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 به نام عشق

 گرگ و ميش را به کرات ديده بود اما اينبار مِه جاده چتر

 انداخته بود روی سياهِی بيحد و مرزش. چه چيزی را

؟ زده اشميخواست بُربايد با آن چشمان از حدقه بيرون 

 گرمای

تموز امانش را بريده بود و کالفه سرش را به عقب هل 

 .ميداد

اهنش چنگ انداخته بود به گلويش و راِه نفسپير يقه ی  

 کشيدنش را سد کرده بود. دست انداخت و دکمهی باالی

آبی نيسان  شيشه ی دستگيره یپيراهنش را باز کرد. پنجه به 

 اش

ُسر داد و چرخ زد و چرخ زد و چرخ زد تا نسيمی صورتش 

 را

 : نوازش کرد

 . آخيش!... پختم از گرما -

يلش پخش شده بود در جادهای که تا اتومب چراغ هاینور 

 چشم

 کار ميکرد دور و برش درختان سر به فلک کشيده خودنمايی
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 ميکردند. چشم بر هم گذاشت و نفسی تازه کرد. جسم زبری

 پيشانی اشروی صورتش خراشی انداخت و اخمی روی 

 نشاند. به

سياه  پرنده یسختی چشم باز کرد و روی فرمان ماشين 

 رنگی را

خاکستری بلندش را  بال هایاز او رو برگردانده و ديد که 

 روی

 پاهايش فرش کرده است. با پشت دستش کوبيد بر بدن موجود

 : وحشتناک و از شيشه پرتش کرد

برو بيرون ببينم... استغفرهللا!... اين ديگه چه جونوری  -

 ! بود؟

چشمانش را در کاسه گرداند و ترس تمام وجودش را فرا 

 .گرفت

دگان خوفناکی شد که اطراف ماشينش چرخ ميزدندُزِل پرن . 

گرگها در گوشش پيچيد و پاهايش روی پدال زوزه یصدای   

دو مرد سياهپوش را در کنار جاده حس کرد  سايه یقفل شد. 

 و
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 دستانش را روی فرمان ماشين فشار داد و لب به دندان گزيد

. 

*** 

 . پُِف دامنش کم نيست؟... کاش يه کم کوتاهتر بود -

را بيِن انگشتاِن ظريفش گرفته و پرنسسی اشلباِس  لبه ی  

نيمدوری به چپ و راست چرخ زد و به تصويرش در آيينه 

 نظر

راستش را که با توِر همرنگ دامنش پوشيده شانه یانداخت.   

 شانه اشرا روی سر چانه اششده بود به راست ُهل داد و 

 خم

نگشتانش را هاللی کرد. دستش را از آرنج به باال ُسر داد و ا

 روی

کشيد شانه اشسر  : 

 . خيلی خوشگل شده!... مرسی زن عمو رعنا -

 احترام چند قدم از پشت سر کبوتر به عقب رفت و نگاهی

خندتأييد تکان داد و لب شانه یسرتاپای او انداخت. سری به ن  

 مليحی روی لبانش نقش بست. کمی جلوتر آمد و دستانش را
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و زير گوشش زمزمه کردگذاشت  شانه هايشروی   : 

 . خوبه که بالرين عمه!... پُِفش هم بسه قشنگم -

؛ ذوق انداخت در دِل کبوتر. عمه اشحرِف احترام؛ يکدانه 

 در

 کنار سه عمويش عمه احترامش خوش ميدرخشيد و کبوتر را

دختِر خانواده بود را چون جانش دوست  نوه یکه يکدانه 

 .داشت

  ط کبوتر بود که شده بود سوگلیبيِن تمام پسر عموهايش فق

 حاج کريم و رشک بود که رخنه ميکرد در دل و جان

 . عموزاده هايش

  

 

 

  

نيست رعنا جون؟ ناجورلباسش يه کم  يقه ی -  

حرف مادرش اخم نشاند روی صورتش. ُهما همسن و سال 

 کبوتر
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بود که مادر شدن را تجربه کرده بود و دختر دلربايش شده 

 بود

خانداِن رهايی ُدردانه ی  . 

 پيشانی اشکبوتر لب پايينش را جلو داد و اخم ريزی روی 

 رد

چيندارش کشيد و يقه یانداخت. سرانگشتانش را روی   

 : صورتش را مقابل آيينه به چپ متمايل کرد

وا!... مامان هما!... حاال خوبه همه خانومند... اصالً هم باز  -

 . نيست

را با  پفی اشدامِن  به یلحينی که با انگشت وسط و شستش 

 هر

 دو دستش لمس ميکرد دوِر کاملی زد و مقابل مامان زيور

تايستاد. هر دو پايش را کنار هم چسباند و از زانو با نشس  

کوچکی خم شد. لبخند شيرينی روی لبانش نشاند و دستانش 

 را

 خيلی آرام روی سرش باال برد. مامان زيور دستانش را دورِ 

گرفت و لبخند عميقی روی لبانش نشست صورِت کبوتر قاب  

: 



 
رج آخر     

 7                    خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

 الهی دورت بگردم مادر... ِکی تو انقدر بزرگ شدی کبوتر -

هجده سالگيتهکوچولوی من؟... چند روز ديگه تولد   . 

آرامی به کبوتر زد و حينی که لبخند روی  ضربه یهما 

 لبانش

 : نقش بسته بود رو به مامان زيور چرخيد

وس نکنين مادر جون... ديگه اينرو ل نوه تونانقدر اين  -  

رو بايد بذاِر کنار شيطونی هاش  . 

دخترانه  ه یغم زمهربانی روی پيشانی کبوتری که  بوسه ی

را اش  

 : پاشيده بود روی صورِت مصومش نشاند

 کبوتر غير از اينکه خوشگليش به تو رفته. عيِن خودت هم -

يرينهکاراش هم برای ما ش همه یخيلی خانومه هما جون...  . 

گی بگيريمهجده سالحتی حاال که ديگه ميخوايم براش جشن   . 

 رعنا حينی که پشت دامن کبوتر را صاف ميکرد چشمانش را

 .روی لباسش چرخاند. چند قدمی عقب رفت و گردن کج کرد

روی زانو مقابلش نشست و پِف دامنش را با کف دستانش به 

 باال
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د برداشت و با دقت ُسر داد. سوزنی که الی لبانش گذاشته بو

 در

 : قسمت مورد نظرش سنجاق کرد

ام که لباسش رو من دوختم... ايشاال لباِس خوش شانسچقدر  -  

 . عروسيت رو هم خودم برات بدوزم کبوتر جون

کبوتر را اناری کرد. صورتش  گونه هایشرم بود که روی 

 را با

بود لب زد دلبریدستانش پوشاند و با صدايی که غرق   : 

زن عمو رعنا!... حاال خيلی زوده... کوچولواَموای  -  . 

را غنچه کرد و سمت آيينه چرخی زد گل سرخشلبان چون  . 

موهای لَختش را که تا کمرش آبشار شده بود با انگشتانش 

 تابی

پريشان کرد. با شانه هايشرا روی  مشکی اش طره یداد و   

خيره شد عروسکی اشچشمان براق سياهش به قامت ريز و  . 

بخند عميقی روی صورتش نقش بست که چال انداخت رویل  

اناری اشدانه  گونه های  . 
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لبش به باال انحنا ميگرفت سرش را به چپ  گوشه یحينی که 

 و

 : راست تکان ريزی ميداد

عمه احترام!... روی کيِک تولدم چند تا کبوتِر کوچولو  -

 موچولو

باشه  ريِز صورتی شکوفه هایميذارين؟... دورش هم پر از 

 ً  . لطفا

را به چشماِن مادرش دوخت مشکوکانه اشنگاِه   : 

وهاممامان هما هم ميخواد يه کبوتِر ريز الی شينيوِن پشِت م -  

ردو شکوفه هایبذاره... تازه بهم قول داده تِم آرايشم رنگ   

يا صورتی يا هلويی یلبهکيکم باشه... گ  . 

به هما اخمی کرد و با دستش پشت دست ديگرش زد و لب  

 : دندان گزيد

 خاک به سرم دختر!... چه بيحيا شدی!... آرايش مناسِب سنِ  -

 . تو نيست

رعنا کنار کبوتر مقابل آيينه قامت راست کرد و حينی که لُپَش 

 را
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زد یقهقهه اميکشيد   : 

 . الهی زن عمو قربونت بره عروسِک شيرين زبون -

لباِس هما حينی که آِه نشسته در وجودش را بيرون ميداد   

 دخترکش را مقابل آيينه صاف کرد. دستاِن مادرش بود که در

محبتش اسير کرده بود  حيطه یتماِم عمرش بازوانش را در 

 و

 شهامت قد کشيدن و قدم برداشتن را به کبوتر ارزانی داشته

 . بود

*** 

 . وای اگه شِب تولدم برف بياد... يعنی عالی ميشه -

شت و صورِت از سرما يخاغ عمارت قدم برميداکبوتر در ب  

دپايه کوتاه منور شده بو چراغ هایزير نور مهتابی  زده اش . 

کرم رنگ پوتين هایدرخت پرتقال زير  کشيده ی برگ های  

شب  برف های مانده یخزدارش را نوازش ميکردند و ته 

 قبل

ظريفش  دست هایبخشيده بود.  برگ هادرخشش جذابی به 

 را
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شده یرو به پايين خم ه های بلند ميکرد و آهسته به شاخ  

دستکش صورتی آويزان از ه های درختان ميکشيد. منگول

 هايش

که به جای پنج انگشت فقط دو انگشت نمايان بود در هوا 

 تکان

 . ميخوردند

 کبوتر حواست هست چی ميگی؟... برف بياد دوستات نميان -

 که... سختشون ميشه طفليا... فکِر اينجاش رو کردی؟

در سی سالر عموی جدی و اخموی کبوتر بود که َرشاد؛ پس  

روزگار سپری کرده بود و خياِل مستقل  رهايی هاعمارت 

 شدن

فخر و مباهات عمو اسحاِق کبوتر بود و چشم  مايه ینداشت. 

 و

چراغِ حاج کريم. ملقب به عقاب تيز چنگالی بود که کسی تا 

 به

ه باالنشده بود. تای ابرو ک مردانه اشحال حريف آن هيبت   

ش فرو ميبرد و پرهايش بال هايکبوتر سر زير  می انداخت

 را يک
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به يک چتر ميکرد روی صورتی که لحظه به لحظه ميرفت 

 تا

 . گلگون شود و ترِس وجودش را لو دهد

  

 

 

  

يش را عمود به بدنش باز کرده بود و دست هاحينی که 

 نگاهش را

روی به خطوط لوزی شکِل زيِر پايش ميخکوب کرده بود  

اطراف جوِی وسط عمارت قدم  فيروزه ای کاشی های

 .برميداشت

عدم تعادلش ميخورد رشاد از دور  به خاطربا هر تکانی که 

 تيکی

در مقابل شوق نمی آمداما دلش  می افتادبه زير چشمش   

مقاومتی نشان دهد درونی اش  : 

دوستای من هرجوری باشه خودشون رو ميرسونن... سنگ  -

 هم
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بباره اونا ميان... تازه برف بياد آخر شب ميريم از آسمون 

 برف

 بازی... رشاد برامون آدم برفی درست ميکنی؟

خط انداخت و سری به اطراف  پيشانی اشاخم غليظی روی 

 تکان

را روی درخت چک ميکرد پرتقال هاداد. حينی که   : 

به خدا شما دخترا يه چيزيتون ميشه... مگه مجبورين حاال  -

 تو

تولد بازی راه بندازين؟ اين هوا  

جوی پايين پريد و حينی که به سمت رشاد قدم لبه یاز   

يش را سمت دهانش بُرد و های عميقی دست هابرميداشت 

 روی

 : انگشتانش نشاند

خيلی هم خوبه!... حاال مردا که تا آخر شب نيستن... نکنه  -

 دلت

 ! ميسوزه راهت نميديم؟

ادداند و تای ابرويی باال نگاه خشمگينش را رو به کبوتر گرد  

: 
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 . زياد شلوغ پلوغ نکنينآ... زشته... بزن و برقص ممنون -

دست به کمر مقابل رشادی که قامتش بيش از دو برابر کبوتر 

 بود

شده قد علم کرد و چانه باال کشيد. چشماِن از غضب باريک 

 اش

ه تکان داد. لب برچيد و غم زرا به سمتش دوخت و سری به 

 به

دهان کج کرد تمسخر  : 

بزن و برقص ممنون... حاال حاجی چيزی نميگه تو داری  -

 خط و

 ! نشون ميکشی؟

می پشِت چشمی نازک کرد برای رشادی که لرزه به جانش 

 افتاد

افشانی هايشُدر واژه یاز واژه   : 

 . تازه دوستام ازم قول گرفتن براشون باله برقصم -

درشتش جرقه زد  ناگهان برق شوق بود که در چشمان گرد و

 و
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لبخند کشداری روی لبانش نقش بست. دو دستش را رو به 

 هوا

کرد حواله اشُسر داد و بشکِن ظريفی   : 

وای رشاد!... زن عمو رعنا برام يه لباس پرنسسِی خوشگل  -

 ... دو

را به  گرفته اشچرخی از مقابل کبوتری که اطوارش دِل ُگر 

 لرزه

اند. به سمت درخت ديگری زد و رو از او برگرد می انداخت

 قدم

 برداشت و با اخمی تصنعی صدا باال بُرد و ميان حرفش پريد

: 

خيلی خوب! خيلی خوب!... ديگه توضيح نده... اين ماماِن  -

 ما

 هم خياط نميشد چی ميشد؟... همش هم تو رو ُمدِل خودش

 . ميکنه جلو دوستاش پُز ميده

ت مقابل رشاد دخترک انگار دست بردار نبود. به سمت درخ

 قدم
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درخت حلقه کرد. سرش را  تنه یتند کرد و دستش را دوِر 

 از

کنار درخت کج کرد و درست چشم در چشم رشاد قرار 

 گرفت. با

آرام و بدون  ه های دخترانه اشصدايی که پُر بود از کرشم

 هيچ

 : هيجانی لب زد

هم ميخوام فشفشه هارشاد!... من ازون  - ... 

ام رو راضی کنی برای تولدم بگيرم؟ميشه فردا مامان هم  

تنها راهی که داشت اين بود که فرار را بر قرار ترجيح دهد 

 تا

اسير نگاه گيرای کبوتر نشود. رشاد چند تار مويش را که 

 روی

ُسر خورده بود عقب زد و خودش را از درخت  پيشانی اش

 کنار

کشيد. حينی که پشتش به کبوتر بود با صدای پرغضبش 

 زمزمه

دکر  : 
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فشفشه؟!... اصالً!... حرفش رو هم نزن... پارسال يادت  -

 نيست

 چه اتفاقی افتاد؟

روبه لبش را رو به پايين لوله کرد و سمت رشاد دويد و 

يشرو  

بلند شد و صورتش را به سمتش ه هايش ايستاد. روی پنج

 : گرفت

 قول ميدم امسال احتياط کنم.... رشاد!... خواهش -

 . ميکنم

و می انداخت سنگی اشفتن کبوتر لرزه به جاِن اين رشاد گ  

 آتشفشان ميکرد کوهستاِن قلبش را. پنجه به پشت موهای

 مشکی و پرپشتش کشيد و سر به زير انداخت. لبخند کمرنگی

شال  لبه یزد و سر بلند کرد و مات چشماِن کبوتر شد. 

 گردنِ 

ظريفش ه های را با دست گرفت و روی شان صورتی اش

 پرت کرد و

 : با خنده گفت

 از دسِت تو کبوتر!... از دسِت تو!... باشه... خودم برات -
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 ميگيرم. به زن عمو هما هم ميگم با اين شرط که قول دادی

 . احتياط کنی

را مقابل صورت  اشاره اشچشمانش را گرد کرد و انگشت 

 کبوتر

 : در هوا تکانی داد و کمی سرش را به پايين خم کرد

زنينآ... نفرستيمون هوااينجا رو آتيش ن -  . 

گذاشت و از رشاد رو  جيب هايشيش را درون دست ها

 : برگرداند

ستآفشفشه امگه ميخوايم نارنجک بترکونيم... يه  -  . 

چشمش به انارهای درخِت پشت سر کبوتر افتاد و از کنارش 

 راه

 : کج کرد

 ...اميدوارم بهتون خوش بگذره... ماها هم آخر شب ميآييم -

کبوتر!... کادو برات چی بگيرم؟راستی   

کبوتر فوران شده یذوق بود که از چشمان گرد ه های جرق  

 ميکرد. دستانش را به هم کوبيد و حينی که زبانش را بيرون

يش قد علم کردروبه روآورده بود به سمت رشاد دويد و   : 
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 بگم؟ بگم؟ -

شيطنت شرم بود که از چشمان رشاد ُشره ميکرد از دسِت 

 های

تری که دل در دلش نبود تا مراسم تولدش برگزار شودکبو . 

را روی لبش جمع کرد و نيم قدمی از کبوتر فاصله خنده اش  

 : گرفت و دستش را در جيبش گذاشت

 . خوب بگو -

  

 

 

  

کبوتر سر پايين انداخت و گردن کج کرد. صدايش را تا 

 نهايت

امکان زير بُرد و کالهش را کمی روی سرش صاف نمود. 

 تک

زمزمه کرد هميشگی اش عشوه یزد و با  سرفه ای  : 

 . من که از شما انتظاری ندارم پسر عمو... شما تاج سريد -
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را دوخت به رشادی که جانش به لرزه  عشوه گرانه اشنگاه 

 افتاده

شگرفته او صدای کبوتر پيچيده بود در تار به تار وجود ُگر   

: 

ين... تشريفشما همينکه قدم سِر چشمهای کبوتر بذار -  

درويشی ما رو با قدوم مبارکتون منور  لبه یبيارين و ک

 ...کنين

 . سِر ما منت گذاشتين

اش برچيدهتای ابرويی باال داد و لبخند کجی پاشيد روی لباِن   

: 

رو ميبينم... روزی شمشادی تونهمينکه سالمتی و شاخ  -  

ميآرم به جاشکر  سجده یصدبار   . 

فواره کشيد به قلِب به  ه اشغم ز پاره آتشی از چشمان غرقِ 

 تپش

رشاد افتاده ی  : 

 . کادوی تولد فدای يه تاِر موی گنديدتون -

نميگرفت تا شايد تپقی بزند خنده اشهم  ذره ایيعنی حتی   
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. رشاد طاقت نياورده و سرش پرانی هايشميان اين همه شکر

 را

رتشبه عقب هل داد و پِقی زير خنده زد. بنِد آويزان از سوئي  

را به چالِ  پشمی اش منگوله یکبوتر را با دستش گرفت و   

سمت ديگری رفت خنده کنانزد و  گونه اَش  : 

ت هجده سالوای چه زبونی هم ميريزه!... نه!... مثل اينکه  -

 شده

واقعاً بزرگ شدی... ولی من باورم نميشه کبوتر... فکر کنم 

 تو

هم بشه از همين درختا ميری باال شصت سالت   . 

*** 

عروس!... کارات رو که کردی... يه توِک پا بيا کارت  -

 . دارم

 حاج کريم! بزرگ خاندان رهايی! معتمدی که به سرش قسم

رهايی ميخوردند و حرفش ردخور نداشت. پشت در پشت نام 

 ها

 را زنده نگه داشته بود و الحق و االنصاف خوب به پسرها و
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د رسانده بود. کبوتر پسر بودن به جزکه همگی ه هايش نو

 نامش در

 بازار حجت بود که کسی به خودش اجازه نميداد کالمی روی

 کالمش بنشاند و رو در رويش سخنی خالف ميلش به زبان

 . بياورد

زد.  سرفه ایصاف کرد و تک  شانه هايشکتش را روی سر

 تسبيح

نباتی رنِگ شاه مقصودش را در مشتش بازی داد و سر به 

 زير

پراُبهتش به آرامی زمزمه کرد انداخت و با صدای  : 

قطاگه سردت نميشه... بيا زير آالچيق کنار درخت انار... ف -  

وروجک باهات نياد... يه کار دختره یحواست باشه اين   

 . خصوصی دارم که بهتره کبوتر نباشه

 : هما سری به زير انداخت و گردن کج کرد

 ! چشم حاج آقا -

چيزی ميخواهد سخن بهخوب ميدانست که حاج کريم از چه   

لهارا در اين سا مردانه اشميان آورد. غِم نشسته بر چشماِن   
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 خوب ميشناخت. چند ساعتی گذشت و هما و حاج کريم لب به

اتاقش حواسش به آنها پنجره یسخن گشودند. کبوتر از پشت   

بود. با خودش گفت که حتماً در مورد جشن تولد اوست. پرده 

 را

نجره لبخندی زد و از روی تختش پريدکنار زد و پشت به پ  . 

ش شده... ديگه وقتشههجده سالعروس!... کبوتر ديگه  -  . 

هما بغضی در گلويش نشست و لبانش لرزيد. سر پايين کشيد 

 و

سينه اشبا پِر شالش بازی کرد. حاج کريم آهی که سالها در   

 : گير کرده بود را با قدرت بيرون داد

و بهش ميگی يا من بگم؟هرچه بگذره بدتره... ت -  

 اشک پشت پلکش حجم گرفت و چشمانش را مانند دلش به

سوزش انداخت. آب دهانش را قورت داد و با صدای لرزانش 

 لب

 : زد

بهش يه جوریخودم کم کم بهش ميگم حاج آقا... شما هم  -  

 . بگين... کبوتر شما رو خيلی دوست داره
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روی صورتش چشمش  گوشه یگريه امانش نداد و اشکی از 

 ُسر

 : خورد

 . خيلی گفتن حقيقت برام سخته... اما بايد يه روزی بدونه -

ششانه هايحاج کريم مانده بود با يه دنيا بار اندوه که بر   

 يقه یتأييد تکان داد و  شانه یسنگينی ميکرد. سری به ن

 کتش

 : را جلو کشيد

سال اما دم  اين همهميفهمم عروس... دلت خون بود  -

 ...نزدی

تکون نخوره... باِر غمت رو يه  دردونه اتشايد آب توو دِل 

 تنه به

 . دوش کشيدی و جيکت درنيومد... اما ديگه وقتشه

 حرف هایبلند شده بود و سر به زير به  گريه اشصدای 

 حاج

 : کريم گوش ميداد. به سختی با صدای لرزانش زار زد

... اگر شما شما رو از سِر ما کم نکنه حاج آقا سايه یخدا  -

 و بقيه
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 ... نبودين

صدای نزديک شدن ماشين به عمارت آمد و هما حرفش را 

 ادامه

نداد. حاج کريم از جايش بلند شد و بعد از مکثی رو به هما 

 : کرد

حاال ببين چيکار ميتونی بکنی عروس... کبوتر روحِ  -

 زندگیِ 

ماست... ميخنده جون ميگيريم و گريه ميکنه انگار همه ی  

به قلبمون ميزنه... فقط مراقب باش جوری نگی يه وقت  نيش

 از

 . اين شور و نشاط بيفته

دِر عمارت باز شد و ماشين اسحاق از جلوی عمارت پيچيد. 

 از درِ 

ورودی به سمت پارکينگ عبور کرد و خاکی پشت ماشينش 

 در

هوا پخش شد. اسحاق، پدِر رشاد بود و دسِت راست حاج 

 .کريم

ه ازاِن رهايی که با حاجی ماننِد سيبی بود کفرزند خلِف خاند  



 
رج آخر     

 26                    خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

 . وسط دو نيمه شده بود

  

 

 

  

غم و اندوه کهنه ريشه دوانده بود در دِل پر درِد هما. اشِک 

 زير

خانه چشمانش را پاک کرد و سر به زير انداخت و به سمت 

 ی

خودشان راه کج کرد. سالها منتظر همين روزها بود. منتظر 

 که

در برداشتن از حقيقت بود. حقيقتی که سالها نه، دلواپس پرده  

نگه داشته بود. اما شايد هرچه بيشتر ميماند مثل سينه اش  

گير ميکرد در گلويش و راِه نفس کشيدنش را قلوه سنگی  

 . ميبست

*** 

 رشاد سرش را به پشتی صندلِی اتومبيلش تکيه داده بود و
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دادُسر مي پيشانی اشرا روی  آبی اشحينی که عينک آفت  

را نرم روی هم ميکشيد. در افکار خود فرو رفته  پلک هايش

 بود

سمت راست ماشين او  شيشه یکه صدای ضرب زدن روی 

 را به

لبانش به  گوشه یخودش آورد. رو به سمت صدا چرخاند و 

 باال

ليمويی  دستکش هايیانحنا گرفت. دو دست کوچک را ديد با 

 که

د و پشِت شيشهچهارانگشتش يکپارچه پوشيده شده بودن  

 . متناوب تکان ميخوردند

خواب از سِر رشاد پراند و فکرش را به تکاپو » : امان از 

 واداشت

 «! دِل بيغمت کبوتر!... اِی!... کبوتر! کبوتر! کبوتر

گل کرده بود. لبخند شيطانی روی بدجنسی اشرشاد رِگ   

شيشه صورتش نقش بست. لب پايينش را به دندان گرفت و 

 ی

یدستکش هات را به آرامی پايين کشيد. همچنان سمت راس  
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 .ليمويی بودند که سرخوش برای خودشان وول ميخوردند

لندبشيشه پايين آمد و آمد و آمد که صدای جيغِ کبوتر به هوا   

رشاد شده یشد. قهقهه بود که از دِل به اصطالح خنک   

 برميخواست. کبوتر پشِت در قايم شده بود و پايين آمدن

نميديد. فقط دستانش را ميجنباند و به خيال خودش شيشه را  

رشاد با آن هيکل و هيبت مثل خودش زهره ترک ميشود. 

 انگار

 کمی خسته شده و دستانش را به شيشه چسبانده بود که همان

 حين شيشه پايين آمده و دستانش با شتاب به داخل پرت شده

مچ از شيشه به پايين ليز خورده بودند ناحيه یو از   . 

از درد مچاله شده و بغضی در گلويش النه  چهره اشکبوتر 

 کرده

بود. مچش را ماساژ ميداد و چيزی نمانده بود اشکش 

 سرازير

 : شود

 . خيلی بدی رشاِد بيتربيت!... به عمو اسحاق ميگم -

 سر به سمت کبوتر برگرداند و با صدای بلند خنديد. کمی به
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صندلی کنارشسمت قاب پنجره خم شد و دستش را پشت   

 : گذاشت

حاال چيزی نشده که... خودت رو لوس نکن... سوار شو  -

 .بريم

 . دير شد

کبوتر دستش را روی مچش کشيد و از رشاد رو برگرداند. 

 سرش

 : را زير انداخت و با بغض لب زد

نبال منُمچم درد ميکنه... من با تو نميآم... اصالً ديگه نيا د -  

. 

د وبند آمدن نداشت از ماشين پياده شخياِل  خنده اشرشاد که   

سمت کبوتر قدم برداشت. لبانش را جمع کرد که مثالً خودش 

 را

 : کنترل کند

 ! ببينم مچت رو... وای!... کبوتر بال و پرش شکسته -

اخمی روی صورتش نشست و از رشادی که چيزی نمانده 

 بود از

 خنده منفجر شود رو برگرداند. چشمانش را به اطراف سمت
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 .دخترکانی که نگاهشان را روی رشاد دور ميزدند چرخاند

 پيشانی اشنگاهی به سر تا پای رشاد انداخت و اخمی روی 

 خط

 : انداخت. لبش را به دندان گزيد و تشر زد

 کبوتر دلش شکست... يه بدذاِت زشِت خوابآلود اذيتش -

کرده... اينا چرا اينجوری نگاه ميکنن؟!... صد بار نگفتم 

ونبهت ا  

ت رو بپوش؟... اون سيکس پَکِ شده اکِت بيصاحاب   

رو ننداز بيرون اين دخترا دل ضعفه ميگيرن قلمبيده اتور  

ا؟!... برو توو برو تووچشم چرون  . 

نمکين حسادت هایقند بود که در دِل رشاد آب ميشد از   

 کبوتر. حينی که لبخند از روی لبانش محو نميشد دِر سمت

وتر دستش را زير مچِ ديگرش پهن کرد کبوتر را باز کرد. کب

 و

 پشِت چشِم نازکی برای رشاد کشيد و خودش را روی صندلی

انداخت. لبانش را با غيظ به داخل فرو برد و سرش را با 

 حرص

و ِور زد تکان داد  : 
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حاال نشونت ميدم آقا رشاد... اينجورياست ديگه آره؟...  -

 دارم

 . برات

رشاد بلندتره های دای خندهرچه بيشتر کبوتر ِجز ميزد ص  

ميشد. ماشين را دور زد و دِر سمت خودش را باز کرد و 

 سوار

جاسازی بينی اشرا روی  آبی اششد. حينی که عينک آفت  

ميکرد استارت زد. تای ابرويش را باال داد و صدا صاف 

 : کرد

تقصير خودت بود کفتر خانم... آخه اون چه حرکِت  -

 مضحکی

از سِن و سالت خجالت نميکشی؟ بود انجام دادی؟...  

 کبوتر چشمان زهرآلودش را سمت رشاد چرخاند و حينی که

ایرا به بازوه کوله پشتی اشلبانش را به دندان ميکشيد بنِد   

 : رشاد ميکوبيد

؟... مضحک ام!... من کله عقابیکفتر هم خودتی پيرمرِد  -

 ...آره؟

 ! خودت مضحکی گلدوِن زشت
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د. ببخشيدنزن کبوتر... ببخشي -  . 

رشاد چشمانش را تنگ کرده و خودش را در صندلی فرو 

 برده

را روی پاهايش گذاشت و جمع و  کوله اشبود. کبوتر 

 جورش

را  اشاره اشبه رشاد رفت و انگشت  غره ایکرد. چشم 

 مقابل

 : چشمانش در هوا تکان داد

ديگه به من نگی کفترا؟!... يکبار ديگه بشنوم جايی اسم من  -

 رو

فتر صدا کردی به جون خودم ريز ريزت ميکنمک  . 

  

 

 

  

بلند شد.  خنده اشرشاد سرش را به عقب کشيد و صدای 

 مجدد

 دست به سمت استارت بُرد و بدوِن اينکه نگاهی به کبوتر
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 : بي اَندازد

وای کبوتر چقدر خشنی!... بيچاره شوهرت چقدر کتک  -

 بخوره

 . از دستت

و نگاهش را به بيرون انداخت. کبوتر از رشاد رو برگرداند 

 لبانش

 : را از حرص به داخل جمع کرد و نفس نفس زد

 . خيلی هم دلش بخواد... اذيتم نکنه خيلی هم مهربونم -

بيرون زد. نگاهش  بی مقدمه سينه اشرشاد نفسی از درون 

 را به

را به خودش چسباند چانه اشرو به رو خيره کرد و   : 

من الزمه. از اآلن گفته  اجازه ی اگر بذارم شوهرت بدن... -

 . باشم

کبوتر اخم غليظی بيِن دو ابرويش خط انداخت و دست به 

 کمرش

 : زد و رو به سمت رشاد کرد

ببخشيد شما؟... حاال منم ميام از تو يکی اجازه ميگيرم...  -

 اصالً 
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 اگر مطمئن بشم کسی يهو شيشه پايين نميکشه همين اآلن

 . زنش ميشم

صورتش را به سمت کبوتر ُسر داد و لبخند  نيمه یرشاد 

 کمرنگی

 : زد و با صدای ضعيفی لب زد

خودت گفتيا کبوتر... آخ جون!.. کبوتر تو شوهر کنی  -

 ميری

 ...روی درخت آشيونه درست ميکنی همونجا تخم ميذاری؟

نبعداً حتماً يهو شش هفتا جوجه کرکی مياری برامون کبابشو  

 . ميکنيم ميخوريم

قتش طاق شد. اينبار دستش را مشت کرد و کوبيد وکبوتر طا  

رشاد تا جايی که صورتش ه های کوبيد کوبيد روی سرشان

 سرخ

 : شد و نای بلند کردِن سرش را نداشت

باشه. باشه... اصالً خودم ميام ميگيرمت همونجا توو  -

 عمارت

 ! زندگی ميکنيم... چطوره؟... ماِل بد بيخِ ريِش پسرعمو
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صندلی تکيه زد و سرش را به عقب کشيد.  کبوتر به پشتی

 سری

تکان داد و سعی کرد حرفی نزند اما  ه اشغم ز شانه یبه ن

 مگر

 : ميتوانست زبان به دهان بگيرد. کبوتر بود ديگر کبوتر

 رشاد؟!... من شوهر کنم از پيشتون برم دلتون برام تنگ -

ميشه؟... حاج کريم و مامان زيور که مطمئنم دل ندارن 

یِ دور  

من رو تحمل کنن. بقيه هم دسِت کمی از اون دو نفر ندارن... 

 اما

تو!... اما تواِ بدطينت!... تو يکی فکر کنم کلی ذوق مرگ 

 . بشی

بغلش انداخت و لبخند کمرنگی روی آيينه ینگاهش را به   

صورتش نشست. چشمانش را به آرامی بست و سريع باز 

 .کرد

می هم سخن به زبان نگاهی به کبوتر نينداخت و حتی کال

 .نياورد

دسته یکبوتر سکوتش را که ديد رو به سمتش چرخاند و با   
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آرامی به ضربه یميداد  بازی اشکه در دستش  کوله اش  

قفل کرد و دندان هايشزد. لب پايينش را بين  شانه اشسر  

شيطانی روی لبانش نشاند خنده ی  : 

 ! کجايی داداشی؟... نيستی -

. سرش را با شتاب به نمی آمدخونش در  کارد به او ميزدند

 سمت

 : کبوتر چرخاند و با اخم ميخ چشمانش شد

صد بار نگفتم من رو داداشی صدا نکن؟... چند بار گفتم  -

 بهت

کبوتر؟ چندبار؟... هان؟!... ميخوای عصبيم کنی؟ آره؟... 

 بگو

 . آره... بگو ديگه. بگو

رشاد  شده ی صورت سرخ نيمه یکبوتر با دهان نيمه باز به 

 مات

 : ماند و ِمن ِمن کنان زمزمه کرد

رشاد!... من... من... نميخواستم ناراحتت کنم... به جوِن  -

 کبوتر

 . منظوری نداشتم... چشم! ديگه نميگم
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 آب دهانش را به سختی قورت داد و نفسی تازه کرد. لبخند

 عميقی به روی رشادی که برآشفته شده بود زد و تکانی به

ظريفش داد و سری رو به شانه کج کردی ه هاشان  : 

اصالً بريم نهار بخوريم از دلت دربيارم؟... بريم يه  -

 رستوران

 مکزيکِی خوشگل... بريم رشاد؟... قول ميدم دست توو جيبم

برنخوره حضرت عالیقبای  گوشه ینکنم يه وقت به   . 

ريزی کرد خنده یرشاد نگاهی به نيمرخش انداخت و   : 

يی کبوتر!... امروز نه... يه روز ديگه ميريم... خيلی بال -

 امروز

مامان زيور باقالی پلو درسته کرده انگار. گناه داره... 

 . منتظره

که هريک  آن دويیا شده بود بين حکم فرمسکوت بود که 

 افکاری

در ذهنشان موج ميزد. کبوتر نگاهش را به شيشه دوخته بود 

 و

متر ميکرد. رشاد گاهی  گيالسی اشرا با چشمان  خيابان ها

 آهی
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می هی به نيمرخ صورت آرام کبوتر نيم نگاميکشيد و 

و انداخت  

 . لبخند کمرنگی ميپاشيد روی لبانش

*** 

گی کبوتر، هجده سالباآلخره روز موعود فرار رسيد. تولد 

 سوگلیِ 

برنامه خانداِن رهايی. همه چيز طبق  دردانه یحاج کريم و 

از ی  

تفت و دوستان کبوتر تا توانستند عمارقبل تعيين شده پيش ر  

را روی سرشان گذاشتند و آتش سوزاندند در آن سوز و 

 سرمايی

 که تا مغزاستخواِن هر انسانی تير ميکشيد اما چطور اين

دخترکان رنگ و وارنگ خبری از سرما نداشتند خدا 

 ميدانست

 ! و بس؟

 مامان زيور بغض نشسته در گلويش ترکيد و اشکی روی

ليز خوردهايش ه گون  : 
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روحت شاد اقبالم... بميره مادر برات که زندگی نکردی  -

 ...پسرم

دخترکت قد کشيده... بزرگ شده... خانومی شده واسه 

 ...خودش

 . روحت شاد مادر

احترام چشم در کاسه چرخاند و نگاهی به مهمانان انداخت. 

 لبِ 

 پايينش را به دندان گزيد و با دستش پشت دسِت ديگرش

يدکوب  : 

  

 

 

  

 وای مامان خاک بر سرم... نکن اينجوری همه حالشون بد -

ميشه... هما و کبوتر بشنون ديگه نميشه آرومشون کردآ... 

 گريه
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نکن مادِر من... روحِ داداش شاد... اشکات رو پاک کن... 

 بخند

 . مامان... هما ببينه دلش ميگيره طفِل معصوم

شيد و اشکش را پاکمامان زيور انگشتانش را زيِر چشمش ک  

از چايش  جرعه ایبيرون زد و  سينه اشکرد. نفس بلندی از 

 را

 سرکشيد. رعنا حينی که لبخند کشداری روی لبانش نقش

بسته بود سمت احترام آمد و کنارش نشست و رو به آنها 

 زمزمه

 : کرد

چی شده مامان جون؟... بازم؟!... خدا رحمتش کنه... کبوتر  -

 هم

شکنه... کی ميخواد به به خير ش شده... خدا هجده سالديگه   

 ! بگه؟

 : مامان زيور دوباره بغض کرد و با صدای لرزانش لب زد

فکر  بچه امنميدونم مادر... چی بگم واال؟!... تا حاال  -

 ميکرده

 ... باباش
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را عوض کرده بود  پفی اشکبوتر که لباس پرنسسی و دامن 

 و

و خندان سمت آنها آمد به تن داشت خوشحال پوشيده ایلباس   

روبه تور روی دامنش را کنار هم جفت کرد و  اليه یو دو 

یرو  

 : مامان زيور خم شد

مامانی خوشگل شدم؟... چه کردی زن عمو رعنام...  -

 دوستام

 همه خوششون اومده بود... زن عمو کلی برات مشتری پيدا

ر کردم... عمه احترام کيکام رو ِکی ميارن پس؟... عمه، کبوت

 هم

صورتيه ديگه؟ شکوفه هاشروش برام گذاشتی؟...   

احترام با آرنج به پهلوی مامان زيور کوبيد. دست روی 

 صورتِ 

 : کبوتر کشيد و لبخندی زد

هم  شکوفه هاشآره عمه جون... کبوتر هم گذاشتم...  -

 .صورتيه

 خيالت راحت... وروجک اون سايه چيه پشِت چشمات؟
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دان گرفت و صاف ايستاد. دستیکبوتر لِب پايينش را به دن  

ه گفتغم زپشِت چشمش کشيد و با   : 

 . کو عمه؟... چيزی نيست که -

رعنا سر به عقب کشيد و خنده¬ ی بلندی کرد   : 

د... دوستات از می اومزن عمو هر دو لباست بهت خيلی  -

 زيبايی

خودت تعريف کردن نه از خياطِی من... مگه نه مامان 

 زيور؟

ور را مخاطب قرار داد تا او را به خودش رعنا مامان زي

 .بياورد

مامان زيور تکانی به خودش داد و با دهان نيمه باز نگاهش 

 را

 : بين آنها چرخاند

هان؟!... آره مادر خيلی خوشگل شدی... البته خوشگل  -

 بودی

هزار ماشاهللا... بايد برات اسپند دود کنم... مادرت کو؟... 

 بگو اآلن

نه قضا بال بره بيرونهمه هستن دود ک  . 
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هما صدای مامان زيور را شنيده و خودش از قبل اسپند دود 

 کن

برجسته های  بته جقهرا آماده کرده بود. سينِی طاليی با نقِش 

 را

ی خشک ريز تزيين کرده بود. ظرف گرِد کوچِک گل هابا 

 پايه

اسپند ه های سينی گذاشته و مقداری دان گوشه یکوتاهی در 

 در

ته بود. اسپند دود کِن طاليی کوچکی را که رویآن ريخ  

داشت و لبههای برجسته ایکندهکاريهای ريز ه هايش ديوار  

 گنبدی شکلی اطرافش خودنمايی ميکردند وسط سينی گذاشته

 . و دود اسپند بود که از مياِن آن زبانه ميکشيد

بانشهما سينی را به دسِت کبوتر داد و او حينی که لبخند از ل  

عمه اشعموها و  خانواده یميشد در سالن بين محو ن  

ميچرخاند. دود بود که فضای خانه را ضدعفونی ميکرد. 

 مامان

زيور چهار قُل ميخواند و حاج کريم زير لب دعا ميکرد. 

 سينی
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را اول از همه مقابل حاج کريم گرفت و او دست در جيب 

 کتش

ش را کرد. تراولی بيرون کشيد و کنار سينی گذاشت. انگشتان

 در

ربرداشت. دوِر سِر کبوت دانه ایظرف اسپند فرو برد و چند   

 . چرخاند و در آتش ريخت

نثار پدربزرگش کرد و حينی که  جانانه ای عشوه یکبوتر 

 لبخند

لب  کرشمه ایمليحی روی لباِن گلگونش نقش انداخته بود با 

 : زد

 اينکه کادوی تولدم نبود آقا جون؟ -

اد و با دستش دود را به سمت خودش حاج کريم خندهای سر د

 و

 : کبوتر هل داد

مانه بابا جون!... اين صدقه بود برای رفع بال... کادوی ش -  

 . محفوظه کبوترم

لبخند شيرينی زد و اسپند را سمت عمو اسحاق و بقيه عموها 

 و
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گرداند. همه به ترتيب روِش حاج کريم را  عموزاده هايش

 اجرا

ظرف اسپند گذاشتند و دود کردند. کناِر  صدقه ایکردند و 

 نوبت

رسيد به رشاد. نگاِه حق به جانبش را دوخته بود به قد و 

 باالی

درا پيشبينی کر خبيثانه اشکبوتر و ميشد از چشمانش رفتار  . 

قحينی که روی مبل تکيه داده و پا روی پا انداخته بود؛ طب  

نشانده بود که  پيشانی اشاخمی روی  هميشگی اشعادت 

وترکب  

جرأت نگاه کردن به او را نداشت. کبوتر لبخند از روی 

 صورتش

 محو نميشد. مقابل رشاد خم شد و سينی را جلويش گرفت و

ماند. رشاد نگاهش را بين کبوتر و  عکس العملشمنتظر 

 اسپند

 چرخاند و بعد از چند دور رد و بدل شدن، خيره به چشمان

 : کبوتر ماند

ند رو که ماها همه از بچگیاين اسپ فلسفه یخوب!...  -  
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 ميدونيم... حاال اين کبوتر خانم خودش ميدونه داره چيکار

 . ميکنه؟... اآلن دو ساعته اينجا رو پُِر دود و دم کرده

  

 

 

  

کبوتر لبخند عميقی زد و کمرش را صاف کرد و سينِی اسپند 

 را

روی آرنجش گذاشت. سری زير انداخت و لب برچيد و با 

 خود

فکر کرد» : ست امشب چه مرگش شده که سواالی معلوم ني  

 انديشمندانه ميپرسه؟!... شرط ميبندم خودش هم جواب

 درست درمونی برای سوالش نداره... اما چه ِکرمی به جونش

افتاده که مِن طفِل معصوم رو وسط جمع سِرپا نگه داشته تا 

 در

اسپند نظرات کارشناسی بدم؟... امان از خویِ  فلسفه یمورد   

جانوريات رشاد!... «! لبخندش را کشدار کرد و دستش را 

 امان
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ی خشک دورِ گل هادور سينی حلقه زد و با دست ديگرش با   

 : سينی بازی کرد

... بعدم اينکه... کننده اسخوب!... اوالً که اسپند ضدعفونی  -

 ما

اصلی در بدنمون مراکز انرژی زيادی داريم که هفتای اونها 

و ان  

ين اونها محل دريافِت حِس ششمهيکی از مهمتر  . 

ه های دخترانه کبوتر بودند که با عشو حرف هایهمه ماِت 

 اش

 پشت سر هم رديف ميکرد. رشاد با چشمان از حدقه بيرون

را به او دوخته بود. کبوتر سری  مکشوفانه اشنگاِه  زده اش

 تکان

 : داد و نفسی تازه کرد و لبانش را جمع کرد

که در اين مرکز ايجاد ميشه همون  يیاختالل هايکی از  -

 ساطع

هست که بيِن مردم به چشِم زخم منفی ایشدِن انرژی   

 مخرب ترمعروفه... و حسد ميزان اين انرژی منفی رو 

 ...ميکنه
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اين افراد حسد دارن... ممکنه  همه یاما اين دليل نميشه که 

 يه

دوقتايی به يه داليلی اختاللی در عملکرِد اين سيستم ايجا  

که اين انرژی ناسالم يعنی همون  راه هايیبشه... و يکی از 

 چشمِ 

 . زخم رو دفع ميکنه دود کردِن اسپنده

 شانه هايشبه اينجا که رسيد لبخندی عميق زد و تکانی به 

 .داد

نگاهش را به چشماِن سراسر ذوِق حاج کريم انداخت و 

 منتظر

گیه سالهجدرا در سِن  سخنرانی اشاولين  نتيجه یماند تا   

ببيند. حاج کريم لبخندی به کبوتر زد و سری به نشاِن 

 رضايت

 . تکان داد

هم کبوتر مانده بود و پلک بر خيره یرشاد با دهان نيمه باز   

کرد و از تاج مبل فاصله  سرفه اینميزد. در نهايت تک 

 .گرفت

 سری تکان داد و کِف دستش را به سمت کبوتر ُسر داد و با
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را به سمِت خودش هدايت کرد. کبوتر چهار انگشتش او 

 لبانش

 را غنچه کرد و قدمی آهسته به سمتش برداشت. خِم ريزی به

کمرش داد و سينی اسپند را مقابل رشاد گرفت و با ناز و 

 ادايش

 : لب جنباند

 ! بفرماييد آقا رشاد... چشم بد ازتون دور الهی -

ستشحبس شد و د سينه اشرشاد با شنيدن اين حرف نفس در   

رشاد کم از ِجز و  گرفته یروی سينی خشک ماند. دِل ُگر 

 ولزِ 

 اسپند روی آتش نداشت. لعنت بود که در دلش به کبوتر

» : يعنی نيش به اون زبونت دختر!... حرف نميزدی 

 ميفرستاد

... تالفی کردن هم حدی داشت بلبل زبوننميگفتن اللی 

 ...زلزله

اشتی به وقتشجا و مکان که سرت نميشه حداقل ميگذ  

م رو از افتاده ابالسوخته... چنگ زدی و آئورِت قلِب لرزش 

 سينه
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 «. کندی آتيش پاره

دست دراز کرده بود تا اسپند روی آتش بريزد اما حرِف 

 کبوتر

شتمرکزش را پراند. آتش اسپند زبانه کشيد به قلبش که ُمشت  

. کبوتر تکان ريزی به عمد سينه اش قفسه یرا ميکوبيد به 

هب  

 لبه یرشاد ناغافل کشيده شد به  اشاره یسينی داد. انگشت 

 داغِ 

انگشتش را کشيد و در بی اختياراسپند دود کن و جزی زد.   

 . دهانش گذاشت

را در دهانش جمع کرد خنده اشکبوتر لب به دندان گزيد و  . 

زير لب  هميشگی اشسينی را کمی کنار کشيد و با طنازی 

 : گفت

.. چی شد آقا رشاد؟... بميرم الهیوای خاک بر سرم!. -  . 

 رعنا لبخند کشداری زد و زير گوش هما چيزی گفت. هما

ريزی کرد و لبانش را گاز گرفت. سرش را زير  خنده ی

 انداخت و

 پشت دستش کوبيد. رعنا حينی که ميخنديد صدايش را باال
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 : بُرد

خيره مادر ايشاال... اگر زن عمو همات ما رو قابل  -

ديگه بدونن...  

 . تا عيد از اين عزبی درت ميآرم

 رشاد به خودش آمد و کمی در جايش تکانی خورد. پنجه به

پشت موهايش کشيد و کمی دود اسپند به خودش زد. اخم 

 ريزی

لب زد کرده اشکرد و با صدای کلفت   : 

سهيه موقع پيش مياد ديگه مادر... عيد چه خبره مگه؟... وا -  

ابعد ما رو صدا ميکنين ميگين بي خودتون ميبرين و ميدوزين  

 . تنت کن

کبوتر پشت چشمی نازک کرد و سينی را از جلوی رشاد 

 کشيد و

 . به آشپزخانه بُرد

دزمان باز کردن کادوها شده بود و تمام کادوها باز شده بو  

رشاد. از جايش بلند شد و به سمت جايی که کبوتر  به جز

 نشسته
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ی که ُربان سرخ آبی کوچک صورتی رنگ جعبه یبود رفت. 

 دورِ 

آن گره زده شده بود را از جيب داخلی کتش بيرون آورد 

 روی

 ميز مقابل کبوتر گذاشت. حينی که سرش پايين بود سرجايش

 . برگشت

 بعد از سوختن انگشت رشاد؛ کبوتر ميدانست که اينبار نوبت

رشاد است که انتقام شيطنِت او را بگيرد. جرأت باز کردن 

 جعبه

شت. ميترسيد شايد ماری عقربی و يا حتی بمبی را ندا

 نارنجکی

 در آن کار گذاشته باشد. کبوتر رشاد را خوب ميشناخت و

 ميدانست از او بعيد نيست تا اين حد بدذات باشد. چاره ای

ندنداشت بايد جعبه را باز ميکرد. همه چشم شده و منتظر بود  

 . تا جعبه باز شود
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وأم با ترس روی لبانش نشسته بودحينی که لبخند تصنعی ت  

 جعبه را برداشت. ربان دورش را به آرامی کشيد و انگشت

کنار جعبه گذاشت. نفسش را  زائده یرا روی  اشاره اش

 جمع کرد

و فشار ضعيفی به آن داد. با صدای تقی باز شد و نفس کبوتر 

 بود

که در سينه حبس شد. دِر جعبه را به آرامی باال برد و نگاهی 

هب  

 درون آن انداخت. باورش نميشد آنچه با چشماِن خودش

 ميديد حقيقت داشته باشد. چشمانش گرد شد و به آرامی سر

بلند کرد و نگاهش را دوخت به چشماِن رشادی که خباثت از 

 سر

 . و رويش ميباريد

ش را باز کرده بود بال هايگردن بندی با آويز پرندهای که 

 روی

عبه درخشش خاصی داشت. رنگ درون ج سرمه ایساتن 

 کبوتر
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 انگشتش را زير زنجير گذاشت و حينی که ذوق از چشمانش

ميباريد گردن بند را بيرون آورد و باال گرفت تا همه ببينند. 

 نگاه

به رشاد انداخت و وقتی مطمئن شد نقشهای در محتاطانه ای  

 . سرش نميجنبد؛ لبخند مليحی زد و نفسی تازه کرد

از رشاد کرد و گردنبند  رسمی ایتشکر  از دور با تکان سر

 را

ودرون جعبه گذاشت. حينی که کبوتر سر به زير انداخته بود   

جعبه را در دستش بازی ميداد با خودش فکر » : ای رشاِد 

 کرد

ز!.. بايد اسمت رو ميذاشتن واتو اعجاب انگيغيرمنتظره و  .«

 واتو

ازاخم روی پيشانی رشاد پخش شده بود و احساس قدرت   

 . چشمان براقش شره ميکرد

بعد از مراسم کبوتر با کادوهايش تا صبح ذوق ميکرد و 

 خواب به

. رشاد در فکر حرف مادرش بود و پچ نمی آمدچشمانش 

 پچهايی
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 که با هما داشتند. خيلی دلش ميخواست بداند که چرا مادرش

وآن حرف را زد. کبوتر که جان به لبش کرده بود با آن ناز   

ا چه در ذهِن مادرش ميگذشت را نميدانستادايش ام  . 

 حاج کريم آشفته در باغ قدم ميزد و مثل مرغ پر کنده به

حاج کريم حرف هایاينسو و آنسو قدم برميداشت. هما ياد   

بود و مسئوليِت سنگينی که از امروز به او محو شده و بايد 

 به

 . نحو احسنت از پسش برميآمد

*** 

... از همينجا ديد داريمدِم همين درخِت وايستا -  . 

سرعتش را کم نمود و اتومبيل را آهسته به راست متمايل 

 .کرد

سوييچ را چرخاند و ماشين را خاموش کرد. شيشه را پايين 

 داد و

آرنج روی در عمود گذاشت و با ناحيه یدستش را از   

چهارانگشتش روی سقف ضرب گرفت. صدای موزيک را 

 زياد
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با خواننده همخوانی  نکره اش نه یمرداکرد و با آن صدای 

 .کرد

ی باشگاه ژيمناستيِک کبوتر کمين کرده بودند و روبه رو

 گاهی

ند. حينی که چشم دوختهمی انداختنيم نگاهی به آن سمت   

بودند به دِر خروجی باشگاه ناگهان چشمانش از ترس گرد 

 شد و

کشيد عربده ایدستش را داخل آورد و   : 

رو بدزد... اين خرمگس بازم  سرت رو بدزد... سرت -

 . پيداش شد

 زل زد به مسير حرکت اتومبيل رشاد که لحظه به لحظه به

را  کاپشن هايشان يقه یباشگاه نزديکتر ميشد. هر دو مرد 

 باال

کشيدند و خودشان را در صندلی ماشين فرو بردند. زمان 

 زيادی

ی زد و حينی که نفسش ضربه انگذشت که روی کنسول چند 

 را

ر سينه حبس کرده بود با صدای بلندی فرياد زدد  : 
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حرکت کن... حرکت کن... ِد گازش رو بگير المصب...  -

 اآلن

 ! ميبينتمون... لعنتی

 پا روی پدال گاز گذاشت و با نهايت سرعت موقعيت را ترک

کردند. مشِت محکمی بر روی پايش کوبيد و لبش را جمع 

 : کرد

 ! اَی بخشکی شانس -

بايد همونجوری تا خونه دستت بمونه؟... واال  ه اتقمقماون  -

 ما

 . هم باشگاه ميريم از اين سوسول بازيا نداريم

 رشاد سری به اطرافش چرخاند و اولين ميدان بعد از باشگاه

 ژيمناستيِک کبوتر را دور زد. کبوتر با ِسِت لباِس ورزشی

ش را باال قمقمه اخاصی داشت.  جلوه یسرخابی رنگش 

 گرفت و

 : سرش را تکان داد و لب برچيد

خوشگِل من آب قمقه یشده دلت ميخواد با  تشنه اتنکنه  -  

بخوری؟!... يعنی فکرش رو هم از سرت بنداز بيرون بهت 

 . بدم
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جلو به مسير پشت سرش نگاهی انداخت آيينه یرشاد از  . 

 اتومبيل مشکوکی که مدتی ميشد تعقيبشان ميکرد مسبب

صورتش را  نيمه یشد. سريع  اش پيشانیخط افتادن روی 

 به

 : سمت کبوتر برگرداند و لبخند کمرنگی به او زد

 من از تشنگی بميرم هم با اون پالستيک رنگالو آب -

 نميخورم... کبوتر يه کم بزرگ شو... آخه چرا وسايلت اين

چهارساله ميمونیه های ؟... عيِن دختر بچشکلی اَن  . 

غض گفتکبوتر سر به زير انداخت و با ب  : 

ت خوبه... مگه چه روحيه اخوب!... همه ميگن چقدر  -

 اشکالی

 داره؟

رشاد سرعتش را کم کرد و اينبار از آيينه بغل نگاهی به 

 کنارش

 انداخت و رد آن ماشين را با چشمانش دنبال کرد. سرعتش را

ا را باال داد. دلش برای معصوميِت شيشه هکمتر کرد و 

 کبوتر
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داد به چشمانش و لبخند ريزی زد سوخت. نگاهش را ُسر  : 

شوخی ميکنم... خيلی هم خوبی... راستی!... در مورد  -

 اسپند

چقدر خوب صحبت کردی... من فکر نميکردم از اين 

 اطالعات

 ! هم داشته باشی... خوشم اومد... آفرين

  

 

 

 ۰ 

تکان داد و لبخند کشداری زدسری   : 

شيشه نيم ديگه... رشاد!... چرا ديگه ما اينايم ديگه... چه ک -

اه  

 . رو دادی باال؟... من سرما رو دوست دارم

سمت خودش شيشه یکبوتر انگشت وسطش را روی پدال   

و گذاشت و فشار ضعيفی به آن داد. شيشه به آرامی پايين آمد  
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سوزی صورتش را نوازش کرد. دستش را از شيشه به 

 بيرون ُسر

اد گرفت و چشمانش را داد و صورتش را رو به هوای آز

 .بست

رشاد نگاِه ميرغضبش را به سمت کبوتر انداخت و فِرز 

 خودش را

 سمت کبوتر پرت کرد. دسِت کبوتر را به داخل کشيد و شيشه

را باال داد. با صدايی که کم از غرش شير زخمی نداشت بر 

 سرش

را به اطراف چرخاند زده اشفرياد کشيد و نگاه شتاب  : 

تو... چرا شيشه رو کشيدی پايين؟... کبوتر دستت رو بيار -  

 ! صورتت رو برگردون... کبوتر

مانکبوتر که از فريادهای رشاد لرزه به جانش افتاده و با چش  

زِل رشاد مانده بود زده اشوحشت  : 

 چرا داد ميزنی رشاد؟... چی شده؟... چرا وايستادی؟ -

و  رشاد سرعتش را کم کرد و کنار زد. کتش را مرتب نمود

 لبش
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 آبی اشاسير کرد. از باالی عينک آفت دندان هايشرا بين 

 نگاه

تيزبينش را به پيرامونش گرداند تا کنترلی بر دور و برش 

 داشته

 باشد. نيمرخش را به سمت کبوتر چرخاند و لبخند تصنعی زد

: 

 چيزی نشده... همينجوری!... خسته شدم بس که رانندگی -

عليامخدره کردم... شدم آژانِس اختصاصیِ   . 

ورا باز کرد  کوله پشتی اشکبوتر لب پايينش را لوله کرد و   

 : داخلش را سرک کشيد

مم شده... هجده سالمن که گفتم خودم ميتونم برم... تازه  -

 ديگه

 ميتونم رانندگی هم بکنم... بزار ببينم خوردنی چی دارم

بخوريم... واااای رشاد» دالفی « دارم... ميخوری؟   

نی که سرش را به اطراف ميگرداند و چشم در کاسهرشاد حي  

 ميچرخاند نفسش را در سينه جمع کرد و با قدرت بيرون

لبش را رو به باال انحنا داد و نگاهش را به  گوشه یفرستاد. 

 سمت
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 کبوتر گرداند. رد دستانش را گرفت و شکالت دالفِی سوييسی

 : توجهش را جلب کرد

ی باشگاه؟... اينا همونايِی که کبوتر!... شکالت دالفی ميبر -

 سفر

 آخرم برات آوردم؟

ی به چشمانشه اغم زکبوتر که ذوق از سر و رويش ميباريد   

 : کشيد

 آره!... اينسری هم رفتی برام ميآری؟... آخه طالييه... -

. 

رشاد که ديگر شرايط را امن حس ميکرد استارت زد و با 

 احتياط

 خنده کنانرو بود  حرکت کرد. حينی که نگاهش به رو به

 زمزمه

 : کرد

هرچی برق بزنه دوست داری؟... واقعاً کبوتری!... اما  -

 بيشتر

 ! کالغی
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آخرش اخم ريزی کرد و باکِس شکالتش را  جمله یکبوتر با 

 در

گذاشت کوله اش  : 

اصالً بهت نميدم... بزار غش کنی بيفتی وسِط خيابون...  -

 منم

رم ميرم... تازه از روت ماشينت رو برميدارم گازش رو ميگي

 هم

 . رد ميشم... يه بوق هم ميزنم

 رشاد صدای کبوتر را نميشنيد و فکرش درگير تعقيب ماشين

ی نشان نداد و فقط نگاهش را خيره عکس العملمشکوک بود. 

 به

دوخته بود. کبوتر نگاهی به رشادی که حضور  روبه رو

 فيزيکی

تش را مقابلداشت اما ذهنش جای ديگری بود انداخت و دس  

 : چشمانش تکان داد

 آقا رشاد؟!... کجايی؟... نميدونم کی دِل اين پسر عموی -

ی شهرخيابان هاخوشتيِپ ما رو برده که اينچنين ماِت   

ست... نقطه!... سِر خطمانده ا  ! 
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 رشاد تکانی به خودش داد و صورتش را به سمت کبوتر

 : برگرداند

کارخونه... تو رو ميرسونم هان؟!... کبوتر!... من بايد برم  -

 خونه

یبعد ميرم... فقط ديگه کالس که نداری؟... جايی که نميخوا  

 بری؟

ش بيشتر گونه اکبوتر لبانش را روی هم چفت کرد که چاِل 

 .شد

چشمانش را خط باريک کرد و چشم در چشم رشاد قرار 

 : گرفت

 بيسائو... تو نميآی؟... گينه یچرا!... يه سفر ميخوام برم  -

 تنها

برم؟... جواِب عمو اسحاق و حاج کريم رو چی ميدی؟... 

 مامان

زيور و هما چنگ ميندازن رو » : کبوترم رفت... بال 

 صورتشون که

 «. و پرم رفت
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رشاد که انگار نه انگار کبوتر دارد حرف ميزند. فرمان را 

 در

يش شده بودروبه رومشتش فشار ميداد و زل   : 

روز ديگه از خونه بيرون نرو... اگر کبوتر جان!... لطفاً ام -

 خيلی

اضطراری بود زنگ بزن به من تا يکی رو بفرستم بياد 

 . برسوندت

نزديک عمارت در خيابان فرعی پيچيد و مقابل در ريموت 

 .را زد

 حينی که در ميرفت تا از دو لنگه باز شود سری به اطراف

 چرخاند. وقتی مطمئن شد که شرايط مناسب است آهسته

مبيل را به داخل هدايت کرد. کبوتر را که پياده کرد وقتی اتو

 هما

 را تنها يافت سری زير انداخت و دست روی ريشش کشيد و

 : نفسی بيرون داد

دزن عمو!... به کبوتر هم گفتم... لطفاً امروز بيرون نري -  . 

هما تمامش ترس شد و چشمانش از حدقه بيرون زد. ِهعی 

 کشيد
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کوبيد. بغضی که معلوم بود در  و دو دستی روی صورتش

 گلويش

 : النه کرده بود ترکيد و ِهقی زد

  

 

 

  

يا ابالفضل!... بازم؟!... ديگه نميذارم کبوتر بره بيرون...  -

 من

ديگه طاقت ندارم... همون يه بار برای هفت پشتم بسه... 

 زندگيم

رو بچه امرو سياه کردن... ديگه   ... 

و اخم بين دو ابرويش خطرشاد پنجه پشِت موهايش کشيد   

عمودی انداخت. نگاهش را به چشمان همايی که اشک امانش 

 را

 : بريده بود دوخت

یچيزی نشده که زن عمو... من مگه به شما قول ندادم اتفاق -  
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ته؟... مگه تا حاال کوتاهی کردم؟... مگه حواسم می افبراش ن

 بهش

خونه کار نيست؟... اآلن برای احتياط گفتم... من امروز کار

 دارم

 بايد برگردم... کاری داشتين به من خبر بدين يه کی رو

 . ميفرستم ببردتون... تنها مطلقا بيرون نريد

دستش را حرصی روی صورتش  زدن هايشهما بيِن زار 

 کشيد و

يش را پاک کرداشک ها  : 

باشه... رشاد جان!... امروز چيزی شد؟... من همين يه  -

 بچه رو

وحِ اقبال قسمت ميدم مراقب کبوتر باشدارم... تو رو ر  . 

 : رشاد پوفی کشيد و چشم بر هم گذاشت و سری تکان داد

من هللا اکبر!... ميگم چيزی نشده... شما چرا ناراحتين؟... -  

 . بيشتر از جونم مراقب کبوترم... از چشمم برام عزيزتره

 مامان من ديگه اين قمقمه رو نميخوام... رشاد باهاش آب -

وردخ بهمد... سيبيالش رفت توش... اَه! اَه! اَه!... حالم خور  . 
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خنده يش را نبيند. رشاد اشک هاهما رو از کبوتر برگرداند تا 

 ی

 روی لبانش را جمع کرد و دست در جيبش گذاشت. گردن کح

 : کرد و ميخِ کبوتر نگاهش کرد

 يه روز که پرات رو چيدم ميفهمی نبايد انقدر زبون درازی -

بوتر خانمکنی ک  . 

کبوتر پشِت چشمی برايش نازک کرد و از او رو برگرداند. 

 صدای

 کوبش قلبش بود که در گوش رشاد ميپيچيد و دلش را از

ميکرد بی تابتمام نشدنی کبوتر ه های غم ز  . 

*** 

کريستالی برف بود که بيرحمانه شالق ميزد به شاخ ه های دان

 و

ميزد و سوز و درختان عمارت. آسمان به سرخی برگ های  

ی فضای باغ را پر کرده بود. کبوتر ظره اسرمای غيرمنت

 باکِس 

ش را از کابينت بيرون آورد و حينی عالقه اقهوه تُرِک مورد 

 که
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ش ميگشت. اخمقهوه جو به دنباللبش را باال ميداد  گوشه ی  

خط انداخت و با خودش  پيشانی اشريزی روی » : کجاست 

 گفت

 «! پس؟

ش قهوه جوی که دور خودش گشت باالخره يقه ادقبعد از چند 

 را

ی دقيقه اشادمانهای سر داد. حدود دو  خنده یپيدا کرد و 

 زمان

گذشت تا روی شعلهی نسبتاً کم جوش بيايد. قهوه که از 

 کنارهها

شروع به حباب زدن کرد شيطنتش گل کرد و نوِک ناخنش را 

 در

امش ذوق بود و را بترکاند. کبوتر تم حباب هاآن فرو بُرد تا 

 زير

لب زمزمه ميکرد» : ا رو قلمبه هوای!... اين   !» 

ی روی سطح قهوه وقتی کامالً به حالت خامه قهوهحباب ها  

رسيد دو دستش را محکم به هم کوبيد و چشمانش را گرد 

 :کرد
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جان! جان!... «. ش را از روی قهوه جوبا ترس و لرز 

 » وينگولی زد

آن فروکش کند. اين عمل  ی قهوهحرارت برداشت تا خامه 

 را سه

 :بار تکرار کرد و حين انجام کار با خودش پچ پچ ميکرد

خوب!... اين يه بار!... حاال شد دو بار!... اينم... سه  !«

 » بار!... تامام

 آماده یی قوام آمده بود و نکردنی اخامه قهوه به طرز باور

 ريختن

 . در فنجان بود

ار آشپزخانه برداشت و روی روی ديو قفسه یدو فنجان از 

 ميز

هم غير  خال هايیگذاشت. يکی سفيد رنگ بود که خال 

 اندازه

پراکنده روی آن نقش شده بود و دور آنها نوار  به صورت

 طاليی

فنجان قلِب  دسته یميکرد.  جلوه گری برجسته ایرنگ 

 بزرگ
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 .ياسی رنگی بود که زير آن پاپيون کوچکی خودنمايی ميکرد

زمينه بنفش رنگ ريزی داشت در  شکوفه های فنجان ديگر

 ی

 . آبی آسمانی

هر دو  دسته یی که به طوررا با سليقه  فنجان هاحينی که 

 يک

 دخترانه اشسمت قرار گيرند در سينی ميگذاشت با شوق 

 زير

ميگفت لب» : اين ماِل کبوتِر فينگيليو!... اين هم ماِل مامان   

همای «! ه کشيد و ز غمچشمی به نشاِن رضايت از خودش با 

 دلبر

 . سری به اطراف گرداند

ی قهوه را نزد هما بُرد و حينی که با چشمانش زل فنجان ها

 زده

 به آنها که يکوقت از دستش سر نخورند با صدای زير و

ش لب زدکودکانه ا  : 

ببين دخترت چه کرده هما جون... ديگه وقِت شوهر  -

 . کردنمهآ
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و لبخندی روی لبانش کش هما سر به سمت کبوتر چرخاند 

 : آمد

!... چه عطری هم داره... به بهدستت درد نکنه عزيزم...  -

 جای

 ! رشاد خالی

د سينی را روی ميز گذاشت و کنار هما دراز اخم آلوکبوتر 

 کشيد

 : و سر روی پای مادرش گذاشت

رو نيار... به  غول پيکر پسره یوای مامان!... اسِم اين  -

 جونِ 

فته بودم خونشون... ديدم زن عمو رعنا تو خودم يه روز ر

 سينی

 ...براش غذا کشيده... يعنی چشمام از کاسه زده بود بيرونآ

همش » : توو حجمم... توو حجمم ...«. ر هم رفته يه باتازه 

 هم ميگه

 بوديم رستوران چينی... گفت اينا چرا توو نعلبکی غذا

يکميخورن؟... من سير نميشم که... مامان يعنی من   

 . ميليونيوِم رشاد غذا بخورم روزی شونصد بار عق ميزنم
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یقهقهه احينی که با موهای ابريشمی دخترکش بازی ميکرد   

 : سر داد

خوب مادر ورزشکاره... ميسوزونه... تو چون ژيمناستيک  -

 و باله

ت با رشاد فرق تغذيه اکاری و حرکاتت کششيه... سبک 

 ...ميکنه

ر باهاش دعوا نکن... طفلک خيلی هوای بعد عزيزم!... انقد

 ما رو

عموهات و پسر عموهات حواسشون به ما  همه یداره... 

 . هست

ارکبوتر آستيِن لباسش را تا انگشتانش پايين کشيد و نگاهش   

انداخت شده اشی مانيکور ناخن هابه   : 
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نوه حاج کريم پسرن؟... حتی ه های بچ همه یمامان چرا  -

هم ها  

... عمه احترام فقطهمه پسر شدن  ... 

 : نگذاشت صحبتش را ادامه دهد و اخم ريزی کرد

جلوش حرفی نزنيآ... يه وقت ناراحت ميشه... عمه احترام  -

 بچه

ش رو در زلزله از دست ميده و حاجی خانواده ابوده که 

 مياردش

هپيش خودشون... اونموقع فقط عمو اسحاق به دنيا اومده بود  

. 

قهوه از  جرعه ایمادرش بلند شد و  کبوتر از روی پاهای

ش راا  

 : سرکشيد

آخر بوده؟ بچه یمامان!... بابا اقبال  -  

ههما. آ گرفته یناِم اقبال چنگ انداخت به دِل زخمی و غبار  

برخواست و بغضش را فرو برد سينه اشبلندی از   : 

آخر بوده... خدا رحمتش  بچه یآره عزيزم!... پدرت  -

 کنه... از تو
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ر بودم که اومدن خواستگاريمکوچيکت  . 

گوشه یلبخندی روی لبانش نقش بست و قطره اشکی از   

سر خورد ده اشغم زخسته و  گونه هایچشمش روی   : 

مدام يه چند باری رفتن و اومدن تا بابام رضايت داد... اقبال -  

برای کارهای کارخونه يا ميرفت آلمان... يا کاشان و تبريز 

 ...بود

خونه اومده باشه...  ده شبزی زودتر از ساعت يادم نمياد رو

 تمام

فکر و ذکرش شده بود فرش و کارخونه و شرکت و مغازه... 

 از روز

ه سه ماهعروسيمون تا روز مرگش شش ماه هم نشد... 

 باردار

بودم که خبر فوتش رو برام آوردن... زندگی نکرديم به اون 

 معنا

قی کرديم... که روزشمار برامون تاريخ بزنه... فقط عاش

 ! عاشقی

گريه امانش نداد و اشک بود که قطره قطره روی صورتش 

 ليز
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نشسته در دلش را لو ميداد کهنه یميخورد و درِد   : 

مار داشت انگار... خوب  مهره یپدرت مرد خوبی بود...  -

 بلد بود

 خودش رو در دلم جا کنه... وقتی با اون چشمای مشکیِ 

یگل هاو ميگرفت و ميرسيد به گيراش... رِد شرِم مردمکم ر  

قالی... قفِل زبونش باز ميشد و ُدِر کالمش رو فرش ميکرد 

 زيرِ 

دمی اومم... کج ميرفت راست گرفته اتار و پوِد وجوِد گر   

ميگفت» : همای سعادِت کبوتِر اقباِل زندگِی منی   .» 

مادرش مانده بود و در دلش تصور  حرف هایکبوتر ماِت 

 اين همه

مکن بود. هرچند برای خانداِن رهايی چندان بعيدعشق غيرم  

ارزانی ان بسپارند و ذره ذره عشق را دلداده شنبود که دل به 

شا  

کنند. هما رو به سمت دخترِک معصومش گرداند و با لبخندی 

 بر

 : لب ادامه داد
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ايی مثل هماَن... زنعموهات يه جورحاجی همشون ه های بچ -

 هم

ِی حاج ته تغار.. بابا اقبالت ن.راضی اهمه از زندگيشون 

 کريم بود

مامان زيور... پدرت عمرش به دنيا نبود که  کرده یو عزيز 

 تو رو

ببينه... قبل از حامله شدنم... قرار بود اگر دختر شدی اسمت 

 رو

بزاريم کبوتر... اجل محلتش نداد کبوترش رو زيِر بال و 

 پرش

ارخونه فرش رو بگيره... َجِد پدرِی پدر بزرِگ اقبال وقتی ک

 راه

انداخته بود پای تمام فرشاش يه تصوير کبوتر ميبافته و 

 زيرش

سلمينوشته کبوتر رهايی... اين کار تا همين امروز نسل به ن  

اندانادامه پيدا کرده. اما هيچ دختری در اين خ رهايی هابيِن   

باشه... تا  رهايی هاا نيومد که صاحب امتياز برند به دني

 اينکه تو
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حاجی... اسمت به اين برند چندين  دونه یدی و شدی دراوم

 و

 . چند ساله رسميت داد

 کبوتر پاهايش را روی مبل چمپاتمه زد و دستش را در آستين

 : دسِت مقابلش فرو برد

 مامان!... بابام چجوری فوت کرد؟... تصادف کرد؟ -

حبس شد. لب به دندان گزيد و آب سينه اشهما نفس در   

ترت داد. تا آمد لب به سخن باز کند گوشِی کبودهانش را قور  

گوشی را نگاه کرد و لب  صفحه یزنگ خورد. کبوتر 

 : برچيد

!... يعنی فِرُت و فِرُت امروز داره کله عقابیس زاده احالل -

 زنگ

 . ميزنه... تلفن رو سوزوند

رو به  کرشمه ایلبخنِد غليِظ تصنعی روی لبانش نشاند و 

 گوشی

 : پاشيد

ر فقراه!... سالم پسرعمو!... از اينورا؟!... يادی از فقيبه ب -  
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 ! کردين؟

کبوتر چشمکی به هما زد و هما انگشتش را زير چشمش 

 کشيد

در گوشی پخش شد خنده اشو اشکش را پاک کرد. رشاد   : 

 ...عليک سالم کبوتر بانو!... تو چرا حاِل ما رو نميپرسی؟ -

ايی؟نميگی يه پسر عمو دارم پوسيد از تنه  

ش سرکشيدقهوه ا مانده یاز باقي جرعه ایکبوتر   : 

عاليجناب رو  القه یمورد ع قهوه یهوم؟!... دارم  -

 ...مينوشم

!... سِر خطنقطهجای شما بسی خالی ميباشد...   ! 

  

 

 

  

نشست پيشانی اشرشاد اخمی روی   : 

 خوبی کبوتر؟... بيرون که نرفتين؟... سفارش نکنم ديگه؟ -

ی ميز کوبيد و سرش را به عقب هل دادفنجان را رو  : 
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وای رشاد!... کچلم کردی... اصالً ديگه برات زن  -

 نميگيرم... من

 رو بگو داشتم اللوآی دوستام ميگشتم دنبال يه دختِر درست

درمون که برات زن بستونم... ولی تو اخالقت فوِق 

ه... بهافتضاح  

يیشوفرش درد زندگی زناشويی نميخوری... فقط به درد   

 . ميخوری

هما با دست پشت دستش کوبيد و با چشم و ابرو و لب و 

 اشاره

 به کبوتر فهماند که اينطور صحبت نکند. کبوتر رو از هما

ش تکيه ميزدصندلی ابرگرداند. رشاد حينی که به   : 

يی چيه کبوتر؟!... از ِکی تا حاال مديريت بخِش فرش شو -  

با برند سرکار فرش... اونم  خونه یبازرگانی يک کار

 عليه... شده

يی... يه روز اگر فرش شويی؟!... حاال تو فکر کن فرش شو

 تونستی

 . از پسش بربيای من اسمم رو عوض ميکنم
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يدی سر داد و پاهايش را به زمين کوبمستانه ا خنده یکبوتر   

: 

... به جوِن خودم کله عقابیاسمت رو عوض کردی بزار  -

 خيلی

... يه حِق امضاء به من بده... پای بهت مياد... ميگم رشاد

 قراردادا

جات امضاء کنم... تو برو يه فکری به حال اون اخالقت 

 ...بکن

 . کسی زنت نميشهآ... حاال از ما گفتن بود

نشسته بود لب به پيشانی اشرشاد حينی که اخم غليظی روی   

دندان اسير کرد. کمی از صندلی فاصله گرفت و خودکارش 

 را با

ميز کوبيد. نفسی بيرون داد و لبخند تصنعی حرص روی  

 : کشداری روی لبانش نشست

 ...باشه!.. اخالقم رو درست ميکنم... ميرم زن ميگيرم -

 کبوتر؟... تو رو خدا حداقل به خاطر اسم و رسم کارخونه و

 حاجی... يه کم به فکر اون جينگوليجاتِت باش... به جونِ 
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ِن رهايی شدی با اون سرافکندگِی خاندا مايه یرشاد!... 

 صورتیِ 

 . ياواِشت

ا شده بود. بعد از مکثحکم فرمسکوت بود که پشت تلفن   

 : کوتاهی پرسشگرانه صدايش کرد

کبوتر؟... پرکشيدی؟... کجايی؟... چرا صدای بق بقِات  -

 نمياد؟

داشتيم با مامان هما در مورد بابااقبال و خاندان رهايی و  -

 فرش

جور چيزا صحبت ميکرديم که تو سر و مرش و پرش و... اين

 و

ت پيدا شد... يعنی همه جا هستيآ... عيِن زبل خانکله ا  

 . ميمونی

 نام اقبال که در اين خانواده ميپيچيد غم بود که در دل و

 .جانشان رخنه ميکرد. رشاد هم از اين قاعده مستثنا نبود

عمو اقبالش را ديده بود و  جنازه یالش بود که دوازده س

ت بهنسب  

 يادگارانش احساس مسئوليت ميکرد. پلک پايين کشيد و آب
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دهانش را قورت داد. کسی در حضور کبوتر از پدرش 

 صحبت

کنجکاوانه ی سوال هادر مقابل  آن همنميکرد شايد فقط هما 

شا  

لب به سخن ميگشود و چند کالمی برايش تعريف ميکرد. 

 رشاد

 : نفسی بيرون داد و لبخند تصنعی زد

يبت کنين... مادر و دختر نشستين دارين سبزی پاککم غ -  

آمی شينميکنين غيبت ما رو ميکنين؟... سوسک   ! 

آستينش را به دندان گرفت و کشيد لبه یکبوتر   : 

سبزی کجا بود برادر؟... قهوه ترک ميخورديم... رشاد!  -

 !رشاد

 ! رشاد

برادر و داداش حساس بود و آمپرش کلمه یهميشه نسبت به   

ميرفت. اخم غليظی کرد و از جايش بلند شد و به سمت باال  

 : پنجره قدم برداشت. پنجه به پشت موهايش کشيد

من برادِر تو نيستم کبوتر... قبالً هم بهت گفته بودم...  -

 دوست
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 . ندارم يکبار ديگه بشنوم

 .کبوتر که به عمد گاهی دست روی نقطه ضعفش ميگذاشت

را به اطراف گرداند ه اشخبيثانلبش را جلو کشيد و نگاه   : 

اِ!... آرهآ!... باشه ديگه بهت نميگم داداش... جناِب آقای  -

 رشادِ 

 ! بِن اسحاق رهايی

گرفته بود خنده اشرشاد از شنيدن نام خودش به اين سبک  . 

تماس را که قظع کرد تمامش نگرانی بود و آه بلندی بيرون 

 .داد

ن رفتاز کنار پنجره چرخی زد و از اتاقش بيرو  . 

*** 

 حاج کريم آشفته در حجره قدم ميزد و نگاه پريشانش را

می انداختهرازگاهی به ساعت آويخته بر روی ديوار   : 

 حاج آقا!... اين فرِش هم طرحِ افشانه؟ -

پوفی کشيد و سر به اطراف تکان داد. دستش را از جيبش 

 بيرون
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شاخه و  برگ هاآورد و سمتش قدم برداشت. طرحِ گل و 

يی کهاه  

پراکنده و بدوِن پيوستگی با يکديگر در متِن فرش به طور  

ی را به خود خيرهبيننده اافشانده شده بودند چشم هر   

 : ميکردند. دستی روی آن کشيد و پشت فرش را برگرداند

ترنج بله!... اينی که شما انتخاب کردين... طرحِ افشاِن  -

ارهد ... 

امه هم شجره نين... ه داره... بخونضمانت نامشناسنامه و 

 ...داره

 . برند کبوتر هم که پايينش بافت خورده

اسحاق از کنار حاج کريم چرخی زد و پشت سرش خم شد و 

 زير

 : گوشش زمزمه کرد

ار شد... ميخواين من برم؟ساعت چه -  

 توضيحاتش که تمام شد سمت اسحاق رو برگرداند و نگاه

ش انداختمچی امضطربش را به ساعت   : 

ميزنم بهشون... يه تماس با اين رشاد بگير... کجا  زنگ -

 گير
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 ! کرده باز اين پسر؟

  

 

 

  

 شماره ی به دنبالحاج کريم گوشی موبايلش را برداشت و 

 مورد

 .نظرش گشت. شماره را گرفت و منتظر برقراری تماس ماند

ايی ضربه هی چيده شد نشست و فرش هااسحاق روی تخِت 

 با

اج کريم مرتب راه ميرفت و نفِس مشتش به فرش کوبيد. ح  

را بيرون ميفرستاد. چند بوق خورد تا باالخره  گرفته اش

 تماس

 برقرار شد. صدای ناله و زاری بود که از آن سمت به گوش

 : ميرسيد

ات قسمت ميدم... به بچه هسالم حاج آقا!... تو رو جوِن  -

 دست
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ل به شده حاجی... تو رو ابالفض هجده سالتم... می افو پات 

 ما

رحم کن... نادونی کرده... جوونی کرده... حق دارين... تا 

 حاالشم

 ...آقايی کردين قصاص نکردين... تو رو جدت رضايت بده

 . کنيزيت رو ميکنم حاجی

 حاج کريم سر به زير انداخت و پلک پايين کشيد. پشت ميزش

 : برگشت و سرش را به عقب هل داد

ن نيست... بايد باهاش حرفقسم نده دخترم... ديگه دسِت م -  

بزنم... هنوز چيزی نميدونه... اون هم حق داره نظرش رو 

 . بگه

ضجه و زاری بود که از پشت خط در گوش حاج کريم 

 ميپيچيد و

را افزون شانه هايشسنگينِی سالها غِم تلنبار شده روی   

نامه روز بريده یميکرد. نگاه دردآلودش را دوخت بود به 

ی کها  

يزش بيرون آورده و روی ميزش پهن کرده بوداز کشوی م : 
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يیقتِل اقبال رها پرونده یجمشيد ناصری؛ متهِم «... انگشت   

« 

چشمش کشيد و قطره اشِک سرريز شده  گوشه یشستش را 

 از

 فته اشغم گرآن را پاک کرد. نفسی بيرون داد و با صدای 

 : گفت

 کاری داشتين به من بگين... چيزی احتياج ندارين؟ -

ا صدای لرزان و گريانش پاسخ دادب  : 

از شما به ما خيلی رسيده حاج آقا... تمام اين سالها  -

 حواستون

االبه ما بوده... تقاص خوِن پسرتون رو من با شرمندگيم تا ح  

دهشدادم... از جوِن اون جمشيد ذليل مرده بگذر حاجی... پير   

وناش رو درست درمون نديده... خدا ازشبچه هتوو حبس...   

... 

خط انداخت و نفسش به ِخس پيشانی اشحاجی اخمی روی   

ِخس افتاد. دستش را با قدرت روی ميز کوبيد و با صدای 

 بلندی

 : تشر زد
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مگه پسِر من ديد؟... اصالً گذاشتين يه بار ببينه؟... زِن  -

 جوونش

 بيوه شد... دخترش به دنيا نيومده يتيم شد... کمرم رو

ی ديگه حرف از بچه نزنشکوندين... پيِش من يک  . 

آب دهانش را قورت داد که سيبِک گلويش تکانی خورد. 

 حينی

ردکه چمشانش را روی هم ميفش» الهللا اله اللهی « زيِر لب   

ی ادامه دادگرفته ازمزمه کرد و با صدای   : 

کبوتر خودش تصميم ميگيره... البته اگر با اين سن و سال 

 بتونه

قصاص برای چيه؟!... اعدام رو کهبفهمه قتل يعنی چی؟!...   

 ! نميدونم اصالً شنيده يا نه؟!... عزت زياد

اين را گفت و منتظر جواب نماند. گوشی را روی ميز پرت 

 کرد و

تسبيح روی انگشتان لرزانش پخشه های دستانش را که دان  

 شده بود روی صورتش پهن کرد. اسحاق به سمتش دويد و

 : سراسيمه صدايش زد
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سکته یقا جون؟... براتون حرص و جوش سمه... خوبی آ -  

 . آخرتون خدا به هممون رحم کرد

 ليوان آبی را برداشت و به سمت حاج کريم دويد و به دستش

 : داد

حاجی!... قصاص فقط!... حاجی!... اون کبوتر که توو  -

 عمارت بال

بال ميزنه... انگار خنجر ميکشن به قلبم... هما رو که ميبينم 

 از

شرمم مياد... طفلک ديگه شوهر هم نکرده... به رعنا روش 

 گفته

رمتا تکليِف خوِن اقبال معلوم نشه و کبوتر رو به اهلش نسپ  

 ازدواج نميکنم... اون جمشيِد نمک به حروم شانس آورد اين

بوترکپرونده اوليای دِم نابالغ داشت... و تا حاال صبر کرديم   

ون موقع بايد حکمبزرگ بشه و نظرش رو بگه... وگرنه هم  

قصاصش رو صادر ميکرديم... کوتاه نيا حاجی... قصاص 

 ...!حاجی

 ! قصاص
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از ليوان آب سرکشيد و دستش را در هوا تکان داد جرعه ای  

: 

چه گناهی کردن؟... ميدونم دلت بچه اشنگو پسر... زن و  -  

سوختيم... اما اگر  هجده سالما توو اين  همه یخونه... 

 کبوتر

درضايت دا  ... 

ِی باريِک جلوی در باز شد استوانه ادِر حجره با صدای آويِز 

 و

درهم قدم به داخل گذاشت. چشمش که به چهره ایرشاد با   

 حاج کريم با آن حال زارش افتاد سراسيمه به سمتش قدم تند

ش ماندخيره ا زده اشکرد و با چشمان از حدقه بيرون   : 

گ زد؟... صدبار گفتم چی شده آقا جون؟... باز اين زنه زن -

 به اينا

قاتل پسرش کمک مالی خانواده یکمک نکنيم... کی به   

کار خير کردين هميشه باهاتون همراه  اين همهميکنه؟... 

 ...بودم

مِ داما به روحِ عمو اقبال... پام نميکشه تا اونسر شهر برم   

 خونشون بهشون موادغذايی برسونم... آخه محبت هم حدی
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زيور و هما بفهمن خون به پا ميکننداره... مامان   . 

دش را به رشاد دوختخشم آلوحاجی سر بلند کرد و نگاه   : 

کفر نگو پسر... کار خير خيره... حاال به هرکی ميخواد  -

 ...باشه

از دهنت در  يه وقتاونا نيازمندن و بايد کمکشون کرد... 

 نره

 . جايی بگی

  

 

 

  

*** 

ش را از سِر عمارت جمعزمستان کم کم ميرفت تا فرش سپيد  

بهاری ببخشد. سياهی شب شکوفه هایکند و جايش را به   

 حريرش را پهن کرده بود و جز نورهای سبز و قرمز و آبیِ 

ی درختاِن باغ روشنايی ديگری البه الپايه کوتاِه  چراغ های

 در
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حِ آنجا به چشم نميخورد. دستانش را حلقه کرد دوِر ليوان طر  

نجره ايستاد. چشمانش را دوخت به و مقابل پ آبی اشعق

 کبوتری

که زيِر درخت گردو ِکز کرده و کتابش را روی زانوهايش 

 گذاشته

بود. حينی که لبخند روی لبانش نقش بست با صدای آرامی 

 لب

 : زد

مامان!... بيا اين کبوتر رو ببين... تو اين سرما چه مچاله  -

 شده

طه رفتی اونجا زيِر درخت!... يکی نيست بهش بگه... جا قح

 داری

 ! کتاب ميخونی؟

رعنا به سمت پسرش قدمی برداشت و لبخند کشداری زد و 

 ردِ 

 : نگاهش را گرفت

 الهی بميرم براش!... خيلی شيرينه اين دختر... من خيلی -

 . دوستش دارم
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رشاد سری به نشان تأييد تکان داد و زل قامِت عروسکِی 

 کبوتر

يد سر به سمتش کج کردشد. رعنا وقتی صدايی از او نشن  : 

 ! مادر!... اون برِق چشمات چی ميگه؟ -

 رشاد تکانی به خودش داد و حواسش سِر جايش آمد. از کنار

 پنجره چرخی زد و به سمت آشپزخانه رفت و ليوانش را در

 : سينک گذاشت

 هان؟!... هيچی!... چی ميگه چشمام؟... مامان جان شما هم -

اراهاسرت درد ميکنه برای اين ک  . 

لبش را باال کشيد و گوشه یرعنا شيطنتش عود کرده بود.   

 : لبخند غليظی زد و به سمت پسرش قدم تند کرد

کدوم کارا مادر؟!... چرا حرِف دلت رو به من نميزنی؟...  -

 من که

 ... ميدونم خيلی

 رشاد مياِن حرفش پريد و اخمی روی صورتش نشست و از

 : مادرش چند قدمی فاصله گرفت
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هيچی مادِر من!... يه دقيقه صدات کردمآ... ببين چقدر  -

 داستان

 ! درست ميکنی؟

همراه  غره اینشاند و چشم  پيشانی اشاخمی تصنعی روی 

 با

 لبخندی که به سختی در دهانش جمع ميکرد به مادرش نشان

لبش به باال انحنا گرفت و به سمت اتاقش راه  گوشه یداد. 

 کج

انداخت  مردانه اشقامِت عضالنی و  کرد. نگاهی به سرتاپای

 و

امپلاير مجستی « اش را از روی ميزش برداشت و درپوِش 

ادکلنِ »   

را رو با باال ُسر داد و  چانه اشکريستالی آنرا بيرون کشيد. 

 چند

 اسپری در دو سمت گردنش پاشيد. دستش را از آرنج شکستی

داد و روی مچش هم اسپری کرد. چشمهايش را بست و 

ه یرايح  

 . پرتقال ماندارين و دارچيِن ايتاليايِی آنرا نفس کشيد
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طويل ه های سرش را باال گرفت و سينه فراخ کرد. پل

 عمارت را با

 طمأنينه يکی پس از ديگری طی نمود و وقتی به پاگرد رسيد

قدی قامت راست کرد و  آيينه یپس از مکِث کوتاهی مقابِل 

 نگاه

پيشانی م رد انداخته روی ميزش را ُسر داد روی اختحسين آ

 .اش

آرشاِل پليورش را جلو کشيد و نگاِه نافذش را دوخت  يقه ی

 به

ريخته شده بود. پنجه پيشانی اشموهايش که چند تاری روی   

که رِد خط برس روی آن مشکی اشکشيد الی موهای لخِت   

ميکرد جلوه گری  . 

 پلکان مارپيچی را با شوری که در وجودش قليان کرده بود

ی محکم و باصالبتش را به سمت در قدم هاسپری کرد و 

 خروجی

 عمارت که به باغ منتهی ميشد برداشت و به سنگريز جلوی

 عمارت رسيد. سرکج نکرد تا نگاهش به کبوتر نشسته زيرِ 
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به او مسير خودش را  بی توجهدرخِت گردو گره بخورد. 

 .رفت

. تایرشاد را روی درختاِن اطرافش حس کرد سايه یکبوتر   

 : ابرويی باال داد و با صدای غرِق شيطنتش طنازی کرد

 . آقا با کی کار دارين؟... بريد وقِت اداری بياين -

را به  چانه اشرا در دهانش جمع کرد و  خنده اشرشاد 

 خودش

 : چسباند و سمِت صدايش چرخی زد

ه ماماناِ!... تو اينجا چيکار ميکنی کبوتر؟... داشتم ميرفتم ب -  

سر بزنم زيور  . 

شيرينی تکانی داد و لبانش را غنچه  ه یغم زسرش را با 

 : کرد

 يعنی تو داشتی ميرفتی پيِش مامان زيور؟!... آره جونِ  -

 . خودت... تو گفتی من هم باور کردم... به من ميگن کبوتر

دست در جيِب شلوارش فرو برد و سر به زير انداخت و 

 لبخند

تش قدم برداشتکمرنگی زد. مکثی کرد و به سم  : 
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به تو ميگن کبوتر؟!... پس کبوتر که ميگن تويی!... اون دو  -

 متر

زبونت رو چجوری تا کردی گذاشتی تو دهنت؟... جا ميشه 

 اون

 توو؟

 کبوتر کمی خودش را جمع و جور کرد و رشاد پشت سرش

ايستاد و چشم در کاسه گرداند. دخترک بدون آنکه چرخی 

 بزند

اد و رشاد از باالی سرش نگاهی به سرش را به عقب هل د

 صورت

از آن زاويه ه هايش ش انداخت. چاِل گوننمکين اَ گرد و 

 گودتر به

ميکرد شيرين تررا  چهره اشنظر ميرسيد و   : 

ا!... اونجوری نگاه نکنميشه هچشمات چپول  -  . 

 بنِد دلش پاره ميشد از عقيِق چشمانی که معکوس نگاهش

ند. می افتادِر رِد چشمانش گير ميکردند و لبانی که که زي

 قلبش

 به کوبش افتاده و صدای نفس نفس زدنش آميخته شده بود با
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درختان همنوايیه های ايی که الی شاخجيرک هملودی جير  

را قورت دارد. سری  خنده اشميکردند. لب به دندان گزيد و 

 به

از آتشی که در وجودِ  بی خبرعقب کشيد و يک قدم از کبوتِر   

بانه کشيده بود فاصله گرفترشاد ز  . 

  

 

 

که  نقطه ایچرخی زد و نگاهش را دوخت به دورترين 

 چشمش به

 آن ميرسيد. دست در جيبش فرو برد و با صدايی که هنوز

ی قلبش در آن موج ميزد زمزمه کردبی تابايی از رگه ه  : 

اين زمستون هم انگار خياِل تموم شدن نداره... ديگه  -

 نزديکِ 

 . بهاره

دش هم خوب ميدانست که حرف کم آورده و دنباِل واژهخو  

ی قلبِ بی تابميگردد تا آتش درونش را با آن خاموش کند تا   
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رش را لو ندهد. کبوتر رِد چشمانش را سرتاپای رشادشعله و  

کشيد و سريع نگاهش را برگرداند. چمپاتمه زد و خودش را 

 به

ه دندانرا جمع کرد و لب ب خنده اشدرخت چسباند.  تنه ی  

 گزيد. چشماِن آتشينش را در کاسه گرداند و سری

 : چرخاند

يد پسر عمو؟!... وسايل پذيرايی نداريم... می شينچرا ن -

 شرمنده

 . ديگه... سرزده اومدين نشد ببعی بکشيم زيِر پاتون

رشاد چرخی به سمتش زد و لبخندی روی لبانش پاشيد. 

 نگاهش

نگيرد و  خنده اشداخته بود تا به کبوتری که سر به زير ان

 رشاد

يشروبه رومتوجه شيطنتش نشود انداخت. به سمتش آمد و   

 : نشست

مگه ميشه تو خوراکيات رو با خودت نياری دختر عمو؟!...  -

 اون

 . جعبه صورتيه چيه توش؟... بازش کن ببينم... زود باش
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کبوتر جعبه را با شتاب قاپ زد و پشتش مخفی کرد. 

 صورتش را

قابل رشاد گرفت و لب برچيدم  : 

با اون چشمای عقابيت داخِل جعبه رو هم ديد زدی  -

 ...!شکمو؟

 نميدم بهت... راستی رشاد!... ميشه ديگه انقدر مثل اين

 ...باديگاردا من هرجا ميرم دنبالم نيای؟... کالس زبان ميرم

 . ميای... باشگاه ميرم... ميای

اِن رشادی که انتظارآخرش حيرت پاشيد در دل و ج جمله ی  

شنيدِن چنين حرفی را از کبوتر نداشت. با دهاِن نيمه باز 

 ماتش

 : ماند و نفسش را حبس کرد

 ...چی ميگی کبوتر؟!... نه نميشه... بايد من رو تحمل کنی -

 . همينی که هست

نشست و لبش را به داخل کشيد. دست پيشانی اشاخم روی   

ذاشت و به سختی از روی زانوهايش که سست شده بودند گ

 زير
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نگاِه سنگين کبوتر فرار کرد و از جايش بلند شد. دخترک 

 نگاه

در يک لحظه  درونی اشسردش را به رشادی که شور 

 فروکش

 : کرده بود انداخت

ِهی ميای من رو بچه امحاال ناراحت نشو... خب مگه من  -  

ميرسونی ِهی ميای دنبالم؟!... ِهی ميگی کارت تموم شد 

 زنگ

... چهزن... ِهی ميگی تا نرسيدم بيرون نيا... ِهی! ِهی! ِهی!ب  

 ! وضعيه آخه؟

رشاد نگاه ميرغضبش را به چشمانش دوخت و چند قدمی از 

 او

 : دور شد

 انقدر ِهی ِهی نکن کبوتر... من بايد وقتی خونه نيستی -

 ... همراهت باشم... تو خيلی چيزا رو

اند و پوفی کشيد. حرفش را ادامه نداد. از او رو برگرد

 چطور
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ميتوانست به او علت همراه بودنش را بگويد؟ زمانش رسيده 

 بود

يداما تمام تنش يخ کرده بود از مواجه شدن با کبوتری که شا  

را نداشته باشد. رشاد سری به  واقعيت هاطاقت شنيدن 

 اطراف

به دندان هايشچمنهای زير پايش شد. با  خيره یتکان داد و   

ادبيرون د سينه اشافتاد و نفسش را با قدرت از  جاِن لبهايش . 

چشمانش را چند لحظه بست و باز کرد و نگاِه آرامش را به 

 کبوتر

 : انداخت

 صالحه که تنها جايی نری کبوتر جان... تو خيلی منطقی -

هستی و قطعاً درک ميکنی که بهتره با شرايط کنار بيای... 

 اين

رخود کاری نميکنم... تصميمی هست که همه گرفتن... من س

 اگر

 من هم همراهت نباشم حاج کريم و بابا اسحاق يه پسرعموی

ت رو باديگاردت ميکننديگه ا  . 

اری زد و تای ابرو باال داد. تنها قصدش راضیمعنی دلبخند   
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به همان درونی اشنگهداشتن کبوتر بود و برگرداندِن حاِل   

شخانواده ادخترک شاد و شنگوِل هميشگی. قولی بود که به   

مخصوصاً حاج کريم داده بود و ُخلِف وعده در مرام رشاد 

 : نبود

 البته!... کی بهتر از من کبوتر؟... خوشتيپ نيستم... که -

 هستم... خوشگل نيستم... که هستم... هزار ماشاهلل!... چی

 ! زاييدی ننه؟

 : کبوتر سر به عقب کشيد و با صدای بلندی زيِر خنده زد

اعتماد به سقِف کاذبت من رو کشته رشاد... آخهيعنی اين  -  

م يهدخترا ِهی نگاهت ميکنن و همش به ميای دنبالم اين  

 چيزايی ميگن...خوب!... يه کم درب و داغون بيای اشکالی

لدينگيتنداره... نه اينکه سِت بِلَک بزنی با اون هيکِل بادی بي  

 . دلبری کنی

بلندی سر داد ده یخنکوبيد و  پيشانی اشرشاد دستش را به   : 

اه ميام راه رپس بگو!... باشه من ديگه از فردا با پيژامه  -

 ...دنبالت

 خوبه؟
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ی آمد و رو برگرداندمستانه ا ه یغم زکبوتر   : 

یواال تو با پيژامه هم بيای يه عمقزی پيدا ميشه دلش ُهر -  

 ! بريزه... المصبی ديگه

*** 

پارک ميگشت. اما چشم به اطراف ميگرداند و به دنبال جای  

دريغ از يک فضای خالی حتی دورتر از باشگاِه کبوتر. حينی 

 که

اميدی پيدا شود چشمش روزنه ینگاهش را ميگرداند تا شايد   

به دِر ورودی باشگاه افتاد که کبوتر ايستاده بود و سر به 

 اطراف

 . ميگرداند و انتظار آمدنش را ميکشيد

  

 

 

  

زد و اخم غليظی بين دو  رشاد چشمانش از کاسه بيرون

 ابرويش
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خط انداخت. مرد ناشناسی به سمت کبوتر آمد و دخترک 

 بيچاره

گاهنقدمی کنار کشيد اما او باز هم مقابلش راه کج کرد. رشاد   

ری انداخت اما او را نميشناخت. جای پارک هم پيدادقيق ت  

نکرده بود. مرد قدمی به کبوتر نزديکتر شد و سری به 

 اطراف

د. دست سمت ش برد. خونگردان  

 بود که خوِن رشاد را ميخورد و وحشت تمام وجودش را فرا

به بی توجهگرفت. سراسيمه از اتومبيلش پياده شد و   

يی که با سرعت ميراندند وسط خيابان دويدماشين ها  . 

صدايی در گوشش » : ؟ آقا!... حواست کجاست «دستش را 

 پيچيد

نمانده بود به او اصابت محکم روی کاپوت ماشينی که چيزی 

 کند

کوبيد و نگاهش را از کبوتر برنداشت. دوان دوان به سمت 

 گارد

 ريلها دويد و از روی آنها يک ضرب پريد و خودش را به آن

 سمت رساند. نفس نفس ميزد و چشمانش دو دو. از پشت سر
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کوبيد. مرد با چشمانِ  شانه اشمرد به آرامی جلو رفت و بر   

و زل زد به رشادی که زهِر نگاهش تاميرغضبش برگشت   

 . مردمکش باال آمده بود

کبوتر قدمی خودش را به عقب کشيد و نگاهش را بين رشاد 

 و او

 گرداند. مرد ناشناس نگاهش که به رشاد گير کرد برق از

 چشمانش پريد و چند قدمی عقب عقب رفت. سريع خودش را

پيشانی را تا کاله گپش  لبه یجمع کرد و سر به زير انداخت. 

 اش

دپايين کشيد و سرش را به چپ متمايل کرد تا رو از او بگير . 

را به چانه اشکاپشنش را باال کشيد.  يقه یدست انداخت و   

فرو برد. راه کج جيب هايشخودش چسباند و دستانش را در   

 . کرد و دور شد

 خشم بود که در چشماِن رشاد جرقه ميزد و نفس بود که در

شده بود. قدمی به کبوتر نزديک شد و با سر  حبس سينه اش

 به

 : او اشاره کرد
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 ! برو اونور... چرا اومدی بيرون؟ -

 کبوتر تمامش ترس بود و لبانش ميلرزيد. خودش را به ستون

کيفش را در مشتش فشرد. نفس در دسته یتکيه داد و   

. رشاد لب به دندان نمی آمدگير کرده بود و باال  سينه اش

 گزيد و

ش را با قدرت بيرون داد. به سمت کبوتر قدم برداشت وآه  

يش ايستاد. روبه رو  

 مقابلش خِم ريزی برداشت و به چشماِن از وحشت بيرون

ميخکوب شد زده اش  : 

 مگه بهت نگفتم تا من نرسيدم نيا بيرون؟... اين کی بود؟ -

 بغض امانش نداد و حينی که با وحشت به رشاد خيره شده بود

: 

م به خدا... فکر کردم رسيدی... چرا اينجوری کردینميدون -  

 ! رشاد؟

دسِت چسبيده به ديوارش را مشت کرد و انگشتانش را در 

 کفِ 

دندان هايشدستش با انقباض شديدی فشار داد. لبش را بين   
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را زل  آبی اشاسير کرد و نفسش را حبس نمود. چشمان عق

 نگاه

 : معصوم کبوتر کرد و تشر زد

ی کنی... اگر چند دقيقه دير رسيده بی احتياط ديگه نبينم -

 بودم

 ... بُر

حرفش را ادامه نداد و چشمانش را بر هم گذاشت. پوف 

 پرغضبی

کشيد و از سمتش دور شد. چرخی با حرص به سمتش زد و 

 با

 : غيظ سر تکان داد

 . حاال اونجوری اونجا واينستا... بيا بريم -

اشک پشِت پلکش حجمکبوتر چون بيِد سرمازده ميلرزيد و   

گرفته بود. سر به زير انداخت و آب دهانش را قورت داد. 

 پايش

 به زمين چسبيده بود و جرأت قدم برداشتن نداشت. با صدای

 : غرش ببِر زخمِی رشاد به خودش آمد

 ! مگه با تو نيستم؟ -
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 تکانی به خودش داد و سرش را با ترس باال آورد. حينی که

شيد به سمتش چند قدمی نزديک شدکيفش را روی زمين ميک . 

 رشاد طاقت ديدِن کبوتر را با آن حاِل پريشان و وحشت زده

 نداشت. قدمی به سمتش برداشت و آراِمش را جمع کرد در

ش. به سختی نفسیافتاده اچشمانش و پاشيد در دِل به لرزه   

 : تازه کرد و لبخند تصنعی بر لبانش نشاند

شجاع بودی کبوتر چيزی نشده... نترس.. تو که -  . 

دلداری رشاد بهانه دسِت بغضش داد تا بترکد و ترس درونش 

 را

متشسلو دهد. چانه باال کشيد تا شايد قدش به او برسد. رو به   

 کرد و بينی باال کشيد. حينی که صدای کوبش قلبش به گوش

هق هق کنان زل می انداخترشاد ميرسيد و دلش را به لرزه   

 : چشمانش شد

کی بود؟... چرا تا تو رو ديد ترسيد رفت؟... چرا اون  -

 باهاش

 . اونطوری برخورد کردی؟... رشاد من ميترسم

 رشاد مقابلش قد علم کرد و حينی که لبخندش را کشدار
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 : ميکرد کيفش را از دستش گرفت و اشاره به اتومبيلش کرد

تا من هستم از هيچ چيزی نترس... فقط به حرفم گوش  -

 ...بده

داهم ديگه اخمات رو باز کن بريم خونه... جای پارک پياآلن   

 نکردم دير رسيدم... ببخشيد بق بقو معطل من شدی... تقصير

 . من بود

رشاد قدم برميداشت و هنوز وجودش شانه یکبوتر شانه به   

سراسر ترس بود. علت رفتار رشاد را نميدانست و از 

 اتفاقاتی که

نداشت. عقلش به جايی در اطرافش در جريان بود هم خبری 

 قد

 نميداد. فقط پريشان و آشفته قدم برميداشت و دلش به حضور

 : رشاد با آن قدرت و شهامتش خوش بود

 رشاد چرا به من نميگی قضيه چيه؟... مامان هما هم مدام -

 . نگرانه
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گرفت و به سمت  زده اشنگاهش را از چشمان وحشت 

 اتومبيلش

الزم داشت برای گفتن حقيقت به ينیمقدمه چهدايتش کرد.   

درک  اجازه یکبوتری که شايد سن و سالش هم به او 

 پارهای

مسائل را نميداد. از کجا بايد شروع ميکرد؟ چگونه بايد سر 

 از

 راز سر به مهِر خانوادگيشان برميداشت؟

ت نيست؟... گرسنه اچيزی نيست... نگران نباش...  -

 ميخوای

 بريم يه چيزی بخوريم؟

رنگ پريده سمِت کبوتر را باز کرد و نگاهی به صورت  درِ 

شا  

 دوخت. کم پيشآمده بود که او را تا اين حد ساکت و مظلوم

ديده باشد. قطعاً برخورد رشاد او را به فکر فرو برده بود. 

 علت
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احتياط و مراقبت را نميفهميد و از روزهايی که اين همه  

ر وجودشنميدانست چه پيش خواهد آمد استرس شديدی د  

رخنه کرده بود. کبوتر خود را روی صندلی راست پرت کرد 

 و

 سرش را به پشتی تکيه داد و چشمانش را بست. رشاد بدون

هيچ حرفی در را بست و سوار شد و حرکت کرد. دنبال 

 راهی

ميگشت تا کبوتر را از حزنی که در دلش النه کرده بود 

 بيرون

بخند کشداریبياورد. نيمرخش را به سمتش چرخاند و ل  

 : تحويلش داد

 من يه کم گرسنمه... دوست داری بريم يه چيزی بخوريم؟ -

دِن بافتش را بيِن انگشتانش گرفته بود و به جاِن شال گرپِر 

 رج به

 رجش ناخن ميکشيد. آب دهانش را قورت داد تا بغضش را

 مخفی کند. رشاد نفسی بيرون داد و مستأصل نگاهش را به

تصنعی سر  خنده یث کوتاهی کرد و دوخت. مک روبه رو

 داد و
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 : صورتش را به سمت کبوتر برگرداند

 من غش کنم بيفتم اينجا تو چيکار ميکنی کبو...؟ -

سرش را با شتاب به سمت رشاد برگرداند و نگاه زهرآلودش 

 را به

 : چشمانش دوخت. نگذاشت حرفش را تمام کند و فرياد زد

ميزنی؟خدانکنه رشاد... اين چه حرفيه  -  

چهره یرشاد چشمانش گرد شد و با دهاِن نيمه باز ماِت   

معصومش ماند. کبوتر بغض پشِت گلويش تا دهانش هجوم 

 آورد

ش. قطرهای از دوخته ا بهمو لرزه انداخت به لباِن 

 مرواريدش از

ُسر خورد ه هايش صدِف چشمانش روی سردِی گون گوشه ی

 و

ی اشک هاِر ريش انداخت به دل و جاِن رشادی که حري

 کبوتر دلِ 

. تمام حسش را جمع کرد در می انداختبيقرارش را به لرزه 

 تار
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به تاِر صوتش و موجش را سوق داد روی آشوب نشسته بر 

 قلبِ 

کبوتر زده یوحشت   : 

کبوتر جان!... جای هيچ نگرانی نيست... از هيچ چيزی  -

 ...نترس

دتا من هستم دلواپس نباش... امروز هم يه اتفاق بو  . 

 بغِض گير کرده پشت گلويش راِه نفسش را تنگ کرده و توانِ 

حرف زدن را از او گرفته بود. سرش را زير انداخت و آب 

 دهانش

غم  چهره یش را به گرانه ارا فرو بُرد. رشاد نگاِه حمايت

ده اشز  

 : دوخت و لبخنِد کمرنگی روی لبانش نقش بست

هکثِل اين کبوترا ووی!... چه مظلوم ميشه بانمک ميشه... م -  

 ميرن يه گوشه کز ميکنن و سرشون رو زيِر بالشون قايم

 . ميکنن

چشمش روی صورتش  گوشه یهِق خفيفی زد و اشکی از 

 ليز

 خورد. رشاد نفسی بيرون داد و گردن به سمتش کج کرد و
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 : لبخند تصنعی زد

ت جمع ميشه... بعد گونه اگريه نکينآ!... اشکات توو چاِل  -

 وقتی

ميری شاالپ شلوپ صدا ميده راه  . 

نگاهش را به چشماِن رشادی که تمام هم  خنده اشبين گريه و 

 و

 غمش شده بود برگرداندنش به وضعيت هميشگی دوخت و

 انگشت زير چشمانش کشيد و اشکش را پاک کرد. رد نگاه

 کبوتر گير کرد به آستيِن کِت رشاد که خاک روی آن فرش

انش خشک شد و با چشمان حيرتانداخته بود. لبخند روی لب  

نگاهش کرد زده اش  : 

 ! آستينت رشاد!... چرا خاکيه؟!... نکنه...؟ -

لبخند از روی لبانش محو نميشد نگاهش را به دستانش 

 انداخت

 : و خاِک روی آستينش را تکاند

چيزی نيست... يه کم خاکه!... کبوتر من اآلن غش ميکنم  -

 از
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 . گشنگی

اسب برای مطرح کردن مسائل جدی رشاد که زمان را من

 نميديد

با هر ترفندی سعی داشت جو را عوض کند و کبوتر را از 

 افکاری

 : که در ذهنش چرخ ميزد فراری دهد

 خوب!... تعريف کن... امروز چه حرکتی ياد گرفتی؟ -

برق در چشمانش موج زد و خودش را به سمت رشاد 

 : چرخاند

 ! سوکوهارا -

گرداند و حينی که چشمانش را تنگنيمرخش را به سمتش   

 : کرده بود

 چی چی هارا؟... همون پشتکه؟ -

را  عشوه گرانه اش خنده یکبوتر سرش را به عقب کشيد و 

 به

 : صورتش پاشيد

 . سو... کو... ها... را... سالتو چرخانه... آره پشتکه -
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ميخکوب کرد و حينی که سری به  روبه رونگاهش را به 

 نشان

ميداد لب جلو کشيد تأييد تکان  : 

شديا!... يه بار مامان اينا داشتن فيلمات رو  یحرف ها -

 ...ميديدن

مامان زيور هر دو دقيقه يکبار » :  بنی هاشم يا قمر  !«...

 ميگفت

ورنميدونم داشتی چيکار ميکردی؟!... من که فقط واکنش اينا   

 . ميديدم

ماِت  شده اشبلندتر شد و با چشمان گرد  خنده اشصدای 

 رشاد

 : ماند

نکنه تو هم نگاه کردی رشاد!... راستش رو بگو...  -

 ميکشمت اگر

اشمبنی هببينيآ... مامان زيور که يه باالنس جلوش ميزنم قمر    

 . رو ميآره جلو چشمامون
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رشاد سرش را به چپ و راست با شتاب تکان داد و لب به 

 دندان

 : گزيد

اشون وقتی قيافه همياد؟... فقط من؟!... نه!... اصالً به من  -

 از

ار بودخنده دوحشت چشماشون از کاسه ميزد بيرون   . 

کبوتر خودش را مياِن صندلی فرو برد و نگاهش را به 

 ساعت

ی البه الش که بنِد زنجير طاليياش، چرم سفيد رنگی مچی ا

 آن

 کشيده شده و سه دور اطراف مچش پيچ داده بود انداخت و

آويِز قلِب توپری که از زنجير بلندی آرامی به  ضربه ی

 آويخته

دايرهای شکل آن را که  صفحه یشده بود نواخت و 

 پروانهای با
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آن متصل بود روی مچش  گوشه یتک نگين براقی در 

 صاف

 : نمود

تهگرسنه ابريم رستوران ايتاليايی... تو  -  . 

 نيمه یتاِی ابرويی باال داد و لبانش را به جلو کشيد. 

 صورتش را

 : به سمتش برگرداند و با صدای ضعيفی لب زد

چه رئوف شدی يهويی کبوتر!... هزار بار گفتم گشنمه تازه  -

 اآلن

 . يادت اومد؟!... باشه بريم

ه تکان داد و پشِت چشمی نازک کردغم زسری به   : 

ت ميشه؟... گرسنه االهی بميرم برات!... تو چرا انقدر  -

 يعنی

ه که تو ميخوری؟خرِس ِگريزلی انقدر ميخور  

رشاد که هنوز ذوقش از اطواِر کبوتر به جانش ننشسته بود 

 از

آخرش دمق شد. چشمانش را از گوشه پايين کشيد و جمله ی  

 : سر به سمتش چرخاند
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 ...اآلن ميرسيم ديگه... کبوتر معصوم ميشی جذابتريآ -

 ميدونستی؟

نشست و زل چشماِن رشاد شد پيشانی اشاخم روی   : 

هميشه غمبرک بزنم خوبه؟... دلت مياد؟يعنی  -  

ش فضای اتومبيل را پر کرد و سر به عقب قهقهه اصدای 

 .کشيد

حرِف دلش را نزده بود فقط معصوميت کبوتر به دلش 

 مينشست

د واما شيرينزبانيهايش دلش را به وجد ميآورد. جوابش را ندا  

رو به بيرون سرچرخاند و لبخند کمرنگی زد. جای پارک 

 پيدا

نش را باال داد. کبوتر خودش را جمع و جور يه بارد و ساک

 کرد و

 . هر دو از اتومبيل پياده شدند

ی سست و بيرمقش همراهياش ميکرد و نهيبقدم هاپا به پای   

قفسه یبود که مدام ميزد به قلبش که چيزی نمانده بود از   

بيرون بزند. نگاهی زيرچشمی به قامتش انداخت و سينه اش  
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دانه برفياش که تک ه های ل شد روی گوشوارچشمانش قف

 نگين

 آبی آسمانی در باالی آن درخشش خاصی به آن بخشيده و

یلبخند رو بی اختيارزنجير ظريفی زيِر آن آويزان شده بود.   

لبانش نقش بست که سريع در دهانش جمعش کرد تا زير 

 رگبار

 متلکهای کبوتر تيرباران نشود. سرش را به چپ چرخاند و

انداخت و الين خيابان را طی  ماشين هاهی به مسير نگا

 کردند و

کبوتر رسيدند القه یبه رستوران مورد ع  . 

ميزی را که مبلمان دورچين گردی اطرافش را احاطه کرده 

 بود

انتخاب کردند و کبوتر خود را روی مبل رها کرد و سرش 

 را به

 عقب هل داد اما چون پشتش خالی بود گردنش به عقب پرت

د و آخی کشيد که رشاد نتوانست جلوی خودش را بگيرد وش  

پقی زير خنده زد. کبوتر نگاه زهرآلودش را به او دوخت و 

 لبانش
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 : را جمع کرد

چرا می¬ خندی؟... خوب خسته ¬ ام  -  . 

ميکرد لبخند عميقی به جارشاد حينی که کتش را کنارش جا  

گذاردزد. خشِم کبوتر بيشتر ترغيبش ميکرد تا سربهسرش ب . 

را  خنده اشحرص خوردنش برايش جذابيت خاصی داشت. 

 در

دهانش جمع کرد و لبانش را به داخل کشيد و نگاهش را از 

 او

 : گرفت

 ...منظوری نداشتم... آخه خيلی بامزه پشِت سرت خالی شد -

ت کنده ميشهکله اگفتم اآلن   . 

امروز کبوتر بعد از اتفاقی که افتاده  زده یوحشت  چهره ی

ودب  

جلوی چشمانش مانند فيلم عبور کرد و ريش به دلش انداخت 

 و

 منصرفش کرد از هرآنچه کلکل و شيطنت بود که در سرش

چرخ ميزد. نگاهش را به تابلوی کنارش انداخت و بحث را 

 عوض
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 : کرد تا از دلش دربياورد

کبوتر!... چقدر اين تابلوئه خوشگله!... اگر گفتی  -

 ...کجاست؟

. کنارش نوشتهتقلب نکنيآ..  . 

کبوتر از دور چشمانش را باريک کرد و رد نگاه رشاد را 

 .گرفت

ینيم نگاهی به نوشتهها انداخت و بعد از مکثی کوتاه لبخند  

 : روی لبانش نقش بست

..! اِ » .ساحِل آمالفی ...«* کاش اآلن اونجا بوديم... جنوِب  -  

ه سمتِ شيبداره که های ايتالياس... شهرهاش روی دامنهی کو  

 . درياس

رشاد سرش را زير انداخت و لب به جلو کشيد. دستش را ُسر 

 داد

 : و گلداِن چوبِی روی ميز را جلوتر آورد

 ! ميبينی چقدر شبيِه ماسولهی خودمونه؟ -

 کبوتر چشمان متحيرش را به رشاد دوخت و حينی که دهانش

ريزی سر داد خنده ینيمهباز مانده بود   : 
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ماسوله چيه؟!... باز تو دو تا دار و درخت نميری رشاد...  -

 ديدی

ياِد واليت افتادی؟!... يه ذره کالس داشته باش... از بس 

 اروپا

 . گشتی برات عادی شده

خط انداخت. سر چرخاند و  پيشانی اشرشاد اخم روی 

 نگاهش را

به تابلو سوق داد. دستش را پشت مبل کشاند و تای ابرو باال 

 : داد

... خونههاش روی هم روی همه... به جوِن خوب نگاه کن -

 خودم

 . شبيِه ماسولهاس

بلند شد خنده اشکبوتر صدای   : 

سر و تهِات رو بزنن شمالی بازی در مياری... ماسوله  -

 کجاش

 دريا داره گِل پسر؟

*Amalfi Coast 
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 ۰ 

 .گارسون کنار ميزشان آمد و سفارش غذايشان را ثبت کرد

پاستا تروفل مشکی* همراه با ساالد کبوتر قارچ پورچينی و  

 پاستای ساالمی سفارش داد و برای نوشيدنی هم بالتيکا را

 انتخاب کرد. رشاد نگاه عاقل اندر سفيهی به منو انداخت و

اپد رااسپاگتی با عصاره کالتفيش** همراه با ساالد ايتاليايی چ  

اعالم هميشگی اشترجيح داد و ليموناد را بهعنوان نوشيدنی   

 . کرد

کرد و نگاِه زيرچشمياش را به به جاکبوتر شالش را کمی جا  

 : سمت رشاد سر داد

 بين کشورهای اروپايی کدوم رو ترجيح ميدی؟ -

يردگابرو باال انداخت و بدون اينکه چشم به چشِم کبوتر قرار   

: 

 برای زندگی؟... يا کار؟... يا تحصيل؟ -

 : کبوتر لب برچيد و نفسش را حبس کرد
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رض کن برای هرسهشون... مگه فرقی هم ميکنه؟ف -  

را به  مشکوکانه اشرشاد به آرامی سر بلند کرد و نگاه 

 چشمانِ 

اکبوتری که برِق عقيِق سياِه دوِر مردمکش، حاکی از پرمعن  

بودِن سؤالش بود انداخت و بعد از مکثی کوتاه نفسی بيرون 

 داد

 : و با طمأنينه لب زد

ا ديدی هوايی شدی کبوتر؟... تو که يه تابلوی عکِس ايتالي -

 نديد

بديد نبودی... اروپا هم که رفتی... البته برای گردش رفتی... 

 اين

 سؤالت برای چيه؟

لبش رو به باال انحنا گرفت گوشه یچشم بر هم گذاشت و   : 

بانالبته يه چيزايی از حاج کريم و هما جون شنيدم... اين ز -  

بول.. وگرنه تو که دانشگاه قآلمانی خوندنت هم بيدليل نيست.  

 شدی... هم طراحی فرش رشتهی خوبيه و ميتونستی باهاش

 کارخونه و شرکت پيش ما کار کنی... هم دانشگاهت دانشگاهِ 
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مطرحی بود... نميدونم چرا انقدر اصرار به آلمان رفتن 

 ...!داری؟

ونجاااگر ميبينی ماها مدام ميريم و ميآييم... يا برادرای من   

ميکنن... اوالً اونا متأهلن و خانوادگی رفتن... دوماً  زندگی

 شرايط

کاری کارخونه طوريه که الزمه بريم... وگرنه اگر به من 

 بود فقط

 . برای تفريح ميرفتم نه برای کار و زندگی

يش گوشه ارا عمودی روی  اشاره اشکبوتر دو انگشِت 

 گذاشت و

 : دهان کجِی شيرينی نثار رشاد کرد

پياده شو با هم بريم... چه تند تند داره تخته گاز  اُه!... -

 ...ميره

من يه سؤال کردم... تازه مامان هما و حاجی قبول کردن... 

 تو

 ! چی ميگی اين وسط؟

آخرش غم پاشيد در چشماِن رشاد. سری به تأسف  جمله ی

 تکان
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لب زد گرفته اشداد و با صدای   : 

جوابت رو  من هيچی نميگم کبوتر جان... سؤال کردی -

 ...دادم

م روصحبت هافقط چون ميدونم چی توو سرت ميگذره بقيه   

ههم قبل از اينکه بپرسی گفتم... اختيار تو دست من نيست ک  

 . نظری بدم... ببخشيد اگر دخالت بيجا کردم

 کبوتر خودش را به سمتش کشيد و زل چشمان غمگين و

محورشاد شد. حينی که عشوه از صورِت نمکينش  گرفته ی  

 : نميشد

به جوِن خودم منظوری نداشتم... فقط خواستم بگم...  -

 ميدونی

 ... چيه رشاد؟... من

نگذاشت حرفش را ادامه دهد. رو از او برگرداند و سرش را 

 به

 : عقب کشيد و تکيه داد

 . بگذريم کبوتر... درست بشين غذا رو آوردن -

اورشآشوب بود که در دل و جاِن رشاد رخنه کرده بود. ب  
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 نميشد که تا اين حد کبوتر در تصميمش جدی باشد و

يی که ديگران در مورد او ميزدند صحت داشته حرف ها

 .باشد

ه هايش احساس پوچی وجودش را فرا گرفته بود و تمام برنام

 را

ود ونقِش بر آب ميديد. افکار پريشانی به جاِن مغزش افتاده ب  

يش را ميجويدمثِل خوره سلولها» : شايد بايد بهش بگی   

رشاد... چرا اللمونی گرفتی پسر؟... برای همه دو متر زبون 

 داری

 اما اآلن که بايد حرفات رو بزنی مثل بُز نشستی نگاهش

ميکنی؟... وقتی گذاشت رفت حالت جا ميآد... حاال ِهی دل 

 دل

 «. کن

کبوتر بشقاب غذايش را به سرعت بين دستانش ُهل داد و با 

 ولع

 پاستاها فرو برد و نگاهی به رشادی که دمق چنگالش را بينِ 

 به

 ظرِف غذايش چشم دوخته بود انداخت. چنگالش را به دهان
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از قارچش را با دستش برميداشت تکه ایکشيد و حينی که   : 

ت بودگرسنه ارشاد چرا نميخوری؟... تو که  -  . 

نگاه زهرآلودش را به انگشتان کبوتر که در بشقابش فرو 

 برده

اخت و صدايش را کمی باال بردبود اند  : 

هنوز با دست قارچ از الی غذات بيرون مياری ميخوری  -

 بعد

ميخوای آلمان هم بری؟... اول غذا خوردنت رو درست کن 

 بعد

 . فکر اروپا رفتن رو بکن

خودش هم خوب ميدانست دلش از جای ديگری پُر است و 

 غذا

یبه جاو  خوردنش را بهانه کرده است. زبانش قفل شده بود  

 گفتِن اصل مطلب مسائل بياهميت را پيش ميکشيد. به خودش

» : حاال ِهی بزن تو ذوقش... حق داره بزاره بره... مثل 

 نهيب زد

آدم که بلد نيستی باهاش حرف بزنی... دلش رو به چِی تو 

 خوش
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 «. کنه آخه؟... يه کم به خودت بيا رشاد

  

 

 

  

ميکشيد تا ُسس ريخته کبوتر حينی که زبانش را روی لبهايش  

 : روی آن را پاک کند

 رشاد نکنه دلت ميخواست ميذاشتم دهنت؟... نکنه چيزی -

 نميخوری منتظری من کوچولو کوچولو بهت بدم تو هم هام

کنی؟... زن عمو رعنا لوست کرده... بس که کج ميره راست 

 مياد

ِهی » : بالميسر!... بالميسر ...«! جنبه نداری ديگه... من 

يگهم  

 . گشنمه خودت بخور

را در دهانش جمع کرد. خودش  خنده اشلب به دندان گزيد و 

 را

ابرويش را خاراند گوشه یبه مبل تکيه داد و   : 
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وخدا نکشتت کبوتر... اين حرفا چيه ميزنی؟!... تو غذات ر -  

 بخور... من يه کم حالم خوب نيست... چند دقيقه ديگه

 . ميخورم

دنش را قورت داد و لبانش را جلو کشيباقِی غذای دروِن دها . 

را رو به باال هل داد و چنگالی برداشت. کمی  چانه اش

 خودش را

 به سمت ميز متمايل کرد و دستش را سمت بشقاِب رشاد ُسر

 داد. چنگال را عمود دروِن اسپاگتياش فرو برد و چند دور

 چرخاند. رشاد چشماِن غرِق شوقش را به انگشتان ظريفِ 

يخکوب کرده و حينی که لبخند روی لبانش کشدارکبوتر م  

 : شده بود

 . غذات رو بخور کبوتر... من خودم ميخورم -

کبوتر چنگال را از درون بشقاب رشاد بيرون آورد و حينی 

 که

را زِل چشماِن  ه اشغم زتای ابرويش را باال داده بود نگاه پر

 رشاد

 : کرد و چنگال را در دهاِن خودش فرو برد
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کردی ميخوام بدم به تو؟... الهی بميرم برات عمو  فکر -

 ...!پسر

 ! وقت زن گرفتنتهآ

وداخم بود که حمله کرد به پيشانِی رشاد و خط انداخت بيِن   

ابرويش. خودش را به ميز نزديک کرد و چنگال ديگری 

 برداشت

او بشقابش را جلوتر کشيد. لبخنِد تصنعی که زهِر چشمانش ر  

نقش بست ميپوشاند روی لبانش  : 

 ديگه قرار نشد غذای من رو هم بخوريآ... بعد به من ميگی -

وشکمو؟!... چقدرم خوب گيلکی ياد گرفتی... گِل پسر!... عم  

 . پسر!... بالميسر!... کبوتر اون روغن زيتون رو بده به من

کبوتر لبش را از گوشه کج کرد و دستش را سمت روغن 

 زيتون

ی تحويلش دادکرشمهآميز خنده یُسر داد و   : 

اتميبينم که اشتهاتون باز شده نوه حاجی... اين هم از برک -  

 . همسفره شدن با منه
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از فلفل سبز را از الی ساالدش به  تکه ایرشاد حينی که 

 چنگال

 : ميکشيد رو به سمتش گرداند

غم و غصه هاش يادش همه یيه جوری غذا ميخوری آدم  -  

... اون بشقاِب ساالدت رو ميره و دلش ميخواد دولُپی بخوره

 بيار

جلو... حاال که تو از اسپاگتِی من خوردی من هم ساالد تو 

 رو

 . ميخورم

کبوتر چشماِن متحيرش را به دستاِن رشادی که ساالدش را 

 جلو

 ميکشيد ميخکوب کرد و با دهاِن نيمه بازش رد دستانش را

 : دنبال کرد

کالباساش به خاطرمن که ميدونم ساالد چاپِد من رو  -  

ميخوای... اما از اون ُسِس پونه کوهِی پاستای ساالمی هم 

 حاضر

 . نيستی بگذری... ميگن شماليا خوش خوراکن راست ميگنآ

تکانرشاد زد و سری  گرفته یچشمکی نثار دِل ُگر   
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 : داد

غذاييت رو ميشناسم؟!... عشقِ  يقه یميبينی چه خوب سل -  

 ! پونه کوهی

غذايش را ميجويد لبخندی به روی کبوتری که رشاد حينی که  

ش داشت زد و تایافتاده اقصد آتش کشيدن به قلِب لرزه   

 ابرويی باال کشيد. غذايشان را که خوردند به سمِت عمارت

حرکت کردند. در طول مسير رشاد تمامش دلهره بود از 

 مهاجرتِ 

بی کبوتر. سکوت فضاِی اتومبيل را پر کرده بود و کبوتر 

از خبر  

 همهجا هندزفرياش را در گوشش فرو کرده بود و آهنگ

صورتش را به  نيمه یدلخواهش را گوش ميداد. رشاد 

 سمتش

 چرخاند و لبخندی روی لبانش نشست. دستش را به سمتِ 

 : سيمش ُسر داد و از گوشش بيرون کشيد

 مگه سوار تاکسی يا آژانس شدی با هندزفری موسيقی گوش -

دلت ميخواد بگو من برات بزارم ميدی؟... خوب! هرچی  . 
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 کبوتر چشمانش از تعجب گرد شد و زل رشاد ماند. موزيک

دلخواهش را انتخاب نمود و پلی کرد و تا رسيدن به عمارت 

 هيچ

 . کالمی بين آن دو رد و بدل نشد

*** 

آقای رهايی!... اين نامه رو که فرموده بودين تايپ کنم...  -

 ً  لطفا

 امضاء ميکنيد؟

وی منتهی به دفتر حاج کريم در کارخانه راه رحينی که رشاد 

 را

طی ميکرد نگاه تيزبينش را به برگه انداخت و با هر قدمی 

 که

 نزديکتر ميشد صدای کبوتر واضحتر به گوشش ميرسيد و

روی لبانش نقش ميبست. سرعت خواندنش بی اختيارلبخندی   

قلبش را باال برد و امضايی پای برگه انداخت. صدای کوبش 

 بود

. می انداختکه در گوشش ميپيچيد و دلش را به لرزه 

 سرتاپايش
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نرا وراندازی کرد و پنجه به پشت موهايش کشيد. لب به دندا  

گزيد و نفسش را در سينه حبس کرد. تای ابرويی باال داد و 

 سعی

یکرد لبخندی که بيقراری دلش را لو ميداد در دهانش به سخت  

زد و سرفه اینشاند و تک نی اشپيشاجمع کند . اخمی روی   

کتش را بين انگشتانش اسير نمود  لبه یصدايی صاف کرد. 

 و

 پوفی کشيد و سينه فراخ کرد. لبانش را به داخل فرو برد و

نفسش را با قدرت بيرون داد. دِر اتاق نيمهباز بود و صدای 

 حاج

 . کريم و اسحاق و کبوتر به وضوح به گوش ميرسيد

  

 

 

  

شدت بخشيد و بدون اينکه  چهره اشرا در رشاد اخمش 

 نگاهش
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 : به کبوتر بيوفتد مستقيم سمت پدرش قدم برداشت

 اينا چقدر لفتش ميدن... از صبح تا حاال منتظرم سفارشها -

 . برسه

 کبوتر سر به سمت رشاد گرداند و لبخند غليظی روی لبانش

 : نقش بست

و برو توو اِ!... تو کار و زندگی نداری پسرعمو؟!... بد -

 اتاقت... بدو

 . باريکال

 رشاد حينی که لبخندش را در دهانش جمع ميکرد تا کبوتر

نشود اخم غليظی بين دو ابرويش خط  خنده اشمتوجه 

 انداخت

و نگاهش را بين کبوتر و اسحاق و حاجی دور زد و روی 

 پدرش

 : متوقف شد

وو؟تبابا!... باز کی اين پنجره رو باز گذاشته کبوتر اومده  -  

! 

اخم بود که روی صورت کبوتر حمله کرده و خونش را به 

 جوش
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 : آورده بود

 . خيلی دلت هم بخواد من بيام اينجا -

 سر به سمتش چرخاند و لبخند کشداری تحويلش داد. چند

 قدمی بهسمت پنجره برداشت و نگاهش را به چشمان کبوتر

 : دوخت

.. چه واسه ا!... تو اينجايی؟... چه خوب کردی اومدی!. -

 خودش

 قهوه هم درست کرده!... ميگم اين بوی قهوه از کجا مياد

 پيچيده توو کارخونه؟!... حاال ماِل من کو؟

ی روی صورتشه ازغمتکان داد و لبخند پرکبوتر سر   

ش را به سمت لبانش ُسرقهوه انقش بست. حينی که ليوان   

 : ميداد

ت درست کناز اينا ميخوای؟... برو واسه خود -  . 

 صدای تقهی در آمد و خانم پناهی مسئول سايت کارخانه وارد

را برای تأييد مقابل حاج کريم گذاشت و  برگ هایشد. 

 سرش را به
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سمت کبوتر چرخاند. نگاهش که به او افتاد چشمانش گرد شد 

 و

دهانش نيمهباز ماند. سريع خودش را جمع و جور کرد و 

 حينی

به کبوتر سر چرخاند که لبخند تصنعی ميزد رو  : 

سالم کبوتر جون... دلم برات تنگ شده بود... چه خوب  -

 کردی

 . اومدی

ندبا شنيدن صدايش کبوتر نيمه بلند شد و پاسخش را داد. لبخ  

لب زد هميشگی اشکشداری حواله اش کرد و با کرشمهی   : 

رو روی سيستم بهم  فرش هاخانم پناهی!... ميشه طرح  -

 نشون

 بدين؟

نزديک به او ايستاده بود سمت  پنجره ید که کنار رشا

 صندلیِ 

کبوتر رفت و کمی به سمتش خم شد و با صدايی که فقط 

 خودش

 : و او ميشنيد زمزمه کرد
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ت رو بخورقهوه اخودم ميبرمت نشونت ميدم... تو  -  . 

نثارش کرد و از او رو برگرداند. پناهی  غره ایکبوتر چشم 

 سرش

رخاند و لبخندی زدرا از شانه بهسمتش چ  : 

 . آره عزيزم... بيا اآلن باهم بريم -

رشاد ابرويی باال داد و مجدد به سمتش خم شد و اينبار با 

 صدای

 : غرق خشونتش تشر زد

 . بهت گفتم خودم ميبرمت... کبوتر حرف گوش کن -

اد وپناهی که تأييد برگه را از حاجی گرفته بود کنار در ايست  

وتر دوخت. کبوتر از جايش بلند شد ونگاهش را به سمت کب  

ش قهوه احينی که داشت خودش را به در اتاق ميرساند ليوان 

 را

 : مقابل رشاد ُسر داد

 بيا اين ماِل تو... مگه دلت قهوه نميخواست؟ -

رشاد همانطور که ليوان را از دست کبوتر ميگرفت تک 

 سرفه ای
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 : زد و چشمانش را به حاجی ميخکوب کرد

دا!... شما اآلن ميخواين با کبوتر جان تشريف ببريحاج آق -  

ماشمنزل؟... پس خانم پناهی!... باشه برای يه روِز ديگه...   

 . بفرماييد سِر کارتون

حاج کريم که متوجه نگاه معنادار رشاد شد سر به سمت 

 کبوتر

 : چرخاند

 . دخترم!... باشه برای يه روِز ديگه -

او شود نگاهش را سمت  اسحاق بدون اينکه پناهی متوجه

 رشاد

ميخکوب کرد و با چشم و ابرو علت رفتارش را جويا شد. 

 کبوتر

نشاند و با سماجِت هرچه تمامتر بر پيشانی اشاخمی روی   

تصميمش پافشاری کرد. در نهايت موفق شد و همراه پناهی 

 اتاق

وی کناری قدمراه ررا ترک کرد. حينی که به سمت   

 : برميداشتند
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جون خيلی وقت بود به ما سر نزده بودی... چيکاراکبوتر  -  

 ميکنی؟

 بهمحض رسيدن به سايت، پناهی راه کج کرد و دست روی

کبوتر گذاشت و لبخند کشداری زد شانه ی  : 

عزيزم دوست داری ببرمت انبار رو نشونت بدم؟... فکر  -

 کنم

 . برات جالب باشه

تش لبخندی نشان از اشتياق روی لبانش نشست و به سم

 چرخی

 : زد

 . باشه بريم -

رشاد جان!... چرا انقدر نگرانی پسرم؟... اينجا توو  -

 کارخونه که

ديگه اتفاقی براش نمی¬ اُفته   . 

قهوه جرعه ایرشاد مقابل سيستم نشسته بود و حينی که   

 سرميکشيد دوربينهای سمت سايت را چک ميکرد. نگاهش را

بوتر و پلک برهمميخ کرده بود روی مسير حرکت پناهی و ک  
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 : نميزد. نفسش در سينه حبس بود و لب به دندان ميگزيد

حاج آقا!... هيچجا جز خونه برای کبوتر امن نيست... من  -

 به اين

 . خانم پناهی اعتماد ندارم

را مقابل  برگ هایاسحاق سرش را به عقب هل داد و 

 چشمانش

 : گرفت

يت نکنباباجان!... ما هستيم... انقدر خودت رو اذ -  . 

 ! چرا ديگه دوربين نشونشون نميده؟ -

دندان خط انداخته و با  پيشانی اشرشاد اخم غليظی روی 

 هايش

اموبايل کبوتر ر شماره یبه جاِن لبانش افتاده بود. مرتب   

ميگرفت و » : مشترک مورد نظر در دسترس نميباشد  .«

 جز

رصدايی به گوشش نميرسيد. سراسيمه از جايش بلند شد و د  

 . اتاق قدم زد و شماره را پشتسر هم گرفت

حاج کريم سعی داشت رشاد را آرام کند و به او بفهماند که 

 جای
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 : نگرانی نيست

  

 

 

  

 تو که ميدونی اينجا گاهی آنتن نميده... دوربينها هم -

 نميدونم چرا چند وقته اينجوری شده؟!... بايد بگم بيان

 . درستشون کنن

ه بود و دوربينهای قسمتهای ديگررشاد پشت سيستم نشست  

 . کارخانه را چک ميکرد

 حينی که نفس نفس ميزد ناگهان چشمانش از کاسه بيرون زد

: 

 ! چرا رفتن سمت انبار؟!... ياابالفضل -

با شتاب از جايش بلند شد و دوان دوان به سمت آسانسور 

 .دويد

 حاج کريم و اسحاق صدايش زدند اما توجهی نکرد. دکمهی
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نمايش داده شده خيلی با  شماره یسور را فشرد و آسان

 طبقهای

که در آن بود فاصله داشت. مشتش را به دِر آسانسور کوبيد 

 و

زير لب » : لعنتی «! ا را دو تا يکی به پايين دويد و پله ه

 زمزمه کرد

از پاگرد با سرعت هرچه تمامتر عبور کرد. دهطبقه بايد 

 ميرفت

ز آنجا بايد در حد دو طبقهی تا به طبقهی همکف برسد و ا

 ديگر

 طی ميکرد تا وارد ورودِی اصلی انبار شود. نفسش به شماره

 افتاده و تمامش ترس شده بود. نهايت قدرتش را در پاهايش

سآخر را نفه های جمع نمود و قدم به سمت انبار تند کرد. پل  

ويی رسيد که بايد تا راه رنفس زنان پشت سر گذاشت و به 

 انتها

آن گذر ميکرد. به در آهنی بزرگی برخورد که انگشتاز   

رد لنگه یرا مقابل سنسور کنار در قرار داد و دو  اشاره اش  

 بهآرامی به رويش باز شد. مسير بعدی را با سرعِت بيشتری
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وی تاريک به سمت راست پيچيد و راه ردويد و در انتهای 

 چند

با اثر پله را رو به پايين طی کرد. به در بعدی رسيد و 

 انگشتش

راه را در مسير مستقيمی سپری  ادامه یمجدد در باز شد و 

 .کرد

نفس برايش نمانده بود. چشم به اطراف گرداند اما اثری از 

 آنها

 . نبود

ديممی اوماينجا چقدر وحشتناکه... کاش ن -  . 

پناهی مقابِل دِر ورودی انبار ايستاد و نگاهش را به اطراف 

 دور

قوی هيکلی از پشِت ديوار نمايان بود. مرد مرِد  سايه یزد. 

 سر

 چرخاند و چشمش به ميلهی آهنی افتاد. پنجه به سمتش کشيد

و آن را در مشتش اسير کرد. خودش را به ديوار تکيه داد و 

 ميله

 را در دستش فشرد. از کنار گردن به سمت در انبار نگاهی
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انداخت و پناهی دستش را از آرنج به هوا پرت کرد و 

نگشتا  

وسطش را به سمتش ُسر داد. شکالتی از جيبش بيرون آورد 

 و

 : سمِت کبوتر گرفت و حينی که لبخندی بر لب داشت

 عزيزم!... خوب انبار اين شکليه... شکالت ميخوری؟ -

در گذاشت و رو به پايين هل  دستگيره یپناهی دست روی 

 .داد

ستادکبوتر را به داخل راهنمايی کرد و چند قدم دورتر اي . 

از همه جا وارد انبار تاريک شد و برای  بی خبردخترِک 

 رفع

 وحشتش شکالت را باز کرد و در دهانش گذاشت. رشاد چند

و قدمی تا انبار فاصله داشت که مرد از پشت ديوار کنار آمد  

 حينی که ميله را در مشتش گرفته بود به سمت کبوتر نزديک

پنجه انداخت به  شد. رشاد از پشت سرش به او حمله کرد و

 مچ

 .دستش و چون ببر وحشی استخوانهايش را در چنگالش فشرد

 مرد انگشتانش سست شد و ميله از دستش افتاد و روی زمين
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را به سمت رشاد  زده اشقل خورد. پناهی نگاه وحشت 

 دوخته و

 . زبانش بند آمده بود

چقدر خوشگلن... چرا نمياين توو؟ فرش هاخانم پناهی اين  -  

! 

شاد صدای کبوتر را که شنيد نفس راحتی کشيد. دستش را ر

 از

پشت سر مرد به جلو ُسر داد و مقابل دهانش گذاشت و او را 

 از

جلوی در به عقب کشيد و با سر اشارهای به پناهی کرد که 

 او هم

با چشمان از حدقه بيرون زده به سمت او نزديک شد. مرد را 

 به

م تشر زد که وارد شوداتاق کناری پرت کرد و به پناهی ه  : 

 از کی خط ميگيرين شما نمک نشناسها؟!... چقدر دادن -

بهتون تا انقدر وقيح شدين؟!... مار توو آستينمون پرورش 

 داديم

 خودمون هم خبر نداريم... همينجا ميمونين صداتون هم در
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 . نمی آمد

و بود که راه ردر را پشت سرشان بست و چند صندلی در 

 همه را

ر اتاق چيد. چشمانش را روی هم فشرد و نفس بلندیپشِت د  

را  چانه اشبيرون فرستاد. به آرامی چشمانش را باز کرد و 

 به

خودش چسباند و آب دهانش را قورت داد. خودش را مرتب 

 کرد

و حينی که لبخند تصنعی روی لبانش نشانده بود به سمت 

 انبار

 : قدم تند کرد

خانم پناهی کو پس؟ اِ رشاد!... تو ِکی اومدی؟... -  ! 

دوان دوان خودش را به کبوتر رساند و نگاِه مضطربش را 

 به

 : چشمانش دوخت

 حالت خوبه کبوتر؟... چيزيت که نشده؟ -

ی سر داده اغم زپر خنده یکبوتر   : 

رو فرش هاچقدر پريشونی رشاد... ميبينی که خوبم... دارم  -  
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ه بودمميبينم... من تا حاال انقدر فرش يه جا نديد  . 

 نفس عميقی کشيد و لبخند کمرنگی تحويلش داد. چند قدمی

 : به او نزديکتر شد و کنارش ايستاد

تو اينجا چيکار ميکنی؟... مگر قرار نبود فقط بری سايت  -

 رو

 ببينی؟

 : چشمانش را بر قد و باالی کبوتر کشاند و نفسی بيرون داد

 حالت خوبه کبوتر؟ -

ديد ميزدرا  فرش هاکبوتر حينی که   : 

 خوبم رشاد... چرا اومدی اينجا؟... کاری داشتی؟ -

رشاد همانطور که نگاهش را به سمت کبوتر دور ميزد 

 چشمش

 به روکِش شکالتی افتاد که روی ميز افتاده بود. چشمان

 . ميرغضبش را به کبوتر دوخت و دهانش نيمهباز ماند
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بينی مقابل  به سمت ميز قدم تند کرد و روکش را برداشت و

 اش

 گرفت و بوکشيد. آهی از نهادش برخواست و چشم بر هم

 گذاشت و سريع باز کرد. نفسش به سختی باال آمد و با لکنت

 : زمزمه کرد

کبو... تر... تو... تو اين شکالت رو خوردی؟!... کی بهت  -

 ...!داد؟

 ! نکنه

شاختيار از کف بريده و ستوِن فقراتش يخ کرده بود. به سمت  

. او را مقابلدم تند کردق  

 : خودش چرخاند و به چشمانش زل زد

مطمئنی حالت خوبه؟... ببينمت... من رو نگاه کن... سرت  -

 گيج

 نميره؟... حالت تهوع نداری؟

:شدش نزديک  : 
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تا ته شکالت رو خوردی؟... پناهی بهت داد آره؟... کبوتر  -

 ضعف

 . نداری؟... وای چيزيت نشه

کبوتر که ترس کم کم به جانش رخنه کرده بود صورتش را 

 به

باريکهی اشک در آن موج  سمتش گرفت. چشمانش را که

 ميزد

 : به رشاد دوخت و حينی که بغض راه گلويش را بسته بود

چی شده رشاد؟... چرا اينجوری ميکنی؟... من رو  -

 . ميترسونی

آب دهانش را قورت داد که سيبک گلويش تکانی خورد و 

 نفس

را به زحمت بيرون فرستاد. لرزشی  سينه اشگير کرده در 

 به

 سينه اشتمامش ترس شد. سِر کبوتر را به لبانش افتاد و 

 فشرد و

را به پايين هل داد و چشمانش را بست. لبش را به چانه اش  

 : داخل فرو برد و هوايش را نفس کشيد
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نصِف جون شدم... ديگه بدون من هيج جا نرو کبوتر... به 

 من

 قول بده از پيش من ُجم نميخوری... هيچوقت چيزی از دستِ 

 . کسی نگير بخور

دش را بهاخم آلوکبوتر خودش را از رشاد دور کرد و نگاه   

 : چشمان رشاد دوخت

؟؟... اين حرفا چيه ميزنی؟... چی شده رشادبچه اممگه من  -  

اسير کرد و  دندان هايشرشاد سری تکان داد و لبش را بين 

 چند

قدمی از او دور شد. گوشی را از جيبش بيرون آورد و به 

 صفحه

از اينکه متوجه شد خبری از آنتن نيست  نگاه کرد و بعد

 اخمی

رد انداخت. دستش را با شتاب به زير کتاش پيشانی اشروی   

ُسر داد و بيسيمش را بيرون آورد و حيِن برقراری تماس از 

 اتاق

خارج شد. قضيه را برای پدرش تعريف کرد و به انبار 

 : برگشت
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تر چيزی نيست کبوتر جان... نگران نباش... بريم دف -

 ...حاجی

 . وسايلت رو بردار ببرمت خونه

 کبوتر نميدانست اوضاع از چه قرار است اما از ترس جرأت

مسير دفتر را طی کرد و شانه اشمخالفت نداشت. شانه به   

وسايلش را جمع نمود و هردو باهم از اتاق خارج شدند. 

 حينی

که منتظر آسانسور بودند رشاد نگاه سراسر مهرش را به 

 چشمانِ 

 : کبوتر دوخت و لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست

 چيزی نشد که... ميشه اون اخمات رو باز کنی؟... خيلی -

 . ترسناک ميشی... اصالً هم بهت نمياد

کبوتر بغِض نشسته در گلويش را قورت داد و نفسی تازه کرد 

 و

 لبخندی تصنعی زد. وارد کابين آسانسور شدند و کبوتر به

آيينه نگاهی انداخت و انگشت زير چشمشتصوير خودش در   

 کشيد و نِم اشک را پاک کرد. رشاد سر به سمتش چرخاند و
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 : لبخند عميقی نثارش کرد

چه زودم چشماش بارونی ميشه... حاال خوبه هنوز به  -

 ُشرُشر

 . نيفتاده

 : کبوتر زل چشمان رشاد در آيينه شد

م لپامنميخوای به من بگی قضيه چيه؟... من غصه بخور -  

ا... زشت ميشمآميشه هکوچولو   . 

صدای قهقههی رشاد در کابين پيچيد. سرش را به عقب هل 

 داد

 : و دستش را روی ميلهی کناری خواباند

 وای نه!... غصه نخوريآ!... زشت بشی ما ديگه از خاندان -

 . خارجت ميکنيم... ميدونی که

حينی کهرا به صورتش پاشيد و  اشخنده کبوتر   

را از کيفش بيرون ميآورد گوشی اش  : 

 من زشت هم بشم بازم خوشگلم... تازه هيچکس دلش نميآد -

من رو از خاندان بذاِر کنار... من ميخوام از خودم عکس 

 سلفی
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قاب بندازم دلم باز شه... اگر خواستی تو هم ميتونی بيای توو  

. 

که تایصورتش را سمت آيينه چرخاند و حينی  نيمه یرشاد   

 : ابرويی باال ميداد

توو عکِس سلفِی آيينهای... بايد نگاهم به لنِز دوربين در  -

 آيينه

 باشه... درسته؟

 : کبوتر حينی که لبخند روی لبانش نقش بسته بود

چه بلده نوهحاجی!... نه پس!... ُزل بزن به خودت توو  -

 ...گوشی

 . بعد عکست عيِن چپوال بيفته

را که آويزی گلولهای  صورتی اشالوی گوشِی با کاوِر پشم

 همرنگ

 آن در پشتش ميجنبيد، مقابل آيينه گرفت و لبخنِد عشوه

 آميزش را پاشيد روی لباِن غنچهاش. رشاد اخمش را روی

نزديک کرد.  شانه اششدت بخشيد و چانه به  پيشانی اش

 کبوتر

 : شاتر را زد و رشاد پوفی کشيد
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.. دو ساعت داشتی ژستکشتيمون با اين عکس انداختنت. -  

 . ميگرفتی

هببه پارکينگ رسيده بودند و دِر آسانسور با مکثی باز شد.   

هی بدقيقه اسمت اتومبيِل رشاد قدم برداشتند و بعد از چند   

سمت در خروجی کارخانه رسيدند. کبوتر سر به عقب هل 

 داد و

در فضا پخش شد خنده اشصدای   : 

و رابينتآ!... عيِن زندانباِن تواين شکِم آقا فرج خيلی گندهاس -  

 . هود ميمونه

  

 

 

  

 رشاد لبخندی روی لبانش نقش بست و لب پايينش را بين

اسير کرد. دستی برای فرج که به احترامشان از دندان هايش  

اتاق نگهبانی بيرون آمده بود تکان داد. مقابل در توقف 

 کوتاهی
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ا روی پدال کرد و در به آرامی از دو لنگه باز شد. پايش ر

 گاز

 . فشرد و اتومبيل را به خارج هدايت کرد

با مکث کوتاهی در پشت سرشان بسته شد و رشاد چشمانش 

 را

نيمه در آيينه چرخاند و دور و برش را چک کرد. نگاهی به 

 ی

سر داد یقهقهه اصورت کبوتر انداخت و   : 

 تو چيکار به شکِم آقا فرج داری؟!... تا کجا چشمهات کار -

نهميک  ! 

فرج دوان دوان به سمت اتاقکش قدم تند کرد و گوشی تلفن 

 را

ی را گرفت. با چشمان مضطربش نگاهی شماره ابرداشت و 

 به

 اطراف انداخت و دست پشت گردنش کشيد. چند بوق خورد و

 : باآلخره شخصی از پشت خط پاسخ داد

فرجِ گوربهگور شده!... زيِر پامون علف سبز شد. ِد بنال  -

 ...ببينم
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 اومدن بيرون اون نفلهها؟

 : فرج دستپاچه اين پا و اون پا شد و ِمن ِمن کنان لب زد

بله!... بله آقا!... همين اآلن از کارخونه اومدن بيرون... آقا  -

 رشاد

 . هم همراهشونه

 : مرد از پشِت خط نعرهای کشيد

 ...اَی بميره اين خرمگس... مثل سيريش چسبيده به دختره -

... کسی که نفهميد زنگ زدی؟خيلی خوب!  ! 

 : سرش را از گردن به عقب چرخاند و نفسی بيرون فرستاد

نینه آقا!... کسی اينجا نيست... فقط خدا کنه تلفِن نگهبا -  

کنترل نشه... آقا کاری ندارين؟... يکی داره مياد... 

 ...!خداحافظ

 ! خداحافظ

گوشی را با شتاب سرجايش پرت کرد و نفس زنان از 

اقکشات  

 . خارج شد

 . رشاد!... من ميخوام اين عکس سلفی رو بذارم اينستا -
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 .در صندلی فرو رفته و گوشی را در دستانش اسير کرده بود

 : رشاد بدون اينکه نگاهش کند ميدان را دور زد

خوب بذار... اآلن فک و فاميل ميريزن زير پست کامنت  -

 ...بازی

 ! اگر آبرو گذاشتن برامون؟

اهش به چشماِن معصوم کبوتر گير کرد و ياد اتفاق رشاد نگ

 امروز

 : افتاد. لبخند روی لبانش خشک شد و نفسی بيرون داد

 کبوتر حالت خوبه؟ -

 کالفه لبانش را خط باريکی کرد و با حرص به سمت رشاد

 : چرخيد

محترم خوبن؟ خانواده یخوبم... مرسی!... شما خوبين؟...  ... 

رمخوبم... باور کن... از هميشه بهتچقدر نگرانی رشاد؟!...   

. 

 رشاد نگاهش را از او دزديد و نفس عميقی کشيد و به مسير

 . مقابلش ميخکوب شد

 کبوتر عکس را لود کرد و حينی که داشت کپشن را تايپ
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 مينمود تمامش شيطنت بود و شرارت از چشمان براقش شره

» : داز من و عموپسر!... همين اآلن!... يهويی!... خويشان !«

 ميکرد

رشاد که متوجه حرکات پرمعنای کبوتر شده بود سر به 

 سمتش

عميقی روی لبانش نقش بست خنده یچرخاند و   : 

چی مينويسی کبوتر؟... دودمانمون رو به آب ندی؟!...  -

 ماشاهللا

کارخونه و شرکت و بازار هم که فالوت کردن همه ی  ! 

و گوشی را پشِت چراغ بودند که رشاد دستش را ُسر داد  

برداشت و پيج را باز کرد. لبانش رو به باال انحنا گرفت و 

 حينی

 : که سر به تأسف تکان ميداد

خدا نکشتت کبوتر... اين چيه نوشتی؟!... عموپسر چيه؟!...  -

 مثالً 

خواستی نشون بدی يه رگت به ماماِن ما رفته و شمالی 

 ...!شدی؟

 . يه دو تا قلبم ميذاشتی
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ت از ديگری رديف شده بودند و رشاد دل درکامنتها يکی پس  

رددلش نبود تا همه را به ترتيب بخواند و واکنش ديگران را   

مورد عکس دونفرهاش با کبوتر بداند. چراغ سبز شد و پا 

 روی

پدال گاز گذاشت و سرعت گرفت. گوشی را روی کنسول 

 رها

متمرکز نمود روبه روکرد و نگاهش را به   : 

!... هميشه در صحنه به اينا ميگنآچه همه آنالينن -  ! 

کمی از مسير را که طی کردند طاقت نياورد و گوشی را 

 .برداشت

لبخندش عمق گرفت و شروع به خواندن » : پَت و َمت!... 

 کرد

دختِر قشنگم!... جولز و جولی!... عزيزان دلم!...... رشاد بپا 

 يه

.. وقت نوک نزنه!... عمه قربونش!... رومئو و ژوليت!.

 ماشاهلل چه به

هم مياين«! تکان داد و تای ابرويی باال کبوتر سری   

 فرستاد. نگاهی زير چشمی به رشاد انداخت و لب به دندان
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اينکه سر به ونيش سرخ شده بود بدگوشه اگزيد. رشاد که   

 : سمتش بچرخاند ادامه داد

 ! ظاهراً تمومی نداره... وای اينا رو کبوتر -

اوش را دوخته بود به تک تک کامنتها و کبوترچشمان کنجک  

. رشادمی انداختهی به او نيم نگادر نهايت خونسری گاهی   

البش به باال انحن گوشه یرا در دهانش جمع کرد و  خنده اش  

» خبريه؟... آقا مبارکه!... خاله فدات بشه «! گوشی را روی 

 : گرفت

چيد. حينی پايش رها کرد و چهارراه را به سمت مقصدشان پي

 که

 :لبخند از لبانش محو نميشد گوشی را برداشت و زمزمه کرد

کبوتر بالرين!... چه بزرگ شدی کبوتر!... اخموووو!... 

 » ...!کبوشاد

؟ چه عکِس قشنگی!... کجا رفته بودين «!رشاد کامنت 

 دوتايی

 پيشانی اشبعدی را بيصدا زيرلب خواند و اخم بود که روی 

 خط
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در نهايت قدرت روی پدال ترمز فشار داد  انداخت. پايش را

 و

 . اتومبيل وسط اتوبان متوقف شد

  

 

 

  

بوق بود که پشت سر هم نواخته ميشد و فحش بود که 

 رگباری

بر سر و رويشان » : مگه مريضی؟!... راه بيفت ديگه ملت 

 ميباريد

 «! رو معطل خودت کردی...داداش چی زدی؟

را بين رشاد و اطرافش زده اشکبوتر حينی که نگاه وحشت  

 : ميگرداند با صدای لرزانش من و من کنان لب زد

هرشاد!... چرا؟!... چرا وايستادی؟!... رشاد وسِط اتوبان - ... 

 . خطرناکه!... رشاد حرکت کن
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تمام مسير را تا خروجی اتوبان الم تا کام حرفی به زبان 

 نياورد و

ش ميداد ودر مقابل سواالت کبوتر فقط اخم بود که تحويل  

زل کرده بود. کبوتر به ستوه آمد و  روبه رونگاهش را به 

 نزديکیِ 

 عمارت به سمت رشاد چرخی زد و با صدای غرق خشونتش

 : فرياد زد

 . نگهدار رشاد... گفتم نگهدار -

رشاد سرعت کم کرد و اتومبيل را به سمت راست متمايل 

 نمود و

چانه ن فرستاد و کنار خيابان ايستاد. نفسش را با قدرت بيرو

 اش

 را به خودش چسباند. آب دهانش را قورت داد که سيبک

کبوتر را باز کرد  صفحه یگلويش تکان قابل توجهی خورد. 

 و

گوشی را به سمتش ُسر داد و حينی که نگاه زهرآلودش را به 

 او

 : دوخته بود
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ناين کيه کبوتر؟!... اين کيه به خودش اجازه داده يه چني -  

ت بذاره؟... صد بار بهت نگفتم به کسی رو نده؟کامنتی برا  

افتاد و چشمانش را تنگ کرد و پيشانی اشکبوتر چينی به   

بلندی خواند خنده یکامنت را با » : چه جيگری شدی کبوتر   

!» 

پيشانی رشاد گوشی را از دستش قاپ زد و حينی که اخم از 

 اش

 : محو نميشد

اخ؟!... چه اسِم بده من ببينم... اسمش چيه؟... عرفاب -

 مزخرفی

هم گذاشته روی پيجش!... عکسش رو ببين... خوبه حاال 

 قيافه

 . هم نداره

را در دهانش جمع کرد تا بيشتر از اين  خنده اشبه سختی 

 خونِ 

گل کرده و لذت بود که ازه هايش رشاد به جوش نيايد. کرشم  

رشاد به دل و جانش رسوخ ميکرد حسادت های  : 
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کالس ه های عرفان بخشيه!... از بچوای رشاد!...  -

 ...آلمانيمه

 زشت نيست بيچاره... يه کم فقط چاقه... حاال چی شده مگه؟

! 

را زل او کرد و با صدای  زده اشچشمان از حدقه بيرون 

 چون

 : غرش شيرش فرياد زد

هچی شده مگه؟!... بيجا کرده چنين کامنتی گذاشته... من ب -  

طوری صحبت کنم... چه برسه بهخودم اجازه نميدم با تو اين  

 . اون

ی روی لبانش پخش شده بود ه اغم زکبوتر حينی که لبخند پر

 و

تکان ميداد، خودش را به سمِت رشاد کشگردن   

ش فرش کرد و با دستِ صندلی اآورد و دستش را پشتی   

افشانده شده  پيشانی اشديگرش چند تار مويی را که روی 

 بود

 : کنار زد

آخه شما آقايی... ماهی!... نفسی!... عشقی خوب -  ! 
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 رشاد سرش را از زير انگشتاِن کبوتر کنار کشيد و دِل ُگر

را با بستن چشمانش آرام کرد. نفسی بيرون داد و گرفته اش  

زادستش را از آرنج به در تکيه زد. لبخند ناشی از ذوقی که   

ر شده بود را روی لبانش شعله وحرف کبوتر در وجودش 

قشن  

 : کرد

نکن کبوتر... چيکار با موهای من داری آخه؟!... خيلی  -

 ! خوب

 چيزی نمانده بود که به عمارت برسند. کبوتر فکرش مشغول

تعصب رشاد و واکنشی که نسبت به کامنت عرفان نشان 

 داده،

نشده بود. بقيهی مسير را در سکوت گذراندند و رشاد دلنگرا  

تر افتاده، بوداتفاقی که در کارخانه برای کبو  . 

*** 

 طبق هر جمعه که همه در منزل حاج کريم جمع ميشدند و

 خاندان رهايی فرصت داشتند در مورد مسائِل خانوادگيشان

 صحبت کنند اين هفته هم مثل هميشه به رسم هميشگيشان
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 پايبند بودند اما برخالف هر جمعه اينبار قصد داشتند

د به مذاقی جديتری را پيش بکشند که شايصحبت ها  

نمی آمدهيچکدامشان خوش   . 

راهی  به دنبالحاج کريم سرش را زير انداخته و در فکرش 

 برای

فاش کردن راز سر به مهرشان با کبوتر ميگشت. اسحاق 

 سرش

را از شانه به سمِت پدرش خم کرد و با صدايی که فقط 

 خودش و

 : او ميشنيد زير لب زمزمه کرد

گفتم خودتون تصميم بگيرين و حاج آقا!... من از اول هم  -

 پای

اين بچه رو وسط نکشين... فکر نکنم قدرت هضم اين قضيه 

 رو

 ... داشته باشه... کبوتر هنوز

خط انداخت و با تُن صدای پايينی  پيشانی اشاخمی روی 

 وسط

 : حرفش پريد و با غيظ تشر زد
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 پسفردا بزرگ شد اومد توو روم وايستاد گفت چرا جای من -

رفتين چی جوابش رو بدم؟... انقدر با کينه حرف تصميم گ

 نزن

پسر جان... دنيا داِر مکافاته... ديگه ما هم بيايم عزيِز مردم 

 رو

بکشونيم پاِی چوبهی دار چی ميمونه از مردونگی؟!... بذار 

 اين

دختر هم نظرش رو بگه... شايد بخشش کرد و نگفت قصاص 

 و

 . قضيه فيصله پيدا کرد

زد و از جايش بلند شد و صندلی کناِر  یسرفه ارشاد تک 

 اسحاق

را برای نشستن انتخاب کرد. پا روی پايش انداخت و گردن 

 به

 : سمت آن دو کج کرد و با صدای ضعيفی لب زد

آقا جون!... اگر اجازه بدين من به کبوتر بگم... اين مدت يه  -

 کم

 ... اخالقش دستم اومده... کبوتر يه خورده
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داد و لبش را از شرم به داخل جمع کرد. حرفش را ادامه ن

 سر

 : پايين انداخت و نفسی بيرون داد

  

 

 

  

رميدونم نبايد دخالت کنم... من در تصميمگيری شما و کبوت -  

هيچ نظری نميدم... فقط!... فقط اجازه بدين اصِل ماجرا رو 

 من

 ... بهش بگم... آخه!...آخه ميدونين چيه؟

ذهنش ميگذشت را بيان کند زبانش ياری نميکرد آنچه در . 

نگاهش را بين پدرش و حاجی دور زد و لب به دندان اسير 

 : کرد

هينی الزم باشه... بهنظرم هرکسی يمقدمه چشايد يه مقدار  -  

گوشه از ماجرا رو بگه... من هرجا الزم شد وارد بحث 

 ...ميشم
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 . البته ميدونم واکنشش چيه... اما بايد بهش حق داد

را مات پسرش کرده بود و حاج شده اشگرد  اسحاق چشمان  

ی گذشت کهدقيقه اکريم سر به نشان تأييد تکان ميداد. چند   

 هما و کبوتر آمدند و طبق معمول هميشه کبوتر سمت

 : پدربزرگش قدم تند نمود و دستانش را دور گردنش حلقه زد

دسالم آقاجون!... تو رو خدا به اين رشاد بگين انقدر نيا -  

دنبال من... آبروم رفت جلوی دوستام... همش » : رد باديگا

 ميگن

 «. داری... آخرش بهت قالبش ميکنن

نشست و سر به تأسف تکان  پيشانی اشرشاد اخمی روی 

 .داد

 حاج کريم لبخند عميقی روی لبانش نقش بست و بوسهای بر

اسير کرد و ه هايش صورت دردانهاش زد. کمرش را بين پنج

 او را

کشاندکمی به عقب   : 

يهچچرا بابا جان آبروت بره؟... رشاد به اين خوبی... قالب  -  

 . دخترم؟!... ديگه اينجوری صحبت نکن
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کبوتر نگاهش را به سمت رشاد ُسر داد و اخم نشسته بر 

 چهره ی

ی به چشمانش کشيد و از او روه اغم زرا که ديد  گرفته اش  

صحبت  برگرداند. بعد از صرف نهار بهترين زمان بود که

یها  

 اصلی مطرح شود. همه در جريان اين بحث استرسآور بودند

کبوتر به جز  . 

از چايش را سرکشيد و نگاهش را به  جرعه ایاسحاق 

 حاجی

دهیانداخت و با تکاِن سِر او متوجه شد که ميتواند شروع کنن  

شد و آب به جااين بحث جگرسوز باشد. در جايش کمی جا  

عميقی کشيددهانش را قورت داد و نفس   : 

ممکنه از يه سنی به بعد... ديگه بايد بتونيم اتفاقات تلخی که -  

 قبالً تحمل شنيدنش رو نداشتيم بشنويم و حتی روش فکر

 . کنيم

زد سرفه ایحاج کريم سری به تأييد تکان داد و تک   : 

 ...هميشه زندگی اونطوری پيش نميره که باِب دلمون باشه -
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تی سياه هم باشه که بايد پذيرفتشايد روزای خاکستری و ح  . 

 بغض بود که به گلوی هما حمله کرده و راه نفس کشيدنش را

بسته بود. دست روی لبانش گذاشت و سر به زير انداخت. 

 حاج

کريم نگاهش را به سمت کبوتر چرخاند که هنوز در حال و 

 هوای

 هميشگِی خودش سير ميکرد. نفسی با قدرت بيرون داد و

ين انگشتانش به بازی گرفتتسبيحش را ب  . 

 اسحاق چشمانش را روی جمع چرخاند و لبخند کشداری بر

 : لبانش نشاند و نگاهش را ميخ کبوتر کرد

 ...عمو جان!... ديگه ماشاهللا واسه خودت خانمی شدی -

گی سِن خاصيه... ميتونی تصميمات مهمی رو درهجده سال  

داشتیاون رو ن اجازه یزندگيت بگيری که تا حاال   . 

 مامان زيور خودش را به چپ و راست تکان ميداد و چيزی

سرريز شود و پلک هايشنمانده بود که اشِک جمع شده پشِت   

داغِ سوزش انداخته در دلش را لو دهد. اسحاق ظاهراً بيشتر 

 از
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هش را بملتمسانه ااين قدرت بازی با کلمات را نداشت. نگاه   

يه زد. رشاد باچشمان رشاد دوخت و به تاج مبل تک  

به جان لبش افتاد و لبخند تصنعی روی لبانش  دندان هايش

 نقش

 : بست

درسته بابا جون... کبوتر خيلی دختِر عاقل و منطقيای  -

 ...هست

اً من هميشه به داشتن چنين دختر عمويی افتخار ميکنم... قطع  

روزگار اونطوری نميچرخه  دونه یخوب ميدونه هميشه گر

 که

يکنيمما فکرش رو م  . 

کبوتر تای ابرويی باال داد و لبخند روی لبانش خشک شد. 

 ظاهراً 

يش آشناتر بود و زودتر او را به گوشه احرف رشاد به 

 خودش

صورتش را به سمت او گرداند و بعد از مکث نيمه یآورد.   

 کوتاهی چشمانش را بين مامان زيور و هما دور زد و متوجه

ان شدلرزش لبها و بغض نشسته در گلويش  : 
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 حاال اين حرفا برای چيه؟... هجده هم مثل بقيه عددها -

ميمونه... قرار نيست اتفاق خاصی بيفته... چرا انقدر از 

 روزهای

 سخت حرف ميزنين؟... رشاد اينا چی ميگن؟

رد اشک بود که در چشمانش جاری شد و بغض بود که 

 صدايش

کن قدم را به لرزه انداخت. از جايش بلند شد و به سمت بال

 تند

 : کرد

 . ببخشيد... من حالم خوب نيست -

هما با شتاب از جايش برخواست تا دنبالش برود که حاج 

 کريم

منصرف کردنش در هوا تکانی داد و  شانه یدستش را به ن

 سرش

یرا به سمت رشاد اشاره گرفت و به همه فهماند که او گزينه  

شت ی برای اين شرايط ميباشد. رشاد پنجه پمناسب تر

 موهايش
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کشيد و نفسی بيرون » . چشمی « زير لب گفت و به سمت 

 فرستاد

 . بالکن قدم برداشت

در بالکن گذاشت صدای  دستگيره یدستش را که روی 

 کوبش

قلبش به وضوح به گوشش ميرسيد و تنگی نفس قدرت را از 

 او

 گرفته بود. چشمانش را روی هم فشرد و لبانش را به داخل

جمع کرد و هوایه هايش انش را در پنجتو به سختیکشيد.   

را بيرون فرستاده هايش ري  . 

آب دهانش را قورت داد که سيبک گلويش تکان بارزی 

 .خورد

را فراخ نمود سينه اشلبخندی تصنعی روی لبانش پاشيد و   . 
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زده جسارت را در وجودش به اسارت گرفت و انگشتان يخ 

را اش  

در را با طمأنينه گشود روی دستگيره به پايين فشرد و  . 

 چشمانش ناغافل گيِر کبوتری ماند که قامت ظريفش را بينِ 

یپايه بلند کندهکار دانه ایحلقهی دستانش فشرده و کنار گل  

را به  مکشوفانه اشبالکن ايستاده و نگاه  لبه ی شده ی

 درختان

 سپيدپوِش باغ عمارت دوخته بود. رشاد، پاهايش روی زمين

فهياری قدم برداشتن نداشت. قلبش بود که بيوقچسبيده بود و   

ميکوبيد و نفسش بود که لحظه سينه اش قفسه یخودش را به   

 . به لحظه ميرفت تا بند بيايد

 لبخند کشداری روی لبانش نقش بست. سر به زير انداخت و

چند قدمی به سمتش نزديک شد. فاصلهشان پر بود از 

 دانههای

اکنده در هوا پخش شده پر به صورتکريستالی برف که 

 . بودند

 کلمات تا نوک زبانش ميآمدند و به انتهای حلقش سقوط

 ميکردند. دهانش را چند بار باز و بسته کرد اما دريغ از تک
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کالِف ه های ش بگيرد برای باز کردِن گربهانه اواژهای که 

 در هم

 . تنيدهاش

 نگاهش را دور زد روی عمارتی که صدا در آن خفه شده و

در سينه محبوس مانده بود. سرش را رو به آسمان  س هانف

 گرفت

ش کشيد. آهی بيرونمانده او پلک بر چشماِن خسته و در  

 فرستاد و سرش را به سمِت کبوتری که مبهوت مانده بود

نردهها تکيه زد. دست لبه یچرخاند. از کنارش چرخيد و به   

و  را به سمت کبوتر باال برد چانه اشروی دست گذاشت و 

 لبخند

کمرنگی بر لبانش پخش کرد. کبوتر نگاهش به رو به رو 

 مانده و

شلبانش در هم قفل شده بودند. رشاد به سختی کالمی بر زبان  

 : چرخيد

 ...برف که ميباره... کبوترا ميرن يه گوشه قايم ميشن -

بالهاشون رو ميکشن روی سرشون... پس چرا کبوتِر ما 

 انقدر
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ه و داره با اون چشمای پر از راحت زيِر برف وايستاد

 سؤالش

پنبهايش رو ميشمره؟ه های دون  

 کبوتر چشمانش پر شد از اشکی که آرامش کالم رشاد در

وجودش رخنه ميکرد. دلش بهانه ميخواست تا ببارد و ببارد 

 و

 .ببارد شايد سيالِب انباشته شده در دلش از خروش بيفتد

به لرزه افتاد. نگاهش را زل چشمان رشاد گرداند و لبانش 

 بغض

 بود که به عمق گلويش حمل کرده و اشک بود که پشت

حجم گرفته بود. برق چشمانش صاعقه زد به دِل  پلک هايش

 گر

ش را از دو بطن شکافی افتاده ارشاد و قلِب به تپش  گرفته ی

 داد

بی ه هايش و خون بود که تا صورتش جهيد و سرخی گون

یِ تاب  

 . وجودش را لو داد



 
رج آخر     

 183                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

زير انداخت و تکانی به خودش داد. لبانش را به داخل سر به 

 فرو

 برد و چشمانش را روی هم فشرد. به آرامی سر بلند کرد و

 نگاهش را به سمت کبوتر سر داد. نفسی بيرون فرستاد و با

 : صدای ضعيفی لب زد

 سردت نيست کبوتر؟... ميخوای بريم توو؟ -

شاره کردو با تکاِن سر به صندليهای گرِد کنارشان ا  : 

 . حداقل بشين... يهچيزی بيارم برات بپوشی؟... هوا سرده -

 دست انداخت و زيِپ سوئی شرتش را پايين کشيد و از تنش

 : بيرون آورد

پس بيا اين رو بپوش... يخ بزنی حاج کريم من رو  -

 ...ميکشه

ميگه يه دختر توو اين عمارته اون رو هم رشاد يخ در 

 بهشتش

 . کرد

قی روی لبانش پاشيد و از جايش بلند شد. پشت سرلبخند عمي  

 دخترِک در خود جمع شده ايستاد و سوئيشرتش را روی
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خودش کشيد. بوی  او را به سمتگذاشت. کبوتر  شانه هايش

 ادکلِن امپلاير

پخش شد. پلک بر هم نهاد و بينی اشجستی رشاد تا زيِر م  

نفس کشيد. چرخی به سمت ه هايش ش را تا انتهای ريهواي

 رشاد

 : زد و لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست

تو چرا اومدی بيرون؟... سرما ميخوری رشاد... برو  -

 توو... من

 . هم اآلن ميام

 رشاد کنارش روی نردهها نشست و سر به سمتش کج کرد و

 : نگاهش را زل چشمانش نمود

ربه اومد کبوترمون رو خورد... اونوقت يه وقت ديدی يه گ -

 چه

 خاکی به سرمون بريزيم؟

ده و غم زکبوتر نگاهش را از رشاد گرفت و زل عمارِت 

 دردآلود

ليز خورد و نفس  زده اشنمود. اشکی روی صورِت يخ 

 رشاد بود
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 : که به شماره افتاد

 . بزار بخوره... بهتر!... همه راحت ميشن از دسِت من -

تاب به چشماِن رشاد دوخت و با نهايت قدرتسرش را با ش  

 : صدايش را باال برد

 چرا به من نميگين چی شده؟... رشاد اين تعقيبها!... اين -

نگرانيها!... اين مراقبتها!... اين بغضها!... اين مخفی 

 ...!کاريها

 فکر کردين من همش ميخندم و به خودم ميرسم حواسم به

ت؟اين رفتارهای عجيِب شماها نيس  ! 

 : بغضش امان نداد و اشک روی صورتش سر خورد

 چرا نميگين چی شده؟... چی رو ميخواين به من بگين که -

 مدام از اين شاخه به اون شاخه ميپريد؟

 صدايش به لرزه افتاده بود و چشمانش پر و خالی ميشد. آب

دهانش را قورت داد و فاصلهی بين خودش و رشاد را پر 

 : کرد
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... تو به من بگو چی ميخوان به من بگن که انقدررشاد! -  

خودشون رو زجر ميدن؟... رشاد!... رشاد اونجوری من رو 

 نگاه

نکن... حرف بزن... خواهش ميکنم... من طاقتش رو دارم... 

 دلم

ه توو چشماشمی شينميخواد تو بهم بگی... حاج کريم که غم   

ربون صدقهامانگار خنجر ميکشن به قلبم... مامان زيور که ق  

 ميره مدام گريه ميکنه... ميفهمم يه چيزی هست که به من

نميگه... مامان هما همش حرف رو عوض ميکنه همش 

 بغضش

گورو قورت ميده... اما تو!... اما تو رشاد!... تو به من ب  . 

 به سختیش کلمات را افتاده ازار ميزد و با صدای لرزش 

 روی

شماِن غم نشستهی رشادزبانش ميچرخاند و نگاهش را از چ  

نميگرفت. مکث کوتاهی کرد و رو از او گرفت و نگاهش را 

 به رو
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 به رو دوخت. رشاد نفسی بيرون داد و از جايش بلند شد و

 : کنارش ايستاد و سر به سمتش چرخاند

هيششش!... بيا بشين همه چيز رو برات بگم... معلومه  -

 سردته

 ً  . کبوتر... بشين لطفا

ش چرخی زد و نگاهش را بين صندلی و رشاد کبوتر به سمت

 دور

زد. بغضش را قورت داد و قدمی به سمت صندلی برداشت. 

 رشاد

 . به سرعت خودش را به او رساند و کنارش ايستاد

ش را به خسته اکبوتر سرش را رو به باال گرفت و نگاه 

 رشاد

 دوخت. رشاد لبخند کمرنگی روی لبش پاشيد و پشت سرش

از کنار گردن به سمتش خم شدقرار گرفت و   : 

گهامن اگر چای و شيرينی نباشه نميتونم حرف بزنم... البته  -  

 . قهوه باشه که چه بهتر

لبخند عميقی روی لبانش نقش بسته هايش کبوتر بين گري . 



 
رج آخر     

 188                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ی از گلويش گرفته اسرش را به سمت رشاد گرداند و صدای 

 موج

 : زد

که اآلن پاشم برم برات از دسِت تو رشاد!... انتظار نداری  -

 قهوه

؟حضرت عالیترک درست کنم با شکالت تلخ بيارم برای   ! 

رشاد قامت راست کرد و دست در جيِب شلوارش گذاشت. 

 تای

 : ابرويی باال داد و مقابل کبوتر ايستاد

 رهايی هاچرا اتفاقاً همين انتظار رو دارم... ميدونی که  -

 روی

 . حرِف آقايون حرف نميزنن

ه به چشمانش کشيدغم زلبش را باال داد و  گوشه یر کبوت  : 

روی حرِف آقای خونه حرف نميزنن...  رهايی هابله!...  -

 اما تو که

 . پسر عمويی

واخم بود که روی پيشانِی رشاد رد انداخت و سر به زير شد   

را در دهانش خنده اشدست پشِت گردنش کشيد. حينی که   
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 : جمع ميکرد

م چون يه رهاييام وقتی دلم قهوه ميخوادپسر عمو هم باش -  

 بايد سريع برام آماده بشه... روشنه؟

کبوتر، جاِن کوفتهاش را از صندلی کند و سوئيشرت رشاد را 

 از

کنار زد. حينی که لبخندی روی لبانش پخش شانه هايشروی   

 : شده با ذوقی که به جاِن دلش افتاده بود لب زد

!... پسر عموی ارشِد کبوترِ چشم رشاِد بِن اسحاِق رهايی -  

خلِف حاج کريِم رهايی!... اآلن برات قهوه  نوه یرهايی!... 

 درست

 . ميکنم... اما حواسم هستا داری از زير حرف زدن در ميری

را  شده اشرشاد که دستش جلوی او رو شده بود چشمان گرد 

 به

 : سرتاپايش انداخت

خيلی ماهرانه  اِ!... از کجا فهميدی کبوتر؟... فکر کردم -

 دارم

 . قضيه رو پيش ميبرم
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کبوتر که به در خروجی بالکن رسيده بود حينی که انگشت 

 زير

 : چشمانش ميکشيد تا اشکش را پاک کند

راتاستاِد پيچوندنی آقا رشاد... ميای تو بخوری يا بيارم ب -  

 همينجا؟

رشاد که خلوتش با کبوتر در هوای سرد و سوزناک را به 

 هر

گری ترجيح ميداد از خدا خواسته تای ابرويی باال مکاِن دي

 داد و

 : اخمی روی پيشانيش نشاد

 من دوست دارم همينجا قهوه بخورم مگر اينکه شما با من -

همراهی نکنين... اونوقت مجبورم عليرغم ميل باطنيام... 

 هرجا

 . دستور دادين بيام

خندکبوتر دستش را به ستون گرفت تا تعادلش را حفظ کند. لب  

 : تصنعی زد و به داخل رفت

 . از دسِت تو رشاد!... چشم!... ميارم همينجا -
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بعد از رفتِن کبوتر آه بودن که از نهاد رشاد برخواست و 

 خودش

را الی خروارها حرِف ناگفته گرفتار ميديد و راه گريزی هم 

 پيدا

 نميکرد. چطور ميخواست برايش از اتفاقاتی بگويد که خودش

و آوريشان را نداشت؟ بايد دلش را به دريا ميزدهم طاقت ياد  

 هرچه هست ميگفت. ظاهراً کبوتر مدتها از رفتار ديگران

 متوجه شده بود خبريهست. بايد ميگفت. بايد هرآنچه ناگفته

 . بود ميگفت

ی کبوتر رشاد از قدم های گذشت و با صدای دقيقه اچند 

 افکارش

بش کج شد ول گوشه یبيرون آمد. چرخی به سمتش زد و   

 : ابرويی باال کشيد

به به! ... چه کرده دخترعمو!... من فکر نميکردم انقدر  -

 حرفم

 . برش داشته باشه

حينی که سينی را روی ميز ميگذاشت و خودش را روی 

 صندلی
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 : پرت ميکرد

حرف شما که معلومه خيلی برش داده وقتی برای گفتن  -

 حقايق

کم حرف گوش کن  پيش من فرستادنت... اما کبوتر هم

 ...نيستآ

ميدونی که!... مخصوصاً اگر پسرعموش که مثل سايه 

 حواسش

 بهش هست... کاری ازش بخواد... ديگه صددرصد نه نميآره

. 

  

 

 

 ۰ 

کبوتر مانده بود. از  حرف هایرشاد با دهاِن نيمه باز مات 

 يک

طرف باورش نميشد متوجه شده باشد که قرار است رشاد با 

 او

و از طرف ديگر در دلش ذوقی ميجوشيد که به صحبت کند  
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 خاطرش با حال زارش برايش قهوه دم ميکند و منتظر شنيدن

يش مينشيندحرف ها  . 

 چند قدم به جلو برداشت و صندلی مقابلش را بيرون کشيد و

 خودش را در ان فرو برد. نگاهش را به فنجان قهوه دوخت و

 : لبخندی زد

مم شرطی شده... بوی قهوه که بهفعال فقط قهوه!... من مغز -  

 . ميخوره ديگه عقلم کار نميکنه

 کبوتر سری تکان داد و آهی کشيد. حينی که چشم دوخته بود

 به قهوه نوشيدن رشاد، حس کرد جلوی چشمانش تار شده و

برد و با پيشانی اشصدايی در گوشش ميپيچد. دست سمِت   

دصندلی را به چنگ کشيد. رشا دسته یدسِت ديگرش   

 : سراسيمه به سمتش دويد و با صدای بيقرارش صدايش زد

کبوتر حالت خوبه؟... چی شد يهو؟... سرت گيج رفت؟...  -

 ! کبوتر

برداشت. با  تکه ایدستش را سمِت شکالتها سر داد و 

 کالفگی

 : سر جايش انداخت و به سمتش چرخی زد
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من تلخ آوردی... بزار برم  به خاطراينا هم که تلخه...  -

 برات آب

 قند درست کنم بيارم... کسی رو صدا کنم بياد پيشت تا من

 برگردم؟

 از جايش بلند شد و چون مرغ پرکنده به اين سو و آن سو

 : ميپريد. کبوتر سرش را بلند کرد و آب دهانش را قورت داد

رمنه رشاد!... خوبم... يه کم سرم گيح رفت... فکر کنم فشا -  

... ميترسن طفليا... فقط برو برام افتاده... کسی رو صدا نکن

 بی

 سر و صدا آب قند درست کن بيار... شکالت هم بيار... رشاد

 . کسی نفهمه رشاد!... شلوغ نکنيآ!.... چيزيم نيست

شصندلی ا دسته یرشاد به سمتش خم شد و دو دستش را به   

 : فشرد. مقابلش زانو زد و زل چشمانش شد

ن چرا اينجا نشستم؟کبوتر!... مطمئنی خوبی؟... م -  

زاز جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه قدم تند کرد و بعد ا  

ی برگشت. مدت زيادی نگذشت که حالش بهتر دقيقه اچند 

 .شد
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رشاد نگاِه سراسر دلهرهاش را به چشمانش دوخت. کبوتر 

 لبخند

 : کمرنگی روی لبانش پاشيد و سر به سمتش چرخاند

ت رو قهوه ا؟... خوبم... وای رشاد چرا اينجوری ميکنی -

 ...بخور

 انقدر قهوه قهوه کردی همين بود؟

 : رشاد دست پشت گردنش کشيد و سر به زير انداخت

باشه ميخورم... خدا رو شکر که خوبی... تقصير من شد...  -

 نبايد

ميذاشتم اينجا توو سرما وايستی در و ديوار اين عمارت رو 

 نگاه

... چقدر من  کنی و برف بخوره به سر و صورتت

 بدجنسام... تازه

 ازت خواستم بری برام قهوه هم درست کنی... بميری الهی

 . رشاد... بميری

نشاند و تشر زد پيشانی اشکبوتر اخمی بر   : 

خدا نکنه!... اين چه حرفيه ميزنی رشاد؟!... حاال بگو  -

 ...ببينم
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 چی ميخواستی بگی انقدر دست دست ميکردی؟

را مناسب ميديد تا از زير حرف  رشاد که شرايط موجود

 زدن

فرار کند. اخمی تصنعی بين ابروهايش دو خط عمودی 

 : انداخت

ارتاآلن نميتونم صحبت کنم... نگران حاِل توام... نبايد فش -  

... حاال بعداً صحبت ميکنيممی افتاد  . 

*** 

ماشين عمود کرده و صورتش  شيشه ی لبه یآرنجش را بر 

 را

که زبانه کشيده، گرفته بود. محو موسيقی مقابل نسيم داغی 

 در

حال پخش شده و نگاهش زل جادهی بيابانی و متروکی بود 

 که

 . ردی از کسی در آن مسير به چشم نميخورد

 ! درست داريم ميريم؟ -

 با شنيدِن صدای راننده تکانی به خودش داد و نگاهش را به

بازاری پيرامونش گرداند. با لحنی که کم از ولگرداِن کوچه  
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 : نداشت فرياد زد

من چه ميدونم بابا... تو رانندهای مثالً؟!... بلد نبودی از  -

 اول

 . ميناليدی با يکی ديگه ميرفتيم

نشاند و نگاهی از  پيشانی اشمرِد پشت فرمان اخمی روی 

 آيينه

 : به او انداخت

اعصاب مصاب نداريا داداش!... خوب يه جيک ثانيه دندون  -

 رو

ميرسونمت... چه آدمايی پيدا ميشن به موال جيگر بذار  ! 

 دستش را مشت کرد و کوبيد بر صندلی مقابلش. سرش را به

 : عقب هل داد و فريادش را شدت بخشيد

پس زر زِر اضافی نکن... راهت رو برو... مخِ يامفت  -

 نداريم

 . بريزيم جلو ملت روش لگد کنن

و ويرانی  ی نگذشت تا در محلی که جز خرابهدقيقه اچند 

 چيزی

 به چشم نميخورد راننده پا روی پدال ترمز گذشت و حينی که
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سبيلش را تاب ميداد گوشه ی  : 

فکر کنم همينجا باشه... پرنده هم پر نميزنه از يکی  -

 ...بپرسيم

 ! چه جايی ما رو آوردی!... سرمون رو بيخ تا بيخ نبرن

ن در گذاشت و همانطور که به بيرو دستگيره یدست روی 

 هل

کرد که گوشه ی لبش رو به باال  حواله اشميداد پوزخندی 

 انحنا

 : گرفت

ابه ريخت و قيافت نمياد انقدر بزدل باشی... بايد همينور -  

 . باشه... پياده ميشم

  

 

 

  

کرايه را حساب نمود و هيکِل فرطه و نامتناسبش را به 

 بيرون
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پرت کرد. آفتاب وسط روز صورتش را نشانه گرفته و 

شمانشچ  

را باريک کرده بود. حينی که نگاهش را به انتهای مسير 

 بيآب و

علف دوخته تيکی زير چشمش افتاد که صورتش را کج کرد 

 و

فکش را به چپ منحرف. دست انداخت و صورتش را جمع 

 و جور

 نمود. راستهی مسيری را که نميدانست به کجا ختم ميشود

طی نمودجادهی نامعلومی  به سویگرفت و مقصدش را   . 

 حينی که داشت به دنبال آدرس مورد نظرش ميگشت چشمش

 به در آهنی بزرگی برخورد و از دور صدای پارس سگ در

 .گوشش پيچيد. قدم آهسته نمود و با احتياط نزديک شد

مقابلش ايستاد و نگاهش را به اطراف چرخاند. چشم گرداند و 

 از

 . روی زمين قلوه سنگی را برداشت و بر در کوبيد

ی که به زحمت گرفته ازياد طول نکشيد که صدای خشدار و 

 از
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 : انتهای گلو بيرون ميآمد در فضا پيچيد

 . چه خبرته؟!... مگه سر آوردی؟!... اومدم -

 .چند قدم عقب رفت و مکثی کرد و نيم قدمی به جلو برداشت

 .نگاهی به سرتاپای خود انداخت و آب دهانش را قورت داد

تاد و سينه فراخ کرد. بعد از مکث کوتاهی نفسی بيرون فرس

 در

 آهنی با صدای گوشخراشی از دو لنگه باز شد و پيرمردی

 فرتوت با ظاهری ژوليده که نئشگی از سر و رويش ميباريد

 : مقابلش قد علم کرد

با کی کار داری سِر ظهری؟... سگ از لونهاش بيرون مياد  -

 که تو

 ! اومدی داداش؟

رو کرد و به داخل پرتش نمود. صدايش ف شانه اشپنجه در 

 را باال

 : برد و خودش را به جلو هل داد

تر آدم نبود بذارن جلو بی جرات بکش کنار ببينم... از تو  -

 در؟!... چی
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 ! زدی داداش؟

مرد که تعادلش را از دست داده بود به عقب سر خورد و از 

 مقابل

 : در کنار رفت

ا کی کار داری؟؟!... بهوی!... چه خبرته  -  

های کلفت و تابداری داشت انگار مرد قوی هيکلی که سبيل  

 : صدای آنها را شنيده و خودش را به جلوی در رساند

 ! چه خبرته صمد صدات رو کردی تو سرت؟ -

 : نگاه تمسخرآميزش را به سمتش سر داد

 ! تو کی هستی فوفولی؟

 ایسرفه پيراهنش را صاف کرد. تک  يقه یدست انداخت و 

 زد و

را با قدرت بيرون فرستاد شده اشنفس حبس   : 

 ! سيروس!... سيروسام -

شانه مرد تای ابرويی باال داد و حينی که کتش را روی سر

 اش

ميکرد نگاهی به قد و باالی سيروس انداخت به جاجا  : 
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تا حاال اينورا نديده بودمت... با آق نصرت کار داری؟...  -

 گفته

 . بودن امروز ميای

کشيد شده اشانی به خودش داد و زبان روی لبان خشک تک  : 

 . بله!... گفته بودن بيام اينجا -

 سگ بزرگی به سمت سيروس حمله کرد و پوزه انداخت و

برانش کرد. مرد با سر  دانه ایپاچهی شلوارش را اسير دن

 اشاره

 کرد به دنبالش برود. سيروس لگدی به سگ کوبيد و پشت

ی برداشت. مسير خاکريز را که طیآهسته ای قدم هاسرش   

 کردند به در قديمی و فرسودهی چوبی رسيدند که بعد از

 گذشتن از آن نمای آنجا تغييرات بارزی پيدا کرد که چشمان

 . سيروس را متوجه خود کرد

 : مرد با سر اشاره کرد

وراه رهمين مسير رو بگير برو... انتهای  -  ! 

راهش را به سمتی که حينی که چشم به اطراف ميگرداند و  

 گفته بود ميرفت صدايی همانند التهای چاِل ميدانی از پشت
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 : سرش پاهايش را بر زمين ميخکوب کرد

کجا راهت رو کشيدی داری واِس خودت ميری؟!... مگه  -

 اينجا

 ! طويلهاس سرت رو انداختی عيِن گاو ميری تو؟

سر چرخاند و نگاهش را زل فردی که روی صندلی مقابل 

نجرهپ  

 : نشسته و پاهايش را بر لبه تکيه داده بود گرداند

و راه ربا آقا نصرت کار دارم... بهم گفتن انتهای همين  -

 . اتاقشه

 : حينی که پوِک عميقی به سيگارش ميزد

نصرت يه چشم؟!... کم پيش مياد کسی رو توو دم و  -

 دستگاهش

 ! راه بده... چيکارشی؟

در سينه حبس نمودلب به دندان گزيد و نفسش را   : 

 فضولی موقوف!... بگو اتاقش کجاست؟ -

 يک پايش را از کنار پنجره پايين کشيد و دود سيگارش را

 : بيرون فرستاد
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ی چوبی قهوه اراسِت شکمت رو بگير برو تا ته... يه دِر  -

 ميبينی

یهمونجاس... قيافت خالف مالف ميزنه... ببينم... عملی ممل  

 ! که نيستی؟

وی راه رگرفت و از کنارش بدون پاسخ رد شد.  راهش را

 تنگ و

تاريک را با وحشت طی کرد و در انتهای راه چشمش به دِر 

 مورد

 نظرش افتاد. پاهايش سست شد و پشت در ايستاد. نفسش به

 شماره افتاده بود و صدای کوبش قلبش بهوضوح به گوشش

 ميرسيد. آب دهانش را با قدرت قورت داد که سيبک گلويش

را بيرون داد.  سينه اشتکانی خورد و نفس گير کرده در 

 انگشت

ی به در کوبيد. تقه ارا روی در هالل کرد و  اشاره اش

 صدای بم و

در کالبدش حبس شد بی اختيارپاسخ داد که نفسش  دانه ایمر  

: 

 ! بله؟-
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در حلقه کرد و بعد  دستگيره یرا به دور  زده اشانگشتان يخ

 از

به پايين فشرد. سرش را به داخل خم نمود ومکث کوتاهی   

نگاهش را به اطراف گرداند. در را کامل باز کرد و وارد 

 شد. اتاقی

 با دکوراسيون فندقی رنگ که ديزاين چوبی آن چشم هر

تاکسيِدرمی روی  پرنده یی را تسخير ميکرد. چند بيننده ا

 ديوار

يدمانی ی رنگی با چقهوه اکوبيده شده بودند و مبلمان چرم 

 کامالً 

ايی قدی پنجره همرتب در اطراف اتاق خودنمايی ميکردند. 

 که

ی آبشار شده روی آن مانع ورود اشعهیقهوه اپردههايی کرم   

 .خورشيد به داخل ميشدند نمای خاصی به فضا بخشيده بودند
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قدمی با ترس و لرز به داخل برداشت و کمر راست کرد و 

 چشم

ش ميخ ميز اداری شد که زيردوخت به انتهای اتاق. چشمان  

پنجره قرار داشت و مردی پشت به در ورودی روی آن لم 

 داده

زد و سالم کرد.  سرفه ایبود. بعد از ورودش به اتاق تک 

 مرد

سيروس سينه یصندلی را دور کاملی زد و نفس بود که در   

 .حبس شد و قلبش بود که خودش را به در و ديوار ميکوبيد

را به راحتی ببيند چهره اشنميداد  تاريکی اتاق اجازه  . 

 .پاهايش قدرت حرکت نداشتند و به زمين ميخکوب شده بودند

لبانش را به داخل کشيد و دستان يخ بستهاش را بهم قالب 

 .نمود

 .مرد از پشت ميزش کنار آمد و چند قدمی به او نزديک شد

چشمبندی مشکی رنگ روی چشم چپش قرار داشت و 

 پرندهای

بلند روی دست راستش نشسته بود. قامت کوتاه و ایبال هبا   

 .قوياش را به سمت سيروس کشيد و مقابلش قد راست کرد
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بدون اينکه جواب سالمش را بدهد با طمأنينه اطرافش دوری 

 زد

 و براندازش نمود. پشت سرش ايستاد و حينی که لبخند

کشداری روی لبانش نقش بسته بود با صدای آرامی زمزمه 

 : کرد

بهت نمياد خيلی جربزه داشته باشی... هنوز هيچی نشده  -

 داری

 . مثل بيد ميلرزی

هانگار حرفی که شنيد برايش خيلی گران تمام شد که تکانی ب  

 : خودش داد و سرش را باال گرفت و من من کنان لب زد

من!... نه!... نه آقا!... دل و جيگر دارم... اينجوری نگاهم  -

 ...نکنيد

يام اينجا يه کم جا خوردم... شما امر بفرماييد بار اولمه م

 الساعه

 . اطاعت ميکنم

نصرت رو به رويش ايستاد و به چشمانش زل زد و سری به 

 تأييد

 : تکان داد
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سرنه!... مثل اينکه جسارتت داره گل ميکنه... چند سالته پ -  

 جون؟

 : دست پشت موهايش کشيد و لبخند عميقی زد

رأتمجما اينجوری نگاهم نکنينآ... دل و آقا!...  سالمه... ا  -  

 . بيشتر از اين حرفاس

پرندهاش کشيد و  بال هاینصرت يک چشم دست روی 

 اخمی

خط انداخت پيشانی اشروی   : 

 کسی که نميدونه اومدی پيش من؟ -

 : اين پا و آن پا شد و چشمان متحيرش را به او دوخت

 . نه آقا!... هيچ کس نميدونه -

ت و اشاره کرد که بنشيندپشت ميزش برگش  : 

 ...کارت يه خورده سخته... اما مجبوری با ما همکاری کنی -

 وظايفت رو که ميدونی؟... بهت گفتن؟

ميشد سرش را بلند کرد به جاحينی که روی مبل جا  : 

 . بله آقا!... ميدونم -
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خم شد و از کشوی ميزش پاکتی را بيرون آورد و روی ميز 

 به

 : سمتش ُسر داد

 . بازش کن -

دستش را به سمتش کشيد و پاکت را برداشت و پشت و 

 رويش

پاکت را بين انگشتانش اسير کرد  گوشه یرا نگاهی انداخت. 

 و با

فشار رو به پايين کشيد و پاکت را باز نمود. محتويات داخل 

 آن

 را روی ميز ريخت و چشمانش از حدقه بيرون زد و تا پشت

ش را به عقب کشيد و زل ستون فقراتش يخ کرد. کمی خود

 او

ش را به سمت پنجرهصندلی اشد. نصرت قهقهای سر داد و   

 : چرخاند

 ! هنوز چيزی نشده رنگت پريد که -

خودش را جمع جور کرد و آب دهانش را قورت داد و نفسی 

 تازه
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 : نمود

نه!... نه آقا!... همينجوری!... يهو!... من آمادهام...  -

 بفرماييد بايد

ِکی شروع کنم؟از کجا و   

از جايش بلند شد و پرندهاش را در قفس گذاشت و حينی که 

 به

 : پشت ميزش برميگشت

 ! از همين اآلن!... اسمت سيروسه؟!... آره؟ -

 : سری تکان داد و لب به داخل فرو برد -

 ! بله آقا -

سيگاری از باکس روی ميزش بيرون آورد و فندکش را 

 مقابلش

 : کشيد

اونا مدارکتن... شناسنامه!... کارت ملیديگه نيست...  - !... 

گواهينامه!... و پاسپورت!... حتی سيمکارت به نام 

 جديدت!... اون

م درهکليد هم ماِل آپارتمانته و آدرس و کدپستی و تلفن ثابتت   
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 آخرين قبض تلفنت که داخل پاکت هست مشخصه... اين هم

ونخودت بينشسوييچ ماشينته... سندش هم با بيمه بدنه به نام   

هست... کالً هرچيزی که نشون بده کی هستی و چه کارهای 

 و

هت کيان و کجا زندگی ميکنی و هويتت رو اثبات کنخانواده ا  

 . اون تو هست

 لبخند ناشی از ذوقی که در دلش ميجوشيد روی لبانش نقش

 : بست. نصرت بدون اينکه نگاهش را به سمتش برگرداند

  

 

 

  

. کوچکترين اشتباهی که ازت سر بزنه زيادی ذوق نکن.. -

 سرت

 رو به باد ميدی... چند روز وقت داری هويت جديدت رو در

خانواده یخاطرت نگه داری... تمام مشخصاتت!... حتی   

 جديدت!... حواست رو خوب جمع کن... بليطتت هم داخل
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امپاکته... سهشنبه آينده پرواز داری... يک هفته ميری و تم  

ه اونجا بدونی رو ديگران به محض رسيدن درنکاتی که الزم  

 . فرودگاه بهت توضيح ميدن

 : تيکی زير چشمش افتاد

آقا يه هفته کم نيست؟!... من تا حاال پام رو از اين خراب  -

 شده

 ! بيرون نذاشتم... نريم اونور سوتی بديم؟

 : پوکی به سيگارش زد

.. کافيه ی اونورا رو نشونت ميدن.هفته انگران نباش... يه  -

 چند

 . جاش رو بلد باشی

خودش را از صندلی جدا کرد و به سمت ميز متمايل شد. 

 دستش

 : را روی ميز کوبيد و صدايش را باال برد

 خوب گوش کن ببين چی ميگم... چند تا فيلم و عکس هست -

 که نشونت ميدم... مراقب طرز حرف زدن و حتی راه رفتنت
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تيم و کالهمون پس باش... دست از پا خطا کنی لو رف

 . معرکهاس

سی دی را از قابش بيرون آورد و داخل دستگاه گذاشت و 

 پلی

 . نمود

 تک به تک عکسها نمايش داده شد و همزمان توضيحات الزم

را در مورد آنها ارائه کرد. فيلمهايی را هم نشانش داد و هر 

 چه

 بايد ميگفت را بيان کرد. نگاهی از زير چشم به سيروسی که

نش از تعجب باز مانده بود انداخت و با صدايی که به دها

 سختی

 : به گوش ميرسيد گفت

به صالحته که زود نقشت رو ياد بگيری... چک اوليه رو  -

 هم

 داخل پاکت گذاشتم... سؤالی هست؟

با صدايی که مشخص بود خيلی از وضعيت موجود جا 

 خورده

 : است زمزمه کرد
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... فقط يه کم چموشهنه آقا!... متوجه شدم... فقط! -  . 

انگور از خوشهای که از ظرف ميوه آويزان شده بود  دانه ای

 کند و

 : حينی که در دهانش ميگذاشت

رامش کن... اينم يکی از کاراته... شايد اولين و مهمترين  -

 کارت

 ...باشه... يادت نره... يه قدم پا گج بذاری زنده نميذارمت

 شنيدی چی گفتم؟

ت داد و من من کنان لب زدآب دهانش را قور  : 

 ! بله!... بله آقا -

 از جايش بلند شد و محتويات درون پاکت را همراه سی دی

 : برداشت و مقابلش قد راست کرد

 ديگه امری با بنده ندارين؟ -

نفی باال انداخت و پشت به او ايستاد و  شانه یسری به ن

 دستش

 : را به هوا پرت کرد

 . نه!... ميتونی بری -
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گير کرده بود و به سختی باال  سينه اشينی که نفس در ح

 ميآمد

 آنجا را ترک نمود. در طول مسير ذهنش درگير آن کار

 پرمخاطره و وحشتناکی بود که نميدانست چطور ميخواهد از

عهدهاش بربيايد؟ تصور تا اين حد حساسسيت و سختی کار 

 را

دادنکرده بود. شايد هم جانش را در اين راه از دست مي  . 

*** 

فرش شده  برگ هایش را روی آهسته ای قدم هاحينی که 

 زير

پايش در باغ عمارت به بازی ميگرفت انگشتانش را روی 

 تنه ی

جلوه یآخر اسفند به آنها  شکوفه هایدرختانی ميکشيد که   

 خاصی بخشيده بودند. کاله لبهدار حصيرياش را از سرش

يک با انگشتانش  بهارنارنج را يک به شکوفه هایبرداشت و 

 چيد

و داخل کالهش جمع کرد. لبخندی روی لبانش پاشيد و 

 همانطور
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که کاله را برعکس کف دستش نگه داشته بود صورتش را 

 زير

ه نور آفتاب گرفت و چرخی زد و چشمانش زير تابش اشع

ردهای   

درختان که صورتش را نوازش  برگ هایشده از الی 

 ميکردند

 . باريک شده بودند

ه های را به سمت منزل عمواسحاقش کج نمود و پل راهش

 ورودی

عمارت را با طمأنينه يکی پس از ديگری سپری کرد. دست 

 روی

ی کوبيد. بعد از چند ثانيهای در تقه اکلون در گذاشت و 

 توسط

رعنا گشوده شد و استقبال گرمی از او به جا آورد. چشمانش 

 را

گرداند و لبخندزل کاله کبوتر که در دستش اسير شده بود   

 : کشداری روی لبانش نقش بست
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اينا چقدر خوشگلن عزيزم... وای!... ريختی توو  -

 کالهت؟!... تو

 ! چقدر شيرينی دختر

ها بازی داد چرخاند و انگشتانش را بين شکوفهسری  . 

 : مشتی چنگ زد و مقابل بينی رعنا گرفت

؟... سر زن عمو ميبينی چه عطری داره؟... رشاد کجاست -

 و

صداش نمياد... فکر کنم يه گوشه داره خرابکاری ميکنه... 

 اين از

 بچگيش همينطوری بود... هر وقت ساکت ميشد بعدش يه

 . چيزی توو عمارت ميترکيد

بلند شده بود به سمت  خنده اشرعنا حينی که صدای 

 آشپزخانه

 : قدم تند نمود

... تازه از دست تو کبوتر!... داره نماز ميخونه عزيزم -

 ...رسيده

بچه امس خسته ا  . 
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 : پا روی پا انداخت و لبانش را به اطراف کج نمود

بچه؟ً!... زن عمو به رشاد ميگی بچه؟!... حاال شايد يه بچه  -

 غول

 . باشه

 کاله را از روی ميز چنگ زد و حينی که لبانش را بين

داسير کرده بود لبخندی شيطانی روی لبانش پاشي دندان هايش  

از جايش با عجله بلند شد و  : 

من برم سر به سرش بذارم... تازه هم اومده خونه حتماً  -

 اعصاب

 . مصابم نداره... جون ميده لجش رو دربيارم بخنديم

  

 

 

  

 رعنا حينی که لبخندش را عمق بخشيده بود با سينی چای

 : برگشت. با لحنی که کم از لونديهای کبوتر نداشت لب زد
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. مگر اينکه تو بتونی نيش اين پسر رو باز برو عزيزم.. -

 کنی... با

ما که عيِن برج زهرمار ميمونه... زن هم نميگيره يه کم 

 اخالقش

 . درست شه

پايش  پاشنه یهمانطور که کالهش را در دستش گرفته بود 

 را

پای ديگرش گذاشت و دستش را گشود و پاشنه یبين پنجه و   

 عمود نمود و به سمت دست مقابلش را از آرنج رو به باال

 سرش

برد و از زانو مقابل رعنا نشست خفيفی برداشت. تای ابرويی 

 باال

کرد حواله اشداد و لبخند کمرنگی   : 

 نگران نباش رعنا جون... زن هم براش ميگيريم... يه کم -

اخالقش داغون ماغونه... وگرنه من تا حاال صد تا گزينه 

 بهش

وی بهش نشون دادما... همه رمعرفی ميکردم... البته چندتاي  

 . ايراد گرفته
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رعنا بود که فضای پذيرايی را پر نمود خنده یصدای   : 

 ! بالرين خوشگل -

لبانش را جلو کشيد و چشمانش را گرد نمود. پاورچين 

 پاورچين

به سمت اتاق رشاد را سپری کرد. مقابل در که ه های پل

 رسيد سر

تشن گزيد. کالهش را پشبه داخل فرو برد و لبانش را به دندا  

مخفی کرد و خودش را به آرامی به داخل هل داد. از کنارش 

 رد

را در خنده اششد و مقابلش چشم در چشم ايستاد. رشاد   

 دهانش جمع نمود و چشم بر هم گذاشت. کبوتر به آهستگی

کالهش را از پشتش بيرون آورد و رشاد دستانش را به قنوت 

 رو

رک که شيطنتش جوانه زده بود پنجهبه آسمان بلند کرد. دخت  

معطر شکوفه هایدرون کاله فرو برد و چنگی زد و مشتی   

بهارنارنج ميان انگشتانش اسير نمود. چند قدم به سمت 

 رشادی

 .که صدای کوبش قلبش در گوشش پيچيده بود نزديک شد
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چرخی به دورش زد و شکوفهها را در دستانش سرريز کرد. 

 لب

م قدمی از او فاصله گرفت و از دور بهبه دندان فشرد و ني  

 تماشايش ايستاد. رشاد که قصد به رکوع رفتن داشت دستانش

 .را مشت نمود تا شکوفهها از الی انگشتانش فروکش نکنند

را روی زانوهايش گذاشت و نفسی  شده اشدستان مشت 

 بيرون

را آرام کند. به زانو نشست تا به  گرفته اشداد تا دِل ُگر 

 سجده

ود. مشتش را روی سجادهاش پهن کرد و شکوفهها را بر

 اطراف

 مهرش فرش نمود و کف هر دو دستش را روی آنها مماس

 گرداند. کبوتر دستانش را روی بازوهايش جمع نموده و

 چشمانش را زل رشادی کرده بود که چيزی نمانده آتش زبانه

 کشيده در دلش تمام وجودش را ماالمال خاکستر کند. سالم

ش را داد و سر به سمت کبوتر کج نمود. چشمانش را نماز

 بست و
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با خونسردی باز کرد و لبخند کمرنگی روی لبانش نقش 

 .بست

 آب دهانش را قورت داد و با صدايی که جوشش قلبش را لو

 : ميداد

ين چهاکبوتر!... تو واقعاً نميبينی من دارم نماز ميخونم؟...  -  

کنم از دست تو؟!...  کاری بود کردی آخه؟!... من چيکار

 ابليسی

 ! مگه؟

 برق بود که در چشمان کبوتر جرقه زد و کرشمه بود که در

 رفتارش موج کشيد. مقابلش زانو زد و سر به سمتش نزديک

 : کرد

قبول باشه نوه حاجی... خوب پاچه خواری ميکنی پيِش  -

 ...خدا

 . چی ميخواستی ازش؟... زود باش بگو... زود باش بگو

نی که لبخندش پرعمق شده و قلبش به کوبش افتادهرشاد حي  

 : بود چشمانش را بست و سرش را به عقب کشيد

 . خيلی خوب حاال!... هرکی يه چيزی از خدا ميخواد خوب -
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ی بر ه اغم زگردنش را به چپ و راست تکانی داد و 

 چشمانش

 : پاشيد

 من که ميدونم چی ميخوای... حتماً گفتی يه دختر خوشگل -

گل به ما عطا فرماييد... آمينموش  ! 

رشاد بود که فضای اتاق را پر نمود خنده یصدای   : 

بدبخِت زبون بسته رو چرا برداشتی شکوفه هایحاال اين  -  

 ! آوردی اينجا؟

سر به سمت کالهش چرخاند و تای ابرويی باال کشيد. 

 انگشتانش

را ميان شکوفهها فرو برد و يکی را انتخاب نمود. از جايش 

 بلند

 چانه اششد و مقابل آيينه ايستاد. گردن به راست کج کرد و 

 را

 به خودش چسباند. شکوفه را الی موهايش اسير نمود و سمت

 : رشاد چرخی زد

 چطوره؟-
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رشاد را از سينه کند و  افتاده یبا اين اطوارش قلب به تپش 

 در

ر کرد آتش زبانه کشيده درشعله وکف دستانش بازی داد.   

ا. صدای رشاد به لرزش افتاد و چشمانش قدرت کالبدش ر

 پلک

 زدن را از کف بريد. تودهی انباشته شده پشت گلويش را که

هبرا بند بياورد  سينه اشچيزی نمانده بود نفس حبس شده در   

 : سختی قورت داد که سيبک گلويش تکانی خورد

 آره خوشگل شدی... حاال اون نوکات رو چرا قرمز کردی -

 ! بالسوخته؟

لبانش را به داخل جمع کرد و نگاهی به رنگ رژلبش در 

 آيينه

تکان دادافکند و سری   : 

 بدکجاش قرمزه؟!... تو از کجا فهميدی رشاد؟!... خيلی  -

 ! شديا
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سجادهاش را جمع کرد تا شايد يادش برود دلش بيقرار چه 

 بوده

ست. از رفته او نفسش برای چه کسی تا مرز بند آمدن پيش 

 کنار

هکبوتر راه کج کرد و حينی که پشتش به او بود به سمت پنجر  

يی به تندی برداشتقدم ها  . 

 کبوتر از پشت سرش دوری زد و نگاهش را به چشمانش

ميخکوب کرد. بغضی که ناغافل تا پشت گلويش حمله کرده 

 بود

را به سختی قورت داد و اشکی که در چشمانش رد انداخته 

 بود

ليز نخورده هايش مت جمع کرد تا روی گونرا به زح  : 

نی؟رشاد!... اومدم با هم حرف بزنيم... چرا انقدر فرار ميک -  

! 

رشاد و قلبش را در مشتش گرفته یچنگ انداخت به دل گر   
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کبوتر شد  افتاده یفشرد. چشمان رشاد مجذوب لباِن به لرزه 

 و

دمی نگاه آرامش را به سمتش سر داد. لبخند تصنعی زد و ق

 به

 : سمتش برداشت

بوترباشه!... حتماً صحبت ميکنيم... اين ناراحتی نداره که ک -  

 . جان... اونجوری بغض نکن تو رو خدا

رو از او برگرداند و نگاهش را به باغ عمارت چرخاند تا 

 چشمان

 بارانياش دلش را به آتش نکشند. کبوتر به سمتش قدمی

 : برداشت و سر به جانبش کج کرد

اد همين اآلن!... خواهش ميکنمرش -  . 

سرش را به سمتش چرخاند و نگاهش را به چشمانش 

 ميخکوب

 : کرد و سر به تأييد تکان داد

 باشه!... ميخوای بريم توو باغ يا همينجا خوبه؟ -

 : کبوتر از کنارش دوری زد و سر به زير انداخت
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هنه!... اينجا نه!... يه وقت زن عمو ميشنوه حالش بد ميش - ... 

 . گناه داره طفلک

 لبخند کمرنگی روی لبان رشاد نقش بست و به سمتش چرخی

زد و مقابلش ايستاد. سرش را از زير سر او به سمت 

 صورتش

 : چرخاند و حينی که لبخند عميقی روی لبانش پاشيده بود

آخه تو چقدر ماهی دختر؟!... به فکر همه هستی اال  -

 ...خودت

 . باشه بريم

نباشته شده در گلويش را قورت داد و نفسی کبوتر بغض ا

 بيرون

 فرستاد و پشت سر رشاد قدم برداشت. رعنا نگاهش به سمت

آنها سر خورد و با سکوت معنادارش کبوتر را به خودش 

 .آورد

دخترک لبخندی تصنعی روی لبانش پاشيد و به سمت رعنا 

 قدم

 : تند کرد و دستانش را دور گردنش حلقه زد

رعناااااا... سيا کيشميِشی رعناااا رعنا ميِشی -  . 
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 لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست و بوسهای بر صورت

 : کبوتر نشاند

 ! بالميسررررررررررر-

خط انداخت. دست در پيشانی اشرشاد اخمی ساختگی روی   

جيب شلوارش فرو برد و گردنش را به سمت شانهای کج 

 : کرد

اين کبوتر از من  چه قربون صدقهی هم ميرن!... مامان -

 بهتر

 . شمالی حرف ميزنه... ما داريم ميريم باغ

 : سر به سمت پسرش چرخاند و نفسش را بيرون فرستاد

 ! مادر نهار نخوردی که -

 کبوتر چشمان متحيرش را زل رشاد کرد و با لحن سوال

 : برانگيزيش لب زد

 . چرا نگفتی نهار نخوردی؟... پس نهارت رو بخور بعد -

می به سمت دِر خروجی برداشتچند قد  : 

م نيست... بريمگرسنه انه  -  . 

 سمت آشپزخانه قدم تند کرد و دست رعنا را گرفت و همراه
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 : خودش کشاند

 . زن عمو نهارش کدومه؟... بدين من براش ببرم -

 : لبانش را به داخل فرو برد و پنجه پشت موهايش کشيد

تم نيسگرسنه انيازی نيست کبوتر جان...  -  . 

غذای رشاد را داخل ظرفی ريخت و حينی که از آشپزخانه 

 خارج

را سمت رشاد سر داد ه اشغم زميشد چشمان پر  : 

اآلن غش ميکنی ميوفتی روی دستم... بعد من جواب اين  -

 قوم

 رهايی رو چی بدم؟!... هرچند من يه نفس راحت ميکشم از

 . دستت

کبوتر  بلند شد و دست روی بازوی خنده اشرعنا صدای 

 : کشيد

 ! دور از جونش!... دلت مياد عزيزم؟ -

چرخاند و نگاهش را به چشمان رشاد گير دادسر   : 

 ...شوخی ميکنم زن عمو... اين رشاد نباشه من دق ميکنم -
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اآلن هم ميخوام ببرمش باغ... الی اين درختا ُمخش رو 

 ...بزنم

ه عروسیشايد اومد من رو گرفت... شماها هم اين وسط ي  

 . افتادين

 : نگاهش را به سمت رعنا سر داد

 فقط رعنا جون!... من ميخوام عروسيم شمال باشه... اونجا -

تخوبه... شلوغ پلوغ ميکنن... انقدر عروسِی شماليا رو دوس  

 . دارم

زل رشاد شد و او  زده اشرعنا با چشمان از حدقه بيرون 

 کنجِ 

هش را ميخکوب لبش رو به باال انحنايی برداشت و نگا

 مادرش

 گوشه یکرد. بعد از مکثی کوتاه تکانی به خودش داد و 

 ابرويش

 : را خاراند

باشه بريم ببينم بلدی ُمخ من رو بزنی يا نه؟!... زود باش...  -

 ُمخ
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من تايمر دارهآ... از يه ساعتی به بعد ديگه خاموش ميشه 

 بايد

 . هلش بدی روشن بشه... فرصت رو از دست نده

رد انداخت. دست به کمر شد و مقابل پيشانی اشروی اخمی   

 : رشاد قامت راست کرد

نم!... پسر شاه پريون هم بياد کله عقابیخيلی جدی گرفتيآ  -  

 ...زنش نميشم... من زن رشاد نميشم... اگر بشم کشته ميشم

 ! وااای!... وای

ش در فضا پيچيدقهقهه ارعنا سر به عقب هل داد و   : 

ين رشاد هميشه زبونش تلخ بوده قربونت برم... کبوتر جان ا -

 به

 . دل نگير!... دلش يه چيز ديگه ميخواد من ميدونم
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در را باز کرد و قدمی بيرون گذاشت و به سمت کبوتر 

 : چرخيد

بدو دختر... اون بقچهی نهار من رو همينطوری ميخوای  -

 بغل

 ! کنی؟

 : نگاهی به ظرف غذای در دستش انداخت

چه چيه؟!... به اين شيکیبق -  ! 

ذهنش درگير بود که از کجا شروع کند و چگونه تمام 

 ناگفتهها را

تربرايش شرح دهد و او را از اين نگرانی بيرون بياورد. کبو  

بيدمشکی که تازهه های نفسی بيرون داد و دست روی شاخ  

جوانه زده بودند کشيد و مخمل سپيد رنگشان را زير 

 انگشتانش

احکم فرمی سکوت معناداری بينشان دقيقه ا. چند نوازش داد  

ی شد. تا اينکه کبوتر زير درخت آلوچه پايش به شاخه  

ی که آنجا افتاده بود گير کرد و آخی گفت و تکانشکسته ا  

 خفيفی خورد. رشاد به سمتش قدم تند کرد و ناغافل 

و را به سمت خودش کشيد. تنها چندا  
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يه به طول انجاميد صورتش مقابل کبوتر قرار گرفتثان  

و بيقراری   

را شدت بخشيد.  گرفته اشدل گر   

ريعس  

ش را کنار کشيد. تمام قدخودخودش را جمع و جور کرد و   

 کنارش ايستاد و پنجه پشت موهايش فرو برد و آهی از نهاد

رش برخواستشعله و سينه ی  : 

ا شاخه هچی شد کبوتر؟!... خوبی؟!... اين آقا ذبيح چرا اين  -

 رو

برنداشته؟!... معلوم نيست اينا چجوری دارن اينجا کار 

 ! ميکنن؟

 نگاه بيقرارش را به اطرافش چرخاند و چشمانش را به سمت

يی که سالها حرف هاتری که در سکوت منتظر شنيدن کبو

 قبل

 . بايد ميشنيد ميخ کرد

کبوتر راه کج کرد و ظرف غذايش را به سمتش گرفت و 

 خودش

 روی کندهی درخت انبهای که از تنه شکسته بود لم داد و
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 : دستانش را پشتش ستون کرد و چشم به رشاد دوخت

صحبت ميکنيمخوب!... همونطور که نهارت رو ميخونی  -  . 

ستونی افقی چسبيده به ديوار نشست و شروع به  لبه ی

 خوردن

کرد. بهترين بهانه بود که باز هم از زير حرف زدن طفره 

 : برود

اول بخورم... فشارم ميوفته کبوتر... تو هم که نميتونی من  -

 رو

 . جمع و جور کنی

 . نگاه سردش را به سمت رشاد ميخکوب کرد

نکن اشتهام کور ميشه... اون سگرمههات  اونجوری نگاهم -

 رو

باز کن... شبيه اين کبوترای پير شدی تو کارتونا دو متر 

 ابروی

 . سفيد دارن

را در دهانش جمع کرد و نگاهش را از او  خنده اشکبوتر 

 : گرفت

 بخوای نمک بريزی بلديا... نميدونم چرا انقدر اين رعنا رو -
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 ! اذيت ميکنی؟

درون دهانش را قورت داد غذای مانده یباقي  : 

 ...من خيلی هم پسر گليام... همه هم من رو دوست دارن -

 ... به جز

 : سر به سمتش چرخاند

کی؟!... چرا حرفت رو قطع کردی؟ به جز -  ! 

 : ظرفش را کج کرد و تا ته غذايش را به قاشقش کشيد

کوفتمون نکن ديگه کبوتر... حاال يه خانمی کردی برای من  -

 دمِ 

روب نهار آوردی بزار بره پايين حداقلغ  . 

ش را به چشمانش دوخت و حينی که لبخندیمتحيرانه انگاه   

 : روی لبانش پاشيده بود

 ! مگه من چی گفتم پسرعمو؟ -

 اخمی روی پيشانی کبوتر خط انداخت و کالفگی از چشمانش

 شره زد. از جايش بلند شد و به سمت درخت پرتقال قدم

ز کرد تا برگی را از شاخه جدا کند امابرداشت و دست درا  
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انگشتانش برای رسيدن به آن ياری نکردند. رشاد خودش را 

 به

 سمتش کشيد

حينی که لبخندش عمق پيدا کرده بود صدای .  

زنگ موبايل کبوتر به گوش رسيد. نگاهش را بين گوشی و 

 کبوتر

زد و کبوتر سری به آشفتگی تکان داد دور  : 

ميشه بذاری روی بلندگو و جواب بدی؟... حوصله گوشی  -

 دست

 . گرفتن ندارم

 چند قدمی به سمت گوشی برداشت و نگاهش را به صفحه

دوخت. اخم بود که بين دو ابروی رشاد خط انداخت و کبوتر 

 به

 : سمتش چرخيد

 ! کيه؟-

 : رشاد با غيظ لب زد

اسمش رو احتماالً » عرفاباخ « ردی سيو ک -  . 



 
رج آخر     

 237                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

سرگرم شد برگ هابه سمت درخت برگشت و با   : 

جواب بده رشاد... فردا کالس داريم احتماالً برای اون زنگ  -

 . زده

 عليرغم ميل باطنياش صفحه را به راست کشيد و روی بلندگو

گذاشت. کبوتر بدون اينکه نگاهش به سمت رشاد و گوشی 

 باشد

يفی جواب دادبا صدای ضع  : 

 سالم... خوبين؟ -

اعرفان مقابل آيينه ايستاد و پنجه الی موهايش فرو برد. ب  

 : شنيدن صدای کبوتر سر به زير انداخت و قدمی کنار رفت

 ! سالم بانوی زيبا!... مزاحمتون که نشدم؟ -

ویربه جان لبانش افتاد و اخم را پاشيد  دندان هايشرشاد با   

به اطرافش ادامه داد ی توجهب. کبوتر پيشانی اش  : 

 بفرماييد... کاری داشتين؟ -

 : فندک کشيد و سيگارش را روشن کرد

 ! حتماً بايد کاری داشته باشم بهتون زنگ بزنم خانم؟ -
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 کبوتر نگاه زير چشمی به رشاد انداخت و متوجه خشم پنهان

 : شده در وجودش شد

بزنين خوب!... آخه!... دليلی نداره الکی زنگ -  . 

 : روی مبل لم داد و سرش را به عقب کشيد

هوم!... کار که داشتم... اما بيشتر خواستم صدای قشنگتون  -

 رو

 بشنوم... ساعت کالس فردا تغيير کرده؟

 : کبوتر چشمانش گرد شد

 ...!مگه تا حاال تغيير کرده بوده که اين بار دومش باشه؟ -

 کارتون همين بود؟

زد سرفه ایتک  از مبل فاصله گرفت و  : 

 . ببخشيد مزاحمتون شدم... فردا ميبينمتون عزيزم -

 بعد از قطع کردن تماس، رشاد تمامش خشم شد و نگاه

 : ميرغضبش را زل کبوتر گرداند و توپيد
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اين پسره برای چی به تو زنگ زده؟!... مگه ديگه کسی  -

 نيست

 ! ازش بپرسه؟

عميقی روی به سمتش چند قدم برداشت و حينی که لبخند  

 : لبانش نقش بسته بود مقابلش قد راست کرد

پسر خوبيه رشاد... زنگ زده بود در مورد کالس فردا  -

 ...بپرسه

 . خودت شنيدی که

 : چرخی زد و به سمت آالچيق قدم برداشت

 خيلی هم خوش سر و زبونه... يه جورايی!... البته مطمئن -

ا ميگن... هيچی ولش کنبچه هنيستمآ...   . 

رشاد تمامش حرص شد به تعاريف کبوتر از عرفان. حسادت 

 تا

تک تک سلولهايش رسوخ کرده و آرامش را از وجودش 

 ربوده

ش را با قدرت بيرون فرستاد و الم تا بريده ای نفس هابود. 

 کام
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سخنی به ميان نياورد. در دلش دشنام بود که به خودش 

 فرستاد

 . و عرفان را حريف سرسختی برای خودش ديد

*** 

 حينی که وسايلش را جمع ميکرد تا از کالس آلمانياش خارج

ش کرده بودکالفه اشود موبايلش بيوقفه زنگ ميخورد و  . 

سرش را به سمت صفحه چرخاند و اسم رشاد به چشمش 

 خورد

و لبانش را کج کرد. پوفی کشيد و با اکراه صفحه را به 

 راست

 : کشيد و جواب داد

م... کاری داری؟وای رشاد!... سر کالس -  

 رشاد که تمامش استرس بود که به موقع خودش را به کبوتر

برساند. اخم غليظی بين دو ابرويش خط انداخت و سر به 

 اطراف

 : گرداند و دنده عوض کرد

 . کبوتر جان!... داخل موسسه بمون... من يه کم دير ميرسم -
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 : چشمانش را گرد کرد و تن صدايش را باال برد

روز نيای بيرونآ... رسيدم خبرت ميکنم مثل اون -  . 

 : صدايی به گوشش نرسيد. مکثی کرد و به آرامی لب زد

 ! کبوتر؟!... الو؟!... صدای من رو شنيدی؟ -

اسير کرده و در حال شانه اشکبوتر که گوشی را بين سر و   

 : خداحافظی با دوستانش بود

اينجا شنيدم رشاد... باشه فقط زود بيا... من رو نکاری -  ! 

لب رشاد رو به باال انحنا گرفت و سری با طمأنينه  گوشه ی

 تکان

 : داد

 ! دارم ميام... ترافيکه... پس بيرون نميای ديگه... فعالً  -

بعد از قطع کردن تماس کالسش را ترک کرد و حينی که 

 سرش

بود و به سمت البی موسسه قدم برميداشت گوشی اشداخل   

يد و قند بود که در دلش آب شدصدای آشنايی در گوشش پيچ  

حبس. لبش را به داخل کشيد و سينه اشو نفس بود که در   

 . لبخندش را فرو برد
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 ! کبوتر جان -

 آب دهانش را قورت داد و نفسی بيرون فرستاد. چشمانش را

 روی هم فشرد و به آرامی به سمت صدا چرخی زد. سری

يدچرخاند و لبخند کمرنگی روی لبانش پاش  : 

 اِ!... شمايين!... هنوز نرفتين؟ -

حواله اشعرفان دست روی گردنش کشيد و لبخند کشداری   

 : کرد

نيمديدم اينجايين... گفتم اگر وقت دارين يه کم باهم گپ بز -  . 

ش راقلب کبوتر تا دهانش باال آمد و چيزی نمانده بود راه نفس  

زمه کردبند بياورد. اين پا و آن پا شد و من من کنان زم  : 

 . من!... نه!... يه کم ديرتر ميرم -

 نگاهش را به اطراف چرخاند و چند قدمی به سمت کبوتر

 برداشت. حينی که لبخند از روی لبانش محو نميشد به آرامی

 : لب زد

 افتخار ميدين يه قهوه با هم بخوريم... ليدی؟ -

را بيرون شده اشکبوتر لبانش را به داخل کشيد و نفس حبس   
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فشرد و  زده اشرستاد. گوشی را در دستان يخف  

 : زمزمه کرد

 . آخه!... من بايد زود برم... ميان دنبالم -

دعرفان سر به تأييد تکان داد و چشم بر هم گذاشت و باز کر  

: 

 هر وقت اومدن ميتونيد سريع بريد... من خيلی وقتتون رو -

 . نميگيرم

که در نگاه مهربانش  شخصيت واالی عرفان با آن آرامشی

 موج

 ميزد دِل کبوتر را به تپش انداخت. چشمانش را در حلقه

 : چرخاند و سر به زير شد

 . بسيار خوب!... اگر کوتاه باشه اشکالی نداره -

نثارش کرد و دستش را به  دانه ایعرفان لبخند رضايتمن

 سمت

 : کافيشاپ سر داد و خودش نيمقدمی عقب کشيد

 . بفرماييد-
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يش بود. لب به دندان گزيد و قدم هار کبوتر زل شعله و نگاه

 شانه

عرفان به سمت ميزی مشرف به حياط قدم  شانه یبه 

 .برداشت

پايه کوتاهی که هارمونیه های چشمانش را ميخ بنفش  

وصف ناپذيری به فضا بخشيده بودند کرد  جلوه یرنگهايشان 

 و

ش را لوی دلبی تابدستان منجمدش را به هم قالب گرفت تا   

 . ندهند

  

 

 

  

وعرفان صندلی را برايش بيرون کشيد و منتظر شد تا بنشيند   

مجدد به جلو هل داد. خودش جايی را مقابلش برگزيد و 

 دستش

ش خواباند و حينی که صندلی ارا از آرنج روی پشتی 

 پاهايش از



 
رج آخر     

 245                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ميز بيرون بود سر به سمت کبوتر چرخاند و لبخندی از 

 گوشه ی

زد که آتش برافروخته در دل دخترک زبانه  لبش به کبوتر

 کشيد

 . و تا پشت ستون فقراتش يخ زد

نگاهش را به سمت منو سر داد و با انگشتانش روی ميز 

 ضرب

دگرفت. منو را جلو کشيد و باز کرد و مقابل کبوتر قرار دا  : 

مينزخيلی محجوبيد... البته ميدونستم با بقيه دخترای اينجا  -  

ارين... اما نه تا اين حد که من هم کم بيارم تا آسمون فرق د

 در

 . مقابل نجابتتون

کشيد و آب دهانش را شده اشکبوتر زبان روی لبان خشک   

 : قورت داد

 . شما لطف داريد -

 با سر اشارهای به منو کرد و حينی که نگاهش را از چشمان

 : کبوتر نميگرفت
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ريد... بايد انتخاب کنيد لطفاً... اگر جسارت به حساب نميا -

 بگم

 . رنگ الجوردی شالتون خيلی به چشماتون مياد

اين را گفت و سريع نگاهش را دزديد و چشمانش را به 

 بيرون سر

منو را بيدقت ورق ميزد دسته های داد. کبوتر حينی که برگ  

سمت شالش برد و کمی بازی داد. عرفان سرش را به آرامی 

 به

بيرون فرستاد. کبوترسمتش گرداند و نفسی » النه قهوه  «  

 گوشه یسفارش داد و تای ابروی عرفان همراه لبخند کج 

 لبش

 : باال رفت

شير روش که تلخی اسپرسوش  به خاطرميتونم حدس بزنم  -

 رو

 بگيره اين انتخاب رو داشتين... درسته؟

تکان دادی به چشمانش پاشيد و سری ه اغم ز  : 

- ً  ! دقيقا

را در دهانش جمع کرد نده اشخلبانش را جلو کشيد و   : 
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 خوب حاال کيک چی ميل داريد؟ -

چشمانش را روی ليست سر داد و حينی که سعی داشت 

 صدای

 : کوبش قلبش را نشنيده بگيرد

 ! موکا کيک -

زد یقهقهه اسرش را به عقب کشيد و   : 

وانيلش انتخاب کردين... شک  به خاطرواو!... اين رو هم  -

 . ندارم

خنده یش را به سمتش چرخاند و از صدای کبوتر نگاه  

 دلچسبش زلزلهی هشت ريشتری در دلش بهپا شد. لبخندی

 : روی لبانش پاشيد و نفسش را حبس کرد

 . وای شما چقدر باهوشين -

 کمی خودش را به او نزديک کرد و نيمهصورتش را مقابلش

کشيد. حينی که گارسون را صدا زد تا سفارش را به او 

 بگويد

برويی باال دادتای ا  : 
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بعضی خانمها رو از روی پرستيژشون ميشه  يقه یسل -

 حدس

 . زد... زياد هم هوش نميخواد

برای خودش اسپرسو سفارش داد و بعد از آوردن 

 قهوههايشان

زد سرفه ایکرد و تک  به جاعرفان کمی خودش را جا  : 

 اين مدت خيلی دنباِل يه فرصت مناسب بودم تا باهاتون -

م... اما!... متأسفانه شانس با من يار نبودصحبت کن  . 

را  گرفته اشش سرکشيد تا نفس قهوه ااز  جرعه ایکبوتر 

 مخفی

 کند. نگاه مضطربانهای به ساعتش انداخت و دستپاچه لب زد

: 

 . ببخشيد!... فکر کنم ديگه کمکم بايد برم -

خط انداخت پيشانی اشسر به سمتش چرخاند و اخمی روی   : 

ند ميان دنبالتون؟... هنوز که باهاتون تماس ساعت چ -

 . نگرفتن

 سری تکان داد و پاور گوشی را فشرد و نگاهی به صفحه
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 : انداخت

 . اآلن ديگه بايد برسن -

عرفان سرش را به عقب کشيد و تکيه زد. لبانش را به داخل 

 فرو

برد و نگاهش را زل چشمان کبوتر کرد. حينی که لبخند 

 کمرنگی

نقش بسته بودروی لبانش   : 

 همون آقای جنتلمنی که عکس سلفيتون رو با هم گذاشته -

 بودين اينستا؟

به چشمانش پاشيد محبتلرزاند و گردن   : 

پسر عمومه!... شما هم که کم لطفی نکردين با اون کامنتی  -

 که

 ! گذاشتيد

سرداد که کوبش قلب کبوتر را دانه ایظفرمن خنده یعرفان   

 : شدت بخشيد

قتآخ! آخ!... بله! بله!... بعدش پشيمون شدم... گفتم يه و -  

 . سوءتفاهم پيش نياد
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آب سرد بود که بر شعلهی برافروختهی دِل کبوتر ريخت با 

 اين

قفسه یآخرش. چيزی مثل تودهی مذاب از ميان  جمله ی  

به قعر وجودش سر خورد و نهادش را تهی کرد از سينه اش  

. نگاهش را از او گرفت سينه اشدر  زبانهی آتِش ُگر گرفته

 و

 : سری تکان داد

چه سوءتفاهمی؟!... محيط اجتماعيه... هرکسی هر حرفی  -

 رو

ممکنه با هر دليل منطقی يا غيرمنطقی بزنه... قرار نيست 

 کسی

 برداشت غلط کنه... شما هم حاال يه چيزی نوشتين واسه

 . خودتون

نی که لبانش مثلنگاه پرمهرش را سمت کبوتر سر داد و حي  

 : هميشه ميخنديد

ليدی!... من برای خانمها کامنت نميذارم... عکس شما رو  -

 که

 ...ديدم دلم يهو هوری ريخت... ديگه نفهميدم چی نوشتم
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منظورم از سوءتفاهم نوع بيان خودم بود که برداشت بدی 

 ...نشه

وگرنه قطعاً يه نيرويی انگشتام رو کشوند پای عکس زيباتون 

 و

ين جرأت رو بهم داد که حس درونيم رو ابراز کنما  . 

  

 

 

  

بيان زيبای عرفان.  اين همهکبوتر اناری شد از  گونه های

 دلش را

 به جوشش انداخت و زبانش را بند آورد. چند بار سعی کرد

چيزی بگويد اما چه ميتوانست بيان کند در مقابل ُدر کالمش 

 که

لطيف بر دل صيقلچه بيمهابا از دلش برميخواست و چه   

 يافتهی کبوتر مينشست؟! لبخندی پرعشوه بر لبانش پاشيد و

 : سر به زير انداخت
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 . نميدونم چی بگم؟!... شما لطف دارين -

ش نوشيدقهوه ااز  جرعه ایعرفان لبخندش عمق گرفت و   : 

م ايران نيستن... من هم چند وقتی ميشه خانواده امن  -

 مجبورم

.. امام کرده.خسته ا... يه کم اين شرايط مدام برم آلمان و بيام  

 . وقتی ميام اينجا و شما رو ميبينم روحم تازه ميشه

 : لبخندش کشدار شد و با پر شالش بازی کرد

 شما که ديگه بايد آلمانی راحت بتونين صحبت کنيد... چه -

 ! نيازی به کالس داشتين؟

عرفان حينی که سرش پايين بود و نوک کفشش را روی 

وشکفپ  

 : ميکشيد

اولش برای اينکه قويتر بشم اومدم... اما!... اما بعدش!...  -

 ديگه

 يه کششی در دل من ايجاد کردين که نتونستم نيام و

کنبينمتون... خيلی سخت بود... هربار ميخواستم بهتون نزدي  

 . شم يه اتفاقی ميوفتاد و شرايط پيش نميومد
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داد. صدای زنگسرش را بلند کرد و نفس پرآهش را بيرون   

گوشی کبوتر در فضا پيچيد و هر دو تکان ناغافلی خوردند. 

 سر

 : به سمت صفحه چرخاند و نگاهش را به عرفان انداخت

 ببخشيد... ميشه جواب بدم؟ -

عرفان به صندلی لم داد و دستانش را روی بازوهايش جمع 

 : کرد

 ! بله!... حتما خانم -

هانش را قورت دادرا به خودش چسباند و آب د چانه اش  : 

 سالم!... من اآلن ميام... رسيدين؟ -

روبه رشاد از طرز صحبت رسمی کبوتر نگاه متعجبانهای به 

 رو

نمايان شد پيشانی اشانداخت و اخمی سؤال برانگيز روی   : 

 . رسيدم کبوتر -

 عرفان به آرامی از پشت ميز بلند شد و حينی که غمی بر

کبوتری که هنوز نشسته  ا شده به سمتحکم فرم چهره اش

 بود و
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 : گوشی را در کيفش سر ميداد سر چرخاند

بهتره زودتر بريد... نگرانتون ميشن... ممنونم وقتتون رو  -

 در

 . اختيار من گذاشتين

کبوتر از جايش بلند شد و ميز را دور زد و با فاصله از او 

 .ايستاد

و عرفان قدمی عقب رفت و حينی که سرش را پايين انداخته  

ی لب زدگرفته ادستانش را کنارش چسبانده بود با صدای   : 

 . افتخار دادين بانو... مراقب خودتون باشيد... روز خوش -

لبخند کمرنگی روی لبان کبوتر نشست و نگاه پرمعنايش را 

 به

 چشمان سراسر محبت عرفان انداخت و عقب عقب رفت و از

ومبيل رشاد کافه خارج شد. کبوتر موسسه را ترک کرد و ات

 را

 . مقابل در خروجی ديد و سوار شد

 : رشاد نگاهش را به سمتش سر داد

عليک سالم دختر بداخالق!... چه اخمی هم کرده!...  -

 ببخشيد
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 . دير شد بق بقو

شافتاده انداشت. از قلب به تپش  زده اشخبر از دل آشوب   

نميدانست سينه اشبود. چيزی از نفس گير کرده در  بی خبر . 

ريش را که به کندی از منبع به لرزه انداخته بقدم هاعنی م  

 کالبدش دور ميشد نميفهميد. از کجا ميدانست چه آشوبی در

 دلش بهپا شده از جفت چشمانی که جز مهر چيزی از آنها

یتراوش نميشد و چه شعلهای به دلش زبانه کشيده از لبخندها  

د انجماددلنشينی که تک تک سلولهايش را تا سرح مردانه ی  

 ! پيش ميبردند؟

بعد از رفتن کبوتر اخم بود که بر پيشانی عرفان رد انداخت 

 و غم

 بود که بر دلش النه گزيد. پنجه پشت موهايش کشيد و نفس

 پرقدرتی بيرون فرستاد. سر به زير انداخت و چند ثانيهای

به دور خودش گشت. بعد از اينکه متوجه رفتار بی اختيار  

به اطرافش انداخت و ميز را حساب کرد عجيبش شد نگاهی 

 و با

يش را به سمت در خروجی موسسه برداشتقدم هاآرامش   . 
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 چرا ساکتی کبوتر؟... چيزی شده؟ -

صورتش را به سمتش چرخاند و چشمانش که برق  نيمه ی

 خاصی

در آن موج ميزد توجهش را جلب کرد. صدايش تکانی بود 

 که به

و به خودش آمدافکار قليان يافته کبوتر داد   : 

 . هان!... نه!... خوبم -

روبه رشاد لبخند کمرنگی روی لبانش پاشيد و نگاهش را زل 

 رو

 : کرد

 نگفتم خوبی... پرسيدم چيزی شده؟... نيستی... کجايی؟ -

شالش کشيد و نفس پرآهی بيرون فرستاد لبه یدستی بر   : 

 . هستم که رشاد... اذيت نکن -

کالمی بين آن دو رد و بدل نشد تا رسيدن به عمارت ديگر . 

 رشاد افکاری در سرش پيچ ميخورد که هيچ جوابی برايشان

نداشت. به دل بيقرارش نهيب زد که زمان مناسبی برای 

 تپيدن



 
رج آخر     

 257                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

و آشوبش نيست. کبوتر نگاهش را به بيرون ميخکوب کرده 

 بود و

 گاهی نفسی بيرون ميداد و لبخند کمرنگی روی لبانش نقش

 . ميبست

ساعتی ميشد به منزل رسيده بود که صدای نوتيفيکيشچند   

شانار را به دهانه های موبايلش به گوش رسيد. حينی که دان  

ميکشيد نگاهی به صفحه انداخت. چشمانش از حدقه بيرون 

 زد

 و نفسش در سينه حبس شد. کاسه را کناری گذاشت و پنجه به

 . سمت گوشی سر داد

  

 

 

 ۰ 

بخند روی لبانش نقش بست و بدونپيامی از عرفان بود که ل  

معطلی و با کنجکاوی هرچه تمامتر آن را لمس » : رسيدين 

 کرد
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؟ «لبخندش کشدار شد و روی پيام رپالی کرد » : سالم. 

 منزل بانو

بله رسيدم«. چند ثانيهای گذشت که پيام ديگری از عرفان   

درسي» : ای وای! ببخشيد يادم رفت سالم کنم. امان از اين   

گشتای من که در مقابل شما اختيارشون رو از دست ميدن ان

 و

انگار خيال از لرزش افتادن هم ندارن. سالم به روی «. و 

 ماهتون

 استيکر قلبی در انتهای جمله بود که متن سراسر شورش را

 . همراهی ميکرد

ه تکان داد و پاسخش را ارسال کردغم زکبوتر سری به  : 

خواهش ميکنم«. اهد بود. به گمانش ديگر آخرين پيام خو  « 

گوشی را کناری گذاشت و ظرف انارش را برداشت و قاشق 

 را

 ميان ناردانش فرو برد و به دهانش گذاشت اما مجدد صدای

 . نوتيفکيشن او را به خودش آورد

باقيمانده محتويات درون دهانش را قورت داد و پيام را باز 

 :کرد
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ی وقتتوندقيقه ا هر زمان فرصت داشتيد من ميخواستم چند  « 

م حرف هارو بگيرم. امروز وقت نشد تمام «. اينبار قدرت 

 رو بزنم

کبوتر سلب شد. نفسی بيرون شده یحرکت از دستان منجمد   

داد و جوابی برای پيامش تايپ کرد» : بله!... حتما   !» 

 نميدانست چرا و از چه ميخواهد بگويد؟ کنجکاوی از سر و

آشوبی بود که توان کنترلش را رويش شره ميکرد و درونش  

ی تقه انداشت. افسار دلش از دستش خارج شده بود که هما 

 به

 : در اتاقش کوبيد

 . کبوتر جان!... شام حاضره دخترم -

 خودش را جمع و جور کرد و مادرش نگاهی به صورت

 : برافروختهاش انداخت و لبخندی روی لبانش نقش بست

آشفتهای؟چی شده عزيزم؟... چرا انقدر  -  

از کنار هما بلند شد و خودش را با موهايش مقابل آيينه 

 مشغول

 : کرد. حينی که هما از اتاقش خارج ميشد
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 . زود بيا شام سرد نشه -

کرد حواله اشسری به تإييد تکان داد و لبخند کمرنگی   . 

 : همانطور که چنگالش را درون بشقابش بازی ميداد

ن بگممامان ميخواستم يه چيزی بهتو -  . 

از ميگو درون دهانش گذاشت و سری به موافقت تکه ایهما   

 : تکان داد

 بگو عزيزم... ميشنوم... غذات رو هم بخور... چرا بازی -

 ! ميکنی؟!... تو که دوست داشتی

 : قاشقش را پر کرد و سمت دهانش برد و لبخندی به هما زد

پسریدوست دارم مامان... باشه ميخورم... راجع به همون  -  

 . هست که بهتون گفته بود

خط انداخت پيشانی اشليوان آبش را سر کشيد و اخمی روی   

: 

اسمش چی بود؟... آهان عرفان!... خوب بگو عزيزم... چی  -

 شده؟

لبش رو به باال انحنايی برداشت و به سختی گوشه یکبوتر   

 : شروع به صحبت کرد
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ش و امروز ازم خواست باهم قهوه بخوريم و از خود -

شخانواده ا  

 . گفت... بعد هم پيام داده که ميخواد باهام صحبت کنه

 : هما چنگال به ساالدش فرو برد و به آرامی لب زد

 خوب عزيزم ميشناسيش؟... اين مدت چيزی ازش ديدی که -

 ...نشون بده آدم بديه و يا بلعکس بهت ثابت بشه پسر خوبيه؟

شمنميخوام بدبين باالبته معلوم نيست قصد و نيتش چيه؟!...  . 

واما دخترم مراقب باش نخواد خدای ناکرده سوءاستفاده کنه   

دوست بشه... بزار امشب حرفاش رو بزنه بفهميم منظورش 

 از

 ! اين رفتاراش چيه

روی لبانش نقش  درونی اشکبوتر لبخندی ناشی از ذوق 

 بست و

 : دست دور گردن مادرش حلقه زد

منقربون مامان روشنفکرم برم  -  . 

 : هما سرش را به عقب کشيد و صورتش مچاله شد

 ! خفهام کردی دختر... اين چه مدل محبت کردنه آخه؟ -
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 : سر پايين انداخت و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد

دخترم!... رشاد پسر خوبيهآ... زن عمو رعنا و عمو  -

 اسحاق

مرتب در مورد تو و رشاد بهم ميگن... حاج کريم و مامان 

 زيور

 هم نظرشون مساعده... نظر خودت چيه؟

 درونی اشاخم بود که روی پيشانی کبوتر رد انداخت و شور 

 را

 : محو کرد

 مامان جون!... رشاد پسرعمومه!... درست!... پسر خوب و -

مهربونی هم هست... اينم درست!... اما بيشتر از اين من 

 نميتونم

هم اخالقشبهش فکر کنم... حس خاصی بهش ندارم... يه کم   

 ... تنده... يه موقعهايی

 : هما نگذاشت حرفش را تمام کند و توپيد

 اين چه حرفيه که اخالقش تنده؟!... نکنه فکر کردی چون -

 پسرعموته بايد دم به ساعت هرهر و کرکرش هوا باشه؟... يا
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چون ازت خوشش مياد مدام جلف بازی دربياره؟... نه 

 ...!دخترم

رو خوب ميشناسم و سالها ی هارهايحداقل من که اين   

 باهاشون زندگی کردم خوب ميدونم که در مردونگی نظير

 ندارن... رشاد هم از خون هميناس... پس شک نکن که مردِ 

 . زندگيه

لبش را کج کرد و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد گوشه ی  : 

حاال!... درسته!... خيلی بگو بخند نيست... اونم اآلن  -

 ...اينجوريه

 . توو زندگی بياد خوب ميشه

 : سر پايين انداخت و نفس پرآهش را بيرون فرستاد

  

 

 

  

بابات خدا بيامرز هم همينطور بود... البته دور از جون  -

 ...رشاد
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 خاکش بقای عمرش... من دوستش دارم اما به تو در انتخابت

نیاصرار نميکنم... تو ميتونی بگی خوشم نمياد... اما نميتو  

قش ايراد دارهبگی اخال  . 

 : کبوتر چشمکی به مادرش زد و تای ابرويی باال داد

ای شيطون!... حاال که رشاد رو دوست داری بيا خودت  -

 زنش

 . بشو... فقط  سال ازت کوچکتره

را در دهانش فرو برد. با  خنده اشهما لب به دندان گزيد و 

 آرنج

 آرامی زد و پشت چشمکی نازک ضربه یبه پهلوی کبوتر 

 : کرد

ای دختر وروجک!... اين حرفا چيه ميزنی؟!... آره رشاد  -

 خيلی

جذابه... يه غرور خاصی داره که هر زنی رو شيفتهی 

 خودش

ميکنه... اما من هميشه مثل برادر نگاهش کردم... اونم 

 هميشه

 . هوای ما رو داشته
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 تکه کاهويی از ساالدش به چنگال کشيد و لبخندش عمق

 : گرفت

ما جون!... از خدا که پنهون نيست از شما هم چهواال ه -  

يدمپنهون... من هم اين رشاد کله عقابی رو به چشم برادر ميد  

 اما نميدونم چرا هر وقت بهش ميگم داداشی آمپرش ميره

 ! باال؟!... بد ميره باالها... بد

 : صدای قهقههی هما بود که در فضا پيچيد

ون بهت نظر داره... خوب معلومه چرا ناراحت ميشه... چ -

 يه کم

توو داره اين پسر... رعنا جون ميگه ما رو هم جون به لب 

 ...کرده

 . نه ميگه آره... نه ميگه نه

 : کبوتر غذايش را تمام کرد و از پشت ميز بلند شد

چند حاال اين رشاد که رد شد... من برم ببينم اين آقا عرفان -  

 ! مرده حالجه؟

به دندان گزيد هما آه بلندی کشيد و لب  : 

 عزيزم!... دلم نميخواد بهت زور کنم... هيچ عجلهای هم -
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نيست... حاال وقت داری که يه انتخاب درست در زندگيت 

 داشته

باشی... اما اگر نظر من رو ميخوای بدونی... ميگم رشاد و 

 ديگه

هيچ کس... حاال اگر ميخوای عرفان رو هم بررسی کنی 

 اشکالی

 . نداره

سمت مادرش قدم تند کرد و زير پايش نشست کبوتر به  : 

مامان يه وقت به حاج کريم و عمو اسحاق و بقيه نگيآ... من  -

 رو

 ميکشن... آقا جون بفهمه زنده زنده کبابم ميکنه... بين

 . خودمون بمونه

 هما دست روی موهای ابريشمين دخترش کشيد و لبخند

 : کمرنگی روی لبانش نقش بست

ميکنی که نياز به مخفی کاری داشته باشهکار اشتباهی ن - ... 

قطعاً چون همه نظرشون روی رشاده... مخالفت ميکنن... 

 باشه

 من فعالً چيزی به کسی نميگم اما تو هم زودتر ببين اين آقا
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عرفان خواستش چيه؟... الکی وارد ارتباط نشيا مادر... اين 

 چيزا

ميشه ما درست نيست... دل ميبندی بعد ن خانواده یدر 

 کاريش

کرد... حواست رو جمع کن... در ضمن!... اگر قضيه جدی 

 بشه

حتماً بايد حاج کريم و عموهات در جريان قرار بگيرن و 

 نظرشون

رو بگن... از اآلن بهت بگم که خودسر تصميمی نگيری... 

 اونا در

 اين سالها محبتشون رو به ما ثابت کردن... پس در تصميمات

. اين يادت باشهمهم زندگيمون دخيلن..  . 

 : کبوتر اخمی بين ابروهايش دو خط عمودی انداخت

قوم و قبيله  همه یمامان جون!... حاال خبری نيستش که  -

 رو

 خبر کنيم... فقط انگار يه چيزی ميخواد بگه دنبال فرصت

يمميگرده... شايد اصالً اينطورها هم نباشه که ما فکر ميکن  . 
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ه های عرفان شد. عقرب به اتاقش برگشت و منتظر تماس

 ساعت

 به سختی خودشان را به جلو هل ميدادند و زمان بود که

کرده بود. چند ساعتی گذشت که بی تابکندياش کبوتر را   

به هوا پريد و  بی اختياربلند شد.  گوشی اشصدای زنگ 

 سريع

خودش را کنترل کرد. نفس عميقی کشيد و لب به داخل گزيد 

 و

 . تماس را جواب داد

 سالم بانو!... عذرميخوام بيموقع مزاحم شدم... شام ميل -

 ميکردين؟

ش کرده بود سعی کرد خودش کالفه اکبوتر که انتظار کشيدن 

 را

 : عادی نشان دهد

 . بله!... شام خورديم... تموم شد -

عرفان کوسن را زير آرنجش هل داد و سرش را به عقب 

 : کشيد

نيد و من چشمام رونميدونم چرا دوست دارم شما صحبت ک -  
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 . ببندم و فقط صدای قشنگتون رو گوش کنم

اسير شد از کالم مسرت بخش عرفان که سينه اشنفس در   

 اينچنين بيريا بر زبانش جاری ميشد و دلش را به لرزه

. لبخند کشداری روی لبانش پاشيد و به آرامی لبمی انداخت  

 : زد

 مرسی!... کاری با من داشتين؟ -

تکانی خورد و خودش را به جلو کشيد و تککمی در جايش   

زد سرفه ای  : 

د دربله!... خيلی دوست دارم بيشتر با هم آشنا بشيم... هرچن -  

یاين مدت يه مقدار روی شما شناخت پيدا کردم اما نه در حد  

 . که بتونم راحت در مورد تصميمی که گرفتم فکر کنم

برگزيدی متحيرانه اکبوتر چشمانش را تنگ کرد و سکوت  . 

 صدای کوبش قلبش بود که در گوشش پيچيد و دلش را بيقرار

 : کرد

 فقط يه مسئلهای خيلی ذهنم رو درگير کرده و ترجيح ميدم -

 . قبل از هر صحبتی مطرحش کنم
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یه غم زلبانش را به گوشه کج کرد و تای ابرويی باال داد و   

 : چشمانش را شدت بخشيد

 . بله!... بفرماييد -

سرتاسری که پنجره یان از جايش بلند شد و به سمت عرف  

 پردهی حرير آبی آسمانی روی آن نمای آرامبخشی به فضا

 بخشيده بود قدم برداشت و حينی که گوشی بيسيم را بين سر

و گردنش اسير کرده بود انگشتان دو دستش را بر روی 

 لبههای

پرده جمع کرد و با يک حرکت هردو را به دو جهت مخالف 

له  

سر به فلک کشيدهای که در ه های داد. نگاهش را به قل

 مقابلش

 خودنمايی ميکردند افکند. نفسی بيرون داد و به سمت کنسول
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طاليی قدم برداشت و سيگاری از باکسشه های صدفی با پاي  

لبانش اسير کرد گوشه یبيرون آورد و   : 

البته قصد جسارت ندارم کبوتر جان... اما احساس کردم  -

ههرچ  

 . زودتر بدونم بهتره

 فندک به سيگارش کشيد و دود جمع شده در دهانش را يک

 : نفس بيرون داد

به نظرم بعضی مسائل بايد زودتر روشن بشه... تا اينکه  -

 زمان

 . بگذره و ديگه نه راه پس داشته باشيم نه راه پيش

 کبوتر که نميدانست از چه چيزی ميخواهد سخن به ميان

. منظور نمی آمدکاری از دستش بر  بياورد جز سکوت

یصحبت ها  

 عرفان را هم به هيچ عنوان حدس هم نميتوانست بزند. اخمی

ش زمزمهرد انداخت و با صدای زير  پيشانی اشروی   

 : کرد

 . متوجه منظورتون نميشم -
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پرعمقی سر داد خنده یپوک عميقی به سيگارش زد و   : 

بين شما و اين آقا... اسمشون بهتره واضحتر بگم... چيزی  -

 رو

لیهم متأسفانه نميدونم... پسرعموتون!... هست؟... البته خي  

 عذرميخوام سؤال ميکنم... عادت ندارم يه راهی رو که رفتم

 . برگردم... پس بهتره زودتر در جريان قرار بگيرم

 کبوتر که شستش خبردار شد چرا اين سؤال را ميپرسد

لبخند روی لبانش عمق گرفتچشمانش برق شوقی زد و  . 

خودش را به آن راه زد که مثال علت سؤالش را نميداند. 

 اخمی

را در دهانش جمع خنده اشنشاند و  پيشانی اشتصنعی روی   

 : کرد

 من علت اين سؤال شما رو نميفهمم؟... مگه برای شما فرقی -

 هم ميکنه ايشون چه جايگاهی در زندگی من دارند؟... در

ا برای چی ميخواين با من آشنا بشين؟ضمن!... شم  ! 

اين را گفت و چشمانش را گرد کرد و حينی که از ذوق 

 نفسش
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به اسارت دندان هايشداشت بند ميآمد لب پايينش را بين   

 گرفت. عرفان سيگارش را بين انگشتانش فشرد و پنجه به

 : موهايش کشيد

تفکر ميکنم يه کم بد مطرح کردم عزيزم... حق با شماس - ... 

يادمن بايد واضحتر خواستهام رو بيان کنم تا سوءتفاهم پيش ن  

. 

را در دهانش جمع کرد و موهايش را بين خنده اشکبوتر   

 . انگشتانش تاب داد

عرفان سيگارش را در زير سيگارياش رها کرد و چند 

یضربه ا  

 : بر روی ميز نواخت و نفسی بيرون داد

. اما قبلش دوست دارمميخواستم باهم جديتر صحبت کنيم.. -  

بدونم کسی در زندگيتون هست يا نه؟... حس مردونهام 

 ...ميگه

يادشايد!... شايد!... اين آقا!... دلم نميخواد مشکلی پيش ب  . 

 کبوتر که در باطن متوجه رفتار عرفان شده بود اما برای
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ظاهرسازی داشت قضيه را کش ميداد تای ابرويی باال 

 : فرستاد

. اسمشون رشاده... پسر عموی من هستند... و اين آقا!.. -

 چيزی

ؤالهم بينمون نيست و قرار هم نيست در آينده باشه... اآلن س  

شما برای چيه؟... دونستن اين موضوع چه نفعی برای شما 

 داره؟

عرفان ليوانی را مقابل آبسردکن يخچال گرفت و پرکرد. 

 حينی

از آن را سر ميکشيد جرعه ایکه   : 

م... ميخواستم ببينم حريف هم دارم يا نه که خيالعالی شد -  

متر ميتونم باهاتون وارد مراوده بش تحراحت شد... اآلن را  

. 

پيشانی اشتکان داد و اخم غليظی روی کبوتر سری   

 : نشاند

 البته رقيب و حريف که هميشه هست... خيلی هم احساس -

 . راحتی نکنين بهنظرم

ی سر دادمستانه ا ی خندهسر به عقب کشيد و   : 
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اون که صد در صد!... خوب بلدم تمام رقيبهام رو از  -

 ميدون به

در کنم... اين يه مورد رو چون به عينه باهاش مواجه شدم 

 برام

 . سؤال پيش اومد... البته ارادت خالصانه دارم خدمتشون

 : روی کاناپه لم داد و سر به عقب کشيد

يد هفت خان رستم رو طی قطعاً برای رسيدن به شما با -

 کنم... و

 حرف هامطمئنم که از پسش بر ميام... ارزش بيشتر از اين 

 رو

 . داريد

را بيرون فرستاد و لبانش  سينه اشکبوتر نفس حبس شده در 

 را

جلو کشيد. سطح تفکر عرفان که شعور بااليش را نشان ميداد 

 و

اریبر زبانش ج به جاالفاظش که چه زيبا جورچين ميکرد و   

 ميشد و مکثهای بهموقع نفسگيرش، همچنين صدای بم و

 دورگهاش، دل کبوتر را بيقرار خودش کرده بود اما عليرغم
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رد انداخت و به آرامی  پيشانی اشميل باطنياش اخمی روی 

 لب

 : زد

می ندارين من بايد برم... خيلی خوشحال شدديگه ااگر امر  -  

. 

  

 

 

  

من من افتاد عرفان تکانی به خودش داد و به  : 

مصحبت هابله!... من!... هوم!... من خيلی عذر ميخوام...  -  

ماشطوالنی شد... اگر!... اگر اجازه بدين... با هر سبکی که   

 بفرماييد آشناييمون رو شروع کنيم... البته با هماهنگی

امونخانواده ه  . 

شتذوِق به جوشش افتاده در نهاد کبوتر خيال آرام گرفتن ندا . 

سختی خودش را کنترل کرد و لب زدبه   : 

 ! بله!... فردا صحبت ميکنيم... شب خوش -
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 بعد از قطع تماس چند ثانيهای کبوتر در جايش چسبيده و

قدرت تحرکش را از دست داده بود . افکارش را متمرکز 

 کرد و به

ش نهيب زد. کششی که در دلش نسبت بهافتاده اقلب به تپش   

ذيری ميمانست که خودش هم قادراو داشت به حِس وصف ناپ  

 . به درکش نبود

لبش رو به باال انحنا برداشت و پنجه پشت گوشه یعرفان   

موهايش کشيد. خودش را روی کاناپه پرت کرد و سرش را 

 به

 عقب هل داد و چشم برهم گذاشت. دستش را از آرنج روی

خواباند و لب به دندان گزيد پيشانی اش  . 

*** 

گش را روی زير مانتويی سفيدش پوشيد ورن لبه یمانتوی گ  

 حينی که شال حرير سفيدش را بر سرش ميگذاشت مقابل

به تصويرش انداخت. رژلبآيينه چرخی زد و نگاهی   

کالباسی رنگش را روی لبانش کشيد و عطرش را روی 

 گردنش
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 . اسپری کرد

 . بسه دخترم!... چه خبره؟!... سردرد ميشی -

هما گرداند و لبخندی روی لبانش پاشيدسرش را به سمت   : 

 خوشگل شدم مامی؟ -

گوشی موبايلش زنگ خورد و نگاهش را به صفحه انداخت. 

 با

حبس سينه اشديدن اسم عرفان دلش ضعف رفت و نفس در   

 . شد

 . وای مامان عرفانه -

 ! خوب جواب بده... چرا اونجوری ميکنی؟ -

خل فرو بردصفحه را به راست کشيد و لبش را به دا  : 

 ! الو!... سالم -

 : عرفان با انگشتانش روی فرمان ماشين ضرب گرفت

سالم بانو!... خوبين؟... ديشب که زود تماسم رو قطع  -

 ...کردين

حرف اگر ميشه امروز بيام دنبالتون با هم بريم من بين راه 

م روها  
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بزنم... امروز هم که انگار کالسمون در گالری خط و نقاشی 

ربرگزا  

 . ميشه

 کبوتر که گوشی را روی بلندگو گذاشته بود تا هما

يشان را بشنود نگاهی به مادرش انداخت و با سر صحبت ها

 از او

 پرسيد که چه جوابی بدهد؟ هما سری به تأييد تکان داد و

لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست. کبوتر نگاهش را به 

 دور

 : ميخکوب کرد و به آرامی لب زد

.. اشکالی ندارهباشه!. -  . 

 : حينی که لبخند روی لبانش عمق گرفته بود

 . بسيار خوب!... پس لطفاً آدرستون رو برام بفرستيد -

اکبوتر بعد از قطع تماس آدرس را برايش فرستاد و رو به هم  

 : گفت

 وای مامان!... بياد اينجا کسی نبينه؟ -

 : هما از جايش بلند شد و پوفی کشيد
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کريم صحبت ميکنم... تو مراقب خودت امشب با حاج  -

 ...باش

يادت نره چی گفتم کبوتر... گوشيت هم در دسترس باشه... 

 نری

 . گيج بازی در بياری جواب زنگ من رو ندی

 : دستانش را دور صورت مادرش قاب گرفت

يمچشم هما قشنگه!... اصالً ميخوای هر پنجدقيقه يکبار عال -  

؟حيات نشون بدم خيالت راحت بشه  

صدای نوتيفيکشن گوشی کبوتر آنها را به خودشان » : من 

 آورد

 «. رسيدم کبوتر جان. اگر آماده شدين منتظرم

لبش رو به باال کج شد. خودش را مرتب کرد و  گوشه ی

 حينی که

 : نگاهش رو به آيينه بود

 . چه زود رسيد!... مامان من ديگه برم -

اندر سفيهی بهزمان خروج از عمارت آقا ذبيح نگاه عاقل   

 سرتاپای کبوتر انداخت و حينی که بغض راه گلويش را بسته
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 : بود

 . خدا رحمتت کنه آقا اقبال... چه مرد نازنينی بودی -

 حينی که لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بسته بود خداحافظی

زير لب گفت و او در را برايش باز کرد. در همان حين که 

 سر به

رعنا  سينه یبرميداشت سينه به زير به سمت بيرون قدم 

 قرار

گرفت. سر بلند کرد و نيم قدمی عقب رفت. چشمانش گرد شد 

 و

 : من من کنان زمزمه کرد

 ! اوا!... سالم زنعمو -

رعنا ابروهايش رو به باال کشيده شد و لبخند مرموزانهای 

 نثارش

 : کرد

سالم عزيزم!... چه خوشگل شدی کبوتر!... کجا به  -

 سالمتی؟

شالش را به بازی گرفت و به تته پته افتاد پر  : 

 . هوم!... کالس دارم زنعمو -
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 : چند قدمی به داخل برداشت و سر به سمت کبوتر چرخاند

چرا با رشاد هماهنگ نکردی بياد ببردت؟... بفهمه تنها  -

 رفتی

 . ناراحت ميشهآ

را بيرون آورد گوشی اشدست داخل کيفش فرو برد و   : 

گ بزنم ببينم ميرسه اآلن بياد؟... تنها نرو بذار بهش زن -

 قربونت

 . برم

 : کبوتر اين پا و آن پا شد و لب به دندان گزيد

 . نه زن عمو!... ميرم... بهش زنگ نزنين -

 : در را باز کرد و همانطور که در چهارچوب ايستاده بود

 ! ببخشيد زنعمو جان... من يه کم ديرم شده... خداحافظ -

ش را به چشمانش دوخت و خداحافظیتحيرانه امرعنا نگاه   

آرامی زمزمه کرد. بعد از خروج کبوتر از الی در نيمهباز 

 عمارت

 متوجه سوار شدن کبوتر در ماشين عرفان شد. مکث کوتاهی

 . کرد و نگاهش را از آنها گرفت
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 هميشه انقدر ساکتين؟ -

صورتش را به سمتش چرخاند و لبخند  نيمه یکبوتر 

نگیکمر  

 : روی لبانش پاشيد

 ! ساکت نيستم... چی بگم؟ -

 : عرفان لبخند عميقی زد و نگاهش را به رو به رو ميخ کرد

ظاهراً من بايد سر صحبت رو باز کنم... مشکلی نيست...  -

 ديروز

 حس کردم در مورد پسرعموتون پرسيدم از من دلخور شدين

. 

بازی گرفتشالش را به  لبه ینگاهش را به سمتش گرداند و   

: 

 نه!... چرا بايد ناراحت بشم؟... براتون سوال پيش اومد -
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 . پرسيدين... من هم سؤالی داشته باشم ميپرسم

 : عرفان از آيينه بغل نگاهی به پشت سر انداخت

ون در جريان هستند که شما همراه خانواده تخيلی خوبه!...  -

 من

 هستين؟

ت شيشه چرخاندکبوتر چانه باال کشيد و نگاهش را به سم  : 

 . بله!... به مادرم گفتم که شما مياين دنبالم -

 : سر به تأييد تکان داد و دکمهی پلی پخش را فشرد

مشخصه با مادرتون راحتترين... پدرتون چطور؟... و يا  -

 خواهر

د منبرادراتون؟... با بقيه ارتباطتتون در چه حديه؟... ببخشي  

حال ميشمسؤال ميکنم... شما هم بپرسين خوش  . 

را فروکش  درونی اشبغضی پشت گلويش النه گزيد که ذوق 

 .کرد

ليز نخورد با ه هايش سرش را باال گرفت تا اشکش روی گون

 صدای

 : لرزانش پاسخ داد



 
رج آخر     

 285                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 پدرم وقتی من هنوز به دنيا نيومده بودم فوت شدن... من -

 . خواهر و برادر هم ندارم

ر گرداندرا به سمت کبوت ده اشغم زعرفان چشمان   : 

 خيلی متأسفم!... ببخشيد ناراحتتون کردم... من هم -

م دورم... شايد ماهها ميگذره وخانواده امدتهاست از   

نميبينمشون... گاهی شش ماه... گاهی بيشتر... البته چون 

 قصد

 ...برگشت به آلمان رو دارم شايد اين دوريها ديگه تموم بشه

باشنهرچند پدر و مادر گاهی بايد ايران   . 

 : کبوتر بغضش را قورت داد و رو به سمتش چرخاند

ميفهمم... خيلی سخته!... مخصوصاً اينکه وقتی ايران  -

 هستين

 . تنهايين

آخرش را به چه منظوری  جمله یخودش خوب ميدانست که 

 به

زبان آوردهاست. حتی در زمانی که دلش ميگرفت و غمی 

 در
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ت. عرفان وجودش رخنه ميکرد حضور ذهنش حرف نداش

 تيزتر

 : از او بود و سريع پاسخ داد

 مدت ايران موندنم خيلی زياد نيست... اما دلم نميخواد -

یاينسری ديگه تنها از ايران برم... يه همراه خوب در زندگ  

 . الزمه

کبوتر تيرش را به هدف زده بود. لبخندی روی لبانش نشست 

 و

 : سری به کرشمه تکان داد

ش کنيد شايد به نتيجه رسيدينپس يه کم بيشتر تال -  . 

 : صدای قهقههی عرفان فضای اتومبيل را پر کرد

با کمال ميل بانو!... من خيلی وقته دارم تالش ميکنم...  -

 ...!اما

بايد ميدونين که... کبوترا وقتی ساکن باشی اصالً نميبيننت...  

نسيال باشی تا متوجه رفتارات بشن... سرکار عليه هم از اي  

مستثنا نيستيد قاعده  . 

 در لفافه صحبت کردنهايشان را فقط خودشان ميفهميدند و
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خوب در و تخته با هم جور شده بودند. کبوتر صدايش را 

 صاف

 : کرد

 خوب!... بهتره بفرماييد چی ميخواستين بگين که من ديشب -

 نذاشتم؟

صحبت بود نفسی تازه کرد آماده یعرفان که   : 

يم خوبه... تو رو خدا من روهمينجوری داريم جلو مير -  

نفرستين باالی منبر... البته شما پامنبری خوبی هستين... اما 

 من

گاهی نميدونم چجوری و از کجا بگم؟... ازتون خوشم مياد... 

 اين

قضيه تازه نيست... برميگرده به همون روزهای اولی که 

 اومده

ی روبودين موسسه... ميدونم يه کم دير اقدام کردم... اما ماه  

 . هربار از آب بگيری تازهاس

کيفش را در  دسته ینزديک گالری رسيده بودند و کبوتر 

 مشتش

 : گرفت
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درسته!... اما خوب نيست اين همه مدت در دلتون نگه  -

 داشتين

تازه اآلن دارين ابراز ميکنين... شما مدت طوالنی هست که 

 در

نمحال شناخت منيد اما من تازه دارم شما رو بررسی ميک ... 

اناميدوارم بهم حق بدين يه مقدار بيشتر از شما نياز به زم  

 . دارم

 : عرفان اتومبيل را خاموش کرد و دست روی فرمان گذاشت

 بهتون حق ميدم... اما سعی ميکنم در حداقل زمان ممکن -

زاحداکثر شناخت رو نسبت به من پيدا کنيد... اگر ميشه بعد   

نداره؟کالس صحبت کنيم... اشکالی که   

 : کبوتر در را باز کرد و حين پياده شدن گفت

 . اگر وقت بود باشه... فعالً بريم که داره دير ميشه -

 عرفان هم پياده شد و به سمت گالری قدم برداشتند. در طول

يش کهصحبت هاجلسه فکر کبوتر پيش عرفان دور ميزد و   

يش حرف هابرايش دلچسب بودند اما کمی نگرانش ميکرد. 

 يک
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 به يک از ذهنش ميگذشتند و برايشان توجيحی ميتراشيد و

 خودش را قانع ميکرد که همه چيز مرتب است و ميتواند دلش

شافتاده ارا بسپارد و پيش برود. اما گاهی به قلب به کوبش   

 نهيب ميزد که کمتر به تپش بيفتد و افسار عقلش را در دست

 . خودش ميگرفت

  

 

 

  

گوشه یهی به کبوتر انداخت و نگا نيمعرفان از بين جمعيت   

ولبش به باال انحنا برداشت. گوشی را از جيبش بيرون آورد   

پيامی برايش » : کاش ميشد زودتر اين جلسه تموم بشه. 

 فرستاد

 من دلم داره خودش رو ميکوبه به در و ديوار. سنکوب نکنم

 «! يهويی؟

را در  خنده اشکبوتر پيام را باز کرد و بعد از خواندن آن 

 دهانش
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 جمع کرد. سر به سمتش گرداند و پاسخش را داد. استيکر

صورت گل انداختهای را انتخاب کرد و در ادامه » : ايشاال 

 نوشت

 به زودی تموم ميشه. يه کم تحمل کنين. حاال از کجا معلوم

؟ کبوتر روی بام شما «!پيام را ارسال کرد و روی استادش 

 بشينه

 . متمرکز شد

دای ويبرهی گوشی به خودش آمد و پيام را عرفان از ص

 .خواند

لبخند کجی به کبوتر زد و سريع » : يجوری شاهپرش رو 

 پاسخ داد

 «. ميچينم که نتونه بپره بره يه جای ديگه بشينه

نگاه استاد به سمت کبوتر بود که جرأت نگاه کردن به گوشی 

 را

زنداشت. تا انتهای کالس سراغ گوشی نرفت. جلسه زودتر ا  

 . موعد تمام شد و عرفان به سمتش قدم برداشت

 چه خوب زود تموم شد... شما اآلن ميريد منزل؟ -
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ش انداخت و با وجود اينکه وقت مچی انگاهی به ساعت 

 زيادی

ی به چشمانش کشيده اغم زهم داشت.   : 

 . بله ديگه!... ميان دنبالن... بايد زودتر برگردم -

او رو برگرداند و مجدد  پنجه پشت موهايش فرو برد و از

 چشم

 : در چشمش قرار گرفت

 امکانش هست تماس بگيريد و اطالع بدين نهار با من -

 . هستين؟... اگر تمايل داريد و اجازه دادن البته

 درونی اشکبوتر از خدا خواسته قند در دلش آب شد اما ذوق 

 را

 مخفی کرد. نگاهش را بر روی چشمان کنجکاو اطرافيانش

 : چرخاند

 . بايد خبر بدم... بعيد ميدونم قبول کنن -

گوشی را از کيفش بيرون آورد و پيامی برای مادرش 

 :فرستاد

 مامی! اين عرفان انگار گلوش پيش من گير کرده. ميشه من

« 
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مونديرتر بيام؟ بگو نه بذار يه کم خيت شه بخنديم. راستی! گ  

اييد کنم جاری بزرگت ما رو امروز ديد. گاومون ز«. و با 

 دو قلو

 . يک استيکر خنده پيامش را همراهی کرد

مشغول صحبت با عرفان بود که پيام هما » : ميخوای بری 

 رسيد

اببرو. فقط احتياط کن. جواب رعنا جون با من. بهت گفتم که   

 حاج کريم صحبت ميکنم. هرکی دختر من رو ميخواد بايد

بدمش محکم بياد خواستش رو بگه بعد تصميم ميگيرم به کی . 

 «. حاال جلوی عرفان هی اس ام اس بازی نکن

کبوتر بعد از اينکه پيام مادرش را خواند رو به عرفان 

 لبخندی

 : زد

هاگر خيلی طول نکشه ميتونم بمونم... فقط جای دور نريم ک -  

من زودتر برگردم... آخه مامانم زود نگرانم ميشه... به 

 سختی

 . ازش اجازه گرفتم
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ن عرفان جرقه زدبرق شوق در چشما  : 

ممعلومه خيلی دوستتون دارن... چشم!... زود تحويلتون ميد -  

. 

 به سمت اتومبيل عرفان رفتند و بعد از کلی نظرسنجی عرفان

 . پيشنهاد ديزی داد و کبوتر پذيرفت

*** 

حينی که ظرف ديزی را در چنگال مخصوص اسير کرده 

 : بود

 مشغول تحصيل هستيد يا جايی شاغليد؟ -

بوتر نگاهش را به دستان عرفان دوختک  : 

 من پارسال طراحی فرش قبول شدم اما چون قصد رفتن به -

مآلمان رو داشتم نرفتم و تصميم گرفتم به جاش آلمانی بخون  . 

 مشغول خوردن غذا بودند که صدای نوتيفيکيش گوشی کبوتر

ز کردی بر لبانش پاشيد و پيام را باه اغم زبلند شد. لبخند پر : 

وقعی که خواست برسوندت بگو بياردت دِم سالن. ميخوامم  « 

 «. ببينمش. نگو برای چی دخترم. حواست رو جمع کن

 : عرفان سرش را به سمتش چرخاند
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چه خوب!... پس شما با آلمان رفتن مشکل ندارين... چی  -

 شد

 رشته طراحی فرش رو انتخاب کردين؟

از نان سنگک کند و در دهانش گذاشت تکه ای  : 

 ...از چند نسل قبل!... شغل آبا و اجداديمون فرش بوده -

فرشی که قطعاً اسمش رو شنيدين و ميدونين  خونه یکار

 صاحب

 حيطه یامتياز برندش منم... خيلی دوست داشتم وارد اين 

 کاری

بشم... اما بيشتر ترجيح دادم که از طريق شعبهی آلمان اين 

 کار

 . رو شروع کنم

ير و بم خاندان رهايی را روی دايرهظاهراً داشت تمام ز  

 ميريخت. دليلی برای پنهان کاری نميديد و با صداقت جلو

 ميرفت. عرفان لبخندی زد و گوشت کوبش را برداشت و در

 : ظرفش کوبيد

چه جالب!... گفتم چقدر » کبوتر رهايی « برام آشناس...  -

 اسم
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اصالً فکر نميکردم به اون شرکت و کارخونه مربوط 

ين... پسباش  

حاج کريم هستين نوه یشما   . 

 : کبوتر کمی از غذايش در دهانش گذاشت

ایبله!... ايشون پدربزرگم هستن... باالخره اين کار سختيه -  

 . خودش رو هم داره

يشان گل انداخته بود که رشاد چند بار تماس گرفت صحبت ها

 و

کبوتر با دستپاچگی برخورد کرد و عرفان ابرويی باال 

تانداخ  : 

  

 

 

  

 . چرا جواب نميدين؟... شايد کار مهمی باهاتون داشته باشن -

 : گوشی را داخل کيفش گذاشت و با غذايش بازی کرد

 . ضروری نيست... بعداً تماس ميگيرم -



 
رج آخر     

 296                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

رشاد مشتی بر فرمان اتومبيلش کوبيد و گوشی را روی 

 صندلی

 .پرت کرد. سرش را به پشتی تکيه داد و چشم برهم گذاشت

هما را گرفت شماره یی گذشت که دقيقه اد چن  : 

زنعمو!... با کبوتر تماس گرفتم برم دنبالش جوابم رو  -

 ...نداد

شما ازش خبر دارين؟... من اآلن جلوی موسسهشونم اما 

 انگار

امروز کالسش جای ديگه برگزار شده... هما جان!... چرا 

 من رو

هم برگشتهدر جريان نذاشتيد؟!... تنها رفته حتماً تنها   . 

 : هما من و من کنان لب زد

نه!... رشاد جان!... نگران نباش... هوم!... من حواسم  -

 ...هست

 ...امروز کالسش گالری بوده زود هم تموم شده رفته بيرون

 . مرسی که پيگيری کردی

رد انداخت و مکث کوتاهی کرد پيشانی اشرشاد اخمی روی   

: 
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ی بی احتياطها؟!... چرا انقدر رفته بيرون؟!... با کی؟!... تن -

 ميکنه

 ! اين دختر؟

 : هما لبانش را به داخل جمع کرد و با حرص لبخند زد

نگران نباش... به من گفت داره ميره... تنها نيست... رشاد  -

 جان

 من يه کم کار دارم ببخشيد... کاری نداری؟

بعد از قطع تماس رشاد مسيرش را به سمت عمارت کج کرد 

 و در

راه فکرش درگير بود اما جوابی برای سواالتش پيداطول   

نميکرد. به منزل که رسيد با کالفگی به اتاقش رفت و رعنا 

 به

 : سمتش قدم تند کرد

 پسرم نهار خوردی؟ -

سری به نفی باال انداخت و روی تختش دراز کشيد و باز هم 

 در

افکار خودش غرق شد. رعنا حرفی در مورد چيزی که 

 امروز
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د به زبان نياوردديده بو  . 

کبوتر و عرفان غذايشان را تمام کردند و در مسير برگشت 

 بودند

 : که کبوتر نگاهی به نيمه صورت عرفان انداخت

 امکانش هست من رو برسونيد محل کار مادرم؟ -

 : عرفان چشم به سمتش چرخاند و لبخند کمرنگی زد

 . بله حتما!... پس آدرس رو کم کم بفرماييد -

 روبه رونشست و نگاهش را به  پيشانی اشوی اخمی ر

 ميخکوب

 : کرد

 ميشه خواهش کنم ديگه انقدر رسمی باهم صحبت نکنيم؟ -

 : سرش را زير انداخت و پر شالش را به بازی گرفت

 . باشه-

 نزديک سالن آرايش هما رسيده بودند که کبوتر پيامی برای

فرستاد مادرش» : ما رسيديم. يه کم لفتش بده بذار استرس   

 بگيره ببينم چه ريختی ميشه. ديديش نخندی بهشآ. پررو
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مادرزنی بيا بذار زهرهاش ه های ميشه. از اون چشم غر

 «. بترکه

هما پيام را باز کرد و لبخندی روی لبانش نشست و پاسخش 

 را

تايپ » : نميری کبوتر! ده تا دختر کور و کچلم داشته باشی 

 کرد

اشه من يه قهوه ميخورم بعدکه اينجوری شوهرشون ميدی. ب  

 «. ميام

ش انداخت و چشم به اطراف چرخاندمچی انگاهی به ساعت   

: 

 . وای مامانم من رو با شما ببينه... ميترسم يه چيزی بگه -

 عرفان که حرف کبوتر دلشوره به دلش انداخت نگاهش را به

 : سمتش گرداند

 ! مگه بهشون نگفتين با منايد؟ -

و خمی به ابرو انداختسرش را تکانی داد   : 

چرا!... ولی مامانم يه کم حساسه... دوست نداره من با  -

 پسرا

 . جايی برم... اگر چيزی گفت جوابی ندينآ
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زد سرفه ایعرفان سينه فراخ کرد و تک   : 

اهميتی که  به خاطرمن تصميم خودم رو گرفتم... قطعاً  -

 بهت

ردی رو ميدن سختگيری هم ميکنن... من آمادگی هر برخو

 . دارم

شيطانياش را در دهانش جمع کرد تا عرفان خنده یکبوتر   

 چهره ایمتوجه نقشهاش نشود. زياد طول نکشيد که هما با 

 که

 خشم از سر و رويش شره ميکرد از در خروجی سالن بيرون

آمد. کبوتر وانمود کرد که ترس تمام وجودش را فراگرفته 

 است

قال دادکه اين حالت را به عرفان هم انت  : 

 . وای خاک بر سرم!... اومد... پس چيزی نميگه ديگه -

اسير کرد و عرفان نفسش را  دندان هايشکبوتر لبش را بين 

 در

 سينه حبس. از ماشين پياده شدند و چند قدمی به سمت هما

کهبرداشتند. هر دو با ترس و لرز سالم دادند. هما بدون اين  

رفان انداخت و خطاب بهجوابی بدهد نگاهی به قد و باالی ع  
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 : کبوتر لب زد

تا حاال کجا بودی؟!... مگه بهت نگفتم زود برگرد؟!... اين  -

 آقا کی

 ! باشن؟

شد عرفان دستپاچه سر به زير انداخت و کبوتر اين پا و آن پا  

: 

ببخشيد مامان جون... يه کم ترافيک بود... ايشون!...  -

 ايشون

 . آقای بخشی هستند

ش را به چشمان کبوتر انداختدخشم آلونگاه   : 

 ! مگه خودشون زبون ندارن تو معرفيشون ميکنی؟ -

کشيد و من من کنان  شده اشعرفان زبان بر لبان خشک 

 زمزمه

 : کرد

من!... بخشی هستم خانم... عرفان بخشی!... ببخشيد!...  -

 تقصير

 . من شد... بايد زوتر برشون ميگردوندم... معذرت ميخوام
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سمت عرفان چرخاند و اخمش را شدت بخشيدهما سر به   : 

دختر من بايد سر ساعت خونه باشه... ديگه تکرار نشه...  -

 در

ضمن!... من بايد با شما صحبت کنم... فردا حوالی ساعت 

 چهار

 . منزل ما باشيد

  

 

 

  

انگشتانش را به هم قفل کرد و سر به زير انداخت. نفسی 

 بيرون

دفرستاد و به آرامی پاسخ دا  : 

 . بله!... چشم!... خدمت ميرسم -

 هما دست کبوتر را کشيد و به سمت اتومبيل خودش قدم

 : برداشت

ناز بينظمی و بدقولی هم اصالً خوشم نمياد... کبوتر بهشو -  
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 . گفتی ديگه

 همانطور که همراه مادرش کشان کشان ميرفت سر به سمت

ظی ی خداحافگرفته ادرهم و  چهره یعرفان چرخاند و با 

 : کرد

 . بله مامان جون!... ميدونن -

عرفان خداحافظی بلند و محکمی کرد و هما زير لب جوابی 

 .داد

عرفان انگشت شست و کوچکش را به عالمت تلفن کنار 

 گوش و

 . لبش گذاشت و به کبوتر فهماند که با او تماس ميگيرد

وای هما قشنگه چه کردی؟!... من داشتم قبض روح  -

 ...ميشدم

فکر کنم تا خونه نرسيده سکته رو بزنه طفلک  . 

سرداد یقهقهه احينی که سوييچ را ميچرخاند   : 

 چيکار کنم خوب؟!... بذارم به عهدهی خودتون که تا دهسال -

 ديگه فقط ميخواين توو کافه و رستوران بشينين جيک جيک

 ! کنين... آخرشم بگين مناسب هم نيستيم... بای بای
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دقه بيرون زده بود با صدای بلندکبوتر که چشمانش از ح  

 : خنديد

ولی خيلی طبيعی برخورد کردين... مامان تا حاال از اين  -

 اخما

ننکرده بودينآ... ای بدبخت عرفان!... ای طفِل معصوم عرفا  

! 

انداخت و چپ چپ نگاهش کرد بينی اشهما چينی روی   : 

راش خوبه! خوبه!... هنوز نه به داره نه به باره... داره ب -

 جلز و ولز

 . ميکنه

دخترش کرد حواله یميدان را دور زد و لبخند کمرنگی   : 

زحاال چی خوردين؟... چی گفتين؟... تعريف کن ببينم... ري -  

 . ريزا... فاکتور بگيری ميکشمت

 : کبوتر نگاهش را به شيشه انداخت

 ! هيچی مامان... ديزی -

لبش به باال انحنا گرفت گوشه ی  : 
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خور نبودی که!... چی شد حاال يهو ورق تو ديزی  -

 ...!برگشت؟

 فقط اون رشاد بيچاره رو مسخره ميکردی غذای سنتی دوست

 ! داشت؟!... به اين يکی که رسيد همرنگش شدی؟

 : نفس پرعمقش را بيرون فرستاد و ادامه داد

رشاد انگار باهات چند بار تماس گرفته که بياد دنبالت...  -

 جواب

ن زنگ زد... فکر کنم هنوز زن عمو بهش که ندادی به م

 نگفته تو

يدرو با عرفان ديده... کبوتر!... کاش يه کم صبر ميکردی شا  

د پايين... اگر بخوای من ميتونم می اومرشاد از خرشيطون 

 روش

 . کار کنم شايد يه فرجی شد

 : کبوتر نگاهش را از مادرش گرفت و با خشم گفت

نخواد زن بگيره... من بايد شايد تا صدسال سياه ديگه هم -  

ی عالقه ابمونم به پاش؟!... بعد مادر من!... رشاد هيچ ابراز 

 به من
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نکرده و حتی ازم نخواسته وايستم... اصالً در اين واديا 

 نيست

 . فکر کنم... عمو و زن عمو واسه خودشون ميگن

*** 

چند ساعتی از برگشتش به خانه گذشته و روی کاناپه لم داده 

 و

زنگ خورد گوشی اشول تماشای فيلم بود که مشغ  : 

 سالم عزيزم!... مامان که چيزی بهت نگفت؟ -

 : کبوتر چشمانش گرد شد و من من کنان پاسخ داد

يه کم دلخور شد... فردا ميای عرفان؟... ببخشيدا مامان من  -

 يه

 . کم سختگيره

 پنجره را باز کرد و دود سيگارش را يک نفس بيرون فرستاد

: 

نباش من از اين بيدها نيستم که با اين بادها بلرزم... نگران -  

 . کبوتر جان... باآلخره مادرن حق دارن
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مقابل قاب عکس مادرش ايستاد و انگشت روی صورتش 

 : کشيد

واقعيتش را بخوای مامان من هم اصرار داره که قبل از  -

 ايران

اومدن با تماس تصويری ببيندت... هرچی بهش ميگم به 

شوقت ... 

گوشش بدهکار نيست... حاال فردا صبح که باهميم يه زنگ 

 بهش

 ميزنم باهاش صحبت کن بذار خيالش راحت بشه... البته من

فردا ميام خونتون... اميدوارم مامانت سرم رو از تنم جدا 

 . نکنه

 : کبوتر سری تکان داد و تظاهر به ناراحتی کرد

اولش يه کم نگرانه  وای!... نه!... مامانم خيلی مهربونه... -

 ...فقط

 . بعد خوب ميشه

 ساعت از يازده شب گذشته بود که هما حاج کريم را در باغ

ی تندی برداشت. نفسشقدم هاعمارت ديد و سريع به سمتش   

 : را در سينه جمع کرد و شمرده شمرده لب به سخن گشود
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 . حاج آقا!... چند وقته ميخواستم مطلبی رو بهتون بگم -

نگاهش را به سمت هما چرخاند و حينی که  حاج کريم

 تسبيحش

 : را بين انگشتانش اسير کرده بود

 ! بگو عروس!... چيزی شده؟!... چرا پريشونی؟ -

شد و برگی از درخت گيالس کند و با به جاهما در جايش جا  

يش افتادبرگ هايش به جان رگناخن ها  : 

وتر بهش واقعيتش!... چند وقتيه يکی توو کالس آلمانی کب -

 ابراز

عالقه کرده و خواسته باهم بيشتر آشنا بشن... من امروز يه 

 نظر

پسررو ديدم... قراره فردا بياد اينجا باهاش صحبت کنم... 

 چند

باری هم کبوتر باهاش صحبت کرده و بيرون رفته... تاحاال 

 که

مورد خاصی درش نديدم که بگم خوب نيست... اما خواستم 

 از
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که اگر ميشه کبوتر با نظارت ما يه کم شما اجازه بگيرم 

 باهاش

ً مراوده داشته باشه... البته من فردا خودم بهش ميگم که ح تما  

 . بايد شما و عموهاش هم باهاش صحبت کنيد

  

 

 

  

کرد به جاش جاشانه هاحاج کريم کتش را روی سر  : 

دخترت رو با مرد غريبه ميفرستی بره بيرون عروس؟!...  -

 ما از

نداشتيم تا حاال... خودت اينطوری شوهر  اين رسما

 کردی؟!... ما

 اين پسر رو نميشناسيم... من صالح نميدونم... اگر ميخواد

 . مستقيم بياد خواستگاری

هما قدمی به حاجی نزديک شد و چشم در چشمش قرار 

 : گرفت
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 شما درست ميگيد... انگار پدر و مادرش ايران نيستن و به -

افتم تا اونا بيان خودمون باهاش آشنزودی ميان ايران... گ  

بشيم... اگر شما راضی نيستين که به کبوتر ميگم ديگه 

 باهاش

 . صحبت هم نکنه... دخترم حرف گوش کنه مطمئنم نه نميآره

زد سرفه ایحاج کريم مشتش را روی لبانش گذاشت و تک   : 

عروس!... رشاد!... رشاد رو چرا کنار گذاشتين؟!... اون  -

 که از

نوه ون و گوشت و پوست خودمونه... خوب ميشناسيمش... خ

 ی

 ارشدمه... چم و خم اخالقش دستمه... چرا کسی ديگه رو

 ! نشوندی جاش؟

 : هما سر به زير انداخت و برگ را ريز ريز کرد

واال حاج آقا!... داداش اسحاق و رعنا جون بارها در  -

 موردش بهم

 ....! گفتن... اما

گذاشت و لب به دندان گزيد. حاجی سر حرفش را نيمه کاره 

 به
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 : سمتش چرخاند و صدايش را باال برد

اما چی عروس؟!... نگو که رشاد يه عيب و ايرادی داره...  -

 که

 . ازت دلخور ميشم

 : سرش را با شتاب بلند کرد

ر ازنه حاج آقا!... من از خدامه رشاد دامادم بشه... کی بهت -  

اال هيچ حرکتی از سمت رشاد نديدم اون؟!... اما!... اما تا ح

 که

ه اماحس کنم تمايلی به ازدواج با کبوتر داره... شايد دلی باش  

 . عملی نکرده

 : نفسی پرعمق کشيد و ادامه داد

یواال رعنا جون هم با من موافقه... ميگه جرأت نميکنم قدم  

 . براش بردارم

نينه حاجی سری به تأسف تکان داد و هما بعد از مکثی با طمأ

 لب

 : زد
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رو به روی کسی نبستم... هرکس خواست  خونه اممن دِر  -

 بياد

قدمش به روی چشم... رشاد لب تر کنه خودم کبوتر رو 

 راضی

ميکنم... اما وقتی با دست پس ميزنه با پا پيش... بهم حق 

 بدين

ارمرو نگه د بچه اممنم به فکر آينده دخترم باشم... نميتونم   

تصميمش عوض بشه... حاال اگر بخواد  شايد يه روزی رشاد

 يه

چيزی... ميترسم کبوتر رو مجبور کنم صبر کنه اما اون 

 . نخواد

الحاج کريم نفس پرآهش را با قدرت بيرون فرستاد و الهللا ا  

 : اللهی زير لب زمزمه کرد

از دست اين پسر!... فقط عروس!... مراقب باش کبوتر دل  -

 نبنده

يزه... حواست به برو بياهاش باشه... بعد ما بگيم نه بهم بر

 پدر

دممادرش بايد بيان... من دختر نديده و نشناخته به کسی نمي ... 
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 . توو گوش اين پسره هم فرو کن

روی لبانش پاشيد دانه ایهما لبخند پيروزمن  : 

چشم!... حواسم بهش هست... خودش هم عاقله... همين  -

 روزا

وز زوده برای قضاوت به عرفان ميگم بياد ببينينش... هن

 کردن و

 . نظر دادن... اما به نظر نميآد پسر بدی باشه

عمارت قدم ه های حاجی رو از هما برگرداند به سمت پل

 : برداشت

من بايد هزار و يکجور باال پايينش کنم تا کبوتر رو بهش  -

 ...بدم

 شوخی هم با کسی ندارم... خوش ندارم زياد بيرون باهاش

جلو چشم خودمون... دست از پا خطا کنه  بچرخه... همينجا

 به

خداوندی خدا جفت چشماش رو از کاسه درميارم... من 

 دخترم

رو از سر راه نياوردم... قانون دارم برای شوهر دادنش... 

 ديگه
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 حرفی مونده که بخوای بزنی عروس؟

حاج کريم  حواله یهما نفس راحتی کشيد و لبخند غليظی 

 : کرد

خدا از بزرگی کمتون نکنهنه حاج آقا!...  -  . 

*** 

 ! خانم!... گل نکن... چرا به محيط زيست آسيب ميزنيد؟ -

گل رز  ساقه یصدای عرفان بود که انگشتان کبوتر را روی 

 کنار

هراسی که ناغافل به جانش به خاطرموسسه خشک کرد و   

انداخت خاری سرانگشتانش را خراشی داد و سريع دستش را 

 به

که نفسش را بيرون ميداد به سمت صدا عقب کشيد. حينی  

 : چرخی زد

 . وای ترسيدم!... خيلی بدی عرفان -

به خنده کنانانگشتش را بين دستش اسير کرده بود و عرفان   

ی تندی برداشتقدم هاسمتش   : 

 . الهی بميرم... رفت توو دستت؟!... ببخشيد... ببينم -
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گيرد کهدست دراز کرد تا دست کبوتر را ميان انگشتانش ب  

به چشمانش پاشيد کرشمه ایکبوتر قدمی به عقب کشيد و   : 

چيزی نشده... چه جالب!... تو هم امروز زود رسيدی؟...  -

 چه

 . صبح سرديه!... انگار نه انگار بهاره

 : عرفان پنجه پشت موهايش کشيد و سر به اطراف چرخاند

تماس  آره!... يه کم سرده... راستی!... اآلن با مامانم اينا -

 بگيرم

 ببيننت؟... مامانم ديشب کچلم کرد... همش ميگه ميخوام

 . ببينمش

  

 

💜 

 من دربارهی تو به آنها نگفتهام

 اما تو را ديدهاند که

 در چشمانم شنا ميکنی

 من دربارهی تو به آنها نگفتهام
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 اما تو را در کلماتم ديدهاند

 عطِر عشق

 نميتواند پنهان بماند

 نزار_قبانی 

 

 

  

تر ابروهايش به هم نزديک شد و لرزش به صدايش افتادکبو  

: 

وای اآلن؟!... ما که هنوز خودمون هم با هم آشنا نشديم...  -

 بذار

حاال امروز مامانم باهات صحبت کنه شايد اصالً قرار نشد 

 ادامه

 . بديم

 : مکث کوتاهی کرد و با صدای آرامی لب زد

امون هم با هم آشنمتوجه نشدم... يعنی چی که ما هنوز خود -  
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 اشنا ميشيمنشديم؟!... خوب همينطور که خودمون داريم 

امون هم در جريان قرار ميگيرين... فکرخانواده ه  

ميکنم اشکالی داشته باشه... درضمن!... من تصميمم رون  

 . گرفتم... هرکسی هم مخالفت کنه حتماً دليل منطقی داره

نحنا برداشتلبش رو به باال ا گوشه یکبوتر   : 

ه وقتبميدونم... منظورم اينه که... هوم!... خيلی تند نريم...   

 ...ديدی مجبور شديم کات کنيم... بعد اونجوری قشنگ نيست

 . من هنوز نياز به زمان دارم

 عرفان سر به تأييد تکان داد و حينی که گوشی را از کيفش

ردبيرون ميآورد به نيمکت دور چمن حياط موسسه اشاره ک  : 

ه... نورش خوبه... بريم اونجا بشينيم من مناسب تراونجا  -

 زنگ

 . بزنم

کبوتر محبوس شد. دستان منجمدش  سينه ینفس بود که در 

 را

ش را به سمت نيمکتآهسته ای قدم هادر هم قالب کرد و   

کبوتر راه ميرفت شانه یبرداشت. عرفان حينی که شانه به   : 
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لتون برای من تنگ شده... گفتم يه سالم بابا!... ميبينم که د -

 کم

ون عوض بشهروحيه تمن رو ببينين   . 

 حواله اشروی نيمکت کنار کبوتر نشست و لبخند کمرنگی 

 . کرد

سالم پسرم!... من که دلم برات تنگ نشده... حاال شايد  -

 مادرت

بخواد ببيندت... من هر شب دارم از دور وقتی با مادرت 

 حرف

رو ميبينم... حالم داره بهم ميخوره ميزنی... اين ريختت  . 

زد. حينی که سرفه ایشد و تک  به جاعرفان در جايش جا  

را  خنده اشش در فضا پخش شده نگاهی به کبوتر که قهقهه ا

 در

 : دهانش جمع کرده بود انداخت

پدر!... کبوتر خانم اآلن پيشم هستن... فرموده بودين  -

 ميخواين

گ زدمببينيدشون... برای همين زن  . 

 : پدرش خودش را مرتب کرد و ابرو باال انداخت
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 خوب بگو پسر جان... خيلی هم خوشحال ميشيم... مادرت هم

ا منتظرنبچه هداره مياد... بدو خانم   . 

عرفان نگاهی به کبوتر انداخت که نزديکتر شود. خودش را 

 کمی

ی گرفت که کبوتر وارد زاويه اکنار کشيد و گوشی را در 

 .قاب شد

 کبوتر سالمی زير لب گفت و لبخند کمرنگی روی لبانش نقش

 . بست

نقدرسالم دخترم!... خوبی بابا؟... عرفان پدرسوخته!... تو ا -  

ت خوب بود رو نميکردی؟!... دختر فقط دختر سليقه ا

 ...!ايرونی

 . حقا که پسر خودمی و به اين اصل ايمان داری

همسرش  انه یشآرامی بر  ضربه یمادرش وارد کادر شد و 

 : زد

آقا برو اونور من هم عروسم رو ببينم... خوبی کبوتر  -

 ...جون؟

 عرفان چرا با گوشی زنگ زدی؟!... يه فسقل جا... من خوب
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نميبينمتون که... بذار برم عينک بزنم... آقا اين عينک من 

 ! کو؟

بلند شد خنده اشعرفان صدای   : 

و تاببينی؟!... يه د وا مامان!... مگه ميخوای فيلم سينمايی -  

س ديگه... تازه من رو که مدام داری ميبينی... همون کله ا

 کبوتر

گجون رو ببينی کافيه... بيرونيم... مجبور شدم با گوشی زن  

 . بزنم... ماشاهللا شما که يه سرزمين پشتتون معلومه

مادرش خودش را با زور در کادر جا داد که همسرش مجبور 

 شد

 : کمی عقب برود

 کبوتر جون!... ببخشيد عزيزم اولين بار اينجوری داريم -

ديم منزلتون در حضورمی اومما بود  وظيفه یميبينيمت...   

 خانوادت باهات آشنا ميشديم... ديگه اين عرفان دير جنبيد

ما قربونت برم... چند ماه پيش ما ايران بوديم بهش گفتيم تا  

ده... اآلنم عزيزم هستيم بريم کار رو تموم کنيم... گفت نه زو

 يه
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کم صبر کنين ما سعی ميکنيم به خاطر شماها زودتر از 

 موعد

وزا با مادرت هم صحبت ميکنم... همين ربرگرديم... حتماً 

 آقای

بخشی هم زنگ ميزنه به پدربزرگت يه کم ارتباط حفظ بشه 

 تا

 . حضوری خدمت برسيم

شالش بازی کرد لبه یکبوتر با   : 

خودمون هم تازه شروع کرديم يه کم  خواهش ميکنم... ما -

 باهم

 . آشنا شديم... خيلی زمان نياز هست

انداخت چهره اشعرفان اخمی به   : 

 شماره یامشب بايد برم منزلشون... احضار شدم... حتماً  -

 شما

 . رو به مادرشون ميدم که باهم در ارتباط باشين

 : بعد از قطع تماس کبوتر رو به سمت عرفان چرخاند

کر نميکنی يه کم داری عجله ميکنی؟!... حاال ميشد هرف -  



 
رج آخر     

 322                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ت اومدن ايران ما آشناييمون رو شروع کنيمخانواده ازمان   . 

 : عرفان بين دو ابرويش خط افتاد و از جايش بلند شد

شیتا حاال هم دير شده... شما هر چقدر زمان نياز داشته با -  

که نظرشون رو ا برای اينه خانواده هاشکالی نداره... آشنايی 

 بگن

 و در جريان باشن... تصميم نهايی رو خودت ميگيری... پس

 . نگران نباش

 : به سمتش چرخی زد و کمی به جلو خم شد

 . فقط يهو نگی نه... من ميميرمآ -

  

 

 

 ۰ 

 کبوتر نفسش در سينه حبس شد و لب به دندان گزيد. سکوت

زمزمه  هميشگی اش ه یغم زکوتاهی بينشان ايجاد شد و با 

 : کرد
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خيلی زود عاشقانهاش کردی... اين درست نيست...  -

 هرچيزی به

 . وقتش... خيلی عجله نکن

 : عرفان مقابلش قامت راست کرد

قضيه ماله يه روز و دو روز نيست... چند وقته ما همديگر  -

 رو

ن بهميشناسيم؟ چند وقت؟... البته ديد شما به من... با ديد م  

. اما حس من به مرور شکل گرفته... شما خيلی فرق داره..

 دلم

 . ميخواد جديش بگيری

شانه اشکيفش را روی  دسته یکبوتر از جايش بلند شد و   

 : انداخت

بهتره زودتر بريم... اآلن کالس شروع ميشه... امروز  -

 چهار

 ! منتظرتونم... آدرس که يادتون هست؟

 : عرفان سينه فراخ کرد و سرش را باال گرفت

ودیزر دارين بانو... اونقدرها هم پير نشدم که به اين اختيا -  
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آدرستون رو فراموش کنم... باشه بريم کالس... من امروز 

 خيلی

 . کار دارم

 ذوق به جوشش افتاده در دل کبوتر خيال فروکش کردن

کوبش ميداد اما اجازه یش افتاده انداشت. به قلب به تپش   

بودصدای تاپ توپش تا اعماق گوشش پيچيده   . 

*** 

ازیمقابل آيينه ايستاد و جلوی موهايش را بين انگشتانش به ب  

لبش رو به باال انحنا برداشت و با خودش  گوشه یگرفت. 

 زمزمه

کرد» : چی شدی آق سيروس؟!... مادر نزاييده از اين گل   

 «. گالبتر

سوتی کشيد و به سمت کانتر آشپزخانه قدم برداشت» : ديگه   

ی نکبتی و اون روزگار دربدری... چی سر اومد اون دوره

 بودی

 «! چی شدی پسر؟

گيالسش را پر کرد و پوک عميقی به » : کی فکرش 

 سيگارش زد
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رو ميکرد يه روز سيروس کجول يه آقايی بشه واس 

 ...!خودش؟

نصرت!... بد کردی با آقام حاال مونده تا زهرم رو بريزم... 

 يه

 «! چشم

يات درون گيالسش سرکشيدکمی از محتو» : ديگه دور دور   

 شازدهپسره... کجايی ننه ببينی چه سلطونی شده پسر کله

 «! خرت؟

روی کاناله يله داد و پاهايش را بر روی ميز دراز » : گل 

 کرد

کاشتی آق سيروس... شير مادرت حاللت لوتی... جفت پا 

 ميرم

توو شيکم هر نارفيقی که شيرفهم نشه از هرچی خزعبله... 

 يه

مر لوليديم با خرفهمی... حاال گردونه دسته حاجيته ع«. از 

 ننه

خود بيخود شده بود و پشت سر هم برای خودش پرت و پال 

 سر
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 . هم ميکرد و به در و ديوار خانهاش تحويل ميداد

داخل گوشی را باال و پايين ه های نوشيد و شمار جرعه ای

 .کرد

فرياد  رد انداخت و با کالفکی پيشانی اشاخمی روی » : اَی 

 کشيد

 «! مصبت رو!... ِد کوشی َپ ذليل مرده؟

بعد از تالش بسيار باآلخره شماره را پيدا کرد و تماس 

 .گرفت

 : سکسکهای زد و چشمانش را به زحمت باز نگه داشت

عليک!... آق نصرت هست؟... نصرت ديگه نفله... نصرت  -

 يه

 . چشم!... زود گوشی رو بده بهش بينيم

موسيقی بيکالمی که در حال پخش بود به سرش را همراه با  

درون گيالسش را يک نفس  مانده یاطراف چرخاند و باقی 

 تا

انتها هورت کشيد. با شنيدن صدای نصرت روی کاناپه 

 صاف

 : نشست و خودش را جمع و جور کرد و من من کنان گفت
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ودينس!... سالم آقا!... سی!... سيروسام آقا!... امر کرده ب -  

م... تل زدم بگم کهگزارش بد  ... 

نشسته پرنده ینصرت يک چشم فريادش در فضا پيچيد که   

 : روی دستش بال بال زد

ت نيست ابله؟!!... چرا با اين کله ايه جو عقل توو اون  -

 خطتت

زنگ زدی؟!... هزار بار بهت نگفتم به هيچ وجه با اين خط 

 جايی

فهم زنگ نزن؟!... سر هممون رو به باد ميدی با اين ن

 ...بازيات

 . قطع کن

لبش  گوشه یگوشی را سر جايش پرت کرد و پيپش را 

 گذاشت و

پرندهاش کشيد بال هایدستی بر   . 

 سيروس تيکی زير چشمش افتاد و فکش کج شد. دست به

را صاف کرد. سيمکارت  چانه اشسمت صورتش برد و 

 قديمياش
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را داخل گوشی گذاشت و مجدد شماره را گرفت. اينبار 

 شخص

 ديگری پاسخ داد. عربدهاش به هوا بلند شد و مشتی بر ميز

 : کوبيد

اَی المصب!... چقدر نوچه پوچه دم پره اين نصرت يه  -

 ...!چشمه

سلطان محمود غزنوی انقدر خدم و حشم نداشت که اين 

 گوساله

 داره... گوشی رو بده آقا تا صد تا فحش حرومت نکردم غول

 . چماق

که در اين مدت انجام داده بود را  ريز به ريز کارهايی را

 گفت و

 وظايف جديدش را هم شنيد. دهانش نيمه باز ماند و برق از

 : چشمانش پريد

داخل اون پاکتی که بهت داده بودم يه اسلحه بود... بلدی  -

 ازش

 استفاده کنی يا نه؟

 : سيروس به تته پته افتاد و آب دهانش را قورت داد
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رديم!... يه چند باری باهاش تمرين کبله!... بله آقا!... يه -  . 

 نصرت سوزن گرامافون را روی صفحه گذاشت و پوزخندی

 : تحويلش داد

چرت و پرت نگو... اون اسلحه فشنگ نداشت... هنوز  -

 اونقدر

 دل شير پيدا نکردی که بری الی يه مشت ببر زخمی و

 . تيراندازی کنی

پيچک  ی شدهعصايش را بلند کرد و با نوک آن برگ خشک 

 را

 : به کناری انداخت

  

 

 

  

 ...به وقتش بهت ميگم ِکی اون ماسماسک رو استفاده کنی -

فعالً با زبون و عقلت برو جلو... يادت باشه... خيلی وقت 

 ...نداريم
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يا پاييز تموم نشده بايد کار رو يکسره کنيم... دست دست کنی  

 ... سر تو رو از تنت جدا ميکنم يا اون

پريد و نفس زنان گفتميان حرفش   : 

ملتفم آقا!... خيالتون تخت... سيروس کجول خوب درسش  -

 رو

 . از بره

انتظار تا اين حد حساس بودن قضيه را نداشت. قلبش تا 

 دهانش

 باال آمده بود اما تظاهر به شجاعت ميکرد. زبان در دهانش

 نميگرديد و تنها دو جمله را مرتب تحويل نصرت يک چشم

ميداد» : م آقا بله آقا! چش  !» 

*** 

در  لنگه یريموت را فشرد و مکث کوتاهی کرد و دو 

 عمارت باز

را از چشمانش برداشت و اتومبيلش را  آبی اششد. عينک آفت

 به

 داخل هدايت کرد. ذبيح دوان دوان خودش را به او رساند و
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 : دستانش را در هم قالب کرد و سر به زير مقابلش ايستاد

 ! سالم خانم -

ما پياده شد و زير لب سالمی گفته  : 

يه آقا ذبيح!... ماشين من رو ببر پارکينگ من وقت ندارم... -  

مقدار هم خريد کردم صندوق عقبه... اونها رو هم ببر 

 آشپزخونه

 . بگو عصمت سر و سامونشون بده

 : سوييچ را مقابلش گرفت و ذبيح به سمتش قدم برداشت

 ! چشم خانم -

ور شد و انگار چيزی يادش بيايد به سمتشچند قدمی از او د  

 : چرخی زد

 راستی!... من امروز مهمون دارم... هر زمان رسيدن -

 . راهنماييشون کن ماشينشون رو بيارن داخل

از او رو برگرداند و مسير سنگريز مقابل عمارت را به 

 سمت

منزلش رفت. هنوز چند قدمی برنداشته بود که صدای ذبيح او 

 را
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ميخکوب کرددر جايش   : 

 ببخشيد خانم... مهمون شمان يا حاج آقا؟ -

 : هما ابرويی باال انداخت و سر به سمتش کج کرد

 . حاج کريم در جريان هستن -

هما سری به تأسف تکان داد و به حال خودش اندوهگين شد 

 که

حتی سرايدار هم برای يک زن بيوهی جوان با يک دختر، 

 غيرت

است پاسخگوی سؤاالت تک تک به خرج ميدهد و او مجبور  

 . متعصبين عمارت باشد

ا را با نهايت سرعتی که در توانش بود طی کرد و پله ه

 داشت

که در از پشت باز شد. کبوتر به  می انداختکليد در قفل 

 آغوش

 مادرش پريد و همانطور که گردنش را زير انگشتان ظريفش

 : ميفشرد

... امروز مامان سالم مامی!... بيا برات کلی حرف دارم -

 بابای



 
رج آخر     

 333                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 ... عرفان رو ديدم... وای هما جون چقدر ماه

مچاله شد و خودش را از زير دستان دخترش  چهره اش

 نجات

 : داد

 ...وای کبوتر!... بذار برسم بعداً شروع کن شرح واقعه بگو -

باآلخره عرفان کار خودش رو کرد؟!... من اين اينترنت 

 مينترنت

آ... گفته باشم... دخترم رو ميخوان بازيها رو قبول ندارم

 پاشن

بيان حضوری حرفشون رو بزنن... ولی حاال خودمونيم... 

 خوب

ش کله اکاری کردی... از هيچی بهتره... اين عرفان هم 

 خوب کار

 . ميکنهآ... امروز اومد شماره مادرش رو ميگيرم

دامنش را بين انگشتانش گرفت و چرخی زد و لبه یکبوتر   

ی کردتعظيم ريز  : 

مرسی مامان جونم... اتفاقاً مامانش کلی عذرخواهی کرد و  -

 گفت
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 . حتماً باهاتون صحبت ميکنه

ی آمده اغم زنشاند و  پيشانی اشاخمی بر   : 

 . البته معلوم نيست من ازش خوشم بياد -

هما به سمت اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد و لبخندی 

 روی

 : لبانش نقش بست

در کالس نذار... تو بررسيت رو بکن... اگر خوب حاال انق -

 خوب

 . بود بعد راجع به بقيهی قضايا صحبت ميکنيم

 : کالفه سر به اطراف چرخاند

وای اين عصمت کو پس؟!... کلی کار داريم... کبوتر!...  -

 برو

 . لباست رو بپوش
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ی به در خوردتقه ابه سمت آشپزخانه چند قدمی برداشت که   

: 

نم!... ذبيح گفت با من کار دارينسالم خا -  . 

ش را از ويترين بيرون آوردعالقه ای مورد فنجان ها  : 

آره!... بجنب!... مهمون دارم... البته فقط يه نفره... برای  -

 شام

نميمونه... ميوه و شيرينی رو آماده کن... شربت و چای هم 

 برای

 . سه نفر... بقيه نيستن

ش داد و حينی که شيرينيها ی تحويلمشکوکانه اعصمت نگاه 

 را

 : در ظرف پايه بلندی ميچيد

مبارکه خانم!... خبريه؟... ديدم کبوتر خانم امروز با  -

 دمشون

گردو ميشکوندن... جسارته خانم!... حاج آقا و زيور بانو 

 نيستن؟

هما که از فضوليهای اين زن و شوهر به ستوه آمده بود 

 لبانش را
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 : به داخل جمع کرد

!... ميشه سرت به کار خودت باشه؟... تا قبل از عصمت -

 ساعت

چهار همه چيز همونطور که گفتم بايد آماده باشه... بعد 

 خودت

 . هم برو... نياز نيست برای پذيرايی بمونی

ظاهراً عصمت دلش را خوش کرده بود که زمان پذيرايی سر 

 از

آخر دمق شد و به سمت هما  جمله یکار آنها در بياورد. با 

 : دويد

وا خانم!... مگه عصمت مرده باشه شما جلو مهمون خم و  -

 راست

 . بشيد و تعارف کنين... خودم ميمونم

 : هما زردآلويی را در دهانش گذاشت

 . همينی که گفتم... من ميرم حاضر شم -

کت و دامن الجوردی رنگش را پوشيد و به سمت اتاق کبوتر 

 راه

انداختکج کرد. نگاهی به سرتاپای دخترش   : 
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وای کبوتر اين چيه پوشيدی؟!... مگه تولده؟!... برو يه  -

 لباس

 . رسمی بپوش... خبری نيست هنوز که

 : لبان کبوتر رو به پايين لوله شد

 . مامی!... هر چی بپوشم ميپزم... همين خوبه ديگه -

 لباسش را تغيير داد و مقابل مادرش قامت راست کرد. هما

رافون دخترش را باال ميکشيد آههمانطور که زيپ پشت سا  

 : عميقی بيرون فرستاد

تو ِکی انقدر بزرگ شدی جان دلم؟!... کبوتر!... ديگه  -

 سفارش

 . نکنم

گذاشت شانه هايشبه سمت مادرش چرخی زد و دست روی   

: 

؟مامی!... من بايد مثل قديميآ برم توو آشپزخونه قايم شم - ... 

بيام بيرون؟... بعد هروقت صدام کردين با يه سينی چای 

 موقع
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پذيرايی هل بشم همه رو بريزم رو سر و کلهی داماد؟... 

 ...بسوزه

 ! جزغاله شه... زنگ بزنيم آتش نشانی بياد؟

 : هما موهای کبوتر را به باال کشيد و جمع کرد

از دست تو دختر!... نه!... حداقل امروز نه... روزی که با  -

 پدر و

عموهات و بقيه هم بودن...  مادرش اومدن و حاج کريم و

 شايد

 . الزم بشه تو چای بياری

نزديک ساعت چهار بود که صدای زنگ ورودی اصلی در 

 فضای

ساکت و آرام عمارت پيچيد و قلب کبوتر بود که در دهانش 

 تپيد

 و نفسش به سختی باال آمد. نگاهی به مادرش انداخت و هما

 . لبخند کمرنگی تحويلش داد

 ده اشغم زت عکس اقبال برداشت و چشمان هما قدمی به سم

 را

 به صورت هميشه خندان همسرش دوخت. در دلش دودلی و
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بالتکليفی موج » : خودت مراقب کبوترت باش اقبالم... من 

 ميزد

داخاون دنيا شرمندت نشم... اونجوری هم بهم نگاه نکن... به   

 «. حواسم بهش هست

ش را به سمت داخلذبيح در را باز کرد و عرفان سر اتومبيل  

زعمارت هدايت کرد و پياده شد. ذبيح به سمتش دويد و بعد ا  

احوالپرسی گرمی سوييچ را از او گرفت تا ماشينش را به 

 داخل

 . بياورد

عرفان ماشين را دور زد و در سمت راست را باز کرد. سبد 

 گل

را در جيب  آبی اشبزرگ و زيبايی را برداشت و عينک آفت

 کتش

ا پله هی محکم و باصالبتش را به سمت قدم ها قرار داد.

 برداشت

 . که ذبيح خودش را به او رساند و راهنمايياش کرد

*** 
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را در دستش اسير کرد و به  آبی اشرشاد ليوان طرح عق

 سمت

 : پدرش قدم برداشت

 . بابا چقدر عمارت ساکت شده -

در دهانش گذاشت ميوه اشاز  تکه ایاسحاق   : 

اين عمارت گاهی شلوغ ميشه گاهی هم آرومرشاد جان!...  -  

. 

 : رعنا روی مبل لم داد و پا روی پا انداخت

آره پسرم!... همه دنبال زندگی خودشونن... يه زمانی اينجا  -

 صدا

 . به صدا نميرسيد

پرده  لبه یاز چايش سرميکشيد  جرعه ایرشاد همانطور که 

 را

ش متحيرانه ا رد انداخت. نگاه پيشانی اشکنار زد. اخمی بر 

 را بر

 آنچه که با چشم خودش ميديديد زل کرد. چشمانش را تنگ

ر ميخکوب مقابلش شددقيق تکرد و   . 
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اين کيه اومده؟!... ذبيح چه تحويلش ميگيره!.... ماشينش  -

 رو

 هم آورد تو... بابا جان ميشه بياين؟

 اسحاق بلند شد و به سمت پسرش رفت. نيم نگاهی به بيرون

مجدد سر جايش برگشتانداخت و   : 

يکی از عموهات داره ميره خونه ینميدونم بابا... حتماً  - ... 

 . عجيب نيست که

 رشاد نفسش را به سختی به داخل کشيد و رد کسی را که

 : ميديد دنبال کرد

نه پدر من!... رفت سمت خونه هما... گل هم دستشه...  -

 ...!نکنه

 . وای مامان بيا شايد شما بشناسيش

نا خودش را به سختی از روی مبل کندرع  : 

وای رشاد کارآگاه بازيت گل کردهآ... به ما چه ربطی داره  -

 که

کی ميره؟ خونه ی  ! 
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رعنا نگاهی به مسير مورد نظر رشاد انداخت و عرفان را با 

 سبد

عمارت را به سمت منزل هما ه های گلی در دست ديد که پل

 يکی

ری به تأسف تکان داد و يکی با آرامش طی ميکرد. س

 نگاهش را

 : دزديد

بهت گفتم بجنب... گوش نکردی... دختر که توو خونه  -

 نميمونه

 . مادر

را به مادرش دوخت زده اشرشاد چشمان از حدقه بيرون   : 

 ! از چی حرف ميزنين مامان؟!... اين آقا کيه؟ -

 از کنارش چرخی زد و دوان دوان پذيرايی را به سمت در

ی کردخروجی ط  : 
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من برم ببينم اين کيه اومده خونهشون؟!... دو تا زن تنها  -

 توو

نميتونم بيتفاوت باشم خونه اساون   . 

 : اسحاق صدايش را باال برد

 نرو پسر... حاج کريم در جريانه... قبالً بايد اينجوری -

از دست ندادن کبوتر  به خاطرميدويدی... بعد هم!... تو 

 اينطوری

.. يا رگ غيرتت باد کرده که دو تا زن تنها پرپر ميزنی؟!.

 توو اون

و يه مرد غريبه داره ميره؟!... کدوم بابا؟... اگر  خونه اس

 ...اوليه

 بگو من همين اآلن ميرم مجلسشون رو بهم ميزنم... اما اگر

دوميه... که بشين سرجات... چون دور تا دور اين عمارت 

 پر از

و خود حاجی هستن کهمرده و تمام عموهات و پسرعموهات   

برای هما و کبوتر يقه پاره کنن... پس بزار با احترام برای 

 آينده ی

 . دخترشون تصميم بگيرن
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 رشاد که تنگی نفس عصبياش عود کرده بود چند سرفه زد تا

 : شايد راه نفسش باز شود

بابا من نميدونم از چی حرف ميزنين؟!... اما هيچ دلم  -

 نميخواد

ه خونشون... هما داره چی کار ميکنه؟!... که مرد غريبه بر

 اون

 ... که ميدونه من

صحبتش را نداشت. از شدت سرفه از زانو خم  ادامه یتوان 

 شد و

ش را بيرون فرستاد. رعنا به سمتشبريده ای بريده نفس ها  

 : دويد

 بميرم برات مادر... نفست تنگ شد؟!... بزار اسپری برات -

دلت پيش کبوتره چرا حرف  بيارم... رشاد جان!... اگر

 ...!نميزنی؟

من که از خدامه کبوتر عروسم بشه... هما هم تو رو دوست 

 . داره

 اسحاق دست رشاد را گرفت و بلندش کرد و روی مبل نشاند

: 
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بشين بابا جان... اين راهش نيست... فعالً آروم باش... هر  -

 وقت

دليلیخواستی با هم صحبت ميکنيم... فقط پسرم!... به هر   

 داری دل دل ميکنی... حداقل ميشه رفت نشونش کرد تا کسی

 مثل اآلن به خودش اجازه نده بياد خونشون که تو اينطوری

 . داغون بشی

 : رعنا اسپری را به رشاد داد

پسرم!... هنوز هم دير نشده... من امشب با هما صحبت  -

 ...کنم؟

ره؟... بگم مادر تو کبوتر رو ميخوای و نذاره کسی سمتش ب

 بگم

مادر؟... واال تا تو به من اجازه ندی که من نميتونم کاری 

 برات

 . بکنم

شده بوده هايش رشاد که کمی اکسيژن وارد ري  : 

يد اينمادر من!....معلومه که ميخوام اما اآلن نه... يه کم با -  

 . بلبشو بخوابه بعد
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 : رعنا از کنارش بلند شد و تشر زد

ازدواج حاج کريم و مامان زيور اين بلبشو از قبل از  -

 بوده... اگر

 همه مثل تو ميخواستن دست رو دست بذارن... هيچ کدوم از

 . ماها اآلن اينجا نبوديم

 : رشاد بلند شد و به سمت اتاقش رفت

 . فعالً نه مادر... اآلن نميتونم -

رعنا بغض انباشته شد در گلويش ترکيد و صدايش به لرزه 

 : افتاد

ببين هر روز يکی بياد خونشون... ببين رشاد و پس بمون و -  

بسوز... خود کرده را تدبير نيست... من بعنوان مادرت 

 وظيفه

 ...داشتم حقيقت رو بهت بگم... خواهی پندگير خواهی مالل

کبوتر دختر خوشبرورو و شيرين زبونيه... همونطور که توو 

 دل ما

پس اين پنبه ه... می شينخودش رو جا کرده... به دل بقيه هم 

 رو
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 کرده اشاز گوشات بيار بيرون... که هما... دختر عزيز

 رو... که

حضرت حاج کريمه... توو خونه نگه داره... تا  دونه یدر

از عالی  

 . خرشيطون بيای پايين

 : اسحاق پوفی کشيد

رستداستغفرهللا!... آروم باش خانم... رشاد بابا!... مادرت  -  

ت به خاطربايد ازش بخوای که  ميگه... دختر حرمت داره...

 صبر

کنه... بابا جان!... به نظرم يه وقت ازشون بگيريم بريم 

 حرفات رو

 روک و راست بزن... کبوتر هم کم سن و ساله حاال عجله که

 . نداره... شايد حرفت رو قبول کردن وايستادن

 رعنا دست زير چشمش کشيد و اشکش را حرصی پاک کرد

: 

اگر دختر من بود برای يکی مثل رشاد که  ای آقا!... کبوتر -

 جون

از زير زبونش نميچکه محبت آميزبه لبش کنن دو تا کلمه   
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 نگهش نميداشتم... مگه خودت چجوری از من خواستگاری

درمون رو از جا درآوردی... نميدونم  پاشنه یکردی؟!... 

 اين پسر

 به کی رفته؟!... واال عموهاش و پسرعموهاش هم اينطوری

رخواه نشدنخاط  . 

اول خشک شده بود و نه راه  پله یرشاد که پاهايش روی 

 پس

را با صدا باال کشيد و ه هايش داشت و نه راه پيش هوای ري

 به

 : سختی لب زد

  

 

 

  

مادر من!... کبوتر وضعش فرق ميکنه... اون خيلی در  -

 ...خطره

یمن قول دارم ازش مراقبت کنم... حتی اگر برای خودم اتفاق  
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خترتونيفته... حاال بيام چی بگم؟!... بگم تا حاال باديگارد دب  

 ...بودم حاال بدينش به من شوهرش بشم؟!... مادر من نميتونم

بشه اين دو تا با هم جور در نمياد... اين شلوغ پلوغيها تموم  

 . چشم

 : اسحاق نگذاشت همسرش حرفی بزند و پيش دستی کرد

مراقبش... مگه ماها خوب پسرم!... هم شوهرش باش هم  -

 از

زنهامون مواظبت نميکنيم؟!... اين چه حرفيه ميزنی؟!... 

 اومديم

اوضاع آروم نشد و کاری از دستت برنيومد... همونطور که 

 تا حاال

 ! وضعيت آشوب مونده... تا ِکی دختره وايسته آخه؟

 رعنا دستش را در هوا پرت کرد و به سمت آشپزخانه قدم

 : برداشت

نميفهمی چی داری ميگی... چه بهتر که شوهرش خودت هم -  

باشی و حواست بهش باشه... آخرش من رو آرزو به دل 

 ميذاری
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رشاد... تو زن نگيری من يه دستم از قبر بيرون ميمونه... 

 ببين

 . ِکی گفتم

ا را دو تا يکی طی کرد و وارد اتاقش شد. در را پشت پله ه

 سرش

قب هل داد و چشمانش بست و به در تکيه زد. سرش را به ع

 را

 روی هم گذاشت. تنها صدايی که به گوشش ميرسيد خس خس

پدرش  حرف هایبود که خيال آرام گرفتن نداشت.  سينه اش

 و

مادرش در سرش چرخ ميزدند. تصوير عرفان با ه های کناي

 آن

ش مانند فيلم از مقابل چشمانش رژه مردانگی اابهت و 

 . ميرفت

نش را کنارش ستون کرد. نفس زد تختش نشست و دستا لبه ی

 و

نفس زد و نفس زد تا صورتش کبود شد. دست سمت گردنش 

 برد



 
رج آخر     

 351                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

او چنگ انداخت تا طناب حلقه شده دور گلويش را پاره کند ت  

مسير عبوری ه هايش شايد راه نفسی باز شود و هوای ري

 داشته

ی به همين منوال گذشت تا تنگی نفسشدقيقه اباشند. چند   

انست راحتتر نفس بکشدرفع شد و تو  . 

چشمانش به ادکلن» امپلاير مجستی « اش که هميشه کبوتر   

يش را به سمتش برداشت و شيشه قدم هادوست داشت افتاد. 

 را

بين انگشتانش گرفت. تحمل بو کشيدنش برايش غيرممکن 

 .بود

 نه نفسش ياری ميکرد نه دلی برايش مانده بود. بعد از اين

ش راعالقه ااشت که عطر مورد کبوتری برايش وجود ند  

جا مشکی اشاستشمام کند. شيشه را در باکس مکعبی شکل   

ی که دور از دسترسش بود مخفیقفسه اداد و در کمدش در   

 . کرد

*** 

 . چايتون رو بفرماييد... سرد شد -
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 عرفان لبخند کمرنگی زد و فنجانش را بلند کرد و بين

 . انگشتانش گرفت

اخته بود و با آويز کمربندش بازی کبوتر سر به زير اند

 . ميکرد

 : هما رو به عرفان گفت

ون خانواده تشما فرزند اول خانواده هستين؟... يه کم از  -

 ...بگيد

 چرا پدر و مادرتون مدام بين ايران و آلمان هستن؟

از چايش سر کشيد جرعه ای هميشگی اشعرفان با متانت  . 

گفتفنجان را روی ميز گذاشت و به آرامی   : 

خير!... من دو برادر و يک خواهر دارم که همگی از من  -

 بزرگتر

شغل پدرم مجبور بودن که مدام در سفر به خاطرهستند...   

باشن... يه مقدار هم چون خواهر و برادرهام ايران نبودن 

 مادرم

 . دلتنگی ميکردن و مدام ميرفتن

 هما نگاهش را روی رفتار عرفان متمرکز کرده بود و چشم

 از او
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 : برنميداشت

يرانچرا ميخواين با کبوتر ارتباط داشته باشين؟... تنهايی ا -  

اذيتتون کرده؟... خوبه يه دختر در زندگيتون باشه... 

 سرگرمیِ 

خوبيه نه؟... چه کاريه آدم ازدواج کنه... خوب همينجوری با 

 هم

 ! ميچرخين... خوبه نه؟

از حدقه بيرونعرفان سرش را با شتاب باال آورد و چشمان   

را ميخ هما کرد زده اش  : 

انفرماييد خانم... اگر چنين قصدی داشتم قطعاً اآلن اينج -  

 نبودم... خودتون بهتر ميدونيد... به دست آوردن چنين

 دخترهايی که شما ازشون حرف ميزنيد کار خيلی سختی

ميقترعنيست... اما من!... اگر!... اگر اجازه بدين!... ميخوام   

مشون... و اگر شد فکرم ازدواج کردنه... هرچند بشناس

 نميتونم

ماً باکتمان کنم... همين اآلن هم دلبستگی پيدا کردم... اما حت  

ی ميگيريم که به نفع هر دو مونعاقالنه اکمک شما تصميم   



 
رج آخر     

 354                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 . باشه

هما سری به تأييد تکان داد و سريع خودش را کنترل کرد. 

 کاغذ

ان نزديک کردو قلم روی ميز را به سمت عرف  : 

لطفاً شماره موبايل و ثابت منزل و محل کارتون رو برای  -

 من

تماس ثابت مادرتون رو... من  شماره یبنويسيد... همچنين 

 فعالً 

آشنايی بيشتر ميدم اجازه یفقط به دخترم   . 

ا را يادداشت کرد. شماره هعرفان دست به سمت قلم برد و 

 تمام

لب زد که شد سر بلند کرد و با قدرت  : 

 . اگر الزمه آدرس رو هم بنويسم -

مبل گذاشت دسته یهما دست روی   : 
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ردفعالً نياز نيست... هرچيزی که الزم باشه در جلساتی که  -  

حضور پدربزرگ و عموهاش برگزار ميشه... خودشون 

 ازتون

مون حضوری تشريف نيارند نميتونخانواده تميگيرن... من تا   

رو بدم... کبوتر هم بهتره بدونه که همه حتی نظر ابتدايی 

 چيز

 . فقط در حد آشناييه

 سر به سمت کبوتر برگرداند که دخترک انگشتانش را به هم

 : فشرد تا استرسش کم شود

 ! بله!... چشم -

ساعتی هما با عرفان در حضور کبوتر صحبت کرد و تا يک  

توانست او را با سؤاالت پيچيده و منظوردارش گيج کرد و 

 شش

ی نکته ادانگ حواسش را گذاشت بر روی او تا بتواند يک 

 پيدا

کند و آن را بهانه قرار دهد و عرفان را رد کند. اما دريغ از 

 حتی
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يک مورد مشکوک و عجيب. همه چيز خيلی درست و 

 اصولی

ر و مصممتر از آنچه که پخته تپيش رفت. عرفان را خيلی 

 فکرش

داما در رفتارش نشان دا را ميکرد ديد. در دلش خوشحال بود  

 . که هنوز زمان زيادی برای جواب قطعی نياز هست

*** 

ی خسته و بيرمقش را به سمت منزلشان کشيد وقدم ها  

انگشتان ضعيفش را روی زنگ گذاشت و به آرامی فشرد. 

 بعد از

ردکمکثی هما در را باز کرد و با رويی گشاده از او استقبال   

: 

... بفرمايين توخوش اومدين رعنا جون! -  . 

 : دعوتش را رد کرد و سر به زير انداخت

 ! قابل ندونستين؟!... رشاد من چش بود؟ -

 : دستپاچه شد و لبخند کمرنگی زد

 ای وای!... فقط در حد آشناييه عزيزم... رشاد باالی سر -
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 . ماست... نگو اينجوری... بيا تو باهم گپ بزنيم

. رعنا امتناع کرد و از از جلوی در کنار رفت تا داخل شود

 او

خواست تا در آالچيق صحبت کنند. هما همراهش به سمت 

 باغ

 . قدم برداشت

 ...هما جون!... خودت خوب ميدونی عين خواهرم ميمونی -

م بوده... خدا شاهده کهگوشه اکبوتر هم از بچگی مثل جگر  

خوشبختيش رو ميخوام... اما دلم نميخواد نصيب کسی غير 

 از

ه... اين رشاد!... چی بگم که هرچی ميکشم از دستخودم بش  

 . اين رشاده

 : هما آهی کشيد

رشاد ظاهراً نميخواد ازدواج کنه... بهش فشار نيار  -

 ...عزيزم

 خودش احساس کنه وقتشه بهت ميگه... منم ديدم اين آقا

نسبت به کبوتر تمايل نشون داده و رشاد جلو نمياد... گفتم 

 فقط
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هش چطور آدماييان... وگرنخانواده اهست و يه کم ببينم کی   

 . هميشه به کبوتر هم گفتم اولويتم رشاده

رعنا سری تکان داد و نگاه محزونش را به چشمان هما 

 : دوخت

 نميتونم خودخواه باشم... کبوتر لياقت يه زندگی خوب رو -

داره... يکی که عاشقش باشه و بهش ابراز کنه... اين رشاد 

 من رو

ميشناسیکه خودت   ... 

نگذاشت حرفش را تمام کند. لبخندی زد و دست روی 

 بازويش

 : گذاشت

اگر سنتها رو رعايت کنه و بياد حرفش رو بزنه و حتی  -

 زمان

 . هم بخواد... من حرفی ندارم... کبوتر هم دختر عاقليه

 غم نشسته در دل رعنا وصفناپذير بود. تمام آرزوهای سالها

به نابودی ميديد و کاری از دستشنقش بسته در دلش را رو   

نمی آمدبر  . 
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رشاد هم در موضع خودش ايستاده بود و فقط درد رسوب 

 کرده

يی که برای حرف هارا با خود حمل ميکرد و  سينه اشدر 

 کسی

 . قابل درک نبود در وجودش سنگينی ميکردند

*** 

 . وای چه هوايی شد!... به مامان يه زنگ بزن نگران نشن -

آن م به تايمر چراغ قرمز دوخته و هوای بارانی عرفان چش

در هم  

ی را ايجاد کرده بودکننده ايک شب بهاری شرايط غافلگير  . 

 : کبوتر نگاهش را به ساعت انداخت

 ! خبر داره... ديگه داريم ميرسيم... چه ترافيکی شد -

مقابل در ورودی عمارت رسيدند و کبوتر از اتومبيل پياده 

 .شد

که عرفان برايش گرفته بود را برداشت و سر دسته گلی را 

 به

 : سمتش چرخاند
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ی خوشگل... آخه چرا هر دفعه برام گل هامرسی بابت اين  -

 گل

 . ميگيری؟!... خجالت ميکشم

بعد از خداحافظی کبوتر همانطور که خودش را مچاله کرده 

 بود تا

زير باران زياد خيس نشود به سمت سنگريز جلوی عمارت 

 قدم

چراغ  سايه یرد. مشغول دويدن بود که ناگهان زير تند ک

 های

 وسط باغ که تنها روشنايی حاکم در آن ساعت بود سينه به

رشاد قرار گرفت. هر دو ناغافل سر بلند کردند و  سينه ی

 قدمی

به عقب برداشتند. کبوتر گل را پشتش مخفی کرد و سر به 

 زير

 : انداخت و من من کنان لب زد

 ! س!... سالم -

ش مچی ارشاد سر به آسمان بلند کرد و نگاهی به ساعت 

 انداخت
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 : و بی آنکه پاسخش را بدهد

اين وقت شب!... تو اين هوا!... با اين سر و وضع!... گل  -

 به

 ! دست!... خوبه واال!... خوش ميگذره؟

کبوتر که زير باران کامالً خيس شده بود از کنارش راه کج 

 کرد و

رداشتا قدم بپله هبه سمت   : 

 . ترافيک شد... به مامانم گفتم... در جريانه -

 : سر به سمتش چرخاند و ابرويی باال انداخت

مامانت هم ميدونسته؟!... خوبه!... حاال کجا بودی تا اين  -

 وقت

 ! شب؟!... با کی بودی؟

 بی آنکه جوابی بدهد زير لب خداحافظی گفت و مسيرش را

 . ادامه داد
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سمتش برگشت و با صدايی که تمام عمارت را  رشاد کامل به

 به

 : لرزه انداخت فرياد زد

 ! با تو بودم... پرسيدم کجا بودی؟ -

ا چسبيد و قدرتسنگريزه هکبوتر از وحشت پاهايش روی   

 . حرکت را از دست داد

 رشاد سر به اطراف چرخاند و نگاهش به کسانی که با شنيدن

بودند دور زد. قطرات  فريادش خودشان را به بالکن رسانده

 باران

از سر و رويشان شره ميکرد و بيرحمانه به صورتشان 

 ضربه

 . ميزد

به جان لبانش دندان هايشکبوتر از ترس منقبض شده و با   

 . افتاده بود

 رشاد راه نفسش گرفته شده بود اما خشم جوشش افتاده در

 . وجودش خيال فروکش کردن نداشت
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ا کبوتر را صدا پله هاز باالی هما چشمانش را تنک کرد و 

 : زد

 . بيا باال دخترم... خيس شدی -

 : رشاد سر به سمت هما چرخاند و صدايش را باالتر برد

زن عمو!... هر موقع دلش ميخواد ميره... مياد... شما هم  -

 عين

 . خيالتون نيست؟!...ما هم که اصالً به حساب نميايم

ی پله ارداند و چند حاج کريم نگاهش را بين هما و رشاد گ

 پايين

 : آمد و خطاب به رشاد گفت

 حرف هاچه خبر شده بابا؟!... زير بارون جای اين  -

 نيست... بياين

 . باال صحبت کنيم

 : رشاد سر به سمت حاجی چرخاند

چه صحبتی آقا جون؟!... وقتی جواب من رو کسی نميده  -

 ديگه

 ! چی صحبتی؟
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ند کرد هنوز زياد از يش را به سمت منزل تقدم هاکبوتر 

 رشاد

ش لرزه به جانشدرنده ادور نشده بود که غرش چون شير   

 : انداخت

 . هيچ جا نميری تا تکليفت رو معلوم کنم -

بالکن نزديک کرده های اسحاق خودش را به نرد  : 

چه خبرته رشاد؟!... حدت رو بدون پسر... مادرش  -

 هست... ما

بارون وايستادی  هم هستيم... با اون تنگی نفست زير

 سروصدا

 ميکنی و اين دختر رو ميترسونی که چی؟!... بگی خيلی

مردی؟!... کبوتر!... عمو جان!... برو خونتون مادرت 

 . منتظرته

 کبوتر قدمی برداشت اما رشاد دست انداخت و با

دمانع اش ششتاب   : 

 بهت گفتم حق نداری بری تا بفهمم اين وقت شب کجا بودی؟ -

! 
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به سمتش چرخاند و همانطور که بغض نشسته  کبوتر سر

 پشت

 : گلويش را قورت ميداد

با عرفان بودم... يهو بارون گرفت... ترافيک شد... به  -

 مامان

 زنگ زدم گفتم... تا اينجا هم من رو رسوند بعد خودش رفت

. 

عصبی کرد خنده یرشاد   : 

 اين آقا هنوز زنش نشدی تا اين ساعت بيرون نگهت -

  بلده!... نميگه يه وقت اتفاقی برات ميوفته؟!... اصالً ميداره؟

 ! چطور بايد ازت مراقبت کنه؟

ی اشک هاکبوتر خيسی باران روی صورتش را که با 

 سرريز شده

 : آميخته شده بود با پشت دستش پاک کرد

 من با عرفان هستم خطری تهديدم نميکنه... کسی تعقيبم -

 . نميکنه... کسی مزاحمم نميشه

کريم و اسحاق نگاه معناداری به يکديگر انداختند حاج  . 
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رشاد نگاه ميرغضبش را به اطراف چرخاند و صدايش را 

 باال برد

 : که همه بشنوند

 ...آهان!... پس وقتی من همراهت هستم خطر تهديدت ميکنه -

 . جالبه!... حتماً من هم عامل خطرم برات

قکلمات از عم کبوتر دهان باز کرد که مخالفت کند. چند بار  

ش تا روی لبانش آمدند و باز به گلويش ليز خوردندحنجره ا . 

مرتب دهانش را باز و بسته کرد شايد بتواند حرفی بزند و 

 آرامش

بود حرف هار از اين خشمگين تکند اما رشاد   . 

هما برای آرام کردن دخترش و توجيه رفتار رشاد و اهدافی 

 که

اهش را به سمت رشاددر سرش بود کمی جلوتر آمد و نگ  

 : دوخت

کبوتر جان!... رشاد دوست نداره شما با کسی غير از  -

 خودش

بيرون باشی... دوست داره فقط خودش کنارت باشه... مگه 

 نه
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 ! زنعمو؟

رعنا که از حرف هما قند در دلش آب شده و منظورش را 

 خوب

بحث را در  ادامه یزد و  دانه ایفهميده بود. لبخند پيروزمن

 دست

 : خودش گرفت

 آره دخترم!... چون خيلی دوستت دارم ديده ديروقت اومدی -

خونه نگرانت شده... واسه همين اينجوری ميکنه... رشاد 

 مادر

 درست ميگم؟

تنها سکوت بود که فضای عمارت را در برگرفت. رشاد الم 

 تا کام

هدف رعنا و هما از  متوجه یکالمی به زبان نياورد. کبوتر 

 اين

شد و برای همراهی با آنها منتظر شنيدن حرفی از  حرف ها

 طرف

 رشاد ماند. سر به سمتش چرخاند و نگاه معصومش را به
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چشمانش دوخت. اما باز هم سکوت بود و سکوت. جز 

 صدای

 رعد و برقی که گاه و بيگاه بر سرشان جرقه ميزد و صدای

شرشر باران که به سر و رويشان ميباريد هيچ صدايی به 

 گوش

يرسيدنم  . 

ش کالفه اکبوتر طاقتش طاق شد. سکوت زجرآور رشاد 

 .کرد

 انگار داشت ثابت ميکرد که با حرف آنها مخالف است و هيچ

ی در ميان نيستعالقه ا  . 

صبرش لبريز کاسه یار شد و جريحه ددخترک غرورش  . 

رشاد کرد و سر به تمسخر تکان داد حواله یپوزخندی   : 
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. ظاهراً آقا رشاد فقط دوست دارن که يه نه زن عمو جان!.. -

 خانم

 همراهشون باشه... گاهی يه چرخی باهاش بزنن و يه کلکلی

 بکنن تا روزگارشون سپری شه... دوست داشتن و اين چيزها

 خيلی براشون مهم نيست... باز عرفان محکم وايسميته ميگه

ن... راضی ترميخوام ازدواج کنم اما آقا رشاد جوری ديگه 

هديگ  

 ... هرکی

رشاد به سمتش حمله کرد و سيلی محکمی بر صورتش 

 کوبيد؛ تا

 حدی که کبوتر به سمت ايوان پرت شد و برای حفظ تعادلش

 دستش را به گلدان گير داد. گلدان با کشيده شدن دستش سر

خورد و روی زمين افتاد و چندين تکه شد. کبوتر از صورت 

 روی

دای جيغش با صدای گلدان افتاد و ص شکسته یه های تک

 رعدی

 . که در سياهی شب برق انداخت هماهنگ شد

 مامان زيور دست پشت دستش کوبيد و فريادش به هوا
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 : برخاست

 ! وای خاک بر سرم!... رشاد -

 تا هما خودش را به کبوتر برساند رعنا به سمتش دويد. دست

 : زير بازويش انداخت و بلندش کرد

چيزيت که نشده؟!... دستت الهی بميرم برات عزيزم...  -

 بشکنه

 . رشاد... بشکنه

 اسحاق مقابل رشاد ايستاد و نگاه زهرآلودش را زل چشمانش

 : کرد

بزن بهادر شدی؟!... اين دست بزن رو از کی ياد  -

 ....!گرفتی؟

يادم نمياد من بهت ياد داده باشم... تو اين عمارت کسی 

 جرأت

کار دارم پسر... اما نداشته دست روی زن بلند کنه... باهات 

 به

 ! وقتش

مقابل کبوتری که به سختی در حال بلند شدن از روی زمين 

 بود
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و همانند ابر بهار اشک ميريخت و از ترس زار ميزد زانو 

 خم

 : کرد

خوبی عمو جون؟!... چيزيت که نشده؟!.... ميتونی بلند  -

 شی؟

هما برای اينکه کسی بيشتر از اين از رفتار رشاد خجالت 

کشدن . 

منزلش رفت به سویکبوتر را به سمت خودش کشيد و   : 

دزخوبه!... چيزی نشده که... فکر کنم اين رعد و برقه يهو  -  

 دخترم ترسيد خورد به گلدون افتاد... بهتره زير بارون

 . واينستيم

جا خورده بود انگشتانش را  کرده اشرشاد که خودش هم از 

 به

يال باز شدن نداشتخ کرده اشهم ميسابيد و مشت گره  . 

 نفسش طبق معمول هميشه که در مواقع عصبانيت تا سر حد

 . خفگی ميکشاندش ترس وجودش را بيشتر ميکرد

ايشان رفتند فقط ماندند حاج کريم و رشادخانه ههمه به سمت   

. 
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 پوشيده یحاجی رو از او برگرداند و به سمت تراس سر 

 عمارت

گفتقدم برداشت و خطاب به رشاد با غيظ   : 

 . بيا اينجا باهات کار دارم -

صدای حاج کريم تکانی به جان رشاد انداخت و او را از 

 افکاری

که در آن غرق شده بود بيرون آورد. چشم بر هم گذاشت و 

 به

 : سمت منزلشان قدم برداشت

 آقا جون اگر ميشه بذاريد برای بعد... من اآلن حالم خوب -

 . نيست

گردد اينبار با صدای بلندتری حاجی بی آنکه به سمتش بر

 تشر

 : زد

 . بهت گفت بيا -

ی خسته و سنگينش را به سختی روی زمين قدم هارشاد 

 خيس
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عمارت کشيد و پشت سر حاج کريم به  خورده یو باران 

 سمت

 . تراس رفت

نثارش کرد و سريع به اطراف تکان داد غره ایحاجی چشم   

: 

ودی پسر... مردونگی به ال هللا اال هللا!... تو اينجوری نب -

 زور بازو

 نيست... فکر ميکنی اون دختر يادش ميره دست روش بلند

کردی؟!... خيلی غيرت داری ميرفتی ميگرفتيش تا کسی 

 وارد

وترزندگيش نشه... اين همه بدخلقيات واسه چيه؟!... هما و کب  

 . امانتن پيش من

 : نفس پرآهش را بيرون فرستاد و ادامه داد

مرگ اقبال خدا بيامرز... پدر و برادرای هما گفتن بعد از  -

 ديگه

لیکهما بايد برگرده پيششون و صالح نيست اينجا بمونه... با   

 خواهش و التماس نگهش داشتم... کبوتر رو زير بال و پرش

 بزرگ کرد... از گل نازکتر بهش نگفتيم... کبوتر رو روی
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خيلی خوبیچشمامون گذاشتيم ... خود تو هم همينطور ....   

 ! کردی در حقشون... حاال چرا وحشی شدی رشاد؟

 : رشاد سر به زير انداخت

 ...ببخشيد آقا جون حرفی که بهم زد خيلی برام سنگين بود -

 . کنترلم رو از دست دادم

ميز زمزمه کردطعنه آحاج کريم   : 

داگر با اين قلدر بازيا ميخوای توجهش رو جلب کنی... باي -  

تر به مرد دست بزندار نميدم... ختم کالمبهت بگم من دخ !... 

 . حاال ميتونی بری

 : رشاد با دستپاچگی سر بلند کرد

آقا جون!... دست خودم نبود... ازش انتظار نداشتم اون  -

 ديدگاه

 . رو نسبت به من داشته باشه

 : حاج کريم از تراس خارج شد تا به سمت منزلش برود

دبزشت رو نداشتيم... کبوتر  ما هم از تو انتظار اين حرکت -  

کرد... درست!... چه ميدونی توو دلش چی گذشت؟!... با 

 اون هم
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کار دارم که اختيار زبونش دست خودش نيست و زهر 

 ...ميپاشه

اميدت رو هم بستی  روزنه یاما تو!... با اين کارت يه ذره 

 ...پسر

چطور ميخوای از دلش در بياری خدا داند... حاال برو 

.. يهخونه.  

 . کم مراقب رفتارات باش

رشاد گيج و سر در گم خودش را به منزلشان رساند. نگاهی 

 به

 . دستی که با آن سيلی زده بود انداخت و چشم بر هم گذاشت

  

 

 

  

 کبوتر تا صبح در تب سوخت و لرزيد. اتفاق آن شب برايش

شکسته یه های تمامی نداشت. چند جای صورتش توسط تک  

داشته بود. هربار جای زخمها را در آيينه گلدان خراش بر

 ميديد
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و بغض امانش نميداد. دست روی جای دست رشاد روی 

 صورتش

ش ليزگونه اچشمش روی  گوشه یميگذاشت و اشکی از   

 . ميخورد

 : هما برايش سوپ آورد و کنار تختش نشست

عزيزم!... عرفان چندبار امروز زنگ زده... چرا باهاش  -

 حرف

بهش گفتم سرماخوردی نميزنی؟!...  . 

 : کبوتر رو از مادرش برگرداند و کمی از سوپش خورد

وادنميتونم... ميترسم گريه کنم بفهمه چی شده... حتماً ميخ -  

بياد عيادت... جای سيلی و زخمها رو روی صورتم ببينه 

 بهش

چی بگم؟!... مامان خودت بهش بگو دارم استراحت ميکنم 

 بعد

 . بهش زنگ ميزنم

روزی گذشت تا کبوتر حالش رو به راه شد و در طول چند 

 اين
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مدت فقط چند بار جواب تماسهای مکرر عرفان را داد و 

 يکبار

 . قبول کرد به ديدنش بيايد

*** 

و مرتب در اتاق قدم ميزد و عقلش به جايی قد نميداد. کالفه  

 : آشفته تماس گرفت

رکه کبوت هما خانم!... من نميدونم چه اشتباهی ازم سر زده -  

انقدر از من دوری ميکنه؟!... اگر چيزی هست به من 

 ...بگين

 . حاضرم جبران کنم

 : هما سری به تأسف تکان داد

نه عرفان جان!... چيزی نشده... تقصير شما نيست...  -

 کبوتر زير

بارون بوده سرماخورده يه چند وقتی حالش خوب نبود... 

 اآلن

يست... خودت که ديديشديگه خوبه... نگران نباش چيزيش ن  

 . حالش خوب بود
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 : عرفان آهی کشيد

دراما مثل سابق نيست... اگر ميشه يه قرار بذاريد من با پ -  

 بزرگش و عموهاش صحبت کنم... شايد چون پدر و مادر من

 نيومدن خواستگاری دلخوره... باور کنيد اونها هم دارن

زه بدين تالششون رو ميکنن که زودتر برگردن... فعالً اجا

 من به

تنهايی بيام هر سؤالی هست جواب بدم... شايد اينجوری 

 خيالش

 . راحت شه

روی لبانش پاشيد دانه ایهما لبخند رضايتمن  : 

باشه... من همين روزها يه برنامه ميذارم... بهت خبر  -

 ...ميدم

 . فقط اجازه بده ببينم چه روزی همشون فرصت دارن

 : عرفان نفس راحتی کشيد

رنونم!... ميدونم تقصير منه... شرمندم به خدا... کبوتمم -  

 . لياقتش بيشتر از ايناس... جبران ميکنم
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هما بعد از صحبت با حاج کريم و بقيه قراری را هماهنگ 

 کرد و

ندعرفان در همان روز به منزل آنها آمد. عموهايش تا توانست  

 سؤال پيچش کردند و عرفان در کمال خونسردی به تک تک

ا به خوبی پاسخ داد. حاج کريم کليه مشخصات شرکت وآنه  

منزل ايران و آلمانش را گرفت و قرار شد تحقيقات الزم را 

 انجام

دهد. عرفان با آرامش کامل ريز به ريز اطالعات الزم را داد 

 و

می انداختغمبار کبوتر  چهره یهی به نيم نگاگاهی   . 

 : حاج کريم تسبيحش را در جيبش گذاشت

ی هم هستين؟... ديگه اسيگار ميکشيد؟... اهل چيز شما  -

 البته

صحت و سقم اين مسائل رو به راحتی ميشه تشخيص داد... 

 اما

 . صداقت رکن اصليه زندگيه

 : عرفان از خجالت سرش را زير انداخت

 بله حاج آقا!... متأسفانه سيگار ميکشم... اما قول ميدم ترک -
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 . کنم

ههم انداختند و حاج کريم ادام اسحاق و حاج کريم نگاهی به  

 : داد

قول دادن راحته... عمل کردن سخته... اين يک امتياز  -

 ...منفيه

ينيمبه نفعتون نيست... بايد باقی مسائل رو بررسی کنيم تا بب  

 . قابل اغماض هست يا نه... باز خوبه راستش رو گفتين

کبوتر انگشتانش را بهم فشار ميداد و نگران جواب 

گشپدربزر  

 . بود

از چايش سرکشيد جرعه ایاسحاق   : 

ينجااميدونين که کبوتر پدر و برادر نداره... تمام کسانی که  -  

ميبينين حکم پدرش رو دارن... چپ بهش نگاه بشه بايد 

 جواب

تک تک اين افراد رو بدين... پسرعموهاش امروز نيستن... 

 کم از

دخترمون برادر نبودن براش... اينها رو گفتم که بدونين 

 بيکس و
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 . کار نيست

 : عرفان سربلند کرد و با قدرت گفت

یاختيار داريد عمو جان... باعث افتخار منه که ميتونم رو -  

 . بزرگی همه حساب کنم

*** 

عرفان زودتر از موعد  خانواده یی هفته ابعد از گذشت چند 

 به

اصلی با حضور آنها جلسه یخاطر آنها به ايران برگشتند و   

ر شدبرگزا  . 

غروب يک روز بهاری بود که عرفان به همراه پدر و 

 مادرش به

 عمارت حاج کريم آمدند. استرس شديدی در وجود عرفان

رسوخ کرده بود. چند پله را باال رفتند که عرفان دست به 

 نرده

 گرفت و مکث کوتاهی کرد. تيکی زير چشمش افتاد و فکش

د و دست بيرون آم سينه اشمنحرف شد. نفس عميقی از 

 سمت
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کشاند. پدرش با چشمان از حدقه بيرون زده نگاهش  چانه اش

 را

به اطراف چرخاند و وقتی متوجه شد زير ديد ديگران قرار 

 دارند

زد و لبخند کمرنگی بر لبانش  شانه اشآرامی بر  ضربه ی

 نقش

 : بست

  

 

 

  

 ! چه عجب تو يه بار هول شدی -

مارت بود حرکت رشاد که از دور شاهد ورود آنها به ع

 عرفان

برايش عجيب و آشنا به نظر رسيد اما به خاطر ناآرامی که 

 ناشی

 . از دست دادن کبوتر بود تمرکز الزم را نداشت

 : بعد از اينکه مهمانان نشستند حاج کريم رو به عرفان گفت
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دی حالت بد شد؟!... تو که بار اولت می اومداشتی باال  -

 نيست

ورودی بايد برات ه های ن... پلميای اين عمارت پسر جا

 عادی

 . باشه

 : پدرش به تته پته افتاد و رو به سمت حاجی چرخاند

 ...واال حاج آقا!... نگران جواب شماست... ميترسه بگين نه -

ش باالس... منم تعجب کردم چرا به نفسالبته عرفان اعتماد 

 هل

 ! شد؟

ب پسرش کرد و رو به هما ل حواله ی غره ایمادرش چشم 

 : زد

ه... هم جسمی هم روحی!... بذاريد به قوی ايعرفان پسر  -

 حساب

 . شرم و حياش

مبل عمود کرد و  دسته یعرفان دستش را از آرنج روی 

 چانه اش

 : را در کف دستش فشرد
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بله!... حق با پدر و مادرمه... شرمنده!... يه کم هل شدم  -

 تعادلم

 . داشت بهم ميخورد

هميشه مرتب برگزار شد. بيشتر از آن روز هم مثل جلسه ی  

محترم و متشخصی بودند  خانواده یآنچه فکرش را ميکردند 

 و

ی برای نپذيرفتن نداشتندبهانه اهيج   . 

 رشاد هنوز اميد داشت شايد حاج کريم و عموهايش جواب رد

بدهند. اما ظواهر امر را که ديد فهميد همه چيز به ضرر او 

 دارد

چشمانش تيره و تار شد مشتش را به تمام ميشود. دنيا جلوی  

ديوار کوبيد و ليوان طرح عقابی محبوبش را که يادگار 

 کبوتر بود

از روی ميز پرت کرد که روی زمين افتاد و هزار و يک 

 . تکه شد

بعد از کلی تحقيقاتی که انجام دادند و مورد خاصی پيدا 

 نکردند
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ين سالگرد قرار بر اين شد که سه الی چهارماه بعد از نوزدهم

 پدر

کبوتر که در تير ماه بود در اوايل پاييز مراسم عقد و 

 عروسی

آنها برگزار شود و بعد از آن به آلمان بروند و در طول اين 

 چند

 . ماه کبوتر و عرفان بيشتر با هم آشنا شوند

*** 

 عزمش را جزم کرد و به سمت منزل آنها قدم برداشت. دست

کث کوتاهی دستش را روی کلون در گذاشت و بعد از م

 .کشيد

ترديد از سر و رويش ميباريد. مجدد دست دراز کرد اما 

 اينبار

ی به در کوبيد. زمان زيادی نگذشت که در را به رويش تقه ا

 باز

 . کردند

 .هما چشمان متحيرش زل نگاه خسته و پردردش شد
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ش را با لبخند ساختگی که روی لبانش نشاند دستپاچگی ا

 مخفی

 : کرد

م رشاد جان!... خوش اومدی... بفرما توسال -  . 

 .سر به زير انداخت و به آرامی به سمت پذيرايی قدم برداشت

روی مبل تکی ضربدری او نشست و همانطور که ميوه 

 تعارف

 : ميکرد

چه عجب!... يادی از ما کردی!... من چرا نشستم؟!... برم  -

 برات

 . چای بيارم

ابرويش را خاراند گوشه ی  : 

زن عمو!... بشينيد... زياد مزاحمتون نميشمنه  -  . 

ی با دو ليوان چایدقيقه اهما توجهی نکرد و بعد از چند   

 . برگشت. سر جای اولش نشست و رو به رشاد سرچرخاند

معطلی لب به سخن گشود رشاد پا روی پا انداخت و بی  : 

 ... اين رسمش نبود هما جان... شما که ميدونستين من -



 
رج آخر     

 387                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ريدميان حرفش پ  : 

من چی رو ميدونستم؟!... تو اصالً يکبار نشستی با من  -

 درست

و حسابی حرف بزنی؟!... يکبار گفتی من بايد چيکار 

 کنم؟!... پدر

 . و مادرت هم نميدونن چی توو سرت ميگذره

 : سر به زير انداخت و آب دهانش را قورت داد

م توو می افتادمن بايد شيپور دستم ميگرفتم... دور  -

ارتعم ... 

داد ميزدم که!... ايهاالناس!... من!... رشاد!... کبوتر رو 

 دوست

 ! دارم... تو رو خدا به کسی ندينش؟

 : هما به تاج مبل تکيه زد و پوزخندی تحويلش داد

اوکی!... تو!... رشاد!... رشاد رهايی!... کبوتر من رو  -

 دوست

تنتداری... حاال ما بايد چيکار کنيم؟!... اين دوست داش  

وسرانجامی هم داره؟!... يا ميخوای توو دلت يه عشق کهنه ر  
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 ! انقدر نگه داری تا بپوسه؟

 : از شدت عصبانيت با انگشتانش روی زانويش ضرب گرفت

 کی گفته ميخوام بپوسه؟!... فقط ميگم اآلن نه... زن عمو -

نجان!... شما که خيلی منطقی هستين... من فقط نياز به زما  

ندارم... همي  ! 

اهما لبخندی را که با بغضش آميخته شده بود عمق بخشيد و ب  

 : صدای آرامی زمزمه کرد

 ماه؟!... يه ماه؟!... شش چقدر زمان ميخوای رشاد؟!... يه -

 ...!سال؟

سال؟!... چقدر؟ ده  ! 

رشاد سری به تأسف تکان داد و نگاه معصومش را به 

 چشمان

 : غرق در اشک هما دوخت

د آبهاا نميدونم... بايد شرايط آروم بشه... بايبه خداوندی خد -  

 ... از آسياب بيفته... بايد به وضعيتی برسم که

 . حرفش را ادامه نداد و نگاهش را از هما دزديد

 : هما کمی به سمتش نزديک شد و به چشمانش زل زد
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 ۰ 

به چه وضعيتی برسی؟!... رشاد جان!... تا بوده همين  -

 ...بوده

ربوتر رو بدم به کسی ديگه؟!... نميگم از تو بهتنميترسی ک ... 

چون از نظر من تو بهترينی... اما!... تا ِکی بايد صبر 

 کنه؟!... تا

ش ديوانه اِکی؟!... فکر ميکنی انصافه؟!... بالتکليفی 

 ...ميکنه

 . حداقل يه تاريخ حدودی بگو

 : رشاد از جايش بلند شد و عصبی قدم زد

نم حکم محافظ رو داشته باشم... کبوترمن نميتونم برای ز -  

برای من بيشتر از اينا ارزش داره... زن عمو!... به روح 

 عمو
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اقبال!... حس خوبی ندارم... دلم هم نميخواد کسی غير از 

 خودم

مراقبش باشه... حتی شوهرش!... شايد اون بلد نباشه!... 

 خودم

 . هم سردرگمم... اگر ميشه دست نگهداريد

را   اش چشم رشاد قرار گرفت و انگشت سبابه هما چشم در

 مقابل

 : صورتش در هوا تکان داد

به روح اقبالم قسم!... رشاد!... اگر بدونم اين صبوری  -

 کردن ما

 ...يه روزی جواب ميده... همه چيز رو به خاطرت بهم ميزنم

فقط!... ازم انتظار نداشته باش کبوتر رو تبديل کنم به يه 

 دختری

ی پير و فرسوده شد... بشه عروس کسی که شايدکه... وقت  

 . خودش هم هنوز... مهری ازش توو دلش نيست

رشاد. نفسش  زده یآخر هما خنجر زد به دل تاول  جمله ی

 را به

 سختی باال کشيد و چشمانش را روی هم گذاشت. صدای خس
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در گوش هما پيچيد و وحشت وجودش را فرا سينه اشخس   

رفت و به سمت مبل هدايتش کرد گرفت. از مقابلش کنار  : 

 ! چی شد رشاد؟!... بشين... بشين... حالت خوبه؟ -

باز  به سختیش را خسته اسری به تأييد تکان داد و چشمان 

 .کرد

ادامه یا را گشود و کنارش نشست. مشغول پنجره ههما   

يشان بودند که صدای چرخش کليد داخل قفل درصحبت ها  

نان را بيمتحيرانه شو رشاد نگاه  فضای پذيرايی پيچيد. هما  

 . يکديگر رد و بدل کردند

صدای ذوق و شادی کبوتر بود که لبان رشاد را به لرزه 

 انداخت و

لب به دندان گزيد عکس العملشهما با ديدن   . 

 . سالم هما گلی!... کبوترت اومده -

 رشاد دستانش را روی مبل عمود کرد تا بلند شود که هما

اشاره کرد که بنشيند. رشاد خودش را روی  بيکالم با دست

 مبل

 . رها کرد و هيچکدام سخنی به زبان نياوردند
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 کبوتر دسته گلی که باز هم هديه عرفان بود را در گلدانی

 : گذاشت و روی کانتر آشپزخانه قرار داد

ی خوشگلی عرفان برام گرفته!... گل هامامی!... ببين چه  -

 همش

انه نگير. گوش نميکنه... کجايی مامبهش ميگم... بسه... ديگ  

 ! جونم؟

انداخت و به سمت آشپزخانه قدم شانه هايششالش را روی   

 : برداشت

 ! وای پختم از گرما!... به به!... چه بوی غذايی مياد -

 : دِر فر را باز کرد و چشمانش را بست و بو کشيد

وستدهوم!... الزانيا!... يادش بخير!... چقدر رشاد الزانيا  -  

می داشت!... بچه بوديم هر وقت از مامانش قهر ميکرد... 

داوم  

ما... شما هم براش الزانيا درست ميکردی... کوشی خونه ی  

 ! همايی؟

 رشاد با شنيد نامش از زبان کبوتر دستش را روی چشمانش
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چشمش  گوشه یگذاشت. هما با ديدن رفتار رشاد اشکی از 

 روی

ش سر خوردگونه ا  . 

سيب زمينی سرخ شده از ماهيتابه برداشت و  ایتکه کبوتر 

 در

يش را به سمت پذيرايیقدم هادهانش گذاشت. همانطور که   

 : برميداشت

 ... وای مامان!... اين عرفان خيلی مهربونه... همش -

 چشمانش روی رشاد و مادرش قفل شد و زبانش بند آمد و

ودش را ناتمام گذاشت. دهانش از تعجب باز مانده بجمله ا  . 

روی سرش گذاشت و سر به  شانه هايششالش را از روی 

 زير

 انداخت و سالمی گفت که خودش هم صدايش را نشنيد. قدمی

به عقب رفت که هما در جايش جابه جا شد و دست زير 

 چشمش

کشيد و اشکش را پاک کرد. لبخند عميقی زد و رو به 

 دخترش

 : گفت
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بشين... رشاد جان سالم عزيزم!... به موقع رسيدی... بيا  -

 اومدن

 . کارت دارن

رشاد سرش را با شتاب به سمت هما چرخاند و چشمان از 

 حدقه

را مات او کرد. همانطور که در حال بلند  زده اشبيرون 

 شدن بود

 : با صدای ضعيفی که فقط خودش و هما ميشنيد زمزمه کرد

 . هما جان!... خواهش ميکنم -

به سمت رشاد چرخاندهما لبخندش را عمق بخشيد و سر  . 

 دست به سمتش کشيد و اشاره کرد که بنشيند و مجدد نگاهش

 : را به سمت کبوتر دور زد

 ! بيا بشين مادر... چرا ايستادی؟ -

ی سنگينش را به سمت آنها قدم هاکبوتر با ترس و لرز 

 برداشت

هرسه محبوس شد. تنها صدايی که به  سينه یو نفس در 

 گوش

های کبوتر بود تلوق کفش ميرسيد صدای تلق و  . 
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 رشاد چشمهايش را بست و هر قدمی که او برميداشت قلبش

محکمتر خودش را به در و ديوار ميکوبيد و نفسش را به 

 شماره

 . می انداخت

 کبوتر کنار مادرش نشست و دستان منجمدش را در هم قالب

 . کرد و سر به زير انداخت

به ه بود لبخندی زد وهما برای تغيير جو سنگينی که ايجاد شد  

 : ظرف ميوه اشاره کرد

  

 

 

  

هاش خيلی رشاد جان چرا ميوه نميخوری؟!... اين سيب -  

ستآ!... برات پوست بکنم يا خودت برميداری؟خوشمزه ا  

رشاد برای اينکه هما بيشتر از اين تعارف نکند سيبی را 

 برداشت

ش بگذارددستی ااما دستش توان نداشت تا آنرا در پيش  . 
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 خودش را به سختی به عقب کشيد و سيب را ميان مشتش به

 . بازی گرفت

هما لبانش را به داخل فرو برد و ليوان چايش را بلند کرد و 

 در

دستش گرفت. رو به رشاد سر چرخاند و خطاب به کبوتر لب 

 : زد

دخترم!... آقا رشاد امروز اومدن که باهات در مورد  -

 مسائلی

 . صحبت کنند

ش را ملتمسانه ارا به سمت هما چرخاند و نگاه رشاد سرش 

 به

چشمان هما دوخت اما چيزی به زبان نياورد. سيب را در 

 ميان

يش را با صدا بيرون ميدادنفس هاانگشتانش ميفشرد و   . 

ريشه يش به جان ناخن هاکبوتر سکوت اختيار کرده و با 

ایه  

 . انگشتانش افتاده بود

لبخند ساختگی زد از چايش سرکشيد و جرعه ایهما   : 
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خوب پس!... انگار من بايد کمک کنم... کبوتر مامان!...  -

 رشاد

 ... جون يه کم نياز به زمان دارن... منتها

کند دندان هايشحرفش را ادامه نداد و لبش را با   : 

رشاد جان!... خودت بگو ديگه ... کبوتر دوست داره از  -

 زبون

 . خودت بشنوه

بان نياورد و انگشتانش را روی سيب باز رشاد کالمی به ز

 . فشرد

هما کنترلش را از دست داد. نگاه زهرآلودش را به رشاد 

 دوخت و

ايش کريستال هليوانش را با قدرت بر روی ميز کوبيد که 

 ريز ريز

را روی هم سابيد و بعد  دندان هايشو به اطراف پخش شدند. 

 از

ر به سمت ديدن کبوتر که همانند بيد سرمازده ميلرزيد س

 رشاد

 : گرداند و فريادش به هوا برخاست
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وقتی عرضه نداری حرف بزنی بيجا کردی عاشق دختر  -

 من

 . شدی... تو لياقت کبوتر رو نداری

را مات هما کرد و  زده اشرشاد چشمان از حدقه بيرون 

 بيصدا

 : لب زد

 ! زن عمو -

هما حرصی از جايش بلند شد و دستانش را به سمت در 

 خروجی

 : پرت کرد و صدايش را باال برد

من برو بيرون خونه یپاشو گم شو از  -  . 

اترشاد که چيزی تا بند آمدن نفسش نمانده بود انگشتانش را   

انتها درون سيب فرو کرد و کبوتر به سمت مادرش نيمخيز 

 بلند

 : شد

 . مامان آروم باش -

رشاد سيب را روی ميز پرت و با نهايت سرعت منزلشان را 

رکت  
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 کرد. بعد از رفتن رشاد هما بغضش به هق هق تبديل شد و به

ی تندی برداشتقدم هاسمت عکس اقبال   . 

هکبوتر نگاهی به مسير رفتن رشاد انداخت و نگاه بعدی را ب  

 مادرش گير داد. به سمتش دويد و صدايش زد. هما چشمان

آلودش را به سمت کبوتر گرداند و با سر اشاره کرد که  اشک

 به

نبال رشاد برودد  . 

کبوتر دوان دوان از خانه خارج شد و رشاد را از دور ديد 

 که به

ست. رفته اعلت تنگی نفسش فقط چند پله از عمارت را پايين 

 با

صدای لرزانش صدايش زد. رشاد قدرتش را در پاهايش جمع 

 کرد

و با حالتی که انگار قصد فرار از او را دارد جان بيرمقش 

 را جلو

ا را دو تا يکی طی کردپله هقيه کشيد و ب  . 

ی بعدی را تندتر برداشت و به جايی رسيد که قدم هاکبوتر 

 فقط
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 . بينشان چند قدمی فاصله بود و مجدد صدايش زد

رشاد را زخميتر کرد و  خورده یصدای کبوتر دل خراش 

 قلب به

ش را بيقرارتر. در جايش ميخکوب شد وافتاده اکوبش   

قدرت روی هم فشرد و با غيظ فرياد چشمانش را با نهايت 

 : زد

 . ديگه صدام نزن کبوتر... ديگه صدام نزن -

کبوتر دست به سمتش دراز کرد و همانطور که صدايش 

 ميلرزيد

 : من من کنان زمزمه کرد

 ...! ر!.. رشاد!... من -

اجازه نداد حرفی بزند حرصی به سمتش چرخی زد و قدمی 

 به او

ه داخل کشيد و توپيدنزديکتر شد. لبانش را ب  : 

هيچی نگو کبوتر... هيچی نگو... فقط يه قولی به من بده...  -

 فقط

 قول بده خوشبخت بشی... باشه؟
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 مانده یکبوتر که اشکش صورتش را خيس کرده بود. باقي

 بغضش

 : را قورت داد

 ...! رشاد!... آخه

رشاد پرغيظ از او رو برگرداند و باز هم چشمانش را از 

 حرص

 : فشرد

 . باشه کبوتر؟!... قول بده -

يش را حرف هاکبوتر که جرأت حرف زدن نداشت با سر 

 تأييد

عمارت ه های کرد. رشاد نفس راحتی کشيد و با سر به پل

 اشاره

 : کرد و با صدای ضعيفی گفت

 . حاال برو ... برو!... ميخوام رفتنت رو تماشا کنم -

را باز و کبوتر در جايش ميخکوب شد و چند بار دهانش 

 بسته

کرد اما صدايی بيرون نيامد. رشاد چشم برهم گذاشت و 

 سريع
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 : باز کرد

 . برو کبوتر!... برو!... اميدوارم خوشبخت بشی -

عمارت ه های ش را به سمت پلآهسته ای قدم هاکبوتر 

 برداشت و

کناری گرفته بود خودش ه های همانطور که دستش را به نرد

 را به

يدسختی رو به باال کش  . 

کافی فرصت داشت که پرکشيدنش را  اندازه یرشاد به 

 مشاهده

افتاده باريدن بدهد. لبان به لرزه  اجازه یکند و به چشمانش 

شا  

را به داخل کشيد و از پشت حرير چشمهايش شاهد دور 

 شدنش

 . شد
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را ه هايش هما بعد از رفتن رشاد و کبوتر به تنهايی ضج

 بيرون

ایخرده هبه سمت ميز قدم برداشت تا ريخت و هقهق کنان   

ليوان شکسته را جمع کند که چشمش به سيبی که در شيشه ی  

 مشت رشاد له شده بود افتاد. دستش را به آرامی به سمتش

 کشيد و صدای هق هقش بلندتر شد. سيب را بين انگشتانش

گرفت و زير لب » : ت رشاد... شکسته ابميرم برای دل 

 زمزمه کرد

د مهربون... می اومر از اين از دستم برات بر نکاری بيشت

 من رو

یببخش رشاد... جواب بزرگيهات اين نبود... اما ديگه چارها  

 «. نداشتم

کبوتر با حال زارش در را باز کرد و چشمش به مادرش 

 .افتاد

بغضش را رها کرد و اشکش بيشتر از قبل سرازير شد. 

 خودش را

ی سرش را باال دقيقه اد در آغوش هما رها کرد و بعد از چن

 آورد
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 : و با صدای لرزانش لب زد

مامان چرا اونجوری کردی؟!... گناه داشت طفلک... رشاد  -

 خيلی

 . به ما کمک کرده... دلم براش سوخت

 : هما اشک رد انداخته روی صورتش را پاک کرد

ميخواستم زبونش رو باز کنم... يه حرفايی امروز زد که  -

 دلم

و بگه... کاش يه کم وجدانش کمتر بودخواست جلوی ت  . 

 : کبوتر به چشمان مادرش زل زد و با صدای پربغضش گفت

یمامان!... شما از عرفان خوشت نمياد؟!... هنوز هم ميخوا -  

 ... رشاد

هما حرفش را قطع کرد و دستانش را دور صورت دخترش 

 قاب

 : گرفت

موهات نه عزيزم!... عرفان پسر خوبيه... حاج کريم و ع -

 در مورد
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ش تحقيق کردن... هيج موردی ازش خانواده اخودش و 

 نديدن

که من نه بگم... اما!... اما اين رشاد!... نميدونم مادر... شايد 

 چون

اه زندگيت باشه اآلن پذيرششتکيه گاز بچگيت دلم ميخواست   

برام سخته... عادت ميکنم دخترم... تو راه خودت رو برو... 

 هرجا

اشتباهی برداری... بهت ميگم... دلت رو صاف خواستی قدم  

 . کن... عرفان پسر خوبيه... شک نکن

ی را گرفتشماره اهما گوشی را برداشت و   : 

مرعنا جون!... شرمندم به خدا... با رشاد خيلی بد حرف زد -  

. 

نشست پيشانی اشرعنا اخم روی   : 

مگه اومد اونجا؟!... خوب کردی عزيزم... تقصير پسر  -

همن ... 

 . ميفهمم... يه تکونی بهش دادی

 : هما هقی زد
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خس خس ميکنه؟!...  سينه اشرعنا جون!... چرا انقدر  -

 خوب

 . شده بود که!... يه دکتر ببرينش

 : رعنا سری به تأسف تکان داد

دوباره تنگی نفس عصبيش عود کرده... دکتر نياز نيست...  -

 ريه

 . و قلبش مشکلی نداره

*** 

 بچه اما!... تو رو خدا چيزی بهش نگيد... نه حاج آق -

 عروسيش

 . عزا ميشه... طاقت نميآره... حداقل بذاريد برای بعد

حاج کريم را خنجر کشيد.  گرفته یهما دل غبار ه های ضج

 سر

 : به زير انداخت و آه جانسوزش را با قدرت بيرون فرستاد

فشساله عزيزشون توو حبسه... بايد تکلي عروس!... نوزده -  

 . معلوم بشه يا نه؟!... نميشه که... خدا رو خوش نميآد
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هما چشمان اشکبارش را زل نگاه دردآلود حاج کريم کرد و 

 با

 : صدای لرزانش لب زد

تا حاال که زندان مونده... يه مدت ديگه هم روش!... دختر  -

 من

چه گناهی کرده که دم عروسيش راجع به قصاص و اعدام و 

 قتل

يم؟!... نه حاج آقا!... من اجازه نميدم... هيچ باهاش حرف بزن

 کس

 . حق نداره حرفی به کبوتر بزنه

 : حاجی تسبيحش را ايندست و آندست کرد

ال هللا اال هللا!... عروس!... هفتهی ديگه سال اقباله... حتماً  -

 زن و

جمشيد ميان رضايت بگيرن... اينبار ديگه کبوتر بچه ی  

يرن سراغش... نزار از غريبهش شده و مستقيم مهجده سال  

بشنوه عروس... بيا و يه بزرگی کن زودتر بهش بگو... گفتم 

 کم

 . کم بهش بگيم امروز و فردا کردين
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يش رااشک های به حاج کريم انداخت و ملتمسانه اهما نگاه   

 : حرصی پاک کرد

کسی سر خاک يا بين مراسم حرفی به کبوتر بزنه... دخترم  -

 رو

زی... اآلن وقتش نيست حاج آقا... تا حاال چيازش دور ميکنم  

گهازتون نخواستم... اما اينبار خواهش ميکنم... چند ماه دي  

 . عروسيشه... نميخوام با دل غمگين بشينه سر سفرهی عقد

حاج کريم نتوانست هما را قانع کند و قرار بر اين شد که در 

 اين

 . مورد حرفی به کبوتر نزنند

بال همه حضور داشتند حتی عرفان وروز مراسم سرخاک اق  

آتشينش را ه های ش. آفتاب تموز وسط تير ماه شعلخانواده ا

 به

 سر و رويشان شالق ميزد. هما و کبوتر طبق معمول هميشه

ضجه و زاريشان تمام فضا را پر کرده بود. عرفان سمت 

 کبوتر

 قدم برداشت و کنارش زانو زد و تالش کرد تا کمی تسلی

ما بيفايده بودخاطرش شود ا  . 
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برتقريباً قصد رفتن داشتند و کبوتر در کنار مادرش بر سر ق  

 پدرش ايستاده بود که زنی شيون کنان به سمت آنها دويد و

 . خودش را زير پاهای کبوتر پرت کرد

 التماس پشت التماس! چشمان کبوتر از تعجب گرد شده بود و

رفتند و قدرت بلند کردن او را نداشت. چند نفر به سمتش  

 : صدايش زدند

  

 

 

  

 ! خانم!... بلند شيد... خانم -

انگار هيچ صدايی نميشنيد و فقط زار ميزد و زار ميزد و 

 زار

ميزد. فريادش بود که در گوش ميپيچيد و دل هر رهگذری 

 را

 : به درد ميآورد

 دخترم!... تو رو به هرچی ميپرستی قسمت ميدم... تو رو -
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م... ازخدا!... التماست ميکن  ... 

خط انداخت و بازوی کبوتر را  پيشانی اشهما اخم روی 

 کشيد تا

از او دورش کند؛ اما زن بيچاره پای او را چسبيده بود و 

 ضجه

 : ميزد

 . التماست ميکنم... کنيزيت رو ميکنم... بگذر -

 : رشاد به سمتش قدم برداشت و کنارش خم شد

بلند شيدخانم لطفاً بلند شيد... درست نيست...  -  . 

هما به رشاد اشاره کرد که عرفان را صدا بزند که کبوتر را 

 از آنجا

 ببرد. رشاد عليرغم ميل باطنياش که دوست نداشت با عرفان

شود سر به اطراف چرخاند اما خبری از او نبود.  روبه رو

 انگار آب

 . شده و به زمين فرو رفته بود

يخت. کبوترزن بيچاره همچنان التماس ميکرد و اشک مير  

از همه جا با او گريه ميکرد و چشم از او  بی خبر

 . برنميداشت
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عرفان دور از چشم ديگران پشت درختی ايستاده و شاهد 

 ماجرا

گونه بود. گاهی نفسی بيرون ميداد و اشک سر خورده روی 

شا  

 . را پاک ميکرد

 مراسم تمام شد و همانطور که هما ميخواست کسی در مورد

ی به کبوتر نگفتمرگ پدرش چيز  . 

*** 

 تابستان آن سال با تمام اتفاقات خوب و بدش تمام شد. فصل

 خزان رسيد و برگريزان پاييز. صدای چک چک باران و

غروبهای دلگير و روزهای کوتاه. روزهايی که ديگر رشاد 

 بايد

از وجودش را ميکند و ميسپرد به بازی سرنوشت تکه ای  . 

ه در آن غروب غمگين و صدای برف پاک کن اتومبيلش ک

 بارانی

 در گوشش ميپيچيد تنها مرحمی بر زخمهای دل بخت

 . برگشتهاش بود

 نيم ساعتی ميشد که کنار محل برگزاری مراسم عقد کبوتر
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 درون ماشينش نشسته و زل زده بود به رگبار بارانی که

ايی را مينواخت. پلک بر هم ضربه هبيرحمانه بر شيشه 

 نميزد و

يخوردتکانی هم نم  . 

چشمش فشرد و اشکی را که گوشه یرا  اشاره اشانگشت   

ساعتها جلوی بارشش را گرفته بود پاک کرد. نگاهی به 

 ساعت

مادرش را گرفت شماره یش انداخت و مچی ا  : 

 . مامان ميشه چند لحظه بياين بيرون؟... من توو ماشينم -

 رعنا چند قدمی از ميان مهمانان دور شد تا صدای رشاد را

 : راحتتر بشنود

 نميآی باال مادر؟!... همه سراغت رو ميگيرن... چی بگم -

. حقبهشون؟!... هما دمقه... بيا پسرم... ميدونم دلت گرفته..  

 . داری... اما بيا مادر

 .رشاد لبانش را به داخل کشيد و بفض بيرحمش را قورت داد

 کالفه سری به اطراف چرخاند و کمی شيشه را پايين آورد تا

وارد شوده هايش هوای تازه به ري  : 
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ارمنه مادر من!.. نميتونم بيام... يه لحظه بياين کارتون د -  . 

کوچک  جعبه یتماس را قطع کرد و از داشبورد اتومبيلش 

 قرمز

رنگی را که ربان طاليی دور آن پيچيده شده بود بيرون 

 .آورد

نبستچند ثانيهای ميخ آن شد و باالخره پلک بر هم زد که با   

چشمش سر خورد. سريع گوشه یچشمانش قطره اشکی از   

 . پاکش کرد و سرش را به عقب کشاند

 زمان زيادی نگذشت که از در خروجی شاهد بيرون آمدن

مادرش شد. کمی ماشين را جلوتر برد. رعنا سوار شد و رو 

 به

 : پسرش کرد

چرا چشمات قرمزه عزيزم؟!... الهی بميرم برات... قسمت  -

 نبود

پسرم... براش دعا کن... خوب نيست اين لحظات حس بدی 

 بهش

 . انتقال پيدا کنه

 رشاد بدون اينکه به مادرش نگاهی کند جعبه را به سمتش



 
رج آخر     

 414                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

زمزمه کرد ده اشغم زگرفت و با صدای   : 

اين رو از طرف من بدين بهش... از زن عمو هم  -

 عذرخواهی

 . کنين که نيومدم

 : رعنا باز هم اصرار کرد

هتره خودت هم باشی مادر... فاميلها همش سراغت روب -  

 ميگيرن... اآلن فکر ميکنن کدورتی چيزی بينتون هست که

شوهرش هم خوب نيست  خانواده ینيومدی... جلوی 

 پسرعموی

 . بزرگش نباشه... بيا پسرم

 : رشاد پوفی کشيد

نه مادر نميتونم... شما بريد... بارون هم هست... از گوشه  -

 بريد

س نشيد... من ديگه جلوتر از اين نميتونم برم... جای خي

 پارک

 . نداره

 رعنا جان بيرمقش را از اتومبيل خارج کرد و به سمت در
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 . ورودی قدم برداشت. رشاد ماشين را روشن کرد و راه افتاد

هنوز خيلی از آنجا دور نشده بود که صدای آشنايی در 

 گوشش

هانداخت. هما را ديد کپيچيد. از آيينه نگاهی به پشت سرش   

يش را با پشت دستشاشک هازير باران به دنبالش ميدود و   

پاک ميکند و نامش را فرياد ميزند. مادرش هم با فاصله از 

 او

ی تندی را به سمتش برميدارد و اشک ميريزدقدم ها  . 

انگار اين غروب پاييز چشمها از ابرها بارانيتر بودند و 

 بيوقفه

يدند و ميباريدند. رشاد طاقت نياورد. پا ميباريدند و ميبار

 روی

پدال ترمز گذاشت و ماشين را متوقف کرد و سراسيمه زير 

 باران

دانه لبخند رضايتمنه هايش به سمت هما دويد. رعنا ميان گري

 ای

 . روی لبانش نقش بست و دوان دوان خودش را به آنها رساند

اشت وهما که نفسش بند آمده بود دست روی زانوهايش گذ  



 
رج آخر     

 416                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ش را به اومتحيرانه اگريست. رشاد به سمتش خم شد و نگاه   

 : دوخت

  

 

 

  

زن عمو جان!... چرا توو بارون اومدين بيرون؟!...  -

 شرمندم به

 . خدا!... به مامان گفتم

سر بلند کرد و به مادرش که نفس زنان خودش را به آنها 

 رسانده

 : بود نگاهی انداخت

ن؟!... چرا گذاشتين بيان بيرون؟مامان مگه بهشون نگفتي -  ! 

 : مجدد به سمتش خم شد

ننهما جان!... لطفاً برگردين... خيس شدين... همه منتظرتو -  

. 

 رعنا بازوی هما را گرفت و او کمرش را راست و چشمان
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 : اشکآلودش را زل رشاد کرد و هق هق کنان گفت

 من رو ببخش رشاد... من رو ببخش... باهات بد حرف زدم -

. 

 : جعبه را به سمتش گرفت و ناليد

 اين رو هم خودت بيا بهش بده... نيای يعنی هنوز از من -

دلخوری و از کبوتر رنجيدی... بيا و بزرگيت رو ثابت کن... 

 روی

من رو جلوی فاميل سياه نکن رشاد... بيا و نشون بده هنوز 

 برای

 . من و کبوتر همون رشادی

بلندتر شده هايش صدای گري  : 

بيا و برادريت رو در حق من تموم کن... مثل قبل عين يه  -

 مرد

 ...بيا و پشت من و دخترم باش... نيستی انگار يه چيزی کمه

انگار کمرم رو شکوندن... انگار ته دلم خالی شده... بيا 

 ...رشاد

 . روی من رو زمين ننداز
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در دور دست خيره  نقطه ایرشاد رو از هما برگرداند و به 

 .شد

ی به تأسف تکان داد و مجدد سر به سمت هما چرخاندسر  : 

اينجوری نگو هما جان... شما خواهر بزرگ منی... هميشه  -

 برام

 . عزيز بودی و هستی... هرچی بوده حقم بوده

 : هما ميان حرفش پريد و همانطور که زار ميزد

 پس فکر کن خواهرت سرت داد کشيده... فکر کن خواهرت -

.. فکر کن... فکر کن خواهرت از خونهاشبهت توهين کرده.  

بيرونت کرده... رشاد!... کبوتر پدر نداره... برادر هم 

 ...نداره

نميدونم نميتونی فکر کنی برادرشی... اما بيا و در حقش اي  

محبت رو بکن و شاهد عقدش باش... فقط بيا که ببينه هنوز 

 هم

 هستی... مثل هميشه هستی... پشتش هستی و تنهاش

ذارینمي  . 

رشاد طاقتش طاق شد و بغض النه کرده پشت گلويش ترکيد 

 و
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روی صورتش رد انداخت. دستش را  بی اختياراشکش 

 حرصی

 گرفته اشروی صورتش کشيد و بغضش را قورت داد. نفس 

 را به

 جعبه یسختی فرو برد و به سمت هما قدمی برداشت و به 

 درون

 : دستش اشاره کرد

نمين تو ماشين... فقط تو رو خدا از چشم!... ميام... بشين -  

نخواين رو در روش وايستم و اين رو بهش بدم... هديهی من 

 رو

 . مامان بهش بده

به مادرش اشاره کرد که به هما کمک کند تا وارد ماشين 

 . شود

صدای شادی مهمانان در گوش رشاد چونان طبلی بود که به 

 آن

های که در ميکوفتند تا يادآور عزای چندين و چندسال

 انتظارش

 . بود باشند
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ش را روی زمين کشاند و خسته ای سنگين و قدم ها

 جنازهاش را

 شده اشبه جايی رساند که با دست خودش گور دل لگدمال 

 را

ش را در آن دفن کردافتاده اقلب ريش ه های کند و تک  . 

هما و رعنا جلوتر رفتند و خودشان را کنار کبوتر رساندند. 

 هما

ش شکفته بود و تا عمق چشمانش ميخنديد. سمتگل از گل  

دخترش خم شد و زير گوشش چيزی را زمزمه کرد. کبوتر 

 انگار

ندنيا را به او داده باشند نوراميدی در دلش جرقه زد و بي  

شانه مهمانان چشم گرداند و نگاهش ميخ رشاد شد. سری به ن

 ی

اش سينهسالم تکان داد و رشاد نفسی را که بين استخوانهای   

الحبس شده بود و خيال باال آمدن نداشت با درد بيدرمانش با  

قدم کشيد. جواب سالمش را با سر زير انداختهاش داد و 

يش راها  
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به سمت جايی که مهمانان نشسته بودند برداشت. از مقابل 

 تک

 تکشان رد شد تا به صندلی خالی کنار اسحاق و حاج کريم

پرانيهای فاميل شروع  رسيد. با ورود رشاد پچ پچها و تکه

 :شد

آقا رشاد!... ما منتظر بوديم شما رو توو لباس دامادی  .«

 » ببينيم

نفر بعدی با لحن ديگری » : نکنه دوربين مخفيه؟!... االن 

 طعنه زد

يهو داماد عوض ميشه«. صدای قهقههی مهمانان بلند شد و   

بزرگتری از ميان مجلس سخن ماليمتری به زبان » : ما رو 

ردآو  

 «! سر کار نذاشتين که

 رشاد جز لبخندی که نای کش آوردنش را هم نداشت چيزی

تحويلشان نداد. اما انگار کنايهها تمامی » : اوا!... رعنا 

 نداشت

جون! عروس گلم عروس گلم که ميگفتی همين بود؟!... واال 

 من



 
رج آخر     

 422                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 «. هنوز شوکهام

 رشاد چشم برهم گذاشت شايد تاريکی، التيام سوزش قلبش

يش هنوز کر نشده بودند و صداها در تونل گوشه ااشد. اما ب

 تنگ

دو تاريکی ميپيچي» : رو دادی به  دردونه اتحاج کريم!...   

غريبه؟!... ماشاهللا رشاد به اين آقايی!... بهتر از اين پيدا 

 کردين

 «! شايد

 عاقد شروع به خواندن خطبه کرد که قلب رشاد خودش را به

کبوتر نگاهش به چشمان رشاد که هر کوبيد. سينه اشحصار   

 . لحظه امکان بارش داشت گير کرد

همان باريکهی عبوری را هم که داشت  گرفته اشرشاد نفس 

 از

کم بود. از جايش بلند ه هايش دست داد. هوای آنجا برای ري

 شد

و به سمت اتاق کناری که کسی هم آنجا نبود قدم برداشت. 

 کنار

روی آن ستون کرد و قامتش را بهميزی ايستاد و دستانش را   
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ی عميقش را با مکث بيرون دادنفس هاجلو خم.   . 

  

 

 

  

کبوتر و رشاد از آن زاويه به يکديگر ديد داشتند. انگار 

 صداها

 . خودشان را زودتر از رشاد به آنجا رسانده بودند

افکاری در ذهن کبوتر موج زد» : رشاد!... مشقهام رو   

 مينويسی؟

م تو برام چی کار ميکنی؟اگر بنويس -  

گذاشت و به فکر فرو رفت چانه اشکبوتر دست زير   : 

 «. هوم!... منم برات باله ميرقصم -

 . خطبهی بار اول خوانده شد اما کبوتر چيزی نشنيد

 ! عروس خانم!... وکيلم؟ -

کبوتر گل هم چيد اما حواسش جای ديگری بود. رشاد 

 چشمانش
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بوتر را خواند و اينبار رشاد بود بارها پر و خالی شد و فکر ک

 که

در افکارش » : م ميکنی از درخت گيالس کمکرشاد!... 

 غرق شد

م گوشواره درست کنم؟گوشه ابچينم بذارم روی   

 ! خوب بگو کدوم رو ميخوای... خودم برات بچينم؟ -

 . نه!... ميخوام خودم بچينم -

کبوتر  خودش را به کبوتر نزديک کرد و کمکش کد.رشاد 

 دست دراز کرد و گيالس را چيد و خوشحال و خندان

ر حال ذوق کردن بود که صدای حاج کريم از پشت سرشاند  

 : لرزه به جانشان انداخت و رشاد سريع او را زمين گذاشت

 «. نندازيش رشاد -

ی بار دوم هم خوانده شد و باز هم کبوتر حضور ذهن خطبه  

 . نداشت

!... عروس خانم!... وکيلم؟برای بار دوم -  ! 

 .کبوتر گالب هم آورد اما صدای محيط اطرافش را نميشنيد
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هم راه نفسش را ه هايش چشم در چشم رشادی که حتی سرف

 باز

يشيدنميکرد دوخته بود و با خودش مياند» : کبوتر!... ندو...   

تيآمی اف  ! 

به حرف رشاد ميان درختان باغ ميدويد که ناگهان بی توجه  

 گريه اشپايش به شاخهای گير کرد و به زمين افتاد. صدای 

 در

 . عمارت پيچيد. رشاد به سمتش دويد و بلندش کرد

 . ديدی گفتنم ندو مياوفتی؟!... حاال پاشو... چيزی نشده -

همانطور که با صدای بلند گريه ميکرد دستان خراشيدهاش 

 را به

 : رشاد نشان داد و با صدای لرزانش گفت

دستم اوف شد ببين -  . 

و سرش را پايين آورد داددستش  نگاهش را به رشاد  : 

کنممي شببينم... اآلن خوب -  . 

 : اينبار اسحاق از دور صدايشان زد

ا!... بازی بسه... وقته نهارهبچه ه -  . 
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 کبوتر که با ديدن عمويش يادش افتاد خودش را لوس کند. به

 : سمت اسحاق دويد و گريه کنان لب زد

عمو!... رشاد من رو هل داد... خوردم زمين دستم زخم  -

 ...شد

 . ببين

 : اسحاق صدايش را باال برد و تشر زد

رشاد!... چرا مراقب کبوتر نيستی؟!... ديگه حق نداری  -

 باهاش

 . بازی کنی

زل چشمان پدرش شد و  زده اشبا چشمان از حدقه بيرون 

 مثل

 «. هميشه بغضش را پشت معصوميتش مخفی کرد

 ! برای بار سوم!... دوشيزهی.... وکيلم؟ -

کبوتر نفهميد چه زمانی زير لفظياش توسط مادر عرفان به 

 دور

 : گردنش آويخته شد که صدای هما او را به خودش آورد

 . دخترم!... چرا بله رو نميگی؟!... همه منتظرن -
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کبوتر تکانی به جان منجمدش انداخت و نگاهش را زل 

 چشمان

م کرد تا از او کسب تکليف کندحاج کري  . 

 آه بود که از نهاد حاجی برخاست و دلهره بود که در وجودش

 . رخنه کرد

ی دردانهتنها دختر خاندان رهايی! تنها يادگار اقبال! تنها   

نعمارت! و تنها همدم روزهای تنهايی هما! اينها بخشی از آ  

بيشتر افکاری بود که در ذهن حاج کريم موج ميزد و دلش را 

 از

می انداختپيش شور   . 

 خودش خوب ميدانست که آخرين آرزويش رسيدن کبوتر به

رشاد بود. تمام آنها را ميتوانست تحمل کند اما داغی که 

 آرزوی

ش به دلش گذاشت سوزشش تا چشمانش باال آمد رفته ابرباد 

 و

کبوتر خيره شد و  زده یاز پشت حرير اشکش به نگاه بهت 

 با سر

زه داد تا سوار بر اسب سپيد بالدار شاهزادهیبه او اجا  
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شوده هايش قص  . 

نکبوتر آخرين نگاهش را به رشاد انداخت و باال و پايين شد  

زبانش را بند آورد. رشاد رو از او  سينه اش قفسه ی

 برگرداند و

اجازه یکبوتر سر به زير انداخت. نفسی تازه کرد و با   

به اقبال!  به جزش! پدر به جزبزرگترهايش که همه بودند 

 جز

زيور بانوی  کرده یعزيز  به جزپارهی تن حاج کريم! 

 عمارت! بله

يش از شنيدن هرچه شادی بود کر شدگوشه ارا گفت و ديگر   

. 

رشاد دوان دوان خودش را از محيط خارج کرد و زير 

 بارانی که به

 حالش زار ميزد نفس کشيد و معلوم نشد رشاد است که

ميبارد يا  شانه هايشبوتر پرکشيده از يش برای کاشک ها

 باران

او  خورده یپاييز غمانگيز است که به حال دل ترک 

 خاطرهها را
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 ! ميشويد و با خودش ميبرد؟

بعد از مراسم عروسی وقتی کبوتر مشغول خداحافظی با 

 مهمانان

بود رشاد منتظر فرصتی ماند تا او را تنها بيابد. باآلخره 

 زمانی

ی در کنار کبوتر نبود و او دقيقه اچند رسيد که عرفان 

 توانست

به او نزديک شود. نفسش را حبس کرد و سر به زير انداخت 

 و از

 مسير پشت سرش به سمتش قدم برداشت. چند سانتيمتری

بيشتر با او فاصله نداشت که سرش را نزديک کرد و با 

 صدايی که

 : فقط کبوتر قادر به شنيدش بود لب زد

روس خانممبارک باشه ع -  . 

کبوتر تکانی خورد و خواست به سمت صدايش سر بچرخاند 

 که

 : با لحن مضطربی زمزمه کرد

 ! برنگرد... فقط گوش کن ببين چی ميگم -
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 : مکثی کرد و ادامه داد

قولت که يادت نرفته؟!... قرار بود خوشبخت بشی... اما!...  -

 اما

!... اين اتفاقاگر يکدرصد!... زبونم الل!... فقط يکدرصد  

اشینيفتاد... به همون خدايی که ميپرستم... تو دهن شير هم ب  

ميام بيرونت ميآرم... شنيدی چی گفتم؟!... ديگه چيزی برای 

 از

دست دادن ندارم... پس اگر دلت نميخواد يه خاندان رو 

 عزادار

 . من ببينی... تمام تالشت رو بکن که خوشبخت بشی

نکهجال پاسخ نداد. کبوتر بعد از اياين را گفت و به کبوتر م  

متوجه شد ديگر صدايی از او به گوش نميرسد سر چرخاند 

 اما
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رشادی در کار نبود. شايد اصالً از اول هم نبود. نفهميد 

 خياالت

بود يا واقعيت؟! نگاه متحيرش را به اطراف دور زد اما 

 انگار بين

 . ذرات معلق هوا محو شده بود

وتر رساند و لبخندش عمق گرفتعرفان خودش را به کب  : 

 . ديگه مال خودم شدی... باورم نميشه -

 حتی صدای ابراز احساسات عرفان نسبت به خودش را هم

ليلیدنميشنيد. دريغ از يک سايه که از رشاد باقی مانده باشد.   

 برای حرف رشاد به ذهنش نميرسيد. عجيبترين تبريکی بود

آن موج نميزدکه در عمرش شنيده و هيچ شوقی در   . 

 آن شب گذشت اما نه مانند شبهای ديگر. شبی که برای کبوتر

 زيباترين شب زندگياش بود اما برای رشاد سياهترين لحظات

عمرش. آرام و قرار از کف بريد و سراسيمه تا صبح در 

 خيابان ها

 چرخ زد و چرخ زد و چرخ زد. ساعتها پای پياده مسيرهای

های باران فرش کرد و زمان و طوالنی را زير شالق رگبار

 مکان را
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 فراموش. بيمقصد تا ناکجا آبادی که ذهنش هم به آن مسير

 . خطور نميکرد راند و راند و راند

ساليان سال طول  اندازه یکوتاهترين مسيرها برايش به 

 .کشيد

 چشمانش سوی پيدا کردن راهی را که هميشه پيموده بود

و برميگشت و چندين نداشتند. گاهی يک مسيری را ميرفت  

بار همينکار را تکرار ميکرد. انگار هيچ عضوی در 

 وجودش

 .بيدار نبود حتی مغزش. قدرت تشخيص هيچ چيز را نداشت

يش صداهای آشنا را هم نميشنيدندگوشه ا  . 

 چند روزی بعد از مراسم عروسی، کبوتر و عرفان به آلمان

دگاه را همرفتند. رشاد حتی شهامت قدم گذاشتن به سالن فرو  

 نداشت. فقط از دور شاهد رفتنش بود شاهد قدم برداشتنش به

 . جادهی خوشبختی شاهد شروع روزهای تنهايی خودش

پروازش را که اعالم کردند قار قار کالغهای منحوس بود که 

 در

 .گوشش پيچيد و خفاش پيله بسته در غار تنهايياش بيدار شد
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زه ميکشيدند وصدای دهشتناک گرگها بود که در سرش زو  

ندمی انداختروزهای دربدری و خاکسترياش را به يادش   . 

يکردپاييز آنسال هم از آن پاييزهايی بود که تا بهانه پيدا م  

 بغضش ميترکيد و همه را در زهر وجودش نابود ميکرد. دل

 . رشاد هم کم از آسمان به ابرنشستهی پاييز نداشت

ميگذشت کالمیبه حال خودش که ميگذاشتنش ساعتها هم   

بر زبانش جاری نميشد. رشاد ديگر رشاد سابق نبود. 

 گوشهگير

ارادهو خسته و کالفه، بيقرار و آشفته، و شايد هم افسرده و بي  

شده بود. اين آن رشادی نبود که لحظهای از زندگياش را 

 بيهوده

دنجی را پيدا ميکرد و گوشه یسپری کرده باشد. هميشه يک   

دش غرق ميشددر افکار پريشان خو  . 

واررشاد ماند و يک دنيا خاطره يک دنيا غم و اندوه. در و دي  

عمارت برايش حکم قتلگاهی را داشتند که با پای خودش به 

 آن

قدم ميگذاشت. تحمل ديدن جايی که نوزدهسال در آن کبوتر 

 را
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ارتقريباً هر روز ديده بود برايش غير ممکن شد. بعد از اصر  

ش را راضی کند که از عمارت بروده اخانوادبسيار توانست   

. 

مادر!... تو بری من دق ميکنم... همش بايد نگرانت باشم...  -

 نرو

 . پسرم

 : کالفه سر به اطراف تکان داد

نميتونم اينجا بمونم... حالم بدتر ميشه... حداقل برای يه  -

 مدت

 . کوتاه ميرم

تنگی نفس عصبياش روز به روز بدتر ميشد. خانهای را 

زديکن  

 کارخانه گرفت که هم محيط خوش آب و هوايی داشت هم به

محل کارش نزديکتر بود. کبوتر برايش به شبحی ميمانست 

 که

وو ياد  می انداختگاه و بيگاه تا مغزاستخوانش را به لرزه   

خاطرهاش حتی بعد از مدتها برايش تمامی » : رشاد!... تو 

 نداشت
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وهکيبينم... تو چرا عين اينجا وايستادی من ديگه جلوم رو نم  

 ! اورست ميمونی؟

ذوقانهای سرداد و به دو گوی سياهش زل زد خنده ی  : 

خب!... تو خيلی کوچولويی کبوتر!... ميخوای يه آتشفشان  -

 راه

 ! بندازم پودر بشم تو راحت بشی از دستم؟

 : ابروهايش به هم نزديک شد و از او رو برگرداند

بينم از اين حرفا بزنيآ!... خوب باز لوس شدی؟!... ديگه ن -

 يه کم

 . زيادی عظيمالجثهای... عين صخره ميمونی

 : سينه فراخ کرد و سرش را با غرور باال گرفت

 «! خوب رشادم ديگه... تختهسنگم... سنگم... سنگ -
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روزگارش شده بود به کارخانه رفتن و شب را به صبح 

 رساندن و

ادرش حال کبوتر را ميپرسيد صبح را به شب. تنها گاهی از م

 و

هميشه تنها جوابی که ميشنيد» : حالش خوب و خوشبخت   

است«. در دلش خيلی خوشحال بود که زندگی خوبی دارد و   

 روزگارش به خوشی ميگذرد اما التيامی برای دل زجر

 . کشيدهاش نبود

 مادرش با پيشنهادهای رنگ و وارنگش سعی داشت حال و

ابقش باز گرداندروزش را به وضعيت س  . 

ش رو ميشناسم... خانواده اپسرم!... خيلی دختر خوبيه...  -

 بريم

 ببينيش؟

 : دست روی ريشش کشيد

نه مادر من!... نه!... چند وقته مدام داريد به من اين و اون  -

 رو

مانمعرفی ميکنيد... ممنونم که به فکر من هستيد... اما هر ز  
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ت نريد به مردم وعده و بخوام خودم بهتون ميگم... يه وق

 وعيد

 . بدينآ... درست نيست

 : رعنا به سمت آشپزخانه قدم برداشت

 تا ِکی ميخوای تنها بمونی رشاد جان؟!... پيش ما هم که -

 نيستی حواسم بهت باشه... رفتی يه جايی خونه گرفتی نميشه

 . بيام بهت يه سری بزنم

ان داد دمق بودن رشاد در محل کار بهانه دست فرصت طلب

 که به

نزديک شدن بدهند. اما دريغ از کوچکترين اجازه یخودشان   

توجهی از طرف تخته سنگ مغروری که اينروزها دليل 

 بسيار

 . برای بدعنق بودنش هم داشت

وآقای رهايی!... فرموده بودين قراردادهای هفتهی آينده ر -  

 . بيارم خدمتون

ار دلبرانه وشکلکهای ساختگی و حال بهم زن آنها کجا اطو  

 ! دلنشين کبوتر کجا؟
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بيندازد با سر  چهره اشبدون اينکه حتی نيم نگاهی به 

 اشارهای

 : به ميزکارش کرد

-  ً  . مرسی!... بذارين اونجا لطفا

ايی از شکست در آن رد انداخته بود رگه هصورتش را که 

 مچاله

 : کرد

 قهوه ميل دارين براتون بيارم؟ -

نگار پردهی گوشش ميانکالفه چشم بر هم گذاشت ا  

 مردمکهايش سايه انداخته باشد و با فشردنش ميخواهد صدای

 : گوشخراشش را خفه کند

-  ً  . نه خانم!... نيازی نيست... بفرماييد سرکارتون لطفا

عادت هر روزش شده بود که به راحتی تير خالص را وسط 

 ذوق

 . ديگران شليک کند و خودش را از معرکه نجات دهد

عمارت ميشد به خودش کشيده یپر دردانه یبيقرار دلش که   

حتی يک احوالپرسی ساده را هم نميداد. خودش را اجازه ی  
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 خوب ميشناخت که فقط شنيدن صدايش متحولش ميکند و

اوضاعش بدتر از اين چيزی خواهد شد که هست. پس در 

 دلش

 . ميگفت که خوب است و خدا را شاکر بود

اشت. احساس ناامنی کبوتر آرامکابوسهای شبانهاش تمامی ند  

و قرارش را ربوده بود» : رشاد!... چقدر ترسناکه   . 

سياه و خاکستری  بال هایدست دور گردن پرندهای با 

 انداخت و

 : با بال بال زدنش جنگيد

 نترس... قيافش ترسناکه... زور نداره... اآلن حسابش رو -

 . ميرسم

اهی با ترس به چشمش نگ گوشه یپشت رشاد مخفی شد و از 

 او

 : انداخت

 . بهت حمله نکنه!... چقدر نوکش تيزه... مراقب باش -

ش را به سمت چشمانش پرت کرد و رشاد سر به بال هاي

 عقب هل
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 : داد و چشمانش را تنگ کرد

نمنترس... کاری از دستش برنمياد... چند بار بهت گفتم تا  -  

 «! هستم از چيزی نترس؟

پايان فصل اول» کبوتر   » 

 ... ادامه دارد

  

 

 

  

*** 

 « فصل دوم »

 « ققنوس»

ی رز را درون گلدان کريستالی خوشتراشی گذاشت وگل ها  

کوچکش موج داد. لبخنده های انگشتان باريکش را ميان غنچ  

مليحی روی لبانش نقش بست و با چشمان بسته عطر 

 دلپذيرش

 را نفس کشيد. گلدان را وسط ميز شيشهای دور سنگی بين دو
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ليمويی کشيده یشمعدان پايه بلند جا سازی کرد و دو شمع   

اکليل طاليی درون آن درخشش خاصی ه های رنگ که خورد

 به

 . آن بخشيده بود درون شمعدانها قرار داد

عقيق چشمانش را پاشيد به تصوير  ه یغم زسرچرخاند و 

 خودش

طره یدر آيينهای که روی کنسول پشت سرش قرار داشت.   

را بين انگشتانش پيشانی اشموهای آبشاری روی ابريشمين   

ه های تابی داد و گيپور ارغوانی پهن شده روی سرشان

 ظريفش را

 . به سمت بازوهايش پايين کشيد

صدای پاندول ساعت که گذر يکساعت ديگر از زمان را 

 فرياد

ميزد او را از حس و حالی که در آن غرق شده بود بيرون 

 .کشيد

سر داد سمت عقربههايی که روی هم چشمان پرتشويشش را  

مماس شده بودند و خبر از دوازده بامداد همان صفر عاشقی 

 که



 
رج آخر     

 442                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 . انتظارش را ميکشيد؛ ميدادند

 همانند تمام شبهايی که در طول اين ماهها در ديار غربت

از کنارش  بی توجهنجوای محزون پاندول را بارها شنيده و 

 عبور

هم تا نزديک سحر با کرده و دم نزده بود؛ آن شب را 

 عقربههای

 . ساعت دويد و دويد و دويد حتی خم به ابرو نياورد

دو بشقاب از ويترين بيرون آورد و مقابل هم روی ميز 

 .گذاشت

 قاشق و چنگال گلد رنگ محبوبش را به موازات هم چيد و

ر کرد فتيلهیشعله ولبخندش را عمق بخشيد. فندک کشيد و   

روی ميِز شامی که کرده یعلم صبورياش را. شمعهای قد   

 ساعتها بيهمراه مانده بود؛ را روشن کرد و عطر سيب پخش

نفس کشيده هايش شده در فضا را تا عمق ري  . 

 ی صدای چرخش کليد در قفل قند در دلش آب کرد و گوشه

لبانش رو به باال انحنا برداشت. غنچهی لبانش را در آيينه 

 نگاهی
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کشيد. چاِل لپش  اناری اش یگونه هاانداخت و دستی روی 

 را به

داخل فرو برد و چشمکی در آيينه زد و به سمت در ورودی 

 قدم

 . تند کرد

محرمترين فرد زندگياش که جسم وخودش را به   

ه هايش روحش را برای ذرهی ذرهی وجودش رهای عاشقان

 کرده

نزديک کردبود؛ : 

 ! وای که چقدر دلم برات تنگ شده بود... سالم عزيزم -

چشمانش را به سختی باز نگه داشت و لبخندی زورکی 

 تحويلش

 داد. 

 منم دلم برات تنگ شده بود... چقدر خوشگل شدی... کبوی -

 ! من

 پوسيدم توو اين خونه... در رو هم که از پشت قفل ميکنی -

 . نميزاری برم بيرون
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کرد و به سمت اتاقش قدم او دورخودش را از   

 : برداشت

... ميرم بخوابمم عزيزمخسته ا -  . 

. نگاهمانعش شدکبوتر به سمتش دويد و   

ی گرفته امضطربانهاش را به چشمانش دوخت و با صدای 

 : لب زد

اشتها شدی عرفان برات شام درست کردم... يه مدته بی - ... 

 . خيلی الغر شدی

هبسرچرخاند و نگاهی به ميز انداخت. نگاه دردآلود بعدی را   

ر ميخکوب کرد. لبخندی که بيشترکبوت فته یغم گرصورت   

 : شبيه بغض فرو برده بود روی لبانش نشاند

 ! باشه قشنگم -

ميلش را به سمت صندلی کشاند و  ی سنگين و بیقدم ها

 کبوتر

ذوق مهمان شده در دلش را با کوبيدن دستانش به هم نشان 

 داد

 . و روی صندلی مقابل عرفان نشست
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دعرفان کالفه دستی روی صورتش کشي  : 

 تعريف کن ببينم... چکار کردی امروز؟ -

سرگيجه امانش را بريده بود و کبوتر را از پشت تاری 

 چشمان

می انداختبيحالش نگاهی   . 

هيچی!... فقط مثل خانمهای خونهدار آشپزی کردم و تر و  -

 . تميز

کمی سوپ ريخت و قاشقش را در ظرفش بازی داد. 

 خميازهای

اختکشيد و نگاهی به ساعت اند  : 

 ساعت چنده کبوتر؟... امروز چند شنبهاس؟ -

چشمان متحيرش را زل صورت عرفان کرد و با تعجب پاسخ 

 : داد

 ...وای عرفان چرا حساب زمان و مکان از دستت در رفته؟ -

 ديشب هم که رفته بوديم خريد يهو پرسيدی اآلن کجاييم؟

 کمی از سوپش خورد و بهمحض اينکه سرش را بلند کرد

به در نيمه باز بالکن افتاد. نگاهش را بين کبوتر و  چشمش

 در
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رد  پيشانی اشچرخاند و روی کبوتر ميخ شد. اخم روی 

 انداخت

 . و بيحرف از جايش بلند شد و به سمت بالکن قدم برداشت

سوز برف به صورتش ضربه زد. سر چرخاند و نگاهش را 

 به اطراف

حواله لبخندی گرداند. بعد از مدتی به سمت کبوتر برگشت. 

 اش

 . کرد و رزی را از گلدان برداشت

 دستش را روی ميز کنار بشقاب کبوتر ستون کرد و حينی که

را زده اشلبخند از لبانش محو نميشد چشمان از حدقه بيرون   

 . زل کبوتر کرد

 : عرفان کمی به سمتش خم شد و زمزمه کرد

 ! يادت نرفته که من بدون تو ميميرم؟ -
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گفت و سرش را کمی به عقب کشيد. لبخندش را عمق اين را  

بخشيد و چشمانش را بازتر کرد. گل را بين انگشتانش تکانی 

 داد

 : و بعد از مکث کوتاهی مقابل چشمان کبوتر قلبی ترسيم کرد

 تنها اميد زندگی من تويی کبوتر... ازت خواهش ميکنم -

 . هيچوقت يادت نره

بانش نشاندکبوتر لبخند ناشی از ترس روی ل  : 

 . ميدونم عزيزم... شامت سرد شد -

ی به دو سمت صورت کبوتر ضربه اعرفان با گل چند 

 نواخت و

 کمرش را به عقب کشيد. از کنار چشمش نگاهی به دخترک

 : انداخت و طعنه زد

 ! ميدونی؟!... پس دِر بالکن چرا بازه؟ -

کبوتر خودش را جمع و جور کرد و نفسش را حبس. بزاقش 

به را  

 : سختی بلعيد و سر به زير انداخت
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اِ!... هيچی!... ديدم داره برف مياد... رفتم نگاه کنم... يادم  -

 رفت

 . در رو ببندم

نزديکش شدبا شتاب به سمت عرفان قد راست کرد و  : 

ندمعرفان جان!... ببخشيد... اشتباه کردم... حواسم نبود بب - ... 

 . به جون کبوتر همين بوده

کبوتر کوبيد که به عقب پرت و به ای بهضرعرفان   

 . صندلی واژگون شد و روی زمين افتاد

دست سمت دهانش برد و نگاهی به دست خونياش کرد و 

 بغض

 : در صدايش لرزه انداخت

 . ببخشيد... ببخشيد... به جون خودم حواسم نبود -

 عرفان چون شير درنده يورش برد

: 

داری دروغ ميگی... حتماً بايد دِر  چیشو... مثل  ساکت -

 بالکن

 ...  ینر خوشگذرونيترو هم به روت ببندم تا دنبال 
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جيغش را به هوا بلند کرده بودضربه های او کبوتر که   : 

... عرفانزنباور کن رفتم برف ببينم... عرفان ن -  ! 

شرددست انداخت و فک خونمالياش را در مشت وحشياش ف . 

 شده اشرا با حرص به هم سابيد و چشمان گرد  دندان هايش

 را

 : زل کبوتر کرد

 . سر من شيره ميمالی؟!... نشونت ميدم -

بود سرش را از پشت روی ميز نزديکشهمانطور که   

ش را به چشمانش دوخت و ملتمسانه اکوبيد که کبوتر نگاه 

 ضجه

 : زد

يدممقول ميدم... قول چشم!... چشم!... ديگه بالکن نميرم...  -  

. 

زهر چشمان عرفان به يکباره فرو ريخت و جايش را به 

 حلقهی

را رها کرد. اولرزان اشک داد. دستش شل شد و   

 . خودش را به عقب
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 . هل داد و نفسش را با قدرت بيرون فرستاد

کبوتر که اوضاع را آرام ديد سرش را از روی ميز بلند کرد 

 و

قدم ش را با وحشت قورت دهد همانطور که سعی داشت بغض

یها  

 . سنگينش را به سمت اتاقش برداشت

عرفان سر به سمتش چرخاند و چشم بر هم گذاشت و باز 

 .کرد

 چند قدمی به سمتش تند کرد و

داداو را به نگاهش  : 

 ببخشيد عزيزم... نبايد عصبانی ميشدم... تو که حساسيت -

 های

يگه قربونت برممن رو ميدونی... پس رعايت کن د  . 

 کبوتر بغض النه کرده پشت گلويش ترکيد و لرزه به صدايش

 : انداخت

 . چشم!... رعايت ميکنم -

 لبخند سردی روی لبان عرفان نقش بست.
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: 

 دوستت دارم کبوتر... خيلی دوستت دارم... نميتونم نسبت -

 . بهت بيتفاوت باشم

زل کمی به سمت ميز رفت و دستش را تکيه داد. نگاهش  

 چشمان اشکبار کبوتر بود و متوجه نشد دستش را روی چه

ميز در  شيشه یچيزی ميگذارد. صدای افتادن چنگال روی 

 فضا

چنگال قرارگرفته و به هوا  دسته یپخش شد. دستش روی 

 پرت

 . شده و روی شيشه افتاده بود

وحشت بود که سر تا پای عرفان را فرا گرفت. دستانش را 

 روی

کرد و از زانو روی زمين نشست و سرش را  يش پهنگوشه ا

 بين

 . دستانش اسير کرد

کبوتر که ظاهراً به رفتارهای او عادت داشت به سمتش دويد 

 و

 : کنارش نشست
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 . چيزی نبود عرفان جان... چنگال بود عزيزم... نترس -

گوشه بعد از مدتی عرفان آرام گرفت و دستانش را از روی 

يشا  

کشيد. لبان لرزانش را به داخل فرو کنار زد و نفس راحتی 

 برد و

 : چشمان نادمش را زل صورت نگران کبوتر کرد

 ديشب خواب ديدم وسط يه عالمه رتيلم... هيچ راه فراری -

 . نداشتم... تو هم دور وايستاده بودی بهم ميخنديدی

 کبوتر که کابوسهای شبانهی عرفان را خوب ميشناخت کمی

 : خودش را به او نزديک کرد

 . اهميت نده عزيزم... همه ممکنه خواب بد ببينن -

خودش را به سمتسرش را به پايهی ميز تکيه داد و   

 کبوتر سر داد. 

بعد از مدت کوتاهی مشتش را با نهايت قدرت فشرد. سر به 

 زير

 : انداخت و نفسش را بيرون فرستاد
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روزها که نيستم همش نگرانم نکنه اتفاقی برات بيفته...  -

 دست

قتیوخودم نيست... ايران بوديم اينطوری نبودم... اما!... از   

 . اومديم آلمان يه کم دلواپسم

 : نگاهش را سمت کبوتر چرخاند و لبخند کمرنگی زد

فردا ميبرمت پارک ساکسون*... برتکارتوفلن** بخوريم...  -

 از

 من که دلخور نيستی گلکم؟

 : کبوتر عصبی سر تکان داد

دلخور باشم؟نه! نه!... چرا  -  ! 

*Saxon Switzerland National Park 

**Bratkartoffeln 

  

 

 

 ۰ 

*** 
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ی محتاطانهاش را روی سنگيزهها ميگذاشت و بيوقفهقدم ها  

 : ترسی را که در نهادش رخنه کرده بود را به زبان ميآورد

 . کبوتر احتياط کن... يه وقت پرت نشی... بيا اينور -

ی جسورانهاش را به قدم هاتر کبوتر با شهامت هرچه تمام

 جلو

 : برميداشت و با صدايی که ذوق از آن تراوش ميکرد لب زد

وای عرفان!... من پارک ساکسون رو خيلی دوست دارم...  -

 تمام

 . زيباييش توو همين کوهپيمايی و صخرهنورديهاشه

 : کبوتر را با شتاب به سمت خودش کشيد و تشر زد

تی... خطرناکهجلوتر نرو کبوتر... ميوف -  . 

مقابلش افتاد و ذوقش بيشتر ازه های چشمانش به سلسله کو  

صخره لبه یی تندش را به سمت قدم هاپيش نمايان شد.   

برداشت و رو به سمت کوه ايستاد. دستانش را از کنار باز 

 کرد و

 : سرش را به عقب کشيد و چشمانش را روی هم گذاشت
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وبهخ!... بدو بيا... خيلی آلپه های عرفان!... عرفان!... کو -  

. 

باال آمد. خم شد و دستانش  سينه اشنفس عرفان به سختی از 

 را

روی زانوهايش گذاشت. سر به زير انداخت و نفسی تازه 

 .کرد

 : بعد از مکثی سر به سمت کبوتر چرخاند

 . کبوتر!... من ديگه نميکشم... بيا برگرديم -

ا به سمت يش رقدم هابه سختی کمرش را صاف کرد و 

 کبوتر

 برداشت. نزديکش ايستاد 

 : و زمزمه کرد

آلپ قسم بخور کبوتره های روی همين کو روبه -  . 

 نسيمی که به صورت معصومش ميوزيد موهايش را روی

 صورتش پخش کرده بود. لبخندش را عمق بخشيد و گردن به

سمت صدای عرفان کشيد. حينی که چشمانش را تنگ کرده 

 بود

در کوهستان به سختی به گوش ميرسيد پاسخبا صدايی که   
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 : داد

 ! چه قسمی بخورم؟ -

 با

را نفس کشيد. نجوای مضطربانهاش را به چشمان بسته هوا  

 : سختی به گوشش رساند

 ...!قسم بخور که هيچوقت تنهام نميذاری... هيچوقت کبوتر -

هيچوقت!... تحت هيچ شرايطی!... قسم بخور کبوتر... به 

 همين

آلپ که دوستش داری قسم بخور ه هایکو  . 

تمامی نداشت  درونی اشاز همه جا که شوق  بی خبرکبوتر 

 صدای

در فضا پيچيد خنده اش  : 

اآلپ چقدر مقدسه که من اينجه های عرفان!... حاال مگه کو -  

قسم بخورم؟!... مگه امامزادهس؟!... من چرا بايد تنهات 

 بزارم

 ! آخه؟

پيچيد و برقی که بر سر و يشانگوشه اصدای رعدی که در   
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به جان عرفان انداخت. کبوتر را  رويشان جرقه زد وحشت  

. خودش را کشان کشان به عقب نجات دادپرتگاه  لبه یاز 

 عقب سر داد و چشمان از

را مات کبوتر کرد زده اشدقه بيرون ح  . 

 : کبوتر به سمتش رفت و متحيرانه نگاهش کرد

 يه رعد و برق کوچولو بود... وای عرفان!... چرا اينجوری -

 ! ميکنی؟

 . ترسيدم پرت شی... ارتفاعش زياده -

کبوتر که ترس از ارتفاع عرفان برايش تازگی نداشت مکثی 

 : کرد

پايين بوديم که ارتفاع زياد نبود عزيزم... اونجا چرا  -

 ! ترسيدی؟

 :پنجه الی موهايش کشيد 

يدم... داشتی ميوفتادیاونجا هم ترس -  . 

را مات مقابلش کرد و نگذاشت عرفان شده اشچشمان گرد   

متعجبش را ببيند. ارتفاع خيلی کمی که شايد به چهره ی  

 پنجمتر هم نميرسيد را مانند پرتگاهی پرعمق تصور کرده و
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 . وحشت تمام وجودش را گرفته بود

مان عرفان بيوقفه حرف ميزد و نگرانياش را از زمين و ز

 برای

 کبوتر بازگو ميکرد. هر چند دقيقه يکبار سر به اطراف

ميگرداند و متعجبانه » : خوب!... کجا بوديم؟!... چی 

 ميپرسيد

؟ گفتم«!يش را ادامه ميداد صحبت هاو مسلسلوار   . 

کبوتر از پرحرفيهای عرفان به ستوه آمده بود اما کالمی به 

 زبان

النه کرده در دلش  نياورد و فقط شنوندهی ترس و تشويش

 . بود

مسير رفته را برای صرف نهار برگشتند و در حين راه 

 عرفان دور

 : خودش چرخی زد

کجا داريم ميريم کبوتر؟!... اينوری نبود... اشتباه داريم  -

 . ميريم

 : کبوتر نگاه حيرتآميزش را به سمتش گرداند و آهی کشيد

يمدرسته عرفان جان... داريم ميريم نهار بخور -  . 
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از سيب  تکه ای» برتکارتوفلن « ش را به چنگال کشيد و 

 زمينی

 : همانطور که سرش پايين بود

چرا نميخوری عرفان؟!... تو که دوست داشتی؟!... ديگه  -

 انقدر

هم غذات رو کم نکن که الغر بشی... اصالً مگه چاق باشی 

 چه

 . اشکالی داره؟!... داری ضعيف ميشی

ايش را در دهانش گذاشت و رو به از غذ تکه ایبااکراه 

 سمت

 : کبوتر لبخند زد

شما ميخورم عزيزم به خاطرچشم!...  -  . 

  

 

 

  

غذای درون دهانش را بلعيد و ادامه داد مانده یباقي  : 
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اين آلمانيها يه روز کارتوفلن نخورن روزشون شب  -

 ...نميشه

 کالً سيب زمينی خورای ماهريان... برای همين به آلمانيها

ميگن» ارتوفلن ک  ». 

 کبوتر آستينهايش را تا نوک انگشتانش پايين کشيد و خودش

 . را جمع کرد و لبخندی روی لبانش پاشيد

*** 

ها النه کرده در دلش را با خودش مرور ميکرد و  غِم ماه

 تنهايیِ 

روزهايی که يکی پس از ديگری ميگذشتند را در وجودش 

 .چال

نداخته را پاک کرددست زير چشمانش کشيد و اشک رد ا  . 

 صدای زنگ موبايل او را به خودش آورد. نگاهی به صفحه

 انداخت و با ديدن عکس مادرش لبخند کشداری روی لبانش

بغض گير کرده پشت گلويش هم ترکيد  مانده ینقش بست. ته 

 و

اشکش بيامان باريد و باريد و باريد. گوشی مرتب زنگ 

 ميخورد
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داشت. به سختی خودش را جمع واما کبوتر توان پاسخ دادن ن  

جور کرد و بزاقش را بلعيد. دستش را حرصی روی 

 صورتش

يش را پاک کرد. صفحه را به راست کشيد واشک هاکشيد و   

 : پاسخ داد

 . سالم مامی جونم!... دلم براتون تنگ شده بود -

 هما گل از گلش شکفت و با صدايی که خنده در آن موج ميزد

: 

.. خوبی دخترم؟... عرفان چطوره؟سالم عزيزدلم!. -  

کبوتر دلش نيامد نگرانش کند. نفسش را بيصدا بيرون داد و 

 لب

 : زد

 . خوبم مامان جون... عرفان هم خوبه -

گفت خوب است اما خوب نبود. عرفان هم خوب نبود. انگار 

 همه

 چيز دست به دست هم داده بودند تا روزگارش را در زمستان

تار کنند سرد و سپيد، تاريک و  . 
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نگذاشت مادرش متوجه حال بدش شود. دربارهی عرفان 

 چيزی

های عرفان نگفت از ترس و به زبان نياورد. حتی از سوء 

 ظن

پريشانياش از افسردگيها و سردرگميهای شوهرش حرفی 

 .نزد

 کشد. از توهماتش نگفت که چه شبها تا سحر انتظارش را می

به ميان نياورد. گم از پرخاشگريها و تهاجمات عرفان سخنی  

 کردن زمان و مکانش را هم از مادرش مخفی کرد. از

های شبانهی او برای سرخوشيهای گاه و بيگاه عرفان از 

 کابوس

 مادرش نگفت. از رعشهها و لرزشهای مردی که آمده بود به

اه زندگياش باشد هم هيچ نگفت. حتیتکيه گاصطالح تنها   

قلب باالی گاه و بيگاه نگفت چقدر مردمکهای گشاد و ضربان  

 . او نگرانش ميکند

 تماس با مادرش را قطع کرد و مثل بقيه شبها ساعتها منتظر

 برگشت عرفان ماند. اينبار هم با ظاهر آشفته و نامرتب و



 
رج آخر     

 463                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

وضعيت غيرعادياش که ناشی از تعدد رفتارهای ناسالمش 

 بود

را هم به بقيهبيماری روانی اش روبه رو شد. شايد بايد   

ش اضافه و در دلش تلنبار ميکردخصوصيات  . 

عجب صبری داشت کبوتر. تا اين حد ظرفيت باال در وجود 

 کمتر

دزنی پيدا ميشد. اما او داشت. خوب هم داشت. ثابت کرده بو  

ست. نه اعتراضی نه بحثی و حرف هاکه مقاومتر از اين 

 حتی

ی که نشان ندهد متوجه رفتارهای عجيب و عکس العمل

 غريبش

 . شده است

قلب کوچکش بارها و بارها مانند کبوتر اسير شده در چنگال 

 باز

هایميتپيد و ميتپيد و ميتپيد اما دريغ و صد دريغ از يک شان  

يی که سنگ صبور دل پرگوشه ااهش شود و يا تکيه گکه   

 . دردش باشند
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شده بود کار هر روز و شبش؛ که خودش مرحمی باشد برای 

 دل

شافتاده اسوزش   . 

يمی گذاشت و اشک صورتش را حرصی با پشتموزيک مال  

 .دستش پاک کرد. مرحم تنهايياش تنها باله بود و رقصيدن

 چرخيدن به دور هيزمی که معلوم نبود تا چند وقت ديگر

نحيفش را به آتش بکشد و خاکستر کند وجود رو به بال های  

 . انهدامش را

ساعتها برای خودش آواز خواند و چرخيد و رقصيد و 

د ورقصي  

درقصيد. شده بو» ققنوس « نادر و تنها و بيجفت و  پرنده ی  

 زايش. شايد هم ميخواست هر روز در تودهی انبوه دردهايش

 بسوزد و بسوزد و بسوزد شايد خودش را از نو بسازد و به

شجاودانگی برسد. شايد ميان خاکستر انباشته شده در زندگيا  

 . به دنبال عمری دوباره ميگشت

ابرا ميساخت تا دوام بياورد و ادامه دهد. شايد  بايد خودش  

پرنده یش باز ميگشت و بال هايسوختن و ساختن قدرت به   



 
رج آخر     

 465                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ی جوش و البه الجديدی ميشد و توان پرواز کردن در 

 خروش

 . زندگی سراسر وحشتش را پيدا ميکرد

آواز خواند و چرخيد و رقصيد و چرخيد و رقصيد و رقصيد 

 و

دوباره در تک تک سلولهای  رقصيد. وجد و اشتياق

 فرسودهاش

 بال هایسرزنده و بشاشی که  پرنده یريشه دواند و شد 

 ظريفش

 . را برای زندگی جاودانه و عمر دوبارهاش آماده ميکرد

*** 

روی کاناپه لم داده و مشغول تماشای فيلم بود. مدت طوالنی 

 از

شترفتن عرفان به حمام گذشته اما هنوز بيرون نيامده بود. پ  

 : در ايستاد و صدايش زد

 ! عرفان جان!... چيزی احتياج نداری؟ -
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 صدايی نشنيد. با خودش گفت حتماً صدای آب دوش نميگذارد

صدايش به او برسد. سعی کرد از فکرش بيرون بيايد و به 

 سمت

ش را از عالقه اآشپزخانه قدم برداشت. کيک شکالتی مورد 

 فر

رون پيش دستی گذاشت و به بريد. د تکه ایخارج کرد و 

 جای

 . قبلياش بازگشت

شورهفيلم تمام شد اما همچنان عرفان داخل حمام مانده بود. دل  

وجود کبوتر را فراگرفت. باز به سمت حمام رفت و اينبار 

 چند

ی به در کوبيدضربه ا  : 

 ! عرفان!... خوبی؟!... عرفان -

ما انگار در بيفايده بود و جوابی نشنيد. دستگيره را چرخاند ا

 از
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پشت قفل بود. چند بار ديگر امتحان کرد اما در باز نشد. 

 مشتش

 : را محکم به در کوبيد و فرياد زد

عرفان!... صدام رو ميشنوی؟!... عرفان!... حالت  -

 خوبه؟!... در رو

 . باز کن عرفان

نه در باز شد و نه صدايی به گوشش رسيد. ياد کليد زاپاِس 

 درِ 

ميشد از بيرون در را باز کند. خانه را زير و حمام افتاد که 

 رو

 .کرد اما پيدايش نشد. گشت و گشت و گشت اما نبود که نبود

 . ترس در تمام وجودش رخنه کرد. عقلش به جايی قد نميداد

پيدا اتاق کناری بتواند به حمام راه پنجره یفکر کرد شايد از   

کرد و به  کند. به سرعت به سمت اتاق دويد و پنجره را باز

 بيرون

خم شد. اما فاصلهی اتاق تا حمام زياد بود و امکان اينکار 

 برايش

 . وجود نداشت
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 .دست به کمر شد و نفسش را در سينه محبوس نگه داشت

 سمت تلفن رفت و خط را آزاد کرد. اما نميدانست به چه کسی

خبر دهد اصالً کسی را نداشت که از او کمک بخواهد. 

 صدای بوق

فن در فضا پيچيد و اخطار خالصی از هرچه درد و ممتد تل

 رنج

 . النه کرده در وجودش را داد

با تکان دادن سرش به اطراف افکارش را متمرکز و تلفن را 

 قطع

 . و روی ميز پرت کرد

 .مجدد به سمت حمام دويد و بغضش ترکيد و به هق هق افتاد

بر مقابل در ايستاد و آشفته سر به اطراف گرداند. نگاهش 

 روی

باالی در گير کرد شيشه ی  . 

 .اشکش را با پشت دستش پاک کرد و چهار پايهای را آورد

 لولهی جاروبرقی را کند و ميان مشت ضعيفش گرفت. تمام

 قدرتش را در دستان بيجانش جمع کرد و روی چهارپايه
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ايستاد. لوله را دو دستی در مشتش اسير کرد و با نهايت 

 قدرت

به شيشه کوبيد. ذرات شيشه بودند که  محکمی راه های ضرب

 بر

سر و رويش ميباريدند. اينبار چشمانش را بست و صورتش 

 را

بعدی را محکمتر زده های کنار گرفت و ضرب  . 

 راه عبور برايش باز شد. پايش را روی دستگيره گذاشت و

شيشه گرفت و خودش را باال کشيد لبه یدستانش را روی  . 

اشی از بريده شدن توسط شيشه سوزش زير انگشتانش که ن

 بود

تا مغز استخوانش رسوخ کرد اما اهميتی نداد. رد خون بود 

 که از

 . الی انگشتانش روی در جاری شد

 خودش را به سمت شيشه رساند و با يک پا وارد شد و اينبار

قطرات خون بود که از کف پايش سرريز شد. پای ديگرش 

 را

به سختی از الیشيشه گذاشت و خودش را  لبه یروی   
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دیحباقيمانده به داخل هل داد. ارتفاع در  شيشه یه های بريد  

بود که جرأت پريدن را از هر زنی ميگرفت اما برای 

 ژيمناستی

مثل کبوتر کار خيلی سختی نبود. از سينک کنار در کمک 

 گرفت

 . و پايش را به لبه گير داد و به داخل پريد

نابهی روان شده در چشمانش در بخار حمام دور زد و خو

 کفِ 

 حمام متعجبش کرد. در ابتدا فکر کرد مربوط به دست و پای

 خودش هست اما هرچه رد خون را دنبال ميکرد شدت آن

 بيشتر ميشد. به سمت وان قدم برداشت و چشمانش از حيرت

 . گرد شد. دستانش را سمت دهانش برد و جيغ بلندی کشيد

وان آويزان شده  لبه ی عرفان بيهوش در وان افتاده و دستش

 و

خون از رگهايش جاری بود. هق هق کنان صدايش زد و 

 تکانش

 . داد. کشان کشان از حمام خارجش کرد و به بيمارستان برد

 . بعد از رسيدگی که دکتر برايش انجام داد عرفان بههوش آمد
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دتغيير در رفتار و حتی صدای کبوتر باش ذره ایبدون اينکه   

ان کنار تختش را در بيمارستان مرتب کردی درون گلدگل ها  

: 

 ! بهتری عزيزم؟!... حسابی ترسونديمآ -

 : عرفان نگاهش را از کبوتر گرفت

م کبوتر جان... اگر ميشه بعداً صحبت کنيمخسته ا -  . 

برای کبوتر باور کردنی نبود انتظار هر رفتاری را از 

 عرفان داشت

جان خودش د و کن قصد نابود کردن خودش رابه جز اينکه 

 . را از خود بگيرد

بعد از رو به راه شدن عرفان تازه کبوتر به خودش آمد و 

 فهميد

 . که با چه مرد سست عنصری زندگی ميکند

و پاهايش دسِت کمی از دست هاخراشهای رد انداخته روی   

دلش نداشتند کهنه یزخمهای   . 

 عرفان مرخص شد و حالش به زودی خوب شد اما کبوتر به

ایشيشه هض اينکه چشمان مبهوتش را دوخت به خرده مح  
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خون خشک شده روی آنهاه های ريخته شده کف حمام که لک  

 همانند تاولهای ترکيدهی قلب منقبضش بودند؛ بغض انباشته

 . شده پشت گلويش ترکيد و بيصدا گريست و گريست

  

 

 

  

*** 

نيهای قطوری را که مقابل صورت ِگآللودش قد علم کرده 

ندبود  

با پشت دستانش کناری زد و چشمانش را در کاسه گرداند 

 شايد

 کور سوی اميدی برايش پيدا شود و مقصد نامعلومش را بيايد

. 

تا کمر در آب فرو رفته و سرما تا مغزاستخوانهايش رسوخ 

 کرده

 . بود
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 نيزارها را با هر جان کندنی که بود پشت سر گذاشت و مسير

عد از اينکه کيلومترها راه هور مرداب را مستقيم طی کرد. ب

 را

 پيمود حس کرد زير پاهايش سفت شده و ذرات خاک معلق

ندشده ادرون آب پشت زانوهايش جمع   . 

انگشتان پاهايش را تکانی داد و چشمان متحيرش را دوخت 

 به

 علفهای سبز شده روی سطح آب. وحشت وجودش را فرا

ين نی را کهگرفت اما سعی کرد به خودش مسلط شود. کلفتتر  

نزديک دستش بود از ريشه کند و ميان مشتش فشرد. پايش 

 را

 . بلند کرد اما حدسش درست بود

 مرداب ميرفت که به باتالقی پرعمق تبديل شود و جان منجمد

ش را ببلعد. تا جايی که پاهايش توان داشت جلو خسته او 

 رفت و

رفت و رفت. از يک جايی به بعد نی را محکم در گل زير 

 پايش
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فرو و تکيه گاهش کرد و مسيرش را ادامه داد. لحظه به 

 لحظه

 .خاک سفتتر ميشد و بيشتر او را در خودش ميکشيد

يش کند شده بودند و توانش کم. خودش را به سختی بهقدم ها  

جلو هل داد و تا گردن در گل و الی باتالق فرو رفت. راه 

 نفسش

 . گرفته شده و سرما امانش را بريده بود

ودش را به زحمت از منجالبی که در آن اسير بود نجات خ

 داد و

 . راه نيزار را گرفت و جلو رفت

مدت زيادی نگذشت که رد دودی را در هوا ديد. نشان خوبی 

 بود

 اش. ردش را گرفت و بااحتياط جان برای پيدا کردن گمشده

ی مستانه اه های سرتا پا دردش را به جلو کشيد. صدای خند

 در

يده بود و خبر از حضور حداقل پنج مرد اليعقل راهوا پيچ  

ی تندی برداشت و نزديکشان که رسيدقدم ها بی توجهميداد.   

 های بلندی را که تا باالی سرش قد کشيده بودند کناری علف
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به يکديگر  برگ هاها را جلب کرد و زد. صدای برخورد 

 توجه آن

 . ناگهان صداهايشان در گلو خفه شد

دستانش جمع کرد و نفس پرعمقی کشيدقدرتش را در  . 

را جلو داد و از پشت علفها بيرون آمد. راست  سينه اش

 راست

 . مقابل چشمان همگی ايستاد و نگاهش را به اطراف چرخاند

چشمانش به رو به رو زل شد و از حدقه بيرون زد. مبهوت 

 اندام

 زخمی کبوتر ماند 

. 

ای که يک پايه طاقتش طاق شد. چشمانش به صندلی چوبی  

نه صندلی را به مشتانشنداشت افتاد. دست انداخت و وحشيا  

کشيد. به سمت مردی که خماری از سر و رويش ميباريد و 

 کنار

از  عربده ایکبوتر زغال در آتش ميچرخاند يورش برد. 

 گلوی پر
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خاک و گلش بيرون آمد و صندلی را به سمت سرش باال برد. 

 تا

خواست بر سر مرد بکوبد صدای جيغ کبوتر دستانش را در 

 هوا

 : خشک کرد

شاد!... نه!... ميکشنتر - .... 

 ! رشاد

چشمانش را روی هم فشرد و لبانش را حرصی به داخل 

 کشيد و

صندلی را بر سر مرد فرود آورد. شخص ديگری از پشت به 

 رشاد

 حمله و صندلی را پرت و دستانش را به عقب گره کرد و در

 . مشت وحشياش فشرد

 : فرياد کبوتر بود که در هوا پيچيد

 . ولش کن -

 مردی پشت به رشاد رو به ميزی که کنار آتش قرار داشت

ايستاده بود. گيالسش را پر کرد و يک نفس هورت کشيد. 

 چند
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های قدمی به کبوتر نزديک شد و همانطور که قهقهه  

 چندشآوری سرميداد

ی زهر گلوی رشاد ترکيد و مار اينبار کيسه .  

در حلقش نيشش را از دهانش بيرون آورد و فريادزخمياش   

 : کشيد

بيشعور... نزديکش نشو -  ! 

اش خط انداخت. صورتش از  کريه چهره یاخم بود که بر 

 پشت

ی آتش قابل تشخيص نبود. صدای رشاد را  های برافروخته

 شعله

شده که شنيد چنگک درون آتش انداخت و تکه زغال سرخ 

یا  

سمت رشاد حمله کرد. فکش را در مشت  را برداشت و به

 ببر

ش اسير کرد و دهانش را به سختی باز. زغال برشته درنده ا

 را

درون دهان رشاد فرو برد و فرياد ملتمسانهی کبوتر بود که 

 در
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 : گوشش پيچيد

 . ولش کن... ولش کن عرفان -

صدای زنگ موبايل تکانی به جان به عرق نشستهاش انداخت 

 و

کابوسی را که ماهها بود روز شب مهمان کالِف سردرگم  

شده بود گشود آبی اشبی ته های لحظ  . 

را به اطراف چرخاند و روی تخت زده اشچشمان وحشت   

 نشست. نفسش را با صدا بيرون داد و دستی بر روی گردن

را با قدرت گرفته اشنفس آتش  مانده یخيسش کشيد. باقی   

 . پس فرستاد

ی ميشد روی عسلی کنار تختش ليوان آبی را که چند روز

 مانده

بود با دستان لرزانش برداشت و لجنزارش را تا آخر يک 

 نفس

 . سرکشيد
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به واز جايش بلند شد و بعد از اينکه به خودش آمد، آماده شد   

 . کارخانه رفت

*** 

ردآرام و قرار از کف بريده بود و همانند مرغ پرکنده مدام   

 . اتاقش راه ميرفت

شماره موبايلش را از روی ميز برداشت و به دنبال گوشی 

یا  

 گشت. پشيمان شد و گوشی را پرت کرد. باز هم قدم زد و قدم

ابزد و قدم زد. شايد ميخواست با اينکار افکار پريشانش را   

 . نيروی جاذبه همراه کند و به زمين بسپارد

پشت ميزش نشست و مجدد سراغ گوشی رفت. عزمش را 

 جزم

ربيع و رافع؛ برادرانش؛  شماره ینبار دستش ميان کرد و اي

 که

و ايشان در آلمان زندگی ميکردندخانواده هسالها بود همراه   
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 مسئوليت شعبهی آلمان کارخانه با آنها بود چرخيد. مستأصل

ربيع را گرفت و انتظار کشيد تا پاسخ دهد. بوق  شماره ی

 اول

ر ماند و خورد و خودکارش را مرتب به ميز کوبيد. منتظ

 بوق دوم

هم در گوشش پيچيد. از جايش بلند شد و به سمت پنجره 

 .رفت

 . بوق سوم را زنگدارتر شنيد

 : باآلخره تماس وصل شد

 سالم رشاد جان... کجايی داداش؟!... ميدونی چند ماهه -

نيومدی اينجا؟!... آلمان رو دوست نداری يا دلت برای ما 

 تنگ

وابهآنشده؟!... اينجوری کارها ميخ  . 

 : پنجه الی موهايش فرو برد و کالفه پوفی کشيد

 سالم!... پس شماها اونجا چی کار ميکنين؟!... رافع نيست -

کسها وعمگه؟!... حتماً من بايد پاشم بيام تا کار جلو بره؟!...   

مفيلمها و فايلها رو برام بفرست ببينم... قراردادها رو ه  
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بزرگش نکن اسکنش رو بفرست امضاء کنم... انقدر  . 

عينکش را بين انگشتانش بازی داد دسته یربيع   : 

رو هم فرش هابرادر من!... ميگيم فايلها رو فرستادم...  -  

 ! اينترنتی بفرستم تأييد کنی؟

کاری حالش دگرگون شده بود از  حرف هایرشاد که از 

 جايش

 : بلند شد و مقابل پنجره ايستاد

بذار برای بعد... اآلن  ی کاری روصحبت هاربيع جان!...  -

 باهات

 . کار مهمتری دارم

 : ابروهای ربيع به هم نزديک شد

چيزی شده؟!... حاج کريم حالش خوبه؟!... وای مامان  -

 ...!زيور؟

 ! رشاد، بابا اسحاق چطوره؟!... مامان خوبه داداش؟

 : کالفه سر به اطراف تکان داد و تشر زد

 همه یم ميبری... ولت کنن تمام خاندان رهايی رو اس -

 عمارت
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جلوی چشمات رژه رفت يهو؟!... همه خوبن فدات شم... 

 نگران

 . نباش... من تماس گرفتم حال يکی ديگه رو از تو بپرس

ربيع بيرون آمد و لبخند کمرنگی زد سينه ینفس از   : 

من هم رافع خانواده یحال کی؟!... ما همه خوبيم... هم  -  . 

به جان لبان بيزبانش ندان هايشدچشم روی هم گذاشت و با   

 : افتاد

 ! غير از شماها کسی اونجا نيست که از حالش برام بگی؟ -

 ربيع به تاج مبل تکيه زد و شستش خبردار شد از چه کسی

 : ميگويد. نگاه عاقل اندر سفيهاش را به تلويزيون دوخت

برادر من!... کبوتر شوهر داره... ديگه بهتره بيخيالش  -

 ...بشی

فکر ميکردم ديگه من  ... 

 : ميان حرفش پريد و توپيد

چی ميگی؟!... يعنی هنوز من رو نشناختی؟!... خوبه من  -

 برادر

 بزرگتر شما دو تام... وگرنه چه انگی ميخواستی بهم
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 ! بچسبونی؟

 : ربيع خودش را جمع و جور کرد و بزاقش را بلعيد

ی گفتی نفرماييد داداش... منظوری نداشتم... آخه يه جور -

 فکر

 ... کردم شايد

 : نگذاشت حرفش را تمام کند و صدايش را باال برد

پی خوش گذرونی فکر کردی چی؟!... فکر کردی دارم  -

ربيع؟!... من روميرم   

اينطوری شناختی؟!... من رشادم... برادرت!... يه کم مراقب 

 افکار

 . مسمومت باش

 : ربيع دستش را مشت کرد

ا بزرگ مايينببخشيد داداش... شم -  . 

 خودکار را با قدرت روی کاغذ کشيد و دوايری را پشت هم

 : ترسيم کرد

ربيع!... خوب گوش کن ببين چی ميگم... عيِن حرف من  -

 رو به
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اپرافع هم انتقال ميدی... دست زن و بچهتون رو ميگيرين...   

 ميشيد مثل هر آدمی که به دختر عموش سر ميزنه تا حداقل

.. ميرين خونهاش... بعد به من خبر ميدين حالش رو بپرسه.

 که

 ! اوضاعش خوبه يا نه؟

 : نگاه مبهوت ربيع روی گلدان ماند

هيآخه!... داداش!... هر بار خواستيم اينکار رو بکنيم...  -  

خورده!... چی بگم واال؟!... شوهرش!... يه کم!... چطور 

 بگم تهمت

الً ارتباط نباشه؟!... يه جوريه!... نميدونم درست... اص

 برقرار

 . نميکنه

 اخم بين دو ابروی رشاد دو خط عمودی انداخت اما سکوت

 . اختيار کرد تا ربيع حرفش را ادامه دهد

 : ربيع نفسی گرفت و زمزمه کرد

 انگار با کسی رفت و آمد نميکنن... همسايههاشون ميگن -

 . انگار کبوتر بيرون نميره... فقط با عرفان ميره و مياد
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ی باال انداخت و خودکار را با نهايت قدرت روی کاغذ ابروي

 فشرد

 تا حدی که نوکش به داخل فرو رفت. حرفی نزد و ربيع هم

ی لب زدگرفته اسکوت کرد. رشاد آهی کشيد و با صدای   : 

  

 

 

  

 شايد تو و رافع رفتين عرفان حساس شده... بگو نگين بره -

 . پيش کبوتر

رف دلش را با قدرت زدخودش را با شتاب جلو کشيد و ح  : 

ببين ربيع!... من نگرانشم... از ايران که بهش زنگ ميزنن  -

 فقط

ميگه خوبم... اما اين حرفايی که تو ميزنی با آشوبی که در 

 دل

 ... منه

 : حرفش را نيمه کاره رها کرد و بعد از مکثی کوتاه لب زد
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 . اميدوارم واقعاً همينطور که ميگه خوب باشه -

ربيع را قطع کرد و حبابی شد معلق ميان زمين و تماس با 

 هوا که

ش طوقمانده اهر لحظه احتمال ترکيدنش وجود داشت. دل وا  

انداخته بود دور گردنش و ميکشاندش به قهقرای چاهی که 

 جز

 . خالء درون آن چيزی نبود

*** 

را از رگال کمدش بيرون اناری اشلباس شب حرير دانه   

آغوشش کشيده بود چرخی زد و آورد و همانطور که در 

 مقابل

نمکينش را نگاهی انداخت و چال چهره یآيينه ايستاد.   

را با لبخند پرعمقی که روی لبانش پاشيد شدته هايش گون  

 . بخشيد

جانانه  عشوه یگرفت و  عروسکی اشلباسش را مقابل اندام 

به ای  

 . تصوير ملوسش حواله کرد
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سش را گرهی شلی زدپيراهنش را پوشيد و بند همجنس لبا . 

نفس  مانده یگره انداخت به بخت سياهش و خفه کرد ته 

 حبس

را گرفته اشغبار  سينه یشده در اعماق   . 

. دستانش شانه هايشآبشار ابريشمين موهايش را افشاند روی 

 را

 .روی ميز آرايشش ستون کرد و خودش را به جلو کشيد

چهره جزء  ميخکوب ماند به خودش، به چشمانش، به جزء به

 ی

زده اشمصيبت  . 

شد که لبخندش را اثار ضرب و شتمش شد چشمانش زل 

 روی

 لبانش خشک کرد. بغض بود که در گلويش النه گزيد و شوق

موهايش را  بی توجهوجودش را در لحظه به نابودی کشاند. 

 تابی

ررا پشت تار به تا فته اشغم گرداد و آثار زندگی منحوس و   

 . گيسوانش مخفی کرد

ايش مليحی روی صورتش نشاند و لبخند ساختگی تحويلآر  
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 . خودش داد و بغضش را با تمام قوا بلعيد

 نيمهشب ديگری با چشم انتظاری سپری شد و خورشيد کمين

سياهی شب را سايه یکرده پشت کوهها آماده ميشد تا کم کم   

 . پاک و خودش را بر روی هرچه تاريکيست فرش کند

و روزش يکی شده و خورشيد و ماه امان از دِل کبوتر! شب  

زندگياش از سو افتاده بودند. فقط برايش مانده بود باريکهای 

 از

آتشی که از جگر سوختهاش گاهی گرمايش خودش را تا 

 اعماق

 دهليزهايش ميکشاند و خوب ميدانست که دوامی ندارد و چند

لحظه بعد در زمهرير استخوانهايش جان خواهد داد و خون 

 در

سياهرگهايش از حرکت ميايستند و فقط افتاده یجريان   

 . سياهی ميماند و تباهی

ی آشنايی که در حال نزديک شدن بود قلبش را قدم هاصدای 

 به

 کوبش انداخت و تا پشت ستون فقراتش منجمد شد. لبخند

 ناشی از غنجی که در دلش زد روی لبانش نقش بست و
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خنه کرده چشمانش را با نهايت حسی که در دل و جانش ر

 بود

 . برهم گذاشت

زیخودش را به آن راه زد که مثالً متوجه آمدنش نشده اما چي  

بيرون بزند و شور سينه اشنمانده بود که قلبش از حصار   

را لو دهد درونی اش  . 

که او را ازار عرفان بود   

لوی محزونش برخواستگ  : 

اذيت م نکنعزيزم... عرفان جان!...  - . 

تر شبيه سنباده کشيدن رویکبوتِر بينوا لبخندی که بيش  

دجرمهای لکه انداخته بر ديوارهی قلبش بود روی لبانش پاشي  

. 

او را ازار ميدادبا تمام قدرت  . 

گوشش پيچيد و انگار دل بيمار و فرياد کبوتر بود که در  

اش را پريشش را به لرزه انداخت و روح به گند کشيده روان  

 . راضی کرد

. 
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 .بعد از مکثی کوتاه فندک کشيد و سيگار متعفنش را آتش زد

زهر چشمانش را پاشيد  ش را پر کرد و کمی سرکشيد.ليوان

 به

 . کبوتری که از وحشت ميلرزيد و دم نميزد

و پوکی به سيگارش زد.  نوشيدنی خوردی ديگری  جرعه

 کنار کبوتر

وحشت زده را به دو سمت  پرنده ی بال هایبه زانو افتاد و 

 .گشود

خوی کبوتر دامن زد به  زده یچشمان از حدقه بيرون 

.وحشی اش  

. 

اش هراس کبوتر را افزون کرد وحشيانه خنده ی  . 

 زير چنگال ش راافتاده اباقی مانده از دل خراش ه های تک

 هايش

 . دريد و هزار تکه کرد

و جيغ کبوترد نزديک کبوتر برته سيگار   

 . بود که عطش نهفته در دورنش را شدت بخشيد
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ش محرک خوبی بود برای نواختن سيليهايی ملتمسانه انگاه 

 بر

سر و صورتش. خوی حيوانياش به اوج بيرحمی رسيده و 

 تاب و

کبوتر ربوده بودتوان را از   . 

پروازش را بال هایبه بند کشيد کبوتر رهايی را و آتش زد   . 

به جزپيغامی نداشت ه هايش ضج» انسانم آرزوست   .» 

*** 

 رشاد جان!... يه چيزی ميخوام بهت بگم فقط قول بده بهم -

 . نريزی

ماسبعد از هفتهها باآلخره ربيع جرئت پيدا کرده و با رشاد ت  

کبوتر در مورد ه های هامت گفتن آنچه همسايگرفته بود. ش

 آنها

 . گفته بودند را نداشت

 افرادی را برای زير نظر گرفتن کبوتر و عرفان و خانهشان

يتوانستگماشته بود. تا هر اتفاقی افتاد به او خبر دهند. اما نم  

 . برای رشاد آنچه آنها گفته بودند را بازگو کند
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شد و با سرعت از جايشابروهای رشاد به يکديگر نزديک   

 : برخاست

 . چی شده ربيع؟!... حرف بزن ببينم -

لبانش را به داخل کشيد و نفس پرآهش را بيرون فرستاد. 

 بريده

 : بريده تعريف کرد

 چيزی نشده... البته داداش!... جسارت نباشه... شما خودت -

ميدونی... ديگه دعوای زن و شوهريه... زياد نبايد جدی 

 ...گرفت

روز ديگه آشتی ميکنن دو  . 

 : مشتش را به ديوار کوبيد و توپيد

 . طفره نرو ربيع... درست حرف بزن ببينم چی شده -

 : بزاقش را بلعيد و با احتياط لب زد

 چند وقت پيش رفتم دِم خونشون حالش رو بپرسم... هرچی -

 زنگ زدم کسی جواب نداد... ميدونستم کبوتر خونهس... بلند

مجواب نداد... از وقتی گفتی به چند نفر سپردصداش زدم...   
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حواسشون به خونشون باشه... رشاد!... همسايهشون صدام 

 رو

شنيد... اومد بيرون گفت انگار از خونشون صدای جيغ 

 ...شنيده

نا هم گفتن يه صداهايی شنيدن... اما چون اينا بيرونبچه ه  

. يهنميتونستن تشخيص بدن از کدوم خونهس... عرفان هم!..  

 ...! کم!... انگار

 : رشاد نفسش را به سختی باال کشيد و فرياد زد

انگار چی؟!... حرف بزن ربيع؟!... صدای جيغ؟!... بعد  -

 ميگی

دعوای زن و شوهريه؟!... طبيعی نيست... اصالً طبيعی 

 ...نيست

 ! انگار چی ربيع؟

 : ربيع سر به تأسف تکان داد

هم چند بار از دور  داره... منبيماری انگار عرفان  -

 ...ديدمش

مصرف ميکنه... چند بار تعقيبش نامناسباحتماالً داروهای   
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 ! کردم ببينم کجا ميره... چی بگم داداش؟

 . سر از شرم به زير انداخت و پنجه الی موهايش کشيد

را به دور دست ميخکوب کرد و با مشکوکانه اشرشاد نگاه   

دصدايی که به زور از حلقش بيرون آم  : 

ربيع چی ميخوای بگی؟!... نصِف جونم کردی... ِد حرف  -

 بزن

 ! ببينم چه خبره اونجا؟

 : سر به تأييد تکان داد و چشم بر هم گذاشت

... ميگم رشاد!... نکنهمرتب با اين و اونه -  

  کبوتر ايدز گرفته باشه؟!... خوب آخه!... اگر عرفان جنون

هم داره... پس کبوتر هم  بيماری ديگه ایه حتماً داشته باش

 بايد تا حاال

 ! گرفته باشه... چرا به کسی حرفی نزده؟

رشاد بود که حلقه اشکی در  زده یچشمان از حدقه بيرون 

 آن

 : موج زد. صدايش به لرزه افتاد و زمزمه کرد

يبیانقدر با اطمينان حرف نزن... فقط اميدوارم به کبوتر آس -  



 
رج آخر     

 495                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

رنه!... وگرنه!... زنده نميزارمشنزده باشه... وگ  . 

ی مات يک نقطه دقيقه اتماسش را با ربيع قطع کرد و چند 

 ماند

 و پلک بر هم نگذاشت. عقلش از کار افتاده بود و چيزی به

 . ذهنش نميرسيد

 مدتی گذشت که به خودش آمد. ليوان آب روی ميزش را يک

ر را با فشا سينه اشنفس سر کشيد و نفس گير کرده در 

 بيرون

 داد. سراسيمه از کارخانه خارج شد و فکرش را سوق داد به

ربيع حرف های  . 

يی را کهحرف هاقدرت تصميمگيری نداشت. باورش نميشد   

شنيده حقيقت داشته باشد. چطور کبوتر توانسته با مردی که 

 به

اعتياد داشته زندگی کند؟! چگونهنامناسب داروهای   

ل کرده است؟پرخاشگری و تهاجمات را تحم  ! 

*** 
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وسايل  همه یمادر!... دنبال چی ميگردی؟!... مگه  -

 ضروريت رو

خودت؟ خونه ینبردی   ! 

و رعنا نگاه متحيرش را به رشاِد سر تا پا آشفته دوخته بود  

 . مرتب سؤال پيچش ميکرد

همانطور که محتويات درون دراورش را بيرون ميريخت و 

 زير و

 : رو ميکرد زير لب پچ زد

 . نبردم مادر... نبردم... بايد پيداش کنم -

  

 

 

  

 : رعنا که از رفتار رشاد گيج شده بود

 بگو چيه؟!... شايد من بدونم کجا گذاشتيش؟!... ميخوای -

چيکار کنی مادر؟!... ربيع يه چيزايی ميگفت... نکنه 

 ميخوای



 
رج آخر     

 497                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

بری سر وقتش؟!... تو دخالت نکن پسرم... خودشون 

 مشکلشون

... اگر برای کارای شرکت ميخوای بری آلمانرو حل ميکنن  

 ...برو... اما يه وقت سراغ کبوتر نری... درست نيست پسرم

اصالً!... رافع و ربيع اونجا هستن ديگه... خودشون 

 حواسشون

 . بهش هست

 : نگاه پردردش را به مادرش دوخت

زهمادر من!... فکر ميکنين ميخوام برم يه عشِق کهنه رو تا -  

. چرا شماها در مورد من اينطور فکر ميکنين؟!... کنم؟!..

 اگر با

ربيع حرف زدين و بهتون گفته در چه وضعيتيه... پس من 

 بايد

 . برم... ازتون خواهش ميکنم جلوی من رو نگيريد

 انگار آنچه را که به دنبالش ميگشت يافته بود. چشمان

ی که معلوم بود نامه اروز بريده یميرغضبش را دوخت به 

بوطمر  
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به ساليان سال قبل است. لبانش را حرصی جمع و نفسش را 

 در

سينه حبس کرد. روزنامه را ميان مشتانش از غيظ فشرد و 

 چند

ثانيهای به عکس درون آن ميخ شد. تايی در وسط آن زد و 

 در

 . جيب داخل کتش گذاشت

وسايل درون دراور را سر جايش برگرداند و چمدانش را از 

 کمد

هرآنچه احتياج داشت درون آن چپاند و زيپش بيرون آورد. 

 را با

 چنان قدرتی کشيد که انگار خنجر به دور گردن عرفان

 . ميکشد

چمدانش را در مشتش فشرد. به دسته یقد راست کرد و   

 : چشمان مضطرب مادرش زل زد و با صدای خفيفی گفت

مامان!... فقط دعا کنين تا ميرسم باليی سرش نياورده  -

 ...باشه

 . وگرنه يا جای من روی زمينه يا جای عرفان
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 دستان رعنا از وحشت روی دهانش پريد و جيغ خفيفی کشيد

: 

خاک بر سرم رشاد!... چيکار ميخوای بکنی؟!... نرو  -

 ...پسرم

یاين راهش نيست... به حاج کريم و بابا ميگيم بيشتر پيگير  

 . کنن بببينن قضيه چيه

کشيدسر به اطراف تکان داد و پوفی   : 

يه وقت به هما چيزی نگينآ... سکته ميکنه... بزارين من  -

 برم

 ! ببينم چه خبره؟

 چمدانش را برداشت و از خانه خارج شد. مستقيم به سمت

فرودگاه رفت و پرواز برلين را که اعالم کردند صداهای 

 نامعلومی

يش سست شد. چند قدمی را کشانقدم هادر گوشش پيچيد و   

مکث کوتاهی کرد. نيم قدمی به عقب  کشان جلو رفت و

 برگشت

و يک قدم به جلو برداشت. ديگر پايش نکشيد خشک شد 

 نابود
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 . شد هرآنچه اراده بود يکجا از وجودش پريد

کمی در جايش ايستاد و با تکان سر هرآنچه افکار مزاحم بود 

 از

يش روی زمين قدم هاذهنش دور کرد. چمدانش را همپای 

 کشاند

دی را محکمتر و مصممتر به سمت ِگيج پروازو گامهای بع  

 . برداشت

چشمش قرار داد و اشکی را که گوشه یانگشت سبابهاش را   

چيزی تا سر خوردنش نمانده بود پاک کرد. نگاهش را در 

 آسمان

 آبی که ابرهای سپيد ميان آن افکارش را سوق ميدادند به

کانه کودروزهايی که بالشتهای سپيد پر قو وسيله سرگرمِی 

شا  

با کبوتر بودند، » : رشاد!... انقدر دوست دارم شکِم يه 

 گرداند

 . بالشت رو پاره کنم برم تووش بخوابم

پرت کردن  به خاطردستی بر روی موهای پريشانش که 

 بالشت به
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ش در قهقهه ايکديگر ژوليده شده بودند کشيد و صدای 

 عمارت

 : پيچيد

.. خوب!... سرت رو از دسِت تو کبوتر!... از دسِت تو!. -

 بذار روش

 ! بخواب... حاال چرا ميخوای بری تووش بخوابی؟

انداخت و سر به کرشمه چرخاند بينی اشچينی به   : 

خوب!... اون توو پر از پره... پرهای سپيد و نرم... اما  -

 روی

 . بالشت که پر نداره

 : لبانش را رو به پايين لوله کرد و شانه باال انداخت

تو سر در نميآرم... همه روی بالشت حرف هایز من که ا -  

 «! ميخوابن... تو دوست داری بری تووش بخوابی؟

 بال هاینميدانست. هيچ نميدانست که کبوترها سر بر 

 خودشان

ميگذارند تا آرام جانشان باشد و به خواب نازی که آرزويش 

 را
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داشتند و يا حسرتش بر دلشان مانده بود، فرو بروند. 

 نميدانست

که بال پروازشان مرحم دردهايشان است و اگر چيده شود 

 ديگر

رپبيبال و  پرنده ینه قدرت پرکشيدن دارند نه توان آرميدن.   

 . در خودش ميپيچد و ميميرد و ميميرد و ميميرد

رشاد دلش ميخواست دستانش را دراز کند و تودهای از 

 ابرهای

دبه او بگويبالشتی سپيد را بردارد و ارمغان کبوترش کند و  : 

خودش ميگذارد بال هایديگر سر بر   «.» 

 .به مقصدش رسيد و خودش را به منزلش در برلين رساند

هايی را که در مستقيم با ربيع و رافع تماس گرفت و تمام 

 برنامه

سرش پرورانده بود ريز به ريز گفت و سفارش کرد که بايد 

 مو به

 . مو اجرا شود
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*** 

از کيف دستی کوچک طاليی  رژلب مسی رنگش را

 زنجيردارش

دستهدارش را مقابل صورتش گرفت و آيينه یبيرون آورد و   

 . کمی از رژلبش روی لبانش کشيد

عرفان به درب اتومبيل رولز رويس مشکی متاليکش يله داد 

 و

همانطور که لبخند کجی روی لبانش نشانده بود، نگاهش را 

 روی

 : کبوترش چرخاند

... بدون آرايش هم خوشگلی عزيزمکم بزن کبوتر -  . 

ه تکانغم زدلبرانهاش را به همسرش پاشيد و سری به لبخند   

 : داد

 . چشم!... هرچی شما بگيد -

موهای کبوتر شده یچند تار فر  بهرا  نگاهشعرفان   
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انداختکه از پشت گوشش آبشار شده بودند   

 . لبخندش کشدار شد

: 

ه از خودت آويزون کردیعيِن سيم تلفن ميمونه... اين چي -  

 ! آخه؟

 حواله اش کرشمه ایلبان کبوتر رو به پايين لول برداشت و 

 : کرد

 . اگر خوشت نمياد الی بقيه موهام قايمش کنم -

 : لبخند پرعمقی زد

 . نه کبوی من!... خيلی هم خوشگله... بزار باشه -

 : با صدای محزونش زمزمه کرد

 . فقط از کنار من جم نخور -

ر با موهايش مشغول شد و سر به تأييد تکان دادکبوت  . 

اتومبيل شد و چشم از شيشه ینگاه غمبار عرفان ميخ   

 سينه اشی شهر بر نداشت. گاهی آهی از اعماق خيابان ها

 بيرون

 . ميزد و دل سنگ را به درد ميآورد
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راننده از آيينه نگاهی به عقب انداخت و به زبان آلمانی 

 خطاب

 : به عرفان پرسيد

 جناب بخشی!... همون مسيری که فرمودين رو برم؟ -

ی از عرفان سر نزد. کبوتر نگاهش را بين عکس العملهيچ 

 راننده

ارام خطابش کردو عرفان چرخاند و روی عرفان زوم کرد.   

. 

تکان شديدی در عضالتش ايجاد شد و از افکار نامعلومش 

 بيرون

جلو انداخت و  آيينه یآمد. نگاهش را به تصوير راننده در 

 سر به

 . تأييد تکان داد

و باز لبخند پربغضش را به صورت شيرين کبوترش حواله 

 هم نگاهش را به بيرون

 . دوخت و غم هميشگی در چشمانش النه گزيد

 به مقصدشان يعنی همان جايی که مهمانی برگزار ميشد
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ی سريع خودش م هاقدرسيدند. راننده توقف کرد و شخصی با 

 را

 . به کنار اتومبيلشان نزديک کرد و در عقب را گشود

لبه عرفان پياده شد و نگاهش را به پيرامونش چرخاند و دو 

 ی

برگشت کتش را جلو کشيد. چرخی زد و به سمت کبوتر   

و به آرامی  لبخندی به او زدتا کمکش کند، پياده شود. کبوتر 

 . پياده شد

برف بود که به سر و رويشان شالق کريستالی ه های دان

 .ميزد

کاله پالتويش را به سمت صورتش جلو آورد لبه یکبوتر   

. 

اشرافی  خانه یه های از روی فرش قرمز پهن شده وسط پل

 باال

 رفتند. از مقابل تک تک محافظينی که در دو سمت کناری

ی رنگ قهوه اپلکان ايستاده بودند گذشتند. به در چوبی 

 بزرگی

د و توقف کوتاهی کردند. يکی از مردها لبخندرسيدن  
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عمودی در را بين مشتش  دستگيره یاحترامآميزی زد و 

 کشيد

 . و به داخل هل داد و تعارف کرد که وارد شوند

به محض ورود شخصی به سمتشان آمد و اجازه 

نزديکگرفت.  

بيرون  شانه هايشکبوتر ايستاد و پالتويش را از قسمت سر

 . آورد

. نگاه که داشت شدلرزشی متوجه و  شدعرفان ديک نزکبوتر 

 مبهوتش را به چشمان عرفان انداخت

 : و موشکافانه پرسيد

 ! سردته عرفان جان؟!... حالت خوبه؟ -

دزنفس پرعمقی کشيد و سر به تأييد تکان داد. لبخند ساختگی   

 . و گرهی کراواتش را بين انگشتانش به بازی گرفت

ه جمع بودند قدم برداشتندبا هم به جايگاهی که هم  . 

بعد از مدتی که مجذوب موسيقی و فضای موجود بودند، 

 عرفان

 کبوتر را ميان جمعيت کشاند. روبه روی يکديگر

 ايستاده بودند که مرد جوانی از کنار کبوتر رد شد و به علت
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و شدکبوتر نزديک شلوغی جمعيت ناغافل   

رفان فوران زد و بهسريع عذر خواهی کرد. زهر چشمان ع  

را ميان يقهاش گير و چند ه هايش سمتش يورش برد. پنج

 مشت

فکش کرد که اگر ديگران به دادش نرسيده بودند حواله ی  

 . بيچاره زير چنگال درندهی عرفان نفله ميشد

 : کبوتر کت عرفان را مرتب کرد و به چشمانش زل زد

ردی؟!... عزيزم!... طفلک حواسش نبود... چرا اينجوری ک -

 ده بار

 . هم عذرخواهی کرد بيچاره

  

 

 

  

را مقابلشان تعارف کرد. عرفان با لبخندی ليوانشخصی چند   

ليوانبر لب تشکر کرد و برداشت. نوبت به کبوتر رسيد که   

 محتوی ليموناد را انتخاب کرد و نگاهش را به سمت عرفان
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 . چرخاند

فان اخمی را به سمت دهانش برد عر ليوانبه محض اينکه 

 روی

را از او  انليوخط انداخت. دست دراز کرد و  پيشانی اش

 .گرفت

کبوتر مات شوهرش ماند و در سکوت شده یچشمان گرد   

 . تماشايش کرد

رقرار داد و بو کشيد. انگا بينی اشرا مقابل  ليوانعرفان   

بی اختيارخيالش از محتويات درون آن راحت شده بود که   

را به کبوتر پس داد ليوانش بست و لبخندی روی لبانش نق  . 

از نوشيدنياش را خورد و عرفان طبق  جرعه ایکبوتر 

 معمول

را از کبوتر گرفت و روی ميز ليوانيک نفس هورت کشيد.   

 . کناری گذاشت

مردی آلمانی که بسيار قوی هيکل بود از دور به عرفان 

 اشاره

خودش با کبوتر را که به سمتش برود. عرفان برآشفته  کرد

و همراه کرد  
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 . به سالن کناری هدايت کرد

ش را به عرفان دوختگرانه اکبوتر متوجه شد و نگاه پرسش  

: 

کارت داشت... خوب برو ببين چيکارت داره؟!...  -

 ! ميشناختيش؟

عرفان کالفه سرش را به سمت ديگری گرداند و پراخم 

 زمزمه

 : کرد

 . ولش کن... مهم نيست -

آمد اما اينبار نزديکتر شد. لبخندمرد مجدد به سمتشان   

عميقی روی لبانش نشاند و احوالپرسی گرمی به آلمانی با 

 کبوتر

عرفانی که چيزی نمانده بود شانه یبه جا آورد. دست روی   

ر شود گذاشت. پچ پچی زير شعله وباروت درون قلبش 

 گوشش

 . کرد و به آرامی عرفان را به کناری کشيد

را به آنها که کارشان به  وکانه اشمشککبوتر از دور نگاه 

 درگيری
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 بيشتر شباهت داشت تا صحبت عادی ميخکوب کرد. عرفان

او مخالفت ميکرد و ه های صدايش را باال برد و ظاهراً با گفت

 مرد

 . آلمانی مصرانه روی حرفش پافشاری

عرفان با خشم از او دور شد که مرد مچش را با غيظ در 

 پنجهاش

متش چرخاند. انگار نهيبی به او زد که گرفت و او را به س

 عرفان

 .در جا چشمانش گرد شد و الم تا کام حرفی به زبان نياورد

ش را کشان کشان به جلو کشيد ورفته اهيکل آويزان و وا  

ی سنگينش را به سختی روی زمين پيش بردقدم ها  . 

کبوتر با ديدنش شبيه عالمت سؤال بزرگی شد و بِربِر 

 نگاهش

عرفان کالمی به زبان نياورد و سعی کرد قضيه راکرد. اما   

 . بياهميت جلوه دهد و حواسش را به مهمانی پرت کند

. و با سمت کبوتر رفتموزيک عوض شد که عرفان 

 موزيک

مراه شدنده  . 
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 چشمانش را بست. رعشهای

متوجه ان شد. در بدنش ايجاد شد که کبوتر به وضوح  

ک شد و سکوِت بينشان را شکاند. لبخند روی لبانش خش  : 

عزيزم!... ديگه اين داروها رو نخور... نميخواد الغر  -

 بشی... اينا

 ! چيه ميخوری آخه؟

هنوز اونقدر که مورد پسند بانو باشم نشدم... مجبورم  -

 ...بخورم

ميترسم کبوتر... ميترسم از دستت بدم... به هر دری ميزنم 

 که

م رو داری تحمل ميکنی... اما رهام نکنی... ميدونم اخالق

 زود

گذره.... قول ميدم بهزودی همون عرفان سابق بشم برات.... 

 قول

؟چشم باز کنم ببينم نيستی يه وقتميدم بهت کبوتر... نکنه  !... 

 ! نکنه نگی داری ميری و ذره ذره نابودم کنی؟

 : نفسش را بيرون فرستاد و ادامه داد
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ای سياه و سپيده... مثل کبوتر!... زندگی پُر از روزه -

 دکمههای

و پيانو... نکنه يه وقت روزهای سياه رو ببينی ازم دل بکنی  

بری؟!... نکنه تاب نياری کبوی من؟!... نکنه هرچی پيش 

 اومد من

 ! رو مقصر بدونی؟

ازخودش چشمان کبوتر از حيرت گرد شد اما   

دشن دورهمسرش   . 

عيدعرفان بغض حمله کرده بر گلويش را بل  : 

اگر يه روزی ديدی اتفاقاتی افتاد که به مذاقت خوش  -

 ...نيومد

 از چشم من نبين کبوتر... خودم درستش ميکنم... هميشه فکر

کن شايد عرفان مجبور شده... شايد عرفان يه اشتباهی کرده 

 و

اتووش مونده... شايد گير کرده توو باتالق و داره دست و پ  

هميزنه و چيزی نمونده خفه بش  . 

ش را به چشمانمتحيرانه اسر بلند کرد و نگاه   
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 : عرفان دوخت

 چرا بعضی وقتها نميفهمم تو چی ميگی؟!... چرا گاهی از -

کارهات سر در نميارم؟!... چرا عرفان جان؟!... اين داروها 

 رو

ديگه نخور... من هيچ وقت ازت نخواستم الغر بشی... اصالً 

 به

ای الغری هست... کی گفته راه بر اين همهچه قيمتی؟!... 

 اين

داروها برات خوبه؟!... اصالً من دوست دارم شوهرم تپلی 

 ...باشه

اصالً من هميشه از مردای شکم گنده خوشم ميومد... پس 

 ديگه

 . نخور عرفان

  

 

 

 ۰ 

 لبخندش کشدار شد و آه
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پردردش برخاست سينه یعميقی از   : 

من به خاطررو آخه قربونت برم!... من که ميدونم اينها  -  

ميگی... اما!... چشم!... يه کم صبر کن... ديگه ميذارمشون 

 . کنار

 همانطور که در حال و

 هوای خودشان غرق بودند. چشمان عرفان مات هالوژن روی

خط انداخت. با سرعت  پيشانی اشسقف شد و اخمی روی 

 کبوتر

. سر چرخاند وهدايت کردرا به سمت ديگری   

ش را ديد زداطراف  . 

 موزيک قطع شده و مهمانان در سالن پخش بودند. هر دو به

 سمت بالکنی که ويوی نزديک غروب بسيار زيبايی داشت

گچی ستون کرد ه های نرد لبه یرفتند. عرفان دستانش را بر 

 و به

رفت تا خورشيد را در خودش مخفی کند زل زدآسمانی که 

 : می

و با تمام ابرهای تووش اگر تو بخوای من اين آسمون ر -

 ميريزم
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 . به پات

چشمان مبهوت کبوتر روی عرفان ميخ شد و باز هم سکوت 

 بود

 . سکوت

را  دندان هايشرا روی نردهها فشرد و ه هايش عرفان پنج

 بر هم

 : سابيد

ميخوای اين نردهها رو از جا در بيارم؟!... ميخوای؟!...  -

 من

!... بِکنم؟قدرتم خيلی زياده... بِکنمشون کبوتر؟  ! 

 به خاطرهرکول بازيهای عرفان وقتی سطح انرژياش 

 مصرف

باال ميرفت و احساس قدرت ميکرد و نامناسبداروهای   

خودش را از ديگران برتر ميديد برای کبوتر عادی بود اما 

 اينبار

انی در گوشت و پوستش رخنه کرد. خودش را به او نگر

 نزديک کرد

او دوخت را به زده اشو چشمان وحشت   : 
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 . وای عرفان!... زشته!... عرفان بيا بريم -

چشمانش را که به سختی باز نگه داشته بود را زل همسرش 

 کرد

ی سردادمستانه ا خنده یو   : 

 ! چقدر سرم درد ميکنه کبوتر... کجاييم؟ -

هباز آنجا ببرد که عرفان خودش را او را تا قصد کرد کبوتر   

زيادی هم داشت خم کردسمت فضای آزادی که ارتفاع   : 

 از اينور بريم... من ميخوام از همينجا خودم رو پرت کنم -

 . پايين... تو هم باهام بيا کبوتر... زودتر ميرسيم

 رفتارهای بيباکانهاش گاهی چنان کبوتر را به وحشت

رکه گمان ميکرد شايد تا دقايقی ديگر جانش را د می انداخت  

خودش بدهدکف دستانش بگذارد و کار دست   . 

؟بريم تلويزيون نگاه کنيم کبوتر؟!... فيلم چی داره امشب -  ! 

باز هم شروع کرده بود به چرت و پرت گويی. شوريدگی 

 افکارش

 هم از همان عالئمی بود که کبوتر با آن اخت شده و تعجب

 . زيادی نميکرد
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به سمت خودش کشانداو را   : 

ی... بايد ته اخسبهتره ديگه بريم خونه عرفان جان...  -

 استراحت

 . کنی

خودش را به عقب هل داد و نگاهش را به سمت جمعيت 

 : کشاند

ذارن؟!... چرا اينا انقدر بيحالن... برم چرا يه آهنگ شاد  -

 نمی

 . بگم يه آهنگ توپ بذارن بترکونيم

 کبوتر جلويش را گرفت و مانع رفتنش شد. ظاهراً سطح

و سرخوشی درونش را انرژياش باال رفته و احساس چاالکی  

 . احاطه کرده بود

کبوتر به سختی توانست رفتارهای غيرعادی او را کنترل کند 

 و

 . تا منزل سالم برساند

*** 

نان تست را از تستر بيرون آورد و روی بشقاب کنار 

 سوسيس
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سرخشده قرار داد. تخم مرغ نيمرو را که صدای جلز و 

 ولزش

هکو آب پرتقال تازه را  بلند شده بود روی نان تست پهن کرد  

 برای کبوترش گرفته بود درون ليوان مخصوص صبحانهاش

 . سرريز کرد و کنار بشقابش روی کانتر آشپزخانه گذاشت

ش انداخت و لبخندکننده انگاهی به هنرنمايی غافلگير   

کشداری روی لبانش نقش بست. ظاهراً آن صبح خوی 

 رئوفانهی

از کبوتر به وجد و شورعرفان گل کرده و خودش را بيشتر   

 . انداخته بود

چهره به سمت اتاق خوابشان قدم برداشت و چند ثانيهای مات 

 ی

 . معصوم کبوتری که غرق در خواب شيرين بود، شد

بزاقش را بلعيد و پنجه الی موهای پريشانش فرو برد و به 

 سمت

ميز آرايش چرخيد. رژلب قرمز کبوتر را برداشت و روی 

 آيينه

تچيزی نوش  . 
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اشِک زير پلکش را پاک کرد و شاخه رزی را که برايش 

 گرفته

 . بود در قاب دور آيينه گير داد

نفِس به درد نشستهاش را با صدا بيرون فرستاد و بعد از 

 مکثی

 چهره اوپرمهرش را بر نگاه کوتاه به سمت کبوتر برگشت. 

 . نشاند

 عقب عقب از اتاق خارج شد و چشم از کبوتر فرو رفته در

ش برنداشت. به چهارچوب در برخورد و از شدت بال هاي

 دردی

مچاله شد چهره اشکه در آرنجش حس کرد   . 

ی آخرش را برای قدم هاهق بلندش را بيرون اتاق وقتی 

 خروج از

خانه برميداشت زد و برای اينکه صدايش کبوتر را بيدار 

 نکند

 دستانش را جلوی دهانش پهن کرد و دوان دوان به سمت در

 . خروجی رفت و در را پشت سرش بست
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 هنوز مدت زيادی نگذشته بود که باريکهی اشعهی خورشيد

صورت کبوتر را نوازش کرد و الی يک چشمش را کمی 

 .گشود

 کش و قوسی به بدن کوفتهاش داد و بعد از چند وولی که در

تختش خورد از پتوی گرم و نرمش دل کند. همانطور که 

 مقابل

روی آنه های زهای ميکشيد چشمش به نوشتآيينه خميا  

متمرکز » : من رو ببخش کبوترم... جبران ميکنم عزيزم... 

 شد

دوستت دارم... « لبش انحنا برداشت و زير لب پچ  گوشه ی

 عرفان

» باز عشقش قلمبه شده «. نگاه بعدياش به گل رز کنار آيينه 

 : زد

سمتش کشاند. افتاد. ابرويش به باال پريد و انگشتانش را به 

 ميان
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داد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت بازی اشمشتش   . 

ياسی رنگش را ميان انگشتانش چرخاند و  راحتیبند لباس 

 بويی

نفس کشيد وه هايش را که در فضا پيچيده بود تا انتهای ري  

چشمان متحيرش را تنگ کرد. بعد از کشف سورپرايز 

 عرفان

 خنده اش» : يخوای دِل من وای!... عرفان!... امروز کالً م

 بلند شد

رو «. رز را روی کنسول رها کرد و سوسيس را برداشت و 

 ببری

از آن را در تکه ایاسير کرد. همانطور که  دندان هايشبين   

يشگوشه ادهانش ميجويد صدای باز شدن در ورودی در   

 پيچيد. لبخندش عمق گرفت و محتويات درون دهانش را بلعيد

و با خودش » : نهاش شده زود برگشته فکر کنم گش .«

 زمزمه کرد

 : با تن صدای بااليی گفت

 ميدونستم طاقت نمياری من بدون تو صبحانه بخورم عزيزم -

. 
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از آب پرتقالش نوشيد اما کالمی از عرفان به  جرعه ای

 گوشش

ش در فضا پخ کرشمه اینرسيد. سر به اطراف تکان داد و 

 : کرد

 . عرفان جان!... داری ميای عزيزم؟!... سرد ميشه زود بيا -

 زبان روی لبانش کشيد اما باز هم پاسخی نشنيد. اخمی روی

نشست و کمی ترس در دلش النه گزيد. مکثی  پيشانی اش

 کرد و

 . در جايش ميخکوب شد

نفسش را در سينه حبس کرد و صدای کوبش قلبش در 

 گوشش

ی سنگينش را به سختی به قدم هااشت، پيچيد. چارهای ند

 سمت

 . پذيرايی برداشت

پهن شده روی ديوار که لحظه به  سايه یچشمانش که به 

 لحظه

نفسش را هم در  مانده یبزرگ و بزرگتر ميشد، افتاد ته 

 عمق
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 . وجودش اسير کرد

جرئت ُجم خوردن نداشت. سايه يکی بود شد دوتا. دو تا بود 

 شد

آدم بود اما دستی بلند شد و اسلحهی  ه یسايسه تا. اول فقط 

 به

 . چنگ کشيده در مشتش قلبش را فرو ريخت

مردی چهارشانه و عضالنی که سر تا پا مشکی به تن داشت 

 و

 ماسکی روی صورتش کشيده بود که فقط چشمان و لبانش

 يقه یمشخص بود سمتش آمد و لولهی اسلحه را روی شق

 کبوتر

از چشمان  بی اختيار شزده ای يخ اشک هاگذاشت که 

 وحشت

شره کرد و فريادش به هوا برخواست زده اش  . 

یقدم هامرِد ديگر که ظاهرش همانند مرد اول بود به سمتش   

حرف تندی برداشت و به آلمانی تشر زد که احتماالً بايد چند 

دخترک بينوا کرده باشد حواله ی زشت  . 
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حيفش را چسب سياه پهنی را روی دهانش چسباند و مچهای ن

 با

 شتاب به عقب کشيد. هر دو را روی هم مماس گذاشت و با

 . طنابی که در دست داشت بهم گرهی محکمی زد

شافتاده افغانش بيصدا از گلويش برخواست که جان به لرزه   

 . نشان از خوف مهمان شده در دلش بود

چشمبند مشکی را روی چشمان کبوتر خواباند و از پشت 

 سرش

ر کرد و گرهی کوری خوردالی موهايش گي  . 

کوبيد. مرد سوم به سينه اشقلب کبوتر خودش را به حصار   

 سمت در دويد و نگاهی به اطرافش انداخت. با دست به آن دو

 . اشاره کرد که سريعتر آنجا را ترک کنند

مرد مسلح اسلحه را پشت کتف کبوتر عمود قرار داد و با 

 ُهلی

کرد.  تشهدايبه جلو انداخت  بی پوششه های که به شان

 دخترکِ 

 چشم بسته مسيری را که هدايتش کردند پيمود. و ديگر چيزی

 نشنيد جز صدای اتومبيل و چند مردی که آلمانی صحبت
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يشان اينطور مشخص بود که برای حرف هاکردند و از ميان 

 می

 . فرار از آنجا عجله دارند

*** 

تر... وای همونهان که اآلن رفتن توو؟!... يه کم برو جلو -

 اين

 کبوتره؟!... آره خودشونن... زنگ بزن به رشاد... زود باش

. 

دو مرد آلمانی که منزل کبوتر را رصد کرده با چشمان گرد 

 شده

 . شاهد ربوده شدن کبوتر بودند

 شماره یرا برداشت و به دنبال  گوشی اشيکی از آن دو 

 رشاد

قين راگشت. ديگری اتومبيل را روشن و با دقت ماشين سار  

تعقيب کرد. حواسش به حفظ فاصلهاش با آنها بود که فرياد 

 : زد

نه!... نه!... رشاد نه!... زنگ بزن به رافع يا ربيع... به  -

 . رافع بزن
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 . تقالی کبوتر تمامی نداشت و کالفهشان کرده بود

  

 

 

  

کبوتر را يکی از سارقين سرنگی را از جيبش بيرون آورد و 

 با

کبوتر در دوری از اصرار . به خود نزديک کردعصبانيت 

مانع عملی کردن اهداف شومشان شود، خونشان را او که  

ه جوش آورده بود. باالخره بعد از تالش بسيار موفق شدندب  

 نقشهشان را عملی کنند. ديگر نه تکانی خورد و نه مقاومتی

 کرد. گردنش شل شد و به عقب سر خورد. چشمانش از پشت

تا بند پيدا نبود وگرنه معلوم ميشد که رفته رفته ميرود چشم  

 . سپيد و سپيد و سپيدتر شود

رافع را گرفت و بعد از چند بوق پاسخ داد شماره ی  : 

 حواستون بهشون باشه... چشم ازشون برنميدارين... باز -

ظهچورت نزنين!... من و ربيع هم داريم ميايم... لحظه به لح  
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... اينطور که ميگين يه حدسايی ميزنممسير رو اعالم کنين ... 

به رشاد هم خودم ميگم... ميترسم بره يه شری به پا کنه کار 

 از

ناين خرابتر بشه... سفارش نکنم ديگه... مراقب باشين گمشو  

 . نکنين

سرعتش را افزايش داد و همانطور که ردشان را گرفته بود 

 با

 : صدای غرق تشويشش گفت

ين... مسلحانبه پليس اطالع بد -  . 

شماره برق از چشمان رافع پريد. تماس را قطع کرد و سريع 

 ی

 : ربيع را گرفت و قضيه را مطرح کرد

 يه کاری کن رشاد قبل از پليس نرسه... ميره خون به پا -

 ميکنه... من موندم اين عرفان کجاست پس؟!... هرچی بهش

 . زنگ ميزنم خاموشه

خودش را به مسير مورد نظرربيع با نهايت سرعت ميراند تا   

 : برساند. سر به اطراف چرخاند و پوفی کشيد
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باشه... بهتره رشاد بعد از من و تو برسه... بزار دقيق  -

 معلوم بشه

کجا ميبرنش بعد به رشاد بگيم... داداش داريم ما... يکی 

 نيست

 ! بگه تو که انقدر عاشقش بودی چرا نگرفتيش؟

تعقيب بودند نزديک شده بودرافع به دو مردی که در حال  . 

 : تماسی با آنها گرفت و ربيع را پشت خط نگه داشت

 ! من بهتون رسيدم... کوشين پس؟ -

کالهش را  لبه یشيشه عمود کرد و  لبه یدستش را روی 

 باال

 : داد

فکر کنم دارن از شهر خارج ميشن... سر به نيستش  -

 ...!نکنن؟

 . اينجا بر و بيابونه

ندان گزيدربيع لب به د  : 

مگمشون نکنين... يه آدرسی بايد داشته باشيم به پليس بدي - ... 

 ! درست حواستون رو جمع کنيم ببينين کجا ميبرنش؟
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ربيع تماس با مرد آلمانی را قطع کرد. ميدان را دور زد و 

 تماسش

 : را با رافع ادامه داد

 ! رشاد امروز برلينه؟ -

فه فشرد تا شايدرافع دستش را روی بوق گذاشت و بيوق  

 : اتومبيل جلويش کمی بجنبد

 فکر کنم ديشب از فرانکورت برگشته... کاش برنگشته بود -

 همين رو بهانه ميکرديم بهش نميگفتيم... کلی نقشه تو سرش

 . بوده با اين اتفاقی که افتاد حتماً يه کاری دستمون ميده

 اتومبيل حامل کبوتر مقابل آبانبار مخروبهای بيرون شهر

 توقف

کرد و بعد از مکث کوتاهی در برويشان باز شد و ماشين 

 داخل

رفت. دو مرد آلمانی بيرون ايستادند و موقعيت را به رافع 

 اطالع

دادند که او هم پليس را در جريان ماجرا گذاشت و آدرس را 

 هم

 . گفت
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*** 

 .تکانی به جان کوفتهاش انداخت و الی چشمانش کمی باز شد

وی بيهوشی داشت کم کم از سرش ميپريد. انگار اثرات دار

 سر

به اطراف چرخاند و از ديدن محيط دور و برش اخمی بين 

 دو

ابرويش خط انداخت. نميدانست آنجا کجاست و او چرا بايد 

 آنجا

 باشد؟! نگاهش روی خودش چرخيد که دستانش از پشت به

ندشده اصندلی چوبی گره خورده و پاهايش هم با طناب بسته   

. 

انش روی دو مردی که با يکديگر صحبت ميکردند زومچشم  

 شد. خواست فرياد بزند و کمک بخواهد که متوجه شد دهانش

 . بسته است و صدايی از حلقش بيرون نميزند

نیتقاليی کرد که يکی از آن دو مرد به سمتش دويد و به آلما  

 : توپيد

بيخود صدات رو نبر باال... اينجا کسی نيست به دادت  -

هبرس  
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 . دختر جون

 قلبش داشت از دهانش بيرون ميزد. سعی کرد طتاِب دور

 . دستانش را پاره کند اما بيفايده بود

ی نگذشت که چند مرد سياهپوش آلمانی ازدقيقه اچند   

ی کز کردند وگوشه ااتاقکهای اطراف بيرون آمدند و هريک   

 . مسلسلهايشان را کنارشان گذاشتند

ير کبوتر حلقه زد و وحشتاشک بود که در چشمان متح  

 . سرتاپای وجودش را فرا گرفت

 مردی که دور ايستاده بود کم کم نزديک شد و چيزی در ذهن

 نمی آمدآشنا بود؟! يادش  چهره اشکبوتر جرقه زد. چقدر 

 کجا او

درا ديدهاست؟! چطور او ماسک نداشت اما بقيه داشتند؟! شاي  

برگشته بود.  برای ايجاد رعب و وحشت در دل کبوتر بخت

 مرد

 نزديک و نزديکتر شد و کالمی از دهانش بيرون آمد که

حافظهی کبوتر ياری کرد و او را شناخت. باورش نميشد. 

 خودش
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بود خود مرموزش. همان مردی که روز مهمانی نزد عرفان 

 آمد و

 . با او جر و بحث کرد

  

 

 

  

نگاه مشکوکانهی کبوتر روی صورت کريهاش متمرکز ماند 

 و

يگر تقاليی نکرد. بايد به خودش مسلط ميشد. پس احتماالً د  

 همه چيز به مهمانی آن شب مربوط ميشد. ياد نگاه عرفان که

روی هالوژن ميخ مانده بود افتاد و اينکه سريع کبوتر را از 

 آنجا

 دور کرد. شايد عرفان حس کرده بود هالوژن طبيعی نبوده و

عرفان به آن فضا جان کبوتر در خطر است. اما چرا؟! چرا  

مشکوک شد؟! آن مرد در آن مهمانی به عرفان چه گفته بود 

 که
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چهره او را بهم ريخت؟! چرا در انتها عرفان تسليم شده و با 

 ای

 گرفته نزد او برگشته بود؟! ياد لرزش دستان عرفان در روز

ارمهمانی افتاد که به مصرف داروهايش ربط داده بود اما انگ  

گرانياش برای حضور آن مرد و هالوژن نبود. بيارتباط به دلن

 ياد

پرت و پالی عرفان که گاه و بيگاه بر زبان  حرف های

 نکبتش

 .جاری ميشد و کبوتر همه را به اعتيادش ربط ميداد، افتاد

 . عرفان عرفان عرفان

يی که از پشت سرش نزديک ميشدند در گوششقدم هاصدای   

روی زمين کشيده يی که مشخص بود به سختیقدم هاپيچيد.   

ی را به جلو هدايت ميکنندرفته اميشوند و انگار هيکل وا  . 

بدون اينکه سر برگرداند از کنار کبوتر رد شد اما از پشت 

 سر

 قابل شناسايی بود. مگر ميشد کبوتر او را نشناسد؟! عرفان

 . عرفان عرفان

 مستقيم به سمت ميزی که بطريها روی آن چيده شده بودند،
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 نوشيدنیش را پر و يک نفس ليوانشت. طبق معمول قدم بردا

 را

چهره در وجود مسمومش تلبنار کرد. چشم بر هم گذاشت و 

 اش

 . از تلخی هر آنچه کوفت کرده بود مچاله شد

از همه جا تا چشمش به عرفان افتاد ورجه بی خبرکبوتِر   

صندلی  حواله یوورجهاش شروع شد. مرِد کنارش لگدی 

 کرد که

به راست پرت و صندلی از يک پايه بلند شدسر کبوتر   . 

مستانه عرفان در فضای نم برداشته پيچيد که شکه های قهقه  

 . کبوتر را کم کم به يقين تبديل کرد

 دِر آهنی بزرگی که در انتهای فضای تاريکی بود با صدای

 گوشخراشی باز و سايهای به سمت کبوتر نزديک شد. صدای

وحشت به جان منجمدشپارس سگ در گوشش پيچيد و   

 انداخت. سگ سياه و بزرگی به سمت کبوتر نزديک شد و

دخترک از ترس خودش را به عقب کشيد. مردی از پشت 

 سگ

 ظاهر شد. مردی که شبيه بقيه نبود. مثل بقيه ماسک و اسلحه
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نداشت. مثل عرفان اليعقل و وارفته به نظر نميرسيد. مانند 

 مرد

تش به چشم نميخوردآلمانی خشونت و ترسی در صور  . 

فقط در چشمانش برق کينه موج ميزد. در چشمانش که نه 

 فقط

 در يک چشمش. چون فقط يک چشم داشت. چشم ديگرش با

 . بند مشکی پوشانده شده بوديک چشم

 جلوتر که آمد پای سومش هم به وضوح ديده شد. پايی که پا

ش کلهی اژدهايی دست هانبود فقط يک عصايی بود که 

کهداشت   

 آتش زبانه کشيده از عمق حلقش نشان از آتشفشانی ميداد که

 . هر لحظه احتمال فورانش قابل پيشبينی بود

 مقابل کبوتری که اشک در چشمانش موج ميزد اما جرئت

ريزش نداشت قد علم کرد. عصايش را رو به باال سر داد و 

 زير

 . چانهی کبوتر گذاشت و سرش را به سمتش کشيد

چشمانش کرد و به مرد کنارش تشر زد که نگاهش را زل 

 چسب
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 دهانش را باز کند. مرد با يک حرکت چسب دهان کبوتر را

 . کشيد که جيغ دخترک به هوا برخاست

ش چرخاند وکبوتر را به سمت   

 . چشمبندش را از روی چشمش برداشت

انش چيزی نمانده بود تا هر آنچه در معدهی کبوتر بود تا ده

 باال

را نداشت. سعی کرد شده اشبيايد. تحمل ديدن چشم تخليه   

نگاهش را از مرد يک چشم بگيرد اما او انگار قصد داشت 

 زجر

 : کشش کند و حتماً به چشمانش زل بزند

نميتونی ببينی نه؟!... کار پدر خودته... خوب نگاه کن...  -

 فقط

کبوتر چند تا تخته فرش قيمتی... خوب نگاه کن به خاطر  

رهايی... خوب نگاه کن که هرچی در اين سالها کشيدم از 

 اون

لاسم نفرتانگيزته که پای هر فرشی که در دنيا درخشيد و حا  

من رو بهم زد... اون اسم ننگت هم بود... خوب به اين چشم 

 من
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حاج کريم رهايی که بعد از تو نوبت اونه نوه ینگاه کن   . 

سابيد و کمر راست کرد و را از حرص روی هم  دندان هايش

 بر

عصايش تکيه زد. چشمبندش را روی چشمش برگرداند و 

 نگاهی

به عرفانی که هيکل تِن لشش را روی مبل ول کرده بود 

 انداخت

 . و نگاه بعدی را روی کبوتر چرخاند

 يکی از مردها سمتش آمد و زير گوشش چيزی گفت. سر به

های زد. سريع به تأييد تکان داد و به دو نفر از آنها اشار

 سمتش

 . دويدند و همراهش به طرف در پشتی قدم تند کردند

 مرد قوی هيکلی پشت سر مرد يک چشم دويد و به آلمانی

 : صدايش زد

 ! آقا-

 . مرد يک چشم برگشت و نگاه زير چشمی به او انداخت

 : مرد دستپاچه پرسيد
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؟با اين دختره چيکار کنيم؟!... همون کار که گفته بودين -  ! 

  

 

 

  

مرد يک چشم بدون اينکه کالمی به زبان بياورد کف دستش 

 را

 پرنده یروی گردنش عمود گذاشت و خطی افقی کشيد که 

 سياه

بال و ترسناک يله داده روی دستش به بال بال زدن افتاد و 

 های

آبشاری و بلندش را به سر و صورتش کوبيد. مرد صورتش 

 را به

ش را روی نوک کننده ازجر سمت پرنده چرخاند و لبان من

 زمخت

چندشآوری بر آن نشاند و بوسه یو کج و معوجش چسباند و   

 . همراه دو محافظ از در پشتی خارج شد

*** 
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تمام قدرتش را در پاهايش جمع کرد و با سرعت راند و 

 خودش

زارا به آدرسی که ربيع برايش فرستاده بود رساند. با شتاب   

دوان به سمت ربيع و رافع و اتومبيلش پياده شد و دوان 

 ديگران

 . رفت

 : نفس نفس ميزد و کالمش را بريده بريده به زبان ميآورد

چرا اينجا وايستادين؟!... چرا هيچکاری نکردين؟!... پليس  -

 کو

 ! پس؟!... من چيکار کنم از دست شماها؟

 : رافع دست پشت کمر برادرش کشيد

اطراف رو بستن... رشاد جان!... آروم باش... خيابونهای  -

 منطقه

تحت نظره... خودشون ميدونن ِکی وارد عمل بشن... بهتره 

 ما

 . دخالت نکنيم

زد شايد راه نفسش باز شود. دستش را به سمت سرفه ایچند   

 : محلی که حدس ميزد کبوتر آنجا باشد دراز کرد
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 . اونجاس؟!... تا اينا بجنبن کشتنش -

زاقش را بلعيدنگاهش را به سمت ربيع چرخاند و ب  : 

اگر باند نصرت يه چشم باشن... رحم ندارن ربيع... يه  -

 عمره

 کشيم... امروز زهرش رو ريخت اين مار داريم ازشون می

 . زخمی... زنگ بزنين ايران نرن سراغ حاج کريم

کاپشنش را  يقه یان نماند. عکس العملشاين را گفت و منتظر 

 باال

به سمت در آهنی بزرگ  را زد و آبی اشکشيد و عينک آفت

 قدم

 . برداشت

ربيع و رافع به سمتش دويدند تا مانعش شوند اما او تصميمش 

 را

 : گرفته بود

رشاد!... خطرناکن... مسلحان... تو اسلحه نداری... صبر  -

 ...کن

 پليس ميدونه چيکار بايد بکنه... تو بری ممکنه فراريشون

 . بدی... کار رو خراب نکن رشاد
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يش را تندتر برداشت. مقابل ديواریقدم هااد و اهميتی ند  

نوک تيز روی آن راه عبور را بسته ه های رسيده که نرد

 بودند. اما

بايد ريسک ميکرد و ميرفت. با هر سختی که بود از ديوار 

 باال

رفت و از روی نردهها به آن سمت ديوار پريد. پاهايش که 

 به

سمت يقهاش کشيدزمين رسيدند ديگر نفسش باال نيامد. پنجه   

باز ه هايش و چنگ انداخت به گلويش شايد راه هوايی به ري

 .کند

 تنگی نفس عصبياش وقت گير آورده و سر بزنگاه غافلگيرش

 کرده بود. به نفسش نهيب زد که وقت مناسبی برای گرفتن

فرستاده هايش نيست. چند سرفه کرد و اکسيژن به ري  . 

نگاهی به خرابههای از جايش بلند شد و خودش را تکاند.  

 اطرافش انداخت و راه مناسبی را پيدا کرد. از ميان خرت و

پرتها رد شد و پشت تانکر بزرگی خودش را مخفی کرد. 

 چشم
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در کاسه چرخاند و از دور نگاهش روی مردان سياهپوش 

 آلمانی

مسلح گير کرد. از پشت تانکر بيرون آمد و به اتاقک 

 نگهبانی

جا نشسته که در حال چرت زدن بود. رسيد. مرد مسنی در آن

 از

محکمی  ضربه یپشت سرش نزديک شد و با ساعد دستش 

 به

 . پشت گردنش کوبيد که در جا نقش زمين شد

وی راه ری محتاطانهاش را به سمت آنها برداشت. از قدم ها

 کناری

مرد قوی هيکلی به سمتش يورش برد که با يک حرکت او را 

 هم

سيرش را به جلو طی کرداز سر راهش برداشت و م  . 

ديگر به جايی رسيده بود که چند نفر از گوشه و کنار 

 اطرافش را

محاصره کردند و دستانش را به پشت چرخاندند. چشمانش 

 زل
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کبوتری که دست و پا بسته روی صندلی نشسته و با ديدن 

 رشاد

شروع به دست و پا زدن کرده بود افتاد. حتی صدايی از 

 گلويش

نمی آمدبيرون  از پشت چسب  . 

 زهر چشمان رشاد ترکيد و خواست از چنگال مردان آلمانی

خودش را نجات دهد و به سمت کبوتر برود که او را روی 

 زمين

 ضربه یبزرگش  پوتين هایپرت کردند و يکی از آنها با 

 محکمی

به کمرش کوبيد که » آخ « ش بلند شد و تقالی کبوتر هم 

 صدای

 . بيشتر

 يقه یلسلش را برای تهديد رشاد روی شقمردی لولهی مس

 کبوتر

دنشاند که رشاد با ديدن اين صحنه همانطور که نقش زمين بو  

زد دستانش را برای مانع شدن او بلند کرد و به آلمانی فرياد  : 

 ولش کن اون رو... خواهش ميکنم... من هستم... هر باليی -
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ش ميکنمميخواين سر من بيارين... بزارين اون بره... خواه  . 

نگاه رشاد مات عرفانی که از بس نوشيدنی سرکشيده 

 چشمانش

خون شده بود، ماند. خونش به جوش آمد و فکش کاسه ی  

 . منقبض شد

 نگاهش را به اطراف دوخت و وقتی حس کرد کسی هواسش

دنيست، دست انداخت و ميخ بلندی را که روی زمين افتاده بو  

برد به مشتش کشيد و به سمت عرفان يورش  : 

 ! بيغيرت -

  

 

 

  

چشمان کبوتر افتاد مشخص بود از گلويش گوشه یچينی که   

ثفرياد بيصدايی بلند شده که نگاه رشاد به سمتش جهيد و مک  

کوتاهی کرد. فرصت دست عرفان داد که به سمت رشاد 

 چرخی
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ش را روی صورتشانوليباقيمانده در  طره یبزند و چند ق  

 . بپاشد

را به سمت چشمانش برد. لبانش را بهناغافل پشت دستش   

 داخل کشيد و چند مرد به سمتش دويدند که همه را با چند

 . ضربه ناکار کرد

عرفان سر داد و ميان دو مشتش با قدرت يقه یپنجه سمت   

فشرد. تمام قوايش را در انگشتانش جمع و از زمين بلندش 

 .کرد

ای ش در فضا پيچيد و به ديوار شيشهدرنده اغرش شير 

 مقابلش

 . پرتابش کرد

شيشه بود که به سر و صورتشان پخش شد. ه های خرد

 خودش را

را بريده  گرفته اشی نفس هابه سمت زمين خم کرده بود و 

 بريده

را از کتش بيرون آورد  گوشی اشبيرون ميفرستاد که مردی 

 و
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ی را جستجو کرد. بعد از چند ثانيه تماس تصويری شماره ا

 برقرار

را طوری گرفت که کبوتر و رشاد به آن ديد  شد و گوشی

 داشته

 . باشند

کبوتر با ديدن تصوير شروع به دست و پا زدن کرد و رشاد 

 پنجه

 سمت گلويش برد و بيوقفه چند سرفه زد. حاج کريم که سرش

را روی ميز خوابانده و اسلحه پشت سرش کشيده بودند با 

 ديدن

 : آنها به التماس افتاد

ن کاری نداشته باشين... بگين بايد چيکار مه های به بچ -

 ...!کنم؟

 . هرکاری بگيد ميکنم فقط به اونا آسيب نزنين

 اسحاق به سمت حاج کريم قدم تند کرد که مرد مسلحی به

 سمتش دويد و اسلحه پشت کتفش کشيد. او را به سمت گاو

 : صندوق هل داد و مجبورش کرد که زانو بزند

 . بازش کن -
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عطلی گاو صندوق را باز کرد و تمامی اسناد اسحاق بدون م

 را

 . بيرون آورد

رشاد به سمت مردی که گوشی دستش بود حمله کرد و 

 صدايش

 : را در سرش انداخت

 حاج کريم قلبش ناراحته... تازه سکته کرده... ولش کنين -

 . بيرحما

 لگدی در کمر رشاد نشست که صدای آژير پليس در سالن

ن آنها باريد و نفس راحت بود که از پيچيد. وحشت از چشما

 دل

 . رشاد برخاست

 . ظرف چند دقيقه همه حتی عرفان دستگير شدند

 رشاد به سمت کبوتر دويد و چسب روی دهانش را به آرامی

ی که از کبوتر اسير شده در چنگالجمله ابرداشت. اولين   

شاهين برخاست و دل رشادی که جانش را به خاطر او به 

 خطر
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بود به ريش کشيد در گوشش پيچيد انداخته  : 

رشاد!... رشاد!... نزار عرفان رو ببرن... نزار رشاد...  -

 خواهش

شادرميکنم... اون بيماره... حالش بد ميشه... رشاد!... نزار   

. 

 چشمانش از حدقه بيرون زد و با دهان نيمهبازش مات کبوتر

 ماند. تکانی به سرش داد و به خودش آمد. اهميتی به

يش نداد و طناب دور دست و پايش را گشودرف هاح  . 

انداخت. تنها پوشش کبوتر لباس اونگاهی به   

ياسی رنگش بود که چند تکه نامناسب   

تکه و پارهده ومشخص ش  

ستا شده  . 

تضجهی کبوتر بود که قلب رشاد را به کوبش انداخ  : 

 . رشاد من رو از اينجا ببر... من ميترسم رشاد -

سر به تأييد تکان داد و کاپشنش را از تنش خارج کرد و 

 روی

 . اندام لرزان کبوتر انداخت
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 : ربيع به سمتشان دويد و مات کبوتر ماند

 . کبوتر!... کبوتر حالت خوبه؟!... نترس -

مچ کبوتر رشاد که صدا از سنگ بيرون ميآمد اما از او نه، 

 را

 . ميان مشتش گرفت و بلندش کرد

 کبوتر هق هق کنان سر به سمتش چرخاند و چشمان

ش را به رشاد دوخت و ريش انداخت به دل زخمملتمسانه ا  

 : خوردهاش

 رشاد!... ميخواستن من رو بکشن... رشاد!... دير رسيده -

 ...! بودی... اون!... اون

ه بود.زار زدنشهايش راه نفسش را بند آورد  

: 

 . نترس.. اآلن ميبرمت... نترس کبوتر... نترس -

  روی بازوی کبوترنگاه رشاد روی آثار سوختگی ِ

 افتاد. 

گرفت و در به اسارت دندان هايشبانش را بين ل  

 . دلش به عرفان لعنت فرستاد
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 : سر به سمت ربيع چرخاند و تشر زد

 ! چرا اينجا وايستادی؟!... برو ببين بيرون امنه ببرمش؟ -

 . ربيع دستپاچه به سمت در خروج قدم تند کرد

سرما تا مغز استخوان کبوتر رسوخ کرده بود و با لباس 

 نامناسبی

غيرعادی نبود که به تن داشت لرزش اندامش چيز  . 

را به او دادرشاد کاپشنش   : 

 . داری ميلرزی کبوتر... يه کم دووم بيار... اآلن ميريم -

 ربيع به سرعت برگشت و اطالع داد که بيرون شلوغ است و

پليس به جززمان مناسبی برای خروج آنها نيست. انگار   

و برای تهيهی خبر  خبرنگارها از اين اتفاق مطلع شده

 آدمربايی

فرش رهايی در ايران و آلمان خانه یصاحب امتياز برند کار  

کبوتر رهايی« به آنجا آمده بودند   «. 

 : رشاد پوفی کشيد و با غيظ گفت
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نکی به اونا خبر داده؟!... حاال مگه تا سؤال پيچمون نکن -  

رهپوشه داميزارن بريم؟!... ربيع!... برو يه چيزی پيدا کن ب  

 . ميلرزه از سرما

کبوتر تمامی نداشت و زار زد و زار زد و زار ه های ضج

 زد. گاهی

چند کالمی بريده بريده به زبان ميآورده هايش ميان گري  : 

 ... رشاد!... اون!... اون آقاهه ميخواست -

دنشرشاد هق زد که کم کم به تته پته افتاد. ب کنارآنقدر در   

ی تا بسته شدنش نمانده بودشل شد و چشمانش چيز  : 

 ...! رشاد!... ميخواست... من!... من!... رو -

 ديگر صدايی از حلقش بيرون نيامد و پلکش پايين افتاد و

 .خودش را به رشاد نزديک کرد

 رشاد دستپاچه صدايش زد و تکانش داد. اما ظاهراً فايدهای

نداشت و از شدت گريه و ترس و سرما از هوش رفته بود. 

بيع ازر  
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آورد. صدای رشاد باز همبرايش اتاق نگهبانی پتويی را   

 : باال رفت

 . ربيع!... برو ببين جايی هست يه کم گرم باشه -

 : ربيع به اتاق نگهبانی اشاره کرد و با هل و وال لب زد

 . همونجا يه کم گرمتره... بيارش اونجا -

 خودش را به کبوتر نزديک کرد

يده شده الی پتو را بهو دوان دوان کبوتر پيچ   

 . سمت اتاقک برد و روی کاناپه گذاشت

ربيع از فالسک آب جوش روی ميز کمی آب در ليوان 

 ريخت و

 . چند حبه قند درون آن انداخت

 .رشاد چند قاشق درون دهانش ريخت

 کم کم کبوتر بهوش آمد و برق شوق بود که در چشمان رشاد

 . جرقه زد

. ليوان را درندبنشيدر جايش کمک ش کرد تا   

 : دستانش داد تا حرارتش وجودش را گرم کند

 . بخور کبوتر جان... بخور يه کم گرم بشی -
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رشاد نگاهش را به صورتش دوخت و برای آرام کردنش 

 کمی جو

را عوض کرد. لبخند ساختگی روی لبانش نشاند و انگشت 

 سبابه

ی به ليوانش ضربه او شستش را حلقه کرد و با ناخنش 

ختنوا  : 

 . همش رو نخور شکمو... ما هم هستيما -

کبوتر سرش را زير انداخت و ليوان را مقابل صورتش 

 .گرفت

 بغض مخفی شده پشت حلقش باز هم ترکيد و چشمان به غم

 . نشستهاش باريد و باريد و باريد

رشاد سرش را از کنار ليوان به سمت صورت رنگ 

 پريدهاش

ا تغيير دادچرخاند و اينبار ساختگيتر فضا ر  : 

اتاشکات نريزه تو آب قند... ِسرم ميشه... قند شيرينه اشک -  

 ! شور... يعنی حضور ذهن رو داشتی؟

ربيع تمام مدت حواسش به بيرون بود تا شايد کمی خلوت 

 شود
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 . و بتوانند کبوتر را از آن زمهرير بيرون ببرند

 : رشاد خطاب به ربيع گفت

و بابا اينا خوبن؟!... احتماالً زنگ بزن ايران ببين حاج کريم 

 بايد

 . اونا رو هم گرفته باشن

 : ربيع سر به تأييد تکان داد

ماسپليس اينترپل هم در جريانه... ايران!... همه خوبن... ت -  

 . گرفتم

 : رشاد به فکر فرو رفت و لب زد

رفتيم بيرون بايد مستقيم کبوتر رو برسونيم ايران... اينطور  -

 که

د با هلکوپتر برگرديم... همه چيز مرتبه ربيع؟!... معلومه باي

 به

رافع سپردی وسايل کبوتر رو در اولين فرصت بفرسته 

 ! ايران؟

ش را به چشمانشملتمسانه اکبوتر به سمتش چرخيد و نگاه   

 : دوخت
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 من بدون عرفان برنميگردم... رشاد!... خواهش ميکنم يه -

 . کاری کن آزادش کنن

زل کبوتر ماند. نميتوانست حرفی بزندچشمان متحير رشاد  . 

عرفان شوهرش بود و کبوتر حق داشت نگرانش باشد. به 

 خودش

دخالت در تصميمگيريهای شخصياش نميداد حتی اجازه ی  

اگر به وضوح مشخص بود که عرفان چه بر سر زندگی 

 کبوتر

آورده است. نفس پرآهی بيرون فرستاد و به آرامی زمزمه 

 : کرد

ات امن نيست کبوتر جان... ميريم ايران... اونجاينجا برا -  

تصميم ميگيری چيکار کنی... به وسايلت هم حتماً اونجا 

 احتياج

 . داری

 چشمان رشاد به اطرافش چرخيد و بعد از مکثی رو به ربيع

 : گفت

هيه بارونی ميخوام... يه بارونی بلند مشکی کالهدار... ک -  
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کبوتر بشه اندازه ی  . 

رشاد چشم دوخت متحيرانه به  : 

 ! من توو اين هاگير واگير بارونی از کجا پيدا کنم؟ -

نشاند و کبوتر را وادار کرد آب قندش  پيشانی اشاخمی روی 

 را

 : بيشتر بخورد

 من نميتونم اينجوری ببرمش... ميشناسنش جلوش رو -

بايدميگيرن... حتماً چند تا عکاس و فيلمبردار هم اومدن... ن  

پخش بشه... دردسر ميشه... رافع بيرونه تصويرش جايی 

 بهش

 . بگو بره هرطور شده پيدا کنه

ا شده بين رشاد و کبوتر قابل شکستن نبود. حکم فرمسکوت 

 کم

و تسکين استيک زن شوهردار  نزديککم رشاد از اينکه   

آرامشش، معذب شد و ذره ذره از  مايه یشده و مشکالتش 

 او فاصله

شدر دل او را که ديد دلش به حال گرفت. اما ترس النه کرده  
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 سوخت و همه چيز را فراموش کرد و وحشت رخنه کرده در

 . چشمانش را تا قعر وجودش به جان کشيد

 کمی گذشت که ربيع دوان دوان به سمتشان آمد و بارانی

 مشکی کالهدار را سمت کبوتر گرفت و نفس نفس زنان گفت

: 

  

 

 

  

اه بايد بريم... نترس... ماين رو بپوش کبوتر جان... ديگ -  

تهمی افهستيم... اتفاقی برات ن  . 

را به رشاد دوخت زده اشکبوتر چشمان وحشت  . 

رشاد بارانی را از ربيع گرفت و لبخند کشداری به کبوتر 

 تحويل

 : داد

بپوش کبوتر... ميدونم اآلن » : صورتی نيست دوست  -

 ميگی
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يپوشمندارم، نم«. اما چارهای نيست... بيا بپوش   . 

جان بيرمقش را تکان داد و از زير پتو بيرون آمد و بارانی 

 را بر

 . تن کرد

 رشاد کاله بارانی را بر سرش گذاشت و نگاه پرمهرش را به

 : چشمانش دوخت

 به هيچ عنوان صورتت رو نبايد ببينن... يادت ميمونه -

کبوتر؟!... کالهت رو ميکشی جلوی صورتت... از کنار من 

 و ربيع

ر نميشی... کسی سؤالی ازت پرسيد جواب نميدیدو  . 

نگاه متحيرانهی کبوتر مات رشاد ماند. رشاد مکثی کرد و 

 ادامه

 : داد

 کبوتر جان!... هيچ صدايی نبايد ازت ضبط بشه... حواست -

 . باشه... هيچ حرفی نميزنی

اندام ظريف کبوتر زير بارانی گشاد و بلند و مشکی که 

 کالهش
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پوشانده بود گم شد. با وحشت در مقابل تمام صورتش را  

رشاد فقط سر تکان داد و تأييد کرد حرف های  . 

 رشاد سمت راست و ربيع سمت چپ کبوتر قرار گرفتند و با

ی قدم هااحتياط از در اصلی خارج شدند. به محض اينکه 

 اول را

 . به بيرون برداشتند الی ازدحام خبرنگاران گير کردند

درسته شما رو دزديده بودن؟!... اين صحت خانم کبوتر!...  -

 داره

 ! که ميخواستين برند رو واگذار کنين؟

هدايتش کرد رارشاد کبوتر   . 

 ميگن همسرتون هم با سارقين هم دست بوده... شما اين -

 ! مطلب رو تأييد ميکنيد؟

کالهش را با دست چپش روی صورتش لبه یهمانطور که   

ی مچش مشخص شد کهرو پرنده یميکشيد، تاتوی طرح   

صدای فلش دوربين عکاسان توجه رشاد را به سمت کبوتر 

 جلب
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کرد. چشم رشاد که به طرح افتاد سريع آستينش را روی 

 مچش

 . پايين کشيد

 چشمان عقابی رشاد انگار خطر را حس کرده بود و مرتب به

و مراقب کبوتر بود. نگاهش روی  می انداختاطراف نظر 

 چراغ

که از فاصلهی بسيار دور روی آنها زوم چشمک زن قرمزی 

 شده

 بود ميخکوب ماند. از پشت کبوتر خم شد و زير گوش ربيع

 . چيزی گفت و او نيز سر به اطراف چرخاند

برف جلوی ديدش را گرفته بودند و اجازه نميدادند ه های دان

 به

 اطرافش مسلط باشد. اما او با چشمان تيزبينش تشخيصش را

کی به آن راه پيدا نميکردداده بود و هيچ ش  . 

همزمان با خروج آنها فردی تک تيرانداز از ساختمان 

 خرابهی

مقابل آنها را نشانه گرفت. چراغ قرمز مربوط به مسلسلی 

 ميشد
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 . که روی پايه نشانده بود

 رشاد که سمت راست کبوتر حرکت ميکرد 

کرد. همزمان کبوتر نزديکخودش را به   

ا نشانه گرفته بود به بازوی چپ گلولهای که قلب کبوتر ر

 رشاد

 . اصابت کرد

 خون بود که به سر و روی کبوتر پاشيد و رشاد دست روی

 . بازويش فشرد و روی زمين افتاد

صدای فغان کبوتر بود که به هوا برخواست. ربيع کنارش به 

 زانو

ينکهافتاد و بيوقفه صدايش زد. رافع به سمتش دويد و بعد از ا  

ديد سريع جمعيت را متفرق کردوضعيت او را   . 

خون زيادی از رشاد رفته و به زحمت چشمانش را باز نگه 

 داشته

بود. ميان درد کشيدن و ضعف ناشی از خونريزی شديد تنها 

 يک

 : جمله را مرتب تکرار ميکرد
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 . کبوتر رو از اينجا ببر ربيع... زود باش ببرش -

 : کبوتر خودش را به او نزديک کرد و ضجه زد

 . پاشو رشاد!... پاشو -

 قدرت باز نگه داشتن چشمانش را نداشت. رافع با نزديکترين

بيمارستان تماس گرفت و نگاهی به جای گلوله در بازوی 

 رشاد

 : انداخت

داداش خيلی خون ازت رفته... پاشو خودم ببرمت  -

 ...بيمارستان

 . ميترسم دير برسن

را با نفس گرفته با دست حرفش را نفی کرد و آخرين کلماتش 

 و

ش به زبان آورد. صدايش به گوش هيچ بريده اجان از کف 

 کس

نميرسيد. ربيع سرش را به سمت دهانش برد تا شايد چيزی 

 از

 حرف هایيش دستگيرش شود. باز هم همان حرف ها

 : تکراری
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 ! َک!... بوتر!... رو!... از اين!... جا!... ِب!... بَر -

ست. صدای جيغ و فرياد کبوتر اين را گفت و چشمانش را ب

 را هم

 .نشنيد. صدای تکرار اسمش توسط ربيع هم به گوشش نرسيد

 هيچ نفهميد که چگونه رافع زير برفی که بر سرشان ميباريد

و ضجه به خودش نزديک کرده جان به خون نشستهاش را 

 .ميزند

را هم به آنها ميزد. ه هايش انگار دنيا داشت آخرين ضرب

 انگار به

سياهی بود که بر سرشان پهن ميشد سايه یبرف سپيد  جای  . 

 . اورژانس آمد و رشاد را به سرعت درون ماشين گذاشتند

اتومبيلی هم که قرار بود کبوتر را به محلی که با هلکوپتر از 

 آنجا

به ايران برساند هم رسيد. ربيع همراه کبوتر سوار شد و به 

 محل

 . مورد نظر رفتند

عقب ماشين زير  شيشه یر بود که از نگاه اشکبار کبوت

 دانههای
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سپيد برف مسير رفتن رشاد را نظاره ميکرد و لحظه به 

 لحظه با

 . حرکت اتومبيل از او دور و دور و دورتر ميشد

پايان فصل دوم» ققنوس   » 

 ... ادامه دارد

  

 

 

  

*** 

 « فصل سوم »

 « ياکريم»

جز سايه ی غم چشمان مبهوتش را دوخته بود به عمارتی که  

 چيزی در آن به چشم نميخورد. سوز زمستان بيرحمانه به

ايی مينواخت که تا عمق ضربه هصورت زخم خوردهاش 

 وجودش

 . را به درد ميآورد
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شخسته اصدای آرام ربيع در گوشش پيچيد و تکانی به جان   

افتاد و او را از افکار محزونش بيرون کشيد. تودهای برف 

 از الی

سرمازده جلوی پاهايش فرود آمد که تپشی درختانه های شاخ  

 . به قلب سنگی و بيروحش انداخت

 با هراسی که به جانش هجوم آورد قدمی به عقب برداشت که

 . رافع مانع افتادنش شد

سر به سمت صدای شيونی که لحظه به لحظه نزديکتر ميشد 

 و

 . واضحتر به گوشش ميرسيد، گرداند

وزت اومده؟!... تقصير من بميرم برات دخترم... چه به ر -

 بود که

 . نفهميدم به چه جهنمی ميفرستمت

يخ زده و بيتفاوتش کم ميآورد.  چهره یمجسمه در مقابل 

 نگاه

ميخکوب ماند و لبخند  شده اشربيع روی قامت موميايی 

 سردی

 . روی لبانش پاشيد شايد تسلی روح به ِگل نشستهاش باشد
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دستانش را دور صورت  هما تمامی نداشت.ه های ظاهراً نال

 کبوتر

منجمدش  گونه هایقاب گرفت و بوسههايی بيوقفه روی 

 : نشاند

 . خوش اومدی مادر... خوش اومدی -

زده یبهت  چهره یکم کم همه به سمتشان دويدند و با ديدن   

کبوتِر بخت برگشته بغض النه کرده پشت گلويشان ترکيد و 

 داغ

 . دل مصيبت زدهشان تازه شد

عمارت رسيده بود ه های ا وسطهای سنگريز مقابل پلکبوتر ت

 که

 چشمش به حاج کريمی که دوان دوان به سمتش ميدويد زل

 ماند. انگار کم کم داشت باورش ميشد به جايی برگشته که

روزی با هزار اميد و آرزو ترک کرده بود. بزاقش را بلعيد 

 و ته

نفسش را بيرون فرستاد مانده ی  . 

ور اشک حلقه زده در چشمانش را آزاد مامان زيه های ضج

 کرد و
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 مانند قطره آبی که کوير خشکيده را ميترکاند و با هر جان

رنگ پريدهاش  گونه هایکندی که شده بيرون ميجهد، روی 

 ُسر

 . خورد

 رعنا پاهايش ياری حرکت نميدادند. چشمانش را در کاسه

 گرداند اما انگار حدسيات روزهای تنهايياش درست از آب

 .درآمده بودند. نگاهش را بين کبوتر و دِر عمارت چرخاند

باآلخره قدرت را در خود جمع و دوان دوان به سمت در 

 عمارت

قدم تند کرد. تنهای به ربيع که قصد منصرف کردنش را 

 داشت

 . زد و مسيرش را بيوقفه دويد و دويد و دويد

 اسحاق سر به تأسف تکان داد و صدای غمگينش در عمارت

يدپيچ  : 

 . رعنا جان!... آروم باش... برات توضيح ميدم عزيزم -

يش کر شده بود و چشمانش کور. ربيع به دنبالشگوشه ا  

يک دست با او  اندازه یی سريعی برداشت و به قدم ها

 فاصله
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ی لب زدگرفته اداشت که با طنين   : 

 ! مادر!... اجازه بدين... مادر -

ر سينه محبوس. چشم بهدِر عمارت را باز کرد و نفسش را د  

 اطراف چرخاند و توجهی به ربيعی که مرتب صدايش ميزد

 . نداشت

بعد از مکث کوتاهی دستانش را با وحشت روی صورت 

 رنگ

کتش را  لبه یباختهاش کوبيد. به سمت ربيع برگشت و دو 

 ميان

 : مشتش کشيد و فرياد زد

کو؟!... رشادم کو؟!... رشادم کووووو؟ بچه ام -  ! 

نش را به داخل فرو برد و مچهای مادرش را ميان دستانشلبا  

 : اسير کرد

مامان جان!... حالتون خوب نيست... اينجا هم سرده... بريم  -

 . توو

بيشتر شده هايش در آغوشش سر خورد و ضج  : 

 ! ربيع!... پسرم کو؟!... چرا با شماها نيست؟ -
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 : هق هق کنان ادامه داد

مميکشنت... گفتم نرو... به حرف گفتم بهش نرو... بهش گفتم  

 . گوش نکرد

 اشکی که مدتها در چشمان ربيع جا خوش کرده بود با شنيدن

 : فغان رعنا امان از کف بريد و سرريز شد

 اينجوری نکن با خودت مادر من... بياين بريم توو صحبت -

 . ميکنيم

*** 

 شانه روی موهای دخترش کشيد و همانطور که بغضش را

ب زدميبلعيد ل  : 

چند روزه اومدی مادر... نميخوای يه کم برام حرف  -

 ...!بزنی؟

 ! نميخوای بگی چی شده؟

ی گل هاصدايی از کبوتِر چون کوه يخ بيرون نيامد. مات 

 قالی

 . مانده بود و پلک بر هم نميزد

 : هما نفس پرآهی بيرون فرستاد و ادامه داد
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پس چرا تو که هربار بهت زنگ ميزدم ميگفتی خوبی... -  ... 

 : حرف مادرش را قطع و به سمت اتاقش قدم تند کرد

واگر ميشه بعداً صحبت کنيم... يادآوری اون مسائل حالم ر -  

 . بدتر ميکنه

 : به سمتش دويد و ميان چهارچوب در ايستاد

دخترم!... ميخوای بريم پيش مشاور؟!... خوب نيست همه  -

 چيز

حرف نميزنی پيش يهرو بريزی توو دلت... حداقل پيش من   

 . روانشناس صحبت کن... شايد بتونه کمکت کنه

يش به جان پوست لبانش افتادناخن هابا   : 

 ! اآلن نه مامان -

 به سمت کبوتِر کز کرده روی تخت قدم تند کرد و دست روی

 : زانوهايش کشيد

عزيزم!... انقدر فکر و خيال نکن... بازم خوبه زودتر  -

 ...فهميديم

رو هر وقت بگيری منفعته جلوی ضرر  . 
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 نگاه مبهوتش را به مادرش که معلوم بود چه در سرش چرخ

 : ميزند، دوخت

 ! کدوم ضرر مامان جون؟!... منظورتون چيه؟ -

موهايش را پشت گوشش گير داد و نگاهش را از دخترش 

 : گرفت

 . فعالً استراحت کن عزيزم... ضعيف شدی دخترم -

حواله و لبخند پرمهر مادرانهاش را سر به سمتش چرخاند 

 اش

 : کرد

 . درست ميشه... نگران نباش -

 در افکار آشفتهاش فرو رفته بود و با انگشتانش دواير

متحدالمرکزی روی پای مادرش ترسيم ميکرد که لبانش به 

 لرزه

 افتاد. با هر نفسی که کشيد ترکی به کيسهی بغضش انداخت و
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سرعت گرفتاشک جريان افتاده در چشمانش   . 

*** 

 هجوم صحنههايی که در ذهن مشوشش جرقه ميزدند آرام و

قرارش را ربوده » : ا رحم کنين بچه هبه اين «. چشمان 

 بودند

 . کينهتوز و مکارش از مقابل ديدگانش محو نميشدند

پوفی کشيد و ياد روزهای خاکستريشان » : با کی بايد حرف 

 افتاد

 ! بزنم؟!... بزرگترش کيه؟

را در سرش  نکره اشش را روی ميز کوبيد و صدای مشت

 : انداخت

همش ميگيد قانون قانون... کدوم قانون؟!... من اين حرفا  -

 توو

 «. کتم نميره

ی به در کوبيده شد که تکانی به عضالتش افتاد و به تقه ا

 خودش

آمد. سر به سمت در اتاق گرداند که صدای آشنايی او را به 

 آنسو
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 : چرخاند

اون پنجره دست نميکشی؟!... چی ميخوای از جوِن يهاز  -  

 ! تيکه شيشه؟

دست زير بازويش که اين روزها وبال گردنش شده بود و 

 آويزان

 حواله یهيکل بهم ريختهاش، گذاشت. لبخند کمرنگی 

 صورت

 : شد، کردبرادرش که ثانيهای از او غافل نمی

شه... آخه!... اينجا فقط دلم به اين پنجره و حياطش خو -

 ...!رافع

 ِکی من رو مرخص ميکنن؟!... خسته شدم... کلی کار بيرون

 . دارم... خيلی هم وقت ندارم... زودتر بايد برگردم ايران

ی بيرمقش را به سمت تخت برداشت و لبهاش نشستقدم ها  . 

رافع در اتاق پيچيد خنده یصدای   : 

و و با اين لباسای آبی عين اون موقعهايی شدی که من و ت -

 ربيع

حاج کريم... شب هم با زور مامان زيور خونه یميرفتيم   
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ميمونديم... اونم اون لباس خوابايی رو که برامون قايم کرده 

 بود

که هر وقت خواست زورکی نگهمون داره بده بپوشيم... 

 مياورد

 ! تنمون ميکرد... رشاد

 : کشی زورکی به لبانش داد و سر به زير انداخت

. چه شبايی بوديادش بخير!.. -  . 

چشم بر هم گذاشت و سريع باز کرد. سر به سمت رافع 

 چرخاند

پچ زد بی مقدمهو   : 

ونچمن خيلی کار دارم... خيلی!... فعالً نميتونم چيزی بگم  -  

 هنوز خودم هم سردرگمم... فقط حواست باشه اين روزا در

 . دسترس باشی... به محض اينکه بهت گفتم اقدام کن

نشست و دست پشت کتفش کشيد رافع کنارش  : 

بازم که شرلوک هولمز شدی رشاد جان... يه کم به فکر  -

 خودت

 . باش... اين دستت رو ببين... عبرت بگير
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 : نفسش را پرآه بيرون فرستاد

 . باشه... ولی ديگه سفارش نکنم -

 : رافع سر به تأييد تکان داد و زمزمه کرد

ت پيش نياد مرخصدکترت گفت اگر تا فردا مشکلی برا -  

 ميشی... به نظرم برگرد ايران... مامان رعنا هم بيقراری

ميکنه... فکر کارخونه رو نکن... من هستم... ربيع هم تا 

 چند

 . وقت ديگه برميگرده

پنجه الی موهايش فرو برد و سرش را به عقب هل داد. از 

 دردی

چشمانش افتاد گوشه یکه به جانش رخته کرد چينی   : 

... خونه اسن به تنها چيزی که فکر نميکنم کارمن اآل -

 کارهای

 . مهمتری دارم

 رافع بلند شد و به سمت يخچال رفت. همانطور که به دنبال

 : خوراکی مورد نظرش ميگشت لب زد
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واال!... من که آخر نفهميدم چی توو اون کلته؟!... همه چيز  -

 حل

 ! شده که... ديگه نگران چی هستی من نميدونم؟

ن اينکه پاسخی بدهد روی تخت دراز کشيد و ساعد دستشبدو  

پهن کرد. باز همان افکاری که تا وقت  پيشانی اشرا روی 

 گير

 ميآوردند به ذهن درب و داغانش حملهور ميشدند، سر و

دکلهشان پيدا شده بو» : حواسم هست آقا... به من ميگن  ...«  

ای آناسمش را چه خطاب کرده بود. مگر صد نمی آمديادش   

يش شک نکندگوشه ارعد و برق لعنتی امان ميداد تا به   . 

*** 

 شده بود کار هر شبش. ساعتها زير آالچيق وسط باغ عمارت

را هزاران بار مرور  گوشی اشکرد و مينشست و عکسهای 

 می

روی سر تا پای عرفان زوم ميماند. اشک حلقه زده در 

 چشمانش

ميبست به اسارترا با لبخند عميقی که روی لبانش نقش   
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 . ميگرفت

 آن شب هم مانند بقيهی شبها غرق در خاطرات خاکستر

به خودش آمد دانه ایبود که با صدای مر شده اش  : 

 . چرا اينجا نشستی بابا جان؟!... سرما نخوری -

 سر به سمت صدای گرم و مهربانش چرخاند و بغض چنگ

 : انداخته کنج گلويش را بلعيد

هنوز نخوابيدين؟سالم آقا جون!...  -  ! 

ی حاج کريم به سمت دردانهاش جهت گرفتقدم ها  : 

 ديدم اينجا نشستی گفتم بيام پيشت... تو که يه سر به منِ  -

 . پيرمرد نميزنی

  

 

 

 ۰ 

گوشی را کناری گذاشت و بند کالهش را بين انگشتانش به 

 بازی

 : گرفت
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 . دلم براتون تنگ شده بود... خوب کردين اومدين -

بيرون زد. دست به گرفته اش سينه یرآه حاج کريم از نفس پ  

 حصار چوبی اطراف آالچيق تکيه زد و کنار کبوترش نشست

: 

 همه یچقدر اون عکسها رو نگاه ميکنی دخترم؟!... اشتباِه  -

 ما

 بود که اين بالها سرت اومده... خيلی وقته ميخوام باهات

 . صحبت کنم کبوتر

اسير کرد و سر به زير  ايشدندان هلبانش را کالفه بين 

 : انداخت

چه اشتباهی آقا جون؟!... عرفان اعتياد داره... درست!...  -

 گول

اون باندی که چيزی ازشون نميدونم رو خورده... درست!... 

 اما

 شوهرمه... من منتظر ميمونم تا حبسش تموم بشه... تا ترک

. کنه... تا بياد دنبالم و من رو برگردونه سر زندگيمون..

 نميدونم

 ! چرا همه بهم ميگن انتخابم اشتباه بوده؟
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زهر چشمان حاج کريم تا پشت پلکش هجوم آورد و حرصی 

 سر

 : تکان داد

کدوم زندگی دخترم؟!... يه نگاهی به خودت توو آيينه  -

 ...بنداز

اون زخمهای روی صورتت!... اون کبودی دور چشمات!... 

 دست

ر ندادمتبسته دزديدنت!... من اينطوری شوه  . 

 با سرعت از جايش پريد و چند قدمی به جلو برداشت. روی

اول آالچيق قامتش را به سمت حاج کريم چرخاند و با پله ی  

 : بغض زمزمه کرد

خواهش ميکنم آقا جون... من عرفان رو دوست دارم... اون  -

 هم

رمن رو دوست داره... اينا همش يه اتفاق بود... ديگه تکرا  

بهزودی برميگردمنميشه... من   . 

 : نگاه پرغيظش به چشمان کبوتر ميخ شد و تشر زد

 . بگير بشين -
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افتاد و نفس محبوسش را بيرون فرستاد و  شانه هايشلرزه به 

 بر

 . جايش تکيه زد

حاج کريم سری به تأسف » هللا اکبر « ی زير لب زمزمه 

 تکان داد و

امی پچکرد. چشم بر هم گذاشت و سريع گشود و با صدای آر  

 : زد

 زندگی فراز و نشيبهايی داره دخترم... خودت هم خوب -

 ميدونی که يه جاهايی بايد صبور باشی و گذشت کنی... اما

بهتره گاهی از خودت » : ؟ به چه قيمتی ...«!گاهی بايد بين 

 بپرسی

بد و بدتر يکی رو انتخاب کرد... هميشه هم موندن و سوختن 

 راه

 . چاره نيست بابا جان

جرئت مخالفت نداشت. شورِی خوِن لبانش را زير زبانش 

 حس

را خوب زده اشميکرد و دم نميزد. سرنوشت شوم و ماتم   

 ميدانست اما شاگرد کدامين مکتب بود که اينچنين در هيزم
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چشمهايش را روشنه هايش ر ميسوخت اما گدازشعله و  

 ! نميکردند؟

و سرش را باال ش را به داخل فرو برد افتاده الباِن به لرزه 

 گرفت تا

 اشکی که مدتها بود قصد سرريز شدن داشت روی گونههايش

 . ليز نخورد

صدای حاج کريم بود که در گوشش پيچيد و عقِل غوطهور 

 در

 : اش را تکانی دادعقايد خودساخته

بد و خوب زندگيت  همه یسازی خيلی دخترم!... اينکه با  -

 می

درد  اين همهنی... تو برای خوبه... اما عمرت رو نبايد تباه ک

 خيلی

نيست جوونی... اين عذابها ماِل تو نيست بابا... ماِل هيچ زنی  

. 

تاولهای روح به زخم نشستهاش يکی يکی ترکيد و زهرش 

 تک



 
رج آخر     

 583                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

يش بهانه گير آوردند اشک هاتک سلولهايش را مسموم کرد. 

 و

 . سيالب شدند روی صورت غمبارش

*** 

ر خوبی باشيا... باشه؟شيطونی نکنيا داداش... پس -  ! 

 . لبخند کمرنگی روی لبانش پاشيد و روی مبل يله داد

از نان کند و در دهانش گذاشت تکه ایرافع   : 

ت شد گرم کن گرسنه ابرات غذا هم درست کردم...  -

 ...بخور

یميخوای بمونم قاشق قاشق بريزم توو حلقت؟... اصالً ميخوا  

وِن داداش تعارف برات بجوم تو فقط قورت بدی؟!... ج

 نکنيا... اگه

 . حسش نيست بگو يه جونده برات استخدام کنم

 : سرش را به پشتِی مبل تکيه زد و لبخندش را عمق بخشيد

نميری رافع... مگه فلجم؟!... خودم ميتونم غذا درست  -

 ...کنم
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يادت نره چی بهت گفتم... پرينت تماسهای ايران و آلمانش 

 رو

يميل. به ربيع هم بسپر برام از ايران اتا فردا صبح ميخوام..  

 . کنه

سيبی را از ظرف ميوهی روی کانتر برداشت و به دندان 

 : گرفت

ميگم ميخوای يه کاری کنيم؟... اين عرفان رو ريز ريز  -

 کنيم

 ! تو دلت خنک بشه؟

را تکانی داد و کمی دستش را باال کشيد شانه اشبنِد روی  . 

ش افتاد چين برداشتچشمانش از دردی که در بازوي  : 

ممن فقط دنبال حقيقتم رافع... هيچ خصومتی هم باهاش ندار -  

. 

درون دهانش را بلعيد مانده یباقي  : 

طفلی کبوتر!... چطور با اين هند جگر خوار زندگی  -

 ...!کرده؟

چجوری طاقت آورده؟!... رشاد!... دلم براش سوخت اون 

 روز با



 
رج آخر     

 585                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 . اون وضعيت ديدمش

لبش را به کوبش انداخت و نفسش به يکباره درنام کبوتر ق  

گير افتاد. زبان روی لبانش کشيد و سر به زير شد سينه اش  . 

 : رافع خريدها را درون کابينت جاسازی کرد و ادامه داد

حاال پرينت ميرينت به چه دردت ميخوره برادر من؟!...  -

 اونکه

کنهحاال حاالها بايد توو هلفدونی بمونه و آب خنک ميل   . 

  

 

 

  

 ادامه یسخنی بر زبان رشاد جاری نشد که رافع را به 

 صحبتش

 : ترغيب کرد

 ... نکنه هنوزم فکر ميکنی -

 : ميان حرفش پريد و تشر زد
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اين فقط در حد يه حدس و گمانه... زنگ نزنی ايران همه  -

 جا

 . پخش کنيا... بزار مطمئن بشم بعد

دم برداشتاز جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه ق  : 

 عين موش ميمونی رافع... اين نونا رو چرا اين شکلی -

 خوردی؟!... از هر کدوم يه تيکه کندی... زن و بچهات چی

 ! ميکشن از دستت؟

نوشيد جرعه ایکمی آب در ليوانش ريخت و   : 

ديگه برو خونتون... منتظرتن... مرسی که اومدی... تازه  -

 امروز

ذره ديگه رو به راه ميشم... مرخص شدم... يکی دو روز بگ

 نگران

 . من نباش... از پِس خودم برميام

ميچيد ای رشاد را در رگال کمد  همانطور که لباسه  : 

تا داری بيرونم ميکنی؟!... اصالً من ميخوام يه هفته خونه -  

 ! چتر بندازم... ببينم کی ميتونه حرفی بزنه؟

ش مخفیکه زير چند تار موي پيشانی اشبه جای بخيهی روی   
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 : شده بود نگاهی انداخت

-  ً  ... رافع!... اگر حدسم درست باشه... اگر واقعا

 : نگذاشت حرفش را تمام کند

 من برم که ولت کنن تا فردا صبح... همينجوری ميخوای از -

حدس و گمانهات بگی... رشاد جان!... کاری داشتی زنگ 

 ...بزن

يکی ديگه پليس کارا!... نه کارآگاه بازی!... تو رو خدا تو 

 بازی

 . درنيار

 . اين را گفت و در را پشت سرش بست

 .رشاد ماند و يک دنيا تصوراتی که در ذهنش چرخ ميزدند

ميخکوب ماند دست هامقابل پنجره ايستاد و نگاهش به دور . 

 چند ثانيهای گذشت که ذهنش پرکشيد به سمت هرآنچه اين

ن وقتی عرفا چهره یروزها فکرش را درگير کرده بود. 

 روز

عمارت باال ميرفت. چقدر ه های خواستگارِی کبوتر از پل

 ...!آن
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 . نه!... شايد داشت اشتباه ميکرد

 . الی پنجره را کمی گشود و نفس عميقی کشيد

*** 

پرينت ريز مکالمات ايران و آلمان عرفان به دستش رسيد و 

 تمام

 ذهنش را سوق داد به هرآنچه که به فکرش خطور ميکرد اما

 . هيچ دليل محکمی برای اثباتش نداشت

خودش را روی مبل پرت و کاغذها را روی ميز پهن کرد. 

 ماژيک

 مارکر فسفری رنگی را در دست گرفت و از باال يک به يک

ا را از چشم گذراندشماره ه  . 

ی که کد آن شماره ارد کرد و رد کرد و رد کرد تا رسيد به 

 مربوط

مهی تهران. شماره، رشاد را ميشد به منطقهی آشنايی در حو

 به

فکر فرو برد. ياد روزی افتاد که اتومبيل عرفان را تعقيب 

 ميکرد

 و تا نزديکيهای همان منطقهی فقيرنشينی که بارها رشاد برای
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 رساندن کمکهای نقدی به آن منطقه رفته و مسير را خوب

 ميشناخت، رانده بود. همانطور که پشت سر اتومبيل عرفان

ن موبايل عرفان زنگ خورد و بعد از جر و کرد ناگها

 حرکت می

 بحثی که با فرد پشت خط داشت، مسيرش را به سمت منزل

 . فرمانيهاش منحرف کرده بود

ذهنش درگير شد و روی شماره متمرکز ماند. گوشی موبايلش 

 را

ی را جستجو کرد. چشمانش از حدقه شماره ابرداشت و 

 بيرون

يره ماند. باورش نميشد اين زد و مات و متحير به صفحه خ

 همان

 شماره باشد. يعنی عرفان به آن شماره مربوط ميشد؟! چطور

قبالً متوجه نشده بود؟! ناگهان ذهنش رفت به سمت مراسم 

 سال

 اقبال و غيب شدن عرفان. چقدر چيدن اين اتفاقات کنار هم

 . شک رشاد را به يقين تبديل ميکرد
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شماره گشتنش ادامه داد.  دور شماره خطی کشيد و باز هم به

اه  

را يکی يکی زير نظر گذراند. اينبار چشمش به کد منطقهای 

 در

محدودهی کويری يزد برخورد. چيزی نمانده بود از تعجب 

 قالب

 . تهی کند

اين منطقه هم جزو همان مکانهايی بود که روزهايی که 

 عرفان

از را زير نظر داشت گذرش به آنجا هم افتاده بود. اما امان 

 دلش

که عقلش را از کار انداخته و خيلی مسائل را جدی نگرفته 

 . بود

اما اينبار! ارتباط عرفان با آنجا و آن افراد برايش غيرقابل 

 باور

 . بود

ش نوشيدقهوه اکشيد و کمی از  پيشانی اشکفری دست بر  . 
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تلفن را برداشت و شماره رافع را گرفت. طاقتش طاق شده 

 بود و

زدبيوقفه قدم مي  . 

 : باالخره بعد از چند بوق پاسخ داد

خوب گوش کن ببين چی ميگم رافع... برای همين فردا  -

 صبح

 اول وقت... يه وقت مالقات با عرفان ميخوام... همين فردا

 ! صبح!... شنيدی چی گفتم؟

 کش و قوسی به بدن کوفتهاش داد و دستش از زير پتو بيرون

 : آمد

اه بيا... اون بدبخت ممنوعرشاد جان!... سِر جدت کوت -  

 . المالقاته... بيخيال شو

 : مشتش را به ديوار کوبيد و فرياد زد

يگفتممن نميدونم رافع... حتماً بايد ببينمش... الزم نبود نم - ... 

ميدونی که همچين دِل خوشی ازش ندارم... من هم با اکراه 

 دارم

 . خودم رو راضی ميکنم... اما ضروريه
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ا تکان ميداد و يک ريز لب ميزددستش را در هو  : 

اين فکر کنم حدسم درست باشه... چطور ما نفهميديم؟!...  -

 همه

 ... آدم!... يکی به عقلش نرسيد که شايد

  

 

 

  

 : خميازهای کشيد و ميان حرفش پريد

ل وقتباشه! باشه!... ببينم چيکار ميتونم بکنم... تو فردا او -  

چِ شيش... فقط گوشش رو يه پياونجا باش... فقط داداش!... نک  

 . يواش بده تا حساب کار دستش بياد

تماس را قطع کرد و ياد روزهايی افتاد که از دست دادن 

 کبوتر

نشده بود واقعيت هاآنقدر ذهنش را درگير کرده که متوجه  . 

 سراسيمه در سالن قدم ميزد و نفسش را به سختی باال

 . ميکشيد
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*** 

برگ با کارد به جان تک تک  کاهو را ميان مشتش کشيد و

يشها  

 : افتاد

 مامان!... وقتی کسی رو زندانی ميکنن... بعد از چند وقت -

 ! آزادش ميکنن؟

هما نگاهی زير چشمی به دخترش انداخت و تا عمق مغزش 

 را

خواند. مالقه را درون خورشت بينوا فرو کرد و حرصی هم 

 زد و

 : هم زد و هم زد

يزم... بعضيها چند روز!... بستگی به جرمش داره عز -

 شايدم

 ! چند ماه!... گاهی چند سال!... حتی ممکنه يه عمر هم باشه

 پاسخ مادرش چنان ترسی به جانش انداخت که کارد تا عمق

 انگشتش پايين رفت و خوِن به جوش آمدهاش از مويرگهايش

 : بيرون جهيد. صدای آخش بود که هما را به سمتش کشاند
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.. دستت رو بريدی؟!... بزار برات چسب چی شد مادر؟!. -

 . بزنم

 همانطور که چسب را دور انگشتش ميپيچيد، بغضش را بلعيد

: 

نميخواد ساالد درست کنی... برو استراحت کن... هر وقت  -

 شام

 . حاضر شد صدات ميزنم

ی شد تا چشمانش ببارند و ببارند وبهانه ابريدن انگشتش   

 . ببارند

رش تند کرد و سرش را در آغوششهما قدم به سمت کبوت  

 : کشيد

بميرم برای اون دلت که اينروزا زود گريهات ميگيره...  -

 آخه من

 ! چيکار کنم برات؟

ريش انداخت  شانه هايشصدای هق هقش بلند شد و لرزش 

 به

هما زده یدِل ماتم   . 
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 .صندلی را برای دخترش بيرون کشيد و کمکش کرد تا بنشيند

داد و کنارش جای گرفت ليوان آبی به دستش  : 

 چرا انقدر اصرار داری که همه چيز درست ميشه؟!... چرا -

 ميخوای زندگيت رو به پای عرفان خراب کنی؟!... چرا انقدر

زجر کشيدن تو رو داره؟ اين همهمطمئنی که اون لياقت   ! 

 .دستش را حرصی زير چشمانش کشيد و اشکش را پاک کرد

 : بغضش را بلعيد و لب زد

 ...چون هميشه ازم ميخواست در هيچ شرايطی تنهاش نذارم -

شبه خاطرفکر کنم ميدونست يه اتفاقاتی ميوفته و من بايد   

سختيها رو تحمل کنم... آخريا يه جوری شده بود... انگار 

 توو يه

دامی افتاده باشه و راِه چارهای نداشته باشه... ميگفت نکنه 

 همه

يخوام منتظرش بمونم مامانچيز رو از چشم من ببينی؟!... م  

. 

 دست روی موهای ابريشمين دخترکش کشيد و نفسی بيرون

 : فرستاد
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نميدونم چرا زندگِی تو اينطوری شد؟!... روزهايی که  -

 داشتی

 باهاش آشنا ميشدی... دنبال يه موردی ميگشتم که بگم خوب

نيست و ردش کنم... اما هيچی پيدا نکردم... اآلنم که به اين 

 روز

ش صبر به خاطرفتادی... دنبال يه بهانه ميگردم که تو ا

 ...کنی

بازم چيزی وجود نداره... جرئت هم ندارم بگم کاری رو 

 بکن که

لتمن ميگم... دلم هم نمياد بگم... کاری رو انجام بده که د  

 . ميگه... شايد همه به زمان بيشتری نياز داريم

 : بعد از مدتها لبخند سردی روی لبانش نقش بست

مرسی مامان جون که من رو درک ميکنين... ميدونم  -

 اتفاقات

 . بدی برام افتاده... اما نميتونم زود تصميم بگيرم

 هر روز که ميگذشت زخمهايش چرکيتر ميشدند و چيزی تا

يش ميخِ زنگ ميشدند وگوشه اترکيدنشان باقی نميماند.   
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 چشمانش زِل در. روزگار سِر ناسازگاری داشت اما هرچه

 زمان

 . بيشتر ميگذشت انگار دلش درياييتر ميشد و طاقتش بيشتر

*** 

مقابل در ورودی زندان رسيده بود که چشمش به رافع افتاد 

 که

ی تندی برداشت وقدم هاانتظارش را ميکشيد. به سمتش   

لب زد بی مقدمه  : 

 همه چيز همونطور هست که گفتم ديگه؟!... ميخوام تنها -

... بدون هيچ مأمور و نگهبانیباهاش صحبت کنم رافع  ! 

کت رشاد را بين انگشتانش به بازی گرفت و لبخندی لبه ی  

کرد حواله اش  : 

بله قربان!... همه چيز مرتبه... همونطور که امر فرموده  -

 ...بودين

 . کت بسته ميارنش خدمتتون

اخمی بين دو ابرويش خط انداخت و دست رافع را از کتش 

 کنار
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 : کشيد

رو لوس نکن رافع... دارم جدی صحبت ميکنم... خودت  -

 نرم

وببينم از گوشه و کنار آدم دور و برش ايستادن... فقط من   

 ! عرفان

 : نگاهش را به اطراف چرخاند و پاسخ داد

هزار بار گفتی رشاد... همه چيز مرتبه... خيالت راحت  -

 . باشه

 : اشارهای به دست چپ رشاد که از گردنش آويزان بود، زد

فقط داداش!... مراقب باش از اين داغونتر برنگردی...  -

 جواب

 . رعنای مادر رو من ديگه نميتونم بدم

  

 

 

  

نبه سمت در آهنی بزرگی قدم برداشتند که به کندی به رويشا  
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زگشوده شد. از حياط بزرگی به سالن اصلی وارد شدند. بعد ا  

يکیوی بارراه رطی کردن يکسری مراحل قانونی به سمت   

راه رفتند. چندين پله به سمت پايين سر راهشان بود. به 

وهایر  

 کنار همی رسيدند که در هر يک چندين سلول انفرادی قرار

وی مورد نظرشان شدند. يک اتاقی در راه رداشت. وارد 

 ميانهی

 . مسير به چشم ميخورد که درش نيمه باز بود

دش مسيررافع رشاد را به سمت آن اتاق راهنمايی کرد و خو  

 . آمده را به تنهايی برگشت

 .يک ميز و دو صندلی مقابل هم در وسط اتاق گذاشته بودند

کوچکی نزديک سقف قرار داشت که نور خفيفی از  پنجره ی

 آن

 . ساطع ميشد

 زياد طول نکشيد که در با صدای ناهنجاری باز شد و عرفان

 بدون اينکه دستبندی به دستانش بسته شده باشد به همان

 . صورت که رشاد خواسته بود وارد شد
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رشاد از انتهای اتاق چرخی به سمتش زد و بدون اينکه قدمی 

 به

متحير  چهره یرا به  مکشوفانه اشاو نزديک شود نگاه 

 عرفان

 . دوخت

مدتی از صحبتشان گذشت که رشاد در را با شتاب باز و 

 خودش

يآمدند يش به سختی باال منفس هارا به بيرون اتاق پرت کرد. 

 و

ی سريعش را به سمتقدم هاچيزی تا خفگياش نمانده بود.   

رافع را گرفت شماره یبيرون زندان برداشت و   : 

 . خودشه... خودشه رافع... اعتراف کرد -

ابروی رافع رو به باال کشيده شد و چشمانش از حدقه بيرون 

 : زد

چی داری ميگی رشاد؟!... چطور تونستی از زير زبونش  -

 حرف

کشی؟!... اين مدت هيچ بازجويی از پس اين بشر بر ب

 ...نيومده
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 ... تو

 : نگذاشت حرفش را تمام کند و نفس نفس زنان زمزمه کرد

بعداً بهت ميگم... فقط يه آدرس بهت ميدم... زنگ بزن  -

 ايران

به ربيع بگو سريعاً پيگيری کنه... اينطور که عرفان گفت 

 انگار

دوباره فرار نکرده بايد دستگير نصرت يه چشم ايرانه... تا 

 ...بشه

 . زودتر بهش خبر بده

سر به تأييد تکان داد اما صدايی از حلقش بيرون نيامد که 

 رشاد

 : ادامه داد

من همين دو تا کار رو داشتم... يکی اعتراف گرفتن از  -

 ...عرفان

دومی هم پيدا کردن آدرس نصرت يه چشم... ديگه آلمان 

 کاری

وزا برميگردم ايرانر همينندارم...   . 

 : رافع نفسی تازه کرد و با صدای ضعيفی پچ زد
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 کی ميخواد به کبوتر بگه؟!... بفهمه در جا درخواست طالق -

 . غيابی ميده

 : رشاد بزاقش را بلعيد که سيبک گلويش تکانی خورد

قضيهی عرفان رو بايد خورد خورد باهاش مطرح کنيم...  -

 به

ين مورد آخر رو فعالً نميگم... رافع!... حاج کريم ميگم البته ا

 تو

 فقط يادت نره به ربيع خبر بدی و جريان رو بگی؟

شل شد و سقوط بی اختيارتماسش به پايان رسيد و دستش   

 کرد. انگشتانش نای نگهداشتن گوشی را هم نداشتند. تمام

حدسياتش درست از آب درآمده و عرفان را خوب شناخته 

 .بود

زی تا دستگيری نصرت يک چشم و باندیخوب ميدانست چي  

 . که ساليان سال بالی جان خاندان رهايی شده نمانده است

ی رسيده بود که فکرش را هم نکته ااما در اين ميان به 

 .نميکرد

کرده اشمطلبی که کاش نميفهميد شايد راحتتر زخم سر باز   
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 . را التيام ميبخشيد

رفان بيشتر از رشاد انگار عرفان عاشقتر از او بود. انگار ع

 دل در

 گروه کبوتر بيبال و پری سپرده بود، که برای برگشت عرفان

 . لحظه شماری ميکرد

يک جای محاسبه درست از آب در نيامده بود. حل معمای پر 

 رمز

و رازی که رشاد خودش را در آن وارد کرده بود باعث 

 کشف يک

ا بند واقعيتی شد که برق از چشمان رشاد پراند و زبانش ر

 . آورد

ی سنگينش را با هر جان کندی که بود به بيرون آن قدم ها

 زندان

د ومنحوس کشاند و خيابان پهنی را پای پياده تا انتها قدم ز  

فکر کرد به حقيقتی که با دست خودش از زير خروارها 

 پليدی

هبيرون کشانده و حاال روی دستان ناتوانش سنگينی ميکرد. ب  

يد بتواند چال کند هرچه بداقبالی ودنبال جايی ميگشت شا  
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 . تباهيست را

*** 

ی شهری کرده بود که مدتهاخيابان هاش را مات خيره انگاه   

هوايش را نميشناختند و غريبی ميکردند. ماسکشه هايش ري  

کشيد و سرش را به پشتی اتومبيل  بينی اشرا روی دهان و 

 تکيه

 . زد

ش را به سمتصورت نيمه یربيع شيشه را پايين کشيد و   

کرد و طعنه زد حواله اشبرادرش چرخاند. لبخندی   : 

هکقيافش رو!... ديگه تا اين حد هم اين تهران آلوده نيست  -  

ماسک زدی... حاال مگه چند وقت آلمان موندی؟!... زود 

 برگشتی

 . که

کرد به جاجا بينی اشوسط ماسک را روی   . 

 : ربيع ميدان را دور زد و ادامه داد

  غواصها شدی... ميگم رشاد... بريم يه کوسه بگيريمعينِ  -

تیببريم برای مامان زيور... بگيم رشاد برات از آلمان سوغا  
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 ! آورده؟

زد سرفه ایاز حرف ربيع به خنده افتاد و تک   : 

  

 

 

  

حالم خوبه... فقط ماسک زدم يه وقت نفسم تنگ نشه روز  -

 اولی

ک عمارت بر ميدارممامان اينا نگرانم بشن... برسيم نزدي ... 

 همين که دستم آويزوِن گردنمه برای يه عمرشون بسه که

 . دلشوره بگيرن طفليا

بيرون زد و بدون اينکه نگاهش  سينه اشنفس پرآِه ربيع از 

 کند

 : زمزمه کرد

چه روزهای سختی بود... نصرت يه چشم رو هم دستگير  -

 کردن

شيديم... فکرراحت شديم... ُمرديم بس که يه عمر استرس ک  
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 . کنم بيشتر از همه کبوتر يه نفس راحت بکشه

با انگشتانش روی فرمان ضرب گرفت و مکثی کرد و با 

 تکان سر

 : ادامه داد

البته اگر قضيهی عرفان رو بفهمه معلوم نيست چی به  -

 سرش

مدبياد... يه دختر عمو داشتيم اونم بختش نافرم از آب دراو  . 

و با سرعت ماسک را پايين  نشست پيشانی اشاخمی بر 

 کشيد و

 : تشر زد

 ...اين چه حرفيه ميزنی ربيع؟!... حاال يه کاريش ميکنم -

کافی اين مدت  اندازه یاميدوارم قضيه به خير بگذره... به 

 زجر

 . کشيده... اين يکی رو بعيد ميدونم طاقت بياره

داخل نگاهی به پشت سرشان انداخت و  آيينه یربيع از 

 صدای

در اتومبيل پيچيد ه اشخند  : 
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حاال اينا رو ولش کن... خوبه به مامان رعنا بگم به يمن  -

 ورود

 فرزند خلفش يه سور بده... خيلی وقته مهمونيهای ايران رو

 . نديدم

را کناری زد و لبخند کجی تحويلش  پيشانی اشموهای روی 

 : داد

 نری شلوغش کنيا ربيع... اآلن وقت مهمونی بازی نيست... -

 حاال

 چند وقت ديگه که هر سه مون ايران بوديم يه مهمونی

عتميگيريم... فعالً به همون جمعه پارتيهای مامان زيور قنا  

 . کن

 نزديک عمارت رسيده بودند که رشاد ماسک را از مقابل

صورتش برداشت و درون داشبورد اتومبيل مخفی کرد. 

 نگاهی به

ش کشيدخودش در آيينه انداخت و پنجه الی موهاي  . 

لب ربيع انحنا برداشت و نگاه شيطنتآميزش را به  گوشه ی

 رشاد
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دوخت. موهايش را با انگشتانش ژوليده کرد و لبش را جلو 

 : داد

حاال شد... چه شيک شدی داداش!... مدلينِگ ايرانی!...  -

 البته يه

 . دست به فنا رفته

 چشم بر هم گذاشت و سرش را کنار کشيد. موهای بهم

ش را مجدد سامان بخشيد و لبخندی نثارش کردريختها  : 

چرا اينجوری ميکنی ربيع؟!... اولش خوب بود که...  -

 ميدونی

 . من روی موهام حساسم... حاال هی بريزشون به هم

 : نگاه عاقل اندر سفيهی به رشاد انداخت

 . يه رژ لب بزنی ديگه فکر کنم کوکب هم عاشقت بشه -

پيچيدصدای قهقههی رشاد در فضا   : 

ت ميکنه... اسمکله ازشته ربيع... ذبيح بفهمه پوست از  -  

دخترش رو آوردی... حاال راه بيفت بريم... تو چرا 

 ! وايستادی؟

 : استارت زد و شروع به حرکت کرد
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صبر کردم موسيو شينيونشون تموم بشه بعد بقيه راه رو  -

 ...برم

 . بد کردم؟!... بگو بد کردی

بود و يک ريز ور ميزدنگاهش به رو به رو   : 

 ميخوای بوق بوق کنم عمارت رو بذارم روی سرم؟ -

دستانش را در هوا تکانی داد و سريع روی فرمان متمرکز 

 : شد

فکر کنم اآلن برات طاق نصرت زده باشن... يه ببعی رو  -

 هم

جينگولش کردن لباس گلگلی پوشوندنش تا تو برسی... جلو 

 پات

 . پخ پخش کنن

ه عقب هل داد و با صدای بلند خنديدرشاد سر ب  : 

از دست تو ربيع!... مگه از جنگ اومدم؟!... طفلک اون  -

 ببعی که

 . برای من پخ پخ بشه

 : سرش را سريع باال پايين کرد
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 آره!... خوب گفتی... اآلن ميرم شور ميندازم ميگم رشاد -

 خمپاره خورده من رفتم نجاتش دادم... اگر هم گفتن جاش رو

ین بده... ميگم يه ده بيست ميلياردی رو نما ميگيرم جانشو  

 . خمپاره رو نشونتون بدم

آرنجش را روی قاب پنجره عمود گذاشت و چشمانش را به 

 سمت

 : رافع چرخاند

بابا اسحاق ميگه... ببريمش يه تست ازش بگيريم نکنه  -

 موجی

 . شده باشه

رد مقابل در عمارت مکثی کرد و دست روی بوق ماشين فش

 که

ذبيح بعد از سالمی که با تکان سر تحويلشان داد در را 

 برايشان

 . گشود

دهاتومبيل را به داخل هدايت کرد و مقابل سنگريز هر دو پيا  

ی تندی برداشت و سوئيچ راقدم هاشدند. ذبيح به سمتشان   
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 . گرفت و ماشين را برای پارک به پارکينگ راند

ر که دستانش را در همکوکب از اتاقش بيرون آمد و همانطو  

 : حلقه کرده بود سر به زير انداخت

 سالم آقا!... خيلی خوش آمديد... عمارت بدون شما سوت و -

 . کور بود

آرامی به  ضربه یرشاد سری به احترام تکان داد و ربيع 

 آرنجش

 . نواخت. هر دو خنده را در دهانشان جمع کردند

الِی عمارت بهچند قدمی دور نشده بودند که يکی يکی اه  

 . سمتشان هجوم آوردند

چشمان رعنا که به رشاد با آن دست وبال گردنش افتاد، 

 اشکش

 : هايش سرريز شدبيهوا روی گونه

مادر بميره برات پسرم... چه به روزت آوردن؟!... ذليل  -

 بشن

 . الهی

 : رشاد خم شد و بوسهای بر دستان مادرش نشاند
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شده کهنفرين نکن مادر من... چيزی ن -  . 

  

 

 

  

رشاد شانه یرا روی  چانه اشربيع پشت سر رشاد ايستاد و   

 : خواباند و با صدای مظلومانهای لب زد

نينانگار نه انگار من هم هستما... اصالً به من توجهی نميک -  

 مامان... از بچگی همينطور بود... همش بين ما سه تا فرق

تحقير شدم ميذاشتين... برای همين من سر خورده شدم... ... 

 . عقدهای شدم... بچه فراری شدم... رفتم ديار غربت

صدای خندهای که بعد از مدتها جان تازه به در و ديوار 

 عمارت

 . بخشيده بود در فضا پيچيد

 رعنا دستانش را دور صورت ربيع قاب گرفت و بوسهای بر

نشاند پيشانی اش  : 
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با خودت  الهی قربونت برم من... تو که اومدی بهار رو -

 آوردی

توو زندگی ما... اصالً تا ميای انگار همه جا زنده ميشه... 

 روح

 ! ميگيره... ِکی ميشه شما سه تا رو باهم داشته باشم؟

 : بغضش را بلعيد و ادامه داد

 هر دفعه يکيتون نيستين... چيکار کنم که هميشه ستتون -

 ! ناقصه؟

مزمه کردرا به ربيع دوخت و ز شده اشرشاد چشمان گرد   : 

وا!... مامان جون!... يه جوری ميگين ستتون ناقصه...  -

 انگار

دارين از سرويس چينيهاتون حرف ميزنين... به جوِن خودم 

 ما

 . آدميما

که تازه  سينه اشصدای آشنايی از پشت سرش نفس را در 

 کمی

 اکسيژن واردش شده بود، محبوس کرد. قلب بيقرارش خودش

يد و لبانش را بر هم فشردرا به در و ديوار کوب  . 
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ربيع و رشاد از هم فاصله گرفتند. ربيع چرخی زد و سری 

 به

 : احترام زير انداخت

 به به!... سالم دختر عمو!... چه يهو عيِن اين کبوترای -

 شعبدهبازی از توو کاله اومدين بيرون... يه چند ساعت

 . نديدمتونا... چه بزرگ شدين

ه کبوتر بيندازد سالمی زير لب رشاد بدون اينکه نگاهی ب

 گفت

 . که خودش هم صدايش را نشنيد

کبوتر سر به زير انداخت و سالم ديگری که ظاهراً 

 مخصوص

 رشاد بود تحويلش داد. منتظر پاسخش نماند سريع چرخيد و

 . های عمارت را به سمت منزلشان پيمودپله

 رشاد سر چرخاند و مسير حرکتش را بيکالم به نظاره نشست

. 

رعنا و ربيع و بقيه، رد نگاه رشاد را دنبال کردند و آهی را 

 که
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هميشه کمی در سينه برای اين مواقع ذخيره کرده بودند، 

 بيرون

 . فرستادند

*** 

چند روزی ميشد که سری به عمارت نزده بود. به محض 

 ورودش

به  بی توجهکوچکی را ديد که  سايه یکنار درخت انار 

 محيط

را ميان انگشتانش گرفته و نجوا ميکنداطرافش گل انار   : 

 . تو چقدر خوشگلی آخه؟!... چه ناردونی بشی تو -

سعی کرد بيصدا مسيرش را کج کند و از سمتی برود که با 

 او

برخوردی نداشته باشد که ناغافل پايش به تکه چوبی که 

 معلوم

فینبود چند وقت است آنجا افتاده، گير کرد و به جلو هل خفي  

 . خورد

 .تکانی به عضالت کبوتر افتاد و سر به سمت صدا چرخاند

 . چشمش به رشاد زل ماند و سر به زير شد
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 . رشاد چند قدمی به سمتش برداشت و دستپاچه سالم کرد

 لبخند سردی روی لبان کبوتر نقش بست. قدمی جلو رفت و

 جواب سالمش را به آرامی داد. حرفی برای گفتن به يکديگر

ر برای خالص شدن از هل و واليی که در دل نداشتند. کبوت

 هر

 : دو رخنه کرده بود گشت و کالمی بر زبانش جاری شد

 ربيع رفت؟ -

 : رشاد نفس پرعمقی کشيد و سرش را باال گرفت و لبخند زد

 بله!... يه چند روزی ميشه... خداحافظی نکرد باهاتون؟ -

سر داد و آشفته پچ زد پيشانی اشکبوتر دست سمت   : 

چرا! چرا!... يادم نبود... مزاحمتون نباشم... به زن عمو  -

 سالم

 . برسونيد

 اين يعنی هم از معذب بودن رشاد خبر داشت هم از دل چشم

انتظار خودش. سريع حرف را قطع و با لبخندی کذايی 

 بدرقهاش

 . کرد
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 عادت هميشگيشان شده بود فقط سالم و خداحافظی و شايد

ن هم طوطيوار بر زبان بيرمقشانکمی احوالپرسی ساده که آ  

 . شدجاری می

رشاد دسِت کمی از طفالن گريزپايی نداشت که تا فرصت 

 گير

 . ميآورد از عمارت و کبوتر فرار ميکرد

کبوتر هم چونان مردهی متحرکی که به اميد بازگشت عرفان 

 و

 ساختن عشق پوشالی که مدتها در ذهنش پرورش ميداد؛ شب

را شب. خياالت واهی و بيثمرش او  را روز ميرساند و روز

 را به

 کوهی يخ و بيروح مبدل کرده بودند که هر لحظه احتمال

 . ريزشش وجود داشت

يشان ياحرف هاتحمل شنيدن نصيحتهای ديگران را نداشت.   

 در مورد فراموش کردن عرفان بود يا دستی به سر و گوش

 زندگياش کشيدن. گاهی که عرصه به او تنگ ميشد ميان

رختان باغ عمارت پرسه ميزد و روحش را رها ميکرد د

 ميان
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يشانبرگ هاتک تک   . 

 شايد گاهی به خودشان زحمت ميدادند و با صبورياش

 همراهياش ميکردند اما بيشتر پيشنهاداتشان بر کندن از

بود شده اشزندگی به آتش کشيده و خاکستر   . 

 کابوسهايش همه نشان از وحشت ريشه دوانده در وجودش

 داشتند. انگار نميخواست قبول کند که باعث و بانی تمامی

 دردهای النه کرده در دلش عرفان بوده و بس. هنوز در توهم

 بازگشت و بهبودی زندگی به گل نشستهاش لحظهشماری

 . کردمی

  

 

 

  

*** 

 جمعهای ديگر و دورهمی ديگر و باز هم حرف و حديثهای

روازه. تکراری! يک گوشش در بود و گوش ديگرش د

 ظاهراً همه
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ی رديف ميکردندجمله ابرای دل خودشان چند   . 

حاج کريم سر به زير انداخت و بعد از مکثی کبوتر را 

 مخاطب

 : قرار داد

دخترم!... اينجا بين ما غريبه نيست... خوب ميدونی همه  -

 خير

و صالحت رو ميخوان... بهتره يکسری قضايا که شايد بهتر 

 بود

يدونستی رو بدونی... بعد برای زندگيتقبل از ازدواجت م  

 . تصميم بگيری

ماخم روی پيشانی کبوتر رد انداخت و با کالفگی به حاج کري  

 : چشم دوخت

آقا جون!... اگر مربوط به عرفان ميشه بگيد... ميشنوم...  -

 اما

اگر مربوط به کارخونه و فرش و برند و چيزهای مثل اينه... 

 من

ون ندارم و در زندگيم هم تأثيریحال مساعدی برای شنيدنش  

 . نداره... لطفاً بذاريد برای بعد
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 : اسحاق کمی از چايش نوشيد

عمو جان!... همه چيز به هم گره خورده... کارخونه!...  -

 ...!عرفان

ميدونم روزهای سختی رو ميگذرونی... عزيزم!... اما بهتره 

 يه

 . کم تحمل کنی و همه رو بشنوی

خودش را از مسائل مربوط به کبوتر رشاد که سعی داشت 

 دور

 نگهدارد گاهی چشم در کاسه ميگرداند و نفسی بيرون

 . ميفرستاد

اسحاق ماند و کالمی به زبان نياورد حرف هایکبوتر مات   . 

زد و گذشتهی دردناکی را برايش  سرفه ایحاج کريم تک 

 بازگو

 : کرد

ميخوام بهت  کبوتر!... بابا!... احتماالً خيلی چيزايی که من -

 بگم

قبالً از مادرت شنيدی... اما برای يادآوری و اينکه راحتتر 

 بتونی
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 . اتفاقات رو تجزيه تحليل کنی مجدد برات ميگم

حرف ظاهراً کبوتر چارهای نداشت و بايد گوش ميسپرد به 

يیها  

 . که شايد از حوصلهاش خارج بودند

 : حاج کريم نفسی تازه کرد

ما... ارثيهی آبا  همه یده بالی جوِن کارخونهای که اآلن ش -

 و

هبوده... که دست به دست رسيده ب رهايی هااجدادِی خاندان   

من... به منی که يه پسرم رو در اين راه از دست دادم... يه 

 نوهام

 زندگيش نابود شد... يه نوهام تا پای مرگ رفت... و تک تک

دنم يه عمر با ترس و استرس زندگی کرخانواده ااعضای   . 

حاج کريم در نميآورد فقط چشم حرف هایکبوتر که سر از   

 . دوخته بود به دهانش

يش را پيش بردصحبت هاحاجی سر به تأسف تکان داد و   : 

رهايِی بزرگ که اولين بار کارخونه توسط اون احداث  -

 ...شده
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پای هر فرشی که بافته ميشد تصوير يه کبوتر رو ميزد و 

 زيرش

» کبوتر رهايی « اسم کبوتر رهايی شد به  رو ميبافت... اين

 اسم

اصطالح امروزيها برند... شد امتياز... شد اعتبار... شد 

 داغی که

ما نشست همه یبه دِل   . 

 کبوتر نگاهش را به سمت مادرش چرخاند و مجدد روی حاج

 . کريم ميخ شد

گذاشت و ادامه  پيشانی اشحاج کريم مشتش را عمود روی 

 : داد

متولد نشد که اسمش رو رهايی هاری در خاندان هيچ دخت -  

کبوتر بزارن و امتياز برند به اسمش ثبت بشه... هميشه فقط 

 به

صورت يک اسم موند... يه اسم که فقط نشون بده اين فرش 

 از

ماست... اينکه در دنيا اسم رهايی با برند  خونه یکار

 کبوترش
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 . شناخته بشه

 : اسحاق صحبت را در دست گرفت

ره عمو جون!... تا اونموقع فقط ميخواستن امتياز کارخونه آ -

 رو

از ما بگيرن... فقط ميخواستن کارخونه رو از دست ما در 

 . بيارن

 سالها ميگذره و همه نسل در نسل برای حفظش تالش

ميکنن... تا اينکه شعبهی ديگهی کارخونه رو در آلمان 

 احداث

 . ميکنن

ی آنها صحبت هابهوت کبوتری کرد که م حواله یلبخندی 

 مانده

 : بود

 يه کم کار سخت شد... کنترلش يه کم مشکل شد... پای غير -

 . ايرانی به شرکت باز شد

زد و بحث را خودش به جلو سوق  سرفه ایحاج کريم تک 

 : داد
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رسيديم به زمانی که قرار بود تو به دنيا بيای... يه تولد  -

 ...!عادی

چ تغيير خاصی در شرايط يه بچه ی معمولی!... هنوز هي

 ايجاد

 .... نشده بود... تا اينکه

 حرفش را ادامه نداد و بغِض به النه نشسته پشت حلقش را

 : بلعيد. نفسی تازه کرد و لب زد

 ...يه روز قرار ميشه چند تخته فرش قيمتی رو ببرن تبريز -

 هميشه اينجور موقعها يا هوايی ميبردن يا دريايی... اما

م فرصت نبود مراحل کاريش انجام بشه... کارهاينسری يه ک  

 ...! پرخطری بود... پدرت!.... اقبال!.... پسر من

سر خورده هايش اشک بود که از چشمان هما روی گون  . 

 : حاج کريم با بغض زمزمه کرد

 اقبال گفت... من مسئوليتش رو قبول ميکنم... همه بهش -

ش ميره... و گفتيم کار تو نيست... اما اصرار داشت خود

 گفت

 . تنها هم ميره
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چشمش کشيد گوشه یشستش را   : 

 . نبايد اجازه ميدادم بره... نبايد -

ده دور زدغم زنگاه مکشوفانهی کبوتر بين جماعت گريان و   

. 

 : حاجی زبان بر لبانش کشيد

  

 

 

  

 وسط جاده جلوش رو ميگيرن... مقاومت ميکنه... باهاشون -

ودن... جمشيد و نصرت!... شاگردای درگير ميشه... دو نفر ب

 مغازه

بودن... جمشيد تقريباً هميشه همراهم بود... بهش اعتماد 

 داشتم

 .... اما

اسحاق که حال خراب حاج کريم را ديد بغضش را در گلو 

 خفه
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حاجی گذاشت و ادامه داد شانه یکرد و دست بر   : 

فرش نصرت، جمشيد رو وادار ميکنه که اقبال رو بکشه و  -

رو ها  

 سرقت ميکنن... بعد از مدتی جمشيد رو دستگير ميکنن و

ممتهم ميشه به قتل... برای اجرای حکمش نياز بود اوليای د  

 ! مقتول نظر بدن که قصاص بشه يا نه؟

مامان زيور در عمارت پيچيد که حتی ه های صدای ضج

 اسحاق

هم توان صحبت کردن در مورد مصيبتی که بر سرشان آوار 

 شده

را هم نداشتبود   . 

 هما هق هق کنان به سمت زيور بانوی عمارِت ماتم زده قدم

برداشت و سر بر دامنش گذاشت و زار زد و زار زد و زار 

 . زد

 : حاج کريم خود را کنترل کرد و بزاقش را بلعيد

... من بودم بچه اشاوليای دِم اقبال فقط پدر مادرش بودن و  -

 و
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... تو!... تويی که مامان اش... بچهای که تو بودی کبوتر

 زيور و بچه

هنوز به دنيا هم نيومده بودی... تويی که قرار بود شش ماه 

 بعد از

به قتل رسيدن پدرت به دنيا بيای... من به سختی رضايت 

 ...دادم

مامان زيور رو هم با هر بدبختی که بود راضی کردم نگه 

 ...قصاص

 ! اما تو!... اما تو کبوتر

يدانست شيون کند، به سرش بکوبد، خاک بردخترک بينوا نم  

 سرش بريزد، برای پدرش ضجه بزند يا منتظر شنيدن

ی زجزآور تولد منحوس و شومش بنشيند؟واقعيت ها ! 

نميدانست بدقدمی او بوده که پدرش را به قتل رساندند يا 

 باليی

 بوده که برسرشان نازل شده؟! تمام اين سالها فقط ميدانست

ری داشته که قبل از تولدش فوت شده اما دانست به قتل پد

 نمی



 
رج آخر     

 628                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ها تازه شروع شده بود. عزای کبوتر رسيده. مرگ سياه 

 رهايی

می نشين اقبال بداقبالش باشدرفت تا چلهتازه اولش بود. بايد  . 

 : اش را باال کشيدحاج کريم بينی

تو هنوز به دنيا نيومده بودی که بخوای نظر بدی... قانون  -

 گفت

رضايت بدم يا بگم اعدام بشه... گفتن تونم بهمن جای تو يا 

 می

تونيم صبر کنيم تا تو به سن قانونی برسی و نظر خودت رو 

 می

وردبگی... ما هم ديديم بهتره صبر کنيم تا تو هم بتونی در م  

 . حکم قصاص قاتل پدرت نظر بدی

 : اسحاق به کمک پدرش رفت و پچ زد

... نصرت متواری و اما نصرت!... همون نصرت يه چشم! -

 ...ميشه

نصرت همون مردی هست که عرفان رو به سمت تو کشونده 

 و
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وارد زندگی ما کرده... اون مقاصد زيادی داشته... ميخواسته 

 از

طريق عرفان کاری کنه که تو رضايت بدی و جمشيد آزاد 

 بشه و

 اون بتونه به مقاصد بعديش برسه... چون جمشيد خيلی از

دونست... البته فکر کنم از خير های کارخونه رو مي

 ريزکاری

خواست از طريق عرفان تو رو جمشيد گذشته بوده... نصرت 

 می

بکشه و برند باطل بشه... ميخواسته از حاج کريم باج بگيره 

 و

خواسته انتقام درگيری اون امتياز کارخونه رو تصاحب 

 کنه... می

 . حادثه رو از تو بگيره... عرفان طعمه بوده

فان تن منجمد کبوتر را به لرزه انداخت. نفس محبوس نام عر

 در

 . ی پردردش را بيرون فرستادسينه

 : اسحاق زل چشمان کبوتر شد
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 عرفان رو معتاد ميکنه که وضعيت عادی نداشته باشه و به -

هاش گوش کنه... تا بتونه نقشههاش روعملی کنه... اون 

 حرف

يساگر رشاد و پلروز که تو رو آدم رباها دزديدن و بردن...   

کشتنت... قطعاً رشاد رو هم چون سراغ تو نرسيده بود قطعاً 

 می

 . اومده بود... ميکشتن... حتی حاج کريم رو هم ميکشتن

 : حاج کريم نگاهش را به کبوتر مبهوت ميخکوب کرد

دخترم!... عرفان غير از اينکه اعتياد داشته... با باندی که  -

 يه

ست بوده... با عمر تمام خانوادهی تو ازش زخم خوردن هم د  

 باندی که قاتل پدرت بودن هم دست بوده... حاال تصميمت رو

بگير... عرفان اونی نبوده که نشون داده... عرفان با دروغ 

 بهت

 . نزديک شده

 : اسحاق نفس راحتی کشيد

 دونستی... عمو جون!... اين تمام حقايقی بود که بايد می -
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دونم عرفان رو دوست داری... میدونم عرفان هم دوستت مي  

داره... اما زندگی با چنين مردی يه کم دور از واقعيته... يه 

 کم

 . تر به قضيه نگاه کنمنطقی

کبوتر دستانش را حرصی روی صورتش کشيد و اشکش را 

 پاک

 : کرد

اينا درست... حتی قتل پدرم که نميدونستم هم قبول همه ی -  

مو جان!... يه زندگی شکل دارم... حق با شماست... اما ع

 ...گرفته

 هايی که به عرفان دادم تونم پام رو روی تمام قولمن نمی

بذارم... شايد انتظار دارين که اآلن از عرفان متنفر بشم... 

 اما

. نهعرفان يه مهره بوده... عرفان در قتل پدرم نقشی نداشته..  

عرفان نه هيچ کسی که مربوط به عرفان باشه به اون قتل 

 مربوط

 . نبوده... عرفان فريب خورده
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 : نفس گرفت و ادامه داد

اميتونه ادامه پيد حرف هازندگی من و عرفان با تمام اين  -  

ی باند رو دستگير کردن حتی نصرت يه گين همهکنه... مگه 

 نمی

خاطر اعتيادش!... چشم رو... عرفان هم که بيچاره زندانه... 

 به

به خاطر حمل اسلحهی غيرمجاز آدم رباييش!... به خاطر !... 

کشه و برميگرده... عرفان نه به قضايای خوب!... حبسش 

 رو می

 . کارخونه مربوطه نه به قتل

رشاد لبانش را به داخل فرو برد و در افکارش غرق شد. 

 هيچ

دانست اين تمام قضايا نبود که با آنها کبوتر عرفان را کس 

 نمی

تر اصل قضيه را نمیدانست. هيچ کس تبرئه کند. کبو  
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 ی اميد نميدانست. شايد رشاد نميخواست همان يک روزنه

 کبوتر را هم از بين ببرد. شايد با مخفی نگهداشتن آن

خواست کبوتر را به عرفانی که واقعاً عاشقش بود برساند. 

 می

 شايد هم ميخواست ريسمان بين آن دو پاره نشود و ذهنيت

ز اين خراب نکند. شايد کبوتر را نسبت به عرفان بيشتر ا

 شايد

 . شايد و هزاران شايد ديگر

*** 

ماهها گذشت اما کبوتر از خر شيطان پايين نيامد و همچنان 

 بر

موضع خويش ماند. تصميم گرفت به آلمان برود و وقت 

 مالقات با

اعرفان در زندان بگيرد و با او در مورد مسائلی که ذهنش ر  

 . درگير کرده صحبت کند

ش کارهای سفرش را انجام داد و خانواده اخالفت عليرغم م

 راهی
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آلمان شد. با ربيع و رافع تماس گرفت و به سختی راضيشان 

 کرد

 . که عرفان را از نزديک ببيند

يی را که شنيده بود برايش بازگو کرد صحبت هاکبوتر ريز 

 اما

دريغ از حتی تأييد يک مورد از موارد مذکور. چشمان کبوتر 

 از

ون زد و بارها و بارها در مورد صحت و سقم آنها حدقه بير

 پرسيد

ش هيچ حرف درستی عالقه او عرفان جز اثبات عشق و 

 تحويلش

 . نداد

زامدام از کبوتر خواست که منتظرش بماند و قول داد که بعد   

 . آزاد شدنش اعتيادش را ترک کند

کبوتر شبيه عالمت سؤال بزرگی شده بود. ايمان داشت که 

 حرف

ش نميشنود اما چرا عرفان هيچ خانواده اف واقعيت از خال

 يک را
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 . به گردن نميگرفت برای کبوتر عجيب بود

 دلش راضی نميشد عشقی را که ريز ريز در دلش جوانه زده

رکتهمانجا دفن کند و با کولهباری از نفرت و کينه آلمان را   

 : کند. سر به سمت عرفان چرخاند و باز هم تکرار کرد

ن جان!... من که در هر شرايطی منتظرت ميمونم... عرفا -

 کسی

حرف هم نميتونه مجبورم کنه طالق بگيرم... اما اينکه تو اين 

 ها

رو قبول نميکنی و کتمانشون ميکنی برام قشنگ نيست... 

 اآلن

 که ديگه ميدونی با دونستن حقايق باز هم من رو از دست

 ... نميدی پس چرا باز هم داری

پريد و توپيدميان صحبتش   : 

 اونا دارن بهت دروغ ميگن... ميخوان من رو از چشم تو -

 . بندازن

 کبوتر برگشت. با يک دنيا سؤال بيجواب برگشت. اما هنوز

 . حسش نسبت به عرفان از دلش پاک نشده بود
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به ايران برگشت و محکم ايستاد و اعالم کرد که به هيچ 

 عنوان

نصيحتها باز هم  حاضر به جدايی نيست. جنگ اعصاب و

 شروع

شده بود که ظاهراً چيزی در گوش کبوتر فرو نميرفت و 

 عشق

چشمانش را کور کرده و شايد هم خودش را به کوری زده 

 . بود

*** 

 ! چرا واقعيت رو بهش نميگی؟!... چرا؟ -

 صدای ربيع رفته رفته باالتر ميرفت و خشم از چشمانش شره

 . ميکرد

ت ديگرش دادرشاد کالفه گوشی را به دس  : 

 اونا همديگر رو دوست دارن ربيع... من نميتونم برم يه -

 واقعيتی رو نشون کبوتر بدم و عشقی که در دلش نسبت به

عرفان هست رو از بين ببرم... شايد با همين وضعيت هم 

 بتونن با

 . هم زندگی کنن
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 : ليوان را روی ميز کوبيد و فرياد زد

.. کبوتر اومد اينجا... چرا چرت و پرت ميگی رشاد؟!. -

 وقتی

داشت با عرفان صحبت ميکرد... من همه رو شنيدم... 

 مرتيکهی

 . الدنگ زده زيِر هر گندی که به زندگی اين دختر زده

 : دستانش را کفری الی موهايش فرو برد و ادامه داد

زندگی کبوتر يه حبابه رشاد... معلوم نيست حبسش تموم  -

 بشه

بياره... بعد توچه به روز اين دختر   ... 

 : ميان حرفش پريد و تشر زد

من با عرفان حرف زدم... ربيع!... تو هم مثل من يه  -

 ...مردی

عرفان واقعاً کبوتر رو دوست داره... شايد بتونه جبران 

 ...کنه

شايد کبوتر بخواد اين فرصت رو بهش بده... چرا نزاريم با 

 هم
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گين درسته... اما اگر ادامه بدن؟!... اينايی که تو و همه مي

 کبوتر

بفهمه شايد باز هم عرفان رو رها نکنه... عرفان التماسم کرد 

 که

کبوتر رو راضی کنم منتظرش بمونه... اونموقع اصالً مست 

 ...نبود

مواد هم مصرف نکرده بود... در سالمت کامل بود... من 

 نميتونم

 . اين وسط آتيش بيار معرکه بشم

اسير کرد و نفس نفس زنان پچ زد دندان هايشلبش را بين   : 

ولی رشاد!... حقيقت رو به کبوتر بگو... يا به يکی بگو  -

 بهش

بگن... اصالً بزار من يا رافع بگيم... اجازه بده با چشمای 

 باز

 . تصميم بگيره
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 : رشاد به فکر فرو رفت و بعد از مکث کوتاهی زمزمه کرد

کرع ميگم... که يه وقت فباشه... بهش ميگم... البته در جم -  

 نکنه به خاطر اينکه من قبالً دوستش داشتم اآلن ميخوام

 . زندگيش بپاشه

تماسش را با ربيع قطع کرد و دودلی ذهن و روحش را 

 .درگير

مانده بود بين عشق کبوتر و عرفان و رفتار مفتضحانهی 

 .عرفان

م ونامعلو آينده یبين حقيقتی که پرده از آن برنداشته بود و   

 . شايد تاريکتر کبوتر

*** 

 مدتها گذشت تا رشاد خودش را راضی کرد در يکی از

 جمعهای خانوادگی باقی قضايا را هم افشا کند شايد به نفع

 زندگی کبوتر باشد. ته دلش هنوز راضی به اينکار نبود اما

 . چارهای نداشت و بايد حقيقت را ميگفت
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من تا آخر  هایحرف فقط ازتون خواهش ميکنم به تمام  -

 گوش

 . بدين و بعد قضاوت کنيد

 . چشمان منتظر همه مات رشاد مانده بود

 نفسی گرفت و سر به زير انداخت و بدون اينکه به افکار

دخالت دهد شروع کرد اجازه یمزاحمش   : 

همه چيز از روزی شروع شد که کبوتر و عرفان در يک  -

 روز

شفان کنار اتومبيلبارونی قرار بود با هم برن بيرون... عر  

 ايستاده بود و با تلفن صحبت ميکرد... کبوتر هنوز نرسيده

 . بود... من توو ماشين بودم اما حواسم بهش بود

منتظر چرخاند و ذهنش را سوق داد ه های سر به سمت نگا

 به

همان روز» : بله آقا!... از پسش برميام   . 

را  صدای شر شر باران بود که در گوشش پيچيد. چشمانش

 تنگ

 . کرد و دقتش را باال برد
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عرفان پشت کفشش را که خوابانده بود باال کشيد و کتش را 

 که

ولو افتاده بود به تن کرد شانه اشروی   : 

 ... به من ميگن -

و اينبار صدای رعد و برق بيموقعی که قدرتش را به رخ 

 کشيد،

 !اجازه نداد درست بشنود که نام خودش را چه خطاب کرد؟

بين چند اسم ترديد داشت بهروز! شهروز! افروز! و رشاد  

 سيروس! بله سيروس! حدسش بيشتر روی سيروس بود اما به

 «. آنچه که ميان صدای رعد به گوشش رسيده ايمان نداشت

خط انداخت و با خشم رو از  پيشانی اشکبوتر اخمی روی 

 رشاد

 : برگرداند و سر به سمت حاج کريم چرخاند

ا جون؟!... چه ربطی به عرفان داره؟سيروس کيه آق -  ! 

رو به سمت رشاد گرداند و خطاب به همه با صدای لرزانی 

 : لب زد

 ! نميدونم چی رو ميخواين ثابت کنين؟!... اينا چيه ميگين؟ -
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 حاج کريم تسبيحش را در مشتش چنگ زد و سر به زير

 : انداخت

چيه؟ حرف هاخوب!... رشاد!... بابا!... منظورت از اين  -  ! 

رشاد که خودش را برای هر برخوردی آماده کرده بود. لب 

 برچيد

 : و ادامه داد

 آقا جون!... همون موقع نميدونم چرا ذهنم رفت سمت -

 ! سيروس... پسِر جمشيد

 : رعنا پشت دستش کوبيد و هعی بلندی کشيد

 ! يا حضرت عباس -

 : کبوتر عصبی از جايش بلند شد

ه؟!... چرا تهمت ميزنی؟!... چيزی چه ربطی به عرفان دار -

 که

 . نميتونی ثابت کنی نگو

 : رو به سمت حاج کريم چرخاند و بغضش ترکيد

حرف آقا جون!... رشاد چون نتونسته با من ازدواج کنه اين  -

 ها
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 رو از خودش در آورده... ميخواد من از عرفان طالق بگيرم

. 

 : سر به سمت رشاد چرخاند و هق زد

... من از عرفان جدا هم بشم... با آدم موزی و کور خوندی -

 آب

 . زير کاهی مثل تو ازدواج نميکنم

رشاد نفسش را در سينه حبس کرد و لبانش را به داخل فرو 

 برد

 . و حرفی نزد

حاج کريم نگاهش را بين رشاد و کبوتر گرداند و روی کبوتر 

 زوم

 : شد

زنه... يادت بشين بابا جون... اجازه بده حرفش رو تا آخر ب -

 نره

 . اگر رشاد نبود تو اآلن زنده نبودی

 . کبوتر الل شد و در جايش تکيه زد

 . حاج کريم به رشاد اشاره زد که ادامه دهد
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 : رشاد بزاقش را بلعيد و با احتياط لب به سخن گشود

 موقعی که ديدم دارن ميان خواستگاری کبوتر... عرفان رو -

جمشيد رفت...  خونه یکيهای تعقيب کردم... يه بار تا نزدي

 البته

 موبايلش زنگ خورد و سريع راهش را برگردوند و به سمت

خودش برگشت خونه ی  . 

 : باز هم کبوتر خونش به جوش آمد و توپيد

ممکنه اونور کار داشته رفته... مگه هرکی بياد سمته  -

 عمارت

ما؟ خونه یاومده   ! 

 : اينبار حاج کريم خطاب به کبوتر تشر زد

 . بزار ببينيم چی ميخواد بگه دختر... دندون رو جيگر بزار -

 رشاد به خودش اجازه داد که بازهم افکارش را بيرون بريزد

: 

زمانی که آلمان بودم... وقتی از بيمارستان مرخص شدم...  -

 از

 ربيع و رافع خواستم پرينت ريز مکالمات عرفان در ايران و
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شماره ايرانش!... ه های رآلمان رو برام بفرستن... بين شما

 ی

زن جمشيد بود خونه ی  . 

 . مامان زيور بر صورتش کوبيد و جيغ خفيفی کشيد

 . حاج کريم از تاج مبل فاصله گرفت و زل رشاد ماند

 : رشاد جرئت پيدا کرد و ادامه داد

يکبار هم عرفان رو تعقيب کرده بودم... تا منطقهی کويری 

 يزد

اش هم بود... که بعدشماره هن رفت... و کد همون منطقه بي  

مخفيگاه نصرت يه چشمه شماره یفهميدم   . 

  

 

 

 ۰۰ 

 : اسحاق قبل از کبوتر پيش دستی کرد

بابا جان!... اينکه عرفان با نصرت يه چشم هم دست بوده  -

 رو که
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 قبالً فهميده بوديم... چرا ربطش ميدی به سيروس پسر

 ! جمشيد؟

 : رشاد سر به سمت پدرش چرخاند

 موقعی که عمو اقبال کشته شده بود من فقط دوازده سالم -

بود... اما يه بار يادمه سيروس با مادرش اومده بود که 

 رضايت

بگيرن... من ديگه بعد از اون روز سيروس رو نديدم... 

 همون روز

 . يه تيک توو صورتش افتاد که فکش کج شد

 کبوتر که اين تيک عصبی عرفان برايش عادی بود سر به

 زير

 . انداخت و چيزی به زبان نياورد

روزی هم که عرفان با پدر و مادرش اومده بودن  -

 ...خواستگاری

هعمارت باال ميرفت... يهو تيکی شبيه های وقتی داشت از پل  

تيک سيروس روی صورتش افتاد و فکش کج شد... اينجا 

 بود که

 . باز هم ذهنم رفت سمت سيروس
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ظاهری کردکبوتر من من کنان اعتراض ت  : 

اِ!...هوم!... خوب!... هرکسی ممکنه تيک عصبی داشته  -

 باشه و

 ...فکش يهو کج بشه... حاال چون تيک عرفان شبيه تيک اون

 حرف هاکيه؟!... اسمش چی بود؟!... همون!... بوده... اين 

 رو پشت

 ! سر هم رديف ميکنی؟

کسی توجهی به کبوتر نکرد و نگاهها متوجه رشاد ماند که 

 ادامه

 : داد

 روزهای آخری که آلمان بودم... رفتم زندان مالقات عرفان -

. 

با گفتن اين جمالت ياد روز ديدارش با عرفان افتاد و جز به 

 جز

برايشان » : ربيع بايد تنها ببينمش... يادت که نرفته... 

 تعريف کرد

 . يه کاغذ و خودکار هم ميخوام

د برداشتندقدم به سمت اتاقی که درش نيمه باز بو  . 
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باشه داداش!... سپردم کسی مزاحمتون نشه... کاغذ و  -

 خودکار

 هم روی ميز گذاشتن... با من کاری نداری؟

 : نگاهی به داخل اتاق انداخت و سر به سمت ربيع برگرداند

هان؟!... نه!... فعالً باهات کاری ندارم... اما بعدش حتماً  -

 کارت

.. نيازی نيست بمونیدارم... اگر شد بهت زنگ ميزنم.  . 

ی محکمش را به سمت اتاقی کهقدم هاربيع رفت و رشاد   

کوچکی نزديک به سقفش به چشم ميخورد و نور پنجره ی  

 . خفيفی از آن ساطع ميشد، برداشت

ایرشاد در انتهای اتاق پشت به در ايستاده بود که در با صد  

انشناهنجاری باز شد و عرفان بدون اينکه دستبندی به دست  

بسته شده باشد به همان صورت که رشاد خواسته بود وارد 

 . شد

رشاد از انتهای اتاق چرخی به سمتش زد و بدون اينکه قدمی 

 به

متحير  چهره یرا به  مکشوفانه اشاو نزديک شود نگاه 

 عرفان
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 . دوخت

مأموری که عرفان را به آنجا آورده بود هلی به کتف عرفان 

 داد و

در را هم پشت سرش بست. عرفان  اتاق را ترک کرد و

 نگاهی به

 در بسته انداخت و نگاه بعدياش را به چشمان متعجب رشاد

 . دوخت

 .يک ميز و دو صندلی مقابل هم در وسط اتاق گذاشته بودند

که رشاد از همانجا که ايستاده بود با سر به صندلی اشاره زد  

 . بنشيند

خودش را  ی بيجانش را روی زمين کشاند وقدم هاعرفان 

 روی

صندلی پرت کرد. پنجه دور مچ دستش کشيد و با ماساژی که 

 به

 . آن ميداد مشخص بود که تازه دستبندش را گشودهاند

رشاد نگاهی به عرفان انداخت و تمام افکار پر پيچ خمش را 

 در

 . يک لحظه در ذهنش مرور کرد و مجدد مات عرفان ماند
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ستاد. دست روی به سمتش قدم برداشت و رو به رويش اي

 بازوی

 . آويزان گردنش گذاشت و به باال کشيد و رهايش کرد

ظاهراً صحبت نکردن رشاد عرفان را حرصی کرده بود که 

 کالفه

 : سر بلند کرد

 ! با من چيکار داشتين؟ -

لبش رو به باال انحنا گرفت و به سمت ميز  گوشه یرشاد 

 خيز

 : برداشت

نمگفتم بيام يه سر بهت بز هيچی!... دلم برات تنگ شده بود -  

. 

اخم بين ابروهای عرفان دو خط عمودی انداخت. رو از 

 رشاد

گرفت اما ظاهراً رشاد قصد به جوش آوردن خونش را 

 .داشت

 مقابلش ايستاد و نوک کفشش را پشت سر هم به زمين کوبيد

 : که صداِی محرک اعصابی در اتاق ساکت پيچيد
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شتش؟!... همين قدرنگفتی يه وقت نصرت يه چشم بک -  

 ! عاشقش بودی؟

کشيده هايش صورتش را مچاله کرد و دست سمت شقيق  : 

 . انقدر پات رو نزن زمين... اعصابم بهم ميريزه المصب -

 رشاد از کنارش دور زد و صندلی مقابلش را بيرون کشيد و

 . خودش را در آن جا داد

 : نگاهش را از رشاد گرفت

از اول هم راضی به اين کار من حال طبيعی نداشتم...  -

 ...نبودم

 . مجبورم کردن

صورتش را به سمت  نيمه یرشاد به صندلی تکيه زد و 

 عرفان

 . چرخاند

 : خشم در صدای عرفان موج ميزد و حرصی ادامه داد

ا گولم زدن... اونا بهم وعده وعيد دادن... اولش بيشعوراون  -

 که

 ... کبوتر رو نميشناختم اما بعدش
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نيمه کاره گذاشت که رشاد سری تکان دادحرفش را   . 

اما بعدش ازش خوشم اومد... موقعی که ديگه دير شده  -

 ...بود

 . ديگه موقع عملی کردِن نقششون بود

  

 

 

 ۰ 

عرفان  حرف هایدست روی ريشش کشيد و منتظر بقيهی 

 .ماند

 ضربه یاز جايش بلند شد و پشت صندلی عرفان ايستاد. 

 آرامی

ان باالی ميز نواخت که شروع به تکان خوردن به چراغ آويز

 .کرد

نور چراغ روی ميز ميرفت و ميآمد و اعصاب مشوش 

 عرفان را

 . ناآرامتر ميکرد
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 عرفان دست روی چشمش در جهت مسير نور گذاشت و

 . چشمانش را جمع کرد

 رشاد چند قدمی از او فاصله گرفت و از دور شاهد رفتارهای

 . پرتشويش شد

اذيتت ميکنه سيروس جان؟!... ميخوای بگم نور چراغ -  

 ! خاموشش کنن؟

 : سر به تأييد تکان داد و رو به سمت رشاد چرخاند

 . رو نرومه... اعصابم رو خورد ميکنه -

شرشاد تای ابرويی باال داد و به سمتش قدمی برداشت. مقابل  

 : خم شد و زير گوشش پچ زد

کنه اسم چرا تعجب نکردی سيروس صدات کردم؟!... ن -

 شريف

سيروس بوده ما نميدونستيم؟ حضرت عالی  ! 

شد و سر به اطراف تکان داد به جادستپاچه در جايش جا  : 

 ! اِ!... خوب -

از جايش بلند شد و به سمت در قدم تند کرد. صدايش را باال 

 برد
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 : و به آلمانی فرياد زد

 ...نگهبان!... من ميخوام برگردم سلولم -

 ! نگهبان

لباس راه راهش را ميان يقه یسمتش حمله برد و رشاد به   

زده یمشتش کشيد. چشمان ميرغضبش زل چشمان ماتم   

ش در گوش عرفان موج گرفت درنده اعرفان شد. غرش ببر 

 و با

 : يک دست بلندش کرد

!... من کهبيشعوردروغگوی  -  

.... تو سيروسیشی بيشعورميدونم خوِد  ... 

ات ميکنم کبوتر!... بيچارهپسِر جمشيد!... قاتل پدر   . 

ی عرفان را با يک حرکت به ديوار مقابل پرت  هيکل وارفته

 کرد و

 خودش هم مقابلش ايستاد. پنجه به سمت گردنش کشيد و ميان

 . مشتش فشرد

اش نمانده بود بريده بريده کالمی  عرفان که چيزی تا خفگی

 از
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 : حلقش بيرون آمد

لم کن... ميگم... راس!...  داری... خ!.. فهام ميکنی... و!.. -

 تش رو

 . ميگم

 رشاد با سيلی که بر صورتش نشاند او را نقش زمين کرد. به

 : سمتش حمله برد و با شتاب بلندش کرد

 . زر بزن ببينم -

 : سر به زير انداخت

نصرت يه چشم گفت... با اينکار از کبوتر رضايت  -

 ...ميگيره

شين!... هويت جديدی کلی بهم پول داده بود... خونه!... ما

 برام

جديد!... يه اسلحه که بتونم  خانواده یدرست کرده بود... يه 

 هر

 . وقت الزم شد ازش استفاده کنم

را روی هم سابيد دندان هايش  : 

 ! و توی بيغيرت هم زنت رو دادی بهش؟ -



 
رج آخر     

 656                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 خوب دست روی نقطهی حساس گذاشته بود. عرفان با شنيدن

و سرش را چند بار به ديواراين جمله خون خونش را خورد   

 : کوبيد

با کبوتر شعورمن نميخواستم... نميخواستم اون بي -  ... 

 رشاد به سمتش قدم تند کرد و مانع کوبيدنش شد. سرش را به

 : سمت خودش برگرداند و به چشمانش زل زد

 . آدرس نصرت يه چشم رو ميخوام -

گرفتعرفان به تته پته افتاد و ترس تمام وجودش را فرا   : 

 . من!.. من!... نميدونم کجاست -

 رشاد به سمت ميز پرتش کرد و خودکار را ميان انگشتانش

 : گذاشت و با قدرت فشرد و غريد

 بهت گفتم آدرس نصرت يه چشم رو ميخوام... کامل!... چه -

 . ايران!... چه آلمان!... و گرنه زنده نميزارمت

ش را به سانه املتمفرياد عرفان در اتاق پخش شد و نگاه 

 رشاد

 : دوخت

 . باشه!... باشه!... مينويسم... فقط نگو من گفتم -
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آدرس را روی کاغذ نوشت و خودکار از دستش افتاد و روی 

 ميز

 . قل خورد

رشاد کاغذ را از زير دستش کشيد و همانطور که داشت اتاق 

 را

 : ترک ميکرد صدای عرفان پاهايش را به زمين چسباند

گو دوستش دارم... بگو منتظرم بمونه... بگوبه کبوتر ب -  

 . برميگردم... بگو برميگردم و همه چيز رو درست ميکنم

 وقتی صدايی از رشاد نشنيد قدرت را در پاهايش جمع و به

 سمت رشاد قدم تند کرد. چشم در چشمش ايستاد و به التماس

 : افتاد

. خواهش ميکنم نذار تصميم بدی بگيره... من غلط کردم.. -

 من

نادونی کردم... نذار از زندگيم بره... خواهش ميکنم... يه 

 کاری

کن صبر کنه... بهش نگو پدرم قاتل پدرش بوده... بهش نگو 

 من
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با نصرت يه چشم هم دست بودم... نگو من عرفان نبودم... 

 . نگو

 رشاد بيمعطلی از مقابلش راه کج کرد. در اتاق را که گشود

مانجا غافلگير شدتنگی نفسش امان نداد و ه  .» 

 رشاد هرآنچه بايد از عرفان ميگفت به زبان آورد. چشمان

 متحير همه بر رويش ميخ مانده بود و کسی آنچه را که با

 گوشيهای خودش ميشنيد باور نميکرد. مدتی گذشت که نگاه

کبوتر زوم شد و منتظر شنيدن زده یبهت  چهره یهمه بر   

تر بود که تصميمش را سختی از او شدند. ديگر نوبت کبو

 برای

 . زندگی با عرفان يا همان سيروس بگيرد

نمی رشاد بيرون  حرف هایدهانش نيمهباز مانده و از فکر 

 .آمد

قفل شده بود. ه هايش شنيد کلمه یانگار ذهنش روی کلمه به 

 نه

قدرت حرف زدن داشت و نه نای بلند شدن. صدا از سنگ 

 بيرون



 
رج آخر     

 659                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

ن رهايی نه. اوج سياه روزی را آمد اما از هيچ يک از خاندا

 با ذره

 . ذرهی وجودشان حس ميکردند و دم نميزدند

  

 

 

 ۰ 

*** 

 . من نميدونم... من ميخوام اونجا رو ببينم -

جفت پاهايش را در يک کفش کرده و بر موضع خود استوار 

 . ماند

 : هما دستانش را در هوا تکان داد و توپيد

... حالت بدتر ميشه... منبرای چی ميخوای ببينی دخترم؟! -  

سال يکبار هم جرئت نکردم برم اين همهتوو   . 

ی پرت کردگوشه اشالش را حرصی تا زد و   : 

 ...پدرم رو که نديدم... حداقل ميخوام محل قتلش رو ببينم -

 . حالم بد نميشه
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 : به سمت هما چرخيد و دست دور گردنش حلقه زد

م بد نشه... فقط يهخواهش ميکنم مامان... قول ميدم حال -  

 . بار!... خواهش ميکنم

 : از پشت اشک حلقه زده در چشمانش زل دخترش شد

به من ربطی نداره... حاج کريم اينا قضيه رو تا اين حد  -

 برات باز

 . کردن... حاال خودشون بيان جوابت رو بدن

کفری دستان کبوتر را از گردنش کند و به سمت آشپزخانه 

 قدم

 : برداشت

دست تو رشاد!... از دست تو از -  ! 

سری به غذايش زد و گوشی را از روی کانتر برداشت. 

 همانطور

ی را لمس کردشماره اکه لب به دندان ميگزيد   . 

 : کبوتر مات مادرش ماند و لب زد

به کی زنگ ميزنی مامان؟!... فقط يه بار!... باور کن  -

 چيزيم
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 . نميشه

رش گرفت. چند بوق دست به کمر شد و نگاهش را از دخت

 خورد

 : که باآلخره تماس برقرار شد

 رشاد جان!... بفرما تحويل بگير... نگفتم اين بچه ظرفيت -

 . نداره؟!... مرغش يه پا داره

 : چشمانش را باريک و سر کج کرد

 چی شده زن عمو جان؟!... کبوتر حالش خوبه؟!... اتفاقی -

 ! افتاده؟

تاد و بزاقش را بلعيديش به جان برگ گل افناخن هابا   : 

ينمدوره افتاده ميگه... اال و بال ميخوام محل حادثه رو بب - ... 

گفتم بهش نگيد... گوش نکردين... به حاج کريم و داداش 

 اسحاق

 . که روم نميشه چيزی بگم

 : صدای قهقههی رشاد در دفتر کارخانه پيچيد

ه اين گفتين به بقيه که نميتونم حرفی بزنم... اما زورم ب -

 رشاد
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فلک زده که ميرسه... بزار يه دو تا غر سرش بزنم... دلم 

 خنک

 . بشه

هما که تازه فهميده بود چه گفته است دستپاچه سر به شرم 

 زير

 : انداخت و من من کنان گفت

ای وای!... نه رشاد جان!... اين چه حرفيه؟!... ببخشيد...  -

مکالفه ا  

بر نميام... خيلی  کرده اين کبوتر... هيچ جوری از پسش

 اخالقش

 . بد شده

به چشمانش پاشيد و به اتاقش برگشت کرشمه ایکبوتر   . 

 : رشاد مکثی کرد و لبانش کش آمد

نگران نباشيد... طبيعيه... يه کم که بگذره خوب ميشه...  -

 اآلن

 ! از دست من کاری برمياد براتون انجام بدم؟

 : نفسی بيرون فرستاد
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ت کنی از خر شيطون بياد پايينکاش بشه باهاش صحب -  . 

 ابروهای رشاد باال پريد و چشمانش از حدقه بيرون زد. مات

 : منگهی روی ميزش ماند و در جايش تکانی خورد

س... ميخواد تشنه اواال!... هما جان!... کبوتر به خون من  -

 سر به

 . تنم نباشه

 : لب برچيد و سينهای صاف کرد و ادامه داد

من رو با تير ميزنه... به نظرم... من چيزی  یسايه کبوتر  -

 بهش

 نگم بهتره... با حاج کريم و بابا مطرح ميکنم امشب باهاش

 . صحبت کنن... شايد راضی شد

 : سر باال گرفت و فکورانه موعظه کرد

اصالً براش خوب نيست بره اونجا... حداقل فعالً با  -

 وضعيت

 . روحی که داره صالح نيست

هما! امان از حال بيقرارش که به بد کسی پناه  امان از زبان

 .آورد
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هما چه کرد با قلب رشاد بخت برگشته؟! چنگ انداخت و 

 بطنش

انش قلقلک داد. خوِن از جريکننده ارا با پيشنهاد غافلگير   

آئورتش را به جوشش انداخت با راه حلی که پيش  افتاده ی

 پايش

 . گذاشت

رشادی که ستارگان اقبالش  و اما رشاد! امان! امان از رشاد!

 دور

 زده اشسرش چرخ ميزدند و با چشمان از حدقه بيرون 

 رقص

 نورشان را دنبال ميکرد. چقدر دلش ميخواست مانند دوران

 کودکياش به هوا بپرد و هورای بلندی بکشد و مهر تأييد

 محکمی بزند بر حرف همايی که بيهوا ُدری از دهانش بيرون

معصوم را به بيقراری کشاند جهيد و اين رشاد طفلِ   . 

چقدر دلش تاپ توپ ميکرد برای اينکه خودش باب صحبت 

 را با

کبوتر باز کند. چقدر دلش تنگ شده بود برای يکی به دو 

 کردن
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 با کبوتر کلهشقی که به هيچ صراطی مستقيم نميشد و حرف

 حرف خودش بود. چقدر دلش لک زده بود تا چشم در چشمش

ريز فک بزند و او بدون پلک زدن مات  بنشيند و کبوتر يک

 چالِ 

بماند. چقدر چقدر چقدره هايش گون  . 

یهما با پيشنهاد فهيمانهاش کبريت کشيد و هيزم نم برداشته  

 انبار دل رشاد را که مدتها بيمصرف در کالبد وجودش چال

ر کردشعله وشده بود،   . 

درشاد نهيبی به افکار شيطانياش زد و از پشت ميزش بلند ش . 

از ليوان آب روی فايلش سرکشيد و از هرآنچه  جرعه ای

 خياالت

باطل بود بيرون آمد. خودش خوب ميدانست که حتی هما هم 

 از

 سر ناچاری چنين حرفی زده و به هيچ وجه عملی نيست. از

 توهمات و آرزوهايش دست کشيد و سراغ حاج کريم و پدرش

 . رفت و قضيه را مطرح کرد
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 ۰ 

*** 

يم که در مقابل اصرارهای کبوتر عاصی شده بود و حاج کر

 سر به

 : کالفگی تکان داد

 . بهم ميريزی... خوب نيست برات -

انگار حرف حساب به گوشش نميرفت مقابل پدربزرگش 

 قامت

ش را به چشمانش دوختملتمسانه اراست کرد و نگاه   : 

به جون کبوتر! حواسم هست حالم بد نشه... آقا جون!...  -

 زود

برميگردم... خواهش ميکنم... همين يه بار!... خواهش 

 .ميکنم

 ! آقا جون

ال هللا اله هللا« ی پچ زد و سر به تأسف تکان داد  »  . 
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 : اسحاق ميان صحبتشان پريد

عمو جان!... چرا ميخوای بری؟!... هر وقت خواستی...  -

 ...بگو

خودم ميبرمت سِر خاک... هرچقدر دلت خواست با اقبال 

 حرف

بزن... اونجا رو نبينی بهتره... به مادرت هم اجازه نداديم 

 ...بره

 . چه برسه به تو با اين حال و روزت

را در هم گره زد ه هايش به سمت عمويش قدم تند کرد و پنج

 و

عمود گذاشت چانه اشزير   : 

 ...قول ميدم مراقب خودم باشم... عمو جون!... زياد نميمونم -

ميگردم... ميخوام تنها برمفقط اونجا رو ببينم بر  . 

 : برق از چشمان همه پريد. هما پرغضب تشر زد

 ...ديگه چی؟!... خانم ميخوان تک و تنها برن بر و بيابون -

 . نخير!... نميشه بری

 : حاج کريم نفسی بيرون فرستاد
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تنها که اصالً!... اگر هم بری بايد يکی از ماها همراهت  -

 ...باشيم

نيست اونجا خيلی سرسبز  . 

 : اسحاق پا روی پا انداخت

فکر کردی جاده شمال داری ميری، انقدر راحت ازش  -

 حرف

 . ميزنی؟!... شايد نهايت دو تا درخت بين راه ببينی

سر به سمت حاج کريم چرخاند و نگاهش را بين کبوتر و هما 

 دور

 : زد

 . اگر هما جان اجازه بدن... من همراهش ميرم -

د حرفی را در دلش چپانده و جرئت به کبوتر که معلوم بو

 زبان

 : آوردنش را ندارد نگاهی به حاج کريم انداخت

 ! آقا جون!... برم؟ -

 : حاج کريم پوفی کشيد
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آخه من از دست تو چيکار کنم؟!... خيلی خوب!... با  -

 عموت

 ! برو... فقط زود برميگردی... شنيدی چی گفتم؟

سرش داد و لبخند کبوتر تکان ضعيفی به نشان تأييد به  

 : کمرنگی روی لبانش پاشيد

ميخوام همون ساعتی که بابام رو کشتن اونجا باشم... من  -

 بايد

 . پنجِ صبح اونجا باشم

روبه و باز هم با مخالفت سرسختانهی همه مخصوصاً هما 

شد رو  : 

تو آخر من رو سکته ميدی... روز روشنش من جرئت  -

 نکردم

بح چطور ميخوای طاقت بياری؟اونجا رو ببينم... پنج ص !... 

 . برگشتی پس افتادی من ميدونم با تو

اسحاق که انگار با ساعتش مشکل داشت بعد از مکث کوتاهی 

 با

 : ترديد گفت
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عمو جان!... ساعت پنج زمان مناسبی نيست... جاده، شب  -

 و دمِ 

 . صبح امن نيست... من رانندگی در شب اذيتم ميکنه

اهنش را جلو کشيدپير يقه یحاج کريم   : 

من باهاش ميرم... ساعت پنج صبح اونجاييم... فقط  -

 ...!کبوتر

ريه باهمين   ! 

رشاد که تا آن لحظه الم تا کام سخنی به ميان نياورده بود 

 وقتی

قضيه را تمام شده ديد خودش را در بحث دخيل کرد. نگاهش 

 را

 : بين جمع گرداند و روی حاج کريم زوم ماند

!... شما قلبتون ناراحته... کالً رانندگی براتون آقا جون -

 خوب

 . نيست... مخصوصاً توو شب!... مخصوصاً اگر جاده باشه

 : کسی حرفی نزد که رشاد ادامه داد

 قطعاً يه سری خاطرات از گشته براتون يادآوری ميشه و -
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رهحالتون رو بد ميکنه... اگر ناراحت نميشيد به نظر من بهت  

 . شما هم نريد

ا شدحکم فرمباز هم سکوت بود که در عمارت   . 

 : هما کالفه سکوت را شکاند

 چيکار کنيم پس؟!... کی ببردش؟!... کبوتر!... همش تقصير -

و ا شدی... لجباز و يکدنده!... رفتاراتبچه هتوئه... عيِن   

ت همش غيرمنطقيهحرف ها  . 

 کبوتر سر به زير انداخت و رشاد رو به هما لبخند ساختگی

 : زد

 شايد يه حسی به اون سمت کشيدتش... هرچند به نفعشه که -

 . نره

ی با اعتماد بنفس کامل سر به سمتقدم هاکبوتر بدون هيچ م  

رشاد چرخاند. » حيا را خورده و آبرو را قی کرده « بود. به 

 انگار

 روی مبارکش هم نياورد که تا چند وقت پيش چه رفتار

هيچ حرف اضافه و حاشيهای مفتضحی با رشاد داشته. بدون 

 به
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چشمانش خيره شد و کالمش را بدون مزه مزه کردن و 

 سنجيدن

 : بر زبانش جاری ساخت

 ميشه حاال که کسی نميتونه من رو پنج صبح ببره و -

 ! برگردونه... شما همراهم بياين؟

احتماالً سکوت جمع باعث شده بود که کمی شرم و حيايش 

 گل

ت و تن صدايش آرام شدکند که سر به زير انداخ  : 

قول ميدم مراقب باشم غش و ضعف نکنم... که وبال  -

 گردنتون

 . بشم... فقط اونجا رو ببينم برميگردم

چه در مغز اين مادر و دختر کار گذاشته بودند که اينچنين 

 قلب

 رشاد را ميان مشتشان ورز ميدادند؟! دريغ از يک جو تفکر

ايد با خودش ميگفتپردازش شده! اگر کسی نميدانست ش : 

 حتی در حد يک ارزن هم بينش در وجودشان نيست که تا اين

« 
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؟ حد بيپروا درخواست خودخواهانهشان را مطرح «!از 

 ميکنند

 عملی شدن درخواستشان هم بگذريم يعنی به دل صاحب

 مردهی رشاد هم رحم نميکردند که شايد طاقت تا اين حد

پش بيفتد؟شوک را نداشته باشد و در لحظه از ت  ! 

  

 

 

 ۰ 

وای از رشادی که قند در دلش آب شد. وای از رشادی که از 

 خدا

نخواسته بود که يکی همين را از او بخواهد و کبوتر با زبا  

خودش آن را درخواست کرد. وای از رشادی که چيزی تا 

 پس

اندافتادنش نمانده بود اما خودش را مانند سيريش به مبل چسب  

بکبالی چون پر در هوای سرشار از تا مبادا از شدت س

 اکسيژن

 . عمارت به پرواز درآيد
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خودش را جمع و جور کرد و سرش را به تاج مبل چسباند. 

 به

 هرآنچه که باعث ميشد باز هم ذهنش درگير توهمات پوشالی

 شود نهيب زد. لبانش را به داخل فرو برد و با محبوس کردن

کز ماندنفسش افکارش روی واقعيات زندگياش متمر  . 

رشاد نگاه مضطربانهاش را بين حاج کريم و اسحاق گرداند 

 و

 کالمی به زبان نياورد. همه نگاهی زير چشمی به يکديگر

 انداختند به جز حاج کريم. به جز حاج کريمی که نگاهش به

 . فرش زير ميز ميخکوب مانده بود

 برای حاج کريم رشاد همان رشاد بود. بزرگترين نوهای که

دش را بارها ثابت کرده و جای هيچ فکری باقی اعتما

 نگذاشته

بود. رشادی که تا پای جانش برای نجات کبوتر تالش کرده و 

 دم

 نزده بود. رشادی که هرچه ميگذشت بيشتر بزرگياش برای

 . خاندان رهايی هويدا ميشد
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حاج کريم سر باال آورد و بدون اينکه نظر کسی را بپرسد 

 همه را

 : مخاطب قرار داد

 رشاد بهترين فردِی که ميتونه همراهش بره... هم مسير رو -

خوب ميشناسه... هم حواسش جمعه... هم خوب از پس خطر 

 بر

 ! مياد... فقط

 : کالمش را قطع کرد و نگاهش را بين رشاد و کبوتر گرداند

سريع بايد برگرديد... مرتب با هما تماس ميگيريد تا از  -

 نگرانی

 . دربياد

از گلش شکفت و لبخند کشداری روی لبانش پاشيد کبوتر گل  

. 

جهما با دهان نيمه باز و چشمان از حدقه بيرون زده مات حا  

 : کريم ماند. بريده بريد کالمی بر زبانش چرخيد

 ! حا!... ج!... آقا -

 سينه اشحاج کريم لبانش را به داخل فرو برد و آهی از 

 بيرون
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 : زد

مراهشه... باآلخره يه روزینگران نباش عروس... رشاد ه -  

ميخواست بره اونجا... فقط اميدوارم بتونه وضعيت روحيش 

 رو

 . کنترل کنه اتفاقی براش نيفته

 : کبوتر سرخوش به حاج کريم خيره شد

 . حواسم هست آقا جون... مرسی اجازه دادين -

انگار فقط رشاِد مظلوم بود که کسی حتی نظرش را هم 

 .نپرسيد

اش بودن برای هر حادثه و رويدادی عاقبتشهميشه آماده ب  

همين ميشود که چه بخواهی و چه » آش کشک خاله  «

 نخواهی

 . است و بايد قبول کنی

 تمام برنامهها را رديف کردند که طوری حرکت کنند که رأس

 ساعت پنج صبح در همان جادهای که اقبال به قتل رسيده بود

 . کبوتر و رشاد حضور داشته باشند

*** 
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 سياهی شب سايهاش را فرش کرده بود روی جادهی ساکت و

اتومبيلشان هيچ درخششی در  چراغ هایمخوفی که جز نور 

 آن

 . به چشم نميخورد

سرش را به پشتی صندلی تکيه زد و بدون اينکه رو به 

 سمتش

 برگرداند با تن صدايی که به سختی به گوش ميرسيد زمزمه

 : کرد

وقی افتاده؟!... رشاد! بابام رتو ميدونی اون شب چه اتفا -  

 ! چجوری کشتن؟

نگاهش را از جاده گرفت و چشمانش را بر نيمرخ رنگ 

 باختهی

کبوتر گرداند. سريع نگاهش را دزديد و زل رو به رو ماند. 

 شمرده

 : شمرده و با احتياط لب به سخت گشود

 حاج کريم که يه مقداری توضيح داد... اينطور که برای من -

ودن... انگار برنامه ارسال هوايی جور نشده بوده تعريف کر  
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رو زمينی ببرن... کار خطرناکی  فرش هامجبور شده بودن 

 ...بوده

 . اما انگار عمو اقبال گفته من قبول ميکنم

 حرفش را ادامه نداد و و نيم نگاهی به چشمان منتظر کبوتر

انداخت. ظاهراً چارهای جز تعريف بقيهی ماجرا نداشت. 

 نفسی

را به خودش چانه اشتازه کرد و نگاهش را به جاده دوخت.   

چسباند و به زحمت با دو انگشِت دست آويزان گردنش فرمان 

 را

ی دست سالمش فشرد کنترل کرد و ميان پنجه  : 

ی قيمتی رو پشت وانت ميذاره و چند تا قاليچهیفرش ها -  

نخ نما رو هم برای رد گم کنی روشون ميندازه...  کهنه ی

سطاوا  

 ... تير ماه بود... به همين جاده که ميرسه

 کبوتر دستانش را زير گلويش فشرد که رشاد نفسش در سينه

 گير افتاد. يک نگاهش به پيچ جاده بود و نگاه ديگرش به

کبوتر زده یچشمان از حدقه بيرون   : 
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 ميخوای برگرديم؟!... حالت خوب نيست کبوتر... اينجا برات

مه حرفی در اين مورد نميزنم... يه کمناسب نيست... من ديگ  

 . چشمات رو ببند بخواب

يش را نفی کردحرف هابا تکان سر   : 

 . بقيهش رو بگو رشاد -

 : به صندلی تکيه زد و محتاطانه ادامه داد

 . جمشيد که اعتراف کرده قضيه رو اينطوری گفته -

 :رشاد کل صحنهی حادثهی قتل اقبال را برايش بازگو کرد

نصرت يک چشم پشت تخته سنگی کمين کرده و جمشيد و  « 

منتظر رسيدن اقبال بودند. نصرت زودتر چشمش به وانت 

 افتاد

 : و صدايش را باال برد

 . جمشيد! به پا... خودشه... اقباله... سوتی ندی يهو -

جمشيد دستپاچه اسلحه را ميان انگشتانش بازی داد و بزاقش 

 را

 : بلعيد
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۰پات_    

تهديدش ميکنم نصرت!... شليک نميکنما... کار منمن فقط  -  

 . نيست

همانطور که نگاهش را به مسير حرکت وانت دوخته، 

 آرنجش را

 به شکم جمشيد که پشت سرش کمين کرده بود، کوبيد و تشر

 : زد

خاک بر سر بيعرضهات کنن... ديدی چموش بازی  -

 درآورد... يه

ت شيکم سير بايدگلوله خالی کن توو اون مغزش... اين جماع  

 ! بميرن تا ما به يه لقمه نون برسيم... بدبخِت نفهم

 : جمشيد از درد به خودش پيچيد

حاج کريم در حقم پدری کرده... من گربه کوره نيستم  -

 ! نصرت

 : اسلحه را به سمت نصرت گرفت و خودش را عقب کشيد
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بيا بگير... هر غلطی دلت ميخواد بکن... دور من يکی رو  -

 خط

 . بکش... تا همينجاش هم زيادی اومدم

جمشيد سر داد و به سمت سنگ پرتش کرد يقه یپنجه سمت   

: 

... بلند نشو... خيلی خوب بابا!... فقط تهديدشميبيندت -  

اش ميکنم سوسولِی خر پول  کن... الزم شد خودم تکه تکه

 . رو

 وانت به آنها نزديک شده بود که هر دو ماسک سياه را روی

کنار شيشه یرتشان کشيدند و به سمتش حمله کردند. صو  

لحهاقبال پايين بود که جمشيد دستش را به داخل فرو برد و اس  

اقبال خواباند يقه یرا روی شق  : 

بيشعورپياده شو  -  ! 

لوليد. زياد طول فرش هانصرت به پشت وانت پريد و ميان   

 : نکشيد که صدايش را در سرش انداخت

. ازش بپرس کدومهپس کو جمشيد؟!.. -  . 
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اقبال که جانش را در خطر ديد دست زير صندلی ماشين فرو 

 برد

 : و قفل فرمان را ميان مشتش کشيد و با احتياط پياده شد

 . اونا فقط چند تا قاليچهی بيارزشه... به دردتون نميخوره -

زنصرت که از جستجو نااميد شده بود پايين پريد و تا آمد ا  

يورش ببرد او قفل فرمان را بلند کرد و پشت سر به اقبال 

 انتهای

قفل در چشم نصرت جای گرفت که دست روی چشمش نشاند 

 و

 نقش زمين شد. ميان فريادهايی که از شدت درد ميکشيد به

 : جمشيد تشر زد

 . بکشش جمشيد... بکشش -

 جمشيد دستپاچه اسلحه را در کتف اقبال فشرد و به سمت

 : کاپوت اتومبيل پرتش کرد

 . دستات رو بزار روی سرت -

اقبال نگاهی به نصرت که خون از چشمانش فواره ميزد 

 انداخت
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و هر دو دستش را روی سرش خواباند و با هلی که جمشيد 

 به او

 : داد سرش روی کاپوت پرت شد

بيارزشن... بزار من برم فرش هااون  -  . 

 : اسلحه را پشت مغزش سراند و تکانی به سرش داد

ه زيادی نکن... وگرنه شليک ميکنمزر زر -  . 

نصرت کشان کشان از ميان رد خون پاشيده کِف جاده خودش 

 را

 به جمشيد رساند. بدن نيمه جانش را از پاهای جمشيد باال

 : کشيد و باصدای پردردی عربده زد

 ...ِد بکشش جمشيد... وقت نداريم -

 ! بجنب

انگشتی که به آرنج جمشيد نواخت ماشه زير ضربه ابا   

 . سبابهاش فشرده شد و گلوله در مغز اقبال نشست

خون بود که از سر و رويش روی دستان جمشيد پاشيد. 

 جمشيد
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هاج و واج ماند و اسلحه در دستان لرزانش لغزيد و روی 

 خون رد

انداخته زير پاهايش پرت شد. قدمی با وحشت به عقب 

 برداشت

شده پخش  ه یجنازمات  زده اشو با چشمان از حدقه بيرون 

 ی

اقبال روی کاپوت ماشين ماند. با صدای فرياد نصرت به 

 خودش

 : آمد

 ...بشين پشت فرمون بريم... بجنب يه وقت پليس مياد -

 «. ِد جون بکن تِن لش

رشاد پيچ جاده را رد کرده بود که کبوتر دستانش را روی 

 دهانش

پهن کرد و خودش را به جلو هل داد. رشاد اتومبيل را به 

 راست

 . کشاند و در لحظه پا روی پدال ترمز گذاشت

 کبوتر در را گشود و خودش را به بيرون پرت کرد و تمام

 . محتويات درون معدهاش را يکجا باال آورد
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ررشاد وحشتزده پياده شد و اتومبيل را دور زد. مقابل کبوت  

 : ايستاد و به سمتش خم برداشت

ی نميزدمچی شدی يهو؟!... کاش الل ميشدم حرف -  . 

به سمت صندوق عقب ماشين رفت و بطری آبی را آورد و 

 کبوتر

 . دست و رويش را شست

کبوتر با چشمهای بسته سرش را رو به آسمان گرفت که 

 سوزی

چشمانش افتاد گوشه یبه صورتش خورد و چينی   . 

کوبيده شد و مات  سينه اشقلب رشاد در ثانيه به حصار 

 دخترک

 . بينوا ماند

د الی موهای چتر شده روی پيشانی کبوتر پيچيد ووزش با  

ندابريشمينش را لغزاند که دل رشاد را هم با آن لرزا طره ی  

. 

را التيام بخشيد. دست  گرفته اشرشاد پوفی کشيد و دل گره 

 در
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جيبش فرو برد و نگاه از او گرفت و چرخی به جهت 

 . مخالفش زد

نگ کنار جادهش را به سمت تخته سآهسته ای قدم هاکبوتر   

 : برداشت

 ! همينجا بوده رشاد؟ -

لبش انحنا برداشت و گامهای سنگينش را به گوشه یرشاد   

 : سمتش کشاند

 اوهوم!... کبوتر جان! بهتر نيست ديگه بريم؟!... ميترسم -

 . بيشتر از اين اذيت بشی

 : کبوتر نگاهش را به اطراف دور زد

 ! خونش اينجا ريخته بوده؟ -

يش را سرعت بخشيد و قدم هاه دندان گزيد و رشاد لب ب

 کنارش

 : ايستاد

خودت رو اذيت نکن کبوتر... برات خوب نيست... غمت  -

 رو

 . بيشتر از اين سنگين نکن
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 ۰ 

با سرعت رو به سمتش چرخاند و زهر چشمانش را به 

 چشمان

 : رشاد پاشيد و فريادش در جادهی سوت و کور پيچيد

م رو اينجا ريختن رشاد؟!... با تواَم... پرسيدم... خون پدر -

 چرا

 ! جوابم رو نميدی؟

 لرزشی به صدايش موج انداخت که ناخن کشيد به دل مغموم

 . رشاد

 : سر به تأييد تکان داد و بزاقش را بلعيد

ً  بله!... همينجا بوده... درست همينجا که ما ايستاديم... - دقيقا  

 . زير پاهای خودت

ر قدمی به عقب برداشت و نگاهش زل آخ جمله یبا شنيدن 

 جای
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پاهايش شد. باريکهی اشکی به چشمانش هجوم آورد که 

 چيزی

 . درون رشاد به يکباره فرو ريخت

نگاه معصومانهاش را به چشمان رشاد دوخت و گرمای 

 قطرات

منجمدش رد انداختند گونه هایاشک روی   : 

.. انگارجمشيد پدر عرفان بوده... جمشيد پدر من رو کشته. -  

هنعرفان پدر من رو کشته... عرفان هم قاتل پدر منه... مگه   

 . رشاد؟!... عرفان خون جمشيد تووی رگهاشه

 : هق هق کنان به سمت رشاد چرخيد

 نميدونم رشاد چی بگم... عرفان؟!... سيروس؟!... نميدونم -

 ! رشاد... نميدونم؟

 : رشاد روبه رويش قامت راست کرد

ا اين فکرها فقط حالت رو بدتر ميکنی... کبوتر جان!... ب

 ديگه

 چه فرقی ميکنه؟!... جمشيد که محکوم به قتله و بيشتر از

 هجده ساله حبسه... عرفان يا همون سيروس هم که زندانه و
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 ...حاال حاالها هم آزاد نميشه... چون جرمش خيلی سنگينه

 ... پس

اشتبه سمت رشاد سر بلند کرد و نگذ زدن هايشميان زار   

 : حرفش را ادامه دهد

چه فرقی ميکنه؟!... برای من تازه پدرم ُمرده... خيلی  -

 ...!تازه

 ...همون موقع که بهم گفتن کشتنش همون روز دفن شده

ههمينجا هم دفن شده... عرفان قاتله... عرفان پدرم رو کشت  . 

 : ضجه زد و مرتب تکرار کرد

دامبشه... بايد اع عرفان بايد بميره... پدرش هم بايد قصاص -  

 بشه... همشون بايد بميرن... حتی نصرت يه چشم هم بايد

بميره... اون فقط يه چشمش رو با قفل فرمون از دست 

 داده... اما

 . بايد به خاک سياه بشينه

 : ديگر طاقت شيون کردن نداشت. به زانو افتاد و هق زد

ونا رشاد من خيلی بدبختم... رشاد من سياه بخت شدم... ا -

 من
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 . رو به اين روز انداختن

 : مقابلش خم شد

 اينطوری حالت بدتر ميشه کبوتر... قانون خودش ميدونه -

چطور هرکس رو به سزای اعمالش برسونه... اما کبوتر 

 ... جان

 : کمرش را صاف کرد و مات رشاد ماند

 ! اما چی؟!... اما چی رشاد؟ -

 : رشاد وحشت زده سر به عقب هل داد

جمشيد!... درسته جرمش سنگين بوده... اما در قتل اما  -

 مقصر

اصلی نصرت بوده... کبوتر! جمشيد قصدش قتل نبوده... 

 برات که

 . تعريف کردم... ماشه در اصل توسط نصرت کشيده شده

نشاند و پيشانی اشچند قدمی از رشاد دور شد و اخمی روی   

 : توپيد

جمشيد بوده حاليم نيست... اسلحه دست حرف هامن اين  - ... 

من تمام اين سالها قانون جمشيد رو قاتل ميدونسته... از نظر  
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 . هر دو بايد قصاص بشن

ی کننده اکج کرد و لبخند دلگرم شانه اشرشاد سر به سمت 

 روی

 : لبانش نقش بست

با قصاِص قاتل پدرت!... هيچ مشکلی حل نميشه دختر  -

 ...عمو

ما  همه ی خودت وه های فقط بار سنگينی روی شون

 ...ميذاری

 . بگذر کبوتر... بگذر... از خون عمواقبال بگذر

 : وحشيانه فرياد کشيد

دنميگذرم... جمشيد بايد اعدام بشه... به بدترين وضع باي -  

رقصاص بشه... بايد صدبار اعدام بشه... يه عمر من رو بيپد  

 ...کرد... اون سيروس بی همه چيز زندگيم رو تباه کرد

. از خون پدرم نميگذرم... از سيروس هم شکايتنميگذرم..  

 . ميکنم

 : رشاد دستانش را به معنای تسليم باال برد و مات کبوتر شد
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باشه! باشه!... آروم باش... حق با تواِ... همين کار رو  -

 ...ميکنيم

فقط کبوتر!... يادت نره که سيروس يا همون به اصطالح 

 عرفان

یته رو جبران کنه... نميخوادوستت داره... شايد بتونه گذش  

 ! بهش يه فرصت بدی؟

 تنه یسمت درخت پشت سرش چرخيد و مشتش را بر 

 درخت

 : کوبيد

نه!... فرصت نميدم... سيروس پسر قاتل پدرمه... به پسِر  -

 يه

 ...قاتل چه فرصتی بدم؟!... عشقش هم بدرِد خودش ميخوره

. توابم داد..اون به من دروغ گفت... اون فريبم داد... اون عذ  

 . نميدونی چه به روزم آورد رشاد... نميدونی

 پنحهاش را گشود و همانطور که ناخن روی پوست درخت

 . ميکشيد هق هق کنان به سمت زمين سر خورد

 : رشاد به سمتش دويد
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 کبوتر!... ديگه در موردش صحبت نميکنيم... پاشو ببرمت -

ينم... پاشو آفرخونه... تا حاال هم بيش از حد اينجا موندي  ! 

زار زد و زار زد و زار زد. انگار دو گوش شنوا ميخواست 

 تا داغ

زرا يکجا فرياد بزند و خودش را ا سينه اشانباشته شده در   

 . هرچه غم و اندوه است نجات دهد

 : پای درخت به زمين نشست و بغضش را بلعيد و هق زد

  

 

 

 ۰ 

با ترس و وحشتزندگيم ه های رشاد!... حتی بهترين لحظ -  

 گذشت... تنها چيزی که باعث ميشد دووم بيارم دوست

 داشتنش بود... دوستداشتنی که هرچه ميگذره بيشتر

 ميفهمم به تمام بديهايی که خودش و پدرش در حق من کردن

 . نميارزيد

 جای سوختگی ته سيگار عرفان روی بازوهای کبوتر جلوی
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سر به تأسف چشمان رشاد برزخی بود که تمامی نداشت. 

 تکان

انباشته شده در ه های داد و حرفی نزد تا کبوتر راحت ناگفت

 دل

را به زبان بياورد. کنارش به درخت يله داد  شده اشلگدمال 

 و

 . نگاهش را به رو به رو ميخکوب کرد

کبوتر که جو را امنتر از هميشه ميديد سرش را به درخت 

 تکيه

 : زد

بود ميذاشتم  دهبال سر خودش اورکاش اون روز که  -

 ...بميره

فتادا به رعشه مي مصرف نوشيدنیکاش شبهايی که از شدت   

ها که توهم ميزد و کاری براش نميکردم... کاش اونموقع  

ميخواست خودش رو از بالکن پرت کنه... جلوش رو 

 . نميگرفتم

را برای بار اول ميشنيد چشمانش از  حرف هارشاد که اين 

 حدقه
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کوت اختيار کردبيرون زد اما باز هم س  . 

های کنار پايش افتاد و  کبوتر سر به زير شد و به جان علف

 تک

 : به تک کند و کند و کند

رشاد!... از تمام روابطش خبر داشتم... همه رو وقتی عقل  -

 از

داشت بيماری روانیسرش ميپريد لو ميداد... با يه مردی که   

 شتگیزندگی کردم اما دم نزدم... اآلن بابت تمام از خودگذ

 هام از

سزاده اخودم بدم مياد... اون قاتل   . 

آخرش شرم جمالت قبلی را از سر رشاد پراند و  جمله ی

 ميان

 : حرفش پريد

 ...اينجوری نگو کبوتر... پسر رو با گناه پدر چوب نميزنن -

 جمشيد هم خيلی مقصر نبوده... عرفان هم مثل پدرش آلوده

ته فرو رفته و ديگه شده و توو باتالق دست و پا زده و تا 

 نتونسته
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بيرون بياد... هر دو شون اگر دست خودشون بود از اين 

 گناهايی

 که مرتکب شدن دوری ميکردن... نميخوام رفتارشون رو

 توجيه کنم... اما به جايی رسيده بودن که ديگه نه راه پس

 . داشتن نه راه پيش

 : نگاه ديوانهوارش را به رشاد دوخت که در جا اللش کرد

چی داری ميگی رشاد؟!... تو توو تيم اونايی يا من؟!...  -

 چرا من

 ! هيچکس رو ندارم که هوام رو داشته باشه؟

علف ميان مشتش کشيد و در يک آن از ريشه کند دست های  

: 

 من اگر پدر داشتم کسی جرئت نميکرد اين بالها رو سرم -

ستمبياره... اگر برادر داشتم پشتم بهش قرص بود و ميدون  

 ...نميذاره کسی بهم آسيب بزنه... اما من هيچکس رو ندارم

 ! هيچکس

سکوت رشاد کبوتر را به خودش آورد و آب روی آتشش 

 .ريخت
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 نفس پرآهی کشيد و سر به سمتش چرخاند. بغضش دوباره

 : ترکيد و صدايش به لرزه افتاد

 تو نبودی من رو ميکشتن رشاد... تو نبودی معلوم نبود چه -

سرم مياوردن؟ باليی  ! 

چشمش ليز خورد و به دسِت بستهی رشاد گوشه یاشکی از   

 : اشاره زد

 ! چيزی نمونده بود که تو رو هم بکشن... چرا رشاد؟ -

سرريز شد. نگاه معصومش  بی اختيارسر بلند کرد و اشکش 

 را به

 : چشمان پرمهر رشاد دوخت

. من به خطر انداختی؟!.. به خاطرچرا رشاد خودت رو  -

 چرا

رشاد؟!... حاال چرا طرف اونا رو گرفتی؟!... چرا حق رو 

 به من

 ! نميدی؟

به جان لبانش افتاد و بدون اينکه نگاهی به  دندان هايشبا 

 کبوتر
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 : بيندازد پچ زد

بهت گفته بودم يا بايد خوشبخت بشی... يا اگر توو دهن  -

 شير

 . هم باشی ميام بيرونت ميارم

شد سر چرخاند و زل چشمانش  : 

شب گفته بودم يا نه؟!... گفته بودم کبوتر؟!... يادته؟!... -  

 . عروسيت... همون موقع که بهت تبريک گفتم

يش امان نميدادند و بيوقفه ميباريدند. درست ماننداشک ها  

برفی که بيرحمانه به سر و رويشان ضربه ميزدنده های دان  . 

صحبت  ه یادامسر به تأييد تکان داد و رشاد فرصتی برای 

يشها  

 : يافت

کبوتر جان!... روز سالگرد عمو اقبال!... نميدونم يادته يا  -

 ...نه

زمانی که مادر سيروس اومد به پات افتاد تا ازت رضايت 

 ...بگيره
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ما هرچی دنبال سيروس يا همون عرفان گشتيم تا بياد از 

 اونجا

 ببردت پيداش نکرديم... نميدونم شايد مادرش رو که ديده

ش نشده بياد جلو... شايد يه جايی همون اطراف... يه رو

 گوشه

و کناری... قايم شده... شايدم پشيمون بوده... شايدم ضجهها  

 التماسهای مادرش رو ديده يه چند قطره اشک هم يه گوشه

 کناری... پشت درختی جايی که ماها نبينيمش ريخته... شايد

 ... ديگه راه برگشت نداشته... البته

ميان حرفش پريدکبوتر   : 

 ! البته چی؟ -

 : رشاد نفسی تازه کرد

ه عرفاننالبته به تو هم حق ميدم با اين اتفاقاتی که افتاده...  -  

رو ببخشی... نه از قصاص جمشيد بگذری... در مورد 

 عرفان چون

شوهرت بوده من واقعاً نميتونم جسارت کنم بهت و نظر 

 محکمی
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 . بدم... اما در مورد جمشيد

بر هم گذاشت و سريع باز کرد چشم  : 

  

 

 

 ۰ 

از جمشيد بگذر کبوتر جان... اجازه نده قصاص بشه...  -

 قانون

بيشتر از هجده ساله که منتظر نظر تواِ... به محض اينکه 

 هجده

 سالت شد... همه منتظر يه فرصت بوديم تا بهت بگيم نذار

قصاصش کنن... اون در طول اين سالها که زندان بوده به 

زایس  

 . اعمالش رسيده... ديگه بسشه... رضايت بده کبوتر... بگذر

 زانوهايش را ميان دستانش کشيد و سرش را پايين آورد. خشم

 : در صدايش موج ميزد

 . نميتونم رشاد... نميتونم -
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 :رشاد از کنارش بلند شد 

 . اشکالی نداره... بلند شو... ديگه بهتره بريم -

ير جو متشنج پيش آمده کمی به مزاح متوسل شدبرای تغي  : 

پاشو دختر... يخ زدم اينجا... تو اين جاده... گشنمه  -

 کبوتر... تو

 . چه طاقتی داری

لبخندی آنی روی لبانش نشست که دل رشاد ه هايش ميان گري

 را

 : به آتش کشيد

هنوز هم شکمويی رشاد... چقدر دلم برات تنگ شده بود  -

 پسر

 . عمو

 سينه اش قفسه یهای رشاد در جا ميخ شد و نفسش در پا

 .اسير

يش شک کرد که آنچه ميشنود درست است يا غلطگوشه ابه  . 

به قلب بيقرارش نهيب محکمی زد و فکرش را به سمت 

 روزگار
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 . سياه و پر درد و رنجشان سوق داد

 : خودش را مرتب کرد و سر به سمت کبوتر چرخاند

شهم پاشو بريم... هما جون من رو ميکتا اينجا قنديل نبستي - ... 

 ميگه دخترم رو برداشتی بردی بر و بيابون سرماخورده

برشگردوندی... حاج کريم رو که ديگه نگم برات که 

 روزگارم رو

 . سياه ميکنه

 در طول برگشت به عمارت صحبت زيادی ميانشان رد و بدل

هنشد. در سکوت مسير برگشت را طی ميکردند که به يکبار  

 : کبوتر سکوت را شکست

 . رشاد! به عنوان يه مرد ميخوام به سؤال من جواب بدی -

 : سر به سمتش چرخاند و مجدد نگاهش را به جاده دوخت

-  ً  ! بپرس... حتما

 کبوتر تمام قدرتش را در تارهای صوتياش جمع کرد و لب به

 : سخن گشود

. چقدر عشق، يه مرد رو مجبور ميکنه که خوب باشه؟!.. -

 چقدر
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 ...!ميتونه حامی بشه؟!... چقدر عشق باعث ميشه کوه باشه؟

 ! چقدر ميشه به عشق يه مرد اعتماد کرد؟

 رشاد که به راحتی ميتوانست در کوتاهترين جمله و با

سادهترين کلمات در جا جواب سؤالش را بدهد اما واژهها را 

 در

 دهانش مزه مزه کرد و بعد از مکث کوتاهی با طمأنينه لب

 : زد

بستگی داره چه سابقهای از اون مرد عاشق در ذهن يک  -

 زن

باقی مونده باشه... اگر عقبهی سپيدی ازش به جا مونده 

 ...باشه

ميشه به عشقش ايمان داشت که هزار و يک توانمندی به يه 

 مرد

ميده... اونقدر که با خيال راحت ميشه يه عمر بهش تکيه 

 ...زد

.. بدون هراس از نبودنش... بدون ترس... بدون دلشوره.

 بدون

 ... وحشت از آسيب ديدن... اما
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 : کبوتر سر به سمتش چرخاند و ميان حرفش پريد

 ! اما چی؟!... اما چی رشاد؟ -

 : لب به داخل فرو برد و به نيمرخش نگاهی انداخت

 ...اما امان از روزی که گذشتهی تيره و تاری داشته باشه -

و بدبينی در زندگی پيش ميادشک ه های اونموقعس که رگ ... 

 ...ديگه کم کم عشق کمرنگ ميشه... شايد هم ديگه محو بشه

اينجاس که بايد با احتياط قدم برداشت... اگر هنوز چيزی از 

 اون

 عشق مونده باشه با تکيه کردن به اون عشق شايد به سختی

 ...بشه اون گذشتهی سياه رو دوباره سپيد کرد... شايد کبوتر

.. البته بستگی به شدت اون سياهی هم داره... بعضيها شايد.

 رو

 . ميشه فراموش کرد... بعضی رو نبايد چشمپوشی کرد

يش را زد و جواب سؤال کبوتر را حرف هاغيرمستقيم تمام 

 با

 . صداقت و بدون جانبداری داد

بی مقدمهسکوتی در فضای اتومبيل پيچيد و بازهم کبوتر   
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 : سکوت را شکاند

ا ازم خواستی به عرفان فرصت بدم؟!... مگه پس چر -

 عرفان

 گذشتهی خودش و پدرش پيشم سياه نيست؟!... من چطور

نميتونم اون بالهايی رو که سرم آوردن فراموش کنم و به او  

 ! عشق آبکيش دل خوش کنم؟!... چطور ميتونم؟

 : نگاه مطمئنش را به سمتش گرداند

تعيين کنه...  ميزان عشق هرکس رو فقط خودش ميتونه -

 اينکه

عرفان اونقدر عاشق تو هست که ميتونه گذشته رو جبران 

 کنه

 و اينکه تو انقدر دوستش داری که بهش فرصت بدی فقط

 خودتون ميتونيد تشخيص بديد... ديگران فقط گذشته رو

ايدشميبينن... اما اينکه چطور فراموش کنی... شايد بتونی...   

رو طوری مديريت کنی که نتونی... بايد عقل و احساست 

 بتونی

تشخيص بدی... اول از همه بايد اين رو بدونی که آيا عرفان 

 هنوز
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اريمزندگی با تو رو ميخواد يا نه... که من با تمام محافظه ک  

کهميتونم بگم که عرفان هنوز عاشقانه تو رو ميخواد اما اين  

عشق اون همسان با عشق تو هست يا نه... ديگه بستگی به 

 تو

یداره... اما بايد روزهای سختت رو هم ببينی و تصميم بگير  

. 

 کبوتر که گيح شده بود. انگشت زير چشمانش کشيد و اشکش

 : را پاک کرد

  

 

 

 ۰ 

هيرشاد! نميگم دوستش ندارم... نميگم دوستم نداره... اما  -  

 نفرتی ازش تِه دلم نشسته که پاک نميشه... با اون نفرت

؟ببينمش... رشاد! چرا نميگی ازش بکنمنميتونم توو زندگيم   ! 

 : مستقيم زل چشمان سراسر سؤال کبوتر ماند
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چون من يه َمردم... يه َمرد... از نگاه يه مرد خواستی نظر  -

 بدم

گفتم... اگر بخوام از نگاه زن نظر بدم... يا از نگاه يه مردی 

 که از

 ش رو از آتيشی کهخانواده اروی غيرت و مردونگی ميخواد 

 تووش

دست و پا ميزنه نجات بده... بايد بگم طالق بگير کبوتر... 

 خودت

رو از اين بند رها کن... من هم مثل همه روی تو تعصب 

 ...دارم

وگرنه از آلمان با هر بدبختی بود نميآوردمت ايران... اما 

 چيزی

 بهت نميگم که ده سال ديگه با خودت بگی کاش به دلم هم

قضيه سخت و پيچيدهس... اگر رجوع ميکردم... يه کم 

 دوست

داشتی بعداً بيشتر باهم صحبت ميکنيم... به نظرم فعالً 

 تصميمی

 . نگير... اآلن هم يه کم بخواب و به چيزی فکر نکن
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لبخند پرعمقی روی لبانش نشاند و از در شوخی وارد شد 

 شايد

کبوتر را موقتاً از افکاری که آرامشش را سلب کرده بود 

 بيرون

دبياور  : 

خيلی حرف ميزنی کبوتر... مخم رو خوردی... بگير  -

 بخواب بذار

من رانندگيم رو بکنم... نوکات رو با نخ به هم گره ميزنما 

 دختر

 . عمو

کرد. نفس راحتی حواله اشکبوتر بزاقش را بلعيد و لبخندی   

رشاد يک به يک در سرش چرخ زدند.  حرف هایکشيد و 

 چقدر

کم داشت. عرفان جز مترسکی چنين مردی را در زندگياش  

تکيه بيش برايش نبود نه صحبت مشترکی با هم داشتند و نه 

اهگ  

 محکمی برای روزهای سختش بود. فريادهای گاه و بيگاه و
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بيدليل عرفان در گوشش پيچيد و لرزهای به جانش افتاد. 

 رشاد

 تکان ناغافلی در کبوتر حس کرد و سر به سمتش چرخاند اما

نياورد. چه ميتوانست بگويد وقتی علت تمام کالمی به زبان  

 . تنشهايش را خوب ميدانست

 مقايسهی رشاد و عرفان در دل کبوتر غوغايی به پا کرد که

 تمامی نداشت. گاهی به خودش نهيب ميزد که فکر کردن به

مردی که متعلق به او نيست را از سرش براند اما حضور 

 رشاد با

بی هش موج ميزد دلش را تمام آرامشی که در کالم و نگا

 تاب

 . ميکرد

 اختيار از کف بريده بود و گاهی در دلش به خودش لعنت

ميفرستاد» : خاک بر سر بيلياقتت کنم کبوتر... عرفان چی   

ش رشاد رو از دست دادی؟!... حاال بسوزبه خاطرداشت که   

.» 

چشم بر هم گذاشت تا افکار مزاحم را از سرش بيرون کند 

 اما
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انگار تمامی نداشت» : حرف ميزنه من نفسم ميره  اين رشاد  

براش... چطور قبالً نفهميده بودم؟!... کبوتِر ديوونه!... تو 

 شوهر

 «. داری... خجالت بکش

 دستش را حرصی روی فکش کشيد و بزاقش را بلعيد. ذهن

خيال آرام گرفتن نداشت و مدام به جوشش زده اشآشوب   

می » : تر؟!... چی کار اين عرفان برات چی کار کرد کبو

 افتاد

کرد؟!... هان؟!... جز ترس و وحشت برات چی داشت 

 ...!کبوتر؟

 ...جز بدبختی چی عايدت شد؟!... پدرش هم که قاتل پدرته

خودش هم که معتاد و خالف!... لياقتت همون بود؟!... دلت 

 اومد

 «! رشاد رو از دست دادی؟

که در ذهنش میچرخيد چشمانش را ميفشرد انگار اسم رشاد   

اميخواست افکارش را همانجا دفن کند و به خاکستر بکشد. ام  

امان از دل کبوتر که بين دو راهی عقل و احساسش گير 

 افتاده
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 . بود

 خاطرات خوشش با عرفان که يادش ميآمد تمام زجر و دردش

 را به باد فراموشی ميسپرد و لبخند سردی روی لبانش نقش

به سمت روزهايی که دلش را بهميبست. فکرش پر ميکشيد   

پوشالش خوش کرده بود» : عرفان دوستم داشت... هنوز هم   

يددوستم داره... من هم عاشقشم... بايد منتظرش بمونم... با  

بهش وفادار باشم... همه چيز درست ميشه کبوتر... مثل 

 روزهای

 «! اول

کنار زد و خود را  پيشانی اشموهايش را از روی  طره ی

 دلداری

» : زندگيها مشکالت هست... بايد طاقت بياری  همه یدر 

 داد

کبوتر... تو ميتونی... طاقت بيار... صبور باش... درست 

 مثل

 «! هميشه

خودش را آرام کرده بود که سر به سمت رشاد چرخاند و 

 ناغافل
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لبخند روی لبانش خشک شد. چيزی يکهو در دلش فرو 

 ريخت و

ئت سخن گفتن نداشت شايد لونفسش را به شماره انداخت. جر  

دلش را. نگاهش را از رشاد  شده یدهد غوغای حملهور 

 گرفت و

هقی زد و در افکارش غوطه ور ماند. ياد روزهايی افتاد که 

 رشاد

شرا بارها و بارها ميديد اما فقط حکم يک پسر عمو را براي  

 .داشت و امروز هم جز يک نسبت فاميلی چيزی بينشان نبود

کنار خودش حکم خيانت به عرفان را داشت حتی حضورش  . 

رشاد صدای موزيک را کمی باال برد و نگاهش را مات جاده 

 .کرد

کرکبوتر برايش يک ميوهی ممنوعه بود. شايد قبالً بايد به ف  

که از دستش ندهد اما روزگارش را باخته بود.  می افتاد

 بدجور هم

دستان خودش يی که به او زد خودش با حرف هاباخته بود. با 

 او
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را دور و دور و دورتر کرد. با هر کلمه او را به عرفان 

 برگردانده و

 . از خودش رانده بود

  

 

 

۰پات_    

*** 

خودش را روی تخت پرت کرد و به هق هق افتاد. هما به 

 سمتش

تخت کنارش نشست لبه یدويد و   : 

ی ميشه که ديگه کِل قضايا روهفته ادخترم!... اآلن چند  -  

ونی... محل قتل پدرت رو ميخواستی ببينی که رفتیميد  

ديدی... ديگه اين بازيها چيه درمياری؟!... هم خودت رو 

 اذيت

 . ميکنی هم من رو

 : کالفه دست زير چشمش کشيد و اشکش را زدود



 
رج آخر     

 714                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

بهت حق ميدم مادر... شرايط سختی داری... اما انقدر  -

 خودت

شو نيست... اما رو اذيت نکن... اين عرفان برای تو شوهر ب

 باز هم

 . فکرات رو خوب بکن... اما اينطوری خودت رو نابود نکن

 : کالفه بلند شد و سر به سمت هما چرخاند

مامان جان!... فکر کردن نداره... عرفان شوهرمه و من  -

 منتظرش

هکاتفاقاتی هست  به خاطرميمونم... حاِل بد اين روزهام هم   

يی که تازه فهميدم... وگرنه واقعيت هاپشت سر هم افتاده و 

 من

 . به زندگيم با عرفان برميگردم

 : هما چونان اسپند روی آتش از جايش پريد و تشر زد

 مثل اينکه هرچی ما بهت ميگيم توو گوشت نميره... کدوم -

 زندگی دختِر بيعقل؟!... چهار تا زبون برات ريخته خامش

داره نه با شدی؟!... مرد با عملش نشون ميده چقدر مردونگی  

زبونش... زبون برای حرف زدنه نه اثبات تکيه گاه بودن... 

 عرفان



 
رج آخر     

 715                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

مرد زندگی نيست... حداقل برای تو نيست... قبول کن 

 ...کبوتر

 . من صالحت رو ميخوام

 : دستانش را در هوا تکان داد و با بغض لب زد

نميخوام ازش جدا بشم... ميخوام برگرده بعد تصميم  -

 ...بگيرم

م خودش بگه چيکار کنمميخوا  . 

ردکهما رو از کبوتر برگرداند و به سمت بيرون اتاق قدم تند   

: 

 من ديگه هيچی بهت نميگم... زندگی خودته... هر وقت بهم -

 . نياز داشتی خودت بيا سراغم

 . اين را گفت و از اتاق خارج شد

اشک ترکيد و  بی اختياربغِض النه کرده پشت گلوی کبوتر 

يشها  

ميز آيينه یسرريز شدند. مقابل  اناری اش گونه هایروی   

آرايشش قد راست کرد و به چشمان به غم نشستهاش زل 

 .ماند
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حرصی اشِک روی صورتش را پاک کرد و کبوتِر در آيينه 

 را به

سرزنش » : ميبينی چه با زندگيت کردی؟!... ميبينی؟!... 

 کشيد

يی که ديگه مادرت هم حوصلهات رو نداره... مامان هما

 جونش

 ...برات ميرفت اآلن سرت داد ميکشه... تقصير خودته کبوتر

 «. نميدونی ميخوای چيکار کنی

ماِت صورت غمبارش ماند و بعد از مکث کوتاهی به 

 توهماتش

دادامه دا» : معلومه که چيکار ميخوای بکنی... عرفان ازت   

 خواست منتظرش بمونی و ميمونی... يادت نره کبوتر... بايد

نتظرش بمونیم  .» 

کالفه نگاهش را از خودش گرفت و ابروهايش به يکديگر 

 نزديک

شد و به خودش تشر » : اگر مثل قبل نشد چی؟!... اگر همه 

 زد
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؟ چيز رو درست نکرد «!عقلش به جايی قد نميداد. از مقابل 

 چی

ش را به سمت باغ عمارتخسته ای قدم هاآيينه کنار رفت و   

مانده بود که به سنگفرش ورودی  برداشت. هنوز چند پله

 عمارت

 برسد که چشمانش به رشاد افتاد که چمدانش را پشت

هاتومبيلش ميگذاشت. چرخی زد تا در اتومبيلش را باز کند ک  

نگاهش به نگاه متحير کبوتر افتاد. از دور سر به احترام 

 تکان داد

دو کبوتر چند پله را با سرعت به سمتش دويد. با فاصلهی چن  

م از او ايستاد و همانطور که چشمان سراسر پرسشش را قد

 به او

 : دوخته بود پچ زد

 . داری ميری؟!... نکنه من اينجام اذيت ميشی -

آخرش را گفت و سر به شرم زير انداخت جمله ی  . 

درشاد لبخند کمرنگی روی لبانش پاشيد و سر به نفی تکان دا  

: 
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ديگه عمارت نيستم...  نه!... نه!... اصالً!... من خيلی وقته -

 اين

يومدمدت هم مامان نگران بود اجازه نداد برگردم... منم دلم ن  

 . مخالفت کنم موندم... ديگه بايد برگردم

 : سرش را معصومانه باال کشيد و لب برچيد

به خاطراونموقع که از عمارت رفتی  -  ... 

 : اجازه نداد حرفش را تمام کند و لبخندش را عمق بخشيد

لت بهتره کبوتر جان؟... حوصلهات سر نميره؟حا -  ! 

 : بغضش را بلعيد و با تن صدای پايينی لب زد

نمچرا!... خيلی سر ميره... اما فعالً بالتکليفم... نميتو -  

 . برنامهريزی کنم... بايد ببينم چی پيش مياد

 : به اتومبيل رشاد اشاره زد و قدمی به عقب برداشت

ميری... خيلی به من کمک من مزاحمت نباشم داری  -

 ...کردی

 . ازت ممنونم

رشاد دِر ماشين را که تا به آن لحظه باز مانده و به آن يله 

 داده
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 : بود بست و رو به سمت کبوتر چرخاند

 مراحمی... عجلهای ندارم... ميخوای يه کم با هم صحبت -

 ! کنيم؟

کور از خدا چه ميخواست دو چشم بينا. ذوقی که ميان بغض 

 و

هش در دلش شور انداخت را به سختی مخفی و به جايشآ  

کرد حواله اشلبخند مليحی   : 

من يا نق و غره... يا پر از سؤاله و نامعلوم...  حرف های -

 اذيت

 . ميشی رشاد... تو برو به کارات برس

با سر به درخت بهار نارنج کنج باغ عمارت اشاره زد و 

 پاسخی به

 : کبوتر نداد
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نجا... من يه تماس بگيرم بگم ديرتر ميامبرو او -  . 

 لبخند کشداری روی لبان رشاد نقش بست و ابرويی باال کشيد

: 

هنيام ببينم پر زدی رفتی کبوتر... درخت بهار نارنج رو ک -  

 ! ميشناسی؟

يی که حرف هايش. حرف هاچه خوش مينشست بر دلش 

 خودش

ستهم حواسش نبود که چقدر التيام زخمهای چرکينش ا  . 

 کبوتر دلش به خروش افتاد و لبخندش عمق گرفت. سر 

تکانی داد و راه کج کرد به سمت درخت بهارنارنجی که 

 ديگر

برای کبوتر نه يادآور بهار بود نه عطر نارنجش روحش را 

 صيقل

 ميداد. روی کندهی درختی نشست و نگاهش را به رد مسير

پاشيد مردانه اشی پرابهت و قدم ها  . 

قدر فراموش کرده بود روزهايی را که ساعتها با رشاد در چ

 باغ

 عمارت کل کل ميکردند و تنها چيزی که اهميت نداشت گذر
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 زمان بود. اما اينبار همه چيز فرق داشت. نگاهی به ساعت

ش انداخت و مانند فردی که تا دقايقی ديگر دستی درمچی ا  

ا ميانفرو ميرود و قلب صاحب مردهاش ر سينه اشکالبد   

 مشتش ميفشارد بيقرار بود بيقرار. صدای عرفان در گوشش

» : کبوتر!... منتظرم بمون... کبوتر!... جبران ميکنم «. با 

 پيچيد

 تکان سر از افکار پريشانش بيرون آمد و نگاهش را به مسير

 . رشاد دوخت

 قامت چون کوهش را مقابل کبوتر کشاند و مقابلش قد راست

 : کرد

کلی شدی دختر عمو؟!... يه دختر عموی رنگیچرا اين ش -  

 . منگی داشتيم... اونم سياهپوش شده که

لبانش را به داخل کشيد و نفس پرآهش را بيرون فرستاد. سر 

 به

 : زير مات کفشهای مشکی رشاد ماند و به آرامی زمزمه کرد

از وقتی فهميدم بابام رو کشتن... انگار تازه اونروز  -

 عزاداريم
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 . شروع شد

 : سر بلند کرد و لبخندی روی لبانش پاشيد

خودت که هميشه مشکی ميپوشی... کسی بهت ميگه  -

 ...!چرا؟

 ! پسرعموی بلک

 : صدای قهقههی رشاد در عمارت موج انداخت

آب من هميشه تيپم اين شکلی بوده... اما تو قبالً خيلی خوش -  

 . و رنگ بودی... آدم ميديدت... دلش باز ميشد

مان يکی به دو کردنشان فرا رسيده بود. کبوتر ظاهراً ز

 فرصت را

 : از دست نداد و زبان درازياش جوانه زد

چه عجب!... يه بار گفتی دلت باز ميشد... اونموقعها که  -

 ملقب

مداد رنگی بودم جعبه یبه   . 

 رشاد پنجه الی موهايش کشيد و قدمی عقب رفت. ظاهراً 

 : فهميده بود که کمی زياده روی کرده
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اآلن هم خوبی... شوخی کردم يه کم جو عوض بشه... اما  -

 انقدر

خودت رو اذيت نکن کبوتر جان... با سياه پوشيدن و 

 عزاداری

کردن... عمو اقبال زنده نميشه... فقط حال خودت و هما رو 

 بدتر

 . ميکنی

چشم در کاسه گرداند و نگاهش به سکوی کنار ديوار ميخ 

 .شد

د و بر آن تکيه زدراه به آن سمت کج کر  : 

زندگی باال و پايين زياد داره... متأسفانه يهو همه چيز  -

 سرت

 . آوار شد... حق داری

 . نفسی تازه کرد و با نوک کفشش برگی را به بازی گرفت

سکوت رشاد بهانه دست کبوتر داد تا پاهايش را از گليمش 

 فراتر

 : بگذارد
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با عرفان ازدواج  کردم جلوم رو رشاد!... چرا وقتی داشتم -

 می

 ! نگرفتی؟

 مگر از اين پوست کندهتر هم ميتوانست حرف بزند؟ حتی

نگفت کمی مقدمه بچيند و زمينه را فراهم کند بعد اينطور به 

 دل

 . لرزانک رشاد چنگ بيندازد

ه های رشاد مات حصار بوت زده یچشمان از حدقه بيرون 

 توت

و کلهشان ماندهفرنگيای شد که هنوز خيلی تا پيدا شدن سر   

 بود. چانه به خود چسباند و بزاقش را بلعيد. چه جوابی

 ميتوانست به اين سؤالش بدهد؟

زد تا وقت تلف کند.  سرفه ایمکث کوتاهی کرد و تک 

 کلمات را

ندر دهانش مزه مزه کرد اما باز هم بدترين و زخم زنندهتري  

 : جواب ممکن را تحويل دل چشم انتظارش داد

جلوت رو ميگرفتم؟!... وقتی يه دل نه صد دل چرا بايد  -

 عاشق
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 . عرفان شده بودی

. لبانش را بيننمی آمدکارد به کبوتر ميزدند خونش در   

گير انداخت و چشمان غضبناکش ميخکوب چمن دندان هايش  

 . زير پايش ماند

بحث نيست، سر  ادامه یرشاد که فکر ميکرد ديگر نيازی به 

 به

ط انداختاطراف چرخاند و حرف وس  : 

اميشه ههوا هم داره گرم  -  . 

کرد که چشمان رشاد گرد شد.  حواله اش غره ایکبوتر چشم 

 سر

 : به کرشمه تکان داد و طعنه زد

 راست ميگن عاشق به معشوقش ميرسهها... عرفان انقدر -

 ... عاشق من بود که تونست من رو بدست بياره اما تو

ش کرد و نگاهش رالبخند تمسخرآميزی نثار چشمان متحير  

 : دزديد

ماما تو نتونستی من رو بدست بياری... اين يعنی از اول ه -  

 . دوستم نداشتی
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 رشاد که در ظاهر خلع سالح شده بود دنبال ريسمانی گشت تا

 : به آن چنگ بزند. من و منی کرد و پچ زد

من مفصله... خيلی با عشق عرفان فرق القه یقضيهی ع -  

بهترين انتخاب رو کردی... فقط يه کم ما داشت... اون زمان 

 ها

هم سهل انگاری کرديم و نتونستيم ته توی قضيه رو 

 ...دربياريم

 ... وگرنه

  

 

 

  

 : پوزخندی زد و ميان حرفش پريد

 اتفاقاً هيچ ته تويی هم وجود نداشت که جنابعالی بخوای -

 . دربياری... همون سيلی که بهم زدی بس بود

ابرويش را خاراند گوشه یفت و رشاد از او رو گر  : 
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بابت اون شب معذرت ميخوام کبوتر جان... نبايد اون کار  -

 رو

 . ميکردم

 : اشاره به دست چپش زد

 . تاوانش رو هم دادم -

 نگاه پربغض کبوتر روی دست آويزاِن گردن رشاد ماند و از

يشحرف هاگفتهاش پشيمان شد. اينروزها کنترلی روی   

 . نداشت

ا بلعيد و با صدای لرزانی گفتبزاقش ر  : 

تو چپ دستی رشاد... با دست چپ سيلی زدی... اون گلوله  -

 هم

به بازوی چپت خورد... اما اينها به هم ربطی نداره... من 

 اون

شب خيلی دلم گرفت... با خودم گفتم» : چون من پدر ندارم   

؟ رشاد به خودش اجازه ميده دست روم بلند «!حتی به اين 

 کنه

هم فکر » : ايدم چون برادر ندارم کسی نيست جلوت رو ش

 کردم
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 «. بگيره

ش ليز نخورد و گونه اسرش را باال گرفت تا اشکش روی 

 غم تازه

را لو ندهد شده اش  : 

 رشاد!... من رو ببخش... اين روزها حال درست و حسابی -

ندارم... با مامان هم از اين بدتر رفتار ميکنم... تو خيلی به 

 ما

بت کردی... حقت اين نيست که من اينطور نيش بزنممح ... 

 . شرمندم رشاد... من رو ببخش

ی رشاد کر شده بود و فقط همان سيلی را شنيد. نه گوشه ا

 بغض

 کبوتر را متوجه شد نه عذرخواهياش را. به آرامی از جايش

 : برخاست و بدون اينکه نگاهی به کبوتر بيندازد

ر ميشه ديگه برم... کاری از دستم من يه کم کار دارم... اگ -

 برات

 . برمياد حتماً بهم بگو

يش مسير رفتنش را به تماشااشک هاکبوتر از پشت حرير   
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و او را به خودش نشست. دلش ميخواست پشت سرش بدود 

و به التماس بيفتد. از خودش منزجر شده بود نزديک کند  

 . از رفتارهای بيمالحظهاش از دل ترک خوردهاش

به سمت اتومبيلش رفت و ذبيح دِر عمارت را برايش رشاد 

 گشود

و اتومبيلش از عمارت خارج شد. رشاد رفت و دل کبوتر را 

 هم با

خودش کند و برد. لعنت به زبان سرخی که سر سبز را به باد 

 .داد

کبوتر ماند و يک دنيا ماتم از زبان چون نيش مارش. چه بد 

 زخم

ش پيدا نميشد. از جايشميزد که تا عمر داشت مرهمی براي  

برخاست و مانند مرغ پرکنده در باغ عمارت قدم زد و قدم 

 زد و

 . قدم زد

*** 

 : پنجه دور فرمان اتومبيل حلقه زد و چشم به اطراف گرداند
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ديگه بايد کم کم تصميمت رو برای زندگی گرفته باشی...  -

 به

یاميد برگشت عرفان بشينی... حاال حاالها بايد منتظر بمون ... 

اون جرمش سنگينه... معلوم هم نيست بعد از آزاديش سر 

 قول و

 . قراراش بمونه يا نه

صورت حاج کريم دوخت نيمه ینگاه پر دردش را به   : 

شمگفته ترک ميکنه آقا جون... قول داده... باند نصرت يه چ -  

 ... هم که ديگه دستگير شدن... يعنی ميگين

خاندميان حرفش پريد و سر به سمتش چر  : 

اومديم و نتونست سر قولش بمونه... شايد نتونست ترک  -

 ...کنه

حشايد اونقدر به خالف آلوده شده باشه که ديگه نتونه اصال  

بشه... تو تا ِکی ميخوای توو اين زندگی بسوزی؟!... اآلن 

 چند

وقته برگشتی و بالتکليفی؟!... عرفان نميتونه اونی باشه که 

 تو
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تباه نکن ميخوای... زندگيت رو  . 

حاج کريم برخاست و ميدان را به  سينه ینفس پرآهی از 

 سمت

 : کارخانه دور زد

زودتر تصميمت رو بگير... طالقت رو غيابی ميگيرم...  -

 اگر يک

پسره یدرصد اعتماد داشتم يه اين   ... 

حرفش را ناتمام رها » استغفرهللا « ی زير لب زمزمه کرد 

 . و

يم ماند و با صدای لرزانش چندچشمان کبوتر مات حاج کر  

کرد حواله اشی جمله ا  : 

شما درسته... اما من هنوز دوستش دارم... نمی حرف های -  

... 

 : نگذاشت حرفش را تمام کند و توپيد

چرا نميخوای عاقل باشی؟!... دوست داشتن وقتی ارزش  -

 داره

که عقلت هم همون راه رو نشونت بده... عالقه بايد عقلت رو 

 به
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 راه درست هدايت کنه که بشه بهش اهميت داد... احساس به

با تنهايی باد هواست بابا جان... يه کم واقع بين باش... من  

 . مادرت هم صحبت کردم... با نظر من موافقه

ی از کبوتر سر نزد که حاج کريم عکس العملجز سکوت 

 ادامه

 : داد

بکنه  عرفان انقدر بهت بد کرده که اگر باهات زندگی هم -

 بايد

 شرمش بياد حتی توو چشمات نگاه کنه... ديگه بيشتر از اين

بهت اجازه نميدم خودت رو عذاب بدی... اما دخترم!... 

 پدرش

 رو ببخش... اون جزای اعمالش رو ديده... درسته پدرت رو

کشته... اما بيشتر از هجده ساله که حبسش رو کشيده... 

 رضايت

. نگی اعدام بابا که تا عمر بده بابا... نذار قصاص بشه..

 داريم

هممون ميمونه... از جمشيد بگذره های سنگينيش روی شون  
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کبوتر... قصاص پدرت رو زنده نميکنه... غمت رو هم 

 سبک

 . نميکنه... بگذر بابا جان... بگذر

 مقابل در کارخانه سرعتش را کاهش داد و اتومبيل را به

انی پا روی پدال محوطهی کارخانه هدايت کرد. مقابل نگهب

 ترمز

 گذاشت و بعد از مکث کوتاهی به سمت پارکينگ راه کج کرد

. 

  

 

 

  

سرش در گوشی موبايلش بود که صدای اسحاق و حاج کريم 

 در

 : گوشش پيچيد

 . طرحهای اينسری نسبت به قبل بهتر شده -

 . حاج کريم نگاهی به طرح انداخت و سر به تأييد تکان داد
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در دل کبوتر انداخت که لبخندی رویيشان ذوقی صحبت ها  

لبانش نقش بست. گوشی را کناری پرت و به سمت آنها قدم 

 تند

 : کرد

تون پشمالو نيست؟فرش هاببينم ببينم... عمو چرا  -  ! 

 اسحاق خنده را در دهانش جمع کرد و پشت ميزش جا گرفت

: 

عمو جان!... اونا که تو ميگی خيلی زود خاک الی  -

 پرزهاش

شه... تميز کردنش سخته... بعد عمو جون!... اونا جمع مي

 مالِ 

 . اتاق بچهاس

ی را ميان مشتش کشيدقهوه البانش را جلو داد و ليوان   : 

ی فرش هارو پر از اين  خونه ام همه یمن رو ولم کنن  -

 جينگولی

 . ميکنم

ليوان را به سمت دهانش برده بود که از باالی ليوان نگاهش 

 به
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تر حاج کريم زل ماند. دستش خشک شد وکريدر مقابل دف  

ی  چشمانش از حدقه بيرون زد. قدرت بلعيدن جرعه

 سرکشيده

 . را از کف بريده بود

ليوان را با دست لرزانش پايين آورد و در همان حالت چانه 

 به

درون دهانش را به  قهوه ی مانده یخودش چسباند و باقي

 سختی

 . قورت داد

را با صدا بيرون فرستاد و اشسينه نفس حبس شده در کالبد   

بدون اينکه توضيحی بدهد ليوان را روی ميز رها به سمت 

 در

 قدم تند کرد. چند قدمی مانده بود خارج شود که پاهايش به

ی بعدی را با قدم هازمين چسبيد. بعد از مکث کوتاهی 

 طمأنينه

زده برداشت. به چهارچوب در رسيده بود که چشمان دو دو 

 اش

آنچه که ميديد کرد را ميخکوب  . 
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 .باورش نميشد آنچه ميبيند حقيقت داشته باشد. خودش بود

 .خود متين و موقرش. خود جذاب و دلچسبش. بله دلچسبش

مگر دلچسبتر از رشاد هم کسی در آن کارخانه وجود داشت 

 که

 قلب کبوتر با ديدنش به شماره بيفتد و صدای کوبشش گوش

 ! فلک را کر کند؟

گاه کبوتر بين دو نفر چرخيد. رشاد و فردی که با اما اينبار ن

 هزار

ميکرد و چيزی نمانده که کبوتر دلبریناز و اطفار مقابلش   

از انجمادی که به ستون فقراتش حمله کرده بود قالب تهی 

 .کند

 بدون اينکه کالمی به زبان بياورد قدم بعدی را به سمتشان

 . برداشت که توجه هردوشان به او جلب شد

 رشاد دستپاچه نگاهش چرخيد بين کبوتر و دختر خوش آب و

 رنگی که دريا را ميشد در چشمهايش به نظاره نشست و

طاليی رد انداخته روی موهاِی لختش چونان ه های رگ

 درخشش

 خورشيد در صبحی بهاری بود. لبخند کشداری به دخترک
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 گندمگون مقابلش حواله و نگاهش را به سمت کبوتِر مبهوت

وب کردميخک  . 

دستش را به سمت کبوتر کشيد و دختر چشم دريايی را 

 مخاطب

 : قرار داد

دختر عموی من رو شما تا حاال نديدين... درسته؟... کبوتر  -

 خانم

 . هستن ايشون

وندختر چشم آبی لبخندی نثار کبوتر کرد اما کبوتر خيال بير  

 . آمدن از افکارش را نداشت

وتر انداخت و لبخندش را رشاد نگاه بعدی را به سمت کب

 عمق

 : بخشيد

کبوتر جان!... خانم صعودی هستند... خانم تلما صعودی...  -

 از

 . همکاران جديدمون

تلما دستش را با احترام به سمت کبوتر سراند و با صدای 

 نازکش
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 : لب زد

 . خوشوقتم خانم -

نشست و نگاهی به دست تلما پيشانی اشکبوتر اخمی روی   

ه بعدی را به چشمان رشاد سوق داد. بدون انداخت و نگا

 اينکه

حرفی بزند لبانش را به داخل فرو برد و نفس زد. نگاه 

 براقش را

 . به چشمان رشاد پاشيد و راهش را به سمت ديگری کج کرد

 رشاد به سمتش سر چرخاند و سريع به سمت تلما برگشت و

ردلبخندی تحويلش داد. حتی رد مسير کبوتر را هم دنبال نک . 

حتی نخواست علت رفتارش را بداند. حتی با يک پوزش تلما 

 را

 ترک نکرد. کبوتر ماند و يک دنيا سؤال در ذهن خسته و

شمانده اوا  . 

دويد و افکاری مانند خوره مغزش را به ها را دو تا يکی 

 ميپله

دندان ميگزيد» : مزخرف!... همينقدر دوستم داشتی  پسره ی  
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... بيحيای پرروآره؟!... جلوی چشم من؟!  !» 

 :هق هق کنان به جان لبان بينوايش افتاد و ذهنش مشوش شد

 چه انتظاری داری ازش کبوتر؟!... خوب تو هم رفتی شوهر

« 

کردی... اون چيزی بهت گفت؟!... پررو تويی که انتظار 

 داری با

 «. اينکه ازدواج کردی هنوز به پات بشينه

انی چمن ايستاد. انگشتکالفه به سمت سالن دويد و مقابل نما  

مصنوعی موج برداشت و نفسش به برگ هایمنجمدش روی   

 سختی باال آمد. ذهنش خيال آرام گرفتن نداشت و مدام با

خودش درگير » : به جهنم که دل به يکی ديگه بسته... من 

 ميشد

 «. هم عرفان رو دارم... به زودی برميگرده و مياد دنبالم

اعماق وجودش برخاست اشکی  ميان لبخندی که با زور از

 روی

ش ليز خورد و سر به تأسف گونه ا» : دلت رو به عرفان 

 تکان داد
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خوش کردی کبوتر؟!... داری خودت رو گول ميزنی 

 ...!احمق؟

 لنگه یمردها  همه یاون از عرفان... اين هم از رشاد... 

 «. همان

  

 

 

  

حرصی دست زير چشمش کشيد و اشکش را » : به جهنم 

دزدو  

که رشاد عاشق شده... خوب دختِر قشنگی بود... اون 

 ...چشماش

 «. بره... رشاد هم آدمهاون چشما دل هر مردی رو می

زياد طول نکشيد که باز هم با خودش سر جنگ » : غلط 

 افتاد

... عشق اگر عشق باشه... از اين يشعوری ب کرده مرتيکه

 شاخه

سهپره... معلومه همش هوا و هو به اون شاخه نمی  .» 
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مشتش را بر چراغ پايه کوتاه وسط نمای چمن کوبيد و 

 حرصش

را سر آن زبان بسته خالی کرد» : لياقتت همون سياه   

اس... بميرين همهتون... بميرين سوخته  .» 

را  گريه اشدستانش را مقابل دهانش پهن کرد تا جلوی 

 بگيرد اما

انگار راهکار مناسبی نبود. دوان دوان خودش را به 

هیمحوط  

کارخانه رساند و در فضای ساکت زار زد و باريد و باريد و 

 . باريد

در خلوتش اعتراف ه هايش ميان ضج» : شايد از عرفان جدا 

 کرد

ج میکردم... اما نه!... رشاد اگر دوستم ميشدم با رشاد ازدوا  

 داشت عاشق اون دختر چشم آبی نميشد... کاش انقدر زود ازم

کرد... کاش عرفان انقدر بهم بددل نميکند... کاش صبر مي  

کرد... کاش عرفان خوب بود... کاش رشاد روی عشقش 

 نمی

 «... وايميستاد... کاش
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 کالفه قدم ميزد و انگشتانش را ميان مشتش ميفشرد و پرت و

» : اصالً از کجا معلوم من از عرفان جدا ميشدم با پال می 

 گفت

تلما شد... رشاد ازدواج ميکردم؟!... رشاد که رفت عاشق 

 رشاد

 «. از اول هم من رو نميخواست

قهقههی ديوانهواری » : خل شدی کبوتر خل شدی... رشاد 

 سرداد

 دوستت داره... شايد ميخواد اينجوری حسادتت رو تحريک

ادکنه... تسليم نشو دختر.. ميدون رو خالی نکن يکی ديگه بي  

 «. جات بشينه

ير انداخت و در به نردهی کنار ديوار تکيه زد و سر به ز

 تراوشات

تذهنياش فرو رف» : رشاد کيلو چنده؟!... عرفان شوهرته...   

دوستت داره... برميگرده... بذار رشاد با همون دختره 

 «. بچرخه

جنون ناشی از ديدن رشاد با تلمای چشم دريايی آرام و 

 قرارش
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را » : من از اول هم رشاد رو دوست داشتم... ولی اون 

 ربوده بود

طورنبود دلم رو بهدست بياره... موندم اين دختره تلما چ بلد  

 «! تونست قاپش رو بدزده؟!... من چيم ازش کمتره؟

به چشمان محبتینگاهی به سرتاپای خود انداخت و   

خشمگينش پاشيد» : خوشگل نيستم؟!... يعنی اون از من   

بهتره؟!... نکنه رشاد از اول هم با اين دختره ارتباط داشته 

یچيز  

 «! نگفته؟

ی سريعش را به چپ و قدم هااز نردهها فاصله گرفت و 

 راست

» : مگه دسته خودشه؟!... غلط کرده... ميرم چشمای 

 برداشت

ه منتلما رو از کاسه درميارم ميذارم کِف دستش... تا بفهمه ي  

 «. ماست چقدر کره داره

محکمی به سنگريزه ضربه یی جلوی پايش با نوک کفشش   

نواخت و خشمش را تخليه » : نکن دختر... گند هيچ کاری 

 کرد
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 ی زنی از اين هم بدتر ميشه... روی صندلی پايه شکستهمی

خودت بشين تا يکی خستهتر از خودت جرئت نکنه دل به 

 اون

صندلی درب و داغون ببنده... رشاد رو بايد بدست بيارم... 

 به

 «. عرفان اميدی نيست

نگر بعدی را به ديوار کالفه به سمت ديوار برگشت و تل

 :کوبيد

 » چقدر وقيح شدی... يه زن شوهر دار چشمش دنبال يه مرد

 «. چرخه؟!... حداقل طالقت رو بگير بعدديگه می

 به کل عقلش زايل شده بود و نميفهميد چه پشت سر هم رديف

» : نه! نه!... هيچکس عرفاِن من نميشه... هيچکس!... حتی 

 ميکند

پر ناز و ادا دختره یا همون رشاد!... بذار بره ب  .» 

کنترلی روی افکار به هم ريختهاش نداشت و مدام نظرش 

 تغيير

» : عرفان هم نباشه... محاله دل به رشاد ببندم... با اون 

 ميکرد
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تلما که ديدمش ديگه از چشمم افتاد... بره گم شه... ديگه 

 ازش

 «. بدم مياد

فت و نفسچشم بر هم گذاشت و سرش را رو به آسمان گر  

هايش » : نه!... فقط رشاد!... رشاد از پرعمقی به ريه 

 فرستاد

عرفان هم بهتره... رشاد مردونگی داره... مهربونی داره... 

 عرفان

 کدومش رو داشت؟!... هيچی!... وای اسم رشاد مياد قلبم

وايميسته... الهی بميری رشاد که من رو ديونهی خودت 

 کردی

تلما... ميدونم چيکارت کنم آخرم گذاشتی رفتی با اون  .» 

بر روی نرده پريد و خودش را جا » : هيچ کس مثل رشاد 

 داد

نيست... هيچکس... کاش از اول عرفانی وجود نداشت که 

 من

 «. اينطور سر دوراهی گير کنم
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سر به چپ و راست تکان داد تا روی افکارش » : به 

 متمرکز شود

رشاد ديگه دوستت خودت بيا کبوتر... کدوم دوراهی؟!... 

 ...نداره

 اگر داشت اآلن با اون دختره خوش و بش نميکرد... اونقدر

 نسبت بهت بياهميته که اصالً براش مهم نبود که تو اونجا

هستی... رشاد ديگه عاشقت نيست کبوتر... رشاد تلما رو 

 دوست

 «. داره... عاشق تلما شده... همون دختِر چشم دريايی

  

 

 

  

اب از روی نرده پريد و دستانش را در هوا کالفه و با شت

 تکان داد

و در افکارش صدای فريادش » : نبايد عاشق تلما ميشد... 

 پيچيد
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نبايد عاشق هيچکس بشه... ديگه دير شده کبوتر... اما من!... 

 من

دلم براش ميره... برای حرف زدنش... برای غرورش... 

 برای

  مجستيش هم دلمشعورش... حتی دلم برای اون ادکلن امپلاير

خوام... حتی عرفان... حتی ره... ديگه هيچ کس رو 

 نميضعف می

عرفان رو هم نميخوام... رشاد اونی بود که من ميخواستم که 

 از

کنه... فقط دستش دادم... ديگه هيچ کسی در دل من راه باز 

 نمی

 رشاد ميتونه دل من رو بلرزونه... ديگه هيچ کسی رو

 «. خوامنمی

اتاقش نگاهی به محوطه انداخت که  پنجره یرشاد از 

 چشمانش

روی کبوتر زوم ماند. به ستون کنارش تکيه زد و نگاهش را 

 از آن

 . سمت گرفت
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*** 

مدتها گذشت تا باآلخره کبوتر تصميمش را گرفت و راضی 

 به

 جدايی از عرفان شد. روزهای سختی را پشت سر گذاشت

کرده لحظه از روزهای سراسر افسردگی و ترديد. در يک 

 اش

 ی بعد با اطمينان از تصميمی که شد و در لحظهپشيمان می

 . گرفته بود صحبت ميکرد

کابوسهای شبانهاش تمامی نداشت. توهم برگشت عرفان روز 

 و

شبش را تيره و تار کرده بود. با خودش کلنجار رفت که 

 زندگی

 . ادامه دارد و بايد خودش را پيدا کند

در دانشگاه انتخاب کرد و مصمم و رشتهی طراحی فرش را 

 با

اراده مسير زندگياش را تغيير داد. باشگاه رفتن و ژيمناستيک 

 و

 . رقِص باله را هم مانند سابق از سر گرفت
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عمارت ه های يکی از دورهميهای آخر هفته بود که کبوتر پل

 را

 به سمت منزل حاج کريم طی ميکرد که چشمانش روی رشاد

يش را تندتر برداشت. قدم هاا گرفت و گير افتاد. نگاهش ر

 صدای

گير انداخت و پلکش  سينه اشبم و دورگهی رشاد نفس را در 

 به

 : پايين سرخورد

 ! ديگه نه سالمی... نه عليکی... اينجورياس دختر عمو؟ -

را به سختی باال کشيد و نفسش را با شده اشچشمان سنگين   

دای مسخآزاد کرد و سر به سمت صه هايش قدرت از ري  

ش چرخاندکننده ا  : 

 . سالم... نديدمتون -

 رشاد سر به زير انداخت و همانطور که لبخندش روی لبانش

 : نقش بسته بود به سمتش گامهای بلندی برداشت

 معلومه ديگه ما رو نميبينيد... حالت خوبه کبوتر جان؟ -
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شنيدن نامش از زبان رشاد ذوقی به دلش نشاند که اگر 

 خودش

و جور نکرده بود قطع به يقين از پشت نقش زمينرا جمع   

ميشد. لبخند کمرنگی روی لبانش نشاند و با صدای زير 

 زمزمه

 : کرد

 اختيار دارين... يه کم درگير درس و دانشگاه شدم... سرم -

 . شلوغه

لبش  گوشه یرشاد که از زندگی او دورا دور خبر داشت. 

 رو به

 : باال انحنا برداشت

تبريک ميگم... يه چيزهايی شنيدم... طراحی آفرين!...  -

 فرش

برات خيلی خوبه... بعدش ميتونی يا در شرکت يا در 

 کارخونه

 . ازش استفاده کنی

اسم شرکت و کارخانه داغی بر دل کبوتر نشاند که گرمايش 

 تا
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زبانه کشيد. لبانش را به داخل فرو برد و پلک هايشپشت   

آشوبی به ذهنش کالفگی اش را مخفی کرد. بزاقش را بلعيد و  

 حمله» : حتماً خيال کرده بازم حاضرم ريخته اون تلما رو 

 ور شد

با من ببينم وقتی براش قر و قميش مياد... رشاد!... تو بايد 

 ازدواج ميکردی

دن زحرف  اون... پس ديگه من رو نکشون اونجا تا شاهدنه 

 هاتون

 باشم... انقدر من رو زجر کش نکن رشاد

ديگه بيشتر از اين طاقت ندارم... همين اآلنش هم که من 

 جلوم

وايستادی و انگار من درختم... دلم رو داری به آتيش ميکشی 

 با

اون برق نگاهت... با اون موج صدات... با اون حرکاتت که 

 ديوونم

ميکنه... المصب!... برو بذار زندگيم رو بکنم... تو اون تلما 

 رو به

من!... اما من در حسرت از دست  من ترجيح دادی... اما

 دادن تو
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 «. يه عمر ميسوزم

 : صدای رشاد او را از افکارش بيرون کشيد

 کاری از دست من برمياد برات انجام بدم؟ -

تکانی به عضالتش افتاد و خودش را جمع و جور کرد و 

 نفسی

عمارت ه های کنار پله های فرستاد. به نرده هايش تازه به ري

 تکيه

ی را که مدتها بود در دلش نگه داشته و جرئت زد و حرف

 مطرح

کردنش را نداشت در دهانش بازی داد و بعد از مکث 

 کوتاهی

 : بدون رودربايستی به زبان آورد

ه داريميخوام يه تابلو فرش ببافم... يه رخ... يه چهره... به  -  

خاحتياج دارم... چله کشی هم بلد نيستم... نخ ميخوام... ن  

مهلبته نخ پشمی هم برای خامه نياز دارم... شايد پنبه... ا  

 . ابريشم ببافم

 ذهنش با به زبان آوردن آنها درگير شد و غمی در دلش النه
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 گزيد. سر به زير انداخت که صدای رشاد در گوشش پيچيد و

 : دلش به لرزه افتاد

  

 

 

  

چقدر عالی!... همين فردا همه رو برات آماده ميکنم  -

 ...ميارم

ش رو خودم برات سوار ميکنم... چلهکشی رو هم خودمدار  

انجام ميدم و يه چلهی خوب برات نصب ميکنم... اگر تار و 

 پود

بلدی بزنی که هيچ... اگر نه... تار و پود رو هم خودم برات 

 رديف

 . ميکنم... همه چيز که آماده شد... خودت شروع کن به بافتن

ش هالل برداشتلب گوشه یرشاد ابرويی باال انداخت و   : 

کی رو ميخوای ببافی؟ چهره یحاال  -  

 قلب کبوتر خودش را به در و ديوار کوبيد و به سختی به آن
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نهيب زد که زمان مناسبی برای تاپ و توپش » : آخه تو هم 

 نيست

وقت گير آوردی لعنتی؟!... نکن اينجوری با دل من... ميبينی 

 که

 ً   برای تلما همظرفيت يه لبخندت رو هم ندارم... حتما

 همينطوری دلبری ميکنی که اونم دلش غش و ضعف ميره

 «. برات

پيشانی نگاه پرسشگر رشاد روی کبوتر دور زد و چينی بر 

 اش

 : نشست

 خوای ببافی؟نميخوای بگی کی رو می -

باز هم رشاد بود که کبوتر را متوجه فرو رفتن در افکارش 

 .کرد

ؤال رشاد متمرکز سری تکان داد و به خودش آمد. روی س

 ماند و

هويدا شد و معلوم بود  چهره اشباز هم غم هميشگی در 

 تمايلی

 : به صحبتی در مورد طرحش ندارد. سر به اطراف گرداند
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 چهره رو نميتونم فعالً بگم کيه... اما طرحش رو خودم -

ميکشم... دوست دارم بيام رنگرزِی کارخونه... خودم نخهاش 

 رو

 . آماده کنم

رشاد از حدقه بيرون زد و من من کنان زمزمه کردچشمان   : 

رنگرزی؟!... اصالً... حرفش رو هم نزن... محيط مناسب  -

 تو

هنيست... من هم اونجا نميرم... برای ريههات مضره... بهتر  

 رنگهايی که ميخوای رو به من بگی من سفارش بدم برات

. با آماده کنن برات بيارم... من چند بار مجبور شدم برم..

 ماسک

تمرفتم زود هم اومدم بيرون... تا چند وقت از نفس تنگی داش  

 . هالک ميشدم

رشاد فرو ريخت. ياد روزهايی  گرفته یدلش برای نفس 

 افتاد که

 تا مرز خفگی پيش ميرفت و دم نميزد. کبوتر تا وقت گير

ميآورد غرق ذهن پر تشويشش » : من برات ه های مگه ري

 ميشد
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.. مگه بود و نبود من برات مهمه؟!... مگه مهمه پسر عمو؟!.

 بجز

هيتلما کسی ديگه هم برات مهمه؟!... اگر برات مهم بودم که   

 دختر چشم آبی رو نميآوردی جايگزين من کنی... يه دختر

یموطاليی رو به من ترجيح نميدادی... اما اينکارها رو کرد  

 رشاد... وقتی عاشق تلما شدی ديگه حرف از سالمت من هم

 «. نزن

*** 

رشاد در کوتاهترين زمان شرايط بافت تابلو فرش را برای 

 کبوتر

 . فراهم کرد

کبوتر طرحی را که برای بافت کشيده بود روی دار قالی 

 گذاشت

چشمش گوشه یو چند ثانيه مات آن ماند که قطره اشکی از   

ش سر خورد. هما نگاهی از دور به دخترش گونه اروی 

 انداخت و

را بيرون فرستادنفس پرآهش   : 

 چقدر خوبه که ميخوای تابلو فرش ببافی مادر... طفلک -
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رشاد!... اين روزها همش حواسش به اين بود که زود دار و 

 چله

 . رو برات آماده کنه که هر موقع خواستی شروع کنی

 باز هم رشاد. انگار تمامی نداشت شنيدن نام اين رشادی که

خورده یش در دل زخم وقت و بيوقت خودش و اسمش و ياد  

 کبوتر رخنه ميکردند و ناخن ميکشيدند به ترکهای رد

نشانداخته در قلبش. تا ِکی قرار بود با هر تکانی که به جا  

زلزلهی هشت ريشتری در کالبدش به پا شود و ذره می افتاد  

ذرهی وجودش را يکپارچه به خون بکشد؟! تا ِکی قرار بود 

 تکهی

جلوی چشمانش باشد و حسرت بهوجودش مدام  شده یکنده   

جانش بيندازد؟! اينبار هم بهانه دستش دادند تا در افکارش 

 وول

نگو مامان... نگو... ديگه هيچی از رشاد نگو... رشادی که 

بزند» :   

دلخوشيش  همه یعشقش تلماس... رشادی که  همه ی

 ...تلماس

 نگو مامان... ديگه جلوی من هيچی از رشاد نگو... نگو که
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ترت يه تکه از وجودش با رفتن رشاد کنده شد... نگو کهدخ  

کبوتر تک تک بالهاش با نداشتن رشاد زير پاهاش پخش 

 ...شد

 ...رشاد ديگه مال من نيست که اسمش رو جلوی من ميبرين

 رشاد دلباختهی دختر چشم دريايی شد... رشاد نخواست که

 «. کبوتر در دلش لونه کنه... نخواست مامان... نخواست

حواله یهما سينی چای را کنار دار فرش گذاشت و لبخندی   

 : دخترش کرد

کی رو ميخوای ببافی... به  چهره یبه رشاد که نگفتی  -

 مادرت

 هم نميخوای بگی؟

رو از هما گرفت و بدون اينکه او متوجه شود اشک زير 

 چشمش

 : را پاک کرد

 مامان جون!... اجازه بدين تموم بشه... به همه نشون -

 ...ميدم

 . اآلن نميتونم بگم
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روی نيمکت مقابل دار جای گرفت و چشمانش را دوخت به 

 طرح

شطرنجی باالی دار. نفسی بيرون فرستاد و آب دهانش را 

 قورت

داد و تار به تارش را گره زد و رج به رج فرش را باال 

 رفت. آنقدر

بافت و بافت و بافت که يکجا چشمانش از سو افتاد و دردی 

 در

و کتف و کمرش جريان گرفت. نگاهش را به دور نه هاشا  

 ميخکوب کرد و چند ثانيهای چشم بر هم گذاشت. تکانی به

نحيفش داد که صدای هما در اتاق پيچيده های شان  : 

  

 

 

  

 . خودت رو خسته نکن دخترم... عجله که نداری -

 : لبخند پربغضش را تحويل مادرش داد
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بايد زودتر تمومش کنم... خيلی  چرا مامان... عجله دارم... -

 وقت

 . ندارم

 روزهايی که دانشگاه کالس نداشت ساعتهای متوالی پای دار

 . مينشست و ميبافت و رج ميزد و رج ميزد و رج ميزد

شش ماهی ميشد که تمام هم و غم کبوتر شده بود تابلو فرش 

 و

رج زدن و زار زدن. به محض اينکه طرح کم کم شروع 

 کرد به

دادن خودش، غم النه گزيده در دل کبوتر تازه شد ونشان   

ساعتها با هر رجش باريد و باريد و باريد. جرئت تمام 

 کردنش را

 نداشت. طاقت رسيدن به رج آخر در توان کبوتر نبود. از

يکجايی به بعد ديگر با هر گرهای که بر تار و پود فرش 

 ميزد

دفون ميکرد. از قلبش را ميکند و الی تار به تارش م تکه ای

 با
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محکمی ه های هر گوهای که بر چلهها ميکوبيد انگار ضرب

 بر دل

 نواخت و چرکش تمام وجود به درد تاول بستهاش می

 . نشستهاش را به منجالب ميکشاند

*** 

 بعد از مدتها کبوتر مجبور شده بود برای برخی از کارهای

مربوط به دانشگاهش که نياز به تحقيق حضوری در مورد 

 فرش

داشت به کارخانه برود. چند ساعتی گذشت و تمام مواردی را 

 که

 ميخواست انجام داده بود که صدای خوِد دل نابود کنش در

يش پيچيد و باز هم قلبش بود که وحشيانه به قفسهگوشه ا  

ضربه زد و بيقرارترش کرد سينه اش  . 

وسايلش را سريع در کيفش گذاشت و طرحها را در آغوشش 

 جا

به زير انداخت و با عجله به بيرون اتاق قدم برداشت داد. سر 

 که
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چشمهايش طاقت نياوردند و به سمت صدا چرخيدند. از الی 

 درِ 

 نيمه باز اتاق مجاور مات ماند روی يک دسته موهای طاليیِ 

سينه افشان شده. چيزی درون کبوتر فرو ريخت و نفسش در 

 ی

شتن وسايلشپرزخمش گير افتاد. دستان لرزانش طاقت نگه دا  

را نداشتند و در پاهايش رمقی برای فرار از برزخی که تا 

 گلو در

 . آن فرو رفته، نمانده بود

منجمدش رهاه های کاغذهای طراحی لوله شده از ميان پنج  

 .شدند و با صدايی که در فضا پيچيد روی زمين قل خوردند

کبوتر خم شد تا طرحها را از روی زمين بردارد و سريع 

اآنجا ر  

 . ترک کند

تلمای مو طاليی سر به سمت بيرون چرخاند و چيزی 

 نگذشت که

 . دِر اتاق با صدای آويز باالی در باز شد
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کبوتر که مشغول سر و سامان دادن وسايلش بود تا آمد سر 

 بلند

کند چشمانش روی دو کفش مشکی مردانه زوم ماند. چند 

 ثانيه

به خودش آمد قادر به تکان خوردن نبود که با صدای رشاد  : 

 . چی شد کبوتر جان؟!... بذار کمکت کنم -

 خم شد تا وسايلش را جمع کند که کبوتر سريع همه را در

مشتش کشيد و از روی زمين بلند شد. همانطور که طرحها 

 را در

 : آغوشش ميفشرد به سمت آسانسور پا تند کرد

 . نيازی نيست... ممنونم... ببخشيد اذيتتون کردم -

ی بزرگی به سمتش برداشت و اينبار با صدای دم هاقرشاد 

 کمی

 : بلندتر مخاطب قرارش داد

صبر کن کبوتر... داری ميری عمارت؟!... من هم کارم  -

 تموم

 . شده... چند لحظه اجازه بدی آماده ميشم برميگردم
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کبوتر به زحمت انگشتش را از ميان خروارها کاغذ بيرون 

 کشيد

 : و دکمهی آسانسور را فشرد

 . نه!... مزاحم نميشم.... خودم ميرم -

تلما روی ديوار افتاد و بعد خودش هم از پشت رشاد سايه ی  

ظاهر شد. اخم بود که بين دو ابروی کبوتر خط انداخت و 

 چيزی

نمانده بود هرچه در دلش تلنبار کرده يکجا بر سرش خالی 

 . کند

 کناری زد و پيشانی اشموهايش را از روی  طره یتلما 

 صدايش را

 : نازک کرد

 . سالم کبوتر خانم... خيلی وقته تشريف نياوردين -

ادلعنت بود که کبوتر به خودش فرست» : حتماً بايد يه روزی   

تسليقه ااينجاست؟!... يعنی تف به اون ميومدی که اين   

 «! رشاد... تف

 زهِر چشمانش را پاشيد به چشمان پرکرشمهی تلما و تشر زد

: 
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ارا اينجا استخدام شدين ببينين کی ميره کی مياد؟!... کشم -  

ی ندارين بکنين؟!... البته ظاهراً خيلی همديگه ا  ... 

 : رشاد ميان حرفش پريد

شما برو دفتر حاج کريم... چند لحظه استراحت کن... من  -

 اآلن

 . ميام باهم ميريم

 لب برچيد و پرغيض به رشاد زل زد. دِر آسانسور باز شد و

 شماره یودش را با وسايلش درون کابين پرت کرد و خ

 طبقهی

حاجی را فشرد. نگاهش از ميان در آسانسور که رفته رفته 

 بسته

و بستهتر ميشد روی چشمان گيرای رشاد زل ماند. باز هم 

 اين

دل کبوتر بود که به يکباره از جايش کنده شد و ميان وجود 

 تهی

با  نمی آمد. دلش معلق ماند و راه نفسش را بست شده اش

 پلک

 زدن فرصت خيره ماندن به دو عقيقش را از دست بدهد. به
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مردمکهايش ميخکوب شد و زل زد و زل زد و زل زد. 

 چيزی

 نشنيد جز صدای کوبش قلبش کوبش قلبی که طاقت ديدن

 . چشمهايش را نداشت

را شده اشبه طبقهی مورد نظرش رسيده بود اما جسم سست   

ون بکشد؟ خودش هم نميدانست. با هرچگونه ميخواست بير  

جان کندنی که بود به اتاق حاج کريم رسيد و وسايلش را 

 روی

 . ميز پرت کرد و خودش را ميان مبل فرو برد

  

 

 

  

نشود با شده اشبرای اينکه کسی متوجه حال دگرگون   

سرگرم شد و بيهدف درون آن چرخيد گوشی اش  . 

وراه ريش در دم هاقتازه داشت به خودش ميآمد که صدای   
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پيچيد. انگار يک لشکر روی دهليزهايش رژه ميرفتند و با 

 هر

از قلبش به هوا پرتاب ميشد تکه ایبار کوبيدِن پاهايشان   . 

 رشاد که به اتاق حاج کريم آمد نگاهش به سمت کبوتر چرخيد

تفاوت نشان دهد. رشاد لبخند اما کبوتر سعی کرد خودش را 

 بی

نقش بست و به سمتش راه کج کرد. پرعمقی روی لبانش 

 مقابلش

حق به جانبی طعنه زد چهره یايستاد و با   : 

 کشف و شهودتون که توو اون گوشی تموم شد... تشريف -

 بياريد... من خودم برم اسب رو زين کنم يا صبر کنم با هم

بريم؟!... فقط اگر توو راه من رو ريز ريز نميکنينآ... وگرنه 

 من

ر تا آرزو دارهمادرم برام هزا  . 

آخر کيسهی زهر کبوتر را پاره کرد و تشر زد جمله ی  : 

 مادرتون رو که خيلی وقته به آرزوهاشون رسوندين... نکنه -

 ! شش تا شش تا بايد اجابت بشه؟!... ماشاهلل به اشتها
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 قهقههی رشاد در اتاق پيچيد که حاج کريم وارد صحبتشان شد

: 

.. زود ببرش خونه... خسته دختر من رو اذيت نکن رشاد. -

 . شده

کبوتر لبخند عميقی روی لبانش نقش بست و گوشی را روی 

 ميز

صندلی رها کرد و به سمت حاج کريم قدم برداشت. از پشِت 

شا  

 : خم شد و بازوانش را دور گردنش حلقه زد

قربونتون برم من آقا جون... مگر اينکه شما به فکر من  -

 ...باشيد

ون به کار خودشون گرمه... اونم چهبقيه که همه سرش  

 ! سرگرميای

 : رشاد سوئيچش را ميان مشتش بازی داد

دختر عمو!... کم خودت رو لوس کن... اينجا عمارت  -

 نيستا... بدو

 . بريم... اآلن هما جون زنگ ميزنه احضارت ميکنه

 به سمت پارکينگ رفتند و سوار اتومبيل رشاد شدند و
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رت طی کردندمقصدشان را به سمت عما  . 

ميان صندلی فرو رفته و در افکارش غرق شده » : يعنی تلما 

 بود

 هم... يعنی همينجايی که من اآلن نشستم... اون هم... وای

 «. يعنی

را باال کشيد و هوای اتومبيل را يک نفس به  بينی اش

 ريههايش

» : آره... بوی عطر زنونه مياد... دختره به کل دلش را 

 فرستاد

. شايد اگر من هم مثل اون موهام طاليی بود رشاد برده..

 دوستم

دداشت... شايد من هم چشمای آبی اون رو داشتم... شايد رشا  

 «. اون رو به من ترجيح نميداد

نگاهش را به بيرون چرخاند و به تفکراتش » : بهتره برم 

 ادامه داد

موهام رو طاليی کنم... بايد لنز آبی هم بذارم... من چيم از 

ونا  

 «. دختره تلما کمتره؟!... تازه من... من جذابترم
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کالفه دست روی صورتش کشيد و نفس پرآهی بيرون 

 .فرستاد

سر به سمت رشادی چرخاند که نگاهش به رو به رو مات 

 مانده

بود. فرصت خوبی داشت که باز هم با خودش اختالط » : اما 

 کند

... پس قبالً که رشاد من رو دوست داشت همين شکلی بودم

 چرا

شبه خاطرش عوض شد؟... اگر بازم عاشقم بشه سليقه ايهو   

هرکاری ميکنم... رنگ موهام و چشمام که چيزی نيست... 

 براش

 «. ميميرم... ميميرم

کرد حواله اشنگاه رشاد به نيمرخش چرخيد و لبخند کجی   : 

 ساکتی کبوتر!... از دانشگاهت بگو... خوب پيش ميره؟ -

جانش افتاد کبوتر تکانی به  : 

 . هان!... خوبه خوبه... دانشگاهه ديگه -

رشاد کامل به سمتش سر چرخاند و مجدد نگاهش را به رو 

 به رو
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 : متمرکز کرد

 تابلو فرشت به کجا رسيد؟... تمومش کردی؟ -

 اسم تابلو فرش همانند سيخی داغ بود که در قلب کبوتر فرو

سر به زير رفت و سوزشی به جان درد کشيدهاش انداخت. 

 شد و

 : به آرامی لب زد

تموم که... نه هنوز... رج آخرش مونده... دست و دلم به  -

 بافت

 . نميره... رج آخرش رو نميتونم بزنم

يش پيچيد و دلش را آشوبگوشه ارشاد در  خنده یصدای   

 : کرد

 فقط رج آخرش مونده؟!... خوب اون رو هم بباف بذار تموم -

رو من بزنم؟... بعد تابلو فرش به  بشه... ميخوای رج آخرش

 اسم

 . من تموم ميشهها... کار را که کرد آنکه تمام کرد

 نفس کبوتر ميرفت برای اين شوخی کردنهايش. دلش آب

از تن می افتادميشد از صدای خندههايش. قلبش به کوبش   
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اصدای دورگهاش. کالً اين رشاد آفريده شده بود تا کبوتر ر  

خودش کند مردانه یبيت ديوانهوار اسير جذا  . 

لبش را فرو برد و بزاقش را بلعيد و به سختی خودش را 

 مقابل

 : رشاد عادی نشان داد

يشمهم رج آخرشه... حتماً بايد خودم ببافم... حاال يه کار -  

 . ميکنم

ی ميکرد بی تاببه دلش که وقت و بيوقت » : وای!... کشت 

 تشر زد

م که اينطور به هم نريزم من رو... کشت... آخه من چيکار کن

 از

دست تو رشاد؟... چيکار کنم؟... تلما هم همينطور اسيرت 

 ...شده

آره؟!... فرق من و تلما در اينه که من رشاد رو دوست دارم 

 اما

رشاد من رو دوست نداره... اما تلما رشاد رو دوست داره و 

 رشاد

 ...!عاشق تلماس... وای اين فاجعهس کبوتر... عشِق يکطرفه
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 کبوتر رشاد عاشقت نيست... تو رو نخواست که رفت سراغ

تلما... وگرنه چرا بايد کسی رو جايگزين تو ميکرد... رشاد 

 فقط

 «. تلما رو ميبينه... فقط تلما رو ميخواد

  

 

 

  

رشاد سر به تأييد تکان داد و صدايش کبوتر را از افکارش 

 بيرون

 : آورد

ئنم تابلو فرشت هم تو از پس هر کاری بر ميای... مطم -

 عالی

 . ميشه... منتظرم ببينم چی بافتی کبوتر

 : مکثی کرد و نگاهی به نيمرخ کبوتر انداخت

کبوتر در مورد جمشيد... نميخوای رضايت بدی؟... چند 

 وقت
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 پيش بابا ميگفت... انگار گفتی قصاص... آره؟

دلش نميخواست رشاد از او چيزی بخواهد و او نه بياورد. 

 کالفه

بانش را به هم فشرد و نگاهش را از او گرفتل  : 

ميشه راجع بهش صحبت نکنيم؟... اون قاتله... قاتله  -

 ...پدرمه

بايد اعدام بشه... قانون به من اين اجازه رو داده که هر 

 تصميمی

 ... دلم ميخواد بگيرم... بعد تو

 : ميان حرفش پريد

... اما تو حق داری هر تصميمی ميخوای بگيری کبوتر جان -

 اون

به سزای اعمالش رسيده... قضيهی قتل رو هم که برات 

 تعريف

ست که با حرف هاکردم... کبوتر تو دلت بزرگتر از اين 

 اعدام

 . کسی دلت خنک بشه... بيا و از خون عمو اقبال بگذر

دفکر و خيال امانش نميداد و سر بزنگاه راهش را بند ميآور : 
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همن تعريف نکن... دلم مير از من تعريف نکن رشاد... تو از  

« 

 وقتی اينطوری دل من رو بزرگ ميبينی... کاش اونقدر برات

ارزش داشتم که قلبت رو... زندگيت رو... عمرت رو... با 

 من

سهيم ميکردی... کاش من رو برای هميشه ميخواستی 

 ...رشاد

 ...کاش ميخواستی... من نميتونم به خواستهی تو اهميت ندم

ون پدرم... من رو در شرايطی نذار که بيناما پدرم... خ  

 «. خواستهی تو و تقاص خون پدرم يکی رو انتخاب کنم

زد و ادامه داد سرفه ایرشاد تک   : 

هکبوتر!... جمشيد اعدام هم بشه پدرت زنده نميشه... تو ي -  

خانمی... خوب نيست يه خانم بين بخشش و قصاص... دومی 

 رو

وز مهربونی در وجودت انتخاب کنه... ثابت کن که هن

 ...هست

 ميدونم خيلی زجر کشيدی... اما ببخش... ببخش تا دلت سبک
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بشه... ببخش تا کينه در دلت نمونه... ببخش تا روح عمو 

 اقبال

آروم بگيره... ببخش کبوتر... ببخش... با انتقام فقط دلت 

 چرکين

ميشه... اما با بخشش رها ميشی... ما رهايی هستيم... پس 

 بايد

رها باشيم... بايد همه رو رها کنيم... هرکس که اسير ماست 

 رها

کنيم... بيا و از اين قصاص رهاش کن... بگذر کبوتر... 

 . بگذر

ش آرام و قرارش را ربوده بود. دو افتاده انفِس به شماره 

 دستش

را روی گلويش پهن کرد و در افکارش فرو » : کاش ميشد 

 رفت

يگفتی دوستت دارم... کاش از ... بهم محرف های اين به جا

 عشق

تبرام ميگفتی... کاش هيچ وقت اون تلمای لعنتی وارد زندگي  

 نميشد... کاش فقط من رو ميخواستی رشاد... کاش دوستم
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داشتی رشاد... اينجوری ميگی من چطور ميتونم خواستت 

 رو

ناديده بگيرم؟... چطور ميتونم کاری خالف ميل تو انجام 

 ...بدم؟

من رو دوست نداری... اما من نفسم به نفست  درسته تو

 ...وصله

 «. من جونم برات ميره... من رو در شرايط سخت قرار نده

رشاد متوجه حال به هم ريختهی کبوتر شد و ديگر ادامه نداد 

 و

 : صحبت را عوض کرد

وای انگار دارم بنزين تموم ميکنم... خسته نيستی بريم  -

 بنزين

 بزنيم بعد بريم خونه؟

 : همانطور که ميخنديد سر به سمت کبوتر چرخاند

 . بنزين من تموم نشدهها... بنزين ماشين تموم شده -

دکبوتر لبخند کمرنگی روی لبانش پاشيد و نيم نگاهی به رشا  

 : انداخت
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چقدر دلم برای ماشينت تنگ شده بود رشاد... از وقتی  -

 اومدم

 . ايران اين اولين باره که سوارش شدم

را زل کبوتر کرد شده اششمان گرد رشاد چ  : 

 . تو که تجمالتی نبودی کبوتر جان -

 : کبوتر بغض حمله کرده پشت گلويش را بلعيد و پچ زد

 دلم تنگ شده برای اونموقعهايی که دختر گل فروش ميومد -

ش رو ميخريدی و بقيهی پولت گل ها همه یدِم ماشينت و تو 

 رو

ی وقتهايی که پسر فالهم نميگرفتی... دلم تنگ شده برا  

فروش ميومد و تو حتماً ازش فال ميخريدی و من نيت 

 ميکردم

و تو بازش ميکردی و جوری تفسيرش ميکردی که من تا 

 يهماه

 ذوق ميکردم... دلم تنگ شده وقتی زن اسپند دود کن با يه

 يچه که پشتش بسته بود رو ميديدی... و هنوز اسپند دود

يرفتنکرده پولش رو ميدادی و م  . 
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 : نفس پرآهی بيرون فرستاد -

 ...دلم تنگ شده برای روزهايی که از کارواش بر ميگشتيم -

ماشين  شيشه یپشت چراغ قرمز بوديم... پسری ميومد که 

 رو

پولش رو بهش همه یپاک کنه... تا يه کم دستمال ميکشيد   

 ميدادی و اون هم خوشحال برات دست تکون ميداد و

ده رشاد... دلم تنگ شده برای بعد ازميرفت... دلم تنگ ش  

شعبان که همه برای يه ليوان شربت خيابون  نيمه یظهرای 

 رو

 ميبستن و همه از پشت فرمون جيغ و داد ميکردن اما تو

لمدخونسرد صبر ميکردی تا راه باز بشه... دلم تنگه رشاد...   

برای ظهر عاشورا تنگه... برای نذريهايی که تا اون سر 

 شهر

ديم تنگهميبر  . 

  

 

 



 
رج آخر     

 780                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 ۰ 

 : دست زير چشمش کشيد و اشکش را پاک کرد

دلم لک زده برای شب عيد که يه عالمه گل سنبل  -

 ...ميخريدی

و با همين ماشين ميبرديم کهريزک... واسه مامان بزرگ و 

 بابا

بزرگ نقليا... دلم تنگ شده برای موقعهايی که يه پير زن 

 کنار

تی اگر وقت هم نداشتيمخيابون زير بارون ميديديم... ح ... 

 ...سوارش ميکردی... و ميبرديمش دِم خونش ميرسونديمش

هاونم تمام راه هی ميگفت پيرشی مادر... پيرشی... دلم تنگ  

 برای وقتايی که غذا ميخريديم ببريم عمارت بخوريم... يهو

 چشمت به باغبون کنار خيابون ميوفتاد... ميزدی رو ترمز و

ی بهش ميدادی... من از توو ماشينغذای خودت رو ميبرد  

 ميديدم که يه چيزی ميگفت و تو ميزدی روی شونهاش و

ايیسريع بر ميگشتی... دلم تنگه رشاد... دلم تنگه برای وقته  

 که کلی اسباب بازی ميخريدی و ميذاشتی پشت ماشينت و
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ا دورت جمع ميشدن وبچه ه همه یميرفتيم بهزيستی و   

.. دلم برای اونروزها تنگه... دلم ميگفتن عمو رشاد اومده.

 برای

 اين ماشينت و اين همه مهربونيات تنگه... کاش هيچوقت

 سرنوشت من انقدر سياه نميشد و اون روزها رو باز هم

 «. ميديدم

يشاشک هانگاه متحيرانهی رشاد روی کبوتری مانده بود که   

سر ميخوردند و  اناری اش گونه هایچونان ابر بهاری روی 

 گاهی

 نيم نفسی ميان يادآوری روزهای قشنگ زندگياش باال

 . ميکشيد

*** 

ا هيچ جيرک هپاسی از شب گذشته بود و جز صدای جير

 آوايی

 در عمارت به گوش نميرسيد. ساعتها گذشت و کبوتر همچنان

پای دار قالی به طرح باالی دار زل زد و حتی يک گره هم 

 به

طلسم شده و خيالفرش نزد. انگار رج آخر اين تابلو فرش   
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 . سرانجام يافتن نداشت

رشاد بيخوابی به سرش زده بود و در باغ عمارت قدم ميزد 

 که

و چشمانش به نور اتاق کبوتر افتاد. فهميد مشغول بافتن است  

 . راهش را به سمت منزل آنها کج کرد

 هما هم عادت داشت با کبوتر تا صبح بيدار بماند و همدم

هن رشاد لبخندی روی لبانش نشست و بتنهايياش باشد. با ديد  

 : استقبالش آمد

 . چه عجب!... يادی از ما کردی -

 : رشاد لبخند کمرنگی تحويلش داد

ديدم چراغ اتاق کبوتر روشنه... گفتم حتماً بيداره... راستی  -

 زن

عمو... چرا کبوتر رج آخر تابلو فرشش رو نميبافه؟!... به 

 شما

 ! چيزی نگفته؟

چای از آشپزخانه برگشت. سينی را روی ميز هما با سينی  

 : گذاشت و مقابل رشاد در مبل جای گرفت
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واال رشاد جان!... چيزی در مورد فرشش به من نميگه...  -

 من هم

 . ديگه سؤالی نميکنم

از چايش سرکشيد جرعه ای  : 

 ميشه من برم پيشش؟... ناراحت نميشه؟ -

کرد حواله اشهما لبخندی   : 

ناراحت بشه؟!... بذار بهش بگم تو اومدی...  نه!... چرا -

 حتماً 

 . خوشحال هم ميشه

هما به سمت اتاق کبوتر قدم تند کرد و به او اطالع داد که 

 رشاد

 . ميخواهد او را ببيند

 اتاق دور سرش چرخيد و مقابل چشمانش هالهی سياهی به

 گردش در آمد. نفسش در سينه محبوس ماند و زبانش در

. به سختی خودش را جمع و جور کرد و دهانش قفل شد

 مقداری

 .آب نوشيد شايد آتش زبانه کشيده در وجودش فروکش کند
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ی که تقه امشغول مرتب کردن دور و برش بود که با صدای 

 به در

خورد از جايش پريد. بزاقش را بلعيد و با صدای لرزانی لب 

 : زد

 . بفرماييد-

بخندی روی لبانش در به آرامی باز شد و رشاد در حاليکه ل

 نقش

 : بسته بود در چهار چوب قد علم کرد

 بايد اسمت رو جزو پرتالشترين فرد روی کرهی زمين در -

 ! گينس ثبت کنن... چرا نميخوابی خوب؟

لبش رو به باال کش آمد گوشه ی  : 

خوابم نمياد... خيلی وقته اين تابلو پيش نميره... بايد  -

 هرجوری

 . شده تا صبح تمومش کنم

رشاد نگاهی به اطراف انداخت و خودش را روی مبل رها 

 : کرد

نقدرحاال حتماً بايد تا صبح تموم بشه؟!... بگير بخواب... ا -  



 
رج آخر     

 785                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

خودت رو اذيت نکن... حاال مشکلش چيه که پيش نميره؟!... 

 تو

 . که اصل کار رو انجام دادی

 کبوتر روی نيمکت مقابل دار جای گرفت و دستی روی فرش

هاش کشيدنيمه کار  : 

 مشکلی نداره... من نميتونم رج آخرش رو ببافم... طرحش -

 ... سخت نيست... فقط

با آمدن رشاد به سمت دار قالی نفسش بند آمد و حرفش را 

 نيمه

 . کاره رها کرد

 چانه اشرشاد دو دستش را روی ميلهی باالی دار خواباند و 

 را

 : روی ساعدش چسباند

ی محرکهی قوی احتياج داری... يه فقط چی؟!... شايد يه نيرو

 کار

 ! بلدی مثل من... خيلی روم زياده نه؟

کرد. چيزی حواله اشکبوتر سر به زير شد و لبخند کمرنگی   
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سرش را باال آورد. نگاهش  بی اختياردرونش فرو ريخت و 

 به

 چشمان رشاد گير افتاد و چند ثانيه ماتش شد. چشمهايی که

زاران حرف، هزاران معنا. دلشبرايش هزاران راز داشتند ه  

از آنها دل بکند. همانطورکه زل رشاد مانده بود  نمی آمد

 زمزمه

 : کرد

 . چقدر چشمهات شبيه چشمهای بابا اقبالمه رشاد -

  

 

 

  

 : رشاد ابرويی باال کشيد و لب کج کرد

 . ناسالمتی برادرزادهش هستمآ -

ی لبانشکبوتر سری به تأييد تکان داد و لبخند کمرنگی رو  

 : پاشيد

 . رشاد!... خواب بابام رو ديدم -



 
رج آخر     

 787                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

رشاد چشمانش از حدقه بيرون زد و به ناگاه قامتش راست 

 : شد

 ! خيره... چی خواب ديدی؟ -

 : کبوتر بغضش را بلعيد و نگاهش را به تابلو فرش دوخت

خواب ديدم... از توو آسمون... از الی يه عالمه ابر... بهم  -

 نگاه

ورد ميزنه... بهم گفت رها کن کبوتر... جمشيد ميکنه و لبخن  

ببخش تا روح من آروم بگيره... بهم گفت... هفت تا کبوتر 

 رو

 نيمه یآزاد کن... بابا اقبال بهم گفت بايد اينکار رو غروب 

 شعبان

انجام بدم... يعنی همين امروز... من از وقتی اون خواب رو 

 ديدم

زيدم رو ببافم... من اتصميم گرفتم تصويری که توو خوابم د  

 ...قصاص جمشيد منصرف شدم رشاد... نميخوام اعدام بشه

پدرم ازم خواست اعدام نشه... تو هم ازم خواستی رشاد... 

 تابلو
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فرش بايد امروز تموم بشه... ميخوام به همه نشون بدم و 

 خوابم

 . رو تعريف کنم و بگم که رضايت دادم

باز مات کبوتر ماند رشاد نفسش بند آمد و با دهان نيمه  : 

 . کبوتر!... ميدونستم رضايت ميدی -

وکبوتر پارچهای را که هر وقت پای دار قالی نبود روی تابل  

ميکشيد تا ديده نشود، از باالی دار به سمت تابلو پايين آورد 

 و

 : به رشاد اشاره زد

ميشه بيای اينوِر دار؟!... ميخوام تو اولين نفری باشی که  -

 تابلو

ميبينی... هرچند هنوز تموم نشدهرو   . 

رشاد برخاست که دل کبوتر به لرزه سينه ینفس پرآهی از   

ی رشاد به سمت دار قالی نزديکتر شد که پشتقدم هاافتاد.   

بيحرکت روی  شده اشکبوتر يخ زد و انگشتان منجمد 

 پاهايش

 . ماند
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رشاد سمت کبوتر کنار دار قالی قرار گرفت و نگاهش 

 ميخکوب

د به پارچهای که قرار بود با برداشتنش از تابلو فرش مان

 رونمايی

 . شود. کبوتر پارچه را باال کشيد و چشمان رشاد گرد شد

 تصوير چند تودهی به هم فشردهی ابر در ميان آسمان آبی که

هفت کبوتر در آن در حال پرواز بودند و چشمهای عمويش 

 که

که بودند. چشمهايیابر، نيمه کاره بافته شده ه های ميان تود  

 . بيشباهت به چشمهای خودش نبودند

رشاد نخهای مربوط به بقيهی کار را روی تابلو انداخت و 

 خيره به

 : دستان کبوتر ماند

شروع کن کبوتر... کار سختی نيست... تو از پسش بر  -

 ...ميای

 فقط تصوير چشمش مونده... خودت که ميگی شبيه چشمهای

من رو هم داری تا ازش کمک  منه... پس اآلن چشمهای

 . بگيری
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يش به نخهای روی دستانش اشک هاکبوتر از پشت حرير 

 خيره

ماند و افکاری در سرش موج » : چشمهای تو ماِل من 

 برداشت

نيست رشاد... چشمهای تو متعلق به تلماس... تمام تو متعلق 

 به

 تلماس... کاش داشتمت... کاش برات خواستنی بودم... کاش

رو داشتم تا ميتونستم با زل زدن بهشون ياد پدرم چشمهات  

 برام زنده بشه... کاش ميشد مال من باشی رشاد... کاش

 «. ميشد

طاقت از کف بريد و هق هق زنان تار به تار تابلو را گره زد 

 و گوه

بر چله کوبيد و تمام دردهايش را بيرون ريخت. با هر 

 گرهای که

پر غمش باز و با هر  به تار و پود فرش زد گرهای از دل

 گوهای که

و بر چله کوبيد باری از دردهايش کاسته شد. گره زد و کوبيد  
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کوبيد و کوبيد. و باز هم گره پشت گره. چشمها شکل گرفتند 

 و

 . رج آخر هم زده شد

 : سر به سمت رشاد چرخاند و با صدای لرزانش پچ زد

 چشمهاش را از روی چشمهای تو بافتم رشاد... به طرح -

 نگاه

 . نکردم... اگر تو نبودی نميتونستم ببافم

 رشاد خم شد و قيچی مخصوص را برداشت و به سمت کبوتر

 : گرفت

خسته نباشی... مبارک باشه... بيا... خودت ريشه رو هم  -

 قيچی

 . بزن

کبوتر با دستان لرزانش قيچی را گرفت و مقابل دار قالی 

 .ايستاد

نش توان باز کردن قيچی دست به سمت ريشه برد اما انگشتا

 را

 . هم نداشتند
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رشاد که ضعف رخنه کرده در وجود کبوتر را مشاهده کرد 

 قيچی

 را از دستانش گرفت و سمت ريشه سراند. بسم اللهی زير لب

قيچی اطراف ريشه  لبه یزمزمه کرد و به محض اينکه دو 

 از هم

نيمه باز پشت پنجره یباز شدند باد شديدی وزيدن گرفت که   

سرشان را با شدت گشود و پرندهای به داخل پريد و روی 

 دار

 . قالی نشست

رشاد ريشه را بريد و تابلو فرش رفته رفته از دار قالی جدا 

 . شد

شعبان همه در منزل حاج کريم جمع بودند که  نيمه یظهر 

 کبوتر

خوابش را تعريف کرد و تابلو فرش را به همه نشان داد. در 

 حضور

که رضايت ميدهد تا جمشيد قصاص نشود جمع اعالم کرد  . 

رشاد برای غروب همانروز طبق خواستهی کبوتر، هفت 

 کبوتر
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تتهيه کرد که تمام خاندان رهايی به بالکن طبقهی آخر عمار  

رفتند و او يک به يک کبوترهايش را رها کرد. هفت کبوتر 

 به نام

 عدد مقدس هفت. هفت آسمان، هفت دريا، هفت زمين و هفت

عشق. نوبت به کبوتر هفتم رسيد که بعد از رها کردنش شهر  

ش را بر صورت بال هايکبوتر مجدد به سمتشان بازگشت و 

 رشاد

 . کوبيد

  

 

 

  

*** 

ارزنها را کف بالکن پاشيد و ميان ياکريمهايی که دورش 

 حلقه

زدند به زانو نشست. سر به اطراف چرخاند و نگاهش را زل 

 دانه
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انش روی گردنشان موج برداشتند. برچيدنشان کرد. انگشت

 ميان

 بغضی که چيزی تا سر باز کردنش نمانده بود لبخندی روی

 . لبانش نقش بست

 : صدای رشاد بود که از پشت سرش او را به خودش آورد

 . کم به اين جوجوها غذا بده... ترکيدن طفِل معصومها -

سنگين شد  پلک هايشيش پيچيد گوشه اموجِ صدايش که در 

 و

پهن  سينه اش قفسه یشم بر هم گذاشت. دستش را روی چ

 کرد

و نفس پرآهی بيرون فرستاد. دستانش را روی زانوهايش 

 تکيه

 زد اما قدرت برخاستن را از کف بريده بود. در حالت نشسته

عقب عقب رفت و به نردهها يله داد و سرش را به عقب 

 . کشيد

زير پاهايشرشاد لبخند کشداری حواله کرد به ياکريمی که   

 مشغول دانه به نوک کشيدن بود. از يک پا کنارش زانو زد و
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ش کشيد که سرش را ميان مشت رشاد بال هايانگشت روی 

 بازی

 : داد. لبخندش عمق گرفت و زير لب پچ زد

هبچه هم بودی کبوتر... ظهر که ميشد ميومدی اينجا... واس -  

يزدیياکريمها دونه ميريختی و ساعتها باهاشون حرف م  . 

بغِض پشت گلوی کبوتر تا دهانش باال آمد و لبانش را به 

 لرزه

 . انداخت

 رشاد نگاهش مات ياکريمی که زير دستانش دلبری ميکرد،

 : مانده بود

هميشه با خودم ميگفتم... چطور کبوتر با اينها ارتباط  -

 برقرار

ميکنه... که ازش نميترسن؟!... تا اينکه امروز ميبينم از من 

 هم

ميترسن... ديده بودم سگ و گربه خودشون رو لوس کنن... ن

 اما

 . ياکريِم طناز نديده بودم

 : نگاهش را به سمت کبوتر سراند
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قو؟با اينها چيکار کردی که با بقيه کبوترها فرق دارن بق ب -  

! 

 : بغضش را بلعيد و لرزش صدايش دل ناآرامش را لو داد

ظهر ميان  باهاشون دوست شدم... خودشون هر روز -

 اينجا... از

 . مامان هما هم نميترسن

 رشاد ياکريمی را ميان مشتش گرفت و انگشتش را از باال به

 : پايين زير گلويش کشيد

نميادته کبوتر بهم ميگفتی کله عقابی؟... اگر اينا بفهمن  -  

 ! عقابم فکر ميکنی باز هم از من نميترسن؟

درا به آشوب ميکشييادآوری هرآنچه از گذشته بود دل کبوتر   

. 

سکوت کبوتر، توجه رشاد را به سمتش کشاند. نگاهش روی 

 او

 : مات ماند و بعد از مکثی پچ زد

همه چيز که به خير گذشت... تابلو فرشت رو که تموم  -

 ...کردی
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 به خواستهی عمو اقبال هم که عمل کردی و رضايت دادی

هجمشيد اعدام نشه... وضعيت زندگيت هم که مشخص شد ... 

 ! ديگه چی شده کبوتر؟!... چرا خوشحال نيستی؟

آخرش دست گذاشت روی نقطهی حساس کبوتر.  جمله یبا 

 نگاه

از رشاد گرفت و سر به تأسف تکان داد و در خودش فرو 

 :رفت

 » تو چه ميدونی؟!... چه ميدونی رشاد؟!... تو از دل من خبر

تمام ی کنار ياکريمها و می شيننداری... اينجوری ميای 

 احساست

 رو ميپاشی الی ارزنهاشون... بعد انتظار داری من خوشحال

ستميه ياکريم هم برات مهم ني اندازه یباشم؟!... من حتی به   

 رشاد... خوشحال تلماس رشاد... خوشحال تلماس که تمام

دلخوشيهاش با تواِ... من هم دلم رو خوش کردم به چند تا 

 دونه

رزن دلشون خوش ميشه... عشق کبوتر که با چهار تا دونه ا

 رو
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ازم گرفتی رشاد... از من گرفتی و سپردی به تلما... دلم رو 

 از

 «! ريشه کندی با اين کارت... چه انتظاری از من داری؟

 : لب برچيد و نگاهش را به ياکريمها دوخت

 فکر ميکنی مشکل من همينها بود رشاد؟!... يه چيزی هست -

که مغزم رو متالشی کرده... که تو نميدونی... يه چيزی 

 آروم و

 . قرارم رو بريده

 : ابروهای رشاد به يکديگر نزديک شد

چه چيزی؟!... چرا حرفت رو به من نميزنی؟!... من  -

 نميدونستم

ی هم داری... بگو... شايد از دستم کاری ديگه اتو مشکل 

 . بربياد

 : پوزخندی تحويلش داد

ل... خودی که... اين تو خوِد مشکلی رشاد... خوِد مشک -

 نبودی

 . رشاد که اآلن هستی
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کبوتر نميشد نيمرخش را سمتش حرف هایرشاد که متوجه   

 : کشيد

 از من ناراحتی کبوتر؟!... کاری کردم که باعث دلخوريت -

 شدم؟!... با اينحال که نميدونم چيه... اما ازت معذرت

وبميخوام... باور کن هرچی بوده به عمد نبوده... خودت خ  

 ... ميدونی که نميتونم ناراحتيت رو

 : ميان حرفش پريد و با بغض تشر زد

 به عمد نبوده؟!... ديگه به چی ميگی عمد؟!... نميتونی -

 . ناراحتيم رو ببينی؟!... اتفاقاً خوب هم ميتونی ببينی

 نگاهش را از رشاد دزديد و با انگشتش دواير متحمدالمرکزی

کف بالکن کشيد کاشی هایروی   . 

رشاد مانند کبوتر خودش را روی زمين رها کرد و به ستون 

 تکيه

 : زد

بهتر نيست بگی چی ناراحتت کرده؟!... شايد تونستم  -

 توضيح

 . بدم و قانعت کردم
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 : بزاقش را بلعيد و حرصی توپيد

عقانعم کنی؟!... چه قانع کردنی؟!... مگه عشق دروغين قان -  

ت رو برای هر کس و ناکسی باز کردن داره؟!... مگه دِر دل

 ميکنی

 ! تا واسه خودشون لونه کنن قانع کردن ميخواد؟

زانوهايش را به سمت شکمش خم کرد و بازوهايش را 

 دورشان

را به زانويش چسباند چانه اشحلقه زد و   : 

نِ رشاد دوستم نداشتی رشاد... از اول هم عاشقم نبودی... م -  

 ... احمق رو بگو فکر ميکردم

صحبت را از او  ادامه ینبار نوبت رشاد بود که فرصت اي

 : بگيرد
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فکر ميکردی؟!... چی فکر ميکردی؟!... نميدونم از چی  -

 حرف

 ...ميزنی... فقط حس ميکنم در مورد من داری اشتباه ميکنی

 به نظرم بهتره يه کم رکتر حرفت رو بزنی تا من هم بفهمم

 . چيکار کردم

ماند به چشمهايی که آتشسرش را باال فرستاد و زل   

شافتاده اميکشيدند به قلب به کوبش   : 

 ! تلما-

 : ابروی رشاد باال پريد

 ! خوب!... تلما کيه؟ -

حرصِی کبوتر در عمارت پيچيد خنده یصدای   : 

تلما کيه؟!... اين رو من بايد از تو بپرسم رشاد... تلما کيه  -

 که

لماقش شدی؟!... تاومده توو دلت نشسته؟!... تلما کيه که عاش  

 کيه که من رو بهش ترجيح دادی؟!... تلما چيش از من بهتره

 ! رشاد؟!... چيش؟!... چشماش آبيه؟

صحبت منعش کند اما موفق نشد و ادامه یرشاد خواست از   
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 : کبوتر با صدای بلندتری نق زد

آره!... چشماش آبيه... موهاش طاليی... آره رشاد... تو  -

 اينها رو

... بهش رسيدی... اميدوارم خوشبخت بشين... ميخواستی

 دخترِ 

شتمزيباييه... اميدوارم لياقتت رو داشته باشه... من که ندا ... 

 . اميدوارم اون داشته باشه

 : رشاد که طاقتش طاق شده بود تشر زد

 چی داری ميگی کبوتر تلما کيه؟!... از کی داری حرف -

نی؟!... کی اينميزنی؟!... اينا چيه پشت سر هم رديف ميک  

رو بهت زده؟ حرف ها  ! 

 : لبانش را به هم فشرد و نفس نفس زنان غريد

الزم نيست کسی بهم بگه... با چشمای خودم ديدم... هر بار  -

 که

رو ديدم... غش و ضعفن صحبت کردناتواومدم کارخونه   

کردنهاتون رو... ديدم رشاد همه رو ديدم... اون خانم تلما... 

 تلما
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مودی خيلی از من بهتره... خيلی از من سر تره... بايد هصع  

 . چشمت رو بگيره

 : نام تلما صعودی لبخند را روی لبان رشاد نشاند

از دست تو کبوتر... خانم صعودی رو ميگی... همش دارم  -

 فکر

ميکنم تلما کيه... دختر جون!... اون فقط داره اونجا کار 

 ...ميکنه

وم غش و ضعف؟!... اصالً به من کدوم دل و قلوه؟!... کد

 مياد با يه

رخانم چنين رفتارهايی داشته باشم؟!... دستت درد نکنه دخت  

 . عمو... دستت درد نکنه

 : نيمخيز بلند شد و فرياد کشيد

خودت رو به اون راه نزن... الزم نيست به من دروغ  -

 بگی... من

 . همه چيز رو ميدونم

سبابهاش را عمودی روی رشاد لب به دندان گرفت و انگشت  

خواباند بينی اش  : 
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 هيش!... داريم آروم باهم صحبت ميکنيم کبوتر -

ت گوش حرف هادم... ديگه نيازی به جان... من که به تمام 

 می

 . صدای بلند نيست

 : مکثی کرد و ادامه داد

يه سوء تفاهم بوده کبوتر... خانم تلما فقط همکار ماست...  -

 من

دی که باعث شده چنين برداشتی بکنینميدونم تو چی دي ... 

 . خيلی دوست دارم بدونم... شايد بتونم حلش کنم

کبوتر که بغضش خيال آرام گرفتن نداشت هق هق زنان لب 

 : زد

 روزی که جلوی دفتر حاج کريم ديدمتون... يادته؟!... اون -

خندهها چی بود؟!... اون هرهر کرکرها چی بود؟!... چرا 

 انقدر

؟کرد خودش رو لوس میبرات   ! 

را به سختی در دهانش جمع کرد خنده اشرشاد   : 
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ديگران به من چه ربطی های  لوس کردنوای کبوتر!...  -

 داره؟!... حاال

 شايد يه حرفی پيش اومده يه لبخندی هم زدم... اما هرهر و

 . کرکر نبوده

 : کبوتر جريتر شد

 اونروزی که با هم برگشتيم چی؟!... الی در اتاق باز بود... -

 من

ديدمش... از پشت سر ديدمش... موهای طالييش... اين رو 

 چی

 ! ميگی رشاد؟

رشاد در فضا پيچيد خنده ی  : 

ارشاد  وظيفه یکبوتر مگه من مسئول حراستم؟!... يا  -

 ديگران

رو دارم... که بهش بگم موهاش رو نريزه بيرون؟!... اينکه 

 اون

 ! حجابش اون مدليه هم من مقصرم؟

جايش جا به جا شد کبوتر کمی در  : 
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رشاد بازی درنيار... شماها باهم در ارتباطين... حس  -

 زنانهام بهم

 ميگه يه چيزهايی بينتون هست... خيلی عاشقانه نگاهت

ه خانمميکنه... تو هم ديگه مثل قبل اخم نميکنی... قبلنا اگر ي  

ا تووجلوت از اين اطفارا ميومد بهش رو نميدادی... اما با تلم  

تنها بوديناتاق   . 

 : خودش را کشان کشان به سمتش رساند

 داشتين چيکار ميکردين رشاد؟!... نگفتی يه وقت کسی -

ميبينه؟!... خجالت نکشيدی رشاد يه وقت من بيام و 

 ...!ببينمت؟

 رشاد تو عاشق تلما شدی... مشخصه... اون هم دوستت داره

. 

دکوبي پيشانی اشبلندتر شد و دست بر  خنده اشرشاد   : 
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مچی داری ميگی کبوتر؟!... کار داشت اومد توو اتاق... من -  

ديگه حال نداشتم بگم خانم در رو نبند... تازه در نيمه باز 

 بوده

مثل که تو داخل اتاق رو تونستی ببينی... اگر هم ميبينی ديگه  

ه خانمبم... از قبل خسته اها اخم نميکنم... تنها دليلش اينه که   

م... چون از خودم مطمئنم که ديگه هيچ خسته ا اين شرايط

 زنی

ه... ميدونم که هيچ رفتاری توجهم رو جلبمی شينبه دلم ن  

ييمنميکنه... ميدونم که کسی نميتونه من رو از اين غار تنها  

خودت کبوتر... ديگه مقاومت به جز... به جزبيرون بياره   

ه... نميکنم... برام فرقی نميکنه چه رفتاری داشته باش

 ميخوای

 ! بگم ديگه از فردا نياد؟

 : کبوتر که خلع سالح شده بود سر به زير انداخت

نه!... گناه داره... اما رشاد!... نميخوام جلوی چشمات  -

 ...باشه

 ... ترسم يه وقتنميخوام ببينيش... می
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ابرويش را  گوشه یرشاد که در دلش ذوقی برپا شده بود. 

 : خاراند

ه بخش ديگه... فقط کبوتر جان!... بقيهبهش ميگم بره ي -  

خانمها رو چيکار کنم؟!... ميخوای برم سربازخونه کار 

 ...کنم؟

 . اونجا همه مردن... ديگه خيالت راحته

ارزن را به سمتش  کاسه یکبوتر اخمی تحويلش داشت و 

 پرتاب

 : کرد

 حوصلهی شوخی ندارم... ُمردم و زنده شدم... همش فکر -

ا رو به من ترجيح دادیميکردم تو تلم  . 

رشاد سرش را از زير سر کبوتر که پايين انداخته بود باال 

 : کشيد

اشتهنکنه؟!... کبوتر اگر فقط يه ذره... فقط يه ذره دوستم د -  

 ... باشی... يعنی کبوتر... يعنی

 : کبوتر سرش را باال آورد و زل چشمانش ماند
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نی... تمام شب و يه ذره؟!... رشاد تو يه تيکه از وجود م -

 روزم

 تويی... باورت ميشه؟!... خودم هم نفهميدم چی شد انقدر

 . عاشقت شدم؟!... اما پای هر رقيبی رو قلم ميکنم

رشاد مات کبوتر ماند شده یچشمان گرد   : 

 . يا ابالفضل!... خشن نبودی کبوتر جان -

کرد و ادامه داد حواله اشلبخندی   : 

رفتِن تو، به چه روزی افتادم؟!... تو نميدونستی که بعد از  -

 تو

 ...!نميدونستی بعد از تو، مثل مردهی متحرک شده بودم؟

 نميدونستی کبوتر؟!... نميدونستی جز تو کسی به دل من

 ! ننشست؟

منجمدش  گونه هایچشمان کبوتر روی  گوشه یاشکی از 

 ليز

 : خورد

ايداز کجا ميدونستم؟!... اونهمه من و مادرم صبر کرديم ش -  
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نظرت برگرده و انقدر کارخونه و اين دردسرها رو بهانه 

 ...نکنی

اما تو نيومدی يه کالم به من » : کبوتر!... من عاشقتم... 

 بگی

کبوتر!... من دوستت دارم... کبوتر!... برام بمون... 

 کبوتر!... دل به

وترکسی نده کب«. هيچ وقت اينها رو بهم نگفتی... هميشه دلم   

مزبون خودت بشنوم...اما!... اما هيچوقت نشنيدميخواست از   

 ! رشاد... هيچوقت

 : آهی از نهاد رشاد برخاست

حق داری عزيزم... من خيلی نگران تو بودم... خيلی  -

 حواسم

 بهت بود... شده بودم باديگاردت... دلم نميخواست در اون

 . شرايط باهات ازدواج کنم

 : کبوتر تشر زد

مگه همه بهت نگفتن ماها هم در  چه اشکالی داشت؟!... -

 همين

 شرايط ازدواج کرديم؟!... فکر کردی خودت تافتهی جدا
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بافتهای؟!... تو هم مثل بقيه... ميومدی ازم خواستگاری 

 ميکردی

وفتادو ميرفتيم زندگيمون رو ميکرديم... هر اتفاقی هم برام مي  

 . ازم مراقبت ميکردی

ی گفتن نداشت يش چيزی براحرف هارشاد که جز تأييد 

 سری

 . تکان داد

 : کبوتر نق زدنش تمامی نداشت

یچرا گذاشتی با عرفان ازدواج کنم؟!... چرا وقتی ديدی پا -  

 ! کسی در زندگيم باز شده کاری نکردی؟

 رشاد که به او حق ميداد نگاه مظلومانهاش را به چشمانش

 : پاشيد

هترینتخاب بديدم دلبستی... گفتم... گفتم شايد... شايد اون ا -  

 ... برات باشه نسبت به من... گفتم

 : فغانی از عمق گلويش بيرون زد

تو بيخود کردی فکر کردی کسی برای من از تو بهتره...  -

 چرا سر
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 خود تصميم گرفتی؟!... چرا حتی اونموقع هم نگفتی

 ! عاشقمی؟!... چرا رشاد؟

 : چشم بر هم گذاشت و با شرم لب زد

ان... خودت رو اذيت نکن... اشتباه درست ميگی کبوتر ج -

 من

شوننم رو عالقه ابود... نبايد جای تو تصميم ميگرفتم... بايد   

 ميدادم و ميذاشتم خودت انتخاب کنی... نه اينکه پا پس

بکشم... اما وقتی برات مشکل پيش اومد... نتونستم دست 

 روی

 . دست بذارم

دامن گير رشاد شدخشمش   

 : تا کبوتر تمام دق و دلياش را بر سرش خالی کند

  

 

 

  

 خيلی هنر کردی... اونموقع که تمام پليس ايران و آلمان -
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 دست به کار شده بودن؟!... اونموقعی که هرکی به داد آدم

دت نشون دادی... شايميرسه.؟!.. شايد غيرتت رو با اون کار  

مردونگيت رو اثبات کردی... اما اون اثبات عشقت نبود 

 ...رشاد

 ...ديگه اونموقع دير شده بود... اونموقع من شوهر داشتم

 . فايدهای نداشت که تو دوستم داشته باشی يا نه

 : گريه امانش را بريده بود و مانند ابر بهاری اشک ميريخت

نيا نه... مدام من رو به سمت اووقتی نميدونستم جدا بشم  -  

عرفان بی همه چيز هل ميدادی... حتی يکبار هم نگفتی 

 کبوتر

رو ديگه به اون جهنم نفرستم... حتی يکبار هم به فکر خودت 

 و

 . عشقت نبودی

 : پنجه مشت موهايش فرو برد

مهنميتونستم به فکر خودم باشم... تو دوستش داشتی... اون  -  

خودم زندگيت رو  القه یع به خاطرونستم عاشقت بود... نميت

 بهم
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 . بريزم

 : پوزخندی تحويلش داد

طالق هم گرفتم باز عين کوه يخ بودی باهام... اونموقع  -

 ...!چی؟

نه از دردسرهای کارخونه خبری بود... نه شوهر داشتم... 

 اين

مدت دق کردم رشاد تا توجهی از طرفت ببينم... اما فقط 

 ريخت

جلوی چشمام ميومد و با خودم ميگفتم بهشنحس اون تلما   

 . دلبستی و من به چشمت نميام

 : سرش را به ستون تکيه زد

کبوتر جان!... هيچ چيزی بين من و تلما وجود نداره... اون  -

 فقط

اونجا کار ميکنه و سبک رفتارش حساست کرده... همين!... 

 بعد

ه از طالقت نگران بودم که نکنه مطرح کردن مسائل گذشت

 بهمت

مم رو نشون بدعالقه ابريزه... ميخواستم در شرايط مناسبی   . 
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 : حرصی لب به دندان گزيد

تا ِکی رشاد؟!... تا ِکی؟!... تا ِکی ميخواستی صبر کنی؟!...  -

 تا

وقتی که باز يه مرد ديگه بياد دِر اين خونه رو بزنه و باز تو 

 من رو

ل عاطفی شل و از دست بدی؟!... فکر نميکنی يه کم در مسائ

 ول

و بيعرضهای؟!... فکر نميکنی يه وقت عشقت رو ازت 

 ...!بگيرن؟

که البته يه بار هم گرفتن... يه اشتباه رو چند بار ميخوای 

 تکرار

يشهکنی؟!... يه آدم عاقل يه اشتباه رو نهايت يکبار مرتکب م  

 . نه بيشتر

کشيد شده اشزبان روی لبان خشک   : 

. کوتاهی از منه... اما ديگه اينسری حق داری کبوتر جان.. -

 يه

خواستم حرف دلم کم بيشتر حواسم رو جمع ميکنم... ديگه 

 می
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 . رو بزنم

 کبوتر جلوی پای رشاد روی کفپوشهای بالکن چمپاتمه زد

 . چانه باال کشيد و مهر

 نگاهش را به چشمان معصوم رشاد پاشيد و زل عقيق

 : سياهرنگش ماند

بزن نوه حاجی... من حاضرم...  خوب!... حرف دلت رو -

 بزن پسر

عمو... حرف دلت رو بزن... ريز به ريز!... هرچی که 

 هست بگو

رشاد... بگو رشاد رهايی.... هرچی تووی اون دلت تمام 

 عمرت

تلنبار کردی بريز بيرون... فقط دمار از روزگارت در ميارم 

 اگر

حتی يه کوچولوش رو بذاری برای بعد... همه اآلن!... 

 ...!همه

بعدنی وجود نداره رشاد... بگو که من هميشه اينجوری خودم 

 را

 . نميشکونم پسر عمو
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 رشاد خودش را بيدفاع يافته بود و چارهای جز تسليم شدن

نداشت. چند باری همانند ماهی دهانش را باز و بسته کرد 

 شايد

 کالمی از حلقش بيرون بياد اما دريغ از حتی يک واژه. مات

همدام پر و خالی ميشدند مانده و زبانش بند آمد چشمانی که  

بود. نميخواست فرصت را از دست بدهد، بازدمش را پرآه 

 بيرون

ش شکسته افرستاد و به دل » : يه چيزی بگو... بيشتر از 

 تشر زد

شهاين قلبش رو به درد نيار... بگو رشاد... اونی رو که همي  

ِد بگو گذاشته بودی برای شرايط مناسب بگو پسر...  .» 

لبانش را به داخل فرو برد که باريکهی اشکی در چشمان 

 کبوتر

 رد انداخت

 . قدرت را در تارهای صوتياش جمع کرد و تمام

 : عشقش را بر زبانش جاری ساخت

جدوستت دارم کبوتر... هميشه دوستت داشتم... با من ازدوا -  

 . کن کبوتر... قول ميدم خوشبختت کنم
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ن برای کبوتر غيرممکن بود. هالهی هيجا اين همهتحمل 

 سپيدی

به مقابل چشمانش چرخيد و تا آمد خودش را کنترل کند 

 سمتش

 کشيده شد. 

 مژگان کبوتر ميان هم

حضورسر خوردند و ديگر چيزی نفهميد جز   

 .رشاد 

*** 

وکبوتر جان!... اميدوارم اين رشاِد شلخته رو بتونی جمع  -  

او ميمونهجورش کنی... اتاقش عيِن دهِن گ  . 

 رشاد همانطور که تمام محتويات درون کشوهايش را بيرون

 ريخته بود و به دنبال دکمه سرآستينش ميگشت صدای

در اتاق پيچيد خنده اش  : 

 خوب مادر من!... من خيلی وقته ديگه عمارت زندگی -

 ! نميکنم... چه انتظاری دارين وسايلم پيدا بشه؟

ن گشتن، چشمش به ادکلنکبوتر در حي» امپلاير مجستی  «  
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 رشاد که داخل جعبه جاسازی شده بود افتاد. جعبه را ميان

مشتش گرفت و نگاهش را سمت رشاد سراند و رعنا را 

 مخاطب

 : قرار داد

  

 

 

  

 . خودم مرتب ميکنم زن عمو -

 : رعنا سر به سمت کبوتر چرخاند و تشر زد

وزم به شماها يهماهه عقد کردين و من مادرشوهرتم... هن -

 من

 . ميگی زن عمو؟!... خوشم نميادا... گفته باشم

 کبوتر مقابلش ايستاد و صورت رعنا را ميان دستانش قاب

 : گرفت

 چشم! چشم! حواسم نبود... ببخشيد... مادر شوهر به زبونِ  -

 ! شماليها ميشه مرِد مار؟
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 : قهقههی رشاد گوش فلک را کر کرد

يم شمال زندگی کنيمچقدر بلدی کبوتر... ميگم بيا بر -  . 

 . رعنا بوسهای بر پيشانی کبوتر نشاند و از اتاق خارج شد

 : کبوتر کنار رشاد جا گرفت و به ادکلنش اشاره زد

 چرا اين رو گذاشتی توو جعبهاش... اون ته مها قايمش -

 ! کردی؟!... ديگه بوش رو دوست نداری؟

ستادنگاه رشاد روی ادکلنش چرخيد و نفس پرآهی بيرون فر  

: 

راستش... ديگه بعد از تو... نفس تنگی عصبيم عود کرد...  -

 عطر

 ...و ادکلن برام بد بود... اما بيشتر چون تو دوستش داشتی

ميزدم ياد تو ميوفتادم بهم ميريختم... همون روز 

 خواستگاريت

 . گم و گورش کردم

چشمانش را به سمت کبوتر چرخاند و برای اينکه جو را 

 تغيير

خندی روی لبانش نقش بستدهد لب  : 
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 . ديگه ميزنمش -

 : گردنش را مقابل صورت کبوتر چرخاند

 . اصالً بيا خودت بزن عزيزم -

کبوتر جعبه را باز کرد و ادکلن را بيرون آورد. دِر 

 کريستالياش

را بيرون کشيد و چشمهايش را بر هم گذاشت و شيشه را 

 مقابل

ن و دارچين پرتقال مانداري رايحه یگرفت.  بينی اش

 ايتاليايياش

کردرا در ريه حواله اشهايش فرستاد و لبخند کمرنگی   : 

هر موقع نفس تنگيت کامل رفع شد بزن... هيچ اجباری  -

 نيست

 که اآلن بزنی... بعد!... رشاد؟

 : نگاه پرسشگر رشاد ماتش ماند

جاِن رشاد؟... اونجوری صدام نکن خب... ميدونی که  -

 جنبهام

 . پايينه

سمت کمدش رفت تا باقی وسايلش را سر و سامان دهدبه   : 
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 . مهم نيست... حاال بعد راجع بهش صحبت ميکنيم -

کبوتر را مقابلش  قهوه یرعنا به اتاق بازگشت و ليواِن 

 : گرفت

مونهبيا قهوه بخور... به رشاد نميدم براش بده... بذار بره  -  

من و تو با بو گندو رو بخوره... بيا ه های جوشونده موشوند

 هم

 . قهوه بخوريم... بهش نديم... دلش آب بشه

کبوتر رشاد را برای آوردن لباسش به منزل هما فرستاد و با 

 رعنا

تخت نشست و با صدای پربغضش لب  لبه یتنها شد. کنارش 

 : زد

 . مامان جون!... دلم شور ميزنه -

 : رعنا سِر کبوتر را در آغوشش کشيد

ا صبح تا بچه هنباش... رشاد مثل  بميرم برات... نگران -

 شب باال

 پايين ميپره از خوشحالی... مطمئن باش پسرم حواسش به

 . زندگيت هست... دلت رو صاف کن مادر
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بغض به صدايش رحم نکرد و لرزه بر تارهای صوتياش 

 : افتاد

منکنه چون من يه زِن مطلقهام... رشاد!... يه وقت!... به -  

 ! سرکوفت بزنه؟

ی موهای ابريشمين کبوتر فرو بردپنجه ال  : 

غلط ميکنه... از اين فکرا نکن عزيزم... تو از رشاد  -

 تجربهات

بيشتره... ميتونی بهش سرد و گرم زندگی رو ياد بدی... 

 ...!رشاد

!... باشعوره!... هيچوقت همچين کاری باهات نميکنهبچه ام  

 . دخترم

ش را سرش را از آغوشش بيرون کشيد و اشِک زير چشم

 پاک

 : کرد

 ... نکنه يه وقت چون پدر ندارم -

 : رعنا انگشتانش روی گونهی کبوتر موج برداشت
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رو نشونم... پدرت عزيز  حرف هاالهی من بميرم و اين  -

ما همه ی  

بود... روحش شاد... تو ميتونی به رشاد نشون بدی که اگر 

 يه

. تو روز پدِر خودش نبود چطور بايد زندگی کنه... کبوتر!..

 زجر

کشيدی مادر... روزهای سياه زندگی رو ديدی... اما 

 رشاد!... اما

رشاد نه!... پس تو از رشاد جلوتری... رشاد در اين مسائل 

 شايد

 ...خام باشه... اين قسمتهای زندگی رو خودت مديريت کن

پسرم حرف گوش کنه... وقتی بدونه به نفعشه... قبول 

 ...ميکنه

چشمای رشاد نشوندی... من ازت تو برِق شادی رو توو 

 ممنونم

کبوتر جان... بعد از ازدواجِ تو... ديگه رشاد زندگی نکرد... 

 شايد

باورت نشه گاهی جرئت نميکردم حالش رو بپرسم... از 

 بچگيت



 
رج آخر     

 825                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

 آرزوم بود که عروس من بشی... ميدونستم زنونگيای که در

وجود تو هست... شايد در وجود کمتر دختری باشه... 

ر بهمروزگا  

 . ثابت کرد که انتخابم غلط نبوده

رشاد هن و هن کنان به اتاق بازگشت که کبوتر به سمتش پا 

 تند

 : کرد

چرا همه رو يهو آوردی؟!... نميگی نفست تنگ ميشه؟!...  -

 آخه

 ! من چيکار کنم از دست تو؟

 رعنا که نگاهش بين کبوتر و رشاد در گردش بود دستش را

داد مشت کرد و در هوا تکان  : 

 بزنش... با قاشق چوبی بزنش... قاشق چوبی هم هر وقت -

خواستی برات از شمال ميخرم... همچين بزن پشت دستاش 

 که

يه خورده سرشون  رهايی هاحساب کار دستش بياد... اين 

 بوی
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قرمهسبزی ميده... البته رشاد يه کم سرش بوی باقاال قاتوق 

 هم

نیميده... يه کم بيشتر بايد روش کار ک  . 

  

 

 

  

تخت ولو شد و دستانش را پشتش ستون کرد لبه یرشاد   : 

يه کم بيشتر به عروست خشونت ياد بده... بذار هر شب  -

 کبودم

 . کنه... بعد بشينين دوتايی بهم بخندين

 : به سمت کبوتر سر چرخاند

شما آمادهای؟!... تا نيم ساعت ديگه بايد اونجا باشيم...  -

 زودتر

افيک نخوريمبريم که به تر  . 

ش را سرکشيد و شالش را روی قهوه ا مانده یکبوتر باقي

 سرش
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 . مرتب کرد

چند ساعتی بيرون بودند و کارهای ضروريشان را انجام 

 .دادند

 کبوتر صدای پخش اتومبيل را کم کرد و سمت رشاد سر

 : چرخاند

 . آقای داماد!... ميبينم که حسابی خوشبخت شدين -

شيدرشاد ابرويی باال ک  : 

 . چه جورم... يعنی اآلن روی ابرهام -

 : کبوتر خندهای سر داد

حاال له نکنی ابرها رو آقای داماد... حاال يه کوچولو از  -

 روی ابرها

 . بيا پايين تا بعد عروسی... بعد دوباره برو روی ابرها

 : رشاد راهنما زد و نگاهش را سمت خيابان چرخاند

ميشه بريم عروسيمون رو هم  آخه اون باال خيلی خوبه... -

 روی

 . ابرها بگيريم؟... خوبهها
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صدای قهقههشان با صدای زنگ موبايل رشاد در هم آميخته 

 شد

چرخاند گوشی اشکه رشاد سر به سمت   : 

پدر شوهرته کبوتر... حتماً ميخواد بگه عروسم رو زود  -

 بيارش

 . ميخوام ببينمش

ز خنديدکبوتر موهايش را پشت گوشش جمع کرد و ري  . 

شد صفحه را لمس همانطور که لبخند از روی لبانش محو 

 نمی

 : کرد

 سالم آقای پدر... به اين زودی دلتون برای عروستون تنگ -

... 

 حرفش را نيمه کاره رها کرد و چشمانش مات رو به رو ماند

: 

 ! چی شده بابا؟!... کسی حالش بده؟ -

اشاره پرسيد که  کبوتر سر به سمت رشاد گرداند و با ايما و

 چه

 . اتفاقی افتاده است
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ش دلافتاده ای به خس خس نفس هافقط گوش ميداد و صدای   

 : کبوتر را به آتش ميکشاند

 ! غيرممکنه!... ِکی؟ -

تماس را قطع کرد و همانطور که زير رگبار سؤاالت کبوتر 

 گير

 . افتاده بود اتومبيل را به راست کشاند و ايستاد

... نصفه جونم کردی... چرا حرف چی شده رشاد؟! -

 ...!نميزنی؟

 . چرا نفست گرفته؟!... رشاد يه چيزی بگو

 نميدانست کبوتر را آرام کند، به خودش مسلط شود يا تصميم

 . درستی بگيرد

 هيچ صدايی به گوش نميرسيد جز قژقژ برفپاککن اتومبيل که

 . به قطرات رد انداختهی باراِن روی شيشه سيلی ميزد

ميکرد، بريده بريده همانطور که با فشار، هوا را وارد هايش 

 ريه

 : لب زد

 . کبوتر!... بايد... بايد برگرديم... عمارت -
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بود سری تکان داد بی خبرکبوتر که از قضيه   : 

 . باشه... اين که ناراحتی نداره... برميگرديم -

رشاد بدون اينکه کالمی بر زبانش جاری شود استارت زد و 

 به

مارت راندسمت ع  . 

نزديک عمارت بودند که رشاد باز هم پا روی پدال ترمز 

 گذاشت

و توقف کرد. بزاقش را بلعيد و نگاهش زل چشمان کبوتر 

 : ماند

 . بهتره قبل از اينکه برسيم عمارت... يه حقيقتی رو بدونی -

 . نگرانی اخم را روی پيشانی کبوتر نشاند

و ادامه داد رشاد چشم بر هم گذاشت و سريع باز کرد  : 

کبوتر!... عرفان برگشته... اآلنم عمارته... انگار يه کم جر  -

 و بحث

 . کردن و اوضاع بهم ريختهاست

کبوتر ناغافل دستانش را به سمت دهانش کشاند و هعی بلند 

 از
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 : نهادش برخاست

ريممن نميام رشاد... چيکار داره؟!... من ميترسم رشاد... ن -  

 . عمارت

تر آرامشی به جان رشاد انداخت اما هنوز کبو حرف های

 خيلی

مطمئن نبود که آرامش قبل از توفان است يا نه. لبخندی 

 کمرنگ

 : نثارش کرد

بايد بريم عمارت عزيزم... فقط!... کبوتر!... تو که... به  -

 اون

 ! زندگی بر نميگردی؟

 : چشمان متحير کبوتر مات رشاد ماند

وهرمی... هرجا تو باشی چی داری ميگی رشاد؟!... تو ش -

 من هم

همونجام... اون زندگی خيلی وقته سوخته و نابود شده و 

 هيچی

 . ازش باقی نمونده

ششهايش را به سختی گرفته یرشاد بزاقش را بلعيد و هوای   
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 : بيرون فرستاد

 . ميذارم به عهدهی خودت... هر تصميمی ميخوای بگير -

ش را باال بردکبوتر خودش را به سمتش پرت کرد و صداي  : 

واهشنه رشاد!... نه!... به من اجازه نده اون رو ببينم... خ -  

 ... ميکنم... نذار

 : ميان حرفش پريد

چرا؟!... مگه ميترسی ببينيش... فيلت ياد هندستون  -

 ...!بيفته؟

اگر به خودت... به دلت... به تصميمت مطمئنی... پس روبه 

 رو

ی باشهشدن با اون نبايد برات مشکل خاص  . 

تربی تابخوب ميدانست که اينها همه حرف است. دل خودش   

بود. در يک لحظه به همه چيز شک کرد به حرف هااز اين   

خودش، به کبوتر، به عرفان و به آينده. مغزش ياری فکر 

 کردن

 به او نميداد. استارت زد و بدون هيچ کالمی به سمت عمارت

 . حرکت کرد
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بعد از مکثی در باز شد و اتومبيل به عمارت رسيده بودند که 

 را

 به داخل هدايت کرد. مقابل سنگچين ايستاد و نفس پرصدايی

باال کشيد و به آرامی دِر اتومبيل را گشود. سر به سمت 

 کبوتر

 : چرخاند

 . تا بهت نگفتم از ماشين پياده نشو -

  

 

 

  

يش به جان انگشتانش افتاده و منقبض وناخن هاکبوتر با   

ش کز کرده بودبال هايير بيحرف ز  . 

اسحاق با ديدن آنها از آالچيق باغ عمارت بيرون آمد و به 

 سمت

 . رشاد پا تند کرد

 . چرا کبوتر پياده نميشه؟!... بهش بگو بياد -
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 اسحاق راهش را به سمت اتومبيل کج کرد که مچش ميان

ی رشاد گير افتاد پنجه  : 

ر گفتمه نه... به کبوتنه بابا!... خواهش ميکنم... اينبار ديگ -  

خودش تصميم بگيره... اما دلم راضی نيست... اون شرعاً و 

 قانوناً 

از عرفان جدا شده... و شرعی و قانونی همسِر من شده... 

 پس

 . کسی نميتونه هيچ ادعايی بکنه

اسحاق نگاهی به مچ دستش انداخت و نگاه بعدی را به 

 چشمان

 : پسرش دوخت

.. عرفان يه ادعاهايی داره... خود کبوتر غيابی جدا شده. -

 کبوتر

بايد بياد جواب بده... رشاد!... پسرم!... مرگ يه بار شيون 

 هم يه

بار... بذار هر اتفاقی قراره بيفته زودتر بيفته... تا ِکی تِن هر 

 دو

 ! تون بلرزه؟
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 : رشاد مشتی بر درخت انگور کوبيد و صدايش را باال برد

ميدم پدر من... اينبار ديگه بايد از هر اتفاقی؟!... اجازه ن -

 روی

من رد بشه اگر بخواد برگرده به اون زندگی...  جنازه ی

 ايندفعه

وديگه بايد هفت خان رستم رو طی کنه تا بتونه از من بکنه   

هم بره... نميذارم بابا... نميذارم... حتی نبايد چشمشون به  

 . بيفته

متش کشيد و رشاد را به س شانه یاسحاق دست انداخت و 

 تشر

 : زد

 ...با اين قايمباشک بازيها... هم خودت رو زجر کش ميکنی -

 . هم اون دختِر طفِل معصوم رو

به سمت اتومبيل رشاد قدم برداشت و دِر سمت کبوتر را 

 : گشود

 . پياده شو عمو جان -

 کبوتر چون بيد سرما زده ميلرزيد و اشک روی صورتش رد
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را به اسحاق دوخت و لبانش به  انداخته بود. نگاه مبهوتش

 لرزه

 . افتاد

نترس عمو... ما هستيم... چيزی نميشه... بيا حرفات رو  -

 . بزن

کبوتر با ترس و لرز از اتومبيل پياده شد و همانطور که 

 دستش

 .در دست اسحاق قفل شده بود به سمت آالچيق قدم برداشت

 : کنار رشاد که رسيد مکثی کرد و هق هق زنان لب زد

 ... رشاد!... من -

يش زل کبوتر ماند و سری به تأسف اشک هااز پشت حرير 

 تکان

 .داد. اسحاق دستش را کشيد و به سمت آالچيق راه کج کرد

 چند قدمی بيشتر دور نشده بودند که اسحاق سر به سمت رشاد

سر به او فهماند که پشت سرشان بياد اشاره یچرخاند و با   . 

ر افتاد لبانش را به داخل فرو برد و عرفان تا چشمش به کبوت

 به

 سمتش چند قدمی نزديک شد. مقابلش ايستاد و با صدای
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 : لرزانی گفت

ايگفتم بهت برميگردم کبوتر... گفتم منتظرم بمون... گفتم  -  

... 

نگاهش به رشادی که از پشت سر اسحاق وارد آالچيق شد 

 گير

سمتش حملهافتاد و زهر چشمانش را به چشمانش پاشيد و به   

 : ور شد

 قرارمون اين بود؟!... مگه نگفتم نذار کبوتر تصميم بدی -

بگيره؟!... مگه ازت نخواستم نذار کبوتر طالق بگيره؟!... 

 خامش

 ! کردی که آخرش خودت تصاحبش کنی؟

پيراهنش را ميان مشتش کشيد و به جلو هل داد يقه ی  : 

ی!... فکر کرد؟!بيشعورآره؟!...  -  

؟!... من که ميدونم از از من دور کنیميتونی زن من رو 

 اولش

داشتی... چشمات دراومد بهت محل نداد و زن  عالقههم بهش 

 من

 ! شد؟!... آخرش زهر خودت رو ريختی نامرد؟
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رشاد الم تا کام حرفی نزد و حتی در مقابل فشاری که به 

 گلويش

 . ميداد اعتراضی نکرد

برد که عرفان سر جايش ميخکوبحاج کريم صدايش را باال   

 : شد

يه هم جنِس خودت  يقه یزنت رو ميخوای؟!... پس چرا  -

 رو

 ! گرفتی سيروس؟

را شل کرد و سر به سمت جمعيتی ه هايش نام سيروس، پنج

 که

با دهان نيمه باز مات او مانده بودند چرخاند و مقابل کبوتر 

 قامت

 : راست کرد

از من غيابی طالق هر کاری در نبود من کردی...  -

 گرفتی... با هر

کی عقد کردی... نديد ميگيرم... برو وسايلت رو جمع کن 

 . بريم
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کبوتر که وحشت تا مغز استخوانش رسوخ کرده بود سر به 

 سمت

درشاد چرخاند اما حتی نيم نگاهی هم از او عايدش نشد. مجد  

نگاهش را به سمت سيروس انداخت و با صدای لرزانش هق 

 : زد

جا نميام... تو ديگه شوهر  ن با تو نميام... من با تو هيچم -

 من

 نيستی که بهم امر و نهی کنی... من خودم خواستم ازت جدا

اش رو  بشم... ربطی به رشاد و بقيه نداره... اونی که يقه

 چسبيدی

و تو دهنت نزد... شوهر منه... کسی که خودم انتخابش 

 ...کردم

امم کنه... کسی که هيچکسی که مثل تو زبون نريخت تا خ  

ای به کار نبرد که بهش وابسته بشم... کسی که از  حربه

 دست

های تو و اون نصرت يه چشم نجاتم داد... مگه  وحشی بازی

 من
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رو نميخواستی تا رضايت بدم بابات اعدام نشه؟!... منم 

 رضايت

رامدادم... از خون پدرم گذشتم... اما به اون جهنمی که تو ب  

برگردمساختی محاله   . 

رضايت چشمان سيروس را از حدقه بيرون  کلمه یشنيدن 

 .آورد

دانگار از قضيه خبر نداشت و تازه در جريان قرار گرفته بو  

. 

پچ  زده اشسر به سمت حاج کريم چرخاند و با صدای ماتم 

  : زد

حاجی!... ميدونم شوهر خوبی براش نبودم... ميدونم بهش  -

 بد

دين و رضايت دادين... اما به کردم... ميدونم بزرگی کر

 جدت

 . قسم دوستش دارم... جبران ميکنم حاجی... اينبار قول ميدم

حاج کريم نگاهش را به طرح چوب زير پايش ميخکوب کرد 

 و

 : استغفراللهی زير لب گفت
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 ...ديگه دير شده... ديگه هيچ کس بهت اعتمادی نداره -

ر از اينجا بری سابقهات سياهه سيروس... سياه... بهتره زودت

 و

مزاحم زندگی کبوتر نشی... کبوتر قانونی ازت جدا شده و 

 قانونی

به عقد رشاد در اومده... هر دو هم با اختيار کامل خودش 

 ...بوده

بدون هيچ اجباری... برو... از اينجا برو... از جلوی چشم 

 ...من برو

شده اشبرو که وقتی ميبينمت، ياد اقبال و مغز متالشی   

تم... برو که وقتی ميبينمت، ياد جمشيد و نصرت ميوف

 ...ميوفتم

برو و بيشتر از اين داغ ما رو تازه نکن... برو تا پليس خبر 

 . نکردم

ی سنگينش قدم هاانداخت و  شانه اشسيروس کتش را روی 

 را

 . روی سنگچين عمارت کشيد و از عمارت خارج شد
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دستش را تا ی هر دو  رشاد به زانو روی زمين افتاد و پنجه

 نهايت

امکان از هم گشود و روی گلويش پهن کرد. طناب حلقه زده 

 دور

متوالی زد شايد ه های گردنش خيال باز شدن نداشت. سرف

 کمی

شود اما ظاهراً تالشش بيفايده بوده هايش هوا وارد ري  . 

سينه اشصورتش کبود شد و نفسش با صدای خس خس از   

و هريک به نحوی سعیبيرون آمد. همه به سمتش دويدند   

 . کردند کاری برايش انجام دهند

کبوتر خودش را به سمتش پرت کرد و اسپری را از جيب 

 کتش

 : بيرون آورد و در دهانش گذاشت و به ضجه افتاد

رشاد!... رشاد خوبی؟!... رشاد!... نفس بکش عزيزم...  -

 نفس

 . بکش

سنای باز نگهداشتن چشمهايش را هم نداشت. به زحمت نف  

باال آمد و ميان راه ايستاد. ظاهراً اسپری سينه اشکوتاهی از   
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 . کارساز نبود

 : رعنا فرياد ميکشيد و بر صورتش ميکوبيد

 ! مادر بميره برات رشاد... صدام رو ميشنوی؟ -

مامان زيور دل سنگ را به درد ميآورده های صدای نال  : 

 نفس بکش مادر... چی بگم که نفس کشيدن هم برات -

يرممکن شده... چی بگم... نفس بکش پسرمغ  . 

 . اسحاق با اورژانس تماس گرفت و وضعيتش را شرح داد

 : حاج کريم پشت رشاد نشست و کمرش را راست نگهداشت

 . رشاد بابا... نفس بکش... نفس بکش پسرم -

زدن اسحاق کت رشاد را از تنش بيرون آورد و ميان هق 

 هايش

آمدچند کالمی از گلويش بيرون   : 

 . پسرم!.. نفس بکش... رشاد... بابا چشمهات رو باز کن -

هما دوان دوان خودش را به منزل رساند و اسپری ديگری 

 آورد

 . اما آن هم جوابگو نبود

 رعنا کپسول اکسيژن کوچکی که برای همين روزها داشتند و



 
رج آخر     

 844                 خرین رفیق مجازی شما!                                                                                                         رمان بوک : اولین و آ

   

فقط کمی اکسيژن در آن مانده بود را کنارش گذاشت. 

 ماسکش

پهن کرد و از او خواست که  بينی اش را روی دهان و

 اکسيژن

ههايش بفرستد. اما جز چند ثانيهای تغيير، کپسول را به ري  

 . اتفاق خاصی برايش نيفتاد

را مقابل صورت رشاد ه هايش هما پنکهای را آورد و پر

 تنطيم کرد

 اما ظاهراً هيچ راهی برای ورود اکسيژن به ششهايش وجود

 . نداشت

کبوتر در عمارت پيچيدهای ه صدای جيغ و ضج  . 

مامان زيور کبوتر را از کنار رشاد دور کرد و دلدارياش داد 

 اما

 . خودش دست کمی از او نداشت

نمی آمدکسی از پس بيقراريهای کبوتر بر  . 

 اورژانس رسيد و حين گرفتن فشار خون و ضربان قلبش و

 پرسيدن يکسری سؤاالت، کپسول اکسيژنی را به رشاد وصل
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کبوتر جلوی پاهايش به زانو افتاد و فرياد زد کرد.  : 

 . نفس بکش رشاد خواهش ميکنم... رشاد... نفس بکش -

 کبوتر چنگ انداخت و پيراهن رشاد را دريد و از تنش بيرون

 کشيد. بدن کبود و سياهش وحشت به جان همه انداخت. رعنا

 . جيغ ميکشيد و مامان زيور بر سر و رويش ميکوبيد

ژانس از اسحاق خواست تا دور و بر رشاد را مسئول اور

 خلوت

وکنند شايد بهتر بتواند نفس بکشد. همه به سختی پذيرفتند   

کمی از او فاصله گرفتند اما باز هم کبوتر مقاومت کرد و 

 همچنان

 : فرياد ميکشيد

 ميخوام پيشش باشم... رشاد!... خواهش ميکنم رشاد... به -

نفس بکشخاطر من... نفس بکش رشاد...   . 

 : شيونهای کبوتر امدادگر را به ستوه آورد و توپيد

 . خانم بريد اونور... يکی اين خانم رو از اينجا ببره -

يش از چشمانش سر ريز اشک هاحاج کريم همانطور که 

 ميشد
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 : بازوی کبوتر را گرفت و با صدای لرزانش لب زد

 . پاشو بابا... آروم باش... پاشو -

ش را به رشادی که نفس ملتمسانه انگاه  کبوتر نپذيرفت و

 برايش

 . نمانده بود ميخکوب کرد

اامدادگر نگاهی به فشاِر اکسيژن و وضعيت رشاد انداخت و ب  

 : تکان سر نظر نهايياش را اعالم کرد

بيفايدهاس... بهتره بيشتر از اين اذيتش نکنيم... بذارين  -

 راحت

 . تموم کنه

  

 

 

 ۰ 

و چند جيغ پشت سر د نزديک کردبه رشاکبوتر خودش را   

 : هم کشيد و به ضجه افتاد

نه نه!... نميذارم... نبايد کم بياره... بايد نفس بکشه... -  . 
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چند نفر به سمت کبوتر رفتند تا شايد بتوانند او را از آنجا 

 . ببرند

 امدادگر دست سمت شير اکسيژن سراند تا قطعش کند که

ت کرد و ضجه زدکبوتر يک دستش را روی کپسول پر  : 

 خواهش ميکنم... خواهش ميکنم قطعش نکنيد... خواهش

 . ميکنم يه کم ديگه صبر کنيد

 . و باز هم جيغ و جيغ و جيغ

دچيزی شبيه معجزه بود که بعد از جيغهای پياپی کبوتر، رشا  

 . کم کم چشمهايش را از هم گشود و راحتتر نفس کشيد

يی باريد و نور اميد اشک شوق بود که از چشمان خاندان رها

 بود

 . که در عمارت درخشيدن گرفت

*** 

 بعد از مدتی حال رشاد رو به راه شد و توانست فعاليتهای

 . روزمرهاش را انجام دهد

 کبوتر ميز شام را چيد و همانطور که داشت شمعها را روشن

 : ميکرد رشاد را مخاطب قرار داد
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وزن کم کردمخوب ما رو ترسونديها... قشنگ ده کيلويی  -  . 

بلند خنده اشدر حاليکه به ظرف ساالد ناخنک ميزد صدای  -  

 : شد

چقدر بودی که ده کيلوت کم شد؟!... مگه يه کبوتر چقدر  -

 وزن

 ! داره؟

 : آهی از نهادش برخواست و لبخند روی لبانش خشک شد

 . جيغهای تو من رو برگردوند کبوتر... وگرنه داشتم ميرفتم -

ش به هم نزديک شد و توپيدکبوتر ابروهاي  : 

 ! بدون من؟!... مگه قرار نبود ديگه هيچ جايی بی هم نريم؟ -

*** 

در يک روز بهاری مراسم عروسی کبوتر و رشاد برگزار 

 .شد

زمانی که آنها را به عمارت ميرساندند عرفان از پشت 

 درختی

با رقيبش انگر وصلت  مقابل ساختمان عمارت نظاره  
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گبار بارانی که بيرحمانه به سر و صورتش شد و زير ر

 ضربه

 مينواخت اندام خسته و ناتوانش را به جلو هل داد و کشان

 . کشان از منطقه دور شد

 پايان
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