوش کند. خودش هم

 :نشست. لبش را با زبان تر کرد و گفت مقابلش

 !منتظرم خب،

 .داد و چشمانش را داخل اتاق گرداند یهاش تک یجوان به صندل مرد

 .یهست یدختر رک و نترس یادخوشم م -

خورد اما باز هم خانمانه خرج کرد و در سکوت  یخونش را نم خون،

 .ادامه دهد یاسرمنتظر ماند تا 

 :را به رها دوخت و لب زد یشقهوه ا یمردمک ها پسرک

 .ما یخونه  یایشام ب یگفت تا شخصا دعوتت کنم امشب برا بابا
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 :زد یمکث کرد و لبخند مرموز کمی

 .یندازیقبل پشت گوش نم یاگه مثل دفعه  البته

 :لب زد یزباال انداخت و طعنه آم ابرویی

 بود؟ ینهم یبگ یخواست یکه م یزیچ تمام

اش  یگوشت یرو لب ها یقیعم یشخنداش را گرفت اما دم نزد. ن طعنه

 نشاند و عزم رفتن کرد اما قبل

خونمون رو  آدرس:یدمکث کرد و پرس یآن که اتاق را ترک کند، کم از

 دنبالت؟ یامب یا یبلد

را زده  یشمردک فقط حرف ها ینمشت کرد تا از کوره در نرود. ا دست

 آن یرفت ب یبود و داشت م

 !نه؟ یا یاییب یهست یبپرسد اصال راض که

 .است یمادر یاز هر چه خانواده  یایدداشت که بدش ب حق
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 یبزند که در اتاقش باز شد حام یکرد و خواست حرف یقروچه ا داندن

 .یداش سر رس یشگیهم

کرد. مرد  یاسرسردش را نثار  یها یو طوس یداخم در هم کش پسرک

 جنس خودش را خوب یگر؛بود د

 .شناخت می

 :مات شده و لب زد یرو کرد به رها یاسر

 .یمشد منتظر بمون با هم بر یلشرکت تعط وقتی

از کنارش  یاندازدمواخذه گرش ب یو نگاه ها ینابه س یآن که نگاه بی

 گذشت و در را پشت سرش

کند؟! خدا  یلهداشت که به رها پ یهمه سال چه اصرار ین. بعد از ابست

 .عالم است

درهم رها کرد  یرا نثار چهره  یرایشگ یادیز یها یطوس ینارا پسرک

 :یدو پرس
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 ید؟خواست؟ قراره کجا بر یم یچ این

 یست؟معلوم ن -

 معلوم باشه؟ یدبا یچ -

 .ازم خواسته برم خونشون یاسرکه  ینا -

خوش حالتش زد و با چشمان به خون نشسته اش،  یبه موها چنگی

 :یدغر

 یشکیمو ه یول بچرخ یکه بتون یستجا آلمان ن ینرها خانوم ا ببین

 به کارت نداشته باشه، یکار

 .خودش ینبا قوان یرانهجا ا این

من تو  ینکها -خالص را از کمان رها کرد. یربه جلو خم شد و ت کمی

 !یشه؟نم ینقوان ینکنم مشمول ا یم یپسر مجرد زندگ یه یخونه 

 یشباز نمک نشناس بود. زخم زدن ها یکرد یبه جانش هم که م جان

 .نداشت یوقت تمام یچه
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 ...کنم یم یخودم سالخ یاز شنبه تمام خاطراتت را برا "

 "*...یفراموش یهم تمام جاده ها ینتو ا این

 یفوقت خدا حر یچو از حرفش کوتاه آمد. او که ه یدکش یقیعم آه

 .شد یرها نم یها ییزورگو

رنگ اتاق گره زد و  ییطال ی یرهاش را دور دستگ یدهکش انگشتان

 :گفت

 .یرمکار دارم اومدم بهت بگم من زودتر م یرونکم ب یه

 .نظاره گر رفتنش شدتکان داد و  یسر یتجد با

توانست درک کند  یداد. نم یغربت م یبو یبعج ینایشروزها س این

 از یگذرد. سر یچه در سرش م

 یکاتاق انداخت.  یواریبه ساعت د یتاسف تکان داد و نگاه روی

 یساعت ادار یانساعت تا پا
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برداشت و قفل صفحه اش را باز کرد.  یزم یبود. تلفنش را از رو مانده

 یادیز یرتصو ی یرهخ یقیدقا

کرد.  یم ییاش خودنما یبگگراند گوش یماند، که بر رو جذابی

 نداشت یکه تمام یمخاطرات ند

اتاق  ییدستشو یبه بهانه  ییآن شب کذا یدآ یم یادش. خوب برایش

 و رو کرده بود یررا ز یالو یها

آن پسرک مغرور  یقد یتابلو یقبل از آن که به سالن بازگردد، از رو و

 گرفته یادگارعکس را به  ینا

 ینچشمش را تر کرد. ا یکه گوشه  ی. به سرعت پس زد، قطره اشکبود

 یدلسوز یبرا ییجا یگرمرد د

 .بود نگذاشته

 ...یدهدخون م یاتاقم امشب بو یواردر و د"

 ".خالص کردم یالیخ یب یغراحت، تمام خاطراتت را با ت خیالت
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بغل  یکباز هم با  یمند یادپرتاب کرد.  یزم یتلفنش را رو یضغ با

 بود تا او را یدهاز راه رس یسردرگم

را برداشت. امروز  یشبرخاست و پالتو یش. کالفه از جایاندازدپا ب از

 خواست یفرار م یدلش کم

 .فقط

انداخت.  یالشخ یب یبه منش یسرعت اتاق را ترک کرد و نگاه به

 صاف کرد و یرا کم یشصدا

 کجاست؟ یمحسن آقای:پرسید

 .مونن یمنتظرتون م یگفتن تو الب -

دانست از چه  یخودش هم نم یقتکان داد و پا تند کرد. دق سری

 یکند اما خوب م یفرار م یزیچ

 .است یراههرود ب یکه م یراه دانست



 

740                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

و همه کس فرار  یزاز همه چ یخواه یکه م یردگ یچنان دلت م گاهی

 مقصد یستمهم ن ی؛کن

 .یستدر کار ن یباخت ری،یمیم یا یبریته اش م یا کجاست

 یمبل راحت یرساند که بر رو یاسریو خودش را به  یدکش یقیعم آه

 نشسته بود و از یتک نفره ا

 .ییدپا یرا م یرونسالن، ب یا یشهش دیوار

 :و لب زد یستاداش ا یقدم یک در

 !مصمم؟ انقدر

 ینآشفته دوخت. ا یخورد و نگاه مشتاقش را به رها یفیتکان خف یاسر

 یکس یب یبو یبدختر عج

 .رنگش یلخت و مشک یزد به موها ی. چنگیشداد، برا می

 .ینیب یقدر که م ینهم -
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آن که خودش را ببازد،  یدوخت و ب یروندلخورش را به ب یها یلهت رها

 :گفت

 .یممنتظر نگه داشت، بر یادیآدم چشم انتظار و ز یستن خوب

 :یدشد، پرس یبرخاست و همان طور که با رها هم قدم م یشاز جا یاسر

 ی؟لباسات رو عوض کن یا یاز خونه بردار یخوا ینم چیزی

 .یانداختنچسبش ن یادیز ییهم به پسر دا ینگاه یمن یحت دخترک

 .نه -

 یندانست اگر بپرسد ا یتکان داد و سکوت کرد، م یعسر یچارهب مرد

 از کجا شکوفا شده یاقهمه اشت

قبلش  -شناخت. یماند. جنس امثال رها را خوب م یجواب م یب است،

 .بخرم یرینیکم ش یهمن  یفروش یرینیش یمبر

 .زحمت نکش یستن یازین -

 .توعه نه من یدگاهد ینا -
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***************************** 

 :و آرام لب زد یددرهم کش اخم

 ی؟خوا یم یچ یگیره،خدا موش نم یمحض رضا یگربه ا هیچ

توانست  ینم یچوقته یمداد. ند یهزد و به در تک یلبخند محو سینا

 یددرکش کند؛ هنوز هم ترد

پسرک  ینخواست محبوبش را به ا یم یچه ضمانت یآخر رو داشت

 .دنده بسپارد یهخودخواه و 

 :پلک زد و زمزمه کرد آرام

 .خوام جبران کنم یم فقط

 رو؟ یچ -

 .یستادا یمتخت ند یگرفت و رو به رو یواراش را از د تکیه

 .رو یزاچ یلیخ -
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توانست  یکرد م یکه اگر اراده م یمرد ینآمد از ا یخوشش نم هیچ

 یکرا داشته باشد.  یشرها

 :زد یشرا باال انداخت و ن یشابرو تای

 تهش؟

 ی؟داد یان ا یتست د -

 .بود منفیتکان داد و لب زد: یاراده سر بی

 .خوبه که -

که دم دستش بود،  ینااما س یدرس یگرفت. دستش به رها نم جبهه

 کرد هر چه عقد یم یپس خال

 .داشت

 کجاش خوبه؟ ینجواب تلفنم و بده؛ ا یستخوبه؟ رها حاضر ن یشچ -

 .خودته یرتقص -
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از  یدنشدانست اما شن یرا م یزخودش است؛ همه چ یردانست تقص می

 سرسخت یبرغ ینزبان ا

 .کرد یا گران تمام شد. گر گرفت و دندان قروچه برایش

 .نداره یبه تو ربط -

را ببخشد اما دروغ  یمند یگفتن ها یراهآنقدر پاک بود که بد و ب دلش

 یدلخور شد و به رو یچرا کم

 یاررنگ  ییکه دل باخت بود به خرمن خرما ی. از آن زمانیاوردن خودش

 را به یزهمه چ یپ یشوفا یب

 نداشت، داشت؟ یدرد یگرها که د یشن ینبود. ا یدهمال تنش

 :یدگرفت و پرس یقیعم دم

 یشی؟مرخص م کی

تواند  یکه نم یستدانست چه سحر یطاقش طاق شده بود؛ نم دیگر

 لحظه هم تحمل یکرا  یناس
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 :یدحوصله غر ی. بکند

 تو چه؟ به

 یدداشت که با یادیز یتکان داد و عقب گرد کرد. کارها یسر پسرک

 یبرا یداد. وقت یسر و سامان م

 .نداشت یمند یها یلجباز خریدن

قول بده بعد  یاد،کوتاه ب یزنمکه دادم با رها حرف م یطبق قول -

 یشپ یریکه م ییجا یناول یتمرخص

تو ضامنم  یاهخوام صد سال س یم یکه؟مرت یخوا یم یچ -.رهاست

 ...فقط گمشو از ینباش

را  بار نادر ینوقفه رفت تا ا یتا ظاهر آرامش را از دست بدهد. ب نایستاد

 سر صبح زنگ زده بود یند؛بب

را در حق  یرفت تا خوب یم یدرود تا اتمام حجت کند. با یم که

 تمام کند و باز هم پشت شود یشرها
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 .بود یگرکه دلش وام دار مرد د یدلبر برای

 ...بگذارم یانرا با تو در م یراز یکخواهم  یم "

 ...دلبر یدان می

 "*...با تو بودن یتلخ و تکرار یشده روزها یحمروزها ترج این

پارک کرد و دست به  یشها یکودک یرا مقابل خانه  اتومبیلش

 . استرس داشت امایداورکتش کش

را هم  یدنشروز ها چشم د ینکه ا یشد با نادر یرو به رو م باید

 .نداشت

 یهوا یمکث کرد. حت یرا به اتاق نادر رساند و پشت در کم خودش

 همطبوع داخل ساختمان ک

هوا  یهتهو یداد و عطر خوش اسپر یصورتش را آهسته قلقلک م پوست

 یشهم حالش را سر جا
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بسته بود.  یخ یبروزها از درون عج ینا ید؛کش یآورد. آه سوزناک نمی

 به در زد و منتظر یآرام یتقه 

 .ماند

باز کرد. دروغ چرا با آن که  یشقدم شد و در را برا یشخودش پ نادر

 تمام یکرده  یزدلخور بود از عز

 ینساده در ا یهم صحبت یک یزد برا یاما دلش پر م یشسال ها این

 .اش یکس یپر از ب یروزها

دوخت  یناس ی ینهپر از ک یها یماتم گرفته اش را به طوس یها عسلی

 :زد یشو ن

 !ی؟گم کرد راه

 :به داخل اتاق گذاشت و لب زد یقدم سینا

 .راهم و خوب بلدم اتفاقا
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را  ینانشست، س یزد و همانطور که خودش م یبا دستش اشاره ا نادر

 .هم دعوت به نشستن کرد

نادر کند،  یحواله  ینگاه ینآن که کوچک تر یزخم خورده ب پسرک

 یمقابل چشمان کنجکاو و ب

 یقبال مهمون نوازتر بود -انداخت. یگرشد یپا ینشست و پا رو قرارش

 !نادر خان

. حاال شده یشدم یبشکه نص یکالم یحجم سرد ینگرفت از ا دلش

 که یناییس یبود نادر خان برا

 .در حقش تمام کرده بود یشهرا هم پدری

 .یستیتو که مهمون ن -

 .یرسهکه به نظر نم ینجورا -

 :یدگرفت و پرس یدهرا ناد یناس یزدن ها نیش

 ینی؟من و بب یخواست یم یچ برای
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پرده  یشد. ب یخودش هم باورش نم یچ،قدر آرام بود که نادر ه آن

 :یدپرس

 ی؟مخالف یمبا ند چرا

از اولش هم باهوش بود اصالً  ینا. سیاوردخودش ن یخورد اما به رو جا

 شد تا یکارآگاه م یدبا

 :ساختمان. لبش را با زبانش تر کرد و گفت آرشیتکت

 گفته؟ کی

 .زد یقیعم نیشخند

مبادا  یمن بفروشدخترت و به  یخودت، اون شب که حاضر بود -

 .بهش برسه یمدست ند

را در  یرحم یب یبروزها عج ینکه ا یناییگفت به س یشد. چه م مات

 حقش تمام کرده بود؟

 چرا؟ ینگفت -
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 .خودم و دارم یلدال -

 ی؟دوستت ینکه مخالف پسر بهتر یلیهچه دل -

 :کرد یلب غرلند یرشد و ز یرهت یشها عسلی

در  سرزن. یهدوست؟ بهرام من و خوب فروخت به عشق  ینبهتر کدوم

 :آورد آرام زمزمه کرد ینم

 یه؟چ منظورت

شده  یننفر یخورد و به خودش آمد. در گذشته ها یفیتکان خف نادر

 نبود یادشکرد و  یم یراش س

 .رود یم یشپ یشتردارد از حدش ب سینا

 :گفت یو جد یددر هم کش اخم

 بود؟ ینحرف مهمت هم تمام

 .شروعش بود ینمونده اما ا -

 ماسه؟ یبه تو م یچ -
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به نفع اش نبود. اما  یزچ یچگفت ه یباال انداخت؛ نادر راست م یا شانه

 شود که ینم یگردل است د

 .یداو هم جنگ با

کرد به دل  یرها رو راض یشههم راحت تر م یشهرفع م یمهم کنجکاو -

 چه ینمکندن؛ دوست ندارم بب

 .یالکنه با فکر و خ یبود مداره خودش و نا جوری

 :را باال فرستاد و هوشمندانه لب زد یشابرو یتا یک

روز غم  یه یکنیم یشروز زخم یهو با خودت روشن کن  تکلیفت

 .یخوارش

 :یدکرد و نال یزیگناه بودنش، اخم ر یب یشهاز هم نگفت

 .جام ینا ینههم یقصد نبود حاالم دنبال جبرانشم؛ برا از

 یشد. بزرگ کرده  یرهلغزان پسرک خ یها یبه طوس یاطبا احت نادر

 دانست یخودش بود خوب م
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 .خواهد یچه م سینا

 !شده اس یناون پسر نفر -

 یحتوض یشترسردرگمش را نثار نادر کرد منتظر ماند تا ب یها طوسی

 یادرفت و آمد بهرام به خونمون ز یشسال پ یو خورده ا یس -دهد.

 بود، اون موقع ها هنوز مامان رها رو

 ینیشب نش ینا یکه تو ینخوب تا ا یلیخ یزنداده بودم. همه چ طالق

 زن یدمها فهم یها و دورهم

. چقدر حرص خوردم و تو گوش بهرام یزننم یکو مسعود باهم ت بهرام

 یهدو تا  ینزمزمه کردم که ا

 ...دارن اما گوشش بدهکار نبود که نبود یو سر سر

 یم ینیدوشش سنگ ی. هنوز هم غم آن سال ها رویدکش یقیعم هآ

 .کرد

داد که اگه  یماتومبود که مسعود بهم اولت یدهرس ییکارشون به جا -

 یشهدخالت کنم برام گرون تموم م
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. من و پرهام ینمو بب یقمرف یتونستم ساکت بمونم و نابود یمگه م اما

 اما بهرام یمزور زد یلیخ

 یستممن دست بردار ن یدکرد. مسعودم که د یو قبول نم حرفمون

 کرد که من و جلو یصحنه ساز

بهرام خراب کنه. همون شد که رابطه من و بهرام تا مدت ها  چشم

 شکراب بود. بعد ها پسرامون تو

 یممتوجه شدم ند یمکرد یاواخر که آشت ینبا هم ُاخت شدن ا مدرسه

 پسر اون یستپسر بهرام ن

 .خبره یاز خدا ب مسعود

ًا تن به  یقکه عم یناییشد به س یرجا به جا شد و خ یکم یشجا در

 :یدسکوت داده بود و پرس

 ی؟آدم ینبه همچ یداد یدخترت و م ینظرت تو بود به

 :مقابلش کرد و هوشمندانه گفت یانسالنثار مرد م یموشکافانه ا نگاه
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 خبر داره باباش مسعوده؟ ندیم

 .نه -

 گرفته؟ یادو از مسعود  یرسم زندگ -

 .نه -

 ی؟به بهرام اعتماد دار -

 .آره خب -

 :یدفوت کرد و نال یرا با کالفگ نفسش

 :یدو غر یددر هم کش ی؟اخمکن یشک م یقترف یتچرا به ترب پس

 .باشه خون مسعود تو رگ هاشه یچ هر

که دلش  یزد به جان نادر یشن یانهزد و موز یقیعم یشخندن پسرک

 یدردانه  ینا یلک زده بود برا

 :یشروزها ینشده با ا غریبه
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رها  یهم خون مسعوده وگرنه زندگ یمکه ند ینهبگو مشکلت ا پس

 .برات ارزش نداره یزیمپش

 یو آن نگاها ینااز دست س یدخواست دروغ بگو یخودش هم که م به

 توانست، ینم یزشتمسخر آم

 .کند فرار

 :مصمم گفت اینبار

پس بذار خودش راهش رو  یرهبگ یمتصم یشزندگ یحق داره برا رها

 .انتخاب کنه

 یتاواخر به ترب ینداشت با پسرک جوان و گستاخش؛ ا یادز حرف

 .خودش هم شک برده بود

 قهوه؟ یا یخور یم ییچا -

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

 «شانزدهم فصل»
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تعجب  یخودش هم جا یکرد. برا یاز درد گز گز م یفشظر دست

 همه شهامت را از کجا ینداشت ا

نثار  یمحکم یلیس یشچشمان خاندان مادر یبود که جلو آورده

 !صورت تک پسر مسعود کرده بود؟

 یدنحالش را بدتر از د یزچ یچسوخت اما ه یاز خشم م گلویش

کرد مسعود  یبود که فکر م سادهکرد؟ یکرد، م یمادرش نم یناگهان

 و یختفرو ر یشورهاخواهر زاده اش است. با یدارفقط خواستار د

 :یدزد و نال یلبخند تلخ یاالتشتمام خ یسادگ به

 یهخانواده اس؛  ینبارم که شده براتون مهمه رها از ا یهکردم  یم فکر

 یازمنم ن یدیدبارم که شده فهم

مشت دروغگو که برام دام پهن  یه ینم؟ب یم یتوجهتون دارم اما چ به

 .کردند

 ییغربتش آن جا ی. انتهایدکش یقیبه عقب برداشت و نفس عم قدمی

 توانست ینم یبود که حت
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 یردخواست تا دستش را بگ یم یناس ی. االن دلش کمیزداشک بر راحت

 یگور پدر هر چه ب" یدو بگو

 !"است پدر

 .گرمش است یها یتو حما یناچقدر محتاج س یدفهم یم تازه

 :امشبش لب زد یها یبانهتمام غر یانرا باز زبان تر کرد و م لبش

شد؟ قرآن خدا غلط از  یم یچ ینتتخواد بب یمامانت م یدگفت یم اگه

 اومد؟ یآب در م

. پا تند یندرا بب یمانشانبهت زده و پش یچهره ها یناز ا یشترتا ب نماند

 یرونب ییکرد و از آن خانه کذا

دانست هر جا که  یدانست فقط م یرا نم یشرفت کجا یم ید. بازد

 جماعت گرگ صفت یناز ا یرد

 .نعمت است یشبرا نباشد،
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کرد با دل ناآرامش. تلفنش را  یم یلجباز یبامشب عج یشگلو سیبک

 اراده یدرآورد و ب یفشاز ک

را نداشت،  یشها یو مهربان یناس یاقترا گرفت. ل ینایشس ی شماره

 داشت؟

باز هم زود  ینارفت تا تماس وصل نشده را قطع کند اما س دستش

 .دل خسته اش یبرا یدجنب

 یای؟شام نم یالو، رها؟ برا -

منتظر مانده بود تا  یناقورت داد س یبغضش را به سخت ینسنگ ی توده

 یدختر ب ینبا او شام بخورد. ا

 نبود؟ ید،د یبود که او را نم رحم

 :لب زد آرام

 .یاب تو

 ییت؟دا یو چه به خونه  من:یدتر از قبل نال یجگ یچارهب پسرک



 

761                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .یاب یستم،اونجا ن -

 یسو ینرها را از ا یگوش ها یشکه صدا یدکش یقیعم نفس پسرک

 یکرد. م یخط هم نوازش م

رو  یناس یشبخواهد صحبت کند دست دلش باز هم پ یاداگر ز دانست

 مرد ساخته ینشود. اصالً ا یم

 .بود تا او را بخواند شده

 :محتاطانه زمزمه کرد سینا

 من؟ یکوچولو یپر کجایی

توانست بکند  ی. انکار نمینایشس یگفتن ها یدلش قنج رفت از پر ته

 او را بلد یشهمرد هم ینکه ا

و زمزمه  یدبه لبان خوش فرم کوچکش بخش یخسته ا ی. منحنبود

 :کرد

 .پارک جوانمردان اونجا منتظرتم بیا
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تلفن را قطع  یمعطل یرا حس کند، ب یشبغض صدا یناخواست س نمی

 با یچندان یکرد. پارک فاصله 

روح خسته اش خوب  یبرا یرو یادهپ یاش نداشت و کم ییدا خانه

 بود. قدم زنان خودش را به پارک

ًا خلوت بود.  یبجا خوش کرد. پارک تقر یمکتین یو رو رساند

 فرو یشپالتو یها یبدستانش را در ج

برد.  یمطلق به سر م یحس یشد. در ب یرهو به آسمان قرمز شهر خ برد

 و ساکت یکیتار یمهن ینه هوا

 یاش را م یگندم یکه گونه ها یرحم یترساندش نه سوز ب یم پارک

 دلش یبروزها عج ینسوزاند. ا

 .خودش یخواست، از همه حت یم فرار

را باز کرد. دلش تنگ  یشها یامدر آورد و باکس پ یبشرا از ج تلفنش

 یآن نگاه ها یشده بود برا
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را داشت، چه آن زمان که  یشهوا یشهکه هم یشوفا یب یمند دزدکی

 یدد یرها را به چشم دشمن م

 .کرد یم یدلسوز یبعدها که ادعا چه

 ینمت،بب یدبا"بار هزارم مرور کرد: یفرستاده بود را برا یمکه ند پیامی

 یسمن و مهد ینباور کن ب

 ".کنم بذار بهت ثابت کنم ینبوده خواهش م هیچی

مدت فقط  ینها منتظر بود اما مرد مغرورش بعد از تمام ا یناز ا زودتر

 ارسال کرده بود، آن یامپ یک

 یبشو تلفن را به ج یدکش یقی. آه عمیشچند ساعت پ ینهم هم

لرزانش،  یها یلهبراق مقابل ت ورنیجفت یکبرگرداند. با ظاهر شدن 

 شد. در آن یرهخ ینایشآرام س یها یسرش بلند کرد و به طوس

در  یشد. با کرخت یم یدهها د یآن طوس ینگران یهم حت تاریکی

 .و سکوت کرد یستادا یشجا

 :یدنال یپر از نگران پسرک
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 .که یزن یم یخسرما  ینا تو

خواست صحبت کند مبادا بغضش سر باز کند. دستش را دور  نمی

 گره کرد و سرش را به یناس یبازو

 ینسر آخر ا گاهش یگاه و ب یها یدانست دلبر یداد. نم یهتک آن

 .دهد یپسرک مظلوم را سکته م

 :زمزمه کرد آرام

 .خوبه یجور همین

 یناز ا یشدخترک را ب یدترس یناآرامش اما م یها داشت از رها سوال

 ناراحت کند. همانطور که

 :کرد، لب زد یحرکت م یلشاتومب سمت

 .ینتتخواد بب یم نادر

 یبشد اما عج یکردن سرش نم یکه نادر پدر ین. با ایدلرز دلش

 .دلتنگش بود
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 به تو گفت؟ یک -

 .یندرها باز کرد و از او جدا شد. تا پشت فرمان بنش یرا برا یلاتومب در

 .یدنشامروز رفتم د -

نادر را داشت نه نادر  یدنچشم د یناروزها نه س ینشده بود. ا گیج

 یاو بود. سر در نم یدارمشتاق د

 .یناگهان یدارد یناز ا آورد

کرد تا  یکه دست دست م ییخودروش را روشن کرد و به رها پسرک

 :سوار شود، تشر زد

 !زدم یخسوار شو  یاده،فکر کردن ز یبرا وقت

 یشًا سوار شد اما نتوانست کنجکاو یعخورد و سر یفتکان خف دخترک

 یکار؟چ یرفت یور اون:یدرا مهار کند و پرس

 :ا دادجوابش ر یخودرو را روشن کرد و با لبخند محو ضبط

 .تنگ شده بود دلم
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 یشترخواننده نگذاشت که رها ب یقانع کننده نبود اما صدا جوابش

 .کند یچشسوال پ

 یدمند ییتو جا مث

 یدمکش ییتنها چقد

 یدیدمآخر قصه رو م من

 بارم یکحاال شده  تا

 دوست دارم یبهم بگ تو

 دارم یچ ییجز تنها من

 بد بودم واست اگه

 یگهقلبم زود جا زد د اگه

 راحت یالتخ میرم

 به ساعت شد یرهخ چشات
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 وقت رفتن شد دیگه

 که با تو حرومم شد یعشق حیف

 جنونه ینعشق تو ع جنونه

 یمونهنم یادم هرکی

 کردم با تو یزندگ ینما یتونهمننم یادم هرکی

 که خواست بشه جا تو هرکی

 برسه بشه تا تو کو

 چشمات افتادم از

 دل دادم یوقت از

 دارم بهت وابسته شم حق

 یکشمم یچ یبر میدونی

 جنونه ینعشق تو ع جنونه
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 یمونهنم یادم هرکی

 یتونهنم یادم هرکی

 کردم با تو یزندگ ینما من

 که خواست بشه جا تو هرکی

 برسه بشه تا تو کو

 «یلیسامان جل_جنون»

امشبش  یآرام و غمزده  یبه رها ییرا چرخاند و نگاه گذرا فرمان

 .انداخت

 رمت خونه بابا؟بب -

 خونه تو بمونم؟ یادبدت م -

 :منکرش شد یعکرد و سر یدیشد اخم

 دخترک.یکن یخوام تو و بابات آشت یچرت بگو رها؛ من فقط م کم

 :چسباند و زمزمه کرد یلسرد اتومب ی یشهسرش را به ش
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 یزنی؟م یوشه حاال حرص چ یدور بابا خال یخواست ینم مگه

 .را به شدت فوت کرد نفسش

 .نبود ینااگه من دلش و داشتم که اسمم س -

کرد تا آب  یم یکه هر کار یزد. دلش گرفت از مرد یقیعم نیشخند

 .در دل کوچکش تکان نخورد

 .هاست یکش مهربان یدکمرد  ینا یدفهم یبود، نم نفهم

 :گفت یضغ با

 !شرط یهبه  یبابا ول یخونه  ببرم

 ی؟چه شرط -

 .کامران برگرده سر کارش -

 :تکان داد و گفت سری

 یارم. سر فرصت هم چمدونت و برات میزنمنادر راجبش حرف م با

 خوبه؟
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. نمک نشناس یشروزها ینا یرو گرفت از حام یکرد و با دلخور سکوت

 بود، نبود؟

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

 یو با دست ها یدپوش ینرنگش را به کمک آرم یکالباس پیراهن

 یشهالرزانش شروع به بستن دکمه 

مهربانش رو بندازد. با هر  یادیز یق. تخس تر از آن بود که به رفکرد

 که بود دانه به دانه دکمه یسخت

 .بست یم ینتاسف بار آرم ینگاه ها یررا ز هایش

برد  یشدست پ یو با کالفگ یدخسته اش کش یشبه ته ر یدست پسرک

 !کمکت کنم بذارو لب زد:

 :یدو غر یددر هم کش اخم

 .وضعم ینعادت کنم به ا یدبا یستیکه تو ن یشهنکرده؛ هم الزم

 یمشند یوقت دلش را نداشت خار به پا یچ. هیادن یا،بود دن شرمنده

 برود و او ساکت بماند. حاال که
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کرد.  یم یاحساس پوچ یببود، عج یقشحال رف ینباعث ا خودش

 پر کرد و یلش را با آه سرد ینهس

 :گفت یلب زیر

 .ببخش منو

دکمه اش را هم بست. دنده  ینرا از درد جمع کرد و آخر صورتش

 هنوز کامل جوش نخورده یشها

گذاشت راحت نفس بکشد چه برسد به آن که تقال کند.  یو نم بود

 یمهره ها یاز رو یعرق سرد

 یکرده  یزعز یدند یسر خورد اما آن قدر عجله داشت برا کمرش

 روزها چقدر ینقلبش که مهم نبود ا

 .راه رفتن ساده یکدارد  درد

 ی؟چ یبرا -

 :پا و آن پا کرد و گفت ینا یکم پسرک
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 .وضعت نبود ینکرد االن ا یکم حواسمو جمع م یهاونشب  اگه

تخت برداشت و محتاطانه  یسوخته اش را از گوشه  یقهوه ا عصای

 ینآرم یها یو در عسل یستادا

 .زد یانداخت و لبخند محو یاز جانش نگاه عزیزتر

 !یه؟تو چ یرزنه تق تق من اومدم. تقص یاتفاق که در نم پسر خوب -

او را  یشد وقت یم یشرا گرفت. دلش ر یمکتف ند یرتر رفت و ز پیش

 . دوستیدد یوضع م یندر ا

 یعصا باشد برا یکو پر جذبه اش محتاج  یدوست داشتن یمند نداشت

 .راه رفتن

 :یدغصه دارش را آرام کند، پرس ینآن که آرم محض

آرام  یمرد اصالً معن اینگفت بهت؟ یدرمان لرزش دستام چ یبرا دکتر

 دانست؟ یکردن را م

 !شده یقرف یندل آرم بیچاره
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 .دکتر اعصاب یه یشپ یبر یدبا یتگفت بعد مرخص -

 نه؟ یا یهنگفت خوب شدن -

نداره ممکنه تا آخر عمرت  یپنجاه پنجاهه؛ گفت چون درمان مشخص -

 یشوک یزانبه م یبمونه. بستگ

 .که بهت وارد شده داره

را ترک کرد و خودش  یمارستانتکان داد و قدم زنان ساختمان ب سری

 .رساند ینآرم یلرا به اتومب

. یچیدپ یدرد م یشداشت نرون به نرون سلول ها یکه برم یقدم هر

 و آرام به یدکش یبند یمنفس ن

 .زد یهخودرو تک در

 کوش؟ یمگوش -

 .لفن را به سمتش گرفتکتش کرد و ت یبدست در ج آرمین



 

773                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 یلب ها یکمر به قتلش بسته بود. زبانش را رو ییدرد هم که گو این

 :یدو نال یدخشک شده اش کش

 !یراسم مامانمه، بازش کن... شماره... رها رو بگ رمزش

پسرک هر چه حرمت  ینو ا یستاالن زمانش ن یدبگو یدترس می

 .و نابود کند یستبود را ن ینشانب

شماره رها را گرفت و تلفن را دوباره به  یلیم یکرد و با ب یفیظر اخم

 .صاحبش برگرداند

 .منتظرش نذاشت یادز رها

 بله؟ -

 .سالم -

خودش کند.  یمکه رها را تسل یشبود صدا یقدر آرام و خواستن آن

 مکث جوابش را یدخترک با کم
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به پا  یانقالب یمشند یسالم صدا یکخط با  یبود آن سو یدا. پداد

 .سالم -شده بود.

اش را پاک کرد. به  یشانیزد و با پشت دست عرق پ یراییگ لبخند

 از او یچشم دوخت که کم ینیآرم

 یادن یا،ممنون بود دن یشهگرفته بود تا راحت تر صحبت کند. هم فاصله

 .فرشته شده یقرف یناز ا

 یی؟کجا -

 .شرکت -

 ی؟وقت دار -

 ی؟چ یبرا -

 .شاگرد نشست و در را بست یصندل یرو یآرام به

 .ینمتخوام بب یم -

 .شرکت یککافه نزد یاساعت چهار به بعد ب -
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مانده بود تا قرارش. آرام  یاش انداخت. پنج ساعت یبه ساعت مچ نگاهی

 خسته یپلک زد و انحنا

توانست صبر  یروزها تا م ینخوش فرمش کرد. ا یلب ها یهمانم ای

 قرض گرفته بود. پنج ساعت

را  یشًا هوا یددل زخم خورده اش. با آن که شد ینبود برا یزیچ که

 کرد با یمدارا م یدداشت اما با

 .یشرها یباران زده  دل

 .مونم ینداره منتظرت م یرادیا -

 .باشه -

 .فعالً -

 .فعالً -

 .داد یهخودرو تک یرا قطع کرد و سرش را به صندل تلفن
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ه حرکت درآورد. ناراحت را ب یلتعلل سوار شد و اتومب یبا کم آرمین

 یم یادرا با سکوتش فر ینبود ا

 :غمزده اش را بست و لب زد یها میشی.زد

 .تو برام ارزش داره یبه اندازه  اون

 گفتم؟ یزیمگه من چ -

 ینآرم یشگیتوجهات هم ینآمد از ا یزد. خوشش م یکم رنگ لبخند

 یم یبشکه سخاوتمندانه نص

 !کند؟ یداتوانست پ یم ینشتر از آرم یق. کجا رفشد

 :یدبار پرس این

 یریم؟م کجا

را هم داد. حرف  یمکرد، جواب ند یم یرانندگ یتطور که با جد همان

 یم یدلخور یبو یادیز یشها

 .داد
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 .یکرده ناهار و خونه باش یدخونتون، بابات ناهار گذاشته و تاک -

توانست  یرود اما نم یاز کوره در م یندانست اگر مخالفت کند آرم می

 یبانکار کند که دلش عج

 .خواست یم تنهایی

 یاش را برا یانرژ یداستراحت کرد. با یتکان داد و تا خانه کم سری

 یسر و کله زدن با رها جمع م

 .کرد

را پارک کرد و با حوصله  یلشبهرام اتومب یالییمقابل خانه و آرمین

 انداخت و یمکتف ند یردست ز

 !مرد ینت اداش یشد. عجب حوصله ا همراهش

عصا به دست را دنبال  یمکه بهرام داده بود، در را باز کرد و ند یدیکل با

 از بارش یاط. حیدخودش کش
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خورد چه برسد به  یبسته بود. خودش هم داشت سر م یخ یشبد برف

 که از درد صورتش را یمیند

 .کرده بود جمع

خانه را به سالن  یمکه بو ند یو به هر سخت یداش را باال کش بینی

 :رساند. از همان دم در بلند گفت

باال  یدر انعکاسش نگرفت. شانه ا یجواب هیچ.یمما اومد صاحبخونه

 را یشزانو زد تا کفش ها یمند یپا یانداخت و جلو

 .یاوردب در

را  یشپا یند؛را بب ینشرا نداشت خار شدن آرم ینچه که بود چشم ا هر

 :یدو غر یدعقب کش

 .تونم یم خودم

 یشانداخت و مچ پا یمبه ند یبینگاه عج یشعسل یها یبا گو پسرک

 .را محکم گرفت
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 .لج نکن -

را در  یشرا فاکتور گرفت و کفش ها یمند ی یدهدر هم تن یها اخم

 مبل یآورد و کمکش کرد تا رو

 .جا خوش کند ینفره ا تک

لب  یرسالن چرخاند و ز یسردرگمش را گوشه گوشه  یها عسلی

 :زمزمه کرد

 !عمو بهرام کجاست؟ پس

 .اومده یشبراش پ یحتم ًا کار -

 ی؟ببرمت اتاقت تا لباساتو عوض کن یخوا یم -

به صورتش  یرا بست و کالفه دست یشها یشیداشت. م یدرد بد سر

 سر یزچ یچروزها ه ین. ایدکش

 !نبود چه برسد به حالش جایش
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 یتش را روکه بتواند به اتاقش برود. مچ دس یبود، خسته تر از آن خسته

 گذاشت و یشچشم ها

 :نالید

 !خوبه یجور ینهم نه

کرد تمام احساسات  ینکرد. خوب درک م یاصرار یگرهم د آرمین

 .را یمشند

 .یادسرسره بازار درب ینکنم از ا یزکم تم یهو  یاطح یرممن م -

 یننشه تو با هم یزاتفاق ًا الزمه چون اگه تم -خواد زحمت نکش. ینم -

 .ید یپوکت کار دستمون م یچالقت و اون کله  یپا

 :یدبه سمتش پرتاب کرد و غر کوسنی

 ینم یعنیخواد  یمن! نم یبرا ینشده ا یاز مادر یزترعز ی یهدا چه

 یادباغبونمون ب یزنمخواد زنگ م

 .و بده ترتیبش
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 :پرت کرد و غر زد یمبل یحوصله خودش را رو بی

 .یرهخب حوصله م سر م یبتمرگ یخوا یکه م تو

 :به حالت سابقش بازگشت و خونسردانه جوابش را داد دوباره

 !و کم کن سر نره زیرش

 یدکش یرونکتش ب یبتلفنش را از ج یمند یها یتوجه به مزه پران بی

 .بهرام را گرفت یو شماره 

 .نکرده بود یکه در حقش کم پدر یبهرام یبرا یزدشور م یبعج دلش

 :لب زد یعسرکه وصل شد  تماس

 پس؟ ییکجا عمو

 :انداخت ینآرامش بخش بهرام در گوشش طن صدای

 یدین؟رس یبخرم شماها ک یوهکم م یه یرونب اومدم

 .بندش رو شود یموقت است و دروغ ن یلیخ یدبگو ینآرم یدترس می
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 .شه یم یا یقهپنج دق یه -

 :و گفت یدکش یاز سر آسودگ نفسی

 .یکمنزد منم

 کمک؟ یامب یخوا یباشه م -

 .عمو یمپس منتظر -آوردم. یننه با خودم ماش -

اشتباه  یانم یندر ا یزیچ یکگفت  یرا قطع کرد اما حسش م تلفن

 .است

در  یاستفاده کرد و به آشپزخانه رفت. به آرام یمند یحواس پرت از

 متوجه یمرا باز کرد تا ند یخچال

 .نشود اش

 .کرد یرا پنهان م یزیدرست بود، بهرام داشت چ حدسش

 ی؟کن یکار م یجا چ ینا -
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هر چه که باشد  یاندانست جر یرا خوب م ینخورد. ا یزده تکان هول

 را یمخواهد ند یبهرام نم

 .کند نگران

 .زد یانداخت و لبخند نگران یاطرافش نگاه به

 .یکهقابلمه رو روشن کنم، نزد یرعمو گفت ز -

شده اعتماد  یقمرد رف ینخسته اش را چرخاند. آن قدر به ا یها میشی

 هم شک یداشت که ذره ا

 .نکرد

 کجا بود؟ -

 .بخره یوهکم م یهرفته  -

رفت، دلش طاقت  یم یدبه عقب برداشت. با یتکان داد و قدم سری

 .جا بند شود یکآورد  ینم

 .انتظار در آن کافه بود تا کنج خانه ترجیح
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 .کارش تموم شدهرها زنگ زد، گفت  -

 یدروغ م یهم بو یبه او گفته بود که از شش فرسخ یحاال کس تا

 دهد؟

کرد  یصحبت م ییبا بهرام تنها ید. بایاوردخودش ن یاما به رو فهمید

 .ینبهت از ا یتچه موقع

 .یرهد -یری؟گ یدوش نم -

 :یدتکان داد و نال سری

 .یامبذار منم ب ی؟بر یخوا یاون پا م با

 .خرج کند یتوانست نگران یکه م یتعارف خشک و خال یکحد  در

 .و سخت شد یداخم در هم کش ندیم

 .تونم یتنها م یستن یزیچ -

 ی؟چ یبعد اگه وسط راه موند -

 :داد و لب زد یلشتحو یگرم لبخند
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 .رو دارم که بهش زنگ بزنم تو

 ...یسترا دارد کاف یمهوا یحد که بدانم کس یندر هم"

 ...فرسنگ ها آن طرف تر یاکند کنارم باشد  ینم فرقی

 "*...کند یدلم را خوب م حال

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

انداخت. از  یدو داخل چرخ خر یدکش یرونرا از قفسه ب یینوتال قوطی

 نثار یقیپشت سر نگاه عم

 .سکوت دلبرکش را ینتوانست درک کند ا یروزها نم ینکرد. ا کیهانه

 :یدو پرس یدکش یششبه ته ر دستی

به قفسه ها انداخت و جواب  ینگاه کوتاه ی؟دخترکخوا یم یچ دیگه

 :داد

 .یمها رو حساب کن ینصندوق ا یمبر یچی،ه دیگه
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به راه افتاد. دل سرد شده بود از  یهانهدنبال ک یدبگو یزیآن که چ بی

 .دخترک یجا یب یرفتارها ینا

شده  یلرفتار معشوقه وک یحجم از سرد ینتوانست هضم کند ا نمی

 یتمام حوادث نارنج یاناش را م

 .اواخر ینا رنگ

 یم یلر یرا دانه به دانه رو یدهارا کنار صندوق گذاشت و خر چرخ

 .یدچ

 یگردور شدن از محبوبکش. د یزد برا یچرا ته دلش دل دل م دروغ

 تحملش سخت شده بود؛ او که

 نداشت، داشت؟ یوبا صبر

دراورد اما قبل از آن که فرصت کند،  یبشج را از یشاعتبار کارت

 قدم شد و یشخودش پ یهانهک

بار منت مرد باشد، مگر  یرخواست ز یرا صاف کرد. دلش نم حسابش

 است؟ یناز ا یرغ
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صدا به دنبالش  یرا جمع کرد و ب یشدست خشک شده در هوا پسرک

 .راه افتاد

جا داد و سوار شد اما حرکت  یلشرا در صندوق اتومب یدخر یها کیسه

 یانرا م یزهاچ یلیخ یدنکرد. با

 .کرد یحل م یارشو  دل

 :یدو پرس یدکش یقیعم نفس

 یم؟االن چند وقت با هم ما

دردانه اش  یرخ مردانه  یمدرشتش را به ن یها یساده، مشک دخترک

 :لب زد یدوخت و با لودگ

 چطور؟ یم،سال و ن یه

را  یهانهو نگاه پرسشگر ک یردابلش بگخواست چشم از مق یهم نم هنوز

 ترسش از یدپاسخ دهد. شا

 .بود که جا بزند آن
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 یلیخ یم،رو تجربه کرد یزهاچ یلیکنار هم خ یمسال و ن یه ینتو ا -

 درسته؟ یمجاها رفت

کنم جا  یاما حس م -سر تکان داد. ییدشمظلوم تر از قبل در تا کیهانه

 نه؟ یم،داره تا همو بشناس

 داره؟ یچه ربط ینا -

 !جوابم و بده -

مقدمه  یسردرگمش را به کف پوش خودرو دوخت. انتها یها مشکی

 را خوانده بود یاسال یها ینیچ

 .خواست باور کند ینم اما

بود رها  یانصاف یخشک شده اش را با زبان تر کرد. اوج ب یها لب

 .دختر شهر ینکردن تنهاتر

 .یگهشناخت همد یعمرم کمه برا یه یماگه خودمون نخوا -

 رحم بود، نبود؟ ی. بیدبه پشت لبش کش یدست پسرک
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 .رابطه یناز ا یمخوا یم یکه چ یمفکر کن یشترب یاپس ب -

 .کرده اش تمام کرد یزرا در حق عز یشکرد؛ ظالمانه ها تمام

 ی؟خور یرا م یزیغصه چه چ"

 ...را بچسب تنهاییت

 "*...ماندن بدهد یبو یستقرار ن یبشهر غر یندر ا یکس هیچ

کنار  یوجب یماتاقک ن یندر ا یدد ینم یلیدل یگر. دیدکش ینیسنگ آه

 یجا خوش کند که مردانگ یمرد

 .یستبلد ن را

 :گفت یزیر یرا باز کرد و با صدا یلاتومب در

 !صندوق و لطفا بزن در

 یشبرا یهانهانداخت و مچ دخترک را گرفت. توقع داشت ک چنگ

 یجور کند برا یبجنگد؛ الاقل بهانه ا
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 یبود که حت یاما او خط زده بود همه تصوراتش را. آرام تر از آن نرفتن

 یاسال ینجنجال به پا کند هم

 ...اماکرد. یم یراز قبل ش یشترب را

را به امان خدا بسپارد  یهانهداد ک یچه که باشد، وجدانش اجازه نم هر

 .و خودش به مانه برگردد

 .رسونمت یکجا؟ م -

کرد چشمان غمزده اش  یوقت تلف م یشترب یفقط کم ی،کم اگر

 ذره غرور یک ینشد. هم یم یباران

 یبغض خفه کرده اش به دست آورده بود، نم ییمانده را هم از گدا باقی

 توانست راحت از دستش

 .بدهد

 :زد و زمزمه کرد یکمرنگ لبخند

 .ید. لطفا شما راه خودتون رو بریامخودم از پسش برم یستن نیازی
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 .فاصله گرفتن یجلب توجه بلکه برا یکرد. نه برا یصحبت م سمیر

 :کنند یم یتوجه یدخترها در دو حالت ب "

 .سمتشون یادپسر ب یهبخوان  -

 .پسر رو از خودشون دور کنن یهبخوان  -

 !"یبرد کرد یدو تا رو بفهم ینا فرقی

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

حلقه کرد. امشب پر  یمند یرا دور بازو یفشظر دست«هفدهم فصل»

 زد یخوب. لبخند کمرنگ یبود از تمام حس ها

 .که فقط سهم فرهادش بود ییهمان لبخندها از

 یفرق م یزاگر بود همه چ یدبود. شا یخال یبفرهاد عج یروزها جا این

 .کرد

 :بهانه صدا زد بی

 !ندیم
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 هوم؟ -

 .و گارد گرفت یددر هم کش اخم

 یت؟ترب یب یههوم چ -

 .رها را جارو زد و برد یمانسر داد و دل و ا یمردانه ا ی خنده

ترک  یدل ها یبود برا یادز یچند ساعت خوش ی،از آن همه سخت بعد

 !خورده شان؟

 جانم؟ -

 یستادنبا ا یقلبش هم فاصله ا یچخودش که ه یستاد؛حرکت ا از

 .خواست یرا م یننداشت. او هم

مخلوط با تن  "یجانم" یبهانه فقط به بهانه  یب یصدا کردن ها همین

 . لبخندشیمشند یمردانه 

 .رنگتر شد پر
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 یم یسع یبغرق شد. عج یشها یلهو در ت یستادا یشرو به رو ندیم

 .دم نزد یشکرد تا از در پا

 :یدپرس گنگ

 وروجک من؟ یخوا یم چی

امروز عجب  یمرفت. ند یکرد و چشم غره ا یدندان قروچه ا رها

 !شده بود یطانیش

 :کرد و گفت یشنثار بازو یآرام مشت

 !خانوم؟ یما رو گرفت -.هیچی

 .را با خودش هم قدم کرد یمبرق زد و دوباره ند چشمانش

 یم؟ند -

 :کرد یقتزر یشرا در صدا یشبار تمام عاشقانه ها این

 جانم؟

 !یتفقط تن صدا یمسکن قو"
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 ...کن یمصدا تو

 "*.را فراموش کنم یمدهم تمام درد ها یم قول

 .لوس کرد یرا کم خودش

 !خوام یم یبستن -

 .به اطرافش زد یچشم گردو کرد و اشاره ا پسرک

 االن؟ -

اش را  ینیدارد. ب یدارخواست بداند نازش تا چه حد خر یم دخترک

 .جمع کرد

 ینینثار ب یآرام یسر داد و با نوک انگشتش ضربه  یقهقهه ا ندیم

 .دردانه اش کرد

 کرده؟ یارخانومم و -

 یه؟مشکلش چبدجنس! مگه  -
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اطراف  ینشب ا یکساعت  یبگ یشهکه م ینا یکیش یادهمشکل که ز -

 یا یفروش یکدوم بستن

 بازه؟

 یگهاون د -رو گرفت. یرا خرج کرد و تصنع یشتمام دخترانه ها رها

 !مشکل توعه نه من

 .خرم یبرات م یمسوار شو بر یاقهر نکن، ب ینمنازن -

 بود، نبود؟ یکاف همین

لبخند زنان  یدکش یقی. نفس عمیشو حرف ها یمداشت به ند ایمان

 :زمزمه کرد

 .بعد یبرا بمونه

سرد مزه  یهوا یناتفاقا تو ا یمبر یاب ی،خواد مراعات من و کن ینم -

 .یدهم
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آن که خبر  یو دنبال خودش راه انداخت. ب یددخترک را کش دست

 یحوال ینهم یاسرداشته باشد 

پسرک کفتار صفت از سر شب مقابل  ین. ایندزند تا رها را بب یم چرخ

 پناه جا خوش یزدانعمارت 

. اما حاال که رها را آن بدر یدبگو یشها یمانژبود تا به رها از پش کرده

 نظرش به ید،د یسر خوش م

 .کرده بود ییرتغ کل

 یها یلهآن ت یدل سرانده بود در پ ینداشت، فقط کم یکه گناه او

 .معصوم دخترعمه اش

 یدرس ادب یدرا گرفت. با یکنسل چنگ زد و شماره ا یرا از رو تلفنش

 هر که به رها یداد برا یم

که به  یهمخون یاباشد  یبیغر یکنداشت  یشود. فرق یم نزدیک

 .از نسبتش بو برده بود یتازگ
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هست که  یکیپناه،  یزدان یاالن چند نفر و بفرست دم خونه  ینهم -

 .یدسره کن یهکارش و  یدبا

 .داره یمشکZ  یهو  یدهپوش یکاربن یآب پالتوی

سر خوش چشم دوخت که دائما  یادیز یرا قطع کرد و به رها تلفن

 .کرد یاصرار به نرفتن م

 .زد یمرتب کرد و لبخند محو یرا کم یمرنگ ند یگردن زرشک شال

. دروغ چرا دل رفتن و جدا شدن نداشت نه یدکش یقینفس عم پسرک

 یاالن که بعد از آن همه دور

 .چند ساعت آرامش کنار دلبرکش بود ینهم سهمش

 .برم یدبا یگهد -

بابات رو  یرو هم تا بتونم را یزمبرم فکرهام و بر یدبا یشهنم -نرو! -

 .برگردونم

 !بمون یشترکم ب یه -
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 .یترسم سرما بخور یسوز گدا کش م ینوقته گلم تو ا یرد -

 .داشت یبیعج ی دلشوره

 !خبرم نذار یحداقل ب یزنهدلم شوره اتو م -

 .مردانه زد یرا به سمت عمارت هل داد و تک خنده  دخترک

 .قربون اون دل کوچولوت برم، رو چشمم -

 !صبر کن -

 یمانداخت و گردبند اللّ اش را از گردنش درآورد و دور گردن ند دست

 یرو یبست. با حسرت دست

 :و لب زد یدکش پالک

 یاز گردنم جداش نکردم حت یچوقتعمو فرهادمه؛ ه یادگاری این

 که عمو فرهاد و ازم گرفت و یزمان

 یادشتو رو  یدوقته رو گرفته اما شا یلیقهر کردم. از من که خ باهاش

 .سپرمت به خودش یباشه. م
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 :و زمزمه کرد یدپالک را بوس ندیم

 .مرسی

رفت تا  یم یدرا ترک کرد. با یمشدر هوا تکان داد و ند یدست دخترک

 .خود را برود هم راه یمند

فرهاد بوده، باهاش  یرتقد ینفراموشت نکرده فقط ا یچوقتخدا ه -

 !کن یآشت

تکان داد و داخل  یسر یاندازدب یبه پشت سرش نگاه یآن که حت بی

 خلوت یبه کم یازرفت. ن یاطح

 .داشت

 ندیم.یشرحم شده بود با خدا یب یادیگفت او ز یراست م یمند شاید

را  یلشدرب اتومب یموتاز بابت رها راحت شد، با ر یالشکه خ ینهم

 مانع از ییباز کرد اما صدا

 .شد رفتنش
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 ...جناب یدببخش -

 .. با دو مرد هم قد خودش رو به رو شدیدسمت صدا چرخ به

 یکه نم یلیدل یبود برا یجاما گ یدرس یدردسر به مشامش م بوی

 .دانست

 :را باال فرستاد و گفت یشابرو یتا یک

 !ایید؟بفرم

 درست گفتم، نه؟ یمانیسل یمند یمانی؟سل یآقا -

 .خوب کار کرده بود یشرها یزنانه  حس

 یریدرگ یاش اجازه  یدانست وضع جسمان یبا آن که م یستادا محکم

 یددهد. به خودش با یرا نم

 .بود یحاال بازنده بودنش حتم ینگفت از هم یم تبریک

 ...بله خو -

 .گونه اش شد یحواله  یاز آن که فرصت کند نامردانه مشت قبل
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که خودش  ییگس خون دهانش را پر کرد و او مات شده بود. تا جا مزه

 دانست دشمن نداشت، یم

 داشت؟

 یجتف کرد. هنوز گ یبهمرد غر یپا یجمع شده در دهانش را جلو خون

 در یبعد یبود که مشت

کرد و نفس کم  یررا در گ یشتمام دنده ها یفرود آمد. درد بد شکمش

 بود یآورد. اوج ناجوانمرد

 .که هنوز خوب نشده یبا مرد دعوا

 باختن بلد نبود، بود؟ یم. ندیستادا صاف

 یتر از آن یجد یهانداخت. قض یضامن دار مرد دوم یبه چاقو نگاهی

دوباره حواله اش شد  یاز طرف مرد اول مشتیکرد. یبود که فکرش را م

 که به صورتش بخورد، خم شد و با سرشاما قبل از آن 

 .انداخت ینزد و او را زم یفشبه شکم حر یمحکم ی ضربه
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 :غرید

 ید؟اومد یک طرف

خوب  یمند ی. مرد دوم از حواس پرتیچیدپ یشدر پهلو یبد سوزش

 استفاده برده بود. چشم گردو

 .رفت گوش سپرد یکه در پهلوش فرو م ییچاقو یو به صدا کرد

 ...یک

 ...دو

 ...سه

 ...چهار

افتاد. نفس کم  یشزانوها یمرد گذاشت و رو یچاقو یرا رو دستش

 یجًا گ یدآورده بود و سرش شد

 .رفت می
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بازش به دو مرد چشم دوخت که  یمهن یها یشیافتاد و با م ینزم روی

 پا تند یلیبا آمدن اتومب

 .و رفتند کردند

احبش و ص یلاتومب ینرا بست ا یشو چشم ها یدکش یبند یمن نفس

 امشب فرشته نجات شده

و  یشگیهم یب. خبر نداشت فرشته نجاتش همان رغیشبرا بودند

 سرسختش است. آمده بود تا بعد

 !دو روز چمدان رها را بدهد. عجب وقت شناس از

 یم یبزانو زد. ته دلش عج یمجان ند یمهزده مقابل جسد ن حیرت

 آمد یم یمسر ند ییاگر بال ید،لرز

 !خواست بدهد؟ یرها را چه م جواب

جمع شده در دهانش را با سر و صدا قورت داد و دست لرزانش را  آب

 گذاشت و یمند یشانه  یرو
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 .داد تکانی

 ی. به قدریدلرز یهم م یشنوی؟صدایشمن و م یصدا یمند یم؟ند -

 .کرد یهم حسش م یهوشیب یمرد زخم خورده در آستانه  ینکه ا

که آمده  یگذاشت و از همان راه یلشرا داخل اتومب یمند یسخت به

 .بود، بازگشت

به  یدبرد با یببرد. قطع ًا اگر او را م یمارستانرا ب یمتوانست ند نمی

 داد. از یهزار تا سوال جواب م

 یها نگران کند. کم ناراحت یناز ا یشترآمد بهرام را ب یدلش نم طرفی

 روزها که. به ینبود ا یدهنکش

 .یایددوست دکترش زنگ زد و منتظر ماند تا ب میالد،

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

 آدرس من و بهت داده؟ یک -

 .زد و به داخل اشاره زد یکمرنگ لبخند
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 ی؟کن یدعوت نم -

تکان نخورد. پسرک از راه  یشذره هم از جا یکو  یددرهم کش اخم

 خواست پسر خاله یم یدهنرس

 .شود

پلکان  یبه عقب برداشت و رو یقدم و یدکش یقیبار نفس عم این

 .راهرو نشست

جا که  ینو کوتاه و بلند کردم کمر نمونده برام. ا یممدت انقدر ند ینا -

 !ینم؟اجازه هست بش

 !پسرک ینداشت ا ییرو عجب

 :به اطراف انداخت و تشر زد ینگاه کیهانه

دختر مجرد  یه یدم خونه  یبر یجور یننداره ا یتخوب یکن ینم فکر

 و تنها؟
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که بعدها  یاز دردسر یدفهم یغرب زده بود، چه م یادیمرد ز این

 .گرفت یرا م یهانهک یبانگر

 .اومدم یاگه کار نداشتم که نم خبباال انداخت و گفت: یا شانه

 .یزد یزنگ م -

به او گفته بود تا چه حد دلبر  یسر داد. کس یمردانه ا یخنده  تک

 است؟

 .یندادزنگ زدم جواب  -

رسمش را  ینخودش را جمع و جور کرد. دروغ چرا آرم یبه آرام کیهانه

 یاسبلد بود، درست برعکس ال

 .خودخواهش

 .گرفت یم یادمرد  یناز ا یکم یاسدلش آرزو کرد کاش ال در

 ...داشتم یلیخب... حتما... دل -

 :تکان داد و گفت یسر آرمین
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 یهرها  یدنح رفتم دبگردم. امروز صب یدنبال قاتل بروسل نیومدم

 باهاش داشتم آدرس تو رو یسحبت

 .برات داشتم یزحمت یهازش گرفتم چون  هم

 ی؟چه زحمت -

 یلوک یه. دنبال یرانبرگشتم ا یراثمارث و م یکارها یراستش من برا -

 گشتم که با تو آشنا یخوب م

 ...شدم

 .دوخت یهانهجذابش را به ک یها یمکث کرد و عسل کمی

شد مقابل  یسرخ شد. مگر م یشدخترک ضربان گرفت و گونه ها قلب

 یها یعسل یننگاه ا یجادو

 مقاومت کرد؟ خوشرنگ

 ینآرم یآشنا یآمده بود اما با صدا یعذرخواه یکه برا یاسیاز ال امان

 پاگرد طبقه قبل توقف یرو
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 .کرد

و چه به کمک  ینآرم یدفهم یشده بود. نم ی؟گیجکن یکمکم م -

 عروسکش. دست مشت کرد و منتظرخواستن از 

 .ماند یهانهک جواب

 .کمک نکردن یبرا ینمب ینم یلیدل -

او رل فراموش کرده بود. به  یهانهبستند. چه زود ک یخ یشها دست

 داد و یهپشت سرش تک یوارد

 .تازه کرد نفسی

احساس ساده  یکرا به خاطره  یشزندگ یدحق داشت، نبا کیهانه

 !کرد که یمتوقف م

 .کرد یپدلبرکش تا یبرا یامیکه آمده بود، بازگشت و پ یهمان راه از

 نبود، بود؟ مرد

 کرد؟ یم یمقا یشها یامرا پشت پ خودش
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رابطه ارزش ادامه دادن  ینا یبینمکنم م یهر جور دارم فکر م -"

 "...نداره

را درآورد و دور  یمکارتشبماند، س یهانهاز ک یامیاز آن که منتظر پ قبالً

 .انداخت

 !یسادگ ینتمام شده بود، به هم یزچ همه

 ..کند یکه بخواهد برود، جنجال به پا نم یکس"

 ...گذرد یم آرام

 ...تو از

 ...خاطراتت از

 ...یمعمول یخداحافظ یکاز  حتی

 "*...هر چه تمام تر یستدگ به

 یاد؟بهوش م یک -*************************
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را  یمند یشانیپ یبه بدنش داد و دستمال نمدار رو یو قوس کش

 یشخواب برا یشبکرد. د یضتعو

 .یایدب یینپا یمتب ند یشده بود تا کم حرام

کنار تخت گذاشت و تب سنج را  یعسل ینسکافه اش را رو یوانل میالد

 .گذاشت یمزبان ند یرز

 .یشاننگذاشته بود برا یکار و زندگ یم. ندیادن یا،بودند دن خسته

 :انداخت و لب زد یدکتر به تب سنج نگاه پسرک

 .یادبهوش م یگهدو ساعت د یکیقطع شده، تا  تبش

 .زد و زمزمه کرد یلبخند کمرنگ سینا

 !خسته ات کردم شرمنده خیلی

 یکار یگهروزهاست. اگه با من د ینهم یدشمنت شرمنده، دوست برا -

 کم کم برم، امروز ظهر یندار

 .دارم یفتش بیمارستان
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 .یدکش یالدبه پشت م یبرخاست و دست یشاز جا یبا مهربان پسرک

 .کنم یجبران م -

 .حرفات ینبا ا یتا حاال مخ من و خورد یشبکم حرف بزن! از د -

 .را بدرقه کرد و به اتاق بازگشت میالد

چشم  یمند ی یدهرنگ پر یفرو برد و به چهره  یبشرا در ج دستش

 یاگر رها دلداده  یددوخت. شا

 .جان بدهد ییگذاشت تا در تنها یتفاوت از کنارش م یمرد نبود، ب این

 !شاید

مرد اصالً بد  ینسوپ بپزد. ا یبود اما به آشپزخانه رفت تا کم خسته

از رها  یکرد. حت یخورد م یقهرا با سل سبزیجاتشدن بلد نبود، بود؟

 دخترک یپخت اما تا وقت یهم خوشمزه تر غذا م

انداخت. دست  یغذا پختن را به گردنش م یجا بود به هر بهانه ا این

 یمزه  یکپخت دلبرکش 
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 !یشداد برا یم دیگر

 کنم؟ یکار م یجا چ ینمن ا -

 :زد یشو ن یدزنان به سمتش چرخ نیشخند

 یست؟معلوم ن -

 یقیعم ی ینهمرد ک ینهر چقدر هم که دل نازک باشد باز هم از ا سینا

 .دارد

توانست مرد  یدردانه اش نبود او م یزندگ یکجا یچهدر  یمند اگر

 توانست؟ یشود، نم

زد. او  یهکنار دستش تک ینتو به کاب ییدهم سا یدندان بر رو ندیم

 بود به یونمد یناجانش را به س

شکست تا  یوگرنه فکش را م یشکرد با ناج یخاطر مدارا م همین

 .نکند یبلبل زبان یشبرا

 ینجام؟چند وقته ا -
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 .را هم داد یمدوباره مشغول کارش شد و جواب ند سینا

 .یشباز د -

 .یمرس -

 !کردن هم بلد بود؟ تشکر

 ی؟چ یبرا -

 .یکه نجاتم داد ینا -

 .رها کردم نه تو یکار و برا ینبه دلت صابون نزن ا -

 :خورد و هول زده گفت یفیتکان خف پسرک

عمو بهرام بهت  یخبر نداره جز من. راست یشکیه -دونه؟ یهم م رها

 دلواپس نشه بهش گفتم با هم ینکها یزنگ زد برا

اما جواب تماس  یمون یمن م یششب و پ یمصحبت دار یسر یه

 .رها یرو ندادم حت یشکیه

 .داد یآزارش م یبعج یناآرامش س ینزد ا نیشخند
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 صحبت؟! اونم من و تو؟ -

 .آره، من و تو -

 راجبه؟ -

 :مقدمه پراند بی

 یه؟ک بابات یدون می

نام و نشونش  یخواست به دنبال پدر ب ی. خودش نمیدلرز یشها میشی

 از زبان یدنشبگرد اما شن

 .بتواند هضمش کند ینبود که به راحت یزیچ سینا

مانده بود نه  ینه غرور یشروزها برا ین. ایشگره خورد در گلو سیب

 شد حالش دل ی. مگر میاصالت

بود اما درک حالش خارج از  یمرا لرزاند. با آن که پشتش به ند سینا

 تصور نبود. بازنگشت تا شکستن
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گفت. ممکن بود بعد ها اگر فاش شود  یم یدبا یول یندرا نب ندیم

 .یاوردرا به وجود ب یدردسر بزرگتر

به  یلقرار است تبد یدان یکه م یکیراه آب بار یسد شد برا یدبا گاهی

 .شود یادر

 ی؟دون یتو از کجا م -

 .مخالفتش با تو وجود پدرته یلت. گفتش دلنادر بهم گف -

 یانو تازه نما یبعج یرفتارها یدفهم ی. حاال میددور سرش چرخ دنیا

 .نادر را یشده 

 .خودش ادامه دهد ینارا با زبان تر کر و منتظر ماند تا س لبش

 ینکشده را در س یفکث یدر قابلمه را بست و ظرف ها پسرک

 تمام یبا. کارش تقریختر ییظرفشو

مرد پشت  یکرد تا مبادا غرور ترک خورده  یاما آهسته کار م بود

 .یندسرش را بب
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 .مسعودهلب زد: یگرفت و بعد از سکوت نچندان طوالن نفسی

خوش حالتش را در هم  یدوخت و ابروها ینرا به زم یشها میشی

 آورد مسعود ینم یاد. به یدکش

 :یدپرس ی. با لودگرا

 یه؟ک مسعود

 .رها ییدا -

 !را در حقش تمام کرده بود؟ ینامرد سینا

بدنش  یرو یناجنگ با س یزخم ها یکرد. هنوز جا یدرد م سرش

 توان یگرکرد. د یم ییخود نما

 ید،توانست دروغ بگو ینمانده بود که. به خودش که نم یشبرا جنگیدن

 یبود برا یقدر یبرغ یناس

مات کند،  و او را یردتوانست رها را از او بگ یخواست م ی. اگر مدلش

 توانست؟ ینم



 

807                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 یننبود حداقل نه ا یمداد. قصدش رنجاند ند یآزارش م یمند سکوت

 .بار

نداره.  یاش دل خوش ییبا رها صحبت کن و بهش بگو چون اون از دا -

 همه یاگه بفهمه تو پسرش

 .قدم شو یشپس خودت پ یریزهبهم م چیز

کنار  یعسل یرو یناتکان داد و به اتاقش بازگشت. تلفنش را س سری

 حق یناتخت گذاشته بود. س

 ییپر بود از کابوس جدا یشمرد بزدل شده شب ها یناما ا داشت

 دلبرش؛ چطور دلش را داشت با

 .خودش او را کنار بگذارد یها دست

 ینزد ا یبرد و تلفن را برداشت. خودش را گول م یشلرزانش را پ دست

 آن تصادف یراثها م یدنلرز

 !نار، لرزش بدنش هم از تصادف بود؟. لرزش دستش به کاست
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مکث تلفن رها  یگرفت و با کم یدهپاسخ را ناد یب یها تماس

 یکرد. ته دلش دعا دعا م یریشمارگ

و بعد  یخترها تلفن را جواب ندهد. اما رها تمام تصوراتش را بهم ر کرد

 بوق آزاد تماس را یناز دوم

 :یزدموج م یشدر صدا یکرد. نگران وصل

 یجواب نم یزنمزنگ م یهر چ یشبتو؟ چرا از د ییمعلوم کجا الو

سکوت  یکگفتن نداشت به جز  یبرا یزچ یچگرفت. ه ی؟دلشد

 دلبرکش بود یکشدار و غمزده. شرمنده 

 .یادر دریا،

بم شده  یقورت داد و با صدا یرا به سخت یششده در گلو یبس بغض

 :یداش نال

 .یدمداشتم مسکن خوردم و خواب درد

 .که طوفان زده بود ییصدا یبود برا یلیبودن خوب دل خواب
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 دخترک؟ یدل ساده  بیچاره

 ی؟االن بهتر -

 .نه -

 دکتر؟ یمدنبالت بر یامب یخوا یم -

 !نکن یتکنم تو خودت و اذ یو خبر م ینباشه آرم یازنه اگه ن -

 !یزنیاحرفا م یت؟کدوم اذ -

 :یدهوا پرس یسکوت ب یاز کم بعد

 ی؟کن یولم م یتماشتباه زندگ ینمن بزرگتر یاگه بفهم رها

 :زد و گفت یتک خنده ا دخترک

 یستی؟ن مگه

 !اشتباهش بود؟ بزرگترین
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که سرش آورده  ییبالها یکرد بخاطره همه  یشد اما درکش م دلگیر

 .بود

 ی؟کن یولم م -

 ی؟تمامپرس یو م ینا یهوشده  یبسه! چ ییجدا یگهد یوونه،نه د -

 :شهامتش را جمع کرد و لب زد

 چطور؟ یام که ازش متنفر یکس یمن پسر خون یبفهم اگه

 .نه -

 . رها عقلش را از دست داده بود؟یدباال پر آبروهایش

 نه؟ -

و گفت. منم رفتم با بابا  یزبرام همه چ یشماومده بود پ ینصبح آرم -

 قبالً یناصحبت کنم که گفت س

 .باهامون نداره یکه مخالفتحرف زده، گفت بهت بگم  باهاش

 نامرد شده؟ ینآرم یافرشته شده تشکر کند  ینایدانست از س نمی
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 !ی؟ندار یظاهر ًا همه خبر داشتن جز من. واقع ًا مشکل -

فراموش کرد  یشهاما نم یهم خون مسعود باش یدتو شا ینبه قول آرم -

 .یبهرام یشده  یتترب

 .یمرس -

 !یمزودتر نامزد کن یاب -

 .کنم یًا با بابا صحبت م حتم -

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

پرتاب  یاسرمقابلش را چنگ زد و به سمت  زومکن«هجدهم فصل»

 که یپسر ینکرد از دست ا یکرد. سرش درد م

 :یدپاره کرده بود. رگ زد و عربده کش افسار

و به روش خودم  یزبهت نگفتم تو ساکت باش من خودم همه چ مگه

 به یزد کنم؟ گند یحلش م

 .یزچ همه
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 :یدزد و غر یبزرگ یشخندن یحانهوق یاسر

انقدر برات ارزش داره که دادش و سر  یدو زار ینکنه اون پسره  چیه؟

 .نمرد که ی؟زن یمن م

هم جگر  یمرا با تمام تاهلش به بهرام دوست داشت ند یمچرا شم دروغ

 از یشه. همیگرگوشه او بود، د

 یبا مادرش تفاوت ید،پرس یبود. اخالقش را م یمحواسش جمع ند دور

 نداشت. همان قدر سرکش و

 یها ینسال ها بود که تحس یم. ندیراهمان قدر جذاب و گ مستقل،

 .مسعود را داشت یپنهان

 یضرا به سمت پسرش پرتاب کرد و با غ یگاریکوره د رفت و جا س از

 :گفت

 ین؟جانش یاکه؟ من قاتل بزرگ کردم  نمرد

 یخودش را نم یگر. خودش هم دیدخند یستریکو ه یزر پسرک

 یککه  یشناخت چه برسد به پدر
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 .فاصله داشت با او عمر

 :و آرام تر گفت یدکش یششبه ر یدست مسعود

 یبه من ربط یگهد ی؛کن یو جمع م یتگندکار یریخودت م حاال

 .نداره

تالشش هم  ینسهم پسر بزرگترش شود. ا یزشعز یآمد رها ینم بدش

 یاسربود که  ینفقط بخاطره ا

 .یشبرا یستمسعود پدر ن نگوید

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

 -فرو برد. یبشرا در دهانش گذاشت و دستش را در ج یاز باغال یا دانه

 .زدم یخسرده، 

 .یدرا خرج کرد و آرام خند یشدخترانه ها کیهانه

خونه رو مگه ازمون  یذاری؟قرار م یرونهوا ب ینتو ا یخب مرض دار -

 تو یمبر یاگرفتن؟ حداقل ب
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 .رو دستم یوفتادین ینشد یضتا مر ماشین

 .فروش اشاره زد یتکان داد و به چرخ باغال یسر یتخس با

 .چسبه یم یشترجا ب یننه، ا -

 !یمبر یاقمر در عقرب. ب یهوا ینچسبه، چسبه نه ا یکه م یزیچ -

 :و گفت یداش را باال کش بینی

 .لبو بخرم بعدش یخوامتازه م چ،نو

 .دخترک سرتق شده مرغش اصال پا نداشت این

غر  یلب یرنفسش را فوت کرد و مشغول خوردن شد. ز یبا کالفگ کیهانه

 :زد

 .دارم یقدارن منم رف یقرف مردمم

 یرد،آن که چشم از بخار نفسش بگ یکرد و ب "ها"حواس پرت  رهای

 :گفت

 تو چشه؟ یقرف مگه
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 .خله یلیفقط خ یچیه -

حادثه ها  یخواست. حاال که همه  یروزها دلش فقط قهقهه زدن م این

 یاز سر گذشته بودند کم

 نبود، بود؟ یبکه ع شادی

 شود؟ یرا جلب کرد. مگر چه م ی. آنقدر بلند که نظر هر عابرخندید

 !بلند نخندد چون دختر است؟ دختر

 -ودن جرم است؟!دختر ب یدگو یکه م یستچه قانون نانوشته ا این

 چطوره؟ یاسرابطه تو با ال

دلش تازه شد. رها عادت نداشت در رابطه شان دخالت کند اما االن  داغ

 دخالت یکمحتاج  یبعج

نبود  یخوب یگرتفاوت نشان دهد اما باز یداشت خودش را ب ی. سعبود

 یم یشرا از بغض صدا ینا

 .یدفهم شد



 

826                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .یمبهم زد -

 ینتوانست هضم کند. ا یرا نم یمحجم از شوک عظ ینشد؛ ا مات

 داشت که یریروزها آن قدر درگ

 :بندش را خورد و ناباورانه زمزمه کرد یمنباشد. لبخند ن یادشرا  کیهانه

 چرا؟

کم طاقت نتوست  یاسممدت ال ینداشتم ا یذهن یریکم درگ یه -

 یلیتحمل کنه. البته حقم داره من خ

 .اواخر ینتلخ شدم ا گوشت

خوب کردن حالش بود که معشوقه اش را کنار  یآن قدر پ نگفت

 یگر؛رها بود د یریشگذاشت. درگ

 .خواست منت بگذارد ینم فقط

که  یناز ا یغمحبت خرجش کرد و دست دور گردنش انداخت. در رها

 حال یشکدام از تالش ها یچه
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در  یاسال یامپ ینآخر یکند. هنوز هم جا یرا خوب نم یهانهک دل

 حافظه اش یپستو ینتر ییانتها

 .زد یم آتشش

 یخوره برم یسرش به سنگ م ییبابا فردا، پس فردا یالشخ یب -

 ینگرده؛ تو اصالً بهش فکر نکن ا

 !به حال من کن ی. عوضش به فکریکن یم یتفقط خودت و اذ جوری

 مگه؟ یشد یچ -

 ییها یشده بود با تمام فانتز یپرتغال یشروزها ینزد. ا یپر رنگ لبخند

 را یشآرزو یکه از کودک

 :. با ذوق بچگانه اش جواب دادداشت

 یخواستگار یمند یبهرام و پرهام امروز اومدن من و از بابام برا عمو

 یههفته  ینکردن؟ قرار شد آخر ا
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 ینآمد از ا ینم خوششاول به تو بگم. یام. گفتم بیریمبگ ینامزد جشن

 ی یمهبگفته بود، رها  ینحد که آرم ینمشکوک اما تا هم یادیز یمند

 یمند

که باشد اعتماد  ینحرف آرم یرا نه ول یم. ندیشبود برا یکاف است،

 .شود یراحت م

دوست داشتن و اعتماد.  یانم یداشت؛ حس یحس خاص ینآرم به

 هم خاطره نشانش کرده ینآرم

داشتن  یی. بعد از مدت ها تنهایشماند برا یم یکه دوست خوب بود

 نعمت بود، نبود؟ یدوست ینچن

 .تو خانوم خانوما یدنبال کارها یوفتیمب یداز فردا باپس  -

 .اوهوم -

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

اش انداخت. مطمئنا اگر  یبه ساعت مچ یو نگاه یددر هم کش اخم

 او کجاست سر یدفهم یم یمند



 

829                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

شد،  یمتوجه اش م یقبل از آن که کس یدگذاشت پس با یتنش نم به

 مراسم یگشت تا برا یبازم

کرد و  یم یکرد که با فنجان قهوه اش باز یاسرآماده شود. رو به  امشب

 :گفت یضبا غ

 !باش کارت و بگو وقت ندارم زود

 !مگر دل داشت؟ یاسرمهم نبود. آخر  یشرنجاند و برا یم دل

 .خوام یخب چطور بگم... بابت اون روز معذرت م -

 ی؟بگ یمونیتکافه که از پش یدیکش یممنو تو روز نامزد -

را  یرسر به ز یاسرآب خورد تا به خودش مسلط شود و دوباره  یا عهجر

 :مخاطب قرار داد

 یاد؟تو به چه کار من م یمونیبه درک. االن پش یدو دروغات با هم بر تو

 ها؟

 یارم؟عمه رو با خودمون ب یدعوتمون کن یدیترس -
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را فرو کند که  یششخوب بلد بود چطور ن یوانهمرد خودخواه و د این

 تا مدت ها یدگیشگز یجا

 .موند یدعوت نم یبرا یلیدل -.بماند

 .یکرد یدعوت م یمونحداقل به حرمت نسبت خون -

که من  ییدتو و خانواده ات همونا یزنی؟حرف م یاز چ ی؟نسبت خون -

 یدخودم پرتم کرد یو از خونه 

 !رفته؟ یادت بیرون

آمد جز به  یاز او برنم ینرفته بود اما آن زمان کودک بود کار یادش

 .تماشا نشستن

 ی؟چرا از من متنفر یه؟گناه من چ -

 من گفتم متنفرم؟ -

 .گه یاز نگه کمترشو نم یشتراما حرفات و نگاهات اگه ب ینگفت -

 !یباهوش شد -
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 .یدست بکش یتاز سادگ یچوقته یتون یبودم همونطور که تو نم -

 یکهآورد چرا نشسته است و با دشمنش  یبرخاست. سر در نم یشجا از

 کند. قطعا امروزش یبه دو م

 .مرد خراب کند یننحس ا یرو یشترب یدنخواست با د ینم را

 .نداره یاونش به تو ربط -

 کجا؟ -

 .نبود یگفتن البته از اولشم حرف ینمونده برا یحرف -

 .هست -

 .شنوم یخب م -

 .تا بگم ینبش -

 ...یابگو  یاشده  یرمد -

 ی. چشم گردو کرد و نگاه متعجبیددر دهانش ماس حرفدوستت دارم. -

 گفت یم یشجد یانداخت. چهره  یاسربه 
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 ندارد، دارد؟ یبا او شوخ که

 یچاگر عاشق ه یدهانش را قورت داد و خودش را جمع کرد. حت آب

 یتنها مرد رو یاسر یانبود  یمرد

نه فقط  یاسربود از  یزارکرد. او ب ینم ییربود جواب رها تغ ینزم کره

 اش یشیرابطه قوم و خو یبرا

 .آل رها یدهفاصله داشت با مرد ا یاسر بلکه

 .یگیرمم یدهنشن -

رفت تا  یم ید. بایردبگ یباز اعصابش را به باز یاسرتا  یستادنا دیگر

 بسازد. مردش یمشبش را کنار ند

به تمام  یدق کرده بود. لبخند پر رنگ یشک تا االن از نگران بی

 را در یادشو  یاسرزد و  یاالتشخ

 .بهرام رفت یبه خانه  یلشکافه پشت سرش جا گذاشت با اتومب همان
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اما بهرام اصرار داشت  یردخواست مراسم را در خانه خودش بگ یم نادر

 یمباشد که حضور شم ییجا

 .حس شود هم

خواست آماده شود رساند رو به  یکه م یعجله خودش را به اتاق با

 :منتظر کرد و گفت ی یهانهک

 که؟ یدنفهم کسی

و  یمو گفتم اونم رفت تا حواس ند یزمنم بهش همه چ یدفهم یناس -

 .پرت کنه

سر  یشد و تک خنده ا یرهخواهر شده اش خ یقرف یها یبه مشک رها

 .داد

 شدن؟ یمیدو تا انقدر صم ینتا حاال ا یاز ک -

 ید،کش یم یشرا باز کرد و همانطور که به مژه ها یملشدر ر کیهانه

 :رها را داد یها یجواب مزه پران



 

834                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .و علم اللّ

 کو؟ یشگرهآرا -

مقابلش چشم گرفت و مقابل  ی ینهآ از...یاداالن م ییرفته دستشو -

 یو سرمه ا یزد. با آن لباس ماسک یرها چرخ یها یلهت

 .اش شده بود یشهاز هم یباترز رنگش

 شدم؟چطور  -

 .یادچشماش از کاسه درم یاس. مطمئنم امشب الیعال -

 مهم نبود، بود؟ یشبرا دیگر

را مقابل رها  یلخت یرنگ یتکان داد و لباس گلبه یسر یالیخ یب با

 :گرفت و گفت

 یم یکاپتشده اول لباست و بپوش بعد به م یرموند یلیکه خ پاشو

 .یمرس
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وار انجام  یگفت را طوط یم یهانهقدر استرس داشت که هر چه ک آن

 .یدادم

متناسب  یمساده و مال یشآرا یکگذشت تا کارش تمام شود.  ساعتی

 آنقدر او را یراهنشبا رنگ پ

خودش نکند.  یرهرا خ یدانم کس یم یدکرده بود که بع خواستنی

 یشگرصاف و لختش را آرا یموها

محسور  یسادگ یندر ع یزداده بود. همه چ ینتز یزیبا بافت ر جوان

 .کننده بود

 :یچیدپ یناس یصدا یبشبه در اتاق نواخته شد و در تعق یا تقه

 هست؟ اجازه

قدم شد و در را باز کرد. تمام  یشزد و خودش پ یپر رنگ لبخند

 یونرا مد یباز یروزها ینسهمش از ا

 !صفت بود، نبود؟ یپر سینای
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 :اش را به رها دوخت و لب زد یفتهش یها یطوس پسرک

 !یداداش یبال یطونش یشد یکعروس چه

 ینا یالکرد تا خ یتظاهر م یابه بعد فقط برادر باشد  ینداشت از ا قصد

 !زوج را راحت کند؟

 بودن تا چه حد؟ فرشته

 یکه فقط در قصه ها یاییرو یانشک؛ از همان پر یبود ب یپر یک او

 یشاز موها یزد و طره ا یلبخند خجالت رها.یمخواند یمان م یشبانه 

 .کرد یترا به پشت گوشش هدا

 ...دارد یازن یآدم هر

 ...یحام یک به

 ...اگر حق با او نباشد یکه فقط درکش کند حت یکی

 ...دلش یفرشته شود برا یدهکه از گرد راه نرس یکی

 !بال داشته باشند یدها که حتم ًا نبا فرشته
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 :در کنار رفت و گفت یجلو از

 !یمبر یاو منتظر نذار، ب یمند زیاد

حلقه کرد و هر چه خانومانه داشت در  یناس یرا دور بازو دستش

آرام را  یادیز ینایبود س کرده . امشب قطعا هوسیخترفتارش ر

 .شکست دهد

 .برد یینپا یو او را با خودش به طبقه  یدکش یقینفس عم پسرک

و  یستادرها بود، ا ی یرهخ یو حواس پرت یکه با شگفت یمند یبه رو رو

 :ر زدتش یبه شوخ

 !کن مردک یشچشاتو درو یموآبج خوردیش

و  یناس یخورد که خنده را دعوت کرد به لب ها یفیتکان خف ندیم

 .بود یستادهکه کنارش ا ینیآرم

 .برد یاطو به دنبال خودش به ح یدرا کش یندست آرم سینا

 :با خنده اعتراض کرد آرمین



 

838                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 .یمسوژه اشون کن یسیموا یشترکم ب یه یذاشت یم عه

 :یدکرد و غر یا یاخم تصنع پسرک

 بشه؟! یچ که

 :باال برد و گفت یمتسل یرا به نشانه  دستانش

 !غلط کردم هیچی،

 ینبار دستانش را دورش حلقه کرد و به غر زدنش ادامه داد. اصال ا این

 !بزند غر شده بود تا فقط یدهمرد آفر

 !یاط؟تو ح یدیکش یمن و م یدزدم! جا قحط بود حتما با یخ یوا -

فرو برد. آن قدر دلش  یبرا در ج یشزد و دست ها ینیغمگ لبخند

 از یآشوب بود که کنترل بعض

 .بودن ها هم ترکشش بود یجگ ینشد. ا یسخت م حرکاتش

 .هوا نبودم یادتا خجالت نکشن اصال  یمخواست دور ش یفقط م -

 :تاسف تکان داد و گفت یاز رو یسر یبا لودگ آرمین



 

839                                                       

Romanbook_ir                                                                                       مردی از جنس پریان 

 !منبرادر  یشد عاشق

 !عشق؟

به  یدتپ یکه سال ها بود گرم م یناییدانست از دل س یاو چه م آخر

 .سالن داخل یآن دختر چشم رنگ یاد

 :زمزمه کرد یآرام به

 .یشهسردته برگرد سالن، جشن کم کم داره شروع م اگه

 یای؟تو نم -

 .یامتازه کنم م ینفس یه -

 .یتو خل -

 شد. یگوش سپرد که از او دور م ینآرم یپا یو به صدا یدخند ریز

ًا تا  یببه جشن برگردد و نتواند آرامشش را حفظ کند. تقر یدترس می

روزها  یننبود ا یزیهوا که چ ی. سردچرخید یم یاطمراسم در ح یانپا

 .سوخت یاو از درون م
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 ی؟بگ یکتبر یایب یخوا ینم -

انداخت. آن قدر در  یکه کنارش نشسته بود نگاه یو به نادر چرخید

 یبرد که حت یهپروت به سر م

 .نادر را حس نکرده بود حضور

 .گفتم یکاموقبال تبر -

 ی؟هنوزم دوسش دار -

 !کرده که حاال بکنه؟ ییرتغ یدوست داشتن من ک -

 .یپرواز دار یگهساعت د یه -

آمد دردانه اش را از  ی. آخر چطور دلش میدبار یغم م یشصدا از

 سال ها ینخودش جدا کند. تمام ا

 .بود یدهمقابل چشمانش قد کش سینا

 .برخاست یشاش زد و از جا یشانیبه پ یضربه ا پسرک

 !رفته بود یادمپاک  -
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. یدقلبش را در آغوش کش یکرده  یزبهانه عز یو به ب یستادا مقابلش

 ینا یگردلش را نداشت د

 .یندنب یکخوش رنگ را از نزد یها طوسی

 .خبر نذار یمواظب خودت باش! منم از حالت ب -

 .راحت باشه یالتچشم خ -

باهام.  یربگ یریتماس تصو یگرفت یلکانادا و خونت و تحو یدیرس -

 .خوام خاطر جمع شم یم

 یگه؟چشم، د -

راحت  یالمخ یاون دوستتم بده که اگه دردست رس نبود یشماره  -

  ه.شه جات امن

 برم؟ یگهکنم. د یم یامکشهابم پ یچشم، شماره  -

 :انداخت و لب زد یناآخرش را به س نگاه

 ازشون؟ یکن ینم خدافظی
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. یبینهرها فردا که بره دفتر م ینامه استعفامو دادم به منش یسر صبح -

 .کنم و نتونم دل بکنم خداحافظی یکترسم از نزد یم

دارم که هر چند  ینوباشه حق ا یآدرس خونتم بهم بده. هر چ ی،راست -

 !که؟ یدنتد یامبار ب یهوقت 

 .یشما رو چشم من جا دار -

مرد  ینرا داشته باشد. ا یشهوا ینطوریچند تا نادر داشت که ا مگر

 یو پدرانه خرجش م یدفهم یم خوب بود که حال دلش را یتنها کس

به  تا نادر را پشت سرش جا گذاشت و رفت یآرام یکرد. با قدم ها

را بسازد  یدیجد یزندگ یاکمک شهاب دوست مهندسش در آن سر دن

 .خودش یبرا

 پایان

 با سپاس از شما عزیزان

ی  ایرانی  و خارجی  در گوگل با برای  دانلود بهترین رمان ها

 سرچ کردن 

   عاشقانه دانلود رمان

https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
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 یا 

 ه  رمان عاشقان

 وارد (https://romanbook.ir)با کلیک روی  آدرس رمان  و

 .سایت شوید
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