
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یکوچک یکه گلفروش یاست به نام گل یدختر یقصه 

اش را در  ی،خاطرات کودک یکاریو در اوقات ب دارد
 و پرده سدینو یدفتر خاطراتش م

بار  ینیاز سنگ یتل ریدارد که دلش ز یبر م یراز  از

 .آن مدفون شده است

دو قشر از جامعه است که هر دو  یتضاد ها  یقصه  
 سقف ریز

آنها فاصله  انیکنند اما م یم یشهر زندگ کیو در  آسمان

 . است اریبس

 . و عاشقانه دارد یاجتماع یموضوع رمان

 

 

 .« دیکه عشق را همراه آدم و حوا آفر ییبه نام خدا »

 است و هر گونه سندهیرمان برگرفته از ذهن نو نیا

 .است یاسم و مکان کامال اتفاق تشابه

 «به تمام عاشقان میتقد»



 

 》فصل اول  》

 

 کس از سر آن چیکه ه ستیتنها مجهول راز آلود ریتقد

 دنیکه تا زمان بر یمثل هندوانه ا قایندارد. دق خبر

 .ماند یمجهول م ،همچنان

 یهمان هندوانه  تیخوشبخت حکا یآدمها ریتقد

 آدمها بر حول گردونه نیا یو آبدار است. زندگ نیریش

 و نیریچرخد و روزگار هم به کامشان ش یمراد م ی

 .است آبدار

 که در خم و چم روزگار، شش نوایب یآدمها یقصه  اما

 و پا در زانیالتماس کنان در گرو هشت شان آو آنها

 است یکال و نارس یزند، همان هندوانه  یلنگ م هوا،

 از بد روزگار از سخاوت آفتاب دور مانده و هر چند که

 از یاثر چیه یاست ول دیو رخش همانند قند سف رنگ

 قند ندارد. ینیریش



 

 صورتشان را سر خ نگه یلیکه با س ییآدمها تیروا دیشا

 از راز شان با خبر نشود، مثال همان یدارند تا کس یم

 ینیزم بیهمچون س یاست که طعم یسرخ ی هندوانه

 .ارزد یو به لعنت خدا هم نم دارد

 سرخ و خوش بر یهمان هندوانه  قایهم دق یگل ریتقد

 . بود ینیزم بیبا طعم س رو

 از گوش ها و چشمانش طنتیپر شور و نشاط که ش یگل

 را تجربه یاریبس یلحظات عاشقانه  دیکرد ، شا یم شره

 نواخت و آن اتفاق یکرد اگر روزگارش کوک م یم

 یشد تا دهانش را با نخ راز دار یافتاد و مجبور نم ینم

 دلش پنهان یرا کنج صندوچه  نیوآن راز سنگ بدوزد

 .افتاد یهم اتفاق م گرید یها دیشا یلیخ دیشا کندو

 شدو عشق صاف یم بشیهم نص یبسا خوش اقبال چه

 در یکوچک از همان کودک یکه همچون نهال یزالل و

 



 یبه بار م یدوانده بود ،در بزرگ سال شهیر شانیدلها

 بلند قامت و پر یخودش درخت یو اکنون برا نشست

 . و برگ شده بود بار

 یهر دو یناجوانمردانه آن را برا ریکه دست تقد یعشق

 کیبازگشت و  یدر دل طوفان ب یهمانند جاده ا آنها

 .کرد طرفه

********** 

 

 ی. دهم مرداد ماه سال نود و هفت شمس یگل

 راه آهن دانیم

 

 باشند دهیکوب یچوب یکه بر رو خیمثل دو م میپاها

 .مانده بود یحرکت بر جا یو ب ثابت

 پاها چون نیبا هم شیپ قهینه انگار که چند دق انگار

 یدرختان گردو م یکه سوار بر باد است در البه ال یبرگ

 .دمیدو



 هورا کشان ژنیگفتن نداشت! اکس گریکه د میها نفس

 که پنچر شده یکیشد اما بعد همانند الست یم داخل

 .آمدند یم رونیب میها هیکنان از ر سیپ سیپ باشد،

 دوخته شده بودند، نیبه زم خیکه همچون م میپاها یبرا

 واریام را به د هیبکند، اما تمام تک یتوانستم کار ینم

 ام نهیسـ*ـ یقفسه  یباغ دادم و دست بر رو یکاهگل

 نییوقفه باال و پا یب یکه همچون دم آهنگر گذاشت

 شد. یم

 

 باغ یدم کرده  یدرختان گردو و هوا یگس برگها یبو

 و من را تا مرز نفس ختیپر اضطرابم در آم ینفس ها با

 .کشاند یتنگ

 یقرار داده باشند که برا یمنگه ا ی، ال میها هیر ییگو

 . زد ینفس پر پر م کی

 سو و نیدر حدقه به ا ویویمضطربم مثل  یها مردمک

 که دمیرا د شیسو چرخاندم و باغ و درخت گردو  آن



 .روشن دم غروب پنهان شده بودند هیاز سا یهاله ا در

 از یآمده و پرده ا رونیب بیاز غ ینامرئ یدست یانگار

 زیبود که همه چ دهیتن باغ و درختانش کش یبر رو مه

 ، وهم آلود و ترسناک تر از آنچه زیشکل اغراق آم به

 .دیرس یبه نظر م بود

 .را جا به جا کرد م و گوش خواباندم مینفس ها یاندک

 گنگ و نامفهوم . دم،امایشن یرا از دور م صداها

 

 یبه دور هم تاب مکه مثل وز وز مگس  ییاهویه

 و دیشن ینوازنده ها را م یساز ها ی. صداخوردند

 ایدن یکه تمام شغل ها ییبد صدا یخواننده  یصدا

 یخواست صدا ی! و میخوانندگ یاو بود ال ی برازنده

 .جبران کند ادیخراشش را با فر گوش

 . رو کرد ریدلم را ز یهمانند چنگک باغبان یدیناام

 من و البرز با بتیاز غ یکس اهویآن ه انیبود م محال

 .شوند خبر



 دامنم یکوچکم به تور ها یبا دست ها صالیاز است پر

 تا راه نفس دمیانداختم و چند جرعه هوا بلع یچنگ

 !باز شود، اما نشد میها

 میها یکردن هم نداشتم. باز هم لجباز  هیتوان گر یحت

 یدستم داده بود. اما عمق فاجعه را هنوز نم کار

 .دانستم

 

 در گل مانده باشد، در گل شیکه پاها یمثل خر درست

 . مانده بودم میکنم ها چه

 یجمع کرد تا بلکه صدا میحواسم رادر گوش ها تمام

 را بشنوم ، اما به جز خش خش و له شدن برگها در البرز

 ینم چیمشمئز کننده ه یلگد کفش ها و خنده ها ریز

 .دمیشن

 .انداختم یام چنگ یصورت راهنیپ به

 یها هیو روشن سا کیتار انیانداختم و م ریبه ز سر

 که دمیبلند دامنم را د یزده در باغ ، تورصورت چنبره



 . از گل شده بود مملو

 .نداشت یفیهم رنگ لباسم هم چندان تعر میها کفش

 که از ترس گربه حساب کتاب قدم یمثل موش درست

 ییغرق گل ، گامها یکند ، با کفش ها یرا م شیها

 پنهان شدم . یو نرم برداشتم وپشت درخت آهسته

 

 ینعره ها یزبر آن گذاشتم و صدا یتنه  یبر رو دست

 .بند دلم را گرفت و در دم پاره کرد م،یرو شیپ ی هیسا

 .«ندارم تیکار رونیب ایب یگل »

 ها یو سادگ یکه شاخ و دم ندارد! با تمام بچگ دروغ

 .دیگو یدانستم که دروغ م یآن م وصل

 ی.کوبشدمیشن یم میتاپ قلبم را در گوش ها تاپ

 .دهنده که تمام حجم سرم را در بر گرفته بود آزار

 یشاخ و برگ درختان هو هو م انیسر،م وانهید باد

 یآنها م یو غرولند کنان از ال به ال دیچرخ یو م دیکش

 .گذشت



 ، هر دموصل آن یا هیمحکم و قاطع ، همراه سا یصدا

 .شد یتر م کینزد

 رونیب ایچقدر دوست دارم. ب یدون یخودت م یگل »

 .«یش یم مونیپش وگرنه

 

 دانستم یزدم نم یتضاد جمله ها دست و پا م انیم

 را که یینعره ها ایرا باور کنم  شیدارم ها دوستت

 !دیکش یم تنوره

 که دمیقلبم را شن دنیگومب گومب کوب یهم صدا باز

 .زد یمرزترس و اضطراب دست و پا م در

 را از ترس بر هم فشردم مینداشتم.چشم ها یفرار راه

 ته یپنهان کندو به سخت میپلک ها یترس را ال تا

 .آب دهانم را فرو دادم ی مانده

 .«رونیب ایبهت گفتم ب یگل »

********** 

 



 

 شهر نیدل ا یدانند که تو یها همه م نینش تختیپا »

 عصر یول ابانیقرار دارد به اسم خ یابانیو باز، خ ولنگ

 .دیآ یبه شمار م انهیخاورم ابانیخ نیبلند تر که

 اش نهینام به سـ*ـ نیکه در گذر زمان چند یابانیخ

 به جا شیعصر برا یشد و دست آخر لقب ول دهیکوب

 .ماند

 مهربان و سخاوتمند دستانش یکه چون مادر یابانیخ

 شیو تجر راناتیسمت شم کیاز دو سو باز کرده و از  را

 راه آهن دانیم گرش،یمحکم گرفته است و با دست د را

 .مشتش نگه داشته است انیم را

 متورم شده نیکه از انبوه ماش یلیو طو ضیعر ابانیخ

 یبا آن بدن ها رشیو پ یمیقد یفقط به چنار ها و

 اش دل خوش کرده است. یلیپ یلیو پ چروک

 

 کیج کیعاشقانه و ج یهزاران نجوا د،یکه شا یدرختان



 داده اند.کهن سالنان یخود جا ی نهیرا در سـ*ـ عشاق

 نازد یم شیبرگها یمخمل ی هیکه به سا یقامت افراشته

 پهن کرده است تا ابانیآنها را بر سر خ یهمانند چتر و

 هیبخورد و عشاق در سا یافکار متورم رهگذران، باد به

 .دل بدهند و دل بستانند آن

 .متولدم شدم ابانیخ نیا ینقطه  نیتر ییانتها من

 نیتر یآن تا جنوب ینقطه  نیتر یکه از شمال یابانیخ

 که طبق ییناگفته دارد. و از آنجا یهزاران قصه  مکانش

 را نداردکه محل تولد نیکس توان ا چیکائنات، ه قانون

 رویرا انتخاب کند، من با کمان قدرتمند تقد خود

 راه آهن پرتاب شدم دانیم کینزد ییبه جا سرنوشت

 درآوردم. از همان کوچه یکیتنگ و بار یسر از کوچه  و

 یبه حالت هفت از وسطش م میجوب مال کیکه  ییها

 

 دهدو فقط یم یو پس آب خانه ها را در خود جا گذرد

 یعبور ومرور آدم دو پاست و چهار چرخ در آن جا محل



 . ردیگ ینم

 آمدم از دست قضا بن ایکه من در آن به دن یا کوچه

 . البته ندیگو یم یهم هست وبه آن کوچه درخت بست

 ینم دایهم در آن پ یدرخت چیرا هم اضافه کنم ،ه نیا

 !شود

 یسر جا زیچ چیکه ه ایآشفته بازار دن نیدر ا گرید خب

 «! ها یآن همه نابسامان یهم به رو نیا ستین شخود

 یو خودکارش را بر رو دیکش یقینفس عم یگل

 چانه ریگذاشت و دستش را به ز شیرو شیپ شخوانیپ

 کولر و باد ی چهیکرد و صورتش را به جانب در ستون

 داغ شده اش خنک شد یآن چرخاند و گونه ها مطبوع

 از حرارت افتاد. و

 

 کوچکش، از رطوبت و یگل فروش ،یهم همراه گلها او

 لـ*ـذت بخش به خلسه یقار قارک پر صدا نیا یخنکا

 .رفت یفرو م نیریش یا



 کردو شیبه اطراف پس و پ یخسته اش را قدر گردن

 .کوتاه باز هم دست به قلم شد یاز تامل بعد

 دهیسر به فلک کش یعصر ، با آن چنار ها یول ابانیخ »

 است که ییشناسنامه از روزها کیتر ها  یمیقد یبرا ،

 .سر گذاشته اند پشت

 هم فشیسر دماغ است و ساز ک یمحمودم ، وقت بابا

 یبه کوچه و پس کوچه ها ینوازد، سر یم کوک

 اش یزند و با آب و تاب از دوران جوان یم خاطراتش

 .دیگو یها م قصه

 

 چون شیدر رگها یجوان یکه حال و هوا ییروز ها از

 پر شور و شر داشت و به یبود و سر یگرم جار یخون

 .دیرس یهم خوب م خودش

 ییکرد که پشت مو یآب و جارو م یرا فوکول شیموها

 و نیبا مد آن روزها وصل آن بود و شلوارج هم

 آن را باز یباال یکه سخاوتمندانه دو دکمه  یراهنیپ



 یرفقا برا ق،یو همراه رف دیپوش یگذاشت م یم

 ابانیخ نیا یراه یرازیش یو فالوده  یبستن خوردن

 .شد یم

 در قایبابا محمودم ، دق یو عاشق یدلدادگ ی قصه

 نیطوفان، در هم یروز تابستان با وزش ناگهان نیآخر

 .آغاز شد ابانیخ

 یمی. اصال قدستین دهیچیهم پ یلیکه خ یعشق ی قصه

 دوخته بودند. شانیرا به تار و پود زندگ ی، سادگ ها

 

 یهم ساده و ب شانیها یعشق و عاشق یکه حت آنچنان

 .بود ایر

 دست دمیکه فروغ را د یروز دیگو یمحمودم م بابا

 کنان در یتات یتات« فلور » خواهر بزرگترش  دردست

 ادهیبه همراه داشتند، در پ دیخر ی سهیکه چند ک یحال

 رفتند، که ناگهان یدرختان را م ی هیسا ریو ز رو

 شاخ و برگ انیمروت هو هو کنان م یب یطوفان



 شال فروغ انداخت و آن را ریو دست ز دیچیپ درختان

 رو پرتاب کرد و ادهیسنگ فرش پ یداشت و به رو بر

 م،یرو شیدختر پ یبافته شده  سیگ دنیبا د من

 دل که چه عرض کنم ، کیکرد و  تیبه دلم سرا طوفان

 همچون یموها یرا پا نمیدل نا قابل دل ود صد

 اش دادم. یشمیابر

 

 در ینگاه ، مثل صاعقه ا نیعشق در اول بیترت نیبه ا و

 .بابا محمودم جرقه زد دل

 یسخت است که پسر ینسل ما قدر یباورش برا خب

 در دم عاشق شود ! به یدختر یشمیابر یموها دنید با

 : ما یها یهم نسل قول

 !؟ عشق در میدار یزیچ نی، مگه همچ الیخ یبابا ب »

 !«نگاه نیاول

********** 

 



 لبش را به حالت تفکر به دندان گرفت و یگوشه  یگل

 ادیداد و به  یچرخ شیدندان ها انیرا م خودکارش

 

 پدر و مادرس یها یهم نسل یفاحش عشق ها تفاوت

 .نسل حاضر افتاد با

 داشت و هنر یسندگیذوق نو یخواست قدر یم دلش

 نوشتن خاطراتش یبا کلمات را هم بلد بود و به جا یباز

 کهنه و درب و داغان، آن را در قالب یدیسر رس در

 به اشتراک یاجتماع یمستعار در شبکه ها یبا نام رمان

 . گذاشت یم

 یدر فضا یخودش هم اسم ورسم یهم برا دیشا

 گفت یم ییالیکرد. ا آن گاه از ل یدست و پا م یمجاز

 .مجنون مانده بود یناجوانمردانه ، ب که

 که همانند ینوشت و راز کهنه ا یم شیها یدلتنگ از

 .بود دهیبه دور قلبش تار تن یعنکبوت

 آمد. آن گاه رونیاز ته دلش ب شیهمراه حسرتها یآه



 را ورق زد و به نوشتن ادامه داد. دیرس سر

 

 کردم فیتعر تیکه برا یآسان نیمحمودم به هم بابا»

  که در آن روز ها، داشتن ییشد. و از آن جا عاشق

 نیکه ا یدوست معمول یحت ایو  و  ،  

 یخاک برسر یها باب است ، مد نبودو جزء کارها روز

 ، یا دهیکش شیرفت. مامان فروغ ام با ا یشمار م به

 جفت پشت چشم دلبرانه نازک کرد و بابا کی براش

 که دل از کف داده بود و آب از لک و لوچه محمودم

 به دنبال نیپاورچ نیهم روان بود، آهسته و پاورچ اش

 اتیعمل کی یافتد تا ط یراه م سیچهل گ یرو یپر

 یم ییدلبر را شناسا ی، خانه  یو سر انهیمخف یلیخ

 .کند

 دو روز بعد همراه پدر و مادر و خواهر بزرگترش قایدق و

 دسته کیبه همراه  م،ییگو یم یالهه که به او عمه ال عمه

 



 عشق به یقرمز به نشانه  یکه ربان دیسف لیگال گل

 خندان که تمام یشده بود و لب چیطناب پ دورش

 یداد، به خواستگار یاش را هم نشان م شین یدندانها

 مین قایروندو دق یم یخان پا منار زیکوچک عز دختر

 ، دست از پا دراز تر زانیآو یبعد، با لب ولوچه  ساعت

 شان بود به نهیدرشت تنگه سـ*ـ« نه »  کیکه  یحال در

 .گردند یشان بر م خانه

 نباشد، بلکه یدور از جان پدرم مرد قابل نکهینه ا البته

 بود، که ابرو امرزمیمخالفت پدربزرگ خدا ب لش،یدل تنها

 یدر سر نا یپر و کوتاهش رادر هم تاب داد و باد یها

 : و گفت دیکرنا دم و

 که یدارد تا زمان یچه جالفت ها! اصال چه معن »

 دختر کوچک یو دم بخت در خانه است، برا دختربزرگ

 دختر بزرگ تر است، ی!؟ اول نوبه  دیایخواستگار ب تر

 

 وگرنه شما« بسم هللا » ، دیخواهان دختر بزرگ هست اگر



 .«و مارا هم به سالمت ریبه خ را

 گریاست د ی! زندگیریرسم روسوم دست و پا گ چه

 خرتا مواظب حق تقدم و تا میکن یکه نم ی،رانندگ

 « !میباش

 شهی، به عادت هم دیخاطراتش که رس یجا نیبه ا یگل

 گرفت و شروع به شیدندانها انیرام کشیکار ب خود

 هم پر ینخود یآن کرد. چند لحظه بعد خنده  دنیجو

 .و کنج لبش نشست زد

 کالم مامان فروغ و خاله فلورش هیهنوز تک« جالفت  »

 ادیبه  شانیکه از پدر مرحوم شان بر ا یا هی. ارث بود

 بود . گارمانده

 

 تلخ بود را از دهانش اریخودکار را که مثل ته خ یانتها

 لبش یگوشه  دنیبار شروع به جو نیآورد و ا رونیب

 .درون گلدان افتاد میگل مر ینگاهش به شاخه ها کردو

 یبرا یعالم بود ! آخر چه کس یها قهیسل یته ب پدرش



 آن هم از نوع لی، چند شاخه گل گال یخواستگار

 !برد یم دشیسف

 پر از گل که قطار وار پشت به یسفال یگلدانها فیرد به

 یآن رنگانگ ها انیشد. م رهیشده بود ، خ دهیچ پشت

 نکرد دایپ لیچشم نواز ، گل گال یعطر و بو  خوش

 گل تمام شده بود و در گذر نیا یانقضا خیتار ایگو

 همان سال ها ، جا یکوچه و پس کوچه ها انیم زمان

 دایها پ یاز آن در گل فروش یاثر گریبود که د مانده

 که تنها به وقت یمانند یپوریش یشود ؛ گل ینم

 .میافت یآن م ادیبه  یزیو دفن عز میترح

 

 کمان خاطرات به سمت مامان ی، رو گوششیباز ذهن

 هااز آن روز  یپرتاب شد، که با چه آب و تاب فروغ

 .کرد یم فیتعر

 مامان فروغش یگاه خاله فلور را در روز خواستگار آن

 ،یکرد که حسادت مثل آب جوش درون کتر تجسم



 و تا مرز چشم دیجوش یقل کنان از ته دلش م قل

 .آمد یباال م شیها

 دست به کمر شد و قر یفلور ، بعد از خواستگار البدخاله

 کرد و باخنده شیبه گردنش داد وآن را پس و پ یزیر

 :، گفت یا انهیموذ ی

 دی، تا من عروس نشم با کهیکوچ ی، بفرما آبج نایفوت »

 !« یغاز بچرون یبر

 حول و حوش یالیهم و بر همش را که مثل س افکاردر

 جمع و جور کرد و سپس آرنج دیچرخ یفلور م خاله

 

 برداشت و به حالت زیم یشده اش رااز رو ستون

 .اش داد ینیبه ب ینیچ یندیناخوشا

 یها یفلور بعد از گذشت سالها هنوزهم بدجنس خاله

 !را داشت خودش

 افکارش محو شود انیرا تکان داد تا خاله فلور م سرش

 که سد،یخاطراتش را بنو یسر خم کرد تا باق سپس



 ، چند زنگونه نگیلید نگیلید یدر مغازه با صدا ناگهان

 رینجاز ز یفلز یرهایکوچک که به دور دا ییطال ی

 شده بود هیتعب یدر ورود یبودند و درست باال زانیآو

 .را به سمت در برگرداند حواسش

 شیرو به زن پ عیوس یبر خاست و با لبخند شیجا از

 : گفت شیرو

 .« دیسالم خوش اومد »

********** 

 

 

 و مندرس اش را پس زد و دهیپر چادر رنگ پر زن

 کوچک گل یفضا نیمطبوع و دلنش یخنکا مغبون

 :گرمش را تازه کرد وگفت ی، نفس ها یفروش

 .«خوام یدسته گل ارزون م هیخانوم  »

 دور ییجمله را گفت که گو نیا یچنان با شرمندگ زن

 تیگفته باشد! و صد البته خاص یناموس ییجان ناسزا از



 یچهره م یبر رو یاست که نقاب شرمندگ نیا فقر

 .اندازد

 سپس شتاب زده ، نگاه دست پاچه اش را به گردش زن

 دهانش گرفت و آهسته یآورد و پر چادرش را بر رو در

 .اضافه کرد تر

 «.هزار تومن یس یدسته گل ، قدو قواره  هی »

 

 را به دندان گرفت تا تعجب از دهانش شیلبها یگل

 به کسب و کار یبد اقتصا یدامنه  اینپرد! گو رونیب

 .بود دهیاو هم رس کوچک

 یگل که روح را نوازش م یبود به جا یبهتر م دیشا

 غذا باز هیته کیرفت و  یشکم م یبه سراغ مقوله  دهد،

 دست یخارج یکرد و پلو خورشت با گوشت ها یم

 .داد یمردمم

 .پا و آن پا کرد نیا یافکار ربخت و پاشش ، قدر انیم

 دانست ، خالف قانون کسب و کار است ، یچند که م هر



 از پشت یسود امروز گذشت و در حال ریاز خ اما

 را در هم شیآمد، لبها یم رونیسبز رنگش ب شخوانیپ

 ییآن کرد و با رو یچاشن یسپس خنده ا دویتاب

 گفت: گشاده

 

 .دیگل انتخاب کرد دنیخر یرو برا یچه روز خوب »

 اس! شما پنج گهید یتر از روزها نییگل امروز پا متیق

 یم نشییمن هم با شاخ و برگ تز دیگل انتخاب کن تا

 .«کنم

 .نجوا کرد ییهمان زمان در سرش صدا و

 یارزان نم زیچ چیروز ها ه نی! ایدروغ شاخ دار چه»

 !«شود

 پر از گل را به نامش یشش دونگ از باغ ییکه گو زن

 زرد و کج و یکه دندانها یزده باشند با لبخند سند

 گذاشت در دم خم شد و پنج یم شیرا به نما معوجش

 .برداشت و سمت او گرفت دیگل زر قرمز و سف شاخ



 ادتیخوام برم ع یکه خدا آبروت روبخره ، م یاله »

 یپول یب نیا یتو رونیکارم، مونده بودم ح صاحب

 «کنم؟ کاریچ

 

 کنج لبش بود، تر و یساختگ یکه لبخند یدر حال یگل

ار هم قرار داد و ال کن یا رهیگلها را دا قهیاما با سل فرز
 به

 یکرد و ربان قرمز براق نییآن را با شاخ و برگ تز یال

 کار به آن وصل کرد و مزدش شد، یخاتمه  یهم برا را

 .کهنه و زهوار در رفته یتا اسکناس ده هزار تومان سه

 پر چادرش ریز یمتیق یدست گل را همچون ش زن

 چادر ری،گلها ز دیکه به او بگو نیکرد و قبل از ا پنهان

 . شود چون باد از در خارج شد یم پژمرده

 یبه رو یباال انداخت و با سر انگشت ضربه ا یا شانه

 .زد و باز هم دست به قلم شد زیم

 اش یدلدادگ یمحمودم هنوزم از آن روزها و قصه  بابا

 بوده که در یسرباز دالور ییکند. گو یم ادیافتخار  با



 

 قدر یجنگ رشادت ها کرده از دست فرمانده  دانیم

 ! مدال هم گرفته است قدرتش

 !باالتر از مامان فروغ یچه مدال خب

 اش نهیکه تخت سـ*ـ یمحمودم بعد از نه محکم بابا

 پر واضح نیافتاد به چه کنم ؟ چه نکنم؟ خب ا گذاشتند،

 ییبه دختر دل خواهش که موها دنیرس یکه برا بود

 از سد صعب العبور ستیبا یداشت م شمیابر چون

 اش هم متاسفانه افهیکه ق« فلور » بزرگترش ،  خواهر

 یکرد و چه کس یزد ،عبور م یبه دل نم یچنگ چندان

 خوش قد و قامتش که یمیدوست صم رجیاز ا بهتر

 فیگرمابه و گلستانش هم بود و به شغل شر قیرف

 یاشتغال داشت . البته مواجب مختصر یکیشاگردمکان

 گرفت. یم هم

 

 وصلت نداشت ، اما نیبه ا یدیمحمودم هر چند ام بابا



 ننشست و کنار گوش او وز وزکنان از محاسن کاریب

 که هنوز هم یشاخ دار یفلور گفت. دروغ ها ی نداشته

 .است مانیدوستش پش نیبابت گفتن آنها به بهتر از

 کنج لب خاله فلور که به یبا مهارت از خال گوشت و

 ،چنان با رجیدوستش ا ینخود است، برا کی یدرشت

 انیکرد، که خال مه رو فیو تاب حرف زد و تعر آب

 .کرد یجلوه م متیآن کم قدر و ق شیحافظ پ اشعار

 نیاز ا یکه هر کس ستیبا کلمات هم خودش هنر یباز

 .بهره ندارد هنر

********** 

 

 

 هم یدختر کش یخوش قد و باال که چهره  رجیا عاقبت

 به ندویخال دار را بب یمه لقا نیوسوسه شد تا ا داشت،

 خاله فلور رفتند و در یخانواده اش به خواستگار همراه

 دوم موافقت صد یجلسه  رتیو ح یناباور کمال



 !را اعالم کرد درصدخودش

 کنج لب یخال دلربا ی فتهیش نکهینه به خاطره ا البته

 خان زیمال و مکنت عز ی فتهیشده باشد ! بلکه ش فلور

 یخودش دب دبه و کبکبه ا یشد، که برا یپامنار

 محل یکه اهال یخان زیعز ی فتهی! ش نیو ب ایب داشت،

 گفتند و صد تا یخان م زیعز کیاو بودند و  ی فتهیش

 کرد. یاز کنج لبشان شره م شترشیب

 

 از خدمات قابل یپدر بزرگم به پاس قدردان عاقبت

 مخابرات بود با یبابا محمودم که کارمند ساده  ریتقد

 .داد تیاو و دخترکوچک ترش، فروغ رضا ازدواج

 رشادت، با بابا محمودم موافقت نیاز در برابر ا دیبا خب

 سن یارهایکرد، چرا که دختر بزرگترش را که با مع یم

 خورد، یتلو تلو م یدگیدر آن دوره در مرزترش ازدواج

 .نجات دادبود قهرمانانه

 که ییهم خواستگارخوش بر و رو و خوش قد و باال آن



 ! باز مانده بود مهین رتیدوست و دشمن از ح دهان

 ،هم پیخان خوشت رجیا یفداکار نینماند که ا ناگفته

 راه دانیم یپاداش نماند و پدر بزرگم حوال بدون

 دادو سندس را هم به هیدهنه گاراژ به او هد کیآهن،

 ،یکیشاگرد مکان یه بعد به جاب نیدخترش زد تا از ا نام

 و کار خودش را داشته باشد. کسب

 

 خان ارتقاء مقام رجیبه ا یتهران رجیا بیترت نیبه ا و

 . یو شد داماد خاندان پامنار داد

 :دیگو یفروغ م مامان

 اندام بود کیالغر و قد بلند و بار لیخان اوا رجیا »

 .«شکم آورد ی، قدر دیپوستش دو ریکه آب ز نیاماهم

 لیخان معتقد است که همچنان خوش استا رجیا البته

 به یشکمس فقط عضله اس و ربط یو بر آمدگ است

 !ندارد یچرب

 خودکار را یتامل کرد ، سر بر داشت وانتها یاندک یگل



 آن دنیاراده مشغول جو یدهانش فرو برد و ب درون

 .با او بزرگ شده بود یکه از همان بچگ ی.عادتشد

 مردانه اش ، پشت یجا افتاده  یخان با آن چهره  رجیا

 جذابش یو چهره  یجوگندم ینشست. موها پلکش

 

 یهم نگاه جماعت نسوان را به سمت خود م هنوز

 .کشاند

 جفت کیکه از او در ذهنش پر رنگ شد ،  یزیچ نیاول

 آن همانند فرفره رو به یپر پشت بود که انتها لیسب

 ه وقت راه رفتن بال بال زدنتاب خورده بود ، که ب باال

 .کرد یم یرا تداع کالغ

 شیخورد و ا نیلبش به سمت راست چ ی گوشه

 خان که سر و گوسش رجیلب گفت. از ا ریز ینامحسوس

 نداشت و به قول عمه الهه اش، یدل خوش د،یجنب یم

 ی، سنار سه شاه افهیقد و ق یخان به جا رجیکاش ا یا

 شد که چراغ وجودش یداشت و چه بهتر م اخالق



 ! دیتاب یو تندرست از دور م سالمت

 شینجات داد و چشم ها شیرا از حصار دندانها خودکار

 مادر و پدرش را از آن روز یبر هم فشرد تا گفته ها را

 

 که موظف است ستینگار خیتار ،ییآورد . گو ادی هابه

 شروع به یبنگاردو بعد از تامل اندک قیرا دق عیوقا

 .کرد نوشتن

 جا ختم نشد نیپدر بزرگ مرحومم به ا یو دلباز دست

 هر دو یکه با خرج خودش برا یمفصل یبعد از عروس و

 شب برگزار کرد، دو باب منزل جفت کیدر  دخترش

 یبه نام کوچه درخت یبن بست یکوچه  یکه انتها هم

 لوازم منزل به عنوان یداشت به همراه مختصر قرار

 .شان را آغاز کنند یزندگداد تا  شیبه دختر ها جهاز

 خاطرات نیرا از ب نیا یکه آن موقع ها نبودم، ول من

 گذشته امیا ادی یفروغ و بابا محمودم که گـه گاه مامان

 .کنند متوجه شدم یم



********** 

 

 

 :دیگو یفروغ م مامان

، که حاال عالوه  شانیرقابت دو خواهر و شوهر ها قایدق
 بر

 یهم داشتند از شب عروس ینسبت باجناق یدوست

 .شد آغاز

 لوازم منزل بود و هر دو زوج دیرقابت بر سرخر نیاول

 لوازم خانه را نیو گرون تر نیکردند که بهتر یسع

 و با افتیدوام ن شتریرقابت تا سه ماه ب نی. البته ابخرند

 . شد یدیمامان فروغ، وارد فاز جد یدار بار

 گام که چه عرض کیخان و خاله فلور که خود را  رجیا

 یگام خودشان را از آنها عقب تر م نی؟ چند کنم

 عشق و یشعار را که سال اول ازدواج، برا نیدند،اید

 گذاشتند. یاست را بقچه کردند و به کنار حال



 

 باال زدند و دست به کار شدند ، اما نیآست سپس

 آمدن بنفشه، خواهر اینداد و با به دن یا جهینت تالششان

 مغبون و شکست خورده بعد از دواجات بزرگترم،

 و لیفام یها یخاله و خان باج یو جوشنده ها یاهیگ

 یآوردند و دست آخر وقت یرو ازیبه نذر و ن ه،یهمسا

 دو ساله شد، خسته و وامانده از حرف خاله و بنفشه

 ها ، عاقبت به پزشک مراجعه کردند و به کمک یخانباج

 نه ماه بعد خداوند قایطب ، خاله فلور باردار شد و دق علم

 به آن دو عطا کرد که نامش را البرز یکاکل زر پسر

 .ها یو شد گل سر سبد خاندان پامنار گذاشتند

 یقینفس عم د،یخاطراتش که رس یجا نیبه ا یگل

 شود شیها هیتازه وارد ر یتا هوا دیکش

 

 نده از شاخهجا ما یبرگ یآن گاه خودکارش را بر رو.

 د،یخسته اش کش یبه پلک ها یرها کرد و دست یگل



 یگل» ،  یمغازه به اسم گل فروش یا شهیاز در ش سپس

 بود دهیچسب شهینئون به ش زیر یکه با چراغ ها «خانوم

 مدام روشن و یو رانندگ ییمثل چراغ راهنما و

 .شد رهیشد ، خ یم خاموش

 پالس به پالس گوشه یرنگ یالبرز، همانند چراغ ها اسم

 .شد یدل و ذهنش مداوم روشن و خاموش م ی

 کرد. ابتدا یعمل م نیاو، همانند آدرنال یالبرز برا اسم

 یاش در هم تاب م نهیگره گره درس شیها نفس

 چیدر پ چیدر هم پ شیکه نخ ها یکالف قامثلی! دقخورد

 دستش کیو بار دهی.بعد از آن انگشتان کشدیچیپ یم

 شدند. یم خی یگلوله ا همانند

 

 قلبش هم که معلوم بود و در تاب و تاب او عرق فیتکل

 .کرد یتاپ تاپ م زانیر

 را شیها رچشمیوصف ناپذ یاقیبا اشت شهیمانندهم

 افراشته تجسم یبا قامت شیتا البرز را پشت پلکها بست



 مغازه با یا شهینکرد و در ش دایپ یاما فرصت کند،

 پر زد و شیاهایرو یباز شد و به آن نگیلید نگ،یلید

 ی، شاگرد مغازه  میرا هم گشود و رح شی. پلک هارفت

 در یوانیل یبستن کیکه با  دیرا د یفروش یبستن

 .است ستادهیدر ا آستانه

 جفت مغازه اش یمغازه متروکه  یوقت شیهفته پ سه

 را بر یفروش یافتتاح بستن سیفروختندو پارچه نو را

 با یگیدانست، رفته رفته همسا ینم در آن زدند، سر

 جلب توجه یو صاحبش که مدام در پ یفروش یبستن

 دردسر ساز خواهد شد. شی، برا اوست

 

 و یمرد س نیا یمخ زن ی دهینخ نما وپوس یها روش

 ایچهل  یدهه  یفارس یها لمیف ادیساله او را به  چند

 !انداخت یم پنجاه

 نییکه با شکالت تز نیرنگ یرا از آن توپها نگاهش

 کرد، برداشت و رو به پسر چشم یبود و دل آب م شده



 قرار ، مدام یکه ب شیاندام و کوتاه قد روبرو کیبار زاغ

 :کرد تا بلکه زود تر برود گفت یپا و اون پا م نیا

 ، اگه ستمی! چالغ که نارین یبرام بستن گهیمگه نگفتم د »

 خرم.تا آب نشده زود یم امیبخوام خودم م یبستن

 .«گردون برش

 ، دو سه قدم فاصله را پر یتوجه به اعتراض گل یب میرح

 را شیکه جمله ها یو با لکنت ستادیاو ا یو روبرو کرد

 کرده بود، جواب داد: دهیبر دهیو بر کشدار

 

 رو ی، نه بستن رمیگ یآقا گفت: نه پولش رو م نیحس»

 .«گردونم یم بر

 مانند قایرا به اطراف چرخاند، دق شیمردمک ها سپس

 نظر داشته باشدو با ریکه بخواهداطرافش را ز یکس

 :نجوا گونه ، گفت یآهنگ

 خانوم ، جون مادرت، ما رو با اوستامون در ننداز یگل »

 زیآقاچ نی. اخالق حسدیحساب کتاباتون نکن یقاط و



 تا مرز شیپ یدفعه  م،یافت یو از نون خوردن م هیمرغ

 .«فتم و برگشتمر اخراج

 ؟ که شهیفروش عاشق پ یبستن نیکرد با ا یچه م آخ

 را کنار شیشد که بساط خاطرخواه یم یدوازده روز ده

 دل او پهن کرده بود!؟ ی باغچه

 تر کیبار یکه کار به جاها نینبود قبل از ا یا چاره

 از خود یرفتار قاطعانه تر ست،یبا یشود، م دهیکش

 

 نداشت و از سر میجز تسل یداد.اما فعال راه یم نشان

 :بر داشت و گفت نیلبش چ یگوشه  ،یتینارصا

 با امیرو بگذار و برو ، خودم م یخوب ، بستن یلیخ »

 «کنم یآقا حساب م نیحس

 درهم و بر یگل گشادکه دندان ها یخنده  کیبا  میرح

 گفت ظیغل یداد، چشم یرا سخاوتمندانه نشان م همش

 بند شیگفته بودو بعداز آن با پر پ یکرد که گل وهمان

 یخداحافظ کیرا پاک کرد و با  شیدستها دشیسف



 .رفت رونیب یسرسر

********** 

 

 

 ها بود ، اما افکارش حول و یاش به بستن رهیخ نگاه

 یالبرز م ادیبه  یزد.اصال وقت یالبرز بال و پر م حوش

 .شد یپر از احساس مبهم م افتاد،

 گرید ینشست و گوشه  یدلش غم م یگوشه  کی

 یب گریهم عشق بود و کنج د گرشیکنج د ،یدلتنگ

 مثل لحاف چهل قایاز هزاران حس ! دق ی! ملغمه ا یتاب

 یدلش تکه تکه بود و هر تکه دائما سازخودش را م تکه،

 .زد

 یشدند ، آن گاه فقط او م یم دی، لحظه ها ناپد ییگو

 .تمامنا یایدنبا رو کیو البرزو  ماند

 که یتوجه به بستن یمتفاوت ب یحس ها نیا کالفهاز

 شیآهسته در حال آب شدن بود از پشت پ آهسته



 گلهازد. سپس انیم یآمد و چرخ رونیمغازه ب خوان

 نوازش واربه سر و گوش آن همه لطافت و یدست

 

 خوان برگشت و تمام شیو به پشت پ دیکش ییبایز

 جرعه آب ، فرو دادو دوباره کیاش را با  یدلتنگ

 .را از سر گرفت نوشتن

 .کند یم ادییفروغ، از دوران تولد البرز با دلخور مامان

 کاکل به سر ینوه  نیتولد اول یکه به واسطه  ییهایروز

 توجه پدرش دور شدو به ی رهیاز دا یپا منار خاندان

 از متعلق به بنفشه شیکه پ یلقب سوگول بیترت نیا

 .شود یالبرز اسنجاق م ی نهیبود به سـ*ـ نوایب ی

 همه یفوتبال که برا یمثل جام جهان درست

 داشتن آن همه ملتها با هم به یو برا ستیافتخار

 را یکه لقب سوگول نیپردازند، خاله فلور از ا یم رقابت

 خرسند بود و بر اریخانواده اش کرده بود بس بینص

 لقب پر مطمطراق تا سالها نیو البته ا دیبال یم خودش



 

 و یالبرز که تک پسر خاندان پدر یهمچنان برا بعد

 .ماند یاش بود همچنان باق یمادر

 و نخ دهیقول مادرم چه جالفت ها! چه تفکر پوس به

 ! همه مخلوقستیا غهیچه ص گری! مونث و مذکر دیینما

 گذارد ، اما بنده یبندگانش فرق نم نی.خداوندبمییخدا

 .کنند یکار را م نیبا وقاحت تمام ا سیها

 یمکث کرد . آن گاه در حال یسر بر داشت و قدر یگل

 یحرکت به جا یخودکارش همچنان بر دل کاغذ ب که

 شد، تا جمالتش را نظم دهد رهیبود، به کلمات خ مانده

 شیکه مادر و پدرش برا یسرش پر بود از خاطرات.

 آنها را بر تامل کرد تا یکرده بودند . اندک فیتعر

 تقدم و تاخر منظم کند. سپس بازهم شروع به اساس

 کرد. نوشتن

 

 تنگاتنگ بچه دار شدن دو خواهر با فوت پدر رقابت



 متوقف شد . البد اگر ادامه« یخان پامنار زیعز»  بزرگم

 قطار خواهر و برادر رنگانگ کیمن و البرز  افتی یم

 .میداشت

 دل و دماغ رقابت گریخان د رجیهم بابا محمود و ا دیشا

 یه ام، پدر بزرگم ط دیطور که شن نیچون ا نداشتند،

 نیکرده بود و به ا تامیرا وقف ا شییتمام دارا یتیوص

 دو با جناق را در نطفه خفه شدو یها زهیتمام انگ بیترت

 .و تاب خودش را از دست داد تب

 بنفشه باعث یها یالبرز و بر قلق یها یطانیهم ش دیشا

 از صرافت بچه شانیتا خواهر ها به همراه شوهر ها شد

 !فتندیشدن ب دار

 

 چهار سال بعد هر دو خواهر هم یدر کمال ناباور اما

 ، که یشب سرد زمستان کیبادار شدندو در  زمان

 چند ساعت یسوازند ، با فاصله  یاستخوان م سوزش

 آن یکه انتها کریدر و پ یب یایدن نیبه ا دایو آ من



 .میقدم گذاشت ستین دایپ یبشر یبن چیه یبرا

 :دیگو یفروغم م مامان

 خواست اسم من را هم مانند اسم یدلش م شهیهم »

 کند ، میشروع شود و بهناز صدا« ب» با حرف  بنفشه

 پدر بابا محمودم که چند ماه قبل از تولد من همسر یول

 سفر کرده ، زیآن عز ادیرا از داده بود به  نشیهم بال و

 خانوم یگل اریگذاشت و با عشق بس یگل میمرا مر اسم

 .زد یم میصدا

 به یزنانگ یماریفلور هم چند ماه بعد به خاطره ب خاله

 و به اوردیپزشک ناچارشد تا رحمش را در ب صیتشخ

 

 تنور داغ رقابت دو خواهر و با جناقها بر سر بیترت نیا

 .کند یدارشدن فرو کش م بچه

********** 

 

 مامان فروغ و بابا محمودم تمام یبرا یباردار ی قصه



 یباردار کی یکه من ده ساله بودم ط یو هنگام نشد

 ایرا به دن یمامان فروغ حامله شد و پسر ناخواسته،

 .آورد

 خواستم به یکنم.م یگاه فراموش نم چیروز را ه آن

 پچ و واپچ مامان فروغ و یالبرز بروم اما با صدا دنبال

 یکه فضول ییمحمود از رفتن منصرف شدم و از آنجا بابا

 یسرک م ینداشت و در هر سوراخ یتمام میها

 

 باز ساختمان که مهیدر ن ی، مثل جاسوس ها ال دمیکش

 کردم، سپس گوش نیشدکم یباز م اطیبه ح رو

 .نگاهشان کردم یرکیرزیو ز خواباندم

 شر یکه به وقت بارندگ اطیفروغ مثل نادون ح مامان

 با یو گاه ختیر یاست ، اشک م ریآب از آن سراز شر

 بابا ی نهیکم رمق به زانو و سـ*ـ یضربه ا مشت

 کاناپه نشسته یجفت او رو قایکه دق دیکوب یم محمودم

 .شد یدم جدانم کی شیخنده از کنار لبها بودو



 : گفت یم ش،یها نیف نیفروغ همراه ف مامان

 .حواسم هست یچقدر بهت گفتم حواست باشه، گفت »

 سرم دختر ریحواس جمع! خ یآقا ریبگ لیتحو ایب

 خونه دارم.خودم زودتر از دخترم یخورده تو ینیریش

 نگاه لیفک و فام یرو یتو یشدم، حاال چطور حامله

 

 فضول و حرف مفت زن رو یها هیو جواب همسا کنم

 «بدم!؟ یچ

 با دست انیدر م یکیگفت و  یها را م نیفروغ ا مامان

 یپا بینص یبعد یزد و ضربه  یم شیبه پا یا ضربه

 که شیها نیف نیشد و با همان ف یمحمود م بابا

 :گفت یکرد م یم دهیبر دهیرا بر جمالتش

 بدم یدامادم رو چ یخدا مرگم بده . جواب خانواده  »

 عام و خاصم یکنه مرد که مضحکه  کارتی؟ خدا بگم چ!

 « .شهی!؟ امسال چهل سالم میکرد

 دکهیمامان فروغ کش یشمیابر یبه موها یدست پدرم



 و با همان دیدرخش یآن را م نیب ینقره ا یتارها

 :جواب داد شیدوخته شده به لبها ی خنده

 من ، قربون اون گلوله گلوله اشکهات برم سیچهل گ »

 دهیور پر یحاال اون بنفشه  م؟یو تو هنوز هم جوون من

 

 شه ! از ینم یریپ لیکه دل مید یزود شوهر م میدار رو

 داره؟ مگه خالف شرع یگذشته به مردم چه دخل اون

 رسونه.اصال خوب کردم یرو هم خدا م شیروز کردم،

 .«نبود حواسم

 یموضوع فکر م نیتمام مدت به ا یمن در عالم بچگ و

 حواسش به کدام ستیبا یکه بابا محمودم م کردم

 بود !؟ یم قسمت

 مامان یکه حرف مردم برا دمینکته را هم فهم نیا البته

 تیحائز اهم دنینفس کش یهوا برا یبه اندازه  فروغ

 .است

 مامان فروغ یلحظه بعد هم بابا محمودبه سمت لبها چند



 از شیو ب افتین یدوام میها یخم کرد، اما فضول سر

 شد وتا دهیکش مینشد ، چرا که ناگهان بازو دمیعا نیا

 دهانم یالبرز چست و چابک دست رو میایخودم ب به

 

 یو به عالمت سکوت انگشت اشاره اش را رو گذاشت

 :اش قرارداد و آهسته پچ پچ کرد ینیب ی غهیت

 «...!شیه »

 ریانگشتانش اس انیکه دست من م یدرحال سپس

 شوم، شیکشاندتا همراه قدم ها یبودو با خود م شده

 :گفت

 چرا نمی!؟ اصال بگو بب یفال گوش واستاد ،یگل میمر »

 «بازه !؟ اطتونیح در

 بهتر از یی. چه جادمینکش رونیرا از دستش ب دستم

 ترس و یبود که ب یجا ؟ البرز همانند اسمش کوه نیا

 .دادم یم هیبه آن تک واهمه

 یامن یجوابم، نقطه  یب یتمام سوالها یبرا یا چهیدر



 ها. تنمیها یپنهان کردن ترس ها و دلتنگ یبرا بود

 

 خواست نوازشم کند،نامم را کامل یم یکه وقت یکس

 .«یگل میمر» گفت یزد و م یم صدا

 :دمیاطراف سرم را تکان دادم وتر و فرزپرس به

 «..!.؟یچ یعنیفال گوش  »

 ام را یدم اسب یوالبرز موها میآمد رونیخانه ب از

 را آهسته پشت سرش اطینوازش کرد و در ح آهسته

 .بست

 .« کردن یفضول یعنی »

 تازه کوتاه شده اش یو به موها ستادمیا شیروبرو

 هم ینرم بر رو یمشک یشدم که مثل مخمل رهیخ

 نشوم سر حرف خیاز توب شیب نکهیا یبود و برا دهیخواب

 .دمیبچرخاندم ، پرس گریبه سمت د را

 «؟یسلمون یرفته بود »

 



 یغیت غیتازه کوتاه شده و ت یبه موها یتک خنده ا با

 .و جواب داد دیکش یدست اش

 خودم یاد،ولیبلند خوشش نم یآره، بابام از موها »

 بلند دوست دارم .بزرگ که شدم موهام رو بلند یمو

 یبستن دایتو و آ یبرا میبر فتیکنم. حاالهم راه ب یم

 .«بخرم

 طنتیهاو ش یو فضول یخوش کودک اددورانیبه  یگل

 .صفحه نوشت یزد و انتها یلبخند تشینها یب یها

 خانه را یپدر مرحومش اسم ته تغار ادیبابا محمود به  »

 مامان فروغ یآرزو بیترت نیگذاشت و به ا یعل ریام

 هماهنگ و هم آوا شیدوست داشت اسم بچه ها که

 

 باد رفت و اسم آنها مثل چادر امام زاده تا به تا باشدبر

 .«شد

********** 

 



 « فصل دوم »

 یخودکار را بر رو د،یخاطراتش که رس یجا نیبه ا یگل

 ینییتز خکیم یخاطراتش رها کرد و به گلها ی دفترچه

 نشسته فیبه رد یسفال یکه دورن گلدان ها یرنگارنگ

 شد. رهیخ بودند

 

 یگلها پر از تازگ نیهمانند ا شیهم آن روزها برا هنوز

 آمد ، ایطراوت بود. البرز همانند اسمش بزرگ به دن و

 .دیشیاند یزد و بزرگ هم م یحرف م بزرگ

 یرفته بود تا گره ا ادشیوقت رفتن و دل و کندن ،  اما

 .به دل او زده بود را باز کند که

 شهیکه هم یقلبش گذاشت، عادت یدستش را بر رو کف

 داد.آن گاه از ته ته دل دعا کرد تا یوقت دعا انجام م به

 .لب نجوا کرد ریبه آسمان برود و آهسته ز شیدعاها

 «.کن به من برگرده یمعجزه ام ،کار هیمنتظر  ا،یخدا »

 افتین یاما مجال د،یرا هم بلند بگو نشیخواست آم یم



 نگیلید یصدا گر،یاش بار د نیدعا و آم نیما ب و

 کیکرد که خبر از آمدن  ارشیزنگوله ها، هوش نگیلید

 داد. یم آشنا

 

 کج و معوج یکه دندان ها ییو خنده ها دایآ دنید با

 گذاشته شیشده اش را سخاوتمندانه به نما یارتدونس

 دفتر خاطراتش را بست و داخل ینیبه طرفه الع بود،

 رود یکه در تخته فرو نم یخیداد و مثل م یجا فشیک

 .ستادیا خیس

 خاله ینه چندان بلند که منها یبود با قامت یدختر دایآ

 برابر اصل او بود . با یلب خاله فلور، کپ یباال یگوشت

 حالت و یکوتاه ب یو ابروها یو بادام زیچشمان ر همان

 آن جا خوش ریبه ز میمال یکه غبغب زینوک ت یا چانه

 .بود کرده

 کوچک و نوپا بود و از یلیشرکت خ کی یمنش دایآ

 یشدن داشت و آرزو ریبه مد یکه عشق وافر ییآنجا



 افتتاح یگروه تلگرام کیپروراند،  یرا در سر م آن

 

 گروه ریگذاشت و مد ینام گروه را گروه خانوادگ کردو

 . خودش شد هم

 روز خیتار ایگو میفعال که هر روز مثل تقو اریبس یریمد

 کرد،که یگروه اعالم م یاعضا یسال و ماه رابرا و

 عمه الهه یهر دو با جناق به اضافه  یخانواده  شامل

 درشت او را عمه زیشد ور یبزرگ آقا محمود م خواهر

 که با تنها یزن خوش مشرب وهیزدند ، ب یصدا م یال

 بود که جواب یکرد و البته تنها کس یم یزندگ پسرش

 یبـ*ـوس و بغـ*ـل م کریاست شیداد و برا یرا م دایآ

 !فرستاد

 در تلگرام، هم البرز یعضو گروه خانوادگ نیکار تر کم

 ای کیتبر امیخاص پ ی! که به ندرت، فقط به مناسبتبود

 کرد و به قول محمود خان ، سالم و یارسال م تیتسل

 



 به یرفت که با شهاب سنگ بعد یالبرز م یپرس احوال

 .برسد دستشان

 از محاسن و یانسانها ملغمه ا یمعتقد بود تمام یگل

 هستند وخوب و بد مطلق وجود ندارد و یاخالق بیمعا

 نیسنگ شیها یکف بد جنـ*ـس یتا قسمت یداکمیآ

 »بود و همانند مادرش که کوچک و بزرگ او را یم تر

 یاستمداریهم در س دایزدند، آ یصدا م« جون فلور

 یمرحوم را از پشت بسته بود! البته گاه لیچرچ دست

 رفت و دست تمام یدر نقش جادوگر شهر اوز فرو م هم

 !بست یها را از پشت م بدجنس

 دهن یلوا ریهم داشت ، اما محاسنش ز یمحاسن دایآ

 که با زبان در ارتباط یدومقوله ا ،ینیو دهن ب یلق

 شد، که یم ییآن چنان کم رنگ و گاه نامر است،

 

 دل او به یجرات نداشت راز دلش را در صندوچه  یکس

 .کردند یم اطیخانواده اش هم احت یبگذارد و حت امانت



 داینداشتند، آ گرید کیبه  یشباهت چی، ه دایو آ یگل

 بود با یبرنج ری، ش دیمادرش،فلور جون سف مثل

 یداشت با چشمان یپوست گندم یگل یول زیر یچشمان

 به مصلحت رفتار دایداشت. آ یخاص ییرایکه گ مورب

 .هم لجبازبود یسرتق و قدر یکرد و گل یم

نگر و ظواهرو زرق و  یپر سر و صدا بود و سطح دایآ
 برق

 چند یمثل الک پشت یگل یمهم بود . ول اریبس شیبرا

 و به خواندن دیخز یخود م ییساله در الک تنها صد

 .برد یو نوشتن خاطراتش پناه م کتاب

 و درس ینبودند و در تنبل گانهیهم با هم ب یلیخ البته

 کردند! یم دییرا تا گرید کی نخواندن

 

 یشاگرد تنبل ها م مکتین یخدا رو ی شهیهم آنها

 .کردند یآبدار نوش جان م یو پس گردن نشستند

 اثر بود و هر سال با یدر آنها ب هیتنب یمقوله  اما

 که جماعت بچه تنبل ها به ازدهیکه از مرز ده ،  ینمرات



 !کرد یگفتند ، عبور نم یم ینمره ناپلئون آن

 از ترس البرز و صد البته رستانیسال آخر دب دایآ

 جون ، فلورازیاما مداوم او و نذر و ن یتلفن یها یریگیپ

 قبول شد و به یدولت یاز دانشگاهها یکی یکاردان

 درس و یدو سال بسنده کرد و بعد هم بقچه  همان

 آن را کنار شهیهم یو برا دیراجمع کرد و بوس دانشگاه

 !گذاشت

 یرشته به درد نخور دانشگاه پول کی یهم به کاردان یگل

 داد و تیتهران رضا یحومه  یاز شهر ها یکیدر  واقع

 از دو سال درس و دانشگاه را رها کرد و بعد از بعد

 

 و سفال ییو گل آرا یاعم از آشپز یآموزش ی کالسها

 .به فکر کسب و کار افتاد یساز

 وقت بودکه نرم قلقلکش یلیچند فکر کسب و کار ،خ هر

 انیدر بساط نداشت آن رام یداد، اما چون پول یم

 که پدرش نیدر آب نمک نگه داشته بود تا ا شیاهایرو



 به عنوان سنوات یگذشته، باز نشسته شدو مبلغ سال

 .کرد افتیخدمت از دولت در یسالها

 درنگ یخواست. ب یبود که او م یزیقاچیدق نیوا

 را داد و پدرش هم قبول یاجاره گل فروش شنهادیپ

 هیشرط که با در آمد خودش به فکر ته نیتنها به ا کرد،

 .باشد جهاز

 یبودو عدالت در آن موج م یمنصفانه ا یمعامله  خب

 .زد

 

 یمختصر یخانوم که فضا یگل یگلفروش بیترت نیا به

 نبود، با شتریب یدوازده متر یو مغازه ا داشت

 پدرش یو مساعدت اسدهللا خان ، پسر خاله  ییراهنما

 کار نیا یداشت و کار کشته  ییطوال دیدر بازار گل  که

 .عصر افتتاح شد یول ابانیدر خ بود،

 عمو اسدهللا لیفام یبچه ها یکه برا یچاق و فربه ا مرد

 . بود



 نویافکارش را مثل دوم یگل یبه شانه  یبا ضربه ا دایآ

 که دنبالش کرده باشند، هول و یهم زد و مانند کس بر

 که پر شالش را یداد و سپس در حال یپاچه سالم دست

 به یدر پ یرا پ دو سو گرفته بود و مثل باد بزن آن از

 را دور زد و شخوانیتعارف پ یداد، ب یتاب م اطراف

 یآب معدن یزده  خی ینشست و بطر یتک صندل یرو

 

 کرد ، برداشت و الجرعه یته آن تلق تلق م یخی که

 :و گفت دیجرعه نوش چند

 !«باره یم شی، خنک شدم، از آسمون آت شیآخ »

 را که در حال آب شدن بود و یا وهیم یگاه بستن آن

 یدر حال درون آن لق م ییآن هم مثل پارو قاشق

به اطراف تکان داد  زی، را برداشت و سرش را ر خورد
، 

 :دیپرس

 «..؟یچطور »

********** 



 

 

 *ـان و سر کششـیعـر یها یخنده کنان چتر یگل

 آمده بودند رونیشال ب ریو سرگردان از ز النیو راکه

 .ندیبه عقب هول داد تا او را بهتر بب را

 موقع نیاومد من هم هستم.ا ادتیسالم، چه عجب  »

 اآلن سر کار دی؟ مگه نبا یکن یم کاریجا چ نیا روز

 «!؟یباش

 ملچ و ملوچش به راه بود و آن چنان با لـ*ـذت دایآ

 پر آب یخورد که نا خود آگاه دهان گل یرا م یبستن

 !شد

 گرفتم. اگه حواس پخش و پالت رو یچند روز مرخص »

 ! از خبر یگذاشت یرو جا نم لتیو موبا یکرد یم جمع

 غامیگروه برات پ ی! تویموند یتازه جا نم یها

 :تو جواب داد و گفت یو خاله فروغ به جا گذاشتم

 .«یرو جا گذاشت لتیموبا »



 

 فقط پنج دایکرد ، آ کیبار یموربش را قدر چشمان

 نسبت به او بیعج یزرگتر بود ولاز او ب میو ن ساعت

 ی شهیهم یحس بزرگ نیکرد و ا یم یبزرگ احساس

 !بود زیاز رفتار و لحنش سر ر خدا

 یبایخوش فرومش را که تنها جزء ز یلبها دایآ

 هم فشرد و با سر زبان آنها را تر یبود را رو صورتش

 یبه شانه  یآنها را کم کند و با ضربه ا یتا چسبناک کرد

 . بند افکار او را از هم گسست یگل

 «... کیونی کیونیخبر برات دارم دسته اول،  »

 را پر داد ، اما شیها ینگران دایلب آ یرو یها خنده

 پر دلش نشست و در یسمج و چهار چنگول یکنجکاو

 کرد و منتظر نگاهش یکه شالش را باز و بسته م یحال

 را شیبرخاست ، دستها یزده از جا جانیه دایو آ کرد

 

 براق یکه چشمانش از خوش یو در حال دیهم کوب بر



 :بود گفت شده

 .«برگشت تیالبرز ازکو »

 درخشان دلش را روشن کرد و بعد هم یمثل نور خبر

 آن را به تالطم انداخت. درست مثل مرغ یخوش از

 او بال یو برا ندیاز قفس بب رونیکه جفتش را ب یعشق

 .سو آن سو برود نیپر زنان ا و

 ی دایبود! اما آن را از آ ینا گفتن اقشیاشت وصف

 را شخوانیپ یکه رو یلق پنهان کرد و در حال دهان

 .کرد ، جواب داد یم مرتب

 «برگشت ؟ یچشمتون روشن، ک ،یبه سالمت »

 آب یاش بود، ته مانده بستن یبستن ریکه درگ دایآ

 و جواب داد: دیسر کش یرا با هورت شده

 

 هیتهران نموند و از فرودگاه امام امروز صبح، البته  »

رفت اصفهان . هر چقدر هم فلور جون اصرار  راست
 کرد



 ذره شده به خرجش هیدلم برات  نمتیبب اینوک پا ب هی

 کار داره و»و گفت:  ستادیلنگه پا ا هیکه نرفت !  نرفت

 شد که ما نیا. «ادیتونه ب یبره اصفهان و نم دیبا

 اصفهان چند روز میو قرار شد بر میرو بست چمدونمون

 .«میالبرز بمون ی خونه

 بخار شد و به هوا یمثل قطره آب شیها یخوش تمام

 کردلب ولوچه اش یم یکه سع ی. سپس در حال رفت

 :دینباشد ، پرس زانیخبر آو نیا از

 «حال البرز خوبه ؟ »

 ستیآره بابا، حال البرز خوبه ، حال فلور جون خوب ن »

 گرفته بره رشیالبرز اومده و دهیاز صبح که فهم و

 .«اصفهان

 

 دستش را به حالت باد بزن به طراف تاب داد و سپس

 :داد، ادامه

 فلور جون و بابام چه نیصبح، ب یدون یاوه ، اوه..نم »



 گفت، پسر الدنگ! کسر یبه پا شد! بابام م یو خاک گرد

 ، اون نهیخونوادش رو بب ادیتوک پا ب هی ادیم شانش

 من خودم یاصفهان! اصال وقت یبر یخوا یتو م وقت

 کار بهیغر یپسر من برا یچ یمجاز دارم ، برا رگاهیتعم

 و قالشون هم قرار شد من و فلور لیکنه ؟ ته ق یم

 میبه داداش گفتم دار ی، وقت میبا اتوبوس بر جون

 یو نم یگلفروش ریکه درگ یگل»: اصفهان گفت مییایم

 خالصه. «دییایبا خاله فروغ و محمود خان ب یول ادیب تونه

 و خاله فروغ من رو میشما بر نیکنم،قرارشد با ماش اش

 خبر رو بهت نیرو بهت بدم و ا لتیتا موبا فرستاد

 

 یو بگم مغازه رو بببند که بعدناهار راه م برسونم

 .«میافت

 یها یوراج گریوا رفت و د دایدر دست آ یبستن مثل

 البرز واضح بود. او به ی رکانهیز امی. پدیشن یرا نم او

 کم یدهان لق ب یدایرا آ امشیدانست که پ یم یخوب



 .گذارد یکاست، تنگ دل او م و

 او را از خود رانده بود، مانند یزبان یهم با زبان ب باز

 سالها، فقط شکل فرارش متفاوت بود.هر چند نیا تمام

 عادت شده یو فرار البرز مانند پلک زدن برا گل رفتن

 او را فراموش دنیاما محال بود ،همانند نفس کش بود،

 .«خوش بگذرد» که  نیجز ا د؟یتوانست بگو ی.چه مکند

 زنبور دلش را به شین یکالفه کننده ، همانند جا یدرد

 کرد یآورد. افکار درهم و برهمش را پس زد و سع درد

 

 به قیعم یو با نفس اندازدیرا از تک و تا ن خودش

 . مسلط شد بشاعصا

 گل و گلدون هام ریمن که درگ گه،یالبرزراست م »

 تونم مغازه و به امان خودش رها کنم و با یو نم هستم

 ! هم نیبهتر از ا یخوش بگذره ، چ دی. شما برامیب شما

 «...و هم تماشا فال

 تمام ماندو مهیکرد و ن ریگ شیبغض ها انیاش م جمله



 و یدرون انیپا یب یکشمکش ها نیفرار از ا یبرا

 داشت و که به یناج کیبه  ازیفقط ن ،یذهن یها گفتگو

 او یو ناج دندیاز گرد راه رس یخدا دو مشتر لطف

 .شدند

********** 

 

 

 و قالش را جمع کرد و لیپر سر و صدا ، بساط ق یدایآ

 یمامان فروغ و تلفن ها یها امیپ لیو او ماند س رفت

 گشت و یبه خانه بر م دینداشت با یجوابش، چاره ا یب

 کرد . اما قبل از یسفر ناخواسته را روشن م نیا فیتکل

 پر دردسرش هیهمسا فیتکل ستیبا یبه خانه م رفتن

 یاش را روشن م یمجان یها یو بستن« آقا نیحس»

 و تمام اراده اش را جمع کرد و به بعد از بستن کرد

 . شد یراه یفروش یبه سمت بستن مغازه،

*** 



وشکالت بود که  لیپر از عطر وان یفروش ینبست یهوا
 با

 و در دیچرخ یسو و آن سو م نیباد کولر به ا یخنکا

 سو آن نیجدل پر تالطم به ا یهم ، آب و هوا یگل سر

 .دیوز یم سو

 

 چرخاند و یسر م یباال ریکه شمش ییهمان جدل ها از

 !طلبد یم فیحر

 نیصاحب ا نید ریخواست هر چه زودتر از ز یم دلش

 که یمجان یها یخالص شود. بستن یفروش یبستن

 پشت آن ینامعقول ایمعقول  یداشت خواسته ا نیقی

 یوسواس به خرج م یادیهم ز دیاست. شا دهیخواب

 وجود نداشت و در یبد تیالطاف ن نیپشت ا دادو

 شد که یم یمنته یمحترمانه ا یبه خواستگار تینها

 !دردسر بود شیباز هم برا البته

 از آن گریخودش را داشت . حاال د یقانون ها یگل

 یسرک م یکه در هر سوراخ و سنبه ا گوشیباز دختر



 .نبود یکرد ، خبر یو به همه اعتماد م دیکش

 اعتماد یقانون بود، که جنس مذکر به راحت کی نیا

 نیدانست و از ا ی. حد و مرزش را هم خوب منکند

 

 پنهان یلیپشت آن دل قنایجنس مذکر که  الطاف

 بود زاریبود،ب

 یکه محض رضا دیرا سراغ دار یآخر کدام گربه ا خب

 یگربه  نیدانست ا یم یموش شکار کند ! و گل خدا

 .ستین یقاعده مستثن نیفروش از ا یبستن

 شد که خود را مقابل یم شیفکرها ها پس و پ نیا در

 .دیمغازه د صندوق

 خوان مغازه ، شیپ یاوآن سو دنیآقا با د نیحس

 در یهمانند لوال شیبرخاست که زانوها شیاز جا چنان

 داشته باشند تق تق به صدا در یبه روغن کار ازین که

 را گم کرد و به تته ، پته شی!زبانش هم دست و پا آمد

 .افتاد



 «.، در خدمتم دیخانوم، خوش اومد یسالم گل »

 

 را هم خوب بلد یچرب زبان ی، قاعده  لویبیس هیگر نیا

 .بود

 عرق کرده اش دو تا اسکناس تا شده یمشتها انیم از

 شهیش شخوانیپ یآورد و رو رونیب یده هزار تومان ی

 کرد نگاهش به یم یکه سع یگذاشت و در حال یا

 پاسخ گذاشت و یباشد ، جواب سالمش را ب گرید سمت

 :در هم آهسته، گفت ییسگرمه ها با

 دینامروز و دو روز گذشته، لطف ک یهم پول بستن نیا »

 .«دینفرست یبرام بستن گهید

 را زیبرخورد خشک و تند و ت نیکه انتظار ا نیحس

 ، به مرام و غرور مردانه اش هم بر خورد. آن نداشت

 در هم تا خورد بعد از مانشیپر وپ یکه ابروها چنان

 بود، نگاه ایکه مأخوذ به ح یکوتاه و با چشمان یتامل

 را به شیانداخت ، سپس مردمک ها یبه گل یسرسر



 

 مغازه اش نگاه کرد که یها یچرخاند و به مشتر اطراف

 بود و فقط در شانیها وهیوآب م یبستن یپ حواسشان

 . دییپا یآن را م یرکیز ریز میرح انیم نیا

 مشتاقش را برداشت و آن را به گوشه یچشم ها سپس

 یسرد اما مودبانه روبه گل یچسباند با لحن شخوانیپ ی

 :،گفت

 کنن ، لطفا رتونیها، نمک نداشت که نمک گ یبستن »

 .«دیرو بردار پولتون

 :درنگ جواب داد یب یگل

 ریخوام نمک گ یهاتون نمک نداشت! نم یبستن »

 یگیعالم همسا یبشم. از اون گذشته تو لطفتون

 .«دیکار رونکن نیا گهیکنم د ینداره ، خواهش م تیخوب

 را خواند و آن نیدل حس ی، فاتحه  یگل یجواب حاضر

 یدست و پا م دیاز دلش که هنوز در شک و ترد قسمت

 



 فتح و ته دلش هم قند یگل ریبا زبان همچون شمش زد

 نرم و ی! حت ینبات آب شد ، آن هم چه قند و نبات و

 !یتراز بستن نیریوش تر

 با اوبه گشت شیاهایبود که در رو یهمان دختر نیا

 او را همراه چندکوچکش  یرفت و در خانه  یم وگذار

 .دید یقد م میقد و ن ی بچه

 :احترام خم کردو جواب داد یرا به نشانه  سرش

 .«شه یتکرار نم گهیبله حق با شماست، د »

 یپاشنه  یرو یصبر نکرد وچشم بر هم زدن گرید یگل
 پا

 آقا نیرفت و حس یو چون باد به طرف در خروج دیچرخ

 تنها یرنگ ییاهایلبخند کنج لبش و البته رو کیبا  را

 !گذاشت

********** 

 

 



 حسرت ، به چمدان که دهانش همچون تمساح باز با

 شد و رهیخ دیبلع یم کیبه  کیبودو لباس ها را  مانده

 پر از حسرت! چمباتمه زد و کوسن را درون یآه با

 فینرم و لط یداد و ناگهان صدا یاس جا نهی*ـسـ

 او را که زل یو ماتم زده  رهیفروغ، بند نگاه خ مامان

 .کرد یچیبه لباس ها متصل بود، ق زل

 کم هی،  میدختر !؟ خوب پاشو بر یکن یچرا لج م »

 شتریچهار ، پنج ساعت که ب یشه ، ول یتنگ م جامون

 فرصت بهتر نیگذره ،از ا ی! عوضش خوش مستین

 سر کار رهیبابات م ندهیآ ی.از هفته میکن ینم دایپ

 یباز م یعل ریام یهم مدرسه  گهیماه د هیو  شیدیجد

 «سفر... میبر میتون یو نم شه

 

 نگاه کرد که کنار چمدان ها یو به گل ستادیخانوم ا فروغ

 رهیخ رهیدر هم بر هم خ یزده و به لباس ها چمباتمه

 . زده بود زل



 یات برم.چرا دل دل م رهیخ یقربون اون چشما »

 ها ، هم فال هم تماشا، یمی. به قول قد میبر ای!؟ بیکن

 البرز رو بعد نکهیهم ا م،یر یم یسفر دسته جمع هی هم

 یهم نباش، م ی.، نگران گلفروشمینیب یدو سال م از

 دست اسدهللا خان تا حواسش به گل و سپارمش

 ! ستیکه ن بهیغر ،یهات باشه تا تو بر گرد گلدون

 « .لهیفام باالخره

 کرد، آه و یم فیتعر شتریفروغ هر چه ب مامان

 .را کرده بود زیشد. او فکر همه چ یتر م قیعم حسرتش،

 البرز داشت. یها یلجباز یهم برا یکاش چاره ا یا

 

 یزبان خال یحرص و لج اش را بر سر کوسن ب تمام

 پرتاب کرد و به همان حالت یو آن را به گوشه ا کرد

 را بغـ*ـل گرفت، شرمنده از شیزده زانو ها چمباتمه

 لب گفت و ریز یمحکم و صدا دار ینچ ش،یها یلجباز

 .باال انداخت یسر



 دیالبرز بگذارد. همان ع یپا به خانه  گریبود د محال

 یم تیهفتاد نسل بعدش هم کفا یبرا شیپ دوسال

 .کرد

 زخم کهنه هنوز هم آزارش کیکه مثل  یسفر یتلخ

 کند اما درد یکه پرواز م یداد . درست مثل زنبور یم

 .ماند یم یاش همچنان در پوست بر جا شین

 خرجش کرد و یمحل یکه البرز آگاهانه چنان ب یسفر

 که اصفهان یاش گرفت که تمام مدت پنج روز دهیناد

 سیتوپ تن کیبه قاعده  یبغض لعنت کی بودند،

 

 سفر زهر نینشست و ارمغان ا شیگلو انیم ییجا

 کرجانانه بود .آن چنان که ف یسر ماخوردگ کی ،یمار

 یهرگز رو گریالبرز شده و د یابد نیکرد دچار نفر یم

 .ندیب یرا نم یسالمت

 کرد وفروغ خانوم یم ریدر خاطرات آن روزها س یگل

 درون دستش را شرتیت یگل یها یاز لجباز کالفه



 تا شده پرتاب یلباس ها یکرد و آن را به رو مچاله

 :، گفت ییبرخاست وبا ترشرو شی، از جا کرد

 یبابات نم گم،یدارم از اآلن بهت م ،یایجهنم که نمبه  »

 بنفشه تا ما بر یخونه  یبر دیو با یتنها بمون گذاره

 .«میگرد

 کنان هیرفت، شکوا یم اطیکه به سمت ح یدر حال سپس

 لب با خودزمزمه کرد. ریز

 

 ریکارد و پن تیشما دو تا حکا تیدونم چراحکا ینم »

 !؟ به خدا البرز دیرو دار گهیهمد دنیو چشم ند شده

 که همچون پسر نی، همه آرزوشون ا لهیافتخار فام باعث

 . داشته باشن یا خاله

 .« یکن یوقت تو ازش فرار م اون

 بود. اما شیآرزو یداشتن البرز از همان کودک بله

خداوند از ازل فقط عقد پسر عمو و دختر عمو را  ییگو
 در



 به پسر خاله ها و دختر خاله ها یبسته بودو ربط آسمانها

 !نداشت

 مربع یخاموش، نگاه ماتش را به سمت پنجره  یزبان با

 ریشد چرخاند و ام یباز م اطیکه رو به ح ییرایپذ شکل

 از ایکرد . دن یم نیتمر ییکه با توپش رو پا دیرا د یعل

 فوتبال میدر ت تیکرد، عضو یاو بود که تصور م آن

 !یو خوش اقبال یته خوشبخت یعنی محله

 

 اش را به پا کرد و او هم یابر یها ییخانوم دمپا فروغ

 یو توپ ب نوایب یعل ریاش را بر سر ام یدق و دل تمام

 یخال د،یکوب یم نیکه تاپ تاپ آن را بر زم زبانش

 .کرد

 برو حموم ، ایآفتاب ب غیت ریتاپ تاپ کردن ز یبه جا »

 !« بچه یسوخته گرفت میس یبو

 به یو دست دیپر نییورجه ورجه کنان باال و پا یعل ریام

 اش یشانیپ یدرشت عرق نشسته بر رو یها دانه



 هم شره شیکه از چشم ها یو ذوق یبا خوشحال دویکش

 که توپ را درون کف دستش باال و یکرد ، در حال یم

 :انداخت، گفت یم نییپا

 آماده بشم.حاال که دیبا میمسابقه دار گهیروز د ستیب »

 مسابقه دنید یخان برگشته حتما اون هم برا البرز

 «اد؟یم

 

 بغلش هول ریتوپ را به ز شیحرفها دییتا یبرا سپس

 .ستادیو رو به مادرش ا داد

 «مگه نه مامان....؟ »

 دیو شکنش کش نیبه پر دامن پر چ یخانوم دست فروغ

 .به آن داد یاز گرما تاب و

 خواد خودت رو ینم ی. ول ادیقربونت برم آره م »

 میت هی!؟ یکه عضو نشد یمل میت ی! تویکن هالک

 !«، دسته چندمه یمحل

 محبوبش هم یکه پسر خاله  نیسر خوش از ا یرعلیام



 ها خواهد بود، باز تاپ و تاپ توپش را از یتماشاچ جزء

 یو دندان ها دیخند یکه م یگرفت و درحال سر

 :دیپرس دیدرخش ینور آفتاب م ریز درشتش

 «م؟یریم یمامان فروغ ، ک »

 

 درهم جواب یتلخ و سگرمه ها یخانوم با اوقات فروغ

 :داد

 و راه میخور یناهار م ادیب رونیکه بابات از ب نیهم »

 و سر راه اون رو هم ادیات نم دهیورپر ی. آبجمیافت یم

 .« سپرمش دست بنفشه یم

 که سرش را به سمت ساختمان یخانوم در حال فروغ

 بلند گفت تا ییبود جمله آخرش را با صدا چرخانده

 . شنود یهم آن را م یشود گل مطمئن

*** 

 و در دل کاغذ سندینو یکه خاطراتشان را م ییآنها

 یخواهد لحظه به لحظه  یکنند ،دلشان نم یم ثبت



 ببرند و خاطرات شان را با گذر ادیشان را از  یزندگ

 د، آنهاگم کنن شیروزگار و مشغله ها یالبه ال زمان،

 زنند تا یم یخاطرات سر یصندوچه  نیبه ا یهرزگاه

 

 یگذشته ها را تازه کنند ، اما من خاطراتم را م ادی

 یدرد دل ساده با همدم کیتا سبک شوم ،  سمینو

 .ستین شیب ییایکه رو یالیخ

 یم ست؟یچ ایکار دن نیاز من بپرسند سخت تر اگر

 دلت با یکه قواره  یکس« . کردن همدم  دایپ»  میگو

 .باشد یکیاو  دل

 شد و یاگر عشق آسان بود که فرهاد کوه کن نم اصال

 !... همه بلد هستند کهابانیکوه و ب یآواره  مجنون

 طرف عاشق کیو از  اوردندیعاشق جماعت را در ب یادا

 !فارغ گریو از طرف د شوند

 که عاشق نشده امکیمثل خواهرم بنفشه و س درست

 و شدند دیشدند! عمر عشق شان به سال هم نرس فارغ



 نیب شهیکه اره و ت ستین یو روز ریکارد و پن تیحکا

 

 هم رشانیرد و بدل نشود! و صد البته شمش شان

 !آخته است گریکدی یبرا شهیهم

 کیکه به سقط منجر شد و  یدو تاباردار ی،اگر پا دیشا و

 یکه چند هفته ا یفسقل یتو راه کیپنج ساله و  ی بچه

 شیپ یلینبود،خ انیگذرد، در م یاز عمرش نم شتریب

 .ها از هم جدا شده بودند نیا از

ندارد ، وگرنه در  شهیآنها اصالت و ر انیعشق م خب
 گذر

 شد و یکهنه ، جا افتاده م ی*ندینوش کیمثل  زمان

 طلبد تا اصالت آن یم یشد . عشق کهنگ یم یمتیق

 .شود ثابت

 ختهیداربست هـ*ـوس آو یکه مثل انگور بر رو یعشق

 در باد هم متزلزل تر یاز شعله شمع شیها هیپا باشد،

 یعشقشان را بر رو ی وهیم امکیو بنفشه و س است

 بودند. ختهیداربست آو نیهم



 

 به شانیمتعجب مانده ام! چرا قهر ها و دعوا ها فقط

 ! کند ینم تیسرا تختخوابشان

 «!؟ یدیهنوز نخواب »

 در یو پچ وچ وار بنفشه که سرش را از ال زیر یصدا با

 که مچش را گرفته یبه داخل چپانده بود ،مثل دزد اتاق

 هول و دست پاچه دفتر خاطراتش را بست و باشند،

 .دیاش به سمت او چرخ رهیت یها مردمک

********** 

 

 یخواب یب یجمله بود تا برا نیمنتظر هم قای، دق بنفشه

 کند! از خدا دایپ یگل یبه کم حرف یهم صحبت شیها

 

 اش یگرد و تپل کلیتعارف نرم و آهسته ه یب خواسته

 و به ستادیآورد وتمام قد رو به او ا رونیدر ب یاز ال را

 در اتاق را هم پشت سرش بست ، با یآهستگ همان



 کنج یتک صندل یکرد، رو یکه فس فس م ییها نفس

 :باال انداخت ، گفت ینشست و در جواب او سر اتاق

 تو شیپ امیبرد ،گفتم ب ینداشتم ،خوابم نم ینه کار »

 گذاره ینم امکیس ی. خرناس هامیکم اختالط کن هی

 یکه تو ی! ماشاهللا درست مثل موتور گازبخوابم

 یزنه و پت پت م یم پیکرده باشه ر ریگ ییسرباال

 .«کنه

 از یپق یبا صدا یا شهی، هماننده تشک نوشابه ش خنده

 نیقانون را هم به قوان نیا دیجدا شد.خوب با شیلبها

 کرد یاضافه م عشق

 

 معشوق رفته رفته بیشود، معا یعشق که کم رنگ م »

 « .شود یرنگتر م پر

 فرو برد و با آن شیموها انیخودکارش را م یانتها

 .پوست سرش را خاراند یقدر

 بود که از قدرت کالم غافل بود و نیمشکلش ا بنفشه



 لبخنده پر کی اینوازش ساده ، کیدانست که  ینم

 یبدون قضاوت در رابـ ـطه  یو گوش شنوا  محبت

 .تواندمعجزه بکند یدو زوج، م انیم

 آن از ینیریرا بر هم فشرد تا آثار خنده و ش شیلبها

 .پاک شود شیلبها

 بنده خدا خسته اس، ؟یکن یم یقدر بد قلق نیچرا ا »

 ها و یکم با خستگ هیزد!  یشام داشت چرت م زیم سر

 کنه، ده ساله یتا به وقتش اون هم تالف ایرا ب طشیشرا

 و نه سال و شش ماهش رو با جنگ و دیکرد یعروس

 

 بچه دیفرصت کرد ی! فقط موندم کدیکرد یط جدال

 «!؟دیداربش

 هم یادب ینازک کرد و ب شیبرا یپشت چشم بنفشه

 یحرف دنیتوان شن ییلب گفت. سپس از آن جا ریز

 هم پشت یدیکش شیباب دلش نبود را نداشت، ا که

 .چرخاند گریبست و حرف را به سمت د آن



 یکنه ،برا یاتاق پنجره نداره . کولر هم قارقار م نیا »

 ایب یش یم تیخاموشش کرد .اگه اذ امکیس نیهم

 .«اتاق مهتاب بخواب یتو

 لباسش را گرفت و ی قهیرا گفت و از گرما،  نیا بنفشه

 یتاب داد تا هوا شیحالت باد بزن آن را به پس و پ به

 .کند لیتعد یاتاق را قدر یکرده  دم

 با مامان حرف زدم ، دلخور بود که شیربع پ هی »

 مونیهمه پر و پ یگفت البرز برا ی. مینرفت همراشون

 

 یو فلور جون، انگار دایآورده ،مخصوصا آ یسوغات
 یبرا

 .«شال کنار گذاشته هیهم  تو

 یم شیالبرز که اجبار از سر ورو یها یسوغات نیا از

 یبود.لبخند کج زاریداد، ب یم فیرفع تکل یو بو د،یبار

 :قفل شد ، گفت یو با دندان ها زد

 !« دهیزحمت کش »



 شده کیبار یلبخند تلخ او ، با چشمان دنیبا د بنفشه

 را بر زبان دیچرخ یوار م رهیکه درون سرش دا ی،فکر

 :دیپرس یحرفه ا یبازجو کیو همانند  آورد

 من و یهنوز هم برام سواله ؟ چرا بعد از عروس »

 شهیهم ادمهیتو و البرز شکراب شد ؟  ی ونهی، م امکیس

 یبود و مدام پچ پچ م گهیالک همد یخدا سرتون تو ی

 ، هر هر وکرکرتون هم به راه بود ! البرز همه جا دیکرد

 خان رجیتو از ا یچند بارهم به جا هی یبود و حت مواظبت

 

 یکردم وقت یفکر م شهیخورد. راستش من هم کتک

 حاال ی. ولدیکن یبا هم عروس دیدوتا بزرگ بش شما

 !«دیزن یم ریرو با ت گهیهمد ی هیسا

 یته دلش مثل خاکستر ،یبه آن راز مگو دیهم رس باز

 آتش به جلز و ولز افتاد، اما سوزش آن را پشت ریز

 :جواب داد یرکیپنهان کرد و با ز لبخندش

 و یخود داستان درست نکن. تو که شوهر کرد یب »



 .شوهرت یخانواده  شیشهرستان پ یسال رفت چند

 نه ای میما با هم خوب بود ینیکه بب یجا نبود نیا پس

 آورد و من ایرو به دن یعل ریبعد هم که مامان ام ؟

 کمک دست مامان و به ناچار از البرز دور شدم. در شدم

 میبزرگ شد گهینرفته من و البرز د ادتیکه  انایاح یثان

 هامون از سر و کول هم باال یمثل بچگ میتون ینم و

 بود یکیهامون  قهیو سل می. اون وقتها بچه بودمیبر

 

 هامون فرق کرده. البرز قهیو سل میحاال بزرگ شد یول

 رجیبه خاطر اخالق گل و بلبل ا ادیتهران نم ادیز اگه

 اصفهان نرفتم من هم لیبه من نداره . دل یو ربط خان

 تونستم به امان خودش رهاش یکه نم یفروش گل

 .«کنم

 تا تپش قلب دیهوا بلع یتازه کرد جرعه ا ینفس یگل

 که یاش را رام کند و سپس در حال ختهیگس افسار

 جمله اش نیداشت خود را آرام نشان دهد، آخر یسع



 .کرد انیآهسته تر ب ییبا صدا را

 ! که بر نگشته خیمر یاز اون گذشته، از سفره کره  »

 ، حاال هم به تیرفته بود کو یکار تیمامور یبرا

 « .برگشته یسالمت

 بنفشه را اغنا ی، حس کنجکاو یقطار شده گل لیدال

 جوابش یب یتمام سوال ها ی. اما به ناچار انتهانکرد

 

 هیزانو تک یرا بر رو شینقطه گذاشت، سپس دستها کی

 یکرداز رو یکه ته آن خس خس م یو با نفس داد

 از آن که از در اتاق خارج شیبرخاست ،اما پ یصندل

 :دیچرخ یپا به سمت گل یپاشنه  یرو شود

 هر یافتاده!؟ ول یشما دوتا چه اتفاق نیدونم ب ینم »

 که فهیالبرز ارزشش رو داره، ح ا،یهست تو کوتاه ب یچ

 .«بشه بهیغر بینص

 دایهم پ یکاش کس یبر آمد. ا از نهادش یسرد آه

 !خواند یها را به گوش البرز م حتینص نیشد ا یم



 اش باعث آرامش یکودک یکه تک تک لحظه ها یکس

 بود ،حاال سالهاست که آرامش را از دلش ربوده یم او

 .است

 یقالب یعطر ی حهیحس و حال خوبش مثل را تمام

 حوصله کش یو در دم دود شد و به هوا رفت. ب دیپر

 

 بالشت گذاشت و یرا باز کرد و سرش را رو شیموها

 .را به بنفشه کرد پشتش

 مهیچراغ رو خاموش کن و در رو هم ن ،یریم یدار »

 باز

 .« ریشب به خ بگذار،

 ییهمان کرد که اوگفته بود.سپش با گامها بنفشه

 .رفت امکیبه سمت اتاق مشترکش با س آهسته

*** 

 ، اصفهان یدهم مرداد سال نود و هشت شمس البرز

 ،یدر قفل چرخاند و با باز شدن در ورود یرابه نرم دیکل



 خاک آلود کیسرام یرا قرقر کنان رو شیها چمدان

 

 کشان کشان به داخل برد و آن را همان وسط خانه

 .رها کرد ییرایپذ

 سال کیبود که بعد از  یزیچ نیاول ینم و ماندگ یبو

 خسته اش یاز خانه به استقبالش آمد.پاها یدور مین و

 کردند و ینشستن زوق زوق کنان دل دل م یبرا

 چند ساعت خواب یخسته اش هم برا یها مردمک

 .التماس

 دادو یخسته اش را در سالن کوچک خانه اش چرخ نگاه

 اش را ی، تمام خستگ فیبالتکل یاعتنا به چمدان ها یب

هوار کرد که  ونیزیتلو یروبرو یمبل راحت یرو بر
 رنگ

 دود و گرد و غبار مدفون شده هیال کی ریآن ز یریش

 .بود

 به آرامش، باز کردن کمربند دنیرس یگام برا نیاول

 خسته شیگام ، دراز کردن پاها نیبود و دوم چرمش



 

 ودسته لیو گام آخر پرت کردن موبا زیم یبر رو اش

 .کوچک کنار مبل بود زیم یخانه به رو دیکل

 فلور» شد، اگر مادرش یتر هم م لیآرامشش تکم البته

 !داد تا عرق سفر به تنش خشک شود یاجازه م «جون

 هیمبل تک یکرد . سرش را به لبه  یم رشیغافلگ بعد

 لبش یجان رو یب یرا بست و لبخند شیو پلک ها داد

 .نشست

 قوقول ، یداشت که فلور جون زود تر از قوقول نیقی

 شده بود تا بتواند او را به داریاز خواب ب هیهمسا خروس

 به فرودگاه امام شکار کند و بدون تعارف دنیرس محض

 .آمدنشان را بدهد مژده

 و خوش آمد یسالم و احوال پرس کیکه با  ییگفتگو

 که حوصله شان سر رفته و نیساده شروع شد و ا ییگو

 امسال اصال مسافرت نرفته اند و عاقبت به تابستان

 



 کرد. قربان صدقه دایآبدار خاتمه پ یصدقه ها قربان

 یشد و از تهش در م یکه ازفرق سرش شروع م ییها

 .آمد

 یتر شد .دلش برا عیوس یکش آمد و قدر لبخندش

 گرفته تا شیعصبان شهیتنگ شده بود،از پدر هم همه

 که امکیو مهتاب دختر بنفشه و س گوشیباز یعل ریام

 از همه دل تنگ شیعضو خانواده بودند و ب نیکوچکتر

 یکه دل برا یسرخ ممنوعه ا بیبود . همان س یگل

 .زد یدر قفس بال و پر م یهمچون مرغ دنشید

********** 

 

 

 طوفان شده ریهراسان که اس یهمانند مرغ مغزش

 .نشست یم یشاخه ا یهر دم رو باشد،

 که با ییاول او را به گذشته برد، تمام سالها ی شاخه

 که یار کرد. از خودش و کوچه درختبهانه فر یو ب بهانه



 .راه آهن فاصله داشت دانیمتر با م چند

 از ختهیکه مثل دو تا سنگ آو یو شوم اهیدوچشم س از

 گره گره شیکرد.نفس ها یم بشیهمه جاتعق آسمان

 یچاله  اهیاش مچاله شد. باز هم در س نهیسـ*ـ در

 را بر هم فشرد شیافتاده بود ،پلک ها اهیس خاطرات

 چشمش جا انداخت یگوشه  یندیاز سر ناخوشا ینیوچ

 یاز آن که در مرداب آن فرو رود با نفس شیوپ

 .آمد رونیاز آن ب نیسنگ

 .نشست یگرید یشاخه  یبعد ،مرغ ذهنش رو یدم

 از یاسم گل زبهیدل انگ یمیدلخواه که نس یا شاخه

 

 اش را شهیاند یکرد و شاخه و برگها یآن گذر م یرو

 .داد یم نوازش

 تابش را یچنان دل ب شهی، پر رنگ تر از هم یگل فکر

 اراده مدام افکارش به یاش کرده بود که ب ییهوا

 یکردو کنار چشمان مورب او م یاو پرواز م سمت



 دم اهیکش س کیخدا با  شهیکه هم ییو موها نشست

 .کرد یپشت سرش جمع م یاسب

 یآن که خسته شود ، ساعت ها  یتوانست ب یم

 فکر کند.اما یو به گل ندیآن شاخه بنش یرو یمتماد

 متصل تلفن همراهش سبب شد از آن شاخه هم زنگ

 خسته یشد و پلک ها زیخ مین یکند. به سخت پرواز

 را بردارد به لشیآن که موبا یباز کرد و ب مهیرا ن ترش

 آن نگاه کرد . ی صفحه

 

 زد وچشم هی،بازم هم به مبل تک دایعکس آ دنید با

 .را بست شیها

 رفته غمایتمام تاب و توانش به  یکه از خستگ حاال

 تمام یها یرا به وراج شیبود، گوش ها بود،محال

 .او بسپارد ینشدن

 صبح با یذهنش به سراغ مکالمه  گوشیبار مرغ باز نیا

 چیآورد هنوز ه ادشیگـه به  ییرفت. گفتگو مادرش



 مادرش و یقربان صدقه  انینکرده و م رییتغ زیچ

 بود، امدهین رونیکه هنوز از شوک آن ب یریگ غافل

 جان،یپر ه شهیکه مثل هم دیشن یرا هم م دایآ یصدا

 :زد یم ادیو شتاب زده فر عجول

 کره،یاسپ یجام. تلفن رو نیسالم داداش ، من هم ا »

 ! به خدا از یگرد یبر م یدار شهیداداش باورم نم یوا

 

 ذوق مرگ شدم.خوب شد فلور جون زود یخوشحال

 .«دمیگروه تلگرام خبر برگشتنت روم یزد. اآلن تو زنگ

 دایداد. مطمئن بود آ نیلبش را چ یگوشه  یلبخند

 یتر از برق وباد خبر برگشتن او را به گوش همه  زود

 .رساند یم لیفام اهل

 جانیمادرش و ه یتمام نشدن یقربان صدقه ها انیم

 دیشن یپدرش را هم م یصدا دا،یآ یدر صدا دهیخواب

 سرش یرا رو شیتنگ ،صدا یکه با غرولند وخلق که

 . بود انداخته



 برت الی!؟ خ یو دوخت یخودت بُرد یبازم واسه  هیچ »

 رو به رگاهیتونم تعم ی. نمامیجا نم چی، من ه نداره

 بسپرم و هلک و ،یلیغ زیچهار تا جوجه شاگرد ج امان

 شازده، اصال من به درک !اگه دنیاصفهان د امیب هلک

 ات دلش برات مامان و خواهرش تنگ شده ، شازده

 

 سرم پسر بزرگ ریخونه . خ ادیتوک پا ب هیبده  افتخاره

 دادم حاال که آقا ادشیو فوت و فن کار رو  کردم

 آچار دستش ادیشده ، آقا کسرشأنش م مهندس

 .«رهیبگ

 یبر رو یپدرش مثل ُمقار نجار ی دهینچ کش یصد

 .انداخت قیعم یخط شیاعصا

 یفرودگاه امام و مسافران یاهویه انیچنان که م آن

 یرفتند و سالنه سالنه به خانه باز م یشتابان م که

 را از گوشش قدر دور تر کرد و پلک یگوش گشتند،

 .را برهم فشرد شیها



 .تاخت یامان بر اعصاب او م یهمچنان ب پدرش

 ،به اون شازده قرشمالت چیمن نسخه نپ یخود برا یب »

 ور نیتا برنگرده و وردست خودم آچار نزنه ما ا بگو

 «.و اون اون ور جوق جوقم

 

 خونه یتو دنیها هم فهم هیهمسا مییپا اریصدات رو ب »

 با دایمن و آ ست،یبه تو ن یازیما چه خبره . اصال ن ی

 اتوبوس

 «جا و غاز بچزون نیتو هم بمون ا میر یم

 ینداشت ول! انتظار فرش قرمز را یرینظ یاستقبال ب چه

 هم دهیمسافره تازه از راه رس کی یبرا یهمه تلخ نیا

 . بود ادیز یلیخ

 یو هوچ یکه که با قلدر ییو نخ نما ی دهیپوس بحث

 مادرش به اتمام یشدو با اشکها یپدرش شروع م یگر

 جدل درست و کیرفت تا به  یرفته رفاته م دیرس یم

 .شود لیتبد درمان



 یقر به دنبال خود مرا قر شیکه چمدان ها یدرحال

 رونیاز سالن شلوغ و پر رفت و آمده فرودگاه ب دیکش

 آهسته تر کرد. یرا قدر شی. صدا آمد

 

 یتو کی!؟ اگه ساعت یکن یم هیآخه فلور جون چراگر »

 زود دیبا یاومدم. ول یجلسه نداشتم حتما م شرکت

 .«اصفهان تا به موقع برسم برگردم

 یو دانه ها دیاش کش یشانیبه پ یمستاصل ،دست البرز

 :عرق را به سر انگشتانش گرفت و ادامه داد درشت

 دیتون ی. اگه مدییایبا اتوبوس ب ستین یازیشما هم ن »

 که نت داشته باشم ییجا هیتا من برسم به  دیکن صبر

 دیعجله دار یلی. اگر هم خ رمیبگ مایهواپ طیبل وبراتون

 اون ها رو یجور نی. ادییایآقا محمود و خاله فروغ ب ،با

 .«نمیب یم هم

 یجمله به جمله  دایدانست آ یکه م ییاز آنجا و

 رساند و یم یکم و کاست به گوش گل یاو را ب یحرفها



 یم یحرفش را به خوب شیراز و رمز حرفها او

 

 ته دلش مدفون رحمانهیرا ب یگل دنید اقیفهمد،اشت

 :عمد،گفت یو از رو کرد

 پس ادیتونه ب یگل و گلدون و نم ریهم که درگ یگل »

 .«اصفهان دییایب دیتون یراحت م نیماش هی با

 .ذهنش همانند آسمان ته نداشت یها گفتگو

 از آن که شیاش ، پ یذهن یاز استدالل ها خسته

 را بقچه کرد شیها یتاب ی، ب دیایبه سراغش ب یدلتنگ

 .کنج دلش گذاشت و

 قرار داد، شیزانو ها یکف هر دو دستش را بر رو سپس

لب گفت و برخاست. نظافت خانه  ریهم ز «ییخدا یا»

 را

 یبه جلسه  ستیبا یبه بعد موکل کرد. حاال م هم

 .دیرس یم کی ساعت

********** 



 

 

 ورود مهمانان ، آرامش و سکوت خانه که به آن لقب با

 شد و دهیبلع یداده بود به طرز شگفت آور ییتنها غار

 .کشاند یصبر یصبر و تحملش را به مرز ب ی آستانه

 سو نیبه ا دایکه همراه آ یجارو برق یهم با صدا آن

 گردو غبار خانه را در خرطوم دویچرخ یسو م آن

 نکیشر شر آب درون س یداد و صدا یم یجا درازش

 !شد یقطع نم یکه دم ییشو ظرف

 بلند و سرسام آور یها، صدا نیبدتر از همه ا البته

 گیبا آب و تاب از ل یبود که مفسر ورزش ونیزیتلو

 از آن جانیشهر ستان دور افتاده با ه کیچندم  دسته

 هم با تاپ تاپ توپش او را یعل ریزد و ام یم حرف

 کرد. یم یهمراه

 

 یناهنجار، رو یهمه صدا ها نیو مستاصل از ا کالفه



 زیم یرا رو شیپاها شهینشست و به عادت هم مبل

 و افتین ی، اما استراحتش چندان دوام درازکرد

 درنگ یشناس ، ب فهیوظ یهمانند فرمانده ا مادرش

 نییالبرز را به پا یرا به او رساند و با پر دست پاها خود

 که نشان از خلق تنگش داشت، ییداد و با اخم ها هول

 :گفت

 زی، م یکن ینم یغار که زندگ یها، تو ادیمادر بدت ن »

 !«فتیکث ینه پاها ینیریو ش وهیم یجا

 ! یدوست داشتن نیمتجاوز نیکرد با ا یچه م آخ

 .برداشت زیم یرا از رو شیزد و پاها یلبخند

 « فلور جون بگه یچشم سرورم هرچ »

 نیفلورخانوم از ا یخودآگاه ، گره سگرمه ها نا

 کیلبخند نرم کنج لبش،  کیالبرز باز شد. با  یچابلوس

 

 به محمود ینگاه میرا به کمرش بند کرد و ن دستش

 انداخت که همراه فروغ خانوم در آشپزخانه خان



 گرفتند و چرخش نگاهش به یها را پوست م بادمجان

 پچ پچ یالبرز برگشت و کنار او نشسست و با لحن سمت

 .کنار گوشش زمزمه کرد وار

 .ذره شده بود هیقربون قد و باالت برم ، دلم برات  »

 شیپ یاومد یمردم م یکار کردن برا یبه جا یکاشک

 . حواست هست که سه سال پات رویکرد یکار م بابات

 یبهونه کشوند هیو هر دفعه ما رو با  ینگذاشت تهران

 خدا بابات حق داره دلخور بشه یجا ! واال به خداوند نیا

 مدت هم به دل هیشه  یم ینگه! چ کیسالمت رو عل و

 گهیاون هم دلش خوش بشه. به خدا د یایراه ب پدرت

 «. رمیرو گل بگ لیتونم دهن گشاد فام ینم

 

 و با دیکش یرا با آب دهانش فرو داد و نفس محکم صبر

 .سرش را به سمت مادرش کج کرد ظیغل یها اخم

 کدوم عقل گه،یزور م شهیجون ، بابا مثل هم فلور»

 یشرکت صادرات و واردات که حقوق خوب هیکار  یمیسل



 گاه ریتعم هی ریمد ادیکنه و م یرو ول م دهیم هم

 « !شه یم نیماش

 وار در خانه چرخاند و با همان رهینگاهش را دا سپس

 .محکم ادامه داد لحن

 نگاه به اطرافت بکن ، هیجا راحتم.  نیفلور جون من ا »

 ارمیهاش شرکت، در اخت لهیخونه رو با تمام وس نیا

 سفر نیبه ا دیهستم و با دی.من مسئول خر گذاشته

 .«برم یکار یها

 را مچاله کرد وپر حرص یریخانوم دستمال گرد گ فلور

 پرتاب کرد. شیپا ریرا به ز آن

 

 .«می! ما ناراحت یبله آقا ، تو راحت »

 میمال یکارگاه زبده و سر آمد با صدا کیهمانند  سپس

 :دی،پرس تر

 یکس شیجا دلت پ نیجون فلور راستش رو بگو ا »

 ؟ جان من اگه هست یاومدن ندار یکرده که پا رهیگ



 ؟ اسم و هی؟ چ هیخفته ک یبایز نیا نمیتا برم بب بگو

 هیو از کدوم خونواده اس. نکنه عاشق  هیچ رسمش

 «؟ یخوش چشم وابرو شد یتیکو دختر

 درنگ یاش را به مادرش دوخت . ب رهیخ رهیخ نگاه

 با یبود، اما ربط ریدلش گ یبه دلش زد خب پا یسر

 نداشت و یگریکشور د چیو ه اریشهر و د نیا دختران

 دل یحوال ییپرتاب شد ، جا گرید ییبه جا ذهنش

 .یگل

 

 باال انداخت و یبود مشت دلش را باز کند . چانه ا محال

 .لب گفت ریز یآهسته ا یمحکم ول نچ

 ییلویک یفلور جون ول کن جان من ، عشق و عاشق »

 «!؟ چند

********** 

 

 و آبدار مادرش که آن را هنر مندانه زیتند و ت شگونین



 جمله یچیپر عضله اش نشاند ، همانند ق یبازو یرو بر

 آخ محکم و کیآن  یرا در دم قطع کردو انتها شیها

 نا به شگونین نیا یداشت برا میگذاشت . تصم بلند

 نداد و یاعتراض کند ، اما فلور خانوم باز هم مجال حق

 

 اش را در حدقه تاب یقهوه ا یکه مردمک ها یحال در

 :دیداد طلبکارانه پرس یم

 خب بگو چه مرگته بلکه من هم ملتفت بشم؟ آخه چرا »

 هنوز جوهر یبرگشت یاز سرباز ؟یازدواج کن یخوا ینم

 گرفت رتیخدمتت خشک نشده بود که *و انیپا کارت

 اِله و اون جا بِله ، خون من و نجایا یخارج، گفت یبر

 بابات رو یو به هزار بدبخت شهیش یتو یرو کرد بابات

 شکر خدا ،یارمنستان درس بخون یکردم که بر یراض

 تونم درس یاونجا نم یو گفت یدوماه برگشت سر

 خوبت یخوام کنکور بدم و با وجود رتبه  یو م بخونم

 تهران اصفهان بود.حاال که درست یانتخابت به جا نیاول



 یرسه چرا زن نم یشده و دستت به دهنت م تموم

 بابات چند تا دختر خوب یدوستا یگم تو ی؟ م یریگ

 نه . یگ ی. م هست

 

 گم ینه . م یگیبگذارم. م شیپا پ یگل یگم برا یم

 ی، م یکه خودت بگ یاصال هر دختر ای لیفام یها دختر

 شیتهران پ ایگم ب یام. مخو یکدوم رو نم چینه ه یگ

 رهیجوب نم هی یبا بابام آبم تو یگ یکار کن. م پدرت

 لبت بردار و بگو یچسب نه رو از رو نیقربونت برم ا .

 کوک یساز زندگ چیکه با ه هیچ تیزندگ یبرا متیتصم

 !؟ ارواح خاک بابام قسم، آرزوبه دلم خشک یش ینم

 یخودمون زندگ شیتهران و پ یکه برگرد دیپوس شدو

 « . یکن

 دیالبرز کش یبازو ینوازش وار به رو یخانوم دست فلور

 .نرم و نوازش گونه ادامه داد ییبا صدا و

 کنم یاز تو هم پنهون نم ستیواال از خدا که پنهون ن »



 که توش یشرکت دمیسرچ کردم و فهم نترنتیا یتو ،

 دفتر هم تهران داره . هی،  یکن یم کار

 

 یزیعامل شرکت زبون بر ریمد یکم برا هیگم اگه  یم

 یهم سر کار خودت یجور نیمنتقلت کرد تهران. ا دیشا

 بابات که اون هم دلش شیپ یریبعد از ظهر ها م هم

 نیبشه پسر ارشدش اومده کمک حالش. آخه ا خوش

 .«یکمک حال من هم هست یجور

 نداشت و آخه شیبرا یکه جواب ییبود. از چرا ها کالفه

 کرد تا یحرف پشت آن بود . حس م ایدن کیکه  ییها

 انیفاصله دارد. م گرید یخفه شدن فقط چند جمله  مرز

 یاش فقط نق نق ها یدل و زندگ یها یسرو سامان یب

 و سر کوفت بود کم هیرا که پر از گال مادرش

 شیپا یکف دستش راِتپ تِپ بر رو ی.عصبداشت

 .فتدیاز زهر ب شیتا جمله ها دیکوب

 داره یجون ، تمام سلول هاس بدنم از خستگفلور  »



 چرا و یدار زیر کیشه و اون وقت شما  یم یمتالش

 

 من نه قصد ازدواج دارم نه یکن یم فیبرام رد آخه

 .«به تهران برگشتن

 زنانه شد و نم نشسته در یخانوم متوسل به حربه  فلور

 پس زد و شیرا با گرداندن مردمک ها چشمانش

 یمتوجه  یکه حواسش به اطراف بود تا کس یدرحال

تر کرد  کینشود ، سرش را به البرز نزد شیها صحبت
 و

 : پچ وار،گفت پچ

 ؟یبش یتهران که راض یایالتماست کنم ب یچطور »

زنم . حوصله  یحرف دلم رو م ینیراست و حس اصال
 سر

 اصفهان و سر امیو گشت و گذار بهانه بود تا ب رفتن

 دونستم اگه تو یدو کلوم باهات اختالط کنم. م فرصت

 بر یخونه ، هنوز کفش هات جفت نشده مثل قرق یایب

 «اصفهان.  یگرد یم



 

 مادرش ینق نق ها ریکه تا آن موقع افکارش درگ البرز

 یگشاد تر شد و ابروها یاز تعجب چشمانش قدر بود

 .دندیپله باال تر پر کی بلندش

 ایگو یش خبر داشت ولمادر یها یباز یشامورت از

 شیخنده ها یشده بود ! به سخت ریچشم گ شرفتشیپ

 .مفهوم باشد شیفرو داد تا جمله ها را

 برم . خب تییطال یرنگ شده  یها سیقربون اون گ »

 .«اختراع کردن ییوقتا نیهمچ یرو برا لیو موبا تلفن

 خوبه خوبه ،مسخره نکن. اومدم تا مطمئن بشم با »

 « .یرس یو به دادم م یگرد یبرم خودم

 شد که ناخود آگاه تمام یجد شیچنان برا موضوع

 که یبرد و همانند کس ادیمادرش را از  یها غرولند

 مغزش یسلول ها نیاز م یفیضع ی ستهیالکتر انیجر

 در هم گره شیکرده باشد به خودش آمد، ابروها عبور

 



 مورب نیشده که چند چ کیبار یو با چشمان شد

 نشسته بود ، سرش به سمت فلور خانوم کنارش

 .برگشت

 «شده ؟ یزیچ ینگرانم کرد »

 نظر دارد ریکه اطرافش را ز یخانوم مثل دزد فلور

 وار به اطراف چرخاند و انگشتش ررا رهیرا دا نگاهش

 آرام اما شیاش گذاشت و ه ینیب ی غهیت یرو

 فیرا رد شیگفت و دهان باز کرد تا جمله ها یا دهیکش

 به دست از ری، اما فروغ خانوم مهلت نداد و کفگ کند

 ستادویدر آن ا یآمد، در آستانه  رونیب آشپزخانه

 :دیپرس

 ادیبا شاه پسرت وقت ز کیج کیج ی، برا یآبج »

 . بار بگذارم یشام چ ینشده بگو برا ری. تا د یدار

 .«میها رو هم پوست گرفت بادمجون

 

 بادمجون هیتو زحمت .  یافتاد یدستت درد نکنه آبج »



 ی. واال به خدا از غذا میخور یبگذار دورهم م گوجه

 .«بهتر و سالم تره یلیها خ رستوان

 که با چشمانش رفتن خواهرش را دنبال یدر حال سپس

 برداشت ، نیزم یکرد ، خم شد و دستمال را از رو یم

 البرز ستون کرد و با یپا یکف دستش را رو سپس

 .و آهسته زمزمه کرد خسته برخاست ینفس

 .«گم ینفهمه سر فرصت برات م یزی، چ دایآ »

********** 

 

 یسوال ب ایدن کیالبرز  یخانوم رفت ، اما برا فلور

 گذاشت. یبرجا یو از پس آن نگران جواب

 

 یم یحاذق چنان صحنه گردان یگریهمچون باز مادرش

 همه تو نیکه البرز از ا دیخند یگفت و م یو م کرد

 یزیاو مات و مبهوت مانده بود و نه تنها از شام چ یدار

 یمتوجه خوش و بش وبگو بخند ها یبلکه حت دینفهم



 !هم نشد آنها

 نیمواقع به سراغ بدتر نیطبق قانون ذهن که در ا البته

 به یاز افکار منف یرود لشکر یها م نهیگز نیتر یمنف و

 بود و دایآنها آ یهجوم آورد که در صدر همه  ذهنش

 که چرا»  دیچرخ یسوال در سرش فرفر وار م نیا مدام

 یاز گل الشیخ«. بداند یزیموضوع چ نیاز ا دینبا دایآ

 یپا یدانست مادرش فقط وقت یبود چرا که م راحت

 یم یآتش نیچن نیباشد ا انیدر م شیو بچه ها شوهر

 افتد. یو به دست و پا م شود

 

 باال و تا حلقش دیقل قل جوش رتشیغ یدر رگها خون

 کسرهی دیشن یم دایاز آ ی. اگر حرف نا مربوطآمد

 .شد یم رانیو

 اش چنان متورم شد که راه یناموس پرست رگ

 کی یبست. آن قدر که حت یرا چهار چنگول شیگلو

 با دایاز بادمجان گوجه را هم نخورد و بعد از اعدام آ لقمه



 ناهار خوردن را بهانه کرد و از ریروش مختلف ، د چند

 .برخاست یغذا خور زیم پشت

 شب ادامه یتا انتها ریکشمکش نفس گ نیاو ، ا یبرا و

 و عاقبت مادرش را در تراس کوچک خانه در داشت

 کرد به دام یشسته شده را پهن م یکه لباس ها یحال

 :دیپچ پچ وار ،پرس ستادویو کنارش ا انداخت

 «بشنوم؟ یقرار چ یبگ یخوا ینم »

 

 شد که رهیمادرش خ زیرا گفت و به چشمان ر نیا البرز

 کالغ گوشه یهمچون پنچه  ییها نیزمان ،چ گذشت

 .چشمانش به جا گذاشته بود یها

 که در یبه سمتش سر خم کرد و با اضطراب سپس

 :زد ادامه داد یمواج موج م شیصدا

 یکه م ی!موضوع یفلور جون جون به لبم کرد »

 چه نی؟ ا داستیآ یدرموردش حرف بزن یخواست

 یهمه راه اومد نیو ا یکه پشت تلفن نگفت یمهم حرف



 «تهران ؟ یمن رو برگردون تا

 باد قرار ریکه در مس یفلور خانوم مثل فرفره ا چشمان

 که یودر حال دیچرخ یم یدر پ یباشد، مدام و پ گرفته

 ییرایپذ یبه پنجره  ختهیتور آو یپس پرده  از

 به تراس یا کسبه داخل خانه بود تا مباد حواسش

 بار در نینم دار البرز را شالپ شالپ چند راهنیپ د،یایب

 

 تاب داد تا نم آن گرفته و صاف شود و آن گاه آن هوا

 باال انداخت و یپهن کردو سر ینرده آهن یرو را

 .جواب داد معترض

 وسط !؟بچه ام سرش یکش یم یچ یرا برا دایلنگ آ »

 «.خواستم حرف بزنم یکار خودشه ، در مورد بابات م تو

 یو با چشمان دیطاق شد و به طاق آسمان چسب طاقتش

 :دیمادرش، پرس یبه چهره  خکوبیم

 شده یچ نمیفلور جون، حرف آخرت رو اول بزن بب »

 «؟



 یآب دهانش را قورت داد و همانند جاسوس فلورخانوم

 رییبه پچ پچ تغ شیرا فاش کند صدا یبخواهد ِسر که

 :تر شد و گفت کیبه البرز نزد یو قدم داد

 همه راه اومدم نیگم. ا یباشه حرف آخرم و اول م »

 و حواست به یایجا تا برت گردونم تهران ، تا ب نیا

 

 سرش بلند شده و ریروزها ز نیباشه. بابات، ا پدرت

 یدونم دنبال کدوم لکاته ا یتُنبونش ُشل و نم بند

 «!؟افتاده

 هم غش یرو شیاکج شد و ابروه یکم نشییپا لب

 .ماندند یو به همان حالت باق کردند

 سیپ سیهمچون پ ییمادرش که آوا یها صحبت

 بر سرش فرود آمد و ضربه چنان یمثل پتک داشت

 .حرکت ساخت یب یمجسمه  کیبود که از او  یکار

 هم همچون سنگ منجمد و سخت شدند و هضم افکارش

 اراده یسخت بود که ب شیچنان برا دیشن یم آنچه



 :دیپرس

 «!؟ یچ یعنی یکه گفت نیا »

 

 به ینگاه میتور ن یدگر از پس پرده  یخانوم بار فلور

 تر آورد تا شیپ یخانه انداخت و سرش را اندک داخل

 .باشد یدر گوش شیپچ ها پچ

 . ی. حواست باشه بند رو آب ند یدیکه شن نیهم »

 خاله فروغت یموضوع خبر نداره . حت نیکس از ا چیه
. 

 خوام حرف خونمون لق لق دهن دوست و دشمن ینم

 .«ها دلشون برام بسوزه یخاله و خانباج یریو سر پ بشه

 یدانست خاله فروغ و اهال یبه تالطم افتاد و نم ذهنش

 ایشوند  یاش جزء کدام گروه دوست حساب م خانه

 !؟دشمنان

 دلش یبرداشت و رو یالیدرنگ ماله خوش خ یب

 زنانه باشد یها تیحساس دیکه شا نیو به تصور ا دیکش



 . ته دلش آرام گرفت یقدر

 «!؟  یزن یقدر مطمئن حرف م نیآخه از کجا ا »

 

 به گردنش داد و نگاهش را در خلوت یخانوم تاب فلور

 مشجر به گردش در آورد و یکوچه  یشب تابستان مهین

 که دور و بر یولگر یگربه  یپ شیمردمک ها عاقبت

 کرده بود، ثابت ماند.آن نیکم یزباله شهردار سطل

 .کرد یم ریس یگرید ییایدر دن ییکه گو چنان

 ایخودش رو نشناسه، ب یکه مشتر یکور شه اون بقال »

 کن و لنگش رو داشیرو پ ارهیپت ی کهیزن نیو ا تهران

 . مون جمع کن یوسط زندگ از

 یتا حرمت هیخوام اون  یچون نم اوردمیبابات ن یرو به

 من و بابات هنوز برقرار دود بشه و بره هوا و نیکه ب هم

 یو تو روم واسته و بگه خوب کار زهیکار براش بر قبح

 خجالت زده بشه و پا دیشا یبگذار شی.اگه تو پا پکردم

 «.بکشه پس



 

 نیمادر و پدرش با خبر بود اما تا ا یشکاف رابـ ـطه  از

 .دانست ینم گریرا د حدش

 پاسخ ، کف دستش را یب یو پر از چه کنم ها مستاصل

 زبرش پهن کرد، آن را تا چانه شیگونه ها و ته ر یرو

 ریشب دوخت و به ت یاهیسر داد و نگاهش را به س اش

 از یدر کوچه که المپ زرد و کم جان ستادهیبرق ا چراغ

 .بود زانیآو آن

 «.هم هست که هنوز بهت نگفتم گهیموضوع د هی »

 و از دیسرش به سمت او چرخ یمادرش به آن یصدا با

 بر هم فشرده ی، چشمانش به آن یضربه مهلک تر تصور

 حنجره انیپر خط و خش که نا کوک از م ییو با صدا شد

 :دیآمد ، پرس یم رونیب اش

 «قراره بشنوم؟ گهید یچ »

 

 سبز رنگ تراس برگشت یخانوم به سمت نرده ها فلور



 یکه نگاهش ب یدو دستش را بند آن کرد و درحال و

 .جواب داد د،یچرخ یدر کوچه م هدف

 کفش که هی یبابات ، چند وقته که پاش رو کرده تو »

 گرفتن هر وام و یرو به نامش بزنم تا برا رگاهیتعم

 گـه یمن رو تا بانک نکشونه . م یوزهر مار کوفت

 گاه به ریهمه سال جواز تعم نیندارم بعد از ا خوش

 نیهمه سال، ا نیزنم باشه . چه جالفت ها! بعد ا اسم

 . من ذات شوهرم رو خوب دشهیجد یها یباز یاطوار

 رو از چنگ رگاهیشناسم . همش بهانه اس تا تعم یم

 رو به نام البرز رگاهی. بهش گفتم باشه تعم ارهیدرب من

 یجا رو قبول داشت م نیگـه اون اگه ا یزنم ، م یم

 یکه بره واسه  نیداد نه ا یار متهران و دل به ک اومد

 «کار کنه .  بهیغر

 

 شب برداشت و سرش به یاهی،نگاهش را از س فلور

 به اندازه شیها قهیشق یکه رگ ها دیالبرز چرخ سمت



 .مداد متورم شده بودند کی ی

 همه وقت حرف نیالبرزجان مادر به دادم برس. ا »

 گهی. د دمیبر گهید یول زمیتا آرامشت رو بهم نر نزدم

 خونه خراب کن یلکاته  هیشم. نگذار  یبابات نم فیحر

 .«زهیمون رو به هم بر کاشونه

 حس نیمادرش ا یحال حفه شدن بود و با هر جمله  در

 ! شد یتر م یقو

 خشکش را با سر زبان تر یجنباند و لبها زیرا ر سرش

 .کرد

 رو ول کنم و یتونم همه چ یشبه که نم هیمادرمن ،  »

 هیچند وقت بهم مهلت بده تا  هی.  امیشما ب همراه

 گم ها، تا یاز آالن دارم م یول رمیدرست بگ میتصم

 

 هیو همسا یکوچه درخت ی. من حوصله  یدبه نکن بعد

 ریتعم یباال تییسو یرم تو یوراجش رو ندارم و م یا

 .«تونم بکنم یکار م یچ نمیمونم تا بب یم گاه



باره  کیو در تراس به  دیالبرز به نقطه رس یها جمله
 باز

 دست به کیکه توپ را به با  یدر حال یعل ریو ام شد

 :داده بود ، شتاب زده رو به او ،گفت هیبغلش تک ریز

 .«پسرخاله ، فوتبال شروع شد »

 . و ممتد نیسنگ یدم و بازدم د،یکش یقیعم نفس

 البرز دردسر» گفت :  یدر سرش نجوا کنان م ییصدا

 .«شروع شد تیها

********** 

 

 

 راه آهن دانیمرداد م ازدهمی یگل

 البرز به تهران مثل توپ سال یبرگشتن دائم خبر

 دیرس لیاهل فام یپر صدا بود و به گوش همه  لیتحو

. 

 نزد! بلکه در یخبر حرف یاز همه جا ب یبه گل یکس البته



 در «دایآ» گروه  ریتوسط مد یخانوادگ یتلگرام گروه

 روز سفرشان به اصفهان اعالم شد آن هم ، با نیدوم

 .ساز و دهل ،گل و بلبل ، لبخند کریاست یکل

 یگذاشت، عمه ال امیالبرز پ یهم که برا یکس نیاول

 البرز و یقربان صدقه رفتن قد و باال یو بعد از کل بود

 یدرست مینوشت که تصم شی، برا ییآمد گو خوش

 و امکیاوست. بنفشه و س داریاست و مشتاق د گرفته

 خبر استقبال کردند و به او خوش آمد نیاز ا هم

 

 کریخان فقط نوشت چه عجب و به است رجیا ی. ولگفتند

 !رساند قناعت کرد یکه تعجب را م ی

 گفتن نداشت! هرچند که از تعجب یگل یحال و هوا اما

 خوشحال بود یبه قدر یشاخ درآوردن بود !ول درحال

 نکرد.! آنقدر که قادر بود با دو دایار را پک نیفرصت ا که

 بر فراز شهر دود آلود یپرواز کند و چرخ ینامرئ بال

 .بزند تهران



 یرو ها ادهیتمام پ ،یتوانست بدون خستگ یم اصال

 پوستش به ریز یکند. خوش یکنان ط یل یرا ل شهر

 یخال یبرخاست و در فضا یو جوش افتاد ، از جا جنب

 و تاب به کمرش داد چیکوچکش چند قر پر پ یگلفروش

 در دهیهم در هوا زد. اما قر اول به دوم نرس یبشکن و

 کیکه  یباز شد و اسدهللا خان در حال یفروش گل

 دستانش بود ، انیم یو صورت دی*ـل گل رز سفبغـ

 

 و تاب چیاو که کمرش در حال پ دنیشد و با د داخل

 یباال رفته که تعجب از سر رو  ییبود با ابروها خوردن

 :، گفت دیبار یم آن

 »موقع مزاحم شدم؟ یسالم عمو جان، انگار ب »

 موقع اش را جمع کرد یب یو خجل ، خنده ها شرمنده

 بشکن دوم باال یرا که به هوا شیدرنگ دست ها یب و

 نیتر یبود ،پشت کمرش پنهان کرد و دم دست رفته

 :مثل صاعقه از ذهنش گذشت ،جواب داد بهانه،



 کردم متوجه یورزش م دیسالم عمو اسدهللا ، ببخش »

 .«اومدن شما نشدم ی

 درهم گره شیکه دست و پا یرا گفت ودر حال نیا یگل

 بود، شتاب زده گل ها را از اسدهللا خان گرفت ، خورده

 :گفت

 

 گلها رو یکمک تا باق امیدستتون درد نکنه ، اآلن م »

 .«داخل میاریب هم

 یبه شکم فربه و قلنبه اش داد ،رو یخان تاب اسدهللا

 :در هوا تاب داد یو دست دیپا چرخ ی پاشنه

 ستین شتریگل که ب ی؛ چند تا دسته  یایخواد ب ینم »

 . اما عمو جان حواست باشه ها اماکن بهارمیم خودم

 دهیم ریورزش گ یموزون که اسمش رو گذاشت حرکات

 .«ها

 کرد و یمخف شیرا با فشار لبها شیخنده ها یگل

 که سرش را به سمت انگشتان گره شده اش یدرحال



 به یول« چشم » لب آهسته گفت:  ریکرده بود ز خم

 گوششیباز یرفتن اسدهللا خان خنده ها رونیب محض

 پرتاب شد. رونیبه ب یپق یو با صدا اوردیتاب ن گرید

 

*** 

 توانست خاطراتش را یحال دلش خوب بود که م آنقدر

 .کند نییبزرگ تز انیپا کیو آن را با  سدیجا بنو کی

 یازرفتن اسدهللا خان ، گلهارا درون گلدان ها  بعد

 .درنگ دست به قلم شد یو ب یجا یسفال

 آبدار و ییام با البرز،همانند هلو یکودک دوران

 ست که محال یپر از خاطرات خوش و دلچسب ن،یریش

 که با بزرگ شدنم یآنها را فراموش کنم.خاطرات است

 تک آنها را در همان کوچه پس کوچه ها ،جا تک

 .گذاشتم

 .راحت و آسوده بود المیکه بود، شش دونگ خ البرز

 یفیق یداشت و بستن یمن را نگه م یها یخوراک سهم



 به راه بود . میها

 

 البرز سپر من میکن یم یباز یوسط یدانستم وقت یم

 او ی نهیخوردن به من به سـ*ـ ید تا توپ به جاشو یم

 گرفت و یکند. البرز اشتباهات من را به گردن م اصابت

 ! خورد یمن کتک هم م یشد .به جا یم شماتت

 رحمانه یب یکه حق من بود، ول یآبدار یها دهیکش

 شانیخانه  نیزم رینشست و به ز یاو م یگونه ها یرو

 .شد یم دیتبع

دادو  یمن صبر و حوصله به خرج م یبرا شهیهم البرز
 نه

 را هم می،بلکه گره ابرو ها میشانه به دست گره موها تنها

 .کرد یم باز

 تر بود نیریها هم ش یطعم بستن یالبرز حت کنار

 ییپشت بام پر ستاره تر . و من عاشق شبها یوشبها

 یبر پا م یجشن یدر کوچه درخت یکه به مناسبت بودم

 .شد



 

 به وارید ی هیپسر عصمت خانوم همسا یعروس

 که یکنم. عروس یرا هرگز فراموش نم وارمانید

 ، اما عصمت میصابون زده بود یدلمان را کل شیبرا

 کرد ، یها پخش م هیهمسا نیکارت ها راب یوقت خانوم

 و چشمان دیدرهم کش ینازکش را هفت و هشت یابروها

 کرده بود در حدقه اهیس ریرا که با سرمه مثل ق گردش

 : گفت چرخاند،

 کوچک و بچه، اطمونیفروغ خانوم جون ، شرمنده ، ح »

 فرصت مناسب ازشون هی شاهللی. ادیاریهاتون رو ن بوچه

 .«میکن یم ییرایپذ

 یو بنفشه به عروس دایآن شب من و البرز وآ هرچند

 همجوار منیو به  میاما از غافله هم عقب نماند مینرفت

 و چهار میعصمت خانوم به پشت بام رفت یه با خان بودن

 عصمت خانوم اطیپشت بام به سمت ح یکله از رو تا

 



 یخودم را به جا یشد و من در عالم کودک زانیآو

پر زرق و  یتاج و تور کیکردم با  یتصور م عروس
 برق

 .پوشاندم یبه تن البرز هم لباس داماد و

 بیبود و عج یشانزده ساگل یکه در آستانه  بنفشه

 شکست و یکه تخمه م یکرد در حال یم یبزرگ احساس

 کرد ، گفت ینوا پرتاب م یفرت بر سر مهمانان ب فرت
: 

 ! شکر ستمیعصمت خانم هم به خدا نوبره من که بچه ن »

 « .کرد یشونزده سالمه ، خب من رو هم دعوت م خدا

 بود و اگر یخبر رسان یخدا آماده  ی شهیکه هم دایآ

 کرد گـ ـناه یگفت ، فکر م یدانست نم یرا که م آنچه

 فاصله یپشت بام قدر یکرده است . از لب هره  رهیکب

 و خود را به بنفشه رساند و ازپاکت تخمه آفتاب گرفت

 که َچق َچق آنها را یبرداشت و در حال یمشت گردان

 شکست رو به او جواب داد: یم

 



 فرصت مناسب از بچه هی شاهللیعصمت خانوم گفت ا »

 .«میکن یم ییرایها پذ ،بوچه

 رو به البرز تند شتاب زده دایآ یحرفها دییمن به تا و

 : گفتم

 « .دمیمن هم شن گهیالبرز به خدا راست م »

 صمت اطیح یو پوست تخمه اش را روانه  دیخند البرز

 خبر فرود یکرد تا بر سر مهمانان از همه جا ب خانوم

 .دیآ

 ، البته از اهیهمون نخود س نی! ا یشاخ دارچه دروغ  »

 .«با کالسش نوع

 !؟میبا کالس هم مگر دار اهیخواستم بپرسم نخود س یم

 گفت و باز هم سرش را از لبه یا دهیکش شیبنفشه ا اما

 :دیکرد و پرس زانیپشت بام آو یمانیس ی

 

 شش یبچه ها ، اون پسر قد بلنده که شلوار خردل »

 « ؟ هیک دیدون یم ستادهیا اطیو کناردر ح دهیپوش یلیپ



 و ختیر نیزم یرا به رو شیالفور تخمه ها یف دایآ

 بعد چنان شتابزده جواب ی هیو چند ثان دیکش گردن

 زودتر جواب یهر ک یدر مسابقه  ییآنچنان که گو داد

 .شود، شرکت کرده است یبرنده م بدهد

 دونم . دوست داماده ، اسمش یدونم ، من م یمن م »

 دوستت ، اومده یخونه  یتو که رفته بود«  امکیس»

شما از خاله فروغ پنکه گرفت و چند  یدم در خونه  بود
 تا

 شام یو قرار شد برا اطیح ینوشابه هم گذاشت تو جعبه

 .«ببره ادیب

 به چادر یبلند شد و چرخ شیدرنگ از جا یب بنفشه

 با دست شیگلو ریآن را با دست ز خیداد و ب گلدارش

 گره کرد: محکم

 

 هستن ، یکه عروس نای. مامان ا نییپا رمیالبرز من م »

 و کار واجب داشته باشه ، اون وقت پشت ادیب یکی دیشا



 .«مونه یدرم

 شیفعال شد. از جا شیو بز شاخک ها زیت البرز

 یو سر دیبه شلوار خاک آلودش کش یو دست برخاست

 : انداخت ، گفت باال

 .«رمیرو تماشا کن ، من م یتو بمون و عروس »

 ریبه ز یباد یفارس لمیف یها شهیمثل هنرپ بنفشه

 .سرش پهن کرد یانداخت و دوباره آن را رو چادرش

 . تو بمون ومواظب دختر هارمیالزم نکرده ، خودم م »

 خواستم ی. منییپا فتنیوقت از پشت بوم ن هی. باش

 یکه عصمت خانوم چپوندتش تو نمیرو بب عروس

 .«دهیکش پیتا ک پیو پرده هارو هم ک ییرایپذ سالن

 

 یشد به ناچار شانه ا یدردو نم یبنفشه  فیکه حر البرز

 انداخت . بنفشه هم تاپ تاپ کنان از راه پله ها باال

 امکیاش با س یعشق و عاشق یشد و قصه  ریسراز

 پسر عصمت خانوم شروع یاز همان شب عروس قایدق



 .شد

*** 

 شرم که درحضور یسخت ب یدختر ای: زن  ِدردو

 » .دیجو یشیپ یو در هر سخن دیسخن کو بزرگتران

 «نامه دهخدا فرهنگ

********** 

 

 

 لیگروپ به هم خوردن دو دستگاه اتومب یصدا ،بایگل

 درنگ به یسر برداشت و نگاهش ب یبه آن گرید کی به

 ها که لیاتومب یبرگشت . راننده ها ابانیخ سمت

 را گرید کی ی قهی خیاز عصر حجر آمده بودند!ب ییگو

 یشده بودند و همانند خروس الر زیو با هم گالو گرفته

 را به هم چسبانده و عرق شانیجنگ، کله ها یپ در

 یاز تاکس یرمردی. عاقبت پدندیطلب یم فیحر زانیر

 : کرد و هوار کنان، گفت انیشد و رو به تماشاچ ادهیپ



 تون رو کجا گم تیرفته ! انسان ادتونی یمسلون رمیگ »

 دو تا از هم جدا نیبشه ا ادهیتون پ یکی!؟ خب دیکرد

 .« کنه

 با وساطت یوجنجال آن دو مرد عصر حجر اهویه

 انیداد به پا یم یمردانگ یکه هنوز تنشان بو یمردان

 

 غرق گرید یداغ و تب دار تابستان بار ابانیو خ دیرس

 .ها شد نیو دودو دم ماش اهویه

 یبرداشت و دوباره پرنده  ابانینگاهش را از خ یگل

 یرا به پرواز در آورد و شروع به نوشتن باق ذهنش

 .کرد خاطراتش

 . داشت یمن عالم یبرا یکوچه درخت یتابستانها

 تمام یکه مثل آش خاله به پا یتابستان لولهیاز ق بعد

 کوچه نوشته شده بود ،با نشستن دامن یها بچه

 یپر م یها، کوچه درخت وارخانهید یلب هره ها آفتاب،

 گرگم به یو جنب و جوش بچه ها ، با باز یاهویاز ه شد



 و کیتار یشد و دم غروب ،تو یو زو شروع م هوا

 شد. یم یباشک منته میقا یکوچه به باز روشن

 

 یکردند و پسر ها برا یم یهم دختر ها خاله باز یگاه

 .رفتند یتر بود م ضیبه دو کوچه باال تر که عر فوتبال

 و کلیدختر درشت ه یکوچه درخت یها یهمباز انیم

 یکلفت و پسرانه ا یبود که صدا ژهیبه نام من ییزورگو

 یکلفت و موها یمحل به خاطره صدا یوبچه ها داشت

 . زدنند یصدا م ژهیپشت لبش او را آقا من پر

 از هزار تا ناسزا هم بد ندیلقب نا خوشا نیا ژهیمن یبرا

 . کرد یم یبود و او را به شدت عصبان تر

 یتر بود و به تازگ دابزرگیسه سال از من و آ ژهیمن

 نقل یبه کوچه درخت تش،یپر جمع یخانواده  همراه

 ز همان ابتدا چشمدانم چرا ا یکرده بودند و نم مکان

 من را داشت و از بخت و قبال بدم ، مستاجر خانه دیند

 هم بودند. یروبرو ی



 

 یبزرگتر به خصوص پسر ها زور م یاز بچه ها ژهیمن

 یکرد و هرگاه پسر ها یوتمسخر آنها را تحمل م دیشن

 یو تالف یزدند، دق دل یصدا م ژهیاو را آقا من کوچه

 آوردو یرا بر سر کوچکتر ها به خصوص من در م آن

 .برد البرز بود یاز او حساب م ژهیکه من یکس تنها

 و دیکش یم یمن را پنهان یبا شقاوت موها ژهیمن

 اسباب ی، دفتر و گاه یکرد تا مداد رنگ یم مجبورم

 زبر یگوشم با آن صدا ریببرم و ز شیرا برا میها یباز

 . کرد یپسرانه اش پچ پچ م و

 ، یبزرگترت کرد ایمن رو به البرز  یبشنوم چغل اگه»

 یم یچیخوشگلت رو ق یو موها ارمیم رتیگ یپنهون

 .«کنم

 

 به یبافته شده ام ، حت یمن از ترس از دادن موها و

 که میمورد عالقه ام صدا لیاز دست دادن وسا متیق



 !آمد یهم در نم کمی، ج چیه

 و یکه سوز موز یزییسرد پا یاز غروب ها یکی یتو

 بود ، بعد از نوشتن مشق دهیشهر را بلع یریگ نفس

 و به عشق البرز زود دایدرس خواندن با آ یبه هوا میها

 چهار یبغلم چپاندم و روسر ریو دستکم را ز دفتر

 میها ییکه دمپا یسر انداختم و درحال یهم رو یگوش

 :بلند به مامان فروغ گفتم ییبا صدا دمیپوش یم را

 مشق دایخاله فلور ، با آ یخونه  رمیان من ممام »

 . البرز هم قراره ازهر دوتامون میسیرو بنو هامون

 .« ضرب بپرسه جدول

 فروغ به حالت مورب سرش را از آشپزخانه به مامان

 کشاند و گفت : رونیب

 

 یری!؟ م ستیالزم نکرده مگه بنفشه جدول ضرب بلد ن »

 سیگ ی. حوصله  شهیدعوات م دایخاله ات با آ ی خونه

 هیشما دو تا رو ندارم. که پشت بندش تا  یکش سیگ و



 فلور برام پشت چشم نازک کنه. اصال بمون کارهام هفته

 یاآلن با آبج یپرسم. در ثان یبشه خودم ازت م تموم

 خواد کو یشام م یگفت برا یحرف زدم. م یتلفن فلور

 بگذاره و البرز رو فرستاده تا از سر کوچه تخم یسبز کو

 .« رهیبگ مرغ

 جمله یتر از آن بودم که حرف گوش دهم و انتها لجباز

 باال انداختم و یچشم بگذارم، شانه ا کیبزرگترم  ی

 .نازک کردم یچشم پشت

 ادیخونم بهتر  یو البرز که درس م دایخوام ، با آ ینم »

 .«رمیگ یم

 

 آن که معطل اما و اگر یبه کمرم دادم و ب ی، قر ِسرتق

 را به پا کردم و لخ لخ میها ییفروغ شوم، دمپا مامان

 .رفتم رونیو از خانه ب دمیرا دو اطیتمام طول ح کنان

 ژهیخانه فروغ را بکوبم،من یاز آن که در خانه  شیپ اما

 باره از کیشود به  یخبر ظاهر م یاجل معلق که ب مثل



 . آمد رونیب یا هیسا دل

 یاز آسمان تلپ ییصدا بود که گو یحضورش ب آنچنان

 دست ریکه اس یافتاده باشد ! قلبم مثل گنجشک نییپا

 یم نییام باال و پا نهیباشد گورپ گورپ در سـ*ـ ادیص

 ، خود را پنهان میها هیاز ترس کنج ر میو نفس ها شد

 بردم تا در را شیبودند.ترسان و لرزان دست پ کرده

 و سرش را به سمت دیدستم کوب یرو ژهیمن بکوبم،اما

 کرد: خم

 

 یکیمدرسه هامون  فی! ح ییدایدماغو ، کم پ یگل »

 .«نمتیبب شتریتا ب ستین

 خواست سر به یبات شکر کردم. دلم نم نیرا از ا خدا

 یم یباشد با آن چشمان وزغ مانندش که وقت تنش

 .کرد یم ریوحشت به دلم سراز چرخاند

 :آن چمبره زده بود، جواب دادم ریکه ترس ز ییصدا با

 .«نداشته باش یمن با تو قهرم. به من کار »



 به گردنش داد و آن را به رقـ*ـص در آورد یقر ژهیمن

 :کلفتش را نازک کرد یصدا و

 «...!دمیخدا ترس یوا »

 برگرداند و ادامه یرا به حالت معمول شیصدا سپس

 :داد

 ، زهیتم یلیگفت دفتر مشقات خ یم دایدماغو ، آ یگل»

 .«نمیبب بده

 

 انداخت و یمرا به دردسر م شهیهم دایشل دهان آ چیپ

 قایتاپ تاپ قلبم را دق ینداشت.صدا یتازگ میبرا نیا

 پس رفتم و او ی.قدمدمیشن یم میگوش ها یحوال

 زمخت یتر شد و با همان صدا کیبه من نزد یقدم

 :اش، گفت پسرانه

 سال بزرگ تر هی یعنیکالس سوم ،  یامسال رفت »

 یبه حرف بزرگترت که من باشم گوش ند بهی، ع یشد

». 



 چشمان وزغ مانندش را بُراق کرد و دستش را به سپس

 . من دراز کرد سمت

 غیج یو بخوا یکه اگه به حرفم ها گوش ند یدون یم »

 یم یچیخوشگلت رو ق یاآلن موها نی، هم یبکش

 .«کنم

 

 . دفتر مشقم را پشت سرممیایبار کوتاه ب نیبود ا محال

 .ختمیکاسه ر کیکردم و تمام جرأتم را در  پنهان

 « .کشم یم غیج یاگه ولم نکن »

 یم یچیمن هم موهات رو ق یبکش . ول غیباشه ج »

 از مامانم و چند تا مشت و یلی. من فوقش دو تا س کنم

 چند سال صبر دیتو با یخورم. ول یاز آقاجونم م لگد

 .«تا موهات بلند شه یکن

 حوض افتاده باشد ی هیسنگ پاشو یکه رو یماه مثل

 راه نجات له له کی یگشتم و برا یدنبال نفس م به

 :گفتم دهیبر دهیمنقطع و بر یزدم.با نفس ها یم



 «<یندار یچی، تو ق یگ یدروغ م »

 ، از رتیو ح یزد و در کمال ناباور یپوزخند ژهیمن

 زیکوچک ، اما نوک ت یچیق کی راهنشیگشاده پ بیج

 یروسر ریبافته شده ام را که از ز یآورد و موها رونیب

 

 دستان زمختش انیآمده بود م رونیگوش ب چهار

 .گرفت

 بکش تا موهات رو بگذارم کف غیج یاگه جرأت دار »

 .«هی. امتحانش مجاندستت

 منجمد کرده خیافکارم را مثل  میاز دادن موها ترس

 شیامان نداد و پ ژهیکردم، اما من یفرار م دی. بابود

 چراغ برق ریرا به ت میحرکت شانه ها یکرد و با  یدست

آن سو تر قرار داشت چسباند و نور زرد رنگ  یکم که
 و

 چشمان گرد و مژه یبرق بر رو رچراغیجان المپ ت کم

 .کوتاهش نشست یها

 ام خودش را نهیاز ترس چمباتمه زده درون سـ*ـ نفسم



 افتاد. نیزم یدفتر کتابم به رو کرد و محبوس

 

 افکارم به یهنوز هم بر رو ژهیمن اهیپوزخند س یپا رد

 یتیکه سال بعد در موقع یمانده است. پوزخند جا

 .باز آن را تجربه کردم گرید

 را میشدم محال بود بگذارم موها یهم م مهیق مهیق اگر

 .که البرز عاشق شانه کردن آن بود ییکند . موها یچیق

 تمام توانم او را به عقب هول دادم . اما او با آن با

 قدم از من فاصله گرفت و ناگهان کیبزرگش فقط  کلیه

 درهم گره شده ییالبرز با اخم ها ییطرز معجزه آسا به

 .دمیسرش د پشت

 نداشته یمن کار یچند بار بگم به گل ژهیآقا من »

 .«باش

********** 

 

 



 شده بود که دست و ریالبرز چنان غافلگ یبا صدا ژهیمن

 پا به یپاشنه  یرا در دم گم کرد، هراسان رو شیپا

 به خود گرفت و نوک یو حالت تدافع دیاو چرخ سمت

 .را به او نشان داد یچیق

 الی؟ خ یکن یم یازش طرفدار ی، بازم که دار یهو »

 ژهیترسم ها... چند بار بگم من رو آقا من یازت م نکن

 بودم تا حاال هزار بار گفته بود ینکن . به االغ گفت صدا

 .«کورت کنم یچیق نی. بزنم با ا چشم

 قدرتش را اثبات کند با نکهیا یرا گفت و برا نیا ژهیمن

 زد و یمحکم یالبرز ضربه  یبه شانه  گرشید دست

 یتخم مرغ ها تاالپ ی سهیالبرز به هم خورد و ک تعادل

 .افتاد نیزم به

 من را به کنار هول داد و گفت : نیخشمگ البرز

 

 .« رو برسم ژهیبرو اون طرف تا حساب آقا من یگل»

 شدندو چون گردباد در زیبا هم سخت گالو ژهیو من البرز



 کوتاه و غیج کی. دمیکش غی. از ترس ج دندیچیپ هم

 ترس پنهان ی هیپشت سا میها غیج ی هیو بق زیر

 . شدند

 زد و البرز هم از یپسر کتک م کیهمانند  ژهیمن

 یچیمباداد ق نکهیآمد و من از ترس ا یدر م خجالتش

 یم یبه دنبال راه مهیبدن البرز فرو رود سراس به

 یو زنگ خانه  دمیکوب مانیو چند بار به در خانه  گشتم

 که پسر ها یا مهیفلور را هم زدم و عاقبت آجر ن خاله

 د راکردن یاز آن استفاده م کیگل کوچ یدروازه  یبرا

 ژهیداشتم و از پشت محکم به سر من واربریکنج د از

 شد. نینقش زم یخرناس یو او با صدا دمیکوب

 

**** 

 من درست شد نوشدار بعد از مرگ سهراب غیج یصدا

 از خانه یکوچه درخت یسبب شد تا چند تا از اهال و

 هم یاز پنجره من باب فضول ایو  ندیایب رونیب شانیها



 . شده سرک بکشند که

 مثل جنازه کنار یخون یبا سر ژهیکه من یزمان قایدق اما

 و منگ با سرو جیچراغ برق افتاده بود.البرز گ ریت

 به لباس یبرخاست، دست شیمتورم از جا یصورت

 که چشمانش ژهیمادر من دنیو با د دیآلودش کش خاک

 جرم من شهیاو بود ،همانند هم یو سرخون ژهیمن خیم ،

 بزنم ، با نفس یکه حرف نیبه گردن گرفت و قبل از ا را

 : و منقطع اما محکم وقاطع، گفت دهیبر یها

 «.کرد من هم با آجر زدمش یم تیرو اذ یداشت گل »

 

 رفت که بازگردد. باز البرز خودش را ادشیرفت و  نفسم

 من کرده بود یسپربال

 بود که با یو بدلگام و سرکش یزن آپارت ژهیمن مادر

 نداشت و مثل آواره یا انهیاصال م ایحجب و ح ی مقوله

 آمد و رونیمندرس از خانه ب یبرهنه و چادر ییبا پا ها

 سر او نشست و چنان یدخترش باال دنیمحض د به



 راه انداخت و به سر و یو هوار هوار دیکش یغیج

 شد و مدام ینم فشیکه زنها حر دیکوب یم صورتش

 بچه ام رو کشتن ، هاالناسیا یآ»: گفت  یزنان م ادیفر

» 

 که همانند کوک لباس متصل به هم ییاشکها انیم

 رفتم ژهی، چشم از البرز برداشتم به سمت مادر من بودند

 :وگفتم

 «.سرش یمن با آجر زدم تو گهیدروغ م »

 

 به پا ژهیکه مادر من ییاهویو قال و ه لیآن ق انیامام

 بچه ام رو کشتن هالناسیا»:گفت  یبود و مدام م کرده

 کس حرفم رو باور نکردو انگشت چیه..«.  دیدادم برس به

 یقطب شمال را نشان م شهیکه هم یمثل عقربه ا اتهام

 .به سمت البرز نشانه رفت دهد،

 ها از جمله مامان فروغ و فلور جون به دادش هیهمسا بله

 .درمانگاه شد یبه هوش آمد و راه ژهیو من دندیرس



 رحمانه یب ژهیکه مادر من یمحکم یلیهم بعد از س البرز

 خاله فلور و وساطت چند تا از یکرد با پس گردن نثارش

 خانه شد و من هرچه یراه یکوچه درخت یها  هیهمسا

 یآسمان یو قسم ها دمیکوب نیبرزم یکردم و پا هیگر

 من ژهیکردم که مسبب شکستن سر من فیرا رد ام

 زهیر ینه ساله  یدختر بچه کس باور نکرد که  چیه بودم

 را داشته باشد! البته شکشان یکار نیتوان چن زهیم و

 

 کرد دییتا انهیموز ژهیشد که من لیتبد نیقیبه  یوقت

 و هنوز بعد از سالها دهیالبرز با آجر بر سرش کوب که

 .گفت یبزرگ نیبه ا یدورغ ژهیچرا من دمینفه

 یاصل یو غوغا دینرس انیجا به پا نیداستان در ا اما

 شهیهم یها هیخان به لطف همسا رجیبود که ا یزمان

در صحنه از ماجرا با خبر شد و خودش را مثل  حاضر
 باد

 قناعت نکرد و البرز را یلیخانه رساند و به دوتا س به



قفل بزرگ هم  کیسرد و نمور کرد و  نیزم ریز یراه
 به

 و از شام هم یمون یجا م نیو گفت ا ختیدر آو گردن

 .ستین یخبر

 نیزم ریکه به در ز یپله ا نیسوم یچمباتمه زده رو من

 هیگر یها یبستم و ها لیشد، نشستم و دخ یم یمنته

 ختمیسر دادم وبه آن التماس آو هیو زجه و مو کردم

 و به البرز دمیکوب زهیبه خدا من با آجر به سر من که

 

 تره هم میحرفها یکس برا چی.اما هدینداشته باش یکار

 کودکانه ام یعالقه  ینکرد و جلزو ولزم را به پا خورد

 و جرعه ختمیر یومن گلوله گلوله اشک م گذاشتند

 .دمیبلع یرا م یزییسوز پا جرعه

 یرو داهمیمن تنها نبودم و آ بتیذکر مص نیدر ا البته

 یمن اشک م یخانه نشسته بود و همپا وانیا یها پله

 :گفت یم شیها نیف نیف نیب انیدر م یکیو  ختیر

 ، ازت بدم خورهیتوئه که داداشم کتک م ریهمش تقص »



 «..ادیم

 زدم و پشت یخدا گند م ی شهیبود. من هم دایبا آ حق

 .شدم یپنهان م البرز

 کش اشتباهات من بود و آن چنان قاطعانه البرزجور

 رفتندیپذ یکرد که همه م یزد و از من دفاع م یم حرف

 

 اعتراض یراه نداشت، صدا ییصد البته آنچه که به جا و

 . من بود یها یشاهد خراب کار یبود که گاه دایآ

 دایکنم آ یهم بعد از گذشت سالها ، احساس م هنوز

 با من صاف نشده و حرف دل و زبانش با من ، دلش

 !کند یتا آسمان فرق م نیزم

 خان بند آمدو لخ لخ رجیبا توپ و تشر ا دایآ یها هیگر

 من فیکس حر چیگشت . اما هبه داخل خانه بر کنان

 نیف نیهمان جا نشستم و ف ینشدو چهار چنگول سرتق

 نیزم ریز یدر آهن یکردم. البرز آن سو هیگر کنان

 . سوزن نشسته بودم یسو انگار رو نیو من ا بود



 یچسباند و از پنجره  نیزم ریخودش را به در ز البرز

 :اش شکسته بود آهسته ، گفت شهیآن که ش کوچک

 ها، پاشو یخور یسرده ، سرما م یلیهوا خ یگل میمر »

 «.خونه برو

 

 را ایدن یها ینبود ، حاضر بودم تمام بال یزیکه چ سرما

 رونیب نیزم ریجا قورت دهم در عوض البرز از ز کی

 .دیایب

 ام را ینیب یشده  ریآب سراز ورمیپل نیپشت آست با

 پا یپاشنه  یرا ، رو میکردم و با کف دست اشکها پاک

 شکسته در برسد.بغض یشدم تا قدم به پنجره  بلند

 وزن داشت به یزیینارس پا ینارنگ کیرا به قد  میها

 :فرو دادم ،گفتم یسخت

 خواستم با آجر ی، به خدا نم دیالبرز غلط کردم ببخش »

 کورت کنه ، داشتم یچیبا ق دمیسرش ، ترس یتو بزنم

 ریمثل جن از پشت ت هویشما که  یاومدم خونه  یم



 یچیخواست موهام رو ق یو م رونیبرق اومد ب چراغ

 «. کنه

 

 آورد رونیشکسته ب یدستش را از شکاف پنجره  البرز

 سر یرا پاک کرد. هنوز گرما میبا سر انگشت اشکها و

 که فاتحانه مرا نگاه یرا به خاطر دارم لبخند انگشتانش

 :کرد یم

 کار رو نیو بودم همت ی، من هم جا یکرد یخوب کار »

 دو یکینکن و پاشو برو ، بابام  هیگر گهیکردم . د یم

 یدر رو باز م ادیخوابه و م یم تشیعصبان گهید ساعت

 « .کنه

 بود البرز را در سرما تنها بگذارم و خودم به خانه محال

 یتالشم را هم م نیآخر دیرفتم.با یگرم ونرم م ی

 ام را ینیب یآب راه افتاده  نی. با پشت آستکردم

 :کردم و رو به البرز گفتم پاک

 «.  ارمیجا درت م نیالبرز من از ا »



 

 دوتا باال رفتم . وسط کیرا  نیزم ریز یپله ها سپس

 ییرا در آوردم و از آنجا میها ییودمپا ستادمیا اطیح

 یدانستم بابا محمود و مامان فروغ هم خانه  یم که

 را بستم و دهانم را باز و میفلور هستند، چشم ها خاله

 !وقفه ینفس، ممتدد و ب کیزدن کردم .  غیبه ج شروع

 آمد بابا رونیاز خانه ب مهیکه سراس یکس نیاول

 وانیخانه به ا یبود و پشت بند آن تمام اهال محمودم

 .شدند ریخانه سراز کوچک

 دنیبود با د یمیمحمودم که ذاتا مرد مهربان و مال بابا

 وانیا یمن ، پا برهنه از دو پله  یکر کننده  یها غیج

 نیزم یکرد و مرا در آغـ*ـوش گرفت و از رو یط را

 خان، گفت : رجیکرد و رو به ا بلند

 

 نیزم ریبچه ام خودش رو هالک کرد. در ز یمرد حساب »

 بچه نیا یدون ی. تو که م رونیب ادیباز کن البرز ب رو



 !« البرز رو دوست داره چقدر

 همان کرد که زانیآو یبا لب و لوچه ا یخان ناراض رجیا

 .از او خواسته بود پدرم

 و میآمد و با هم به خانه برگشت رونیب نیزم ریاز ز البرز

 سرما کار ی. ولمیشب سر سفره کنار هم نشست آن

 شدم و تا سه روز مدرسه ماریرا کرد وبه شدت ب خودش

 .و به رختخواب دوخته شدم نرفتم

********** 

 

 

 . دفترش گذاشت یپر تب و تاب خود کارش را رو یگل

 که یبود . البرز زیوجودش از خواستن البرز سر ر تمام

 پر کشش و دلخواه شیممنوعه برا ی وهیم کی همانند

 .بود

 داشت ، از همان ییچوب جادو کیخواست  یم دلش

 یکوچک از نوک آن شره م یکه نور و ستاره ها ییها



 ینشاند . آن گاه ب یآرزو را کنار استجابت م کندو

 .کرد یشان را باطل م نیطلسم افتاده ب یمعطل

 آسمان پهناور ل،دریزنگ موبا یبا صدا شیها ایرو ابر

 یدر هوا پخش و پال شد. به آن یهمچون دود ذهنش

 بر داشت و تند و شتاب زده نگاهش به سمت تلفن سر

 کیاسم عمو اسدهللا که  دنیبرگشت و با د همراهش

 یحالت یمنحن شیگذشت ابروها یاز رفتنش نم ربع

 تعجب به خود گرفت ، جواب داد: چون

 

 «!؟دیرو فراموش کرد یزیسالم عمو اسدهللا ، چ »

 :خان گفت اسدهللا

 با عجله اومدم و رفتم که نقدریسالم عمو جان ، ا »

 یدنبال گل آرا م ییآشنا هیکردم بهت بگم  فراموش

 نیبار ب هی ادمهیکردم.  یمن هم تورو معرف گشت

 . طرف ازیهم رفت ییکه کالس گل آرا دمیشن حرفهات

 . با خودم گفتم دهیم یخر پول هاست و پول خوب اون



 ».بهت کرده باشم یکمک هیبازار  یکساد نیا یتو

 بر عیوس یمرد لبخند نیصاف و زالل ا تیو ن یمهربان

 .لبش نشاند یرو

 مناسبتش دیدون ی. نمدیعمو که به فکرم هست یمرس »

 .«برم دی. کجا با ه؟یچ

 پنج شنبه نیدونم که هم یقدر م نیواال من هم هم »

 دمیدونم. تلفنت رو م ینم نیاز ا شتریکنونه و ب عقد

 

 و آدرس رو اتییکه واسطه شده ، جز ییآشنا اون

 برم، دی، عمو جان من عجله دارم و با دهیبهت م خودش

 ادشونی یمن رو به محمود برسون و بگو سوغات سالم

 .« نره

 ایقاصدخوش خبر را به تمام دن نیبود سالم ا حاضر

 .برساند

 بود و زیسر ر شیخان که عجله از قطار جمله ها اسدهللا

 شود ، تماس را قطع یگل یآن که منتظر خداحافظ یب



 که دهیطرح وا ایدن کیو  عیلبخند وس کیو او را با  کرد

 .سرش بال و پر گرفته بود تنها گذاشت در

 که عالوه بر ییاز کالس ها یکی یکمال ناباور در

 خرج کرده بود نهیمامان فروغ، بابتش وقت و هز غرولند

 کارش آمد بود! به

 

 یرا که م یو ذوق زده در ذهنش کارها جانیاز ه پر

 به بابا دیاز همه با شیکرد. پ فیداد رد یانجام م ستیبا

 داد . بعد هم همراه یمامان روغش خبر م محمودو

 یمناسب م یمانتو کیرفت و  یم دیبه مرکز خر بنفشه

 .دیخر

 یداشت م ادیکاغذ  یرا هم رو شیها دهیها و ا طرح

 کرد. پر شالش یاش را مرور م یمیقد یو جزوه ها کرد

 هیشب ییبه آن داد و صدا یاز دو سو گرفت و تاب را

 .از دهانش خارج شد پوف

 در یو بشکن ختیانگشتانش ر انیرا م جانشیه تمام



 چیبه گردن و کمرش پ یپوست رینرم و ز یلیزد و خ هوا

 .همچون قر داد یتاب

 او را منتظر نگذاشت و یلیعمو اسدهللا هم خ یآشنا

 بعد تماس گرفت و بعد از قهیسه ساعت و چهل دق قایدق

 

 یکه پا زانشیبه جان عز هیسفارش و قسم آ ایدن کی

 گرو گذاشته و به اعتبار شیاست و ر انیدر م شیآبرو

 اسدهللا خان قبول کرده تا معرف او باشد و چه و حرف

 شیتجر دانیم یبرود حوال دیکه با ی... گفت خانه اچه

 یاست و برا «یمهندس تفرش»و اسم صاحب خانه  است

 از طرف منوچهر خان دیکه بگو ستیفقط کاف یمعرف

 .کرد امکیپ شیاست. بعد هم آدرس برا آمده

 : لب زمزمه کرد ریخواندن آدرس ، آهسته ز با

 از بس سفارش یکچلم کرد یدستت درد نکنه ها ، ول »

 «... شاه یانگار قرار برم خونه  یکرد

 بام لبش افتاد.سرش را یاز رو یپق یبا صد خنده



 خوش بو شیفرو برد و نفس ها میگلدان گل مر انیم

 . شدند

 

 ینوازش واربه رو یدست میلبخند نرم و مال کیبا  یگل

 شیها دهیو دفتر خاطراتش را بست تا ا دیالبرز کش اسم

 کار نیا رفتنیدانست با پذ ینم اوردویکاغذ ب یبر رو را

 .دیآ یبه گردش در م شیبرا گرید یبه گونه ا ریتقد ،

********** 

 

 «فصل سوم »

 یخانه مهندس تفرش شیتجر

 عمو اسدهللا بعد از ییکه آشنا یبعد به آدرس ،روزیگل

 کرده بود ، امکیپ شیبرا هیقطار سفارش وقسم و آ کی

 که یتفرش یمدرن و مجلل آقا یالیو دنیوباد رفت

 

 پر ابهت بود ، هوش از یقصر مچهیخودش ن یبرا



 .کرد رییو بن تغ خیرفت و نظرش از ب سرش

 !از قصر کمترنداشت یزیچ یتفرش یآقا یالیو

 اطیدوبلکس با آن ح یچند صد متر یالیو نیاگر ا خب

 یگل و مشجرش ، اسمش خانه است، پس خانه  غرق

 راه آهن است و دانیم یآنها که حوال یشش متر صدو

 اطیقرار گرفته که پنجاه متر آن به ح یکوچه درخت ته

 چه نام دارد؟ افتهی اختصاص

 ی، تابلو ها کیو آنت یمتیلوازم ق نیخانه با ا نیا اصال

 و کی،آن قدر ش یشمیابر یگرانبها وفرش ها ینقاش

 به گل یازین گریداشت که د ینواز بود و هارمون چشم

 که در آن سالن مجلل یزینداشت! و تنها چ ییآرا

 مانتو و شلوار تن او بود! دیرس یبه نظر م متیق ارزان

 

 نظر داشته ریکه اطراف را ز یرا همانند عقاب چشمانش

 آن که حرکت کند یب شیکردو مردمک ها کیبار باشد

 .وار در سالن به گردش در آورد رهیدا



 به تن یکه لباس فرم زرشک یسال انیاز خانوم م یحت

 کردن و اجازه از صاحب خانه نیج نیو بعد از س داشت

 .نبود یباز کرده بود ،خبر شیرا به رو در

 نیا دیبه دلش قالب شد. نبا یمانیپش یا لحظه

 یگرفت. آنقدر مضطرب شد که ب یم میتصم قدرعجوالنه

 و بعد دیسرمه اش کش یمانتو نییبه پا یدست اراده

 سرش مرتب یرو یشال هم رنگ مانتو اش را قدر آن

 . کرد

 یباز قهوه ا مهیسربرداشت و نگاهش به در ن یوقت

 ناگاه هیشد نشست ، یکه رو به سالن باز م یا سوخته

 

 رونیدر ب یزد و از ال یلو ، جستو پشما دیسف یا گربه

 .آمد

 و پشمالو بود. از دیپنبه، سف یکه مثل توده ا یا گربه

 اند و از دهیکه نافشان را با ناز و نعمت بر ییگربه ها آن

 سره کیبراقش تا دم پر جنب و جوشش  یها بلیس



 .کند یچکه م یگوشیباز

 ویم ویخرامان خرامان م اهشیبا آن چشمان س گربه

 از یمعطل یهم ب یاو آمد و گل یبه کنار پا کنان

 ، یولگرد کوچه درخت یدر آمد و مثل گربه ها خجالتش

 به او زدو گربه را از یگفت و با نوک پاضربه ا یشتیپ

 .راند خود

 تند نداشت! به یعکس العمل ها نیکه عادت به ا گربه

 و سبک همچون پر به دیکش یاعتراض خرناس ی نشانه

 

 داشت، رفت و ییطال یکه دسته ها لیمبل است سمت

 .از آنها نشست و همان جا لم داد یکی یرو

 یگونه سرخم کرد تا بار وسواسیفیکالفه ار بالتکل یگل

 مانتو اش را صاف ینداشته  یها نیبا پر دست چ گرید

 .دیشن یینکرد و همان لحظه صدا دایپ یاما مجال کند

 «شما!؟ »

 فتاده اش مثلفرو ا یسر برداشت وپلک ها یآن به



 اما انه،یم یکه قامت دیرا د یکره باال آمدو مرد کره

 خوش یداشت. از آن عاقله مردها یقواره ا خوش

 دوان شیکه عطرش جلوتر از قدم ها یکیو ش پوش

 کند.م یحرکت م دوان

 کرد، یمعذب م یگرید زیاز هر چ شیاو را ب آنچه

 که بر یشکار یمرد بود که همانند درنده ا زیر چشمان

 نظر داشت، ریراند و او را ز یدور حکم م یها افق

 

 ریخشکش را با سر زبان تر کرد و به طور غ یلبها
 یاراد

 از عطر او داشته باشد و به یتا سهم دیکش یقیعم نفس

 شد و تمام تالش خود را به کار رهیمنتظر او خ چشمان

 از یجواب دهد اما شتاب زدگ یحرفه ا یتا قدر گرفت

 .بود زیسر ر شیها جمله

 هستم و معرف من احمد یمن شوق ر،یوقتتون به خ »

 .«هستن آقات

 دختر از نیشد . ا یمرد به حالت تعجب منحن یابروها



 آنها در یافتاده بود و سر از خانه  نییآسمان پا یکجا

 .بود آورده

 عجله داشت ، اما نه آنقدر که نگاه کنجکاوش مثل یلیخ

 نییباال و پا شیرو شیتازه وارد پ یبستکبال رو توپ

 .نشود

 

 .الغراندام اماخوش قد و باال بود شیرو شیپ دخترک

 دخترانه هم داشت و یبه مانکن ها. چهره ا هیشب یزیچ

 .آن بود یپهن و مرتب شده اش امضا یابروها

 اش را از فرق باز کرده وبا یبراق و مشک یموها

 ما خوشصاف ا یها یاز چتر یتکه ا اریبس وسواس

 .آورده بود رونیشال ب ریرا دست و دلباز از ز حالتش

 که ل*ب.ه*ا و ینبود، در و داف ، دماغ عمل خوشگل

 یکیونی یپروتز است هم نبود. اما چهره  شیها گونه

 را وادار به یا ندهیکه هر ب ییاز همان چهره ها داشت

 و ییچراغ قرمز راهنما قامثلیکند.دق یکردن م تماشا



 یو سواره را به خود جلب م ادهیکه توجه پ یرانندگ

 .کند

 شده سرش کیبار یتر گذاشت و با چشمان شیپ یقدم

 تکان داد. دنیبه عالمت نفهم را

 

 «...شناسمتون. نه شما و نه احمد آقا رو ی؟ نم یشوق »

 تفاوت دستش را در هوا تاب داد و آمرانه یب سپس

 :گفت

 «... یا کارهیچ نهیو بب ادیصبر کن تا خواهرم ب »

 شهیو از کل سمیکنم رئال بنو یم ینوشت: من سع یپ

 و پسر پولدار ری. پس روند قصه دختر فقرمیفاصله بگ ها

 .ستین

********** 

 

 ینیتر کرد تا نگاهش ذرب کیبار یرا قدر چشمانش

 افتاده بود. لیاز دماغ ف شیرو شیپ نامردیقی! شود



 

 منتظر ماندن وسط آن سالن قهیدق ستیاز ب بعد

 آمد ی، حالش اصال روبراه نبود و بدش نم درندشت

 مردک خوش بو که ادب و نزاکتش نیرا بر سر ا فشیک

 یمحکم، م یلیپولش جا گذاشته بودخ فیک انیم را

 است! و بعد کارهیچ یشوق یتا متوجه شود گل دیکوب

 که یو از همان راه دیچرخ یپا م یپاشنه  یرو هم

 .گشت یبود بر م آمده

 مشیاز قسمت اول افکارش فاکتور گرفت اما تصم خب

 اندام کیبار یبود که به نا گاه ، دختر یرفتن قطع یبرا

 یرنگش مثل اشعه  ییبلند و طال یکه موها یحال در

 به چیکه مارپ ییخورد از پله ها یدر هوا تاب م دیخورش

 شد ، سبک همچون پر یم یدوم منته یطبقه  سمت

 شیآمد و شتاب زده همانند قدم ها نییدوان پا دوان

 گفت: ،

 



 د؟یباش یخانوم شوق دیشما با د،یسالم خوش اومد »

 که کارش حرف نداره. در مورد شما ییگل آرا همون

 از یکی نکهیمنوچهر با من صحبت کرده بود ، مثل ا آقا

 .دیآورد فیمعرف شما هستند.زود تشر دوستانش

 .«منتظرتون بودم شیش ساعت

 مرد پنچاه و چند نیلطف عمو اسدهللا شد . ا ی شرمنده

 .را داشت شیخدا هوا ی شهیهم ساله

 دایباشدپ ستهیکه شا یعجول بودنش هم جواب یبرا

 نرم تر جوابش را ینرم و سالم یو فقط با لبخند نکرد

 .داد

 آمد نییمانده را هم پا یباق یدو پله  یییمو طال دختر

 و ادامه دیقتدر رو به مرد چرخم یهماننند فرمانده ا و

 :داد

 «.کنم یم یدگیجان شما برو. من به کارها رس نایس »

 

 ، آدم با فهم و کمال که شعور هم نیمرفه انیم ایگو.



 باشد و راه و رسم ادب و معاشرت را بداند هم داشته

 .شود یم دایپ

 جان از نایس نیبود که ا شیدلش لبخند زد. از خدا ته

کرد و او را  یرا جمع م لشیمتشکر زودتر بارو بند خود
 با

 ، یعمل ینیاز پرتز گونه ،ب ریدختر خوشگل که به غ نیا

 یاجزا ی هیتتو شده ، بق یژل زده و ابروها یلبها

 !گذاشت یبود! تنها م نالیاورج صورتش

 جان نایهم زود مستجاب شد . چون س شیدعا البته

 یزود ب یلیتکان داد و خ میبه عالمت تفه یسر دختر،

 .رفت رونیب یگذشت و از در ورود یاز کنار گل اعتنا

 یبه موها یبلند به سمت او آمد وتاب ییبا گامها دختر

 یهم به مژه ها یحالتش داد و تاب ی*ـان و بـیعـر

 

 به عیوس یبال پروانه بود و با لبخند هیکه شب یمصنوع

 .کرد یبرد و خودش را معرف شیادب دست پ رسم

 «.یشیتفر یمن سحر هستم . دختر آقا یخانوم شوق »



 در دل با انهیلبش جا انداخت. موذ یرو یمحو ی خنده

 :گفت خودش

 یم یزندگ یخونه ا نیهمچ یخب من هم اگه تو »

 قدر سر خوش نیبود هم میعروس گهی، و دو روزد کردم

 !«بودم

 رنگ و لعاب حسادت دخترانه داشت را یکه قدر یافکار

 شیپ یدوست یخود دور کرد و دستش را به نشانه  از

 .آورد

 گمیم کیهستم. تبر یشوق یخوشبختم. من هم گل »

 .«دیخوشبخت بش انشاهلل

 

 آمد یکه به چهره اش م یوکش دار فیبا ناز ظر سحر

 نتیلم یو جاندار که دندانها قی. آنچنان عمدیخند

 که دیبار به خودش بال نیا یو گل دیاش هم درخش شده

 .خداوند است ی هیهد فشیرد یها دندان

 :گفت سحر



 یعروس یبود ، ول یقشنگ ودلچسب یآرزو یمرس »

 . پنجشنبه قرار خواهر کوچکترم عروس بشه ستین من

 « .کارها رو برعهده دارم تیریمن فقط مد و

 بود. دستپاچه ، ریمد کی... پس طرف حساب او  اوه

 :گفت

 همه صدق یکه برا ییتنها آرزو یبه هر حال خوشبخت »

 و ریوجوون و متاهل و مجرد و مد ریکنه و شامل پ یم

 «.شه یم ریمد ریغ

 

 شیکوتاه تا دختر پ یتامل کرد ، وقفه ا یقدر سحر

 پهن و یلنگه ابرو کیکند. سپس  یرا حالج شیرو

 .پله باالتر نشاند کیرنگش را  یا قهوه

 یقصار هم که دار ی. خوشم اومد جمله ها نیآفر »

 و خاصه، درسته کیونیحرفهات مثل چهره ات !

 آدمهاست. اگه کارت هم مثل یحق همه  یخوشبخت

 «...یش یلحظه استخدام نیباشه از هم تیجواب حاضر



 سیف یافتاد بدون ذره ا نییسحر که پا یابرو ی لنگه

 در هوا یبشکن فشیو ظر زیافاده ، به همراه چشمک ر و

 پارکت یکفشش رو یکه تق تق پاشنه ها یو درحال زد

 که ینواخت به طرف مبل یآهنگ گام برداشتن م سالن

 آن لم داده بود رفت و یو پشمالو رو دیگربه سف همان

 بالشت نرم به بغـ*ـل کیلوس را مثل  یگربه  سپس

 مبل لم داد. یو رو گرفت

 

 یسرکارمون اول از همه م می، بر یخب خانوم شوق »

 یرو م ییعد نظر نها. ب نمیآلبوم کارهات رو بب خوام

 یکه برات کار م یباشه به گروه ادتی. در ضمن گم

 . جا باشن نیا دیپنچ شنبه صبح زود با یبگ کنن

 . هستن نجایها حول و حوش ساعت چهار ا مهمون

 .«دیبد لیتا ساعت دو کار رو تحو دیبا نیبنابرا

 که سوراخ باشد تمام شوقش فروکش یبادکنک مثل

 !بود و نه از ذوقش یخبر اقشینه از اشت گریو د کرد



 :جواب داد صادقانه

 کارمن و نه آلبوم دارم نه نیاول نیا یشیخانوم تفر »

 رو ییگل آرا یکه کمکم کنه . من فقط دوره ها یکس

 .«نیفقط هم دمید

 ی.سپس در حالدیسحر باال پر یبار هر دو لنگه ابرو نیا

 کرد ، دست یدستش سر گربه را نوازش م کیبا  که

 

 کنده یلبه ها یفاتح نامدار بر رو کیرا مثل  گرشید

 هم یرا بر رو شیمبل گذاشت و پاها ییو طال یکار

 .کرد سوار

 را یمبتد کی یعروس یاو برا دیفهم یاگر م ده،یسپ

 سرش را نایقیاستخدام کرده است،  ییگل آرا یبرا

 !انداخت یو داخل سطل م دیبر یم خیتا ب خیب

 نیاآلن عذر ا نیهم یلبخند مصنوع کیتوانست با  یم

 از یکیرا بخواهد و بعد هم به  یقد بلند مومشک دختر

 زنگ یو نامزد یمراسم عروس یبرگزار یها شرکت



 را راحت کند . اما دلش به حال نگاه الشیو خ بزند

 ، پاسخ یآن میتصم کیو منتظر او سوخت و با  یمشک

 :داد

 شرکت مطمئن هیبا  یعروس یما برا ،یخانوم شوق »

 رهیتا از صفر تا صد مراسم رو به عهده بگ میداد بست قرار

 

 کارو انجام نیکه قرار بود ا یخانوم روزیاما درست د ،

 اومد. برگزار کننده مراسم شیبراش پ یمشکل بده

 کردند اما من کارشون یمعرف یا گهیشخص د یعروس

 آدم مطمئن هیو آقا منوچهر قول داد تا  دمینپسند رو

 کنه تا یکرد.عقل حکم م یکنه و شما رو معرف دایپ

 کشه و یخواهرم رو که ماهها انتظارش رو م یعروس

 گروه کار کشته بسپارم هیکنه به  یم یزیبرنامه ر براش

 هم شهیو هم سکمیکه من اهل ر ییاز اون جا یول ،

 هر دیکنم. فقط با یگرفتم ، شما رو استخدام م جواب

 .«یبا من هماهنگ باش یکن یم یکار



 اش نهیکه ضربان قلبش ناهماهنگ در سـ*ـ یحال در

 رفت. آهسته سر تکان داد و آهسته تر یم نییو پا باال

 :حرکات سرش، گفت از

 «.راحت التونیبله متوجه ام...خ »

 

کنم . اما  یم تیراض یاگه کارت رو خوب انجام بد »

 اگه

 سوم دست مزدرو بهت کی یداشته باش یو کاست کم

 و ستیدر کار ن ینباشم که اصال پول یو اگه راض دمیم

 یبد لیسر ساعت دو کار رو تمام و کمال تحو دیبا

 «؟ یموافق.

 اگر جماعت پولدار گریبود. خب د یمنصفانه ا ی معامله

 !شود یداخل حساب و کتاب نباشد که پولدار نم سرش

 » :گفت ینرم آب دهانش را قورت داد و به یمانده  ته

 .«منصفانه اس یمن مبتد یموافقم . برا بله

 ریز یشیدستش را به طور نما کی کیش یبا ژست سحر



 :اش گذاشت ، گفت چانه

 یبد یحیخانواده ام توض ینداره برا یدر ضمن لزوم »

 کرد بگو با سحر هماهنگ کردم. یهر کس ازت سوال و

 

 خونه پره از نیا یدست تنها بودن هم نباش تو نگران

 .«اند یخود یکه مسئول امور ب ییها آدم

 لبخند زدو وانمود کرد که استرس ندارد، اما یگل

 نفوذ ریبود و ز شیدرحال خفه کردن نفس ها اضطراب

 » : دیفقط توانست کوتاه بگو شیرو شیدختر پ کالم

 .«ممنونم

 قایبلند به سمت او رفت و دق ییبا گامها سپس

 که از صورتش ینشست و با همان لبخند شیروبرو

 :شد ، گفت ینم جمع

 .«درخدمتتم یشیخانوم تفر »

********** 

 



 

 .شب ازدهیراه آهن پنج شنبه ساعت  دانیم

 یناآرام بود. هوا یمواج و طوفان ییایمثل در دلش

 یمردادماه با نبض ساعت م ی مهین یودم کرده  یابر

 .تا به صبح فردا برسد رفت

 پنجره چسباند و ی شهیپس زد، سرش را به شرا  پرده

 بنفشه به کوچه خواب آلود یدوم خانه  یطبقه  از

 .شد رهیخ یتابستان

 فرو قیعم یمحله به خواب یبچه ها  یخسته از تقال کوچه

 کوچه یچراغ برق تک و تنها ابتدا ریبود و ت رفته

 .دیکش یم کیجانش کش مهیبا نور ن یپاسبان همچون

 یاول ، از پس پرده  یطبقه  ی هیزن همسا یخانه  از

 شده دهیآسفالت کوچه پاش یکم جان بر رو ی، نور تور

 

 زد و کاسه یصدا م دهاخانومیکه بنفشه او را فر ی. زنبود

 یاو م یاش پر از آش و سوپ به خانه  یگر هیهمسا ی



 .گشت یو مملو از گردو و نبات برم رفت

 دید یخانوم را م دهیفر یوقت رفتن به گل فروش یگل

 مقنعه ریرا ز شیکه موها یبا هزار قر و اطوار درحال که

 یرفت و آخر شب در حال یکرده بود به سر کار م کاکل

 یبه خانه باز م دهیبه کف سرش چسب شیموها که

 !گشت

 یالبد کس» لب گفت:  ریباال انداخت و با خود ز یا شانه

 که بخواهد مثل صبح ترگل ستیخونه منتظرش ن یتو

 .«ورگل به خانه برگردد و

 از قاب پنجره دل کند و کتاب هیزن همسا الیخ یب

 اش چسباند . نهیشاملو را به سـ*ـ شعر

 

 » خواست تا به قول شاملو یدنج م یدلش خلوت چقدر

 یبعد هم تا طلوع تارها«. کرد یدلش را گرم م تنور

 یکرد . سر یخلوت م الشیبا البرز و خ دیخورش نیزر

 زدو خاطراتش یفروغ و اخوان ثالث م یبه شعر ها هم



 .نوشت یم را

 شد یبرآورده م نایقیبود و یکوچک یها آرزو ها نیا

 یمجال امکیبنفشه و س ،یتمام نشدن یجرو بحث ها اگر

 که مثل و دشمن یداد! زن و شوهر یاعصابش م به

 .دادند یچنگ دندان نشان م گرید کیبه  نهیدر

 به سمت رختخواب پهن شده اش ستادنیاز ا خسته

 آن نشست و نگاهش به سمت مهتاب ی. روبرگشت

 رو سامان پدر و یب یایخبر از دن یکه ب دهیچسب

 دور اهیفرو رفته بود. کش س یدر خواب خوش مادرش

 یو تاب به رو چیپر پ شیرا باز کرد و موها شیموها

 

 بغـ*ـلرا  شیشد سپس زانو ها ریاش سراز شانه

 .آن گذاشت یو سرش را کج رو گرفت

 یشب تابستان مهین یدل او هم مثل هوا یو هوا آب

 هیسا ریدلش ، ز ی، زمان قایو دم کرده بود و دق یابر

 البرز را بعد از یپنهان شد که صدا یدلتنگ یابرها



 .دیخط شن یاز آن سو مدتها

 او که مخاطبش پدرش بود، مثل یرسا و مردانه ا یصدا

 چنان شش دونگ حواسش را به یسیمغناط یا رهیدا

مامان فروغ را  یخود جذب کرد که صحبت ها سمت
 اصال

 .اعتراض او به خودش آمد یو عاقبت با صدا دینشن

 «گفتم؟ ی؟ حواست هست چ یپشت خط یگل »

 درنگ به یبود! ب دهیرا نشن شیکلمه از حرفا کی یحت

 را شیآمد و دست پاچه ، حواس پخش و پال خودش

 جواب داد: یرکیفرز جمع کرد و با ز ترو

 

 ِخش ِخش داره و اصال مفهوم یلیمامان صدات خ »

 «؟یشه دوباره تکرا رکن ی. م ستین

 یهمه چ شیتجر یچه خبر ؟امروز رفته بود دمیپرس »

 یرفت ؟ مغازت در چه حاله؟ تهران همه چ شیپ خوب

 ؟ به اسدهللا خان سپرده بودم هوات رهیم شیپ خوب



 ؟ با دهیرو جواب نم لشیداشته باشه. بنفشه چرا موبا رو

 «کرد؟ یآشت امکیس

 بر سرش یسواالت مامان فروغ مثل رگبار بهار لیس

 و یدانست کدام را جواب دهد!؟حال گلفروش ی. نمدیبار

 امکیو کارش خوب بود. اما حال بنفشه و س کسب

 .نداشت یفیتعر چندان

 خواسته یبر قله را چنان  شیها یپرچم لجباز بنفشه

 او فیافراشته بود که رستم هم حر انشیپا یب یها

 

 به دل نکهیا ی! برانوایب امکیشد ، چه برسد به س ینم

 :مادر خاتمه دهد ، گفت کی یها ینگران

 . انیاز پس هم بر م امکینگران نباش. بنفشه و س »

 کن اصفهان بهتون فیبراتون تنگ شده .شما تعر دلم

 « ؟ گذرهیم خوش

 ذره هی امکیتو و بنفشه ،مهتاب و س یآخ که دلم برا »

 یخوش م یلیجا هم خ نیا میاز حق نگذر ی. ول شده



 کیگرفت ومارو برد پکن ی. البرز امروز مرخص گذره
 خارج

 یلیشهر و نشد زنگ بزنم و حالت رو بپرسم. جات خ از

 یبابات افتاد تو لیکه موبا فیبود. فقط ح یخال

 یو بابات تو یعل ریو آب بردش . حاال هم ام رودخونه

 .«باهات حرف بزنن خوانینشستن وم صف

 از یلبش نشست و آه یحس و حال بر رو یب یلبخند

 آمد. رونیو ب دیحسرت ازته ته دلش تنوره کش سر

 

 کج شد و با خود یلبش پر از تاسف به سمت ی گوشه

 «..خوش به حالتون» کرد:  زمزمه

 و پدرش را بپرسد اما یعل ریحال امباز کرد تا  دهان

 اضافه شیخانوم مجال نداد و پشت بند جمله ها فروغ

 :کرد

 یتهران و برا میگرد یجان ما فردا بر م یدر ضمن، گل »

 یآبگوشت هی. تو هم برگرد خونه و میخونه هست ناهار

 .« میتا دور هم بخور باربگذار



 یلیخ یمژده گر جان فشانم رواست!از خوشحال نیا بر

 که یپوست رینرم و ز یلیداد و خ یقر شیبه ابروها زیر

 :دیمادرش را شعله ور نشود،پرس یکنجکاو

 چند نفر غذا درست کنم؟ البرز هم یچشم ، چشم برا »

 خواد برگرده تهران و یکه م دمیشن دای؟ از آ هست

 «.خان کار کنه رجیا شیپ

 

اصفهان کار داره  گهی. مادینه مادر البرز با ما نم »

 واحتماال

 .«گرده ی، تهران برم ندهیآ ی هفته

 هم دود شد و اقشینشکفته پر پر و اشت شینوایب ذوق

 .هوا رفت به

 جان حواست رو جمع کن آبگوشت همچون پر و یگل »

 چند تا هیزحمت  یباشه ها... ب یلیو چرب و چ مونیپ

 امکی. به بنفشه و سریتازه هم بگ یسنگک و سبز نون

 ی. به عمه ال میتا روز جمعه رو دور هم باش انیبگو ب هم



 .«زنم یخودم زنگ م هم

 چشم کیش را جمع کرد و به  زانیآو یو لوچه  لب

 .کرد. اوقات فراغت جمعه اش بر فنا رفته بود قناعت

********** 

 

 

 شب مهیساعت تلق تلق کنان از مرز ن یها عقربه

 نقطه گذاشتند ، کیکه گذشت ،  یروز یوانتها گذشتند

 نداشت یانیپا یو بنفشه نقطه  امکیس انیجدال م اما

 و ردیرفت تا اوج بگ یپچ پچ شان گام به گام م یصدا و

 !شود لیتبد اریجنگ تمام ع کی به

 نگاهش به مهتاب ریشانه چرخاند و مس یرا رو گردنش

 او را در آغـ*ـوش گرفته بود یقیکه خواب عم برگشت

 مهیکوچک وخوش فرم ن یلبها یآب دهانش از ال و

 .بود ریسراز بازش

 یزن و شوهر یکه دعوا یخودش عهد کرد تا زمان با



 کوچک نزند خود را یفرشته  نیبه خواب ا یا آنهالطمه

 را داخل گوش یهندز فر نیهم یبزند. برا دنینشن به

 شیها یمانع از فضول کیموز یچپاندتا صدا شیها

 

 . سپس چمباتمه درون رختخواب پهن شده اش شود

 .خاطراتش کرد یو شروع به نوشتن باق نشست

 میزندگ یروزها نیو پرکار تر نیاز سخت تر یکی امروز

 ؛ هنرو توانم را به کار قهیپشت سر گذاشتم و تمام سل را

 را با کمک یشیتفر یسوپر لوکس آقا یالیو و گرفتم

 وم و شوهرالغر وخان ارهیس» شان  یافغان خدمتکار

 آقا اسد چنان چشم نواز با صدها شاخه گل و قشیالید

 انگشت به رتیگل آراستم که تمام جماعت از ح تاج

 !مانده بودند دهان

 یکنجکاو یفقط سرم به کار مشغول نبود و با قدر البته

 جان تک نایساعت بعد از ورودم متوجه شدم که س چند

 و برادر کوچکتر سحر است که بعد از یتفرش یآقا پسر



 

 یته تغار یوطن، فقط و فقط به خاطر عروس یجال سالها

 .به وطن باز گشته است«  دهیسپ»  خانه

 دمیخانوم شن ارهیاز س ی. ولدمیرا هم ند یتفرش یآقا

 فوت کرده یماریهمسرش به خاطر ب شیسالها پ که

 درخانه ،سحر خانوم است و دست راست پ یکاره  وهمه

 .شود یم محسوب

 پول یدختر ب ینکن! قصه  یپرداز الیدر سرت خ لطفا

 قصه ها را نیرمانهاست و ا یپسر پولدار فقط برا و

 مانیاهایتا ما رو سندینو یپرداز م الیخ یها سندهینو

 .برود ادمانی مانیهایگرفتار مویدر رمانها بخوان را

 دلمان تلنبار شده و یرو یبرود که چه غصه ها ادمانی

 .میگور دار رویگ یدر زندگ چقدر

 ییای. در دنسمینو یم یواقع یتو از از زندگ یبرا من

 یپولدار به دنبال پولدار تر از خودشان م یآدم ها که

 



 ایهم به قشر ضغف و  یتا پولدار تر شوند و کار گردند

 مورد هم از کیمتوسط ندارند و راستش تا به حال  یحت

 !دمیها ند یعشق و عاشق نیا

 جان سحر خانوم متاهل است و آن نایآن گذشته س از

 نیدارد و ا یخودش زن و بچه و زندگ یآب برا یسو

 را هم از نیگردد. ا یزود هم بر م یلیخ دمیکه شن طور

 نهیتجربه ام در زم نی. اولمی.بگذردمیخانوم شن ارهیس

 آنقدر خوب بود که خودم هم بعداز اتمام ییگل آرا ی

 چند تا عکس هم لمیموبا نیحظ کردم و با دورب کار

 .گرفتم

 فیکه جماعت آدم پولدار عادت به تعر ییاز آنجا یول

 دست ندارد ، نه بَه بَه گفتند و نه َچه َچه ریاز ز دیتمج و

 یپاکت که حاو کیدادند . فقط وقت رفتن سحر  سر

 

 نه نیمن داد و گفت به سالمت. همبود به  دستمزدم

 !کمتر ینه کم شتریب یکم



 یآدم ها یایهم انتظار نداشتم. دن نیاز ا شیب خب

 یجامعه که با حقوق کارمند یمعمول یبا آدم ها پولدار

 تا آسمان نیگذارند؛ زم یروزگار م یبازنشستگ ای

 .دارد تفاوت

 و پارکت کیسرام یمارک دارشان رو یبا کفش ها آنها

 ،یکن یروند. از کنار هر کدام که عبور م یتق راه م تق

 لهیشودو اگر به وس یمشامت پر از عطر آنها م تمام

 آنها مثل یعطر الکچر ی حهیرا یدست بزن شانیها

 .چسبد یبه دست و بالت م چسب

 سیسرو یدهد و حت یعطر م یبو زشانیهمه چ آنها

 آدم ها اگر فرصت رفتن نیا دمی! امروز فهم یبهداشت

 نیرا نداشته باشند صاحبان ا یالکچر یبایز یسالنها به

 

 تا به قر ندیآ یآنها م یها با خدم و حشم به خانه  سالن

 .کنند یدگیاطوارشان رس و

 خودکار را به عادت دیخاطراتش که رس یجا نیبه ا یگل



 از دیشیگرفت و با خود اند شیدندان ها نیب شهیهم

 بزرگ از یا رهیخواهد.. بالفاصله دا یه مچ ایدن نیا

 گرفت که در مرکز آن البرز یدر سرش جا شیآرزوها

 .بود

 تازه کرد و سر یکهنه اش را با دم و بازدم یها نفس

 شوند . خودکار را یفرار شیاهایرو یداد تا ابر ها تکان

 بار به حالت دمر نینجات داد و ا شیدندان ها انیم از

 و دوباره شروع به نوشتن کرد و دیتشک دراز کش یرو

 .اش رفت یبار به سراغ خاطرات کودک نیا

********** 

 

 

 فیتعر تیام برا یکودک یایخواهد از تمام زوا یم دلم

 یو آدم برف یباز یپر برف که برف ی. از زمستان هاکنم

 تابستان که پشت بام یثابت آن بود. تا شب ها یپا

 ینداشت و هر دو خانواده، رو یدو باجناق مرز ی خانه



 .دندیخواب یطاق آسمان م ریبام و ز پشت

رفتند و  یپشه بند مخصوص به خود م ریها به ز بزرگتر
 و

شد  یپهن م گرید کیبچه ها قطار وار کنار  رختخواب
 و

 دایجا به من اختصاص پ نیبهتر شهیلطف البرز هم به

 .کرد یم

 انیبه خاطر دارم. هر شب م یتابستان را به خوب آن

 یستاره جدال نیبر سر تصاحب پر نور تر دایو آ من

 مان صلح انیکرد م یم یبر پا بود و البرز سع سخت

 من و اخالق لوس یِسرتق فیحر یبر پا کند ول یوآشت

 

 سیو گ سیکه کار به گ یینشد و تا آنجا دایننر آ و

 نیو عاقبت با وساطت خاله فلور پر نور تر دیرس یکش

 کار یشد و البته مامان فروغ هم ب دایسهم آ ستاره

 به سمتم پرتاب کرد و من با ییدمپا کیو  ننشست

 کوچک به خواب ینارنگ کیبه قدر  یتر و بغض یچشمان



 .رفتم

 آن شب ، بعد از یجا ختم نشد! فردا نیماجرا به ا اما

 یواشکیالبرز  م،یخاله فلور بود یکه مهمان خانه  شام

 دستش را کیرا گرفت من را به پشت بام برد و  دستم

 رو آسمان دراز کرد و انگشت اشاره اش را مثل به

 رو به آسمان گرفت و دوتا ستاره کم نور که یکانیپ

 .هم بودند نشان داد جفت

 «؟ ینیب یاون دو تا ستاره کنار هم رو م »

 

 دانستم به یهمه ستاره نمآن  انیوجود آن که م با

 . کند به دروغ سر تکان دادم یستاره ها اشاره م کدام

 .«نمشیب یآره ...آره م »

 اون دو تا ستاره مال من و توئه... درسته که کم نوره ، »

 دو تا رو کنار هم گذاشته تا نورشون نیخدا ا یول

 باشه یهر چه قدر هم نوران دایآ یبشه. ستاره  شتریب

 ستاره ات کنار یباز هم تنهاست. دوست ندار یول



 «من باشه؟ ی ستاره

 یحت ج،یبود تا ستاره ها که ه میزد! از خدا یحرفها م چه

 یالبرز حت یبود. ستاره  یهم کنار هم م مانیها هیسا

 بود باز هم دوست داشتم ستاره ام جفت یته چاه م اگر

 .باشد او

 و با دیشگونه ام ک ینوازش وار بر رو یدست البرز

 که هنوز در روح خاطراتم پر رنگ است ، گفت: یلبخند

 

 دایبا آ گهیخودم. پس از امشب د یگل میمر نیآفر »

 پتو ریصدا ز یو ب یواشکیستاره ها دعوا نکن و  سر

 .«میمن و تو دو تا ستاره دار زباشه؟ینر اشک

 . سر تکان دادم بازهم

 که اهیس ویو د ونیدختر شاه پر یدرست مثل قصه ها »

 « ؟یدیرو برام خر کتابش

 «...آره درست مثل قصه ها »

 یجمله من را به قصه هاپرتاب کرد و با بدجنس نیا



 :گفتم یا دخترانه

 بچه ننه هم ی دایهستم و آ ونیپس من دختر شاه پر »

 «کچل. قبوله!؟ اهیس وید

 یدل دایاو ه از آ ایوقفه..... خب گو یب یو قهقهه ا دیخند

 نداشت! یخوش

 

 نفهمه ستاره ی. تا کسنییپا میبر ایباشه قبوله . حاال ب »

 .«میرو جفت هم گذاشت هامون

 روزها من ده ساله بودم و البرز چهارده تا بهار را آن

 و یجن و پر یسر گذاشته بود. من داستان ها پشت

 دانستم یرا سخت باور داشتم و نم انیو شاه پر دختر

 یفهمم که زندگ یشوم و م یم داریرسد که ب یم یروز

 .ستین ییایرو سندینو یهم که در قصه ها م آنقدر

*** 

 .شروع شد میخبرخوب برا کیهمان سال با  زییپا

 یکه چشمانش را در حدقه م یهمان دختر ژهیمن



 یکرد و البرز به خاطر صدا یدرشت م میو برا چرخاند

 زد ، یم شیصدا ژهیاو را آقا من یاش تعمد پسرانه

 خبر ، بارو یهمراه خانواده اش ب یزییح سرد پاصب کی

 

 کردندو بدون سانیوانت ن کیرا بار  لشانیبند

 یها از کوچه درخت هیاز اهل محل وهمسا یخداحافظ

 .رفتند

 را پر شانیجا یگرید یساعت بعد خانواده  مین اما

 .کردند

 یم کیکش ابانیسر خ ییقدر ترو فرز که گو آن

 !و فقط منتظر رفتن آنها بودند دندیکش

 ها لویبیآن از جماعت س یکه تمام اعضا یا خانواده

 پدر بود به همراه سه پسر. چند کیو در راس آن  بودند

 به آمار یدگیبعد از دهان خاله فلور که مسئول رس روز

 یکه آقا مظفر دمیبود ، شن یکوچه درخت یها  هیهمسا

 کند و همسرش یاست در کشتارگاه کار م یفیشر مرد



 فوت کرده است. شیسال پ چند

 

 گریتنها پسر خانواده هفده ساله بود و دو پسر د نادر

 بایتقر یمظفر یآقا یخاله  یو جمال، نوه ها جالل

 کار در یکرده و برا لینادر بودند که ترک تحص همسن

 . از شهرستان به تهران آمده بودند کشتارگاه

 .جانم شد یهمانند اجل معلق آمد و رفته رفته بال نادر

********** 

 

 کردم یکه تصور م یدیجالب بود. آدم جد میبرا نادر

 .ارمیدر ب شیاو را کشف کنم و سر از کارها دیبا

 نظر ریبه دور از چشم البرز مدام نادر را مدام ز من

 به پشت یهم پس وپنهان یبا بهانه ، گاه یو گاه داشتم

 رفتم و از آنجا یشد، م یخانه که به کوچه مشرف م بام

 

 یکار بر سرگرم نیزدم .ا یاو را چوب م اهیس زاغ



 .طعم باقلوا را داشت میبود که برا یدلخواه

 یاز بابا محمود راحت بود . چرا که با قوقول المیخ

شدو با بوق سگ هم به خانه  یاز خانه خارج م خروس
 باز

 !سوازنم یم یچه آتش دانست که من یگشت و نم یم

 با خواهرش یفروغ هم آنقدر سرگرم خاله باز مامان

 ماند بنفشه که یبه من نبود . م یلیکه حواسش خ بود

 از او داشتم و به خاطر امکیبه اسم س یحساب یآتو کی

 اش را لو ندهم با ساز کوک یپنهان یکه دوست نیا

 .دیرقص یمن م وناکوک

 تر از من همان گـه رکیفقط البرز بود که ز انیم نیا در

 یگرفت. اما با تبحر و ناز دخترانه نم یمچم را م یگاه

 نظر دارم. ریمتوجه شود که نادر را ز گذاشتم

 

 هم یدختر کش یخوش قد و باال بود وچهره  نادر

 . تمام دختران نوجوان چند کوچه باالتر و چندداشت

 شکستندو با یسر و دست م شیتر برا نییپا کوچه



 شیشدندو برا یبهانه سر راهش سر م یو ب بهانه

 .آمدند یم ییآنچنا ی*ـوه هاعشـ

 نادر خوش بُرو بازو ، مغرور تر از آن بود که گوشه اما

 فاکتور یپرده اما با کم یبه آنها نشان دهد. ب یچشم

 رغم سن کمش، با بزرگ تر از ی. نادر علمیگو یم

 .دیپر یم خودش

 پاشنه بلند یکه کفش ها یمامان شیت یتزنان  نادربا

 یرکیشدو او با ز یم الهیکردند، هم پ یبه پا م یتق تق

 .کرد یم یرا به اهل محل خاله و عمه معرف آنها

 یم نییجز و ولز کنان ، مثل گندم برشته باال و پا البرز

 قیآمارش را از طر دویگو یگفت که نادر دورغ م و
 برادر

 

 با او نیاز ا شیاش که پ یاز دوستان همکالس یکی

 بوده ، در آورده است.اما خاله فلور با چشم غره دوست

 یکردند و م یساکتش م یخان با پس گردن رجیا و

 !؟ مظفریزن یبچه ،چرا به جوون مردم افترا م»:  گفتند



 .«کند یم دییحرف پسرش را تا خان

 داشتم به خانه خاله میبار تصم کیبه خاطر دارم .  خوب

 کینادر مثل  دنیو د اطیبروم و با باز کردن در ح فلور

 چپاندم و به اطیباز ح مهیدر ن یخودم را ال موش

 .ستادمیا شیتماشا

 که چشمانش از فرط بایز یکه همراه زن دمیرا د او

 باز خانه مهیدر ن یخمـار شده بود،در آستانه  شیآرا

 .بود ستادهیا شان

 با دو دست بهسر خوردو هول و دستپاچه  میپا ناگهان

 پرتاب شدم . کوچه

 

 دهیکش شیمن متعجب شدند! زن ا دنیدو آنها با د هر

 .دیمن خند دنیگفت و سر برگرداند . اما نادر با د یا

 زد و همراه یچشمک میو بعد هم برا یو طوالن قیعم

 .زن به داخل خانه رفت همان

 نادر را یدونفره  یمالقات ها نیا یاون روزها معن خب



 خوشگل دارد یکه خاله و عمه ها نیو از ا دمیفهم ینم

 بعد ها که بزرگتر شدم یشد. ول یم میاو حسود به

 از ته دل ظیغل شعوریب کیو  افتمیآن را در یمعن

 .کردم نثارش

 دختران محبوب بود، اما بنفشه انیبا وجودآن که م نادر

 کرده بود، به ریگ یاساس امکیدلش کنار دل س یپا که

 گذاشت .البرز هم از او خوشش یمحل سگ هم نم او

 کرد! و از بد یشکار م ریاش را با ت هیآمد و سا ینم

 او شد. ینادر هم مدرسه ا روزگار

 

 بود و نادر سال سوم و من رستانیسال اول دب البرز

 کردم علت خصومت البرز یکودکانه ام تصور م یایدن در

 .نادر فقط حسادت است با

کمال و جمال از  یا بود، اما غروب وقتروزها تنه نادر
 سر

 یم ابانیکوچه و خ یگشتند، همراه آنهاراه یبرم کار

 . شد



 و ستادیا یوسط م میتهران قد یمثل بزن بهادر ها نادر

 زیبودند مج یدار کلیه ییو کمال که پسرها جمال

 .داشتند یگام بر م شیدر دو سو انیگو

**** 

روز پر کار،  کیداشت ،وزن  یاریبس یناگفته ها یگل
 بر

 به نوشتن در او لیکرد. اما م یم ینیسنگ شیها پلک

 که یبود که نرم و آهسته همچون گربه ا یقو یقدر به

 

 بنفشه یدارد به سمت آشپزخانه  یشب گام بر م در

 کی،  یفالسک چا کیبعد همراه  ی قهیو چند دق رفت

 که یاز رنج سدیو قندان به اتاق برگشت تا بنو وانیل

 .خفه کردنش بود درحال

********** 

 

 را از ازل به دامن من یگوشیو باز طنتیش ،ییماجراجو

 یمن نم یها یگوشیباز فیکس حر چیبودند! ه دوخته



 زیر یمامان فروغ و اخم ها زیر یها شگونین ی. حت شد

 !بابا محمودم تر

 یبرا یبردم و ترمز یکه از او حساب م یکس تنها

 یشد ،البرز و نگاهها یمن محسوب م یها یگوشیباز

 

 اخم کند، مرا نکهیاش بود که ماهرانه بدون ا رهیخ رهیخ

 !کرد یم خکوبیم میکه بودم سر جا یحال هر کار در

 درشت البرز من زویر یاز دست دادن محبت ها ترس

 یگوشیباز یکرد تا حداقل چند ساعت بقچه  یوادار م را

 ادمیهم باز  یرا جمع کنم . ول میها

 .گرفتم یرا از سر م میرفت و دوباره شطنت ها یم

 مخصوص به خود یهر بار طرح و رنگ میها طنتیش

 یشکستم و بار یرا م یترش یبار کوزه  کی. داشت

 .کردم یم یچیرا در خواب ق دایآ یموها گرید

 نیمورد عالقه ام ا حاتیاز تفر یکیبه خاطر دارم  خوب

 که به کوچه نیکه وقت برگشتن از مدرسه هم بود



 سپس ستادم،یا یآن م ی، ابتدا دمیرس یم یدرخت

 نییپا یمدرسه ام را که روبان صورت دیسف ی مقنعه

 نیآوردم و به ا یشده بود از سرم در م ینوار دوز آن

 

 کردم تا یرا باز م میکردم و کش موها یقناعت نم هم

 که یشانه ام سوار شود ، آن گاه در حال یرو میموها

 چرخاندم ، با وجود یرا دور انگشتم مثل فرفره م مقنعه

 دادم و یمسابقه م دایپشتم ، با آ نیسنگ یپشت کوله

 خدا من ی شهیو هم میدیدو یطول کوچه را م تمام

 .شدم یکه برنده م بودم

 را بسوزانم ، انگشت اشاره دایدل آ نکهیا یگاه برا آن

 به کمرم یو قر دمیکش یام م ینیب ی غهیت یرا رو ام

 :گفتم یدادم ، م یم

 « خانوم بازم من برنده شدم نا،تنبلیفوت»

» گفت:  یکرد و م یم هیمثل ابر بهار زار زار گر دایآ
 به

 آن. «یکه مقنعه ات رو از سرت در آورد گمیم البرز



 شد و مجبور یها من شروع م لیبود که باج سب وقت

 

 با پول تو دایق سکوت بدهم تا دهان شل آح بودم

 .من بسته بماند یها یبیج

 که باران ُشر ُشر از یزییبعد از ظهر پا کیدل  در

 بعد از ظهر فتیاز ش دایبه همراه آ دیبار یم آسمان

 یبه کوچه درخت ی، وقت میگشت یبه خانه بر م مدرسه

 نادون آسمان که سوراخ شده بود و الیخ یب میدیرس

 عیحرکت سر کیمقنعه ام را با  د،یوز یکه م یتند باد

 را هم باز کردم و رو به میسرم در آوردم و کش موها از

 سپس« . شمیباز هم من امروز برنده م» گفتم :  دایآ

 دو سه کی یرا پشت سرم گرفتم و با شماره  چترم

 . کردم دنیبه دو شروع

 و دمیدو یکه سوار بر ابر ها شده ام م نیبه تصور ا من

 شالق باد را به دستش گرفته بود و هم نوا با قطره باران،

 را وادار میو پلک ها دیکوب یآن را بر صورتم م شیها



 

 باز مهیکرد و من به زور آن ها ران یبستن شدن م به

 .داشتم ینم نگه

 کردم که ناگهان یفکر م یروزیوفقط به پ دمیدو یم من

 برخورد کردم و به خاطر کوله نیجسم سنگ کیبه  محکم

 به یتلوتلوخوران قدم سیمثل توپ تن نمیسنگ یپشت

 مینوا یشدم و چتر ب نیپخش زم یرفتم و شاالپ عقب

 رفت و مقنعه ام داخل گرید یقل قل کنان به سمت هم

 .شکل وسط کوچه افتاد یکم عمق هفت جوب

 میمردانه دور بازو ها یدودست قو میایبه خودم ب تا

 .بلندم کرد نیزم یحرکت من را از رو کیو با  دیچیپ

 و سیدرد گرفته بود و روپوش مدرسه ام خ میزانوها

 .شده بود یگل

 که داخل جوب آب افتاده باشد سر یمثل موش درست

 . سر برداشتمدمیلرز یغرق آب بود و از سرما م میپا تا

 



که  دمیباران ، نادر پسر آقا مظفر را د یاز پس پرده  و
 با

 یبود و نگاهم م ستادهیا میلبخند گل گشاد روبرو کی

 .کرد

 «حواست کجاست خانوم کوچولو...!.؟ »

********** 

 

 که در آستانه یگفت خانوم کوچولو... ! به من یمن م به

 .کردم یم یاحساس بزرگ ،یسالگ ازدهی ی

 و درشت را سر انگشتش زیسرتق محله که ر دختر

 !چرخاند یم فرفروار

 که دوان دمیرا د دایکوچه برگشت و آ یبه ابتدا سرم

 رااز میحرکت بازو کیآمد. با  یبه سمت من م دوان

 

 یو با پشت دست چتر دمیکش رونیدستان نادر ب انیم

 بود، پس زدم و سر دهیرا که به صورتم چسب سمیخ یها



 :شدم، گفتم رهیو لجباز به چشمانش خ تق

 .«ستمیخانوم کوچولو ن چمیه »

 انگشت اشاره ام را به سمت او نشانه رفتم و ادامه سپس

 .دادم

 ...خانوم کوچولو یگیآخرت باشه که به من م یدفعه  »

 .«خانومه یمن گل اسم

 به عقب شیو سرش به همراه قهقهه ها دیخند نادر

 شیو مرتبش را به نما فیرد یشد و دندانها لیما

 هم با دایمن آ یها دنیخط و نشان کش انی. م گذاشت

 . خسته ، هن هن کنان خود را به من رساند ییها نفس

 «...؟یخوب یگل »

 

 عیاما منتظر جواب من نشد و سر دیرا پرس نیا دایآ

 ؟ البرز چرخ هیک یخانه شان را زد و با صدا فونیآ زنگ

 کرد و مثل کالغ خبر دنیزبانش شروع به چرخ یفضول

 : بود، گفت فونیبه البرز که پشت آ نیچ



 باز هم با من مسابقه یداداش در رو باز کن . گل »

 که تو ییروبرو ی هیو خورد به نادر پسر همسا گذاشت

 لباس ی. همه  نیافتاد زم یو تاالپ ادیبدت م ازش

 شده . تازه مقنعه اش رو هم در یو ِگل سیخ هاش

 .«بره یو چترش رو هم باد داره م آورده

 قدر نیا دایکردم انتقام آ یاز نهادم بر آمد. فکر نم آه

 !باشد سخت

 شد. چرا که تمام اخبار را با یخبر نگار م ستیبا یم دایآ

 ینکته ا چیرساند و ه یبه سمع و بصر همه م اتییجز
 را

 

 یبودم و دعا م دواریانداخت ! و من ام یجا نم هم

 !شود یجنگ یخبرنگار منطقه  یکه روز کردم

 به یآمدن البرز سر و سامان رونیاز ب شیپ ستیبا یم

 از یآب کار سیخ یمقنعه  یدادم . برا یم خودم

 که با رقـ*ـص یبه دنبال چتر یآمد ول یبر نم دستم

 اما دمیرفت ، دو یسو و آن سو م نیو باران به ا باد



 را گوشیبلندش زودتر از من چترباز یبا گامها نادر

 .کرد شکار

 فروغ ،ییروبرو ی هیخانوم، تو دختر همسا یگل نمیبب »

 .«یدار یخوشگل یچه موها ؟یستین خانوم

 باز در حال یکه با چشمان دیچرخ دایبه سمت آ سرم

 از شیو من نادر بود. پ نینقطه به نقطه اتفاقات ب ضبط

 تر شود با پشت میآن که اوضاع از آنچه که بود وخ نیا

 مدرسه ام شر شر باران را از یروپوش سورمه ا نیآست

 

 نمیپاک کردم تا او را بهتر بب میگونه ها و چشم ها یرو

. 

 نشد یاما مجال رم،یداشتم چترم را از دستش بگ میتصم

 به پا داشت دوان ییکه دمپا یدر حال مهیالبرز ر سراس و

 نگاهش به سمت من زیرا باز کرد و تند وت اطیدر ح دوان

 ریمن که ز یپخش و پال یموها دنیو با د برگشت

 یبود ، چشم غره ا دهیبه فرق سرم چسب باران



 .به من رفت و بند دلم را در جا پاره کرد وحشتناک

 خبر یدایام خوانده بود و از ترس خودم را به آ فاتحه

 . چسباندم نیچ

 سرو گردن کوتاه تر از کیاز  شتریب یقامتش کم البرز

 نسبت به او یتر یزیر یبود و با وجود آن که جثه  نادر

 و چتر ستادیاو ا ی نهیبه سـ*ـ نهیمردانه سـ*ـ داشت

 

 دانستم یکه م یرا از دستش قاپ زد و با لحن من

 :، گفت ستین دوستانه

 یدفعه  ی. ول یکه به دختر خاله ام کمک کرد یمرس »

 .« باشه و لطفتت رو از سرمون کم کن آخرت

 بود که یکیالبرز مرز بار دیتشکر و تهد انیم

 کند واضح و یکه از مشرق طلوع م یدیهمانندخورش

 .بود مشخص

 زد ، کج ومعوج و پر از تمسخر ، سپس یپوزخند نادر

 . اعتنا به البرزبه سمت من برگشت یو ب سرد



 .«خانوم یخودت باش گل مواظب»

 ابانیبلند به سمت خ یرا گفت و با قدم ها نیا نادر

 البرز که بند ی رهیخ رهیخ یو من ماندم و نگاهها رفت

 کرد. با سر به در یبند بند وجودم را پاره م چیکه ه لمد

 شان اشاره کرد و تلخ و گزنده، گفت: خانه

 

 « ...خونه نیهر جفتتون بر »

 گفت و خودش را یظیچشم غل نیریخود ش یدایآ »

 گلوله به داخل خانه پرتاب کرد و من که جرات نگاه مثل

 به یالبرز را نداشتم سر ی رهیبه چشمان خ کردن

 .باال انداختم یمنف عالمت

 .«شه یخودمون . مامانم نگران م یرم خونه  یمن م »

 .«.ماهستند یالزم نکرده خاله فروغ و بنفشه خونه  »

 بود و لحن تلخش یزییپا یتر از هوا یالبرز طوفان خلق

 یلب چشم ری. زدیایشد تا حساب کار دستم ب باعث

 .ندیآن را نش نایقیکه  گفتم



 هم پاچه یو قدر یزبان نیریباز کردم تا با ش دهان

 از آن که دهانم باز شیدلش را نرم کنم اما پ یخوار

 اش که ینیب ی غهیت یانگشت اشاره اش را رو شود

 خورد، گذاشت. یآن سر م یباران از رو یها قطره

 

 یخودم م ینگو. برو تو. سرما بخور یچی... هشیه »

 .«کشمت

 ام را از داخل یو گل سیخ یخم شد و منقنعه  سپس

 انیرا م می، بازو یلطافت چیبرداشت و بدون ه جوب

 یهول داد. م اطیگرفت و من را به داخل ح انگشتانش

 .کار دستم داده است میها طنتیباز هم ش دانستم

 گردو با چکش کیرا مثل  دایخواست سرآ یم دلم

 !برود ادشی ینیخبر چ گریله ولورده کنم که د چنان

 وغ دلواپس و نگران من ، در حال پا کردنفر مامان

 باران غرق آب شده بود. اما ریبود که ز شیها ییدمپا

 شده بودم دهیمن که مثل موش آب کش دنید با



 براق میبه هوا رفت و چشمانش را برا دشیتهد انگشت

 .کرد

 

 را شیها دنیمامان فروغ و خط و نشان کش یها دیتهد

 البرز بود که یاخم ها یو تمام حواسم پ دمیشن ینم

 .دیداشت .باز هم به دادم رس یمن قدم بر م همراه

 سیکم خ هی نینشده .خورده زم شیزیفروغ چ خاله»

 .«شده

 کرد اما یام م هیبودم هزار بار مامان فروغ تنب حاضر

 ییمن نشود.البرز هوا بیالبرز نص یاز اخم ها یا گوشه

 .دمیکش یکه در آن نفس م بود

********** 

 

هفته  کی، البرز تا  یباران ریاز آن بعد از ظهر دلگ بعد
 با

 حرف نزد و من دست به دعا از ته دل آرزو کردم من



 

 بمینص یسرماخوردگ یحت ایمثل آنفوالنزا  یماری،ب

 و من از عذاب قهرش دیتا بلکه دل البرز به رحم آ نشود

 عطسه کی ینشدم بلکه حت ماری. اما نه تنها بابمی نجات

 !امدیناقابل هم به سراغم ن ی

 حل یو به بهانه  دمیشیاند یم گرید یریتدب دیبا

 به سراغش رفتم و او در سکوت یاضیر یها نیتمر

 دهد مسائل یحیآن که توض یرا از من گرفت و ب دفتر

 ینگاه مین یکرد و بعد هم بدون آن که حت یحل م را

 گرداند ودفتر را به یبه من بکند سرش را بر م هم

 : گفت یم دایگرفت و رو به آ یم متمس

 .«بده حیها رو براش توض نیتمر دایآ »

 اش که بند رهیخ رهیخ یبه نگاهها یداند که حت یم خدا

 بودم اما یکرد راض یتکه و پاره م یرا مثل نارنجک دلم

 کرد! و در یم غیآن را از من در یهنر مندانه حت البرز

 



 مارموز از آب گل آلود سبد سبد یدایآ انیم نیا

 که البرز با من قهر کرده بود با نیگرفت و از ا یم یماه

 لباسش پنهان کرده گردو ریداشتم ز نیقیکه  دمش

 .شکست یم

 و دهی،رنگ پر یی زییمثل عصر پا میغصه رنگ ورو از

 .رمق شده بود یب

 که هر سال یزییپا یها تیفروغ آن را به حساس مامان

 از خجالتم در یگرفت ودرست و حساب یرا م بانمیگر

 که یبنفشه با بد جنـ*ـس یداد.ول یآمد ربط م یم

 بزرگتر است و تا خواهر کوچکتر یخواهر ها خاص

 ی، آن را به نمره  دیکن یآن را درک نم دینباش

 صفر بزرگ و کله گنده ، کنار کیام که  یاضیر امتحان

 داد! و یربط م د،یدرخش یام م یامتحان یدر ورقه  کی

 

 نیسادلوحانه علت قهر کردن البرز را با من ، هم چه

 !دانست یام م یاضیر یناپلئون ی نمره



 یربط م ییفلور هم آن را به خوردن هله و هوله ها خاله

 یو من ب دمیخر یمدرسه م یاز بوفه  دایکه با آ داد

 آن بودم تا البرز را به یآنها در به در پ یبه حرفها توجه

 وافر یکه از قهربودن البرز با من حظ دایاز چشم آ دور

 تو رو میو التماسش کنم و بگو اورمیب ریبرد، تنها گ یم

 .کن یبا من آشت خدا

 فراهم شد و میاش بودم برا یکه در پ یفرصت عاقبت

 شام به خانه شان دعوت یهفتم خاله فلور ما را برا روز

 ریز یراه یآوردن ترش یو وقت شام البرز برا کرد

 یهم راه دایپرودگار آ یشد و به شکرانه  نیزم

 .یبهداشت سیسرو

 

 نبود. از غفلت اهل خانه که در حال گپ و دیترد یجا

 یها ییبودنداستفاده کردم و شتاب زده دمپا گفت

 بزرگتر به به پا کردم میوجب از پاها کیخان را که  رجیا

 خانه نیزم ریز یبه دوان دوان به دنبال البرز راه و



 .شدم

 از کوه باال رفته ییبه شماره افتاده بود، گو میها نفس

 دهیبر دهی، بر میکه مثل جمله ها یی.با نفس ها باشم

 رمق ینور ب ریکه ز یدر حال ستادمیا شیروبرو بود،

 کرک یها لیبه سب وار،یبه د دهیچسب یمهتاب المپ

 بودم ، زار زار اشک از دامن رهیپشت لبش خ مانند

 :تکاندم، گفتم چشمانم

 کن. من که گفتم یالبرز تو رو خدا با من آشت »

 . به خدادمیبه حرفهات گوش م گهی. به خدا ددیببخش

 

و  رهیاز پام بگ زیر شگونیمامان فروغ ده تا ن حاضرم
 بابا

 محمود

 یاضیر مهیهم جر یهام رو قطع کنه و کل یبیتوج پول

 .«یکن یتو با من آشت یول سمیبنو

 مدام در وهیفرو افتاده اش را کهمثل ج یپلک ها البرز

 نگاهم رهیخ رهیفرار بودند، باال آورد و خ حال



 کی ییدردناک بود. گو میبرا بیکه عج یی.نگاههاکرد

 محکم اما یلیس کیو  دیآ یم رونیاز چشمانش ب نفر

 .زند یصدا به صورتم م یب

 تواند یدانستند نگاهها هم مانند زبان م یاگر م آدمها

 !بزند، عالوه بر زبان، مواظب چشمانشان هم بودند زخم

 ایسوخت ،  میگلوله گلوله اشکها یدانم دلش برا ینم

 زانیلبخند آو شیگرفت ! که به لبها یرا جد میها قول

 گذاشت و باسرانگشتان سردش که شیپ یقدم شدو

 

 کیرا پاک کرد بعد از  میداد اشک ها یم یترش یبو

 .اسمم را صدا زد هفته

 پسره نادر و اون انتر نی،مگه بهت نگفتم من از ا یگل »

 خوشم دنیخدا بهش چسب ی شهیمنترش که هم و

 یکنم ول ی.دوست ندارم مثل خاله زنک ها، چوقولادینم

 « .گم یبازم تکرار بشه به محمود خان م اگه

 باز شده بود. با پشت ینفسم مثل اتوبان چهار باند راه



 گرفتم و سر کج کردم چشمانم را یسیخ یباق دست

 : وگفتم

 منظورت از انتر ومنتر ، همون جالل وکمال هستن »

 «؟ گهید

 ینرم، کنج لبش پر زد ورفت ولحنش قدر لبخند

 شد. یدستور

 

 کدومشون حرف چیبا ه ادی... خوشم نمیحاال هر چ »

 .«دای، نه تو و نه آ دیبزن

 از ته دل ظیچشم غل کیراحت شده بود  المیکه خ حاال

 و دیگفتم. البرز دستم را گرفت و پشت آن را بوس جانم

 :گفت

 .«خانوم یگل نیآفر »

 با ارزش تر میهم برا زهیالبرز از هزار تا جا یها نیآفر

 یعوض نم زیچ چیو لـ*ـذت داشتن آن را با ه بود

 .کردم



را  یکاسه پر از ترش نیزم ریز یمانیس یاز لبه  البرز
 بر

 دهانم جا داد و سر خم انیم یکلم ترش کیو  داشت

 و کنار گوشم، نجوا کرد کرد

 یم یبزرگ بشم و برم سر کار با تو عروس یوقت »

 .«کنم

 

 ام یکودک یایکه هنوز در دن ییو از آن جا دمیخند

 :دمیزدم با ذوق پرس یم قدم

 «که پسر شاه اومد دنبالش...؟ ندرالیدرست مثل س »

 «...ندرالیس یآره درست مثل قصه  »

 که به یبند نبودم و در حال میپاها یرو یخوشحال از

 رفتم مثل فنر مدام یم رونیب نیزم ریالبرز از ز دنبال

 .دمیکوب یرا بر هم م میشدم و دستها یم نییوپا باال

 «...الیزیو بنفشه هم در استیآناستاز دایپس آ »

 ریز یخال یسر داد و صداش در فضا یقهقهه ا البرز



 .دیچیپ نیزم

 یبهشون داد یخبر دار بشن، چه لقب دایبنفشه و آاگه  »

 .«کنن یاعدام محکومت م به

 مثل وانیا یبنفشه از رو یو صدا دمیته دل خند از

 را پر داد. مانیمعلق خنده ها اجل

 

 یترش ای یاریب یترش یرفت ؟یالبرز ، کجا جا موند »

 «توئه..!.؟ شیپ یگل ؟یبنداز

 .«میایم میمنه ، دار شیپ یگل» زد:  ادیفر البرز

 ندرالیکردم س یشب من تمام مدت احساس م آن

 که قرار است به دنبالم یو البرز هم شاهزاده ا هستم

 خاص تا آخر شب از کنار او تکان یو با ژست دیایب

 هم نزدم، آن چنان که دیو سف اهیو دست به س نخوردم

 اعتراض خاله یرا در آوردم و صدا دایبنفشه و آ حرص

 .و مامان فروغ هم بلند شد فلور

********** 



 

 

 .خاطرات متوقف شده بود نالیذهنش در ترم نیماش

 را شیها یرا به چپ و راست خم کرد تا خستگ گردنش

 . دهد پر

 از پنجره ثابت ختهیتور آو یپرده  ینگاهش به رو رد

 دیوز یکه از کولر به سمتش م یکه با باد خنک ماند

 داد و نرم یبه کمرش م یساز و ترانه قر یب ،هنرمندانه

 .رقصد یسبک م و

 یمهابا در ذهنش م یهمانند خاطراتش که ب قایدق

 یشانه  یرا با دست به رو شانشیپر ی. موهادندیرقص

 نظم و قاعده آن را بافت تا کمتر یو ب ختیر چپش

 دل کاغذ یاحوالش باشد ، خودکار را بر رو مزاحم

 و باز هم ذهنش به گذشته ها پرواز کرد. گذاشت

 

 البرز یوقهر هفت روزه  یاز آن بعد از ظهر باران بعد



 دونگ حواسم را جمع کردم تا مبادا از کنار نادر که شش

 اش هم عبور نکنم. اما از بد هیسا کیاز نزد یحت چیه

 که تنها بودم یاوهمه جا بود و درست زمان روزگار

 یشد ومثل چوب لباس یم زمسبیقارچ روبرو همانند

 .ستادیا یم میروبرو

 هم به یزد و لبخنده  یم میبرا یزیهم چشمک ر یگاه

 یکه بعد ها ، وقت ییکرد. لبخند ها یسنجاق م آن

 !دمیآن را فهم یشدم معن بزرگتر

 داشتم و سرتق تر از آن بودم که از یسر نترس خب

 جمال وکمال بترسم یعنیاز آن انتر ومنترش  ای نادر

 فرار من از آن سه نفر، ترس از البرزبود که لیتنها دل و

 دهیخودش و نادر کش نیب نیچ واریمرز به طول د کی

 .بود

 

 گشت که یبر م یخاطرات من به زمان نیاز بد تر یکی

 یبه تفاهم نم یفروغ با خاله فلور بر سر مسئله ا مامان



 یوم دندیچ یبر م لبیلج و لجباز یو رو دندیرس

 خود و قهر ینخود نخود هر که رود خانه  تیشدند،حکا

 .کردند یم

 شد. چرا که یمن و البرز آغاز م یوقت روز عزا آن

 نیب ییاز جنس جدا ینوار نامرئ کیقانون قهر  طبق

 مرز یسو نیشد و من و بنفشه ا یم دهیخانواده کش دو

 قانون نیمرز البته ا یهمآن سو دایو البرز وآ میبود

 !شد یبخت برگشته هم م یاحال باجناق ه شامل

 دو یام با لج و لجباز یسالگ ازدهی یتابستان التیتعط

 جز قهر نداشت ، آغاز شد.در آن یکه سر انجام خواهر

 اش را یدامن نارنج دیتابستان که خورش ریدلگ غروب

 آن یچرک مرده  یها یو کاش اطیح وارید یرو

 

 یبود، دو روز از قهر مامان فروغ و خاله فلور م انداخته

 افتاده یمثل ماه یحوصلگ یو من از شدت ب گذشت

 و التماس دمیپر یم نییمدام باال و پا ه،یپاشو یرو



 خواستم تا حداقل اجازه دهد یاز مامان فروغ م کنان

 .بروم دایسراغ آ به

 پا کیکه مرغ مامان فروغ مثل مرغ من  ییاز آنجا اما

 از لباس یو عاقبت با حرص تکه ا امدیکوتاه ن داشت،

 که در حال بقچه کردن آن بود، مچاله به سمتم ییها

 میپا یجلو قاینگون بخت دق راهنیکرد وپ پرتاب

 . کج ومعوج داشت یفرود

 شم و دمار از روزگارت در یسرتق خانوم، بلند م »

 با فلور ینیب ی!؟ مگه نمیبر یخوا یها...کجا م ارمیم

 بچه ها رفتن خونه یکردم!؟ دم غروبه و همه  قهر

 از شیگفت پ ی. از اون گذشته، عصمت خانوم مهاشون

 

 یرفتن خونه  یکه م دهیرو د دای، فلور جون و آ غروب

 گاه ، ریخان، البرز هم که باباش رفته تعم رجیا برادر

 بابات اد،یب الیدوستش،سه یکن بنفشه از خونه  صبر

 بعد شام ، ییاز سر کاربر گرده، اون وقت چهار تا هم



 .کن یپارک و هر چقدر دلت خواست تاب سوار میر یم

 سر یبرو ازبقال یبونه گرفتن ، جلد یهم به جا اآلن

 .« ریبگ یماکارون کوچه

 یبه حالت پوزخند کج شد ، مامان فروغ اگر م لبم

 امکی، س الیسه ی، دوست بنفشه به جا انایاح دانست،

 ریز یبقچه  یکه به او گفته به بزرگ یدارد و دروغ نام

 !آورد یمن، دمار از روزگار او در م یاست به جا دستش

 آهسته گفتم وبعد از یچشم زان،یآو یلب ولوچه ا با

 سر کوچه شدم و یبقال یپول، لخ لخ کنان راه گرفتن

 افتاد و درست نیزم یاز آسمان به رو یهم نادر تپل باز

 

 من دنیسبز شد و با د می،روبرویدر بقال یجلو

 دهینوشابه چ یزد وتکه اش را به جعبه ها یپوزخند

 روانه ام کرد و فیظر یداد و چشمک یکنار در بقال شده

 : دیپرس ه،یپر کنا یلحن با

 گاردتی! بادیاومد رونیخانوم، تنها ب یبه به گل »



 از ترس باز هم یخوا یم ای ید یجواب م کجاست؟

 « !؟ یکن فرار

 گرفته بودم . چادرنماز کودرم ادیرا تازه  گاردیباد یمعن

 یبرا یسرم مرتب کردم تا فرصت یدست رو کیبا  را

 کردن داشته باشم ، سپس سرتق ، چانه ام را باال فکر

 .دست به کمر شدم دادم

 ترسم. دوما، البرز پسر خالمه و نه یاوال، من ازت نم »

 «خودت کجان آقا ...؟ یها گاردی. اصال بادگاردمیباد

 

 شد آن چنان که لیقهقهه زد و سرش به عقب متما نادر

 .چشمش جمع شد یگوشه  یاشک قطره

اگه حاضر  اد،یزبل و زرنگ خوشم م یاز دختر ها »

 جواب

 .«معرکه اس گهیهم باشه که د زهیخوشگل و خاله ر و

 تا بنا گوشم باز شمیاش شدم. ن یچرب زبان مغلوب

 لبم، پشت یبه جا مانده بر رو یو با همان خنده  شد



 و دمیچرخ پایپاشنه  یکردم و رو کیبار شیبرا یچشم

 در

 فشردم، یام م نهیرابه سـ*ـ یماکاران یکه بسته  یحال

 خلوت و سوت کور یکوچه درخت یبلند راه یها باقدم

 شی. نادرخود رابه من رساند وهمانطور که گام ها شدم
 را

 کرد ،گفت: یمن هماهنگ م با

 

 ما و یخونه  ای،ب یترس یکه نم یگ یاگه راست م »

 که مامانت برامون آورده بود ، بهت یآش نذر ی کاسه

 .«کشه یهم طول نم قهی.پنج دقبدم

 از دیاول با یول امیترسم. باشه م یگفتم که ازت نم »

 .«امی، بعد م رمیاجازه بگ مامان

 نادر یچرب زبان زیوسوسه بر انگ ینقره ا یها پولک

 .نداشت یتمام

 گـه الزم نکرده وخودم یمطمئنم م یاگه به مادرت بگ »



 ومیخواستم آکوار یشد م فی، ح رمیگ یم ٱبعد

 .«رو بهت نشون بدم یکه پر ماه خونمون

 حوض یفروغ ، دچار وسوسه  ی کهیکوچ یشعر عل مثل

 .آب شدم پر

 که دمیرس جهینت نیخودم حساب کتاب کردم و به ا با

 یوارد نم یخط و خش ایدن یکجا چیکه به ه قهیدق پنج

 

 کردم یاست که اوال ثابت م نیکار ا نیو حسن ا کند

 ومیتوانستم آکوار یترسم و بعد هم م یاز او نم که

 یتماشا کنم و کاسه  قهیدر همان پنج دق شیها یماه

 گفته یآن که دروغ یو ب رمیرا هم بگ ینذر آش

 آش را پسر آقا یکاسه  میمامان فروغ بگو باشم،به

 .داد مظفر

 شعر ی کهیکوچ ی، مثل عل یآبک یاستدالل ها نیا با

 .نادر شدم و به خانه اش رفتم یوسوسه ها ریاس فروغ،

********** 



 

 بودم که متعلق به نادر و آقا یبعد درون خانه ا یاندک

 یراهرو کیکه با  یمیقد یبا معمار یبود. خانه ا مظفر

 

 سالن بزرگ ولنگ و کیداالن مانند آغاز و به  کیبار

 دو یدر چوب نیشد که چند یم یچهار گوش منته باز

 .گرفته بود یجا شیها واریدر دل د یمیقد لنگه

 شیها لهیبود ، اما وس یمیبا وجود آن که قد خانه

 یدر آن موج م یخاص یو به روزبودند و هارمون کیش

 یآن جوالن م یدر فضا یعطر تلخ مردانه ا یو بو زد

 .داد

 یها ییآنکه دمپا یکرد و ب داریوجدانم را ب یمانیپش

 ستادمیا یکنار در ورود اورم،یام را از پا درب یکیپالست
 و

 یچانه گره زدم وبسته  ریرا صفت و محکم ز چادرم

 .ام فشردم نهیرا را به سـ*ـ یماکاران

 داشت و ناگهان یگام از من جلو تر گام بر م کی نادر



 یپاشنه  یچرخد ، رو یکه به دور خود م یفرفره ا مثل

 

 گام فاصله را هم کیو همان  ستادیا میو روبرو دیچرخ پا

 :شده بود ، گفت رهیکه به چشمانم خ یکردو در حال پر

 « . ادیجسور خوشم م یاز دختر ها »

 پرده یو ب رهینگاه خدانستنم و از  یجسور را نم یمعن

 اش بود، اصال خوشم یپوز خند هم چاشن کیاو که  ی

 کیکه  یدست پاچه شدم و در حال یبی.به نحو غر امدین

 گرمیکنج سالن بود و نگاه د ینوران ومیبه آکوار چشمم

 :نادر و لبخند کج و معوجش ، گفتم یپ

 «خوام برم خونمون یکاسه مو ن رو بده م »

 پر چادرم نشست و بعدسر انگشتانش به ینادر رو دست

 نوک انگشتانش مثل یصورتم سر خورد . سرما یرو

 قلبم را به تاپ تاپ انداخت و خون به ستهیالکتر انیجر

 یام حس م یهجوم آورد.با تمام کودک میها گوش

 لنگد. یکار م یجا کیکه  کردم



 

 بر عکس دختر خاله ،،یخوشگل یلیخ یدونستن یم »

 .«زده سشیکه انگار مار ل ات

 دایگفتند من خوشگل تر از آ یکه م نیاز ا شهیهم

 نیا ی. ولدمیکش یتا ابر ها قد م یاز خوشحال هستم،

 پس رفتم و یاصال به دلم ننشست.قدم فیتعر نیا بار

 بازسالن بر خوردکردم و با کلمات از هم مهیدر ن به

 :،گفتم ختهیگس

 «...رم خونمون یمن م »

 را با حفظ همان پوزخند کنج لبش شیم هااخ نادر

 . دیدر هم کش یتصنع

 «؟یروتماشا کن ومیآکوار یخواست یکجا ...؟ مگه نم »

 چانه ام آمد تا گره چادر راباز کند و رینادر به ز دست

 بود که سر خم کردم و نیواکنشم ا نیاز ترس اول من

 نادر را محکم گاز گرفتم. دست

 



 دستش جا یبر رو میدندان ها یچنان که جا آن

 درنگ چون باد، یتوجه به جز و لز او ب یو ب انداخت

 او را از پشت یو صدا دمیپا به سمت در دو زیوگر آزاد

 : گفت یکه م دمیشن یم سرم

 «ندارم تیدختر !؟ واستا کار یری...کجا در م یگل »

 خبر از آن که یب دمیدر دو یهمانند باد به سو من

 .از خانه در انتظارم است رونیب یطوفان

 افتاده بود میشانه ها یکه چادرم رو ی، در حال مهیسراس

 کند خودم را یفرار م یکه از دست گربه ا یموش مثل

 کوچه رساندم و از بخت و اقبال بدم با البرز مواجه به

 .که در حال ور رفتن با قفل در خانه شان بود شدم

 افتاد و میپا ریبه ز یقلبم باز شد وتاالپ یومهره ها چیپ

 «...سالم» ترس بلند و رسا گفتم:  از

 جواب ماند. یو تعجب البرز ب رتیح انیکه م یسالم

 

 شد، دل کند یاز قفل ناسازگار خانه شان که باز نم البرز



 به دست به سمت من آمد . نگاه پر از تعجبش، دیکل و

 باز مهیدرن یمن و نادر که در آستانه  نیب یدر پ یپ

 و عاقبت و رو به من دیچرخ یبود، م ستادهیشان ا خانه

 :دیپرس

 «..!.؟ یکرد یم یاونجا چه غلط »

 خکوبیم نیبه زم میو رفت و پاها دیجراتم پر کش تمام

 دوخته باشند. بسته پر نیآنها را به زم ییبود. گو شده

 یبغلم چپاندم و چادرم رارو ریرا ز یماکاران دردسر

 .و زبانم به تته پته افتاد دمیکش سرم

 مون رو یآش نذر یبه خدا رفته بودم کاسه  »

 «...رمیبگ

 رهیخ یرا از نگاهها نیبه ظاهر قانع کننده نبود و ا لمیدل

 گام عقب تر رفتم و چادرم کی. از ترس افتمیدر اش

 

 به یرفتم ،ول یو سکندر دیچیطناب به دورم پ مثل

 .نخوردم نیزم



 رگاهیتعم یلیچرب وچ یکه لباس سرهم یدر حال البرز

 یبه تن داشت، از من عبور کرد و مثل خروس جنگ را

 ، نادر هم از خجالتش در آمد دینادر شاخه شانه کش یبرا

 والبرز دیالبرز کوب ی نهیکف دستش را محکم به سـ*ـ و

 :قدم به عقب هول داد ، گفت کی را

 دش اومد! خو کی، بچه مکان یدوباره دور برداشت هیچ »

 .«زور که نبردمش به

 یداد و م یلباس کارش جا بیرا دورن ج دیکل البرز

 شیحمله ور شود که نادرباز هم پ گریبار د خواست

 ما بست . یهر دو یکرد و در را محکم به رو یدست

 

 که همانندکوه آتشفشان پر از یو ماندم و البرز من

 اش که مثل باد ینیب یخشم بود وپره ها ی گدازه

 .شد یباز وبسته م وستهیپ بزن

 ییکه از ترس در حدقه ثابت مانده بود وصدا یچشمان با

 : و ترسان بود،گفتم فیالبته ضع که



 «...دیببخش »

 نداشت و البرز با همان نگاه یریمن چندان تاث دیببخش

 :دیزد،پرس یکه پلک هم نم رهیخ رهیخ یها

 «خونشون..!.؟ یگـه خودت رفت یکرد ؟ راست م تتیاذ »

 ام از ترس مچاله شد . اگر راستش نهیدرون سـ*ـ نفسم

 بابا محمودم ایگفتم، خونم به دست خودش  یم را

 باال انداختم و فقط یشد .سر یحالل م نایقی متعصبم

 الغرم را یلب گفتم. البرز بازو ریز ظیمحکم و غل ینچ

 

 که من را به سمت خانه یدستش گرفت و درحال انیم

 :کشاند، گفت یم مانی

 رو به یهمه چ گه،یدفعه د نیا م،یبر فتیگمشو...راه ب »

 .«گمیو مامانت م بابا

 خراب تر از آن بود که با التماس کردن من اوضاع

 . امدمیدرست شود.اما کوتاه ن یزیچ

 ی! گفتم که، رفته بودم کاسه آش نذریدیچرا هولم م »



 « .رمیازش بگ رو

 وارید کیبه  ییدفعه که گو کی. چنان ستادیا البرز

 .دیبرخورد کرده باشد و رو به من چرخ یمانیس

 آش دستت یپس چرا کاسه  یگیاگه راست م »

 «!؟ستین

 یحوض افتاده باشد و برا یکه لب پاشو یماه مثل

 زدم . یجواب له له م یپرد،برا یم نییباال و پا ژنیاکس

 

 ینشان دهم از نادر نم نکهیا یبرا میبودبه اوبگو محال

 .حاضر شدم همراهش بروم ترسم

 یکش و قوس افکارم ، بابا محمودم با چهره ا انیم

 من و دنیو با د دندی،همراه بنفشه از گرد راه رس یبرزخ

 :رو به من ،گفت ضیپر غ ی، با لحن البرز

 «!؟یکن یم یکوچه چه غلط یتو  »

 یبنفشه بر داشتم وبسته  انیرا از چشمان گر نگاهم

 آوردم و آن را مثل رونیچادرم ب ریرا از ز یماکاران



 .ام نشان دادم یآزاد سند

 «...رمیبگ یمامان گفت برم ماکاران »

 که صد من عسل هم آن ییمحمود با همان اخم ها بابا

 را در قفل چرخاند و بنفشه را دیکرد، کل ینم نیریش را

 هم کنجکاو به دنبال آن داخل هول داد و من البرز به

 .میبنفشه در آور یتا سر از ماجرا میشد یراه دو

********** 

 

 

 بنفشه من را از لب مرز یواشکی   یماجرا

 اوضاع آن قدر قمر درعقرب یعنیجانانه عبور داد. هیتنب

 رهیجرات نکرد تا از خ تشیکه البرز با تمام عصبان بود

 .به بابا محمود و مامان فروغ بزند یمن حرف یسر

 طول سالن نیشیآت یگلوله  کیممحود همانند  بابا

 ییرا دست به کمر با قدمها ییرایبزرگ پذ چندان

 بلیس یکرد و گوشه  یم نییزده باال و پا شتاب



 یم یزیلب چ ریز یو گاه دیجو یلب م ریرا ز شیها

 که ناممفهوم بودو چشمان من و البرز و مامان گفت

 .آمد یرفت وم یدر حدقه با اوم ویویمثل  فروغ

 هم مچاله و درهم مثل عزا دار ها ، کنج سالن بنفشه

 را شیچمباتمبه زده بود و شر شر اشک ها نیزم یرو

 

 ینیب یو فرت فرت آب راه افتاده  دیچ یهم م کنار

 .کرد یمانتو اش پاک م نیرا با پشت آست اش

 ط خشم بر افروخته شدهکه از فر یمحمود، با چهره ا بابا

 و رو ستادیا کبارهیبه  د،یچک یو از چشمانش خون م بود

 :دیبنفشه پرس به

 نیدختر بزرگ کردنش ! ا نیفروغ درد نکنه با ا دست»

 اسمش د،یبود کیتو ج کیالدنگ که باهم ج ی پسره

 «چقدره؟ التشیتحص کارس؟ی؟ چ هیچ

 از ترس آب دهانش را قورت دادو با پشت دست بنفشه

 را هم پاک کرد، من من کنان ، شیمانده اشکها ته



 :گفت

 عموش یساز نتیکارگاه کاب ی، تو امکیاسمش س »

 «.داره پلمیکنه و فوق د یم یشاگرد

 

 در هوا تاب یدستش را به حالت دوران کیمحمود  بابا

 : ، گفت داد

 دارن مدرکش هم که فیپس شازده ،شاگرد نجار تشر »

 «...زنه یبه دل نم یچنگ

 یفروغ که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، از شوک مامان

 آمد رونیبار آن او را وادار به سکوت کرده بود ب ریز که

 بر خاست .سپس به سمت بنفشه و رفت و شیاز جا و

 .جانانه نثارش کرد یپس گردن کی

 سر حاال به من دروغ رهیچه جالفت ها.!.. دختره خ »

 یریتت!؟ سر به زخونه دوس یمگه قرارنبود بر ؟یگیم
 رو

 «...!ریبگ ادی یکم از گل هی



 قلبم دوان دوان تا حلقم باال آمدو دمیاسمم را شن تا

 دانست یرا بست. مامان فروغ اگه م دنمینفس کش راه

 است و چه دسته گل ها به آب یرکاهیچه آب ز یگل

 

 شده اند، یآنها ماست مال یو به لطف البرز همه  داده

 !کرد یرا زنده زنده کبابم م من

 آب دهانم را فرو دادم در یفرو افتاده ته مانده  یسر با

 انگشتانم انیبافته شده ام را م یمو یکه انتها یحال

 به البرز نگاه کردم که کنار من یچشم ریچرخاندم ز یم

 .نظر داشت ریچشم مرا ز یبود و از گوشه  ستادهیا

 ریاوبر داشتم و مسنفس نگاهم را از  کیتر از  سربع

 فیکه همچنان در حال رد دیبه بنفشه رس چشمانم

 .بود شیاشک ها شیدانه ها کردن

 که به طور معجزه نیسوخت ، اما از ا یبه حال او م دلم

 یلیق یکرده بودم ته دلم از خوشحال داینجات پ ییآسا

 رفت. یم یلیو



 

 از گریچند سوال د ژه،یباز پرس و کیمحمود ، مثل  بابا

 یاطالعات ی هیکه او را کامال تخل یکرد و زمان بنفشه
 کرد،

 :و رو به بنفشه، گفت دیرا بلع نشیسنگ یها نفس

 یشازده قرشمال، واسه فردا تو نیپاشوزنگ بزن به ا »

 یملت قرار بگذار.البته خوش به حالت نشه ، به جا پارک

 رو بگذارم گلویبچه ژ نیسر قرار تا حساب ا رمیمن م تو

 .«دستش کف

 لب گفت وترسان ریدست و پاشکسته ز یچشم بنفشه

 که نگاه یبه زانوگرفت و برخاست و سپس در حال یدست

 داشت به سمت تلفن یرا از مامان فروغ بر نم ملتمش

 پر عتاب بابا محمود به سمت یسالن رفت و با صدا کنج

 .برگشت او

 نینفهمه که ا گولویبچه ژ نیوقت ا هیحواست باشه ،  »

 «.نقشه اس هیمالقات  رارق



 

 افتادم ونیزیتلو یسیپل یها سلایر ادی هیخود آگاه  نا

 اداره کیکارمند جزء  یبه جا ستیبا یبابا محمودم م .

 !شد یکار گاه پوآرو م اریدست ،یدولت ی

********** 

 

 ینم دارش را بر هم فشرد تا از پس قطره ها چشمان

 نشسته در چشمانش، رقـ*ـص کلمات را متوقف درشت

 که او را به گذشته پرتاب کرده بود، یدست یی. گوکند

 !نداشت تا دوباره او را به زمان حال برگرداند الیخ

 به صف ، پهلو به به پهلو ،نقطه به نقطه وبا خاطرات

 نمایس یذهنش همانند پرده  یدر پرده  اتییجز

 تر شیآمد و هر چه پ یدر م شیبه نما زودیبه اپ زودیاپ

 

 کیکه کنج دلش مدفون شده بود، نزد یرفت به راز یم

 .شد یتر م کینزد و



 سرد و یاز چا یکلمات جرعه ا عیاز حجم وس کالفه

 و باز هم دیداشت ، نوش یرا که طعم گزنده ا تلخش

 .قلمش به گذشته سفر کرد همراه

 .افتاد یادیآن روز اتفاقات ز یبه خاطر دارم. فردا خوب

 بنفشه و یواشکیو عشق  یمال شدن دوست پنهان بر

 ، باعث شد تا مامان فروغ که به دنبال دو گوش امکیس

 با خاله فلور در یگشت از در آشت یو البته محرم م شنوا

 یرا درون سفره  شیتا بتواند،درد و دل و غصه ها آمد

 .بزرگترش پهن کند خواهر

 هیدر تنب یسهم نکهیا یفلور هم استقبال کرد و برا خاله

 او یو دردناک از پا زیر یشگونیداشته باشد، ن بنفشه

 

 داد یکه چشمانش را در حدقه تاب م یو در حال گرفت

 یواشکیحاال  ده،یورپر یچه جالفت ها، دختره : »گفت

  !... ؟ی ریگ یم «

 نیاگر بنفشه ا ،ییزد که گو یحرف م یفلور طور خاله



 کف شیکرد ، آنها برا یرا در خانواده مطرح م موضوع

 که آن پنهان نیو حاال از ا دندیکش یزدند و هورام یم

 !است ناراحت هستند کرده

 خان رجیزبده،همراه ا یمحمود هم همانند کاراگاه بابا

 خبر را به دام انداختند وبراش یاز همه جا ب امکی،س

 نو چنگ و دندان نشا دندیشاخ و شانه کش یحساب

 .دادند

 امکیس ی نهیکه عشق بنفشه در سـ*ـ ییاز آن جا یول

 کرد، به هفت آسمان و یو قل قل م دیجوش یم

 خواهد و یقسم خورد که خاطره بنفشه را م متعلقاتش

 

 ما یاثبات حرفش، دو ساعت بعد مادرش به خانه  یبرا

 .گرفت یخواستگار یآخر هفته اجازه  یکرد و برا تلفن

 در عرض چند ونیزیتلو یآبک یها مثل سلایر یزندگ

 .شد نیریش ساعت

 شد و ریتلفن ختم به خ نیبا ا امکیبنفشه و س یماجرا



 یبه خانه  گرید یپروا بال بال زنان بار یب یها خنده

 یو تخمه  یدو خواهر مهاجرت کردند و بساط چا نیا

 یخاله فلور رو یخانه  اطیو هندوانه در ح آفتابگردان

 .پهن شد یکار یکنار حوض کاش یچوب تخت

 نادر که از یمن و رفتنم به خانه  طنتیش یماجرا یول

 مامان فروغ و بابا محمودم پنهان مانده بود نه گوش

 دنباله ونیزیتلو فراموش نشد ، بلکه مثل سلایر تنها

 شد. دار

 

 شاگرد روانیکه البرز به همراه س دمیفهم یرا وقت نیا

 یسن البرز هم بود با لباسخان که هم رجیا رگاهیتعم

 بر افروخته به خانه آمدند.خاله فلور یو چهره ا یخاک

 جواب یوقت آنها سالم هر دو را ب یاز حضور ب متعجب

 کرد کیخط بار کیرا همچون  زشیوچشمان ر گذاشت

 :،گفت

 !؟ لباسدیباش رگاهیتعم دیشما دو تا مگه اآلن نبا »



 «شده؟ یچرا خاک هاتون

 حوض گذاشت، ی هیپاشو یرا رو شیپا کی البرز

 خم شد ودستش را با آب حوض نم دار کرد تا سپس

 :اش را پاک کند و جواب داد یخاک شلوار

 رو گرفتم روانیخودم وس ی. از بابا اجازه ستین یطور »

 .«میگل کوچک بزن میبا بچه ها بر تا

 

 برش زد و مانیو دو قاچ هندوانه پر و پ دیخند پدرم

 گذاشت و به سمت آن دو گرفت ، یدست شیپ درون

 :گفت

 یجور نیکه ا دیدالور... فکر کنم مسابقه رو برنده شد »

 « .دیرو باال گرفت سرتون

 سرخ و دلبرانه یبا چشم و ابرو به هندوانه ها سپس

 .کرد و ادامه داد اشاره

 «...بفرما هندوانه »

 شد و رو یقاچ هندوانه نگاهش چراغان دنیبا د روانیس



 یسپس ب« زن اوستا... یبا اجازه » فلور گفت:  خاله به

 نشست و قاچ هندوانه اش را یلب تخت چوب درنگ

 .برداشت

 یخواستگار ریشب، ذهن و فکر هر دو خانواده درگ آن

 آن بود . آن قدر که متوجه رامونیو اتفاقات پ بنفشه

 

 روانیفوتبال همراه س یمسابقه  یالبرز به جا نشدندکه

 جنگ با نادر رفته است. آن گونه که از پچ و واپچ به

 هم از یکه حساب افتمیداشت در روانیبا س شیها

 .او در آمده بودند خجالت

 یبنفشه ،روزها رو یخواستگار یبعد به واسطه  ی هفته

 در خانه یاز جنش خوش ییاهویافتاد و ه یشاد غلطتک

 .هر دو خواهر به پاشد ی

 نوش جان روانیالبرز و ساز  یکه کتک مفصل نادرهم

 شیابرو یگوشه  یو کبود نییلب پا یبود ،پارگ کرده

که  نیبه تصادف با موتور ربط داد و الم تا کام از ا را
 البرز



 !نزد یآن است حرف مسبب

 ترس نادر گذاشت یافراشته آن را به پا یبا گردن البرز

 شتر ی نهیبا ک ینادر نسبت ی نهیکه ک نیغافل از ا و

 الیداد خ یها هم که نشان م یراحت نیو به هم دارد

 

 یبود تا تالف یآمدن نداشت و فقط منتظر فرصت کوتاه

 .کند

********** 

 

 و چند ساله ستیب ی، عشق پنهان بنفشه پسر امکیس

 ییداشت.از همان پسر ها یو بلند کیبار یکه قامت بود

 یپیپول خوش ت یبه جا نشیخورج یکه تو ییگولویژ

 !بود چپانده

 هم داشت، چرا یمردانگ یپیکنار خوش ت امکیس البته

 را باال رتیغ نی، آست یعالف یبعد از فوت پدر به جا که

 و شد نان آوار مادر و دو خواهر کوچکتراز خودش و زد



 مشغول شد . شیعمو یساز تیکارگاه کاب در

 

 پولدار با یداشتن داماد یمامان فروغ که آرزو یبرا

 لم داده بود، فوق شیاهایرو انیم یعال التیتحص

 او چندان یمعمول یلیخ یو خانواده  امکیس لمیدپ

 نه کیبر تافت و  یرو ریزد و با تغ یبه دل نم یچنگ

 ینه آب م یپیگفت و اعتقاد داشت، خوش ت محکم

 .و نه قاتق نان شود

 بود اما از آن دهیچند که بابا محمود هم با او هم عق هر

 بود،به همان یرتیصد البته غو  یسنت یکه مرد ییجا

 قناعت کرد و صالح را امکیو معتاد نبودن س یمردانگ

 یدانست که هر چه زودتر بساط عقد و عروس نیا بر

 با دیجنب یم انیع گریکه سرو گوشش حاال د بنفشه

 ینیریبر پا شود وقرارشد بعد از جشن ش امکیس

 آن دو تا آخر همان نیساده ب یتیومحرم خوران

 بخت بروند. یهر دو به خانه  تابستان



 

 دو خواهر بر پاشد و یدر خانه  یاز جنس شاد یا ولوله

 یدر تک و تا« خاله فلور» فروغ و فلور جون  مامان
 دیخر

 .افتادند جهاز

 ینیریکه درست بعد ازجشن ش یخوش بعد خبر

 مامان یبنفشه همه را شگفت زده کرد! باردار خوران

 .بود فروغ

 شناخت و مدام یسر از پا نم گرید یمحمود از خوش بابا

 زن ترگل یقربان صدقه  انیهم ع یپنهان و گاه پس

 و اهیداد تا دست به س یرفت و اجازه نم یم وورگلش

 خاله یجهاز هم به عهده  دیخر ی فهیبزند و وظ دیسف

 .افتاد یو عمه ال فلور

 . را خوب به خاطر دارم زیانگ الیتابستان خ آن

 بنفشه و سبامک شروع یکه با جشن نامزد یتانتابس

 شد. یآن دو منته یبه عروس وریو در اواخر شهر شد

 



 مامان فروغ گرفته یبر وفق مرادم بوداز باردار زیچ همه

 ما انیکه مدام م یبنفشه و مهمان باز یعروس تا

 .به راه بود امکیس ی وخانواده

 یقدرسرگرم بودم که نادر را فراموش کردم. نادر آن

خورده  روانیکه از البرز و س یبعد از کتکت مفصل که
 بود

 موضوع بزند ، نیاز ا یآن که الم تا کام حرف ،بدون

 انتر و منترش همان جمال و کمال تمام همراه

 یزد و درست چند روز قبل از عروس بشیغ تابستان

و به لطف خاله فلور  دیاز گرد راه رس امکیو س بنفشه
 که

 دعوت کرده بود، نادر یعروس یاهل محل را برا تمام

 .شدند نیبه همراه پدرش جزءمدعو هم

********** 

 

 

 در ذهنمان مثل منظره یما خاطرات کودک یهمه  یبرا



 آن یبخار گرفته به تماشا یکه از پشت پنجره ا ستیا

 . میا نشسته

 من آن ی! اما برا یافتیقدر گنگ و دست ن همان

 مثل شهیهم امکیبنفشه و س یو روز عروس تابستان

 صاف وشفاف بود. آن قدر که تمام نمایس ی پرده

 .را خوب به خاطردارم اتشییجز

 دم کرده که آسمانش خروار خروار یوریروز شهر کی

 باران از یآن که قطره ا یدر دلش تپانده بود ب ابر

 .ببارد دامانش

 با گفتن بله و چند امضا به امکیآن روز بنفشه و س در

 و من با رکردییهم در آمدند و سرنوشتشان تغ عقد

 

 کودکانه ام سرنوشت خودم و البرز را یها یلجباز

 . دادم رییتغ

 از اقوام یکیآن دو در باغ  یشد تا عروس نیبر ا قرار

 ادهج یدور افتاده در حوال یبرگزار شود. باغ امکیس



 شد جاده یم یکه به آن منته یصاف ریکه تنهامس ساوه

 .بود زهیمفروش با سنگ ر یا

 مختلط باشد، اما عمه یشد که عروس نیقرار بر ا ابتدا

 داره زن و مرد یاصالچه معن»: معترض شد و گفت یال

 مشکل نیا امکیس ریو با تدب« در هم بلولند؟  نامحرم

 یتوسط پرده ا ونیحل شد و قسمت خانوم ها با آقا هم

 .جدا شود یبرزنت

 شده اریبد خلق و بد و شیفروغ که بعد از باردار مامان

 را به حال خودم رها کرده بود و میها طنتیمن و ش بود،

 

 خوردم و به موقع به یقدر که سه وعده غذا م نیهم

 . کرد یم تیکفا شیرفتم برا یم حمام

 گاز او نداشت وشش دون یمحمود هم دست کم بابا

 شهیبود تا مبادا به بار ش یزن باردارش م یپ حواسش

 .وارد شود یخلل اش

 و یبنفشه هم مامان فروغ مرا به عمه ال یعروس روز



 شگاهیسپرد و خودش به همراه خاله فلور به آرا البرز

 هم همراه من در خانه بماند، دای.البته قرار بود آرفت

 و دیکوب نیدر آورد وپا به زم یآنقدر سرتق باز یول

 دادو صد البته تیکه خاله فلور رضا ختیشر اشک ر شر

 از جانب مامان یزیر شگونیاعتراص من فقط ن جواب

 شد تا من و البرز نیشد و قرار بر ا بمیبود که نص فروغ

 هم بعد از ناهار به همراه بابا محمود به یعمه ال و

 .میبرو یعروس

 

 بود، یروسبابا محمود آنقدر دلواپس رتق و فتق ع یول

 خان رجیاز ظهر همراه ا شیو پ دیطاقتش ته کش که

 در آن جا برگزار یشدند که قرار بود عروس یباغ یراه

 من یها و نق نق ها هیهم که از دست گر ی. عمه الشود

 بغلش ریشده بود،هول و دست پاچه چادرش را ز خسته

 : ،گفت تیو با درا چپاند

 نداره مهمون ها تی، خوب امیمحمود من هم با تو م »



 یزنم م یو به بزرگتر اونجا نباشه. به داود زنگ م انیب

 «.ارهیرو هم با خودش ب یو البرز و گل نجایا ادیب گم

 ها یغور میتی نیمن و البرز همانند ا بیترت نیبه ا و

 . مرد خونسردمیحواله داده شد یآقا داود پسر عمه ال به

 توانست باعث ینم زیچ چیکه ه یسر خوش و

 شود. تشیعصبان

 

 را شانه کرد میبه خاطر دارم. آن روز البرز موها خوب

 .رغم تمام تالشش آن را کج و معوج بافت یوعل

 هیکه از فرط گر یو چشمان زانیآو یمن با لب و لوچه ا و

 یکه دامنش تور ها یرنگ یصورت راهنیسوخت ،پ یم

 ریو دست بندم که زنج دمیرنگ آن داشت را پوش هم

 پدر بزرگم را همبه مچ دستم ی هیبود و هد یکیبار

 .میجاده ساوه شد یو همراه آقا داود راه ختمیآو

*** 

 .میتیکودک  یبه معنا یتهران شی: گویغور میتی



********** 

 

 

 به هیشب یزیقراضه بود. چ سانین کیآقا داود  نیماش

 که شعر فولکلور آن معروف یممدل یمشت نیماش

 یکه شعرها یرنگ یآب یها سانی. از همان وانت ناست

 یرکابش م یبر رو یارزش یسوز و گدار با جمله ها پر

 .سندینو

 نییکه اتاقکش تلق تولوق کنان مدام باال و پا ینیماش

 یم یشهر باز ییفضا نیماش ادیشد و مرا به  یم

 !انداخت

 درست نوایب نیقسمت خوب ماجرا بود و ماش نیا تازه

 اتوبانپنچر شد و بعد هم آقا داود سر خوش، راه را وسط

 ، دیرس یکه م یجبران آن به هر رهگذر یکرد و برا گم

 دست آخر دویپرس یباغ انار حشمت خان را م آدرس

 م،یدیچرخ میمثل فرفره بارها به دور خود نکهیاز ا بعد



 

 نینرم و دلنش یآب یکه جو ییرا کنار باغ گردو نیماش

 ادهیکرد ، نگه داشت و فاتحانه پ یکنار آن عبور م از

 .شد

 سهیاش ر یشانیپ یکه از شدت گرما عرق بر رو البرز

 را باز نیدر ماش یشدن آقا داود جلد ادهیبود،با پ بسته

 :رفت ، گفت رونیو ب کرد

 جا نیها... ا میاومد یکنم اشتباه یآقا داود ، فکر م »

 «!.؟ستین یاز عروس یخبر که

 داد و دو یرا به اطراف چرخ جشیداود نگاه گ آقا

 رنگش گذاشت و همراه یرا پر کمررشلوارقهوه ا دستس

 :داد ،گفت یکه به کمرش م یتاب

 از میاومد یراه که م یتو یدیند ست،مگهین یالیخ »

 جا هم به باغ انار نیسوال کردم. از ا یتا محل چند

 که میخان راه داره. فقط از پشت باغ در اومد حشمت

 



 میدو تا باغ رو که رد کن اده،ی! پستین یالیخ اونم

 .«میدیرس

 یرا که فاصله ا یو خاک کیبا سر وگردن راه بار سپس

 :کرده بود را نشان داد و گفت جادیدو باغ ا نیب

 .«میبر دیراه با نیاز ا »

 را گفت و گردن بلند و درازش را مثل نیداود ا آقا

 :به داخل کشاند، گفت نیباز ماش مهین یاز پنجره  زرافه

 .به آقامیفتیشو زودتر راه ب ادهیپ یجان، جلد یگل »

 .«عقد برسونم یقول دادم شما دوتا رو برا محمود

 ابیدلم مثل آس یکه مدام دل تو گوشیمن باز یبرا

 زدم تا هر چه زود تر یشد و دل دل م یرو م ریز مدام

 برسم و بنفشه را در لباس عروس یمراسم عروس به

 نجات بود. چشم از یکشت کیجمله مثل  نیا نم،یبب

 

 یگل گشاد آقا داود بر داشتم تر و فرز چشم دهان

 .ستادمیشدم و کنار البرز ا ادهیوپ گفتم



 .باز هم معترض شد البرز

 باغ؟ یبه در اصل میتا برس میشه بر گرد یآقا داود نم »

 «....پرت و سوت و کور ها یلیخ نجایا

 غمت نباشه.بگو بسم هللا یتابا من نترس شجاع دل... »

 یکیبا اون تراف میکار رو بکن نیاگه ا ا،یدنبال من ب و

 چه برسه میرس یبنفشه هم نم یبه پاتخت دمیمن د که

 !«یعروس به

 داود گردن بلندش را به اطراف خم و راست کرد و آقا

 دریل کیتق وتوق آن به هوا برخاست و همانند  یصدا

 حرف و یماب یجلو تر از ما به راه افتاد و هر دو قهار

 .میشد یهمراه او راه یاعتراض

********** 

 

 

 یگام بر م زیتند وت ال،یخ یداودسر خوش و ب آقا

 کرد و یباغ عبور م یکاهگل یها واریو از کنار د داشت



 زد و یها پس م واریاز لب د دهیخم یشاخه ها یگاه

 :خواند یلب زمزمه کنان م ریز

 کوچه تنگه بله، عروس قشنگه بله، دست به زلفاش »

 شاهللایمبارک بادا _ ا اری یبنده بله، ا دیمروار دینزن

 «....بادا مبارک

 رفت و من که عجله یدوگام جلو تر از من راه م البرز

 یهر چه زودتر به مراسم برسم عجوالنه گام ها داشتم

 یتالش .رمیبگ یشیداشتم ، تا از آن دو پ یبر م یبلند

 ریگ یبه تکه سنگ مینداشت و فقط باعث شدپا یسود که

 با کف هر دو یجا بماند و تاالپ میپا ریو تور دامنم ز کند

 سر نگون شوم. نیبه زم دست

 

 یو من را از رو دیاز داود خان به دادم رس شیپ البرز

 گلوله یبلند کرد. اما هر چه کرد نتوانست جلو نیزم

 !ردیرا بگ میاسکها گلوله

 دارم تمام طول راه مثل ابر بهار اشک ادیبه  خوب



 که کف دستم را ییها زهیسنگ ر ی. البته نه براختمیر

 پاره شدن تور دامنم،که یداده بود، بلکه برا خراش

 یمن که در آن لباس پرنسس یکوچک آن برا شکاف

 !عمق داشت انوسیرا داشتم ، به قدر اق ندراالیس حس

 شکست خورده بعد از یهر سه مثل لشگر عاقبت

 .میدی، به باغ حشمت خان رس ینسبتا طوالن ییمایراهپ

 یخان کروات زده، همراه عمو رجیمحمود و ا بابا

 ستادهیکنار در باغ ا ییخوش آمد گو یبرا امکیس

 یآسوده شان که بو یما نفس ها دنیو با د بودند

 

 خارج یپوف یبا صدا شانیها نهیداداز سـ*ـ یم ینگران

 .شد

 لب و یرو یمصنوع یحفظ ظاهرخنده  یبرا بابامحمود،

 کت ی قهیتر آمد و  شیپ یاش گذاشت و قدم لوچه

 دو انگشت گرفت و انیرنگ آقا داود را م یا قهوه

 گفت که من یزیگوش او فرو برد و چ خیرا ب سرش



 که تا دمیشدن او را د دیاما سرخ و سف دم،ینشن

 مسلسل یکرده بود .عذر خواه دایامتدادپ بناگوشش

 . دمیاو را هم شن وار

 بود به صورت ستادهیخان که تا آن لحظه ساکت ا رجیا

 شدند و از اقوام یکه وارد باغ م یمهمانان یبرا یشینما

 دادو به آنها خوش آمد یبودند با وقار سر تکان م داماد

 یخوش قلب را ب ینوایگفت، سالم آقا داود ب یم

 درنگ پر کت خوش دوختش را یبگذاشت و  جواب

 

 فیک یدستش را بر رو ییزد ومملو از خود نما پس

 بود و وصل کمر دهیخر یکه به تازگ یلیموبا یمشک

 بود گذاشت و آن را نشان داد بندش

 الاقل ،یماسماسک ها ندار نیحاال که از ا ،یمرد حساب »

 یو از تلفن عموم یداشت یگوشه نگه م هیلگنت رو  اون

 . یایم ریکه د یگفت یو م یزد یزنگ به من م هی

 ریتلفنم رو که بهت داده بودم. دل ما که مثل س شماره



 !«و قل زد دیهم جوش یسرکه تو و

 پر یرا از اخم ها نیشدو ا یآقا داود برزخ یو هوا حال

 اش یشگیشدن لبخند هم بیو خمش و غ چیپ

 که بارش شد دلخور یچاریبابت ل دمینفهم ی. ولدمیفهم

 شده بود ؟ نیمحبوبش توه نیکه به ماش نیاز ا ای بود

 لگن یگیکه بهش م ینیماش نیخان ا رجیواال ، ا »

 دست منه ، از اون گذشته، اگه پدر زن بنده هم یعصا

 

 هیشما بابت دست خوش  امرزیپدر زن خدا ب مثل

 یخونه هم کنار جهاز م هیداد و  یگاه به من م ریتعم

 تا بشم داماد سر خونه، اآلن من هم مثل شما گذاشت

 بستم تا یماسماسک ها پر کمرم بسته م نیدونه از ا هی

 .«قدر حرف نشنوم نیا

 امکیس یبا چشم و ابرو به عمو د،یمحمود لب گز بابا

 دهان آنهادر رفت وآمد بود و نیکردکه نگاهش ب اشاره

 خاندتاچر گریبه من والبرز شد سر حرف رابه سمت د رو



 را بخواباند قائله

 جان ، بابا با البرز برو داخل به مامان وخاله ات یگل »

 .«دیدیرس بگوکه

 از آنکه آن را شیبر سر زبانم نشست،اما پ چشم

 بزرگ به یکه دفتر القید یبه همراه جوانک م،عاقدیبگو

 بلند و شتاب زده از ییبغلش چپانده بود، با گام ها ریز

 

 یخان به همراه عمو رجیو بابا محمود و ا دندیرس راه

 استقبال به سمتش یهول و دست پاچه برا امکیس

 .دندیدو

*** 

 گذاشت، با هلهله و امکیکه بنفشه تنگ دل س یا بله

 و مردهاکف زدند و دنیهمراه بود. زنها کل کش یشاد

 .و داغ داغ شد یبوس دهید بازار

 ه کنم درستکرد و بساط چ یدر دل من ولوله غوغا م اما

 ریکه متوجه شدم زنج یدلم پهن شد، آن هم زمان وسط



 .شده بیدور مچ دستم غ یطال

 یایپدر بزرگ مرحومم بود.دن ی هیکه هد یریزنج همان

 که یذات یبا بدجنس دایو تار شد و آ ریام ت کودکانه

 خونش لم داده بود و همراه آنها یگلبول ها انیم

 

 زیر یتر هم کرد وبا چشمان ریآن را ت دیکش یم نفس

 :کنار گوشم ، وز وزکنان ،گفت شده

 مادربزرگت بود که بابا ادگاریخاک بر سرت ، اون  »

 یبهت کادو داده بود.حاال جواب بابات رو چ بزرگت

 «خانوم ؟ یشل یدیم

 شدم به مانیکه رازم را به اوگفته بودم در دم پش نیا از

 را دایخواست، سر آ یخانوم. دلم م یگفت شل یم من

 شکستم یکه با گوشکوب م ییزرد آلو یهسته ها مثل

 کردم که مغز کوچکش هم همراه آن له یخوردم ،چنان

 .شد یم

 مامان یها شگونیتر از آن بودم که که از ن سرتق



 داشته یبابا محمود ترس یها یو پس گردن فروغ

 از آن دو چکدامیه یدل کوچکم طاقت ناراحت ی.ولباشم

 م نداشت.ه را

 

 و دستپاچه نگاه مستاصل و درمانده ام به سمت هول

 از عروس کم یزیچ یکه از خوشگل دیفروغ چرخ مامان

 ریبراق منگول منگولش از ز یمشک یو موها نداشت

 یآبشار وار جار شیشانه ها یرو دبریسف شال

 یاش م دهیصورت رنگ پر انیسرخش م یبودولبها

 گشاد راهنیپ ریاش را ز یو شکم گرد و نقل دیدرخش

 .پنهان کرده بود یباردار

 عقد جمع شده بودند را یکه به گرد سفره  یتیجمع

 که بر سرم یبتیزدم تا خودم را به او برسانم از مص پس

 . میبود بگو آمده

 که دستش ینکردم و مامان فروغ در حال دایپ یمجال اما

 دهانش بود عق زنان از جمع دور شد وخاله فلور یرو بر



 . البته نگاه نگران بابا محمود همدیبه دنبالش دو هم

 زنها پچ پچ کنان در هم فرو یرفت . سرها همراهش

 

 و با دیخان به داد پچ واپچ افتاده در جمع رس رجیو ا رفت

 : بلند، گفت یصدا

 «..... یصلوات محمد هیعروس و داماد  یبه سالمت »

 خواستم به یصلوات پچ پچ ها را خاموش کرد.م یصدا

 را گرفت و میبازو یمامان فروغ بروم اما عمه ال دنبال

 شی!؟ کمتر آتیریکجا م» رفتم شد و گفت :  مانع

 .« بچه بسوزون

 یچشمان پر آبم را برداشتم و رو شانیوپر سرگردان

 گرفتم به سراغ مینشستم و تصم یخال یصندل نیاول

 یرا باز م میگره ها شهیکه هم یبروم . تنها کس البرز

 .کرد

********** 

 



 

 از غبار یدر ذهنش پشت پرده ا یهر آدم یکودک

 خب من ندیب یاست و آن را دور، تار و محو م ستادهیا

 .ستمین یقاعده مستثن نیاز ا هم

 چنان در ذهنم اتشییبنفشه با تمام جز یروز عروس اما

 یزبردست با قلم حکاک یاستاد ییبسته که گو نقش

 .به لحظه آن راحک کرده است لحظه

 و زیاز باغ انار حشمت خان م یدارم. بخش ادیبه  خوب

 کی زیهر م یشده بود و رو دهیچ یفلز یها یصندل

 و وهیظرف م کیقرمز پهن شده بود و یزیم یرو

 که نیا یبودند و برا زقراردادهیهرم یرو ینیریش

 محفل یو نامحرم در هم لول نخورند، با پرده ا محرم

 را اززنها جدا کرده بودند و بعد از مراسم عقد مردها

 پرده رفتند یبه آن سو لشانیرغم م یعل ،مردها

 

 بودند شروع امکیاز دوستان س یها که همگ ونوازنده



 .نواختن کردند به

 دیچرخ یتاب م چیکمرشان پرپ یکه قرتو ییها  خانوم

 باغ یدم کرده  یتوجه به هوا یرفتن جنس مذکر ، ب با

 گذاشتند و دانینشاند پا به م یم یشانیعرق بر پ که

 هم از قافله عقب دای. آختندیر نیرا به زم شانیقرها

 .رقـ*ـص گذاشت دانیپا به م هیو زود تراز بق نماند

 شدم وتا یخواست من هم به آنها محلق م یم دلم

 یبه درم دانیرا ازم دایوآ دمیرقص یداشتم م نفس

 شدن هوا به کوچه کیقبل از تار ستیبا ی! اما مکردم

 گشتم که همراه آقا داود و البرزازآنجا به باغ یبرم یباغ

 یام ، مثل گربه چهار چنگول یواز بدشاس میبود آمده

 سقوط کردم و احتماال دستبندم را آنجا گم نیزم به

 بودم. کرده

 

 وغ راحت بود که باد بزن به دستازبابت مامان فر المیخ

 کردوخاله یصحبت م امکیزد و با مادر س یرا باد م خود



 .دیچرخ یاو م یتمام حواسش پ فلور

 آن را پس زدم یپرده رساندم و دزدک یرا به انتها خود

 خودم را به قسمت مردانه رساندم و البرز سر بزنگاه و

 ،خود را به شیدو ابرو انیاخم م کیشکار کرد و با  مرا

 :دیرساند ،پرس من

 «؟یکار دار یچ نجایا یگل »

 که یدهانم را قورت دادم نگاهم را از چند جوانک آب

 تکاندند و بابا یرا م شانیبا نوازنده ها قرها هماهنگ

 یکف م شانیبرا رمهمانانیخان همراه سا رجیوا محمود

 که صدا رابه یسازوآواز یصدا انیگرفتم وم زدند

 وقفه جواب دادم: یند، برسا یصدانم

 

 که بابا بزرگم بهم یالبرز دست بندم گم شده. همون »

 « .داده بود کادو

 دیچرخ یکه نگاهش به اطراف م یدر حال البرز

 :دیبلند پرس ییآن، با صدا یهم پ وحواسش



 برو تو زنونه حتما ؟یگرد یدنبالش م نجایخب چرا ا »

 .«افتاده اونجا

 توجه او را داشتم، شهیکه هم یمن یاو برا یتوجه یب

 حرصم را در آورد که سرتق چانه ام را باال دادم و چنان

 دستم رامانند پرانتز بند کمرم کردم وبا آن که دو

 :نبودم ، جواب دادم مطمئن

 کوچه باغ گمش کردم همون یدونم. تو یخودم م »

 ی. ولمی. اومدم دنبالت تاباهم برنیکه خوردم زم ییجا

 .«رمیم ییخودم تنها حاال

 

 را گفتم و منتظر جواب نشدم، پرده را پس زدم و نیا

 رونیمهمانان گذشتم و ازدرباغ ب انیزده از م شتاب

 که همانند یکیبلند به سمت راه بار ییو با قدمها رفتم

 شتریشدم. اما هنوز چند قدم ب یباغ بود راه کوچه

 شد و مثل دهیبه عقب کش میبودم و که بازو نرفته

 .برگشتم یپاشنه پا به سمت البرز برزخ یرو فرفره



 «؟ یریم یکجا دار »

 یلحن پر خشم او حساب م نیبود ازا یگرید اگرزمان

 داشت تیاهم میکه برا یزی! اما آن لحظه تنها چبردم

 به هن هن افتاده ام را یگمشده ام بود. نفسها دستبند

 دادم تا راه زبانم باز شود و با تمام جراتم جواب قورت

 :دادم

 «.کنم  دایخودم بلدم برم دستبندم رو پ »

 

 . اصالیگم کرده باش گهید یجا دیلج نکن. اصال شا یگل »

 یو نم شهیم کیفرض هم اونجا باشه هوا داره تار به

 .«میکن دایاون رو پ میتون

 ی. ولدمیام فهم یرا با تمام کودک نیبا او بود. ا حق

 بارالتماس نیوا امدمیاز خواسته ام کوتاه ن لجبازانه

 :گفتم کنان

 اونجا افتاده دی.شامیبا هم بر ایالبرز تو رو خدا ، ب »

 . بابام اگه بفهمهمیگرد یو بر م میر ی.به خدا زود مباشه



 .«کنه یم دعوام

 :دیبه هم قفل شده اش غر یدندان ها انیاز م البرز

 تا هوا میبر فتیهات، راه ب یاز دست تو و لجباز یگل »

 .«مینشده و زودتر برگرد کیتار

 

 بلند ییرا بازکرد و با قدم ها میفاتحانه لبها یلبخند

 ما یکه سرنوشت هردو یریشدم. مس یالبرزراه همراه

 . داد رییتغ را

*** 

 آمدن گام نییتا زودتراز پا میدیدو یمثل باد م هردو

 که میخورده بودم برس نیکه زم ییآفتاب به جا یها

از پشت سر، ما را وادار  یموتور ژیق ژیق یصدا ناگهان
 به

 ما را به سمت پشت یکرد وحواس هر دو ستادنیا

من را چنگ زد  یبرگرداند. البرز هراسان بازو سرمان
 و

 باغ چسباند تا موتور رد شود اما موتور یکاهگل وارید به



 .آن آشنا بودند ، کنار ما متوقف شد نیراکب که

 خسته ام یباز مانده بود و نفس ها مهیاز تعجب ن دهانم

 حلق و دهانم در رفت و آمد بود. ریکشان در مس هورا

 

 «جالل وجمال» . همراه انتر و منترش. همان نادربود

 گوش به فرمان شهیکه هم یرومواجبیج یب یها نوچه

 که خط دهیاتو کش ییها. آن هم با کت شلوارنادربودند

 .بود ستادهیشق و رق ا زویت شانیشلوارها یاتو

********** 

 

 پشت سرم یکاهگل واریترس دو گام پس رفتم و به د از

 . جمال و جاال چست وستادمیو پشت سر البرز ا دمیرس

 کلیشدند و و جالل که ه ادهیاز ترک موتورپ چابک

 ییچندش آوار و صدا یداشت با لبخند یآلود گوشت

 اما.«کیسام و عل»: دار و کلفت الت منشانه گفت خش

 چشمانش ی دهیعبوس که سف یبا آن چهره  جمال



 

 زرد چوبه، آن را وحشتناک تر کرده بود فقط همانند

 .جنباند یسر

 کیخاص همانند  یبند آن دو نادر با ژست پشت

 شد و ادهیآهسته از موتور پ یفاتح با حرکت ییفرمانروا

 یو من و البرز چرخاندو بعد از تامل نیب زشیت نگاه

 :کنج لبش رو به البرز، گفت یبا پوزخند کوتاه

 «!؟یبه بزرگترت سالم کن ینگرفت ادی کیبچه مکان »

 :دیآن پرس یجواب گذاست و به جا یسوالش را ب البرز

 دنبال ما یاومد یواسه چ یکن یکار م یجا چ نیتو ا »

 «؟!

 یرو یگرینداشت و پوزخند د ینادر تمام یها پوزخند

 ی قهی یگذاشت و با سر انگشتانش خاک نامرئ لبش

 اش را تکاند ، جواب داد: یخوش دوخت مشک کت

 

 من ی! ولکیبچه مکان یادب یاوخ، اوخ....هنوز هم ب »



 . برامون کارترمینم ییدارم و بدون دعوت جا ادب

 ی. ولومدیکرد و ن یفرستادند. پدرم عذر خواه یعروس

 و میدیپوش یلباس پلو خور مونیدو تا م نیو ا من

 داخل میبر میخواست یو م میبود دهی. تازه رسمیاومد

 کوچه نیطرف ا دیشما دو تا ، بدو بدو اومد دمیکه د باغ

 «!؟دیالزم دار یکمک نمیدلواپس شدم و اومدم بب باغ،

 یا افهیرا گفت و رو به انتر و منترش شد و با ق نیا نادر

 د؟یبه جانب از آنها پرس حق

 «کردم؟ یبد کار دیشما بگ »

 زرد و یخنده و دندانها ریزدند و ز یو جالل پق جمال

 یخنده  یوحشت ناک ترشان کرد و من معنا زارشان

 .دمیفهم یآنها را نم یمعن یب

 «نه نادر خان شما کارتون درسته... »

 

 با رقـ*ـص شاخ و برگ درختان باغ گردو در سکوت

 دانستم لحن یو نم دمیترس یم بیو من عج ختیآم



 و ترسناک نادر در دلم ترس را به جوش و مرموز

 کنار لبش یپوزخند جدا نشدن ایانداخته بود ؟  خروش

 کرد!؟ یم ریبه دلم سراز وحشت

 :افراشته، جواب داد یباال و سر یبا چانه ا البرز

 « .میندار یازیکارت ما کمک تو ن یبرو پ »

 دست انیرا گفت و دست مرا چنگ زد و م نیا البرز

 .کشاند یکه به دنبال خود م یفشرد و در حال خوش

 .«میگرد یبابات گفتم زود بر م م،بهیبر ایب یگل »

 .دمیفهم یدروغ شاخ دار نم نیا لیشده بودم و دل جیگ

محمود، اصال از آمدن ما به کوچه باغ خبر نداشت!  بابا
 در

 یبلند به دنبال البرز گام بر م ییکه با قدم ها یحال

 به پشت سرم برگشتم و نادر را دست به داشتم،

 

 لبش ما را یکه با همان لبخند کج رو دمید نهی*ـسـ

 باره جالل و جمال مثل کیکرد که به  یم تماشا

 که از آتش جهنم جدا شده باشند با دو قدم تر یزمیه



 ی نهیبه سـ*ـ نهیفرز خود رابه ما رساندند و سـ*ـ و

 :وجالل، گفت ستادندیا البرز

 یجا چکار م نیا یبچه خوشگل!...؟ نگفت یریکجا م »

 «د؟یکن

 .و ترس به آن گره خورد ستادیام ا نهیدر سـ*ـ نفس

 .را باال تر برد شیآشفت وصدا البرزبر

 «جلوم راه ..!.؟ ی، بچه غول چرا اومد یهو »

 دست من را محکم گرفت تا از کنار جالل رد آنگاه

 مانع یگوشت وارید کیاما جالل باز هم مثل  م،یشو

 و با زانوزدن نادر دمیشن ی. گروپ گروپ قلبم را مشد

 .دیرس میطپش قلبم به گوش ها یصدا میپا کنار

 

 که بخواهد با لحن یآرام بود . مثل کس صداش

 .محبت کند گفتارش

 شده که با یزیچ ؟حتمایخانوم چه خوشگل شد یگل »

 یخواهرت رو ول کرد یخوشگلت عروس یلباسها نیا



 «نجا؟یا یپسر خاله ات اومد وبا

 یسر مـسـ*ـت م فیتعر نیبود از ا یگریوقت د اگر

 پنهان کردن یبودم وبرا دهیاما آن لحظه ترس شدم

 چشمانش یچانه ام را باال دادم و سرتق تو میترسها

 شدم رهیخ

جا رد  نیاز ا یاومدن ؟یاصال به تو چه؟ مگه فضول »

 میشد

 و دستبندم رو نیجا خوردم زم نیکم جلو تر از ا هیو

 یکردم و با البرز اومدم دنبالش بگردم. حاال هم م گم

 «!فضول خان میبرگرد میخواه

 

 ش،یخنده ها انیبلند و ممتد وم ی.قهقهه ادیخند نادر

 :گفت

 « .یخوب یلیتو خ یگل »

 یمن برخاست و با همان رد خنده ا یاز کنار پا سپس

 به سمت یزیمانده بود چشمک ر یباق شیرو لبها که

 :کرد، گفت یو جالل راه جمال



 ،تا هوا دیداشته باش کیبچه مکان نیا یبچه ها ، هوا »

 یتو یدست بند ندیبب د،ینشده بگرد نیتر از ا کیتار

 رو با ینه !؟ من هم گل ای د،یکن یم دایپ ریمس نیا

 .«برم تا خسته نشه یم موتور

 انیکرده بود و دست من را م خی شیدستها البرز

 اش را نهیگذاشت وس شیفشرد قدم پ یم مشتش

 کرد. سپر

 

 جا چیهم با تو ه ی! گل یکمکون کن ستی.. الزم نیهو »

 میانتر و منترت هم بگو برن کنار تا رد بش نی. به اادینم

 از خجالت یچطور یپشت یکوچه  ینرفته که تو ادتی .

 کار نیتونم ا ی. باز هم مدمیاومدم و حسابت رو رس در

 «...بکنم ها رو

 خنده اش محو شد و لبخندش طرح مضحک و کج و نادر

 لبش یبه خود گرفت و با انگشت شست گوشه  یمعوج

 :پاک کرد را



 «... نرفته ادمینه  »

********** 

 

 

 مپشت سر یکاهگل واریترس دو گام پس رفتم و به د از

 . جمال و جاال چست وستادمیو پشت سر البرز ا دمیرس

 کلیشدند و و جالل که ه ادهیاز ترک موتورپ چابک

 ییچندش آوار و صدا یداشت با لبخند یآلود گوشت

 اما.«کیسام و عل»: دار و کلفت الت منشانه گفت خش

 چشمانش ی دهیعبوس که سف یبا آن چهره  جمال

 زرد چوبه، آن را وحشتناک تر کرده بود فقط همانند

 .جنباند یسر

 کیخاص همانند  یبند آن دو نادر با ژست پشت

 شد و ادهیآهسته از موتور پ یفاتح با حرکت ییفرمانروا

 یو من و البرز چرخاندو بعد از تامل نیب زشیت نگاه

 :کنج لبش رو به البرز، گفت یبا پوزخند کوتاه



 «!؟یبه بزرگترت سالم کن ینگرفت ادی کیبچه مکان »

 

 :دیآن پرس یجواب گذاست و به جا یسوالش را ب البرز

 دنبال ما یاومد یواسه چ یکن یکار م یجا چ نیتو ا »

 «؟!

 یرو یگرینداشت و پوزخند د ینادر تمام یها پوزخند

 ی قهی یگذاشت و با سر انگشتانش خاک نامرئ لبش

 :اش را تکاند ، جواب داد یخوش دوخت مشک کت

 من ی! ولکیبچه مکان یادب یاوخ، اوخ....هنوز هم ب »

 . برامون کارترمینم ییدارم و بدون دعوت جا ادب

 ی. ولومدیکرد و ن یفرستادند. پدرم عذر خواه یعروس

 و میدیپوش یلباس پلو خور مونیدو تا م نیو ا من

 داخل میبر میخواست یو م میبود دهی. تازه رسمیاومد

 کوچه نیطرف ا دیشما دو تا ، بدو بدو اومد دمیکه د باغ

 «!؟دیالزم دار یکمک نمیدلواپس شدم و اومدم بب باغ،

 



 یا افهیرا گفت و رو به انتر و منترش شد و با ق نیا نادر

 د؟یبه جانب از آنها پرس حق

 «کردم؟ یبد کار دیشما بگ »

 زرد و یخنده و دندانها ریزدند و ز یو جالل پق جمال

 یخنده  یوحشت ناک ترشان کرد و من معنا زارشان

 .دمیفهم یآنها را نم یمعن یب

 «...نه نادر خان شما کارتون درسته »

 با رقـ*ـص شاخ و برگ درختان باغ گردو در سکوت

 دانستم لحن یو نم دمیترس یم بیو من عج ختیآم

 و ترسناک نادر در دلم ترس را به جوش و مرموز

 کنار لبش یپوزخند جدا نشدن ایانداخته بود ؟  خروش

 کرد!؟ یم ریبه دلم سراز وحشت

 :افراشته، جواب داد یباال و سر یبا چانه ا البرز

 «. میندار یازیکارت ما کمک تو ن یبرو پ »

 

 دست انیرا گفت و دست مرا چنگ زد و م نیا البرز



 .کشاند یکه به دنبال خود م یفشرد و در حال خوش

 .«میگرد یبابات گفتم زود بر م م،بهیبر ایب یگل »

 .دمیفهم یدروغ شاخ دار نم نیا لیشده بودم و دل جیگ

محمود، اصال از آمدن ما به کوچه باغ خبر نداشت!  بابا
 در

 یبلند به دنبال البرز گام بر م ییکه با قدم ها یحال

 به پشت سرم برگشتم و نادر را دست به داشتم،

 لبش ما را یکه با همان لبخند کج رو دمید نهی*ـسـ

 باره جالل و جمال مثل کیکرد که به  یم تماشا

 که از آتش جهنم جدا شده باشند با دو قدم تر یزمیه

 ی نهیبه سـ*ـ نهیفرز خود رابه ما رساندند و سـ*ـ و

 :وجالل، گفت ستادندیا البرز

 یجا چکار م نیا یبچه خوشگل!...؟ نگفت یریکجا م »

 «د؟یکن

 

 .و ترس به آن گره خورد ستادیام ا نهیدر سـ*ـ نفس



 .را باال تر برد شیآشفت وصدا البرزبر

 «جلوم راه ..!.؟ ی، بچه غول چرا اومد یهو »

 دست من را محکم گرفت تا از کنار جالل رد آنگاه

 مانع یگوشت وارید کیاما جالل باز هم مثل  م،یشو

 و با زانوزدن نادر دمیشن ی. گروپ گروپ قلبم را مشد

 .دیرس میطپش قلبم به گوش ها یصدا میپا کنار

 که بخواهد با لحن یآرام بود . مثل کس صداش

 .محبت کند گفتارش

 شده که با یزیچ ؟حتمایخانوم چه خوشگل شد یگل »

 یخواهرت رو ول کرد یخوشگلت عروس یلباسها نیا

 «نجا؟یا یپسر خاله ات اومد وبا

 یسر مـسـ*ـت م فیتعر نیبود از ا یگریوقت د اگر

 پنهان کردن یبودم وبرا دهیاما آن لحظه ترس شدم

 

 چشمانش یچانه ام را باال دادم و سرتق تو میترسها

 شدم رهیخ



جا رد  نیاز ا یاومدن ؟یاصال به تو چه؟ مگه فضول »

 میشد

 و دستبندم رو نیجا خوردم زم نیکم جلو تر از ا هیو

 یکردم و با البرز اومدم دنبالش بگردم. حاال هم م گم

 !«فضول خان میبرگرد میخواه

 ش،یخنده ها انیبلند و ممتد وم ی.قهقهه ادیخند نادر

 :گفت

 « .یخوب یلیتو خ یگل »

 یمن برخاست و با همان رد خنده ا یاز کنار پا سپس

 به سمت یزیمانده بود چشمک ر یباق شیرو لبها که

 :کرد، گفت یهو جالل را جمال

 ،تا هوا دیداشته باش کیبچه مکان نیا یبچه ها ، هوا »

 یتو یدست بند ندیبب د،ینشده بگرد نیتر از ا کیتار

 

 رو با ینه !؟ من هم گل ای د،یکن یم دایپ ریمس نیا

 .«برم تا خسته نشه یم موتور



 انیکرده بود و دست من را م خی شیدستها البرز

 اش را نهیگذاشت وس شیفشرد قدم پ یم مشتش

 .کرد سپر

 جا چیهم با تو ه ی! گل یکمکون کن ستی.. الزم نیهو »

 میانتر و منترت هم بگو برن کنار تا رد بش نی. به اادینم

 از خجالت یچطور یپشت یکوچه  ینرفته که تو ادتی .

 کار نیتونم ا ی. باز هم مدمیاومدم و حسابت رو رس در

 «...بکنم ها رو

 خنده اش محو شد و لبخندش طرح مضحک و کج و نادر

 لبش یبه خود گرفت و با انگشت شست گوشه  یمعوج

 :پاک کرد را

 ...«نرفته  ادمینه  »

 

 دانم البرز یآن دو ساکن شد و نم نیب یکوتاه سکوت

 که ناگهان چون دید یزینادر چه چ ی رهینگاه خ در

 کند دست من یجدا م نیکه خاک را از دل زم یطوفان



 محکم به جمال که الغر تر بود زد و تا یگرفت ،تنه ا را

 جالل وجمال رد نی،از ب ندیایدو به خودشان ب آن

 نادر یو صدا میکرد دنیو چون باد شروع به دو میشد

 :گفت یکه م دمیاز پشت سرم شن را

 .«فرار کنن دیجالل، جمال نگذار »

********** 

 

 

 پرشتاب ازدهان مانیونفسها میدو یچون باد م هردو

 دمیشن یکه م ییآمدو تنهاصدا یم رونیبازمان ب مهین

البرز  یقارقارموتور ازپشت سرمان بودوصدا یصدا ،
 که

 «...تندتربدو یگل» گفت:  یم

 میونفس ها دمیشن یسرم م قاپشتیموتوررا دق یصدا

 .زند به شماره افتاده بود یم پیکه ر ینیماش مثل

 یکنده م میها هیکردم هرنفسم پر درد ،از ر یم حس



 راتازه میونفس ها ستادمیا یخواست م یودلم م شود

 ومن را ازشکاف ستادیکردم که ناگهان البرز ا یم

 بوجود آمده بود به داخل یوارکاهگلیکه در د یکیبار

 به داخل کیدادوخودش هم موربشد وازشکاف بار هل

 و میکرد دونیهدف شروع به دو یآمدوهر دو ب باغ

 میداشت پنهان شد یبزرگ یکه تنه  یدرخت پشت

 

 یم نییوقفه باال و پا یاش ب نهیسـ*ـ کهیالبرز درحال.

 شده دهیبر دهیکه بر ییرو به من شد و بانفس ها شد

 :دیپرس بود،

 «؟یخوب یگل »

 به هن هن ینبودم. سرتکان دادم و بانفس ها خوب

 ترسم. نادرو انتر یالبرز من م» ام ،جواب دادم:  افتاده

 دنبالمون یکار دارن واسه؟ چ یباماچ منترش

 «!؟هستن

 شدم.به چهره برافروخته اش. به رهیچشمان البرزخ به



 کرد یاش چکه م یشانیکه ازپ یودرشت زیر یها عرق

 کلیجواب بودم که ناگهان جالل با آن ه ومنتظر

 طعمه اشباشد، یکه پ یاش نادررامثل عنکبوت یگوشت

 کیبازوانش گرفت وتنها واکنش من،  انیرا م البرز

 بادافتاده انیکه م یممتد بود وبعدهم چون برگ غیج

 

 دمیشن ینادر را م یکردم . صدا دنیبه دو باشدشروع

 . کرد یم میممتد صدا که

 مثل میباغ رساندم..پاها یگاهگل واریرا به د خودم

 یباشند،ثابت و ب دهیکوب یچوب یکه بر رو خیدوم

 .مانده بود یبر جا حرکت

 پاها چون نیبا هم شیپ ی قهینه انگار که چند دق انگار

درختان گردو  یکه سوار بر باد است در ال به ال یبرگ
 یم

 .دمیدو

 هورا کشان ژنیگفتن نداشت! اکس گریکه د میها نفس

 که پنچر شده یکیشد ، اما بعد همانند الست یم داخل



 .آمدند یم رونیب میها هیکنان از ر سیپ سی، پ باشد

 دوخته شده بودند نیبه زم خیکه همچون م میپاها یبرا

 واریام را به د هیبکنم، اما تمام تک یتوانستم کار ینم

 ام نهیسـ*ـ یقفسه  یباغ دادم و دست بر رو یکاهگل

 

 نییوقفه باال و پا یب ی. که همچون دم آهنگرگذاشتم

 .شد یم

 باغ یدم کرده  یدرختان گردو و هوا یگس برگها یبو

 و من را تا مرز ختیپر از اضطرابم در آم ینفس ها با

 .کشاند یتنگ نفس

 یقرار داده بودند که برا یمنگه ا یرا ال میها هیر ییگو

 .زد ینفس پر پر م کی

 سو و نیدر حدقه به ا ویویمضطربم مثل  یها مردمک

 که در هاله دمیسو چرخاندم و باغ و درختانش را د آن

 یو روشن دم غروب پنهان شده بودند.انگار هیاز سا یا

 از مه بر تن باغ یآمده و پرده ا بیاز غ ینامرئ یدست



 به شکل اغراق زیبود که همه چ دهیدرختانش کش و

 یوهم آلود و ترسناک تر از آنچه بود ، به نظر م یزیآم

 .دیرس

 

 .را جا به جاکردم و گوش خواباندم مینفس ها یاندک

 ییاهویاما گنگ و نامفهوم. ه دم،یشن یاز دور م صداها

 .خورند یبه دور هم تاب م یمثل وز وز مگس که

 بد یخواننده  یو صدا دمیشن ینوازندها را م یصدا

 یاو بود ال یبرازنده  ایدن یکه تمام شغل ها ییصدا

 گوش خراشش را با یخواست صدا ی! و میخوانندگ

 .جبران کند ادیفر

 .رو کرد ریدلم را ز یهمانند چنگک باغبان یدیام نا

 من و البرز با بتیاز غ یکس اهویآن ه انیبود م محال

 .شود خبر

 دامنم یکوچکم به تور ها یبا دستها صالیاز است پر

 تا راه نفس دم،یانداختم. و چند جرعه هوابلع یچنگ



 باز شود، اما نشد! میها

 

 میها یکردن هم نداشتم. باز هم لجباز هیتوان گر یحت

 یدستم داده بود. اما عمق فاجعه را هنوز نم کار

 در گل مانده شیکه پاها ی.درست مثل خردانستم

 .مانده لودم میدر گل چه کنم ها باشد،

 یجمع کردم تا بلکه صدا میحواسم را در گوش ها تمام

 خش خش و له شدن یرا بشنوم، اما به جز صدا البرز

 چیمشمئز کننده ، ه یلگد کفشها و خنده ها ریدر ز هابرگ

 که از ترس گربه حساب یمثل موش قای.دقدمیشن ینم

 غرق گل، یکند، با کفش ها یرا م شیقدم ها کتاب

 پنهان یآهسته و نرم برداشتم و پشت در ییگامها

 یزبر آن گذاشتم و صدا یتنه یو دست بر رو شدم

 . نادر بند دلم را پاره کرد یها نعره

 «.ندارم تیکار رونیب ایب یگل »

 



 یها یو سادگ یکه شاخ و دم ندارد !با تمام بچگ دروغ

 .دیگو یدانستم که دروغ م یآن م وصل

 یشاخ و برگ درختان هو هو م انیسر، م وانهید باد

 یآنها م یغرو لند کنان از ال به ال دویچرخ ی، م دیکش

 .گذشت

 وصل آن ، هر ی هیمحکم و قاطع نادر همراه سا یصدا

 .شد یتر م کینزد دم

 رونیب ایچقدر دوستت دارم. ب یدون یخودت م یگل »

 .«یشیم مونیپش وگرنه

 دانستم یزدم. نم یتضاد جمله ها دست پا م انیم

 را که یینعره ها ایرا باور کنم  شیدارم ها دوستت

 !دیکش یم تنوره

 

 را از ترس بر هم فشردم مینداشتم. چشم ها یفرار راه

 ته یپنهان کنم و به سخت میپلک ها یترس را ال تا

 .آت دهانم را فرو دادم ی مانده



 « .رونیب ایبهت گفتم ب یگل »

 دنیفشردم. اما مانع شن میگوشها یرا رو میدستها

 .نادر نشد یصدا

 حساب کوچولو با هیتصو هیندارم و  یگفتم بهت کار »

 الشیخ یب رونیب یایدارم.اگه ب کیبچه مکان نیا

 .«و تماشا کن نیوگرنه بنش شمیم

 میپاها چیو از ترس زبانم که ه دمیفهم یرا نم منظورش

 جمال و کمال را که یخنده ها یفلج شده بود . صدا زین

 ،سر خم کردم آهسته از پشت درخت به تماشا دمیشن

 .ستادمیا

 

 دستان جالل و انیپشتش به من بود و البرز م نادر

 فرار بال بال یباشد برا ریکه اس یهمانند پرنده ا جمال

 .شد یم ادشیزد و دستمال دور دهانش مانع از فر یم

داشت رو به نادر  یو گوش خراش زیر ییکه صدا جمال
، 



 :گفت

 ننه و باباشون دیشا شه،یم کینادر خان ، داره تار »

 ییرایمن و جالل ازش پذ دیدنبالشون. شما بر انیب

 .«میکن یم

 :زد و جواب داد یچرخ نادر

 از خجالتش گهیروش د هی. به ستین ییرایبه پذ یازین »

 .«امیم در

 را آرام تر کرد و گفت: شیصدا نادر

 

 ادمیرو  یکوچه پشت یماجرا یفکر کرد کیبچه مکان »

 نگفتم که اسم بچه ننه لقبم نشه.حاال وقت ی. به کسرهیم

 .«یتالف

 را گفت و دستش را در مثل چرخ و فلک به نیا نادر

 . در آورد گردش

 دیبخوابون نیزم یرو به پشت رو مونیم نیبچه ها، ا »

 .«دیتا من نگفتم برنگرد دیهم پشت به من کن خودتون



 :معترض شد جالل

 یلیخ گهید نیها، ا هیما کاف ییراینادر خان ، همون پذ »

 .«ها رهیبه باد م!اگه بفهمن دودمانمون ادهیز

 از تو نظر نخواست. فقط محکم نگهش یخفه...کس »

 .«دیدار

 را گفت به سمت البرز رفت . نیا نادر

 

* 

 اش را سینو د،روانیخاطراتش که رس ینجایبه ا یگل

 دل کاغذ برداشت . خسته از پرسه زدن در یرو از

 دفتر یاز اشک سر بر شانه  سیخ یبا چشمان گذشته

 که یکرد وهنگام هیگر ریدل س کیگذاشت و  خاطراتش

 و در سیاز اشک، خ یتل ریز شیبرداشت ، نوشته ها سر

 یاشک بر رو یدرشت یو بر هم شده بودندو قطره  هم

 بعدآن هم در دل یقیالبرز جا مانده بود و دقا اسم

 .فرو رفت و اسم او را در خود حل کرد کاغذ



********** 

 

 

 یگذشت از قفسه  یکه م یزمان یبه کند میها نفس

 یب یشد .چشمانم از ترس گرد ول یام جدا م نهی*ـسـ

 شد تا آن یدانم چقدر زمان ط یمانده بود. نم حرکت

 رفتندوالبرز داغون رونیها شتاب زده از باغ ب یجهنم

 . برخاست شیاز جا وخراب

 یینداشت. آن چنان که گو یعاد یکه حالت یحال در

 نیبه او اصابت کرده باشد،که چهره اش ا یسنگ شهاب

 .زد یاش زار م افهیق نیچن

 دمیفهم یکه نادر با البرز انجام داد را نم یکار یمعنا

 .نکرده است یرا مطمئن بودم که نادر کارخوب نیا یول

 و بعد از دیلرز یداخل تورم یزخم یماه البرزمثل

 خم شد،سپس شلوار غرق خاکش را یکوتاه قدر یمکث

 



 که لرزش آن راحس ییپر دست تکان داد وبا صدا با

 :ادزدیکردم فر یم

 «...یگل »

 را به شانیها رفته رفته جا هیروبه غروب بود و سا آفتاب

 که یاسمم، مثل موش دنیدادندو من باشن یم یکیتار

 درخت یشده باشد، از پشت تنه  یگربه مخف ازترس

 ودوان دوان خود را به البرز دمیخز رونیو آهسته ب نرم

 گلوم یکجا گوشمیباز یدانستم نفس ها یو نم رساندم

 رابسته شده بود.اما به میکرده بودند که راه صدا ریگ

 . باز بازبود میراه اشکها میصدا یجا

 وروشن غروب کیبر افروخته که درتار یبا چهره  البرز

 یکه همچنان م ییو صدا دیرس یبه نظر م یخاکستر

 :دیپرس د،یلرز

 «؟یکجا قائم شده بود یگل »

 

 ریرا که از سا یبه پشت سرم اشاره کردم و درخت بادست



 .تنومند تر بود نشان دادم فشیهم رد درختان

 «...اون درخت گندهه پشت»

 «؟یدیهم د یزیچ »

 توان جواب دادن نداشت وبه تکان دادن نمیسنگ زبان

 ،یودوباره عصب دیاکتفا کردم. اما البرز آن را ند سر

 :دیپرس

 «؟یدیهم د یزیچ گمیم ؟یباتوام، چرا الل شد »

 و میدانستم راستش رابگو یاوج گرفت و نم میها هیگر

 » :وصل کنم و عاقبت جواب دادم میها هیدروغ به گر ای

 .«ادینادر بدم م از

 انگشت کوچک انیدست پاچه انگشت کوچکش را م البرز

 ،گفت: دیلرز یم شیکه صدا یقالب کرد و درحال من

 

 .جا فراموش کن نیرو هم یدیرود ی،هرچیگل نیبب »

 .بفهمه دیکس نبا چیمن وتوئه و ه نیراز ب هی نیا

 .یگینم یزیبه خاله فروغ هم چ ی،حت دایآ مخصوصا



 «؟یدیم قول

 بود و او به ایدن یقول ها نیبه البرز محکم تر میها قول

 سرتکان میها هیگر انیداشت . م مانیمن ا یرازدار

 .دادم

 .اصال ستمیدق لق ن دای. من که مثل آدمیباشه قول م »

 .«دمی.به خدا قول مدمید یگم چ ینم یبه کس هم

 شیتعادل نداشت، بغضها شیکه قدم ها یدرحال البرز

 گذاشت و دست من را گرفت وهر شیشانه ها یرو را

 یکه لنگ م یو او در حال میاز باغ خارج شد دو

 کلمه هم حرف نزد. کی یطول راه حت زددرتمام

 

 کس متوجه چی،ه میدیبه باغ انار آقا حشمت رس یوقت

 من والبرز نشده بود. مهمانان مشغول بگو بتیغ ی

 یو عکس گرفتن باعروس وداماد بودندو م بخند

 یجلو گرانیو زود تر از د رندیازهم سبقت بگ خواستند

 مانبود و اصالحواسشان به استندیعکاس ب نیدورب لنز



 الیام به خ یلباس وکفش خاک دنیمامان فروغ با د.

 میاز بازو یشگونیبودم، ن طنتیدر باغ مشغول ش نکهیا

 عروس وداماد هول داد گاهیومن را به سمت جا گرفت

 وخاله ستادمیپراشک کنار بنفشه ا یباچشمان ج،یگ ومن

 خان رجیوالبرز را گرفت وهمراه ا دایهم دست آ فلور

 یعکاس نیدورب کیچل یوباصدا ستادندیا امکیکنارس

 .ادگارماندیما به  یعکس خانوادگ نیتر تلخ

 امدندین یشب نادر وانتر ومنترش به مجلس عروس آن

 ساعت کینشست و  یالبرز هم گز کرده گوشه ا و

 

 همراه آقا داود که توسط چهیدل پ یبه بهانه  بعدهم

 .احضار شده بود به تهران برگشت شیکارفرما

 مامان فروغ یخواستم همراهش بروم. ول یهم م من

 البرز دل»: نثارم کرد و گفت  یجانانه ا یغره  چشم

 «؟یبر یخوا یداره توکجا م چهیپ

 . من والبرز شد ییسرآغاز جدا نیا و



********** 

 

 البرز تب کرد و تا سه روز تب از بدنش ،یعروس یفردا

 یده نشد و من درتمام مدت کناررختخواب پهن ش جدا

 یپرازاشک چمباتمه زدم وچشم ازاوبرنم یبا چشمان او

 .داشتم

 

 بود که البرزبه خاطرخوردن نیمامان فروغ ا صیتشخ

 نشسته، تب روده گرفت است. اما خاله فلوراعتقاد وهیم

 است با چند فیخف یسرماخوردگ کیتب البرز  داشت

 ایکه دن یشود. عمه ال یقرص و سوپ داغ خوب م تا

 یتر آن دوبود و البرز را همانند آقا داود وحت دهید

 دنیداشت ،با شن یاز من و بنفشه دوست م شیب

 خاله فلور یخود را به خانه  مهیالبرز سراس یضیمر

 :به کمر شد، گفت رساندودست

 .دیها طبابت کن یالزم نکرده شما خاله و خانباج »



 دی! لباس تنش کنستیباباش که به فکر ن شکرخدا

 .« بچه اومده نیبه سر ا یچ نمیدرمانگاه بب مشیببر

 همراه خاله فلورالبرز را به درمانگاه بردند .البته یال عمه

 که برالبرزچه گذشته است دیدرمانگاه هم نفهم دکتر

 

 خانه یو دارو روانه  کیوتیب یآنت سهیک کیرا با  وآنها

 .حال البرز نداشت یدر بهبود یریکدام تاث چیکه ه کرد

 اش را یتابستان، البرزسالمت جسم یانیپا یدرروزها

 سکوت ممتد او همچنان یو سر پاشد. ول افتیباز کامل

 یبابچه ها گرنهیحوصله ... د یوب یماند.منزو یباق
 کوچه

 رفت یم رگاهیکرد، نه به تعم یم یفوتبال باز یپشت

 سال یربرایولوازم تحر فیک دیدل ودماغ خر ونه

 .راداشت دیجد یلیتحص

 یخان به خانه  رجیا رگاهیشاگردتعم روانیس یگاه فقط

 زینشست و با او در مورد چ یآمد و کنارش م یم آنها

 .زد یکه البرز دوست داشت حرف م ییها



 چشم زده یگفت که بچه اش راشب عروس یفلور م خاله

 دوران نقاهت پس از» و مامان فروغ اعتقاد داشت اند

 گفت : یود مبابا محم یول«کند  یم یرا ط یماریب

 

 قدر نیگذارد و ا یدوران بلوغش را پشت سر م البرز»

 یباز یخان آن را قرت رجیاما ا« ! دیبه سرش نکن جان

 رگاهیزد که چرا تعم یدانست و مدام به البرز نق م یم

 بارش هیتا کمک دستش باشد و کلفت و کنا دیآ ینم

 .کرد یم

 که یمن را هم نداشت البرز یحال وحوصله  گرید البرز

 شد از یگفت و دهانش شکوفه باران م یم یگل کی

 حاضرنبود بامن صحبت یگرداند وحت یبرم یرو من

 نشان یروز تابستان برا نیدر غروب آخر کندوعاقبت

 خاله یوروپوش مدرسه ام به البرز ، به خانه  فیک دادن

 از دور و برمان دور شد، دایکه آ نیرفتم بودم، هم فلور

 :،گفت ختیدستم ر یرا رو یآب پاک البرز



 .«نمتیخوام بب ینم گهیبروخونتون. د یگل »

 

 از ی. تاپ تاپ آن را حتستادیکوچکم از طپش ا قلب

 .کردم یکه به تنم بود، حس م یتابستان شرتیت ریز

 به تیشناختم که در نها یالبرز را م یها هیتنب جنس

 یدوروز قهر منته ای رهیخ رهیاخم درشت ، نگاه خ کی

 را به دور کمرش حلقه زدم میدستها یشد .به آن یم

 اش چسباندم و مسلسل وار پشت نهیرابه سـ*ـ وسرم

 :پشت، گفتم به

 ینم یزیکس چ چی. غلط کردم. به خدا من به هببخش»

 .«گم

 دستانش انیالغر من را م ی، بازوها یاو با سنگ دل اما

 دور کمرش باز کرد وبه عقب هولم داد. سپس د،ازفشر

 :پچ پچ وار ،گفت ز،یر ییشد و با صدا رهیچشانم خ به

 «.توبود ریتقص ،یگل »

 



 که ازچشمم گلوله گلوله ییباربه اشکها نیاول یالبرزبرا

 من را یالتماس ها یکردپشت کرد ورفت و حت یم چکه

 .دیند

 رنگ تازه یلیسخت االبرز با شروع سال تحص یها روز

 .به خود گرفت یا

 خدا شاگرد اول مدرسه بود ولوح ی شهیکه هم یالبرز

 سال دچار افت یگرفت ،ازهمان ابتدا یم زهیجا ریتقد

 علت یآنکه در پ یخان به جا رجیشد وا یلیدتحصیشد

 یداد وگاه یآزار م شیها هیوکنا شی، البرزرا با ن باشد

 یکرد ول یخرجش م یا دهیکش تیشدت عصبان هماز

 کرد و یم شیوتماشا ستادیا یدر سکوت فقط م البرز

 .کردم یم هیاوگر یبه جا من

 داد شنهادیکه جانش بنده البرز بود، پ یعمه ال سرانجام

 کند. خاله فلور جان به لب یباآنها زندگ یالبرز مدت تا

 

 یخان راهم بابا محمود راض رجیو ا رفتیدر دم پذ شده



 به کوچه گریرفت و د یعمه ال ی.البرز به خانه کرد

 .برنگشت یدرخت

 کبارهیبه همراه انترومترش به  یروزعروس یفردا نادر

 بودند که از سمت جهنم بر یبیرغیت ییشدند! گو بیغ

 من و البرز انیمن و البرز فرود آمده بودند. تا م سر

 .افکندیب ییجدا

 لشیراه بود که آقا مظفرهم باروبند یابتدا زهنوزییپا

 .داد لیتحو یوخانه رابه مستاجربعد کرد

 .ام نشست نهیسـ*ـ یالبرز مثل بختک سالها رو راز

 به یمن و البرز فاصله ا انیکه باعث شد تا م یراز

 .کهکشان بوجود آورد وسعت

* 

 

 سر برداشت و نگاه خسته اش رااز چهار چوب یگل

 کشاند، آفتاب خرامان خرامان خود را رونیبه ب پنجره

 رساند تا روز را آغاز کند و نور خود یآسمان شهر م به



 .کرد یمانند آسمان پنهان م یتور یابر ها یال به ال را

 دفترش گذاشت و چشمانش را یرا ال سیروان نو یگل

 یکند اما در اتاق به نرم الشیتا البرز را مهمان خ بست

 و یگل دنیصدا داخل شد وبا د یشد و بنفشه ب باز

 :دیسرخش وحشت زده پچ پچ وار پرس چشمان

 ! خون شده ی!؟ چرا چشمات مثل کاسه یدیچرا نخواب »

 «؟یکرد هیگر

 گریزد و حاال د یساعت، در گذشته دست و پا م نیچند

 یرا ب شیخودش را هم نداشت .سوالها ی حوصله

 .لب گفت ریز یگذاشت ونچ جواب

 «؟یشد داریب یچ یتو برا »

 

 به سمت مهتاب غرق خواب رفت ،سپس خم شد بنفشه

 .داد هیشانه اش تک یاو را بغـ*ـل کرد و سرش را رو و

 شیشدم نماز بخونم و مهتاب رو هم ببرم پ داریب »

 «یتا تو راحت بخواب خودمون



 یخواست. فکر یفکر راحت م کیدلش  زیاز هر چ شیب

 !نشود یبه البرز منته که

 در خود ینیبالشت گذاشت و به حالت جن یرا رو سرش

 لب، ریرفتن بنفشه آهسته ز رونیاز ب شیشد پ جمع

 :گفت

 چراغ رو هم خاموش کن . در ضمن یریم یبنفشه دار »

 گردند یاز اصفهان بر م نایکن، مامان ا دارمینه ب ساعت

 .«زودتر برم خونه و ناهار بار بگذارم دیبا و

 یچشمانش را به رو ی چهیرا گفت ودر نیا یگل

 بست. ییروشنا

 

********** 

 

 راه آهن دانیتهران م یگل

 هفته اقامت در اصفهان با کیاصفهان بعد از  مسافران

 بلکه ،یچمدان پر باز گشتند. البته نه پر از سوغات دو



 و عرق تن یماندگ یکه بو فیکث یاز لباس ها مملو

 لباس چرک انیم یداد!هر چند که چند تکه سوغات یم

 .هم به او نداشت یاو نبود و ربط یبود اما برا ها

 گرشید یمانند تمام سفر ها شهیباز هم مثل هم البرز

 گرفته بود. دهیرا عمدأ نا د او

 

 از یهاج و واج به تل زان،یآو یبا لب و لوچه ا یگل

 یدورن چمدان دهانش همانند نهنگ فیکث یها لباس

 :مانده بود انداخت و دلخور و معترض گفت باز

 هینصف جهان  گنیکه م یبزرگ نیشهر به ا یتو یعنی »

 البرزمثل رمیشد!؟ حاال گ ینم دایمن پ یبرا یسوغات

 شما چرا اره،یب یمن سوغات یرفت برا ادشی شهیهم

 یبسته گز برام م هیرفت؟ الاقل مثل بنفشه  ادتونی

 .«دیآورد

 چهار زانو نشسته ییلباس شو نیماش یخانوم پا فروغ

 داخل چمدان یلباس ها  کیبه  کیکه  یو در حال بود



 از آنها را مچاله کرد ودر دهان یکیکرد ، یم یوارس را

 داد ،گفت: یجا ییلباس شو نیماش یشده  باز

 

 دفعه نیا ی. ولارمیبعد برات گز م یان شاهللا دفعه  »

 نیتازه تازه برات دارم.همچن یخبر ها یسوغات یجا به

 .«و لب سوز داغ

 را در یشدندو بحث سوغات زیمثل رادار ت شیها گوش

 .فراموش کرد دم

 «افتاده!؟ یانشاهللا، اتفاق رهیخ »

 یتل لباس ها یخانوم لباس درون دستش را رو فروغ

 و برهم چمدان انداخت. سپس دست به زانو از درهم

 یآشپزخانه کنار گل یصندل یبرخاست و رو یجا

 :و پچ پچ وارجواب داد نشست

 یجور نیو بس. ا دونهیو شرش رو خدا م ریواال، خ »

 که

 شد، برگشتن البرز رمیاز پچ پچ فلور و البرز دست گ من



 که یهفته ا هی نیشه.ا یخان مربوط م رجیتهران به ا به

 خنده ی،ول دیخند یگفت و م یالبرز م م،یاونجا بود ما

 

 یجا هیکه حواسش  دمیمن رو گول نزد و فهم هاش

 خواد ما ینشده نم لیکه فلور ذل ییپرت شده. جا گهید

 ی شهیکه هم ی! فکر کن البرز هیکجاست و چ میبفهم

 یهم نم یکرد و مراسم عزا و عروس یو بهانه م خدا،کار

 اومد هنوز عرق تنش خشک یهم که م یوقت اومد

 یگشت . مرخص یگفت کار دا م و بر م یبود م نشده

 به نیخان کار کنه. ا رجیا شیو قرار برگرده و پ گرفته

 «!؟ستیتو مشکوک ن نظر

 ینداشت! حرفه ا یاز کارگاه خصوص یدست کم مادرش

 شیها یسالها به لطف خاله فلور و پنهان کار نیا یط که

 .آهسته آموخته بود آهسته

 لیجا جمع کرد.دل کیبه تالطم افتاده اش را  افکار

 بود که تمام ذهن او را هم اشغال یالبرز سوال برگشتن



 

 بر گشتن البرز به تهران و نیتوانست ب یبودو نم کرده

 !بر قرار کند یمنطق یخان رابـ ـطه  رجیا

 دانست. اما برگشتن یعلت فرار البرز از تهران را م البته

 .بود زیراز شگفت انگ کیمثل  شی، همچنان برا او

 آهسته یضربه ا یگل یچانه  ریخانوم با دست به ز فروغ

 :بازش بسته شودو معترص، گفت مهیتا دهان ن زد

 دهنت رو ! چند ؟ببندیکه تو دار یچه عادت زشت نیا »

 .«دهنت رو باز نکن یکن یفکر م یبگم وقت بار

 و هوا نیزم انیم ییافکارش پاره شد و جا ی رشته

 زشت یترک عادت ها ایکار دن نیماند. سخت تر معلق

 ی. دهانش را بست اما نتوانست افکارش را به رواست

 یکه حس کنجکاو یپوست رینرم و ز یلیببندد و خ البرز

 :دی*ک نکند، پرسـیفروغش را تحـر مامان

 

 گهیسفر د نیا یدست،تو ریز یخب، کارگاه خصوص »



 یبر م یالبرز ک یدیشد نفهم رتیاز البرز دستگ یچ

 «تهران گرده

 دیاصفهان داره و با یچند تا کار تو هیگفت  یواال م »

 .«باشه نجایا زییرو انجام بده . فکر کنم پا اونها

 بود یجمله ا نیمژده گر جان فشانم رواست. ا نیا بر

 اش را مهینصف و ن یاز ذهنش گذشت .خنده ها که

 مادرش نگاهش به سمت ی ازهیخم یکرد و با صدا جمع

 :برگشت او

 .بخوابم رمیوقته و من هم خسته ام و م ریدجان،  یگل »

 .«لباس ها رو بکش نیا زحمت

 ی چهیلب گفت و با رفتن مامان فروغ در ریز یچشم

 .البرز باز کرد یرا بر رو ذهنش

********** 

 

 

 اصفهان وریونهم شهر ستیب البرز



 یایرود، در رو یکه به رقـ*ـص سما م یصوف همانند

 یصداها ار،یهوش مهیروز غوطه ور بود و ن مین خواب

 .دیشن یرا م طیبر مح غالب

 افروخته یها زمیاز ه یتل انیرا م یگل شیاهایرو انیم

 آن سوتر با همان پوزخند مسخره اش ینادر را کم و

 نیف یکه بر پا بود ،صدا یو همزمان با آن جهنم دید

 یاما منشا آن را نم دیشن یآزار دهنده را م یها نیف

 رود در یفرو م واریدر د کهی!؟ صدا مثل مته ادانست

 !رفت یفروم یها قهیشق

 مهین یو مـسـ*ـت خواب پلک ها جیگ یسخت به

 را باز کرد تا از عذاب آن شیاش چشم ها نیسنگ

 

 شد زیخ میآرنجش ن یروز راحت شود. رو مین ی لولهیق

 دنیو با د دیاز عرق خود کش سیبه گردن خ یودست

 نیف نیسرش به منبع ف یآن هم درست باال وشیپر

 پنجره نرم و خرامان یاز ال ریمثل حر یمیبرد.نس یپ



 آمد و به دور گردن عرق کرده اش نیپاورچ نیپاورچ

 .آن به جا گذاشت یبر رو یاز خنک یو رد دیچیپ

 یتات یکه تات یگنگش را مثل بچه ا جیالبرز نگاه گ.

 رود به اطراف چرخاند و کالفه از گرما یراه م کنان

 نداشت کامال یبه جز سر درد ارمغان شیکه برا یخواب

 جا به جاشد و هر دو شانه به یقدر وشیو پر برخاست

 .نشستند گرید کی شانه

 یموها انیهر دو دستش را شانه وار م یپنجه ها البرز

 آنها را مرتب کند و معترض، یفرو برد تا قدر نامرتبش

 :گفت

 

 «!؟یچرا کولر رو خاموش کرد ،یپر »

 شیچشمان نه چندان درشتش را که با هنر آرا وشیپر

 داد و با یکرده بود، در حدقه تاب بیو دل فر خمـار

 یآب راه افتاده  گرید یمچاله شده اش بار دستمال

 .اش را گرفت ینیب



 .«به باد کولر حساست دارم یدون یچرا نداره که، م »

 قانع کننده بود! گور پدر البرز که از شدت لشیدل خب

 زد یکم رمق یتا مرز جهنم رفت و برگشت. خنده  گرما

 چشم به او یسرش را به اطراف تکان داد و از گوشه  و

 :دیکرد و پرس نگاه

 یم تیمثل عزادارها که باال سر م ،یچ یخب حاال برا »

 «!؟یکن یم هیسرم نشسته و زجه و مو ینن،باالیش

 «کار کنم؟ یداره،من بدون توچ دنیپرس گهید نیا »

 

 یدانست. سر انگشتانش را بر رو یابن دختر را م درد

 وار آن را به رهیپر دردش گذاشت و دا یها قهیشق

 .هنوز پشت پلک چشمانش بود یدر آورد.گل گردش

 دانشگاه اطیح یتو یرفته!؟ وقت ادتیقول و قرارمون  »

 نگفتم فقط ،یادد یدوست شنهادیسراغم و پ یاومد

 کمتر.تو هم یزیونه چ شتریب یزینه چ یمعمول دوست

 .«یکرد قبول



 .را جمع کرد شیلوس لبها یهمانند دختر بچه ا وشیپر

 را دیبار یم یرا که برف نرم یروز سرد زمستان آن

 یدانشگاه که برا ییبه خاطر داشت.پسر سال باال خوب

 .کرد یتره هم خورد نم یدختر چیه

 و شروط آن روز البرز را هم به خاطر داشت.شروط شرط

 آنکه دلش را به دست آورد دیرا قبول کرد به ام البرز

 .افتادیکه هرگز ن یاتفاق

 

 غنچه اش را به حالت اول بازگرداند و با پر دست یلبها

 راه ینیدادو آب ب یانگشتانش جا انیرا م شیاشکها

 شیر شیر یاش را هم با همام دستمال مچاله  افتاده

 .گرفت شده

 یشه، خودت م یآخه دل که قول و قرار سرش نم »

 .«چقدر دوست دارم یدون

 در دل کوره برخاست و یافروخته همچون آهن بر

 رهیخ یهر احساس یو خال ستادیا شیروبرو درست



 .به اوزل زد رهیخ

 «رو هزار بار بهت گفتم. نگفتم؟ نینداشته باش! ا »

 شینفس ها یز البه التا خشم ا دیکش قیعم ینفس

 .آرام تر ادامه داد ییبعد ال صدا یشود و لحظه ا خارج

 رو خرابش یآخر نیارواح خاک پدر ومادرت ا ،یپر »

 «.میکن ی. بگذار مثل دوتا دوست از هم خداحافظنکن

 

 دستکال مچاله درون دستش، یکالفه از نمناک پربوش

 را پاک شیاشکها شیشانه ها یپر شال نشسته رو با

 :پر خط و خش جواب داد یو با همان صدا کرد

 هم با من رفتار یدوست معمول هیمثل  یتوحت یول »

 و ینکرد یمن رو به خانواده ات معرف ی!حتیکن ینم

 .«یکرد یبهونه شونه خال هیبار با  هر

 آن را محکم تر از یکه تعمد وشیگفتن پر یحت یحت

 ی، ضربه ها یکرپ، مثل پتک یکلمات ادا م ریسا

 .دیکوب یاش م قهیبر شف یمحکم



.  کیدادم و حاال شد هزار و  حیهزار بار برات توض »

 مادر

 یبا پسر یکنه اگه دختر یو فکر م یزن سنت من

 وهمراه خاله هیخبر هیشون  نیباشه البد ب دوست

 «بازار... رنیم یعروس دیخر یهلک هلک برا فروغم

 

 شد که با رهیخ وشیبه چشمان غرق آب پرو البرز

 کرد.کنارش یسقوط م شیپلک ها یاز هره  یتلنگر

 .آورد نییراتا موج آرامش پا شیو صدا نشست

 کنم. محبت یتو رو فراموش نم یمن محبت ها ،یپر »

 .بهدهیدوستش انجام م یبرا یدوست واقع هیکه  ییها

 شرکتش به من یفرهاد تو تو ییتوبود که دا سفارش

 و صاحب فیکث یفروش جیداد و من رو از اون ساندو کار

 و عهی.آپارتمانت رو بدون ودیبد عنقش نجات داد کار

 . من همقیرف ولی. ایمناسب بهم اجاره داد یاجاره  با

 ی. فقط کافدمیبرات انجام م ادیاز دستم بر ب یکار هر

 به امیو م نیگذارم زم یوآب دستم باشه ،م یبزن زنگ



 .«رسم یم قمیرف داد

 نوازش کرد و قاطعانه ادامه داد.را  وشیپر شال پر البرز

 

 . من مجبورم برمیزیعز دایمثل آ قایمن دق یتو برا »

 در و یشهر ب نیتهران ا یباشه تو ادتی یول تهران

 یکه به خاطر توهر کار یبرادر به اسم البرز دار هی کریپ

 مدت هی یفقط برا طیشرا نیکنه. از اون گذشته ا یم

 و من هنوز هم کارمند فرهاد خان هستم . قراره کوتاه

روز در هفته به شرکت تهران برم و کارهام رو از  دو
 اونجا

 .«روسامون بدم سر

 سقوط وشیچشمان پر یاشک نشسته لب هره  ی حلقه

 دوان دوان گرید ی. و به دنبالش قطره هاکردند

 !خورد یالبرز به چه دردش م ی.برادرآمدند

 «.ترم یراض قی. به همون رفیخوام برادرم باش ینم »

 ریزد و ز یدختر در شگفت بود. لبخند کج نیسماجت ا از

 «.باشه» جواب داد:  لب



 

 برخاست ونگاهش را به شیدست به زانواز جا سپس

 :چرخاند ، گفت اطراف

 مونه کتابها یخونه که مال توست .م یها  لهیوس »

 که وقت رفتن با گهیو چند تا خرت وپرت د ولباسها

 دیجعبه هم هست که فعال بمونه .کل هیبرم.  یم خودم

 ییروبرو ی هی، همسا یخانوم مسعود دمیرو هم م خونه

 گلدون ها رو هم با ایب یخونه رو که دار یدکی دیکل.

 .«ها خشک نشن یببر تا طفلک خودت

 که چشم از البرز یبرخاست و در حال شیاز جا وشیپر

 . سرش پهن کرد یداشت شالش را رو ینم بر

 یخونه هم دست نم لیبمونه.به وسا شتیخونه پ دیکل »

 .نگران گلدون ها هم نباش .خدا کنه فقطیتا برگرد زنم

 «...یا گهید زیرفتنت کمک به پدرت باشه نه چ ی بهونه

 

 طرفه کیو عشق  وشیپر یشد ازدخالت ها یعصب البرز



 کرد. به پشت پنجره رفت و پرده را یکه خرجش م یا

 :زد ،گفت پس

 .«روجمع کنم دچمدونمی. من بایبهتره بر گهید »

 اشک تازه جوانه زده در چشمانش، یبا حلقه ها وشیپر

 رونیب یخدا حافظ یمبل برداشت و ب یرا از رو فشیک

 .دیبسته شدن در را شن یو البرز فقط صدا رفت

********** 

 

 که برگها با دستان یزمان یزییروز سرد پا کیدر  البرز

 شدندبعد از پشت سر گذاشتن یاز شاخه جدا م باد

 و کلنجار رفتن با خاطرات تلخ گزنده اش، دیترد یکوه

 

 غروب خسته و وامانده ، همراه دو چمدان ، کینزد

 یلب تاپ به تهران و خانه  فیک کیکتاب و  دوکارتن

 .برگشت یپدر

 خروشان یکه همانند رودخانه ا یرکیدر و ب یشهر ب به



 .ستدیا یاز حرکت باز نم یا لحظه

 که به مادرش یبه خاطر قول ینبود، ول یآمدن راض از

 هم کنجکاو ینداشت.راستش قدر یبود چاره ا داده

 یو از ته دل آرزو م ندیپدرش را بب ینم کرده  بودتا

 یزنانه  یها تیماجرا،جز حساس نیکاش ته ا یا کردکه

 از شترینشود.البته ب دشیعا یزیچ مادرش

 که یدلش را مثل باد ،یگل دنید جانی،هیکنجکاو

 و رو ریپناه افتاده باشد، ز یب یشاخ و برگ ها انیم

 کرد. یم

 

 رونیب قیعم یرا با دم و بازدم نشیسنگ یها نفس

 را داشت که از ساحل ی. حال و روز موج سرگردانفرستاد

 قرار ونا آرام.بعد از آن یمانده باشد. همان قدر ب دور

 که یتلخ قتیحاصل و کلنجار رفتن با حق یفرار ب همه

 یشده باق یذهنش خالکوب یداشت تا ابد گوشه  نیقی

 که یباز گشت. کوچه ا یماند باز هم به کوچه درخت یم



 یها واریخشت به خشت د انیرام شیها یکودک

 .اش جا گذاشته بود فرسوده

 رنگ ینارنج یپرتو نیآخر ستادکهیکوچه ا یابتدا

 کوچه عبور یکهنه  یها وارید یکش دار از هره  آفتاب

 شیبرا ینگاه کرد که زمان یکرد. البرز به کوچه ا یم

 .کهنه نبود یشباهت به داالن یبزرگ بود و حاال ب یلیخ

 خاطرات برق آسا به افکارش هجوم آوردند و امواج

 گرفت. نادر رامحال یذهنش جا یخال یحباب ها انیم

 

 لندوک و یفراموش کند با آن دو نوکر زاده ها بود

 نادر نفس یاجازه  یخوارش جمال و جالل که ب پاچه

 .دانستند یرا بر خود حرام م دنیکش

 :با خودگفت رلبیکردبراعصابش مسلط شودو ز یسع

 «...به جهنم برن»

 ،یبلند برداشت و باشتاب زدگ ییگاه با گامها آن

 وپوسته دهیکهنه که درگذرزمان رنگ پر یازکناردرها



 وقفه ، یو ب عیشده بودند،گذشت. آن چنان سر پوسته

 .ندیاورا بب یواهمه داشته باشد که کس ییگو که

 به استقبالش ییصدا نیخانه شان را فشرد واول زنگ

 یبود وپشت بندآن قربان صدقه ها دایآ غیآمدج

 :که گفت مادرش

 «.وچراغ خونم اومدچشم  اشکرتیخدا »

 

*** 

 یآبدار مادرش شلپ شلوپ کنان پ ی..وسـ..ـه هابـ

 همانند بند داینشست و آ یگونه اش م یبر رو یدرپ

 .بود زانیاز گردنش آو رکیبازس

 آمدمادرش را یشد و نه دلش م یم دایآ فیحر نه

 :گذاشت و گفت شیپدرش قدم پ نکهیبزند. تا ا پس

 چلچراغ خونه چاق نیمن هم با ا دیبابا، امون بد یا »

 آقا ما رو قابل میدیو د میبکنم. باالخره نمرد یسالمت

 .«ور دست خودم کار کنه رگاهیتعم ادیو قراره ب دونستن



 و یدر آن شرمندگ دهینرم پدرش و مزاح خواب لحن

 کرد. باد اگر ریسراز شیوجدان را به رگها عذاب

 رساند که یکرد و به گوش پدرش م یم ینیخبرچ

 به یاو آمده ، طوفان یجاسوس یچلچراغ خانه برا نیهم

 !دایشد آن سرش نا پ یم پا

 

 صندوق ذهنش پس و پنهان کرد و یرا ال به ال افکارش

 فراخ یرا در آغـ*ـوش گرفت و از پس شانه  پدرش

 که اشک و لبخندش تنگاتنگ با دیمادرش را د پدرش

 .بودند ختهیدر آم هم

 یخال یاصله گرفت نگاهش را در خانه ف یپدرش قدر از

 :شد و گفت دایمهمان چرخاند و رو به آ از

 گروه تلگرام ، مگه خبر اومدن من رو اعالم ریمد »

 ، پس مهمون ها کجان!! خاله فروغ ،محمود خان ینکرد

 «....یبچه ها از همه مهم تر عمه ال و

 :در هوا تاب داد وفاتحانه ،گفت یخانوم دست فلور



 رو دعوت نکردم نه خاله فروغ و اهل یکس چیه امشب »

 شام چهار نفره هیخوام امشب  ی. م ینه عمه ال الشیوع

 .«میزاغ و زوق بخور یب ی

 

 اش را لیسب یخان چهره اش دلخور شد. گوشه  رجیا

 که به چشمان البرز زل زده یدندان گرفت و در حال به

 :بود،گفت

 و ستندیمن هم که داخل آدم ن یاوصوال ، خواهر ها »

 یفلور جون جا نم یحساب کتاب ها یوقت تو چیه

 . فقط چلچراغش حالش خوب و چراغش روشن رهیگ

 .«هیگور پدر بق باشه،

 در یپدرش مثل خنجر ی! طعنه یرینظ یاستقبال ب چه

 .فرو رفت شیها یخستگ دل

 از آن که فلور خانوم فرصت جواب دادن داشته شیپ

 و دیرفت متشنج شود رس یکه م یبه داد جو دایبالشد،آ

 البرز را یاز چمدان کنار پا یکیشور وحرارات  پر



 آن تعادلش را از ینیکه از سنگ یو در حال برداشت

 داده بود ، گفت: دست

 

 «ما که انشاهللا محفوظه ؟ یداداش سوغات »

 .تکان داد یاو هم دلخور بود . آهسته سر حاال

 «...آره محفوظه »

********** 

 

 راه آهن .مهرماه دانیم یگل

 از شدت استرس مثل قل قل سماور مامان فروغ دلش

 یآن سو قایشد. البرز دق یو رو م ریو ز دیجوش یم

 را نیکوتاه و بلند زم ییسو، با گام ها نیبود و اوا وارید

 .دیچرخ یهدف دور خانه م یزد و ب یم رج

 یم اطیبه ح یکرد و گاه یرا روشن م ونیزیتلو یگاه

 کرد و کالفه به یرا باز وبسته م خچالیدر  یو گاه رفت

 



 و اوردیتاب ن گریرفت و عاقبت مادرش د یم اتاقش

 یرا که در حال نخ کردن آن بود در دل پارچه  یسوزن

 :دستش فروبرد و گفت ریز

 و بعد هم اتاقت ، طوافت اطیح یبر گهیدور د هیاگه  »

 رفت جیو و جی. سرم گنیشه.!.. خب دختر بش یم کامل

 .«یدیبس دور خونه چرخ از

 اش یحوصلگ یاش را پشت ب یشد وشرمندگ شرمنده

 یمادرش نشست و گوشه  یاطیکرد.کنار چرخ خ پنهان

 .انگشتانش گرفت و تاب داد انیرا م پارچه

 « .کنم؟ حوصله ام سر رفته کاریچ »

 .محتاط ادامه داد یاطیچرخ خ یقرقر صدا انیم سپس

مامان ، البرز از اصفهان بر گشته و خاله فلور ما رو  »

 یبرا

 «!؟ستین بیبه نظر شما عج نیدعوت نکرده . ا شام

 

 شه که پس و پنهون فلور یم یبگم؟ چند وقت یواال چ »



 یمن بود. ول شیو بوکش پ کیها ج میشده. قد ادیز

 .«به زبونش قفل زده حاال

 آن سوتر نشسته بود یکتاب به دست، کم یعل ریام

 آن ها جا گذاشته بود در شیرا پ شیگوش ها وجفت

 کتابش را بست و به آن دو ملحق شد و نخ بحث را دم

 .اجازه به دست گرفت یب

 گـه. من هم حوصله ام سر یراست م یمامان ، گل »

 خاله فلور و البرز یخونه  می.بابا اومد بعد از شام بررفته

 «م؟ینیرو بب خان

 دنید رنیتا حاال بزرگ تر ها م یفت ها! از کچه جال »

 خواست حاال که شازده یتر ها ! خاله فلور اگه م کوچک

 کرد. به مهمون یشام دعوتمون م یاومده، برا پسرش

 یعمه ال یگـه. فلور حت یخوش آمد نم یکس یشگیهم

 

 وعده نگرفته اون دیهمه زحمت البرز رو کش نیکه ا رو

 من هلک و هلک برم بگم چند منه !؟ از اون وقت



 امکیشه وپ یالبرز بزرگتر و کوچک تر سرش م گذشته

 خاله اش. حاال هم تا بابات دنید ادیکه امشب م داده

 یپاشو برو سر درس و مشقت تا مثل دفعه  ومدهین

 « .بابات رومدرسه صدا نکنن یمثل چک برگشت شیپ

 شد یعل ریام یدروازه  بیکه نص یاز توپ و تشر بعد

 .مادرش بر دارد یشد تا سهمش را از بد خلق یگل نوبت

به برنج بنداز  ینگاه هیفر خوردن، برو  یتو هم به جا »

 و

 .«رو خاموش کن رشیز دهیاگه دم کش نیبب

 بچه یسر رفته  یحوصله  فیتکل یخانوم وقت فروغ

 انداخت و قر قر ریرا مشخص کرد سرش را به ز شیها

 بلند شد. اش یاطیخ چرخ

 

 خبر آمدن البرز ته دلش دو ،سه تا حبه دنیاز شن یگل

 خبرچندان نیدرست قند آب شد . اما حالوت ا ی

 آدامس عمرش کوتاه بود ینیریمثل ش افتین یدوام

 :محل زنگ زد و گفت یبنفشه مثل خروس ب و



 یناخوش احوال است و م یمادر شوهرش قدر »

 مادرشوهرش را به درمانگاه ببرد و امکیباس خواهد

 .«آنها برود یتنهاست و امشب به خانه  مهتاب

 یباور م نیشوق و ذوقش پنچر شد.کم کم به ا تمام

 که تمام کائنات دست در دست هم چفت کرده اند دیرس

 !سر نوشت آن دو را از هم جدا کنند تا

*** 

 دوان دوان به د،یدو یکه درشهر م یزییباد پا یپا هم

 رهیچند ناسزا که خاص دا دویدو یم یگل فروش سمت

 

 زد و با آن روح و یلب رج م ریلغات خودش بود ز ی

 !کرد یم نیمحل را مز یخروس ب نیبنفشه ،ا روان

 کار ننشسته بود یهم ب فشیتلفن همراه داخل ک البته

 ستیبا ینواخت.امروز م یم نگیدل نگیسره دل کی و

 کرد یسبد گل آماده م کی یمشتر یازظهر برا شیپ

 .تادوازده ظهر راه داشت قهیفقط پنج دق وحاال



 داد که امیو پ زاربودیب یخوش قول ازبدقول عمواسدهللا

 نیامروز را به حس یماند و سهم گلها ینم گرمنتظرید

 .سپارد یم یفروش یصاحب بستن آقا

 برافروخته یچهره  دنیخوش ماجرا بود وبا د یرو نیا

 که سفارش سبدگل داده بود، آه ازنهادش یمشتر ی

 متعجبش کردکه دایآ دنید شترازهمهیبر آمد و ب را

 یسع یوباچرب زبان ستادهیبه دست کنار اوا سهیک

 دیخسته به آنهارس ییتا اورا آرام کند.بانفس ها داشت

 

 باال یاش که مثل دم آهنگر نهیسـ*ـ یبررو ودست

 که سالم و یشد گداشت و درحال یم نییوپا

 :بود.گفت دهیجو دهیاش جو یعذرخواه

 اومده بود اآلن شیبرام پ یکار واجب دید،ببخشیببخش »

 .«کنمیروآماده م سبدگلتون

 خواست یسرش انداخت وم یرا رو شیصدا مرد

 کیآقا امانش نداد وبا نیاما حس اندازدیراه ب دادوهوار



 یکیکه درون سطل پالست دی*ـل گل رز سرخ وسفبغـ

 .آمد رونیازمغازه اش ب بود

 گلها نیمردمومن ،صلوات ختم کن تا ُخلقت مثل ا »

 خانوم دستش ی.نگران نباش گلرهیبگ یمحمد عطر

 سبد یکه مهمون من هست جیآب هو هیبه قدر  فرزو

 «.کنه یروآماده م گلت

 

 شیها شیبه ر یگفت ودست رلبیز یمرداستغفرالل

 .آقاراخطاب قرارداد نیحس دویکش

 برم دیخورم. من ساعت دوبا ینم چیآب هو »

 سرم اومدم گل سفارش دادم تامعطل ریخ ،یخواستگار

 .«نشم

 :لبش، گفت یو بالبخند رو دیپروا خند یب دایآ

 یروز خواستگار یچ ی! برایبیغر بیعجب رسم عج »

 « !؟دیخور ینم جیهو آب

 جمع کرد شیلبها دنیرابا جو شیآقا خنده ها نیحس



 گفت رلبیز گرید یبرافروخته ترازقبل اسغفرالله ومرد
. 

 پاچه خم شد تا د،دستیکه اوضاع را قمر درعقرب د یگل

 شیآقا پ نیمغازه اش را باالببرد اما حس ی کرکره

 حرکت مردانه کرکره را کیازاو با  شیکرد وپ یدست

 که ناخواسته یطیمعذب از شرا یقِرقِرباال داد. گل یباصدا

 

 یبکند ،تشکر یآن که به اونگاه یآمده بود، ب شیپ

 دیپاچرخ یپاشنه  یگفت و دستپاچه ترازقبل رو رلبیز

 فرو رفت و بازهم دست پاچه ییخوش بو ودرلباس

 نی. ادید شیرو شیپ اهیپس رفت و دو چشم س یگام

 لوس و یبردبا آن گربه  یها را هرگز از خاطر نم چشم

 . یشیسحر تفر.خودش بود شیو از خود راض ننر

 دو تا محله باال تر و یایآقا که آمار نخودو لوب نیحس

 خانوم نیبغلش داشت، مطمئن بود ا ریتر را ز نییپا

 یشمیشال ابر ریبلوند که از ز یبا آن موها یالکچر

 و کفش فیپهن شده ، ک شیشانه ها یبر رو اش



 و با چشمان ستیمحله ن نیا یاش، برا یمار پوست

 .کرد یشده، کنجکاو نگاهش م کیبار

 که نیا یمتفاوت بود و چشمانش به جا یقدر دایآ نگاه

 یرا م یشود گرد شده بود.دوستان اندک گل کیبار

 

 دختر خوشگل و با آن مانتو و شال نیو ا شناخت

 .او نداشت یبه دوستان معمول یربط نایقیاش،  یالکچر

 دست مانهیبرد و صم شیدست پ یبا ادب خاص سحر

 . را فشرد یلگ

 هست؟ ؟ من سحر ادتونیخانوم. من رو  یسالم گل »

 با شما صحبت یتونم خصوص ی. میشی. سحر تفرهستم

 «کنم؟

 .تکان داد یزد و سر یتصنع یلبخند یگل

 . بله شما رو به خاطر دارم. منیشیسالم خانوم تفر »

 .رو راه بندازم شونیکار ا دیدارم و اول با یمشتر اآلن

 .«در خدمت شما هستم بعد



********** 

 

 

 انیم یگل فروش یسرد وخنک سحر ، غالب برگلها عطر

 یازبرند اصلش داشت. گل تیوحکا دیچیپ یگلها م عطر

 سحر درحال آماده کردن ینگاهها ریکه ز یتمام مدت در

 یب وتریاش بودذهنش مثل کامپ یگل مشتر سبد

 درحال سرچ بود تا به علت حضور سحر برسدو وقفه

 .دینرس یا جهیبه نت یجز مورد کار عاقبت

 خواهرش یاو در جشن عروس ییاز گل آرا دیشا

 شیبرا یگرید یکار شنهادیآمده بود و پ خوشش

 .جشن تولد خودش بود ای یعروس دهمی.شاداشت

 !...نهیگز نیبود با چند یسخت یمعما

 ذهنش یجوابش را گوشه  یب یها و معما دیشا

 رهیخ یکرد که با نگاه دایخرج آ ینگاه میو ن گذاشت

 کیدانست همانند  یداشت.م یاز سحر برنم چشم



 

 یرا را خاطر م اتییشناس تمام جز فهیوظ خبرنگار

 !سپارد

 یگل فروش شخوانیپ یشاخ و برگ رو یرفتن مشتر با

 دستش کرد و رو به سحر شد ریز یسطل زباله  یراه را

 :گفت و

 .«. من درخدمتم دیمعطل شد دیببخش یخانوم تفرش »

 به خکیم یگلها ینوازش وار انگشتانش را بر رو سحر

 .دوخت یدرآورد و چشمان خمارش را به گل حرکت

 رمیو م رمیگ یو وقتتون رو نم ستمین هیاهل حاش من»

 .«اومدم ریامر خ یاصل مطلب . من برا سر

 ریکرد غ یرا م یزیافتاد. فکر هرچ نییپا یتاالپ قلبش

 انیتر شد. م دهیچیپ ی! حاال معما قدریازخواستگار

 که از دم همه دماغشان سر باال بود ،چه یشیتفر خاندان

 آن که سرش یکرده بود!؟ب ریاو گ شیپ شیگلو یکس

 



 . دیچرخ دایتکان دهد،مردمک چشمانش به سمت آ را

 او یرا در چشمان گرد شده  یتوانست شگفت زدگ یم

 !ندیوضوح بب به

رنگش را با سر زبان تر کرد  یمتورم صورت یلبها سحر
 و

 یالتار طیبل ییجمالتش را آب و تاب داد که گو چنان

 .برنده شده است یگل

 خواهرم ، شما یهستن که روز عروس یج یآقا د نیا»

 ها یلیکه خ پیپسر خوش ت هی. دیو پسند دید رو

 سالهاست که دوستم از زیرو دارند. چون با کامب آرزوش

 یقدم بشم .آدرس شما رو از رو شیخواست تا پ من

 دوروبرها نیکردم امروزا دایپ دیکه بهم داده بود یکارت

 دادم و یخودم انجام م ستیبا یداشتم که م یکار

 «.خبر رو بهت بدم نیتا ا اومدم

 

 افتیدر یبرا ییزد که گو یچنان حرف م سحر

 گل یآمد تک صندل یآمده است.بدش نم یژدگانم



 رنگ رو رفته یچوب یا هیرا که در واقع چهار پا یفروش

 که تا سحر روز بعد دیکوب یبود،چنان بر سر سحر م یا

 .بلند نشود شیجا از

 .کند فیرا به جا رد شینفس قورت داد تا جمله ها چند

 فهیآقا چرا وظ نیکه ا ستی، برام مهم ن یخانوم تفرش »

 شما یانجام بده رو به عهده  دیکه خانواده اش با یا

 د،یاندازینبود خودتون رو به زحمت ب یازی! نگذاشته

 .«دیمن رو بشنو یجواب منف دیتونست یهم م یتلفن

 کرد یرا نداشت و تصور م زیواکنش تند و ت نیا انتظار

 قند آب شود و با لبخند آن را نشان یدل گل ته

 دست گذاشته بود. یسخت سیک یرو زی.کامبدهد

 

 بشیانتظارش را داشت و نص یکه از جانب گل یلبخند

 .لبش گذاشت ی، خود بر رو نشد

 داره یریتک پسره خانواده اس و پدر و مادر پ زیکامب »

 هم زیکنن.من و کامب یم یزندگ سیسالهاست انگل که



 من رو نیهم ی. برامیبا هم آشنا شد سیانگل یتو

 می. عجوالنه تصمهیمرد خوب زیقرار داد.کامب واسطه

 .«رینگ

 نیبود و نگاهش ب ستادهیکه تا آن لحظه ساکت ا دایآ

 .خودش را وسط انداخت دیچرخ یآن دو م دهان

 یشما. همون د زیآقا کامب نیا ،اگهیشیخانوم تفر »

 معروف باشه ، حق با شماست. دختر خاله ام یکام یج

 چند روز بهش هی. رهیبگ میعجوالنه تصم دینبا اصال

 .«تا خوب فکر کنه دیبد فرصت

 .چهره اشدیچرخ دایتفاوت سحر به سمت آ یب نگاه

 زد و خط چشم پشت پلک یبه دل نم یچنگ چندان

 

 قطور بود.کارکشته تر یادیاو ز زیچشمان ر یبرا شیها

 شیرو شیآن بود که آدمها را نشناسد و دختر پ از

 .بود رایفرصت طلب تمام ع کی نایقی

 پر از طعنه ینرم ول یتکان داد و با لحن ریرا ز سرش



 :،گفت

 « !یعاقل ی... چه دختر خاله نیآفر نیآفر »

 برگشت و یسرش به سمت گل کیش یبا ژست سپس

 .را به رسم ادب به سمت او دراز کرد دستش

 .«دارید دیبه ام دمتیجون، خوشحال شدم د یگل »

 اصال مانشیمه یبدرقه  یو احوال اعصابش برا حال

 کرد و یاز سحرخداحافظ یتصنع ینبود وبا لبخند روبراه

 پاشنه بلند یکند رو یخداحافظ دایآن که از آ یسحرب

 خارج شد و با یو از گل فروش دیچرخ شیها کفش

 دهیکه ضامنش را کش یمثل نارنجک دایاو آ رفتن

 

 که دهانش را باز کند، نیمنفجر شد و قبل از ا باشند،

 .اش را آغاز کرد ییزد و بازجو یبه گل یگردن پس

 مثل ای یایشکنجه موقور ب ریز یدونم دوست دار ینم »

 .بشه میکه من هم حال ی؟ جور یزن یآدم حرف م بچه

 یبود؟ تو  یک گولیب نگولیخانوم ج نیاول ا سوال



 خان زیکه کامب یکرد یم یخواهرش چه غلط یعروس

 نه و به یگی!؟ سوال آخر ،چرا مدیو پسند دیرو د تو

 یج ی!؟ بابا طرف از اون د یزن یخودت لگد م بخت

 شب برنامه هوارتا تروال تا کی یمعروفه که برا یها

 یبکن کیو پ کی. فکر کن هر شب ش رهیگ یم نخورده

 و حال یو تا خود صبح برقص یعروس یبا شوهرت بر و

 تو رختخواب و ی. فرداش هم تا لنگ ظهر بتمرگیکن

 «.و نوکر برات کار کنن کلفت

 

 .«عشق»یکرد،ال یتوجه م یزندگ یایتمام زوا دابهیآ

 درون یدهد گلها یاوجواب یها دیآن که به تهد بدون

 منتقل کرد یرا به گلدان سفال یکیپالست یها سطل

 :،گفت

 به اصفهان رفته یموضوع مال تابستون که همگ نیا »

 ییاگل آر ی. عمو اسدهللا معرفم شد و برادیبود

 انیخواهرش رفتم . مامان فروغ و بابام در جر یعروس



 گم نه به خودم مربوطه، پس یکه چرا م نی.واما ابودند

 .«ممنوع یفضول

 گل را هم جا به جا یدسته  نیرا گفت و آخر نیا یگل

 .برگشت دایسرش به سمت آ یسوال یو با نگاه کرد

 اآلن دیمگه نبا ،یکن یکار م یجا چ نیتو ا نمیبب »

 «!؟یباش سرکار

 

 که البرز یامروزاستعفا دادم. قرار شده برم شرکت »

 با داداش حرف شبیبشم. د یکنه منش یکار م توش

 که هستم مثل االغ ازم کار یشرکت یو گفتم تو زدم

 .داداش قول مساعددنیرمیکشن وحقوق بخورونم یم

 « .کنه یباز یتا برام پارت داد

 جیکه دو تا ساندو یکیپالست ی سهیخم شد و ک دایآ

 داخل آن بود از کنارگلدان گلها دهیچیپ سلفون

 .و فاتحانه آن را در هوا تاب داد برداشت

 و خبرها رو میگرفتم تا ناهاررو باهم بخور جیساندو »



 « .بدم بهت

 داد یالبرز را م یاز گلش شکفت. اگر خبر ها بو گل

 به طراوت گلها یکرد. دست یرا گل باران م دایآ دهان

 .کند شیرا نقاب جمله ها یتفاوت یکرد ب یو سع دیکش

 «شده؟ یزیچ یخوش خبر باش »

 

********** 

 

 یتعارف بر رو یرفت و ب شخوانیبه پشت پ یجلد دایآ

 را جشیزهوار در رفته نشست . سهم ساندو ی هیپا چهار

 هم شیبه آن زدو جمله ها یو گاز محکم برداشت

 .شد دهیجو دهیجو شیلقمه ها همانند

 بازم برات یخبر اولم هر چند دست دوم شده ، ول »

 .آق داداشممیآخر برس زیانگ جانیتا به خبر ه گمیم

 .«از اصفهان برگشت روزید

 یقند خوش وخرم رفت و ته دلش آب شد.ول نیاول



 یلبش جا ینداد حالوت آن لبخند شود و بر رو اجازه

 .ردیبگ

 «.چشم و دلتون روشن یبه سالمت »

 

 یرا که بزرگتر از دهانش بود را به سخت یلقمه ا دایآ

 .کرده اش آزاد شد ریو نفس گ دیبلع

 بابا شیپ رگاهیتعم یخواد تو یو اما خبر دوم. البرز م »

 اصفهان داشت یکه تو یبه آچار بشه، البته از کار دست

 دو روز بره شرکت یشه و قراره هفته ا یغافل نم هم

 کنه که فیمربوط به اصفهان رو رد یو کارها تهران

 .«شم یاونجا م یمن هم منش شاهللایا

 آن را یستگیخبر شا نیدوم هم ته دلش آب شد.ا قند

 آن بود که البرز به شیکه گل باران شودو معنا داشت

 کیبهتر ! حداقل  نیقصد ماندن دارد. چه از ا یطورجد

 دندیکش یکه نفس م ییبا او فاصله داشت و هوا وارید

 .اندک هم دلخوش بود نیشدو او به هم یم مشترک



 یشگیهم یخوبه، برگشتن البرز ، آرزو یلیکه خ نیا »

 «.خان بوده و هست رجیا

 

 سوم کیداد و  یدر دهانش جا گرید یلقمه ا دایآ

 شد! و دستش را به حالت باد بزن به بیغ جیساندو

 .تاب داد اطراف

 گرفته میالبرز تصماوه اوه .... خبر سوم و برات بگم .  »

 کنه نگم برات، یزندگ رگاهیتعم یباال تییسو یتو بره

 گفت مرد یبشکه باروت متحرک! م هیبابام شد  شبید

 عمر هیگذاشتن که  خیم رتیخونه ز یمگه تو یحساب

 !؟ بابام پشت سر هم غریکن یفرار م ازش

 که فلور جون هم نیا بی! عجومدیالبرز کوتاه ن ی،ول زد

 ینیالبرز بود! عاقبت بابام عقب نش میتصم نیا مدافع

 .«و جنگ به نفع البرز تموم شد کرد

 ریکه ز یخیته دلش آب نشد ومثل تکه  یبار قند نیا

 کوچکش به قدر یها یبماند وا رفت.عمر دلخوش آفتاب



 یفرار البرز را م لیآفتاب تموز بود. دل ریز یبرف گلوله

 

 کرد البرز با یو چه خوش باور بود که تصور م دانست

 اوردهیبه تهران گذشته اش را همراه خودش ن برگشتن

 .است

 یگاه زندگ ریتعم یباال تییسو یتو روانیمگه س »

 !«کهیکوچ یلیدو نفر خ یکنه!؟ اونجا که برا ینم

 ومدیالبرز کوتاه ن یول گه،یرو م نیهم قایبابام هم دق »

 و یعمه ال یکه رفت خونه  ییهمون روزها قامثلیدق و

 حاضر نشد گهیوجود مخالفت بابا وفلور جون د با

 .نشوند یو پر اراده حرفش رو به کرس برگرده،محکم

 چیکنم مرغ البرز اصال پا نداره؛ چون ه یفکر م المذهب

 دوست یاز بچگ روانیگفت با س ی.مومدیکوتاه ن رقم

 خره و یتخت دو طبقه م هیکه  نیو آخرش ا هستن

 «.کنه یجا رو حل م مشکل

 



 کاش یبزرگ پر از ا یحفره ا کیشد !  یدلش خال هت

 که یتلخ ی....البرز محال بود او را به خاطر گذشته  ها

 .آن او بود ببخشد مسبب

 .در هوا زد یبه گردنش داد و بشکن یقر دایآ

 .«مسرت بخشه یو اما خبر آخر که بس »

 هم افتاد یمرتب شده اش رو یدو خم ابرو ها کنجکاو

 باز کردن کاغذ سمج ریشد که درگ رهیخ دایمنتظر به آ و

 .بود جشیساندو دور

 یرستوران تو هیشام شما رو به  یالبرز امشب برا »

 و آقا داود و زنش یدعوت کرده. عمه ال عصریول دونیم

 رو هم دعوت امکیهم هستن، بنفشه و س مهیفه

 .«میکرد

 ییحواسش پرت بود. جا یزد و گل یحرف م دایآ

 ادیاو را به  دارید نیدلش آخر میالبرز. تقو یحوال

 



 یخداحافظ یکه فقط برا یحضور کوتاه و مختصر آورد،
 از

 یم تیبه کو دیفروغ آمده بود.آمده بود تا بگو مامان

 رفتنش با خودش است خیکه تار ی. سفررود

 !با خدا وبرگشتنش

 .نشد بشیاز جانب او نص ینگاه مین یکه حت یدارید

 که چند رعد و برق در زییپا یمخمل خاکستر آسمان

 یقورم قورم خود افکار گل یخود جا داده بود با صدا دل

 رعد و برق جمله اش را یبا صدا دایکرد و آ یمتالش را

 جیبرخاست ، ساندو شیاز جا یتمام گذاشت وجلد مهین

 که یکرد و در حال فشیک یخورده اش را راه مهین

 :رد سربرداشت، گفتک یرا صاف م شیمانتو چروک

 من برم ومدهیشده! تا بارون ن ییاوه اوه...عجب هوا »

 «.شب منتظرتم . فعال خداحافط.

 

 و مانع ستادیا شیدستپاچه به سمتش رفت ،روبرو یگل



 .شد رفتنش

 نیگذارم پات رو از ا ینم یکجا دختر خاله؟ تا قول ند »

 «یبگذار رونیب در

 «؟یقول بدم، بابت چ »

 .« ینزن یبه کس یخواستگار امروز حرفکه از  »

 شهیکه از قاب ش یدر هوا تاب داد و در حال یدست دایآ

 :کرد ،جواب داد ینگاه م رونیمغازه به ب یا

 ینم یبه کس یراحت حرف التیاوه.... از اون بابت ! خ »

 .«زنم

 نیا شیمعنا دایآ یجمله  نیاز نهادش بر آمد. ا آه

 موضوع با خبر نیهم از ا یرازیکه خواجه حافظ ش بود

 ستیبا ینبود و م یاعتبار دایشد. به دهان لق آ خواهد

 

 یبر رو شهیکرد که هم یروش باج دادن استفاده م از

 .موثر بود دایآ

 عروس نیماش دمیقول م ینزن یحرف یاگه به کس »



 . پولش هم نصف نصف. مثل میرو با هم گل برن یبعد

 «؟ی. موافق شیپ ی دفعه

 . را باال انداخت شیزد و ابروها یا انهیموذ لبخند

 .«ستینچ.. قبول ن »

 شده اش را با سر زبان نم دار زانیآو یو لوچه ا لب

 :دیو مستاصل، پرس کرد

که، پولش هم  یعادالنه ا یآخه چرا...؟ معامله  »

 «خوبه!؟

 یعروس، قول بده دفعه  نیگل زدن ماش یبه جا »

 من رو هم به ،یبر ییگل آرا یکه قرار شد برا یبعد

 نی. پولش هم نصف نصف. ا یببر ارتیدست عنوان

 «.عادالنه اس معامله

 

 راهزن دایکرده است و آ ریکرد سر گردنه گ یم حس

 بستن ینداشت برا ی.چاره استین شیب ییگو زور

 یمجبور بودتا باج بدهد. نفس درمانده ا دایآ دهان



 :ل،گفتیم یو آهسته و ب دیکش

 .«باشه قبول »

********** 

 

 در دلش بر پا شده بود که آن سرش ییو وال هول

 یلذت چیکه حالوت آن با ه نیریش ی! دلشوره ادایناپ

 .کرد ینم یبرابر

 یدسته گل و لبخند کیآمدند و آنها را با  یمشتر چند

 اش راهم با نوازش یکاریب یبدرقه کرد.ساعتها نرم

 

 یبیعج لیگل پر کرد.م یو آب دادن گلدان ها گلها

 رفت و یاز رفتن به رستوران، به خانه م شیکه پ داشت

 هم به زلف یو دست دیپوش یرا م شیمانتو نیبهتر

 کرد و رژلب یم یزیناپره ی. اصال قدردیکش یم شیها

 بیعج لیم نیا ینشاند. ول یلبش م یهم رو یصورت

 همه رو شیو هراس آن که دست دلش پ میاز ب را



 رحمانه یب شود،

 خاک ضیکوب کرد و با مادرش تماس گرفت و تعو سر

 ساعت هفت یها رو بهانه کرد و گفت که حوال گلدان

 .دیآ یبااسنپ به رستوران م خودش

 شیشدن تا وقت رفتن رها دهید بایز یوسوسه  اما

 شهیپشت به در ش د،یایاز آن که اسنپ ب شیو پ نکرد

 کوچکش را تا امتداد یا رهیدا ی نهیمغازه شد و آ یا

 

 شیها یباال آورد و وسواس گونه به جان چتر صورتش

 .دیرس یآن به امتداد چانه اش م یکه بلند افتاد

 از خود یکرد و ناراض یآن را به سمت چپ خم م یدم

 را به سمت شیها یچتر ریلب گفت و مس ریز یشیا

 .داد رییتغ راست

 صاف و خوش یها یشد و چتر مانیآخر پش ی امالحظه

 باز کند، آنها شیدر موها یرا بدون آن که فرق حالتش

 با سر انگشتاتش شانه وار رو به باال فرستاد و به دست را



 شال را ریفرار از ز الیخ انایسپرد، تا اح یسر سجاق

 اکتفا کرد و یکم رنگ یباشند. ! و به رژلب صورت نداشته

 اش شده دیسف یلبها ینرم و سبک بر رو یلیراخ آن

 .دیکش

 که زبان ییحاال نوبت انتخاب گل بود. همان ها خب

 از رز یزنند.به سخت یحرف م شانیامابا رنگها ندارند

 

 دل کند به سرعت برق و باد ازآن عبورکرد تا قرمز

 که رنگ دل مجنون را دارد و یبردارد. گل یا مباداشاخه

 .دیگو یعشق م از

زرد و زار داشته  یکه رنگ و رخ یگل یحت ایزرد  رز
 باشد

 .نکند یبرنداشت! تا حس تنفر را در ذهن البرز تداع هم

 فروش یکه برا یگلها و چندسبد انیاز وسواس م پر

 ادیبا تحکم به دلش  تیدر نها دویکرده بود چرخ آماده

 را کنار یالیو خوش خ ستیکرد که البرز سهم اون یآور

 یپر از گلها را که یسبد  یو عاقبت از سر ناچار بگذارد



 .شد یبود، انتخاب کردو راه دیسف یداود

*** 

 عصریول دانیتهران م البرز

 

 یخوردند و صدا یچنگال ها به بشقاب ها م قاشق

 خنده و گپ و انیم یقیآن مثل موس لنگیج نگیجل

 یو تاب م دیچرخ یکه بر پا بود در فضا م ییگفتگو

 بنفشه یبرا امکیهمه آمده بودند س همانانی. مخورد

 گذاشت و و حواسش هم به دخترش یکباب م یها تکه

 پر از برنج و کباب به سمت دهانش یقاشق یو گاه بود

 .کرد ریسراز

 آن سو تر کنار خاله یرا کم یبرداشت و عمه ال سر

 یگل یکه در واقع عمه  یخوش قلب رزنی. پ دید فروغ

 که در سخت یآرامش شد. کس یاودروازه  یاما برا بود

 آن که یاش پناهش داد، ب یزندگ یروزها نیتر

 شد مادر یکند. عمه ال یکنجکاو ایبپرسد و  یحرف



 گفت و هزاران البرز جان از یالبرز م کیکه  یدوم

 زد یشکوفه م کنارش

 

 پدرش حواس پرت شده اش را به یخنده ها یصدا

 .بازگرداند جمع

 نیکرد؟ چگونه بدون آن که درا یبا پدرش چه م آخ

 بسوزد و نه کباب جزغاله شود ، سر از خیسنه  انیم

 که یسال جذاب انیآورد!؟مرد م یپنهان او در م یرازها

 دارد وسرش به اریداشت هنوز هم خواهان بس نیقی

 .از همان هواخواهان گرم شده است یکی

 باعث شد تا حواس پرت و دایآ یخنده  یبارصدا نیا

 شیرا به جمع باز گرداند که مخاطب خنده ها شیپال

 .بود یگل

 آق یکه برا یچه دسته گل نیخانوم، ا سیخس »

 چهار تا یسالن عزادار ی!؟ مگه اومدیمن آورد داداش

 خب !؟ فقط یکرد یم شیقاط یقرمز گل منگول گل



 «کم داره.  یمشک ربان

 

 . امافلور خانوم هم که با دیخانوم ازخجالت لب گز فروغ

 .کرد کیبار یگل یبرا یبود ،پشت چشم دهیعق داهمیآ

 .برد یم دافرویآمد چنگال را در حلقوم آ ینم بدش

 و واکنش اوردینگاهش را هم باال ب یکه حت نیا جرات

 را هم نداشت و با ندیبب زیم یرا در آن سو البرز

 :انداخت و آهسته گفت ریسر به ز خجالت

 .«شد یاسنپ اومد بود عجله ا دیببخش »

 و در دیمقتدر به دادش رس یمثل فرمانده ا یال عمه

 :بود ، گفت دایکه نگاهش به سمت آ یحال

 یجور نیبهشون ا یاگه زبون گلها رو بلد بود جونم»

 ی. گل داود ارهیغم نم یگل چی. هیزد ینم تهمت

 به یو طهارت و نمادوفادار ینشونه پاک دیسف

 «.اندوه*ـوقه و در فرهنگ ما شده نماد غم و معشـ

 



 و به جان تکه کبابش ختیر نییپا یته دلش هور یگل

 !دانست یهم نم یلیزبان گلها را خ ای. خب گوافتاد

 کرد و با همان ریقاشق پرش را به دهانش سراز دایآ

 : ، گفت دیجنب یکه م یدهان

 . شه یو البرز نم یشامل گل فیتعر نی، ا یال عمه»

 .«دارن نهیرید ینصبت هی ریجفتشون با کارد و پن چون

 یبه پرواز در آمد و موضوع طرح گریها بار د خنده

 دل دل ها انیو خنده به خود گرفت و البرز م یازشوخ

 نیکه بر پا شده بود، عاقبت به ا یدلچسب یاهویه و

 ینگاهش م ستیبا یندارد و م یکه چاره ا دیرس جهینت

 نرم و بهشتیارد میکه مثل نس یی.از همان نگاههاکرد

 به یکه ازهمان بدو ورود گل یوگذرا هستند. نگاه سبک

 کرده بود. آن چنان که غی، عامدانه از او در رستوران

 

 بسنده کرد و سبد گل را به دست یبه سالم کوتاه یگل

 .سپرد دایآ



 کرد دلش یبود که حس م دهیقدر بر سر دلش کوب آن

 خواست از همان یرا م یجان شده است.گل مهین

 یکه بالغ شد و معن ییهمان روزها . ازشیها یکودک

 نیو با وجود تمام ا دیتر فهم قیداشتن را عم دوست

 توانست آن روز شوم را فراموش کند یها نم خواستن

 تردش در امان یساقه ها یشد تا گل یکه قربان یروز .

 در دو خط شهیهم یکه آن دو را برا ی. اتفاق شومبماند

 .قرار داد یمواز

 خوش یکه کنار برنج به گوجه ا یکبابرا از تکه  نگاهش

 و لعاب لم داده بود، گرفت و سر برداشت تا او را رنگ

 .هنوز همانندیبب زیم یدر آن سو یقدر رفع دلتنگ به

 

 یبراق و چهره ا یمشک یبود. با موها یگل

 .قامتش بود ی.خانوم بودن برازنده گندمگون

 خانواده اش برگشت و همه شیبه افتخار مهندس که پ »

 .«دیکف مرتب بزن هیشام دعوت کرد  رو



 برداشت، اما یگل یآقا داود نگاهش را از رو یصدا با

 که ییاو جا گذاشت و به احترام دستها شیرا پ حواسش

 برخاست ، بعد شیشد از جا یم دهیاو بر هم کوب یبرا

 :کوتاه ،گفت یتامل از

 .دیآورد فیتشر و دیکهمنت گذاشت یممنون از همگ »

 جا کیرو  یمیجمع صم نیبود که آرزو داشتم ا مدتها

 .«نمیهم بب کنار

 :د،گفتیرا برهم کوب شیزده دستها جانیه روانیس

 «...کف مرتب به افتخار مهندس هی »

 کف زدن ها ،گفت: یداود انتها آقا

 

 چسبه ،به افتخار یزنده که نم یقیشام بدون موس »

 خونم در وصف وانت یدهن براتون م هی مهندس

 .«زمیعز

 ، دل البرز را یگل یشکفت و خنده  کیبه  کیها  خنده

 .بهشت کرد ی روانه



 نیا ،ینه بوق داره نه صندل یممدل یمشد نیماش »

 چهل یاز قفسم کوچکتره، جا گمیکه من م یاتول

 کشه مگر به ینم ییگنده و چاق و الغره، سر باال مسافره

 نه بوق داره نه یممدل یمشد نیماش ،یعل ای زور

 «...یصندل

********** 

 

 

 خاله یکه آغاز شده بود ، در خانه  یشب یو جوش جنب

 و تخمه و صد البته بگو و بخند ادامه یبه صرف چا فلور

 .کرد دایپ

 تخمه یوار گرد هم نشسته بودند و کاسه  رهیهادا خانوم

 یبا صدا شانیبزمشان را رونق داده بود و خنده ها هم

 .شد یشکستن تخمه همراه م لکیچ لکیچ

 لم دادن لیمبل است یآن سو تر رو یمردها کم اما

 و به خاطرات نه چندان با نمک آقا داود از دوران بودند



 .دادند یگوش م شیسرباز

 یاش را از دوسو م یعصب یکرد تارها یم احساس

 یزوق زوق کنان م شیها قهیشق نیچن نیکه ا کشند

 داود بود و شش دونگ حواسش .چشمانش به آقادیکوب

 .یگل به

 

 یآن که سرش را به سمت خانومها که گوشه  یعاقبتب

 پسر عمه ینشسته بودند بچر خاند،کالفه از پر حرف سالن

 یگذاشت و با عذر خواه شیزانو ها یدست بر رو ،یال

 نه چندان آزار یکوچک خانه و سرما اطیبه ح یکوتاه

 جرعه سکوتپناه برد تا چند  زییپا ی دهنده

 امکیس اوردویهم دوام ن قهیخلوت پنج دق نی!امااببلعد

 شانه به وانیا یپله  نیاول یاو ملحق شدو بر رو به

 یرا پر از بو شیبعدنفسها یاو نشست و دم ی شانه

 :کرد،گفت زییپا

 خوش گذشت. مدتها یلیدستت درد نکنه امشب خ »



 .«دور هم جمع نشده بودند یجور نیخانواده ها ا بود

 هم راحت تر امکیجا به جا شد تا س یقدر

 کیدر هم افتاده اش را بر  یی.سپس اخم هاندیبنش

 نرم جا به جا کردو سرش به سمت اوبرگشت: لبخند

 

 « .کنم یخواهش م »

 تر کرد محتاط وشمرده یگاه سر زبانش را قدر آن

 :دیپرس

 از خودت بگو؟ حال روز و ،یممنون که امشب اومد »

 «چطوره ؟ روزگارت

 که لب یزییرمق تر از آفتاب پا یب یلبخند امکیس

 .دیافتد، زد و البرز تا ته حال او را فهم یم بوم

 رینداره. ت یفیام تعر یخصوص یکار و بارم، مثل زندگ »

 در ی، ول یصندل زیم شهیدوزم و م یتخته رو بهم م و

 توقعات تموم یکه جواب گو ستیاونقدر ن آمدم

 و یماریمادرم و ب یبنفشه باشه.مخارج زندگ ینشدن



 .«دارو رو هم بهش اضافه کن مخارج

 از حال شیو فلور جون کم و ب دایلطف دهان شل آ به

 که با بنفشه داشت با خبر بود. یو اختالف امکیروز س و

 

 او چنان متاثرش کرد که یلحن محزون و درمانده  اما

 .آگاه چهره اش در هم فرورفت ناخود

 و با دیالبرز کوب یپا یخوش خنده بر رو امکیس

 سوق گریگل و گشادتر سر صحبت را به سمت د یلبخند

 :داد

 شبمون رو خراب زیغم انگ یحرفها نی! با ا الیخ یب »

 میتصم یدفعه ا کیشد  ی. تو از خودت بگو. چمینکن

 «؟ هیبرنامه ات چ ؟یبرگرد یگرفت

 جا اطیح یچرک مرده  یها یکاش یثابت بر رو نگاهش

 یم د،یآمدنش بگو لیخواست از دل ی. اگر مماند

 از نقطه سر خط شروع ستیبا

 پدرش یاحتمال انـتیکرد و از شک مادرش و خــ ـ یم



 پدرش را به چوب حراج نزد و یزد. اما آبرو یم حرف

 جواب داد: رکانهیز

 

 رگاهیتعم یخواست که من تو یدلش م شهیبابام هم »

 آچار نیموتور ماش یباشم و پا به پاش رو کنارش

اصفهان رو جفت وجور کردم و خودم رو  ی. کارهابزنم
 به

 شرکت و رمیمنتقل کردم. البته دو روز در هفته م تهران

 .«هستم رگاهیروزها رو هم تعم ی هیبق

 یسرش را به سمت البرز کج کرد و با چشمان امکیس

 به اطراف زیزد سرش رادر انهیموذ یشده ، لبخند کیبار

 .داد تکان

 که یکی؟  یسر دار ریهم ز نیریدلبر ش هیخب حتما  »

 «باشه؟ دهیدلت رو دزد قاپ

 از او نایقیبدوبدوآمد و کنج دلش بست نشست.  یگل

 که نیکرد!خوشحال از ا ینم دایپ یتر دلبر نیریش

 یشود سر ینم دهیپنهان است ود نهیدر سـ*ـ دلش



 و قاطعانه جواب داد: باالانداخت

 

 «نه بابا ! دلبر کجا بود، دلت خوشه ها!؟ »

 یدو تا از دندانها یخال یچنان که جا د،یخند امکیس

 ششرشیخنده ها یشد و انتها انیاش نما یکرس

 .نرم و پچ وچ وار شد شیآوردو صدا شیرادپ

 ی!؟ ولیریدونم چرا با خواهر زن من کارد و پن ینم »

 کم یدوره زمونه از جنس گل نیها....تو ا یخوب دختر

 داره. دست بجنبون تا ادیشه. خواهان هم ز یم دایپ

 《. نشده رید

 اش بود و چنان یشگیکابوس هم امکیآخر س ی جمله

 و سرکه در ریشد که دلش همچون س تیالیذهنش ها در

 .دیتاب خورد و جوش هم

 آرام باشد و با وجود آن که حرف دل و یکردقدر یسع

 نبود ،جواب داد: یکی زبانش

 



 فقط دختر خاله پسر یکنم. من وگل یفکر نم یبه گل »

 .«نی. هممیهست خاله

 برخاست و با پر شیدرنگ از جا یرا گفت وب نیا البرز

 . خاک پشت شلوارش را تکان داد دست

 یباال تییسو یخوام برم تو یاوستا نجار ،م »

 یهفته ا هی یتون یبمونم. م روانیس شیپ رگاهیتعم

 .«دمیهم م یدست مزد خوب ،یتخت دو طبقه بساز هی

 .دیباز هم خند امکیس

 چشم مهندس جان. چهارده روزه آماده اش یبه رو »

 .«کنم یم

 عزم همانانیبود که م دهیبه انتها نرس امکیس ی جمله

 کیخانه آمدند و هر  وانیبه ا کیبه  کیکردند و  رفتن

 در به در به دنبال یتلنبار شده  یلنگه کفشها انیم

 گشت. یخودش م یها کفش

 

*** 



 کشان کشان دامن پر نور خود رااز قاب یزییپا آفتاب

 تور به داخل اتاق یپرده  یعبور داد و از ال به ال پنجره

 شد و نرم کیوقدم به قدم به البرز نزد دیکش سرک

 .نشست شیپلک ها یبر رو آهسته

 ان بازکرد اما تو یرا حس م شیپشت پلک ها نور

 .دیشن یصدا ها را م یآنها را نداشت. ول کردن

 وجمالت نا مفهومش را که دایمنقطع آ یخنده ها یصدا

 :گفت یم مدام

 شه،بلندتر حرف یجان صدات قطع و وصل م مایش 》

 《.بزن

 جان پشت خط به مایرا به همراه ش دایآمد آ ینم بدش

 یلب ریز یکرد! زمزمه ها ینقطه شوت م نیتر دور

 

 یرا با خود نجوا م یکه ترانه ا دیشن یرا هم م مادرش

 شد و عاقبت یم کیدور و گاه نزد شیصدا یگاه کردو

 او و نور انیم یکه حائل دیباز کرد و مادرش را د چشم



 .شده بود دیخورش

 داریب یخوا یپر خوابت برم. نم یقربون اون چشما 》

 یکارگاه ها دمیبوم. من شن یآفتاب افتاد کله  ؟یبش

 《...ها شنیم داریها زود از خواب ب یخصوص

 یرا گفت و کنار رختخواب پهن شده  نیخانوم ا فلور

 زانو زد و سرش را به سمت او خم کرد چنان که البرز

 .آمد یصورت البرز فرود م یبر رو شیها نفس

 به یجور نیقربون اون صورت پف آلودت برم. ا 》

 《.رگاهیسوژه صبح زود رفت تعم ؟یقول داد من

 و صبحش با خنده آغاز شدو اوردینتوانست تاب ب گرید

 آرنج دستش را ستون بدنش کرد،گفت: ز،یخ مین

 

 کله پاچه یمجاز، مغازه  رگاهی. مگه تعمریصبح به خ 》

 《.که بابا صبح زود رفت یا

 نیاز ا رجیکه شک کردم. ا نید... آخه منم دردم هم 》

 زود با اون داره. البد صبح ادیز زیشک بر انگ یها کار



 سحر کار رو یخانوم قرارمرار داشت که کله  قرشمال

 《.رونیکرد و از خونه زد ب بهونه

 ینوازش واربه موها یرا گفت و دست نیخانوم ا فلور

 شیو سپس دست به زانو از جا دیالبرز کش ی دهیژول

 .برخاست

 《 .مامان جان صبحونت آماده اس پاشو》

 که از یداد و در حال نشیبه دامن پر چ یگاه تاب آن

 کرد: یلب زمزمه م ریرفت ، ز یم رونیب اتاق

 

 تا نداره. به دختر یپسردارم شاه نداره. از خوشگل هی》

 پسر دارم شاه هی. دمیدم به راه دورش نم ینم کورش

 《....نداره

********** 

 

گذرد. چهار روز است  یروز از برگشتن البرز م چهار
 که



 اتاق او واریاتاقم با د واریاش شده ام و د هیهمسا

 !هم مشترک بود واردلمانیکاش د یاست. ا مشترک

 چهار روز تالش نیمن چه کودکانه ، تمام مدت ا و

باشد،  یکیهرروز صبح ساعت خروجم با البرز  کردم،
 اما

 »:گفت یدهان شل م یدای. خبر نگار قهار ،همان آنشد

 زدل ا یخوش خواب است و به سخت یلیداداشم خ آقا

 

 راست«. شود یگاه م ریتعم یکند و راه یم رختخواب

 .شناسم یعادت البرز را م نیا دیگو یم

 یرا عامدانه از من نم بشینج یکاش البرز نگاهها یا

 چشمانم غم او چگونه ین یکه ته ته ن دید یو م دیدزد

 .رفتن هم ندارد الیخوش کرده و خ جا

 کرد، آن گاه محکم و یکاش به چشمانم نگاه م یا

کرد،  یحکم قصاصم را صادر م یقاض کیمثل  قاطعانه
 ای

 .کرد یو خالصم م دیبخش یم



 به مناسبت برگشتن البرز، همه را دعوت یعمه ال امشب

 زودتر به کمکش بروم. بعد از یمن قرار است کم کردهو

 و میبده ینوبت ماست که مهمان یعمه ال یمهمان

 .هم ته صف قرار گرفته بنفشه

 تماس شبید ،یشیهم افتاد ، سحر تفر یگرید اتفاق

 یج یخواهد از محاسن د ی. ابتدا تصور کردم م گرفت

 

 وجواب مثبت دیبگو شیخواستگار تیو در نها یکام

 ، سر دهینرس لکی. من هم سالمم به ع ردیرا بگ من

 گل یگفت برا یجوابش را دادم. اما وقت نیسنگ

 تولد دوستش دعوت به کار شده ام یمهمان ،ییآرا

 کند. گل از یهم پرداخت م یقابل توجه ی عانهیوب

 .شکفت گلم

 دروغ چرا؟ تا قبر» جان ناپلئون ییقول مش قاسم دا به

 یبال در آوردم. البته طبق قول یاز خوشحال«.. ..آ..آآ

 با اریاو را همبه عنوان دست دیداده ام با دایقبال به آ که



 آورد و دودمانم یدر م یباز بیبرم، وگرنه نانجب خودم

 .دهد یبر باد م را

 جمالتش یتپل و پر رنگ، انتها ینقطه  کی یگل

 فرو برد وشروع به شیموها انی. خودکارش را مگذاشت

 

 مغازه به برف ی شهیکف سرش کرد و از ش خاراندن

 خورد یدود معلق در هوا چرخ م انیکه م یو آبک سبک

 رساند، نگاه کرد.سر خم کرد تا یم نیخود را به زم و

 بگذارد که در مغازه شینوشته ها یروز را انتها خیتار

 یکنان باز شد و اسدهللا خان با چهره ا نگیدل نگیدل

 خورده باشد، تلو یکه امش یافروخته، مثل زنبور بر

 .داخل شد تلوخوران

 ماو به چشم بر ه یرنگ ورو یصورت ب دنیبا د یگل

 ، داخل یسر یدفتر خاطراتش را همانند محموله ا یزدن

 :پنهان کرد وبرخاست به سمتش رفت، گفت فشیک

 عمو اسدهللا،حالتون خوبه!؟ چرا رنگ به روتون »



 «ست؟ین

 

 نشست وکف دستش را هیچهار پا یخان بر رو اسداااله

 خشک و زنگ ییاس گذاشت و با صدا نهیسـ*ـ یرو بر

 :خس خس کنان ،جواب داد زده

 شه و یآسم، آخرقاتل جون من م نیدونم . ا یم من»

 .«کنه یهوا هم کمکش م یآلودگ

 «...دور از جون ، خدا نکنه» بالفاصله گفت:  یگل

 تازه شیو تا نفس ها دیکش یقیخان نفس عم اسدهللا

 :کوتاه ادامه داد یوبعد از تامل شود

 دفعه ،لنت کیدور و بر ها کار داشتم . بد مذهب  نیا »

 کالغ به قار قار یومثل صدا دیته کش نمیماش

 تازه کنم و برم به دادش ینفس هی نجای.اومدم اافتاد

 .«برسم

 

 که مثل یرا از آب پر کرد و به دستش دادو فکر وانیل



 در یگرم جانیو برق از آسمان ذهنش گذشت،ه رعد

 .دیدم صورتش

 مزه یزبانش گذاشت و آن راقدر یا بررور افکارش

 :،گفت رکانهیکرد و عاقبت ز مزه

 دیخواه ی. مستیاسدهللا اصال حالتون خوب ن عمو»

 و من دیو استراحت کن دینیبنش یبخار نیکنار ا شما

 ینگاه هیخان  رجیگاه و ا ریتون رو ببرم تعم وانت

 «بندازه...؟ بهش

 .شد زیخ میخان با چشمان گرد شد ن اسدهللا

 تی. خوبرمیکم حالم بهتر بشه خودم م هیعمو جان . نه»

مردونه. اصال جواب بابات  طیمح هی یزن بره تو نداره
 رو

 «بدم.؟ یچ

 

 اسدهللا خان یشانه  یهر دو دستش را بر رو انگشتان

 .و او را واداربه نشستن کرد گذاشت



 به خدا.!.. عهد پادشاه دهیعمو اسدهللا، از شما بع »

 یمردها کار م یکه ! اآلن خانوما پا به پا ستین وزوزک

 . وانترمیکه نم بهیغر رگاهی.از اون گذشته تعم کنن

 که شوهر خالم صاحب یرگاهیبرم تعم یرو م تون

 . از اون گذشته فقط دوتا چهار راه با ما فاصلهاونجاست

 .«به خدا نی... همداره

 نداشت و خر خر یفیاسدهللا خان تعر ینفس ها حال

 :گفت نان،ک

 زبون تو دختر. خدا به نیتوبه توبه...امان از دست ا »

 حرفش چشم نیو آخر نیاون شوهرت برسه که اول داد

 «...ریالغ و

 

 .کرد یبه هم فشرده اش مخف یلبها انیاش را م خنده

 . اسدهللا هم او را شناخته بود عمو

 که آهسته نیبه شرط ها وشروط ها ....اول ا یریم »

 یبر یخودم روم یکارت بانک م،ی.دو یکن یم یرانندگ



 داخل یبفرست دیضمن اون زلفکهات رو هم با ودر

 .«بگو بسم هللا ی. اگه قبول کرد چارقدت

 گفت.معامله از یخواست هزاران بسم هللا م یم دلش

 وانت عمو اسدهللا به ریشد. به بهانه تعم یبهتر نم نیا

 البرز را ریدل س کیرفت و  یخان م رجیا رگاهیتعم

 .کرد یکارکردن تماشا م نیح

 عیاز ته دل و جان گفت . آن گاه تند و سر یچشم

 هول رشالیرقصانش را با هر دو دست به ز یها یچتر

 شانه اش سوار کرد ودم آخر یرا رو فشی. سپس ک داد

 شد. یرا گرفت و راه چییسو

 

********** 

 

 یگاه شلوغ تر از تصورش بود! مردها مثل کالف ریتعم

 دل نیخوردند. دو سه تا ماش یدر گم، در هم لول م سر

 هم باکمک ییبود و چند تا نینقش بر زم شانیرودها و



 به دادشان یکی، پا در هوا معلق مانده بودند،تا  جک

 .برسد

 آفتاب ییدراز و کوتاه با چرده ها لویبیمرد س سه

 سوخت و یکه در آن چوب م یحلب تیپ سوخته،گرد

 گرید کی ی، شانه به شانه  دیکش یزبانه م آتشش

 زدند. یبودند وگپ م ستادهیا

 

 چنان فضا را آغشته کرده سیریروغن سوخته و گ یبو

 ها هیهر نفس هورا کشان وارد ر بانیکه دست در گر بود

 .شدند یم

 .اش افتاد ینیبه ب ینیتاب خورد و ناخود آگاه چ دلش

 مردانه یادیگاه ز ریتعم طیبا عمو اسدهللا بود. مح حق

 را که همراه پدرش به یبار نیآمد آخر ادشی. به بود

 . گشت یدور بر م یلیخ ییآمده بود، به سالها نجایا

 دادتا یاجازه نم یکودک یساده  یایروز ها دن آن

 .را درک کند و آزارش دهد رگاهیتعم یمردانه  طیمح



 گشاد مانتو پنهان کرد و با یها بیرا در ج شیدستها

 توانست خودش را هم در یکاش م یکه ا دیشیخوداند

 .باز گردد تشیداد تا حس امن یم یجا آن

 تا آنها در نطفه خفه کند دیکوب شیها یمانیسر پش بر

 در بزرگ و یاز آن که داخل شود در آستانه  شیوپ

 

 چشمش به ستادتایا یگاه لحظه ا ریو باز تعم ولنگ

 .ابدیرا ب ییآشنا

 یچهره  دنیبود و با د روانیاش س یشکارچ نیاول

 خود را به یجلد ،یدختر مستاصل کنار در ورود یآشنا

 گوش اوفرو برد و آهسته پچ خیرساند و سرش را ب البرز

 .کرد پچ

 دم در شتونیآق مهندس، جسارتا قوم وخو »

 «...واستاده

 دستش ریدرب و داغون ز یچیپ میس ریاو که در گ و

 :آن که سر بلند کند ، کالفه گفت ی، ب بود



 فیدستم بنده، به بابام بگو بره استقبالش تا من تکل »

 .«وامونده رو روشن کنم نیا

 یشناس از گوشه  فهیوظ یمثل مامور مخف روانیس

 یاز او غافل نم ینظر داشت و دم ریرا ز یگل چشم

 

 .باز هم سرش کنار گوش البرز خم شد و پچ پچشد

 :گفت کنان،

 رفت شیربع پ هیخان  رجیآق مهندس ، جسارتا ا »

 و گفت به شما بگم حواستون به کارها باشه تا دو رونیب

 .«گرده یبر م گهید ساعت

 وقت و یرفت و آمد ها نیرا از دست داد. ا تمرکزش

 یاو هم دامن م یوقت پدرش کم کم به شک ها  یب

 را شیها یپدرش دق و دل یکار ها یاز مخف ی.عصبزد

 هوار کرد. قامتش مثل برق گرفته ها روانیسر س بر

 :دیپرس ستاد،یاو ا یشد و رو به رو صاف

 یشه بگ یوز وز کردن کنار گوشم م یجسارتا به جا »



 «اومده ؟ یک

 پس رفت . آب دهانش را یاز ترس قدم روانیس

 داد و با چشم و ابرو به پشت سر البرز اشاره کرد. قورت

 

 . دختررمیتقص ی!؟ واال من بیاریجوش مآقا ، چرا  »

 « !اومده خالتون

 افتاد. چشم بر نییسر خورد و پا یبام هور یاز رو دلش

 را کنار در یو گل دیپا چرخ یپاشنه  یرو یزدن هم

 از احساسات یموج ریدر گ کبارهی. به دیگاه د ریتعم

 رت،یغ ،یاز عشق، خشم،دلتنگ یشد.ملغمه ا متفاوت

 آنها، انیکالفه از دست و پا زدن م ،یو دلواپس نهیک

 یلباس کارش جا بیدرون دستش را در ج آچار

 را بر هم فشرد تا افکارش پشت پلک شیها دادوچشم

 .بسته اش نظم دهد یها

 هم یو اندک رتیگاه چشم باز کرد و حس خشم وغ آن

 احساسات متفاوتش برداشت و با انیرا از م یدلواپس



 کیدر  قایبه سمتش روانه شد و دق نیآتش ییقدمها

 

 رفت شیها ی. ابتدا به سراغ دلواپس ستادیاش ا یقدم

 :دی، پرس کیسالم و عل یب و

 «شده !..؟ یزیچ »

 البرز نیدلش در دم پاره شد. ا ی دهیپوس بنده

 !تعارف او را در دم ببلعد یآن را داشت ب ییتوانا

 :گفت آهسته،

 «...سالم »

 «!؟یکار دار یچ نجایا دمیپرس »

 ین ین یکه پشت و پسله  ییاژده ها دنید جرات

 پنهان شده بود نداشت و در دم از آمدن چشمانش

 ..شد مانیپش

 کرد و تیهدا یگریرا به سمت د شیفرار یها مردمک

 دور تر در حال تماشا کردن یکه کم دیرس روانیس به

 بود. آنها



 

 نیماب یعمود یانداخت و خط شیدو ابرو انیم یاخم

 .ستادیا آنها

 . وانت عمو اسدهللا رو آوردمومدمین یکار یاز سر ب »

 .«بهش بندازه ینگاه هیخان  رجیا

 که در دل منقل آتش یبر افروخته شد. مثل زغال البرز

 یو سرش را قدر دیجانش افتاده باشد. گردن کش به

 :دیتر آورد و پرس کینزد

 سوار یبگ یخوا یم یعنی. دمیدرست فهم نم،یبب »

 !؟ اصال بگو اسدهللا خانیاومد نجایو تا ا یشد وانت

 «فرستاده!.؟ اریتام االخت ی ندهیکجاست که نما خودش

********** 

 

 

 کیالبرز  یآزار دهنده  یها میج نیکالفه از س یگل

 شهیکه هم یاش شد. دختر حاضر جواب یخود واقع دفعه



 ! پنهان بود شیخدا جواب ها در آست ی

 که ومدمی!؟ با تانگ که ن یکن یبابا ، اسنتطاق م یا »

 نه ،ی! عمو اسدهللا اومد گلفروش یتعجب کرد نقدریا

 خواست ی. منشیخودش روبراه بود نه حال ماش حال

 کم استراحت کنه و من هی، گفتم  رگاهیتعم ارتشیب

 . وانت هم اآلن در دردمیکار رو براش انجام م نیا

 .«به خدا نیپارک کردم.هم رگاهیتعم

 پنهان شیاذن آمده و آن را با فشار لبها یب خنده

 یگفتن ها« به خدا  نیهم»  ی. دلش ضعف رفت براکرد

 که سر یشناخت. دختر یرا خوب م یگل نی. ایگل

 ماند! یداشت و از جواب دادن وا نم ینترس

 

 تاب داد. حال یگل یقرارش را در چهره  یب نگاه

 را از نوک نیبود و ا بـرده یزییپا یرا سرما وروزش

 مانتو اش بیچپانده در ج یو دست ها ینیب سرخ

 .دیفهم



 پاره ریدلش زنج ییبر پا بود! گو یبیدلش تالطم غر در

 .خستهدیکوب یم نهیامان در سـ*ـ یبود که ب کرده

 گره شده ، ییمداوم احساسش، با ابروها ازسرکوب

 شد وکف دستش را به رهیبه چشمانش خ میمستق

 . او دراز کرد سمت

 .«وانت رو بده من چییسو »

 البرز تمام جرات او را در دم دود کرد و یکوبنده  لحن

 بپرسد ، همان کرد یهوا فرستاد . بدون آن که سوال به

 کف دستش انیم چییکه سو نیاو گفته بود.البرز هم که

 

 اشاره کرد، رگاهیتعم یبا چشم و ابرو به در ورود نشست

 :گفت

 یکی گمیکهآماده شد م نی. ماشیبرو گلفروشبرگرد  »

 .«ارهیبچه ها ب از

 لبش را به دندان گرفت. خب حرفش یگوشه  یگل

 لنگه پا آنجا کینداشت  یلیو عاقالنه بود و دل یمنطق



 زدن و کل کل با دید تیاو که به ن ی. اما نه برااستدیب

 لب گفت و ریپر صدا و محکم ز یآمده بود! نچ البرز

 .باال انداخت یسر سرتق

 کار شتریساعت ب میتموم شده و ن نینچ .... لنت ماش »

 نیمونم تا ماش یمنتظر م رگاهیتعم رونی. بنداره

 «.بشه آماده

 

 نیالبرز هم یجراتش در مقابل چشمان آتشفشان تمام

 ، دیپا چرخ یپاشنه  یرو دیجمله بود.به نقطه که رس چند

 .به او شد و عزم رفتن کرد پشت

 اش ینیب یو از حفره ها دیجوش یفس، خشم مهر ن با

 شیرو شیسرتق پ یخفه کردن گل یکرد. برا یم شره

 درنگ یگذاشت و ب شیپ یداشت. قدم یدیشد لیم

 او را گرفت و به سمت خود یمانتو نیآست ی گوشه

 کرد. آن ستادنیرا وادار به ا یآن چنان که گل د،یکش

 آرام و جمله یآورد و با چهره ا شیسرش را پ گاه



 :، گفت دیبار یآتشفشان م یکه از آن گدازه ها ییها

 یوهمه اآلن چهار چشم میهست نیذره ب ریکه ر فیح »

 زبونت رو یکنن! وگرنه بلد بودم چه جور یم نگاهمون

 «. یبمون رونیسرما ب نیا یکنم. الزم نکرده تو کوتاه

 

 که با یرا گفت وپشت به او شد و در حال نیا البرز

 :رفت، گفت یم رگاهیبلند به سمت دفتر تعم ییگامها

 «...ایدنبال من ب »

 .بعد اززدیبر نییپا یبود که دلش هور ینوبت گل حاال

 یآنها بود. البرز هنگام یگفتگو نیتر یطوالن نیا سالها

 را به سمت او چییشد ، سو یرد م روانیاز کنار س که

 هم هنرمندانه آن را در هوا قاپ روانیکرد و س پرتاب

 .زد

 داخل و به ارشیوانت دم در پارک شده، ب هی روانیس »

 مشکلش نیبهش بندازن بب ینگاه هیها بگو  بچه

 «کجاست؟



 به انیدر م یکیکه نگاه کنجکاوش  یدر حال روانیس

 چشمش یبه حالت اطاعت، دست بر رو د،یرس یم یگل

 ، گفت: گذاشت

 

 !«یتختخواب فنر التونیچشم آق مهندس، خ »

 یکه حرفش را به کرس نیسر مـسـ*ـت از ا یگل

 بلند به دنبال قامت بلند البرز به ییبا قدمها نشانده،

 فراخ او را از پشت سر یشانه ها ریدل س کیافتاد و  راه

 .کرد برانداز

********** 

 

 سرمه یلباس کار سرهم انیم ییکرده بودم. جا ریگ

 باز میلحظه برا نیکه تا آخر ییها داخمیرنگش و شا یا

 که خودش سوار وانت شد و من را تا یوقت ی. حتنشد

 دستان انیرمیبودم . درگ ریرساند،من در گ یگلفروش

 



 یکه فرمان چغر وانت را مثل پر کاه م یا مردانه

 .شد یمن نم بیکه نص ییونگاهها چرخاند

 که یبیبه همان اندک هم قانع بودم. به عطر دلفر من

 باز هم سیریروغن سوخته و گ یبا وجود بو یحت

 .کرد یم یدلبر

 آمد وعمو یبه احترام عمو اسدهللا به گلفروش البرز

 گل از گلش شکفت وسنگ دنشیهم و با د اسدهللا

 با او برخورد یمیگرم و صم یلیگذاشت و خ تمام

 بر خودش و ی.البد او هم البرزرا داماد مناسبکرد

 یتک دختر دم بختش م یدلخواه برا یهمسر

 که صورت جذاب و قد صنوبرش را ازپدرش ی.مردداند

 اش همه را دهیخان به ارث بـرده ورفتار سنج رجیا

 کند. یخود م ی فتهیش

 

 !معماست کی میهنوز علت برگشتن البرز برا راستش،

 که در آن باغ گردو یاتفاق تلخ یکه به واسطه  یالبرز



 و یمحله ،کوچه درخت ازچ،یکرده بود، ازمن که ه تجربه

 .بود زاریب رگاهیتعم یحت

 خواهد باشد، من به جان یبرگشتن البرز هر چه م علت

 .کار کرد نیکنم که او را وادار به ا یدعا م مسببش

* 

 پشت بام گوشش یخودکاررا همانند نجارها بر رو یگل

 نان یاش زد که ال یکوکو سبز یدادو به لقمه  یجا

 که یزد،به گونه ا یشده بود ، گازمحکم دهیچیپ یلواش

 درشت باال آمد ینارنگ کی یراست لپش اندازه  سمت

 و نشستن اسم عمه لشیموبا یبا روشن شدن صفحه  و

 

 فرو داد و یبه سخت دهیصفحه ،لقمه اش را نجو یباال یال

 :درنگ ، گفت یب

 «...یسالم عمه ال »

 دختر، مگه قرار نبود نمگلیسالم به گل روت... بب »

 یجور نی؟ ا مهیفه کمکییایامشب ،ب یمهمون یبرا



 «!؟یدیم قول

 داد و شرمنده از یاش سه وربع را نشان م یمچ ساعت

 سرش را مثل باد بزن به اطراف تکان داد، لب ،یقول بد

 :و شتاب زده ،جواب داد دیگز

 ی،اصال متوجه گذشته  یعمه ال دیاوخ اوخ ... ببخش »

 .امیم یکنم و جلد ینشدم. اآلن بساطم روجمع م زمان

 .«خداحافظ خداحافظ

 مغازه را قفل یا شهیرا در دم قطع کرد و در ش تماس

 شد و دم آخر یو راه دیکش نییرا هم پا وکرکره

 

 که پشت پنجره دیفروش را د یبستن یآقا نیحس

 .بود ستادهیاو ا یاش به تماشا مغازه

**** 

 دو طبقه بود. از یمیقد یخانه  کی یعمه ال ی خانه

 شیخشت ها انیرا م خیکه تار یآجر یخانه ها همان

 با یا شهیش یگلخانه  کیخانه  نیکرده بود. ا پنهان



 پشت خانه نشسته بود و معمار یهم داشت که بر رو صفا

 قرار نیزم ریآشپزخانه را در ز یسنت یروال خانه ها به

 .جدا کرده بود اطیو آن را با چهار پله از ح داده

 داد تا فرش شنهادیکرد و پ یقگیخوش سل یال عمه

 اول را در گلخانه یطبقه  یاز اتاقها یکی یمتر دوازده

 چشم گفت و فرش را مثل کیکنند و آقا داوود  پهن

 

کولش انداخت و دوال دوال پله ها را  یبرها بر رو بار
 تاپ

 .کنان باال رفت تاپ

 شاخه اش بود یبر رو یگلدار که مرغ عشق یپشت چند

 شد. آن گونه که به گلدان ها دهیگرد تا گرد چ هم

 یو عروس عمه ال یکار راهم گل نینرسد . ا بیآس

 انجام دادند. البته گریکدیو آقا داوود به کمک  مهیفه

 کار یآنها هم ب طانیشر و ش یپسر شش ساله  دیام

 خورد یم چیدست و پا پ انیبود و مثل کالف م ننشسته

 مادرش هم یها یسوزاند و پس گردن یآتش م و



 شد.خوراک مرغ و خورشت ینم شیها طنتیش درمان

 تدارک گریکدی یاریبه هم یو گل مهیرا هم فه فسنجان

 .دندید

 

 مثل یکه جفت و جور شد هر دو از خستگ ییرایپذ بساط

 خاک آلود و یچهره  دنیبا د یوا رفتند و عمه ال ژله

 :و گفت ستادیا شانیو برهم آن دو روبرو درهم

 و زن به دهیخودش رو نشون م یزیخونه به تم »

 هی دی. مهمون ها تو راه هستن. دست بجنبونجمالش

 .«دیبه صورتتون بمال یآب دیآب سف سرخ

 رفت. حاال که مجوز یلیو یلیته دلش ق یخوش از

 توانست دست و دلباز به خودش یبود م صادرشده

 به صورتش یآب و رنگ یبه اصرار عمه ال دیبگو برسدو

 !وگرنه او را چه به بزک دوزک زده

********** 

 



 

 ینبود. اما به آراستگ یمامان شیت یت یلباس ها اهل

 داد و بلوز یم تیاهم شیرنگ لباس ها یوهارمون

 .اش ست کرد نیرا با شلوار ج یرنگ یالجورد بافت

 یشانه  یروراهم شانه زد و آن رابافت و بر  شیموها

 بماند رونیشالش ب ریکه از ز یانداخت به گونه ا چپش

 صورتش بود شیکند.حاال نوبت آرا یدلبر یقدر و

 داد و یرخ م شیها برا یکه فقط در عروس یاتفاق.

 که مهیمختصر فه شیلوازم آرا انی.... از مریالغ

 را یگذاشته بود، رژلب گلبه ارشیدر اخت سخاوتمندانه

 یبر رو میداشت ورژگونه به همان رنگ ، نرم و مال بر

 شینازک هم پشت پلکها ینشاند. خط چشم شیها گونه

 شیزدن به مژه ها ملیر ی. اما در برابر وسوسه دیکش

 لب ریکردن خودش ز یراض یمقاومت کرد و برا سخت

 

 بلند ی! مژه هام به قدر کافیباز یقرت الیخ یب» : گفت



 .«نداره ملیبه ر یازیو ن هست

 شیچهره اش ساده و بدون آرا شهیکه هم یگل یبرا

 شد و چهره اش آنقدر یانقالب محسوب م کی نیا بود

 به مهیو فه یکرده بود که به به و چهچه عمه ال رییتغ

 ذوق زده با یعل ریداشت و با ورود مهمانان ام دنبال

 :بلند، گفت ییصدا

 چه خوشگل یگل نیمامان فروغ ، مامان فروغ ،بب »

 !«شده

 ی،نگاههایخوش و بش، سالم واحوال پرس انیم

 البرز قراریب یبه سمتش کج شد و مردمک ها کنجکاو

 سحر آمد و زود میکه مثل نس یهمه! نگاه کوتاه شیپ

 بار و بنه اش را جمع کرد و رفت. هم

 

 ریکه به صورتش داده بود ز یاز رنگ و الب مانیپش یگل

 و صد البته مادرش، در دایلور، آخاله ف نیب زیت ینگاهها

 را بر هم فشرد تا رژلبش شیمذبوحانه لبها یتالش



 تا توجه ها دیبه دادش رس یشود. عاقبت عمه ال پنهان

 .او بر داشته شود یرو از

 لنگه پا هی. هوا سرده  دیخوش اومد د،یخوش اومد »

 .«باصفاست یلیگلخونه، اونجا خ می. بردینمون اطیح وسط

 .شد و ادامه داد دایسپس رو به آ یال عمه

 توست یقبل از شام نوبه  ییچا ینیجان، س دایآ »

 .«یگل یاز شام هم نوبه  وبعد

 گفت وبا رفتن ریز یآهسته و ناراض یچشم دایآ

 که دست یوکنجکاو یبه سمت گلخانه ، فضول همانانیم

 دست هم در حال خفه کردنش بود، برداشت ، خود را در

 

 گرفت و سر شیاز بازو میمال یشگونیرساندو ن یگل به

 .گوش او فرو برد خیب

 دونستم که با آقا یشناختمت و نم یبزغاله، اگه نم »

 البرز شیگفتم گلوت پ ی! م یریمن کارد و پن داداش

 و یکرد شیآرا یکرده که بعد از چند سال نور ریگ



 که من ادیقراره ب ینکنه مهمون خاص نمی! ببیشد دلبر

 «خبرم؟ یب

 یشناخت واز حال و روزگار دلش ب یاو را نم دایآ خب

 یبابت خوشحال بود وخدا را شکر م نیبود و از ا خبر

 :هم جفت کرد جواب داد ،دریرا تصنع شیکرداخمها

 کردن شیکه اهل آرا یدون یچرند نگو! م لطفا»

 اصرار کرد و من هم نخواستم حرفش رو ی.عمه الستمین

 «.بندازم نیزم یرو

 

 دایآ یتوجه به چشمان گرد شده  یرا گفت وب نیا یگل

 .او را به سمت آشپز خانه هول داد ،

 .«باشه یوانیمن ل ییگلخونه، لطفا چا رمیمن م »

*** 

 جهان ینقطه  نیتر ریدلپذ یعمه ال یگلخانه  یگل یبرا

 .بود



اش  یدر ورود یو حت واریکه سقف، چهار د یا گلخانه
 از

 یشفاف بود . آن چنان که شبها ی شهیش جنس

 کنار یا شهیش یجعبه  نیدر ا یتوانست یم تابستان

 یو ستاره ها ینیبنش یو الله عباس یشمعدان یگلدانها

 لم ینفت یو زمستان هاکنار بخار یرا تما شا کن آسمان

 .یبهار بشمار دیبرف را به ام یو دانه ها یده

 

 نینبودو البرزهم از ا یحس تعلق فقط مختص گل نیا

 که توانست یامن یداشت. نقطه  یاریخاطرات بس گلخانه

 و یروح زخم یبرا یاز آن اتفاق شوم، مرحم بعد

 .باشد متالطمش

 ، نوبت یشام عمه ال نیساده و دلنش افتیاز ض بعد

 که به یبرف یبود تا همراه تماشا یزییپا یچره ها شب

 کامل شود.آلبالو خشکه ، تخمه افتیض دیبار یم ینرم

 ترش و یآفتاب گردان و توت خشک و آلوچه ها  ی

 یملس خانگ یلواشک ها یآب و رنگ که ال خوش



 هم یعل ریو ام دایو آ یشده بودند و گل دهیچیپ

 دیجنب یپرو پا قرصش بودند. دهان همه م یها یمشتر

 از البرز که تمام مدت در حال چت کردن و ریغ به

 یبود که از کار ها وشیپر یدر پ یپ یامهایپ خواندن

 

 قربان یپوست ریز یلیآن خ یگفت و البه ال یم شرکت

 .رفت یاش هم م صدقه

 تخمه برداشت و یخان خم شد و از ظرف مشت رجیا

 یدندان به صدا در م ریکه َچق َچق آنها را ز یدرحال

 :گفت یرو به عمه ال آورد

 و بساط شب چره ، فقط یبرف یهوا نیا یال عمه》

 کاش اون رو هم علم یطلبه و بس. ا یم یزغال سماور

 《.شد ینوش م شمونیتا ع یبود کرده

عمه  یلب ها یرو یزیر یخاطر خنده  تیسر رضا از
 یال

 :کند جواب داد ادی یزیکه از عز یو مانند کس نشست



 سوالخ شده و دادمش دست اوستاکار قمیشف اری واال》

 گل شهیبعد م ینوبه  شاهللایزش برسه. ابه حال و رو تا

 》.مجلس

 

 گرید کیکه کنار  دایو آ یسرش به سمت گل سپس

 .بودند ،کج کرد و ادامه داد نشسته

 یکشه و همچون جلد یاز دختر ها زحمت م یکی حاال》

 تا گل ارهیلب سوز م ییاز آشپزخونه برامون چا رهیم

 دهن آواز بخونه و امشب براتون خاطره هی پسرم

 《.بشه

 اش بود و یکودک یایرو یداوود که عشق خوانندگ آقا

 شنهادیپ نیاز ا عیلبخند وس کیخواند با  یهم م کوک

 زد یم یزیر یکه بشکن ها یکرد و در حال استقبال

 :گفت

 خونم. بشکن یزاده م عیبر اتون از استاد بد امشب》

 《.نره ادتونی زیر



 داد شروع به یکه به سر و گردنش قر م یدر حال سپس

 کرد. خواندن

 

 یکیقند و شکر ساخته ام جوجه خروس. بابا جان  از》

 پول خروس... آفتاب هی یکیپول خروس ماما جان  هی

 صنعت کردم . بابا ونیگالب و شکر آوردم آقا لگن

 《....خدمت کردم جون

 او را زیبا بشکن ر همانانیخواند و م یداوود م آقا

 که یاز گل ریغ دند،بهیخند یکردند و م یم یهمراه

 راز آلود البرز بود یچت ها ریدنگ حواسش در گ شش

. 

 بعد از شام نوبت توست. مال ییخانوم خوشگله، چا 》

 《.لب سوز باشه یوانیلطفا ل من

 یگوشش حواسش را از حوال ریز قایدق دایآ یصدا با

 لب گفت. سپس دست ریز یجمع کرد و باشه ا البرز

 گذاشت ، برخاست و به سمت آشپزخانه دایآ یپا یرو



 خانه قرار داشت، نیزم ریشد که در ز یراه

 

********** 

 

 یکه نورش پت پت کنان آب یعمه ال یسماور نفت از

 یرا پر کرد و چا کیکمر بار یسوخت ، استکان ها یم

 که یرا هم کنارش گذاشت . سپس در حال دایآ یوانیل

 یبه دست تات ینیکرد ،س یلب زمزمه م ریز یا ترانه

 در دل استکان ها تکان ییکنان آن چنان که چا یتات

 کرد و به یط نیزم ریز یو لمبر نزند، چهار پله  نخورد

 .دیرس اطیبه ح سالمت

 البرز و دنیاول،با د یپاگرد طبقه  یدرراه پله ها اما

 صحبت لیکه با موبا یبر افروخته اش در حال یا چهره

 در دم شیآمد، زمزمه ها یم نییکرد و پله ها را پا یم

 شد . قطع

 



 و هوش و حواسشان دوان ستادیهر دو ا یبرا زمان

 خط یآن سو وشیرفت بود . پر گرید کی یپ دوان

 رود ، یم شیتخت گاز پ لیر یکه رو یقطار مثل

از جمالت او را  کی چیزد و البرز ه یحرف م متصل
 ینم

 دلش را یول ستادیهم از رفتن ا یگل یو گام ها دیشن

 یم یکه تاپ تاپ کنان پله ها را به سمت البرز ط دید

 .کرد

 کنارتر یچسباند و قدر واریرا به د شیشانه ها البرزطول

 یپسر آقا داوود در حال دیام یرد شود ول یتا گل ستادیا

 که از یشلوارش بود ، مثل باد ی فهیدستش بر ل که

 ییگذرد، تاپ تاپ کنان و پر شتاب گو یگوش م خیب

 خورده باشد، پله ها را به حالت چیدر راه پله ها پ یطوفان

 به یمحکم یآمد و از کنار البرز رد شد و تنه  نییپا دو

 

 به پشت سرش یآن که نگاه یزدو آن گاه ب یگل

 .رفت نییبا حالت دو پله ها را پا اندازدیب



 گریکدیتلق تلق کنان به  ینیدرون س یها استکان

 درون استکان ها لمبر زد و ییکردند.سپس چا برخورد

 یبر رو نگیریج یدر هوا به پرواز آمد و با صدا ینیس

 .فرود آمد نیزم

 را گرفت تا مانع سقوط او یگل یدست پاچه بازو البرز

 دست او یبر رو یچا ختنیاما نتوانست مانع ر شود،

 رفت و یلحظه ا شیاز شدت سوزش نفسها ی. گلشود

 را که سوخته بود به یستد یاراد ریباز گشت و غ دوباره

 .خنک تر شود یباد بزن در هوا تاب داد تا قدر حالت

 را یتر آمد و شتاب زده دست گل نییپله پا کی البرز

 نرم و یکه نوازش ییدستش گرفت و با صدا انیم

 :دیپنهان شده بود، پرس انشیم مردانه

 

 «؟ یروبراه »

 لمس دست انیرا که بعد از سالها م یسوزش دست اگر

 گرفت و طپش یم دهیالبرز جا مانده بود نا د ی مردانه



 آدم نیامان قلبش را هم فاکتور. روبراه تر یب یها

 .بود نیزم یرو

 و با ابیسال نا لیلحظه مثل زمان تحو نیا یگل یبرا

 . کند دایخواست تا ابد امتداد پ یبود و دلش م ارزش

 یچنان دلبر شیها قهیکنار شق دیسف یتار مو نیچند

 همانجا یزندگ یتوانست تا انتها یکرد که م یم

 یو زنانه  فیظر یو او را تماشا کند ،اما صدا ندیبنش

 را مثل نشیریش یاهایالبرز، تمام رو لیخط موبا پشت

 افتد ،دود کرد و به هوا یکه به دل خرمن م یا شعله

 .فرستاد

 

 بود !؟ تو یشکستن چ یشد؟ صدا یزم،چیالبرز عز »

 «؟ یخوب

 در دلش یپشت خط تالطم یو پر کرشمه  فیظر یصدا

 پا کرد ،حاال عالوه بر دستش، دلش هم شروع به به

 دست انیدستش را از م یکرده بود.به نرم سوختن



 که نگاهش هزاران حرف یآورد و در حال رونیب البرز

 و دیآ یکه در دم و بازدم م یمثل نفس داشت،آهسته

 :رود، گفت یم

 .«ن خوبم. مدیتلفتون رو جواب بد »

 آن که به البرز نگاه یفرو افتاده ب یبا سر وچشم سپس

 آمده را برگشت و به پاگرد رفت ،خم شد یدو پله  کند

 .شکسته شد یمشغول جمع کردن استکانها و

 یسیمغناط دانیجدا شدن آهن ربا از م یبه سخت البرز

 که از حرص یکند ، سپس برخاست و در حال یاز گل دل

 

 را قطع کرد و ازپله ها شیشده بود تماس پرو انباشته

 رالبرز را از دو لیزنگ موبا یصدا یشد . گل ریسراز

 .دیشن یتر م نییپا طبقه

********** 

 

 راه آهن آبان ماه دانیم البرز



 ابرو انیاخم درشت م کیو با  ستادیا نهیآ یروبرو

 .مرتب کرد یراقدر دشیسف راهنیپ ی قهی،  شیها

 و التماس دیجنب یمثل ورورجادو فکش مدام م دایآ

 چیدر پ چیپ یها ریگ یآمد تالف یکرد و بدش نم یم

 

 یخال دایاش را بر سر آ یدر پ یپ یو تلفن ها وشیپر

 .کند

 « ...کنم اجازه بده یداداش خواهش م »

 جمله کی نیحوصله اش ،هم گیبه جوش آمدن د یبرا

 قایو دق دیپا به سمت او چرخ یپاشنه  یبود. رو یکاف

 :دیپرس تیو با عصبان ستادیا شیروبرو

 یگرفت یاجازه م ینبودم از ک نجایمن ا یوقت نم،یببب »

 «؟

 پس یخشم نا به هنگام البرز دست پاچه شدو قدم از

 :و تته پته کنان جواب داد رفت

 شهینداره و مامان هم هم یبابا به رفت وآمد من کار »



 گهیحاال م یخوام برم.ول یم ییا هر جاداد ت یم اجازه

 «.داداشت بگه یچ هر

 

 دستش را شانه وار یبرگشت و انگشت ها نهیسمت آ به

 .فرو برد و مشغول مرتب کردن آنها شد شیموها نیب

 .«نه گمیخب حاال که قرار من اجازه بدم ، م »

 نیرا بر زم شیپا کیسرتق  یمثل دختر بچه ها دایآ

 پنت هاوس در کیرفتن به  ی. حاضر نبود تجربه دیکوب

 زیچ چیرا با ه شیتجر یبرج ها نیاز مجلل تر یکی

 .تالشش را هم کرد نیمعاوضه کند و آخر یگرید

 ازین ییگل آرا یدست تنهاست و برا یآخه چرا!؟ گل »

 . آدرسش ادیم رمونیهم گ یداره. پول خوب اریدست به

 رو ابونیخ نی. راست شکم استیهم دور ن یلیخ

 .« شیبه تجر یرس یباال م یوبر یریبگ

 دو طرف صورتش انباشته از باد حرص باال آمد یها لپ

 که ینداشت .خشم مثل آب یتمام یگل یها یفکر یب.



 

 و باال دیجوشد، از اعماق وجودش جوش یدل چاه م از

 .کرد ریسراز دایو آن را بر سر آ آمد

 به نکهیفکر وخود سره که بدون ا یدختر ب هی یگل »

 کشه و یسرک م یهر سوراخ یکار فکر کنه، تو عاقبت

 محمود خان هم بر خالف بنفشه نسبت به متاسفانه

 .«کنه ینم یریاصال سخت گ کارهاش

 نرم و آرام یپر تالطمش را با دم و باز دم یها نفس

 آهسته اما پر ییشده وصدا زیر یو با چشمان کرد

 :ادامه داد التهاب

 که من یتا حاال لنگ پول موند یاز ک نمیاصال بگو بب »

 پول هی. دهیم یبیندارم !؟ بابا که بهت پول تو ج خبر

 هم شیو تا به هفته پ یریگ یهم که از من م یبیج تو

 ی*ـگر بگذارـیج یو اگه دندون رو یرفت یسر کار م که

 تهران حرف یعامل شعبه  ریدر مورد تو با مد امروز

 



 کنم. حاال حرف یزنم و نظر مساعدش رو جلب م یم

 《؟ هیچ حسابت

 کیسکوت را  داینا به هنگام البرز سبب شد تا آ خشم

 ببرد و هاج و واج ادیببلعد وحرف حسابش را از  جا

 لب ریکوتاه، آهسته ز یکندو بعد از تامل شیتماشا

 :گفت

 ینعصبا نقدرینزدم ! حاال چرا ا یباشه بابا، من که حرف »

 «!؟ یشیم

 یوقال را گرفت و چشم غره ا لیق ی انهیخانوم م فلور

 ینفت یخرج کرد و شال گردن آب دایآ یبرا مادرانه

 .مبل بر داشت و به سمت او رفت یلبه  یرا از رو البرز

 قربون اون قد و باالت برم.امروز هوا همچون سوز »

 وقت هیداره ،سر و گردنت رو خوب بپوشون  یشالق

 تو یهم نباش بدون اجازه  دای. نگران آینخور سرما

 

 خاله فروغت یخوره در ضمن امشب خونه  یهم نم آب



 .«رونیب ایکم زود تر از شرکت ب هی میدعوت

 را از شیجنباند.سپس پالتو یسر دییعالمت تا به

 شد و تمام یبرداشت و به سمت شرکت راه یجالباس

 یآب گل ریکرد تا چگونه ز یفکر م نیراه به ا طول

 که یمحمود خان بزند و مانع رفتن او به خانه ا شیراپ

 .شناسد بشود ینم

*** 

 راه آهن. آبان ماه دانیم یگل

 یالبرز که با چرب زبان یدر پ یپ یفوج فوج حمله  انیم

 را داشت یدفاع یهمراه بود، حس سرباز ب یسخن ور و

 نینبرد از هر سو محاصره شده باشد و ا دانیوسط م که

 خاله یدر شب مهمان دایآغاز شد که آ ییاز آن جا نبرد

 

 بلند و رسا سکوت نشسته در جمع ییبا صدا فروغ

 :،گفت یرا شکست و رو گل همانانیم

 ده که ینرفته بهت بگم ، داداشم اجازه نم ادمیتا  یگل »



 .«یتنها بر یو مجبور امیب ییگل آرا یبا تو برا فردا

 یبه سمت گل شانیکنجکاو همراه مردمکها یها ذهن

 .و بعد از آن به سمت البرزبرگشت دیچرخ

 بکشاند و یبود تا بحث را به گل یکه منتظر جرقه ا البرز

 رفتن او شود ، سرش به سمت آقا محمود کج کرد و مانع

 :داد حیمتانت توض با

 یتو دیدون ی، شما خودتون بهتر از من م محمودخان»

 کرد. در نانیاطم یشه به هرجا و هر کس ینم جامعه

 من اجازه ی، ول دیشما هست اریصاحب اخت یگل مورد

 از صاحبان یشناخت چیبره که من ه ییجا دایآ دمینم

 .«کارندارم

 

 که یداوود پرتقالش را در دهانش چپاند و در حال آقا

 حرف البرز را یبا دهان پر دنباله  دیجو یرا م آن

 داد، یسرش را به اطراف تکان م که یدر در حال گرفت

 :گفت



 مهندس جان. حرف حسابت رو من یآخ آخ گفت »

 به ناموسمون دیفهمم.حواسمون با یوانت م ی راننده

 .«وگرنه کالهمون پس معرکه اس باشه

 یم شیها دهیداغ شد وهر کس از خاطرات و شن بحث

 و باال دیفروغ خانوم عاقبت جوش یدلواپس گیو د گفت

 که کنارش نشسته بود فرو یگوش گل خیو سر ب آمد

 :و آهسته پچ پچ کرد برد

 تو هم گمیقربونت برم ، ته دلم به شور افتاد، م یگل »

 و بزن . نظرت ادیب رتیکه قراره گ یکار رو پول نیا دیق

 «هان...؟ هیچ

 

 قدر نیبود تا البرزرا له کند. تا ا نیکامال بر ا نظرش

 چیچرخ کارش نگذارد! انگشتانش را در هم پ یال چوب

 یصدا دنیو شن یعمه ال یمهمان ی،هنوز خاطره  داد

 ادیالبرز را از  لیو کش دار دختر پشت خط موبا دلبر

 کند. دهان پر کرد یآمد تالف یبود وبدش نم نبرده



 جواب درست و درمان تنگ دل البرز بگذارد ، اما کیتا

 :گفت نداد و رو به او یمجال پدرش

 که اجازه دادم شیپ یجان حق با البرز... دفعه  یگل »

 یکرده بود ول دشونییاسدهللا خان تا ،ییگل آرا یبر

 زنگ یبر ییتنها ستیشناسمشون صالح ن یکه نم حاال

 .«باشن گهید یگل آرا هیوبگو دنبال  بزن

 اش بود و یقدم کیاز نهادش بر آمد. شکست در  آه

 نفس پا پس بکشد. نیبود تا آخر محال

 

 قولم ریکه ز ستین یبابا آخه من قول دادم، اخالق »

 .«بزنم

 باال یگفت و سر یمحکم وصدا دار یمحمود نچ آقا

 .انداخت

 . یایب یتون یهمون که گفتم، زنگ بزن و بگو نم »

 .«پس بده یرو هم که گرفت یا عانهیب

 دلش به حال یمستاصل گل یچهره  دنیبا د یعل ریام



 :گفت زیسپر کرد تند و ت نهیسوخت ومردانه سـ*ـ او

 یجور نیبرم ا یگل یبابا فرداجمعه اس ، من با آبج »

 .«مرد همراهش هست هیو  ستیتنها ن گهید

********** 

 

 

 ل*ب.ه*ا یبر رو ی، لبخند یعل ریرشادت ام ارمغان

 یچشم ریدر دهانش گذاشت و ز یپر نارنگ ی. عمه البود

 کمک دست پا یانداخت که نگاه سرگردانش برا یگل به

 :شد و گفت یعل ریزد و رو به ام یم

 شدن هنوز گاردیباد یهات برا لیقندم، سب یحبه  »

 تو رمینازکه ،تو بمون من خودم همراهش م یلیخ

 .« به درس ومشقت برس بمون

 .معترض شد عیاز ته دلش بر آمد و ،سر ییوا

 ه که بزرگترم رو باخوام برم مدرس ینم ،یعمه ال »

 با خودم اریدست هیببرم! من بهشون گفتم فقط  خودم



 « به خدا نیبرم. هم یم

 ریاش را باز کرد و محکم تر ز یگره روسر یال عمه
 چانه

 افتاد. رونیصورتش کامال ب یزد آن چنان که گرد گره

 

 گل یدست و پنجه ام تو ارتم،یخب بگو من دست »

 ایزنم ب یقلمه م یحرف نداره . گل شمعدون وگلدون

 معرکه گهیهام که د یپوریو گل ش ی! الله عباسنیوبب

 .«است

 یپق یبا صدا شیوخنده ها اوردیتاب ن گرید دایآ

 .دیمستاصل رس یو به داد گل دیپر رونیب

 که ... قراره بره گل یخواد بره باغبون ی، نم یعمه ال »

 خاص ، با یسالن جشن تولد رو با هامورن یعنی ،ییآرا

 .« کنه یم نییتز گل

 خواد بزنه به ی!؟ چهار تا گل م یکن یچرا سختش م »

 هم یجور نیکنم.ا یکه منم کمکش م فاریو د در



 یشه، هم گل یراحت م الشیاز بابت دخترش خ داداشم

 «مونه.  یقولش م سر

 

 یجرات ندارد تا حرف یدانست کس یکه م یال عمه

 .بر گرداند یحرف او بگذارد، سرش را به سمت گل یباال

 «!.؟یگ یگم، بگو بد م یم بد»

 جنباند و در یسر یبه سخت زانیآو یلب و لوچه ا با

 شنهادیکه به او پ یکار یضربدر قرمز بر رو کی ذهنش

 یپر چانه که دم ی.محال بود عمه الدیبود، کش شده

 .برد یو قرار نداشت را همراه خود م آرام

 بود و در دلش سور دهیکه به خاسته اش رس البرز

 ریآن که سرش را بر گرداند ز یبر پا بود ،ب یوسات

ازحرص بر  یگل ینظر داشت. لبها ریرا ز یگل یچشم
 هم

 یانگشتانش م انیشالش را م یشد و گوشه  یم فشرد

 .چالند

 



 فرو داد اما رد آن یفاتحانه اش را به سخت ی خنده

 نیبهتر نیخودسر ا یگل یلبش بر جا ماند. برا یرو

 .بود هیتنب

 یعل ریبگو و بخند راه افتاد. ام یعمه ال شنهادیپ با

 بابا من درسهام رو خوندم . حاالکه» گفت:  یم مصمم

 « .رمیبشه منم باهاشون م یگل اریقرار دست یال عمه

 ستی، انصاف ن رهیم یحاال که عمه ال»: گفت  یم دایآ

 چهار تا گل به در و امینباشم . پس منم هستم و م من

 .خانوم یگل» گفت:  یآقا داوود م«.چسبونم یم وارید

 مهیبعد من و فه ینوبه  یدار ادیز اریدفعه که دست نیا

 !«میهست هم

 قشون که فرمانده اش نیشد . با ا ادیدلش ز یوا یوا

 خواست سرش یکرد ! دلش م یبود ،چه م یال عمه

 .سر برداشتدیکوب یم یوارید ای یمحکم به در  یلیراخ

 

 گذرد با یکه آهسته از دل باغ م یمینگاهش مثل نس و



 کرد .لبخند فاتحانه بر یالبرز تالق یقهوه ا یها مردمک

 جانانه خرجش یلبش باعث شد تا چشم غره ا یرو

 .کند

 شیکه به پا بود با پر دست پ ییاهویه انیم یال عمه

 بود پس زد و یرا که پر از پوست پرتقال و نارنگ یدست

 رسا ییرا دراز کرد رو به البرز شد با صدا شیدو پا هر

 :،گفت

 گمیچوق خشک، م نیقند عمه، پاهام شده ع یحبه  »

 ندارم تو ییکه زور وبازو رزنیمن پ یبه جا ستین بهتر

 هی، که  یشاخه نبات و همراهش بر نیا گاردیباد یبش

 وسط مسط ها نیا یناکرده گرگ ییخدا وقت

 «..!.؟نخوردش

 

 البرز در دم خشک شد و تمام نگاهها به سمت یها خنده

 سر به تالطم افتاد، دل و عقلش مهی.دلش آسدیچرخ او

 و ممتد عمه رهیرفتند و عاقبت نگاه خ گرید کیجنگ  به



 که در حقش ییسبب شد تا به پاس تمام محبت ها یال

 .دیبود ،بگو کرده

 .« دیشما بگ یچشم هر چ یکار دارم ، ول یلیفردا خ »

 را بر شیو دستها دیکش ییزده هورا جانیه یعل ریام

 .دیکوب هم

 بهمون خوش یآخ جون البرز خان هم هست. حساب »

 .«گذره یم

 را در دمکور کرد و یعل ریذوق ام یبا پس گردن بنفشه

 :گفت

 یکه ذوق م نکیبچه ... مگه قراره برن پک نیبش ریبگ »

 «!؟یکن

 

 الیبه آن زد و با خ یبرداشت و گاز محکم یبیداسیآ

 .تکه داد راحت

 حل شد منم با گاردیخب خدا شکر ، حاال که مشکل باد »

 «،.دمیرس ییبلکه به نون و نوا رمیم داداش



 یبود تا لبخند بزند ، البرز درون چاه ینوبت گل حاال

 . که خود آن را کنده بود افتاد

********** 

 

 باز مهیشکار است ن یکه در پ یازتعجب مثل وزغ دهانم

 افتاد نییپا ینپرس !تاالپ گریبود. حال قلبم را د مانده

. 

 

 یعمه ال یوقت دینگاهها به سمت البرز چرخ ی همه

 .دیایاو همراه من ب یداد تا فردا البرز به جا شنهادیپ

 یرا شکوفه باران م یخواست دهان عمه ال یم دلم

 .کردم

 یدلش م یپا رو یداشتم به خاطر دل عمه ال نیقی

 و چروک نیچ یدهد. ال به ال یو جواب مثبت م گذارد

 بابا محمودم و لبخند یخطوط مورب کنار چشم ها یها

 .زد یموج م تیلبش رضا یرو



 من یدلش مثل انارقاچ شده برا یدانه ها پدرم

 دانم که چقدر البرز را دوست دارد و آرزو یو م داستیپ

 بگذارد شیمن پا پ یکاش برا یکند که ا یم

 .شود ودامادش

 بود و من آن را دایدل خاله فلور هم پ یدانه ها امشب

 و چشمان دمیاش فهم نییرو به پا یمنحن یلبها از

 

 .شود یتر هم م زیر یتیکه به وقت نارضا زشیر

 بود، اما جرات نداشت یناراض شنهادیپ نیا هرچنداز

قدر که  نیبزند. خاله فلور ا یحرف یحرف عمه ال یرو
 از

 یبرد. خواهر ها یشوهر ،خواهرش حساب م خواهر
 رجیا

 !کند یرا داخل آدم حساب نم خان

است و  یخاص البرز به عمه ال یبه خاطر عالقه  دیشا
 یم

 .خط قرمز البرز قرار گرفته است یکه او آن سو داند



 یرفت و م یبودم خاله فلور قربان صدقه ام م بچه یوقت

 گاه رسما پا چیه یول« . یتو عروس خودم هست»: گفت

 ینگذاشت و رفته رفته از ما فاصله گرفت و حت شیپ

 یکرد و م یرا از ما پنهان م دایآ یخواستگار ها یگاه

 دور هم انیب خوانیامشب م رجیا یدوستا»: گفت

 شد. یزود برمال م یلیکه خ ییدروغ ها. «میباش

 

 .ستین دایخان بر عکس پدرم اصال پ رجیدل ا یها دانه

 کرد و خاله فلور یچت م لشیتمام مدت با موبا امشب

 او بود و عاقبت سر خم کرد و یحواسش پ یرکیز ریز

 گفت و او هم نرم و آهسته فقط یزیگوش البرز چ کنار

 کاسه اش مهین ریز یجنباند. خب البد کاسه ا یسر

 خبر است وگرنه یاز آن ب دایکه آ یزیشده!؟ چ پنهان

 .و آدم را خبر دار شده بودند عالم

 که یلطف دهان شل دابهیدل آ یدانه ها اما

 یدارد و نه عاشق کس ی. نه دوست پسرداستیدارد،پ



 نیباز است و کم مهی. فقط مثل قورباغه دهانش ن است

 ند وارزد را شکار ک یکه سرش به تنش ب یتامرد کرده

 .اندازدیراه ب یعروس بساط

 

 یبود. آن گاه م دایدل البرز هم پ یکاش دانه ها یا

 از زمیآن دختر تر گل ورگل پشت خط که عز دمیفهم

 گرفته؟ یافتاد کدام قسمت دلش جا ینم دهانش

 گرفت و به ساعت شیدندان ها انیخود کار را م یگل

 کیساعت ت ینگاه کرد ، عقربه ها رشیتحر زیم یرو

 بودند . نگاهش به سمت دهیکنان به صبح فردا رس کیت

 خانه باز اطیاتاقش برگشت که قاب آن رو به ح ی پنجره

 شهیدل ش یتق تق باران که بر رو یشد. به صدا یم

 که روح ینیدلنش یقیآمد گوش سپرد. موس یم فرود

 .داد ینوازش م را

 آورد و سر خم رونیب شیرا از حصار دندان ها خودکار

 و مشغول نوشتن شد. کرد



 

 صدا ینرم وب نیپاورچ نیگذشت و پاورچ مهیاز ن شب

 اهل خانه خواب هستند و یاست. همه  دهیصبح رس به

 دارم خوابم را گم کرده شیکه در پ یروز جانیاز ه من

 .ام

 که در ذهنم لنگر انداخته مانع خوابم ییاهایهم رو دیشا

 .است یشود ! هر چه که هست حال خوش یم

 تق باز شدن در اتاقش باعث شد تا سربردارد و یصدا

 الفور به سمت در برگردد .مامان فروغش را یف نگاهش

 .باز به داخل چپانده بود مهیدرن یکه سرش را از ال دید

هفت صبح  ستی!؟ مگه قرار ن یدیتو هنوز نخواب یگل »

 با

 «گل !؟ دونیم دیبر دایو آ البرز

 جنباند . یدفتر خاطراتش را بست و سر لیم یب

 

 . من ساعتدینش داریخوابم. صبح ب یچشم اآلن م »



 .«کنم یم کوک

 را خاموش زشیم یرو یکه رفت چراغ مطالعه  مادرش

 و حالش خوشش را برداشت و به رختخواب رفت. به کرد

 .دیایکه البرز به خوابش ب نیا دیام

********** 

 

 آبان ماه ش،یتجر دانیم

 بر فراز یقصر مچهیکرد، پنت هاوس ن یگاه فکر نم چیه

 باشد! آسمان

 

 که یداشت. از سالن بزرگ یتازگ شیبرا زیچ همه

 شده بودتا پنجره دهیمبل گوشه و کنارش چ نیچند

 که دست و دلباز رو به روف ییرایسالن پذ یقد یها

 یدر دل خود جا ییشد و آب نما یمشجر باز م گاردن

 بود که آب از دلش یمرمر یبود. که در واقع گو داده

 یآن م یقلیسطح ص یو نرم سبک از رو دیجوش یم



 ریاز همان جنس سراز یو به سمت حوضچه ا گذشت

 .شد یم

 فرم برد و پچ پچ وار، یگوش گل خیسرش راب دایآ »

 :گفت

 اسمش خونه نجایشدم. اگه ا اطشونیعاشق ح یگل »

 «!؟هیاسمش چ یما ته کوچه درخت یاسم خونه  اس،

 اش را به دندان نیریلب گفت و لب ز ریآرام ز یشیه

 امروز را آبرو رتایباال غ»  دی.دهان باز کرد تا بگو گرفت

 

 نکرد و بعد از رفتن خدمتکار دایپ یاما مجال« کن.  یدار

 یبود. سحر تفرش یسورمه ا فورمیبا اون یکه زن خانه

 کوتاه داشت ، ینقش، تپل، که قامت زیر یدختر همراه

 .آمدند رونیآشپزخانه ب از

 یبه موها یتاب بانهیفر یخاص و لوند یبا ژست سحر

 رفت و به یشانه اش داد وبه سمت گل یرو شانیپر

 .ادب دستش را دراز کرد رسم



 .«دیسالم خوش اومد »

 به گردنش داد و به دختر کنار دستش یگاه قر آن

 .کرد وادامه داد اشاره

 یجیخل نیهم دوست خوب من خانوم نگ شونیا »

 .«هستند

 کند، یدستانش نگاه م ریکه به ز یهمانند سر دار سحر

 جواب داد و نگاه پر غرورش یرا با تکان سر دایآ سالم

 

 از گل یکوه شیپا نییاوگذشت وبه البرز که پا از

 بلند قامت و خوش چهره ی.مرددیشده بود، رس تلنبار

 اش بود. سحرالبرز یشانیپ یبر رو یلیدل یب یاخم که

 یگرفت و دوباره نگاهش به سمت گل دهیهم ناد را

 :برگشت

 ، همکار ها تون رو دیکرد یچه کار خوب یخانوم شوق »

 یخانوم برام آشناست. تو نیا ی. چهره دیآورد هم

 و اگه اشتباه نکنم دمشونیشما د یگلفروش



 « .هستند دخترخالتون

 گل ها آنها را درون دستش را ینیکالفه از سنگ یگل

 یسر دییجا به جا کرد و به عالمت تا یقدر

 اریو بس دی.سپس سرش به سمت البرز چرخجنباند

 گفت: مودبانه

 

 .جون هستند دایو برادر آ یهم مهندس تهران شونیا»

 لطف کردند و شونیا ی. ول میستیدر واقع همکار ن ما

 .«آوردند فیتشر دایکمک به من و آ یبرا

 آنها آمد و شتاب یمعارفه  انیحوصله به م یب نینگ

 :گفت زده،

 گل به دست یچ ی. حاال برا دیبه هر حال خوش اومد »

 و کارتون رو شروع نیزم دیگلها روبگذار د؟یستادیا

 کنم زشیخوام سورپرا ی. امشب تولد نامزدم و م دیکن

 خوام از سقف یسالن غرق گل باشه . م نیخوام ا یم .

 «.. بشه ریگل سراز یها دسته



 جمالت قطار شده اش سکوت کرد ،کف هر نیناگهان ب و

 بلند ییوبا صدا دیبار بر هم کوب نیدستش را برچند دو

 یسرباز مدام م یکه مثل مورچه  یبه خدمتکاران رو

 آمدند شد و گفت: یو م رفتند

 

 نیزم یخوام رو ینم یکار چیه شیتا ساعت ش »

 .«بمونه

 یاو و نگاهها یدر پ یپ یکالفه از دستور ها البرز

را قطع کرد  نیدختر لونـ*ـد مو بلوند، حرف نگ کنجکاو
 و

 : دیشد،پرس یبه گل رو

 .«میشروع کن دیاز کجا با »

*** 

 بود که یزیتنها چ قایدق نیکرد.ا یشروع م دیکجا با از

 یبر گل یساعت اول لحظات کشنده ا کیدانست.  ینم

 یم رادیا نیرفت نگ یسالن که م ی.به هر گوشه گذشت

 کرد نظر خودش یرا آماده م یگل یو هر دسته  گرفت



 را شیو دستها اوردیکرد، عاقبت هم تاب ن یاعمال م را

 بلند و زنگ دار ،گفت: ییهوا تاب داد و با صدا در

 

 خوام. جشن تولد خانوم یخاص م زیچ هینه نه.. من  »

 با خودتون دیرز سف یکه گلها مینه مجلس ترح ز،یعز

 کرد وگرنه فیتعر یلی!سحر جون از کارتون خدیآورد

 یشرکت کارکشته تماس م هیکردم و با  ینم سکیر

 زنم و یزنگ م یاآلن به گلفروش نی. اصلل همگرفتم

 .«دمیرو که دوست دارم سفارش م ییگلها

 را که در دستش بود از کمر شکست یحرص شاخه گل از

 یرا هم م نیداشت تا گردن نگ یفراوان یعالقه  و

 با عتاب انگشتش را به سمت او نیچن نیتا ا شکست

 .داد ینم تاب

 که به دامنش سجاق شده یپنهان کردن اضطراب یبرا

 مانتو اش پنهان کرد و بیرا در ج شیدستها بود

 در تله یبرگشت که مثل موش دایبه سمت آ نگاهش



 انیاخم درشت م کیزدو البرز با  یهم نم پلک

 

 یآن دو م نیفقط نظارگر بود و نگاهش ب شیابروها

 دفاع رها کند یرا ب یتا گل اوردیو عاقبت تاب ن دیچرخ

 فتدیسرش ب یباز هم رو نینگ یاز آن که صدا شیپ و

 :آرام اما محکم و مردانه رو به او گفت ییبا صدا ،

 کارشون رو بلد هستند و یخانوم شوق ،یجیخانوم خل »

 . شهیشما جلب م تیآخر کار رضا دمیبه شما قول م من

 دست و پا یخدم و حشمتون رو از تو نکهیبه شرط ا فقط

 بدون اعمال نظرتون، ما کارمون دیواجازه بد دیکن جمع

 .«میانجام بد رو

 نیریدفاع مردانه، طعم تلخ و گس دهانش را ش نیا

 اش رااز تن به یبعد از ظهر خستگ یچا کیمثل  کردو

 کرد. در

 

 را متقاعد کرد و فقط به تکان نیمحکم البرز نگ لحن



 و به دیپا چرخ یپاشنه  یاکتفا کرد . سپس رو یسر

 .شد یآشپزخانه راه سمت

 رساند، یخود را به گل دایاز آ شیپ نیبا رفتن نگ البرز

 که پلک هم یو به چشمان گل ستادیاش ا یقدم کی در

 :نرم و پچ پچ وار،گفت ییشد ، با صدا رهیزد خ ینم

 . من هم ییآ یکار بر م نیمن مطمئنم از پس ا »

 .«کنم یم کمکت

 دل وجانش قوت کرد و دور بار سر پا شد وقدر یگل

 یگل دا،یبعد آ ی قهیجنباند . چند دق یسر شناسانه

 یمشغول به کار شدند و سحر تمام مدت بر رو والبرز

 زد اما یلم داده بود و هر چند به ظاهر مجله ورق م مبل

 .کرد ینگاه م نیذرب ریحرکات البرز را ز تمام

********** 

 

 

 راه آهن . آبان ماه دانیم یگل



 که طوفان به دلش یریقلبم مانند زروق پ یها طپش

 شد نییاش مواج باال و پا نهیباشد، دورن سـ*ـ افتاده

 میروبرو قایالبرز بعد از آن دفاع جانانه آمد و دق یوقت

 .شد نیمن و نگ انیمحکم م یو سد ستادیا

 شیصدا یصوت یکه غرور را به تار ها یخودخواه دختر

 پروا نشانم یزبانش راب یآخته  ریبود و شمش دوخته

 .داد یم

 در شیکرد و من همراه موج صدا یاز من دفاع م البرز

 .ام برگشتم یکودک یزمان به سالها تونل

 من یمحله برا یکه در کوچه پس کوچه ها ییروزها به

 را زیتخس و چشم ه یکردو پسر ها یسپر م نهی*ـسـ

 

 خورد و یزد و مردانه هم کتک م یخاطر من کتک م به

 .شد یدر هم خم نم شیابروها یلحظه ا یبرا یحت

 یفیق یبستن میسفر کردم که برا ییبه تابستانها من

 یکنار گار یآسمان برف ریکه ز ییو زمستانها دیخر یم



 ینقش و نگار لبو فروش و چراغ گرد سوزش م پر

 .دیخر یلبو م دایمن و آ یو برا میستادیا

دور سفر کردم.  یسالها یجمعه ها یبعد از ظهر ها به
 به

 فیداد و البرز تکال یشنبه را م دیکه نو ییغروبها

 من میااشک ه ینوشت تا چشمه  یمن را م یاضیر

 .شود خشک

 شیحسرت ها یکه بو ی. آه دیاز ته دل کش یآه یگل

 داد و خودکار را بر دل دفترخاطراتش گذاشت و یم را

 هم شروع به نوشتن کرد. باز

 

 است که از ینوع عشق، عشق نینظر من سخت تر به

 دلت یشدن آن را در پس پنهان پستو دهید ترس

 . عاشق است یرانیاوج و نیو ا یکرده باش یمخف

 جمله اش نیپر رنگ به دور آخر ی رهیدا کی یگل

 دادریازآن که آن را به اتمام برساند، آ شیو پ دیکش

 از سوز یموج شیرا باز کرد و همراه خنده ها یگلفروش



 .سرما با خود به داخل آورد و

 دیکوب نیپر برفش را تاپ تاپ بر زم یچکمه ها سپس

 :را فاکتور گرفت ، گفت کشی، سالم و عل شهیمثل هم و
« 

 «.!..ادیم یبرف عجب

 فشیدفتر خاطراتش را بست وآن را درون ک یگل

 دست و دلباز به استقبالش رفت . یو با لبخند گذاشت

 

 فکر روزید ی.با اون همه خستگیسالم ،خوش اومد »

 .«یکردم تا شب هم از رختخواب بلند بش ینم

 و شالش را شانه اش پاک کرد ینشسته رو یبرفها دایآ

 . تکان داد هم

 کنم دستهام مثل ینگو! حس م روزیاوخ اوخ... از د »

 کش اومدن از بس که دستم رو دراز کردم گل آدامس

 « .چسبوندم واریدر و د به

 خوان مغاز رفت و شیرا گفت و به پشت پ نیا دایآ



 :نشست، گفت یتک صندل یرو

 یگرده به دو موضوع یبرف بر م نیا یواال اومدنم تو »

 « .یباش انیدر جر دیبا که

 :تا اعماق وجودش رسوخ کرد، گفت ی کنجکاو

 دونم ،تو رختخواب گرمونرمت رو یکه من م ییتا جا »

 «.مهم باشه یلیکه موضوع خ نیمگه ا ،یکن ینم ول

 

 ایرو بگم  ی. حاال اولیداد صیدرست تشخ قایدق »

 «!؟ یدوم

 انیچشمانش را براق کرد و م شیپروا یب ی خنده

 :گفت ش،یها خنده

 .«شروع کن یحاال شما از دوم »

 . دراز کرد یکف دستش را به سمت گل دایآ

 خوب روزینرفته!؟ خدا رو شکر کار د ادیقرارمون که  »

 .سهم من رو رد کنیهم گرفت یشد و پول خوب جمع

 رسه. حاال یالبرز هم به من م یگاردی. البته پول بادادیب



 «؟ شهیکرمت چقدر م نمیبب

 کرد و در نیریلبش طعم دهانش را ش یخنده رو رد

 یم وسفیحسن  یسر و گوش گلدانها یکه دست یحال

 ،گفت: دیکش

 

 که نیباشه شماره حسابت رو دارم. امشب قبل از ا »

 .حاال موضوعزمیر یعابر بانک و برات م رمیخونه م امیب

 .«رو بگو یاول

 زده از پشت جانیجنباند و ه یسر تیاز سر رضا دایآ

 . آمد رونیخوان ب شیپ

 و نمتی، تنهابب ستیدلم ن یدل تو روزیباور کن از د »

 .«کنم فیتعر برات

 «خب ...؟» سرش را کنجکاو تکان داد :  یگل

 که تو سرت گرم کارت بود، سحر دم آخر من روزید »

 یرابـ ـطه ا یداداشت تو دیکنار وازم پرس دیروکش

 و البرز یگل نیب دینه؟ منم جواب دادم نه. پرس ای هست



 .هست؟ بازم گفتم معلوم که نه . خالصه اش کنم یزیچ

 کرده . شماره ریآقا داداش ما گ شیگلوش پ یانگار

 دونستم یکه م نیرو خواست و با وجود ا لشیموبا

 

 یلقمه  نینتونستم از همچ یکنه ول یم دمیشه البرز

 .«بگذرم و شماره رو بهش دادم یلیوچ چرب

 .افتاد نییپا یو دلش گروپ دیپر کش شیها خنده

 یالبرز روکه م زی. اخالق تند و تیکرد یکار بد »

 .«شهیم ی.حتماعصبانیشناس

 .ملتمس شد شیلحن صدا دایآ

 خوردم که تا خرخره یشکر هی یدستم به دادمت گل »

 موندم.اگه سحر زنگ بزنه و بگه شماره رو از توش

 کنه. تو روخدا به البرز یگرفتم البرز اعدامم م خواهرت

 کن. جرات نکردم شیماست مال یجور هیبزن و  زنگ

 فلور هم جون به

 .«بزنم یحرف



 ..کرد دنیدلشوره شروع به دو یناگهان در جاده  دلش

 دانست! یکه علتش را نم یخفته ا ترس

 

 کجاست؟ من گند زدم . حواست تو پخش وحواست  »

 !«شده پال

 انیم لشیدل یب یتا دلشوره ها دیکش یقیعم نفس

 .شودو آهسته سر جنباند نیدل ته نش ی کاسه

 که البرز یدون یبهش بگم که قانع بشه ؟ م یآخه چ »

 که نیکنه چه برسه به ا یمن تره هم خورد نم یبرا

 .«به حرفم گوش کنه بخواد

 . آرام گرفت شیمستاصل موج صدا دایآ

 تو از ی. ولستیشما دو تا خوب ن ونیدونم م یم »

 ادیحرف بزن که ز یجور هی. یایبرم یهر زبون پس

 کار رو برام بکن قول نینشه. تو ا یعصبان ازدستم

 .«جبران کنم دمیم

 بهانه بود تا با نیبهتر نیتوانست قبول نکند. اما ا یم



 به یمانیتر از بلوک س نیصحبت کند.زبانش سنگ البرز

 

 بدهد و به یآن که جواب یدوخته شده بود و ب کامش

 .اکتفا کرد یسر تکان

********** 

 

 راه آهن آبان ماه دانیم البرز

 که یتاب ماندن در آن محله را نداشت. محله ا گرید

 یبه وجب آن خاطرات تلخ گذشته اش را بر رو وجب

 کرد. تنفرش از یم سینو ریذهنش مدام ز ی صفحه

 بر یبه گل یاصل یسر ماجرا بود و ماجرا کیمحله  نیا

 رفت یاو وا م دنیدلش که با د یگشت ودست و پا یم

 خورد. یو تاب م چیهم پ یال به ال و

 

 منتظر گریاش را گرفت. د میقاطعانه تصم نیهم یبرا

 داخلرا  لشیشدن تخت دو طبقه نشد ،بارو بند آماده



 که نیداد وبعد از صبحانه به بهانه ا یتا چمدان جا دو

 یباال تییسو ی،راه ردینظر بگ ریرا بهتر ز پدرش

 .شد رگاهیتعم

 یگشاده او رابدرقه کرد ، ول ییچقدر مادرش با رو هر

 و با امدیخان خوش ن رجیالبرز به مذاق ا میتصم نیا

 در هم شیدر دستش سگرمه ها یاو و چمدانها دنید

 شیپ یبه نشان تاسف تکان داد ،ول یخورد و سر تاب

 .نگفت چیکرد و ه یآبرو دار رگاهیتعم کارگران

 یباال یمتر یس تییساعت کاربه سو انیبعد از پا البرز

 چنان روانیکه به لطف س یتییپناه برد. سو رگاهیتعم

 ، چیهم و برهم شده بود که شتر و بارش که ه در

 یشد! و چقدر دلش م یهم در آن گم م زادیآدم

 

 دور را ال به یتوانست خاطرات تلخ روزها یم خواست

 .کرد یسرسام آور گم م یشلوغ نیا یال

 بودند را پس دهیرا که در هم تن یینوک پا لباس ها با



 یکرد بو یتخت نشست و مذبوحانه سع یلبه  ی،رو زد

 اش ینیب یعرق تن را که پرز ها یدهنده  آزار

 دنیبعد با شن یو لحظه ا ردیبگ دهید بود را نا دهیچسب

 یختم م تییکه به سو یتاپ تاپ راه پله آهن یصدا

 را در هم جفت کرد تا از خجالت شیسگرمه ها شد،

 بینص شیبا باز شدن در اخم ها د،امایایدر ب روانیس

 . شد یگل

 ببرد و سگرمه ادیباعث شد تا خلق تنگش را از  تعجب

 به یمشتاقش به سمت گل یباز شود و مردمک ها هاش

 را مشت کرد تا شیالبرز پر التهاب، دستها دیدر آ پرواز

 بزند در سکوت یآن که حرف یپنهان بماند ب اقشیاشت

 

 جسور بود.البته ی.هنوز همان گلستادیا شیتماشا به

 دلش یمردانه  یتر از گذشته. غوغا نیتر و دلنش بایز

 .ستادیپنهان کرد و منتظر ا را

 زبانش نشست . آن را به لکنت یرو یقلب گل تپش



 «...سالم»: و تته پته کنان، گفت انداخت

 را شیجواب ماند و البرز رگبار مالمت ها یکه ب یسالم

 .آوار کرد یسر گل بر

 «جا!....؟ نیا یاومد یچ یبرا »

 به جانش فیخف یرا که زلزله ا فشیبالتکل یدستها

 پنهان کرد ونفس شیمانتو بیبود را داخل ج افتاده

 :اش را قورت داد،گفت دهیبر دهیبر یها

 که به من یخواستم بابت کمک یفرصتث نشد م روزید »

 «.تشکر کنم یکرد

 

 لبش را به سمت چپ کج زیتمسخر آم یبا لبخند البرز

 .تمام گذاشت مهی. و حرف او را نکرد

 .نکردم. چند ساعت وقتم روحروم کردم یکار روزید »

 داده بودم. من به یبود که به عمه ال یقولهم بابت  اون

 که نرفته!؟ ادتیدادم .  نیاز ا شتریب یها نهیتو هز خاطر

» 



 ی نهیشد و بر سـ*ـ یالبرز شهاب سنگ یپر طعنه  لحن

 شیفرود آمد. و به دنبال مرتب کردن جمله ها یگل

 :که البرز گفت بود

 رو نیهم نجایا یبرف اومد نیا یهلک هلک تو »

 به خونه دتنهایدختر نبا هیکه  ینگرفت ادی!؟ هنوز یبگ

 !«وقته که اختراع شده یلیمرد بره!؟ تلفن خ هی یمجرد

 سوزاند و یکه مثل زغال گداخته م شیجمله ها البرز

 ینفس گفت و بغض کیکرد پشت به پشت  یم خاکستر

 

 ینشسته بود خنجر دلش شد. ب یگل یلب ها یبر رو که

 پا یپاشنه  یپلک بر هم گذاشت و سپس رو تاب

 .ستادیا تییسو یو پشت به او و روبه پنجره  دیچرخ

 پر آب یدل له شده اش را برداشت و با چشمان یگل

 رفت و نگفت که نییرا پا یآهن یتاپ کنان پله ها  تاپ

 .پله ها منتظر اوست نییهم پا دایو آ امدهین تنها

 متضاد پنجره را رو به یپر از حس ها یرفتن گل البرزبا



 باز کرد و سرش را در سرما فرو برد و یبرف زییپا

 برف صورت ملتهب اش را خنک یتا دانه ها گذاشت

 .کند

 کنان دوان هیکه گر دیرا د یکه چشم باز کرد گل یهنگام

 که ییها نیرا بدون توجه به ماش ابانیعرض خ دوان

 یمهم به دنبالش  دایگذشت و آ یکردند، م یم عبور

 .دیدو

 

 .مچاله شد. پنجره را بست قلبش

********** 

 

 عذاب وجدان یچرخ دنده ها یوامانده اش ال به ال دل

 کرده بود و خلق تنگش همانند آسمان ریکرده گ ریگ

 .سرگردان شده بود زییپا یوگرفته  یبرف

 آمده بود تا روح خزان زده اش را با خود زییپا ییگو

 لبش جان گرفت از همان یرو ی. لبخند تلخ ببرد



 . که طعم زهر دارد یکج و کوله ا یور کی یها لبخند

 شیرو شیپلو پ ایقاشق را در دل بشقاب لوب لیم یب

 .روکرد ریفرو برد و آن را مثل آش ز ستادیا

 دو دایالو گرفت که آ یعذاب وجدانش وقت ی شعله

 تماس گرفت و لشیبا موبا یبعد از رفتن گل ساعت

 

 داد واعتراف کرد که به حیرا توض یآمدن گل علت

 .گاه آمده تا وساطت او را بکند ریاو به تعم خواست

 » : گفت یکرد و م یم یبه پشت عذر خواه داپشتیآ

 نیو او به ا«. آخرم بود  یدفعه  نیا دیببخش داداش

 اش یداور شیبابت پ یکرد که چگونه از گل یم فکر

 ویراد چیرا هم مثل پ دایکندو گوش آ یخواه عذر

 لقمه شیبرود وبرا ادشیکردن  یتا فضول چاند،یبپ

 .ردینگ

 یکه از صبح اول وقت خلقت مگس یکرد ریکجا گ »

 بچه ها داد ی هیو بق روانیچند بار سر س دمی!؟ دشده



 یکس ی.خوشم اومد جالل و جبروت نداشته باشیزد

 اعتقاد یلیمسئله خ نیبره. من به ا یحساب نم ازت

 «دارم؟

 

 را گفت وبا چشم و ابرو به بشقاب دست نیخان ا رجیا

 :پلو اشاره کرد و آهسته تر گفت ایلوب ی خورده

 افتاده به من ی!؟ اتفاقیخور یحاال چرا غذات رو نم »

 «بگو؟

 نشسته بود، از گفتگو زیم یپدرش که آن سو یصدا با

 اش جدا شد .سر برداشت و قاشق یذهن انیپا یب یها

 از برنج درون بشقاب رها کرد او هم اعتقاد یتل انیم را

 آدم نیکند نا محرم تر یم انـتیکه خــ ـ ی، کس داشت

 .«استیدن

 یرا خاموش کرد .چشمان پر نفوذش را قدر افکارش

 یا شهیاش را برداشت واز در ش رهیو نگاه خ کیبار

 روزیکه از د ینگاه کرد و برف رونیبه ب رگاهیتعم دفتر



 یآب م دهیدل آسفالت نرس یو رو دیبار یم کسرهی

 .شد

 

 خوردم تیسکویاز ناهار چند تا ب شیندارم. پ لیم »

 .«شدم ریس

 نان سنگک پاک یخان ته بشقابس را هم با تکه ا رجیا

 در دهانش چپاند آن گاه از مانیپر و پ یو لقمه ا کرد

 که لقمه اش را شتاب یبرخاست و در حال یصندل یرو

 : گفت د،یجو یم زده

 رونیب رمیسر م هی، من  یریتا تو با اشتهات کلنجار م »

 المیکمک دستم ، خ یگردم . حاال که اومد یبر م و

 جغله هاس. حواست به نیکار بلد باال سر ا هیکه  راحت

 .«باشه تا برگردم کارها

 یرا پس زد و به صندل شیغذا یدست نخورده  بشقاب

 انیدانست او فقط تا پا ینم الشیداد.پدر خوش خ تکه

 ماندگار است. زمستان



 

 به یخان دستانش را به پر شلوارش بند کرد قر رجیا

 . سپسدیشکمش باال کش یداد و آن را تا رو کمرش

 از شیبر داشت و پ یصندل یچرمش را از لبه  کاپشن

 :رفتن به سمت البرز برگشت ،گفت رونیب

 .«بود زنگ بزن ی. خبردیکم طول کش هی دیشا کارم»

 یمشکوک پدرش ،قدم به قدم او را مطمئن تر م رفتار

 جواب ذهنش را خاموش و به یب ی. چراغ سوالهاکرد

 اکتفا کرد یسر تکان

 یگاه را م ریتعم اطیخان شتاب زده تمام طول ح رجیا

 کنار گوشش بود و کاپشن لیکه موبا یدر حال دیدو

 .دیرقص یبرف پرواز کنان م انیم چرمش

*** 

 

 که در دل باد افتاده باشد ،شتاب یمثل برگ روانیس

 شاگرد خانه زاده پدرش نیخود را به البرز رساند. ا زده



 راه یبا نحوه  یشناخت. حت یمثل کف دست م را

 دانست یکه عجله داشت ،آشنا بود و م یاوهنگام رفتن

 دارد که نا یو تند گام بر م زیمواقع چنان ر نیا در

 .افتد یکمرش م انیبه م یقر خواسته

 و منتظر ماند تا با چند جمله از ستادیبه دست ا آچار

 .دیدر آ شیها یاو و تنبل خجالت

 !؟ قرار بود مثلیرفت یاصال معلوم هست کدوم گور »

 «!؟یوبرگرد یبخر ییبسته چا هیو  یبر باد

 را قورت داد تا راه حرف زدنش باز شینفس ها روانیس

 :و آهسته گفت ردیگوش البرز فرو  خیو سر ب شود

 هیبخرم  ییها، رفته بودم چا گمیمهندس، جسارتا م »

 که سراغ شما دمید رگاهیدم در تعم یرنگ یرنگ خانوم

 

 داخل من نگذاشتم و ادیخواست ب یگرفت م یم رو

 هم ینداره.در ضمن بقال تیبچه ها خوب یجلو گفتم

 .«بود بسته



 خبر از او سرخود آمده باشد یب وشیکه پر نیفکر ا از

 شیاو کم کم برا یافراط یبه جوش آمد. عالقه  ،خونش

 یعشق ب نیا فیتکل ستیبا یشد و م یساز م درد

 کرد..آچار را به یامروز مشخص م نیرا هم سرانجام

 لباس کارش فرو برد و دستها چرب یجلو بیج داخل

 که یرا با شلوارش پاک کرد و در حال یروغن و

 :بود ، گفت رگاهیتعم یبه در بسته  چشمانش

 .«کن تا من برگردم ییرو ببر موتور شو نیماش نیا »

 و یبرزخ یگفت و البرزباخلق یظیچشم غل روانیس

 انیرفت ، مثل باد از م یجنگ م یکه برا ییگامها

 

 رگاهیعبور کرد و از تعم دیبار یکه م یشل وآبک یبرف

 .رفت رونیب

********** 

 

 سر یراحساب وشیرا آماده کرده بود تا پر خودش



 آنقدر متعجب یشیسحر تفر دنیبنشاند اما با د شیجا

 و جوش و خروش خشمش دیکه خلق تنگش پر کش شد

 داشت با آن لنز سبز ادیفرو کش کرد.او را خوب به  هم

 یبلوند و پوست برنزه که مثل ملکه ها راه و ب یموها و

 حق داشت که روانیداد. س یبه خدمه ها دستور م راه

 به او بدهد. یرنگ یرنگ لقب

 

 یآمد و با لحن رونیافکارش ب زیپرسه زدن در دهل از

 :، گفت قاطع

 « !ارتونیبه جا نم د؟یداشت ی. با من امر ریعصر به خ »

 گذاشت و نیآن که ببندد به زم یچترش را ب سحر

 .زد ینرم لبخند

 گل یراب شیهستم. چند وقت پ یشیمن سحر تفر »

 آورده فیجون و خواهرتون تشر یهمراه گل ییآرا

 «منزل دوست من. خاطرتون هست ؟ دیبود

 با خدمه یاو، حت یو لحن نرم ومودبانه  کیش رفتار



 اوردیخود ن ینبود که از خاطرش برود. اما به رو یزیچ
 و

 :داد جواب

 که خدمتتون گفتند من یاومد. خانوم شوق ادمیاوه  »

 کمک اومده یو فقط اون روز برا ستمین همکارشون

 

 شیپ دیببر فیتشر ییکار گل آرا ی. برا بودم

 .«شونیا

 او را یچهره  یها یژگیزد و سحر و یحرف م البرز

 صحبت کردنش مثل وکال بود یکرد . نحوه  یم یبررس

 زد وبا سر یو هوشمندانه. بازهم لبخند نرم عیسر ،

 از یکیرا پس زد و  شیها یاز چتر یطره ا انگشت

 .اش فرو برد یمشک یپالتو بیرا در ج دستانش

 هیقهوه  هیصرف  ی. اومدم برا ومدمیکار ن یمن برا »

 .«و گفت دوستانه دعوتتون کنم گپ

 زارینخ دادن ها ب نیدر هم افتاد.از ا شیدو ابرو ها طاق



 .بود

 یجا چ یلطف و دعوت ب نیتونم بپرسم علت ا یم »

 «تونه باشه؟  یم

 

 رفتارتون شتری. چهره تون و از او بگمیاغراق م یب »

 یجنتلمن از گل هیچطور مثل  دمیرو جذب کرد. د من

 .«دیکرد تیرو حما جون

 دیاز ته دلش تنوره کش یافتاد وآه پر حسرت یگل ادی به

 :گفت رکانهیباال آمد . ز و

 که بدون ی. دختر  گمیاغراق خدمتتون م یمن هم ب »

 ره،یگ یرو از خواهرم م لمیموبا یمن شماره  ی اجازه

 یدوست معمول هی یبرا یکنه . حت یرو جذب نم من

 .«ری. روز تون به خ بودن

 تا برود اما دیپا چرخ یپاشنه  یرا گفت و رو نیا البرز

 :شتاب زده، گفت سحر

 « .سوء تفاهم شده دیکنم صبر کن یخواهش م »



 یکه از آن شرر م یسمت سحر برگشت و با چشمان به

 .ستادیا شیبه تماشا دیبار

 

 یبرادرتون و گل نیب دمیجون پرس دایمن فقط از آ »

 رو زیخواهرتون همه چ ینه ؟ ول ایهست  یزیچ جون

 فیکه تازه از اصفهان تشر نیشما گفت . ا ی درباره

 تیو قبال کو دیکن یپدرتون کار م رگاهیو تعم دیآورد

 یهم با دختر خاله تون گل یخوب ی ونهیم دویبود

 یرو نوشت و بهم داد . م لتونی. بعد شماره موبا دیندار

 لتونیشما با موبا یدور از ادب که بدون اجازه  دونستم

 اومدم تاحضورا نجایخاطر ،ا نیبه هم رم،یبگ تماس

 .«کنم دعوتتون

 یسحر را نم یحرفها گریراستش را مشت کرد . د دست

 فضول یدایبود تا آ یوذهنش به دنبال راه دیشن

 لق را اعدام کند! انده

 



را  یکیالکتر یبه اطراف کرد وصاحب مغازه  ینگاه
 دید

 یبود با آن چشمان دکمه ا ستادهیتکه به در مغازه ا که

 .داشت یبه آنها زل زده و چشم بر نم مانندش

 نیبرم به کار هام برسم و از ا دیخانوممحترم .من با »

 دیفروزان. نه شما ادیها اصال خوشم نم یباز یفارس لمیف

 .«دیببر فی! لطفا تشرنیمن فرد ونه

 رگاهیبلند به سمت تعم یرا گفت و با قدم ها نیا البرز

 یو نم دیآن را محکم به هم کوب یو در آهن رفت

 به دست یسحر را برا اقیپس زدن، اشت نیکه ا دانست

 .کند یم شتریاو ب آوردن

 محال وجود نداشت و هر شیبود وبرا یشیسحر تفر او

 او و نیاگر ب یآورد. حت یخواست به دست م یم چه

 .اش  فاصله باشد خواسته

********** 

 



 

 آبان ماه شیتجر دانی، م سحر

 زیحاصل ، پشت م یب یوکوفته از دور زدن ها خسته

 جان آفتاب یب یپرتو نیاتاقش نشست. آخر ریتحر

 یتور عبور کرد و بر رو یپرده  یاز ال به ال یزییپا

 » مستخدم خانه یلیوان کیک یلم داده بود و بو تختش

 چنان فضا را در آغـ*ـوش گرفته بود که« خانوم ارهیس

 کرده دایدوم و اتاق خواب او هم راه پ یبه طبقه  یحت

 یتداع شیرا برا یفروش ینیریو حس و حال ش بود

 !کرد یم

 خاموش آن یهدف لپ تابش را باز کرد وبه صفحه  یب

 ییتمام حواسش در فضا یبود ول ایدن نیزد.در ا زل

 کرد. یم احتیو س ریس الیاز و خارج

 

 چند ساعت یشک مرد قد بلند و خوش چهره  یب

 بود که با هر پلک دهیبه تار و پود مغزش چسب شیپ



 آمد.با آن لباس کار یرفت وم یمثل آونگ م زدن

 لباس کارش جا بیکه در ج یوآچار یلیوچ چرب

 .بود مانده

 کی شنهادیکه پ یبه خودش مطمئن بود، هنگام چقدر

 خلوت را داد، یکافه  کیوگفت دوستانه را کنج  گپ

 ، شیرو شیکه مرد پ دیگنج یدر تصورش هم نم یحت

 یو صاف صاف تو ندیو پز و قر واطوار او را نب دک

 محترمانه دست به سرش یلیچشمانش زل بزند و خ.

 !کند

 یرا در هم جفت کرد وبا سر انگشتانش بر رو شیلبها

 یاگراو را در دم م دیکوتاه زد. شا یچند ضربه  زیم

 زد وبا یلبخند با دست پس م کیبا  یحت ایو  رفتیپذ

 

 یشکست و برا یم اقشیاشت ی، پا دیکش یم شیپ پا

 !شد ینم صیدست آوردن او حر به

 دایالبرز را به  یرابست. خطوط مورب چهره  چشمانش



 که چهره اش را مردانه تر کرده بود و یشی. ته رآورد

 واهمه چیکه از پوشاندن آن ه یاهیو س یروغن دستان

 .نداشت یا

 زیم یرا آهسته بازکرد و آرنجش را بر رو چشمانش

 وآن را ستون چانه اش کرد و باز هم در هزار گذاشت

 .ذهنش گم شد یتو

 یها نیماش شگاهینما کیچند پدرش مالک بود و  هر

 هم شمال تهران داشت، اما او گوهر شناس یالکچر

 بود و فرق جواهر اصل از بدل را خوب یا خبره

 داد. یم صیتشخ

 

 دور نیدراز وکوتاه دور برش کم نبودند، اما از ا مردان

 ییبود. آدمها زارینان به نرخ روز خور ب یها نیچ قاب

 کرنش شیپدرش تا کمر برا تیموقع یبه واسطه  که

 .دندیرقص یکردندو به هر ساز کوک و ناکوک او م یم

 یباال انداخت، نه آنها را نم یلب گفت و سر ریز ینچ



 .مردانه نداشتند یبو چکدامی. آنها هخواست

 یاش فکر کرد، خب پدرش بو یزندگ ی طهیمردان ح به

 اتیح قیدقا نیکه تا آخر یداد،مرد یم یمردانگ

 .بعداوردیبه ابرو نو خم  ستادیاو ا یعاشقانه پا همسرش

 در ذهنش قد علم کرد«  نایس»پدرش، برادرش  از

 یاز مردانگ یسهم نایخورد. س نیلبش چ ی وگوشه

 حکم لباس تن را داشت. هر گاه شیبود و زن برا نبرده

 زد به سرعت آب خوردن آن را یدلش را م یدختر که

 کرد! یم ضیتعو یگریتر گل برگل د با

 

 راهکار هم نیآبها فرستاد، اما ا یاو را به آن سو پدرش

 او ذات یسیهمسر انگل یعادت زشتش نشد و حت عالج

 طلب او را شناخت و دست دخترش را گرفت و تنوع

 ژیحفظ پرست یترکش کرد و پدرش برا شهیهم یبرا

 .کرد یراز را از همه مخف نیا خانواده

 پر« فرزان» مشوش اش به سمت شوهر خواهرش  ذهن



 که داماد سر خانه بود و تنها برگ یداماد. تازه دیکش

 نیعاشقش شده بود، هم دهیبود که سپ نیاش ا برنده

 . چیه گریود

 رنگ شده وصورت یکرده و موها زیتم یابروها ادی به

 ینچ یبلند تر یبار با صدا نیوبراق او افتاد و ا دیسف

فرصت طلب زن نما هم مرد در  نیلب گفت. از ا ریز
 ینم

 مونث آن« ه » واقع همان فرزانه بود که .فرزان درآمد

 بود! افتاده

 

 مثل بوم رنگ به سمت االبرز برگشت و ذهن ذهنش

 .گرش ،چرتکه زنان به حساب و کتاب پرداخت استدالل

 حس نیآمد. ا یعاشقش نبود! از او فقط خوشش م خب

 توانست او را همراه یقدم بدک نبود و م نیاول یبرا

 ها ببرد و به دوستانش و از همه مهم تر یبه مهمان خود

 .پز او را بدهد دهیسپ به

 گرید کیعاشق  یفارس یها لمیف نیهم مثل ا دیشا



 یعروس یآنها صحنه  یقصه  یانیشدند و تتراژ پا یم

 !شد یم

 حس و یاپردازیغوطه ور شد ورو شیاهایرو سحردر

 مرد سر نیبه دست آوردن ا یداد. برا رییرا تغ حالش

 کرد و یبر را امتحان م انیم یراهها ستیبا یم سخت

 خواهر البرز بود . هر چند از دایبر ، آ انیراه م نیاول

 

 یدختر فرصت طلب دهان گشاد اصال خوشش نم نیا

 .نداشت ی، اما فعال چاره ا آمد

 یرا بر هم گذاشت، اما با باز شدن در به آن شیها پلک

 که ینکه همانند حلزو دیرا د دهیگشود و سپ چشم

 آورد سر وگردنش را از یم رونیرا از الکش ب سرش

 :در به داخل کشاند،گفت یال

 یو قبل از شام برم ییبایسالن ز رمیسحر ! من م »

 .«رهیگ ی. در ضمن بابا هم اومده و سراغت رو مگردم

 .تکان داد و لپ تاپ خاموشش را بست یسر



 .«امیباشه اآلن م »

 :کانه ،گفت ریوز دیخند انهیموز سپس

 «!؟ یفرزان هم وقت گرفت یبرا »

 بر افروخته گفت: دهیسپ

 

 به یکه چه تاج گل مینیب یشازده خانوم تو رو هم م »

 « ! یزن یخانواده م سر

 چسباند ،در شیجمله ها یبه انتها یشعوریگاه ب آن

 قیلبخند عم کیو سحر را با  دیرا محکم به هم کوب اتاق

 .گذاشت تنها

********** 

 

 راه آهن، آبان ماه دانی، م البرز

 یهدف در شهر چرخ م یکه ب یزییهمانند باد پا ذهنش

 که پشت سرگذاشته بود یو تاب حول روز چیپر پ خورد

 .دیچرخ یم



 

 گرفته شیپروا یب یو نخ دادن ها یرنگ یدختر رنگ از

 تراول انیم یکردن عکس سه در چهار زن جوان دایپ تا

 که یاهیگاه. زن چشم س ریداخل گاو صندوق تعم یها

 ،چشمان خمـار ولبخند نرمش مخاطب را دیسف پوست

 .از آن نگذرد یکرد تا سرسر یم وادار

 ی اهویخواست تافارغ از ه یخلوت م یدلش کم امشب

 .کنار آرامش لم دهد یدم ذهنش

 نشی، ماش روانیتوجه به نگاه کنجکاو وپرسشگر س یب

گاز فشرد تا سر  پدال یرا بر رو شیروشن کرد و پا را
 بر

 .تهران بگذارد کریدر و پ یشهر ب یها شانه

 شلوغ تهران چرخ خورد و شهیهم یابانهایدر خ البرز

 را لشیسر در آورد! اتومب یگل یاز گلفروش عاقبت

 یتور یکرکره  یمتوقف کرد و به تماشا یا گوشه

 یکه اسم گل ینئون قرمز رنگ ینشست و چراغ ها مغازه

 



 مغازه پالس به پالس روشن ی شهیش یرا بر رو خانوم

 .کرد یم وخاموش

 .شد رهیروخ ادهیپ یخشک شده  فینح یدرخت ها به

 بارش ای یشاخه ها راخم کرده و با وزش باد بعد طوفان

 شکست. حس و حال درختان را خوب یاحتماال م برف

 ییبار بر شانه چه معنا ینیدانست سنگ یو م دیفهم یم

 .دارد

 یگریو ممتد شد . امشب حال د قیعم شیها نفس

 .زد یپر پر م یگل ینفس ها یو دلش در هوا داشت

 گذاشت وپلک نیفرمان ماش یاش را بر رو یشانیپ

 آمد و یم یکیکاش  یرا بست و آرزو کرد که ا شیها

 که تجربه یذهن اش را رو به اتفاق تلخ یها چهیدر

 بست. یبود چهل قفل ، م کرده

 

 یلیو دست ل یشگیشد همان مجنون هم یوقت م آن

 کوچ ارید نیاز ا چیشهر که ه نیگرفت و از ا یرا م اش



 .کرد یم

 ذهنش،سر برداشت و انیپا یب یاز کشمکش ها خسته

 نشست یفروش یبستت یمغازه  یبر رو شیها مردمک

 زیتم ی شهیدرشت و خوانا به ش یکه با خط ینوشته ا و

 «.داغ موجود است ینسکافه ». چسبانده بودند مغازه

 متوجه چگاهیپله باالتر رفت. ه کیاز تعجب  شیابروها

 ! نشده بود یفروش یکوچک بستن یمغازه  نیا

 یکشف دلخواه ، تلخ نیتوانست به افتخار ا یم خب

 متعادل تر کند. با ینسکافه قدر ینیریرابا ش افکارش

 نگید نگیتوجه د یشد و ب ادهیپ دیترد یفکر، ب نیا

 که یفروش یکه از راه رسبده بود، به سمت بستن یامیپ

 داده بود، به راه افتاد. یکاربر رییبا فصل تغ متناسب

 

*** 

 آمد و یداد و باال م ینسکافه دست به کمر قر م بخار

 یآورد. گرما یبه همراه م یخود عطرخوش همراه



 یمغازه بستن یو خلوت لیوان یهمراه بو مطبوع،

 . فرو بـرده بود ندیخوشا یاو را به رخوت یفروش

 فنجان حلقه زد و تکه اش را به یرا دور داغ شیدستها

 چشم القیدادو به صاحب مغازه که شاگرد د یصندل

 .زد نگاه کرد یآقا صدا م نیاو را حس یآب

 پشت لبش لیداشت و سب یمردانه ا ی افهیبلند و ق قد

 از نسکافه یجرعه ا نیرا مردانه تر هم کرد بود. آخر آن

 شخوانیپ یو برخاست ،روبرو دیگرمش را نوش ی

 آورد، یپولش را در م فیکه ک یو در حال ستادیا

 :دیپرس

 

 یچه ساعت یگلفروش یمغازه  نیهنوز که سر شبه ! ا »

 «بنده ؟ یم

 :مغازه ، شتاب زده جواب داد شاگرد

 هر شب یکم زود تر رفت . ول هیخانوم ، امشب  یگل »

 رهیم نییکشه پا یکرکره مغازه رو م شهینه که م ساعت



 که دختر خونه اس، باباش اجازه ستیاش . آخه ن خونه

 .«وقت برگرده خونه ریده د ینم

 را قورت داد.دهان شیتکان داد و خنده ها یسر البرز

 !را از پشت بسته بود دایدست آ ،یپسر چشمآب نیا لق

 چشم غره جانانه از خجالتش در آمد کیآقا با  نیحس

 که از چشمان یرا وادار به سکوت کرد ، چشم غره ا واو

 البرز پنهان نماند نیب ریت

 رادر هم شیکه ابروها یگاه بعد از چشم غره و اخم آن

 داد ه بود رو به البرز شد ، گفت: تاب

 

 فیهست. تشر یآقا دو تا چهار راه باالتر هم گلفروش »

 .«اونجا دیببر

 تمام حس و حال خوبش پر زد یدانست چرا !؟ ول ینم

 گنگ وناشناخته به جانش افتاد.همجنس یدلهره ا و

 یچشم غره  کی نیشناخت. ا یرا خوب م خودش

 پس پشت آن جا یداشت حرف نیقینبود و  ساده



 کرد و از مغازه یلب تشکر کوتاه ریکرده است. ز خوش

 » بود دهیمادرش که پرس امکیشد. و در جواب پ خارج

 «خونه؟ ییآ یشام م یمشب براجان ا البرز

 یخونه  رمی. من مدیسالم. شما شام بخور» :  نوشت

 «یال عمه

********** 

 

 

 .کرد یم قیتزر شیخانه ، آرامش به رگها نیا عطر

 هم یجان قال یب یدر گلها یکه حت یو طراوت آرامش

 .توانست آن را حس کند یم

 نرم فرش یپرز ها یدستش را نوازش وار بر رو کف

 انگشتانش گذشت و ریجان از ز یب یغنچه ا دویکش

 دور یگذشته ها یتار و پود فرش ، راه انیم ذهنش

 .شد

 اش، مثل یکه کابوس نادر با آن نگاه برزخ ییروزها



 شد و یم دهیتن شیخواب ها انیعنکبوت م تار

 .کرد یدر خود حل م دیرا همچون اس شیشبها آرامش

 خان رفتار او را رجیکه فلور خانوم و ا ییروز ها همان

 برگرداندن او یدانستند و برا یدوران بلوغ م انیعص

 شان افراشته بود ... نیو توه هیخانه چوب تنب به

 

 یخانه م نیحوض هم یکه مادرش کنار لبه  ییروزها

 رفت ، اما یو با زبان نرم قربان صدقه اش م نشست

 داد ،مشت یجواب نم شیقربان صدقه رفتن ها یوقت

 حواله غمبرشیو او را به خدا و پ دیکوب یم نهیسـ*ـ بر

 .کرد یش را حرام م ریداد و ش یم

 را آن جا یلیآن سال تحص یباوساطت عمه ال عاقبت

 رگاهیتعم یباال ئتیشد و از سال بعد هم به سو ماندگار

 بر یگاه به خانه و آن کوچه درخت چیه گریو د رفت

 .نگشت

 ات شده مثل افهیکرده که ق ریگل پسر فکرت کجا گ »



 !؟یچک برگشت صاحب

 سر برداشت . امتداد خط نگاه شان به یعمه ال یصدا با

 و با لبخند نرم او آرامش به تار و پود دیرس گرید کی

 

 بم ، ییکوتاه با صدا یبرگشت وبعد از تامل افکارش

 :داد جواب

 .«بن بست یکوچه  هی ته»

 را برداشت و انگشتان کشیاستکان کمر بار سپس

 :اش را به دور آن حلقه کرد و ادامه داد دهیکش

 هیگاهم رو تک هیتک یب یادعا ، شونه ها یممنونم که ب »

 یدل وامونده  یتو دیکه بپرس نی.بدون ادیهست گاه

 .«کنم یعالم و آدم فرار م یچه خبره که از همه  من

 خنده رو اگرچه در اخم کردن چندان موفق یال عمه

 در هم تاب یاش را تصنع یفلفل نمک یاماابرو ها نبود

 و دیرا نوش یاز چا یجرعه ا یهورت یو با صدا داد

 . دیرا به هم مال شیلبها



 وقت محرم چیهنوز هم گوش شنوا دارم. هر چند که ه »

 !«ینزد یحرف تیشونینشدم واز پر اسرارت

 

 کرد ممتد و کش دار. تمام آرامش اکنونش را سکوت

 گاه اجازه نداد چیه ایجب و حح یزن بود ول نیا ونیمد

 .کند فیتعر شیراز باغ گردو را برا تا

 .«راز بمونه هی دی. بگذاردیوقت نپرس چیلطفا ه »

 :جنباند ، گفت یو ممتد سر زیر دییبه عالمت تا یال عمه

 من زبون چشم ها یخودت . ول یباشه رازت بمونه برا »

 « ! .خوب بلدم رو

 شدن ریمثل سراز. درست ختیر نییپا یهور دلش

 یبود. برا یسخت یریاز آبشار به دل رودخانه .غافلگ آب

 اش پنهان بماند آن را پشت یدست پاچه گ نکهیا

 .دینوش یچا یپنهان کرد و جرعه ا یاجبار یلبخند

 «؟ هیمن چ یخب حرف حساب چشم ها »

 



 لبش افتاد یگوشه  نیو چند چ دیخند رکانهیز یال عمه

 را یچا ینیچند تا هم کنار چشمانش . با پر دست س و

 .زد پس

 ندارم . توبگو حرف یهول نکن گل پسر .به رازت کار »

 ی؟ ا گل یکن یقدر دل دل م نی؟ چرا ا هیدلت چ حساب

 دراز یخواد وگرنه تمام خواستگار ها یرو م تو

 یکرد م یو درشت رد نم زیر یرو با بهانه  وکوتاهش

 و لیفقط موندم سف یخوا یکه تو هم اون رو م دونم

 « !؟ یزن یگردون که چرا پسش م سر

 کرد ریگ یعمه ال یریغافلگ یچرخ دنده ها انیم زبانش

 .به تته و پته افتاد و کوتاه معترض شد و

 «!...یعمه ال »

 کمتر ی،ول ستمیات ن یواقع یو کوفت. عمه  یعمه ال »

 هیدوست ندارم. دختر تا  یعل ریو بنفشه وام یگل از

 

 بادا یهر چ شهیخواستگار آس داره و بعد اون م یسن



 جلو ای، خب بسم هللا ، ب رهیدلش گ شی! اگه دلت پباد

 رو یوآب پاک یکن. وگرنه بروگل فروش یخواستگار

 .«شیزندگ یرو دستش، تا بره پ زیبر

 توانست دل بکند و نه قادر بود دل به دلش یم نه

 ازدواج کند که یتوانست با دختر ی.چطور مبدهد

 لب به نادر ریز یباغ گردو بوده.لعنت یماجرا شاهدتمام

 حواسش به یعمه ال یانتر و منترش فرستاد و با صدا و

 .او برگشت سمت

مادرش  روزیخواستگار اومده . پسره د یگل یواسه  »

 رو

 داداشم تا با فروغ حرف بزنه و یبود در خونه  فرستاده

 یپسرش مغازه  ایگو رهیبگ یخواستگار ی اجازه

 .«یگل یجفت گلفروش شیفروش یبستن

 

 سقوط یبلکه از بلند خت،ینر نییپا یبار دلش هور نیا

 مردانه یدرنگ چهره  یشکست. ب شیودست و پا کرد

 آقا نیکه شاگردش او را حس یفروش یصاحب بستن ی



 یاخم ها یزد در ذهنش مجسم شد. حاال معنا یم صدا

 .بادیفهم یو تعصب را داشت م رتیرا که رنگ غ او

 :دیمرتعش شده بود ، پرس یکه قدر ییصدا

 «بود؟ یخب ،جواب خاله فروغ چ »

 شیبنفشه، باعث شد فعالحرف خواستگار پ یاریبد و »

 یبنفشه . ول یفروغ و محمود بدو بدو برن خونه  ادوین

 .«ادیم شیزود حرفش پ ای رید ،ویآدم حساب طرف

 دست به زانوگرفت و بر خاست و نگاهش را به یال عمه

 :دیالبرز که چهره اش در هم بود سر داد، پرس سمت

 

 پدر زنش یداوود و زن و بچه اش امشب خونه  »

 رختخوابت رو بندازم ،یمون یهستن و، اگه م مهمون

 «کوچکه؟ تواتاق

 و نیزم انیمعلق م ییرا داشت و جا انیبرزخ حال

 ...آسمان

 :باال انداخت و گفتاش را  چانه



 برم دیفردا با رگاه،یتعم رمیدستتون درد نکنه. م »

 «..و لباس مناسب ندارم شرکت

 ابانیتوانست او را به خ یبود که م یتنها بهانه ا نیا

 .سرد شهر بازگرداند یها

********** 

 

 

 راه آهن ، آذرماه دانی،م یگل

 یخاک ریو ز یمیقد یاز ضرب المثل ها یمخزن یال عمه

 جمله انیمختلف م یها تیو متناسب با موقع است

 .کند یاز ضرب المثل استفاده م شیها

 :دیگو یبرد و م یبه کار م اریضرب المثل را بس کی اما

 ضرب نیو حاال مصداق ا«  ستیطمع ن یسالم گرگ ب »

 دایاست با آ یاست که چند وقت ی، سحر تفرش المثل

 .شده اند کیتو ج کیج

 سحر کیجاه طلب که فرصت طلب هم هست،  یدایآ



 سحر جون نیلبش چند یو از کناره ها دیگو یم جون

 کند! یشره م گریو درشت د زیر

 

 دارم که از نواده نیقیسحر گرگ نباشد، اما  دیشا خب

 از اوکم و یزیچ استیاست و در س لیچرچ یها

 کیرود و با نزد یم شی!سحر حساب شده پکسرندارد

 البرز یو خاله فلور خودش را کم کم برا دایبه آ شدن

 :دیگو یموارد م نیدر ا یکند. عمه ال یم تثبت

 .«و ده رو بچاپ نیکد خدا رو بب »

 ، مطمئنم خاله ستیقدر فیاعتراف کنم ، سحر حر دیبا

 از لب و اقیاو آب شوق و اشت دنیخان با د رجیو ا فلور

 کیکه در هفت آسمان  یافتد و گل یشان راه م لوچه

 ! کارش یبرود پ دیهم ندارد با ستاره

 میافتاد ریالنگ النگ از دست ش» :  یقول عمه ال به

 البرز لیدختر نرم و نازک پشت خط موبا« پلنگ دست

 بود حاال سحر هم اضافه شد. کم



 

 نیو آخر دهیته کش میاست که خواستگارها یوقت چند

 فروش بود که با یبستن یآقا نیحس نیهم خواستگارم

 کولش یدرهم من، دم اش را رو یتنگ و اخم ها خلق

 اگر دیو رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد.شا گذاشت

 .داد یقلقک م یبودحس حسادت البرز را کم یم

 روزنامه کی یها یازمندین یخواهد درصفحه  یم دلم

 .مضمون چاپ کنم نیبا ا یآگه کیانتشار  ریکث ی

 «میازمندین ٱدیکوچک شد یمعجزه  کیبه  »

 افکارش بود و با باز شدن در یغرق در هزارتو یگل

 سر که خودش را به مهیسر برداشت . باد آس یگلفروش

 داخل شد و با بسته شدن در، دایهمراه آ د،یکوب یم در

 .پشت در جا ماند بازهم

 ،سپس خم دیپالتو اش کش ی قهی یبه لبه  یدست دایآ

 بر داشت میگل مر یگلدان ، شاخه ا نیاز داخل اول شد

 



 مغازه شخوانیبه سمت پ د،ییبو یکه آن را م یدرحال و

 :،گفت یو پر از انرژ رفت

 «...سالم ودرود »

 را دایآ یاز نهادش بر آمد. سالم و درود گفتن ها آه

 پس و پشت آن یشناخت که معموال خواسته ا یم

 !نداشت شیبرا یزیبود وجز دردسر چ پنهان

 کوچک یداخل کشوخاطراتش را بست و آن را  دفتر

 گل را هم از دست او یخوان گذاشت و شاخه  شیپ

 .بر گرداند شیو به سرجا گرفت

 شه یم یته دلم خال یکن یکه سالم م یجور نیا »

 دردسر هیسالم و دورود  نیمطمئنم پشت ا ،چون

 .«دهیخواب

 .دیخند دایآ

 

 اخالقم دستته. اومدم بگم فردا جمعه اس ادیخوشم م »

 «...کوه میبر و



 متعجب شد. انتظار داشت خواسته اش فراتر از یقدر

 .باال انداخت یها باشد.سر نیا

 . از اون گذشته باباوگهیوقت د هیهوا.!.. باشه  نیا یتو »

 دیتنهاس و با یرعلیبنفشه و ام یرفتن خونه  مامانم

 .«خونه بمونم

 زییپا یکه تو ستی، بار اولمون ن گهینکن د یبد قلق »

 وتا ظهر هم میمر ی. صبح زود م مکوهیر یم وزمستون

 .«اری. جون من نه نمیگرد یم بر

 کرد، کیشد. چشمانش را بار زیت شیکنجکاو یها رادار

 :دیپرس

 « البد سحر هم هست ؟ »

 گفت و چانه اش را باال انداخت. ینچ محکم دایآ

 

 ! به جون مامانم فقط من و تو گهید هینه بابا! سحر ک »

 میفردا بر یخوام با گل ی. البته به البرز گفتم م میریم

 . اولش غرو لند کرد که جمعه ها کوه الت بازاره و کوه



 ،گفت امیکوتاه نم دید یوقت ی. ول دینکرده که بر الزم

 .«امیمن هم همراهتون م پس

 مژده گر جان فشانم نیافتاد. بد نییپا یتالپ قلبش

 را با آب دهانش قورت داد و با شی. خوش حالرواست

 :، جواب داد یتصنع اخم

 یاضیتنهاست و شنبه امتحان ر یعل ریشه، ام ینه نم »

 .«بمونم وکمکش کنم دی. باداره

 مندانه به گردنش داد و به سمت در روزیپ یقر دایآ

 .رفت یخروج

 نجا،یا امیکه ب نینباش. قبل از ا یعل رینگران ام »

 فردا دیشن یخونتون و باهاش حرف زدم . وقت رفتم

 

 یبال در آورد . وقت یکوه از خوشحال میبا البرز بر قرار

 « .اومدم نشسته بود سر درس و مشقش یم

 را گفت و در راباز کرد و باد باز هم خوشحال نیا دایآ

 پر از گل یسفال یگلدانها انیکشان داخل شد و م هورا



 .خورد چیپ

 یزنم وقرار مرار صبح رو هماهنگ م یزنگ م شب»

 .«.فعال بدرودکنم

 یرفت و در را پشت سرش بست. اما دروازه ها دایآ

 .باز شد شیاهایرو یبه رو یگل یپرداز ایرو

********** 

 

 

 انیم ییآسمان جا دند،یکوه رس یکه به پا یهنگام

 که نور یکرده بود. همان لحظه ا ریگ شیو م گرگ

 .گذارد یرا پشت سر جا م یکیشود و تار یم متولد

 آورد و دامنش را یاز افق سر برم هیبه ال هیال دیخورش

 مهمان گرید یکرد تا بار یپهن م یابر مهیآسمان ن در

 .شود نیزم یکره  یسو نیا مردمان

 نیماش یکه در فضا یاز آن رخوت وخواب آلودگ بعد

 به یهر چهار نفرشان را گرفته بود،فقط انرژ بانیگر



 را از یتوانست ، خواب آلودگ یم دیخورش وسعت

 .پر دهد چشمانشان

 وسر حال و دیکوب نیرا بر زم شیها نیپوت یعل ریام

 .جا به جا کرد یکمربندهاش را قدر فی، ک قبراق

 یو در حال دیکش نییپا شیگوش ها خیرا تا ب کالهش

 رونیکوچک ب ییهمچون ابرها ییاز دهانش بخار ها که

 

 شد ،به یم نییباال و پا جانیاش از ه نهیآمد وس یم

البرز رفت، دست او را گرفت و با افتخار رو به  سمت
 یگل

 :گفت ،

 و شما هم پشت سر ما رنیمردها جلو تر راه م ،یآبج »

 .«دییایب

 بود و هر یجمله کاف نیهم شانیها خیآب شدن  یبرا

 لبش ، یبا همان لبخند جان دار رو دای. آدندیخند سه

 :به او زد ،جواب داد ینرم یگردن پس



 !یشیبا چهار تا مو پشت لبت ، مرد نم ،ینیجوجه ماش »

 «...شدن داستان داره مرد

 داستان مردشدن بود ،مشتاق رو ریدر گ یعل ریام ذهن

 :دیالبرز سرش را به اطراف تکان داد ، پرس به

 «؟ هیخان داستان مرد شدن چ البرز»

 

 دوخت. از دایشمان آو ممتدش را به چ رهینگاه خ البرز

 یدردناک بود و رو به گل یلیکه مثل س یینگاهها همان

 :گفت

 « .دینخور زیوحواستون باشه ل دییایپشت سر ما ب »

 . دو انگشت فشرد انیرا م یعل ریکوچک ام ینیب سپس

 .«میبر فتیمردجوان راه ب »

 بکند ینگاه مین یحت دایو آ یآن وه به گل یگاه ب آن

 ، یعل ریکوتاه ام یهماهنگ با قدمها ییبا گامها ،

 از ته ته قلبش آرزو یکش کوه را باال رفت وگل نهی*ـسـ

 بخورد زیل شیپا یآبک یها یفارس لمیمثل ف کرد



 .دیدستان البرز فرود آ انیوم

*** 

 

 یهم پهن م یو گاه کیو خم کوه گاه بار چیپر پ راه

 چرق چرق شانیشکن ها خی ریزده ، ز خی یو سنگها شد

 هوا گام به یرفتند، دما یم شیداد و هر چه پ یم صدا

 بود نیسوز گزنده ا نیکرد و تنها حسن ا یسقوط م گام

 فقط ژست ییرا از آنها یواقع یکوهنورد ها که

 رفته ریکرد و مس یم زیگرفتند، متما یم یکوهنورد

 .شد یخلوتر م رفته

 زد که ی، مدام غر م شیهن هن ها انیم یعل ریام

 دایباال رفتن ندارد و آ یبرا ینفس گریاست و د گرسنه

 یاریبه دست هر جا که آنتن تلفن همراهش  یگوش

 فرستاد و یم یامکیدست تر و فرز پ کیکرد، با  یم

 بود نیشد که عقب بماند و بهانه اش ا یسبب م نیهم

 است. یعل ریمواظب ام که



 

 یدر سکوت هم پا گریگدی ریو البرز افکارشان درگ یگل

 یم یشیاز البرز پ یگل یرفتند و گاه یم شیپ هم

 بلند ترخود را ییاما البرز چست و چابک با گامها گرفت،

 .کرد یاعنتا از کنارش عبور م یرساند و ب یاو م به

 :و معترض ،گفت ستادیا دایآ

 نهینفس سـ*ـ هیبابا،شما دوتا چه تون شده که  یا »

 بچه خسته نی!؟من به درک! ادیریکوه رو باال م کش

 .«و گرسنه هم هست شده

 نهیسـ*ـ یدست رو دای. آستادندیو البرز هر دو ا یگل

 :خسته ادامه داد ییگذاشت و با نفس ها اش

 کشم ، ینم گهیالبرز، جان فلور جون رحم کن، د »

 «م؟یصبحونه بخور یبابا عل رستوران

 یبر رو صشیو نگاه حر دیپا چرخ یپاشنه  یرو البرز

 کرد. سرانجام ریو چشمان او را غافلگ دیلغز یگل صورت

 



 بر گرداند یعل ریرا که وزن داشت را به سمت ام ینگاه

 .نشسته بود یتخته سنگ یتر از آنها رو نییپا یقدر که

 و بعد میخور یصبحونه م یباشه ، رستوران بابا عل »

 .«رفتن تا پناگاه سخته یعل ریام ی. برا میگرد یبرم

 را یو خم کوهستان چیالبرز راه پ میتصم عیسه مط هر

 .نفس زنان باال رفتند نفس

********** 

 

 کودکانه و ینقشه  دندیرس یبه رستوران بابا عل یوقت

 که خودش آن را ینقش بر آب شد . نقشه ا دایآ یآبک

 . دانست یماهرانه م اریبس

 از دوستانش گل یجمع انیسحر که م دنیبا د یگل

 که کنار یشنفت، مثل گلوله برف یگفت و گل تر م یم

 

 کیچشمانش رنگ  دایجا مانده باشد وا رفت.آ یبخار

 تر از آن دو نگاهش به ریرا به خود گرفت و البرز د فاتح



 ی سهینقشه ها فقط از ک نیدانست ا یو م دیرس سحر

 اعدام یبرا یو به دنبال روش دیآ یم رونیب دایآ ذهن

 .گشت یم دایآ کردن

 از همه خوشحال تر بود و با یعل ریام انیم نیدر ا و

 خاست یکه از آن بخار بر م یعدس لی*ـل به به پاتـیم

 .کرد یم نگاه

 و دایآ ،یگل دنیمنتظر آنها بود با د ییکه گو سحر

 که همراهشان بود، بالفاصله از جمع یپسر بچه ا البرزو

 یجدا شد وخود را به آنها رساند و با لبخند دوستانش

 : که پر از اعتماد به نفس بود ، گفت عیوس

 « .نمتونیب یچقدر خوشحالم م ریسالم، صبحتون به خ »

 رمق تر. یب یرمق بود و سالم گل یسالم البرزب جواب

 

 و آن متبحر بود ، نیبه ا یهر چقدر در خبر رسان دایآ

 نداشت و با یچندان استعداد یشگیدر هنرپ یول

 را گم کرد وبعد شیشدن سحر ابتدا دست و پا کینزد



 :گفت ،یتصنع یخنده ا با

 !«یسالم سحر جون چه تصادف قشنگ »

 یکه از شر چشم غره ها نیا یزرا گفت و برا نیا دایآ

 ینرم و آهسته پشت گل یلیدر امان بماند خ البرز

 .شد بشیدوتا از آنها نص یکیکرد ما دست آخر  پنهان

 ، شینخ نما ییو خوش آمدگو دایتوجه به آ یسحرب

 زده ملیر یبه مژه ها یخودش را نباخت و تاب اصال

 ریگل افتاده و چشمان براق ام یداد و به گونه ها اش

 .را نگاه کرد یعل

 کوهنورد رو پیآقا پسر خوش ت نیخواد ا ینم یکس »

 «کنه؟ یمن معرف به

 

 را از شیلبها یبال و پر گرفت و خنده ا یعل ریام غرور

 :،گفت زیرا گرفت تند و ت یگل یباز کرد ،بازو هم

 ستمیام .من فوتبال یداداش گل یعل ریسالم. من ام »

 .«کوهنورد نه



 .و جاندار قیعم دیسحرخند

 « .من هم سحرم پیخوش ت ستیخوش وقتم فوتبال »

 نفکیکه جزء ال یگاه رو به البرز شد و با همان لوند آن

 :بود ،گفت رفتارش

 من یدارن تا پناگاه برن ، ول میدوستان من تصم »

 کیاگر من رو به  ن،ییخوام برگردم پا یام و م خسته

 .«رمیپذ یحتما م دیداغ دعوت کن ی قهوه

 شد و تمام حجم ریسراز یبه دل گل یبیغر یترس

 به سمت شیدرنگ مردمک ها یرا گرفت و ب افکارش

 شیتیصورتش نشان از نارضا کیمیبرگشت .م البرز

 

 کیسحر همانند  یاما در برابر رفتار مودبانه  داشت،

 :رفتار کرد ، گفت جنتلمن

 .«میقهوه در خدمتتون باش هی م،یشیخوشحال م »

*** 

 وفالن سال و فالن حال و فالن مال روزیو پر روزید غم



 .بر باد فنا رفت نخور که

 عذاب است روزیخدا حسرت د به

 دیشهر به هوش مردم

 که دیو بخند دیو برقص دیبپوش دیو ندار دیچه دار هر

 .، سر هر کوچه خدا هست امروز

 .، خدا هست دیسیدل خود بنو وارید یرو

 «موالنا »

********** 

 

 

 ، کلکچال یگل

 با طعم کوفت بخورد و مرویکرد ن یگاه فکر نم چیه

 !سر دلش جا بماند یدو سه لقمه مثل گلوله سنگ همان

 دانست با هر کس یبود و م یدست رهیچ سحرسخنور

 در یعل ریو صحبت را باز کند. با ام یباب دوست چگونه

 دایزد و با آ یفوتبال مورد عالقه اش حرف م میت مورد



 گفت و با البرز از کسب کار و یم شیلوازم آرا از

 یرا م یگل یکرد و حال گلها یصحبت م نیماش

 .دیپرس

 که ییبایتمام بود . دختر ز یهمه چ یگل دیاز د سحر

 زد و ینداشت. مودب و به جا حرف م یافاده ا چیه

 

 یوادار به احترام گذاشتن م گرانید دهاشیسنج رفتار

 .کرد

 چیهم ه ی. حاال ازکوهنورددینفهم چیصبحانه که ه از

 که ییپنهان تا حا یبرد وبا ترس و حسادت ینم یلذت

 یداشت وحت یبود همگام البرز و سحر گام بر م مقدور

 کوه را به یریگرفت و سراز یو قرار مآن د نیب یگاه

 نییآهسته و حساب شده پا ییبا گامها یزدگ خی علت

 دایشود،آ یم کیکه راه بار ییجا چیرفت، اما سر پ یم

 ستادنیرا ازپشت سر گرفت و او را وا ار به ا شیبازو
 کرد

 که البرز و سحر از آنها چند قدم فاصله گرفتند نیهم



 :فرو برد و گفت یگوش گل خیرا ب ،سرش

 نیا یپا به پا یو دار یچه خبرته !؟ گازش رو گرفت »

 نیا هیبلکه  دمیهمه نقشه کش نی!؟ من ایریم دوتا

 

 به نقشه یزن یگند م یباز بشه ، حاال دار خشونیدوتا

 «من !؟ یها

 او را با البرز یعاشقانه  یاهایتمام رو دا،یآ یها نقشه

 را که به شدنجت شیکرد! نفس ها یبر آب م نقش

 :و گفت دیداد را بلع یحسادت م یبو

و البرز  یسحر رو دعوت کن یخواست یخب تو که م »

 رو

 یگفت یالاقل به من م ،یعمل انجام شده بگذار یتو

 .«ادیدختره خوشم نم نیاومدم. من از ا ینم من

 کرد فاصله شان را با یم یسع یکه به هر بهانه ا دایآ

 وخم شد تا بند ستادیبار ا نیکند، ا شتریو سحر ب البرز

 .را محکم ببندد شیها چکمه



 « .تونستم حذفت کنم یو نم یتو هم جزء نقشه بود »

 را رها و کمر ش را صاف کرد و به شیچکمه ها بند

 شده ،گفت: کیشد و با چشمان بار رهیخ یگل چشمان

 

 البرز شیگفتم البد گلوت پ یشناختمت، م یاگه نم »

 «!؟یکن یم یحسود یارو د رکردهیگ

 صخره پرتاب شد. اگر باد به گوش آبدا نییبه پا دلش

 عیالبرز است، سر ریرساند که او سالهاست دلش گ یم

 شیرساند و آبرو یخبر را به گوش همه م نیاز باد ا تر

 .داد یبه دست باد م را

 .میو مال فیرا در هم تاب داد، ظر شیابروها

 نقشه یبه بعد هم من رو قاط نیلطفا چرند نگو! از ا »

 .«نکن هات

 .بلند تر از او فاصله گرفت ییرا گفت و با گامها نیا یگل

 که نگاهش به البرز یخودرا به او رساند ودر حال دایآ اما

 :نرم تر پچ پچ وار گفت یسحر بود با لحن و



 رو میخواهر ی فهیجون من دلخور نشو. آخه دارم وظ »

 ، بابا پولدار، یمودب ،یخوشگل نی. دختر به اارمیجا م به

 

 نتشیکه براش نقشه نکشم!؟ فلور جون بب ستین فیح

 .«شهیم عاشقش

 صخره نگاه کرد نییرا برگرداند و به پا شیها مردمک

 دلش کدام قسمت افتاده است ! سپس نرم ندیتابب

 رساند، دست او یعل ریرا تکان داد وخود را به ام سرش

 آنها فاصله یفشرد و از هر سه  شیمشتها انیم را

 .گرفت

 لمیف یایآن که رو یب د،یبه انتها رس ینورد کوه

 محقق شیو غش کردن در آغـ*ـوش البرز برا یفارس

 .شود

********** 

 

 راه آهن . دانیم البرز



 

 کرد یخسته اش ذوق ذوق م یهم همانند پاها افکارش

 تمام یهم به لطف خرو پف ها  شیگوش ها وحاال

 !به ذوق ذوق افتاده بود روانیس ینشدن

 رهیسرش جا به جاکرد و به سقف خ ریرا ز بالشت

 رگاه،یتعم یباال یمتر یس تییسو نیا ی.روزگارشد

 حاالبعد ینمود. ول یتازه بود و بزرگ و دلباز م شیبرا

 کرد، سقف کوتاه تر و یسال حس م نیگذشت چند از

 .ترشده اند کیها به هم نزد وارید

 خواست ینداشت و دلش نم یگذشته اش دل خوش از

 .غبار گرفته و تلخ آن قدم بزند یکوچه پس کوچه ها در

 نیینگاه کرد که پا روانیو به س دیبه پهلو خواب کالفه

 باز مهین یاو رختخوابش را پهن کرده و با دهان تخت

 ییرو یخرو پف کردنش بود و البد خواب پر مشغول

 

 شد یقطع م شیخرخر ها یگاه که گـه دید یرا م دلربا



 یزدو چند نفس بعد دوباره شروع م یم یلبخند و

 !کرد

 مار،یبا مرام که مردانه خرج پدر ب یپسر شهرستان نیا

 داد دوست یو سه خواهر کوچکتر ازخودش را م مادر

 آنها انیاش بود.اما گذشت سالها ،م ینوجوان دوران

 .انداخت قیعم یا فاصله

 یموفق در تجارت . ول یمهندس شد،مرد البرز

 یخانه زاد باق یکیشاگرد مکان کیهمچنان  روانیس

 دستور ریکه فقط سواد خواندن و نوشتن داشت وز ماند

 .گفت یچشم م کیخان فقط  رجیا یدر پ یپ یها

 را از شر شیسرش گذاشت تاگوش ها یرا رو بالشت

 درنگ ینجات دهد و ذهنش، ب روانیخرو پف س امواج

 

 کوه و یکه گذرانده بود برد. درست به پا یرا به روز او

 .دیوز یم شیکه همراه باد به دامنه ها یسوز

 که به کاغذ یرفت که سحر مثل منگه ا یلحظه ا به



 داشت یو از آن جدا نشود، همگام با اوقدم بر م بچسبد

 ریو ام یکه گل نیکرد . و اوکالفه از ا ینم شیرها یدم

 ماندند، کنار تخته یسر جا ممدام پشت  دایوآ یعل

 :ورو به سحر، گفت ستادیا یسنگ

 دیبچه ها پشت سر جا موندند، اگه شما عجله دار »

 .«دیببر فی. تشرمیش ینم مزاحتون

 انتخابش یمدام البرز، سحر را برا یپس زدن ها نیا

 که یکنار تر رفت تا دو دختر یکرد. قدر یتر م مطمئن

 البرز یسرش بودند عبور کنند ، شانه به شانه  پشت

 ، گفت: ستادیا

 

 چیه دایآ ینقشه  یمن تو دیباور کن ،یتهران یآقا »

 شهیکل یلینقشه خ نینداشتم و بهش گفتم که ا یسهم

 اون اصرار کرد و من هم به ناچار یو کودکانه اس! ول یا

 رو بهتون یهمه چ تیدر نها یکوه ، ول امیکه ب رفتمیپذ

 هیاآلن . من فقط دنبال  نیگفتم درست مثل هم یم



 .«نمیبودم تا شما رو دوباره بب یراه

 که ییبای! دختر ز دیفهم یدختر را نم نیا یها اصرار

 توانست یم متشیمارکدار و عطر گران ق یها لباس

 به خط کند، چرا دست از سر اوبر شیرا برا یادیز عشاق

 داشت!؟ ینم

 درهم فرو رفته اش افتاد و یدو ابرو نیخط عمود ب کی

 او یسرخ و اغوا کننده  یاز لبها یرابه سخت نگاهش

 . برداشت

 

 یوقت ه،یچ یهمه اصرار برا نیفهمم! ا یشما رو نم »

 یم

 «ندارم!؟ یلیتما دینیب

 یوصاقانه جواب داد. آنقدر صادقانه که حت دیخند سحر

 .دل البرز نشست یها واریمثبت آن بر د موج

 یزیو نه چ نی. همادیکه ازتون خوشم م نیا یبرا»

 خوام با شما آشنا بشم و تمام تالشم رو هم ی. م شتریب



 .«کنم یم

 .بود یدیجد یتجربه  شیمدل نخ دادن، برا نیا

 یب یبا اهرم تعجب باز شد وخنده ا شیها مردمک

 پشت داویلبش نشست و با آمدن آ یبر رو وقت

 .تمام ماند مهین شانی، حرفها یعل ریوام یگل سرش

 سرخش را با یرا بر هم فشرد و سحر و لبها شیها پلک

 انداخت و رونیپا از ذهن در هم وبر همش ب یت کی

 نشست. با آن شیدوان دوان آمد و پشت پلکها یگل

 

 نداشت! و خدا یآب و رنگ چیترک خورده که ه یلبها

 لمس آنها را در دل و ذهنش یداند چقدر وسوسه  یم

 .کرد ه بود خفه

 دل عاشق با روح معشوق است و رنگ وندیپ عشق

 .باستیز یشناسد و معشوق در هر حالت ینم لعاب

 گریشد و بار د یگم م یگل یایخواست در رو یم دلش

 یکه در پهنه  یکرد ،درست مثل تکه ابر یرا دوره م او



 .زند یکند و آسمان را دور م یراهش را گم م آسمان

 اش و یساختگ یرا، اخم ها شیصدا نیرا ، طن نگاهش

 .را انشیع یها یدلخور

 دست راستش را در هم تاب داد و آن را انگشتان

 لب ریو ز دیزبان کوب یکرد و بر سر خوشخواب ب یمشت

 شاهد یاگر گل دینثار بخت و اقبالش کرد. شا یلعنت

 

 توانست با خودش یاتفاق شوم نبود، راحت تر م آن

 .بود دهیرس یبه وصال گل شیسالها پ دیو شا دیایب کنار

 بودن با یایاو رااز رو شیموبال امکیتک بوق پ یصدا

 .جدا کرد یگل

 مین شیآر نجش را ستون بدنش کرد و سر جا سپس

 اسم دنیآوردو با د رونیرا از شارژ ب لشیشدوموبا زیخ

 .در هم فرو رفت یلبش قدر یگوشه  وشیپر

 تمتماس گرف یلیخوش مرام. امروز خ زیسالم عز »

 تهران امیم یی. من فردا با دایدر دسترس نبود یول



 .«ی. خوب بخوابنمتیب ی. ممیجلسه شرکت کن یتو تا

 زمیعز نیا» گفت :  یدر ذهنش هو هو کنان م ییصدا

 دردسر ساز خواهد تیعاقبت برا وشیپر یها گفتن

او  یقرار داد که هر دو پ وشیسحر را کنار پر. «شد
 بودند

 

 کوالک کرده !؟ یشوهر  یدانست موج ب ینم و

 !که خبر ندارد ستیتحفه ا اخودشی

 بالشت یرا در ذهنش خاموش کرد و سرش را رو صدا

 بودن به خواب رفت و یکنار گل یای.با روگذاشت

 .شد شیدم مهمان خوابها دهینادر تا سپ کابوس

********** 

 

 وشیپر یشدن دست ها نییبا باال و پا شیها مردمک

 کار زیم یآن سو وشیدر رفت وآمدبود.پر ویوی مثل

 ییگفت. از روزها یم شیها یبود و از دلتنگ ستادهیا

 ییرفت . از تلفن ها یو سه پل م یبدون البرز به س که



 گذاشت و سوغات آن یپاسخ م یرحمانه ب یاو ب که

 بود! یدلنگران

 

نداره. چند بار  ییتو صفا یالبرز باور کن اصفهان ب »

 یم

 گفت یاجازه نداد و م ییتهران ، اما دا امیب خواستم

 راحت باشه و به خانواده اش برسه،باور کن تلفنم بگذار

 اومد!از یدلشوره تا حلقم باال م یداد یکه جواب نم رو

 رو نوشته یکیبود که انگار  امکهامیبدتر جواب پ همه

 ! دو روزیکرد یم یاون کپ یرو از رو هیو بق یبود

 . همشونمیداشت یگاه دوره همدانش یبا بچه ها شیپ

 یخبر رفت یکردند ب یگرفتن و فکر م یرو م سراغت

 خبرها نیمرغ و خروسا.... بهشون گفتم: نه بابا از ا یقاط

 ماه منتقل شیش یام البرز رو فقط برا یی! داستین

 دیع یدفتر تهران تا اونجا رو سرو سامون بده. برا کرده

 .«گرده اصفهان یبرم

 و متصل و او در ذهنش زیر کیزد.  یحرف م وشیپر



 ضبط صوت جان دار نیکرد تا ا یم یشمار هیثان

 

 که قرار یجلسه ا یبر رو یشود و بتواند قدر خاموش

 .از ظهر برگزار شود، تمرکز کند بودبعد

 را پر وانیرا برداشت و ل زیم یرو یپارچ بلور عاقبت

 و آن را نرم به سمت او هول داد و با چشم و ابرو به کرد

 .اشاره کرد آن

 «...بخور تا نفس هات تازه بشه »

 نیزم انیدر دم آن را م وشیاش واضح بود و پر طعنه

 .تمام رها کرد مهیرا ن شیهوا گرفت و دلخور جمله ها و

 کلمه اش رو هی؟ مطمئنم  یدیاصال به حرفهام گوش م »

 !«یدینفهم هم

 بود و ذهنش وشیبا او بود. البرز فقط نگاهش به پر قح

 کتش نیکرد.کالفه ، آست یو حوش جلسه پرواز م حول

 اش را نشان داد و یو ساعت مچ دیباال تر کش یقدر را

 : معترض،گفت



 

 فرمت دیخانوم، من تا ساعت دو با یجان، آبج یپر »

 هیها کارکنم و هنوز  متیق یو رو میرو تنظ قرارداد

 .«ننوشتم صفحه

 جمله پرپر شد و شوق از بام نیبا ا وشیذوق پر تمام

 .سقوط کرد شیصدا

 .«خانوم یآبج یبهم بگ ادیخوشم نم یدون یم »

 .دیکش ششیته ر میمال یزبر یدستش را بر رو کف

 دانست و از عمد گفته بود یموضوع را خوب م نیا

 .او باشد ی ختهیخانوم تا ترمز احساس افسار گس یآبج

 و افتین یاعتراض شد، اما مجال یپر از جمله ها دهانش

 بخش سرش را به داخل یاتاقش باز شد منش در

 گفت: کشاند،

 

 فیتشر یشیبه اسم تفر یخانوم هی یتهران یآقا »

 از دوستان گهی. مننیخوان تا شما رو بب یو م آوردن



 .«هستند شما

 شیدو ابرو انیم یجمع شد و اخم نرم یقدر چشمانش

 آشنا بود . اما هرچه شیبرا ینام خانوادگ نی.انشست

 نیراکه متعلق به ا یذهنش را شخم زد چهره ا ی باغچه

 کار خودش را ینکرد و عاقبت کنجکاو دایباشد پ اسم

 . را گرفت شیو تصم کرد

 .«داخل ارنیب فیتشر دیبهشون بگ »

 گفت و رفت و سحر خرامان خرامان یچشم یمنش

 .شد داخل

*** 

 

 انیسحر و سالم نرم و کوتاهش ،م دنید با البرز

 و مات ماند. اما رهیاز تعجب افتاد و نگاهش خ یگودال

 وش،یتر از نگاه متعجب و پر از کنکاش پر عیسر یلیخ

 شیداد و به احترام سحر از جا یبهت خود سر و سامان به

 .وانمود کرد که منتظر اوبوده نیو چن برخاست



 . منندیلطفا بنش یشیخانوم تفر دیخوش اومد »

 .«درخدمتم

 به سحر شیکرد که مردمک ها وشیرو به پر سپس

 :شده بود، گفت سنجاق

 گهید ی قهیدق ستی. من بدیببر فیتشر یخانوم فاضل »

 .«خدمتتون امیم

 خانوم نینداشت و ا یلیرفتن اصال تما یبرا وشیپر

 عالمت سوال کی شیپوش و خوش عطر و بو برا کیش

 جنباند و یسر زیبود! اما به ناچارکوتاه و ر بزرگ

 

 تر یمیصم یقدر یالبرز تعمد یلحن رسم برخالف

 :،گفت

 .«پس من منتظرتم زمیباشه عز »

 نبرد را به تصرف در آورده دانیکه م یمثل فاتح سپس

 .از اتاق خارج شد باشد،

 و سپس بدون مقدمه، ندیمنتظر شد تاسحر بنش البرز



 :گفت

 شما آشنا یلی! با فامدیکن یم بمیکنم تعق یحس م »

 .«افتاد یمالقات اتفاق نم نیوقت ا چیوگرنه ه نبودم،

 خوش فرمش کش یو لبها دیخانومانه ، نرم خند سحر

 .آمد

 به یازیکه ن سیو نه من پل دینه شما مجرم هست »

 اجازه نکهیو ا روزیباشه. من امروز اومدم بابت د بیتعق

 کوه همراهتون باشم تشکر کنم و نییتا پا دیداد

 

 که بهم ی قهیدق ستیب یتالشم رو به اندازه  نیآخر

 ام رو رد یدوست شنهادیبکنم. اگه امروز پ دیداد فرصت

 یمن رو هم نم ی هیسا گهیکه د دمیبهتون قول م دیکن

 .«دینییب

 «اس؟ گهید ینقشه  هیهم  نیا »

 یتر از قبل و چتر قیبار عم نیو ا دیبازهم خند سحر

 صورتش یشال فرار کرد و به رو ریبلوندش از ز یها



 .افتاد

 جون فقط دایآ نیاز ا شی. پستیدر کار ن ینقشه ا »

 که دو روز اول هفته نیشرکتتون رو گفته بود و ا اسم

 نت کردم یسرچ ساده تو هی. من هم دیشرکت هست رو

 .«کردم دایشما رو پ یراحت نیبه هم و

 دختر نیا یتکلف بودن ،صداقت و نکته سنج یب

 چند قدم پش رفت و دیترد یواد انیکرد و م مرددش

 

 زد و با ایگام به عقب برگشت و عاقبت دل به در چند

 .نرم جواب داد یلبخند

 زهیبرانگ نیکه با عزت نفس همراه باشه ، تحس یتالش »

 نباشه یدوست نیا یتو یکنم ، اگه توقع یفکر م و

 .«ادینم شیپ یمشکل

 شیبرخاست و روبرو شیو از جا دیفاتحانه خند سحر

 .ستادیا

 . حاال که مجوزیدوستانم من خوش اومد ی رهیبه دا »



 با هم گپ یتا گاه رمیگ یشد باهاتون تماس م صادر

 دور هم جمع گهیوقتها هم با دوستان د ی. بعض میبزن

 .«میبش

 تکلفش برخاست. سحر یبه احترام او و رفتار ب البرز

 ست بود شیرنگش را که با پالتو و چکمه ها یطوس فیک

 :دیپرس شیدوشش سوار کردو در ادامه جمله ها یرو را

 

 مجازم که اسمتون رو صدا کنم م،یحاال که دوست هست »

 «نظرم رو بهتون بگم؟ و

 .صدا صادر کرد یممتد البرز مجوز را ب سکوت

 رگاهیاز لباس کار تعم شتریب یلیانصافا کت و شلوار خ »

 .«. فعال خداحافظنمتیب ی.مادیم بهت

 همه سماجت به خنده افتاد .درست مثل نیاز ا البرز

 .دیآ یکه به سراغت م یوقت یب ی ازهیخم

 رفت ،خوشحال بود یم نییاز آسانسور پا یوقت سحر

 .قدم را برداشته است نیاول که



********** 

 

 راه آهن آذرماه دانیم یگل

 

 انیبلند تراست و گاه م ییسکوت از هر صدا پژواک

 به یمانیو اگر پش ندینش یذهن م یخال یها حفره

 .نور است ینور عل گریکه د چدیبپ شیوپا دست

 که به التماس نیاز ا مانیبود. پش مانیهم پش یگل

 او یکته گوجه  دیگوش داد و دل به وعد و ع دایآ یها

 خان به خانه رجیور و او خاله فل یعل ریو همراه ام سپرد

 .بنفشه نرفته بود ی

 لیاست یمبل ها انیاش ،کالفه از م یسفر خانه گرد در

 هدف در یعبور کرد و به آشپزخانه رفت و ب ییرایپذ

 اش اتاق خواب یرا بازو بسته کردو مقصد بعد خچالی

 نشست و دفتر نیزم یبود . کنار تختش رو خودش

 آورد و شروع به نوشتن رونیتخت ب ریرا از ز خاطراتش



 .کرد

 

 زادیآم»جمله ورد زبانش است:  نیا شهیهم یال عمه

 هم یاتفاقات مثبت تیفکر کن و حرف بزن تا برا مثبت

 .«بخورد رقم

 البرز فکر یآنقدر در مورد ترس آمدن سحر به زندگ من

 گوشم پچ پچ کرد تا ریو ذهن حرافم در مورد آن ز کردم

 !البرز سبز شد یمثل قارچ وسط زندگ سحر

 :گفت یم« شناس فهیخبر نگار وظ»  دایآ

 ندارد و به محض یآنها خبر یگفتگو  یمحتوا از»

 «.گذارد یم انیمن را هم در جر شتریاطالعات ب افتیدر

 آمد. درست یگفت و دلم به درد م یهارا م نیا دایآ

 کاش یزده باشد. ا شیآن را ن یکه زنبور نیا مثل

 گفت که چرا با من سر یداشت و م روزگارزبان

 دارد!؟ یناسازگار

 



 یمن ، سر و کله  یروزگار عاشق ریواگ ریهاگ نیا یتو

 مطلب را مامان فروغ نیشده ! ا دایخواستگار هم پ کی

 ، پچ پچ وار گفت میزد یبا هم حرف م یتلفن یوقت صبح

 یکرد. البته انتها یشره م شیاز صدا یخوشحال و

 بابا قاتیمطلب را هم اضافه کرد که تا تحق نیا شیحرفها

نرسد  جهیدر مورد خواستگار مربوطه به نت محمود
 موضوع

 .ماند یمسکوت م همچنان

 کند یاست و تصور م یفروغم زن سنت مامان

 من یدر ازدواج است. ول یهر دختر و پسر یخوشبخت

 ازدواج غلط است و کیبه مراتب بهتر از  ییتنها معتقدم

 که معشوق را از یباشد، تا زمان ریگ گرید ییدلت جا اگر

 آشکار است. یانتیخ ،ینکن رونیب دلت

 

 هراسان از اطیزنگ در ح رنگیج رنگیج یبا صدا یگل

 آمد و تر فرز دفتر خاطراتش را رونیذهنش ب اعماق

 تخت هول داد و به سمت در بازکن ری. آن را به ز بست



 تمام افکارش را دویچیپ یدر گوش دایآ یرفت صدا خانه

 :داد پر

 صاحبخونه ُمردم از سرما ،در رو باز کن. کته گوجه »

 .«اس آماده

*** 

 آشپز خانه زیم یبر رو یکته گوجه را تاالپ یقابلمه  دایآ

 یگلوله کرد و رو یو چادرش را هم مثل توپ دیکوب

 :گفت جانیکنار دستش گذاشت و پر از ه یصندل

گپ و  هیروز که قرار با ام ی ژهیو یهم از غذا نیا »

 گفت

 «.نوش جان بشه خواهرانه

 

 قاشق و چنگال ها را درون بشقاب ها گذاشت ،در یگل

 را بر داشت وبشقابش را مفصل پر کرد. سپس قابلمه

 به نکهیهول داد،و بدون ا دایرا به سمت آ قابلمه

 :بکند، گفت یاو اشاره ا یها التماس



 همه غرولند رو که نیخدا کنه خوشمزه باشه و ارزش ا »

 دلخور شد که یداشته باشه.! بنفشه کل دمیجون خر به

 یشام نرفتم . م یرو به کته گوجه فروختم و برا اون

 غر یهم دلخور شده و مامان فروغ هم کل امکیس گفت

 «...و اِل و بِل یومدیکه زشت شد ن زد

 یپر از برنج را داخل بشقاب رها کرد و با لحن قاشق

 :دادادامه  محزون

 خونه یشلوغ یمامان و بابام تنگ شده. برا یدلم برا »

 بنفشه ثابت تیمامانم. خدا کنه وضع یغذاها یبو و

 «.و برگردن خونه بشه

 

 برداشت و یپر کلم یترش یاز داخل کاسه  دایآ

 ده،یبر دهیبر دیجو ی*ـل مـیکه آن را با م یدرحال

 :گفت

 ودسته اول کیونی. چند تا خبر الیخ یغم و غصه رو ب »

 .«سحر و البرز برات آوردم از



 . لقمهستادیاز حرکت ا شیکوتاه پلک ها یدم یبرا

 آن را یکرد و به سخت ریاش گ یگلوو مر انیم ییجا

 دلش را پشت قاشق یکرد دست پاچگ یداد و سع فرو

 برد و یکه تند و شتاب زده داخل دهانش فرو م ییها

 .داد، پنهان کند یآن که آنها را بجود، قورت م یب

 یعالقه ا گرانید یکه به روابط خصوص یدون یم »

 .ندارم

 یم ینکن، البرز بفهمه بد جور شاک یهم کنجکاو تو

 .«شه

 

 یکه خصوص دهینرس یینه بابا ، هنوز روابطشون به جا »

 اند . مطمئن یگفت فعال دوست معموا ی. سحر مبشه

 شیخصوص یروابطشون به اونجاها که برسه ،جاها باش

 .«نمیرو بب یزیکه چ ستمین من

 ریز ییایح ی. بختیر نییپا یو هور دیناگهان لرز دلش

 دهینه جو یشتریرا با حرص ب یگفت و قاشق بعد لب

 خم شد زیم یبر رو یخاص قدر یجانیبا ه دایداد.آ فرو



 :گفت ،

 نیآخر هم یشه سحر من و البرز رو برا یباورت م »

 یدوره هم هیگفت  یالبته م. یدعوت کرده پارت هفته

 ایگفته تا ر یجور نیاس اما من فکر کنم ا دوستانه

 و یهاشون پارت یبچه پولدارها مهمون نی. آخه انشه

 و ادیم یجیکه د یی. از همون هاگهیجور حرفهاس د نیا

 

 .... با البرز هم صحبتگهید گهی*ـص نور داره و درقـ

 .«و موافقت اون رو هم گرفته کرده

 لب ریرمق ز یب یاز نهادش بر آمد و آهسته ول آه

 :کرد زمزمه

 «...خوش بگذره »

 . تاب داد شیقاشقش را همانند جمله ها دایآ

 ایروز به دن هی یجون تو یبه سحر گفتم من و گل »

 ییو محاله بدون اون جا میو مثل دو تا خواهر میاومد

 .« برم



 ینم ییدانست جا یشناخت و م یرا خوب م دایآ

 آب برود وتا منفعتش نباشد محال رشیکه ز خوابد

 انجام دهد. بر افروخته شدو قاشق را داخل یکار است

 رها کرد. بشقاب

 

 ری؟ دوباره کارت کجا گ یحرف رو گفت نیا یچ یبرا »

 .«امینم ییکه من شدم آچارفرانسه. من جا کرد

 دروغ که نگفتم! من بدون ؟یشیم یشیبابا چرا آت یا »

 یگذره. البرز که البد م یبهم خوش نم یمهمون چیه تو

 کار رو نکنه سحر نیبه سحر . حاال اگه البرز هم ا چسبه

 اون جمع من یکنه. فکر کن تو یکار رو م نیا حتما

 گوش ریمن ز ی. تو نباشارمیدق م بیو تنها غر تک

 بابات هم اگه بدونه البرز یپچ پچ کنم!؟ در ثان یک

 شه و یدلش قرص م یچهار گوشه  ادیم باهامون

 میبر ای. باری. جون من، تو هم نه نارهینه نم مطمئنم

 روزگارمون دیشا میبخور یفر هیجماعت پولدارها  یتو



 «فر خورد.  هم

 

 به دور چکیبا البرز مثل پ یرفتن و همراه وسوسه

 . اما سرسختانه با آن مبازره کرد و ازدیچیپ افکارش

 .امدین نییاش پا موضع

 .«برم ییکه محال بدون دعوت جا یدون یم »

 رفت یاش برخاست و به سمت گل یصندل یاز رو دایآ

 و چند بار دیشد و او را از پشت در آغـ*ـوش کش خم

 .دیاو را محکم و آبداربوس یها گونه

 شناسم. قول بده یاخالق گندت رو م نیباشه باشه ا »

 ییسه تا ایب اروی. جون من نه ن یزنگ زد قبول کن سحر

 .«میبر

 بود. اما اگر سحر زاریبرود ب ییجا یکه صدقه سر نیا از

 یکرد. قدر یفرق م یگرفت موضوع کم یم تماس

 کوتاه به قدر چند نفس و سپس یکرد. سکوت تامل

 :گفت



 

 باشه اگه سحر زنگ زد و دعوت کرد، درموردش فکر »

 .«کنم یم

 برگشت و بحث را به شیراحت و به سر جا الشیخ دایآ

 یخانوادگ یکشاند که در شبکه  یپر طرفدار سلایر

 رابـ ریتمام ذهنش درگ یشد.. اما گل یداده م شینما

 آن دو نیکه ب ییالبرز و سحر بود و ماجراها ی ـطه

 .آمد یدر م شیبه نما شیبرا

********** 

 

 راه آهن آدر ماه دانیالبرزم

 

 بند دلش شده بود، رنگها با واسوس یخاص یدلواپس

 یبه دلش نم یرنگ چیسر جنگ داشتند و ه اش

 .زد یکمد چرخ ی ختهیآو یها راهنیپ انی! منشست

 راهنیدستش گذشت و پ ریاز ز یچهارخانه ا راهنیپ



 طور... عاقبت نیهم هم یرنگ یو خاکستر یآب

 انیاز م یدیسف راهنی، پ یفیبالتکل نیاز ا مستاصل

 یطوس یوریانتخاب کرد و آن را پل شیلباس ها انبوه

 . ِست کرد یگرد قهی رنگ

 یروشن سبب شد تاصدا یرنگها انیم یهماهنگ

 .ذهنش خاموش شود یگونه  وسواس

 شیو پلک ها ستادیکنار تختش ا یقد ی نهیآ یروبرو

 را تجسم کرد.با آن چشمان مورب و یبست و گل را

 ارث بـرده بود.که از خاله فروغ به  یشمیابر یموها

 

 شده بود که در هر یخفته ا یهمچون آتشفشان دلش

 از جنس ییناجوانمردانه گدازه ها ،یبا گل دارشید

 پرتاب رونیتوأم با عشق و خواستن را به ب ،یاقیاشت

 آتشفشان فوران نیکه ا دیترس یم یکردو از روز یم

 .همه رو شود شیو دست دلش پ کند

 نیدانست با دل سرکش و نافرمانش که ا ینم



 از شتریچه کند!؟ هر چه ب د،یدو یم یگل یپ روزهامدام

 عطش اش ابانیدر ب یمثل تشنه ا ختیگر یم یگل

 .شد یم شتریو ب شتریب

 کند، و ریسالها تالش کرد تا دل او را تسخ وشیپر

 که خرج او کرده بود باعث شد تا او یتمام مهربان تأینها

 .بنشاند دایکنار آ یگاهیدر جا را

 .او را به خاطر آورد یو زنانه  فیظر یها یلوند سحرو

 دوست کیاز  شیبرا نایقیاو هم مشخص بود و  فیتکل

 

 آمد و یاز آسمان م یکاش دست یرفت . ا ینم فراتر

 یبود ، روشن م یدل وامانده اش را که بنده گل فیتکل

 .کرد

 مشمئز ینادر رفت. خنده ها یهـ*ـر*زه گردش پ ذهن

 لب زیآورد و افکارش مچاله شد. ر ادیاش را به  کننده

 «لعنت به تو آشغال»: گفت آهسته

 نهیآ ی!؟ چرا با چشم بسته جلو هیوا مادر چه کار »



 «!؟یزن یو با خودت حرف م یستادیا

  
 
 یمادرش کابوس نادر را پر داد و به آن سو یصدا ٌ

 نشیسنگ ی، پلک ها قیعم یپرتاب کرد.با نفس ذهنش

 و به سمت مادرش دیپا چرخ یپاشنه  یگشود و بر رو را

 :دیآن که سوال او را جواب بدهد، پرس ی. ب برگشت

 «آماده شد؟ دایفلور جون آ »

 

 هم به دامن یبه چشمانش داد و قر یخانوم تاب فلور

 .دارش نیچ

 .« یگل شیوقته. اآلن هم رفته پ یلیآره مادر خ »

 به پشت سرش انداخت یرا گفت و نگاه نیخانوم ا فلور

 خان رجیبه گوش ا شیدر اتاق البرز را بست تا صدا و

 تر شد و پچ پچ وار کیبه او نزد نی. سپس پاورچ نرسد

 :دیپرس

 بابات نشسته یپا ریزنه که ز نیالبرز جان از ا گمیم »

 ؟ قربونت برم یکن داشیپ ینشده ؟ تونست یخبر



 بچه بگذار هیبشه و  ریترسم د یبجنبمون مادر، م دست

 « .میگرفتارش بش امتیدامنش و تا ق یتو

 سر و یب نیاش هم یزندگ یها یسرو سامن یب انیم

 افتاد که یعکس سه در چهار ادیرا کم داشت! به  یسامان

 کرده بود. دایآن را پ رگاهیتعم دیخر یفاکتورها انیم

 

 بکند یآن که به عکس اشاره ا یکوتاه جنباندو ب یسر

 :گفت ،

 موضوع رو من نیفلور جون، نگران نباش قرار شد ا »

 .«کنم حلش

 آمدو با رونیاش ب نهیاز سـ*ـ ینیخانوم آه سنگ فلور

 .البرز را صاف کرد راهنیپ ی قهیدست  پر

 راحت. برو المیخ یباشه قربونت برم. تو که باش »

 ره. حواست بهبهتون خوش بگذ ینشه ، اله رتونید

 یباشه، محمود خان به اعتبار تو اجازه داد تا گل دخترها

 نیا ادیهم بگو ب یو عل ریسر راهت به ام ی. رفتادیب هم



 .«تنها نمونه جا

 شان برقرار شد و فلور خانوم همراه نیکوتاه ب یسکوت

 صحبت یرا هم مزه مزه کرد و ادامه  شیحرفها سکوت

 گفت: ش،یها

 

 سحر رو فیتعر یلیخ دایباالت برم. آقربون و قد و  »

 گفت هم خوشگل و هم خانواده دار. تو رو یکرد و م یم

 دیشا یدیبهش نگاه کن. خدا رو چه د داریخر دیبا د خدا

 « .بختتون با هم جفت شد یها ستاره

 پنهان کرد. آن گاه یرا پست لبخند تلخ شیها حسرت

 یتخت برداشت و آن را رو یشد و پالتوش را از رو خم

 از اتاق رونیبه ب شیسوار کرد و هنوز قدم ها ساعدش

 .مادرش برگشت یبود که با صدا دهینرس

 ی. مرگاهیتعم یباال تییالبرزجان امشب نرو سو »

 خودت برنامه داشته یبرا دیفردا جمعه اس و شا دونم

 لیفام یتو یدونم دوست ندار یرو هم م نیو ا یباش



 عمه اکرمت دعوت یفردا ناهار خونه  ی. ول یبچرخ ادیز

 «.و برو ایب یسر هیو به خاطر بابات  میشد

 

 مچاله درهم شد. عمه اکرم مثل یاش مثل کاغذ چهره

 شیزندگ یها یکار کشته از تمام خصوص یبازجو  کی

 .و او موظف به جواب دادن به تمام آنها بود دیپرس یم

 .جنباند یاکراه سر با

 و زود هم امیم رید گمیاز اآلن دارم م یول. امیباشه م »

 « .گردم یبرم

 خدا کیجمله اش  ی. انتها ستادینا گریرا گفت و د نیا

 .چسباند و از اتاق خارج شد یحافظ

********** 

 

 راه آهن دانیم یگل

 

 یکرد. دلهره ا یرو م ریدلش را ز یناب ی دلشوره



 . یهمانند تاب باز نیریش

 و به سمت آسمان شوت یریگ یلحظه که اوج م همان

 زد،یر یفرو م یبیغر یو دلت همراه شاد یشو یم

 .یشو یم ریسراز نییکه به پا یوقت

 را بست و مشتاقانه البرز را تجسم کرد. البد چشمانش

 براقش را رو به یمشک یو موها دیپوش یو شلوار م کت

 تیرحمانه جذاب یقدر ب نیکاش ا یزد. ا یشانه م باال

 نیلبش چ یبرد.گوشه  یپدرش را به ارث نم ی چهره

 :لب با خود گفت ریو ز خورد

 یبختش با ستاره  یکه ستاره  یخوش به حال هرک »

 .«شه یجفت م اون

 بود و آنها رابه دهیچسب شیالبرز به پلک ها الیخ

 یتخت برخاست و برا یباز کرد ، سپس از رو یسخت

 

 یدورهم کی یبار خودش را برانداز کرد. برا نیآخر

 رنگ یاسی یاسک قهیبافت  وریو پل نیشلوار ج دوستانه



 .بود نهیگز نیبهتر

 و آن را با دقت ختیچپش ر یشانه  یرا برو شیموها

 محکم بست و یآن را با کش مشک یو انتها بافت

 تا مرتب شود . رژلب دیکش شیهم به ابروها یدست

 مختصر، یملیلبش نشاند و ر یبررو یکم رنگ یصورت

 ...چیه گریو د نیبود. هم ششیآرا یمرحله  نیآخر

 دست و دلباز عطر مورد عالقه اش را استفاده کرد و اما

پر ناز و کرشمه  یاز عطر راه انداخت و با صدا یحمام
 ی

 اش برداشت و به یدست نهینگاهش را از آ یبه آن دایآ

 مانکن دست به کمر در کیاو برگشت که همانند  سمت

 .بود ستادهیدر اتاق ا ی آستانه

 «لباسم چطوره؟ یگل »

 

 که پارچه اش مثل طال یو لباس ماکس دایآ دنید با

 یچیآن را دست و دل باز ق ی قهی اطیزد وخ یم برق

 را هم برداشته بود ،دهانش از شیها نیبود و آست کره



 یباز ماند!. آب دهانش را قورت داد و سع مهین تعجب

 .نداشته باشد یا هیتا گوشه و کنا دیجمالتش را بجو کرد

 .« یجان مبارکت باشه مثل ماه شد دایآ »

 :کرد و ادامه داد یتامل کوتاه سپس

 یدور هم هیمن با سحر حرف زدم و گفت که  یول»

 ییطال هیسا نیلباس و ا نیاس و فکر کنم ا دوستانه

 نیسنگ یلیدوستانه خ یدور هم هی یپلکت برا پشت

 .« باشه

 به کمرش داد و داخل شد و یکرد و قر یدهن کج دایآ

 رونیگرد ب یا نهیاش آ ییطال فیاز ک لهیقرو قنب با

 یم نهیکه در آ یبرف دیسف یو و مثل نامادر آورد

 

 کند ، دییاش را تا ییبایز نهیو منتظر بود تا آ نگرست

 :دیو پرس دیبه رژلب قرمزش کش یدست

 «به نظرت خوشگل شدم؟ »

 و با ستادیا شیهمتا نداشت . روبرو یدر بد لباس دایآ



 تا یبازش اشاره کرد که فقط کم ی قهیو ابرو به  چشم

 .ممنوعه راه داشت یجاها مرز

 «؟ دهیلباست رو د ره،یکم سخت گ هیالبرز  »

 شانیکه به پر یرا باال انداخت. و درحال شیشانه ها دایآ

 :، گفت دیکش یشانه اش دست م یرو

 تا خود ستیو قرار هم ن دهیند البرز هنوز لباسم رو »

 نیمثل ا نکهیا ی. توهم به جانهیبب یزیچ یمهمون

 زود لباست رو یکن حتیها من رو مدام نص رزنیپ

 .«ادی.اآلن البرز م میکن بر عوض

 

 دانست محال است یشناخت و م یالبرز را م رتیغ

 .دیایب کوتاه

 . سپساندازدیرا باال ب شینوبت او بود تا شانه ها حاال

 تخت برداشت و آن را یرا از رو شیشد و پالتو خم

 سرش یهم رو یرنگ یریو شا ل ش دیپوش

 :انداخت،گفت



 « .میمن آماده ام بر »

 را شیداد ومتعجب باوز شانشیپر یبه موها یتاب دایآ

 .گرفت

 و یمهمون یایبا بلوز شلوار ب یخوا ینکنه م نمیبب »

 نه یپارت می!؟ قرار بر یمان و البرز رو ببر یآبرو

 «؟یهست یک گهی. بابا تو دکیکنیپ

 او را برآشفت. دهانش پر از دایآ زیآم نیتوه لحن

 یعل ریرا بدهد. اما ام دایناب شد تا جواب آ یها جمله

 

 را باز کرد و سرش را به یباز اتاق گل مهیشتابان در ن با

 .کشاند داخل

 ... البرزخان زنگ زد و گفت سر کوچه ی، آبج یآبج »

 خاله فلور یخونه  رمیمنتظرتونه. من هم م نیماش یتو

 داریخان فوتبال تماشا کنم. ب رجیا با

 .«یایمونم تا ب یم

 که مانتو و یکرد و در حال کیبار یپشت چشم دایآ



 لب با ریداشت، ز یتخت برم یاش را از رو یروسر

 «...تیاوزگل ،در پ» آزاردهنده، گفت :  یلحن

 یامواج م ریکه درگ یآشفته شد .درست مثل آب یگل

 یبزرگ شده بود. منطق ،جا یادیقهر کردن ز ی.براشود

 آورده یرا که از گلفروش یرا گرفت . سبد گل یباز لج

 و دیاش را پوش یسرخاب یرا برداشت ،سپس پالتو بود

 

 را پشت ظاهر آرامش شیها و استرسها یدلخور تمام

 .کرد یمخف

********** 

@ 

 یقلبش با نشستن و فرو رفتن در صندل یتپش ها هرچند
 عقب

البرز سامان گرفت ، اما مشامش از عطر البرز به  ماشن
 طرز

 یمدام و ممتد پر و خال یمثل چاه در حال حفار یبیعج
 یم



 !شد

 یرو ها  ادهیتر کرد و به پ کیرا به پنجره نزد سرش
 دانیم

 که در گذر زمان، یشد. به درختان قطور رهیخ عصریول

و شکن وپوسته پوسته کرده  نیتنشان را پر چ پوست
 بود.به

باال پوش  یها قهیفرو افتاده در  یکه با سرها یعابران
 شان

 را به شانیداشتند و پاها یتند و شتاب زده قدم بر م چنان

 یکس ییکه گو دندیکوب یم نیبه زم دهیخشک چسب یبرگها
 در

سرد  یزمستان دیکه نو یهم از سوز دیآنهاست! شا تعقب
 را

 .کردند یداد فرار م یم

 یبود و متوجه  نشیهاو عابر ابانیغرق در خ یگل
 ینگاهها

از او را  یالبرز نشد که هر بار سهم کوچک گاهیو ب گاه
 یدزدک



 دانیداشت. دل البرز در م یبر م نیماش یجلو ی نهیآ از

عقلش،  یمنطق یها دیو نبا دیفارغ از با ،یگل یسیمغناط
 یب

رحمانه به دل که  یشد. عقل ب یم دهیبه سمت او کش دفاع
 رقیب

 

 نیزد و او خسته از ا یم بیبرافراشته بود نه خواستن
 کشمش

به قورت  نیسنگ ییسرانجام، خلق تنگش را با نفس ها یب
 داد

به  یچرخاند و دستمال کاغذ دایسرش را به سمت آ و
 ستمش

 : و آرام اما آمرانه، گفت گرفت

 .«پاکش کن »

 حواس یو ب جیفورا سرش به سمت البرز چرخاند و گ دایآ

 :دیپرس

 «رو پاک کنم؟ یچ »



 . گذاشت دایآ یزانو  یدستمال را بررو البرز

 .«گفتم رژ لبت رو پاک کن »

 لب گفت و چند بار با حرص ریز یرغبت چشم یب دایآ

 یرژلب بر رو ی، اما رد پا دیکش شیلبها یرا رو دستمال

 :ماند. سپس سرش را به سمت البرز کج کرد یباق لبش

 «خوب شد آقا داداش...؟ »

 میگرفت و ن دهیاو را ناد یدر صدا دهیحرص خواب البرز

همچنان  یکه مردمک ها یبه او انداخت و درحال ینگاه
 به

 : گفت ،یبود با خونسرد روبرو

 .«پشت چشمت رو هم پاک کن ییطال هیاون سا »

 را در حدقه شیو سرتق مردمک ها امدیبار کوتاه ن نیا دایآ

 .و سرش را به سمت پنجره چرخاند چرخاند

پشت چشمم همرنگ  هی. سا ایجان، فلور جون کوتاه ب »

 لباسمه

 .«شه یام هچل هفت م افهیپاکش کنم ق اگه



 د،یکوتاه با ترد یبعد از تامل دایرنگ لباس آ ریدرگ البرز

 :گفت

به  شبیکه د یدیرو پوش ییطال ینگو که همون ماکس دایآ
 فلور

 «داشت؟ یباز ی قهیو  یداد ینشون م جون

 

جواب  یتدافع یافتاد و با حالت دایآ یبه جان جمله ها ترس

 :داد

 یلیکجاست؟ فلور جون هم گفت خ رادشیخب ا »

 .« خوشگله

 .که صاعقه به جانش افتاده باشد یمثل ابر دیغر

 «نپوش!؟ ستیلباس مناسب ن نیبهت نگفتم ا »

 یجمله  نیترس را همراه آب دهانش قورت داد . ا دایآ
 البرز

 شینگرفته بود. جمله ها یبه خاطر داشت اما آن را جد را
 ریز

 :نرم تر جواب داد یشد و با لحن دهیبر دهیبر شیمن ها من



 .«راحت التیکم جمع کردم خ هیاش را  قهی »

 ییالبرز همانند اژدها ینیب یخشم از حفره ها یها شعله
 ریت

بزرگتر  یاش قدر ینیب یو پره ها دی، تنوره کش خورده
 شد و

 :را کنترل کند، گفت تشیکرد عصبان یم یکه سع یدرحال

حلقه  یها نی! آستیاش را درست کرده باش قهیکه  رمیگ»

 شیا

لباست  ریز میضخ وریپل هی؟ نکنه  یکرد کاریچ را

 «؟یدیپوش

 رسما کم آورده بود اما خودش را از تک و تا دایآ

 . را رو به باال تکان داد شی.شانه هاانداختین

 . حاال که میرس ینده . االن م ریاه... البرز. جان من گ »

 « .شه کرد ینم شیو کار دمیپوش

 یبه جوش آمد و در دم به قل قل افتاد و با حرکت خونش
 یعصب

 متوقف شد و ابانیخ یسمت راست راهنما زدو گوشه  به



 نییصفحه باال و پا یکه انگشتش را مدام ر رو یدرحال
 یم

 :،گفت کرد

اسنپ  هیاآلن  نیکردو هم یکار هی شهینگران نباشو م »

 یم

 یکجا چ لبس یریبگ ادیخونه تا  ییگرد یو بر م رمیگ

 .«یبپوش

 

داد تا  حیو ترج دیچرخ یآن دو م نیب یمضطرب گل نگاه
 در

کار  نیا داینکندو آ یندارد دخالت یکه به او ربط یکار
 البرز را

 سرش را به سمت یچشم گرفتن دانست و با پوزخند زهر

 : چرخاند و گفت پنجره

 .«شه یبار که هزار بار نم هیحاال  دیگفتم که ببخش"

اسنپ  یباور کرد که راننده  یالبرز را وقت تیقاطع دایآ
 تماس



 اوردیتاب ن گرید دایاست.آ ستادهیو گفت که کجا ا گرفت
. 

 اریکرد و تدارک بس یم یلحظه شمار یمهمان نیا یبرا
 دهید

اشک بود رو به  یاز حلقه ها زیکه لبر ی. با چشمان بود
 البرز

 .شد

 « ...داداش تورو خدا »

 کم جلو تر پارک هیرنگ و  دیسف یپژوه  هی نیماش »

 .«یکنم تا سوار بش ی.صبر مکرده

با حرص در  دیبار یم زیر کیکه چشمانش  یدر حال دایآ
 را

 :گفت ،یشدن رو به گل ادهیاز پ شیکرد و پ باز

 .«بره خوش بگذرنه ییشو آق داداش تنها ادهیپ یگل »

رفتن و ماندن  نیب یهاج و واج و پراز شک و دو دل یگل
 در

 مهیبرود، اما در فقط تا ن دایرا بازکرد تا همراه آ نیماش
 باز شد



البرز او را وادار کرد تا دوباره در  یگونه  ادیفر یصدا
 را

 .ببند

 «!...؟یریتو کجا م »

 .بند دلش پاره شد و زبانش به لکنت افتاد »

 «.گردم خونه یبرم دایبا آ »

 

نشده  یاسپرت گل پیت یکه به خاطر عجله، متوجه  البرز
 بود

 فیحر ییپر خشم از همان ها یو با نگاه دیکش ،گردن
 یم

 :دیپرس طلبد،

 یباز تنت کرد قهی ییلباس طال داینکنه تو مثل آ نمیبب »

 که

 «جا مونده؟ اطیهاش دست خ نیآست

 .باال انداخت ی. سریگل

 .«ستیاش هم باز ن قهی دمینه به خدا... بلوز شلوار پو ش »



 .دیپر کش یگل یآن همه خشم، دلش پر پر زنان به سو انیم

 : وقتش را قورت داد و گفت یب لبخند

 .«سرجات نیپس بشخب  »

 .چرخاند و قاطعانه گفت دایسرش را به سمت آ سپس

 «..ی. خوش اومد یدیم امیخونه پ یدیرس »

 یلقمه  نیرا پاک کرد و آخر شیبا پشت دست اشکها دایآ

 دیاش را قورت داد و در را چنان محکم به هم کوب بغض
 که

 !به لرزه افتاد نیستون اسکلت ماش چهار

آخته بود ونگاهش با  رشیکه هنوز شمش یدر حال البرز
 قدم

 :همراه بود ،آهسته گفت دایآ یشتاب زده  یها

 .«نیجلو بش ایب یگل »

دست  انیشدن بنده دلش کم بود سقوط دلش را هم م پاره
 و

بود، اما از خدا  دایآ ی.هر چند که حواسش پدید شیپا
 خواسته



 .بسنده کرد و همان کرد که او گفته بود یچشم به

********** 

 

 

 یرقـ*ـص برگها ی. حتدید یشهر را نم زییپا یگل

 نیو تاب به ا چیرا که در دامن باد پر پ یزییپا خشک

 .رفتند یو آن سو م سو

 سبب شد تا یصندل کی یالبرز آن هم به فاصله  حضور

 اش را هم همان یو چشمان باران دایزود آ یلیخ یگل

 فکر کند که چرا نیاول فراموش کندو مدام به ا قیدقا

 چیمالحظه است! و هورا کشان پ یقدر ب نیالبرز ا عطر
 و

 اش داخل ینیب یخوران تمام و کمال از حفره ها تا

 !چسبد یآن م یبه پرز ها یشود و بعد هم دودست یم

 ناراحت دایدلش که تعارف نداشت هرچند از نبودن آ با

 البرز اجازه یمرغ دلش پرواز کرد ،وقت یاما از خوش بود

 برود. دایتا همراه آ نداد



 

 گرفت و کینشانه ها اعتقاد داشت و آن را به فال ن به

 بود، در عطر نیکه سرش به سمت پنجره ماش یحال در

 .شناور شد البرز

 یچراغ قرمز متوقف شد و از گوشه  نیپشت دوم البرز

 اش یممنوعه خواستن بیبه س ینگاه مین چشم

 رنگش فرو رفته، خودش یسرخاب یکه در پالتو انداخت

 رونیکامال به در چسبانده بود و از قاب پنجره به ب را

 را قورت داد و سرش را به شیکرد. . نفسها یم نگاه

 :چرخاند و آهسته و نرم، گفت روبرو

 به در یدیو چسب یدیرو دعوا کردم تو چرا ترس دایآ »

 «؟

 افکار در هم گره خورده اش یتارها انیچنان م یگل

 سوال البرز نشده بود و یخورده بود که متوجه  تاب

 لحظه یو برا دیحواس سرش به سمت او چرخ یو ب جیگ

 



 گذرد یکه از دل باغچه م یمینس یبه کوتاه یا

 .در هم جفت شد شانیمردمکها

 پر از تب و تاب خواستن سرش را به سرعت البرز

 شد که با تامل رهیشمار چراغ قرمز خ هیو به ثان برگرداند

 .کرد یم یها را معکوس ط عدد

 یدیو چسب یدیرو دعوا کردم تو چرا ترس دایگفتم آ »

 «!؟نیدر ماش به

 شیشد تا دست و پا یعلت نیبود و هم رشدهیگ غافل

 نهیرید ییآشنا یلحن نرم و مخمل نیگم کند. . با ا را

 دانست چگونه نوازش یلمس م یکه ب ی. لحنداشت

 یرا تر کرد و آنها بررو شیجابه جا شدو لبها ی! قدرکند

 داشته شیکردن جمله ها دایپ یبرا یفشرد تا فرصت هم

 یفرو رفت دورغ شاخدار یگری. سپس در نقش دباشد

 .گفت

 

 برگردم خونه ، دایتا با آ یداد یکاش اجازه م یا »



 «... گذره یاون اصال بهم خوش نم بدون

 باز تاب حال بدش شیالبرز مچاله شد و خم ابروها دل

 .جوابش را بدهد یکرد منطق یسع یول شد

 بهت خوش دیقضاوت نکن. شا فتادهین یتا اتفاق »

 داینداشت به خاطر اشتباه آ لی.از اون گذشته دلگذشت

 کردم گفت تو رو یخونه. با سحر که صحبت م یبرگرد

 .«دیکه هر جفتون نباش ستیدعوت کرده و قشنگ ن هم

 . بود تا دلش مثل کاغذ باطله مچاله شود ینوبت گل حاال

 زد . پس علت یخودش پوزخند یالیخوش خ به

 به نشانه ها یساده بود و ربط لیدل نیش هم مخالفت

 جواب لهیقرو قنب یرا برگرداند و تلخ و ب شی. رونداشت

 :داد

 

 کرده بود و یزیبرنامه ر یلیخ یمهمون نیا یبرا دایآ »

 میتونست ی. میریقدر بهش سخت بگ نینبود ا انصاف

 اصال سرما رو ای. میریراه براش لباس مناسب بگ سر



 .«ارهیکنه و مانتوش رو در ن بهونه

 خالص یتمام نشدن کیسبقت گرفت تا از شر تراف البرز

 :و جواب داد شود

 یتو میو فرصت ندار میکرد رید یلیاآلن هم خ نیهم »

 یرو من م دایآ ی. در ثاندیخر میبر کیتراف نیا

 گذشت گرما یم یاز مهمون قهیکه چند دق نی.همشناسم

 آورد .بهش گفته یکرد و مانتوش رو در م یم روبهونه

 .ستین یگله ا یاون لباس رو تنش نکنه. پس جا بودم

 از کنار من تکون یمهمون یهم حواست باشه تو تو

 .« یخور ینم

 گفت: یبود اگر نم ییبایز یدستور ی جمله

 

 .«سفارشت رو کرده که مواظبت باشم یلیفروغ خخاله  »

 یکیداد ، تا  یبه دستش م یچماق یکیآمد  ینم بدش

 ادشیهم بر سر البرز، تا  یکیسر دلش بکوبد و  بر

 او بود وجان شان به هم گره یگل میمر یروزگار اوردیب



 جواب گذاشت یاش را ب یدستور یبود. جمله  خورده

 به سمت البرز برنگشتنگاهش  یحت دنیتا هنگام رس و

********** 

 

 .یتفرش یمنزل آقا شیتجر

 داشتند یکردند و قدم بر م یم یرا ط اطیدو آرام ح هر

 چشم نواز یبه نور پرداز شانیهر چند به ظاهر نگاهها .

 یها بود و رقـ*ـص نور لم داده بر رو یشیتفر یالیو

 

ساز  یبا وزش باد ، ب یآب استخر که نرم و مخمل سطح
 و

 گرید کیکرد، اما افکارشان هول  یم یرقاص آواز

 .خوردیچرخ م یچرخ و فلک همچون

 مذبوحانه با خودش یحس خواستن گل ریدرگ البرز

 پر و یحس را سرکوب کند و گل نیرفت تا ا یم کلنجار

 اش پر بکشد نهیقلبش را بسته بود تا مبادا از سـ*ـ بال

 یها لمیف نیکرد مثل ا یکند! و آرزو م شیورسوا



 اطیح یزده  خی یسنگ فرش ها یبر رو شی،پا یهند

 دستش را به دور کمرش تاب رانهیبخورد و البرز دل سر

 اتفاق نیدر هم جفت شود. اما ا شانیو نگاهها دهد

 ماند یکوچک ته ذهنش باق یایرو کیو در حد  فتادین

 رنگ یاستقبال پر شور سحر در آن بلوز فاخر طوس وبا

 دود شد شیاهایش هم ساز بود،روچشمان شیبا آرا که

 به هوا رفت. و

 

 تر از یمیصم یمجلل خانه قدر یورد یدر راهرو سحر

 کردو سبد گل را از او کیخودش را به البرز نزد گذشته

 گلها فرو بـرده بود انیکه صورتش را م یو در حال گرفت

 : گفت

 « .گلهام نی. من عاشق اقهیممنونم چه خوش سل یوا »

 آن یخانوم که قدر ارهیسبد گل را به دست س سپس

 بود داد و خودش ستادهیتر آماده به خدمت ا سو

 خانوم دادو ارهیالبرز را گرفت و آن را هم س یپالتو



 دیچرخ یو البرز م یگل نیکه نگاهش کنجکاو ب همانطور

 :دیپرس ،

 «!؟ستیچرا همراتون ن دایآ »

 ش را صاف کرد و وریپل ریز ی قهیسر برداشت و البرز

 .دیبگو رکانهیرا ز قتیکرد حق یسع

 

 اومد که شیپ یکرد. مسئله ا یعذر خواه دایآ »

 « .ادیب نتونست

 .اضافه کرد رکانهیز سپس

 یتو یومن دخالت یدر ضمن سبد گل کار گل »

 .«نداشتم انتخابشون

 دمغ شد اما آن را یالبرز قدر یبا سپر دفاع سحر

 یاش مخف دهیچیپ تیپشت شخص هنرمندانه

 او را یکنجکاو دای.هرچند که جواب البرز در مورد آکرد

 اکتفا کرد و به رسم ادب ینکردبود اما به تکان سر اغنا

 مقتدر رو به یو همانند فرمانده ا دینپرس یزیچ گرید



 :خانوم شد و گفت ارهیس

 .«ریجون رو بگ یخانوم . لطفا پالتو و شال گل ارهیس »

 

 خانوم ارهیاز سر تشکر به س یرا با لبخند شیپالتو یگل

 ماند که یسرش باق یرنگ بر رو یریاما شال ش داد،

 یبافته شده اش را به نما سیتک گ سخاوتمندانه

 از رقـ*ـص نور و یسحر نه خبر یدورهم یمهمان در

 یها یدنینوش زیبود ونه م کیوکوبش موز یجید

 دخترو پسرشام هم نبود! و تنها چند  زیم ی. حت ممنوعه

 مارک دار به تن یکه بلوزشلوار ها یگولیو ژ کیش

 هیپا زیروشن سالن به گرد م ی نهیشوم کینزد داشتند،

 دهیچ شیها بر رو یکه انواع خوراک یرنگ یچوب کوتاه

 مربع ینرم و مخمل یباشتک ها یبود بر رو شده

 تکلف نشسته بودند. با ورود سحر، یساده و ب ،یشکل

 دویو البرز به سالن تمام سرها به سمت آنها چرخ یگل

 که از یکوتاه و بلند یسالم ها انیو البرز م یگل سالم



 خاست گم شد. یجمع بر م انیم

 

 روشن جا نهیشوم کینزد ییجا یالبرز و گل یبرا سحر

کرد و خودش هم چهار زانو کنار البرز نشست و رو  باز
 به

 را نگاه یکه ساکت نشسته بودندو البرز و گل دوستانش

 :کردند، گفت یم

 خوبم مهندس اریکنم. دوست بس یم یبچه ها معرف »

 مون یاز آشنام یکه البته مدت طوالن یتهران البرز

 جون یهم دختر خاله شون ، گل شونی. ا گذرهینم

 .«هستند

********** 

 

 مثل اضافه بودن یشد. حس ریبه دلش سراز یگنگ حس

 پنهان کرد و انگشتان را به یحسش را با لبخند یتلخ .

 



 ییشالش چرخاند و رو به خوش آمد گو یها شهیر دور

 .سر تکان داد یبا لبخند نرم نیحاضر

 یرا پشت سرش دم اسب شیاز مردها که موها یکی

 اش یبا فک مثلث یاش مواز شیبود و خط ر بسته

 داشت، یو الغر یاستخوان یآمده بودو چهره ا شیپ

 :گفت ،یمیو صم گرم

 هانمی. البرز جان، من کدیبچه ها به جمع ما خوش اومد »

 قیکناردستم شقا یدختر خانوم مو فرفر نیا و

 خواهر دهیهم سپ زهیم زهی. اون خانوم تپل و رخواهرمه

 کنار دستش هم شوهرشون یجان هستن و آقا سحر

 « .هستن ماهان

 به اطراف تاب داد و سرش به سمت برادر یسر هانیک

 .دیچرخ نایس سحر

 

 ،تک پسر نایکنار دستش هم س پیاون آقا خوش ت »

 یهاست...که البته خارج از کشور زندگ یتفرش خاندان



 رو ببرن همون فشونیزود تشر یلیکنه و قراره خ یم

 دوستان هم آهسته آهسته آشنا ی هی. با بقطرف

 هم یخانوم نسبت دل یگل نیا اب نمی. حاال بگو ببیشیم

 «د؟یفقط دختر خاله ، پسر خاله هست ای یدار

 دلش گذاشته بود ،همان ینادانسته دست بر رو هانیک

 .داشت آن را انکار کند یکه سالها سع یقسمت

 گشت. به یدور بر م یبه سالها یاو با گل یدل نسبت

 گذاشتند و یرو هم م شانیکه پول ها ییروزها

 ی،به عصر ها دندیخر یم یفیق یبستن کی یشراکت

 و قال لیو فارغ از ق الیخ یکه همچون باد ب یتابستان

 تابستان یشبها دندویدو یم گرید کیبه دنبال  یزندگ

 

 یکرس ریز شیشمردند و زمستانها یهم ستاره م با

 .خواندند یقصه م کتاب

 یکه رو یگل ی دهیکش یبه سمت دستها شیمردمکها

 در هم جفت شده بود کج شد. قلبش حرف شیها زانو



 . سر برداشت بایگریداشت و زبانش حرف د یگرید

 :،جواب داد یساختگ یلبخند

 .«میدختر خاله و پسرخاله هست »

 بعد مرد جوان هیو چند ثان دیتمام جمله هارا بلع سکوت

 ها یهم سن البرز بود و همانند جنوب بایکه تقر یگرید

 را یداشت ، دست دختر یا رهیت یسبزه و موها پوست

 : نشسته بود را گرفت، گفت شیپهلو که

 .وشاستیهم خانومم ن نیالبرز جان من بهرادم و ا »

 ها را مشخص یدورهم نیا فیاول تکل نیاز هم بگذار

 رو یدورهم نیاز ماست که ا یکی. هر ماه نوبت کنم

 

 شب چله است و چون شما یبعد ی. دورهممیکن برگزار

 افته آخر ینوبتتون م دیخانوم تازه وارد هست یگل و

 از یها نه خبر یدوره هم نیا یکه تو نی. دوم اهمه

 شام پرو زیها ممنوعه ونه م یدنیو مواد و نه نوش گاریس

 سرد و جیاسنک و ساندو یسر هی. صاحب خونه مونیپ



 یو تا آخر شب حرف م نهیچ یم زیم یرو رو مخلفاتش

 .«میدیخند یو م میزن

 را در دهانش چپاند ودر یبسیخم شد و پر چ هانیک

 رو به البرز د،یجو یکه خرت خرت کنان آن را م یحال

 : ،گفت

 هیحداقل  ینیب یجمع رو که م نیالبرزجان تمام ا »

 اشتغال یبابا پولدار فیدارند و به شغل شر سانسیل

 وصل پدرهاشون هستن . از جمله ییجورا هیو  دارند

 شرکتش مشغولم یبابام تو ی هیسا ریبنده که ز خود

 

 و هنوز یاز بهراد که پزشک عموم ریبه غ ،البته

 ماهان جان ،یتفرش یرو نگرفته و داماد آقا تخصصش

 .اشتغال دارند یبه شغل پدر زن پولدار که

 ینرم بر لبها یشد،لبخند انیکه مزاح گونه ب یقتیحق

 سازگار نبود و سرش دهیآورد ، اما با مزاق سپ نیحاضر

 یدهن کج هانیداد و رو به ک یگردن قر یرو را



 شیابروها یرو یزیکرد و ماهان هم اخم ر یآشکار

 .شده اش نبود زیتم یابروها یکه برازنده  گذاشت

 :توجه به آن دو رو به البرز، گفت یب هانیک

 «ه؟یچ التتیو تحص یا کارهیخب البرز جان تو بگو چ »

 جا به جا شد ،کمرش را صاف کردو با گوشه یقدر البرز

 یرا خاراند و بعد از تامل شیلنگه ابرو  کیناخنش  ی

 جواب داد: کوتاه

 

 اصفهان یبرق از دانشگاه صنعت سانسیمن فوق ل »

 یم یکیپدرم مکان رگاهیتعم یو در حال حاضر تو دارم

 .«زنم یو آچار م کنم

 او یدستش را به دور بازو یمیصم یلیخ کبارهیبه  سحر

 انیکرد و خود را به او چسباند و دوان دوان به م حلقه

 .البرز آمد یها جمله

 از ریبه غ شونیمتواضع است. ا یلیبچه ها البرز خ »

 شرکت خوشنام صادرات و هی یبه پدرش تو کمک



 .«هستند ریمد واردات

 سحر دست او پس یمنتظره  ریمعذب از حرکت غ البرز

 یجا به جا شدتا از شر حلقه  یمودبانه ،قدر یول نزد،

 یکه گل یکند. حرکت داینجات پ شیبازو ریبه ز افتاده

 دهیآن را ناد نشیسنگ یو با نفس ها دیرا د آن

 .گرفت

 

 ینگاهها ریاش راز یوگرافیبود تا ب ینوبت گل حاال

 :شد، گفت یرو به گل هانی. ک دیبگو ینیو ذرب رشدهیز

 که همراهتون هستن ، لطفا خودشون ییبایز یو بانو »

 .«کنه یمعرف رو

********** 

 

 و او شتاب زده دیچرخ یدم تمام نگاهها به سمت گل در

 :دست پاچه جواب داد یقدر و

 و یکنن گل یهمه صدام م یام . ول یگل میمن مر 》



 《.با شما خوش وقتم ییدارم. از آشنا یفروش گل

 با خم یشیقرار گرفت و به طور نما ریتحت تاث هانیک

 کرد و گفت: یا مهینصف و ن میسر و کمرش ،تعظ کردن

 

 و به شهیهمه لطافت که از اسم شروع م نیبه ا نیآفر 》

 《.شه یختم م شغل

 لب یبسته شده رو یها خیبود و  ینیدلنش فیتعر

 که به مزاق البرز خوش یدیرا آب کرد. تمج یگل یها

 یشکارچ یچشم ها دیهنرمندانه آن را از د یول امدین

 همانانیاز م یکیکرد. یبودند مخف یسوژه ا یدر پ که

 یها بلیبه س یروشن بود ،تاب ییبا موها یمردجوان که

 :پشت پشت لبش داد و گفت کم

 《ه؟یامشب چ یخب بچه ها برنامه  》

 فوق العاده شنهادیپ هیبچه ها  《فورا جواب داد:  قیشقا

 《.؟میشروع کن یزشیبا شعر و جمالت انگ دیموافق !

 برخاست و نیمخالفت ها ، کوتاه و بلندازحاضر یصدا



 به البرز نگاه انیخط در م کیرا که  دهیدست سپ ماهان

 انگشتانش گرفت،گفت: انیکرد م یپ

 

ها، به نظر من امشب باخاطرات با مزه شروع  بچه》

 میکن

 یجور نیما داشته باشه، ا یکه ممکن همه  یخاطرات .

 شه و البته یهم آب م دمونیدو تا دوست جد نیا خی

 از زهیجا هیکنه  فیخاطره رو تعر نیکه با مزه تر یکس

 《.رهیگ یخونه م صاحب

 گردن هانیماهان با استقبال روبرو شد و ک شنهادیپ

 .قدم شد شیکرد و پ راست

 ها یما معمول ینه ؟ ول ای دیدون یدونم ،م ینم 》

 تو نگاه تایشه ، نها ینگاه اول عاشقمون نم یتو یکس

 《!ادیو هشتم ازمون خوشش ب هفتم

 هانیگفتند چقدر لوس...ک یو جمع دندیخند یجمع

 .به اطراف تکان داد و رو به ماهان شد یسر



 یتو چه م نمیخب حاال نوبت شازده دوماده، بگو بب 》

 》؟یکن

 

 :صاف کرد و با افتخار،گفت نهیسـ*ـ ماهان

 کوه رنیکه م ییخواستم با بچه ها یبار م هیها ، بچه》

 کنن برم، که بابام گفت از اتاق خودت یجمع م آشغال

 《.انیکن و به دوستات هم بگو ب شروع

 ریز یشیا دهیگفتن . اما سپ ولیا یو برخ دندیخند همه

 نازک کرد.بهراد یماهان پشت چشم یگفت و برا لب

 را به عالمت شیرا جمع کرد و دستها شیها خنده

 که همچنان در فضا ییخنده ها انیباالبرد و م سکوت

 :بود ، گفت یجار

 هیبار خانوم همسا هی.دیرو گوش کن نیبچه ها بچه ها، ا »

 آش دیبرامون آورد و روز بعد پرس یآش نذر مون

 بود ؟من هم که اصال حواسم نبود سرم رو تکون چطور

 «!...بدک نبود یا» و گفتم  دادم



 

 دست زدند و گفتند شیبرا یها پرواز کرد و برخ خنده

 «... دکتر نیآفر :»

 تا صداها را دیرا بر هم کوب شیچند بار دستها سحر

 . کند، سپس به سمت البرز سر خم کرد خاموش

 خاطره هیها ، لطفا ساکت ، حاال نوبت البرزه که  بچه»

 .«کنه فیبرامون تعر بامزه

********** 

 

 که چراغ قرمز سر یشد! درست مثل لحظه ا ریگ غافل

 شمارش یکند و تابلو یم ری، راننده را غافل گ چهارراه

 باره از عدد شصت به دامن کینظم و قاعده به  یب اعداد

 عجول پشت سر دستشان یچسبد و رانند ها  یم صفر

 گذراند. یبوق م یرو را

 

 :خشکش را تر کرد و صادقانه جواب داد یلبها



 کردم به یشدم. فکر نم ریرو بگم، غافل گ قتشیحق »

 !در حالدییایجمع ب یبه سراغ تازه واردها  یزود نیا

 .«ادینم ادمی یخاطره ا حاضر

 از او ینگاه کنجکاوش را به البرز دوخته بود و دم دهیسپ

 به دهان یخاص حبه انگور یشد و با ژست ینم غافل

 :گفت گذاشت،

 .میآشنا بش شتریبا شما ب میمهندس دوست دار یآقا »

» 

 اش به ماهان بود، سرش هیکه تمام تک یدر حال سپس

 سحر و البرز نیب شیبه اطراف تکان داد ومردمک ها را

 :پر طعنه ادامه داد یگردش در آورد و با لحن به

 رو همه نیکنه و ا یم فیتعر یسحر به ندرت از کس »

 . حاالمیکه کنجکاو باش دیدونند. پس بهمون حق بد یم

 

 سوال نیلطفا به ا دیکن فیخاطره تعر دیستین لیما که

 شما رو ایسفر دور دن یاگه برا دیو بگ دیبد جواب



 نفر رو همراه کیباشه که  نیکنند و شرطش ا انتخاب

 «تونه باشه؟ یم یاون شخص ک د،یببر خودتون

 .کردن ریمنگه گ یمثل ال یزیکرد ! چ دایپ یبیغر حس

 را جمع کرد شیبه تکاپو افتاد، اما فورا دست و پا دلش

 ینگاهها ریکج کندو ز یمبادا نگاهش را به سمت گل تا

 رو به باال ، یبا چانه ا همانانیم یو موشکافانه  ینیذرب

 :داد جوااب

 نیبه ا دمیم حیو ترج ادهیز میروزها مشغله کار نیا »

 در هشتاد روز نرم و فرصتش رو بدم به ایدور دن سفر

 .«که تازه ازدواج کردند ییها زوج

 یفیبود که طنز ظر یا رکانهیطفره رفتن جواب ز یبرا

 کف زدند و پسر ها شیاش بود. دختر ها برا یچاشن

 

 انیم نایگفتند. س ولیا شانیکف زدن ها همراه

 یرا قدر شیصدا د،یرس یکه صدابه صدا نم ییاهویه

 .مفهموم تر باشد شیتر کرد تا جمله ها بلند



 خانوم ی. خب حاال نوبت گل دیبچه ها لطفا ساکت باش »

 خاطره با نمک هی ایجواب بده  دهیبه سوال سپ که

 یرو هم قبول نم ستین ادممیو  شهیکنه. نم فیتعر

 « .میکن

 شد و حس کرد در دژ ریهم همانند البرز غافل گ یگل

 نیدارند هم میها محاصره شده اند و تصم یشیتفر

 کنند.محال بود به سوال یاول آن رو ضربه فن ی جلسه

 یکه جوابش پر واضح بود ، جواب بدهد. اما م دهیسپ

 فیاش را تعر ییخاطره ازدوران دانشجو کی توانست

 یسکوت انیجا به جا شد و م یقدر ی. با لبخند نرمکند

 ل*ب.ه*ا افتاده بود افتاده ،جواب داد: یبر رو که

 

 .«کنم فیخاطره تعر هی دمیم حیترج »

 ی، عذر خواه لشیموبا نگید نگید یبا صدا اما

 مامان فروغ هول امیپ دنیلب گفت و با د ریز یکوتاه

 افتاد اهویبه ه یدست پاچه شد. آنچنان که افکار منف و



 .صورتش انداخت کیمیاضطراب به م و

 پر پر یاطراف گل یتمام حواسش مثل پروانه ا البرز

 که نرم درهم شده ومثل یچهره ا دنیزد و با د یم

 کیسرش را به او نزد یناخوانا شده بود، قدر یا نقشه

 :دیکنار گوشش زمزمه وار ، پرس ییکرد و آهسته جا تر

 «شده؟ یزیچ »

 . دیمستاصلش به سمت البرز چرخ نگاه

 و برم. مامان رمیآالن اسنپ بگ نیهم دیالبرز من با »

 ومجبور ستیداده که حال بنفشه خوب ن امیپ فروغ

 .«مارستانیببرنش ب شدند

 

 :جنباند و قاطعانه ،گفت یسر البرز

 ی. نگران نباش. تومیریبا هم م ستین یازیاسنپ ن »

 «. شده یچ نمیبه خاله فروغ تا بب میزن یزنگ م راه

********** 

 



// 

 

 .راه آهن دانیم یگل

آنها  یرفت و به سخت یم یلیپ یلیپ شیپلکها انیم خواب
 را

به  فیتخت نشست و رد یلبه  یداشت. رو ینگه م باز
 فیرد

 مهیکه آس یزییباد پا یرا باز کرد و با هوهو شیموها بافت

نگاهش به سمت  د،یکوب یاتاق م یرا به پنجره  سرخود
 قاب

ناخواسته تمام تنش را احاطه  ییبرگشت و سرما پنجره
 کرد،

 یقیهم آورد و نفس عم یژاکتش را رو یکه لبه ها آنچنان

از  شینفس ها یلنگر انداخته بررو نیتا بار سنگ دیکش
 حفره

 .دیایب رونیاش ب ینیب یها

 شیکاش ها یتوانست حسرت ها و ا یکاش م یا اصال
 را به



خورد، بسپارد تا  یو تاب م چیپ اطیکه در ح یباد دست
 بار

 یم یبرگها یآن ها را بررو نکهیا ایهم سبک شود.  دلش

 

 یپا ریو ز فتندیب نیتا از شاخه جدا شوند و به زم ختیآو

 .خش خش کنان خرد و نابود شوند نیعابر

 یدلش گذاشت ومردمک ها یرا گوشه  شیکاش ها یا
 خواب

، سپس دفتر خاطراتش را از  دیرا با پر دست مال آلودش
 ریز

گذاشت و  شیرانو ها یآورد، آن رابر رو رونیب بالشت
 شروع

 .نوشتن کرد به

 و ریبود و خودم در آسمانها س نیزم یبررو میپاها امشب

جمع دوستان رنگارنگ سحر بودم  انیکردم. م یم احتیس
 و

 کیو  دیرقص یوقفه م یسازو طرب ب یب یاز خوش دلم
 سره



 .کرد یم یکوبیپا

غضب البرز  ریبه خاطر لباسش دچار ت دایچند که آ هر
 شد و

 یهمانیم یراه بازگشت، اما راستش را بخواه مهین از
 یخوب

 یبنفشه وسط حال خوبم نم ی، اگر لنگه کفش باردار بود
 افتاد

 !کرد یقدر بزرگ نم نیمامان فروغ آن را ا و

 یدردو قدم قایبعد از سالها کنار البرز نشستم. دق امشب
 نفس

 داشتم که کلمه ها از یبیشود، حال غر ی. باورت مشیها

 .عاجزند انشیب

بروم  دیو با ستیحال خواهرم مساعد ن دیفهم یوقت سحر
 با

متوجه شد که  یدلسوزانه متاسف شد اما وقت یا چهره
 البرز هم

 .دمغ شد یاساس دیآ یمن م همراه



که وقت  یمحل یو ب دمیدرهمش فهم یرا از چهره  نیا
 خدا

 یکند که برا یکرد. سحر ادعا م یخرج من م یحافظ
 البرز

 حرف شیدستو پا زدن ها نیا یدوست است ،ول کی فقط

 زند. من باور نکردم تو هم باور نکن. یم یگرید

 

بودم و دل  شیراه یتو ین یچرا؟ نگران بنفشه و ن دروغ
 یتو

ا فقط ت یشد ول یرو رو م ریغلتان مدام ز یمثل گو دلم
 یزمان

 مارستانیبه ب شیاریمتوجه شدم ،بنفشه را به خاطر بد و که

اند و مامان فروغ فقط به کالغ ها بال و پر داد و  بـرده
 را یکی

 .یسادگ نیتا کرده است .به هم چهل

نکرده  میاش را فقط با من تقس یمامان فروغ، نگران البته
 بود،



خان هم  رجیو ا یعل ریخاله فلور، ام امک،یمادر س بلکه
 در

 بود .دختر دایخاندان آ بیبودند و تنها غا میسه ینگران نیا

 یبر رو یعل ریام یها قیهم با تشو« مهتاب » بنفشه

کرد و بابا  یم یاورژانس سر سره باز یها کیسرام
 محمود

 خان رجیشدند و ا ینم شیها طنتیش فیهم حر امکیس و

 تاب دهد تا مهتاب را یرا طور شیها لیکرد سب یم یسع

 .هم کارساز نبود یمیکلک قد نیاما ا بترساند

پرستاران بخش  یکه صدا اریتمام ع یلشکر کش کی
 اورژانس

کردند و  رونیما را از دم ب یدر آوردو عاقبت همه  را

 : گفتند

 .«میکن یم تانیکه تمام شد صدا ماریب سرم»

خود شد. البرز  یدر انتها نخود نخود هر که رود خانه  و
 نیهم

آنکه  ی،ب ستین یراحت شد که مشکل خاص الشیخ که
 من را



 تییکرد و به سو یزود خدا حافظ یلیحساب آورد خ به
 یباال

 .برگشت رگاهیتعم

درنگ دفتر خاطراتش را  یدر ب یبازشدن تقه  یصدا با
 بست

که درسرما مانده باشد  یکه مثل گربه ا دیرا د یعل ریام و
 از

 و داخل شد . دیاق خزدرات یال

 

کنه وخوابم  یخرخر م یلیجون ، بابا محمود خ یگل »

 بره ینم

ما هم با مامان فروغ رفته  یفردا که جمعه اس ، کاشک .

 میبود

 .«بنفشه ی خونه

 را با دست جمع کرد، به پشت سرش شیپخش و پال یموها

 .نرم جواب داد یو با لبخند فرستاد

به قول مامان فروغ چه جالفتا !..... تو و مهتاب با هم  »

 هی



و  ستیبنفشه حالش خوب ن یو آبج دیهست یدست نارنجک
 دیبا

 بمونه ششیپ ستیبا یکنه و مامان فروغ هم م استراحت
. 

 دیخواب ینم گهیافتاد د یوروجک اگه چشم به تو م مهتاب
 فردا

 .«بنفشه یآبج یخونه  میریناهار م یبرا

 .را باز کرد و نرم و شمرده اضافه کرد آغوشش

 بابا یو بگذار یمن بخواب شیامشب پ هیاوهوم نظر چ »

 «به خرخر هاش برسه!؟ راحت

تخت  یخودش را به رو یو مثل گلوله ا دیخند یعل ریام
 یگل

 . کرد پرتاب

 .«میتخت بخواب یباهم رو نکهیموافقم به شرط ا »

 .غوطه ور شد یبیبه خواب رفت ودر کابوس عج یگل

********** 

 



 راه آهن دانیم البرز

 

 جامانده بود. درست شیپشت پلک ها یگل چشمان

 یساحل به جا م یشنها یکه بر رو یعابر یرد پا مثل

 .ماند

 را داشت که یسرباز شکست خورده و وامانده ا حس

 از یداند به کدام سو برود. گاه یاز اتمام جنگ نم بعد

 یبه دنبال دلش م یاهکرد و گ یم یرویپ عقلش

 سرگردانش کرده بود یگل ی.خنده هادیدو

 نجات دهد و حاال یحال شانیبود تا مادرش از پر آمده

 روزگار شده بود و عشق خفته اش به شانیپر خودش

 او دنیخاکسترش هر بار با د ریهمانندآتش ز یگل

 آب داغ حمام هم یشد.آنچنان که حت یور تر م شعله

 ذهن مشوشش را به یآرامش از دست رفته  نتوانست

 باز گرداند. او

 



 شانه یذهنش، حوله را بررو یسر و سامان یب انیم

 آن جا مانده یآب بر رو یاش که قطره ها سیخ یها

 .تخت نشست یلبه  ی، انداخت و رو بود

 لیپاسخ گذشت و به سراغ س یب یتماس ها ستیازل

 ادیبه  وشیاسم پر دنیها ناخوانده رفت وبا د امکیپ

 که چرا نیاو افتاد و در جواب ا یتمام نشدن یها لبخند

 لمیسالم موبا» دهد ،نوشت :  یرا جواب نم لشیموبا

 .«رمیگ ی، بعدا تماس م لتهیسا یرو

 را جواب لشیکه چرا موبا نیهم گله مند بود از ا سحر

 دادن به او را نداشت و به حیتوض یدهد.حوصله  ینم

 .رفت یبعد امیپ سراغ

 : مادرش هم که نوشته بود امکیدر جواب پ و

 یو ک ییعمه هات چشمم رو درآوردند کجا البرزجان،»

 

 و لباس رمیخونه ام، اومدم دوش بگ»: نوشت « ؟ ییایم

 « .اونجام گهیساعت د کیکنم .تا  عوض



 نیدانست ا یداد و نم یم یکالفگ یبو شیها نفس

 یدلش جا یمناسب عمه خانوم اش را کجا یب یمهمان

 مثل قایآرام و قرار نداشت . دق یذهنش دم دهد؟

 یبام یکه در سرما مانده باشد و هر دم بر رو یکالغ

 .ندینش یم

 سشوار را برداشت و آن را روشن کرد و مقابل عاقبت

 به گردش در شیموها یگرفت و باد داغ رو شیموها

 عالج ذهن ورم کرده اش شود وخاموش دیو تا شا آورد

 کشان ریکه صف اطیآن همزمان شد با زنگ در ح شدن

 غامیپ یشد و تلفن خانه که رو ینواخته م یدرپ یپ

مادر،  ید یالبرز جان، چرا جواب نم» رفت بود:  ریگ
 اگه

 «.زنگ بزن کارت دارم دلم شور افتاده یا خونه

 

 مثل دلشوره به جانش چنگ یزینامفهوم بود.چ امیپ

 و دی.شتاب زده شلوار گرمکن اش را پوشانداخت

 کوتاهش هم به تن کرد ودوان دوان نیآست شرتیت



 مضطرب و یچهره  دنیو با د دیدو اطیسمت ح به

 :دیهراسان، پرس یعل ریام شانیپر

 «...؟یعل ریشده ام یچ »

 زغال داغ یکه رو یحال، مانند کس شانیپر یعل ریام

 که از یپا و آن پا شد و در حال نیا یباشد قدر ستادهیا

 یاز دهانش خارج م یبا هر جمله اش ابر کوچک سرما
 شد

 :جواب داد ،

 «سالم البرز خان، خاله فروغ خونه اس؟ »

 لب بود و سرش را به اطراف ریالبرز کوتاه و ز سالم

 داد. تکان

 

 . عمه بزرگم یو بابام رفتن خونه  داینه فلور جون با آ »

 «شده؟ یزیچ

 که جمله ها یو مانند طوط دیکش یقینفس عم یعل ریام

 :کند ،گفت یمعنا تکرار م یب را



 ادیسراغ خاله فلور تا خودش ب امیمامان فروغ گفت ب »

 «تو سرش شده...؟ یچه خاک نهیبب

 شد ،نگاهش را از یرا متوجه نم یعل ریام یحرفها

 اطیباز ح مهیبرداشت ، درناو  یلنگه به لنگه  یها ییدمپا

 رها کرد و داخل را

 . شد کوچه

 «شده؟ یچ نمیدرست حرف بزن بب یعل ریام »

 :پر بغضش را قورت داد،جواب داد ینفس ها یعل ریام

 یبنفشه و قرار بود برا یبابام صبح زود رفت خونه  »

 گفت ی. من آماده شدم و گل میهم بر یمن و گل ناهار

 

 ادیو م رهیگ یم یا قهیدوش ده دق هیحموم  رهیم

 « .رونیب

 شده بود و باز هم سرش را به اطراف تکان جیگ البرز

 .داد

 .«گهید ادیخب مشکل کجاست؟ م »



 مونه ینم ادیحموم ز یوقت تو چیه یگل یآخه آبج »

». 

 تو حموم شتریدفعه ب نیدلش خواسته ا دیخب شا »

 « .شه یتو رو متوجه نم یدوش صدا ریو ز بمونه

 ییو دمپا دیکوب نیرا بر زم شیپا کیلجبازانه  یرعلیام

 .صدا کرد یشالپ اش

 رونیب ی. من از لجم که گلمیابریخان تورو خدا ب البرز»

 آب خونه رو بستم اطیح یتو  ی، رفتم از فلکه  ادینم

 زنم جواب یصداش م یو هرچ ومدیبازهم ن یول

 

 سراغ امی! به مامان فروغ زنگ زدم و گفت زود بدهینم

 یچه خاک نیبب انیفلور تا خودش و بابا محمود ب خاله

 « .سرشون شده تو

 نفسش بند آمد. آب دهانش را قورت داد حاال کبارهی

 .کرد بود تیبه او هم سرا یعل ریام یدلواپس

 را یعل ری،شتاب زده با پر دست ام یحرف و کالم یب



 که از چله رها شده باشد ،دوان یریزد و مثل ت کنار

 کرد و خود را به یخاله فروغ را ط یخانه  اطیح دوان

 یبه در م یدر پ یکه پ یدر حمام رساند و در حال پشت

 .«.... حالت خوبه ی، گل یگل» گفت :  ی،مدام م دیکوب

 . نفسچیه گریسکوت بود و د شیجواب اضطراب ها اما

 که یعل ری،سر چرخاند و به ام دیمضطربش را بلع یها

 یپر آب شده بود نگاه کرد که با تلنگر چشمانش

 

او را از خود دور  نکهیا یکرد .برا یچکه م شیاشکها
 کند

 :آرام ،گفت یلحن با

 ؟یاریبرام ب یگوشت چیپ هی یتون یجان م یرعلیام »

 .«خوام قفل در روباز کنم یم

 به شماره افتادبود به شیکه حاال نفس ها یعل ریام

 تکان داد و دوان دوان بهبار سرش را  دچندییتا عالمت

 . دیآشپزخانه دو سمت

 به در یاو استفاده کرد و با پا لگد محکم بیاز غ البرز



 یریج ریج یو در زبان بسته با صدا دیحمام کوب یچوب

 .اراده باز شد ی،ب

 ییهراسان از پاگرد کوچک حمام که سکو سپس

 حمام یداشت ،عبور کرد و با باز کردن در فلز یمانیس

 بخار آب یعیوس یمات داشت ،توده  یا شهیش که

 را یبه سمتش هجوم آورد و گل الیس یابر همچون

 

 بسته به پهلو افتاده در یجان با چشمان مهیکه ن دید

 از صورتش راپنهان کرده مهیبلندش ن یکه موها یحال

 نرم و آهسته به چیاز خون ،مارپ یکیبار انیجر بودو

 .بود یچاهک حمام جار سمت

 به یاو را از عالم هست یی.گوستادیاز تپش ا قلبش

 نیچن نیبه برزخ پرتاب کرده باشند که روحش ا کبارهی

 .خورد یو آسمان تاب م نیزم نیب ییجا معلق،

 به پاگرد مهیدرنگ چشم بست، سر کج کرد وسراس یب

 واریکه به د یو منگ مثل کس جیبرگشت . گ حمام



 دیبار به دور خود چرخ کیهدف  یباشد ب خورده

 حمام یاز جا لباس زانیآو یصورت یبه حوله  وعاقبت

 یگل یانداخت و به داخل حمام برگشت آن را رو چنگ

 آورد. رونیدستانش ب یو او را رو انداخت

 

 لب، ریبه دست ز یگوشت چیمات و مبهوت ، پ یعل ریام

 :گفت

 «...مرده یگل »

 و دیلرز یمتوام با هم  شیدستها و نفس ها البرز

 به دستان یعل ریسست و ناتوان شده بود .ام شیپاها

 قدم عقب تر رفت کیالبرز نگاه کرد ، شوک زده  یخون

 «مرده یدونم گل یمن م» زد  ادیبلند تر فر ییبا صدا و

 .البرز افتاد یبه جان لحظه به لحظه  رینفس گ یها لحظه

 او را که غرق سیخ یگذاشت و موها نیزم یرا رو یگل

 بود،پس زد و سر دهیاش چسب یشانیخون به پ در

 واریکه رنگش همانند کچ د یعل ریو روبه ام برداشت



 :شده بود ،گفت دیسف

 هوشیب نیزنده اس. فقط خورده زم یگل ،یعل ریام »

 . زنگ بزن اورژانس و آدرس خونه رو بده . شده

 

 سرش شکسته نیبگو داخل حمام خورده زم بهشون

 رو خبر هیهمسا یاز زنها یکیشده .بعد هم برو هوشیوب

 .« کن

 . کرد یم هیوقفه گر یهنوز شوک زده بود وب یعل ریام

 «اد؟یبگم ب هیبه کدوم همسا »

 .زد ادیفر البرز

 کنه ینم یزود باش برو زنگ بزن... .فرق ید...لعنت »

 که تا اومدن اورژانس لباس ادیزن ب هیباشه ،فقط  یک

 .«رو تنش کنه یگل یها

 خورد یکه فقط سرش تکان م یمثل عروسک یعل ریام

 سر تکان داد و آنگاه دوان دوان به سمت یدر پ یپ

 .اش شد ی. البرز بعد از سالها خود واقع دیدو تلفن



 گره شده یگل یکه نفسش به نفس ها یالبرز همان

 .دیلب نال ریشد وز رهیبه چشمان بسته او خ بود

 

 «سرت اومده؟ ییالدلم، چه ب زیعز »

********** 

 

 را شاالپ شاالپ شیها ییکه دمپا یدر حال یعل ریام

 ،شتاب زده دوان دوان داخل دیکوب یم نیبه زم محکم

 تلو جیرا چنان پس زد که زبان بسته ، گ اطیودرب ح شد

 . خورد و چند بار رفت و برگشت واریخوران به د تلو

 دو خانه آن سو ترهمانطور که ی هیخانوم همسا ساجده

 تپلش گلوله کرده بود تا داخل یبازو ریرا ز چادرش

 ریتا به تا بعد از ام یها ییبا دمپا چد،ینپ شیو پا دست

 که مثل مرده ها وسط یگل دنیداخل شدو با د یعل

 پهن شده بود، شیهم رو ییافتاده بود و پتو سالن

 کوتاه یلحظه ا یچشمش برا یزده مردمک ها شوک



 

 حرکت ماند.سپس به خودش آمد و با سر انگشتان یب

 دو یرو یو رو به البرز که کنار گل دیگونه اش کوب به

 : نشسته بود، گفت زانو

 شده؟ تیبچه مثل م نیالبرز خان ،خاک به سرم چرا ا »

» 

شناخت ، تا به حال او  یاو را م یزن را که به خوب نیا
 را

 !بود دهیبار هم ند کی

 زانو زد ، یکنار گل یخانوم به چشم بر هم زدن ساجده

 شد یگاه پر چادرش را گرفت و مشغول باد زدن گل آن

 .سر کج کرد یعل ریرو به ام و

 .« اریآب قند ب وانیل هیبرو  یجلد یعل ریام »

 یاسمش را هم نم یکه حت یرو به زن البرزمعترض

 ،گفت: دانست

 



 شده هوشیو ب نیکه خورده زم یخانوم، به آدم حاج»

 . اورژانس، تو راه هستن می. زنگ زددنیقند نم آب

 لباش دیرو تکون بد یسر گل نکهیشما فقط بدون ا لطفا

 .ادیتا دکتر اورژانس ب دیکن تنش

 را به دستش داد و رو به یچند تکه از لباس گل سپس

 بود ، ستادهیسر آنها ا یکه مستاصل باال یعل ریام

 :گفت

 برو سر کوچه ،یاستیجا ب نیابنکه ا یتو هم به جا »

 .«کن شیاومد راهنما آمبوالنس

 خانوم پر چادرش را به سمت خودش گرفت و ساجده

 .به باد زدن خودش کرد شروع

 یرو به عهده گرفت ی. حاال که فرمانده انیخب ، آفر »

 درست کن ظیآب قند غل وانیل هیمن  یبرو برا ی،جلد

 «بچه بکنم. نی. منم لباس تن اافتادمیپس ن تا

 

 دل کند، دست به زانو برخاست و یاز گل یبه سخت البرز



 ریکه ز یبه سمت آشپزخانه رفت و در حال یکج خلق با

 :گفت یبا خودش غرو لند کنان م لب

 ها دست به دامن غمبریپ نیهم از ب یعل ریام »

 !«شده سیجرج

*** 

 راه آهن دانیبهارلو م مارستانی، ب یگل

 بیاست که عج یغروب نیتر بیغر مارستانیب غروب

 خسته اش را بست و یدهد.پلک ها یم ییتنها یبو

 ادیرا که پشت سر گذاشته بود را به  ییپر ماجرا روز

 .آورد

 

 و مخچه اش دید یتار م یچندچشمانش مختصر هر

 کش شیها قهیدرد تا شق یکرد و دامنه  یذوق م ذوق

 که یآمد، اما حال دلش کوک کوک شد وقت یم

 و البرز یعل ریاش ام یکه ناج دیآمد و فهم بهوش

 . نبود داریکه چندان پا یاند.حس خوب بوده



 مالقاتش آمده بودند، به جز البرز. درست یبرا همه

 که فروتنانه بعد از یوودیهال یها لمیقهرمان ف مثل

 .شوند یم بیباره غ کی نجات

 شکل، لیقطعه صابون مستط کیکرد یگاه فکر نم چیه

 !همه دردسر شود نیپا جا بماند ، باعث ا ریز یوقت

 بلند، پر آب و تاب از رشادتش ییبا صدا یعل ریام

 هم با یگفت و داود پسر عمه ال یاسدهللا خان م یبرا

 داد. خاله فلور از اضطراب و تپش یبه اوگوش م اقیاشت

 یمامان فروغ م یکه به جان قلبش افتاده بود، برا یها

 

 یالبرز م تیدرا یقربان صدقه  انیخط در م کیو گفت

 .خاله فلور مثل کهکشان ته نداشت ی.خودخواهرفت

 .لبش کش آمد یرو یتلخ لبخند

 ته مانده شیمامان فروغش افتاد که با پر روسر ادی به

را پاک کرد و  شیگونه ها یبر رو یجار یاشکها ی
 روبه

 :که سرم به دستش بود ، گفت او



 ! یم تا بهوش اومد!؟ نصف عمر شدیدختر مگه کور »
» 

 که فقط خاص مامان فروغ بود، لبحند یمادرانه ا به

 و پر چادرش را به دیبه دادش رس یزد . عمه ال ینیریش

 یوصل کرد تا سر نخورد و جمله ها شیروسر ی گوشه

که بر  یکرد وبه همهمه ا یچیبرادرش رااز وسط ق زن
 پا

 .خاتمه داد بود

 یحموم عموم یافتادم تو یبابا، چه خبرتونه؟ انگار یا »

 یالاقل مالحظه  ست،یخودمون ن ضیحواستون به مر !

 

 مارستانیجا ب نی.مثال ادیرو بکن یتخت بغل رزنیپ اون

 .«ها

 یباره متولد شد و همه به احترام عمه ال کیبه  سکوت

 .شدند ساکت

 ،خدا رو شکر یشلوغش کن یفروغ جون، تو هم به جا »

 اسکن یت یبال از سر دخترمون دور شد .جواب س که



 کم هی دشیهم که خوب بود. دکتر فقط گفت چون د اش

 .«بمونه تا تحت نظر باشه مارستانیبهتره دو شب ب تار

 :دیپرس امکیداد و رو به س لشیبه سب یخان تاب رجیا

 دفعه کجا رفت هیبود  مارستانیسوپر من ما که ب نیا »

 «زد؟ بشیغ و

 یبه گل ینگاه یچشم ریز دیرا فهم رجیمنظور ا امکیس

 و آهسته و شمرده، جواب داد: انداخت

 

 که اومد با دکتر حرف یاسکن گل یت یالبرز جواب س »

 گفت کار ست،ین یمتوجه شد شکر خدا مشکل ی،وقت زد

 .«بره دیو با داره

 بود ستادهیا یرو به آقا محمود که کنار تخت گل سپس

 :و ادامه داد شد

 خوبه، وقت مالقات داره تموم یخدا روشکر که حال گل »

 و ستیبا اجازتون من برم، بنفشه حالش مساعد ن شهیم

 .«ادیپس مهتاب بر نم از



 را شیخسته از تکرار آنچه بر او گذشته بود، پلک ها یگل

 زییباز کرد و از قاب مربع شکل پنجره به غروب پا نرم

 هنگام دیرنگ خورش یشد.آن لحظه که نور نارنج رهیخ

 .ماند یدامن آسمان جا م یالبه ال رفتنش

 مالقات ساده هم کی یبرا یمعرفتش حت یب یناج

 یستاره که در قاب پنجره جا نیبود. با طلوع اول امدهین

 

 شانشیبود، از ته ته دل دعا کرد تا خدا به دل پر گرفته

 بدهد. پلک یسر و سامان بود، سر و سامان یسالها ب که

 .لب گفت ریز ینیرا بر هم گذاشت و آم شیها

 یرا که باز کرد، سر چرخاند و البرز را با لبخند چشمانش

 .دیسرش د یباال نرم

********** 

 

 راه تیو واقع ایمرز رو انیبود!م یکننده ا جیگ یایرو

 زد. البرز را یبه آن دامن م دشید یرفت و تار یم



 را شیلبها یکه لبخند دید یم یتور یپرده ا پشت

 .داده بود کش

 نوازشگر البرز سبب شد تا باور کند هر آن چه که یصدا

 .ندیب یم

 

 «؟یخوب »

 را شیجا به جا شد و پلکها یبود. قدر یدلش عال حال

 چشمانش شیهم فشرد و باز کرد تا بلکه پرده تار پ بر

 درنگ یبود. البرز ب دهیفا یرود اما تالشش ب کنار

 دو تخت را نیحائل ب یتر شد و پرده  کینزد یقدم

 .رنگ جا ماند یآب یاتاق پشت پرده  یو پنجره  دیکش

 با دکترت صحبت کردم و گفت اریبه چشمات فشار ن »

 سرت یها هیزود تر بخ یو حت یموقت دید یتار نیا

 .«شه یم خوب

 به جا مانده شیموها یافتاد که البه ال یها هیبخ ادی به

 سرش به ذوق یشکستگ یزد و جا ی. لبخند نرمبود



 که البرز یمثبت هجده ا تیوضع ادیافتاد.به  ذوق

 بود. دهیحمام از او د داخل

 

 یشان حاکم شد و گل نیسکوت ب یمدت کوتاه یبرا

 :و گفت دیرا جو سالمش

 ، یفیضع یلیخ یاز کار ها، تشکر واژه  یبعض یبرا»

 که بگم ممنونم ادیقدر از دستم بر م نیمن فقط هم یول

 .«یجونم رو نجات داد که

به او  ق،یحد و مرز، ژرف و عم یب یبا احساس البرز
 رهیخ

 را یگل یبخواهد تا ابد چهره  یی. آنچنان که گوشد

 را بر هم شیذهنش بگذارد. پلک ها یکند و گوشه  قاب

 اش را سر کوب کندو بعد افتهی انیتا احساس غل فشرد

 :کوتاه جواب داد یتامل از

 یرس یکه تو هر وقت به من م یدونم چه حکمت ینم »

 .«رهیم ادتی سالم



 .کش آمد شیها هیو بخ دیو از ته دل خند قیعم یگل

 شناخت.دهان باز کرد تا عذر یالبرز را خوب م نیا

 

 فربه ینکرد و در باز شد و زن دایپ یکند اما مجال یخواه

 که چرخ یمانتو و شلوار کرم رنگ داخل شد ودر حال با

 درون آن بود مارانیب یراکه غذا یسه طبقه ا یدست

 مقابل زیم یرا رو یگل یغذا ینیداد، س یم هول

 :گذاشت و رو به البرز، گفت تختش

 آقا ، چهارتا قاشق غذا به زنت بده و زود برو، سر »

 با نهیجا بب نیو تو رو ا ادیبخش اآلن م پرستار

 .«مارستانیب اطیح یکنه تو یشوتت م ابروهاش

 شتاب زده پرده را پس زد یرا گفت و با حرکات نیا زن

 تختش گذاشت و یرا هم رو یتخت بغل ماریب یغذا و

 .سرعت قرقرکنان خارج شد به

 نگاهش را به دستان گره شده یدو معذب شدند. گل هر

 کیشد که جز  رهیغذا خ ینیدوخت و البرزبه س اش



 

 کاسه سوپ کیبشقاب عدس پلو و  کیماست و کاسه

 .در آن نبود یزیرنگ و لعاب چ یب

 تخت را به نییچرخ دار پا زی، م تیفراراز آن موقع یبرا

 هم یپر طنز که خنده ا یهول داد و با لحن یگل سمت

 :اش بود، گفت یچاشن

 کنم یفکر م ی! ولستین یزیانگ جانیهر چند شام ه »

 .«یچند تا قاشق بخور یبتون

 چنان احساساتش به جوش وخروش افتاده بود که یگل

 یرا که تار م یپر از شبنم اشک شد و البرز چشمانش

 .چشمانش رقصان شد شی،پ دید

 نشسته در چشمانش بزرگ و بزرگ یشبنم ها  سپس

 نکردن، شتابان دایماندن پ یبرا ییجا یشدند و وقت تر

 تاب شد ، یشدند. البرز ب ریچشمانش سراز از

 پر یگل یرا مشت کرد تا به سمت گونه ها انگشتانش

 



 آمد و قاشق را در دل سوپ فرو برد و شیپ یقدر نزند

 یم شیکه صدا یسمت دهان او گرفت و در حال به

 :د،گفتیلرز

 کنم یفکر نم یزنه، ول یبه دل نم یاش چنگ افهیق»

 «!؟یکن یم هیگر یبد مزه باشه که به خاطرش دار اونقدر

 افتاد و با پشت نشیریش یخنده ها یاشک رو یشور

 آن ها را پاک کرد. آن گاه دهان باز کرد و البرز دست

 یداد. سوپ ب یجا یدر دهان گل یرا به نرم قاشق

 . رنگ لعاب طعم باقلوا داشت یو ب نمک

 :دیپرس یقاشق را پر کرد و گل نیدوم البرز

 «باال!؟ یاومد یوقت مالقات تموم شده چه جور »

 رنگ یچهره  یایتمام زوا ریبود. در گ ریدر گ البرز

 اش افتهی انیاحساسات غل انیم ییوجا یگل ی دهیپر

 حواس ، جواب داد: یزد ، ب یو پا م دست

 

 اون یباز یپزشک و با پارت نجایپدر دوست سحر، ا »



 شترینگهبان ب یول ادیخواست ب ی.خودش هم ماومدم

 نتظارسالن ا یتو نیینفر رو اجازه نداد و پا کی از

 .«نشست

 دانست چه یداد! نم یدوم سوپ مزه زهر مار م قاشق

 تا به تا که مدام وسط حال یلنگه کفش ها نیبا ا کند

 آمد.البرز قاشق سوم را پر کرد و در یفرود م خوبش

 االبرز دنیباز شد و سر پرستار بخش با د اتاق

 . شد یهفت و هشت شیابروها

 «شمارو راه داده آقا!...؟ یک »

 .دو کف دستش را باال آورد میعالمت تسل البرزبه

 .«رمیباشه ،باشه ، اآلن م »

 

 از اتاق خارج شد و یشتاب زده تر یبا خداحافظ سپس

 از چشمش گریکه د یرا مات و مبهوت با کاسه سوپ یگل

 .بود تنها گذاشت افتاده

 مواد یرا که بو ییرا پس زد و پتو ینیس یگل



 و دامن چشمانش دیسرش کش یداد، رو یم یضدعفون

 .کرد یاز اشک خال را

********** 

 

 که نا یاریدوم خلقش تنگ بود. درست مثل ته خ روز

 وصل یماند.البرز او را به طناب یدر دهان جا م خواسته

 او را تا یفرستاد و گاه یبه ته چاه م یبود و گاه کرده

 کرد. یکنار ابرها پرناب م ییو جا آسمان

 

 نیکه ا شیکننده ها ادتیالبرز، به ع یهااز تضاد  جیگ

 ها را هم در بر هیخانواده اش، همسا یاز اهال ریبه غ بار

 زد. امروز نوبت ساجده خانوم بود یگرفت، لبخندم یم

 یو با آب و تاب ، رنگ و لعاب از ماجرا ردیمعرکه بگ تا

 .دیداستانها بگو یگل یهوشیخوردن و ب نیزم

 یاش را بهانه کرد واز هول و اضطراب یاریهم بد و بنفشه

 شدن او به جانش افتاده یخبربستر دنیکه از شن گفت



 اکتفا کرد و چند بـ*ـوس یریو به تماس تصو بود،

 .فرستاد شیقربان صدقه ها برا ی مهیآبدارضم

 کردند یگرد هم دستورمتفاوت سوپ قلم رادوره م زنها

 بیعج ییاهویگفتند! ه یو اقتصاد م استیازس ومردها

 ! ماریب ادتیشباهت داشت تا ع کین کیبه پ شتریب که

 و لیو به ق دیرس یباز هم به داد گل یعاقبت عمه ال و

 داد. انیکننده ها پا ادتیع قال

 

 دسته گل بزرگ که کیسحر هم آمد. آن هم با  البته

 نییجا نشد و محمود خان آن را پا یزیم چیه یرو

 .گذاشت یگل تخت

 ترش که تمام یسحر و عطرالکچر یالکچر یها لباس

 ریبغـ*ـل کرده بود، همه را تحت تاث یرا دو دست اتاق

 از همه فلور خانوم را مفتون شیداده بود و ب قرار

 .کرده بود خودش

 گفته بود، اریاز او بس دایکه آ ییبایو ز فیظر دختر



 انیم مانهیصم یلیپروا وخ یزد و ب یحرف م مودبانه

 از او نقل قول یبرد و گاه یاسم البرز را م شیها جمله

 .برد یوافر م یفلور خانوم حظ انیم نیکرد و در ا یم

 را تا کرد و تا شیتخت تکه زد، زانو ها یبه لبه  یگل

 باال آورد، سپس نگاهش را که همچنان تار بود نهی*ـسـ

 بود یقیتخت کنار دستش که در خواب عم ماریب از

 

 مارستانیاتاق ب یغروب پنجره  نیو به دوم برداشت

 دستانش بود انیبغـ*ـل ابر م کیشد. آسمان  رهیخ

 شهیبه ش یوقت یزیی. باران پادیبار یم وسخاوتمندانه

 خورد وبه یپر سر و صدا ،تق تق کنان سر م د،یرس یم

 .شد یم ریپنجره سراز یلبه  سمت

 باران گوش سپرد و از یرا بست و به صدا شیها پلک

 یمعجزه ا یزییباران پا نیته دل دعا کرد تا همراه ا ته

 یو ناگهان صدا فتدیاش ب یآسمان به دامن زندگ از

 یاو را به سرعت نور از خلوتش جدا کرد. به آن یسالم



 هم باز شد،سرش را به سمت در بر گرداند و شیها پلک

 یآقا نی.خودش بود. حسدیآشنا د یچهره  کی

 فروش! یبستن

 

 باران و یآقا ال به ال نیافتاد. البد حس شیادعاه ادی به

 انگشتان انیاز م یکه خواسته بود، اشتباه یا معجزه

 !از آسمان افتاده بود خدا

را به حالت چهار زانو در آورد و شالش  یاراده پاها یب
 را

 مرتب کرد. آنقدر یسرش بود ،قدر یشلخته رو که

 جز سالم یواژه ا چیو شگفت زده شده بود که ه متعجب

 !که آن هم شل و وارفته بود دیذهنش نرس به

 چند یحاو ی سهیآقا دست پاچه تر از او ک نیحس

 و نگاهش زگذاشتیم یو کمپوت را رو وهیآب م شهیش

 آن را یانگشتش داد و در حال انیم قیبه انگشتر عق را

 از هم یچرخاند ،با جمالت یهدف م یدو انگشت ب با

 :،گفت ختهیگس



 !دیمن رو نداشت دنیو انتظار د دیدونم تعجب کرد یم »

 که ییو اون آقا دیومدیباز هم ن دمید یامروز وقت یول

 

 رو باز کرد، یعمو اسدهللا در گلفروش دیزن یم صداش

 شوره گرفتم و شاگرد مغازه رو فرستادم پرس و جو دل

 برام اسم د،یهست مارستانیب دمیفهم ی. وقتکنه

 بود تا مثل باد خودم رو برسونم و یکاف مارستانیب

 .«حالتون باشم یایجو

 دهیخواب یوسادگ میعطر مال یآقا، بو نیبم حس یصدا

 کوتاه سحر کرد . آن یلحظه ا یرا برا یکالمش گل در

 زد ، اما به سرعت به خودش یکه پلک هم نم چنان

 :انداخت ، گفت ریشد و نگاهش را به ز مسلط

 .«به زحمتتون نبودم یممنونم ، راض »

 بود را به فیبالتکل تینها یآقا دستش را که ب نیحس

 ایاش وصل کرد و با همان حجب ح یکت دود ی لبه

 :،گفت



 

 اقوام، بد شیناکرده پ ییتا خدا ومدمیوقت مالقات ن »

 شم. نگهبان دم در یمزاحمتون نم ادینشه. ز برداشت

 کردم وقول دادم زود بر گردم یراض یبه سخت رو

 .«نییپا

 .ختیرا بر انگ یگل نیآقا تحس نیو شعور حس درک

 تق تق یهمچنان از حضور او معذب بود و صدا یول

 شان نیسکوت ب یخورد، حفره  یم شهیکه به ش یباران

 .کرد یپر م را

 یگل ی رهیچشمان خ دنیآقا سر برداشت و با د نیحس

 :زد و گفت ایدل به در ،

 دل ال یبشم. ول التونیخ یخواستم ب یخانوم م یگل »

 نشد.مادرم با مادرتون الیخ یو ب ومدیکوتاه ن مصبم،

خواست و قرار بود  یکردو اجازه خواستگار صحبت
 جواب

 



 ینشد. فردا پس فردا باز هم زنگ م یخبر یول بده،

 .«زنه

 انگشتان دستش یبود که چشمانش پ ینوبت گل حاال

 آقا نیذهنش گم شده بود و حس.جمالت در برود

 :جمله را گفت نیآخر

 دو ماه یکیگذرم. یخانوم. من ساده ازتون نم یگل »

 حاال مطمئنم که یدونستم. ول یدلم رو نم فیتکل اول

 و دیتنتون کن تیخواد. ان شاهللا رخت عاف یم یچ

 .«دیخونه.مواظب خودتون باش دیبرگرد

 رفت و رونیرا گفت چون باد از در ب نیآقا ا نیحس

 انیهاج و واج سرش را به سمت پنجره بر گرداند. م یگل

 .تا آسمان فاصله بود نیو غروب امروز زم روزید غروب

 دل به یابر یبود، با چشمان دهیکه خواب یبخت دلتنگ

 .دیآسمان داد و همراه او بار دل

 

********** 



 

 که نا یاریدوم خلقش تنگ بود. درست مثل ته خ روز

 وصل یماند.البرز او را به طناب یدر دهان جا م خواسته

 او را تا یفرستاد و گاه یبه ته چاه م یبود و گاه کرده

 .کرد یکنار ابرها پرناب م ییو جا آسمان

 نیکه ا شیکننده ها ادتیالبرز، به ع یاز تضاد ها جیگ

 ها را هم در بر هیخانواده اش، همسا یاز اهال ریبه غ بار

 زد. امروز نوبت ساجده خانوم بود یگرفت، لبخندم یم

 یو با آب و تاب ، رنگ و لعاب از ماجرا ردیمعرکه بگ تا

 .دیداستانها بگو یگل یهوشیخوردن و ب نیزم

 یاش را بهانه کرد واز هول و اضطراب یاریهم بد و بنفشه

 شدن او به جانش افتاده یخبربستر دنیکه از شن گفت

 

 اکتفا کرد و چند بـ*ـوس یریو به تماس تصو بود،

 .فرستاد شیقربان صدقه ها برا ی مهیآبدارضم

 کردند یگرد هم دستورمتفاوت سوپ قلم رادوره م زنها



 بیعج ییاهویگفتند! ه یو اقتصاد م استیازس ومردها

 ! ماریب ادتیشباهت داشت تا ع کین کیبه پ شتریب که

 و لیو به ق دیرس یباز هم به داد گل یعاقبت عمه ال و

 .داد انیکننده ها پا ادتیع قال

 دسته گل بزرگ که کیسحر هم آمد. آن هم با  البته

 نییجا نشد و محمود خان آن را پا یزیم چیه یرو

 .گذاشت یگل تخت

 ترش که تمام یسحر و عطرالکچر یالکچر یها لباس

 ریبغـ*ـل کرده بود، همه را تحت تاث یرا دو دست اتاق

 مه فلور خانوم را مفتوناز ه شیداده بود و ب قرار

 کرده بود. خودش

 

 گفته بود، اریاز او بس دایکه آ ییبایو ز فیظر دختر

 انیم مانهیصم یلیپروا وخ یزد و ب یحرف م مودبانه

 از او نقل قول یبرد و گاه یاسم البرز را م شیها جمله

 .برد یوافر م یفلور خانوم حظ انیم نیکرد و در ا یم



 را تا کرد و تا شیتخت تکه زد، زانو ها یبه لبه  یگل

 باال آورد، سپس نگاهش را که همچنان تار بود نهی*ـسـ

 بود یقیتخت کنار دستش که در خواب عم ماریب از

 مارستانیاتاق ب یغروب پنجره  نیو به دوم برداشت

 دستانش بود انیبغـ*ـل ابر م کیشد. آسمان  رهیخ

 شهیبه ش یوقت یزیی. باران پادیبار یم وسخاوتمندانه

 خورد وبه یپر سر و صدا ،تق تق کنان سر م د،یرس یم

 .شد یم ریپنجره سراز یلبه  سمت

 باران گوش سپرد و از یرا بست و به صدا شیها پلک

 یمعجزه ا یزییباران پا نیته دل دعا کرد تا همراه ا ته

 

 یو ناگهان صدا فتدیاش ب یآسمان به دامن زندگ از

 یاو را به سرعت نور از خلوتش جدا کرد. به آن یسالم

 هم باز شد،سرش را به سمت در بر گرداند و شیها پلک

 یآقا نی.خودش بود. حسدیآشنا د یچهره  کی

 !فروش یبستن



 باران و یآقا ال به ال نیافتاد. البد حس شیدعاها ادی به

 انگشتان انیاز م یکه خواسته بود، اشتباه یا معجزه

 !ن افتاده بوداز آسما خدا

را به حالت چهار زانو در آورد و شالش  یاراده پاها یب
 را

 مرتب کرد. آنقدر یسرش بود ،قدر یشلخته رو که

 جز سالم یواژه ا چیو شگفت زده شده بود که ه متعجب

 !که آن هم شل و وارفته بود دیذهنش نرس به

 چند یحاو ی سهیآقا دست پاچه تر از او ک نیحس

 و نگاهش زگذاشتیم یو کمپوت را رو وهیآب م شهیش

 

 آن را یانگشتش داد و در حال انیم قیبه انگشتر عق را

 از هم یچرخاند ،با جمالت یهدف م یدو انگشت ب با

 :،گفت ختهیگس

 !دیمن رو نداشت دنیو انتظار د دیدونم تعجب کرد یم »

 که ییو اون آقا دیومدیباز هم ن دمید یامروز وقت یول

 رو باز کرد، یعمو اسدهللا در گلفروش دیزن یم صداش



 شوره گرفتم و شاگرد مغازه رو فرستادم پرس و جو دل

 برام اسم د،یهست مارستانیب دمیفهم ی. وقتکنه

 بود تا مثل باد خودم رو برسونم و یکاف مارستانیب

 .«حالتون باشم یایجو

 دهیخواب یوسادگ میعطر مال یآقا، بو نیبم حس یصدا

 کوتاه سحر کرد . آن یلحظه ا یرا برا یکالمش گل در

 زد ، اما به سرعت به خودش یکه پلک هم نم چنان

 انداخت ، گفت: ریشد و نگاهش را به ز مسلط

 

 .«به زحمتتون نبودم یممنونم ، راض »

 بود را به فیبالتکل تینها یآقا دستش را که ب نیحس

 ایاش وصل کرد و با همان حجب ح یکت دود ی لبه

 :،گفت

 اقوام، بد شیناکرده پ ییتا خدا ومدمیوقت مالقات ن »

 شم. نگهبان دم در یمزاحمتون نم ادینشه. ز برداشت

 کردم وقول دادم زود بر گردم یراض یبه سخت رو



 .«نییپا

 .ختیرا بر انگ یگل نیآقا تحس نیو شعور حس درک

 تق تق یهمچنان از حضور او معذب بود و صدا یول

 شان نیسکوت ب یخورد، حفره  یم شهیکه به ش یباران

 .کرد یپر م را

 یگل ی رهیچشمان خ دنیآقا سر برداشت و با د نیحس

 زد و گفت: ایدل به در ،

 

 دل ال یبشم. ول التونیخ یخواستم ب یخانوم م یگل »

 نشد.مادرم با مادرتون الیخ یو ب ومدیکوتاه ن مصبم،

خواست و قرار بود  یکردو اجازه خواستگار صحبت
 جواب

 ینشد. فردا پس فردا باز هم زنگ م یخبر یول بده،

 .«زنه

 انگشتان دستش یبود که چشمانش پ ینوبت گل حاال

 آقا نی.جمالت در ذهنش گم شده بود و حسبرود



 :جمله را گفت نیآخر

 دو ماه یکیگذرم. یخانوم. من ساده ازتون نم یگل »

 حاال مطمئنم که یدونستم. ول یدلم رو نم فیتکل اول

 و دیتنتون کن تیخواد. ان شاهللا رخت عاف یم یچ

 .«دیخونه.مواظب خودتون باش دیبرگرد

 رفت و رونیرا گفت چون باد از در ب نیآقا ا نیحس

 انیهاج و واج سرش را به سمت پنجره بر گرداند. م یگل

 

 .تا آسمان فاصله بود نیو غروب امروز زم روزید غروب

 دل به یابر یبود، با چشمان دهیکه خواب یبخت دلتنگ

 .دیآسمان داد و همراه او بار دل

********** 

 

 هفته بعد کیراه آهن  دانیم یگل

 یگلدانها تاب داد و خاک ها انیدسته بلند را م ی جارو

 گلها انیشده کنارش را با خاک انداز جمع کرد . م ختهیر



 زبان یکه ب ییبایز یدلش خوب بود. افسونگر ها حال

 مـسـ*ـت و ی*ندیو نوش یم یکنند وب یم سحرت

 ...خمـار

 

 واریخوان برد و به د شیو خاک انداز را به پشت پ جارو

 اش به در شود غیت غیها از تن ت یداد تا خستگ تکه

 مغازه نشست، دفتر یتک صندل یخودش هم رو.

 .آوردو شروع به نوشتن کرد رونیراب خاطرات

 نینقش زم هوشیکه داخل حمام ب یهفته از روز کی

 سرم یها هیخوب شده و بخ دمید یگذرد. تار یم شدم

 یکوچک جا ینارنگ کی. فقط به اندازه  دمیهم کش را

 که به لطف ستیشده ، خال یچیق هیبخ یکه برا میموها

 .پوشانم یآن را م میموها یپرپشت

 ی. آنقدر که گاهدمیند گریرا بعد از آن غروب د البرز

 یعو آن را واق دمیخواب د دیکنم شا یم فکر

 !پنداشتم



 

کنم البرز من را درچه اوضاع  یتصور م یهم وقت هنوز
 و

 ، از خجالت دهیدرون حمام د یا جدهیمثبت ه احوال

 کس در مورد آن حرف چیکه ه یقتیشوم. حق یم آب

 بابا محمود و مامان فروغ ! رفتار آنها آن قدر ی! حتنزد

 خدا با مانتو وشلوار و ی شهیمن هم ییبود که گو یعاد

 به حمام شال

 !روم یم

 باعث نیاز ا شتریهم از عمد فراموش کردند تا ب دیشا

 هرچه که هست ممنون لشیمن نشود. دل یشرمسار

 یکاش بابا محمود ب یا یو شعورشان هستم. ول درک

 سپر نهیسـ*ـ ،یآبک یرمانها نیشد و مثل ا ینم الیخ

 انداخت، یم شیو باد در گلو دیکش یکرد ، قداره م یم

 دارد، البرز دختر من را در یاصال چه معن» گفت:  یم

 و با او دیایب یبه خواستگار دیاست!؟ حاال با دهید حمام

 



 آن وقت من از خدا خواسته همسر البرز« کند!  یعروس

 در کنار هم یو خوش یسال به خوب یشدم وسالها یم

 .کور شود مانیتا چشم حسودها میکرد یم یزندگ

 گرفت وشروع به شیدندان ها انیخودکار را م یگل

 چانه اش گذاشت ریآن کرد. سپس دستش را ز دنیجو

 یها لیاش به طردد اتومب رهیکه نگاه خ یدر حال و

 ادیبود،در افکارش شناور شد.سحر را به  رنگارنگ
 آورد،

 که از بایو ز فیظر ییبلوندلخت و چهره ا یآن موها با

 رتپر حس یکرد. با آه یم یدلبر یزن و مرد هر

 یاهوینجات داد وه شیدندان ها یرا از ال نوایب خودکار

 شد. ینوک قلم جار یذهنش، بر رو کلمات

 

 کم بود» : دیگو یضرب المثل دارد که م کی یال عمه

 یکاش م یا! «دیپر واریهم از د یکی نیا یو پر جن

 ام درست یزندگ واریسحر از کدام قسمت د دانستم،

 دهیپر میچه کنم ها یوسط کاسه  ،ییلنگه دمپا مثل



 البرز کم بود،حاال سحر هم به اضافه یها ی؟کم محل!

 هم شیها یدانم به گردطناز یکه م یقدر فی. حرشده

 .بخواهم با او به نبرد بروم نکهیرسم، چه برسد به ا ینم

 سحر ،آب از دهانش دنی،خاله فلوربا د مارستانیب در

 داشت ،البد یچشم از او بر نم یافتاده بود و لحظه ا راه

 به به چه عروس خوشگل و» گفت:  یخودش م با

 با من سر ،یمهمان یهم بعد از ماجرا دایآ! «یخوب

 نیگذراند و ا یشده و تمام وقتش را با سحر م نیسنگ

 .دمیمامان فروغ و با خاله فلور فهم یگفتگوها نیاز ب را

 

 فقط م،یزندگ یتا به تا یها ییلنگه دمپا نیا انیم

 فروش را کم داشتم که به شکرانه یبستن یآقا نیحس

 تماس یخواستگار یبرا شیپروردگار دو روز پ ی

 .و با مامان فروغ حرف زد گرفت

 است و ریسراز شهیهم شیکه پلک ها یببینج مرد

 .دهد یم یسادگ یبو بیعج جمالتش



 کلمات ذهنش انیم ایدر انیم یهمچون زورق یگل

 یزنگوله ها نگیلید نگیلید یبود وبا صدا شناور

 سر برداشت و نگاهش با یبه آن یبه در ورود ختهیآو

 .بود ستادهیدر ا یکه در آستانه  ختیدر آم البرز

********** 

 

 

 شیبرخاست و مردمک ها شیاز جا یزده به آن شگفت

 نی. همانند سکوت که لنگ در هوا بستادیحرکت ا از

 داراده به تپش افتا یسرگردان بود! البرز قلبش ب شان

 . انعکاس داشت شیپر صدا که تا گوش ها یتاپ تاپ ،

 زد و در را یلبخند نرم یمحو چشمان ثابت گل عاقبت

 را پشت در جا یزییسرش بست تا سرما و سوز پا پشت

 هول دست پاچه یگذاشت و گل شیپ یو قدم بگذارد

 که مچش را گرفته باشند به سرعت دفتر یدزد همانند

 که به تمام یوار جمله ا یرا بست و طوط خاطراتش



 .گفت را خرج البرز هم کرد یم شیها یمشتر

 «تونم کمکتون کنم؟ ی. مدیخوش اومد »

 شیدختر پ یدست پاچگ یبرا دیروحش پر کش البرز

 مرتبش یشد و دندان ها قی. لبخندش عمشیرو

 یو آن را بر رو دیخند ی. نگاهش هم م دیدرخش

 

 بر یکه غرق گل بود چرخاند و دست یسفال یگلدانها

 برداشت و د،سریدستش کش ریقرمز ز یرز ها یرو

 :گفت

 « .رفت ادتیبازم سالم  »

 همانقدر گرم و یآفتاب زمستون یبه دلچسب یسکوت

 .دیخند یشان بر قرار شد و گل نیب نیدلنش

 .«یسالم.خوش اومد »

 کش داد رشیکاپشن ج یسر انگشتانش را به لبه  البرز

 آهسته تر یشمرده و قدر شیدل دل ها انیدو دل م ،

 :گفت



 که چه گمیباشه بهت م یچا وانیل هیبساطت  یاگه تو »

 .«یکمکم کن یتون یم یجور

 را یدهان گل یکار خودش را کرد و همانند اهرم تعجب

 وتریکامپ کیباز نگه داشت! ذهنش در دم مثل  مهین

 

به پردازش دادها کرد .خب آن چه که از ظواهر  شروع
 امر

 مغز یسقوط کرده بود، ول نیبود، او با سر به زم دایپ

 هم مثبت دیخورده است،شا یشتریتکان چند ر البرز

 رییبود، باعث شد تا نظرش را تغ دهیکه د ییها جدهیه

 .دهد

 فکر آخر او را نیاش را بر هم زد و ا ی، نظم ذهن دهایشا

 .هول ودست پاچه کرد شتریب

 داد یخوان جا شیپ یخاطراتش را به داخل کشو  دفتر

 خانومانه داشته یمذبوحانه تالش کرد تا رفتار و

 اراده یب یموفق نبود. عاقبت لبخند باشداماچندان

 :همواره متعجبش شد، گفت یچهره  یچاشن



 .« انشاهلل ، راستش تعجب کردم رهیخ »

 گریاد تا راه جمالت دملتهب اش را قورت د یها نفس

 شود ، سپس ادامه داد: باز

 

 .«رو نداشتم دنتیاصال انتظار د »

 پر از شیالبرز پر از عطر گلها بود و مردمک ها مشام

 که هر دو طرف صف بسته بودن ییگلها انی، از م یگل

 شخوانیپ یآمد، روبرو شتریپ یکرده و چند قدم عبور

 جمله یحاال او هم دست پاچه شده بود .قدر ستادیا

 و یرا مزه مزه کرد اما با باز شدن در گلفروش شیها

 گفتن آنچه در ذهن داشت یبرا ی،مجال یمشتر آمدن

 .فاصله گرفت شخوانیدرنگ از پ ینکرد و ب دای،پ

 که گونه یآه از نهادش بر آمد و به مرد جوان یگل

 قرار نبود یی.گواز سرما سرخ شده بود نگاه کرد شیها

 وسط حال خوبش قایکه دق ییتا به تا یکفش ها لنگه

 رونیب شخوانیکنند، تمام شود! از پشت پ یم سقوط



 از آن که شیو پ ستادیفاصله از البرز ا یو با کم آمد

 «تونم کمکتون کنم؟ یم د،یخوش اومد»:  دیبگو

 

 که البرز نیکتش را صاف کرد و به تصور ا یلبه  مرد

 :است رو به اوشتاب زده، گفت فروشنده

 که مناسب منت یزیچ هیخوام. یدسته گل م هیآقا  »

 .«باشه یکش

 :دیو البرز پرس دندیو البرز هر دوخند یگل

 منت یاز ک یخوا یهر گل حرف خودش رو داره . م »

 «؟ یکن یکش

 یپا و آن پا شدو مضطرب به ساعت مچ نیا یقدر مرد

 .انداخت ینگاه اش

 .«خوام منت نامزدم رو بکشم یم »

 ل*ب*هاش بود یکه هنوز خنده رو یدر حال البرز

 .کج کرد یبه سمت گل سرش

 «.تونن کمکتون کنه یپس خانوم بهتر م »



 

 خارج یلحظه که مرد جوان از گلفروش نیدو تا آخر هر

 .بود شانیلبها یشد، لبخند رو یم

*** 

 :یعنی توکل

 .رهیبگ میبده به خداوند که خودش تصم اجازه

 از یهمچون باران تیاهایداشته باش که رو مانیا و

 .زدیر یفرو م آسمان

********** 

 

 یخستگ یدارد.گاه یبیعج تیخاص یفنجان چا کی

 هم بهانه یکند و گاه یرا در دل داغش ذوب م تیها

 و ینیبنش یکه دوستش دار یشود تا کنار کس یم یا

 

 را تیصدا یب یسکوت جرعه جرعه دوستت دارم ها در

 .یبکش سر



 شود و البرز و یکه باشد تنور صحبت گرم م یچا اصال

 یبا فاصله روبرو یقدر یچا دنینوش یبه بهانه  یگل

 یکه در هوا چرخ م ییو همراه عطر گلها ستادندیا هم

 .دندینوش یم یپنهان چا یبا لبخند خورد،

 را مزه مزه شیبودحرفها دهینرس مهیبه ن شیچا البرز

 :مقدمه ،گفت یو سر بر داشت و ب کرد

که حرفت  یخواد.کس یحرفها، گوش محرم م یبعض »

 رو

 .«دلش و پنهونش کنه یصندوقچه  یتو بگذار

 یبرخاست.لحظه ا شیتاپ تاپ کنان از جا یگل دل

 و جیذهنش به گذشته و باغ انار پرتاب شد. گ کوتاه

 دویکوتاه البرز چرخ یجمله  نیهم انیم سرگردان

 یاو تمام شود.سکوت کوتاه یتا جمله ها ستادیا منتظر

 

 پر شد البرز رونیب کیبوق و هجم تراف یبا صدا که

 وار چرخاند و رهیفنجانش دا یرا بع دور لبه  انگشتش

 کرد و عاقبت سر نییرا باال و پا شیذهن حرفها در



 :، گفت برداشت

 رو که مثل تو راز دار باشه یکس یراستش رو بخوا »

 « .نکردم دایپ

 یگل یکرد و به چشمان قهوه ا یتامل کوتاه البرز

 شد رهیخ

 تا زود تر به یکمکم کن یتو بتون دیبا خودم گفتم شا »

 .«برسم جهینت

 یدر حال خفه شدن بود و با جرعه ا یاز کنجکاو یگل

 .را باز کرد شیراه گلو یچا

 !«ادیاز دستم بر م یانشاهلل ،چه کمک رهیخ »

 

 یقیعم یخط عمود دویرا درهم کش شیاخم ها البرز

 یافتاد . نگاهش را به سمت گلدان ها شیدو ابرو نیب

 .لبش نشست یرو یخند تلخ شیگل برد ون غرق

 و دست دیسر بابام بلند شده. فلور جون هم فهم ریز »

 خاطر بود که از اصفهان نیدامن من شد. اصال به هم به



 .« برگشتم

 شیبود و مردمک هاباز مانده  مهیاز تعجب ن دهانش

 جنبد یخان م رجیدانست سر وگوش ا یحرکت. م یب

 گریبار جرعه د نیدانست.ا ینم گریمقدارش را د یول

 یراقورت دهد باز هم جرعه ا شیتا تعجب ها دینوش

 :دیحواس پرس یو ب دینوش یگرچاید

 «بلند شده!؟ یخب حاال چه جور »

 

 را قورت دهد و آنها با شینتوانست خنده ها البرز

 یپرتاب شد و در حال رونیب شیاز بام لبها یپق یصدا

 :دیلبش بود، پرس یخنده هنوز رو یرد پا که

 «..!.؟دمیمنظورت رو نفهم »

 بود که دهیالبرز دستپاچه شد . تازه فهم یبا خنده  یگل

 را یدارد.از هولش فنجان چا هامیاش چقدر ا جمله

 را فشیبالتکل یو دستها دیکوب شخوانیپ یبه رو یتاالپ

 یمانتو اش فرو برد و شتاب زده با جمالت بیج در



 :،گفت ختهیر درهم

  خان رجیبود ا نی، منظورم ا یدون یم یعنی »

 «زن گرفته!؟ ایداره،  

 . را نداشت شیپ یا قهیحس بد چند دق گریکه د البرز

 شخوانیپ یرو یگل یرا کنار فنجان چا شیچا فنجان

 به اطراف تکان داد. یلبش سر یو با لبخند رو گذاشت

 

 دونم .فلور یازش نم یچیکه ه ونهیدر م یزن یپا»

 من یکرده .ول غهیمعتقده که بابام ، زن رو ص جون

 .به هر حال نفس خــستمیمدلش رومطمئن ن هنوز

 .«کنه ینم یزشت ومدلش چندان فرق انـتیـ

 دلش از ته یقیخاله فلور، نفس عم یمتاسف برا یگل

 که بخواهد آن قسمت دلش را که سوخته یی.گو دیکش

 .خنک کند شیبا نفس ها بود

 یدست به دامن تو م نکهیا یکاش خاله فلور به جا یا »

 یخان م رجیگرفت و به ا یخودش حقش رو م شد،



 .«خبر داره یکه از همه چ گفت

 که حرفش نیترسه. ا یم یزیفلور جون از آبرو ر »

 اونقدر دیدونم شا یبچرخه.نم هیدهن در وهمسا یتو

 خواد از دستش بده یرو دوست داره که دلش نم بابام

 

 به نفع خودش تموم زیسر وصدا همه چ یخواد ب یم و

 .«بشه

 به اقیپر از اشت دیجمله اش که رس یجا نیبه ا البرز

 یصاف و ب ییشد، به طره مو رهیخ یمنتظر گل چشمان

 گونه اش لم داده بود. ذهنش را مرتب یکه رو یحالت

 :دیو شمرده و نرم پرس کرد

 «؟یکن یکمکم م »

 یپوستش متولد شد و لبخند نشانه  ریز یخوب حس

 :،جواب داد اقیبود با اشت آن

 رد چیآخه بدون ه یکنم. ول یالبته که کمکت م »

 « .شهیسخت م یلی، کار خ یونشون



 او را قطع کرد. یآمد و جمله  شیجمله ها انیبه م البرز

 

 فروش یفاکتور ها نیعکس سه در چهاردارم، که ب هی »

 هم از بستگان بچه دیدونم شا یکردم.نم دایپ رگاهیتعم

 .«کنم یباشه و من اشتباه م رگاهیتعم یها

 .«شناخت یاون رو م دیشا یدیپرس یم روانیاز س »

 را بست وبا دو انگشت شیدرهم ،چشمها یچهره ا با

 .فشار داد یرا قدر شیپلک ها ی گوشه

 خوام یبفهمن. م یزیگاه چ ریتعم یخوام بچه ها ینم»

 .«بدم صلهیسر وصدا موضوع ف یکنم و ب داشیپ

 آورد رونیب شیها بیرا از ج فشیبالتکل یدستها یگل

 البرز را یتاب یآنها را در هم قالب کرد و تاب ب و

 البرز داد و با لیتحو یولبخند مهربانانه ا نداشت

 :گوش ،گفت ریپچ پچ ز یبه نرم ییصدا

 عکس ی.کاشکمیکن یم داشیپ یهست ینگران چ »

 .«یداد یخانوم همراهت بود و نشونم م نیا



 

 برداشت ابانیدر کف خ یجار کینگاهش را از تراف البرز

 که یو در حال دیچرخ یبه سمت گل شیمردمک ها و

 :برد گفت یم شیپالتو بیرا به سمت ج دستش

 پولم فیک بیج یکردم تو دایپ یعکس رو وقت »

 .« گذاشتم

 گرفت مات و مبهوت یعکس را به طرف گل یوقت البرز

 که دامنش ییصدا ایزد و  یآنچنان که پلک هم نم شد

 :بود ، گفت یاز شگفت پر

 .«شناسم یخانوم رو م نیمن ا »

 نوبت البرز بود تا شگفت زده شود و چشمانش که حاال

 . آن بود یدرشت تر شده بودند، نشانه  یرقد

 :دیناباورانه پرس یو با لحن دیرا درهم کش شیابروها

 «...؟یمطمئن »

 

 بـرده یپ یبه راز بزرگ ییهول و دستپاچه گو یگل



 :،شتاب زده جواب داد باشد

 اول خونه یطبقه  ی هیخانوم همسا نیآره به خدا... ا »

 راه پله و دم در خونه یچند دفعه تو هیبنفشه اس .  ی

 .«خان اونجا باهاش آشنا شده رجی.احتماال ادمشید

 رو داد و اضافه یآب دهانش رابه سخت یته مانده  یگل

 :کرد

 نیمادر شوهرش و بهتر یبنفشه ، امروزرفته خونه  »

 .چون اگهیخانوم حرف بزن دهیو با فر میکه بر فرصت

 .«نهیباشه ممکن که مار رو بب خونه

 دستش را مشت کرد و آن را به کیزده،  جانیالبرزه

 نیکرد به ا ی. هر گز فکر نم دیکوب گرشیدست د کف

 .کند دایصاحب عکس را پ یراحت

********** 

 

 

 خلوت از عبور عابران یکوچه  انیهوهوکنان م باد



 اش میضخ مهین یپالتو  یوخودش را به زور از ال دیچیپ

 .به جانش انداخت یکرد و لرز رد

 بیرا هم به ج شیاش تکه داد و دستها نیشما به

 .سپرد شیها

 یکاش م یگذشت . ا شیدنذانها یاز البه ال یسرد آه

 کرد یم یدل سر سپرده اش هم کار یبرا توانست

 و دیکوب یم نیپا به زم یمنطق مثل کودک یکه ب یدل

 و عقلش« است  یگل یجانش بند نفسها» گفت  یم

 بود و گذشته را به ستادهیسرش ا یبه دست باال چوب

 زد و یخط م یاسم گل یآورد. عقل بر رو یم ادشی

 کرد. یها را پاک م یپاکن به دست خط خط دل

 

 جدال نابرابر دل و عقل، با نوک پا به برگ خشک انیم

 زد و برگ زرد و زار به آن سو تر یضربه ا شیپا ریز

 .ختیشد و همراه دست باد به دل کوچه گر پرتاب

 کوچه یفرار برگ بود که ناگهان از انتها یپ شیچشمها



 رونیبنفشه ب یکه از در ساختمان مسکون دیرا د یگل

 .افکارش پر دیدو یو چون باد به سمت او م آمد

 اش برداشت لی. نگران تکه اش را از در اتومب دندیکش

 .چند قدم به سمت او رفت و

 اش نهیسـ*ـ ی،دست بر رو دیبه او رس یوقت یگل

 انیم انیدر م یکی شیکه جمله ها یو در حاا گذاشت

 :کرد ،گفت یم ریگ شیها نفس

 «رفته... یعنی ستین ست،ین »

 

 باال و یگل یبا نفس ها شیپر تالطم مردمک ها البرز

 شد و عاقبت دو کف دستش را باال آورد و رو به نییپا

 :گرفت و شمرده ،گفت یگل

 کم نفس تازه هیباشه ، باشه، مگه دنبالت کردن دختر !  »

 «...یگیم یبفهمم چ کن

 یشانه جا به جا کرد و جمله ها یرا رو فشیبند ک یگل

 اش را قورت داد وبه قدر چند پلک بر هم مهیو ن نصف



 :گفت٬رنگ آرامش گرفت. شینفس ها زدن

، زنگ در خونه شون رو  ستیخانوم ن دهیالبرز ، فر »

 زدم

 که دمیپرس ییدر رو باز نکرد . از واحد روبرو یکس

 خواست ی؟ گفت صاحب خونه، خونه اش روم کجاست

 خانوم دو روز دهیفر نیهم یپسرش و برا یعروس یبرا

 «.کرد و رفت یاسباب کش شیپ

 

 بود به مرز دهیاز نهاد البرز برخاست و باز هم رس آه

 ، آن چنان که لپ دیکش یقی. نفس عم صالیاست

 .شد یپر و خال شیها

 «کجا رفته...؟ یدینفهم »

 :باال انداخت و گفت یسر یبه عالمت نف یگل

 هیدونست. گفت  ینم ییواحد روبرو ی هینه... همسا »

 .« شد یا دفعه

 راه ستیبا ینداشت م یتکان داد . چاره ا یسر البرز



 را دور زد و در لیاتومب دیکرد. ناام یم دایپ یگرید

 . کرد تا سوار شود یکه در را باز م یحال

 نبود تموم راه رو یازیخبر ن نیگفتن ا یدختر، برا »

 ... !؟ سوار شو تو راه یفتیکه از نفس ب یبدو چنان

 .«میزن یم حرف

 

 که در هم ییالبرز به غرورش تلنگر زدبا اخم ها ی هیکنا

 . شده بود سرتق چانه اش را باال داد جفت

 گفتم که یم یکرد یزدن اگه صبر م هیکنا یبه جا »

 یتو دمیکردم و فهم دایمحل کارش رو پ آدرس

 فروشنده اس. اگه یکتاب فروش هی یانقالب تو ابونیخ

 که ساعت شیکار فتیقبل از تموم شدن ش میکن عجله

 .«میکن دایتو محل کارش پ میتون یم پنج،

 که از ساحل دور مانده باشد و با یقیمثل غر البرز

 در ییسو رد،کوریگ یجان م ییایفانوس در دنید

 درنگ مچ دستش را باال آورد، به یروشن شد.ب دلش



 شد رهیخ یدرهم گل ینگاه کرد و به چهره  ساعتش

 داشت یرا برم نشیریش یآمد اخم ها یبدش نم.

 بار نیرا پنهان کرد و ا اقشیداد.اشت یرا قورت م آنها

 داشت آن را هم قورت دهد ،گفت،: یکه سع یلبخند با

 

 شو تا ، دست بجنبون سوار یخانوم مارپل گل رو زد »

 راه کینشدن و تراف لیمدرسه تعط یبوچه ها بچه

 .«خانوم پر درد سر نیبه ا می،برس فتادهین

 کیونی یها قیته دلش غنج رفت. هنوز هم تشو یگل

 ستینمره ب یپا یها نیطعم صد آفر شیبرا البرز

 شیکرد تا اخم ها یاش را داشت. مذبوحاته سع کتهید

 بود و اخم شتریشوق دلش ب یحفظ کند اما زور و بازو را

 کرد لیتبد یرا به لبخند نرم شیها

 سوار شد لبخند همراهش بود و مجبور یکه وقت آنچنان

 پنهان کردن آن سرش را به سمت پنجره یبرا شد

 .برگرداند



 یکه گاه یخانوم ، همان زن دهیکرد فر یفکر نم چگاهیه

 ری. سبب خدید یبنفشه م یخانه  یرا از پشت پنجره  او

 

را در  جانیروز فرح بخش و پر ه کیتا او  شود
 کنارالبرز

 .کند یسپر

********** 

 

 را تاپ تاپ کنان به سمت یکتابفروش یآهن یها پله

 فرسوده که در گذر ییکردند و پله ها یط ینیزم ریز

 ریج ریناله کنان ج شانیپاها ریزنگار بسته بودند، ز زمان

 جا ماند نهی*ـدر سـ شانیخسته  یکردند. نفس ها یم

 یها، ب یمشتر یفروشنده خسته از همهمه  یوقت

 :جواب داد یحوصلگ

 کتاب رو دیو رفتن انبار بار جد ستنین ،یقیخانومحق »

 «.انیهم نم گهیو تا دو سه ساعت د رندیبگ لیتحو



 

 یآفتاب تموز وار رفتند وگل ریز یخیدو مثل  هر

 که چشممش به دهان معلمش باشد رو یشاگرد  همانند

 که سرش را به اطراف تکان یو در حال دیالبرز چرخ به

 :دیداد پرس یم

 «م؟یکن کاریحاال چ »

 پل به هم کی یرو شانیسر برداشت و مردمک ها البرز

 یدانست، م یخانوم را م نیا ی. خب حاال که جادندیرس

 راه. ندیاو را بب یبدون حضور گل گرید یروز توانست

 عقل و منطق شود و کنار الیخ یبود که ب نیهم ا گرید

 یدرنگ صدا یکند .ب یساعت عاشق ایدو  یبرا یگل

 دلش یپروا یب یو منطق را خاموش کرد و به ندا عقل

 الزم است با خودت یگاه» گفت:  یداد که م گوش

 عقل را یوصدا دیایخوش ب دیآ شیهر چه پ ییبگو

 «.کند یتا دل عرض اندام یکن خاموش

 



 .«میمون ی. منتظرش ممیانجام بد دیکه با یکار»

 یبازو گل یگفت و دست رو یرا م نیکه ا یدر حال البرز

 یگولیتا پسر ژ دیبه سمت خود کش یو او را کم گذاشت

 بغلش پر از کتاب بود با او بر خورد نکند. آهسته ریز که

 :،گفت

 .« میکتاب ها بزن یتو یچرخ هی میبر ایب »

 بود شیبازو یبه رو دهیچیچشمش به انگشتان پ یگل

 نیا ادیکردو به  یم تیصدا حما یکه ب یدست مردانه ا.

 خوانده سانیوانت ن کیپشت  یافتاد که روز جمله

 ازیآوردم تا به وقت ن یبال در م یکاش گاه یا. »بود

 .«کردم یم پرواز

********** 

 

 

 آمد و رونیاش ب لهیشد و از پ یپروانه ا یفرط خوش از

 :قلبش، گفت یقرار ی، به وسعت ب عیوس یلبخند با



 ، پس از قسمت رمان شروع یخوب شنهادیپ »

 «؟ی.موافقمیکن

 که با یرا رها کرد تا خودش باشد. همان البرز دلش

 .گشت یرفت و بر م یجان هم م یتا پا یگل ی اشاره

 شد موافق بود.اخم یم یمنته یهر جا که به گل اصال

 دیاما مردانه در هم کش یرا تصنع شیها

 هامون به هم قهیچقدر سل نمیبب میباشه موافقم ، بر »

 «...؟کینزد

 درحال بال در آوردن بود و بیعنقر یاز خوش یگل

 چسبانده بود تا مبادا اوج نیرا محکم به زم شیپاها

 انیرمان رفت وم ی. خنده کنان به سمت قفسه هاردیبگ

 

 آرام نادر یاب عاشقانه خاموش، کت یقصه  هزاران

 را برداشت و در هوا تاب داد . البرز کتاب ابله یمیابراه

 .را نشان داد یوفسکیداستا

 یسر خم کرد و کتاب سمفون سندهیبه احترام نو یگل



 بار نوبت البرز نیرا بر داشت. ا یجواد معروف مردگان

 دریتا سر خم کند و ناگهان چشمش به جلد دوم کل بود

 درنگ آن را برداشت یافتاد ب یمحمود دولت آباد اثر

 یکوتاه میقلم تعظ لیبد یهر دو به احترام استاد ب و

 .کردند

 سندگانیاحترام به نو یادا نیسر خوش از ا البرز

 و او را به دیرا کش یگل یپالتو یو نامدار، گوشه  بزرگ

 شعر برد. یکتاب ها یقفسه  سمت

 

 از اشعار یباغ انیبال در آورده بود .خودش را م یگل

 که شاعرانش با ذوق و لطافت چنان کلمات را دید یم

 . کرده بودند که دل کردن از آنهاسخت بود شیآرا

 خی، سر ب دیدلش پر کش یگل اقیاشت دنیبا د البرز

 .او فرو برد و آهسته نجوا کرد گوش

 .«رو انتخاب کن شیکی یاگه دوست دار »

 یقدم کیو او را در  دیسرش به سمت البرز چرخ اورناب



 آمد و یم یجادو یخواست عصا یدلش م دید اش

 کتابها یصفحه ها انیقصه ها آن دو را به م همانند

 رازشیش یاشعار حافظ و باغ ها انیکرد. به م یم پرتاب

 ایخواست به دل آب سفر کند.  یسهراب که م قیقا ای

 یفروغ فرخزاد م ی کهیکوچ یعل یکنار حوضچه  در

 یریمش دونیفر یمهتاب یو بعد از آن از کوچه  نشتند

 گذشتند. یم

 

 فتدین رونیاز چشمانش ب یتاالپ اقیبرگرداند تا اشت سر

 که کتاب حافظ و یاشعار سهراب را برداشت در حال و

 کرد هر کدام را یدستانش بود و حس م انیهم م فروغ

 انتخاب انیجفا کرده.مردد م یکیبردارد در حق آن  که

 :برگرداند و گفت سر

 «به نظرت کدوم رو بردارم...؟ »

 .«اند. هر سه تاشون رو بردار نیهمشون بهتر »

 هر سه یچشمان متعجب گل انیرا گفت و م نیا البرز



 یکه به سمت صندوق م یرا از او گرفت و در حال کتاب

 :گفت رفت

 یقیتا خانوم حق میبزن رونیهم ب یچرخ هی میبر ایب »

 .«ادیب

 قدم شیاهایرو انیکرد م یحس م یاز فرط شاد یگل

 زد. یقدم م قتیحق انیم شیاهایهم رو دیزند . شا یم

 

*** 

 رنگارنگ که یاز کتاب ها یباغ انیاز گشت گذار م بعد

 سرد یها ابانیخ انیم یبود، قدر نیهر دو دلنش یبرا

 را به یدر سکوت قدم زدند و عاقبت البرز گل یزییپا

 بن بست بود برد تا یکوچه  هیدل  یکه تو یشاپ یکاف

 .و قهوه بسپارند یرا به دل چا شانیها یخستگ

 مکتین یها زیو مرتب که اکثر م کیش یا کافه

 یسه دختر نوجوان مدرسه ا زیپر بود به جز م مانندش

 .سته بودندفرم مدرسه کنار هم نش یبا لباس ها که



 خواست. اما به یدنج و خلوت م یجا کیدلش  یگل

 ردیرا او بگ یینها میسکوت کرد تا تصم زبانیم احترام

 

 کنار گوشش او را از ییالبرز آن هم جا یوصدا

 .دور کرد شیاهایرو

 .«نمیها بنش یکنار اون بچه مدرسه ا میبر ایب »

 یوباقدر رفتینبود اما خانومانه پذ لیهر چند ما یگل

 زیبه کنار م یکنار البرز به راه افتاد.البرز وقت فاصله
 دختر

 :مودبانه، گفت دیرس ها

 نیها همه پره شده، اجازه هست من ا زیخانومها م »

 «نم؟یکنارتون بنش خانوم

 صاف داشت و مقنعه اش ییاز دختر ها که موها یکی

 البرز دنیسرش بند بود با د پسیرفته و به کل پس

 یپهن و دست نخورده اش را باال داد و در حال یابروها

 رفت تا کنار دوستانش یم زیم گریبه سمت د که

 گفت: ند،یبنش



 

 با ایو همه جا ،جا هست. بدو ب شهیجنتلمن ها هم یبرا »

 .«نیجا بنش نیا خانومت

 هم یبر رو یرا با فشار لبش ها شیخنده ها البرز

 و سپس خودش ندیبنش یکردومنتظر ماند تا گل پنهان

 .بعد دست و دلباز سفارش داد یقیاو نشست و دقا کنار

 . یشکالت کیو ک وهیم یفنجان قهوه ، پا دو

 داشتند مدام یآن دو بر نم یها که چشم از رو دختر

 یاز آنها که قدر یکیکردند و  یگوش هم پچ پچ م ریز

 یم بایداشت وبه او فر یفرفر ییتر بود و موها تپل

 :گفتند،گفت

 حرف زدن بده . اصال یدرگوش گهیبابا، مامانم م یا »

 «با هم دارن؟ یچه نسبت میاز خودشون بپرس بگذار

 یصاف داشت و او را رها صدا م ییکه موها یدختر

 معترض شد . زدند،

 



 .دیپاش واست دیبا میآقا جر زدن ممنوع ! شرط بست »

 ، چون حلقه تو انگشتش ستینامزدش ن گمیم من

 .«نداره

 :شد، گفت یجدا نم شیسوم که خنده از لبها دختر

 .«خواهر برادر باشن دیشا »

 داشت، یبر نم یکه چشم از البرز و گل یدر حال بایفر

 .پرواز کرد شیلبها یاز رو خنده

 .هم دارم لی، محاله خواهر برادر باشن . براش دل ٱعمر »

 ارهیرو نم شیوقت خواهر گرام چیبرادر ه هیکه  نیا اول

 یها کیهمه براش ک نیو ا یگرون یجا نیهمچ هی

 به زور به یکه ما دونگ یی. جادهیسفارش نم جورواجور

 غر یاز کل روزبعدی. آقا دمیسفارش داد یمعمول کیک

 یکه حوصله ام سر رفته و ال و بل ، داداشم راض زدن

 نامرد من رو تا یول میبزن رونیدور ب هی میهم بر شدبا

 

 نیآفر» دوقلو گرفت و گفت :  یبستن هیکوچه برد  سر



 .«خوب. برو با دوستت بخور دختر

 ته مانده بایو فر دندیالبرز به همراه دختر ها خند یگل

 .را خورد، ادامه داد کشیک

 که صبح متوجه شدم نجاستیقسمت درد ناک ماجرا ا »

 هیدوست دخترش رو بـرده  شب،یآقا داداش د که

 .«ردندو باکالس وباهم شام خو کیش رستوران

 ریرا به ز شیها یو چتر دیمقنعه اش را باالتر کش رها

 کتاب ی سهیکه نگاهش به ک یهول داد و در حال شال

 :بود ، گفت ها

 یکه به جنتلمن ما رو دعوت کنه کاف میشانس ندار »

 میسر تا اون سر .آبج نیاز ا نهیبچ زیو برامون م شاپ

 مونه ، یم ابونیمرد خوب مثل جا پارک کنار خ گهیم

 

 اشغال شدن و درب و داغون هاش هم به درد خوباش

 .«خورن یکردن نم پارک

 و به دیپر شیبه گلو کیک یکه تکه ا دیچنان خند یگل



 افتاد و البرز چند بار آهسته به پشت او زد و دختر سرفه

 اش یداشت و چشمان عسل یکه صورت سبزه ا سوم

 :قورت داد و گفت کیرا با ک شیخنده ها د،یدرخش یم

 مردها مثل درخت هستند گهیبچه ها مامانم م یول »

 هاشون سرو صنوبر و پر برگ و بار ماشاهللا مثل یبعض

 یشون هم نم هیخدابه سا یها هم قدرت یآقا ،بعض نیا

 « .،مثل بابات یدل خوش کن یتون

 در سکوت قهوه یبگو بخند باز بود و البرز و گل ی سفره

 رنگارنگ دختر ها ریخوردند و به تعب یرا م کشانیک و

 و رو به آنها،گفت: اوردی.عاقبت رها تاب ندندیخند یم

 

 هامون هم تموم شد کی! کیاز فضول میبابا مرد »

 «د؟یبا هم دار یچه نسبت دیبگ خودتون

 فقط یکرد ول یهم شره م شیخنده ازچشم ها البرز

 آن که جواب یزد وب یم یلبخند نرم و کوتاه یگاهب

 یاش نگاه کرد و رو به گل یرا بدهد به ساعت مچ آنها



 :،گفت

 .«شهیم ریداره د میبلند شوبر یگل »

 شد رو به دختر یکه بلند م یرا گفت و درحال نیا البرز

 :دیکردند چرخ یکه هاج و واج نگاهشان م ها

 .مینیکنارتون بنش دیخانومها ممنونم که اجازه داد »

 .«خوش بگذره بهتون

 ناب تمام شود یلحظه ها نیخواست ا یدلش نم یگل

 کرد. آنها یاکراه برخاست و با دختر ها خداحافظ وبا

 دارند. یبا هم نسبت دل ندیآن که بگو یب رفتند

 

********** 

 

 دم کرده و پر حجم ینو در فضا یکاغذ و کتابها یبو

 قفسه انیو مشتاقان کتاب م دیچرخ یم یفروش کتاب

 یگل دنیبا د یقی. خانوم حق دندیچرخ یکتاب م یها

 آورد و گل ازگلش شکفت، اما ادیدرنگ به  یرا ب او



 خان بودکنارش رجیبرابر اصل ا یالبرز که کپ یوقت

 که سوزن به دل یباد شور و شوقش همچون بادکن د،ید

 .شد یباشد خال خورده

 ییبود که گو یالبرز به پدرش آن چنان قو شباهت

 پرتاب کرده باشد و حاال یخان را به دوران جوان رجیا

 . است ستادهیخوان ا شیپ یسو آن

 بود، ختهیکه از ترس فرو ر یخانوم با دل دهیفر عاقبت

 دیچرخ یو مبهوت البرز چشم بر داشت و رو به گل مات

 

 آمد رونیب شیلبها انیرمق از م یآهسته وب یوسالم

 :اش غلبه کرد، گفت یکوتاه به آشفتگ یبعد از تامل و

 «؟ بنفشه جون خوبه...؟ یجون، خوب یگل »

 دیخانوم را د دهیوحشت متولد شده در چشمان فر یگل

 میاو بوجود آورده بودند ،ن یکه برا یمتاثر از حال بد و

 بغـ*ـل کیکه با  ییبه البرز انداخت و از پسرها ینگاه

 رفتند فاصله گرفت و طرح یبه سمت صندوق م کتاب



 داد تا او را مطمئن کنند همه شیبه لبها یزورک یدلبخن

 :خوب است و با همان لبخند ،گفت یچ

 .تون شدم یمزاحم وقت کار دیخانوم، ببخش دهیفر »

 هی میخواه یپسر خاله ام البرز هستند وم شونیا

 .«میکوتاه با هم داشته باش صحبت

 هم شیدستها ش،یخانوم حاال عالوه بر صدا دهیفر

 .دیلرز یم نامحسوس

 

 «...؟یمثال چه صحبت »

 البرز او را هم یرو شیزن پ یو درماندگ یشانیپر

 :تر آورد و محکم اما نرم، گفت شیکرد.سر پ شانیپر

 صحبت هیفقط  ستین ینگران یبرا ییجا ،یقیخانوم حق »

 یکنم خواسته  یفضا، فکر نم نیخارج از ا دوستانه

 «باشه؟ یادیز

 شیبه جان دستها یاز ترس حرکات عصب نوایب زن

 درون دستش ی دهیهدف با دستمال چروک یو ب افتاد



 .کرد و سر باال انداخت یریقفسه را گرد گ یکتابها

 از دهیمن وقت ندارم، صاحب کارم اجازه نم »

 .«دی. شما هم لطفا مزاحم نشرونیبرم ب یکتابفروش

 تر شیپ یاو گذاشت و قدم یبازو یدست رو یگل

 شد، گفت: رهیبه چشمانش خ آمدو

 

 وجود نداره، قرار دنیترس یبرا یزیخانوم، چ دهیفر »

 از اومدن شما البرز با صاحب شی! پمتیکه بدزد ستین

 و میصحبت کرد و گفت از اقوامتون هست یکتابفروش

 باهاتون حرف خوادیرو گرفت. پسر خاله ام م اجازتون

 .«نی، به خدا فقط هم بزنه

 که با عطر خوبش همراه بود اعتماد ینرم و گل یصدا

 قلبش یخانوم را جلب کردو باعث شد تپش ها دهیفر

 .ردیآرام گ یقدر

 دارم اجیکار احت نیباشه ، لطفا فقط کوتاه باشه.من به ا »

 .«از دستش بدم خوامینم و



 و البرز رنگ آرامش یگل یحبس شده  یها نفس

 وشد ریشان سراز ینیب یو آسوده از حفره ها گرفت

 ساکن و دم کرده یو هوا یهر سه از کتابفروش سپس

 آن خارج شدند. ی

 

*** 

 البرز تا ته ماجرا را خواند و از دنیخانوم که با د دهیفر

 همسر رج،یمالقات به ا نیداشت ته ا نیقیشد بود و بر

 .شود یم یاش منته غهیص

 در هم یرا کالفه و عصب شیشدت اضطراب دستها از

 یقرارش مدام و پ یب یداد و مردمک ها یم تاب

 از یکه گوشه ا نیکرد وهم یبه اطراف فرار م یدرپ

 با ستادیآن دو ا یرو در رو افتندیکتاب را خلوت  پاساژ

 :درمانده رو به البرز شد ،گفت یلحن

 «!...؟یخوا یم یاز من چ »

 شد ، سپس آتش خشمش تا یعصب یقدر البرز



 شیدر نگ آنها را درهم و صدا یباال آمد و ب شیابروها

 خوف ناک کرد. یقدر را

 

 مرد کیخانوم جوان از  کی دیخانوممحترم، شما بگ »

 یم یبه سن من داره چ یسن باال که پسر متاهل

 «!؟خواد

 :جواب داد شیخانوم درمانده تر از لحظات پ دهیفر

 شد و گفت با زنم مشکل چمیخودش پاپ رجیبه خدا ا »

 یخوام طالقش بدم و ال و بل ....من هم تو یو م دارم

 بودم که مجبور شدم قبول کنم. به خدا چشم به یطیشرا

 ستین شتریدوتا سکه ب د،مهرمینیندارم بب پولش

 فقط رجی. اارمیکنم و خرج خودم رو در م یخودم کار م.

 دمیجد یخونه  شیپول پ یکم پول داد تا رو هی

 مجبور نباشم گهید تا خونه رو رهن کامل کنم و بگذارم

 .«بدم هیکرا

 بود. یهمچنان عصبان البرز



 

 نیاز نظر شرع ا دی. شاستیتون قانع کننده ن لیدل »

 رادهیاز نظر عرف پر از ا ینداشته باشه ول یمشکل کار
 و

 آقا متاهل هستن و نی... اانـتیخــ ـ گنیم بهش

 در مورد شما به یچیمادر منه و اتفاقا پدرم ه همسرش،

 یلیخ انـتیخــ ـ یمشام به بو ینگفته ول شونیا

 .«حساسه

 افتاد نییخانوم قل خورد و پا دهیفر یاشک ها ی حلقه

 متاثر هشدارگونه یپشت دست آنها را پاک کرد و گل وبا

 :البرز گذاشت و نرم ،گفت یبازرو یبر رو دست

 رهینم شیپ یکار تیکنم با عصبان یالبرز خواهش م »

 !«میرو بکوب گهینه که همد میتا مسئله رو حل کن میاومد

 که ییو با صدا ختیر یخانوم حاال شر شر اشک م دهیفر

 همراهش بود ،گفت: یدردناک بغض

 



 نامرد هیزن  شیشهرستانم و سه سال پ یمن بچه  »

 دیکه شکاک بود و دست بزن داشت به سال نکش شدم

 یرفتم. ولو با هزارمکافات طالق گ دیجونم به لبم رس که

 یم راهیداشت و راه و ب یدست از سرم بر نم مردک

 کردو هزار تا تهمت بهم یم یزیمحل آبرو ر یتو اومد

 باز هم اومد دنبالم یتهران ول امیزد . مجبور شدم ب یم

 بنفشه یخونه  یمن رو تو رجیهمون روز ها بود که ا .

 گفت از من یام شد. م یمجردم پاپ دیفهم یو وقت دید

 خواد با من ازدواج کنه من هم یاومده و م خوشش

 که شر شوهر سابقم از سرم بر داشته بشه نیا یبرا

 فیتا تکل میبش غهیص نکهیقبول کردم اما به شرط ا ناچار

 دید یاولش مشخص بشه. شوهر سابقم هم وقت زن

 دنبال زن شوهر نکهیانگ ا نکهیکردم از ترس ا شوهر

 من شد و الیخ یب شیشونیپ یرو ادیافتاده ،ب دار

 

 یهنوز هم گاه یو برگشت شهرستان. ول دیکش راهش



 ادیم رجیا نهیب یکه م نیهم یمحل کارم ول یتو ادیم

 .« گرده یو بر م شهیم الیخ یب دنبالم

 .شد لیتبد یالبرز رفته رفته به شرمندگ یآشفتگ

 زن را گرفته نیپدرش که دامن ا یاز نامرد شرمنده

 یاو سوء استفاده کرده بود.م یپناه یاز فرصت ب بودو

 .کرد یم دایپ یمنطق یحل مشکل راه یبرا ستیبا

********** 

 

 پا و نیا یش،قدریرو شیزن پ زیر کی ی هیگر انیم

 که داخل روغن داغ یپا شد و عاقبت چون ذرت آن

 پرد کالفه ، چند قدم از آنها دور یم نییباال و پا آشفته

خورده افکارش راه رفته را باز گشت  چیو با کالف پ شد
 و

 

 خشک و ی. سپس لبهاستادیخانوم ا دهیفر یروبرو

 :هم فشرد و قاطع، گفت یبر رو یزده اش را قدر سرما



 رو که از یپول دتایشماره حساب بد ،یقیخانوم حق »

 کنم وبهش زیرو به حسابتون وار دیگرفت پدرم

 الزم باشه و اگه دی. خونه تون رو هم عوض کندیبرگردون

 جا یزنم تا برا یحرف م دتونیجد یبا صاحبخونه  من

 یهم کمکتون م یموافقت کنه ، من و گل ییجا  به

 که پدرم ی. جادیکن دایمناسب پ یجا هیتا  میکن

 تا دیرو ندونه . بعد هم پدرم رو مجاب کن آدرسش

 .« دیکه بلد یرو فسخ کنه حاال با هر ترفند زنونه ا غهیص

 خانوم دهیفر یاشکها زشیمانع ر یهمانند سد تعجب

 باز نگه داشت آنچنان که بخار مهیرا ن شیو لبها شد

 شد! یکوچک از دهانش خارج م یابر چون

 

 گفتم !؟ شوهر یمن چ دیالبرز خان انگار متوجه نشد »

 اگه به گوشش برسه که جدا شدم، دوباره بهم سابقم

 بگم یکنه، اصال اون به جهنم به مادر و پدرم چ یم لهیپ

 رو چه رجی. ارفتنیرو به عنوان دامادشون پذ رجیا که



 «مجاب کنم؟ یجور

 هی. اصال دینزن یراه حلش ساده اس، بهشون فعال حرف »

 نرو.از کارتون دنشونیو به د دیکار رو بهونه کن مدت

 قولکنه. من هم  داتونیاستعفا بده تا پدرم نتونه پ هم

 که خودم یشرکت یکار مناسب تو هیزود  یلیخ دمیم

 تیموقع نایقیکه  یکنم. شرکت دایکنم پ یم کار

 یتون داره. برا یبه مراتب بهتر از کار فعل یاجتماع

 .از اختالف دیکن دایپ یراه هیکردن پدرم هم  مجاب

 شانس هی دیگرفت میتصم دی. اصال بگدیتون بگ یسن

 .«دیبه شوهر سابقتون بد دوباره

 

 ایاز تالطم در ییکرد گو ینم هیگر گریخانوم د دهیفر

 و شعف خود را از یباشد و اما خوشحال افتهی نجات

 :امن پنهان کردو سرتق گفت یبه ساحل دنیرس

 شما عمل کنم!؟ من اآلن هم از یبه حرفها دیچرا با »

 .«میراض میزندگ



 شد صاف و رهیآمد و به چشمان او خ شیپ یقدم البرز

 .بخواهد جمالتش را در مغز او فرو کند یی. گومیمستق

 که از یبا مرد تنوع طلب دیتون یانتخاب با شماست. م »

 یشکسته  قیو با قا دیکن یپدرتونه زندگ یجا یسن نظر

 دیرو هم بدون نی. اما ا دیبزن یزندگ یایدل به در اون

 وعده و قیافته و با قا یزود اتفاق م ای ریشما د یجدا

 من گوش یبه حرفها نکهیا ای.  دیشیهاش غرق م دیوع

 .«دیرو تجربه کن یبهتر یو زندگ دیکن

 

 خانوم که ته دلش قند در حال آب شدن بود از دهیفر

 حواس هول و دست پاچه یشدن البرز ب مانیپش ترس

 :گفت ،

 .« شمیشما م یباشه ،باشه سوار کشت »

 دندیمات شدند و بعد چنان خند یو البرز لحظه ا یگل

 آن دو یخنده ها یهم ال به ال نوایزن ب یغصه ها که

 .رنگ شد کم



 انیبه پا یآن دو وقت یبرا یزییپا زیشگفت انگ روز

 هزاران حرف ی. گلدندیرس یکه به کوچه درخت دیرس

 اش را قورت داد تا ته انبار دلش تلنبار شود و نگفته

 که زنگ در خانه شان را بزند رو به البرز کهاز آن  شیپ

 :و روشن کوچه محو بود، گفت کیاش در تار چهره

 «.بود یکتابها ، روز خوب یممنونم برا »

 

 تر آمد و نجوا گونه، جواب شیپ یتاب قدم یب البرز

 :داد

 سرعت نیممنون از تو، بدون کمک تو محال بود به ا »

 دهیفر یو با صاحب خونه  رمیبرسم.فردا م جهینت به

 هیدو روزه  یکیکنم  یم یزنم و سع یحرف م خانوم

 کردم دایخونه رو پ یکنم. وقت دایبراش پ گهید ی خونه

 کمکش یاسباب کش یتو میکنم تا با هم بر یم ،خبرت

 .«میکن

 دیخواست تا بگو ی. البرز دلش م دیاز شوق خند یگل



 که دلش تجربه کرده خوب یلحظات عاشقانه ا یبرا

 و کنار او لحظه لحظه اش فوق ستین یناعادالنه ا ریتعب

 اش را پنهان کرد و افتهی انیبود. اما احساس غل العاده

 .اضافه کرد مردانه

 «.بود یمن هم روز خوب یبرا »

 

 معلق انشانیم دیوز یکه م یسوز سرد یالبه ال سکوت

 . خود دعوت کرد یحرکت افتاد و آن دو را به خلسه  به

 عاشقانه یهر دو را از خلسه  یگل لیزنگ موبا یصدا اما

 . آورد رونیکوتاهشان ب اما

 آورد و رونیپالتو اش ب بیدرنگ تلفن را از ج یب یگل

 :اسم مامان فروغ ،جواب داد دنید با

 «جانم مامان...؟ »

 یجانم و کوفت.... ساعت از نه هم گذشت. گل فروش »

 « ؟ ی،کجا جا موند یبودکه زنگ زدم ن هم

 که به ییها ادیفر د،بهیبه رگبار خاله فروغ اش خند البرز



 یزنگ خانه  ی. دست بر رودیرس یبه گوش م یراحت

 آورد و یشال گل کینزد ییفشرد و سرش را جا آنها

 کنان ،گفت: زمزمه

 

 رو صادر نکرده، برو به ربارونتیتا خاله فروغ حکم ت »

 .«سالمت

 الشانیآن که بدانندخ یدو به خانه بازگشتند ،ب هر

 .جا ماند است گرید کی شیپ

********** 

 

 راه آهن. آذرماه دانیم یگل

 یحمام رفتن و نوشتن خاطراتش قدر نیمردد ب یگل

 پا و پا شد و عاقبت ناتوان از مقابله با فراوان نیا

 گرید یرنگش را به گوشه  یصورت ی،حوله  احساسش

 بالشت ریپرتاب کرد و دفتر خاطراتش را از ز تخت

 



 و مسلسل دیتخت دراز کش یو به حالت دمر رو برداشت

 .شروع به نوشتن کرد وار

 من یدارد و برا یمشخص فیتعر یهر کس یبرا خانه

 که دانه یاست. همانند درخت شهیر کی یپدر ی خانه

 دارد یو سر به آسمان بر م ردیگ یدر خاک جان م اش

 . شود یرگ و بار مپر ب و

 واقع یچشم باز کردم وخودم را ته کوچه درخت یوقت از

 یمیقد یخانه  نی. در ادمیراه آهن د دانیم یحوال در

 ایکوچک تر به دن یوانیکوچک دارد با ا اطیح کی که

 را تجربه یگاه اسباب کش چیبزرگ شدم و ه آمدم

 .ام نکرده

 به یمجبور هستند از خانه ا امکیبنفشه و س یوقت یحت

 آنهافقط یبروند ،سهم من از اسباب کش گرید یا خانه

 

 هفته کیاست که تا  یعل ریمهتاب و ام نگهداشتن

 .دارد استمرار



 نیتر نیریوش نیخانوم اول دهیفر یخانه  یکش اسباب

 لیکه به لطف وسا یمن بود. اسباب کش یا تجربه

 یو مختصر او همانند چشم بر هم زدن دیو مف اندک

 .شد تمام

 یبار بر یبه تماس با شرکت ها یازین یکه حت آنچنان

 وانت کیبا  ینبود وتمام داستان اسباب کش هم

 دار و کلیه یو البته کمک راننده اش که مرد سانین

 .دیرس انیرو بود به پا خوش

 یبیبا کمک راننده ،که به شدت چشمان پاک و نج البرز

 را به جا به جا کرد و من نیسنگ یها لهی، وس داشت

 یها خیدو ساعت  یکیخانوم که بعد از  دهیفر همراه

 

 به کیآب شد،کارتون ها را  شیو مالحظه کار خجالت

 .میباز کرد کی

 قند ته یحبه  شیآور ادیتر ماجرا که  نیریش قسمت

 نیسنگ یبود که البرز کارتن ها یکند وقت یآب م دلم



 بده من» گفت:  یگرفت و مردانه م یست من ماز د را

 «...یشیم تیتو اذ ارمیب

 کردند و دلم را یم ریکه در هم گ ییهوا یب ینگاهها

 .شد یم ریسراز نییبه پا یهور

 شد همان یخانوم هم م دهینا گفته نماند که فر البته

 ام و درست یخدا از آن شاک ی شهیکفش که هم لنگه

 آن راقطع یآمد و رشته  یحال خوب ما فرود م وسط

 .کرد یم

 ما را هم با سه پرس چلو کباب یناهار البرز هر دو وقت

 خانوم با پر دهیکرد. فر ریومخلفاتش غافل گ دهیکوب

 

 خدا مرگم» و شرمنده گفت دیبه صورتش کوب دست

 یرفتم م یخودم م دیدی...!شما چرا زحمت کشبده

 .«گرفتم

 تازه و کباب حانیر یکه مشامم پر از بو یمن در حال و

البرز هنوز به خاطر دارد  ایکردم. آ یفکر م نیبه ا بود
 که



 آن یتصادف یلیخ ایام  دهیعاشق چلوکباب کوب من

 هوا یاو را که ب ینگاه ها ایکرده...!.؟ آ راانتخاب

 د،یدزد یکردم و او ماهرانه آن را از من م یم شکارش

 دارد؟ شهیر مانیها یبگذارم که در کودک یعشق یپا به

 کاش چوب یهنوز هم جان داشته باشد؟ ا دیشا و

 یداشتم تا با آن قفل دهان البرز را باز م ییجادو

 کنم دانه، به دل یرام یمن انار» به قول سهراب  کردم

 «.بود دایدلشان پ ی: خوب بود دانه هامیگو یم

 

 کرده بود و با باز شدن در ریسوالش گ انیم یگل

 خیکه رها شده باشد س یفنر مادرش مثل دنید اتاقش

 ، پنهان شیپا رینشست.و دفترش رابه ز شیسر جا بر

 دنیبا د ستادویباز ا مهیدر ن ی.فروغ خانوم لتکرد

 به فرق سرش یفیکه از کث یو درهم گل دهیژول یموها

 را در حدقه درشت شیبود، معترض مردمک ها دهیچسب

 .کرد تر



 نیا ی!؟ به جایدختر!... هنوز حموم نرفت یاله یرینم »

 باشه پاشو تا بابات یاون دفتر کوفت یورورسرت تو که

 ریشام د میکمک کن سفره رو پهن کن ارهینون رو ب از

 دادم معده اش ییزن از بس بهش چا ریپ نیا شد

 «.شد سوراخ

 

 ،سپس دینامرتبش کش یبه موها یشرمنده ،دست یگل

 لب گفت و خم شد حوله اش را بر ریز یچشم چشم

 :، گفت داشت

 امیرم حموم وتر و فرز م ی. االن م دیببخش دیبخش »

 .« رونیب

 :خانوم چانه اش را باال انداخت ،گفت فروغ

. بگذار یکن یگربه شور م یجور نیالزم نکرده ، ا »

 آخر

 که دو ساعت رفته یعل ریبرو. اآلن برو دنبال ام شب

 دونم البرز که یمن نم ومدهیخاله ات وهنوز ن ی خونه



 «کنه!؟ یم یاون اونجا چه غلط ستین

 .خورد نیدر هم چ شیلبها یناراض یگل

 .بهتر دارم خودت برو دنبالش شنهادیپ هیمامان، من  »

 یحرف م یکنم و با عمه ال یزود سفره رو پهن م منم

 .«دییایتا شما ب زنم

 

 .یرو کن شنهادیمن پ یچه جالفتها.... الزم نکرده برا »

 بهش ایبرم  یبا فلور قهر کردم و اگه به هر بهانه ا امروز

 لیاومده. موبا یمنت کش یالبد برا گهیبدم م امیپ

 چادر بنداز سرت وبرو زود هی یهم خاموش. جلد دایآ

 .«برگرد هم

 یبر خاست و چادر گل گل زانیآو یبا لب لوچه  یگل

 به شیکه پاها یسرش انداخت و در حال یرا رو اش

 خاله یبه پا کرد و به خانه  ییبود دمپاکرده  خی شدت

 .رفت فلور

*** 



 دنیگاه افتادن در چاه را تجربه نکرده بودو با د هبچ

 شام نشسته بودندبه ته زیو البرز که کنار هم دور م سحر

 

 امبریپ وسفیکه عمقش همانند چاه  یافتاد. چاه چاه

 .بود

 به»: گفت دایبه آ فونیآ یپا یکه چرا وقت دیفه یم حاال

 دایآ«. . من دم در منتظرش هستمادیبگو ب یعل ریام

 ی. خب البد مدیایداشت که حتما به داخل ب اصرار

 را نشانش یخانوادگ زیشگفت انگ یمنظره  نیا خواست

 .کند یتا تالف دهد

 یگفت و پر چادرش را بر رو ریسالم و شب به خ معذب

 تا هم آنها پنهان شوند و هم دیجورابش کش یب یپاها

 یبماند. اما وقت یبنفش رنگ اش مخف یگل گل شلوار

 شد الیخ یراب شیچربش افتاد پاها یموها ادی به

 . آورد نییاش پا یشانیپ یراتا رو چادرش

 انداخت و به بشقابش ریپر از تالطم نگاهش را به ز البرز



 شد وبا چنگال به شخم زدن برنجش رهیخ

 

 من»: گفت یبلند م یخواست با صدا یم.دلش پرداخت

 اطالع یشام ب یو دعوت سحر برا یمهمان نیاز ا هم

 به خانه آمدم متوجه یوقت شیساعت پ میو ن بودم

 یخواست م یاند دلش م دهید یکه چه تداراک شدم

 توانم با یو نم میندار یا ندهیدرسته که با هم آ» : گفت

 . اما دلم میایکنار ب یدان یام و آنچه که تو م گذشته

 .«اخم و بر گردان نگاهت را هم ندارم تاب

 برخاست زیاز پشت م ییبا خوش رو یگل دنیبا د سحر

 به لیما یگل دید یبه استقبالش رفت اما وقت و

 :او فشرد و گفت یبازو یدست رو ستین یروبوس

 . به البرز گفتم که دلمنمتیب یخوش حالم م زمیعز »

 نشد تا یفرصت یتنگ شده . بعد از اون دور هم برات

 .«نمتیبب

 



 که نگاهش را از اخم یزد و در حال یرمق یلبخند ب یگل

 .داشت ، جواب داد یخاله فلور بر م لیدل یب

 .«طور نی. من هم همیمرس »

 خان برگشت که کنار خاله رجینگاهش به سمت ا سپس

 .نشسته بود و ادامه داد فلور

 چند وقت بود گرفتار بودم.مزاحم شام خوردن تون هی»

 « .یعل ریشم . اومدم دنبال داداشم ام ینم

 :گفت ،یعل ریرو به ام سپس

 .«داداش میجان ، پاشو بر یعل ریام »

 تر شیبشقابش پر از برنج و خورشتش را پ یعل ریام

 :و لجبازانه، جواب داد دیکش

 . مونم یخاله فلور م ی، من شام خونه  یگل یآبج »

 «.دوست ندارم یرابیس من

 

 خواست فرار یکرد و دلش م یم یاحساس خفگ یگل

 !رفت یهم دور تر م نیزم یاز کره  چی. از آنجا که هکند



 صاحبش را که تا حلقش باال آمده بود قورت یب بغض

 :و محکم و قاطع، گفت داد

 یدرست م گهید زیچ هینشو . برات  نایمزاحم خاله ا »

 .«میبر. پاشو کنم

 آه گلوله شده اش را فرو داد تا راه نفسش باز البرز

 :و آرام آنچنان که خواهش در آن باشد، گفت شود

 بعد میبمونه، قرار گذاشت یعل ریاجازه بده ام یگل »

 .«میکار کن یاضیبا هم ر شام

 پر خنجرش به سمت البرز برگشت. با دست پس نگاه

 .دیفهم یاو را نم یها دنیکش شیو با پا پ زدن

 داد وزبانش حرف یدوست داشتن م یمعنا رفتارش

 

 است که با طناب یکرد دلو یزد.احساس م یم یگرید

 .دیآ یم رونیرود و ب یمدام به ته چاه م البرز

 چانه اش محکم تر گرفت وبا همان ریچادرش را ز پر

 .نگاهش به سمت البرز برگشت یآخته  یها خنجر



 «.منتظرمونه. نوش جان یعمه ال میبر دیممنون. با »

 مهیبه خانه برگشتند و تعارف نصف و ن یعل ریو ام یگل

 در قلبش فرو یریخان چون ت رجی، خاله فلور و ا دایآ ی

 زخم یبرا یامیلحن نرم البرز نتوانست الت یو حت رفت

 .شده در قلبش باشد جادیا

********** 

 

 

 نیتفاوت تر یحس شده است و درب یکرد ب یم حس

 که به یکاغذ قیممکن قرار دارد.درست مثل قا حالت

 یکاغذ یپوسته  الیخ یافتد وب یم یرود خانه ا دل

 .سپارد یآب م انیدل به جر اش

 ی، رو دیچیاش پ سیخ یحمام را دور موها ی حوله

 را شیداد سپس زانو ها هیتک وارینشست، به د تخت

 اتاق به یاش جا داد از پنجره  نهیسـ*ـ انیم مچاله

 و تق تق کنان به دیبار یکه شر شر م یزییپا باران



 .گوش سپرد د،یکوب یپنجره م یمیقد ی هره

 از آن که شیدر چشمانش متولد شد اما پ یاشک حلقه

 باز شد و عمه یو جان دارشود در اتاقش به آرام بزرگ

 یچا وانیکه دو ل ینیس کیلنگان لنگان با  یال

 بود،داخل شد. درونش

 

 یرا از عمه ال ینیشرمنده شتاب زده برخاست و س یگل

 گذاشت ، یتخت م یکه آن را رو یو در حال گرفت

 :گفت

 یم فی!؟، تشردیدیشرمنده شما چرا زحمت کش »

 .«آوردم یم ییرفتم چا یمن م دیآورد

 یتخت گل یزانو گذاشت و لبه  یدست رو یال عمه

 یو سرش به سمت او برگشت و به چشمان گل نشست

 .شد رهیخ

 خاله یخونه  نمیاز من، درد دلش از تو...بگوبب ییچا»

 غم هی یبرگشت یکه از وقت یدیو شن یدید یچ فلورت



 مژه هات نشسته و با هر پلک زدن چشم هات پر یرو

 .«شهیم آب

 اما تلخ و احساسش را انکار کرد. قی، عم دیخند یگل

 

 چشمم یحموم شامپو رفت تو یگفتم که تو یعمه ال »

 «...اشکهامال اونه نیچشمم رو سوزوند ا یبد جور و

 اش یشانیپ یرا باال داد و بر رو شیابروها یال عمه

 .شد دایهو یخط مواز چند

 بغض هم هی! المروت یمرام یب یعجب ! چه شامپو »

 صدات یزن یحرف م یلبت گذاشته ، چون وقت یرو

 « دلت هم مثل چشمات سوخت؟ نمیلرزه!... بب یم

 ناخنش را به یانداخت و گوشه  ریه سر به زشرمند یگل

 رو نشود عاقبت نیاز ا شیگرفت تا دست دلش ب یباز

 از گونه میخط مستق کی یبر رو شیو اشکها اوردین تاب

 باال آمد دستان شیپلک ها یروان شد و وقت شیها

 مهابا خودش را به ی. بدیرا د یعمه ال ی گشوده



 به دور کمر او*ـوش امن او سپرد و دستانش را آغـ

 کرد. حلقه

 

 یاشکهات از کجاست؟ وقت نیا یدونم سر چشمه  یم »

 مانتال با یدختر ساتن هیکه  دمید نجایاومدم ا یم

 .«خاله فلورت یرفت خونه  یتق تق یها کفش

 را از خودش جدا کرد و به چشمان سره و یگل یال عمه

 .شد رهیآب او خ پر

 یاز چشمات خوندم. م شیوقت پ یلیحرف دلت رو خ »

 .برم تیبارون ی.قربون او چشما رهیدلت کجا گ دونم

 دیخواد. حاال که اون چشم سف یم اقتیتو ل داشتن

 رو نداره، بهش پشت کن، اگه کفتر جلد تو باشه اقتتیل

 حاال بره رد نیگرده وگرنه همون بهتره که از هم یم بر

 یزندگ یپات رو تو یجا واشی واشی. تو هم کارش

 « .یکن یم دایپ

 نیانداخت ا ریرا به ز شیخجالت زده پلک ها یگل



 پرده در مورد البرز با او یب یبود که عمه ال یبار نیاول

 

 را آهسته تر کرد و پچ پچ وار ، شیزد.صدا یم حرف

 :گفت

 .«نفهمن یزیچ نایوقت مامانم ا هی،  یعمه ال »

 اش یشانیپ یها نیدر هم شد و چ یعمه ال یها اخم

 .افتاد شیدو ابرو  نیب

 .«مونه یمن امانت م شیراحت، حرف دلت پ التیخ »

 را از کنار دستش یچا ینیرا گفت و س نیا یال عمه

 یچا یشان گذاشت و جرعه ا نیو آن را ماب برداشت

 :،گفت دیقند نوش یشده اش را ب خی

 نیشه، اما هم یسرد م ییندازه، چا یحرفها که گل م »

 .باشه یدلخوش یوقت نهیش یسرد هم به دل م ییچا

 « .باشه یحرف خواستگار یوقت

 گرد یشد و متعجب با چشمان ریسراز یدلش هور یگل

 :دیپرس شده



 

 «!؟یخواستگار »

 فروغ ست،ینا آشنا ن یلیخ ،یآره جونم، خواستگار »

 یفروش یبستن یتو مغازه  یگفت کنار گلفروش یم

 آقاست .محمود هم رفته پرس بنی. و اسمش حسداره

 یو بم خانواده اش رو در آورده آدمها ریجوکرده و ز و

 شون هم روبراهه یهستن. وضع مال یآزار یو ب خوب

 .یخواستگار انیقراره فردا شب همراه خانواده اش ب و

 و قرار کنگر نجایاز امروز اومدم ا نیهم یهم برا من

 یستم خونه و لنگر بندازم تا دخترمون رو بفر بخورم

 یخونه  گردمیراحت بر م الیاون وقت با خ بخت

 .«خودم

 :معترض شد و ملتمس ، گفت یگل

 ...« یعمه ال »

 

 یم ست؟ین میحال یکن یم الیو کوفت! خ یعمه ال »



 رنگ دندونت ستیتا گ ینیبه پاش بنش نقدریا یخوا

 یواسه  یاز هر طرف که نگاه کن یخواستگار نی!؟ ابشه

 اون کفتر یواسه  شهیم یتلنگر هی ایمنفعت داره.  تو

 دونم مرگش یکه نم ادینر چموش تا به خودش ب یچاه

 که یکفتر نیباهم نکهیا ایگذاره!؟  ینم شیکه پا پ هیچ

 سر یریو م یریگ ینشسته پر م تیبوم زندگ یرو تازه

 .«.والسالمتیزندگ

 خسته دست به زانو یرا گفت وبا نفس نیا یال عمه

 .برخاست

 ، تا من یبربر من رو تماشا کن نکهیا یتو هم به جا »

 گردم.پاشو رختخوابم رو یدست به آب و بر م رمیم

 یلیهمچون پ یتختت بنداز که چشمان از خستگ نییپا

 .«رهیم یلیپ

 

 انیرا م یرفت و گل رونیلنگان لنگان ب یال عمه

 یآقا نیزد تنها گذاشت. حس یکه لنگ م روزگارش



 یدل روز گار سر درگمش م یو چشم پاک را کجا بینج

 !گذاشت

********** 

 

 عصریول ابانیخ سحر

 ی شهیسرخود را به ش وانهیو د دیبار یم یشالق باران

 پس از یکیتق تق کنان  دویکوب یالبرز م نیماش

 برف پاکن هم یشد. آنچنان که حت یم ریسراز یگرید

 شد. یامان آن نم یبارش ب فیحر

 

 بود که ریکلوخ از آسمان سراز ییاما گو دیبار یم باران

 چنگال انیها پشت به پشت هم م لیاتومب تمام

 ! شده بودند ریاس عصریول ابانیخ کیتراف

 خسته از سکوت ممتدد البرز، سرش را به سمت او سحر

 :مقدمه، گفت یکردو ب کج

 یم نیامروز ماش ستیبا یخوام.م یمعذرت م »



 کاش حداقل اجازه یشدم .ا یتا مزاحم تو نم آوردم

 .«رمیاسنپ بگ یداد یم

 چشمان غم زده یمنظره  نیسرش پر بود از آخر البرز

 یو گاه دیکش یسرش م یرو یکه گاه ی.چادریگل ی

 جورابش را پشت آن پنهان یب یداشت پاها یسع

 .کند

 

 دنده را خالص کرد ک،یاز باز شدن گره کور تراف دیام نا

 آن برداشت و همانطور که نگاهش یرا هم از رو شیپا و

 :روبرو بود پر طعنه، گفت به

 یهم رو یکی نیشدم.ا زیراحت باش. امروز کال سوپرا »

 «... هیبق

 شرمنده ناخن بلند انگشت شصتش را نرم در کف سحر

 .فرو برد دستش

 من رو یوقت یو تعجب کرد یدونم دلخور شد یم »

 در مورد دعوت مادرت دیبا ی. حق داریدیتون د خونه



 زتیبود که سورپرا دایآ شنهادیپ نیگفتم.ا یم بهت

 ،تا تو ارمین نیابتکار خودم بود تا ماش نیا ی. ولکنم

 باهم یشتریو مدت ب یمن رو برگردن یبش مجبور

 یبه جون دل قبول م یکه بگ ی.حاال هر مجازاتمیباش

 .«کنم

 

 البرز تحت شعاع صداقت سحر قرار گرفت یها یدلخور

 و دیگره از خلق تنگش باز کرد. آنچنان که مالبم خند و

 لبخند البرز دنیرا به اطراف تکان داد.سحر با د سرش

 به اقیشدو پراز اشت ریبه تالطم دلش سراز آرامش

 شد و در رهیرخ جذاب او خ میالبرز برگشت و به ن سمت

 .او را ستود دل

 بی: پسر نکو ندارد نشان از پدر غرگنیمراسته که  »

 نیکردم، ا یوقت فکر نم چینخوانش پسر. ه خوانش،

 که از وسط به یبی. درست مثل سیپدرت باش هیشب قدر

 سن نیاعتراف کنم پدرت تو ا دیکرده باشند. با میدون



 «..هم جذابه هنوز

 آوردو سر انگشتانش را نرم بر شیدستش را پ سحر

 و براق یمشک یتارها دویالبرز کش ی قهیشق یموها

 

 یفرنچ شده اش گذشت ونرم یناخن ها ریاز ز البرز

 :داد ،گفت شیلطافت مخمل به صدا چون

 بشن چقدر دیسف یتونم تجسم کنم موهات وقت یم »

 «...یشیتر م جذاب

 یکالم یکالفه ب ل،یدل یب یکینزد نیمعذب از ا البرز

 که سحر ی. حرکتدیپس کش یرا به نرم حرف،سرش

 تا غرورش اوردیخودش ن یآن شد، اما به رو ی متوجه

 فاصله گرفت سپس نفس یبرندارد. قدر یو خش خط

 قیعم یرا که پر از عطر البرز بود با دم وبازدم شیها

 زدو سر هیاش تک یو دوباره به صندل دیزد ، چرخ پس

 یابتدا جانیهول داد و با همان ه گریرا به سمت د بحث

 :،گفت شیها صحبت



 یگذاشتند و قرار کل یدور هم هیشب چله بچه ها  »

 «.نگذار یشب چله برنامه ا ی. لطفا برا میبگذرون خوش

 

 .رنگ اخم به خود گرفت شیابروها یباحالت تدافع البرز

 زاریکنند ب یزیبرنامه ر شیکه بدون نظر او برا نیا از

 .بود

 خوام با یکن. شب چله م یاز جانب من عذر خواه »

 .«ام باشم خانواده

 دیالبرز ، خلق سحر را تنگ کرد اما نا ام یمنف جواب

 شده زیبازهم به سمت او برگشت و با چشمان ر نشد

 :،گفت

 ! ارینه ن یدوست دار ی!... جون هر کیبد قلق یلیخ »

 و زود با یرو کوفتمون کرد یکه دور هم شیپ ی دفعه

 هم دعوت هستن مطمئنم یو گل دای. تازه آدیرفت یگل

 «گذرهیخوش م یلیخ

 



 در ذهنش معلق به حرکت در یباز هم چون آونگ یگل

 یرو یاو مثل تمبر برگشت ی.چشمان غم زده آمد

 .حک شده بود ذهنش

 او ، دل به ی دهیو رنگ پر یفرار از چشمان گل یبرا

 .و لحن نرمش سپرد و آرام سر تکان داد سحر

 .«دمیقول نم یول امیکنم ب یم یباشه سع »

 را به خود گرفت و لیبد یب یسحر رنگ فاتح لبخند

 .پر صدا در هوا زد یبشکن

 نرفته ادمی. تا یکن یدونستم قبول م ی، م یمرس »

 از گهیدوهفته د یکیرو هم بگم که بابا احتماال تا  نیا

 آشنا کیخواد باتو از نزد یو م رانیگرده ا یبر م کانادا

 .«بشه

 دختر نیانداخت. سماجت ا ینگاه میبه او ن یچشم ریز

 ریبه دلش سراز یاش، حس بد یرخنه در زندگ یبرا

 

 ،ییجلو لیکرد.با حرکت الک پشت مانند اتومب یم



 شیپ یفشرد و کم یپدال گاز قدر یرو یرا قدر شیپا

 :که نگاهش به روبرو بود ، گفت یرفت و در حال تر

 و میهست یمعمول ینرفته؟ ما دوستا ادتیکه  قرارمون»

 .«کارها نباشه نیبه ا یازیکنم ن یم فکر

 .نوبت سحر بود تا خلقش تنگ شود حاال

 رو بکوب یدوست معمول نیراه ا یتو هم که راه و ب »

 یتو یول میآزاد دهیسر من. درسته که من و سپ تو

 که میدار ییقانون ها و خط قرمز ها ،یآزاد نیهم

 :گفتم، اون هم گفت.از تو به پدرم میکن تیرعا میموظف

 یاگه دوست معمول یخواد باتو آشنا بشه. حت یم

 «...یالبرز تهران ی، آقا یباش

 یبود. اما پس وپشت حرفها و نگاهها یمنطق لشیدال

 یبود که جنس آن را خوب م یگریحرف د سحر

 

 د،یبار یامان م یکه ب یسرگشته تر از باران شناخت

 یم وجب آرامش کیسر تکان داد،دلش  آهسته



 ذهن و خاطرات تلخ گذشته که تماما اهویتا از ه خواست

 . رها شود یشد ، دم یم یباغ گردو و نادرمنته به

********** 

 

 یبر رو شیچکمه ها ی یتق تق پاشنه ها یصدا

 .مرمر ، سکوت ممتدخانه را از کمر شکست یسنگها

 .کرد ریرا به رگهامنتظراز ینیخانه رخوت دلنش یگرما

 آپاژور کنار چرق چرق مینور مال یکه البه ال یرخوت

 جا خوش کرده بود. نهیشوم یچوب ها  سوختن

 

 شیها یداشت. اصال کنار البرز خستگ ینیدلنش یخستگ

 شد. شال از سر برداشت و آن را به یم نیدلنش هم

 از مبل ها پرتاب کرد و خودش یکی یپرواز به رو حالت

 شطرنج و یبه صفحه  پناه برد و نهیبه مبل کنار شوم هم

 آمد یشد و بدش نم رهیخ دشیو سف اهیس یها مهره

 کرده بود دوره یرا که کنار البرز سپر یگرلحظاتید یبار



 .کند

 خانوم خدمت کار ارهیس ینکرد و با صدا دایپ یمجال اما

 سربرداشت و به او نگاه کرد که با چشمان پف آلود خانه

 خواب زده ، پر عجله، هراسان داخل شد و همراه و

 :را به همراه آورد ،گفت یزییسوز پا خودش

 . به خدا حواسم به خونهدیسالم خانوم، خوش اومد »

 خوابم یکنار بخار یداریها... رفتم قسمت سرا هست

 

 ادیبگم ب دیدار یبود . اگه امر داریبه خدا اسد ب ی. ولبرد

 «...؟خدممتون

 زد و یخانوم لبخند مهربان ارهیس یبه دستپاچگ سحر

 : لختش را پس زد ، گفت یموها

 ی. تو که باش ستین حیبه توض یازی، ن ریشبت به خ »

 «خونه کجان...؟ یاز خونه راحته . چه خبر ؟ اهال المیخ

 .اش را باز و بسته کرد یخانوم گره کج روسر ارهیس

 و گفتن رونی. سر شب با دوستاشون رفتن بنایآقا س »



 خانوم هم از سفر دهی. آقا ماهان و سپانیهم نم شب

 دوستاش اومدن شیساعت پ هی. آقا ماهان  برگشتن

 اتاقشون یخانوم هم تو دهیو رفتند. سپ دنبالش

 .«هستند

 یو قالش ،برا لیو ق ایدن الیخ یتکه داد . ب یصندل به

 خواست تا در یفنجان قهوه م کیحال خوبش فقط  نیا

 

 باال یاحساس خوبش برود. چانه ا افتیبه ض ییتنها

 :لب ،گفت ریز یو نچ انداخت

 .« اریبرام ب ظیغل یفنجون قهوه  هیشام خوردم. فقط  »

 و به سمت رگفتیز یخانوم تر فرز چشم ارهیس

 آتش ی. سحر نگاهش به سمت شعله هادیدو آشپزخانه

 یبرگشت که نرم و سبک اما پر حرارت بر رو نهیشوم

 غرق شدن یآمدند وآماده  یو باال م دندیلغز یم هم

 شاالپ شاالپ کفش یالبرزشد، اما با صدا الیخ در

 که ژاکت دیرا د دهیباز هم سر برداشت و سپ ییها



 بود و از دهیلباس خوابش پوش یبر رو یفیلط یگلبه

 . آن گاه سالم آهستهدیآ یم نییمدور خانه پا یها پله

 . سحر نشست یمبل درست روبرو یگفت و بر رو یا

 !«ی... تماس گرفتم جواب نداد یچه خبر ؟کجا بود »

 

 جواب داد و چانه ریرا با شب به خ دهیسالم سپ سحر

 .باال تر برد یرا کم اش

 پدر و مادر البرز دعوت بودم. بهت زنگ یشام خونه  »

 خوش نیزیداد. تو چه خبر د یخط نم لیموبا یول زدم

 «...؟یاسک دیرب دیتونست گذشت

 ژاکتش را بر یموضوع جالب شد.لبه ها دهیسپ یبرا

 هم آورد و بدون آن که سوال سحر را جواب دهد یرو

 کرد ربارانیرگبار سوالتش ت ریرا به ز او

 برداشت. خب یقدم هیاوه چه جالب.!.. باالخره البرز  »

 و یبرخورد خانواده اش چطور بود..چه گفت نمیبب بگو

 برات درست کرده بودند ؟اصال یشام چ ؟یدیشن یچ



 خونه ایخونه شون کجاست؟ آپارتمان دارن  نمیبب بگو

 «...؟ییالیو

 

 در یگریپس از د یکیرا  شیخم شد و چکمه ها سحر

 شده و زیگذاشت. به چشمان ر یو آن را گوشه ا آورد

 یشناخت و م یرا خوب م دهیشد.سپ رهیاو خ منتظر

 از البرز است تا آن را مثل یبه دنبال نقطه ضعف دانست

 که به اتنخابش ییاز آن جا یبر سرش بکوبد. ول پتک

 :هم نبود، گفت یداشت و اهل دروغ و پنهان کار مانیا

 .بود یقدر برات بگم شب فوق العاده ا نیهم »

 یخونه  هیراه آهن.  دونیم یهم حوال خونشون

 صفا گوشه کنارخونشون پرسه ایدن هیکه  ینقل یمیقد

 .«زنه یم

 پوزخند همان قدر هیشب یزیزد. چ یلبخند کج دهیسپ

 ...و پر معنا تلخ

 «کنه...! یزندگ یبهتر یکردم جا یفکر م »



 

 که به جانش آتش افتاده یآشفت. مثل چوب خشک بر

 بنشاند تا از مرز شیرا سر جا دهیسپ ستیبا ی. مباشد

 .عبور نکند شیها

 که آدم ها رو بر اساس یریبگ ادی یخوا یم یتو ک »

 «..؟یقضاوت نکن شونیو زندگ خونه

 .بود یرا باال برد حال او هم عصب شیصدا پدهیس

 . تو چرادمیبود ابهتت رو ند کیخوام تار یمعذرت م »

 هیراه  یو راه وب یکن یشوهر من رو قضاوت م مدام

 تو سر یکوب یو م یکن یم دایضعف ازش پ نقطه

 .«!...؟ خانوم روشنفکرمن

 پر خشمش را فرو داد و آهسته آما قاطع یها نفس

 .داد جواب

 عشق کورت نیجان چشمات رو باز کن. ا دهیسپ»

 یبابا شرط م یکه قبل از ازدواج برا ی. به مردکرده

 



 از یکی ریمد ستیبا یم یکه بعد از عروس گذاره

 یکه حت یشه اعتماد کرد. آدم یباشه، نم شگاههاینما

 اجاره خونه رو به خودش نداد و اومد شد داماد زحمت

 فهمه و با دوستاش هر یکه تعهد نم ی.مردسرخونه

 ... خانواده اش درسته کهیالوات رهیکه بخواد م یساعت

 مهر تازه به دوران یکنن ول یم یشهر زندگ یباال

 هاشون حک شده. خودت هم یشونیپ یرو دهیرس

 تو نبود بابا محال بود یکه اگه اصرار ها یدون یم خوب

 .«داد یم تیماهان رضا به

 یبرخاست و روبرو شیبا چشمان پر اشک از جا دهیسپ

 رهیدا یدلش را بر رو یناگفته  یو حرفها ستادیا سحر

 .ختیر

 . و جذابه پیسحر خانوم . درسته که البرز خوش ت »

 یم رهیخودش خ یمردونه اش نگاهها رو به رو ی چهره

 

 شهر نییو پا کیکه شاگرد مکان نیبه اهم  ی. کارکنه



 که دمیرو خوب فهم نیا یکنه ندارم. ول یم یزندگ

 چه طور به دختر خاله اش یدی. ندستیتو ن یلقمه  البرز

 . تو چشماتدمیکرد!؟ من چشمام کور بود ند یم نگاه

 .« باز کن رو

 یزیچ یمن و گل نیتو جمع گفت:ب یدیچرند نگو ، ند »

 نداره یلی. دلمیو فقط دختر خاله و پسر خاله هست ستین

 شکنجه که ازش اعتراف نگرفتن.قبال هم ریبگه . ز دروغ

 هم به اصرار من بوده یدوست نیبودم.ا دهیپرس ازش

 «.دروغ گفتن وجود نداره یبرا یلیالبرز، پس دل نه

 فنجان قهوه، هر دو ینیخانوم و س ارهیورود س با

 یتمام حرصش را بر سر صفحه  دهیکردند و سپ سکوت

 در آورد، ناگهان خم شدو با پر دست تمام مهرها شطرنج

 سقوط کردند نیاز آنها به زم یسر نگون کرد وتعداد را

 

 یماندند.سپس ب یصفحه باق یهم بر رو ییتا وچند

 شاالپ شاالپ کنان به سمت دیبگو ریکه شب به خ آن



 .پر اشک به اتاقش برگشت یپله ها رفت و با چشمان راه

 نگاهش به سمت شطرنچ واژگون شده کج شد و سحر

 برجا مانده برداشت و یمهره ها  انیرا از م اهیس شاه

 .دیبوس

 یمهره  نیاز ا دنیرفت دست کش یم شتریچه پ هر

 .شد یسخت تر م شیبرا جذاب

********** 

 

 یراه آهن . گلفروش دانیم یگل

 

 بود. با آن کت و بهیغر میبرا نهیدختر در آ ی چهره

 کردم ی. حس م دشیرنگ و شال سف یطوس شلوار

 فیو آسمان معلق مانده ام. همانقدر بالتکل نیزم انیم

. 

 تیبود، رضا ستادهیدلش ا یکه صبورانه پا یدختر یبرا

 به میشدن. تسل میتسل یعنیآقا  نیحس یخواستگار به



 با آن بجنگم و به نیاز ا شیتوانستم ب یکه نم یریتقد

 .شدم یبا خواسته اش همراه م ستیبا یم ناچار

 گذاشتم و نهیآ ی نهیسـ*ـ یهر دو دستم را بر رو کف

 ریتکه دادم و ز نهیدر آ ستادهیام را به دختر ا یشانیپ

 حواست به من ایخدا«نجوا کنان با خودم گفتم:  لب

 لنگان یدر باز شد و عمه ال میچه کنم ها  انیم «هست؟

 پا به سمت او یپاشنه  یرو یشد و به آن داخل

 شدم، به چشمان نافذش که من را رهیو به او خ دمیچرخ

 

 یشمیابر یکرد. به روسر ینگاه م یکالم یب رهیخ رهیخ

 کرد و چه یومراسم خاص به سر به م ادیاع یفقط برا که

 اش را قاب گرفته بود . به یگرد ونقل یچهره  نیدلنش

 دوخته بود و عطر یکه به تازگ یو گل گل یدیسف چادر

 .داد یم گالب

 باز را بست مهیکه در را ن دیدانم در نگاه ماتم چه د ینم

 :داخل شد ،گفت و



 غصه دارت برم ، مگه من ُمردم که یقربون او چشما »

 ..!.؟نهیآ یشونه  یرو یگذاشت یکس یرو از ب سرت

 ابشب بمونه آفت دهید یگذره. ک یروزها هم م نیا

 !«نکنه طلوع

 ماند. آغـ*ـوش یجاودان نم یکیتار چیبا او بود. ه حق

 و عطر رمیبگ یاش جا نهیسـ*ـ انیسبب شد تا م بازش

 که جدا شدم یکند. وقت ریآرامش به دلم سراز گالبش

 

 یآن را نم یکه معنا یشدم به لبخند رهیخ شیلبها به

 .دمیفهم

 را در صورتم تاب داد و زشیچشمان گرد و ر یال عمه

 هیآن بود به  یباال نینازکش را که چند چ یلبها

 :کج کرد،گفت یسمت

 حاال، هزار تا قلم سرخاب ی! دخترهایبه خدا نوبر »

 صورتشون . اون وقت تو رنگت یمالن رو یم دابیسف

 « !از گور جا مونده تیم نیع شده



 بود. صورتم به جز کرم یبار باز هم حق با عمه ال نیا

 .نداشت یبار اضافه ا چیبعد از حمام ه یکننده  مرطوب

 وآهسته و پچ پچ وار، دیبه صورتم کش یدست یعمه ا »

 :گفت

 که ننیبه صورت ماهت بده، بگذار بب یو لعاب یرنگ هی »

 تا نداره. بگذار پز یماه نداره از خوشگل میدار یدختر

 

 . حاال هم ا اون سگرمه هات رو باز میرو بد دخترمون

 هم یمن پشتتم. اجبار یریهم که بگ یمی. هر تصم کن

 باشه به حرف عقلت هم گوش ادتی ی. ولستیکار ن تو

 .ینش مونینکرده بعد ها پش ییوقت خدا هیتا  یبد

 که فروغ با خاله فلورت قهر و دعوتش نکرد.اما درسته

 رسونم تا یمفصل و با آب و تاب به گوششون م خودم

 .«ها جمع بشه یبعض حواس

 ریکه ز ییو هندوانه ها یعمه ال یها دیو تمج فیتعر

 یو قدر ملیگذاشته بود ،کارخودش را کرد با ر بغلم



 به جنگ رنگ ورخ میمال یصورت کیو مات رژگونه

 آقا نیکه با ورود حس یرفتم.کار وارمیکچ د همچون

 .شدم مانیپش سخت

 کرده باشم که مرد رییکردم آنقدر تغ یگاه فکر نم چیه

 یکوتاه یمن لحظه  دنیبه محض ورودش ،با د نوایب

 

 شود. اما زود به خودش مسلط شد و به سرعت مات

 ریگذرد سرش رااز شرم به ز یکه از آسمان م یرعد

 . انداخت

 یمتر مین یکه داخل اتاق من با فاصله  یزمان یحت

 »یتا به قول عمه ال میتخت من نشسته بود یلبه  یرو

 و حرف دلمان را در خلوت میرا وا بکن مانیهم سنگها با

 .«میبگو

 مدام سر یآقا و پلکها نیچرا؟ شرم و نجابت حس دروغ

 سبب شد تا نگاهم را آزادانه در چهره اش رشیز به

 دهم. صورت نه چندان جذاب امامردانه اش به دل تاب



 یمرتب و براق بود و شانه ها شیها لینشست سب یم

 هم دیشد. شا یم دهیرنگ فراخ د یدر کت دود پهنش

 به ازیبود در جلد قورباغه که ن یآقا شاهزاده ا نیحس

 شود! یشدن داشت تا شاهزاده واقع دهیبوس

 

 آقا ، حاال نوبت من بود نیحس یباال آمدن پلک ها با

 .را بدزدم تانگاهم

 زند،شمرده و مطمئن ، آن قدر که ذهن یحرف م آرام

 را میو پراکنده من رابه خود جلب و گوشها مشوش

 .به گوش دادن کرد وادار

 هستند یچند نفر نیمن هم یخانوم، خانواده  یگل »

 به شینشستن. پدرم چند سال پ ییرایپذ یتو که

 خدا رفت.من موندم مادرم و دو تا خواهرکوچکتر رحمت

 ازدواج کرد و شیاهرم ها دو سال پاز خو یکیخودم.  از

 یپسر هفت ،هشت ماهه داره. که اآلن با همسرش تو هی

 و لوفریخونه هم اسمش ن ینشستن. ته تاقار ییپذارا



 خونه. مادرم با حقوق پدرم مرحومم و ینهم رو م کالس

 دهیکه از پدر بزرگم بهش ارث رس یکلون یارث

 به در آمد من یازین چیگذرونه وه یرو م اموراتش

 

 واحدش رو مادرم هیکه  میخونه سه طبقه دار هی. نداره

 رو شیکیهم مال منه که  گهید یو دو طبقه  نهیش یم

 رو هم خودتون نیدادم. مغازه و ماش اجاره

 نیهم ندارم که بگم جز ا یپس و پنهون یزی.چدیدید

 یخواستم که من رو نم یم شیرو سالها پ یدختر که

 .«و ازش دل کندم خواست

 یها بیهمه صداقت در ج نیکه ا یگفتم به مرد یم چه

 خالص را ریاز او ت ییرها یبرا دیداشت؟ با وجدانش

 دیزدم تا دل بکند و برود. سکوت ممتدد من را که د یم

 .شد رهیپاچه شد و به صورتم خ دست

 یفرصت برا هیتنگ دلم نگذار. « نه» کنم، یخواهش م »

 .«میبه هم بد شناخت



 

 دایرا پ قتیرا قورت دادم تا جرات گفتن حق میها نفس

 که یقیزدم. درست مثل قا ایو عاقبت دل به در کنم

 :آرام، گفتم یسپارد.با لحن یآب م انیرا به جر خودش

 زنه، یپرده حرف م یکه ب یپاداش، صداقت کس »

 گهید یمن هم در حال حاضرکس ،ییوراستگو صداقت

 موضوع نیخواد، با ا یخوام که من رو نم یرو م یا

 «!؟دیندار یمشکل

 در هم قفل مانیبه سرعت باال آمد و نگاهها شیها پلک

 یینرم و مردانه ا ی. خنده دیبر عکس تصورم خند شدو

 یلبخندش را نم یرو کرد .معنا ریرا ز میدلهره ها که

 .دمیفهم

 « .مطمئنم که انتخابم درست بوده حاال»

 . چه خوشدیخند یکرد. حاال چشمانش هم م سکوت

 رتشیحرف رگ غ نیکردم با ا یبودم که تصور م باور

 



 یکند و م یکه دل م ییآورم . تا جا یبه جوش م را

 میآرام و خش دارش هنوز در گوش ها یصدا رود،

 .است

 نداره، یرادیا میکه به هم تعهد نداشته باش یزمان تا»

 یفرصت چندماهه برا هی رمیگ یاجازه م ازپدرتون

 دیتون یچند ماه ،شما م نیا یبه ما بدن.تو ییآشنا

 با شما خلق و خو و شتریو من هم ب دیرو بشناس من

 که دیشما هست نیا تیآشنا بشم و در نها قتونیعال

 ی. ولدیبر ای دیدل بش کیبا من  دیریگ یم میتصم

 .«کنه ینم رییمن تغ میتصم

 و شرطش، غرورم را سر دیق یچرا؟ خواستن ب دروغ

 کرد. بلند

 

 بود اما به مذاق بابا محمود مقبول یشنهادمنطقیپ

 حرف یعمه ال اورد،یخواست اما و اگر ب یوتا م فتادین

 .را زد آخر



 عهد پادشاه وزوزک که ،یخوب شنهادیهم پ یلیخ »

 و ارنیو نشناخته از مطبخ درب دهیدختر رو ند ستین

 سه ماه فرصت دارن دیسر سفره عقد! تا ع بنشونن

 اوقات با یپدر و مادرش گاه دیجون با صالح د یگل.

 دستشون گهیهمد اریتا ع رونیب رهیشاخ شمشاد م نیا

 .«ادیب

 لبخند بزرگ هیآقا  نیحس یتمام شد و برا یخواستگار

 چه کنم ها را به دست من یارمغان آورد و کاسه  به

 یخود مام را با  یزندگ قیسرنوشت قا ی. رودخانه داد

 بدون آن که نظر من را بپرسد. برد

 

 ،یدرب ورود یزنگوله ها نگیلید نگیلید یصدا با

 دفتر چه خاطراتش گذاشت و آن یخودکارش را ال یگل

 چهره دنیبه سرعت بست. سپس سر برداشت و با د را

 . مات شد ینگاهش لحظه ا شیآشنا روبرو ی

********** 



 

 .آن افتاد یپا زیر نیکرد و چند چ کیرا بار چشمانش

 تماشا نیذرب ریرا در ز یزیبخواهد چ ییکه گو آنچنان

 یسرچ م یدر پ یو ذهنش همچون موتور گوگل پ کند

 سحر پرتاب یدورهم یو عاقبت چون باد به مهمان کرد

 .شد

 

 مامان فروغ و یکه به لطف دست پاچگ یمهمان همان

 جمع کیکشاند شد و حسرت  مارستانیبه ب بنفشه

 .و کنار البرز نشستن را بر دلش گذاشتند دوستانه

 که یالغر اندام یبود همان پسر موبلند، بزله گو خودش

 صدا هانیداشت و دوستانش او را ک یاستخوان یا چهره

 کوچک مغازه دل شخوانیزدند. به رسم ادب از پ یم

 :نرم، گفت یو به سمتش رفت و با لبخند کند

 «..دیمد. خوش اوریروزتون به خ هانیک یآقا »

 و جاندار و تعجب قی. عمدیخند شیرو شیپ مرد



 !را پنهان نکرد خودش

!... داشتم خودم ی.عجب حافظه اریروز شما هم به خ »

 رو

 ادیکردم تا اسم و مشخصات بگم تا من رو به  یم آماده

 .«دیاریب

 

 بود و لبخند بر لبش ینیدلنش فیتعر یگل یبرا

 چرمش را در آورد و آن را یدستکش ها هانی.کآورد

 یکه در استوانه ا یخوان کنار شاخه گل رز شیپ یرو

 یمیصم یلیمبحوس شده بود گذاشت وخ یا شهیش

 گذرد، یم یاش با گل ییکه سالهاست که از آشنا ییگو

 :گفت

 یلی. اسمش هم خیدار یخوشگل و نقل یگلفروش »

 یکردم. گل دایراحت آدرسش رو پ یلیو خ خاص

 .«خانوم

 مرد نیوقتش را جمع کند ا یب یکرد خنده ها یسع



 .مثبت بود یبر هنر مزاح لحنش هم پر از انرژ عالوه

 زد اما باز یرا حدس م هانیکه علت حضور ک هرچند

 .چپ پرتاب کرد یعل یرا به کوچه  خودش

 «.هست در خدمتم ی. امردیشما لطف دار »

 

 شب چله دعوتت یلفظ قلم حرف نزن، اومدم برا »

 یو آدرست رو از سحر گرفتم. م لیموبا ی.شماره کنم

 سحر گفت یوقت یول میبا هم حرف بزن یتلفن تونستم

 هم امیتُک پا ب هی. گفتم  یدعوتم رو قبول نکرد که

 که رسما نیو هم ا نمیخانوم رو بب یگل یگلفروش

 .«کنم دعوتت

 آرام خودش را از دست تمیضربان قلبش ر لیدل یب

 .را نظم دهد شیتا جمله ها دیکش ی. نفسداد

 یب یخاله فلور، سحر و عشـ*ـوه ها یخانه  ادی به

 دلبرانه اش یعشـ*ـوه ها یافتاد. البد ادامه  انشیپا

 !کرد یخرج البرز م هانیک یجا مانده بود، در مهمان که



 یآقا رو نیرا کنار حس لدایداد تا شب  یم حیترج

 کیت کیبخورد و ت یو بستن ندیپارک بنش مکتین

 ،گفت: یبرود.با شرمندگ یمهمان نیبه ا نکهیتا ا بلرزد

 

 من که به سحر ی. ولدیاومد نجایتا ا یواقعا لطف کرد »

 کنه یگفته بودم که از جانب من از شما عذر خواه جون

 .«امیتونم ب یبگه که نم و

 که سرش را به عالمت یکرد ودر حال یاخم تصنع هانیک

 :داد ، جواب داد یتکان م دییتا

 همه راه از نیگفته بود ومن قانع نشدم. من ا بله»

 که جواب نه بشنوم. از اون ومدمیجا ن نیتا ا شیتجر

 یسفره  دنیچ یشما برا یکمک خواهرانه  یرو گذشته

 هم بهتون کمک قیحساب کردم. خواهرم شقا لدای شب

 .کنه یم هیبراتون ته یدارد ازیکه ن یزیکنه و هر چ یم

» 

 زبانش یرو شیحرفها ییکرد گو یتامل کوتاه هانیک



 کرد. یباشند و آن ها را مزه مزه م دهیچسب

 

 یخاصه و م یلیامسال برام خ یلدایشب  راستش»

 رو که ازش یباشه ، چون قراره دختر نیبهتر خوام

 کردم با دوستانم آشناشون کنم و خالصه یخواستگار

 .«همه بسازم یبرا زیشب خاطر انگ هیخوام  یم

 دانست یکرد و نم ریگ یستیرودبا یدرون چاله  یگل

 احساس نقدریکه ا دهیتازه از راه رس نیبه ا دیبگو چه

 زدو یرفتن بال بال م یکرد !دلش برا یم تیمیصم

 تا دیکوب یم نوایمدام با چماق بر سر دل ب عقلش

 یکند و عاقبت بازهم دست به دامن بهانه ا ساکتش

 .شد گرید

 ،من من کنان، دیرا در هم تاب داد وبا ترد شیدستها

 :گفت

 که به دهی. راستش پدرم اجازه نمهانیک یآقا »

 «.شناسه برم یرو نم زبانیکه م یمهمون



 

 . پله باال تر رفت کیاز تعجب  هانیک یابروها

 یبرا ی. نگرانمیرو راست باش ایدست بردار دختر! ب »

 ما یها یمهمون ی. تویدون ی..!.؟ همون طور که میچ

البرز  ی... در ثان گاریو س یخالف دلستر وطن نیباالتر
 و

 هم هستن . پدرتون مطمئنم اگه بدونه که دایو آ سحر

 کنه . لطفا ینم یو خواهرش هم هستن، مخالفت البرز

 تون خوشم تینگرد، از شخص یدنبال بهانه ا گهید

 ما یجمع دوستانه  یتو شتریو دوست دارم ب اومده

 . وگرنهدیخواد با نامزدم هم آشنا بش ی. دلم مدیباش

 .بهانه است هیشب چله فقط  یکردن سفره  درست

 نیکش ا نهیسـ*ـ ستیدور ن یلیهم که خ خونمون

 . در واقعشیبه تجر یرس یباال م یایرو که ب ابونیخ

 .«میهست یتفرش یآقا ی هیهمسا

 

 انیرا بر هم فشرد و سرانجام م شیبود. لبها آچمزشده



 جواب یزد با لبخند ایدل به در ش،یکنم چه نکنم ها چه

 :داد

 تا ستیبا یم ی. ولامیممنون از دعوتتون. باشه م »

 «نداره؟ یخونه باشم.مشکل ازدهی ساعت

 شخوانیپ یرا از رو شیفاتحانه دستکش ها هانیک

 کنج لبش بود مودبانه یکه لبخند یو در حال برداشت

 .کرد سرخم

 یشماره  ،یکه دعوتم رو قبول کرد ندرال،یممنونم س »

 تا با هم در تماس قیبه خواهرم شقا دمیرو م لتیموبا

 یدار ازیشب چله ن نییتز یهم که برا یزی. هرچدیباش

 .«کنه هیبگو تا ته بهش

 تنها یمانیو پش دیترد ایدن کیرا با  یرفت و گل هانیک

 یصندل یبرگشت وبر رو شخوانی. به پشت پگذاشت

 

 به شهیچانه اش گذاشت از پشت ش ریو دست ز نشست

 شد که نرم و سبک چون پنبه رهیخ یزییبرف پا نیاول



 که از لحاف جدا شده باشد، دانه دانه از آسمان جدا و یا

 عابران شتاب انیشدوسرگردان م یم ریسراز نیزم به

 .خورد یتاب م زده

 که شاهزاده اش ییندرالی. سندرالیبه او گفت س هانیک

 یبو دایکه شد دیاز ته دل کش یخواست.آه یا نمر او

 .داد یم حسرت

 .خاطراتش را باز کرد و نوشت دفتر

 یب یما از اول هم اشتباه بود ول یدرست ، قصه  اصال

 رو به راه بود.حاال من مانده ام و یلیدلم با تو خ معرفت

 ینم دنشیکه دلم با د ییآقا نیو حس میها یفیتکل بال

 شود. یسست نم میو پاها لرزد

 

 نکهیا یاو ندارم اما برا یداند دل در گرو یکه م یمرد

 کند و آنقدر یکند تالشش را م دایدلم راه پ میحر به

 .از تو نامت نگرفت یسراغ یاست که حت مرد

 یکافه  کی یگوشه  ،یروز ابر کیمالقات ما در  نیاول



 یو خلوت واقع در دربند بود. آنقدر خلوت و ب دنج

 .میآن ما بود یها یکه تنها مشتر رونق

 و قهوه و یبه چا یعالقه ا دمیجا بود که فهم آن

 حیترج یداغ یدنیرا به هر نوش یندارد و بستن دمنوش

 .دهد یم

 خورد و به من که یم یآقا در سکوت بستن نیحس

 چیکرد ه ینگاه م یچشم ریداغم بود ز یبه قهوه  نگاهم

 دیسف یگفتن نداشتم و ذهنم مثل صفحه ا یبرا یحرف

 سکوت را یکه چاله  یبود و به دنبال جمله ا یخال یخال

 سال بود انیم یکنم که ناگهان صاحب کافه که مرد پر

 

 یقلبش گذاشت و به چشم بر هم زدن یبر رو دست

 نیقطع کرده باشند نقش بر زم شهیکه از ر یدرخت مثل

 بعد ی قهیدق ستیو ب میدی. هر دو ستمش دوشد

 .آمد آمبوالنس

 مرد را از مرگ به کیمالقات نجات  نیدانم در اول ینم



 بدانم تا راه درست را یآن را نشانه ا ای رمیبگ کین فال

 .کنم انتخاب

 .، دفتر خاطراتش را بست شیها دیخسته از ترد یگل

********** 

 

 .و نود و هفت صدی.سال هزار و سزییروز پا نیآخر

 راه آهن. دانیم

 

 .بود یاریآبستن حوادث بس زییروز پا نیآخر در

 سرما کیبه استقبال زمستان رفت. آن هم با  دایآ

 اش فس فس روان بود و ینیجانانه که آب ب یخوردگ

 دایکرد و دکتر اک ینم شیرها یو تب دم سرفه

 از رختخواب هم جدا چیکرد ، از خانه که ه یادآوری

 یها یحسرت مهمان گریبار د بیترت نیبه ا نشودو

 .سحر بر دلش ماند دوستان

 خانوم هم به محض برگشتن از درمانگاه ، هنوز فلور



 یبود در گروه خانوادگ افتادهیبه قل قل ن سماورش

 رساند. اما از لیفام یخبر را به سمع همه  نیا تلگرام

 لدایدر صدد تدارک شب  لیفام یکه همه  ییآنجا

 یو به احوال پرس امدین دایآ ادتیبه ع یکس بودند

 اکتفا کردند. یمجاز

 

 خوش قلب که تماس گرفت و یاز عمه ال ریبه غ البته

 گشاده با دو ییحالش شد و فروغ خانوم که با رو یایجو

 یرفت. اما وقت دایآ ادتیبه ع یو گالب بیکمپوت س تا

 یبرا یدرهم خواهرش مواجه شد که حت یسگرمه ها با

 رید دلخور پرچادرش را به زشدن به اوتعارف نکر داخل

 یصبحانه کناردر رو یفاصله از سفره  ی*ـل زد باکمبغـ

 نکهیا یبرا یکوتاه ینشست و بعد از احوال پرس نیزم

 نگذارد گفت که یخواهرش باق یگله گذار یبرا ییجا

 خواستگار آمده وبعد هم یگل یبرا شیدوروزپ

 یبه بهانه ا یداد وبه چشم برهم زدن حیتوض یمختصر



 .که شب مهمان دارد ،خانه اش برگشت نیا

 فلور یخانه  یاهال انیم یگل یخواستگار یجنجال خبر

 متفاوت داشت. یبازتاب خانوم

 

 سوخت، اما یبا وجود آن که در تب چهل درجه م دایآ

 که ییآقا نیاسم حس دنیشد و با شن زیت شیها گوش

 لیسب ادیدارد، به  یفروش یبستن ،یگل یمغازه  کنار

 یزد که لبها یپشت لب او افتادو پوزخند یقجر یها

 .و پوسته پوسته اش را کش داد خشک

 یکلفت که به نظر او به شدت معمول لیمرد سب نیا از

 اش یحس برتر رقیآمد و ب یاصال خوشش نم بود

 .همچنان افراشته ماند یبه گل نسبت

 چیخانوم که ه دهیفر یخان که بعد از رفتن ناگهان رجیا

 یکرد دل و دماغ چندان ینم دایپ شیبرا یمنطق حیتوج

 وقت خود را شتریزد و ب یو کمتر حرف م نداشت

 کنج لبش نشست و با یگذراند، لبخند کج یم رگاهیتعم



 رو به فروغ خانوم ،گفت: مزاح

 

 مبارکتون باشه. خوش به حال محمود ، دست راست »

 .«می، بلکه ما هم مثل شما راحت بش دایسر آ ریز یگل

 تلخ وگزنده انشیاش هر چند طنز بود، اما لحن ب جمله

 اتاقش ینوایدر ب دنیاعتراضش را با کوب دایو آ بود

 .داد نشان

 را به ریخانوم به محض رفتن خواهرش شمش فلور

 یاو م یرو شیپ ستیبا یکه م یبست و حرف زبانش

 الشیکردو مدام در خ فیپشت سرش به صف رد گفت

 .پرواند یانتقام م یسودا

 رابعداز یآقا از گل نیحس یخبر خواستگار فلورخانوم

 مات یهمان روز به گوش البرزرساند.البرز لحظه ا ظهر

 سر خورد و سشیخ یموها یحمام از رو یو حوله  شد

 افتاد. شیشانه ا یرو

 



 مادرش بود اما افکارش یبه ظاهر به رو شیها مردمک

 یب یزد. دلش مثل ماه یبرزخ دست پا م انیم در

 نیشد که درون روغن داغ به ِجز ِجز افتاد باشدوا یجان

 بعد تمام یها هیدوثانیرس شیبه پشت پلکها سوزش

 از آن شهیکه هم یزیذهنش را در برگرفت. چ هجم

 هشدار یبود و عمه ال شیرو شیداشت حاال پ واهمه

 .را داده بود آن

 یدر دلش را پنهان کرد ،حوله را از رو دهیخواب آشوب

 نم دارش یموها یبرداشت وآن را بر رو شیها شانه

 به پچ پچ هیشب یزیلب نرم وآهسته چ ریو ز لغزاند

 «...مبارکشون باشه: »،گفت

 :اش را برداشت و گفت دهیاتو کش دیسف راهنیپ سپس

 فلور جون ، من شب مهمون هستم لطفا اجازه بده »

 «.بپوشم لباس

 

 و دیپسرش را بوس سیخ یخانوم خم شد و موها فلور



 خواهرش یرفتن مادرش که همچنان برا رونیبا ب البرز

 تخت نشست و همانند یلبه  د،یکش یونشان م خط

 واریباشد به د دهیخط رس یکه به انتها یافتاده ا نفس

 مذبوحانه صاحب یکرد در تالش یشد . سع رهیخ اتاقش

 آن جا خورده بود یبار قهوه ا کیرا که  یفروش یبستن

 .در ذهنش نقش بست یگنگ ریو تصو اوردیب ادی به

 آقا به نیخاله فروغ ،حس یلدایهم مهمان شب  دیشا

 یدعوت مهمان یگل نیهم یخانواده باشد و برا اتفاق

 یب یگفتگوها انی.درحال له شدن مرفتیرا نپذ هانیک

 . درونش بود حاصل

 یگریرا کنار د یشکنجه را نداشت که گل نیا تاب

 تلخ گذشته خط یخاطره  یبررو نکهیتوان ا ندویبب

 

 لب با خود نجوا ریبگذارد هم نداشت. ز شیپ بکشدوپا

 .«میبه زندگ یگندت بزنن نادر که گند زد» : کرد

 یرفتن به مهمان یبرخاست و برا صالیپر از است سپس



 .شد آماده

********** 

 

 شیتجر دانیآذر ماه م یس یگل

 اش را جمع کرد و رفت و یسه ماه نازک و نارنج زییپا

 زود هنگام و خش یاز عمر غروب ها یچند ساعت تنها

 یمزاج م یدم دم زییمانده بود. پا یباق شیبرگها خش

 باز شود. شیها یزمستان و دلبر یبرا ییتا جا رفت

 

 برد و بعد از یبه سر م یبیغر یاهویدر ه یگل افکار

 به کنج لدایشب  زیم نییساعت کارمداوم و تز چند

 به سر گوش یپناه بـرده بود تا دست قیشقا اتاق

 .بکشد شیها یخست

 طاقچه عادت یدلش در تاب خواستن البرز بر رو اما

 کوبدتا به یم نیپا به زم یبودو مثل بچه ا نشسته

 کرد تا از پس یم یاش برسد، لجبازانه سع خواسته



 .دوان دوان خود را به البرز برساند یهر فکر پشت

 فرار از افکارش که همانند چسب به ذهنش یبرا

 تک یجدا شدن هم نداشت از رو الیبود و خ دهیچشب

 کنار تخت برخاست و به کنار پنجره رفت و یمخمل مبل

 تافته را پس زد و بخار نشسته ریحر یپر دست پرده  با

 اطیرا با نوک انگشتانش پاک کرد و به ح شهیش یرو بر

 شد. به رهیاش خ یا روزهیف یها یاستخر و کاش و

 

 و یقهوه ا یآن سو تر برگها یکه کم یصنوبر درخت

 یقیاش را به دست آب سپرده بود و همچون قا ینارنج

 .رفتند یسو آن سو م نیهمراه باد به ا سرگردان

 بود. سرگردان از ستادهیسرد ا یفصل یدر آستانه  حاال

 شود!؟ یم یدانست به کجا منته یکه نم ییکنم ها چه

 پر از همهمه بود و یمسافربر نالیهمانند ترم سرش

 .خورد یحول محور اتفاقات روز تاب م افکارش

 به خرج داده بودو صبح تیکم حرف خالق یآقا نیحس



 مملو از شیسبد انار که البه ال کیوقت همراه  اول

 نیقرمز و آتش یکه با ربان ینرگس بوددرحال یگلها

 فرو یر و چشمآمد و با س یشده بود به گلفرش نییتز

 .رفت بانهیگفت و نج کیشب چله را تبر افتاده

 از پشت خط تلفن از اریبنفشه که با سماجت بس یصدا

 و دل دیپرس یقرار مالقاتش با او م نیآقا و اول نیحس

 

 مانشیآن دو با زا یکرد تا عروس یدعا م خجسته

 !نشود مصادف

 :گفت یزد و م یمامان فروغ که متصل غر م یصدا

 یو نه ماه رو دل نم یگفت ینه م هیچه جالفتا... ! دختر  »

 بودند که ختهیر مانیزبونت س ی. آخه مگه رویدیکش

 آدم قحط بود که تو نمی!؟ اصال بگو ببینه بگ ینتونست

 ؟ اگه البرز نبود بابات ینیرو بچ لداشونیشب  زیم دیبا

 بده . چند بار باهاش تماس گرفت تا تیبود رضا محال

 تو رو بکنه . اما جواب نداد. حاال بازهم بهش سفارش



 ینارنجک دست کیخواست با  یزنه. دلش م یم زنگ

 دانست بعد از یکرد و م یرا در دم منفجر م خودش

 نکهیو سفارش کردن است. ا یادآوریلند نوبت  غرو

 به اتفاق خانواده اش شب یو عمه ال امکیو س بنفشه

 

 به ماندن است لیز مامهمان آنها هستند و اگر البر چله

 .خانه باشد ازدهیمنتظر او نماند و تا قبل از  گرید

 از تماس شیکرد و پ یعالج واقعه قبل از وقوع م دیبا

 گرفت و از آمدنش به یمحمودش با البرز تماس م بابا

 .کرد یاو را باخبرم هانیک یمهمان

 که چرا شب گذشته، غرورش مانع تماس نیاز ا مانیپش

 . بار سوم با البرز تماس گرفت یشده بود، برا گرفتن

 نشد و سرانجام با دشیعا یزیجز چند بوق ممتد چ اما

 در دیجو یوار افکار مثبتش را م انهیکه مور یا دلشوره

 نیمامان فروغ و خاله فلور که ا لیدل یکه به قهر ب یحال

 یهر دو خانه را گرفته بود، ناسزا م یدامن اهال یسر



 .گذاشت یکوتاه امیپ شیفرستاد،برا

 یرا بست و دست داغ و تب دارش را بر رو شیچشمها

 دلش نفوذ کرد. خیگذاشت و سرما تا ب شهیسرد ش تن

 

 و با خود زمزمه کنان دیکش یدلتنگ ی چهیاز ته در یآه

 :لب گفت ریز

 یالبرز من صد و هفتاد متر تمام قد برگ خزونم ، وقت »

 یچشمات رو رو یکاش حاال که برگشت ی. ایستین تو

 و من رو باز هم مثل همون یبست یو م گذشته

 .«یدید یم یگل میمر یزد یکه صدام م ییروزها

 نجوا گونه اش که تمام شد لب باز کرد تا یها هیگال

 و با باز افتین یاش دعا کند اما مجال یسالمت یبرا

 و با دیپاشنه پا چرخ یدرنگ بر رو یدر اتاق ب شدن

 قیلبش نشست. شقا یبر رو یلبخند نرم قیشقا دنید

 خوش رنگ و لعاب یآش رشته ا یکه کاسه ا یحال در

 دستانش جا خوش کرده بود چند قدم کوتاه به انیم



 و زنگ دارش ، گفت: زیر یاو برداشت و با صدا سمت

 

 بخور و ایب ومدنیبرات آش رشته آوردم. تا بچه هان »

 دستت یخسته شد یلی. امروز خمیکم با هم گپ بزن هی

 قوق العاده شده، مطمئنم بچه لدایشب  زینکنه ، م درد

. مخصوصا سحر چون فکر شنیم ریغافل گ یحساب ها
 یم

 با ترفند خودش هانیدونه ک یو نم یستیتو ن کنه

 «. یایکرده که ب تیراض

 از البرز دور شود و نکهیا ینرمش جاندار شد. برا لبخند

 دختر نیبا ا یکند ، هم صحبت دایپ گرید یمشغول دل

 کیهم داشت ، کنار  ینیریکه لبخند ش یبادوم چشم

 .بود نهیگز نیبهتر یداغ خانگ یآش رشته  کاسه

 به یو دست ختیکنمش با لبخندش در آم یم خواهش

 یشانه  یو آن را از رو دیاش کش یدم اسب یموها

 لبه یبه پشت سر هول داد و هر دو کنار هم رو چپش

 تند .نشس تخت



 

 قاشق را به دهانش برد اما هنوز آن را قورت نیاول

 کرد.سر رشیغافل گ قیشقا یبود که گپ خودمان نداده

 گوشه نیشده او که چند چ کیو به پشمان بار برداشت

 .آن لم داده بود نگاه کرد ی

 یام. حاال وقت یآدم فضول یخواد تصور کن یدلم نم »

 ی. ول یش یمتوجه م یجمع دوستان باش یتو شتریب

 یقرار گرفته و تصور م نیذرب ریما ز یهمه  یبرا سحر

 خبر هیو جذابت  پیخوشت یاون و پسر خاله  نیب کنم

 نیشه. ا یم ییخبر ها هی یبه زود نکهیا ایهست  ییها

 نیکه به ا ستین ی. چون سحر دخترگهیحسم بهم م رو

 که دهیکنه بر عکس خواهرش سپ لهیپ یبه مرد یراحت

 ی.م رهیگ یم میعجوالنه تصم یلینگر و خ یسطح

 یزیمورد تو از پسرخاله ات چ نیبپرسم در ا خواستم

 «؟یدینشن

 



 جا فرو کیدهانش  یدلش را همراه با محتوا آشوب

 گم یآش برگرداند. برا ی. قاشق را به دل کاسه  داد

 یزد. حت یرمق یمتالطمش لبخند ب یحس ها کردن

 یو به عالمت نف زییروز پا نیرمق تر از آفتاب آخر یب

 چند تقه به در اتاق خدمتکار یباال انداخت و با صدا یسر

 اندام بود به داد چه کیکوتاه قامت و بار یکه زن خانه

 .دیرس شیها میبگو

 قی. شقادندی. مهمون هاتون رسدیاریب فیخانوم تشر »

 به بلوز و شلوارش یبرخاست و دست یبه آن جانیه از

 :گفت یو سرخوش رو به گل دیکش

 و میدار شیشب فوق العاده در پ هیامشب  میپاشو بر »

 خورده میبه کاسه ن یبهمون خوش بگذره. گل یکل قرار

 و گپ و گفت قیرشته نگاه کرد که به لطف شقا آش

 یاش کوفتش شده بود. شال افتاده را از رو یخودمان

 

 دعاپهن کرد و  شیموها یبرداشت و بر رو شیها شانه



 .شب سال کوفتش نشود نیکه بلند تر کرد

********** 

 

 یم زیم یطور که کتاب حافظ را کنار قرآن رو نیهم

 نظر داشت ریچشمش ز ی، البرز را هم از گوشه  گذاشت

 بسته بودو شیبه ابروها یاز همان بدو ورود خنجر که

 .کرد یخرجش م یمحل یب

 خودش یدرون یرا صاف کرد و به گفتگوها کمرش

 جوانب را یزبده همه  یشدو همانند کاراگاه مشغول

 بسته شده به یدر نظر گرفت تا علت خنجرها موشکافانه

 .ابدیالبرز را ب یابروها

 

 در خانه اوقاتش را تلخ ییو بگو مگو یالبد دلخور خب

 یربط به او نداشته باشد. لبش را بر رو چیباشد و ه کرده

 یالبرز را کم یخواست اخم ها یفشرد . دلش م هم

 یکرد و کم محل یم ریتر تفس ییایتر و رو نیب خوش



 ٌ   آقا و فرجه نیحس یاو را به خبر خواستگار ظیغل یها

 که به لطف یکرد. فرجه ا یمتصل م شترشانیب ییآشنا

 .شده بود جادیآقا ا نیحس یبرا یال عمه

 خبر از تبصره یکاش روا یاز نهادش بر آمد . ا یآه

 .گفت یم شیبند هم برا میقرارداد ن نیا

 سرش یاست و آسمان باال نیزم نیگفت که تا زم یم

 نیگفت که ا ی. م ستین یمرد چیدر گرو ه یگل دل

 در یدخالت چیپخته است و ه شیبرا یرا عمه ال آش

 یستیکردن آن ندارد و او در گودال رودربا اریت

 

 افتاد و دهانش با نخ سکوت دوخته یکوچکتر یبزرگتر

 ...چیه گریو د نی. همشد

 یب یتلفن ها ش،یپ ی قهیدق ستیگفت تا ب یم

 در دلش بر پا کرد که آن یبیغر یدلواپس جوابش،

 شب زیسماور م ی! آنچنان که قل قل هاداینا پ سرش

 !دیرس یدلش نم یهم به گرد قل قل ها لدای



 یاو کنار سحر به ته چاه دنیبه محض ورودش و د اما

 افتاده بود پرتاب وسفیکه حضرت  یتر از چاه قیعم

 .شد

 یو فراموش یمعرفت یدبیسپر کندو بگو نهی*ـسـ

 ی. حتیپاسخ گذاشت یرا ب میکه تماس ها کارتوست

 با وجود آن که ینگفت کیسالم را عل یوارد شد یوقت

 چهره یایدر تمام زوا یرا از حضورم در مهمان تعجبت

 

 من میبر آرم و بگو ادیخواد فر ی. دلم مدمید ات

 .طرفه وفادارم کیعشق پنهان  نیهم به ا هنوزم

 و دیکش یگریآه د کیاش  یذهن یپس گفتگو ها از

 بود تا یباشد، مترصد فرصت نیکه در کم یعقاب چون

را به اطراف چرخاند  یکند مردمک ها دایرا تنها پ البرز
 و

 .کرد دایپ نهیرا کنار شوم البرز

 شب یاز جالل و جبروت سفره  یبا شگفت همانانیم

 که پنج یکردندو او درحال یم دهایها تمج فیتعر لدای



 بود، ستادهیا نهیالبرز که کنار شوم یحواسش پ دونگ

 اش همچون مهیدونگ حواس نصفه و ن کیهمان  با

 افتاد یکه از ل*ب*هاش نم یبا لبخند یمترسک

 .داد یسرتکان م شانیبرا

 آن سو تر یکه کم دیجستجو گرش به سحر رس نگاهش

 شیسرش را داخل موبال دهیخم یو با گردن ستادهیا

 

 کردو انگشتانش درهم یم پیبـرده بود و چنان تا فرو

 انگشتانش با هم دعوا داشتند! و ییکه گو دیچرخ یم

 امیپ یچه کس یبرا جانیه نیدانست با ا یخدا م فقط

 !فرستاد یم

 تامل نبود یجا گریحبس شده اش را رها کرد. د نفس

 فرصت بود تا با البرز صحبت کند از او نیبهتر نیا و

 وگرنه مجبور است ردیتا با بابا محمود تماس بگ بخواهد

 کوتاه ونرم، از یدیاآلن با اسنپ برگردد. با ببخش نیهم

 بودند جدا شد خود را ستادهیکه کنار آن ا یو جمع زیم



 .البرز رساند به

 بال و یگل دنیشوک د یکه هنوز در حال و هوا البرز

 او بود یزد و از همان بدو ورود تمام حواسش پ یم پر

 او ستادنینظر داشت. با ا ریچشم او را ز یاز گوشه  و

 

 و با دی،سر برداشت و سرش به سمت او چرخ کنارش

 :گفت ه،یپر کنا یلحن

 «!...؟یمهمون یایسالم دختر خاله، قرار نبود ب »

 یالبرز رها شد و لبخند نرم گل یخنجر از ابروها نیاول

 .ردینشانه گرفت و باعث شد لبخندش در دم بم را

********** 

 

 یعطر ها ی حهیعود و را یلحن البرز با بو ینیسنگ
 سرد

 تر نیرا سنگ شیو نفس ها ختیگرم در هم در آم و

 به قدر شیبرا یکرد سالن با آن بزرگ ی.حس مکرد



 فیظر یلیه خناخدا گا شیکوچک شده. ابروها مشتش

 که از یبعد چون پروانه ا ینرم درهم گره شدو لحظه ا و

 

 سرتق و یشود شد همان گل یرها م لهیو بند پ دیق

 !شد ینم فیهم حر ایکه دن یسر رهیخ

 خفته نشیخدا جواب در آست ی شهیکه هم یگل همان

 ینشان چیاز لبخند داشت و ه یکه نه رد ی.با چهره ابود

 :شان را بر هم زد نیصلح در آن نبود سکوت افتاده ب از

 شب ی، خواهش کردند که برا هانیو برادرش ک قیشقا»

 کنم. من هم قبول کردم. اکه نییشون رو تز زیم لدای

 ،یداد یرو به خودت م یها امینگاه کردن به پ زحمت

 .«گذاشتم امیکه هم زنگ زدم و هم برات پ یدید یم

 نی، چ یگل یگره ابروها یدلش غنج رفت برا البرز

 اش .چقدر یو نگاه مشرق یشانیپ یافتاده بر رو یها

 آشنا بود و چقدر خوشحال که یگل یرو نیبا ا خوب

 شیرو شیدانست البرز پ یصاف و ساده اش نم یگل



 کند وحاال یگرفته که چگونه نقش باز ادیسالها  نیا یط

 

 یشده است که هرگاه که بخواهد م یقهار ی شهیهنرپ

 .کند فاینحو ممکن ا نیرا به بهتر یتفاوت ینقش ب تواند

 شلوارش فرو برد تا بیتابش را به داخل ج یب یدستها

 را به سمت شیپرواز نکند. سپس ابروها یسمت گل به

 :دار،گفت شین یاش پرواز داد و با لحن یشانیپ

 ب تلفن هات روکه چرا جوا ی. نگران دمیآهان... فهم »

 «..!.؟ندادم

 کند یکه داخل تابه جزجز م یبر آشفت چون ذرت یگل

 او یقدم کیتر آمد و در  شیپ یشکفته شود. قدم تا

 . شد رهیو به چشمان او خ ستادیا

 پسر رتیکه بابام، دلخوش به غ نمیپسر خاله، نگران ا »

 یجناقش که سفارش دخترش رو بهش بکنه و بگه تو با

 نیدونه آقا ا ینم یحواسش بهش باشه. ول یمهمون

 سرش گرم سحرخانوم شده که حواسش به قدر



 

 دونم ی. نگران مامان فروغم که مستین شیگوش

 یزنگ م لشیبه موبا یپسر خواهرش که هرچ دلواپس

 بار نیقهر مسخره که ا نی. به خاطر ا دهیجواب نم زنه

 خان رو هم رفته با خواهرش هم رجیبابام و ا دامن

 که امشب یعمه ال نکهیو از ترس ا رهیگ ینم تماس

 چله شون و از دست قضا نفسش بنده یسفره  مهمون

 کشیج یزنه ول یپرپر م یشازده قرشمال ،از نگران نیا

 به تاالپ یتا مبادا قلب ناسور عمه ال ادینم ینم هم

 .«فتهیب تاالپ

 در گریکه تمام مدت به خودش قول داده بود د البرز

 که از یاراده خشم یغرق نشود . اما ب یگل یها مردمک

 انیبرد و مسخ شده م ادیگرفت را از ینشأت م حسادت

 زود یلیخ یاو شناور شد. ول یقهوه ا یها مردمک

 یباز یچشمانش را جمع کرد اما مردمکها یو پا دست

 



 آنها تلو انیو م دیچسب یشال گل یبه گلها گوشش

 .خورد

 نگاهش را به سمت آتش برگرداند تا مبادا دلش عاقبت

 که با آمدن یلیشرکت افتاد و موبا ادیشود. به  رسوا

 کارش جا زیم یبر رو یساعات ادار نیدر آخر سحر

 چرخاند که با یبود. سرش را آهسته به سمت گل مانده

 به اطراف انداخت و ی. نگاهدیطلب یم فیحر چشمانش

 شال او برد در کیسرش را نزد یپوست رینرم و ز یلیخ

 پنهان بماند ، شیکرد خنده ها یم یکه سع یحال

 :و پچ پچ وار، گفت آهسته

 شازده قرشمال یگیآخرت باشه که به من م یدفعه  »

 رو بده زنگ بزنم محمود لتیو موبا اطیتو ح میبر ایب.

 و بگم نگران دخترت نباش. اون قادر با زبونش خان

 «رو قورت بده...! همه

 

 .را پنهان کند شیبود تا خنده ها ینوبت گل حاال



 سر تکان داد و دییرا برهم فشرد وبه عالمت تا شیلبها

 .چند قدم فاصله به دنبالش روان شد با

********** 

 

 برف نرم و خرامان خرامان از آسمان فرود یها دانه

 یم یالبرز و گل یسر و شانه ها یآمد و بر رو یم

 البرز و ریبعد در تارو پود کاپشن ج هیو چند ثان نشست

 از ازل ییشدندآنچنان که گو یمحو م یگل شال

 .نبودند

 بود و ستادهیآن سو تر کنار استخر ا یهر چند کم یگل

 رقـ*ـص نور افتاده در آب بود، اما یظاهر نگاهش پ به

 

 خورد که بعد از یالبرز چرخ م یدنگ حواسش پ شش

را شرکت  لشیموبا نکهیا حیمفصل و توض یخواه عذر
 جا

 چهار گوش دل شوهر خاله اش، یبا چرب زبان گذاشته،

 :گفت یکرد،م یخان را قرص م محمود



 جمع هیجا  نیراحت باشه. ا التونیمحمود خان خ »

 رو یهستن. گل یسالم یاست و همه بچه ها دوستانه

 «...رسونم خونه یمن م هم

 لبش به یو گوشه  دیبه سمت او چرخ یبه آن سرش

 مانده بود که از نشیخورد. هم نیچ یتینارضا عالمت

 تا راه آهن خلق تنگ و سکوت ممتد او را به شیتجر

 .بکشد دوش

 تامل نکرد و به سمت او گریقطع شد. د یکه تلفن تماس

 و به چشمانش زل زد. ستادیا شیو سرتق روبرو رفت

 

 گفته باشم بخوام با توبگردم خونه، پسر ادینم ادمی »

 «...؟خاله

 یشد و چقدر دلش م یدرهم گل یمغلوب ابروها البرز

 به تینها یرا تا ب شیرو شیکه دختر عنق پ خواست

 چشمانش باال شیرا تا پ یگل لیبفشارد.موبا نهی*ـسـ

 و آن را به حالت سکوت برگرداند . سپس فاتحانه آورد



 که یداد و درحال یکاپشن اش جال بیرا به داخل ج آن

 رفت محکم و قاطعانه ، یساختمان م یسمت در ورود به

 :گفت

 ِسرتق خانوم، محمود خان تو رو دست من سپرده و تا »

 .«گمیکه من م یکن یم یکار یدست من امانت یوقت

 دیکوب نیرا برزم شیدرشت پا«... اَه » کیهمراه با  یگل

 و ستادهیپشت به او ا قایدق یالبرز خوشحال بود که گل و

 .ندیب یرا نم شیلبها ینشسته رو لبخند

 

*** 

 کنار هم ، آن هم با یالبرز وگل یمنظره  دنید

 .نبود ندیمذاق سحر چندان خوشا یبراق ،برا یچشمان

 مغرور تر از آن هم بود که حس بدش که با حسادت اما

 افراشته به یادغام شده بود را بروز دهد و با گردن زنانه

 اش یقدم میکه در ن یالبرز رفت و درحال سمت

 :دیبود پرس تادهسیا



 «اومده...؟ شیپ یمشکل »

 یسحر را نداشت و قدم نیعطر آگ یتاب نفس ها البرز

 یدهد. ب حیاو توض یبرا دید ینم یلیرفت. دل پس

 ینه مشکل» به اطراف جنباند و جواب داد:  یسر تفاوت

 یقیعم یسحر مودبانه سکوت کرد اما کنجکاو... «ستین

 عمر یذهنش به جا ماندو چند لحظه بعد به کوتاه در

 

 یالبرز را از گل یپوست ریو ز فیظر یلیخ ه،یثان چند
 جدا

 بلند ییسالن کشاند. سپس با صدا گرید یو به سو کرد

 :کرد، گفت یرا به خود جلب م نیحاضر یتوجه  که

 «...دارم زیسورپرا هیبچه ها ... امشب براتون  »

 و حواس ها را به گرد دینگاهها به سمت او چرخ ی همه

 .جمع کرد خود

 . افتاد نییپا یناگهان دلش قل خورد و تاالپ یگل

 یکه از آسمان م یو نگاهش همچون رعد سربرداشت

 سحر یکوتاه و گذرا با نگاه البرز ادغام شدو صدا گذرد،



 .نگاهشان را قطع کرد خط

 بپرسه و به سوال هیتونه  یفقط م یبچه ها هر کس »

 یپ یآ یو گاهیجا یکنسرت تو طیدو تا بل برنده

 .«دمیم

 کرده بود ، گفت: دایخنده پ یبرا یکه سوژه ا هانیک

 

 «شه؟ یجا م بیتو ج ؟یسوال یب یاوه ... باز »

 انداخت و ریسر به ز نیدلنش یو با کرشمه ا دیخند سحر

 صورتش نشست و مثل یلختش ُسر خورد و رو یموها

 «..شه یجا نم بیج ینه تو» لب گفت:  ریز یها نچ بچه

 که آغشته به شکالت بود را داخل یتوت فرنگ نایس

 به لبخند یکه شباهت یفرو برد و با لبخند کج دهانش

 :گفت نداشت،

 «...؟هیخوردن »

 سر تکان داد یبه عالمت نف گرید یبیبا لبخند دلفر سحر

 یدندان م ریخم یآگه یکه برا ییهمان لبخند ها از



 .دهد بیها را فر یتا مشتر زنند

 دونم یرو م نیا یول ستین ینه داداش من... خوردن »

 «...داره یمشتر یلیخورده شدن خ یبرا

 :دیپرس رکانه،یشد و ز نهیدست به سـ*ـ قیشقا

 

 یبا رشته کوه البرز شمال تهران نسبت انایاح نم،یبب »

 «..!.؟ نداره

 جواب گذاشت و دل یو سوال را ب دیبازهم خند سحر

 افتاده بود حاال تا حلقش باال آمده نییپا یکه تاالپ یگل

 از دهانش شینوایرا برهم فشرد تا دل ب شیو لبها بود

 !نپرد رونیب

 را به شیابروها گرید یبا عشـ*ـوه و کرشمه ا سحر

 گرد آن زیکه به سمت م ی*ـص در آورد در حالرقـ

 :رفت، گفت یسالن م یسو

 ی. به جواب نمدیخودتون رو خسته نکن خودیبچه ها ب »

 . کنم یمشاعره رو م یرو بعد از باز زمی. سورپرادیرس



 .«میزن یبه حافظ م یتفال هیقبل از اون  یول

********** 

 

 

 فرو بـرده گرید کیگوش  خیکه سر ب یدر حال مهمانان

 جمع شدند و البرز که زی،پچ پچ کنان به گرد م بودند

 یخورد، قدر یچرخ م یگل یوالمدت حواسش ح تمام

 نشستن یبرا ییبرسد و جا زیبه م یکرد تا گل صبر

 ندیکه کنارش بنش نیا یبرا یکند اما مجال انتخاب

 دستانش بود انیکتاب حافظ م ینکردو سحر درحال دایپ

 :بلند ، گفت ییصدا با

 . دو میندار یکش اریبه  یازیمشاعره ن یبچه ها.. برا »

 و پسرها هم زیدخترها سمت راست م. میشو یم گروه

 کم جمع وجور هیو  دیاریب یچند تا صندل هی گه،ید سمت

 .«میجا بش زیدور م یتا همگ دینیبنش تر

 نیرا بر عهده گرفته بود و در ا یمهمان تیریمد سحر



 نبود و با چشم یموضوع اصالراض نیاز ا قیشقا انیم

 

 کنار یخود را نشان داد،سپس صندل یتینارضا یا غره

 یکنار او نشست و با لب و لوچه  د،یکش شیرا پ یگل

 فرو برد و پچ پچ وار یگوش گل خیسر ب زانیآو یا

 :،گفت

 خواد همه جا یاخالق گند سحر که م نیمتنفرم از ا »

 دونم آخرش ینشون بده. م یکنه و خود تیریمد

 و تدارک دمیهمه براش زحمت کش نیکه ا یمهمون

 کشه. مشاعره اصال تو برنامه ام نبود یبه گند م دمید

 شاد یبزنم و ترانه ها انویبچه ها پ یخواستم برا یوم

 .«بخونم ییلدای شب

 اصال خوشش یواشکی یها یودرگوش یزنک باز ازخاله

 بد جور به قلقلک افتاده شیها یبدجنس یآمد ول ینم

 سحر ی بانهیدلفر یها شینما نی. خب او هم ازابود

 نداشت و هنوز دلش در تب و تاب یدل خوش چندان



 

 کرد. حس بد یسحر تاپ تاپ م زیسورپرا یچگونگ

 سحر یپنهان و با صدا یرا با لبخند شیها ی*ـسجنـ

 بود نگاهش به سمت او ستادهیحافظ به دست ا که

 .برگشت

 میبه حافظ خوش الحان بزن یتا تفال دیکن تیبچه ها ن »

». 

 پچ پچ ها ،بگو و بخند بیبه احترام لسان الغ همانانیم

 را جمع کردند وسکوت را به جمع برگشت و شانی ها

 نرم ، شمرده و ییبود با صدا ستادهیکه ا یدر حال سحر

 :خواند روان

 ظلمت نیدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر ا /

 .دادند اتمیآب ح شب

 از شعشعه پرتو ذاتم کردند خودیب

 صفاتم دادند یاز جام تجل باده

 



 یو چه فرخنده شب یمبارک سحر چه

 ./تازه براتم دادند نیشب قدر که ا آن

 شد و یبه البرز ختم م شیها تیسرو ته تمام ن یگل

 گرفت ، سپس سر برداشت و کیشعر را به فال ن نیا

 فرو یبه سمت البرز برگشت که با سر و چشم نگاهش

 در افکارش دیفهم یآن رانم یکه معنا یو اخم افتاده

 . ور بود غوطه

 :گفت یو با لودگ دیرا بر کوب شیدستها ماهان

 زییشب پا نیآخر یدست حافظ درد نکنه که تو 》

 برامون فرستاد. حاال خانوم ها و یشعر خوب نیهمچ

 مشاعره یسراغ باز میو بر رونیب دییایاز حس ب انیآقا

 میاز ت یتونه هر درخواست یبرنده م میضمن ت در

 《.داشته باشه بازنده

 ،گفت: دهیدوتا از دختر هااستقبال کردند و سپ یکی

 

 یاول ما شروع م یگرام یها یدیبه احترام ل پس》



 « .میکن

 :روبه باال خواند یافراشته وچانه ا یبا گردن سپس

 ادر کاسا وناولها که عشق آسان نمود یالساق هایا ایاال  »

 《.افتاد مشکلها یول اول

 که با یپسرها به تک وتقال افتاد وبه دنبال شعر گروه

 یفرفر یکه موها یالف شروع شودوناگهان پسر حرف

 مثل کاله کوتاهش

 :بود با افتخاربرخاست ،گفت یم یپشم

 امشب دل من هـ*ـوس رطب کرده عاشق شده و از »

 «...تو طب کرده عشق

 نبود نگاهش به شیابروها انیم یاخم گریکه د البرز

 یبراق م یپروا با چشمان یبرگشت که ب یگل سمت

 اعتراض دخترها برخاست که شعر ی. صدا دیخند

 

 و پسرها ستیقبول ن یلس آنجلس یها خواننده

 به دختر ها شروع ازیامت کیشدند ضمن دادن  مجبور



 بود با یراهم به آنها واگذار کنند و حاال نوبت گل شعر

 : نرم و شمرده شروع به خواندن کرد یاز سعد یشعر

 و بد حال امیزال بود که برگشته ا یگربه در خانه  یکی »

 .«بود

 یگروه پسرها افتاد و و به دنبال شعر انیو وال م هول

 برخاست هانیکه با حرف دال شروع شود. ک بودند

 :سپر کرد و گفت نهیوس

  
 
 کنم و یبه من حلش م دی. بسپردینگران نباش ونیآقاٌ

 :با افتخار خواند سپس

 زال بودکه اونها هم یهم در خانه  گهید یدو تا گربه  »

 «.و بد حال بودند امیا برگشته

 

 رفته بودند و دختر ها سهیپسرها ها از خنده ر گروه

 به خود ازیاعتراض کردند و قرار شد دو امت بازهم

 .دهند اختصاص

 که نگاهش به سمت البرز بود یبرخاست و درحال سحر



 :گفت

 لطف آن که تو میمیتسل یقسمت ما نقطه  رهیدا در

 .«ییحکم آنچه تو فرما یشیاند

 :تند و شتاب زده، خواند یمو فرفر پسر

 زنم یم یو آب دیسرخ و سف یتوپ دارم قل قل هی »

 .«رهیتا کجا م یدون ینم رهیهوا م نیزم

 یجمع م یرا به سخت شیکه خنده ها یدرخال سپس

 :اضافه کرد کرد

 و کامال ستین یبچه ها به خدا شعرش لس آنجلس »

 .«دوننیرو همه م نی... ایوطن یوطن

 

 یب یو آنها هم با خنده  اوردندیتاب ن گرید دخترها

 بازار گرم بگو بخند انیپسرها همراه شدند و م امان

 :،گفت هانیمستخدم خانه آمد و رو به ک شانیها

 «... از مهمون هاتون اومدن گهید یکیآقا  »

 دانست نگاه پرسش گرش به ینم یزیکه چ هانیک



 زیاز پشت م یبرگشت و سحر با لبخند قیشقا سمت

 :، گفت برخاست

 که قولش رو داده یزیهمون سورپرا نیبچه ها ا »

 .«بودم

 وچشم ها به در دیهم چرخ یپرسش گر به رو ینگاهها

 با ورود مرد جذاب وخوش قد یسالن بود و گل یورود

 به تن داشت و چکمه یمشک یکه پالتو یدرحال وباال

 زد، مات و یبرق م یزیاش از تم یمشک یورن یها

 شد. مبهوت

 

 که به جان البرز افتادو یبود نادر... همان آفت خودش

 .سالمت روانش را خشک کرد ی شهیر

 :شعر مشاعره را در دل خواند و گفت نیآخر یگل

 «.دیپر وارید یهم از رو گهید یکی یکم بود جن و پر »

********** 

 



 البرز یپ شیکه از چله رها شود ، مردمک ها یریت مثل

 حرکت مات ومبهوت یمجسمه ب کیکه همانند  دیچرخ

 شیدو ابرو نیدرست ب ظیاخم غل کیبودو  مانده

 .دیفهم یآن را خوب م یبود ومعنا نشسته

 که اطراف نادر بر پا ییاهویرا به سمت ه شانشیپر نگاه

 که یکرد همراه آب دهانش آشوب یو سعبرگرداند  بود

 

 یکرد را قورت دهد. دلهره ا یحلقش قل قل م تا

 نیقی، اما  افتی یآن نم یبرا یمنطق لیکه دل بیعج

 .که در دلش جوانه زده است داشت

 نکهی. ا دید یرا به چشم م نیزم یو کوچک یگرد حاال

 گرید کیبچرخند باز هم به  نیهرچقدر به گرد زم آدمها

 .دندیرس یم

 پوش که دختر ها را به گرد کیخوش چهره و ش مرد

 جمع کرده بود همان نادر بود که در کوچه و محله، خود

 گفت، متصل یکه البرز به آنها انترو منتر م شیها نوچه



 انداخت. همان جوانک الغر اندام یدنبال خود راه م به

 یسر و دست م شیمحله برا یکه دختر ها مایس خوش

 از شتریب یجلب توجه او با قرو غمزه ها یبرا شکستندو

 بلهیتوجه به قر و قن یگرفتند و او ب یم یشیپ گرید کی

 

 یرنگ یرنگ یآنها به دور از چشم پدرش ، زنها یها

 .رفت یبرد و به خلوت م یرا به خانه شان م یآنچنان

 نیذرب ریتر کرد و نادر را به ز زیر یرا قدر نگاهش

 الغر نبود و گذر گرید شیرو شیگرفت. نادر پ نگاهش

 بلند و شانه یجذاب ساخته بود با قامت یاز او مرد زمان

 او را در مرکز توجه دختران یفراخ که نگاه مشک ییها

 .داد یم قرار

 بر پا شد. مردها یآمد و با ورودش قلقله و ولوله ا نادر

 استقبالش رفتند و خوش و بش کنان مردانه او را در به

 و خوش آمد گفتند و دختر ها به دندی*ـوش کشآغـ

 و در دیپرس یاز او م یزیچ کیحلقه زدند و هر  گردش



 یاز همه شور و شعف نشان م شیب قیشقا انیم نیا

 .داد

 

 کیمیهر چند نگاه خونسردش به روبرو بود وم البرز

 بر یینشد، اما در دلش بلوا جادیا یرییتغ چیه صورتش

 کرد آتش به جانش افتاده که یبود . حس م پا

 سوخت! خاطرات تلخ باغ یصدا م یاز درون ب نینچنیا

 که توسط یینادر، دستها یپروا یب یخنده ها گردو،

 در حصار بود، قطره« جمال و کمال » نادر  یها نوچه

 پنهان یگل دیو آن را از د دیکه از شلوارش چک یخون

 محابا یربگیتلخ د یخاطرات وهزاران خاطره  نی. ا کرد

 و دیرس یخروشان به ساحل افکارش م یموج همانند

 .برد یاش را با خود م آرامش

 اش نهیاز حصار سـ*ـ یاش همراه با آه نیسنگ نفس

 انیشود م یرا برهم فشرد تا سد شیشد وپلک ها آزاد

 آن یکج شد که کم یخاطراتش. نگاهش به سمت گل او



 یب واریبود و رنگ و رخش همچون کچ د ستادهیتر ا سو

 

 انیشالش را م یو حس و حال بود و گوشه  رمق

 .داد یتاب م انگشتانش

 یباشد ، ب دهیاش د طهیدر ح یکه شغال یریش مثل

 رساند و شانه به شانه کنار او یخودرا به گل درنگ

 سر خم کرد و کنار شال او آهسته یقدر ستادویا

 :دی،پرس

 «...؟یخوب »

 را که داشت که از یبرکه ا ینبود و حس ماه خوب

 یکنج پنهان م کیخوار دلش  یمرغ ماه ترس

 .خواست

 تر شد و لب باز کرد تا کیالبرز نزد بهیاراده قدر یب

 نداد تا حرف یاما سحر مجال ستیکه خوب ن دیبگو

 ی،دست نادررا گرفت ودر حال اوردیرا بر زبان ب دلش
 که

 د به سمت آنها آمد و روبروکشان یرا به دنبال او م او



 

 یشانه  یرا با پر دست بر رو شیو موها ستادیالبرز ا ی

 :و مودبانه ،گفت ختیر چپش

 نیاز بهتر یکیهستن.  یمهندس البرزتهران شونیا »

 به جمع دوستان اضافه یکه البته افتخار دادند و مدت ها

 .«شدند

 و دیجمله اش تمام شد سرش به سمت نادر چرخ سحر

 .داد ادامه

 از دوستان یکی یهم مهندس نادر مظفر شونیا »

 لندن هستن. درواقعه شروع یتو لمیتحص دوران

 ما از دانشگاه لندن بود و بعد از اتمام دانشگاه ییآشنا

 کرده . البته در حال حاضر دایتا امروز ادامه پ همچنان

 شرکت موفق رو اداره هیکنن  یم یآلمان زندگ شونیا

 «. رانیکنه و شب گذشته برگشتن ا یم

 

 یپا نیچ نیتر کرد و چند زیر یچشمان را قدر نادر



 درنگ البرز را شناخت . هر یافتاد . او هم ب چشمانش

 یاو را فراموش کرده بود اما چهره  یلیاسم وفام چند

 داشت یگردنش را افراشته نگه م شهیکه هم ییوغرور او

 شیها دنیو شانه کش شاخه ادیبرد. به  ینم ادیاز  را

 از او خورده بودو یکه به خاطره گل ی. کتک جانانه اافتاد

 .اش شد ینیشکستن ب باعث

 ینم ادینشد را از  بشیکه نص یهم باغ گردو و عروس او

 به یدست یبه نشانه دوست یتصنع ی. با لبخند برد

 اش یباطن لیرغم م یدراز کرد و البرز عل شیسو

 : و گذرا آن را فشرد و گفت کوتاه

 .«تون خوشوقتم ییاز آشنا »

 .از شما به من نگفته بود یزی. سحر چ نیبه همچن »

 «.  نمتونیب یکه م خوشحالم

 

 .برگشت یرا گفت ونگاهش به سمت گل نیا نادر

 و دهیقد کش یرا هم به خاطر آورد. که همچون سرو یگل



 .دلخواه و چشم نواز بود یرانیاش همانند ترمه ا چهره

 خاص او را با یمحال بود چشمان مورب و چهره  اصال

 .ادببردیاز  یشمیابر یموها آن

 خود را به رکانهیداشت. اما ز ادیاسم او را هم به  یحت

 سالها نسبت نیا یط ندیزد و مجال داد تا بب ندانستن

 ای دهیعقد رس یو سفره  یبه نامزد انایبا البرز اح او

 و قیعم ی.!.؟ سپس نگاه کنجکاوش که مثل گودالریخ

 .برگرداندو به او اشاره کرد یبود به سمت گل یخال

 که کنارشون هستندو بایخانوم ز نیسحر جان ا »

 «...؟ یکن ینم یمعرف

 شانه سر یبررو شیبه گردنش داد و موها یتاب سحر

 .خورد

 

 .« البرز هستن یجون، دختر خاله  یهم گل شونیا »

 پهنش یابرو یتا کی.دیخواست نرس یکه م یالسو به

 نداشتند را باال داد و یکه با چشمانش چندان فاصله ا را



 :گفت رکانه،یبه البرز ز رو

 یخوشحالم که با شما و همسرتون آشنا شدم آقا »

 «...یتهران

 چانه یانگشتانش را درهم مشت کرد تا مبادا بر رو البرز

 زد و دستش یجست . سحر خنده کناندینادر فرود آ ی

 :البرز گذاشت وفاتحانه، گفت یبازو یبرر و را

 با هم ندارن. فقط پسر خاله و ینادر جون، نسبت دل »

 .« خاله هستن دختر

 و ماهرانه ختینادر با هم در آم یتعجب و خوشحال حس

 پس آن همه» : دیشیدو را پنهان کرد و با خود اند هر

 

 بود جهینت یب یگل یالبرز برا یها دنیو شانه کش شاخ

 !«نتوانسته بود دل او را فتح کند و

 تا توجه دیکوب یکه برهم م ییو دستها قیشقا یصدا

 را به خود جلب کند، سبب شد تا نگاهها به همانانیم

 .او باز گردد سمت



 ، شام آماده اس. بعد از شام زیسرم دییبچه ها... بفرما »

 چند انویافتخار برگشتن نادر به جمعمون، براتون با پ به

 .«زنم یشاد م ییلدایشب  آهنگ

 شام زیرا گفت به سمت نادر رفت و او را تا م نیا قیشقا

 .کرد یهمراه

 ییخواست. جا یآزاد م یشام دلش هوا یبه جا البرز

 بتواند تالطم خشم آتش درونش را همراه با خاطرات که

 یپ یشدن ها زانی. کالفه از آو اوردیگذشته باال ب تلخ

 یبازو یکوتاه یبا عذر خواه شیسحر به بازو یپ در

 

 شده اش را از دست او نجات داد سحر دلخور محاصره

 خود یگرفت به رو یشیبازهم غرورش پ ی. ولشد

 را بهانه کرد و از او فاصله شیشستن دستها اوردوین

 :تگوش او فرو برد و آهسته، گف خیو سر ب گرفت

 « .امیشورم و م یشام من دستهام رو م زیتو بروسر م »

 یبرداشت و سر نهینگاهش را از آتش شوم البرز



 ییکه تمام هوش و حواسش جا یی. اما از آنجاجنباند

 که رنگ باخته بود بال و پر یصورت یو گرد یگل یحوال

 بشقاب به دست و مانانیمه یاهویزد . چشم از ه یم

 رفت، در یبرداشت و به سمت گل شانیبخند ها بگو

 شده بود محکم وقاطعانه ، رهیکه به چشمان او خ یحال

 :گفت

 بخور، رنگ به روت یزیچ هیشام  زیسر م میبر ایب »

 «!..نمونده

 

 جان سالم مایکرد از سقوط هواپ یبا او بود. حس م حق

 به لرزه افتاده شیدست و پا نیچن نیدر بـرده که ا به

 هم فشار داد یرا تر کردو آنها را بر رو شیی. لبهابود

 .برد نیرنگش را هم از ب یرژلب صورت یایبقا نیوآخر

 که با یشود. دلشوره ا شیتوانست منکر ترس ها ینم

 یو گودال مانندش گوشه  اهینادر و چشمان س دنید

 شیرفتن هم نداشت! اما ب الیزده بود و خ مهیخ دلش



 نیقیکه  یآن نگران حال البرز بود و خاطرات تلخ از

 شده بود و یتداع شیسحر برا زیبه لطف سورپرا داشت

 ینیآورد و سنگ یدانست مردانه آن ها را تاب م یم

 .کند یرا پشت لبخند نرمش پنهان م آن

 در آن پنهان شده شیرا که ترس ها یسکوت گل البرز

 فرو داد و به ملتهبش را ی. نفس هااوردیرا تاب ن بود

 داد . سپس به یرا جا یآن رفتار و تفکر منطق یجا

 

 آن که یبرداشت و ب یگل ی رهیچشم از نگاه خ یسخت

 نیآست یافراشته گوشه  یجواب بماند با گردن منتظر

 توجه به یانگشتانش گرفت و ب انیاو را م لوریپ

 به سمت یریگاه نادر که همچون ت یگاه و ب ینگاهها

 .شام رفتند زیشد هر دو به سمت م یپرتاب م آنها

********** 

 

 شب آن یانیدامن ساعات پا لدایشب  یکیو تار یبلند



 یهمانند سال هیهر ثان شانیرا هم در برگرفت و برا دو

 گذشت. یم

 

 صدا یمستعد فوران خاموش و ب یچون آتشفشان البرز

 فشرد و از کوچه و یپدال گاز م یرا برو شیپا

 .گذشت یناآشنا بود م یگل یکه برا ییابانهایخ

 نا آشنا جرات نکرد تا از یها ریهاج وواج از مس یگل

 بزند و دل یبکند و حرف یکنار دستش سوال آتشفشان

 داد و سرش به سمت دیخوش آ دیآ شیهرچه پ به

 پنجره برگشت و با سرانگشتانش یبخار گرفته  شهیش

 چهیرا پاک کرد و از در شهیتن ش ینشسته بر و شبنم

 سپرد و به ابانیکرده بود دل به خ جادیکه ا یکوچک یا

 شد که نرم وسبک بر دامن شهر رهیبرف خ یها دانه

 دیرس یم نیبه دستان گرم زم یآمد وقت یم فرود

 .گذاشت یم یاز خود به جا یشد و قطره آب یم آب

 بود که سرگردان به یبرف یدانه ها یچند نگاهش پ هر



 رفتند،اما شناور در افکار متالطمش یسو آن سو م نیا

 

 کرد چشمان یم یشد و مذبوحانه سع یم شیوپ پس

 اش پاک یذهن یرهایتصو انیمانند نادر را از م گودال

 و شوم او در اهیس ینبود و دو گو یزی. اما راه گرکند

 یم بیخورد و او را تعق یذهنش مدام تاب م آسمان

 .کرد

 از گذشت سالها بازهم خاطرات آن روز منحوس بعد

 ذهنش از باغ گردو جدا یجان گرفت بود و دم شیبرا

 .شد ینم

 قابل انکار بود که اگر در آن بعد از ریغ تیواقع کی نیا

دفاع از او در مقابل نادر  ینحس البرز تمام قد برا ظهر
 و

 کرد ، حاال به یسپر نم نهیو منترش مردانه سـ*ـ انتر

 را تجربه کرده شیزندگ یخاطره  نیالبرز او تلخ تر یجا

 .بود

 



 فرو داد . موج نگاه پر آبش به یرا با آه شیها نفس

 البرز چرخاند . هر چند چهره اش آرام بود اما سمت

 بلعد و دم یداشت آتش درونش را جرعه جرعه م نیقی

 .آورد ینم بر

 کند و سکوت دایپ یو رو کرد تا جمله ا ریرا ز ذهنش

 . برگشت یشان را بردارد، اما دست خال نیب افتاده

 چیکرد، ه یم یکه کنارش رانندگ یمرد بزرگ یبرا

 در خور او که به قامت مردانه اش برازنده باشد یا جمله

 مرد ژنده یبه چهاراه نگاهش پ دنیو با رس افتین

 ظیبه دست داشت و دود غل یرفت که آتشدان یپوش

 وار آن را به گرد رهیاشد ود یاز آن خارج م اسپند

 .چرخاند یها م نیماش

 کرد از جهنم یداشت و حس م یگریحال د البرز

 سوخت. پر از خشم فرو یکه تار به تار درونش م برگشته

 

 بود، لیبند فرمان اتومب شیکه دستها یدرحال خورده



 . اش را هم به آن تکه دادو چشمانش را بست یشانیپ

 بود که با سکوت یممنون درک و فهم گل چقدر

 ینداشت با جمالت دم دست یکردو سع یم شیهمراه

 .دهد یبهم زن او را تسل حال

 اعداد معکوس چراغ قرمز یبرداشت و نگاهش بر رو سر

 به عددصفر دنیمتوقف شد که تا رس یو رانندگ راهنما

 .فرصت داشت هیو پنج ثان یس

 را برداشت و صفحه لشیداشبرد موبا یشد و از رو خم

 تماس ازسحر داشت و سه کیرا باز کرد.  شیها امیپ ی

 ینیبه ب ینیو ناخود آگاه چ وشیپاسخ از پر یب تماس

 شیپشت پلک ها وشیمهربان پر یافتاد. چهره  اش

 بود و به او ونیبه او مد اریکه بس یگرفت.دختر یجا

 یچه ب وشیجز حس برادرانه نداشت و پر یحس چیه

 

 که یکه از آن با خبر بود مثل مرغ یبه احساس توجه

 لجوجانه فقط از دوست ستدیا یم شیپا کی یرو



 . زد یعشق داشت حرف م یکه رنگ و بو یداشتن

 کاش یفرمان مشت شد . ا یاراده دستانش بررو یب

 سر و یب یزندگ یکجا قایرا دق وشیدانست پر یم

 و دیصفحه کش یدهد. انگشتش را بر رو یجا سامانش

 .شد انیچشمش نما شیپ عیاو تند و سر امیپ

 ی!؟ نگران شدم. مهمونیدیالبرز جان، چرا جواب نم »

 .«باهم حرف بزنم دیتموم نشده ؟ بهم زنگ بزن با هنوز

 .شد داریاسم فلورجون پد ریز یبعد امیپ

 خونه مامان جان؟ یایم یالبرز جون قربونت برم ، ک »

 .با بابات دعوام شد و او هم گذاشت رفت امشب

 رجیتماس گرفت و گفت ا شیساعت پ مین روانیس

 

 ایب می، امشب ما تنها هست رگاهیتعم یباال تییسو رفته

 .«خونه

 یزندگ یو درشت ها زیهم فشرد. ر یرا بر رو چشمانش

 شده بود که هر که از ینداشت دلش طاقچه ا یتمام اش



 !گذاشت یآن م یبارش را بر رو دیرس یم راه

 آرامشش را با خود دود کرد و به یته مانده  یبعد امیپ

 .برد هوا

 یم شتریکاش ب ی. ا یزنگ زدم جواب نداد زم،یعز »

 ی. گلمیخوش بگذورن ی. قرار بود بعد ازشام کلیموند

 آژانس مطمئن بفرستم بره... به هیبا  میتونست یم رو

 ییطال ی، خوابها یلخا یلیجا خ نیجات ا هرحال

 .«ینیبب

 سنگ سخت دنیسحر مثل بلع یگفتن ها زمیعز هضم

 زمیعز نیدانست پس و پشت ا یدشوار بود و م و

 

 دهیموجه خواب ریاو هزار منظور موجه و غ یها گفتن

 .است

 خیرا از ب لشیموبا ،یسبز شدن چراغ راهنما و رانندگ با

 پدال گاز فشردو یرا بر رو شیبن خاموش کرد و پا و

 .چون باد از آسفالت جدا شدند رکنانیق ژیها ق چرخ



 یرخش دل م مینگاه کرد. ن یرخ گل میچشم به ن ریز از

 و از ختیدر آم یدر به درش را با آه ی. نفس هابرد

 .اش فرار کرد نهی*ـسـ

 که فقط او ییخواست جا یانتها م یسکوت ب کی دلش

 که نادر یزخم لعنت یتا بتواند قدر ییدلبرش . جا باشد

 .دهد امیغرورمردانه اش به جا گذاشته بود الت یرو بر

 بزند یبه گل یآن که حرف یرا به جاده داد و ب نگاهش

 سمت ارتفاعات سوهانک واقع در شمال شرق تهران به

 راه افتاد. به

 

********** 

 

 کیگذشتند،  یکه م یکوهستان یو خم جاده  چیپ ازهر

 .شد یاضافه م شیبه دلهره ها چیپ

 یپهن شده بود وبرفها یکیاز تار یفرش شیرو شیپ

 هم یو برخ دندیکوب یم شهیکه خود را به ش یسرگردان



 .شدند یافتادند ودردم معدوم م یدام برف پاکن م به

 البرز و چلق چلق نیگوشش هم به جز سکوت سنگ ریز

 ماندند یچرخ هاجا م ریکه ز یو درشت ریز یسنگها

 آب دهانش را فرو داد وبا ینبود! ته مانده  یزیچ

 نام نشان هر یب یکیتا نیفکر کرد اگردر دل ا خودش

 نشسته بود ، لیاز البرز پشت فرمان اتومب ریبه غ یمرد

 

 قلبش از ترس در دم نیریدلهره ش نیا یبه جا نایقی

 حاال جز یرفت . ول یم ایو ناکام ازدن ستادیا یم

 بابا محمودش که یرمه هامامان فروغ وسگ یدلواپس

 چیشد ،ه یم نیعج ییبا شروع صبح با ترش رو فردا

 ..سکوت البرز یرو دهینداشت به جز غم خواب یا دلهره

 شیرا روشن کرد پ لشیاز جاده برداشت وموبا چشم

 شد که به فیمامان فروغ رد یها امیپ لیس چشمش

 یها امکیخانه دست به دامن پ یخواب بودن اهال خاطر

 امیربع پ کیهر  ایشده بود و همانند ساعت گو واتسپ



 ریداد و ضمن اعالم ساعت و گذاشتن استک یم

 :دیپرس یکنار دستش ، م تیعصبان

 «؟ یایم یک ؟ییکجا یگل »

 

 مامان جون گفتم» داد :  یهر بار جواب م انهیاو ناش و

 . نگران نباش میموند کیتراف یشلوغ و تو ابونهایخ که

 .«میایم میدار

 که گفته بود یبا عذاب وجدان بابت دروغ همراه

 :را خواند امیپ نی،آخر

 یکوفت کی! چه جالفتا! اون ترافادیچشمات در ن یگل »

 ربع به دوازده شد! اگه همه خواب نبودند هینشد!؟  باز

 یشستم و پهن م یزدم و تو رو البرز رو م یم ،زنگ

 «آخه!...؟ دیبند رخت.شما دو تا کجا جا موند یرو کردم

 مامان فروغش را تجسم یدرهم جفت شده  یها اخم

 که کنج آشپزخانه نشسته بود . خب جواب سوال کرد

 » دیدانست.لب باز کرد تا بگو یرا هم خودش نم آخر



 بم و پر خط یاما با صدا« فروغم دل نگران است.  مامان

 نا گفته سر زبانش جا ماند که شیخش البرز جمله ها و

 

 آمده رونیسکوت ب ی لهیاز پ قهیاز چهل و پنج دق بعد

 .بود

 خونه گهیساعت د هیبده و بگو تا  امیخاله فروغ پ یبرا »

 .«میهست

 خواست ی. دلش م دیبه سمت او چرخ یبه آن سرش

 به ازی: خاله فروغت درحال انفجاراست و فقط ندیبگو

 جواب چندان قابل قبول نیضامن داردو ا دنیکش

 در نیغمگ یآرام او که با لحن یموج صدا. اما ستین

 .خط سکوت قدم بردارد یبود ، باعث شد تا رو ختهیآم

 نیخط آن خوانا نبود، در اول چیکه ه یبا چهره ا البرز

 یرا پارک کرد اما و چراغ ها لشیجاده اتومب یبردگ

 یتا انتها شیرا روشن گذاشت و مردمک ها لیاتومب

 رفت. شیچراغها پ یروشن مرز



 

 کرد تا یپر دردش گذاشت و سع یها قهیبر شق دست

 .دهد یجا یخط منطق کی یمتالطمش را بر رو افکار

 را داشت که درمانده در یجان یحس نهنگ ب قایدق

 ییگرفته که گو ییبه گل نشسته باشدو با صدا ساحل

 ببرد، نیبه سرفه داشت تا خش خش آن را از ب ازین

 :گفت

 یکس یول دهیهران چسببه ت یکوهستان یجاده  نیا »

 نیهم یشناسه ، برا یجا رو نم نیاون صورت ا به

 تهران ی. وقتشتریخدا خلوت و زمستون ها ب ی شهیهم

 آوردم به یپناه م ختم،یر یبهم م یو از لحاظ روح بودم

 دامنش داره یکه تو یجا و رو به شهر نیا ارتفاعات

 .«کردم یو نفس تازه م ستادمیا یم

 را شیها قهیدرد شق دیرا برهم فشرد تا شا شیها دندان

 کند ونگاه خسته و درمانده زیر زیر شیدندان ها یال

 



 او ی دهیچرخاند و به صورت رنگپر یبه سمت گل اش

 شدبعد از رهیخ نیماش یچراغ سقف ینور کم سو ریدرز

 :کوتاه ،ادامه داد یتامل

 یدیترس یم یهر وقت از کس م،یبچه بود یوقت ادمی »

 کنم هنوز هم همون ی. فکر میشد یم میمن قا پشت

 نیتا ا یکیدل تار یکه امشب تو یبهم اعتماد دار قدر

 « !یدیسوال هم نپرس هی یحت یکشوندمت ول باال

 زیسحر انگ یصدا ریماتش بـرده بودو تحت تاث یگل

 در آن مسخ شده بود و پلک دهیو آرامش خواب البرز

 پس و یلحن نرم که نوازش نیزد! ناباور از ا ینم هم

 کرد پلک یآن بود و آن را به وضوح حس م پشت

 مرز نیب ییکند جا دایپ نیقیرا برهم فشرد تا  شیها

 . ستین ایو رو خواب

 

 . انیپا یب ییاهویدر سرش بر پا بود ه ییغوغا

 یخواست ناگفته ها یرا برهم فشرد . دلش م شیلبها



 یجمله ها دیو بگو زدیبر رهیدا یرا بعد از سالها رو دلش

 هنوز هم به او اعتماد دیدلش را . بگو یشده رو انبار

 هم ایناکجا آباد که سهل است تا ته ته دن نیو تا ا دارد

 انداخت و ریسر به ز ش،ی. پر از نا گفته هادیآ یاو م با

 انگشتانش گرفت و آنها را تاب انیشالش را م شهیر

 رد ایدن نیآمد آنها را از غربت ا یم یکیکاش  ی. اداد

 .دیوزد یشان م یکرد و باد موافق به بادبان زندگ یم

 چشم بر هم گذاشت ، سرش یبا سکوت ممتد گل البرز

 .شد رهیرقصان برف خ یروبرو برگشت و به دانه ها به

 کردم و بدون اجازه از آقا محمود یفکر یدونم ب یم »

 به خواستگارت مدیآوردمت . مخصوصا که شن نجایا تا

 درست نبود یبه هرحال از نظر اخالق یمثبت داد جواب

 

 رفتم خونه تا صبح یحالم م نیباور کن اگه با ا یول .

 ادهی.من پ نیبنش نیشدم.هوا سرده ، تو ماش یم خفه

 یگردم و م یبخورم . زود بر م ییهوا هیتا  شمیم



 .«خونه رسونمت

 شینشسته در چشمانش از مرز پلک ها یاشکها حلقه

 انیالبرز را م وریپل نیآست یو گوشه  گذشت

 . شدن او شد ادهیگرفت ومانع از پ انگشتانش

 .«تو رو خدا صبر کن »

********** 

 

 ریالبرز از ز لوریپ یگوشه  دویرا پس کش دستش

 یرها شد. سرش را باال گرفت تا حلقه ها انگشتانش

 

 ته چشمانش چال کند. تپشدر چشمانش را  نشسته

 زبانش نشست و جمله یقرارش بر رو یقلب ب یها

 .به خود گرفت یرنگ شتاب زدگ شیها

 یبه نظرت من آدم ؟یکن یفکر م یتو در مورد من چ »

 یبدم و بدون توجه و تعهد به حرف یقول یکه به کس ام

 نیدل شب تا ا یو تو نمیزدم کنار پسرخاله ام بنش که



 چی!؟ من به اون آقا هادیهم درن کمیو ج امیآباد ب ناکجا

 .ستمیوصلت ن نیندادم و بهش گفتم که موافق ا یقول

 هم یفرصت بهش بدم و عمه ال هیاصرار کرد که  خودش

 نظرم عوض دیبهش فرصت بدم تا شا دیکرد تا ع دییتا

 یکوچکتر یبزرگتر یستیرودربا یو من تو شد

 .«نکردم یمخالفت

 یجمع شده در دهانش را در دم قورت داد تا جملها آب

 نبرد. ادیشده را از  قطار

 

 که یدونم مرد ی!؟ چون م میریکجا م دمیاز تو نپرس »

 کنه که به من یخرجم کرده، محال کار یمردونگ

 « .برسه یبیآس

 شد. هنوز شیلبها همانیجان م مهیلبخند ن نیاول

 یبود با همان زبان فرفر مانند و جواب ها یگل همان

 بار از نیکه ا یی! جوابهانشیدر آست دهیخواب

 همراهش یکاسه آب ییآورده بود گو رونیب نشیآست



 که آتش افروخته درونش را که رنگ حسادت داشت بود

 آن تپش قلبش را یدر دم خاموش کرد و به جا را

 . گذاشت

 دختر قرار نیا ،یروح یسرو سامان یهمه ب نیا انیم

 شد و با خودش رهیقرارش بود. به چشمان او خ یب دل

 یدید یکاش نم یا یگل میمر» بار تکرار کرد:  حسرت

 یقیآنگاه نفس عم«. به سرم آورد  یینادر چه بال که

 

 برجسته یلمس گونه ها یفرار از وسوسه  یوبرا دیکش

 در گذاشت ی رهیدستگ یدرنگ دست بررو یب یگل ی

 : شد، گفت یم ادهیپ نیکه از ماش یدرحال و

 یو برم ستمیا یم رونیب قهیمن به ده دق نیبنش »

 .«گردم

 آنکه یمنتظر نماند وب گریرا گفت و د نیا البرز

 بردارد، نیعقب ماش یصندل یرا از رو کاپشنش

 .را دست سکوت کوهستان سپرد خودش



*** 

 که کوهستان ، شهر را در یی. جاستادیبه شهر ا رو

 داده و حاال مه تا حلقش چنان باال آمده یجا دامنش

 و دیبار یم شیکه برسر رو یبرف یکه جز دانه ا بود

 .دید ینم زیچ چیشد، ه یم مهمانش

 

 ریآتش ز د،یکه در باغ گردو بر سرش بار یا فاجعه

 بار سر ازکابوس کیبود که هر چند وقت  یخاکستر

 خاطرات خوشش انیمثل کرم م ایآورد  یدر م شیها

 ریشده ز رانیو یاسکله  کیو حالش را مثل  دیلول یم

 ینادر حس م اهیچشمان س دنیکرد. امشب با د یم رو

 که یالو گرفته و آتش به جانش افتاداست. آتش کرد

 توانست آن را یهم نم زییپا قیدقا نیسوز آخر یحت

 که سالها روحش را سوزاند و غرور یکند. آتش خاموش

 ادیفر کی. دلش اوردیاش سبب شد تا دم بر ن مردانه

 نهیرا در سـ*ـ شیادهایخواست اما بازهم فر یم بلند



 ریز یتر گذاشت و سنگها شیپ یکرد . قدم خاموش

 که یناله کنان چرق چرق صدا دادند. در حال شیپا

 لب با خود نجوا کرد: ریدر مه غرق شده بود ز چشمانش

 

 حرفها ت رو که یبده. من معن ادمیزبونت رو  ایخدا »

 فهمم چرا بعد از یفهمم! نم یحکمت نم گنیم بهش

 یجلو یرو دوباره گذاشت کهیمرت نیهمه سال ا نیا

 یکرد حس م یچشام نگاه م یتو ی. امشب وقتچشمام

 سوختم و ینفس هام. از تو م یدست گذاشته رو کردم

 تو دلم یینفهمه چه بلوا و غوغا یتا کس دمیخند یم باز

 صداست. به دادم یهام ب ادیحاالهم فر نی.بببرپاست

 « .شمی. دارم خفه م برس

 یهمه رنج ناگفته ، دو دستش را بر رو نیاز ا مستاصل

 لب نجوا ریچون رکوع و ز یگذاشت حالت شیها زانو

 :کرد

 .«افتم. به دادم برس یدارم از پا م ایخدا »



 آن سو تر یشده که کم رهیالبرزخ دهیبه قامت خم یگل

 نیماش ینور چراغ ها ریگرفته بود و ز یمه جا درون

 

 وآهسته از اوردیتاب ن گریشد. د یم دهیو تار د محو

 شد و با چند گام کوتاه خود را به اورساند ادهیپ نیماش

 .او گذاشت یو دست بر بازو ستادیکنارش ا و

 را ساکت و خاموش کنارش یسربرداشت و گل البرز

 زد و با یاش. لبخند تلخ شیامن آسا ی.نقطه دید

 :محکم و مردانه ،گفت یلحن

 داره یهوا سرده و سوز بد ؟یشد ادهیپ نیچرا از ماش »

 .«نداره دنیمرد د هی ی دهیقامت خم ،

 .خط صاف راه گرفت کی یمتصل بر رو شیاشکها یگل

 که به دامن البرز یتمام لحظات تلخ یبود . برا شرمنده

 .او بود یها یو لجباز یبچگبود ومسببش  ختهیر

 یدر برابر قامت مردانه  یو عذرخواه دیلرز یم شیلبها

 بر یاشکها یبود. شور یریحق یواژه  شیرو شیپ مرد



 را با سر زبان گرفت. شیلبها یرو

 

 قامت یکه اسمش برازنده  نمیب یمرد رو م هیمن  »

 «!صداست یهاش هم ب ادیمرد که فر هیکوهشه،  مثل

 بود، قطره انشانیم لیکه حا یدلخوش به مه ا البرز

 یسر خورد. دلش م ریچشمش به ز یاز گوشه  یاشک

 یم شیهمانند گذشته ها نرم نوازش وار صدا خواست

فاصله را حفظ  یاما باز هم مرز ها «یگل میمر »کرد

 . کرد

 نیا نییکه در پا ییایدن الیخینهاد ب شیپ یقدم

 کینزد ییآورد و جا شیبود، سر پ یجار کوهستان

 :نجوا گونه، گفت یگل صوت

 دارم و از دوران یادیز یدونم خواسته  یخاله، م دختر»

 ،یدیاجازه م یوقت که گذشته، ول یلیهامون خ یبچگ

 که ناراحت ییهامون ، مثل اون وقت ها یبچگ مثل

 «کوچولو بغلت کنم؟ هی میبرد یو بهم پناه م میبود



 

 را شینشست.لبها یگل یخنده ها یاشک بر رو یشور

 . دندان گرفت به

 . دلشدیکوب یم نهیامان در سـ*ـ یقلبش هم ب حاال

 یایپروا به سمت البرز پرواز کرد اما حجب و ح یب

 آمد شیکوتاه پ یبه دلش انداخت. قدم دیترد دخترانه

 .البرز مماس شد ی نهیصورتش با سـ*ـ و

 کیشان  نیب یرا البرز برداشت و فاصله ها یبعد قدم

 یارزشمند ءیش ییشد. سپس پر از وسواس گو نفس

 برد و بر دور شانه شیسپارند، دست پ یبه دستش م را

 مرزها را نگه داشت و فقط یحلقه کرد . اما گل یگل یها

 کرد و زانیآو ورالبرزیرا از دو سو به پل شیدستها

 به یاو تکه داد. لحظات ی نهیاش را به سـ*ـ یشانیپ

 . ستندیگر یصدا م یعمر چند نفس هر دو ب یکوتاه

 البرز را رها کرد و وریاز البرز دل کند و پل شیپ یگل

 



 یرا همراه صدا شیرد اشکها یپس رفت. درحال یقدم

 :پاک کرد، گفت شیپالتو نیآست یبا گوشه  نیف نیف

 باشه، قدرو ایح یدختر که ب گهیم یپسر خاله،عمه ال »

 « ...افته یاز سکه م متشیق

 به پرواز در آمد. کوتاه و شیمردانه خنده ها البرز

 !بود یگرفت ناگفتن یدختر م نیکه از ا ی. آرامشقیعم

 او را گرفت و او را به سمت یپالتو نیآست یگوشه  »

 .کشاند نیماش

 ی. ممیبر فتینشده راه ب دتریدختر خاله. تا برف شد »

 .«میراه بمون یتو ترسم

 یآب یکاسه  زییتمام شد و آذرماه پشت سر پا لدای

 .هم بازگردد . زمستان متولدشد گریتا سال د ختیر

********** 

 

 

 آغاز شد و دامن پر برفش را سخاوتمندانه بر زمستان



 تکان داد و شیشهر از جمله تجر یمناطق شمال سر

 .داد هیشهر هد یرا به مناطق جنوب یباران چشمان

 ییو سرما لدایشب  نیدلنش یسرمست از خاطره  یگل

 گرفته بود ، یپوست بدنش را مورمورکنان به باز که

 باال شیگلو خیبه بندش داد و پتو را تا ب یو قوس کش

 سر انایرا محکم بست تا اح شی. سپس چشم ها دیکش

 کرد ، از ذهنش پر یم یکه با عشق همدست یخوش

 یکه آن سو یباران گوش سپرد باران ی. به صدا نکشد

 داشت و شر شر از ناودان خانه به سمت انیجر پنجره

 .بود ریسراز اطیح

 باز هم به سراغ نیپاورچ نینرم و آهسته پاورچ دلش،

 یاو را برا دنیدر آغـ*ـوش کش یرفت و لحظه  البرز

 

 که بادبان احساسش یباردوره کرد. باد موافق نیچندم

 .گرفت یم یبه باز را

 داشت اگر در اتاقش را با انیجر وستهیخوبش پ حس



 را باز کرد و شیدرنگ پلکها یشد! ب یباز نم شتاب

 انباشته از یکیکه سبد پالست یدرحال دیفروغ را د مامان

 داده بود، داخل یبغلش جا ریشسته شده ز یها لباس

 دو یکیکه  دیکوب نیبر زم ضیو آن را آنچنان پرغ شد

 نیینم دار از ترس فرار کردند وبه پا یاز لباس ها تا

 !افتادند سبد

 رد،یداشت خشمش اوج نگ یهمان طور که سع سپس

 به خود گرفت وغرولند سیپ سیچون پ ییآوا لحنش

 :گفت کنان،

 نوش یگلفروش ینرفت یکرد یدختر ! خب امروز تنبل »

 تیکن و دل از اون رختخواب کوفت ای. االقل حجونت

 

 بنا بود نه امرزمیاعت ده شد . واال، نه بابا خدا ب. سبکن

 به لطف توشدم اوستا بنا و یهنر رو دارم، ول نیا خودم

 یتو رو ماله م یماله دستم گرفتم و مدام کارها هی

 «!.کشم



 یآمد و آنها را از ترس اخم ها شیتا مرز لبها خنده

 در دم قورت داد و خاطرات شب گذشته را کنج مادرش

 گذاشت تا سر فرصت بازهم به سراغش دلش

 زانیرا از تخت آو شی.سپس پتو را پس زد و پاهابرود

 شد زیشانه اش سر ر یرا بر رو شانشیپر یو موها کرد

 » :لبانش بود گفت یهنوز رد لبخند رو یدر حال و

 .«سالم

 خانوم خم شد و از سبد لباس ها، شلوارنم دار فروغ

 آن را محکم تکان داد ورا برداشت و چند بار  یرعلیام

 پهن کرد. یتخت گل یلبه  یرو

 

 یصورت گل کیآورد و آهسته نزد شیگاه سر پ آن

 :کرد زمزمه

 جا مونده یبا البرز کدوم گور شبیسالم و کوفت! د «

 ! درسته من و بابات قد چشمامون به تو و البرز یبود

 . عاقلدیستیبچه ن گهیشما دوتا هم د یول میدار اعتماد



 « .گمیم یبفهم چ باش

 انداخت و تکه ریبا مامان فروغ بود شرمنده سر به ز حق

 .گرفت یرا به باز شیاز موها یا

 همسرش را تکان داد و آن هم یخانوم جوراب ها فروغ

 .شد یگل ریتحر زیم یصندل سهم

 جوشنده گل وانیل هی یعمه ال شبید یشانس آورد »

 زبون به پدرت دادو خوابش کرد . وگرنه امروز ِجز گاو

 کرد.حواست باشه یمنقل کباب م یگوشتت رو رو ِجز

 !«ها ...  یاومد ریدونه د ینم یکس

 

 تکان داد. اصال امروز اگر یسر میبه عالمت تفه یسر

 انیشد محال بود خم م یرد م شیهم از رو تانک

 .ندیبنش شیابروها

 یزدو قدر شناسانه گونه  یرختخواب برخاست و جست از

 .دیرا بوس مادرش

 یقربونت برم که حواست به من هست. گفتم که تو »



 « .میکرده بود ریشب چله گ کیتراف

 زل یشده به گل کیبار یو با چشمان ستادیخانوم ا فروغ

 .زد

 که یفرحزاد. کور شه اون بقال گمیتوبگو ، ف ، من م »

 د از اونخودش رو نشناسه. حواسم هست بع یمشتر

 گهیحموم برات افتادو البرز نجات داد.د یکه تو یاتفاق

 هیو البرز جفت جفت کنا دیپر یسگ و گربه بهم نم مثل

 

 که حواسم ستمیکنه. ! من مثل خاله فلورت ن ینم بارت

 .«شوهر و بچه هام نباشه جمع

 او دیهم دارد که د یگریکرد مامان فروغ چشم د حس

 پنهان یهم فشرد برا یرا رو شیاست! لب ها پنهان

 :احساسش معترض، گفت کردن

 «...! مامان »

 را برداشت و آن راتکان داد و یگل شرتیخانوم ت فروغ

 .پهن کرد یصندل یدسته  یرو



. فلور باال باال ها ریمامان و کوفت. از البرز فاصله بگ »

 یم

 یو لقمه  دهید یرنگ یرنگ یالبرز خوابها یو برا پره

 به اسم سحر براش کنار گذاشته و محاله یلیو چ چرب

 هم به خاطر دهن یطور نیبده. ما هم تیبه تو رضا که

 بهش گهیتو و البرز د میبودن فلور دشمن شد نیب

 آقا نیحس نیگم به ا یم یپرس ی. از من مدینزن دامن

 

 .هستن یبا اصل و نسب یفکر کن. خانواده  شتریب

 گفت و کیمادرش زنگ زد و شب چله رو تبر روزید

 یتو را بده به پسرش. واال تو یخواست تا شماره  اجازه

 دایکم پ ییایمرد با حجب و ح نیدوره زمونه همچ نیا

 اون جا یمثل چوب لباس نکهیا ی. حاال هم به جاشهیم

 ناهار یو بنفشه برا یبده ، عمه ال یکمک هی ایب ،یستیبا

 .«خوام آش رشته بار بگذارم یهستن وم نجایا

 مامان ی. حرفهاستیمحال ن زیچ جیکه ه دیفهم یم حاال

 احساس خوبش رد شد و آن را یمثل تانک از رو فروغ



 از کجا به گریآقا د نیله کرد. حس شیچرخ ها ریز به

 اش فرود یو درست وسط روزگار عاشق یزندگ رهیدا

 بنفشه نگاهش به سمت او برگشت یبود!؟ با صدا آمده

 به یادیشکم گردو قنلبه اش ز یدست به کمر درحال که

 بود. ستادهیدر اتاق ا یآمد در آستانه  یم چشم

 

 که شب چله دهیوجناتت نشون م ،یگل یآبج سالم»

 منتظر میخوش گذشته...تا ساعت ده و ن یحساب

 بابا محمود که یول میبلکه دورهم باش یایتا ب میموند

 من و ،یعل ریوام یو پشت بندش عمه ال دیخواب

 .«میدیخواب میهم رفت امکیس

 انداخت و شیابروها انیبه م یبنفشه تاب هیپر کنا لحن

 ریلب داد. بنفشه دستش را ز ریاو را کوتاه و ز سالم

 به گردنش داد و یگرد و قلنبه اش گذاشت و تاب شکم

 .شد شیگردن پس و پ یکوتاهش بر رو یموها

 که من دختر خونه بودم یخدا شانس بده! واال زمان »



 وارید ی هیدوستم که همسا یرفتن خونه  یبرا

 کنار فیهزار تا التماس رد ستیبا یبود م وارمونید

 . ، تا بابا محمود با شرط و شروط اجازه بده دمیچ یم هم

 یونیع یشب مهمون ازدهیتا  یگل یحاال اگه آبج یول

 

 یلیزبون چرب و چ یزنه! کاشک ینم یحرف یکس باشه

 مغازه هیرو من داشتم، اون وقت من هم صاحب  تو

 « .خودم بود بیج یو دستم تو بودم

 دیوز یبه سمت م شهیبنفشه مثل باد هم یها حسادت

 به داد یکرد. عمه ال یاز کنار آن عبور م تیاهم یاو ب و

 یاو را از جلو  شیو با سر عصا دیاش رس یذهن تالطم

 شد، یکه لنگان لنگان داخل م یپس زد و درحال در

 :گفت

 حسادت به یاز حرکات و سکناتت بو زادیآم یآ »

 «...رسهیم مشام

 یگذاشت و موها شیپ یقدم یعمه ال دنیبا د یگل



 .سر خورد شیشانه ها یبر رو شانشیپر

 «.خواب موندم  دیببخش ،یسالم عمه ال »

 

 و زیمورب ر نیکرد وچند چ زیچشمانش را ر یال عمه

 یباال نیچشمانش متولد شد به شلوارک ج یپا درشت

 که شانه یسبز دوبند شرتیشد و ت رهیخ یگل یزانو

 نی. ادیکش یمخمل مانندش را سخاوتمندانه رخ م یها

 دست با دقت رهیچ یمجسمه ساز ییرا گو دختر

 !شد ینم دهیدر قامتش د ینقص چیبود که ه دهیتراش

 حسادت بنفشه به خواهر یچال و چوله ها خب

 نبود. به چشمان پف لیدل یچندان هم ب کوچکترش

 :او زل زد ، گفت آلود

 به دست و صورتت بزن و یآب هیسالم تنبل خانوم.  »

 کم و کثر نییلباس درست و درمون که از باال و پا هی

 وکمک کن اطیح یکیاون  میباشه بپوش تا بر نداشته

 . االن با بچه ام حرف زدممیکن اریالبرز ت یبرا یسوپ هی



 «حال ندار بود.  همچون

 

 راگفت و سرش به سمت فروغ خانوم و نیا یال عمه

 .تلخش برگشت اوقات

 راحت حواسم هست که شما دو تا خواهر التیخ »

 . نگران نباشدیهم آخته کرد یهاتون رو برا ریشمش

 و تا ساعت دو هم یرفتن دندون پزشک دایو آ فلور

 .«گردند یبرنم

 استیکرد س ینبود سع یو بن راض خیخانوم از ب فروغ

 :گفت م،یخرج دهد و مال به

 کنه شما یدورسرت بگردم. شما پاتون درد م یعمه ال »

 .گذارم یمن سوپ بار م د،یاستراحت کن دیببر فیتشر

» 

 فروغ خانوم آمد و با سگرمه یجمله  انیبه م یال عمه

 درهم گفت: ییها

 



 کار یچکار بکنم و چ رسهیعقلم مخدا رو شکر هنوز  »

 زن حامله اریکن. و اریبنفشه رو ت ی. تو هوسونه نکنم

 دست میباز بگذار تا بد شتریکم هم ب هینمونه  نیزم

 « .گردم یها ... ما هم تا ظهر برم همساده

 چیه یکه جا یبلند تر یشد و با صدا یرو به گل سپس

 :گذاشت ، گفت ینم یباق یاعتراض

 «...گهیبجنمبون ددست  »

 .تا پرواز چند گام فاصله داشت یاز خوش یگل

********** 

 

 ماه یراه آهن اول د دانیم البرز

 

 یسر خود را به لبه  مهیکه آس یتق تق باران یصدا

 یسکوت خانه را در دم م دیکوب یاتاق م ی پنجره

 شیاستخوانها نیکه ب یتوجه به درد یو البرز ب دیبلع

 اش نهیسـ*ـ یخس خس ها دویچیپ یتاب م چیپ پر



 که گذشت را سر یجرعه جرعه خاطرات شب یگل ادی به

 .دیکش یم

 تنگ دلش فقط یخودش که تعارف نداشت !از کوچه  با

 .کرد یعبور م یگل

 مهیرا برهم گذاشت . چقدر آغـ*ـوش نصفه ون چشمانش

 شیپشت آن برا دهیخواب یایو حجب و ح یگل ی

 .بود نیدلنش

 آسمان اهیبرد و غبار س یدست م خواست یم دلش

 !دیکش ینفس م یزدو قدر یاش را پس م یزندگ

 

 ها قهیاش را از تمام دق یخواست سهم زندگ یم دلش

 .داد یم هیگرفت و آرامش را به روحش هد یم

 یداد تا خود را در لحظه ها یدرهمش اجازه نم افکار

 با حسرت تمام آنچه ندوعاقبتیحاضر بب اکنونش

 جا به جا شد، یبود را رها کرد. سپس قدر دلخواهش

 کنار دستش برداشت آن را روشن زیرا از م لشیموبا



 پاسخ که پشت به پشت قطار شده یب یو تماس ها کرد

 .دهد هیتخت تک یو به لبه  ندیسبب شد تا بنش بود،

 و چند وشیپاسخ را که غالبا از سحر و پر یب یها تماس

 امکیگاه بود را رها کرد و به سراغ پ ریهم از تعم ییتا

 .رفت ها

 یبود دوست دوران کودک روانیاز س امیپ نیتر دیجد

 که ته مرام و معرفت بود. ی. پسر مو فر فراش

 

 . از اوستایسالم مهندس، زنگ زدم خاموش بود »

 .یاینم رگاهیو امروز تعم یکه ناخوش احوال دمیشن

 .«هست یچحواسم به همه  ،یتخت خواب فنر التیخ

 خشک و قاچ قاچ شده یلبها یحال لبخند یو ب سست

 بود و نخوانده وشیاز پر یبعد امیرا کش داد. پ اش

 سحر که با یها امکیدانست . از پ یآن را م یمحتوا

 غامیپ وشیپر یشد، گذشت و برا یشروع م زمیعز

 .گذاشت



 تونم یجان سالم. سرماخوردم و فعال نم وشیپر »

 رد یبرام مرخص ام،لطفایبزنم. فردا هم شرکت نم حرف

 .«زنم یبهتر شد بهت زنگ م یکه حالم کم نی. همکن

 و بن خیرا از ب لشیرا ارسال و موبا امیبعد پ یا لحظه

 یباران پر کند. ول یکرد تا خلوتش را با صدا خاموش

 

 بازهم به ردیبگ میسبب شد تا تصم یدر پ یپ یها سرفه

 .آن بدهد یپتو بخزدو دل به گرما ریز

 یو چند تقه  دیاجرا نرس یبه مرحله  مشیتصم اما

 در که یلوال ریج ریبه دراتاقش و پشت بندش ج کوتاه

 شد تا در همان حالت یلیدل د،یچرخ یپاشنه م یرو بر

 که قیعم یشد. ناباور یبماند. ناگهان پر از شگفت یباق

 چادر به سر یحرکت نگه داشت. گل یرا ب شیها مردمک

 آمده رونیچادر ب ریکه از ز یآب پرتقال وانیل همراه

 !بود ستادهیدر چهار چوب در اتاق ا بود

 . پله باال تر از چشمانش نشستند کی شیابروها ناباورانه



 ودکمه دیشن فونیآ یرا از گوش یعمه ال یصدا یوقت

 هم همراهش یکرد گل یآن را فشرد هرگز تصور نم ی

 !باشد

 

 چانه ریاش را محکم ز یگل یکه چادر گل یدر حال یگل

 سرو سامان یب یخرت و پرت ها انیبود ، از م گرفته

 که یتر آمدو در شیپ یاتاق گذشت و قدم وسط

 خود را یخورد پشت سر گل یلوال تاب م یرو فیبالتکل

 .چهار چوب رساند و همان جا آرام گرفت به

 احساسش، پر تالطم به جوش و خروش افتاده بود یگل

 :آن راساکت کرد و آهسته و نرم،گفت اما

 «...سالم »

 به دل انیپا یب ییسالمش کوتاه بود اما غوغا هرچند

 یپا نیاراده چند چ یب یکرد و از خوشحال ریسراز البرز

 شده اش افتاد. ماهرانه ِسر درونش را زیر چشمان

 . کردو عاقبت سکوت را شکست یمخف



 رو نداشتم. خاله فروغ دنتیسالم دختر خاله. انتظار د »

 «طرف مرز!...؟ نیا یایاجازه داد ب چطور

 

 نیبه امن تر ییکرد. گو یدغدغه ا یب یخنده  یگل

 !باشد دهیجهان رس ی نقطه

 تیمجابش کرد تا رضا ینبود! عمه ال یمامانم راض »

 تا برات سوپ بار بگذار، قرار ی. اومدم کمک عمه البده

 از اومدن خاله فلور برگردم. حالت چطوره؟ شیتا پ شد

 « .یکوه سرما خورد یتو شبید احتماال

 اش را به دست دستمال ینیب یآب راه افتاده  البرز

 که خس ییداد و با صدا شیپتو یشده افتاده رو مچاله

 :کرد ، گفت یم خس

 مالحظه است، نه یب ی دایآ لشیدل یسرماخوردم ول »

 .«کوهستان یهوا

 یمیانداخت و مثل نس ریرا به ز شیمردمک ها سپس

 چادر یگلها یراهش را گم کرده باشد خط نگاهش پ که



 رفت و شرمنده ،گفت: یگل

 

 به خونه ریکردم و د یفکر یب یلیخ شبیدونم د یم »

 «شد؟ یشاک یلی. محمود خان از دستم خرسوندمت

 در دل البرز بر پا گرید یو غوغا دیبازهم نرم خند یگل

 .باال انداخت یگفت و سر یدلچسب ی. نچشد

 بمونه تا دارینتونست ب یعمه ال یبه لطف جوشنده  »

 بابا یبه جا یبشمره. ول زییهاش رو آخر پا جوجه

 از خجالتم در اومد. اما یمامان فروغ حساب محمود،

 اومدم.خالصه شانس ریبفهمه که د یکس نگذاشت

 زیوگرنه با خنجر ابروهاش ر یکه دم پرش نبود یآورد

 .«کرد یم زتیر

 و جاندار. آنچنان که تمام دندان قی. عمدیخند البرز

 و افتی. اما خنده اش چندان دوام ندندیدرخش شیها

 نگاهشان به سمت در یهر دو به آن یعمه ال یصدا با

 شده زیر یبود و با چشمان ستادهیکه قاب در ا برگشت



 

 بود ، آن دو را اریبس یپشت وآن حرفهاپس و  که

 .کرد یم تماشا

 هول و دست پاچه به طرف تخت البرز رفت. خم یگل

 کنار تخت گذاشت زیم یآب پرتقال را به رو وانیل شد،

 بزند،با یحرف ایکندو  یاز آن که عذر خواه شیپ و

 که نگاهش به سمت البرز بود سرش به یعمه ال یصدا

 .دیاو چرخ سمت

 ! خندهدیستیسگ و گربه ن گهیرو شکر، انگار دخدا  »

 « ! هم که به راهه هاتون

 . برگشت یشده اش به سمت گل زیچشمان ر سپس

 کمک... به مامانت میبر ایتموم شد. بدو ب ادتیوقت ع »

 .«یاز اومدن فلور خونه باش شیدادم تا پ قول

 انیخواست از خجالت خودش را م یدلش م یگل

 کرد. یچادرش پنهان م یگلها

 



 « ...کمکتون امیاآلن م ،یعمه ال دیببخش »

 یآن که به البرز نگاه ی، ب یپر از بار شرمندگ سپس

 بلند از اتاق یفرو افتاده با قدم ها یسرو چشم بکندبا

 توانست یکاش م یشد و البرز در دم آرزو کرد ا خارج

 . آنگاه دلخوشردیرا در آغـ*ـوش بگ یچادر گل یگلها

 و به خواب دیپتو خز ریدر خانه شان به ز یحضور گل به

 .فرو رفت یو آرام قیعم

********** 

 

 ماه یاول د شیتجر دانیم سحر

 

 که ی. پنجره استادیاتاق کار پدرش ا یپنجره  یروبرو

 و بایز ییشد و نما یو دلباز رو به شهر باز م دست

 .دیکش یرا به رخ م یبیدلفر

 گذاشت و شهیتن سرد ش یاش را بر رو دهیکش دست

 شهر یاهال یکه پشت پنجره بر سر رو یبرف رقصان به



 که از یشکوفه مانند یشد. به دانه ها رهیخ دیبار یم

 شد و تلو تلوخوران خود را به سطح یابر جدا م دامن

 .رساند یم یمحکم

 جانانه یعشق بدهکار بود. از آن عشق ها کیقلبش  به

 یبه ارمغان م شیبرا یقرار یو تب ب یخواب یب که

 خانه دنج و پر عشق بدهکار بود و کی. به خودش آورد

 .اش او را مـسـ*ـت و خمـار کند یمردانگ یکه بو یمرد

 که بدون چشم داشت به ثروت پدرش او را فقط یکس

 که شانه ی.... مردچیه گریخودش بخواهد و د یبرا

 

 تمام دل الیخ یدادن باشدو او ب هیتک قیال شیها

 یمرتبط م زنسیسرش به کار و ب کیکه  ییها ینگران

 یرا همراه هزاران عشـ*ـوه و دلبر شیها یزنانگ شود،

. ختیر یهمسرش م یرنگارنگ به پا یپخت غذا  با
 کنار

 خواند و وقتش را با ینشست و کتاب م یم نهیشوم

 .کرد یپر م شیها بچه



 لب زمزمه وار با ریرا رو به آسمان باال برد و ز سرش

 :گفت خودش،

 مردونه خسته شدم. خواسته هام که یای! از دنایخدا »

 « .ارمی.کمکم کن دل البرز رو بدست بستین ادیز

 یجانیرا روشن کرد و با ه لشیکوتاه، موبا یاز تامل بعد

 که شب گذشته یداشت به عکس یتازگ شیبرا که

 مردانه ومنش یاو گرفته بود نگاه کرد. چهره  یپنهان

 

 ترش لبخند بر لبش آورد . احساسش را به مردانه

 :فرستاد امکیپ شیدرنگ برا یانداخت ، ب انیغل

 . بهت زنگ زدمیسرما خورد دمیشن دایدلم. از آ زیعز »

 زنم. مزاحم ی. فردا زنگ میخاموش بود یول

 .«. بد اخالق منشمینم استراحتت

 بود اما یمیصم یلیرا چند بار خواند. هرچند خ امیپ

 نشد تا جمالت عصا قورت داده شده را ال به یراض دلش

 اش را یینها میآن بگنجاند و دست آخر تصم یال



 .و آن را ارسال کرد گرفت

 را فشرد ی، دکمه اتصال به منش یزیتلفن روم یصدا با

 .البرز جدا شد فیلط الیاز خ و

 به اسم نادر یی. آقادیمهندس خسته نباش خانوم»

 خوان یآوردند و م فیتشر یبدون وقت قبل یمظفر

 «د؟ییفرما یدستور م ی. چنیرا بب شما

 

 !دیفهم ینادر را نم لیدل یحضور ب یشد ! معنا متعجب

 شام امشب او را دعوت کرده یکه برا یهم زمان آن

 یکوچک درون دست راستش را به باز ی. حلقه بود

 چرخاند، یم یکه آن را به آهستگ یو در حال گرفت

 :داد جواب

 داخل. بعد دیشون کن ییلطفا راهنما ،یریخانوم بص »

 .«ارنیب کیبرامون قهوه و ک دیبگ هم

 .نماند یمنتظر چشم گفتن منش گریرا گفت و د نیا سحر

 سانترال برداشت ،سپس یدکمه  یرا از رو انگشتش



 و دیشانه اش کش یرو شانیپر یموها انیبه م یدست

 جا به جا کرد و با ورود نادر یاش را قدر یشمیابر شال

 .گشاده به استقبالش رفت ییرو با

 .«یسالم خوش اومد »

 

 که همراه ینیدلنش شیبه چشمان خمـار سحر و آرا نادر

 :شد. سالمش را فاکتور گرفت و نرم گفت رهیبود، خ آن

 «...لونـ*ـد و دلبر ،یهنوز هم خوشگل »

 یرو  یلبخند یپدرش برگشت و در حال زیپشت م به

 نشست، جواب یچرخان م یصندل یبود بر رو لبش

 :داد

 ی! فکر م یتو هم هنوز همون نادر چابلوس جذاب »

 آلمان یتو یو زندگ رانیاز ا یسه سال دور نیا کردم

 .«خصلت هات اثر گذاشته باشه یرو

 یکتش را باز کرد و با تک خنده ا یدکمه ها نادر

 سحر نشست و با سر زیم یمبل روبرو یبر رو یشینما



 . اشاره کرد زیجالل و جبروت م به

 که در نمیب یهم همون نادرم. حالت چطوره ؟ م هنوز»

 !«یداد هی، به مسندش تک یتفرش یآقا نبود

 

 قرار یراحتش فرو رفت و شالش ب یدر صندل سرخوش

 رو یشانه اش افتاد،سپس با چانه ا یخورد و برر و سر

 :باال جواب داد به

 فقط به پول گرفتن عالقه دارن و به جمع دهیو سپ نایس »

 یوقت نی. بنابر ادنینشون نم یلیچندان تما کردنش

 هستم. به التیتشک نینباشه ، من همه کاره ا رانیا پدر

 ومن گردنیاز کانادا بر م گهیخدا پدرچند روز د دیام

 .«شهیسبک م کارهام

 به نادر انداخت هنوز هم چشمان یموشکافانه ا نگاه

 شیموها یرا رو یداشت.شال فرار یو مرموز جذاب

 :و ادامه داد نشاند

 دور یوگفت یزنگ زد روزید یاعتراف کنم. وقت دیبا »



 نزدم یشوکه شدم. به بچه ها حرف ران،یا یبرگشت روزه

 شد که یکن چ فیکنم. خب تعر زشونیسورپرا تا

 

 یو بدون وقت قبل یکرد زیتو من رو سورپرا امروز

 شام امشب به خونه دعوتت یکنم برا ی!؟ فکر م یاومد

 « ...!شرکت ینه ناهار تو کردم

 یتا کیداشت.  یخورد. انتظار استقبال بهتر نادرجا

 خوش قواره اش را باال داد و یپهن و کمان یابرو

 یماند. مثل مجسمه ا رهیاش خ یمشک یمردمکها

 .دهد یرا تکان م شیکه عروسک گردان فقط لبها یچوب

 یتصور نم یول ،یهست یدرشت یدونم مهره  یم»

 .هیاخ ریبرم ز یمالقات بدون وقت قبل هی یبرا کردم

 ذوق زده یلیخ رانیبرگشتم ا یدیفهم یوقت روزید

 .«یبود شده

 :جواب داد زهوشانهیو ت دیخند سحر

 نیکه چند یمیدوست قد کیهنوز هم از برگشتن  »



 «، خوشحالم.  میبود یغربت هم دانشگاه یتو سال

 

 خش دار شد شیپنهانش را فرو داد و صدا نادرحرص

 .اش جا مانده باشد نهیدر سـ*ـ یسرفه ا ییگو.

 تونستم یحسرت همراهم بوده و هست. م نیا شهیهم»

 هم هی ای یمیدوست قد هیعنوان  دن،یکش دکی یجا به

 اآلن همسرت باشم و بچه هامون رو بزرگ ،یدانشگاه

 .«یزد یمن نم ی نهیرد به سـ*ـ اگه تو دست م،یکن

********** 

 

 کوچه پس کوچه یپشت سرش البه ال یسالها خاطرات

 دهیخورد، مثل شاخه تاک خشک یذهنش تاب م یها

 یتلو م مینس ریکه در مس یتک افتاده ا ی

 را از خود راند و شهیکه نادر عاشق پ یی.روزهاخورد

 

 گاهیو او را در جا دیعاشقش کوب ی نهیرد به سـ*ـ دست



 .دوست قرار داد کی

 . شد رهیرا برهم فشردو به چشمان ثابت او خ شیلبها

 دانست! از یخبر او را نم یبرگشتن ب لیهم دل هنوز

 فرجامش باز گشته باشد یعشق ب یدر پ نکهیا تصور

 .دیپوست احساسش دو ریز یندیناخوشا حس

 .دیدرهم کش یرا تصنع شیابروها

 که گرفتم یمینکن.هنوز هم از تصم شیتراژدنادر لطفا  »

 .«نداشتم یوقت به تو احساس چی.من هستمین مونیپش

 ستیبا یصورتش را پس زد . م یجا مانده رو یمو طره

 به فکر گریکرد تا د ینادر را قطع م دیام یبارقه  نیآخر

 .فتدین یو عاشق عشق

 یزندگ یهم برا یماتیتصم هیالبته نا گفته نمونه  »

 «.ام گرفتم یخصوص

 

 گذرد، به یکه که از دل آسمان م یبه سرعت شهاب نادر

 که موج نگاه یشب گذشته افتاد و البرز یمهمان ادی



 گشت. حس بازنده ها را یسحر به سمت او بر م مشتاق

 بچه نی. از ادهید انی. همان قدر مغبون و ز داشت

 شیپ یقواره ا یب یمثل جالباس شهیکه هم خوشگل

 را بر هم شیگرفت و کاسه و کوزه ها یقرار م شیرو

را از چنگالش  یگل یبود. روز گار زاری، ب ختیر یم
 در

 .و حاال هم نوبت سحر بود آورد

 ییباغ گردو و بال یکرد بعداز ماجرا یگاه تصور نم چیه

 خط نگاهشان ریبرسر او آورده بود باز هم دست تقد که

 را تر کرد و عاقبت محتاط و شی! لبهاگربرساندیکدی به

 کار ، گفت: محالحظه

 

 با دختر خاله اش، شبیالبد اون پسر خوشگله که د »

 جا ماتتیتصم یاومده بود، ال به ال هانیک یمهمون

 «کرده!؟ خوش

 آمده رابه دستش شیپ طیخونسرد و مقتدر شرا سحر

 به سمت او یکانیو نوک خودکارش را مثل پ گفت



 پا فرا تر یمیدوست قد کی گاهیرفت تا از جا نشانه

 .نگذارد

 مثل داروغه ها استنطاقم نکن.در ضمن اون بچه لطفا»

 و دوست ندارم یاسمش مهندس البرز تهران خوشگله

 . فکر کنم واضحیصحبت کن یجور نیموردش ا در

 .«گفتم

 آتش گرفت.حسد قل زد وتا زمیشعله و ه یب نادر

 فرو داد تا از چشمانش یباال آمد، آن را به نرم حلقش

 ذهنش پرتاب کرد تا رونینکند . البرز را به ب زیر سر

 

 ستیبا یبه سراغش برود . حاال م یمناسب تر وقت

 کرد تا خواسته اش برآورده شود یم یزبان چرب

 میتسل یرا به نشانه  شیجنباند و دستها یکوتاه سر.

 :گفت ،یساختگ یآورد و بعد از دو نفس، با خنده ا باال

 .«شدم. لطفا ترورم نکن میسحر جان من تسل »

 :، گفت دیفاتحانه اما طناز خند سحر



 نجایکه تو رو تا ا یسر اون ناگفته ا می... برمیخب بگذر »

 تا شب صبر یکه نتونست ی. البد حرف مهمکشونده

 !«یکن

 خونسرد خود یتپش قلبش را حس کرد اما چهره  نادر

 :نداد، جواب داد رییتغ را

 «..خواستم تنها باهات حرف بزنم یباتوئه . م حق »

 کنجکاو تمام هوش و حواسش را به سمت او سحر

 کردو منتظر جمالت او ماند. ریسراز

 

 زنسیب هیآلمان  یتو یهست انیدونم که درجر یم »

 باعث شد ورشکست بشم و یخواه ادهیداشتم.ز موفق

 سرتا دوباره  ی. اومدم تا کمکم کنارمیباال ب یبده یکل

 تونم روش حساب کنم ، فقط یکه م یبشم. تنها کس پا

 .« یهست تو

 یخوش حالتش باال رفت. نا گفته م یابروها سحر

 ینادر خواسته ا یها ینیپس و پشت مقدمه چ دانست



 یکرده. انگشتانش را درهم تاب داد و با لحن نیکم

 :دیپرس آرام

 «.!.؟ادیاز دست من بر م یخب ، چه کمک »

 .را قورت داد تا راه جمالتش باز شود شینفس ها نادر

 .« خوام یقرض م ورویصد هزار  »

 یتامل کرد و نوک خودکارش را بر رو یلحظه ا سحر

 پرده،گفت: یفشرد و ب کاغذ

 

 . اگه بهستیطمع ن یسالم گرگ ب گنیپس راسته که م »

 . چهشهیم یریمبلغ دندون گ ،یمحاسبه کن لایر

 « .یدر قبالش بد یتون یم ینیتضم

 سحر در حال له شدن بود اما یها ریبار تحق ریز نادر

 .خود را خونسرد و مسلط نشان داد بازهم

 دارآباد پدر یام خونه  ییدارا نیندارم. آخر ینیتضم»

 بود که قبل از رفتم به آلمان فروختم. سحر امرزمیب خدا

 پول روتا نیکنم من متعهد شدم که ا یم خواهش



 عمر کیکار رو نکنم  نیماه برگردونم و اگه ا نیا آخر

 ی هیسا ریز یپس و پنهون نترپلیا سیاز ترس پل دیبا

 «.کنم یزندگ ترس

 :جواب داد یحرفه ا یلیکرد و خ یتامل کوتاه سحر

 و تو هم در قبالش دمیپول روبهت م نیباشه ا »

 .گمیکه من م یخیبه تار یدیامضا م دیچک سف دوفقره

 

 هم گهیسال د کیو  دمیبهت م ورویپول رو به  نیا من

 ، فکر یبهره و نزول چی. بدون هرمیگ یپس م وروی به

 «کنم عادالنه باشه؟ یم

 بودن از یکه مصنوع یپر استرس ی. خنده ادیخند نادر

 !دیبار یرو کولش م سر

 مهلت یامضا ! برا دی! دو تا چک سف یکن یم یشوخ »

 یکیساله ، من نه کار دارم و نه خونه و فعال منزل  کی
 از

 یتونم رو یکردم م یمهمون هستم. فکر م دوستام



 «حساب کنم!؟ مونیدوست

 :مصمم جواب داد سحر

 مونیحساب دوست یپول رو رو نینادر ، من ا نیبب »

 مون یدوست یرو یتون ی. پس مدمیقرض م بهت

 الس گر و نه. از اون گذشته پدر من نه اختیکن حساب

 نیا به لایر که لایر یرم هم بدون نی! و بهتره ا دزد

 

 . بدست آورده شیرو با همت بلند و خوش فکر ثروت

 «که من اون رو راحت بذل و بخشش کنم!؟ یندار انتظار

 آشفته در خودش فرو رفت ونفس درمانده اش را نادر

 .داد پس

 پول به کار نیبرگردون ا یبرا یخب حق با تِوئه . ول »

 هی یشیدم ودستگاه مهندس تفر یدارم. حداقل تو ازین

 .«بهم بده تا بتونم قرضم رو ادا کنم یکار

 را با شیابرو یاش را برداشت و گوشه  رهینگاه خ سحر

 .انگشت خاراند سر



 مورد باهاش نیباشه. پدر که از کانادا برگشت در ا »

 یکنم تا بتون یم فیوام هم برات رد هیزنم.  یم حرف

 ای. پس فردا صبح به همراه دو فقره چک بیریبگ خونه

 مون یاز دوستان خانوادگ یکی قی. من هم از طرشرکت

 

 یکنه، مشکلت رو حل م یم یآلمان زندگ یتو که

 .«کنم

 مبل یدسته  یسر انگشتان دستش را بر رو ینادرعصب

 گرفت و نگاه یآن نشسته بود به باز یکه بر رو یمخمل

 برگرداند که یبرف یرا به سمت پنجره  اصلشمست

 سپس محتاطانه، د،یبار یپشت به پشت م همچنان

 .دیپرس

 دم و نیهم یهم تو یدوست پسرت، مهندس تهران »

 «کنه؟ یکار م دستگاه

 « . مشغول به کاره یا گهید یجا شونینه ، ا »

 نیمجبور باشد ا نکهی. از تصورادیکش یآسوده ا نفس



 شد. با یحالش دگرگون م ندیخوشگل را هر روز بب بچه

 : سر خم کرد یچابلوس

 «سپاس بانو... »

 

 لب یبر رو یکوچک با لبخند یبعد از تامل سپس

 :دیپرس انهیموز

 پس و یزیالبرز و دختر خاله اش چ نیب یمطمئن »

 دختره تا شام از گلوش رفت شب،ی. دستین یپنهون

 برگردن به دیکه سر شب با ییمرغها نیمثل ا نییپا

 برگرده خونه و البرز هم زودتر از دیشون گفت با لونه

 .«کرد یدررکابش خوش خدمت اون

 به اطراف یسر یافراشته به عالمت نف یبا گردن سحر

 .داد تکان

 بشم، یکه با البرز وارد رابـ ـطه ا نیمطمئنم. قبل از ا »

 اون. از دمیهم پرس یاز گل یسوال کردم. حت ازش

 رتی. غستین یکار البرز خوش خدمت نیاسم ا گذشته،



 یلیمن خ یکه برا یزیخانواده است. چ یتعصب رو و

 یدارآباد رو فروخت یتو که خونه  ی، البته برا ارزشمنده

 

 اون ور یسالمندان و رفت یخونه  یپدرت رو گذاشت و

 .«ستیملموس ن یلیحرفها خ نیا آب،

 رانه لبخندش را حفظبازهم آتش گرفت، اما ماه نادر

 .کرد

 ایمجرده و  یمهندس تهران یدختر خاله  یدون یم »

 نه؟ ایهست  شیزندگ یتو یاصال کس نکهیا ای؟  متاهل

 « .ازش خوشم اومده ییجورا هی

 :تفاوت جواب داد یب سحر

 یبر م دهیسپ یبه عروس یمن و گل ییراستش آشنا »

 یلیاومده بود. خ الیو ییگل آرا یبرا یکه گل گرده

 یزیهاش چ یتا از خصوص میستین یمیصم باهم

 جمعمون بُر خورده. فقط یتو ییجورا هیخب  ی.ولبدونم

 راه دونیم یحوال یگل فروش هیدونم که مجرده و  یم



 «.داره  آهن

 

 آن دو با آمدن مستخدم شرکت به همراه دو یگفتگو

 به خود یدوستانه تر یرنگ بو کیقهوه و ک فنجان

 .شد یخوش گذشته سپر امیو به مرور ا گرفت

 دینوش یزد و جرعه جرعه قهوه م یبا سحر حرف م نادر

 .بافت یالبرز طناب دار م یرج به رج برا یبا اسم گل و

********** 

 

 ماه یدوم د عصریول ابانیخ البرز

از رختخواب برخاست که لبه  یدو روزبعد درحال البرز
 ی

 و هشت یکرد و تب س یم یل یل یسرماخوردگ مرز

 را وشیپر زیر کی یها یتاب یهم باعث نشد تا ب درجه

 

 یغرولند ها انیدو روز بعد موکل کند و م ای کی به

 کیشال و کاله کرد و در  دایآ یها یو کنجکاو مادرش



 .با او قرار گذاشت عصریول ابانیدنج واقع درخ ی کافه

 شهر به دل کوچه یها یشلوغ ادویفر انیکه م یا کافه

 درخت ی هیسا ریبه ز شیخلوت پناه بـرده ودر ورود یا

 .کهن سال پنهان شده بود یتوت

 آمد یکه تمام عضالتش از درد کش م یدر حال سپس

 .او نگاه کرد یمدام اشکها زشینشست و به ر شیروبرو

 دوخته گرید کیبا نخ و سوزن به  ییگـه گو ییاشکها

 یشره م شیگونه ها یبر رو وستهیبودند که پ شده

 مداومش که یها نیف نیف انیو او چه ماهرانه م کردند

 یدوخت! ب یم شیشد،گله ها را به اشکها یقطع نم یدم

 شود! ایکه حال او را جو آن

 

 دل آزار! خب حق هم شهیبه بازار کهنه م ادینو که م »

صاف  یبا اون موها یمانکن طور ی. اون دختره یدار
 و

چاق که به ضرب و  یمو وزوز وشیکجا! پر یآبشار
 زور



 «.!..کنه کجا یموهاش رو صاف م برس

 سوزاند. از یامان م یکه تنش را ب یبود ، از تب کالفه

 خدا او را ی شهیکه هم وشیپر یانتها یب یها هیگال

 توجه به حواس یدانست . ب یمسلم خودش م سهم

 را وشیپر یکه به سمت آنها کج شده بود قهوه  ییها

 آورد آهسته ، شیسمتش هول داد ، سپس سر پ به

 :گفت

 نکن خودت رو هالک هیجان، خواهر گلم. گر وشیپر »

 .«یکرد

 

 ینیته مانده دستمال مچاله شده اش را دور ب وشیپر

 اش ینیبا ب یی.آن چنان که گودیو متورم کش سرخ

 !آورد یخودش نم یجنگ داشت و به رو سر

 که بهم نیدردش کمتر از ا یبارم کن چاریاگه دو تا ل »

 که حسم یدون یخواهر گلم. خودت هم خوب م یگیم

 .«ستیوقت حس خواهر به برادرش نبوده و ن چیتو ه به



 که صرفا یمغزش کش آمد.لبخند زد لبخند یتارها

 دختر که مرغش فقط نیکرد با ا یبود . چه م ینییتز

 بیرحمانه در دل تارت س یپا داشت!؟ چنگال را ب کی

 یکرد و با صدا میکرد و آن را از وسط به دو ن فرو

 .او ذل زد ی رهیسر برداشت و به چشمان خ وشیپر

 که یدون یدونم زر زرو هستم. خودت خوب م یم »

 .ندارن یهام تموم هیگر ادیاز دستم بر نم یکار یوقت

 سرم ییو بگم قراره چه بال نمتیخوام بب یروزکه م دو

 

 .یریو از دستم در م یخور یم زیل یو تو مثل ماه ادیب

 دونستم که یم یخواستم به خونتون زنگ بزنم ول یم

 .« ادینم خوشت

 گفت و البرز طاقت طاق شده یگفت و م یم وشیپر

 یرفت تا به سقف بچسبد! عاقبت قابلمه  یم اش

 .او آمد یجمله ها انیو به م دیرس گیبه ته د صبرش

 هیحاش ی! به جایجان ، خون به دلم کرد وشیپر »



 «خبرم!؟ یشده که من ب یخبر نمی، بگو بب رفتن

 شورش را یوطعم لبها دیقهوه نوش یجرعه ا وشیپر

 .کرد تلخ

 و تیخواد من رو بفرسته دفتر کو یفرهادم م ییدا »

 به رفتن یتو رو به من محول کنه. اصال راض فیوظا

 یکار هیو جرات اعتراض هم ندارم. تو رو خداتو  ستمین

 .«بکن

 

 به خود گرفت و یرنگ آسودگ نشیسنگ ینفسها البرز

 یحال یو ب یرمق یبه ب یزد ،لبخند یرمق یب لبخند

 .که در راه بود یغروب

 یخوب میتصمم یشهاب یخوبه، آقا یلیکه خ نیا »

 ستیگرم ن یلیخ تیکو ی. آالن زمستون و هوا گرفته

 یو تو م تیکو امیهم من م دی.بعد از ع یبش تیاذ که

 به پدرم قول یدون ی.خودت که مرانیا یبرگرد یتون

 ریز ستیکمک دستش باشم . انصاف ن دیتا ع دادم



 .«بزنم قولم

 دستان داغ یشتاب زده هر دو دستش بر رو وشیپر

 یعاد ریغ یگرما یآن که متوجه  یگذاشت و ب البرز

 :و قاطع گفت عیشود ، سر آن

 دوستام بهم گفته بودن که محاله بتونم دل پسر به »

 دانشگاه براش سر رو دست یرو که دختر ها یجذاب نیا

 

 شکستن رو ببرم. اجازه نده حرفهاشون رنگ یم

 رو هم ترک گاریبه خاطر تو س نی. بب رهیبگ قتیحق

 . تو روخدارمیهم بگ سانسیخوام فوق ل ی. تازه مکردم

 اون یگی. مگه نمتیکو میبا هم بر ایو ببده  تیرضا

 یپس مشکل ه،یدوست معمول هیمانکن فقط  دختر

 .«یندار

 .دلشدیدستانش را پس کش صالیو پر از است معذب

 را با زبان به رنشیخواست. لب ز یفرار جانانه م کی

 :دیمقدمه ، پرس یبعد ب یو لحظه ا دیمک داخل



 «؟یدار طیبل یخیچه تار یبرا »

 کیبه  ییآن چنان به البرز زل زده بود که گو وشیپر

 نیشده باشد ، به تصور ا رهیخ یکوهستان یبایز منظره

 توانسته البرز را مجاب کند، چشمانش براق شد که

 زده ، جواب داد: جانیوه

 

 ییدارم و دا طیفردا شب بل یالبرز ممنونم. برا یوا »

 تو هم یبرا یباز یتونه با پارت یآشنا داره و م فرهادم

 .«جور کنه طیبل

 نی. ا دیمغزش را در هم تن یتمام سلول ها یکالفگ

 چیپنبه فرو کرده بود که ه شیدر گوشها ییگو دختر

 . دیشن یاو را نم یحرفها کی

 نیا یپرسم برا یرو م طتیبل خیجان ، اگه تار وشیپر »

 که یدون یفرودگاه بدرقه ات. خودت خوب م امیب که

 بارها و بارها، حسم رو قایو و دق یمهم هست یلیخ برام

 .گفتم بهت



 وقت خودت رو دست چیه گم،یجان ، برادرانه م وشیپر

 نکن . اگه از ییعشق روگدا یمرد چیه یو جلو رینگ کم

 ییدوستت نداره عشق رو گدا یدون یکه م یمرد

 ات نزد مطمئن باش نهیو دست رد به سـ*ـ یکرد

 

 به جسم توئه و داره طناب سوءاستفاده از تو رو چشمش

 .بافه یذهنش م یتو

 بشه که کمکت ینقاش یمرد دیتو با یبوم زندگ یرو

 .یکن یرو زندگ یباش یکه دوست دار یتا آدم کنه

 شهیاز هم شتریکه تو ب شهیباعث م تیدرست زندگ آدم

 .آدمیکن یکه خود سانسور دهیو اجازه نم یباش خودت

 کن، چون اون آدم بدون دایخودت رو پ یزندگ درست

 هم تحمل گارتیتورو با دود س دهیبهت عشق م منت

 یعل ندشیبه خاطر خوشا یستیکنه و تو مجبور ن یم

 سراغ درس خوندن و به فکر یبر تیباطن لیم رغم

 گهیو تن به هزار تا کار د یباش سانسیفوق ل گرفتن



 .«یبه انجامش ندار یلیکه تما یبد

 

 رهیاز اشک خ زیلبر یزد و با چشمان ینم پلک وشیپر

آخر را  ریرحمانه ت یکرد .البرز ب یالبرز را نگاه م فقط
 رها

 .کرد

 . منینشست یآدم اشتباه هی یجان، روبرو وشیپر »

 .«هستم گهیدختر د هی عاشق

 ایاز سمت در بیمه یسونام ییبر آشفت . گو وشیپر

 یو روکرد . به آن ریو ساحل آرامشش را ز آمد

 کیکه به چشمان او زل زده بود ،با  یو در حال برخاست

 یخورده قهوه اش را بر رو مهیفنجان ن یناگهان حرکت

 آرام که دربستر یدمر کردو قهوه مثل رود یزیم

 را در بر دیسف یزیباشد ،تمام روم انیدر جر رودخانه

 یرا رو فشیالبرز ک ریچشمان متح انی. سپس مگرفت

 ییکند با گامها یآن که خداحافظ یانداخت وب دوشش

 رفت. رونیازکافه ب یو عصب بلند



 

 به جا یصورتش گذاشت و به لکه  یرا بر رو دستش

 شد. با حرکات شتاب زده رهیخ یزیرو م یبر رو مانده

 نیآشنا بود، اما ا وشیپر یعجوالنه  ماتیتصم و

 !شناخت یرا نم وشیپر

********** 

 

 که یوشیبعداز مالقات نه چندان دلچسبش با پر البرز

 وار یفقط طوط لیتفکر وتحل یخدا به جا ی شهیهم

 هم سر درگم یو قدر جیکرد! گ یاش را تکرار م خواسته

 پناه عصریول ابانیخ یاهویاش شد وبه ه نیماش سوار

 یبرگ و بار درخت چنار یب ی هیسا ریو عاقبت ز برد
 که

 ریبـرده بود متوقف شدو ناگز غمایبه  زییرا پا شیبرگها

 

 چموش مدام بر یکه چون االغ یدر هم و برهم ازافکار

 فرمان یاش رابر رو یشانیانداخت، پ یلگد م ذهنش



 یراهنما و رانندگ سیکه پل یداد، البته فقط تا زمان تکه

 ی شهیش دبهیمثل کل یجسم آهن کیو با  آمد

 تق تق آن سبب شد تا از یو صدا دیاو کوب لیاتومب

 .دیایب رونیسر و سامانش ب یافکار ب ی رهیجز

 را همچون مهیجر یشناس فاتحانه برگه  فهیوظ مامور

 برف ریچشمان او تاب داد و آن را ز شیپ یپرچم

 دنیثابت البرز او را تا رس یگذاشت و مردمک ها پاکن

 د،یکش یرا م مهیکه انتظار برگ جر یبعد نیماش به

 .کرد بدرقه

 به سمت خانه ابدیآرامش ب یدر خانه اندک نکهیتصور ا با

 تماس دایقاصد خوش خبر، آ یراه افتاد، اما وقت به

 پدر و مادرشان خبر داد. نیمفصل ب یو از دعوا گرفت

 

 به بانهیغر یلیو خ دیبخش شیرفاه خانه را به لقا یعطا

 گاه بود پناه برد ریتعم یباال تییکه درسو رختخوابش

 و دیکوب یکه سرش از درد چون طبل م ی،درحال



 .کرد یم یبا آن همخوان عضالتش

 رنگ و دنیبا د روانینبود و س بیهم غر یلیخ البته

 ، از گور دررفته شده تیالبرز که همچون م ی دهیپر رخ

 : حالش شد یایدست پاچه، جو بود،

 ببرمت یخوا ی!؟ اوستا رفته خونه ،م یمهندس خوب »

 «دکتر؟

 .باال انداخت یجواب دادن نداشت و سر ینا

 .«بخوابم کمیخوام  یمسکن بده، م هیفقط  ستیالزم ن »

 ایمه شیبرا یوانیداغ ل یالفور چا یمثل باد ف روانیس

 هم کنارش گذاشت. یو مسکن کرد

 

 یکه همچون سرباز روانیچشمان منتظرس شیپ البرز

 سرش یبه فرمانده اش،گوش به فرمان باال وفادار

 دست بزند قرص را با یآن که به چا یبود ب ستادهیا

 یلیکه چشمانش از درد پ یآب فرو داد ودر حال یوانیل

 تماس وشیپر دیآن که شا الیرفت به خ یم یلیپ



 یینگاه کوتاه و گذرا لشیباشد، به موبا گرفته

 یها امکینبود اما پ وشیاز پر ی.هرچند خبرانداخت

 شد مثل واگن یم شروع زمیاز دم با عز یکه همگ سحر

 .شد فیچشمش رد شیمتصل به هم پ لیر یرو یقطار

 شد، یشروع م زمیکه با عز ییها لهیقر و قنب حوصله

 و خیرا از ب لشیآن که آنها را بخواند، موبا ی. بنداشت

 قد یگرید وشیداد پر یاجازه م دیخاموش کرد.نبا بن

 کرد. یم دایبه او پ تیکرده خودخواهانه حس مالک علم

 

 دو ای کی ایاز دن دوفارغیبالشت رس یبه رو سرش

 زیر یفرو رفت و با پچ و واپچ یقیبه خواب عم ساعت
 که

 از نیسنگ یداشت، پلک ها سیپ سیچون و پ ییآوا

 روحش از عالم خواب و کبارهیباز شد و به  مهین خوابش

 .پرتاب شد ایباز گشت وبه دن ایرو

 رمق یو گنگ زمان ومکان راگم کرده بود. ب جیگ

 میشده ن زیر یرا ستون بدنش کرد وبا چشمان آرنجش



 که قابلمه به دست در یقامت گل دنیشدو با د زیخ

 که یآن سو تر عمه ال یبود و کم ستادهیدرا ی آستانه

 حرف یحواس، ب یو ب جیتکه زده بود ، گ شیعصا به

 . شتاب زده نشست ،یدرنگ و مجال ی،بیوکالم

 هراس او دستش را باال آورد و نرم و دنیبا د یال عمه

 ،گفت: آهسته

 

 لتیشاه پسر ،قربون قد و باالت برم. خوف نکن. موبا »

 گفت که روانیگاه ،س ریبود. زنگ زدم تعم خاموش

 .نگرانت شدم، اومدم ستیجاو حالت خوب ن نیا یاومد

 .«منتیبب

 را گفت و سپس عصا زنان به سمت او رفت نیا یال عمه

 .ستادیا شیروبرو و

 عمه یکه حت یرزنیپ یشرمنده شد. شرمنده  لیدل یب

 ی شهیاش نبود، اما دلسوز تر از مادرش هم یواقع ی

 گفت و پتو را پس یحواسش به او بود. سالم کوتاه خدا



 یموها یتخت نشست و انگشتانش را ال یلبه  زدو

 .فرو برد پرش

 خونه رو ینگرانتون کردم. حوصله  یعمه ال دیببخش »

 « . جا نیو اومدم ا نداشتم

 جنباند . یسر دییبه عالمت تا یال عمه

 

 دعواشون تا اون ی. صداهیدونم حرف دلت چ یم »

 اومد. راستش دل من هم آشوب شد و یهم م اطیح

 و رهیمحمود رو بگ نیگفتم ماش ی. به گلاوردمین طاقت

 ارهیسر هم ب هیخودم و  یرو برسونه خونه  من

 .«نمیتورو بب رگاهیتعم

 و شکن عمه نیخطوط پر چ انیقدرشناسانه اش م نگاه

 بلند شود شیگرفت. دست به زانو شد تا از جا یجا یال

 .شانه اش نشست یبر رو یدست عمه ال که

 البرز بار یآش برا هیگفتم  یبلند نشو شاه پسر. به گل »

 فکر کنم آش هر َدم جوش ی. ولمیتا براش ببر بگذار



 آش یتو ختیدم دستش بود ر یهرچ دمیچون د شد

 .«زد یقل م یبسته که ه زبون

 ادامه داد: یجد یباال انداخت و با لحن یسر یال عمه

 

 آش اگه نیراحت نوش جان کن ، ا الیخ با»

 .شهیرو عالج نکنه، باعث مرگت هم نم یسرماخوردگ

 .«با من نشیتضم

 ریوصف ناپذ یاقیرمق و داغش که با اشت یب نگاه

 برگشت یرمق تر به سمت گل یب یبود با لبخند همراه

 کوچک آشپزخانه گذاشته و شخوانیپ یقابلمه را رو که

 شده بود. ته مانده خکوبیاو م یبر رو شیها مردمک

 مثل امواج سرگردان شیدهانش را فرو داد. صدا آب

 .پر از خط و خش بود ویراد

 .«دیزحمت افتاد یدستتون درد نکنه . تو »

 یباز م مهیکه عصا زنان به سمت در ن یالدرح یال عمه

 بود ، گفت: ستادهیکه منتظر ا ی، رو به گل رفت



 

 سر هی، من هم  زیالبرز بر یکاسه آش برا هی،یگل »

 و حال نمیرو بب روانیخوام س ی، م نییپا رمیم

 .« رو بپرسم مادرش

 .تنها گذاشت یدم یرا برا یرفت و البرز و گل یال عمه

********** 

 

 رونیب الیمبحوس شده بود و خ شینفس ها یگل

 که یاش را نداشت ، در حال نهیاز قفس سـ*ـ آمدن

 آمد همراه با شیدستانش بودپ انیآش م ی کاسه

 چنبره زده بود و چشمان شیکه درگلو یلیدل یب بغض

 یدر مهار آن داشت با اندک یکه مذبوحانه سع یآب پر

 کنار البرز نشست. فاصله

 

 انیبود م فیاز او نداشت و بالتکل یهم حال بهتر البرز

 که به او زل زده و هنرمندانه یو پر آب اهیس یگو دو



 .کردند یم یدلبر

 ریز یجانیه ش،یها قهیعالوه بر زوق زوق شق حاال

 را که خس شیبه ولوله افتاده بود .نفس ها پوستش

 در آغـ*ـوش بیعج لیتا م دیکردند بلع یم خس

 .حجم دل خواه را درخود سرکوب کند نیا دنیکش

 .کرد یرا هم پشت لبخند مردانه اش مخف احساسش

 برداشت و یپر آب گل یگاه چشم از مردمک ها آن

 به کاسه آش انداخت که ملغمه ینگاه میکرد، ن سرخم

 با قطعات ییها جیبود همرا با هو یاز نخود فرنگ یا

 متفاوت یشکل هندس کیکه هر کدام  ینامساو

 ذرت و یچاق و الغر و دانه ها یها یکلم بروکل تند،داش

 

 از جو شناور یکنار هم در انبوه یمرغ که همگ گردن

 .بودند

 داد آن چنان یبلند سر م یخواست قهقهه ا یم دلش

 خواست بال در یاوجش به آسمان برسد،دلش م که



 یکجا ندیکرد تا بب یسفر م یآورد و به افکار گل یم

 یذهن یاهویدارد ؟ پر از ه یاحساس او جا ی صندوچه

 اش را رها یذهن یها ی،درگوش دیکش یقیعم ،نفس

 دیاش هم مردانه بلع دهیاز راه رس یو لبخند ها کرد

 ینرم کنج لبش ،درحال یسر برداشت و با لبخند سپس

 : کرد شمرده، گفت یانتخاب م کیبه  کیکلمات را  که

 وقت به من سالم چیکه ه یتیدونم چه حکا یمن نم »

 اصوال من رو نکهیا ایدوحالت داره .  نی!؟ ا یکن ینم

 یمن رو م یوقت نکهیا ای،  یاریآدم به حساب نم داخل

 

 اون وقت دست و پات رو گم شه،یحواست پرت م ینیب

 «!؟رهیم ادتیو سالم دادن  یکن یم

 یکه در چشمانش ناز م یدو قطره اشک دویخند یگل

 لبخندش ی،مسـ*ـتانه قل خوردند و بر رو کردند

 که به دور ینگران یپنهان کردن تارها ی. براافتادند

 یحلقه ها هیبود و توج دهیچیحدو مرزش پ یب عشق



 نشسته در چشمانش که غرورش سر سختانه اجازه اشک

 باال یکند، سر تق سر ـانیداد تا آن را عـر ینم

 .انداخت

 .هات درست نبود نهیکدوم از گز چیمهندس، ه یآقا »

 به یشده !؟ تَق یا شهیروزها چرادلم ش نیدونم ا ینم

 . به خدا آش خوشمزهنهیش یاشکم دم مشکم م یتوق

 زنه که یبه دل نم یاش چنگ افهیق کمیشده. فقط  یا

 

 کنه. تازه یاش را جبران م افهیمحشره ش ق ی مزه

 .«ترش هم آوردم مویل برات

 نیاز ا شیب شیخنده ها ینتوانست دست و پا گرید

 سر داد آن چنان که سرش به عقب ی! قهقهه اببندد

 برد و یم شیداشت تا دست پ یبیعج لیشد. م پرتاب

 ایرا پس بزند  یگل یشانیپ یافتاده بر رو یمو طره

 خواسته اش هم نیآن را نوازش کند ، اما با ا حداقل

 آش را یبرد و کاسه  شیکرد. آن گاه دست پ مبارزه



 گرفت یقاشق که در دهانش جا نیاو گرفت . اول از

 شیدر دهان گذاشته باشد، لبها ییکه باقلوا یکس مانند

 :، گفت دیبر هم کش را

 .« هووم . آش هر َدم جوشت خوشمزه شده »

 نوش» و از ته ته دل گفت: دیخند اقیپر اشت یگل

 «...جون

 

 سر خم کرد و به انگشتان در هم تاب خورده اش سپس

 چشمانش به یاز طاقچه  اقیشد تا مبادا اشت رهیخ

 و البرز به یپرتاب شود ! هرچند عمر مالقات گل رونیب

 آش هر دم جوش بود یچهار قاشق غذا خور ی قاعده

 نیریگرفت اما آن لحظات ش یدر دهان البرز جا که

 رابرجا رشیاثر بال پروانه در ذهن هر دو تاث مثل

 یطاقچه  یآنها رو یو آن شب حال دل هر دو گذاشت

به خواب رفتند و  گرید کیافتادو هر دو با فکر  یخوش
 در

 .شدند گرید کیمهمان  شانیاهایرو



*** 

 یماه گلفروش یراه آهن سوم د دانیم یگل

 

 شیا. از چشم همیدانم از کدام قسمتش برات بگو ینم

 یلحظه ها نیاز آخر ایجهان است  ینقطه  نیامن تر که

 که یبرف ریخاموش ز یکه در کوهستان میبگو یزییپا

 در آغوشش فرو دیبار ینرمک بر سرو کولمان م نرم

 که در واقع قراربود سوپ یاز آش هر دم جوش ای رفتم

 متوجه شدم رب یشود اما وقت یرنگ ولعاب خوش

 دادم و آن را به یکاربر رییخالقانه تغ یلیخ میندار

 اش یکه چاشن یکردم. آش لیتبد یساده ا آش

 آن را اریبس یو من با دست پاچگ چیه گریبود و د عشق

 .کردم آماده

 قلبم دمید دهیپر یالبرز را با رنگ و رخ یوقت روزید

 اراده یام مچاله شد، آن چنان که ب نهیسـ*ـ درون

 ماهرانه احساسم را پنهان کردم. یتر شدند ول چشمانم



 

 یم جمی، البرز با رفتار متناقضش گ یرا بخواه راستش

 االمعارف مخصوص به او رهیدا کیبه  ازین یی! گوکند

 اوقات رفتارش را یتا لبخند ها ، نگاهها و گاه دارم

 .کنم یمعن

 کیکه مثل  یلفیرا رها کرد و کالفه از بالتک شیها جمله

 دفتر یمزمن دچارش شده بود ،خودکار را بر رو درد

 از باد پر شد و مثل شیو لپ ها دیکوب خاطراتش

 یبه دلش فرو بـرده باشند با صدا یکه سوزن یبادکنک

 .شد یخال یپوف

 شده بود؟ نیکه با خونش عج یکرد با عشق یم چه

 را تمام کند اما شیرا برداشت تا جمله ها خودکار

 شیکه موها یدرحال دهیپوش آقا کت و شلوار نیحس

 برق شیها لیسمت باال آب وجارو کرده بود و سب رابه

 

 سبد بزرگ انار غافل کیبر لب با  یزدند با لبخند یم



 .شد یداخل گلفروش رانهیگ

 و دست پاچه شد . شتاب زده دفترخاطراتش را جیگ یگل

 . برخاست یو به آن بست

 «...سالم »

 سالم شتاب زده که به شدت نیا یآقا دلش برا نیحس

 . چند قدمدیداد بال بال زنان پر کش یم یسادگ یبو

 سبز مغازه رساند، شخوانیرا پر کرد و خود را به پ فاصله

 نرگس یپر بوداز گلها  شیسبد انار را که البه ال سپس

 فرو افتاده و ییگذاشت و با پلک ها شخوانیپ یرو بر

 :بر لب ، محکم و مردانه ،گفت یلبخند

 «ری! روز شما به خینیچه سالم دلنش »

 

 .دست پاچه تر کلمات در سرش گم شدند یگل

 که ینرگس یگلها یانداخت و ال به ال ریرا به ز چشمانش

 .کردند ریانارها لم نداده بودندگ انیم

 :خواند، گفت یکه شعر م یآقا آهسته مثل کس نیحس



 رو جمع لشیبارو بند زییپا نکهیدوست داشتم قبل از ا »

 یسبد انار رو بهتون م نیاومدم و ا یو بره م کن

 اومد و شیاز دوستانم پ یکی یفوت ناگهان ی. ولدادم

 « . شدم برم شهرستان ناچار

 دستانش انیرا م یومیلیکه برگ گل ل یدرحال یگل

 :چالند، سربرداشت و نرم: گفت یرخت چرک م مثل

 .«متاسفم »

 سرخ و براق اشاره کرد و ادامه یبه سبد انارها سپس

 :داد

 «قشنگتون... ی هیهد یممنونم برا »

 

 گره یاش به نگاه گل یقهوه ا یآقا مردمکها نیحس

 با عشق سر زییکه مادر ها به وقت پا ی. مثل کالف خورد

 . .خورد یم چیاندازندو به دست کودکشان هزار پ یم

 دل کند و نگاهش را به سبد انار یآقا به سخت نیحس

 . سپس دستش را نوازش وار بر سر گلدان حسداد



 : دی،کش شخوانیپ یرو وسفی

 اومدن اناره و گل نرگس هم زییپا ینشونه  گنیم »

 .«ادیزمستون م همراه

 را مزه مزه شیبخواهد حرفها ییتامل کرد گو یاندک

 .کند

 «.دیکه شما بله رو به من بگ ادیم یبهار هم وقت »

 قورت دادن آب یاز تعجب گرد شد . صدا یگل چشمان

 او فیتوانست منکر روح لط ی. نمدیرا هم شن دهانش

 ستیانصاف ن دیخواست دهان باز کندتا بگو ی. مشود

 

 مکتین یرو رهیذخ کنیباز کیمثل تو مثل  یمرد که

 و برو ستیگرید یدلم سالهاست که جا دی. بگو ندیبنش

 نداد یآقا مجال نیبرس، اما حس تیزندگ به

 : برداشت و مودبانه سرخم کرد سر

 تلفنتون رو یخانوم با اجازه تون مادرم شماره  یگل »

 زنگ بزنم وصداتون رو یخانوم والده گرفته تا گاه از



 تونستم نظرتون رو دیشا دیدی. خدا رو چه دبشنوم

 تونستم قلبتون رو محاصره کنم. اون دیکنم.شا عوض

 .کس جز من جا نباشه جیه یکه برا ییکه جا قدر

 .دیبه من فرصت بد دیکه نرفته؟ قرار شد تا ع ادتونی

 نه، برم و پشت سرم دیقدر هم مرد هستم که اگه بگ اون

 .«نگاه نکنم رو

 یگفت به مرد یزده بودند. چه م خیدر دهانش  کلمات

 ذشته بود!؟گ شیمردانه پا پ که

 

 مردانه اش را یها بلیکه س یآقا، همراه لبخند نیحس

 نرم و یبه سمت باال هول داده بود با خداحافظ نرم

 .دیرا هم نشن یلب گل ریز یرفت و خدا حافظ یمخمل

 چه کنم تنها ایدن کیرا با  یآقا رفت و گل نیحس

 .گذاشت

 را شینشست و چشم ها یصندل یبر رو صالیاز است پر

 به در ختهیآو یزنگوله  نگیلید نگیلید ی. باصدا بست



 یآقا باز گشته تا جمله  نیحس نکهیا الیبه خ یورود

 پلک باز کرد ناباور زد،یبر شیبه پا یگریمانند د شعر

 .به شماره افتاد شیمات ماند و نفس ها نگاهش

 یکه نسبت اهیبود . نادر با همان چشمان س خودش

 .با دوزخ داشت نهیرید

********** 

 

 

 مثل قایشتاب زده اش به شمارش افتاد، دق یها نفس

 شیاش تمام شده باشد و عقربه ها یکه باطر یساعت

 یفینداشته باشند. قلبش هم چندان تعر دنیجنب توان

 که به وضوح آن را پشت دیتپ یو چنان م نداشت

 تمام یریکرد!حس غافل گ یاش حس م نهی*ـسـ

 به ختهیآم یگنگ یبود ، حس دهیجا بلع کیرا  شیرگها

 !ترس

 وجان دار به عیوس یبود با لبخند یگرید یمشتر اگر



 یم شیشک دست پر راه یرفت و ب یم استقبالش

 ، اهیسر تا پا س بتینادر در آن ه دنی. اما با دکرد

 بودند که ختهیزبانش ر یبر رو مانیاز س یتل ییگو

 خشک و نیچن نیحرکت دادن آن را نداشت و ا توان

 حرکت مانده بود. یب

 

 شل و یآب دهانش را فرو داد و با جمالت یمانده  ته

 :دیفقط توانست بگو وارفته

 «امرتون...؟ »

 یداشت، با پوزخند یبرنم یکه چشم از گل یدر حال نادر

 فاصله گرفت و یتر آمد و از در ورود شیچند قدم پ کج

 .تر شد کیاو نزد به

 «..خانوم یسالم گل »

 نیچن نیشده که ا رهیخ یکرد به چشمان افع یم حس

 شده بود و توان چشم برداشتن اهیآن نگاه س مسخ

 دست پاچه تر از یو گل ستادیا شی. نادر روبرونداشت



 :بازهم تکرار کرد قبل

 «امرتون...؟ »

 

 چنان فشیرد یسر داد و دندان ها یقهقهه ا نادر

 دندان و جلب ریخم غاتیتبل یبرا ییکه گو دیدرخش

 .خندد یم یمشتر

 نهیآمد نگاهش به سـ*ـ نییبعد سرش که پا یا هیثان

 نرم و یمقدمه با لحن یو ب دیرس یگل یبرجسته  یها

 :،گفت یخودمان یلیخ

 خاصت با یخب چهره  یول دمت،یسال که ند یلیخ»

 محال از حافظه پاک بشه . بزرگ ز،یمتما لیاستا نیا

 «...، خانوم تر، خوشگل تر یشد

 ژاکت یخط نگاه او شد . معذب لبه  یمتوجه  یگل

 هم آورد و اضطرابش را همراه یرنگش را بر رو یعناب

 او بود و محال ی طهیجا ح نیقورت داد. ا شیها نفس



غاز  هیصد من  یبا نگاه هرز و حرفها یبگذارد کس بود
 به

 یتجـ*ـاوز کند، کف دستش را باال آورد و کلمه ها آن

 

 پسوند تر هم داشت، کیاو را که  یقطار شده  یصفت

 .کرد قطع

 . من شما رو اصال به جادیلطفا خودتون رو خسته نکن »

 یمهمون یمالقات کوتاه تو هیکنم  یو فکر نم ارمینم

 داخل دیخر یمحسوب بشه! اگر برا ییچله آشنا شب

 .«دیببر فیلطفا تشر د،ینشد مغازه

 زد. با هوش تر از آن بود که خط یچشمانش برق نادر

 یدانست دروغ م یچشمان او را بلد نباشد. م یخوانا

 .و رفتار شتاب زده اش گواه آن بود دیگو

 وار به رهیپاشنه پا دا یتئاتر رو شهیهنرپ کی همانند

 یبلند و مشک یپالتو یو انتها دیخودش چرخ دور

 یچون پروانه بال باز کردند . سپس رو به گلها رنگش

 جا از کی. سپس خم شدو تمام گلها را ستادیقرمز ا رز



 

 آورد و به سمت چشمان ناباور رونیآن ب یسفال ظرف

 : گرفت یگل

 کوچه یتو یمیقد ی هیهمسا هی یخب پس به جا »

 نون و آب دار . امروز یمشتر هی شمیم ،یدرخت

 دیکن نییسبد تز یرزها رو تو نیخوام ا یو م نیولنتا

 .«دیاون بگذار یربان قرمز البه ال و

 ! ودیپر یم نییاز ترس تاپ تاپ کنان باال و پا قلبش

 تر شده . اما دهیپر یداشت که رنگش هم قدر نیقی

 محکم، یشد ، و با لحن رهینادر خ اهیبه چشمان س سرتق

 :گفت

 و دیببر فیکنم. تشر یسبد گل رو براتون آماده م »

 .«دییایب گهیساعت د کی

 جنباند و چشمان هرزش را تفرج کنان بر یسر نادر

 ُسر داد و انگشتانش را یگل ی دهیرنگ پر یچهره  یرو

 



 و رقـ*ـص کنان در هوا تاب داد و آرام و شمرده مواج

 :گفت

 ینیی. کاغذ تز ستیبه سبد ن یازیمنصرف شدم، ن »

 .«دیو روبان قرمزهم دورش ببند دیچیبپ دورش

 او اهیدستش چشمان س ریز یچیخواست با ق یم دلش

 روبان قرمز کیسبد گل همراه  یآورد و به جا یدر م را

 .گذاشت یدستش م کف

 . دیبود را در دم بلع ختهیکه با ترس در آم یخشم

 ینادر کاغذ کاه نینگاه سنگ ریجنباند و ز یسر کوتاه

 به دور یقگیسل یب تیبرداشت و در نها یمانند سهیپل

 روبان قرمز هم به شکل کیو  دیچیرز قرمز پ یها شاخه

 دسته گل گذاشت و آن را به یگلو خیدر آورد و ب گل

 نادرگرفت . سمت

 

 تا شاخه گل رز و ستیگلتون آمادست. ب دییبفرما »

 .«هزار تومن ستیب یا شاخه



 قواره انداخت و از پس یبه دسته گل ب ینگاه مین نادر

 که مثل چاه خشک یشد. نگاه رهیخ یرز به گل یگلها

 :و ژرف بود و آهسته، گفت قیعم یا شده

 گزاف رو دارن. کارت نهیگلها ارزش هز یبعض »

 .«کنم زیپولش رو وار دیبد خوانتون

 مثل یکه دلواپس قیعم یشد. حوضچه ا یدلش خال ته

 آن شناور شده بود.نادر بعد از زدریر یها یماه

 یکوتاه میتعظ یشیگلها به حالت نما ی نهیهز پرداخت

 :کرد

 ....« بایز دارمادمازلید دیبه ام »

 

 گلها را برداشت و با همان یرا گفت و دسته  نیا نادر

 یلبانش بود ، از گلفروش یکه از ابتدا بر رو یپوزخند

 .شد خارج

 شود پر از یکه درون قابلمه شکفته م یچون ذرت یگل



شروع به قدم زدن کردو راه رفته اش را بعد  اضطراب
 از

 .گشت یقدم باز م چهار

 یرا نشخوار م یدر گوشش جمالت منف یبیغر حس

 صیح نیو او قادر نبود آنها را خاموش کند . در هم کرد

 الغر اندام با یباز شدو پسرک یدر گل فروش صیب و

 که چند یکه دسته گل رز قرمز یمتوسط درحال یقامت

 خودش آماده کرد بود، داخل شد و شیپ ی قهیدق

 :نفس زنان، گفت نفس

 «شماست.  یگلها برا نیوم اخان »

 

 . جواب سوال پردیهم کش یخشکش را بر رو یلبها

 :بود، اما بازهم سوال کرد واضح

 «گلها رو فرستاده؟ نیا یک »

 شخوانیپ یرا بر رو یتر آمد و گلها شیپ پسرک

 .گذاشت



 ،یهمچون پولدار طور ییآقا هیخانوم.  میدون یما نم »

 یبرا ارمیگلها را ب نیداد و گفت ا یتروال پنجاه هی

 « .شما

 یاز ترس توان خود را از دست داد و بر رو شیپاها

 یخود را هوار کرد. نادر آمده بود تا بر رو یصندل
 روزگار

 . بزند مهیخ او

********** 

 

 

 ...دو روز بعد یگلفروش

 و ترس ولوله کنان ، دیچیپ یهو هوکنان در شهر م باد

 در وجودش رخنه کرده بود که تا چهل و هشت چنان

 شهر یها هیکرد تمام سا یبعد هم احساس م ساعت

 یکنند و او چه مذبوحانه ناتوان از فکر یم بشیتعق

 گشت. راه یم یبه دنبال راه نجات یمنطق مستمرو



 !در انبار کاه را داشت یکه حکم سوزن ینجات

 ای ریدر دکرد که نا یگوشش زمزمه م ریز انهیموذ ییندا

 .شود یسر راهش سبز م یمثل قارچ سم زود

 دیپر از عطر گل شد. با شیها هیو ر دیکش یقیعم نفس

 زد. یگدار به آب نم یداشت و ب یقدم بر م دهیسنج

 

 کیها را  نهیهم فشرد ودر ذهنش گز یرا بر رو شیلبها

 .کرد یبررس کی به

 یباال انداخت و بر رو یلب گفت و سر ریز یمحکم نچ

. محال بود البرز را دیضربدر بزرگ کش کیالبرز  اسم
 با

 .نادر قرار دهد یروبرو قیزخم عم آن

 یبعد ی نهیفرز از البرز عبور کرد و به سراغ گز تر
 رفت

 آنها هم یمامان فروغ و بابا محمودش بودند.بررو که

 آن دوکاراگاه زبده امکان نداشت تا ته دیکش ضربدر

 شدند . بازهم نچ یم الیخ یو ب اورندیرا درن ماجرا



 یراز دار یباال انداخت . پا یلب گفت و سر ریز یمحکم

 . بود انیالبرز در م یآبرو و

 را برهم فشرد و شیدندانها شیاز چه کنم ها مستاصل

 منحرف گرید ییکرد تا افکارش را به سمت و سو تالش

 از سقف رفت و ختهیآو توسیو به سراغ گلدان پ کند

 

 زرد آن را جدا کردو او را مخاطب قرار داد آن یبرگها

 ستادهیا شیروبرو یکه انگار که آدم بالغ و عاقل چنان

 .باشد

 یامشب من و البرز برا یدونست یخوشگل خانوم، م »

 . در واقع مهمونمیخانوم دعوت دهیفر یخونه  شام

 از قیطر نیخواد به ا یخانوم م دهیالبرز که فر ،یاصل

 یکه کار م یشرکت یخدام اون تواست یبرا زحماتش

 و ازیوته پ ازمیدونم من نه سرپ یتشکر کنه. م کنه،

 دعوت شدم تا البرز معذب یهست که نخود حواسم

 .و دعوت شام رو قبول کنه نباشه



 یلیو یلیدلم همچون ق یامشب دل تو یمهمون یبرا

 . امروز سرادیافتم نفسم بند م یکه م ادشیو  رهیم

 از یکی یبه مامان فروغ گفتم: شام خونه  صبحانه

 دعوتم و اون هم چشماش رو گرد میدانشگاه یدوستا

 

 خانوم حواسم بهت هستا ،چوب یو جواب داد: گل کرد

 نیا یمهمون نیآخر نیرفتنت پر شده و ا یمهمون خط

 « .!.ماهه

 دنیلبش را به دندان گرفت و شروع به جو ی گوشه

 .دیکش توسیترد و نارس پ یبه شاخه ها یو دست کرد

 دونست که یخوشگل خانوم، اگه مامان فروغ م »

 سابق خواهرش، حتما دست و یامشب هوو زبانیم

 یسرم و م یتو دیکوب یبا همون چوب خط م دلباز

 « !خاک برست گفت

 .کرد ییصدا یو ب یزیر ی خنده

 ته دلم خوش نشسته، ینیریش یدورغ چرا!؟ دلهره ا »



 باره و یدل تابستون م یدارم که تو یبارون حس

 مثل نوازش کردن یفی. حس لط دهیرو جال م روحت

 «نورس تو... یبرگها

 

 بـ..وسـ..ـه زد توسیپ اهیگ یاز برگها یکی یبر رو یگل

 که به صف از دو سو ییگلدان ها انیلخ لخ کنان از م و

 بخار یشده بودند، گذشت و به پشت پنجره  فیرد

 نیرفت و به ماش یگلفروش یو سرمازده  گرفته

 رهیبچسباند خ شیکه قرار بود گل بر سرو رو یعروس

 شد

 اسمش را هم یکه حت ییو مدل باال دیسف نیماش .

 زد و قرار بود صاحبش یبرق م یزیدانست واز تم ینم

 افتاد دایآ ادی. به دیایپنج بعد از ظهر به سراغش ب ساعت

 عروس نیگـه با هزار بگو و بخند ماش ییروزها ادی هی .

 .کردند یکردندو پولش را هم نصف م یگل باران م را

 یاز وقت دایخورد. آ نیلبش چ یگوشه  یناراض



 از یمعرفت یگذاشته بود ب شانیپا به زندگ یشیسحرتفر

 

 عروس پولدار یهم برا دیکرد! شا یو کولش چکه م سر

 ! دیپاش یدانه م ندهیآ

 زد و یبیکه رنگ حسادت گرفت به خودش نه افکارش

 اش یبه ساعت مچ ینگاه میرا رها کرد .سپس ن آنها

 زمان داشت تا یکه تا پنج بعد از ظهر دوساعت انداخت

 عروس بکشد و بعد هم نیبه سرو گوش ماش یدست

 خانوم دهیفر یخودش و به مهمان یبه سرورو یدست

 .برود

 با البرز یمهمان یرا باز کرد تا برا لشیموبا صفحه

 بعد از چند بوق ممتد تماسش یشود . اما وقت هماهنگ

 : گذاشت غامیپ شیبرا یقیعم یپاسخ ماند با دلخور یب

 .«ریسالم پسر خاله، با من تماس بگ »

 

 را با وسواس چند بار خواند و عاقبت آن را ارسال امیپ



 عروس رفت نیبه سراغ ماش یساختگ یو با لبخند کرد

 .دارد شیدر پ ییدانست که شب پر ماجرا ینم و

********** 

 

 ماه یپنجم د البرز

 کرد اضطراب را نخ به یداشت و احساس م یبیغر حس

 نیچن نیکتش دوخته اند که ا یبه دکمه  نخ

 دشوار کرده شیرا برا دنیراه نفس کش ناجوانمردانه

 بودن یعاد ری! با هوش تر از آن بود که متوجه غبود

 شد بود و داریب ارانهینشود،حس ششم اش هش اوضاع

 

 کرد که هر چه هست مربوط به یگوشش نجوا م ریز

 یدر کاف دارشانیکه بعد از د یوشیاست . پر وشیپر

 !را نداده بود شیجواب تلفن ها گرید شاپ

 بود را نجات داد تا نفس یجا دکمه ا ریرا که اس یا دکمه

 که یمبل یکند ، سپس بر رو دایهم نجات پ شیها



 نداشت، یاز راحت یبود و اما نشانه  یراحت اسمش

 .شد ریخ زیم یجا به جا شد وبه مرد آن سو یقدر

 او را با نام شهیبود و هم وشیپر ییکه دا یخان فرهاد

 شرکت کی یعامل ریزد و در کسوت مد یصدا م کوچک

 داشت مثال یخودش جالل و جبروت یبرا سرشناس

 ! یزدن

 که بخواهد یتر کرد مثل مته ا قیعم یرا قدر نگاهش

 گوشتالود و عبوس یرا با دقت بشکافد. چهره  یسنگ

 که یو نا آشنا بود ! مرد بیغر شیخان برا فرهاد

 

 لبش جا خوش یرو ینییلبخند تز کیخدا  شهیهم

بود  یخبر شیها ینه از شوخ طبع گریبود. حاال د کرده
 و

! کالفه از سکوت ممتد او  ینشان شیها ییاز بزله گو نه
، 

 را با چند سرفه شیو صدا دیاش کش شیبه ته ر یدست

 :دیصاف کرد و شمرده پرس یساختگ س



 حالش خوبه وشیاومده!؟ پر شیپ یفرهاد خان مشکل »

 «؟

 .دیکوب یم زیم یخان خودکارش را تپ تپ بر رو فرهاد

 یالبرز را کش م یعصب ینواخت که تارها کی یآهنگ

 . داد

 :خان متفکر ، گفت فرهاد

 با چه آب و تاب وشیکه پر ادمیخوب  ر،یخ هی ادشی »

 زد و یدانشگاهش حرف م یاز همکالس ینشدن وصف

 یکرد. م یم فیجذابش تعر یاز قد بلند و چهره  مدام

 

 کنه و یکار م یفالل هی یو تو یمرد خود ساخته ا گفت

 « .دهیخودش رو م خرج

 کرد ، یمکث کوتاه دیجمالتش که رس یجا نیا به

 کندو دوباره نیبخواهد جمالش را سبک و سنگ ییگو

 :داد ادامه

 خود ساخته و با یکه من عاشق آدم ها یدون یم »



 دختر خواهر مرحوم رو شتریاز اون ب یهستم. . ول جنم

 نیهم یگذارم برا یحرفش نه نم یدارم و رو دوست

 ی کردم ته رابـ ـطه یفکر م شهیکردم . هم استخدامت

 «...؟ گمیم یکه چ یرسه . متوجه ا یبه ازدواج م شما

 آب از کدام قسمت چشمه گل آلود دیفهم یم حاال

 او به نقطه برسد سپس یکرد تا جمله ها ی. صبورشده

 اما محکم و قاطعانه ، گفت: شمرده

 

 برادر به هیحس  وشیفرهاد خان ، حس من به پر »

 رو به خودش نیهمون قدر صاف و زالل . ا خواهرش،

 «...بار و بلکه بارها کیگفتم نه  هم

 خان کف دستش ر به عالمت سکوت باال آورد و فرهاد

 :البرز را در دم قلع و قمع کرد یها جمله

 من از حفظم. حرف یگیکه تو م یمشق اهیس نیا »

 .پرده یزنم، رک وراست و ب یو اول بهت م آخرم

 حالل که همه نیگفتم زمان بزرگتر یبا خودم م شهیهم



 زدم که یکنه و با خودم رج م یرو درخودش حل م زیچ

 دلش یگوشه  وشیبه زمان داره تا مهر پر ازین البرز

 به زمان نداره و یعشق ربط یانگار معقوله  یول نهیبنش

 .«کنه یفرق م داستانش

 گردانش برخاست و و دو کف دستش را یصندل یرو از

 شد . رهیخ گذاشت و به چشمان البرز زیم یبرو

 

 کار یرو به بهونه  وشیالبرز جان، خالصه اش کنم پر »

 رو سر و تیدفتر کو یتا کارها تیکردم کو شیراه

 هم گهیبده و چند وقت د سامون

 یعموش. طفلک من تا وقت شیفرستمش هلند پ یم

 زیر کیکه سوراخ شده باشه  یشد مثل ابر تیگ وارد

 « .کرد یم هیگر

 بخواهد آنچه در ییرا به اطراف تکان دادگو سرش

 . زدیبر رونیاست را ب سرش

 یگوشم هام م یهق هق هاش تو یهنوز هم صدا »



 « گم؟ یم یکه چ ی. متوجه ادهیو آزارم م چهیپ

 :بعد ادامه داد یا هیوممتد و ثان قیکرد، عم سکوت

 بده و یجا ایباشه دن ادتیرو  نی، ا یتهران یآقا »

 هی یریگ یکه م یزیکه بابت چ نیا ای. قانون دن بستونه

 و من یگرفت دهیرو نا د وشی. تو عشق پر یبد یزیچ

 

 .رمیگ یم دهیهات ناد اقتیشما رو با وجود ل هم

 . لطفاشهیجا تموم م نیشرکت من با شما هم یهمکار

 رو ی. لپ تاپ زیم یرو بگذار رو وشیآپارتمان پر دیکل

 که لتیمونه موبا یپس بده. م میکه برات گرفت هم

 یجعبه تو هیمن به شما باشه . در ضمن  ی هیهد

 بود که اسم شما روش نوشته شده بود و آپارتمان

 یکه تو یبه آدرس یدم که با پست سفارش یم دستور

 دیببر فیات هست، ارسال بشه. لطفا تشر پرونده

 «.دیریحسابتتون رو بگ هیو چک تصو ینیکارگز

 در حال خورد شدن بود. بهت زده ریتحق نیبار ا ریز



 برخاست ، استوار دهیدرهم کش ییبا ابروها وناباور

 :، گفت یدگیخم چیه بدون

 اونقدر یباشه. البرز تهران ادتونیرو هم شما  نیا »

 پر ایسوء استفاده نکنه. دن وشیداشت که از پر وجدان

 

 یکه مترصد فرصت هستن تا بره ها ییگرگ ها از

 و پاره کنن. به کهیرو به خاطر منفعت ت سرراهشون

 یپا شهیالبرز هم دیو بگ دیسالم برسون وشیپر

 حساب شما هیهم به چک تصو یازیواستاده . ن شیبرادر

 .«. روز خوشندارم

 بماند یآنکه منتظر حرف و سخن یرا گفت و ب نیا البرز

 و مثل باد از دفتر فرهاد خان دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 . شد خارج

********** 

 

 تحمل او از یاز مرز هفت شب گذشت و عقربه  ساعت



 دیداد که شا یم یطاقت! مذبوحانه به خودش دلدار مرز

 

 شیاژدها مانند شهر شده اما دلشوره ها کیتراف ریاس

 .زدند یم یگرید حرف

 غهیچه ص گریسابق مادرش د یهوو یکوفت یمهمان نیا

 یبود! با خودش که تعارف نداشت ، فقط وسوسه  یا

 خانوم راقبول دهیشد تا دعوت فر یاهرم یگل حضور

 آفتاب جزغاله یوگرنه هر تکه از بدنش را هم جلو کند

 .ردیکردند، محال بود دعوت شام امشب را بپذ یم

 یتماس گرفت ، اما به جز صدا یبار با گل نیچندم یبرا

 ینشد. به ناچار به جا دشیعا ی زیممتد چ یها بوق

 ها داخل کوچه شد بعد ابانیدر خ هودیب یها دنیچرخ

 خانوم متوقف دهیآپارتمان فر یروبرو یمسافت یط از

 .شد

 یدستش را مشت کرد و بر رو صالیپر از است سپس

 ی. تمام حرصش را بر سر آن بدیکوب نیماش فرمان



 

 که نگاهش به یشکل در آوردو در حال یا رهیدا زبان

 کوب شده وبا خیرو م ادهیپ ینشسته در دو سو رختاند

 :زمزمه ناله کرد خودش

 ...؟ چراییتو کجا شمیدارم خفه م یاز دلواپس یگل »

 .که بسته بود ی!؟ گل فروشیدیرو جواب نم لتیموبا

 یفروغ هم که زنگ زد و سراغت رو از من م خاله

 .گرفت

 .یومدیخانوم هم زنگ زدم و گفت که هنوز ن دهیفر به

 جواب گذاشتم برات یتلفن هات رو ب یوقت نکنه

 «اومده بود!؟ شیپ یمشکل

 چشم به صالیو ناتوان از است دیکش ینیسنگ نفس

دار فقط قطع برق منطقه  رویگ نیدوخت و در هم کوچه
 را

 و کوچه دیداشت که به شکر خدا بدو بدو از راه رس کم

 بعد یا هیمطلق فرو رفت. اما ثان یکیمانند در تار داالن

 ختهیآو یپرده ها  یلرزان آن سو یشمع ها یسو سو



 

را از مطلق بودن نجات داد. چاره  یکیپنجره ها تار از
 یا

 ساعت کیکرد اگر تا  یبازهم صبر م ستیبا یم نداشت

 .دیشیاند یم یگریآمد فکر د ینم گرید

 ماه ساعت پنج بعد از ظهر یپنجم د یگل

 یآقا لیتحو عیلبخند وس کیعروس را با  نیماش

 از شیدانست خنده ها یخوش خنده داد که نم داماد

 یدر آورد .خب راست است که خنده مسر بشیج کدام

 یاز دلخور گریکند. د یو حال همه را روبراه م است

 ته ینا گفتن یاقیآن اشت ینبود و به جا یخبر شیها

 .کرد یم یکوب یولوله کنان پا دلش

 در یرحم یهم با ب تماس مجدد با البرز را ی وسوسه

 خفه کرد. سرخوش با خود ،گفت: دلش

 

 .« خوبه نشیو رنگ نیچه جالفتا ! دختر سنگ »

 یگرفت با قدر میو تصم دیخند ینخود زویر سپس



 یکه آهنگ شاد یکند. در حال یدلبر دابیسف سرخاب

 به سر وگردنش به یکرد با قر یلب زمزمه م ریز را

 .زنگ زد اسنپ

 کردن و شیآرا یکه برا یمیها و تصم یعمر خوش اما

 که سوزن در دلش فرو یگرفته بود، مثل باد کنک یدلبر

 در ابانیخ ینادر آن سو دنیرود کوتاه بودو با د یم

 سقوط یاش تکه داده بود، دلش هور نیکه به ماش یحال

 مرموزبه یشد که با لبخند شتریب ی. اضطرابش وقت کرد

 گریخرمگس د نیسرخم کرد. ا شیاحترام برا ی نشانه

 مغازه اش پرتاب شده یکدام قسمت جهنم به روبرو از

 تمام وجودش را در یناشناخته ا ی!؟ حس نا امنبود

 .برگرفت

 

 و بزک و شیآرا رهیدست پاچه شد که از خ چنان

 شال کیاش را با  یگذشت وفقط شال پشم دوزک

 مغازه یبعد کره کره  ی قهیعوض کرد وده دق یمجلس



 آنکه حواسش یوسوار اسنپ شدو ب دیکش نییپا را

 .را بردارد لشیموبا باشد

********** 

 

 نداشت امامطمئن بود پنچر یشانس اعتقاد یمقوله  به

 یاریبرق منطقه بد ب یاسنپ و قطع نیماش شدن

 یفرع ابانیخ کیشود! آن هم در دل  یم محسوب

 بورکنان از برابر چشمانش ع راژیها و نیکه ماش ناآشنا

 کردند. یم

 

 صالیو است یپا و اون پا شد و پر از درماندگ نیا یقدر

 یاش تکه داده بود و برا نیبه راننده که به سپر ماش رو

 کرد، یم نییرا باال وپا لشیموبا یصفحه  یکش وقت

 :گفت

 «کنم!؟ کاریآقا حاال من چ »

 که یفلفل نمک یبود با موها یعاقله مرد راننده



 پنچر شده بود دشیپرا نیهم مانند چرخ ماش اعصابش

 همچون چاقو برنده، غضبناک نگاهش ییبا سگرمه ها و

در جواب چه کنم؟  یزبان یانگار بخواهد بازبان ب کرد،
 به

 « !خب چمچاره کن: »دیبگو او

 یسرفه  کیآب دهانش را قورت داد و  یمانده  ته

 هم به آن اضافه کرد و دست پاچه ، گفت: یساختگ

 

 رو نیماش یپنچر ستین یکه راه نیمنظورم ا یعنی »

 ی. من غرب تهران رو نمدیو من رو برسون دیریبگ

 .«شناسم

 یها نیکرد بود که چ زیچشمانش را چنان ر راننده

 دهیچسب یاطراف دو چشمش را دو دست نامتقارن

 اش ، سر کج کرد و هی. بعد از نگاه عاقل اندر سفبودند

 .برگشت لشیوبانگاهش به سمت م دوباره

 یرو شیزاپاس ندارم. پ ینیب یشه. مگه نم ینه نم »

 زنگ زدم داداشم تا به دادم برسه.. منتظر من خودت



 یداداشم ک ستی. ساعت هفت شب و معلوم ننمون

 نکهیا ایدنبالت  انی. به خونوادت زنگ بزن ب برسه

 دور یلیخ یکه به من داد یبرو.از آدرس خودت

 .«یستین

 

 را فراموش کردم تا همراه لمیموبا دیخواست بگو یم

 را به او امانت لشیموبا قهیچند دق یو برا ارمیب خودم

 ادبانه ی، اما لحن ب ردیتا با خانواده اش تماس بگ دهد

 یشود . جمله ها مانیزود پش یلیاو سبب شد که خ ی

 کرد و همه راباهم قورت ابیآس ردندانیاش را ز نگفته

 شانه یرا رو فشیرا تر کرد و بند ک شی.سپس لبها داد

 :دیپرس د،یجا به جا و با ترد شیها

 «گلها...؟ یبرم کوچه  یخب حاال چطور »

 حوصله و یبردارد ، ب لشیآنکه چشم از موبا یب راننده

 تف شیپا یاعصاب آب دهان را جلو یهم ب یقدر

 :آن گاه جواب داد کرد،



 نیا یتو ینشو، کس یشخص نیو ماش یمعطل تاکس »

 رو ریرو بگ ابونی. راست خدارهینگه نم یفرع ابونیخ

 «.گلهاست یصد متر جلو تر کوچه  ن،ییپا برو

 

 تاب و نگران ، نگاه یبه قالب افتاده، ب یماه مثل

 رادر آغـ*ـوش ابانیکه خ یاهیس یبر رو ترسانش

 خانه ها هم یپشت پنجره  یکیبود نشست. تار گرفته

 کینور بار یاز پس پنجره ا یزده و فقط گهگاه چنبره

 .خورد یتاب م یشمع

 و وجدان نبرده بود، تیاز انسان یمردک که بو نیا از

 آن یتکان دادو ب یشد . شانه ا یگرم نم یآب شیبرا

 .کند به راه افتاد یاز او خداحافظ که

 همراهشان بود یکه عجله و شتاب زدگ یبلند یها گام

 .کرد یفکر م دنیاو فقط به رس و

 گلها یباال آمد که به کوچه  یآسوده اش وقت نفس

 کی یکیوداالن مانند که تار کیبار ی. کوچه ا دیرس



 یکه چندان داوم یبود. آسودگ دهیرا بلع جاآن

 ترو ینیاز آن که داخل کوچه شود ماش شیو پ نداشت

 

 چنان شیپا شیو درست پ دیچیبه داخل کوچه پ فرز

 . در آمد شیها کیالست غیج یکرد که صدا ترمز

 دیتپ یقلبش که گومب گومب م یرا رو دستش

 به عقب تر رفت و دستش را به عالمت یو گام گذاشت

 .درهوا تکان داد اعتراض

 «.. حواست کجاست؟ یهو »

 ییبا شانه ها یکه مرد بلند قامت دیتپ یقلبش م هنوز

 ادهیپ نیاستوار از پشت رل ماش یا نهیو سـ*ـ فراخ

 .شد

 یآدرس م هی. ملتفت شما نشدم. دنبال دیببخش باس»

 « .گردم

 شیمرد پ بتیبا وجود قد بلندش در مقابل ه یگل

 و یکیهم تار دیکرد و شا یم یاحساس کوتولگ شیرو



 غول آسا جلوه یسبب شده بود تا مرد به ابعاد ترس

 

 پس ی. از ترس گام ندییب یابونیاو را غول ب کندو

 هم یا هیانداخت. سا نیبه داخل ماش ینگاه میو ن رفت

 .بود آنجا

 اش نیقل قل کرد تا حلقش باال آمدو زبان سنگ ترس

 :تکان داد ، گفت یبه سخت را

 تا بهتر د،یمغازه دار بپرس هیآدرس تون رو از  »

 .«تون کنه ییراهنما

 .تر آمد شیپ یقدم یابونیب غول

 «،پالک هفت کجاست...؟ یدرخت دکوچهیدون یم »

 آدرس نیباز ماند. ا مهین یتعجب دهانش مثل ماه از

 کاسه میرنیز یداشت کاسه ا نیقیآنها بودو ی خانه

 دویرس گیجراتش هم به ته د یشده! . ته مانده  یمخف

 شیپ انیپا یشدنش اول تا نقطه  دهیدزد ویسنار

 یدست رو یابونیغول ب نیجان گرفت. اگر ا چشمش



 

 انداخت، یم نیگذاشت و اورا به داخل ماش یم دهانش

 .بشنود شیصدا یبود کس محال

 کرد آب یکه ازترس فلج شده بود، سع یافکار با

 !آب دهان یاز ذره ا غیرا قورت دهد اما در دهانش

 دنیشروع به دو یآن میتصم کیتامل نکرد وبا  گرید

 . کرد

********** 

 

 د،یدو یافتاده باشد م کرشیکه طوفان به پ یباد چون

 و او دیکوب یاش م نهیخود را به سـ*ـ یدرپ یپ قلبش

 یپارچه ا فیو ک دیکوب یم نیزم یرا بر رو شیها گام

 .دیدو یبال بال زنان ئر هوا به دنبالش م اش

 

 یسرش هم خود را به دست باد سپرد و از رو یرو شال

 یم یشانه اش نشست. گل یسر خورد و رو شیموها



 آن که به پشت سرش نگاه کند و ترس چون یب دیدو

 جا سر کیپر اشتها تمام شجاعتش را  یا انهیمور

 نفس نفس زنان یبود. عاقبت بعد از مصافت دهیکش

 تکه زد و دم خسته اش یو به درخت ستادیرو ا ادهیپ کنج

 آمد! و تمام نبض رونیب یفرو داد و دم خسته تر را

 و دندیتپ یصدا تندو پر شتاب م کیپوستش  ریز یها

 !کرد یزبانش را هم حس م ریچنان که نبض ز آن

 یآب دهانش را قورت داد وسرش به سمت یمانده  ته

 یبر رو یو ناگهان دست ختیگر یکه از آن م برگشت

 خس خس کنان از یخفه ا غینشست . ج شیبازو

 آمد و چنان از ترس پس رفت رونیاش بس نهی*ـسـ

 گذاشته باشند! شیبازو یبر رو یقاشق داغ ییگو که

 

 هر دو میبه عالمت تسل یوحشت گل دنیبا د البرز

 را شتاب زده باال برد و گفتک دستش

 «...منم البرز ینترس گل »



 که تمام وجودش را پر کرده بود ترس یوحشت یبرا

 نیکه از هراسان به ا شیبود. مردمک ها یناقص ی واژه

 ، اعتماد نداشت و زیو اشک لبر دندیدو یآن سو م سو

 یم یاز رنگ خاکستر یرا در هاله ا شیرو شیپ مرد

 شهیکه هم ییشناخت صدا یصدا را خوب م نی. اما ادید

 یریکرد. غافگ یم ریبه دلش سراز تیخدا امن ی

 فیبالتکل یکرد! قطره ها یکه هرگز تصور نم یندیخوشا

 ییسردش ُسر خوردند و با صدا یگونه ها یبر رو اشک،

 :خط و خش داشت گفت که

 «....؟ییالبرز تو »

 

 .انداخت یگره شده ، به اطراف نگاه ییبا اخم ها البرز

 که سوز گزنده ینبود ، جز باد یجنبده ا چیاز ه یاثر

 شاخه یبرد و ال به ال یسو آن سو م نیرا با خود به ا یا

 یها کیپالست یایبقا دویچیپ یخشک درختان م یها

 .داد یرا کف آسفالت به جلو هول م سرگردان



 لیم ستادویا یگل یقدم کیتر آمد و در  شیپ یقدر

 را در نطفه خفه کرد ، اما شیدلم گفتن ها زیعز عجب

 .دیبار یدلم م زینوازش وارکالمش هزار عز لحن

 «!؟یدیدو یم یچ ی،برا یدیترس یآره منم... از چ »

 پر از سوز و سرما شد شیها هیو ر دیکش یقیعم نفس

 اش را یشانیزد پ یکه همچنان نفس نفس م یحال در

 .البرز تکه داد یشانه  به

 ریکه از احساسش سر ز یناتوان از حس خواستن البرز

 که اطرافشان را احاطه کرده یکیبود، دلخوش به تار شده

 

 نهیدست سر او را به سـ*ـ کیبرد و با  شی،دست پ بود

 حلقه شیرا به دور شانه ها گرشیت دفشرد و دس اش

 :و زمزمه وار ، گفت کرد

 یدختر! نفست تازه شده بگو چ یجون به سرم کرد »

 « !؟شده

 نیقیتازه تر،  شیتازه شدند و اشکها شیها نفس



 یختم م یدلشوره ها به نادر روان نیسر نخ ا داشت

 یدرنگ از اسم نادر فاکتور گرفت و از ماجرا ی. بشود

 آدرس خانه شان توسط آن غول دنیپرس بیعج

 هم درز و فقط به نیدرون ماش اهیس ی هیو سا یابونیب

 .اشاره کرد یابانیخ مزاحمت

 و فرار دمینفر مزاحمم شده بود. منم ترس هیسر کوچه  »

 «...کردم

 

 یگل یبه جوش و خروش افتاد و هرچند چهره  رتشیغ

 لرزانش ی. اما صدادید یمحو و ناخوانا م یکیدر تار را

 نه یانداخت .اورا از خود جدا کرد ول یبر دلش م لرزه

 یراحس م یدور، آن قدر که همچنان عطر گل یلیخ

 ییمحوش ذل زد و با ابروها یبه چهره  یکیدر تار کردو

 :دیجفت شده پرس درهم

 «کردن؟ تتیچند نفر بودن؟ اذ »

 نادر نا متعادل شده ی چهیکه باز نیاز تصور ا یگل



 را شیکنج دلش جا گرفته بود. اما ترس ها یترس باشد،

 را پاک کرد. سپس شیو با پشت دست رد اشکها یمخف

 کرد خود یلب گفت و سع ریز یباال انداخت و نچ یسر

 نشان دهد. یقو را

 

 یحرفهام که از کس نیکه سرتق تر از ا یدون یم »

 نا آشنا یکوچه  نیا یو خلوت یکیخب تار یول بترسم،

 .«ترسمب کمیشد  باعث

 چاندیبپ گریکه سر حرف را به سمت د نیا یبرا سپس

 :وار ادامه داد هیگال

 خانوم دهیفر یاومدن به خونه  یبرا یگفته بود »

 رو امکمیجواب تلفن و پ یهماهنگ باشم ، ول باهات

 !«ینداد

 یگل یابانیمزاحم خ ریکه همچنان ذهنش درگ البرز

 .آمد یاز آن م یکه گل دیچرخ یسرش به سمت بود،

 هم تماس یبودم.وقت ریگ ییخوام، جا یمعذرت م »



 اونجا هم ی. اومدم درگلفروش یتو جواب نداد گرفتم

 خانوم دهیفر یدر خونه  امیبود. مجبور شدم ب بسته

 «!؟یداد یبمونم. تو چرا جواب تلفن هام رو نم منتظرت

 

 :درنگ جواب داد یب یگل

 جا مونده. به مامان فروغ گفتم یتو گلفروش لمیموبا »

 دانشگاه . حتما یها یاز هم کالس یکی یخونه  رمیم

 « .خودش رو هالک کرده تااآلن

 اراده دستش را یبرگشت و ب یسرش به سمت گل البرز

 و فیو حس لط دیاوکش یموها یگونه بر رو نوازش

 شیپوستش نشست آن گاه دست پ ریز یوار یمخمل

 سرش نشاند و یشانه را بر رو یو شال افتاده بر رو برد

 :وار گفت زمزمه

 شه از یپس نم یکه با من هست یبه خاله فروغ نگفت »

 خانوم از تلفن دهیفر ی. خونه یمن زنگ بزن لیموبا

 . تا میبر ی. اگه حالت خوبه و آماده اریتماس بگ ثابت



 «. میکرد رید یلیاآلنش هم خ نیهم

 

 خواست در جمالت البرز شناور شود، اما یدلش م یگل

 سرش را مرتب یلب گفت و شال رو ریز یباشه ا فقط

 شانه به شانه گرید کی. آن گاه هر دو مـسـ*ـت عطر کرد

 بود، دهیکه البرز خر ینیریجعبه ش کیهم همراه  ی

 خانوم شدند که چند قدم آن سو تر دهیفر یخانه  یراه

 .بود

********** 

 

 راه آهن دانیم یفروش یگل

 رمق ینشسته بود و آفتاب ب یگل فروش یصندل یرو

 دود انیاز م یکه روزنه ا نیخوشحال از ا یزمستان

 

 کرده ، از پس اسم حک شده دایدر سطح شهر پ دهیخواب

 کج و کوله به« خانوم یگل یگلفروش»  شهیش یرو بر



 خانوم فکر دهیفر یو او به شب مهمان دیتاب یم داخل

 .کرد یم

 ادی. به نیریپر بود از خاطرات تلخ و ش شیکه برا یشب

 شیکنار پا کبارهیافتاد که مثل اجل معلق به  ینیماش

 یآنها را م یآدرس خانه  بیعج یلیکرد و خ ترمز

 .دیپرس

 همان نادر نیداخل ماش ی هیگفت سا یبه او م یحس

 انکر یاست. سرش را تکان داد تا صدا منحوس

 !زدیبر رونیب شیازگوش ها یابانیمرد غول ب االصوات

 خوب یذهنش را وادار کرد تا به قسمت ها سپس

 شدن در آغـ*ـوش البرز و ریسراز ی. مثال لحظه  بچسبد

 کرد. یبرد و آب م ینرم ونجوا گونه اش که دل م لحن

 

 یهم پنهان کرد و ب یرا با فشار لبهابر رو لبخندش

 لب نثار خوش کرد سپس چشم از رد ریهم ز ییایح

 بود دهیآفتاب که به گلدان سفال نرگش رس یاپ



 دفتر خاطراتش را بازکرد و شروع به نوشتن برداشت،

 .کرد

 یدست مبل راحت کیخانوم فقط  دهیکوچک فر ی خانه

 یاز تجمالت نبود. اما به جا یداشت و خبر متیق ارزان

 از یکه دست کم یمثبت بود . خانه ا یپر از انرژ آن

 کوچک و یمن نداشت و پر بود از گلدان ها یگلفروش

 خورد یگوشه و کنار خانه به چشم م قهیکه با سل بزرگ
. 

 یسفال ی،گلدان ها وسفیو حسن  یرازق اسی گلدان

 لبه طاقچه نشسته و منتظر بهار فیکه به رد یشمعدان

 .بودند

 

 کرده بود یشگرف رییتغ یکه بعد از اسباب کش یا خانه

 دیبودند. . شا دهیدر کالبدش دم یروح زندگ ییگو و

 خانوم، دهیفر یخان جدا از رنگ و لعاب جوان رجیا هم

 انـتیمثبت او شده بود که فاز خــ ـ یانرژ جذب

 .بود برداشته



 یخبر یخانوم خجالت دهیاز فر گریباورت نشود د دیشا

 قابل یو چون کدبانو دیخند یپروا م ی. ب نبود

 یراه از البرز تشکر م یکرد و البته راه و ب یم ییرایپذ

 چسباند که باعث یرا هم پشت آن م شیو دعاها کرد

 شرکت به نام ومعتبر دستش را بند کند و کیتا در  شد

 گفت از همکار یکارش م دیجد طیآب و تاب از مح با

 .شده بود بشیکه نص یمیباشعورو فه یها

 خانوم متوجه شدم که البرز دهیفر یحرفها یالبه ال البته

 قایرا دق نیکند . اما ا یدر آن شرکت کار نم گرید

 

 که نیا ایخودش استعفا داده  لینشدم که با م متوجه

 !شده اخراج

 : لب به خودش گفت ریلبش را کج کردو ز یگوشه  یگل

 .و سپس دوباره شروع به نوشتن کرد«! خانوم فضول»

 نور شمع طعم ریز یکردم، قرمه سبز یگاه تصور نم چیه

 هم حضور البرز طعم آن را دیداشته باشد. شا یمتفاوت



 یسفره  قهیخانوم خوش سل دهیکرده بود! فر متفاوت

 فقط دو نتشیپهن کرد که ز ییرایوسط پذ یچهارگوش

 برنج و دو سید کیبود و  یخورش قرمه سبز ی کاسه

 هم خوردن و کنارش یسبد سبز کیماست و  الهیپ

 که به گرد شمع وسط سفره جمع یپارچ دوغ خانگ کی

 بودند. شده

 

 حکم فرما بود اگر سحر به البرز زنگ یبیعج آرامش

 که البرز با رفتن به تراس خانه یزد . مکالمه ا ینم

 .فضول من را از آن محروم کرد یها گوش

 جمله اش انیپا ینقطه ا دیاز ته دلش کش یآه یگل

 دیو به سر سطر رفت تا ادامه آن شب را بنوبس گذاشت

در به تصور  یرقصان باال یزنگوله ها یبا صدا اما
 نکهیا

 ینییتز یکه صرفا جنبه  یآمده است با لبخند یمشتر

 کینادر را ش رتیسر برداشت و درکمال ح داشت،

 .دید شیروبرو یبا لبخند  شهیتر از هم پوش



 هم در شیگره خورد و نفس ها یدر گلو زبانش

 شدند. خشک شد آن چنان که اگر پلک یمخف نهی*ـسـ

 درهم یکچ یمثل مجسمه ا کرشیزد در دم تمام پ یم

 !همه ترس نداشت نیا یبرا یهیشکست! توج یم

 از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود ریهم به غ یلیدل

 

 میتومور وخ کیداشت که گذشته  نیقی! اما افتی ینم

 یه خودرا به زمان حال آدم ها مالعالج است ک وصعب

 گنیبزدل، مالحظه کارو غم ییو از آنها ، آدمها چسباند

 .سازد یم

 سربازانش سان یکه برا یآهسته مثل فرمانده ا نادر

 ستادیا شیدهد آهسته چندم قدم برداشت و روبرو یم

 .شکست شیمعنا یسکوت را همراه لبخند ب و

 «...خانوم یسالم گل »

 درنگ دفتر خاطراش رابست و آن را به داخل یب

 بود ُسرداد. ،آن گاه آب شخوانیپ یکه رو فشیک



 یرا که همگ شیرا هم محکم فرو داد و ترس ها دهانش

 شد را به عقب راند و مثل یخاطرات گذشته مربوط م به

 ، دیباشدچهره اش را درهم کش دهیکه عقرب د یکس

 :گفت

 

 «امرتون...؟ »

 کوتاه یبود وبعد از مکث هینگاه نادر عاقل اندر سف رنگ

 لنگه کیبه خود گرفت. سپس  یتعجب تصنع حالت

 شگریهم به دست آرا یخوش حالتش را که اندک یابرو

 :شده بود باال داد مرتب

 که گل بخرن ، انیم ی! تو گلفروشیبیچه سوال عج »

 «...ننیبگن وگل بشفنن، گل بچ گل

 کیبه  شیصدا بیو آرامش عج او یجمالت دو پهلو با

 کرد خودرا شجاع یم یبند دلش در دم شد. سع باره

 ییبود که گو دهیچسب شخوانیدهد ، اماچنان به پ نشان

 .ترس دشمن سنگرگرفته است از



 تون هم هیسا گهیود دیببر فی. لطفاتشر دیاشتباه اومد »

 «...فتهیدور وبرها ن نیا

 

 مرتبش همراه لبخندش یو دندان ها دیخند نادر

 .دیدرخش

 هات سرتق بودنت به دل یهنوزهم مثل بچگ ،یلعنت »

 .«نهیش یم

 رو به یکرد و با چانه ا شیرا در ذهنش پس و پ جمالت

 :جواب داد باال

 ، تا قبل از یدار مانیپس اگه هنوز به سرتق بودم ا »

 رو که یفروش یمغازه بستن نیکه صاحب ا نیا

 رد یها مشکل داره رو صدا نکردم بهتره بر باخرمگس

 .« نشه داتیطرفها پ نیهم ا گهیو د کارت

 برداشت و آن را تا امتداد یتکان داد، گل رز یسر نادر

 .دییاش باال آوردو آن را بو ینیب

 «گل جرم!؟ دنیدونستم خر یعجب ! نم »



 فکر گفت: یرا دو پرده باال تر بردو ب شیصدا یعصب

 

 با تو دارم !؟ اصال یمن چه سنم ه؟یچحرف حسابت  »

 شی؟ منکر نشو . دو روز پ یکن یم بمیتعق یچ یبرا

 و بعد هم با یبود ستادهیا ابونیکه اون سمت خ دمید

 و بعد هم یمثل قارچ جلوم سبز شد یابونیغول ب اون

 یآدرس خونه  قایغرب تهران دق یمسخره تو یلیخ

 .«یدیپرس مارو

 حق به جانب به یا افهیرفت و قباال  شیهر دو ابرو نادر

 .گرفت خود

 ی؟ اصال برا یزن یحرف م یدار یفهمم از چ ینم »

 یچ

 اومدم و شیبکنم!؟ آره درسته دو روز پ بتیتعق دیبا

 زنگ خورد و لمیخواستم باهات حرف بزنم، که موبا یم

 .« شدم جوابش رو بدم مجبور

 شینفس صدا کیبه قدر  دیشا یبعد تامل کوتاه نادر

 آهسته تر کرد. یبه شکل مرموز را



 

 با یدیکه من رو د نیدونم چرا تو به محض ا ینم »

 .«یو رفت نییپا یدیرو کش یگلفروش یکرکره  عجله

 که ناگهان با یشده بود و ذهنش فلج از هر راهکار آچمز

 میتصم کیآقا با  نیحس یشاگرد مغازه  میرح دنید

 آمد و در را بازکرد و رو رونیب شخوانیاز پشت پ یآن

 یکرد با صدا یرا حمل م جیهو ی سهیکه ک میرح به

 :گفت بلند،

 .«یگلفروش ادیب قهیچند دق هیآقا بگو  نی. به حسمیرح »

********** 

 

 بود که از امدهین رونیآقا هنوز از مغازه ب نیحس

 سرعت ! نیشد! به هم مانیکودکانه اش پش میتصم

 

 را داشت یلوس و دست وپا چلفت یدختر بچه ها حس

 .گردند یشان باز م یروند و با ول یم یچغل یبرا که



 ریآقا را درگ نیحس ستیبا یمشکل او بود و نم نیا

 خودش یآقا برا نیگذاشت حس یم دیکرد. نبا یم

 خود را در آن یباز کند و برداشت مورد عالقه  یپرانتز

 انیکه از م یافکار همچون رعد نیداد. تمام ا یم یجا

 گذرد از ذهن مشوش اش گذشت یتار م رویت یابرها

 بعد نفس گوله شده اش بخار شد و از دهانش یدم و

 که در دم در هوا یمه آلود کوچک یآمد .هاله ا رونیب

 .شد گم

 آقا نینداشت که حس یسود گرید یاش وقت یمانیپش

آمد و رو  رونیاز مغازه اش ب راقیفرز حاضر به  ترو
 به

 : گفت او

 «د؟یداشت یخانوم. با من امر یسالم گل »

 

 چیبسته بودند و ه خیبهانه ها در ذهن منجمدش  تمام

 ینم افتیهم در آن  یاز نوع دم دست یحت یا بهانه

 که از زبان خشک شده اش یبعد تنها کالم یا هی.ثانشد



 پسوندو چیه یآمد سالم بود. آن هم ب رونیب

 چشمان براقش یگل دنیبا د نی! حس یشوندیپ

 لبش نشست و هنوز جواب یرو یولبخند دیدرخش

 یزنگوله  نگید نگید یاو را نداده بود که صدا سالم

 درنگ سر هر دو به آن یسبب شد تا ب یفروش گل

 .کج شود سمت

 که سه دیرا د یمرد خوش برو رو و خوش پوش نیحس

 یدستانش بود و گل انیگل رز زرد ساقه بلند م شاخه

 بر سر روزگارش هوار یکه به تازگ دید یرا م یبختک

 بود! شده

 

 در گلو یگل را در هوا تاب داد و باد یشاخه ها نادر

 :، گفت انداخت

 یازی!؟ من عجله دارم ها ! ن دیبرد فیخانوم کجا تشر »

 دیبا دیسه شاخه رو حساب کن نیا ستین نییتز به

 .«برم



 شد، رهینادر خ اهیاز تاپ تاپ قلبش به چشمان س کالفه

 آب دهانش را ی! ته مانده دیفهم یاو را نم یها یباز

 یزده ش چند تار مو خیداد و با سر انگشتان  قورت

 که یاش را پس زد و با کلمات یشانیپ یبر رو سرگردان

 رونیزده بودند و همراه بخار از دهانش ب خیهم  آنها

 :آمدند ، جواب داد یم

 دایپ خدمتتون که عرض کردم کارت خوانم مشکل »

 .«دیمغازه حساب کن نیا دیاریب فی. تشر کرده

 

 باک یجسور و ب یشگفت زده شد ! هنوز همان گل نادر

که  یگرفت. مسرور از باز یم میکه در لحظه تصم بود
 راه

 با یرو به گل زیبرانگ نیتحس یبود، همراه لبخند انداخته

 با ینگاه میکرد. سپس ن ینا محسوس میتعظ سر

 انداخت که شیرو شیپ یبلویبه مرد س ریتحق یچاشن

 یوزپلنگیدرهم گره شده بود و مثل  یادیز شیها اخم

 برگرداندو ی. نگاهش را به سمت گلدیطلب یم فیحر



 بیروبه باال از ج یخاص و چانه ا یبعد با ژست یاندک

 آورد و رو به رونیچند تراول تا نخورده ب شیپالتو

 . گرفت یگل

 « .کردم دای. پول نقد پستیبه کارت خوان ن یازین »

 وبا اکراه ستادینادر ا یقدم کیتر آمدو در  شیپ یگل

 دست او جدا کرد آن یتروال ها انیتروال از م سه

 لزج و مشمئز یقرار است از قورباغه ا ییکه گو چنان

 

 زیکه همه چ نیا ی! البته براردیپول را بگ یا کننده

 :مودبانه، گفت یلیجلوه کند خ یعاد

 .«دیخوش اومد دتون،ین از خرممنو »

 چپاند و با همان لبخند بشیتراول ها در ج ینادرباق

 دیبگو یزیآنکه چ یلبانش سر خم کرد و ب یرو مضحک

 آن سو تر پارک شده یاش که کم لیسمت اتومب به

 لیاتومب عیحجم وس انیبعد در م یها هیرفت و ثان بود

 .شد دینا پد ها



 لنگد با رفتن یکار م یجا کیکرد  یکه حس م نیحس

 فرو یباز شد و با سرو چشم شیگره کور اخم ها نادر

 او بود ، آهسته و یکه ش دونگ حواسش پ افتاده

 :دیپرس شمرده

 «بود؟ ومدهین شیکه پ یخانوم ، مشکل یگل »

 

 یم بشینص انیدر م کیکه  نیحس یاز نگاهها معذب

 ذهن یختگیپا و آن پا شدو به هم ر نیا یقدر شد

 ،جمع ندیداد خود را در لحظه بب یرا که اجازه نم مشوش

 :وشتاب زده جواب داد کرد

 گهیبود حاال د یعنی. ستین ینه ، نه مشکل »

 مشکل کارت خوان بود که خدا رو شکر حل یعنی.ستین

 .«شد

 ی دهیرنگ پر یچهره  دنیسر برداشت و با د نیحس

 تر آمد شیپ یتاپ تاپ قلبش را برداشت و قدم یگل

 یفرو افتاده و ب ییبا پلک ها ستادیا شیروبرو قایدق و



 :گفت مقدمه،

 و ستین یدونم قضاوت کردن آدمها کار قشنگ یم »

 نیکه از ا ادیم شیپ ی،گاه گمیخودم رو م ی تجربه

 .خورنیبد قلق به پست من هم م یها یمشتر پیت

 

 زنه و با خودشون که یکه سازشون ناکوک م ییآدمها

 مشکل دارن. لطفا قابل بدون و اگه از ایبا تموم دن چیه

 امکیپ هیبا  یها اومدن گلفروش یمشتر پیت نیا

 .«کن خبرم

 یلیکه خ نیغرق شده بود . نه در چشمان حس یگل

 بود و قیکه عم ییبود. بلکه در حرفها یمعمول یلیخ

 خشک و قاچ یداد. لبها یرا نشان م عشیوس دگاهید

 یسر دییاش را با سر زبان تر کردو به عالمت تا شده

 .داد تکان

 تون یگیهمسا یمتوجهم. ممنونم از لطفتون . رو »

 « .کنم یم حساب



 کیاو را فقط  یبرپا شد. گل یدر دلش جنگ نیحس

 .چیه گریو د نیدانست و هم یم واریبه د وارید هیهمسا

 نرم گفت: یدلش را پنهان کردو با لبخند آشوب

 

 نیآخر هم یبرا واریبه د وارید ی هیهمسا نی اگه احاال »

 یشما رو به اتفاق خانواده به صرف آبگوشت نذر هفته

 « ...؟گهید دیکن یخونه شون دعوت کنه، قبول م به

 !درشت شدند شیشد. آنچنان که مردمک ها ریغافگ

 گرد یچشمان مورب او که حاال قدر دنیبا د نیحس

 خارج شدو شکل یبود ، لبخندش از حالت تصنع شده

 .به خود گرفت و اضافه کرد یواقع

 البته حاج خانوم. منظور مادرمه . امروز با خانوم والده »

 « .کنن یو رسما دعوتون م رنیگ یم تماس

 :سرش را به اطراف تکان داد و ادامه داد سپس

 .«کردم و زود تر گفتم یدست شیالبته من جسارتا پ »

 یآمد او را به آن سو یدست م کیخواست  یم دلش



 یب یاز چه کنم ها زیکه لبر صالیپر از است یروزها نیا

 را پس شیبعد دلشوره ها یداد . دم یبود، ُسر م پاسخ

 

 اما و اگر به خدا یو خودش را ب دیکش یقی، نفس عم زد

 :و مودبانه ،جواب داد سپرد

 اتفاق خانواده ممنونم از دعوتتون. اگه قسمت بود به »

 .«میشیم مزاحمتون

 قل خورده و شانیکه صحبت ها نیخوشحال از ا نیحس

 کرد تا ررویرفت ذهنش را ز یم شیپ یموج آرام یرو

 نکرد و دایپ یرا انتخاب کند که مجال یبعد یها جمله

 بند شیکه پ یدر حال«  میرح» مغازه اش شاگرد

 شلوارش آب چکه یغرق آب بود و از پاچه ها دشیسف

 آمد رونیزد شتابان ب یکه دو دو م یکرد با چشمان یم

 :بلند گفت ییبا صدا و

 هیشستم که  یها رو م جی! داشتم هو ایاوستا... بدو ب »

 و تمام مغازه رو آب دهیترک ییظرف شو یلوله  دفعه



 .«برداشت

 

 را دردم درهم جمع کرد واز حرص شیپلک ها نیحس

 دیکوب گرشیدستش را مشت کرد و به کف دست د کی

سپس «! ...یدست و پا چلفت میرح» لب گفت :  ریز و
 عذر

 دیدو یبه سمت مغازه م یکردو در حال یکوتاه یخواه

 :گفت ،

 «...خانوم یگل دارید دیبه ام »

 تیخورد. پازل شخص نیگوشه لبش به سمت باال چ یگل

 شد.با خودش که یم لیتکم وستهیآهسته و پ نیحس

 نیوجود نداشت حتما به حس ینداشت. اگر البرز تعارف

 .کرد یتر فکر م یجد آقا

********** 

 

 



 .یتفرش یشرکت آقا شیتجر دانیم البرز

 .تار عنکبوت شده باشد ریرا داشت که اس یطعمه ا حس

 یبود که دو دست یاسک قهی وریهم به خاطره پل دیشا

 شیکه نفس ها پیتوتون پ یچالند و بو یرا م شیگلو

 .مرز اعدام بـرده بود تا

 که برسرش هوار شده بود رگاهیهمه کار تعم نیا انیم

 معارفه را کم داشت که به لطف سحر یجلسه  نیا

 .شد ایمه شیبرا

 یکه صرفا جنبه  یلبخند یرا ال به ال شیها یآشفتگ

 شیپا کیداشت پنهان کرد در مبل فرو رفت و ینییتز

 سوار کرد، سپس نگاهش را به نور گرشید یپا یرو را

 داد که تلو تلو یو الغر آفتاب بعد از ظهر زمستان فیضع

 

 رنگ خود را به یکره کره طوس یپرده  یاز ال خوران

 یتفرش یطمطراق آقا زپریم یکشاندو بر رو یم داخل

 .شد یم پهن



 دید یآنچه که م یبود. ول دهیشن ادیز یشیتفر یآقا از

 فربه را تصور یتصوراتش در تضاد کامل بود. اومرد با

 که از هر سو ییبرآمده و لپ ها یکرد با شکم یم

 طاس که فقط چند تار مو یشده بود با کله  زانیآو

 که لقب ییکرد. از همان مرد ها یم ییخود نما درآن

 تا نخورده یکشندو تروال ها یم دکیدرد را  یب مرفه

 شان لم داده است. اما بر خالف تصورش مرد بیج کنج

 موزن و به یکلیمتوسط داشت با ه یقامت شیرو شیپ

 اش را با وسواس رو به یپرو جو گندم یی. موها قاعده

 آب و جارو کرده بود وجمالتش را چنان نرم و باال

 

 کرد، انگار که بخواهد مطمئن شود یم انیب شمرده

 !کند یرا از حفظ م شیحرفها مخاطب

 فرار از یغرق در افکارش بود و ذهنش برا البرز

 که گرفتارش شده بود به هر یناخواسته ا تیموقع

 و صیح نیزمان حال ودر ا یال ختیگر یم یسمت



 حواسش به سمت او یشیتفر یآقا یبا صدا صیب

 :و شتاب زده ،گفت برگشت

 !«نشدم شتونیخوام ، متوجه فرما یمعذرت م »

 میو مستق رهیکوتاه نگاه خ یبعد از تامل یتفرش یآقا

 یگاریجا س یرا تِپ تِپ به لبه  پیرا برداشت و پ اش

 یکرد، آن گاه سر یو توتون هارا در آن خال دیکوب

 :و جواب داد جنباند

 قانون هی نی. استیحواسم هست که حواست به من ن »

 میتون یرو که م ییافکار مزاحم زمان حال و لحظه ها که

 

 یم تتیاذ ی. چرنیگ یاز ما م میاون لـ*ـذت ببر از

 «شه ذهنت از زمان حال فرار کنه!؟ یکه باعث م کنه

 به یشد!چنان که تمام افکار مزاحم چون دود ریغافلگ

 اش پشت یماهرانه حواس پرت یلیخ یرفت ول هوا

 .اش پنهان کرد یتصنع لبخند

 مثل شما یو باهوش رکیمرد ز یاعتراف کنم برا دیبا »



 صادقانه دیحماقته. اجازه بد تیکردن نها یباز نقش

 من و سحر فقط یبا شما خوشحالم. ول یی. از آشنابگم

 نبود یازی، ن شتریب یزیونه چ میهست یمعمول دوستان

 رو هم نیبشم . البته ا فیمعارفه مصدع اوقات شر یبرا

 دیشمارسما دعوتم کرد یوقت یسحر گفته بوذم ول به

 《.رمینپذ نتونستم

 دستش را به دور کمر فنجان قهوه اش یتفرش یآقا

 داد ،گفت: یکرد وهمانطور که سر تکان م حلقه

 

 ، حق با شماست. من هم نه یمهندس تهران یآقا »

 دارم و صد البته نه فرصتش رو که با تمام یلیتما

 که ییاز اونها ریسحرآشنا بشم . البته به غ دوستان

 دیکنه. بگذار یازش صحبت م یطور اختصاص سحربه
 من

 سحر برام مثل سند یبا شما صادق باشم حرفها هم

 دهیدونگ معتبره و برخالف دختر کوچکترم، سپ شیش

 ، سحر عقل رهیگ یم میتصم یخدا احساس ی شهیهم که



 ی. من دخترم رو خوب مرهیدلش با هم جلو م و

 یم دییانگشت تا یکس یرو یاون به سخت شناسم

 .نمیمن رو کنجکاو کرد تا شما رو بب نیو هم گذاره

 ستیبا یگفته و م ادیاز محاسن شما برام ز دخترم

 بلند باالش اضافه کنم ستیو نزاکت رو به هم ل صداقت

 یداره دوستان معمول یاز اون گذشته چه اشکال .

 کمک گهیهم به هم د یبشناسن و گاه شتریرو ب گریهمد

 

 و صادق دارم که قیال ریمد کیبه  ازی. مثال من نکنن

 جذب کنه و یشرکت مشتر یبرا یبخش بازرگان یتو

 یشما خوش چهره و خوش صحبت باشه و سابقه  مثل

 .«رو هم داشته باشه نهیزم نیا یتو کار

 را دایزبان لق آ ستیبا یدم آه ار نهادش بر آمد. م در

سحر را  یها یهرز نچرخد. دلسوز گریدوخت تا د یم
 هم

 زاریداد ب یترحم م یهر چه که بو خواست و اصالاز ینم

 .بود



 و رفت. هر چند حدس دیخود آگاه لبخندش پر کش نا

 یاز اخراجش مطلع است ،چندان سخت نبود ول نکهیا

 آن که به یوب

 :بکند شتاب زده ،جواب داد یموضوع اشاره ا نیا

 اجازه یشما باشم ول یباعث افتخاره که در مجموعه  »

 «.گاه به پدرم کمک کنم ریتعم یفعال تو دیبد

 

 داشت و یبه البرز چشم از او بر نم رهیخ ،یتفرش یآقا

 .تکان داد یالبرز سر یجمله  یانتها

 دارم و ییخودم قانون ها یمهندس جوان، من برا »

 تیزندگ یوقت تو چیدم . ه یادمیاون رو بهت  نیاول

 عجول غالبا ی. آدم هارینگ میزده و عجوالنه تصم شتاب

 و محکوم به فنا هستن. چند رنیگ یغلط م ماتیتصم

 .«فکر کن و بعد جواب بده شنهادمیبه پ روز

 بود دهیلزج به ذهنش چسب ییمثل زالو یمنف افکار

 شنهادیپ نیقادر نبود به ابعاد مثبت ا یکه حت آنجنان



 یلیدر شکل وشما گرید وشیکه پر نیکند.وحشت ا فکر

 نهیکه در سـ*ـ ینیسنگ یمتولد شود. نفس ها گرید

 آمد رونیب قیعم یجا مانده بود با دم و بازدم اش

 شمرده، جواب داد: وآهسته

 

 تون کامال درسته . لطفا به من چند روز شاتیبله فرما »

 .«دیبد فرصت

 بودند که در اتاق دهیالبرز هنوز به فعل نرس یها جمله

 کوتاه باز شد و سحر سرش را از یچند تقه  یصدا با

 براق یکه از خوشحال یدر به داخل کشاند با چشمان یال

 :دی، پرس دیدرخش یبود و م شده

 امیمردونه تون تموم شد ؟ اجازه هست ب یجلسه  »

 «...؟تو

********** 

 

 یایدخترش ، لبخند تمام زوا دنیبا د یتفرش یآقا



 زشیم یدست لپ تاپ رو کیرا پر کرد. با  صورتش
 را

 

 .به او اشاره کرد که داخل شود گریو با دست د بست

 که یگردانش برخاست و با لحن یصندل یاز رو سپس

 :دوستانه داشت ، گفت ییو بو رنگ

 رانیکه ا یادی، من مدت ز یمهندس تهران یآقا »

 کنم. از یدگیبه اون ها رس ستیبا یو م نبودم

 گذارم یو شما رو با سحر تنها م خوامیعذر م حضورتون
. 

 « .دیکن ییرایپذ از خودتون لطفا

 را یکه نکته ا یرا گفت وهمانند کس نیا یتفرش یآقا

 تامل کرد ،آن گاه انگشت یآورد ، لحظه ا یخاطر م به

 :اش را رو به او نشانه گرفت اشاره

 و میعجله دار کمی رویجذب ن یمهندس جوان ، ما برا »

 یمنتظر جوابتون هستم. خوشحال م ندهیدوروز آ یکی

 «.که جوابتون مثبت باشه  شم



 

 چشم نواز یسیچند قدم جلوتر آمد و همانند تند سحر

 را مجذوب یا نندهیکننده اش هر ب رهیخ ییبایز که

 پدرش قرار زیکنار م ییجا یخاص یکند با دلبر یم

 پرده کره کره یمورب از البه ال دیو نور خورش گرفت

 روزهیشال ف یبر رو ینوران کیبار یها لهیم همچون

 .بلوندش نشست یو موها یشمیابر یا

از سحر چشم برداشت ،  یبار به سخت نیاول یبرا البرز
 به

 دست به زانو برخاست و صادقانه یتفرش یآقا احترام

 :داد جواب

 یخوشحالم که با شما آشنا شدم. ممنونم برا »

 و خدمتتون اطالع رمیگ یم می. تصم شنهادتونیپ

 «..دمیم

 

 ناهماهنگ و ز،یر ییها نیو چ دیخند یتفرش یآقا

 چشمانش نشست و با حفظ همان لبخند یو پا مورب



 . ستادیا شیرا دور زد و روبرو زیم

 دارید دیمن هم خوشحالم که با شما آشنا شدم به ام »

 .«جوان مهندس

 شد، یآن دو رد و بدل م نیکه ب یبه مکالمه ا سحر

 یالبرز م یکرد و شش دونگ حواسش ، پ ینم گوش

 .کرد یخرجش م ینامحسوس یمحل یکه ب دیچرخ

 یم ایاشاره مه کیبا زیهمه چ شهیاو که هم یبرا

 ! بود یبیزغریدلهره چ نیمعنا نداشت و ا بودترس

 عاشق دوست پدرش یوقت شیکه سالها پ یا دلهره

 بود آن را تجربه کرده بودو حاالبه لطف چشمان شده

 کرد. یالبرزدوباره آن را تجربه م نافذ

 

 پدرش نکهیبه محض ا دشیجد راحساسیحردرگس

 کرد و در اتاق پشت سر او بسته شد، یخداحافظ

 که یگذاشت و مثل شاگرد زیم یرا بر رو لشیموبا

 رود به سمت البرز یمعلمش م شیپ یپاچه خوار یبرا



 سپس با سر ستادیاش ا یقدم کیپروا در  ی. ب رفت

 یکت خاکستر ی قهیاش  دهیو کش کیبار انگشتان

 :،گفت یگرفت با تته پته و دو دل یرو را به باز رنگ

 بارم یمحل یب یشناسمت که بفهمم دار یاونقدر م »

 .«یکن یم

 سحر پر شد و یو چسبنده  ظیمشامش از عطر غل البرز

 .مجازش برخاست ریغ یبعد تمام حس ها یا هیثان

 .پس رفت و از او فاصله گرفت یقدم

 یکه بدون یشناس یخوبه ... پس اونقدر من رو م »

 ادمی.  رمیعمل انجام شده قرار بگ یتو ادینم خوشم

 

 ازتو کمک خواسته باشم. به مامان گفته بودم به ادینم

 .«امینزنه البته از خجالت اون هم در م یحرف دایآ

که مشامش  یا حهیفرار از را یرا گفت و برا نیا البرز
 را

 و سحر ختیکرده بود به سمت پنجره گر ریتسخ



 او گذاشت و او را وادار به یبازو یدست رو مستاصل

 . کرد ستادنیا

 !؟.تورو خدایقدر بد قلق و گوشت تلخ نیآخه چرا ا »

 ینداره من از البه ال یرینکن. اون تقص دعواش

 یو فعال فقط تو یکه تو استعفا داد دمیفهم حرفهاش

 .«یگاه مشغول هست ریتعم

 را مزه مزه کرد تا با مذاق البرز سازگار شیحرفها سحر

 .ادامه داد یقبل ینرم تر از جمله ها باشدو

 یول یکن یالبرزجان ، خوبه که به پدرت کمک م »

 تو یبرا رگاهیتعم یکه تو یدون یهم خوب م خودت

 

 ییکوچک رو به آدمها ی. کارهاستین یا ندهیآ چیه

 روانیمثل س یکیندارن.  یچندان التیکه تحص بسپار

 « .ادیازش برنم یا گهیکار د نیموتور ماش ریجز تعم که

 آب دهانش را فرو داد از سکوت البرز یمانده  ته

 .کرد و پشت بند آن اضافه کرد استفاده



 داره دوستها به هم کمک کنن. پدرم یچه اشکال اصال»

 متخصص و یها رویبه ن ازیو ن دهیکار رو توسعه م داره

 دهیو سپ نایدر سفره و س شهیهم. پدرم که میدار زبده

 ندارن. البرز شگاهیشرکت و نما یبه کارها یکه کار هم

 که ستیآدم دورو برم ن گمیدست تنهام. نم یلیخ من

 یدلت بخواد آدم به درد نخور دور و برم وگرفته . ول تا

 که مثل تو مطمئن باشه سراغ ندارم. خواهش یآدم

 و بهم کمک کن. حقوق ایکنم موقت هم که شده ب یم

 به اضافه پورسانت هر رمیگیهم برات درنظر م یخوب

 

 یو م یببند یدو ساله بارت رو م یکی. باور کن  معامله

 تییو از شره اون سو یآپارتمان کوچک بخر هی یتون

 « .یخالص بش رگاهیتعم یباال

 به هرسو یمشوش اش مثل باد سرگردان زمستان افکار

 وسوسه شنهادیآشفته بازار کار پ نی. در ا دیچرخ یم

 یهم نم ایدر رو یحت رگاهیبود. با حقوق تعم یزیبرانگ



 یجا گریکه د تیبرسد ، واقع شیبه آرزو ها توانست

 مستمر به یداشت ! عاقبت ناتوان از افکار خود

 زد و ایداد، دلش را به در انیاش پا یدورن یگفتگوها

 :گفت ،یبند و تبصره ا چیه یب

 « .قبوله باشه»

 اش را محاصره نهیکه سـ*ـ ینیسنگ ینفس ها سحر

 را ینبردسخت ییداد . آنچنان که گو رونیبود ب کرده

 شده باشد. روزیپ

 

 !«بود ی. نبرد سختیاوه ... ممنونم که قبول کرد »

 البرز رفت آن یدست فیبه سمت ک دینرم خند سپس

 یآن را درهوا تاب م یاز کنار مبل برداشت و در حال را

 :، گفت داد

 ناهار مهمون من، دارم از یروزیپ نیبه افتخار ا »

 ی. بعد ناهار درمورد کار حرف مشمیهالک م یگرسنگ

 .« میزن



 . به سمتش رفتدیسحر خند یبه رفتار ساده  البرز

 یکه به سمت در م یاش را از او گرفت و درحال فیوک

 :جواب داد رفت

 هی می....برئسیخانوم ر بتیج یپولت رو بگذار تو »

 «...یتا هالک نشد میبخور یزیچ

 سبک نیچن نیکرد بال درآورده که ا یحس م سحر

 دارد. یبر م قدم

 

********** 

 

 ماه یدوم د ستیراه آهن ب دانیم یگل

 چیدادن دو خواهر ه یآشت یبرا یعمه ال وساطتت

 و کش دار ینداشت و قهر آن دو چنان طوالن یا جهینت

 که دامن بچه ها را هم گرفت و ناخداآگاه مرز نا شد

 .دو خانواده بوجود آمد نیب ییمر

 کدام از بچه چیبود که ه نیا یخواهران پامنار قانون



 حق نداشتنداگر سنگ هم از آسمان بباردبه شانیها

 و البرزهم شامل یبروند. البته گل یگریآن د ی خانه

 توجه به قانونها، یشدند، اما البرز ب یقانون م نیا

 

 قند پهلو به یچا کی دنینوش یدر قد وقواره  یگاه

 .زد یم یخاله فروغش سر ی خانه

 کار را نیهم یاز البرز پس وپنهان دیهم به تقل یگل

 یمحل یخاله فلور و ب ییبا ترشرو یداد اما وقت انجام

 با خود عهد کرد از مان،یمواجه شد ، از کار خود پش دایآ

 .شدن باشد ریپس حواسش به جو گ نیا

 آقا محمود و یدو خواهر شکراب بود، ول انیچند م هر

 همچنان پا شانیو چند ساله  نیچند یخان دوست رجیا

 خانه و عموما در طیمانده بود و خارج از مح یجا باق بر

 یوقت م گرید کیمحله با  یقهوه خانه  ای رگاهیتعم

 .گذراندند

 یب گرید کیها هم منفعل و از دو خواهر آن قدر  البته



 نو ظهور ، یتکنولوژ نینبودند و به لطف تلگرام ا خبر

 آورد را در گروه یکه لج طرف مقابل را در م ییها خبر

 

 برعهد داشت به سمع دایآن را آ تیریکه مد یخانوادگ

 از لحظات ییرساندند و عکس ها یم گرید کینظر  و

 !گذاشتند یوخرم خود به اشتراک م خوش

 با پر دست پرده را پس زدو از قاب چهار گوش بنفشه

 یپدر یخانه  یو باران خورده  سیخ اطیبه ح پنجره

 به شکم گرد یخاص تاب یانداخت با کرشمه ا ینگاه مین

 بغـ*ـل نهیکه آ یسانیقنبله اش داد. سپس مثل ن و

 پنجره کنار گلدان یلبه  یآهسته آهسته بر رو ندارد

 به طاقچه شیکه از ترس زمستان و سرما یشمعدان یها

 پنجره پناه آورده بودند، نشست و رو به فروغ خانوم، ی

 :گفت

 یشون رو یاز مهمون دایرو که آ ییمامان، عکس ها »

 «... !؟ یدیتلگرام گذاشته ، د کانال



 

 خرد شده را داخل کاسه یکاهو ها قهیخانوم با سل فروغ

 .نازک کرد یو پشت چشم ختیر

 . اون دختردمی... چه جالفتا!... آره، عکس ها رو د شیا »

 . از وجناتشداستیبو که اسمش سحره دوست آ مو

 که از اون بچه پول دارهاست. غلط نکنم فلور داستیپ

 « .البرز لقمه گرفته یرو برا اون

 داشت ، یکه از عکس سحر چشم بر نم یدرحال بنفشه

 :گفت

 خوشگله.... فکر نکنم البرز یلی، خ مونیم ی نهیبوز »

 .«بزنه یکی نیا ی نهیدست رد به سـ*ـ بتونه

 دخترش مهتاب یکردن برا یکه غرق نقاش امکیس

 بنفشه و حسادت آشکارش یقیتشو یبه فحش ها بود

 و با سر و چشم به مهتاب که دیزد ، لب گز یلبخند

 

 ،یدی، اشاره کرد و تاک دیچرخ یآنها م نیب نگاهش



 :گفت

 «..!. بنفشه جان »

 ینازک کرد و به سمت مادرش رو یپشت چشم بنفشه

 ها را به شکل گل رز یبا تبحرگوجه فرنگ برگرداندکه

 یساالد م یزد و درست در مرکز کاسه  یم برش

 بعد یا هی.فروغ خانوم دل از ساالدش کند و ثان گذاشت

 کانتر آشپزخانه نگاهش به سمت بنفشه یآن سو از

 .دیچرخ

 یپدر یبا آقا داود رفتن روستا ی.. عمه الواال. »

 چند بار زنگ زدم هیکاشانه...  کیکه نزد عروسش

 یخاموش بود. بگذار از سفر برگردن ته تو لشیموبا

 و بدون یعمه ال دی. البرز هنوز هم مرارمیرو در م ماجرا

 

 باشه عمه یخوره. اگه خبر یبا اون آب هم نم مشورت

 «...دونه یم یال

 .بر آمد یداد از نهاد گل یدل م یسوختگ یکه بو یآه



 بود اما آن را با فشردن چشمانش یچشمانش ابر افق

 یکرد. از رفتن به آشپزخانه منصرف شد و ب پنهان

 و پشت آن دیکش شیرا پ یناهارخور زیم یصندل هدف

 بودند یخال ینگاه کرد . خال شی. به کف دستهانشست

 بند یتکه گاه چیالبرز به ه یبه دستها دنیرس یبرا و

 .نبودند

 داد و با یچانه جا ریاش را جمع کرد و ز یخال مشت

 را روشن کرد و به گروه لشیموبا گرشید دست

 به دایکه آ ییشان رفت و به عکس ها یخانوادگ

 شد. رهیگذاشته بود خ اشتراک

 

 در جمع لیبد یب یچون ستاره ا شهیتر از هم بایز سحر

 شد با رهی. به البرز خدیدرخش یخاله فلورم یخانوادگ

 ساده که در تمام عکس ها بدون یشرت مشک یت آن

 بافاصله کنار سحر یدر چهره با قدر یحالت خاص چیه

 .بود ستادهیا



 کرد حال خوشش در باتالق حسادت در یم احساس

 را نیاز ا شیب دنیغرق شدن است. تاب شن حال

 یگرفت تا به اتاقش برود اما صدا می، تصم نداشت

 .مانع شد بنفشه

 نیبا البرز به راهه ،از ا کتیو چ کیتو که ج امکیس »

 «به تو نزده؟ یالبرز حرف ؟یدون ینم یزیچ دختره

 بنفشه سر برداشت و به او نگاه کرد و یبا صدا امکیس

 شتریبنفشه که روز به روز ب یها یتوجه یاز ب دلخور
 یم

 

 و دیکش دیخورش کیمهتاب  یدر آسمان دفتر نقاش شد

 .باال انداخت یسر یعالمت نف به

 و باهاش حرف دمیشه که البرز رو ند یم ینه چند وقت »

 دونستم درست یهم اگه م یزی. از اون گذشته چنزدم

 .«بگم نبود

 .نازک کرد یگفت و پشت چشم یشیصدا ا یب بنفشه



 یی... عکس ها نایحاج خانوم ا یخونه  میبگذار فردا بر »

 « .چهار تا بشه دایکه چشم آ رمیبگ

 که مغلوب بود، روح سرگردانش را یدر جدال یگل

 :برخاست و آرام ،گفت زیو از پشت م برداشت

 خونه حاج امیمن فردا نم د،یمن حساب نکن یرو »

 .« خانوم

 منفجر یچون نارنجک یگل یجمله  نیخانوم با ا فروغ

 کاسه یرنده شده را با حرص چهارگوشه  یها جی. هوشد

 

 یبراق شده به سمت گل یساالد گذاشت وبا چشمان ی

 :دیکش گردن

 یشهال یچه خالفتا..!. البد محض خاطره چشم و ابرو »

 .ناهار وعده گرفتن و من خبر ندارم یهمه رو برا من

 آبگوشت ی. برا ینیکه سر سفره عقد بنش ستین قرار

 « .میبر یدعوتمون کردند و قرار شد که همگ ینذر

 که یکوتاه کنار خانه ا یندان با موهازن خ کی امکیس



 بود ، رسم کردو دفتر را دهیآن را کج و معوج کش مهتاب

 یرا با چهره  یمهتاب داد .سپس سربرداشت و گل به

 مشت شده یفرو افتاده به دستها یکه با سر دید درهم

 که نیا یو برا دیکش یقیزل زده بود. نفس عم اش

 نرم به یرا عوض کند رو به بنفشه کرد و با لحن بحث

 آمد . شیحرفها انیم

 

 که به گرانید یزندگ یکندو کاو تو یدلم ،به جا زیعز »

 یثواب م یبه من بده که کل ییچا هینداره  یربط ما

 «..یبر

 برخاست و دست به کمر چشمانش را در حدقه بنفشه

 . داد تاب

 نداره، دوما باز به یما به تو ربط یاوال مسائل خانوادگ »

 .هم مال خودت ییچا ختنینداره...ثواب ر یربط تو

 .«زیبر ییچا هیخودت  یبرا پاشو

 . فروغ خانوم شرمنده لب ختیاز خجالت فرو ر امکیس



توجه  یبنفشه ب«! بنفشه....» و هشدار گونه گفت:  دیگز
 به

 کرد از یجفت چشم مادرش که براق شده نگاهش م دو

 شکمش گذ اشت و به ریپنجره برخاست ، دست ز ی لبه

 رفتار زشت یبار شرمندگ یاتاق رفت. گل سمت

 ، آرام برخاست و با دو دیرا به دوش کش خواهرش

 

 نشست و آهسته زمزمه امکیدو زانو کنار س یچا فنجان

 :کرد

 یخوام ، خلق تنگ بنفشه رو بگذار پا یمن معذرت م »

 « ...یباردار یها یسخت

 سر مهتاب که درحال رنگ کردن یبر رو یدست امکیس

 :و با لبخند محزون جواب داد دیبود کش دیخورش

 یم ادیحرفها ز نی... !؟ من از ایتو چرا شرمنده ا »

 طاقتم طاق بشه و بزنم به یدونه ک یو خدا م شنوم

 « آخر..!.؟ میس



 ازآن که لب باز کند شیرا برهم فشرد و پ شیلبها یگل

 که به یسر برداشت و در حال امکیبزند، س یحرف و

 :شده بود آهسته ،گفت رهیاو خ چشمان

 یفرق چیمن، تو با خواهرم ه یکه برا یدون یم یگل »

 که پا یهر مرد ینره ، تو خونه  ادتیرو  نی. ا یندار

 

 اقتی. داشتن تو لیکن یاونجا رو گلستون م یبگذار

 .«تتو رو داش اقتیکاش البرز ل یخواد و ا یم

 اش قهیکه به  یو چانه ا نییپا یشرم زده با سر یگل

 یبود انگشتانش را در هم تاب داد .دل طوفان دهیچسب

 نیا شیاش گنجا نهیکرد و سـ*ـ یم یقرار  یب اش

 امکیس یبعد با صدا یا هیرا نداشت و ثان یتاب یب همه

 .برداشت سر

 نکن و فرصت ها رو از خودت یلجباز تیبا زندگ یگل »

 دینگاه کن. شا نیبه حس یا گهید یا چهی. از دررینگ

 «!...یخبر یباشه و تو ب جفتت



 امکیس یزنگ در خانه جمله  رنگیج نگیریج یصدا
 را

 بار خجالت و ریرا از ز یتمام گذاشت و گل مهین

 نجات داد . فروغ خانوم از پس کانتر یشرمسار

 

 سرک واریبه دل د دهیبه سمت ساعت چسب آشچزخانه

 .شد یو رو به گل دیکش

 از کالس زبان برگشته .پاشو یعل ری، فکر کنم ام یگل »

 از پسیچ هیپولم رو بردار و بهش پول بده تا  فیک

 یفر ماه یشام تو یسر کوچه بخره . برا ی مغازه

 کنم و عکسش رو بگذارم نشییخوام تز ی. مگذاشتم

 « ...تلگرام تا چشم فلور چهارتا بشه تو

 داد دست به یکه سر تکان م یودرحال دیخند امکیس

 .برخاست زانو

 تازه از آموزشگاه برگشته و یرعلیفروغ جون، ام »

 .« کنم یم دیاس .من خر خسته



 «اوا... مادر زحمت نباشه...؟ »

 مامان فروغ و نیکه ب ییتوجه به تعارف ها یب یگل

 شد رهیخ یچا یشد به فنجان ها یرد و بدل م امکیس

 

 کرد که یفکر م نیتمام شده بود و به ا شیبخار ها که

 آمد فرهنگ استفاده از یکه م یکاش هر تکنولوژ یا

 .آورد یرا هم با خودش م آن

********** 

 

 نارمک بود. از همان یآقا واقع در محله  نیحس ی خانه

 دانیم کیاش به گرد  یمیقد یکه خانه ها ییها محله

 . فرتوت جمع شده بودند رویپ یسال با درختان کهنه

 ییها اطیدو طبقه بودند با ح ای کیکه بعضا  ییها خانه

 نمور که ییها نیزم ریو ز ینقل یو باغچه ها مشجر

 خانه بود. یکدبانو یمربا و ترش گاهیجا

 



 آقا که بزرگ و کوچک از دم او را حاج نیحس مادر

 به خرج داد و به اقوام دورو تیزدند درا یصدا م خانوم

 پزون آمده بودند، فروغ خانوم و ینذر یکه برا یکینزد

 یشان معرف یاز دوستان خانوادگ یکیاش را  خانواده

 یاز مقوله  یبا آنها آشنا شده و حرف یکه به تازگ کرد

 .اوردین انیبه م یخواستگار

 ییبال منازع در خانه حکم فرما یهم همانند حاکم نیحس

 داداش کیکرد و خواهرانش شهرزاد و شبنم  یم

 .شد یگفتند و دهانشان شکوفه باران م یم نیحس

 فارغ از هر یمیآقا گرم و صم نیحس یخانه  یاهال

 و خانواده اش استقبال یاز گل یو رزق و برق تجمالت

 یم یو شهرزاد و شبنم هم مثل پروانه به گرد گل کردند

 گذاشتند. ینم شیتنها  یو لحظه ا دندیچرخ

 

 فاصله گرفت به یقدر اطیح در یجار یاهویاز ه یگل

 یمثل تکه ا یرمق زمستان یکه آفتاب ب یآجر وارید



 کرد از یآن پهن شده بود، تکه داد و سع یبر رو لباس

 فکر یزیآن که به چ یحضور در لحظه استفاده و ب قانون

 . را ببرد یپزون لـ*ـذت کاف یروز نذر کیاز  کند

 اش فرو بردو به یمشک یپالتو بیرا در ج شیدستها

 سوخت و یآتش م انیکه چرق چرق م یزمیه تل

 آبگوشت را به قل قل واداشته بود، نگاه کرد. به گید

 رنگش یسرمه ا یساده  وریپل یها نیکه آست نیحس

 وچند امکیباال داده بود وکنار بابا محمود، س یقدر را

 بابا یحرفها دییبود و به تا ستادهیا انیاز آقا گرید تن

 داد و آرام حرف ینرم سرش را تکان م یگاه محمود

 وجود ندارد. یگل ییکرد که گو یزد ،چنان رفتار م یم

 

 کرد ناخوداگاه یرا وادار م یکه گل یمردانه ا یمحل یب

 .به سمت او بچرخد شیها مردمک

 چشمانش را جمع کرد، نگاهش را به سمت یو پا دست

 که با چادر دیرس یهول داد و به حاج خانوم گرید



 ییرایمثل فرفره از مامان فروغ و بنفشه پذ گلدارش

 کیکرد  یم دایپ یکرد و هر بار که نگاهش با او تالق یم

 یم لشیتحو ییایمهربان و بدور از هر رنگ و ر لبخند

 .داد

 خواست به یرا در نقش مادر شوهر تصور کرد و م او

 نداد و یبال و پر دهد اما بنفشه مجال شیاهایرو

 دوخته بود خود را به او شیکه خنده را به لبها یرحالد

 دندان انیآن که لبخندش را محو کند از م یو ب رساند

 بهم چفت شده اش ،گفت: یها

 

 به درک ، االقل یجا واستاد نیحاال مثل برج زهرمار ا »

 حال یاون اخم ها شونیهمه مهمون نواز نیپاس ا به

 تو یزنت رو جمع کن . واالبه خدا از ماتحت افتاد بهم

 شون رو نگاه کن!... حاج ی!زندگ یو خبر ندار عسل

 « .نیباال مال حس یگفت طبقه  یم خانوم

 گلدارش را بازو بسته کرد و ادامه یگره روسر بنفشه



 :داد

 ؟یچرخون یپسره رو سر انگشت م نیکه ا هیمرگت چ »

 اش افهیداره. ق لیتو فام یچه عزت و احترام نیبب

 قد و باالش که خوبه . من خر یول ست،یخاص ن یلیخ

 نجار مفلوک شدم که آه در بساط نداشت هیو زن  بودم

 . تو مثلمیهمه وقت هنوز هم مستجر نینداره و بعد ا و

 «!خر نشو من

 

 زد و یحرف م زیر کیرفته بود و  ربونیت یباال بنفشه

 نگاه یکرد. گل یم سهیمقا گرانیخودش را با د یزندگ

 برگشت که گذشت زمان امکیاش به سمت س دلسوزانه

 اش را پخته و البته جذاب تر کرده بود. مردآرام و چهره

 .کرد یفکر نم یزیبه چ شیکه جز زن و زندگ یصبور

 را ییها زیکاش بنفشه قدر چ یلبش کج شد. ا ی گوشه

 ینم شینداشته ها یدانست و مدام پ یداشت ،م که

 یرا هم از او م شیکه داشته ها یا هودهی.تالش بدیدو



 .گرفت

 کیبود و  ستادهیا تیگله و شکا بونیپشت تر بنفشه

 شدن شبنم کیشمرد و با نزد یم شینداشته ها زیر

 نگفته اش را قورت داد و با ملحق یجمله ها ،بنفشه

 بود ینییکه صرفا تز یشهرزاد به آنها با لبخند شدن

 فرو رفت. دالیزن ا کیدرجلد  بازهم

 

 :بود ، گفت دهیچسب یکه محکم به گل یدر حال شبنم

 کدوم یشه بگ ینباشه م یجون ،اگه فضول یگل »

 «؟یدرس خوند دانشگاه

 :جواب داد دیافتاد. خند شیها یتنبل ادی به

 یدانشگاه پول پلمیندارم و به فوق د یسوابق درخشان »

 «دادم تیرضا

 چانه اش محکم تر کرد و ریاش را ز یگره روسر بنفشه

 نازک یگل یبرا یدلبرانه پشت چشم یادا و اطوار با



 یرو به شهرزاد بازار گرم یمصنوع ی، با خنده  کرد
 کرد،

 :گفت

 یهنر یشهرزاد جون، تا دلت بخواد کالس ها یول »

 «...یتا آشپز ریبگ ییو گل آرا ی. از گلدوزرفته

 آورد ، رو رونیب یگل یبازو یدستش را از حلقه  شبنم

 :دیزده پرس جانیو ه ستادیاو ا به

 

 یلی... !؟منم خیهم رفت یجون کالس آشپز یگل »

 نمیداداش حس یبرم. ول یدارم کالس آشپز دوست

 و از درس و مشقت عقب یکنکور دار گهیسال د گهیم

 اداشتیکالس  یرو که تو ییجزو ها شهی. میمون یم

 «..!.؟یرو بهم بد یکرد یم

 داد سر یرا نشان م شینرم که فقط دندان ها یلبخند با

 :داد و کوتاه جواب داد تکان

 کم هیهم دارم  یآشپز یبله حتما ،چند تا مجله  »



 .«یریبگ دهیازش ا یتون یم یشده ول یمیقد

 ی اهویدر ه شیتر آمد تا صدا کینزد یقدر شهرزاد

 که با سر و یبچه ها قدر واضح تر باشد و در حال یباز

 :کرد ، گفت یبه اطراف اشاره م چشم

 میبر دییایشلوغه ، ب یلیخ نجایتو رو خدا ، ا دیببخش »

 .«میبا هم بزن یگپ هیو  میبخور ییبه چا داخل

 

 و ستیت یازیخلوت تر ن یجا دبهیخواست بگو یم یگل

 یدوست دارد ، انا مجال یلیپزون راخ ینذر مراسم

 .و بنفشه راه مخالفت را بست افتین

 حواسم به دیمن با دیبر یشهرزاد جون شما با گل »

 نره و شینکرده طرف آت ییوقت خدا هیباشه که  مهتاب

 .«خدمتتون امیم بعدا  

 رو در انیبه رفتن داشته باشدم یلیآن که تما یب یگل

 .شد یو همراه شهرزاد و شبنم راه ریگ شیها یستیبا

*** 



 یو گپ میبخور ییداخل تا چا میشهرزاد گفت برو یوقت

 دوم و آپارتمان یکرد از طبقه  یتصور نم چگاهیه میبزن

 .اوردیآقا سر در ب نیحس

 

 ییو مدرن بود با فضا کیکه ش اریتمار ع یآپارتمان

 مبلمان و میمال یو طوس وارهایددیکه رنگ سف ساده

 یبا سر سبز یچشم نواز یو هارمون یناهار خور زیم

 ییرایسالن پذ یکه به صف رو به پنجره قد ییها گلدان

 .کرده بود جادیبودند، ا نشسته

 را کنار در آپارتمان جا شیداخل شدو کفش ها یگل

 یکه نظرش را جلب کرد عکس یزیچ نیو اول گذاشت

 دهیکوب وارید ی نهیبود که به سـ*ـ نیقد از حس تمام

 ییبود که گو کینزد یبود و آنقدر به ابعاد واقع شده

 داد یرا نشان م نیاست. عکس حس ستادهیجا ا همان

 کنار عیوس یبا لبخند یغروب نارنج کیپشت به  که

 نگاه نیدورب ی چهیبود و به در ستادهیا دیاسب سف کی



 .کرد یم

 گفت: جان،یرا شکار کرد و پر ه ینگاه گل ریمس شبنم

 

 رهیسوار کاره و جمعه ها م نم،یجون، داداش حس یگل »

 .«عکسش هستم نی...من عاشق ایسوار اسب

 رفت با غرور یکه به سمت آشپزخانه م یحال شهرزاددر

 .شبنم آمد یجمله ها انیرو به باال به م یچانه ا و

 ، خوش نیجا آپارتمان داداش حس نیجون ا یگل »

 .« یاومد

 که تشیخواهران با درا یبرا ستیبا یم نیحس خب

 شاهزاده سوار بر اسب را نیا غیتبل یپوست ریز یلیخ

 .گرفت یدرخور تالششان م یا زهیکردند جا یم

 را گرفت و او را تا وسط سالن یدست گل شبنم

 .خانه کشاند چهارگوش

 داخل پالتو و شالت رو در اینکن ب یبیجون غر یگل »

 داداش دوننیم لیفام ی. همه  نیو راحت بنش اریب



 

 .جا نیا ادیبدون اجازه اش ب یدوست نداره کس نیحس

 .«شه یون نممزاحم یراحت کس التیخ نیهم یبرا

 سرش به سمت شهرزاد لشیدل یمعذب از حضور ب یگل

 :دیخواهر بزرگتر بود ،چرخ که

 « ...مهمونها شیپ میشهرزاد جون بهتره برگرد »

 باز را پشت مهیهول ودست پاچه با عجله در ن شبنم

 :بست ، گفت سرش

 .« می!؟ تازه اومدمیاوا...کجا بر »

 و ستادیا شیگردن روبرو یکج بر رو یبا سر سپس

 :،گفت صادقانه

 رو که دل داداشم رو یخواد دختر یدلم م یلیخ یگل »

 پالتو و شالت شهی. منمیرو بدون پالتو و شال بب بـرده

 من و ینقشه  ی. اصال راستش رو بخوایاریدر ب رو

 

 رو نشونت نیبود که آپارتمان داداش حس نیا شهرزاد



 .«مینیو تورو بدون شال و پالتو بب میبد

 و اخطار گونه دیبا چشمان براق شده لب گز شهرزاد

 !«شبنم،: »گفت

 «...گهیبود د نی!؟ نقشه مون همگمیعه ... مگه دورغ م »

 آورد ، پلک شینرم بر لبها یشبنم و لبخند صداقت

 یبرهم فشرد و بعد از تامل دییرا به عالمت تا شیها

 بود همان کرد که او دهیکه د یبه پاس صداقت کوتاه

 .بود خواسته

 را از پشت یگل یکه موها یپسیکرد و کل طنتیش شبنم

 یگل یبود را برداشت و موها دهیچسب یدو دست سر

 شود تا کمرش یم ریسراز یکه از بلند یآبشار مثل

 که به تن یرنگ یصورت زیشوم یآمد و بر رو کش

 .داشت،نشست

 

 و آنها را دیکش یگل یبه موها یدست ریمتح شبنم

 .گرفت یانش به بازانگشت انیم



 و دهیدختر!... داداشم موهات رو ند یدار ییچه موها »

 !« شه یکه هالکت م نهیرفته !موهات رو بب دلش

 «شبنم!...؟» باز هم هشدار گونه گفت:  شهرزاد

 داشت ، یناخالص یمعذب از رفتار شهرزاد که قدر یگل

 برد شیلب تشکر کرد سپس دست پ ریزد و ز یلبخند

 را جمع شیموها ردویرا از دست شبنم بگ پسیکل تا

 .کند

 کرد و یرا رصد م یشده گل زیر یبا چشمان شهرزاد

 یرا از قلم نم ینکته ا چیه ینیچون ذرب نگاهش

 موزون و به قاعده اش گرفته تاقوس کلی. از هانداخت

 کمرش. نیدلنش

 

 شیموها یاز آن که گل شیتر آمد وپ شیپ سپس

 گرفت و یرا باز هم از دست گل فیبالتکل پسیکل راببند،

 .داد یسارافون اش جا بیرا درج آن

 خوام ینداره م یبگذار موهات باز بمونه. اگه اشکال »



 .«موهات رو به مامانم نشون بدم رمیعکس بگ ازت

 یندیشود حس ناخوشا یابیارز ییکه همانند کاال نیا از

 .کرد دایپ

 شهرزاد نگاه کرد وته چشمان او دروغ یلبخند مصنوع به

 نیاست که ا ینفر نیاول نیداشت حس نیقیو دید را

 .ندیب یرا م عکس

 مخالفت با او یبرا یذهنش را شخم زد تا بهانه ا تمام

 در صیو ب صیح نیو در هم افتین چیکند، اما ه دایپ

 که یدرحال نیآپارتمان با شتاب باز شدو حس یورود

 یزد ، ال یشهرزاد و شبنم را پشت به پشت صدا م اسم

 

 مات یمثل مجسمه ا یگل دنیوبا د ستادیباز ا مهین در

 از یتکه ا نیکرد ا یمبهوت ماند. آنقدر که تصور م و

 پا گذاشته.همانقدر تیاست که به عالم واقع شیاهایرو

 .و دلخواه بایز

 که از چله رها شده یریبرادرش مثل ت دنیبا د شبنم



 نیب یانداخت تا سد یگل یخودرا به جلو اشدهراسانب

 .دو باشد و معترض شد آن

 .«گهیبگو د اهللای هی ن،یعه... داداش حس »

 با عجله به سمت شالش نیدست پاچه تر از حس یگل

 مبل نشسته بود ، آن را یدسته  یکه بر رو رفت

 سرگردانش، یسرش نشاند، اما موها یوبر رو برداشت

 یرا سرگردان تر کرد .آنچنان که به سخت نیحس دل

 یگل یرا ازرو شیاز کوه، پلک ها یکردن تکه سنگ جدا

 پس رفت با تته و پته، گفت: ی. سپس قدم برداشت

 

 دیجا هست نیدونستم ا یخانوم... نم یشرمنده گل »

 «..شدم. اومدم دنبال دخترها یمزاحم نم وگرنه

 یکه ضربان قلبش را به وضوح حس م یدر حال سپس

 :رو به شهرزاد و شبنم شد و ادامه داد کرد

خواد سفره ناهار رو پهن کنه  یدخترها ، حاج خانوم م »

 و



 《.تنهاست دست

 در را پشت یکوتاه یرا گفت و با عذر خواه نیا نیحس

 .بست سرش

 همراه اندازدیب یآنکه عکس یهم ب یبعد گل قهیدق چند

 یخودش رفت و بو یشد.گل ید راهو شهرزا شبنم

 .به جا گذاشت نیحس یرا برا حضورش

********** 

 

 

 قهیو چهل و پنج دق ازدهیآقا . جمعه ساعت  نیحس

 یسبب شد تا اشک از گوشه  یدر پ یپ یها ازهیخم

 یخلوت دنج م کیشود . دلش  یجار چشمانش

 اول خانه یکه در طبقه  ییاهویتا به دور از ه خواست

 را بر هم بگذارد و شیهمچنان بر پا بود ، پلک ها شان

 .در آپارتمانش را ادامه دهد یحضور گل یایرو

 احترام حضور مادرش آنچه که دلخواهش بود را به به



 سپرد و یچا مانیپر وپ وانیموکل کرد و دل به ل بعد

 لیو درشت فام ریاز ز زیر کیکه پچ پچ کنان ، شبنم

 کرد.عاقبت حاج خانوم طاقتش یم بتیزد و غ یم حرف

 .دیکوب شیپا یشد و با کف دست محکم بر رو طاق

 

 کمی، اومدم باال  میرج طانیلعنت بر ش استغرهللا،»

 زن بتیغ نقدریکنم و برم به مهمونها برسم. ا استراحت

 تیو دخترهاش رو نکن دختر،واال به خدا معص عموت

 .«داره

 چسباند و دو انگشت شصت و اشاره اش را بهم شبنم

 یا هیو ثان دیکش شیلبها یرا به حالت دوختن بررو آن

 «...باشه باشه چشم» گفت:  بعد

 :شد و ادامه داد نیرو به حس سپس

 . کنم فیبرات تعر یبگذار از گل نیداداش حس »

 اخالقش هم ست،یموهاش ب ست،یب کلشیه المصب

 یبه دل م ییجورا هیاش هم که  افهی. قستیب



 ونشونت رهیعکس بگ یخواست از گل ی.شهرزاد مبنهیش

 و حاضر یباال و ح یشکر خدا خودت اومد یول بده

 .هر چندیدیات رو بدون شال و پالتو د ندهیآ همسر

 

 هر جفت مون رو دعوا یپس و پنهون یحاج خانوم کل که

 .«اما ارزشش رو داشت کرد

 برد و دل یآورد که دل م ادیرا به  یگل یموها نیحس

 راقاب ششیبدون آرا یساده  یکرد وچهره  یم آب

 کند اما با شترپروازیاو ب یایتوانست بارو یبود. م گرفته

 از یکردگل یمادرش که شبنم را سرزنش م یصدا

 .چشمانش محو شد شیپ

 هنوز یبچه گونه بود! هر چند جواب گل یلیکارتون خ »

 به دلم نشسته، یلیدختر خ نیمهر ا یدر هواست! ول پا

 هم داره.خدا کنه بهش بر نخورده یخوب ی خانواده

 .«باشه

 . وشبنمختیاز آب فرو ر یمثل چاه خال نیدل حس ته



 اش دهیاز عمل نسنج مانیعذاب وجدان شد وپش دچار

 به برادرش، گفت: رو

 

 هر جفت مون تیبه خدا ن دیببخش ن،یداداش حس »

 تا گمیخواست ناراحتش کنم.م یبود. دلمون نم ریخ

 زنگ بزن و از جانب من و شهرزاد عذر هی دهینخواب

 «... دارهیگفت معموال تا دوازده ب یم یکن ،گل یخواه

 حاج خانوم شبنم را ساکت کرد سپس یغره  چشم

 برخاست و نگاهش بله یبه زانو با نفس خسته ا دست

 .برگشت نیحس سمت

 برگردن شهرستان و سرم خلوت نایکه عموت ا نیهم»

 یو حضور یشوق یآقا یخونه  رمیبا شهرزاد م بشه،

 هیدختر  نی. حاال که امیکن یم یعذر خواه ازشون

 .از دستمون بره فهیتو دل همه مون باز کرده ح ییجا

 یم سیدو تا رو راست و ر نیا یفکر ینباش. ب نگران

 .« یخسته شد یلیبخواب که خ ری.حاال هم بگکنم



 

 یکه به سمت در ورود یرا گفت ودر حال نیخانوم ا حاج

 :رفت ، رو به شبنم، گفت یم

 مهمونها رختخواب یکمک کن برا ن،ییپا میپاشو بر »

 .«امروز همه خسته شدن م،یکن پهن

 از رفتن ، هول ودست پاچه خم شد وگونه شیپ شبنم

 .دیرا بوس برادرش

 یزنگ م ی. فردا خودم به گلدیببخش نیداداش حس »

 .«کنم یم یو عذر خواه زنم

 بود. پر از دلهره از اهویپر از ه نیو پسله ذهن حس پس

 و بعد از ستادیبه احترام مادرش ا ،یدادن گل دست

 زد و ایدل دل کردن هاش دل به در انیآنها ، م رفتن

 :داد امیپ یگل یبرا

 «!...؟یداریخانوم ب یگل »

 

 راه آهن دانیم یگل



 روز هفته،طوفان به جان باد منیواپسن لحظات هفت در

 یخانه م اطیافتاده بود و در ح یزمستان سرگردان

 یشد و خود را به پنجره اتاق م یسپس گلوله م دیچرخ

 .داشت یچهار چوب پنجره را به لرزه وا م دویکوب

 .چسباند شهیاش را به تن سرد ش یشانیپ

 اش یتاب یتوانست ب یکاش باد بود و م یکرد ا آرزو

 تن باد سبب بردارد و در شهر بچرخد! وسوسه لمس را

 لنگه پنجره را باز کند وصورتش را به دست کیتا  شد

 .بسپارد باد

 و سوز دیهو هو کنان به داخل سرک کش اهو،یپره باد

 از شیلرز به تنش نشاند. دندان ها یو گزنده ا یموذ

 

 پلک امدیهم قفل شده بودند، اما کوتاه ن یبر رو سرما

 تا باد تمام افکار درهم و ستادیگذاشت و استوار ا برهم

 .را با خود به دور دست ها ببرد برهمش

 بود. پنجره را بست و جهینت یکه ب یمذبوحانه ا تالش



 گریرا بار د لشیپنجره تکه داد ، سپس موبا یلبه  به

 مبتال یکه به وسواس خود آزار یکرد ومثل کس روشن

 یگروه خانوادگ یبر رو دایکه آ یباشد به عکس شده

 .شد رهیگذاشته بود خ تلگرام

 و کیش یاز رستوران ها یکیدر  یروز آفتاب کی عکس

 دابایداد. خاله فروغ ،سحر و آ یدربند را نشان م مجلل

 داینشسته بودند و آ زیم کیدور  یواقع ییها لبخند

 حیعکس توض ریگرفته بود و ز نیکباب رو به دورب خیس

 در دربند. ریجمعه دلپذ کیبود، داده

 

 نامعلوم یبه نقطه ا یمنف یبرداشت و پر از حس ها سر

 !بود ستادهیا نیشد .خب البد البرز پشت دورب رهیخ

 رو کرد و در هر ریدلش را ز یحسادت باغچه  چنگک

 را که به ییکرد با بغض ها یکاشت. چه م یغم م چاله

 بودند ..؟ دهیچسب احساسش

 نیحسادت آزار دهنده، به حس نیفرار از البرز و ا یبرا



 برد ، چشم بر هم گذاشت و او را پشت پرده پلک پناه

 و معقول و رفتار مردانه اش نیمت یآورد. رفتار شیها

 بود .گوهر یبه خاطر آورد. نجابت چشمانش ستودن را

 شاهزاده نیتوانست به ا یمرد است. م نتیکه ز یابینا

 قش با شتاب بازبپردازد اگر در اتا شتریبر اسب ب سوار

 شد. ینم

 

 یدرنگ چشمانش را باز کرد و مامان فروغ را در حال یب

 مملو از نبات داغ در دستش داشت در یوانیل که

 . دیباز د مهیدر ن ی آستانه

 نبات ها چلق نیخانوم همانطور که قاشق را ما ب فروغ

 :دیزد ،پرس یداد و آنها را هم م یتاب م چلق

 رنگ به روت نمونده مامان جان !؟خدا مرگم بده، چرا  »

 به گمونم مال ؟یتو هم مثل بابات رو دل شد نکنه

 .«ظهر باشه ها آبگوشت

 به یربط یحق مامان فروغ بود.رودل کرده بود ول بله



 .دلش مانده بود ینداشت و غم ها رو نوایب آبگوشت

 .باال انداخت یگفت وسر ینچ

 ! بابا حالشدیدینه مامان جان خوبم ، فکر کردم خواب »

 «خوبه؟

 

 که ی!؟ از نور یدیبابات حالش خوبه، تو چرا نخواب »

 .«نگران شدم ،یدینخواب دمیافتاده بود فهم اطیح یتو

 کیمنت او که  یب یشد . محبتها رهیمادرش خ به

 را رها کرد و شیبه بهشت وصل بود. نداشته ها سرش

 و سرش را به اطراف دیرفت. خند شیسراغ داشته ها به

 .داد تکان

 .«خواب شدم یب کمی »

 توانست آن را جمع یکه نم یخانوم با لبخند فروغ

 .تر آمد شیپ یکندقدم

 خوابت کرده یآقا ب نینکنه فکر حس ،یریبال نگ یاله »
! 



 داره ! حظ کردم. رفتار یچه خانواده ا نیحس یدید

 عمه یبه دلم نشست که نگم برات ...!جا نقدریا نیحس

 که یعکس ریخواست ز یبود. بنفشه م یخال یلیخ یال

 امروز روبگذاره یتلگرام گذاشته عکس ها یتو دایآ

 

 جواب مثبت نداده، یبابات اجازه نداد وگفت تا گل یول

 تیو خوب چهیپ یم یخود یحرفش ب لیفام یتو

 .«نداره

 .کمرنگ شد یگل لبخند

 یتاب م وانیقاشق در در دل ل یخانوم در حال فروغ

 .را آهسته تر کرد شیداد،صدا

 گذارم ها یقربون قد و باالت برم به انتخابت احترام م »

 .به خدا ، به بخت و اقبالت پشت پا نزن فهیح ی،ول

 بهش فکر شتریب کمیخانواده داره ، ه،یمرد زندگ نیحس

 کمیاتاقت رو  یداره ! بخار ی. امشب هوا سوز بدکن

 .«یکن سرمانخور شتریب



 دییاقورت داد و به عالمت تاآب دهانش ر یمانده  ته

 گفت و رفت و او ریجنباند.مامان فروغ شب به خ یسر

 

 تنها گذاشت .سالنه سالنه شیاز چه کنم ها یبا حجم را

 .سمت چراغ اتاقش رفت آن را خاموش کرد به

 یآب یبه شعله ها یکیرختخوابش پناه برد و در تار به

 شد .خواب رفته رفته پلک رهیکنج اتاقش خ یبخار

 یقدر امکیپ نگید یداد که صدا یقلقلک م شیها

 کنار تخت زیم یرا از رو لشیکرد، موبا ارشیهش

 خواب مچهیهمان ن نیحس امکیپ دنیو با د برداشت

 .نوشته بود نیاز سرش پر زد و رفت. حس هم

 «....؟یداریخانوم، ب یگل »

********** 

 

 

 رمز شب امیپ ییرا خواند. گو امکیبار پ نیچند ناباور



 یداد هزار در ناشناخته براش باز م یو اگر جواب م بود

 کیرا محکم بر هم فشرد تا افکارش را  شی! پلک هاشد

 .جمع کند جا

 از شیگرفت. پ یم میتصم هیدر صدم ثان ستیبا یم

 اش را از دست بدهد! مردد سر بر یتر و تازگ امیپ آنکه

 که سهم اتاق یو از قاب پنجره به تکه آسمان گرداند

 داشت خدا پس و نیقیکه  یکیشد، به تار رهیخ اوبود

 یاست. دست بر رو ستادهیو حاضر ا یآن ح پشت

 :لب با خود نجوا کرد ریگذاشت و ز قلبش

 .«کنم داینشونه بده تا راهم رو پ هی ایخدا »

 کوتاه یبعد صدا ی هیمتتظر نشانه ها بود وچند ثان یگل

 را باز شیشد تا چشم هاسبب  لشیموبا امکینرم پ و

 «خانوم....؟ یگل» دوم کوتاه بود وموجز.  امکی. پکند

 

 پشت در اتاق نیبود و بس، انگار که حس نیهم امیپ

 ورود یکوفت و اجازه  یبود و آهسته به در م ستادهیا



 «خانوم...؟ یگل» گفت:  یخواست وم یم

 مزاحم سمت راست صورتش را یها یپر دست چتر با

 سمت چپ یها یگوشش کرد ، اما چتر یالله ها بنده

 نیاز صورتش را پنهان کرده بود.ب یمیسمج ن همچنان

 زد عاقبت نوک یموج م دیترد شیها خواستن

 پیاش گذاشت و تا لیموبا بردیک یرا بررو انگشتش

 :کرد

 من یاند ول دهیخانه خواب ی، اهال ریشبتون به خ مهین »

 «د؟یدار ی. امردارمیب

 عصا کیرا خواند و حس کرد که  یگل یجمله  نیحس

 یخشک و رسم نیچن نیکرده که ا ریجمالت گ نیب

 

 یم یزبان یکه با زبان ب یامیداده است! پ وعصاقورت

 》.دنیزنگ نزن همه خواب 《:  گفت

 لبش یگوشه  سد،ینوبت او بود تا جمله اش را بنو حاال

 اش به دندان گرفت و شروع به لیهمراه چند تار سب را



 :آن کرد هول و دستپاچه نوشت دنیجو

 .دیآورد فی. ممنونم که امروز تشرریشب شما هم به خ »

 « .کردند یزشت یلیخ دخترهاکار

 را هم به آن اضافه کند یخواست معذرت خواه یم

 از آن که شیکار دستش داد و پ یحواس پرت یول

 محل در یروس باش را تمام کند ،شبنم مثل خ جمله

 :با شتاب باز کرد ، گفت را

 «داداش، عمو کارت داره... »

 

 به امیارسال رفت و پ نهیگز یانگشتش بر رو ناگهان

 . آه از نهادش بر آمد. سربرداشتدیرس یگل دست

 :داد چیرا در هم پ شیابروها وطاق

 داخل! برو یایآخرت باشه بدون در زدن م یدفعه  »

 .« امیبگو اآلن م نییپا

 چشم گفتن کی،به  دیکه اوضاع را قمر در عقرب د شبنم

 در را پشت سرش بست و زیبسنده کرد وتند و ت ظیغل



 »لب آهسته با خود گفت ریناخواسته دلخور شد و ز یگل

 :سپس تر و فرز نوشت...«! جنبه  یب پسره

 بدون اجازه شما به آپارتمانتون دیاوه... متاسفم نبا 》

 《.خوام ی.معذرت ممیرفت یم

 دست پاچه که بود دست پاچه تر هم شد دلش نیحس

 یدلم اول جمله اش بچسباند ول زیعز کیخواست  یم

 درنگ، نوشت: یآن فاکتور گرفت و ب از

 

 جاده رو به کیو من باشم و  یکاش تو باش یا»

 ی؟ اونجا خونه  یکن یم یعذر خواه یچ ی... براندهیآ

 یو من روبه خونه  یاگه منت بگذار شهیدوتا مون م هر

 دفعه در کیمحل  ی. شبنم مثل خروس بیراه بد دلت

 .ارسال شد مهین امیباز کرد و حواسم پرت شد و پ رو

 یخواستم بابت کار کودکانه دخترها عذر خواه یم

 .«نداشته باش یبد ری.لطفا تعبکنم

 از روح ییبه تالطم افتاد. آن قسمت ها یگل قلب



 زش جنس مخالف داشت. امابه نوا ازیاش که ن دخترانه

 دیلرز یکه م یمرز خود پا فراتر نگذاشت و با انگشتان از

 :نوشت شیبرا

 .«ریمن ناراحت نشدم.شبتون به خ ستین یمسئله ا »

 دستش را مشت کرد کیتاب  یرا خواند وب امیپ نیحس

 لب با خود نجوا کرد: ریو ز دیکوب شیبر پا و

 

 جفتمون یجا دمی! تو فقط بگو بله ،قول میآخ گل آخ»

 .«داشته باشم دوستت

 آبشار مانند یبعد موها یو لحظه ا یپر بود از گل نیحس

 :نوشت شیبرا قیعم یرابه خاطر آورد و بعد از نفس او

 ای،  یندارم. تو خود مختار یخانوم، من اصرار یگل »

 دارم. شبت پر از خواب ینگهت م ایکه نرو ،  ای بمان،

 .«خوش یها

 از بام لبش سر خورد یرا خواند و خنده پق امیپ یگل

 یشاهزاده سوار بر اسب طبع شعر خوب نی. اوافتاد



 را لشیرا هم خوب بلد بود. موبا یو راه منت کش داشت

 فکر به خواب نیو با ا دیپتو خز ریکرد و به ز خاموش

 گره نیاش را به حس ندهیبهتر باشد آ دیکه شا رفت

 .بزند

********** 

 

 

 یتفرش یشرکت آقا شیتجر دانیم البرز

 خوش اندام و تماس کیبار کیلمس آن بار وسوسه

 سرکوب کرد و شیرا مشت کردم دستها شیبا لبها آن

 ریانگشتانش چالند که توتون از ز انیرا چنان م آن

 ریز یراه تیآمد و در نها رونیب فشیظر پوست

 .دستش شد ریقلک کار ز یگاریس

 خورد یم چیدر هم پ لیدل یکالف سر درگم که ب مثل

 یاش برخاست و به سمت پنجره قد یصندل یرو از

 .رفت اتاقش



 رشته کوه یچوب پنجره رو به وسعت دامنه ها چهار

 آغـ*ـوش گشوده بود. البرز

 

 یالکچر یبرج ها الیخ یکه ب یاستوار شهیهم کوه

 در دامانش ، تن پر برفش را به دستان گرم نشسته

 .سپرده بود دیخورش

 بر سیحسرت ها یکه از ال به ال ی. آهدیکش یقیعم آه

 یپشت لبش رنگ گرفت ومعنا یخاست. وقت یم

 خواست مثل کوه پشت ید،میداشتن را فهم دوست

 یحاال برا ی. ولستدیبا یمحبوبش ، گل یخاله  دختر

 کوه یو عشق او همانند بزدل ها به دامنه  یاز گل فرار

 !آورده بود پناه

 کارش برگشت و دوباره زیپنجره دل کند و به پشت م از

 روز نیکارمندانش نگاه کرد. امروز در اول ستیل به

 رسد، یاش ، مصداق ضرب المثل ، کوه به کوه نم یکار

 را نی. اافتیدر یرسد را به خوب یآدم به آدم م اما



 

 کارمندان ستیل انیمتوجه شد که اسم نادر را م یوقت

 !دیدستش د ریز

 چیاش که ه یتمام کودک یرحم یکه با ب یمرد

 نابود کرده بودو به کسرهیاش را هم  یو جوان ینوجوان

 یو نفرت بر رو نهیپر از ک یدمل چرک کیآن  یجا

 .به جا گذاشته بود روحش

 ییهم فشرد آن که گو یرا محکم بر رو چشمانش

 !پلک هاش له کند انیخاطرات تلخ گذشته را م بخواهد

 خدا با شکست مواجه ی شهیکه هم یمذبوحانه ا تالش

 دار افکار درهم و برهمش وکشمکش ریشد. در گ یم

 ینقش که اندام زیر یاش منش یذهن انیپا یب یها

 لبخند گل گشاد و کیمداد داشت همراه  یکیبار بله

 داخل شد. یرنگ یبغـ*ـل پوشه رنگ کی

 

 کرده بود اما آنقدر ذهن اش یاو را صبح معرف سحر



 و پخش و پال بود که هر چه تالش کرد اسم او را مشوش

 . شد الیخ یو عاقبت هم ب اوردیخاطر ن به

 گذاشت و ساده و زیم یبر رو یپرونده ها راتاالپ یمنش

 کج ومعوجش را یکه دندان ها یتکلف با خنده ا یب

 :داد، گفت یم شینما

 که خانوم ییهم پرونده ها نیمهندس ا یآقا »

 هیخدمتتون تا  ارمیدستور دادند، ب یشیتفر مهندس

 برم به کارهام ستین ی.اگه امردیبهش بنداز ینگاه

 «!.؟برسم

 یخم شد و با سر انگشت اشاره اش بر رو یقدر لبرز

 ،سپس سر برداشت ، دیپوشه ها کش یخاک گرفته  تن

 :گفت

 

 وقت که کسب سراغشون یلیممنونم، مشخص خ »

 «درسته...!؟ نرفته،

 :جنباند یسر دییبه عالمت تا یمنش



 و یمهندس تفرش ی. آقادیاوه بله، درست حدس زد »

 بودند و بخش شگاهیدوتا نما ریمهندس درگ خانوم

 .«فعال شده بود ریغ بتیتقر یبازگان

 داشت ، اما زبانش یفیو نح زیر یهر چند جثه  دخترک

 زیر کیو  ستادیا ینم یکرد و لحظه ا یقدرت کار م پر
 از

 نیگفت و البرز به ا یالبرز م یو درشت شرکت قرا ریز

 قر و چیسر وساده که ه یمنش نیکرد که با ا یم فکر

 یلیتواند خ یم ست،یدر رفتار وگفتارش ن یا بلهیقن

 یدغدغه کار کند و عاقبت کالفه از پر حرف یو ب راحت

 :دیکرد و پرس یچیرا ق شیاو جمله ها یتمام نشدن یها

 «...؟فتونیاسم شر »

 

 کلمات یدر مسابقه سرعت ادا ییکه گو نوایب دخترک

 آب ریز یادیکه مدت ز یکرده باشدمثل شناگر شرکت

 :گرفت، گفت یباشد،نفس مانده



 .البته بچهیدیحم نایهستم. م یدیمهندس، حم یآقا »

 یمورچه زحمت کش چون برا گنیشرکت بهم م یها

 و استمیحاضرم چند روز پشت سر هم اضافه کار ب پول

 .«شرکت و کار کنم امیجمعه ها هم ب یحت

 رو به باال همراه شد و شینرم با پرش ابرو ها یلبخند

 بزند در اتاق با چند ضربه کوتاه یاز آن که حرف شیپ

 نرم داخل شد و چند قدم یشد و سحر با لبخند باز

 :تر آمد ،گفت شیپ

 «!؟ستمیمهندس مزاحم ن یآقا »

 برگشت، دختر والبرز شش دونگ به سمت سحر  حواس

 یحد و مرز خود را م وش،یکه بر خالف پر یگرم خون

 

 گذاشت و یفرا تر نم مشیرا از گل شیو پا دانست

 کرد که ناخود آگاه مخاطب را یمتواضع رفتار م چنان

 .کرد یرفتار خود م جذب

 گذاشت وبه احترامش زیم یدو دستش را بر رو کف



 تبسم صادقانه را کیاز  یکه طرح یو با لبخند برخاست

 :، گفت داشت

 .«نیبش ایب یخوش اومد »

 :رسا ادامه داد ییشد و با صدا یدیرو به حم سپس

 .«دیببر فیشما تشر ،یدیخانوم حم »

 رفت، رونیکه ازدرب نیچشم گفت و هم کی یدیحم

 یرنگش را بررو یترشد شال طوس یخودمان یقدر سحر

 البرز زیم یمبل روبرو یسوار کرد و بر رو دوشش

 ریکه رفته رفته قلبش را تسخ یمرد ی. روبرونشست

 شد! یپر تپش تر م لیدل یکرد و بااوقلبش ب یم

 

 سوم آمده یگفتن آن تا طبقه  یرا که برا ییالوگهاید

 :دیپرس یتصنع یرا رها کرد و با لبخند بود

 ریز یکارمندا ستیروبراهه؟ ل یهمه چ یخب خوب »

 «...؟یدیرو د دستت

 یا شهیکل یحرفها نیا یداشت که پس و پسله  نیقی



 داد از حیترج یمهم تر پنهان شده! ول یالوگید کی

 یاستفاده کند و در مورد نادر سوال کند . صندل فرصت

 گذاشت و زیم یرا بررو شیو دستها دیکش شیرا پ اش

 :جواب داد یپوست ریز یلیجنباند و خ یسر

 شرکت آشنا نشدم. روبراهم. هنوز با روند کار یمرس »

 « .دو هفته به کار مسلط بشم یکیکنم  یم یسع یول

 اش را خاراند و ینیبا سر انگشت قسمت چپ ب سپس

 :دیپرس رکانهیز

 

 یبه اسم نادر مظفر ییآقا هیکارمند ها  ستیل یتو »

 دونم اسمش یآشناست و نم یلیخ شونیاسم ا هست

 .«دمیکجا شن رو

 : البرز آمد یجمله ها انیبالفاصله به م سحر

 من و تازه از آلمان برگشته یمیاز دوستان قد یکی »

 .« شب چله اومده بود یمهمون یتو

 یبود اما خود دار زاریشد ب یهرچه به نادر مربوط م از



 .اش تکه داد یو به صندل کرد

 استخدامش شهیمحسوب م تیمیچون دوست قد »

 «؟ یدار ازیبه تخصصش ن ای یکرد

 ینداره و تا خرخره تو یخوب یکدوم. وضع مال چیه »

 پول هنگفت از پدرم قرض گرفته هیفرو رفته .  یبدهکار

 باز پرداختش به اصرار خودش استخدامش یبرا و

 عذرش رو یتون یم ادی. اگه ازش خوشت نمکردم

 

 هر ی. کارمند ها رو من استخدام کردم ولیبخوا

 دیجد رویو ن یاخراج کن یتون یم یرو بخوا کدومشون

 «..یکن نیگزیجا

 ینداشت. اما برا یبود شک زاریکه از او ب نیدر ا خب

 دورو برش باشد. خود کار ستیبا یگرفتن م انتقام

 ضربدر پر رنگ کیو اسم نادر را نوشت و  رابرداشت

 .باال انداخت یبه عالمت نف یو سر دیکش شیرو

 .«فعال زوده یمیهر تصم یوبرا مینه فعال باهاش اوک »



 که نادر موضوع دلخواهش نبود به سرعت ییاز آن جا و

 :دیرا عوض کرد و پرس بحث

 که ادمیدوم !؟  یطبقه  یشده اومد یخب تو بگو؟ چ »

 !«یایوقت ناهار م یگفت صبح

 البرز که مثل آهنربا کشش مینگاه مستق ریدرگ سحر

 دلش را جمع کرد و نگاهش یداشت دست و پا یقیعم

 

 ینشسته بر رو یبه سمت پنجره برگرداند و به برفها را

 .شد رهیکوه البرز خ رشته

 هات تیمدت که با تو آشنا شدم از حساس نیا یتو »

 بهت یزیچ یکه کس نیدارم و اومدم تا قبل از ا خبر

 .«یاز خودم بشنو بگه

 که اخم یحالت دیرا درهم کش شیکنجکاو ابروها البرز

 . آمد یدستش م مخاطب حساب کار یول نبود

 «...؟خب»

 .شدودستش رادرهوا تاب داد سحرمعترض



 یقدر که از اخم ها نی... من اگهیبابا!... هولم نکن د یا »

 .ترسم یبرم از پدرم نم یحساب م تو

 سحر آنقدر صادقانه بود که ناخود آگاه چهره ی جمله

 یکه به سخت یشدند و با لبخند دیباز و اخم ها ناپد اش

 کرد ، گفت: یرا پنهان م آن

 

 در کاره که من یا سهیباز چه دس نمیخب بگو بب یلیخ »

 « .خبرم یب

 . هم انداخت یاش را بر رو دهیکش یپاها سحر

 از یول دیما دعوت هست یشام خونه  یآخر هفته برا »

 روزیماجرا ندارم. د نیا یتو یدخالت چیبگم من ه آالن

 . نیاومده بودند شرکت تا پدرم رو بب دایو آ فلورجون

 یم ستیبا یداشت و م یمتاسفانه پدر قرار کار یول

 .«شام آخر هفته دعوت کرد یو خانواده رو برا رفت

 پوستش نشست و از شدت ریز یحقارت بد حس

 .هم فشرد یرا برو نییفک باال و پا تیعصبان



لطفا از جانب من از پدر تشکر و قرار رو هم کنسل  »

 .«کن

 .را دور زد و به سمتش رفت زیبرخاست م مهیسراس سحر

 «کنم. قبول کن.  یاوه.. البرز خواهش م »

 

 مشت شده سر برداشت و به سحر که در یبادستها البرز

 که کیبود نگاه کرد. آنقدر نزد ستادهیاش ا یقدم کی

 .او تمام مشامش را پر کرده بود رینظ یعطر ب ی حهیرا

 ساده یدوست هیما جز  نیب یدون یسحر تو که م »

 «...نداره یلیها دل یخاله باز نی. پس استین یزیچ

 رو نیدونم. به پدرم هم هم یدونم. به خدا م یم »

 یساده باق یدوست نیهم ی. باور کن تا تو نخواگفتم

 دوست هیکنم به عنوان  یخواهش م یمونه ، ول یم

 .«ام نزن نهیبار دست رد به سـ*ـ نیا

 که نیو از ا یممتد و طوالن یسکوت کرد. سکوت البرز

 رفته رفته او را به سمت سحر یزندگ یجار ی رودخانه



 سحر سر برداشت ینبود و با صدا یکشاند اصال راض یم

 شده به او زل زده کیبار یبه اونگاه کرد که با چشمان و

 .بود

 

 همه از من فرار نیا یچ یمهندس... برا یآقا نمیبب »

 ینداشت   دونمیکه م ییتا اون جا!؟ یکن یم

 یندار یلی. نکنه اصال به جنس مخالف اصال تمایندار و
 و

 «...نیا هیشب یشیگرا ای هی

 حاال از ستیبا یدر لفافه حرفش را زده بود و م سحر

 حرف او نی. اما ادادیجا قورت م کیخشم سحر را  شدت

 .دیبه نظرش مسخره آمد که نا خود آگاه خند آنقدر

 پروا ...آنچنان که قهقهه اش فضا را پر کرد یو ب بلند

 با سرو چشم به در اتاق اشاره شیخنده ها انیسپس م.

 . کرد

 .«بچه پرو بگذار به کارم برسم رونیبرو ب »



 که او جذاب تر و البته ییخنده ها یدلش رفت برا سحر

 که مبادا صورت البرز نیا یکرد. و برا یتر م یخواستن

 

 که از اتاق یاو فاصله گرفت و در حاللمس کند از  را

 :رفت ، گفت یم رونیب

 منهم یبرا یخورد یمهندس ناهار هرچ یآقا »

 کارها رو بیبگو اون ترت یدیبده به حم سفارش

 .«شام منتظرتون هستم ی.در ضمن جمعه برادهیم

 د،یکش شیموها یالبه ال یکه رفت البرز دست سحر

 :،گفت یدیتلفن را برداشت و به حم سپس

 به اتاق دیبگ ینادر مظفر یلطفا به آقا ،یدیخانوم حم »

 « .ادیب من

********** 

 

 

 یبود . سخت تر از گذشتن از پل صراط !... نم سخت



 از شینفس ها نکهیا ایهوا کم است  ژنیاکس دانست

 نیچن نیاش پنهان شده که ا نهیکنج سـ*ـ ترس

 ! شده بود نیاش سنگ نهی*ـسـ

 که نادر ناجوانمردانه یوارغرورید یبازساز یبرا اما

 را پس شیداشت که ترس ها ازیکرده بود،ن خرابش

 ستدیمردانه با زشیمتجاوز نفرت انگ یو رو در رو بزند

 شکستن یله کند که صدا شیپا ریغرور او را چنان ز تا

 .بشنود شیرا با گوش ها آن

 چشم به نادر نگاه کرد یآن که سر بردارد از گوشه  یب.

 از چشمانش یبود و بهت و ناباور ستادهیاو ا یروبرو که

 باز مانده مهین یکرد و دهانش همچون ماه یم شره

 .بود

 

 کاغذ یاش را بر رو یکار یکه برنامه ها همانطور

 :کرد، محکم و آمرانه، گفت یم اداشتی

 !«نیاگه تعجب هات تموم شد،بش »



 ه نادر بهت زده را وادار بهبود ک یچنان دستور جمله

 اش را برداشت، رهیکرد و دست پاچه نگاه خ اطاعت

 البرز نشست و نفس زیم یمبل روبرو یبر رو بالفاصله

 .شده اش را رها کرد حبس

 البرز یرا به جا یساسان یاز پادشاهان سلسله  یکی اگر

 شد! ذهن فلج یقدر متعجب نم نیا دید یم زیم پشت

 و عاقبت همانند ابدیب یرو کردتا جمله ا ریاش را ز شده

 :، گفت یخودمان یلیخ یمیقد یدوست

 شدم فکر زیکوچک ، سور پرا ایدن گنیپس راست که م »

 !«نمیبب زیم نیکردم توروپشت ا ینم

 

 شیاما آن را با فشردن لبها دیدرونش زبانه کش خشم

 فاتح که یبعد همانند سردار یکرد و لحظه ا خاموش

 یگردد خود کار را بر رو یاز جنگ بر م روزمندانهیپ
 تن

 روبه باال سر برداشت یگذاشت و با چانه ا یبه جا صفحه

. « 



 یزود تر م کمیو  ینداشت ریاگه ، تاخ یمظفر یآقا

 بخش یکه با کارمندها  یدید یمن رو م ،حتمایاومد

 .«معارفه داشتم ی جلسه

 افتد، دل نادر یکه به جان زغال م یمثل آتش حسادت

 کنج لبش یشخندیحسادت، ن یشعله ور کرد و رد پا را

 :. سپس پر از طعنه گفت نشاند

 یهمه سال فرصت نیخوشحالم بعد ا ،یمیقد قیرف »

 نیآخر ادمهی. میاومد تا دوباره کنار هم باش شیپ

 

 یتو نه برا یدرد ناک بود البته برا کمی دارمونید

 «...من

 ریه تلخ گذشته چون خاکستر زافروخت . خاطر البرزبر

 تا دیکش یقیدلش داغ گذاشت. نفس عم یبر رو آتش

 یاعصاب کش آمده اش مسلط شود. سپس با ژست بر

 داشت یکه سع یاش تکه داد و با لحن یبه صندل خاص

 :باشد ،جواب داد آرام



 حسادت ی! چون عادت دارم روادینم ادمی یزیچ »

 از آدمها خط بکشم و خوشبختانه تو یو دور بعض زهایچ

 《.یاز اون ها هست یکی

 شب یتو عسل. وقت یخوشم اومد، با ماتحت افتاد »

 یگل ریفکر کردم هنوز در گ دمت،یرو کنارت د یگل چله

 《..!.؟ یهست

 سمت کج شد. کیبه  شیزد و لبها ینیسنگ پورخند

 

 آب نمک یدونستم سحر رو هم تو ینم》

 《!یخوابوند

 ریز ییجا قایبرداشت ودق زیم یرا از رو شیالبرزدستها

 .ندیاو را نب یگره شده  یپنهان کرد تا نادر مشتها ریم

 !که آماده فرود آمدن بر چانه وفک او بود ییمشتها

 از ستیبا یته مانده آب دهانش رافرو داد.م یسخت به

 .زد یباال با او حرف م موضع

 عامل و ریو مشاور مد سمییمن ر نجایا یمظفر یآقا》



 . پس خوبه که حد ودیکارمندساده هست هیشما فقط  البته

 یکه مرزشخص ییخطها یو پا رو یخودت رو بدون مرز

 《. یکنه ،نگذار یرو مشخص م من

 چانه وفک سه یالبرز هر چند بر رو یضربه  نیاول

 قایاو دق نیی! اما نگاه از باال به پاامدینادر فرود ن گوش

 یکار یضربه قدر نیرا هدف گرفت و دوم غرورنادر
 تر

 

 یتوام با ب یرا با حالت زیم یرو یو پرونده ها بود

 :به سمت جلو سر داد ،گفت یو خونسرد یتفاوت

 تا دیخوام و با یپرونده ها م نیگزارش کامال ازا هی »

 .«باشه زمیم یشرکت رو یوقت ادار انیپا

 برخورد یمانیس واریرا داشت که به د یآدم نادرحس

 یو سردرگم. ساعت پنج برا جیباشد همانقدر گ کرده

 رفت خانه یخانه بنگاه امالک قرار داشت و اگر نم اجاره

 یداد. خنده  یکرده بود از دست م دایکه پ یونیاکاز ی

 حالت یآنکه حت یروح ،ب یکرد ، سرد و ب ییمعنا یب



 یدهد! سپس لحنش از حالت خودمان رییرا تغ صورتش

 :درهم،جواب داد ییشدو با سگرمه ها خارج

 اگر یکنم، تا ساعت پنج انجامش بدم ول یم یسع »

 «...زتهیم ینشد،حتما فردا گزارش کاملش رو فرصت

 آن که پلک بزند . یبه او نگاه کرد و ب رهیخ

 

 .« خوام یگزارش کامل م هیتا ساعت پنج امروز  »

 به یاش را درهم جفت کرد و قدر یکمان یابروها نادر

 وارد ییکرد از در صلح جو یجلو خم شد و سع سمت

 .شود

 یقرار کار هی! من ساعت پنج یمیقد قیرف ایکوتاه ب »

 .«دارم مهم

 یرا که همچون چاه اهیآن چشمان س دنیتاب د گرید

 برخاست و یصندل یبود را نداشت. از رو یخال قیعم

 رفت ، خونسرد یکه به سمت پنجره اتاقش م یحال در

 :گفت



 . عادت ندار م حرفم رو دوبار تکرار کنم یمظفر یآقا »

 .«به سالمت دیببر فیتشر دیتون یم

 سطح یکه بر رو یآب یبر آشفت و مثل قطره ها نادر

 درونش به جلز و ولز افتاد. دست یزیافتد چ یم یداغ

 

 عجز شینه صدا گریگرفت و برخاست، حاال د شیبازو به

 .دز یدر آن موج م تیمیو نه صم داشت

 باشه ادتی،  یرو شروع کرد یبد باز یمیقد قیرف »

 « .یخواست خودت

 . رفت رونیبلند ب ییرا گفت و با قدمها نیا نادر

 در یزیرا بست . چ شیبسته شدندر پلکها یبا صدا البرز

 رونیب ژکشانیو از سرش ق ختیفرو ر یالبرز هر دل

 و آن ردیرا بگ شیلرزش دستها یکرد جلو ی. سعرفت

 . شلوارش چپاند بیداخل ج را

 را باز کرد رو به شی. پلکهادیایبار کوتاه ب نیبود ا محال

 .لب زمزمه کرد ریسر برداشت و ز آسمان



 و کمکم ستی، کنارم با نییپا ایاز آسمون ب ایخدا »

 .«کن

********** 

 

 

 راه آهن دانیم البرز

 ال شهیحال تر از هم یب یکه آفتاب صبح زمستان هرچند

 نداشت تا ییکرده بودو جان و جال ریابرها گ یال به

 تابستان را یرا گرم کند ، اما مغزش حال و هوا نیزم

 یشدن فاصله  زیو تا مرز جوش آوردن و سر ر داشت

 :آهسته تر کرد ، گفت یرا قدر شینداشت! صدا یچندان

 ینزدم چون م یبابا حرف یجلو شبیفلور جون، د »

 قشرق هی یبه آب داد یاگه بفهمه چه دسته کل دونستم

 من چرا حساب زی. آخه عزشهیبه پا م گهیالم شنگه د و

 دایهلک و هلک با آ روزی!؟ دیکن یمن رو نم یآبرو

 ی! آخه برادینیرو بب یشرکت که مهندس تفرش دیرفت



 «!؟میبا اونها دار ی؟ ما چه صنم یچ

 

 زیم یبر رو یخانوم ظرف عسل را پس زد ، قدر فلور

 :پچ پچ شبانه ، جواب داد هیشب ییشدو با صدا خم

 دایاگه خدا بخواد صنم هم پ ی. ولمیدرسته صنم ندار »

 . آخه قربون اون چشمات برم ، چرا لگد بهمیکن یم

 «!؟یزن یو اقبال خودت م بخت

 .تکه نان سنگک برداشت و آن را در هوا تاب داد سپس

 ریتوگ شیدختر گلوش پ نیبرکت قسم ، ا نیبه ا »

 رقصه. جان فلور به یهات ،م یگربه رقصون و با کرده

 خانواده با اصالت و ثروتمند هیات فکر کن اگه با  ندهیآ

 « !ادیب دایآ ریگ یبخت و اقبال خوب دیشا ،یکن ازدواج

 خارج شد و هر آن نانیمغزش از حالت اطم سوپاپ

 . داشت تا منفجر شود امکان

 و نیو زم ینخ و سوزنت رو بگذار شهیفلور جون، م »

 ازدواج رو طی! من شرایو اون ندوز نیمن رو به ا مدام



 

رو  ی! اصال بگذار آب پاکینه روح ،ی. نه مال ندارم
 زمیبر

 یکه بخوا ستین یچیمن و سحر ه نیدستت، ب رو

 .«و والسالم نی،هم یکن یاپردازیرو باهاش

 خانوم هراسان چشمانش را در حدقه تاب داد و فلور

 غهیت یاشاره اش را به عالمت سکوت بر رو انگشت

 . اش گذاشت ینیب

 ، چه خبرته صدات رو انداخت رو پشت بوم ! ؟ سیه »

 و بابات دایخوام تا آ یبابات خوابه؟ م ینیب ینم مگه

 .«نشدن دو کلوم باهات حرف بزنم داریب

 در ته ذهنش ییمات شد. حس ششم ، جا یا لحظه

 در راه یخوب یکرد که خبرها ینجوا م آهسته

 ی.ناخود آگاه به حالت منفعل در آمد . صامت و بستین

 در هم رفت . شیبعد ابروها یا هی،سپس ثان حرکت

 



 یکه به پام نوشت ییکذا یاز اون مهمون ریخب ، به غ »

 «بشنوم!؟ یچ گهیقراره د گهید

 یقدم کیبرخاست و در  یصند ل یخانوم از رو فلور

 هم آهسته یرا نرم تر کرد و قدر شی، صدا ستادیا البرز

 :، گفت تر

 دورت برگردم که هر وقت کمک یاله »

 ی. اگه تو نبودیرس یخوام به داد دل مادرت م یم

 خونه خراب کن کهیاز دست اون زن یدونم چه جور ینم

 یکمکت حساب م یکردم. اآلن هم رو یم دایپ نجات

 《کنم

 یو جمله ها ختیآب فرو ر یب یدلش مثل چاه ته

 .کرد یچیرا ق مادرش

 یدوباره چ نمیبگو بب ،یفلورجون جون به سرم کرد »

 «شده؟

 

 نیخوام ا ی. مستین یزیخوف نکن قربونت برم. چ »



 دو سه تا محله باال تر مثل میرو بفروشم، بر خونه

 و ونک و اون طرفها....به چند تا بنگاه هم شیتجر

 یشده. فقط م دایدست به نقدهم پ یمشتر هی سپردم

 .«یکن شیبابات که قرار تو راض مونه

 شود !دو سه یعصبان ایدانست از تعجب بخندد،  ینم

 گفت حداقل سه یکه مادرش م یآن طرف تر محله

 .داشت ازیپول ن اردیلیم چهار

 یمملکت زندگ نیا یفلور جون ، مادر من ،انگار تو »

 که افتاده ته تهرون یخونه کلنگ نیها ! مگه ا یکن ینم

 یو بر یبفروش یخوا یداره که م متیق ،چقدر

 و بدون اطالع بابا ی..!.؟ آخه چرا پس پنهونشیتجر

 « ؟یریگ یم میتصم ییتنها یمهم نیموضوع به ا یبرا

 

 هی، ثان یفلور خانوم تنگ شد و اخالقش هم طوفان خلق

 :باال جست، گفت شیابرو یتا کی ضیبعد از غ یا

 یوم امرزمیخودمه، ارث پدر خداب یچه جالفتا!.. خونه  »



 بهتر که خودم وبچه هام یجا هیبفروشم و برم  خوام

 و بشه چهارتا دوست و آشنا را میراحت باش توش

 .«کرد دعوت

کرده بود  ریمنگنه گ یته قصه را خواند.مثل کاغذ ال تا
 ،با

 یلبه  یتازه کرد و کتش را از رو ینفس یدرماندگ

 ساعد دستش سوار یروبرداشت و آن را بر  یصندل

 :برود، گفت رونیاز آن که از در آشپزخانه ب شیو پ کرد

 رگاه،یتعم یباال تییسو رمیامشب منتظرم نباش، م »

 بابا هم خودت در مورد فروش خونه صحبت کن و به با

 بهتره یکه به فکر دعوت دوست وآشنا باش نیا یجا

 هاتون نهیک یو نگذار یکن یبا خاله فروغ آشت یبر

 

 یبه بعد هم بدون هماهنگ نیبشه. از ا قیچاه عم مثل

 بار برم ریمحال ز یبکن یو کار ینیبچ یمن برنامه ا با

». 

 از خانه خارج یلب ریز یرا گفت و با خداحافظ نیا البرز



 .شد

** 

 رفت یم رونیبه سرعت برق وباد از خانه ب ستیبا یم

 از شروع روز شیو پ شیاز آن که نفس ها شیپ تا

 !شوند اعدام

 ی ریج ریج یبا صدا اطیح یرنگ رو رفته  یآهن در
 ناله

 و پشت سرش با دیزنگ زده چرخ یلوال یبر رو کنان

 یکه زمات یکرد به در خانه ا یبسته شد .سع یتق یصدا

 

 به نادر و پدرش بود نگاه نکند، تالش مذبوحانه متعلق

 .ماند یم جهینت یب شهیکه هم یا

 یهم فشرد دلش جرعه ا یرا محکم بر رو شیها پلک

 را به شیکه دغدغه ها  یخواست، کنج دنج یم آرامش

 بعد چشمانش را باز کرد وبا یبسپارد. لحظه ا فراموش

 او را یبیبلند به راه افتاد.اما ناگهان حس عج یها قدم

 ونگاهش دیپا چرخ یپاشنه  یکرد، رو ستادنیبه ا وادار



 .ت ماندخاله فروغ ثاب یرنگ خانه  یدر آب یرو بر

 که در انتظار یشد، همانند مجنون رهیو به در خ ستادیا

 تمام نشده بود شیاش باشد . هنوز نفس زدن ها یلیل

 دهیپر یبا رنگ و رخ یباز شد وگل یبه آرام اطیدر ح که

 .آمد رونیب حال

********** 

 

 

 حرکت. البرز ی. صامت و بستادیبه احترام هر دو ا زمان

 یشده بود. به پف صبحگاه رهیخ یچشمان مورب گل به

 یکه سرگردان بر رو ییو تکه مو شیبر پلک ها نشسته

 شهیکه هم ییبه مردمکها یاش افتاده بود و گل یشانیپ

 لیحرکت تبد یب یخدا بلد بودند تا او را به مجسمه ا ی

 .کنند

 داشتند و در یبرنم گرید کیبه هم چشم از  رهیدو خ هر

 سفر شانیها یبال خاطرات به کودک یبر رو ذهنشان



 . بودند کرده

 که البرز پشت در خانه خاله فروغ به انتظار ییروزها به

 آمدن پر از رونیبه محض ب یگل ستادویا یم یگل

 رفت و یکنان م یل یکودکانه، تا سر کوچه ل طنتیش

 قرص بود که البرز مثل نفس هم گام با اوست. دلش

 

 مشاجره با مادرش را فراموش کرد، همانند شعر البرز

 یاکنونش شناور شد و با لبخند یدر لحظه ها سهراب

 نرم و نوازش وار، ییتر آمد با صدا شیپ یقدم یواقع

 :گفت

 !«یرفت سالم کن ادتی بازم»

 .و سوال کرد دیدر هم کش یرا تصنع شیابروها سپس

 «!؟دهی؟ چرا رنگ و روت پر یخوب »

 شب گذشته افتاد یو کابوس ها یخواب یب ادیبه  یگل

 یهرز بر رو یچکیهرز گرد نادر که مثل پ یدستها و

 از ییزد اما صدا یم ادیواو فر دیچرخ یم بدنش



 !آمد یبر نم شیگلو

 البرز یآهنگ صدا ریرا رها ودرگ شیها کابوس

 آمد مثل یکرد،.بدش نم کیبار یرا قدر چشمانش

 خودش را به غش و یآبک یلوس قصه ها یدخترها

 

 در بغـ*ـل یاتفاق یلیخ یلیبزند و بعد هم خ ضعف

 .ولو شود دلبر

 از شیخواست اما پ یهم م گرید یزهایچ یلیخ دلش

 آن که سالم یغرق شود،ب یآبک یکه در قصه ها آن

 :سر جواب داد ریخ کند،

 «..خوبم »

 .بود یجمله کاف کی نیضعف رفتن دل البرز هم یبرا

 .شناخت یسر را خوب م ریحاضر به جواب و خ یگل نیا

 اش رادر دم قورت داد ، گفت؛ مهینصف و ن خنده

 «برسونمت ایب شمیرد م یاز کنار گلفروش »

 ! اما هر چه که بود،یبود و نه خواهش ینه دستور جمله



 نتوانست در برابر یبه همراه داشت که گل ییجادو

 و سر به عیکنار البرز بودن مقاومت کند و مط ی وسوسه

 رو به باال جواب داد: یاما خانومانه و با چانه ا راه

 

 .«رسم یزود تر م یلیخ یجور نی!  دیکن یم لطف»

 یو ب دهیرنگ پر یکه از لبها یکوچک یبخار ها البرزبه

 شده بود و چقدر رهیآمد خ یم رونیب یو حال گل حس

 برد و آن یم شیخواست دست پ یم یم دلش

 را بر هم شیگرفت لبها یکوچک را با دست م یابرها

 ، یصورت گل یحوال ییسپس .سر خم کرد و جا فشرد،

 :گفت

 «میبر فتیجوجه ، لفظ قلم حرف نزن. راه ب »

از ذوق بال در آورد و زود تر از  نکهیاز ترس ا یگل
 البرز

 او پرواز کند، همراه وهمگام با البرز به لیاتومب یسو به

 گفتن یبرا یالبرزحرف دیشا نکهیا دیافتاد به ام راه

 را نیکه باعث شود حس ینشونه ا ای یباشد.حرف داشته



 در ذهنش خط بزند. شهیهم یبرا

 

*** 

 راه آهن دانیم یگل

 داشت از عطر وسوسه کننده یتازگ زیهمه چ شیبرا

 بود تا حضور دهیچسب لشیکه به در و پنجره اتومب البرز

 دست پاچه یاوکه سبب شده بود تا قدر یچند وجب در

 .شود

 است که از سر کولش یهمان البرز نیکه نه انگار ا انگار

 نشست و به قصه یم شیپاها یرفت و رو یم باال

 ..داد یگوش م شیها

 یم یرانندگ یشمرد و با تأن متیهم فرصت را غن البرز

 کش دار شود ، سپس از یحضور کوتاه قدر نیتا ا کرد

 :دیمقدمه پرس ینگاه کرد و ب یشم به گلچ ی گوشه

 

 تا فلور جون و خاله میکرد یم دایپ یراه هیکاش  یا »



 تر یبار قهرشون طوالن نیا م،یبد یباهم آشت فروغ

 «...تر قیهاشون هم عم نهیو ک شده

 تا تمام تار وپود مشامش پر از دیکش یقینفس عم یگل

 :زد و نرم جواب داد یالبرز شود ، لبخند عطر

 شدن و طونیمتاسفانه ، هر دو تا خواهر سوار خرش »

 و بنفشه هم دایوسط آ نی.اانیکوتاه ب ستنین حاضر

 گذارن تا صلح و صفا بر یمعرکه و نم اریب شیآت شدن

 شون وصل یمیقد یبشه . باجناقها هم به دوست قرار

 نیو شر ا ریباهم خوشن و به خ یوپس و پنهون هستن

 «.ندارن یتا خواهر کار دو

 یراه هی. حتما میدست بگذار یدست رو شهیخب نم »

 «!؟هست

 

 از آنکه جواب دهد. دو جفت شیسر تکان داد و پ یگل

 وقفه ...البرز ی. پست سر هم و بدیاز راه رس یا عطسه

 . خم شد و در داشبرد را باز کرد یقدر



 .«بردار یباشه دستمال کاغذ تیعاف »

 آوردن جعبه دستمال رونیتشکر کرد و به محض ب یگل

 رنگ یزنانه نارنج یجفت دستکش چرم کی یکاغذ

 بر قلبش فرو رفت. حس زنانه اش پر از ریت کی مثل

 .حسادت ، بر خاست یها شهیو ر رگ

 دست کش ها نیکه خودش را مجاب کند تا ا نیا یبرا

 از دایقانع کننده داشت.آ لیبه سحر است دو دل متعلق

 نیا دیبود و از آن گذشته پول خر رازیب ینارنج رنگ

 را نداشت. یچرم الکچر یها دستکش

 

 در دم غرق آب شد و نم آن را با دستمال شیمردمکها

 آن که یبرداشت. در داشبرد را آهسته بست و ب یکاغذ

 :البرز نگاه کند، تلخ گفت به

 .«شمیم ادهیگوشه کنارها نگه دار پ نیلطفا هم »

 چشم یازگوشه  یگل لحن رییمتعجب از تغ البرز

 .کرد نگاهش



 !«میدیهنوز که نرس »

 که یذهنش پر بود از لحظات احتماال عاشقانه و شاد یگل

 تجربه کرده بود و کامش لیاتومب نیالبرز در ا سحرکنار

 .تلخ شد که جمالتش را هم تلخ کرد چنان

 .«نیهام من و با تو بب هیخوام همسا ینم »

 او هم به جمالتش خنجر بسته گریبر آشفت . حاال د البرز

 گذاشت. یبر جا م یوزخم کار دیبر یپرده م یکه ب بود

 

 نیها، همون خواستگارت حس هیمنظورت از همسا »

 ییزهایچ هی یداره ؟ عمه ال یفروش یکه بستن آقاست

 .در حال خفه شدن بود بیعنقر یگل«! بود گفته

 یآقا یدور و بر گلفروش یها هیمنظورم تمام همسا »

 .«بشم ادهیخوام پ ی...حاال هم نگه دار میتهران مهندس

 یمتوقف شد و ب ابانیدر دم راهنما زد و کنار خ البرز

 :نگاه کند خشک وکوبنده ، گفت یکه به گل آن

 «...به سالمت »



 که احساس بد را همراه خود یو پر از افکار منف جیگ یگل

 شد و خودش رابه ادهیپ یلب ریز یبا تشکر دیآفر یم

 که پر شتاب قدم بر یرهگذران انیرو سپرد و م ادهیپ

 .داشتند گم شد یم

********** 

 

 

 که ینداشت. مثل پرنده ا یاریهوش یبود و نا جیگ

 . کند یبرخورد م یبتون وارید کیبه  محکم

 بود ، اما افکار درهم و برهمش نیزم یرو شیپاها

 اش را خرج یآب یکرد. روزها یم ریس درناکجاآباد

 شی. پاهادید ینم یکرده بود که اورا حت یکس یشبها

 شیتاخودش رابه گلها دیکش یم نیزم یبر رو را

 دل کیرنگارنگش  یاوآدمهایو به دور ازچشم دن برساند

 .کند هیگر ریس

 که پر از یو سبد گل نیحس دنیبود و باد جیگ یگل



 یمتر م کیبود و ارتفاع آن به  نیقرمز آتش یرزها

 نگاه یدرحال دیبه او رس یتر هم شد . وقت جیگ دیرس

 در شیپا ریو سبد گل ز نیحس نیب سرگردانش

 

 یتبسم یب یبود ، سالم کرد و جواب سالم گردش

 !شد بشینص

 یمغازه بستن یبسته  یسرگردانش را از کرکره  نگاه

 از آن که در مورد سبد گل شیبرداشت و پ یفروش

 که آن سو تر در حال یبه پسرک نیبپرسد ، حس یسوال

 .دیایبود ، اشاره کرد تا ب دنیکش گاریس

 ریرا ز گاریدر دم سر تکان دادو ته س یغماسیر پسرک

 یله کرد ، سپس خود را به آنها رساند و باصدا شیپا

 :سرفه به آن بدهکار بود، گفت کیاش که انگار  گرفته

 «...؟یشوق یخانوم گل »

 یگلها بو نیقلبش به تاپ تاپ افتاد از ا لیدل یب

 سر تکان دیی! به عالمت تادیرس یبه مشام نم یخوش



 :داد

 «.بله خودم هستم »

 

 . به گلها اشاره کرد پسرک

 تا دیبد ییکارت شناسا هیشماست. لطفا  یگلها برا نیا »

 شده که به دست خانوم دیتاک دایراحت بشه. اک المیخ

 .«برسونم یشوق یگل

 نیجامانده بود که ا مانیزبانش در سطل س ییگو

 شده بود.. خم شد و با پر دست نیخشک و سنگ نیچن

 کارت یبر رو یساقه بلند را پس زد تا نوشته  یگلها

 .یمیعشق قد کیبه  میتقد» شکل آن را بخواند.  یقلب

 ات را به من یکه فرصت حضور دوباره در زندگ یمرس

 .«یداد

 حلقش باال آمد و ناگاهو استرس قل خورد تا  ترس

 و قلبش دردم از جا کنده دیبه سمت نادر پر کش ذهنش

 شالش را گرفت و رو به پسرک که ی. با پر دست لبه شد



 :دیبود پرس ستادهیا منتظر

 

 «فرستاده..!.؟ یگلها رو ک نیآقا ا »

 داشت و مدام به اریبس یرفتن عجله  یبرا پسرک

 یشد و با ب یپا و آن م نیکرد و ا ینگاه م اطراف

 .باال انداخت یشانه ا یحوصلگ

 رندهیبه فرستنده و گ یخانوم من اسنپ هستم و کار »

 یباال یگل فروش هی.از رمیگ یو فقط پولم رو م ندارم

 کارت هیشما .  یگرفتم و آوردم برا لیتحو یشهر

 .«میما رفت ینشون بد ییشناسا

 جا شیابروها نیب یاخم مچهین کیکه حاال  نیحس

 یگل دهیکرده بود ، نگاهش را از رنگ و رخ پر خوش

 :و رو به پسرک محکم و آمرانه، گفت برداشت

 .کنم یم دییخانوم رو تا نیبرو به سالمت . من ا »

 که کرکر هاش هنوز یفروش یبستن نیمن هم ی مغازه

 



 یاگه مشکل دمیرو بهت م لمی. شماره موبادمینکش باال

 .«اومد به من زنگ بزن شیپ

 لیبا آن سب نیجالل و جبروت حس ریتحت تاث پسرک

 لش،یو طو ضیعر یپر و مردانه پشت لب و شانه ها یها

 .جنباند یسر کوتاه

 که خوب و بد رو دمیقدر آدم د نیحرفت حجت، ا »

 «.... خدا نگهدار بشناسم

 نداشت. نگاه مضطربش ستادنیتاب ا گرید شیپاها یگل

 خندشاخم و لب یب یو چهره  نیبه سمت حس را

 ینبود! گل ییخط خوانا چی. در خطوط چهره اش هبرگشت

 نکرده اما خود را مو ظف ییکه خطا یدانش آموز مثل

 :داند مستاصل ،گفت یم حیتوض به

 با یارتباط چیتو رو خدا درموردم فکر بد نکن. من ه »

 «.گلها رو برام فرستاده ندارم نیکه ا یکس

 

 .گذاشت شیپ یپر از احساس متضاد قدم نیحس



 .«نخواستم یحیمن که توض »

 .و توپو تشر بد تر بود خیجمله از صدتا ناسزا و توب نیا

 خواهد اما رفتارش خالف آن را ینم بحیگفت توض یم

 تا مرز چشمانش دیبدش جوش یکرد! حس ها یم ثابت

 یمانیسیلبه  یبررو ستادنیامد. ناتوان از ا باال

 که پشت در خانه جا ینشست و مثل بچه ا یگلفروش

 گذاشت و شیزانو ها یرا بر رو شیباشد دستها مانده

 از شیآن پنهان کردو بغض ها انیرا م سرش

 .شد زیسر ر چشمانش

 رنگ جا مانده ینارنج یدستکش ها یانست برا دینم

 حضور نادر اهیس هیسا ایکند  یم هیالبرز گر لیاتومب در

 از ایشد  یاش پر رنگ تر م یرفته رفته در زندگ که

 

 ربط را خوانده یعاشقانه ب اداشتیکه آن  نیحس خجالت

 !بود

 شیآهسته و نرم به نفس ها یتاب شد. گل یب نیحس



 شده بود! به اطراف سر برگرداند خدا را شکر کرد متصل

 داریب یهنوز کسبه محل از خواب خوش زمستان که

 زانو زد و آهسته یگل یکتار پا اطی. سپس با احتنشدند

 «....خانوم یگل» :  گفت

 آهسته نیکرد. حس یم هیجواب ندادو همچنان گر یگل

 یمثل نوازش گلبرگ ها دیشال او دست کش یرو بر

 . ته مانده آبردیگ یانگشتان دست قرار م ریکه ز یگل

 :را قورت داد و آهسته تر،گفت دهانش

 .«نمتیباال ، بب اریخانوم خانوما... سرت و ب »

 

 غرق اشک که آنها را مثل لنز شفاوف و یبا چشمان یگل

 را شیتر کرده بود سربرداشت. با پر دست اشکها درشت

 :منقطع بود ، گفت شیکه جمله ها یزد و درحال پس

 «... ؟یدرموردم فکر بد نکن شهیم »

 که اجازه پاک کردن آنها را ییتاب اشکها یب نیحس

 او را بشنود حیآنکه توض ی،در دم شرمنده شد.ب نداشت



 کوچک اما یزود قضاوتش کرده بود ! با لبخند یلیخ

 اش را پنهان کرد سپس نگاهش را ی، شرمندگ یواقع

 شدند تا سر یاز کنارشان رد م یکه با تان یرهگذارن از

پچ  ی، برداشت و مردانه اما به نرم اورندیماجرا در ب از
 پچ

 :عاشقانه، گفت یها

 دیکنن.!. لطفا کل ینگاهمون م یدختر بد جور »

 مغازه دیرو بده کرکره رو بدم باال.. ر امروز کل یگلفروش

 

 سر به هوا میو موندم پشت در . رح ارمیرفت ب ادمیرو

 «...ومدهیخواب مونده و هنوز ن هم

 که نان یرنیبود پ دهیجمله اش به انتها نرس هنوز

 با پر چادرش گرفت بود از کنارشان رد شد و با یسنگک

 :گفت ی زیر ییصدا

 مرد، آدم اول صبح اشک زنش رو در ینینب ریخ »

 «..!.؟ارهیم



 با سرو نیبرخاستند و حس یدو معذب شدند و به آن هر

 توان گریفاصله گرفت.حاال د یفرو افتاده از گل یچشم

 فرار یبرا یر ا هم نداشتتند. گل گرید کیکردن به  نگاه

 ک را پا شیآمده با پر دست اشکها شیپ تیموقع از

 دیرا د میبرگرداند و رح ابانیو سرش را به سمت خ کرد

 یشد و به سمت آنها م ادهیپ یاز تاکس مهیسراس که

 .دیدو

 

 که نیسطل زباله کرد غافل از ا یسبد گل را راه یگل

 .است شیتازه شروع کابوس ها نیا

********** 

 

 با کابوس سبد گل رز شروع شد با یگل یکه برا یروز

 !کرد داینادر در اتوبوس همچنان ادامه پ یناگهان حضور

 اتوبوس در یناباور و بهت زده نادر را آن سو یگل

 که به ینیو قلبش همچون ماش دید یمردانه م قسمت



 و پِت پِت دیتپ یافتاده باشد از ترس م یسوز روغن

 .کرد یم

 اعتقاد نداشت ، انیآدم انیگاه به حضور جن در م چیه

مرد دراز  یانبوه انیاز آنها را م یکیحاال به چشم  اما
 وو

 

 از زانیآو ی لهیکه دستش به م یدر حال دید یم کوتاه

 چشم از او یمتصل بود و با لبخند مشمئز کننده ا سقف

 داشت. ترس افکارش را در دم فلج کردو او ینم بر

 دستش را مشت کی یمستمر و منطق یاز فکر ناتوان

 برد و با دست و انگشتانش را در کف دستش فرو کرد

 را محکم گرفت . سپس همانند فشیک یدسته  گرشید

 که یبرخاست و به خانوم فربه ا یگرفته ها به آن برق

 خورد یتلو تلو م یمشکل بود و گاه شیبرا ستادنیا

 :کرد اشاره

 « .ندیجا بنش نیا دییخانوم بفرما »

 یفربه اش داد و از خدا خواسته سر کلیبه ه یتاب زن



 یگل یسر جا مهینصف و ن یآنگاه با تشکر. جنباند

 زهوار یصندل یرا بر رو شیها یو تمام خستگ نشست

 اتوبوس شرکت واحد هوار کرد. یرفته  در

 

 شده بود مانیس یگون ینیکه به سنگ ییبا پاها یگل

 .ستادیپنجره بند و پشت به نادر ا یرا به لبه  دستش

 نامحسوس یکه لرزش یسرخم کردو با دست سپس

 فشیک یخرت و پرت ها انیرا از م لشی، موبا داشت

 درصد شارژ آه از نهادش ستیب دنیآورد و با د رونیب

 را کم داشت لشیموبا یآمد . فقط خراب شدن باتر بر

 با زانیآو یبساط آن هم جور شد! با لب و لوچه ا که

 او مواجه رینظ یتماس گرفت و با استقبال ب مادرش

 !شد

 نگاه به ساعتت بنداز بلکه خجالت هیدختر!  یرینم یاله »

 ! ساعت هشت شد! اصال معلوم هست کدومیدیکش

 سرت مگه قرار نبود امشب زود تر ری!؟ خیهست یگور



 چشم و چار من و بنفشه رو در امکی!؟ خواهر س یایب

 «.از بس سراغ تو رو گرفت آورد

 

 شدو به انتها یبود که مثل شمع آب م یشارژ دلواپس

 ی. آب دهانش را قورت داد و همچون غواصدیرس یم

 یهر نفسش احترام قائل باشد تند و ب یبرا ایته در که

 :گفت وقفه،

 نکردم و دایسالم مامان من تو راهم. به خدا اسنپ پ »

 . به بنفشه زنگ زدم اشغال امیشدم با اتوبوس ب مجبور

 مادر شوهرش رو دیجد یخونه  نی. قراربود لوکش بود

 یبه بابا بگ شهینشد . مامان م یخبر یبفرسته ول برام

 «دنبالم؟ ادیو ب میجا قرار بگذار هی

 که زدیخانوم چنان آهسته و پچ پچ وار حرف م فروغ

 .شد تا انگشت اشاره اش را داخل گوش بچپاند مجبور

 ها! بابات من رو گذاشت ینگران نش گمیم یزیچ هی »

 یرعلیو خودش هم رفت دنبال ام امکیمادر س ی خونه



 کنه. یتو راه تصادف م ی، ول ارتشیاز کالس زبان ب تا

 

 یسپر به سپر م نیماش هیحواسش پرت شده و با  ایگو

 «.بکشه یو کروک ادیب سیو حاال منتظر تا پل شه

 جا ماند. مستاصل نهیگوله گوله در سـ*ـ شیها نفس

 . دیاش کش یشانیبه پ یدست

 شدم. تو روخدا راست بگو حال بابامامان نگران  »

 «...؟خوبه

 سیآره بابا... گفتم که نگران نباش . فقط منتظر تا پل »

 ای. تو هم زود تر بیرعلیهم رفت دنبال ام امکی. س ادیب

 گمیآبرومون نرفته. به بنفشه م نیاز ا شتریب تا

 .«رو برات بفرسته . فعال خداحافظ نیلوکش

 اتوبوس به دیشن یم انیدرم یکیکه  یجمالت انیم

 بودند ستادهیکه ا یترمز زد و تمام مسافرن یبررو ناگاه

 که زلزله به جانش افتاده یدرخت ی یشاخه ها مثل

 زن فربه افتاد. یبر رو یسو خم شدند و گل کیبه  باشد



 

 کرد. سپس به یترو فرز برخاست و معذرت خواه یول

 ازدحام مردانه انیمردانه سرچرخاند اما نادر را م سمت

 .دیند

 نیجمع شود ، اما هم الشیتا بلکه خ دیسرک کش یقدر

 مانیرا به خودش جلب کرد، پش ینگاه مشتاق جوانک که

 : برگرداند با خود فکر کرد یرو

 آمد و با دست ازدحام مردان را ینفر م کیکاش  یا »

 زد یبودند، پس م ستادهیا گرید کیپشت به پشت  که

 یبا صدا. «ندیها را بب یتوانست تک تک صندل یاو م تا

 آن را تا امتداد چشمانش باال لشیکوتاه موبا نگیلید

 فرستاده شیکه بنفشه برا ینیلوکش دنیو با د آورد

 و دیرس یبعد ستگاهیاتوبوس به ا نکهیبه محض ا بود

 که یکشدار باز شد در حال یسیف سیف یبا صدا درآن

 

 کرد خود را به در یمسافران راه باز م انیاز م یسخت به



 .شد ادهیرساند و پ اتوبوس

*** 

 تنگ و ترش ، یکوچه ها انیبود که م یبار نیدوم نیا

 هزارتو به هم راه یو نا آشنا که مثل داالن خلوت

 کوچه نیشد . از ا یم ریاس لونیو و لونیس داشتند

 ینم دهیدر آن د یجنبده ا چیکه ه کیتنگ وتار یها

 یبلند و پرشتاب گام بر م ییبود. با قدمها زاریب شد،

 کوتاه یبا دلهره به پشت سرش نگاه یو هرزگاه داشت

 انداخت تا مبادا نادر پشت سرش باشد و دل یگذرا م و

 یقواره  یب یکوچه  نیا یبود که انتها نیبه ا خوش

 قرار دارد. اما امکیمادر شوهر س یدراز خانه  روده

 مثل یو دست دینکش یچندان طول شیها یدلخوش

 

 حرکت او را به کیچنگ زد و با  شیبه بازو چنگک

 در قفسه یچسباند ، آنچنان محکم که درد یمانیوارسید

 و منگ بود جیاش تاب خورد ، هرچند گ نهیسـ*ـ ی



 و در دیشن یتاپ تاپ قلبش را به وضوح م یصدا یول

 دهانش یو مردانه مثل چسب بر رو یقو یم ، دست د

 مچ هر دو گرید یرا بهم دوخت و دست شیولبها نشست

 .خود کرد ریرا محکم اس دستش

 شیاز وحشت بزرگ تر و نفس ها شیها مرددمک

 اهیچشمان س دنیو منقطع شده بود و با د دهیبر دهیبر

 یگرم او که به موازت صورتش فرود م یو نفسها نادر

 طانینفسش هم رفت. حاال او ش مچهیهمان ن آمد،

 .دید یم شیرو شیرا پ مجسم

********** 

 

 

 شیبا تمام آدمها ایبر فنا رفت . انگار که دن شیها نفس

 مانده بود و یشده بودند. فقط گل دیباره ناپد کی به

 را داشت که ینادر!... حال و روز گنجشک اهیس چشمان

 .گرسنه گرفتار شده باشد یگربه ا زیت یپنجه ها انیم



 .قدر درمانده و ناتوان همان

 نداشت و از ترس یفیو روز قلبش هم چندان تعر حال

 یو دم دیکوب یم نهیرا مدام به قفسه سـ*ـ خودش

 مستمررا از یو قرار نداشت و آنچنان که توان فکر آرام

 . صلب کرده بود او

 کلیه ینیداد سنگ یاز همه آزارش م شیچه که ب آن

 بود دهینش چسبسمج به بد یکه مثل چسب نادربود

 ختهیتلخ در آم یعطر ی حهیکه با را شینفس ها وهرم

 .بود

 

 تشیدر موقع یرییدر تغ ایآن که تکان بخورد  یب نادر

 زد نگاهش را از یکه نفس نفس م یدرحال بدهد

 گوش او فرو خیبرداشت وسر ب یوحشت زده گل چشمان

 :زد، گفت یکه ترس را دامن م یزیر یوبا صدا برد

 ها ، اون میند میاون بچه خوشگل، اون قد ادمهی »

 سبز ینگ یبگ نیکه هنوز پشت لبش همچ ییوقتها



 کوچه و یخواست و تو یخاطرت رو م یلیبود، خ شده

 زد و کتک یکرد . کتک م یسپر م نهیبرات سـ*ـ محل

 هنوز هم همون قدر تو رو یکن یخورد . فکر م یم

 «تمام حال و هولش با سحره!....؟ ایو  بخواد

 یشد و باال م یجدا م شیها هیقطره قطره از ر ژنیاکس

 که یکرد تا تکان بخورد ، تالش مذبوحانه ا ی. سعآمد

 در دم در نطفه خفه و آنچنان خود را به او منگه کرد نادر

 

 نامفهوم از دهان یینداشت و فقط آوا دنیجنب ینا که

 . دیرس یاش به گوش م بسته

 یبار به سمت صورت او خم شد و نفسها نیا نادر

 ینشست و با حرص یصورت گل یبر رو معطرش
 آشکار،

 :گفت

 نیقاصدک خوشگل، گوش هات رو خوب باز کن بب »

 . به اون بچه خوشگل ، که حاال به لطف سحر گمیم یچ

 دم من برداره یما ، بگو پاش رو از رو سییآقا ر شده



 یش بگو توشم. به یبد فرم سر تو هوار م وگرنه

 نده و به ریبگذار کارم رو بکنم ،ومدام بهم گ شرکت

 باشه سر نیا ریچرخم نگذاره، غ یانتقام چوب ال یهوا

 سحر شیناکرده پ ییشم. بهش بگو اگه خدا یهوار م تو

کنه که اخراج بشم، باز  یکار هیآب من رو بزنه و ریز
 سر

 نرفته! بگو ادتیشم. بهش بگو باغ گردو که  یهوار م تو

 

 همه یو پ رهیزنه و تا آخرش م یحرف مفت نم نادر

 .« دهیرو هم به تنش مال یچ

 و دیکش یقینفس عم یترسناک یبعد از سکوت نادر

 :داد ادامه

 یگوشه اش رو امشب نشونت بدم و بر هی یخوا یم »

 « !؟ یکن فیتعر براش

 و روشن کوچه کیاز شدت وحشت در تار شیمردمکها

 یکه بر رو یگرم و ملتهب یزد و نفسها یدو م دو

 د،یدزد یرحمانه م یرا ب شینشست نفسها یم صورتش



 . فاصله داشت یجدا شدن روح از بدن فقط دم تا

 کند اما ناگهان یدهان باز کرد تا بازهم رجز خوان نادر

 حواسش را پرت کرد ، ناخود آگاه یسگ ولگرد حضور

 گرید فاصله گرفت و سرش به سمت یاز گل یقدر

 کیدرنگ  یب یگل صیو ب صیح نیو در ا دیچرخ

 

 .دینادر کوب یرا باال آورد و آن را محکم به مردانگ شیپا

 را رها یگل یخفه اما پر درد در دم دستها یبا ناله ا نادر

 که از شدت درد به خود یکه همچون مار یو در حال کرد

 لب ریزانو خم شد و ز یبه حالت رکوع بر رو چدیپ یم

 «....! شرف یب» : گفت

 ینفس م کیکند ،  یآنکه به پشت سرش نگاه یب یگل

 که دیشن یرا نادر م شیتاپ تاپ قدمها یو صدا دیدو

 .شد یبه گام دور تر م گام

********** 

 



 راه آهن دانیم یگل

 

 ها جان ندارند! آنها زنده حهیرا ندیگو یاست که م دروغ

 و در ناخود یآن که متوجه شو یب ندویآ یوم هستند

 .ندینش یم آگاهت

 ها زنده هستند و به خاطراتت خوب و بدت جان حهیرا

 باور کردم که عطر تلخ نادر یرا وقت نیدهند. من ا یم

 و چهار ساعت به مچ دستانم که ستیاز گذشت ب بعد

 یو حت دهی... مثل چسب به تمام وجودم چسب چیه

 !مزخرف سمج مانند نشد یبو نیهم عالج ا حمام

 انکر والصواتش بکنم که یهم به حال صدا یفکر دیاب

 رود و تمام حجم سرم را یم یل یل میگوش ها درون

 !کرده است پر

 را گرفته بود نفس بانشیکه گر یصالیکالفه از است یگل

 دفتر خاطراتش ی. آنگاه خود کار را بر رودیکش یقیعم

 



 شیشانه ها یحوصله حوله را از رو ی، ب گذاشت

 و درهم و دهیو ژول سیخ یموها یوبر رو برداشت

 رنگ را یپهن کرد .سپس آهسته مچ بند نارنج برهمش

 کبود رنگ یمچ چپش پس زد و به دو خط مواز یرو از

 رهیبه دور مچ اش جا خوش کرده بود خ یمثل طوق که

 را لغزان کرده شیپر آب که نوشته ها یو با چشمان شد

 .شروع به نوشتن کرد بود،

 که بند دلت یی. از همان هادیخط و نشان کش میبرا نادر

 میطومار بهش بگو.... ! برا کیکند . نادر  یپاره م را

 ینم سیابل نیکرد تا به گوش البرز برسانم و ا فیرد

 اسم من و هرچه که یبر رو شیکه البرز سالها پ داند

 رهیو از دا دهیخط قرمز کش کیبا من است  مرتبط

 پرتابم کرده است . رونیبه ب شیداشتن ها دوست

 

 و شوم نادرکه ممکن اهیس هیمن مانده ام و سا حاال

 خودمان نیهرکجا و هرلحظه بر سرم هوار شود. ب است



 که ییخواهد از همان ها یم گاردیدلم بک باد بماند،

 .مواظبت است یکند و چهار چشم یسپر م نهی*ـسـ

 یمناسب ی نهینده که اصال گز شنهادیبابا محمود را پ لطفا

 سرراه ی. اگر باد به گوشش برساند که مزاحمستین

 و دیآ یبه جوش م رتشیاش قرار گرفته غ یگل میمر

 یکه به ذهنش م یا نهیگز نیشود آنگاه اول یم زیسرر

 وجب به یکه برا یاست. گلفروش یحذف گلفروش رسد

 آن التماس کردم و قربان صدقه اش رفتم تا وجب

 .داد تیرضا

 یخوب کلیرا هم پشنهاد نده. هر چند که قد و ه نیحس

 ،دلم ستین یما صنم نیکه فعال ب ییاما از آن جا دارد

 باز شود میها یبه خصوص شیخواهد فعال پا ینم

 

 یم یسرش به راز البرز منته کیکه  ییها یخصوص

 .شود

 سر دارد کیبنفشه  یادا اطوار ها نیهم با ا امکیس



 خواهر زن آشفته یبرا ییجا گریسودا و د وهزار

 .ندارد روزگارش

 که به ییسال ،بلوا نیکن هنوز بعد از گذشت چند باور

 بنفشه و یواشکی ی، دوست یعشق و عاشق یماجرا خاطر

 . به خاطر دارم اتییبر پا شد بود را با تمام جز امکیس

 گشت و یهر چه زودتر از کاشان بر م یکاش عمه ال یا

 خودمان نیگرفت. ب یچکنم را از دست من م کاسه

 که فرت و فرت یغماسیبه آقا داوود ر ی،حت بماند

 نیماش هیاش که شب یکشد با آن وانت لکنت یم گاریس

 هستم . یعهد پادشاه وزوزک است هم راض یها یدود

 

مراقب وجب به وجب دور  یچهار چشم ستیبا یم حاال
 و

 سبز میروبرو یباشم تا مبادا نادر مثل قارچ سم برم

 انتقام فتدویدامنم ب یاز آسمان بر رو یتاالپ ایو شود

 .ردیرا از من بگ شیعقده ها تمام

 دیکش یقیآه عم دهیخاطراتش که رس ینجایبه ا یگل



 :لب نجوا کرد ریهم گذاشت و ز یرا بر رو شیها ،پلک

 یگل یدعا« کن ریماجرا رو ختم به خ نیخودت ا ایخدا »

 چند یمحکم کار یخواست برا یراه بود و م مهین هنوز

 ژدریق ژیق یهم به آن اضافه کند ، اما با صدا گرید یدعا

 دیچرخ یم یآهن یپاشنه  یکه ناله کنان بر رو اتاق

 را باز و شیپلک ها یشد تا به چشم بر هم زدن ،سبب

 بر یمامان فروغ وچهره ا دنیرا رها کند وبا د شیدعا

 

 یبود ، دلهره  ستادهیاش که در چهار چوب در ا افروخته

 .شد ریبه دلش سراز یبیغر

 یهراس دفترش خاطراتش را بست و آن را بر رو به

 یگذاشت و در حال زشیم یتلنبار شده رو یها مجله

 : دیخواست پرس یاز جا بر م که

 «مامان..!.؟ یشده.... ؟! خوب یچ »

 خودش یتر آمد و در راکه برا شیپ یخانوم قدم فروغ

 یرا پشت سرش بست و درحالخورد  یهدف تاب م یب



 داد یدر هوا تاب م یدستش را به عالمت کالفگ که

 :،گفت

 «...نجایا انیبنفشه و مهتاب دارن م »

 یشده بود. اما حس ششم اش در سرش نجوا م جیگ

 آشوب کیساده  یجمله  نی،پس و پسله ا کرد

 است. دهیخواب

 

 شده. حال بنفشه یچ نمیمامان تورو خدا بگو بب »

 «...؟خوبه

 کنه و یدختر آخر من و بابات رو دق مرگ م نیا »

 .«و نگاه کن نینه بش یگیخوره . م یرو م حلوامون

 :گفت فروغ خانوم ادامه داد یو دور ازجان دیلب گز یگل

 شهیو بنفشه دعواشون م امکیامروز بازهم س ایگو »

 گهیبه بنفشه م امکیکنه و س یم دایپ خیکار ب یانگار

 درخواست مانتیبابات و بعد از زا یگذارمت خونه  یم

 پسر مثل بره نی. چقدر بهش گفتم دختر ادمیم طالق



 مثل یکیبه پرو پاش نپچ، همه آرزوشون  نقدری. ااس

 هات ازش گرگ یشوهرشون باشه با نادون امکیس

 «...نکن! به خرجش نرفت که نرفت درست

 راش خارج شد و د نهیاز سـ*ـ یآه پر حسرت سپس

 داد ، گفت: یکهدسر به اطراف تکان م یحال

 

 یزودتر از روستا بر م یکاش عمه ال یا »

 آنتن یکوفت چیهم رفته که ه ییجا هی.المذهب گشت

 من رو هم باخودش یزندگ یرفته خوش ی. از وقتدهینم

 .«بـرده

 مادرش را یباز همچون ماه مهین یزده، با دهان رتیح

 :بعد شتاب زده، گفت یا هیکرد و ثان یم نگاه

 «...زنم یحرف م امکیخب من س »

 ، شبیچه جالفتا ! الزم نکرده... سر بنده تصادف د »

 خان ، صاف رجیا رگاهیرو بـرده تعم نشیماش بابات

 بشه . بهش زنگ زدم و تو راهه . دو تابزرگ تر یکار



 و یعل ری. تو هم امدهیحرف بزنه بهتر جواب م باهاش

 که تو ییجا هی، خالصه  یینمایس ،یرو ببر پارک مهتاب

 . بلکه میراحت حرف بزن میو بال نباشن و ما بتون دست

 «. نییپا ادین ب طویرو از خر ش امکیبخواد و س خدا

 

 .به جوش آمد و معترض شد مغزش

 دو تا بچه رو ساعت شش و نیسرما ا نیا یمامان، تو »

 «بعد از ظهر کجا ببرم..!.؟ مین

 پاشنه یرا درهوا تاب داد و رو شیخانوم، دستها فروغ

 رونیاز ب شیهم به پر دامنش دادوپ یوتاب دیچرخ پا

 :،گفت رفتن

 که دوتا کارتون ییجا هی نمایدونم ببرشون س ینم »

 .«بدن و سر شون گرم بشه نشون

 یباز گرد تا بازهم اعتراض کند، اما فروغ خانوم مجال لب

 :درهم ،گفت یا اخم ها، به سمت او برگشت وب نداد

 به دو کردن با من، بگو چه مرگت یکی یاصال به جا »



 رنگ به امکیخونه مادر س یاومد یوقت شبی..!.؟ دشده

 «!...ینرفت ی!...؟ امروز هم که گلفروش ینداشت رو

 

 که یینشاند. از همان ها شیدو ابرو نیب یتصنع اخم

 :افراشته جواب داد یکندو با گردن یرا پنهان م اضطراب

 .کنم یتنبل کمیخواست  ینشده...امروز دلم م یزیچ »

 «داره...؟ یرادیا

 باال یخانوم ناباور به چشمانش نگاه کردو سر فروغ

 .انداخت

 نداره. اما اگه یرادیروز باشه، ا هی یاگه برا ینه ! تنبل »

 یبرا رونیب یایحموم و گربه شور ب یروز سه بار بر در

 وسط باشه نیا یداره. اگه حرف نگفته ا رادیا موهات

 «...داره رادیا

 یخم شود.اما صدا یسبب شد تا سرش قدر یشرمندگ

 . دیخانه به دادش رس فونیآ زنگ

 



 رفت با یم فونیکه به سمت آ یخانوم در حال فروغ

 را با پوست یزرد بیکه س یعل ریبلند رو به ام ییصدا

 :زد ،گفت یم گاز

 . یجان قربونت برم. مشق هات رو که نوشت یعل ریام »

 جیساندو هیو  نمایبرو س یگل یآماده شو با آبج یجلد

 .«بخور هم

 و ختیدر آم یعل ریام یشاد یاهویبا ه شیها دلشوره

 یتوانست پالکارد یکاش م یکرد ا یبا خود فکر م یگل

 :دیاطرافش بگو یو به تمام آدمها ردیدستش بگ در

 .«دیاست. لطفا مزاحم نشو لیتعط یتا اطالع ثانو »

********** 

 

 

 ، امام زاده صالح شیتجر دانیم ،یگل

 و یچند کنج دلش دو مهمان ناخوانده ، حس ناامن هر

 جا خوش کرده بودند ،اما یخودمان یلیخ دلهره



 . بود یبردن بچه ها به امام زاده صالح آن یبرا شیتصم

 ب کهومهتا یعل ریکه چندان به مزاق ام یمیتصم

 امدیصابون زده بودند ، خوش ن نمایس یرا برا دلشان

 هله هوله دنیو خر شیتجر یمیبازار قد دنیبا د اما

 هر شیسبب شد تان یبهداشت رهیو غ یبهداشت یها

 کیکه  یتا بنا گوش باز شود! و در حال شانیدو

 لواشک گریبود و با دست د یدر دست گل دستشان

 یزدند، چشمانشان به دنبال خوراک یراسق م شانیها

 .دیچرخ یم گریرنگانگ د یها

 

 زد و دلش یمکان پر م نیصاحب ا یبه سو یدل گل اما

 از آن یکی یخواست هر چه زود تر خودش را ال یم

 که ییچادرها د،یچیپ یامام زاده م یگل گل یها چادر

 هم داشتند، اما عطر یو درشت زیر یسوراخ ها یگاه

 . شد یدعا از آن ترواش م اجابت

 کرد.. دعا یدعا م ریدل س کینشست و  یوقت م آن



 تمام شود . دعا شیکرد تا هر چه زود تر دلهره ها یم

 ابد محو شود و یو شوم نادر ب ا اهیس هیکردتا سا یم

 ....گرید یدعاها یلیخ

 کیمحقق شدن آنهاتنها عبور از  یکه برا ییآرزوها

 دنیبا د یرعلیفاصله داشت .اما ناگهان ام یمیقد کوچه

 :و گفت ستادیسمنو ا گید

 «دوست دا رم سمنو بخر... یلی، من سمنو خ یآبج »

 

 یداشت و پنفک هند نیا ریغ یمهتاب نظر اما

 .داد یم حیهم تلبارشده بود را ترج یکه بر رو یرنگارنگ

 دوست ندارم و اههایمن از اون آش س ،یخاله گل »

 .«دوست دارم پفک

 کینداشت .محال بود ، بدون رشوه دادن، بتواند  چاره

 ' . دعا کند ریس دل

 به فاصله دو دیآن سو تر شا یکم صیو ب صیح نیا در

 تمام یگوش خراش یسه قدم ، ناگهان صدا عربده ها ای



 .ها را به خود جلب کرد توجه

 پهن و ییداشت با سرشانه ها یدرشت یکلیکه ه ی مرد

 شیرو شیمرد پ یشانی،با سر به پ یفرفر ییموها

 فوران کرد .در نوایمرد ب یشانیو در دم خون از پ دیکوب

 ، آن دو به هم دایبه پا شد آن سرش نا پ یامتی، ق لحظه

 شد . یبود که در هوا پرتاب م یو مشت دندیچیپ یم

 

 کس چیجدا کردنشان آمدند، اما ه یبرا ینفر چند

 با انیم نیدر ا یشد و زن یدار نم کلیمرد ه فیحر

 :زد یم ادیمدام فر یزیر یصدا

 .«دیمسلمون ها ، برادرم رو کشت به دادم برس »

و از مهلکه  ردیسر برگرداند تا دست بچه ها را بگ یگل
 یا

 متوجه یبه پاشده بود دور شود که در کمال ناباور که

 به اهویه نیمهتاب شد. هراسان نگاهش را ب بتیغ

 .در آورد گردش

 .گم شده بود مهتاب



**** 

 ، شیتجر دانی، م البرز

 

 اتاق کارش غوغا یفنجان قهوه در فضا زیدل انگ عطر

 نبود تا با به عطر سحر ادیکرد ، اما آنقدر زورش ز یم

 را نیکند و بر آن غالب شود ! البرز ا یسحر برابر زیانگ

 سحر را یعطر الکچر انینفس درم کیکه  دیفهم یوقت

 . داد یجا م شیها هیر درون

 که تمرکزش را از عطر سحر بردارد، نیا یبرا عاقبت

 شیخم شد فنجان قهوه اش را پ زیم یبر رو یقدر

 اش باال برد تا تمام ینیب ریتا ز قایو آن را دق دیکش

 یپر از عطر تلخ قهوه شود. سپس جرعه ا مشامش

 . دینوش

 یهم سوار و در حال یاش را بر رو دهیکش یپاها سحر

 کرد با یبا لـ*ـذت به حرکات نرم البرز نگاه م که

 ملس کنج لبش، گفت: یلبخند



 

 دونم متوجه نگاه ینم ،یجلسه کوالک کرد یامروز تو »

 «نه!...؟ ای یپدرم شد نیتحس

 که فقط یصدا . لبخند یزد. مردانه و ب یلبخند

 .داد یم شیرا نما شیدندانها

 .بود یاعتراف کنم مذاکره سخت دیخدا رو شکر ، با »

 به لطف خدا به نفع شرکت تموم شد و قرار داد رو یول

 « .کردند امضا

 در هوا یزده دستش را باال آورد و بشنکن جانیه سحر

 . زد

 یشد! م ینم نی؟ بهتر از ا پیخوش ت یگ یم یچ »

 « ؟ ونهیدر م وروی ونیلیچند م یپا یدون

 نرم که همچنان ییقهوه اش را پس زد و با صدا سحر

 شد ، ادامه داد: یم شیدر آن پس و پ جانیه

 

 کنن ، پورسانت تو رو زیپول رو وار نکهیبه محض ا »



 برمت یم ،یامشب شام مهمون من هست ی. ول دمیم

 که یستین هیپات باشه. نگو پا ریکه تهران ز ییجا هی

 .«رمیپذ یرو نم یبهانه و عذر چیه

 کیبار یو با چشمان دیقهوه ش را نوش یجرعه  نیآخر

 یرا ه خرجش م یکه راه وب ییها یبه سحر و لوند شده

 بود . اما هیگرفتن پورسانت پا ینگاه کرد . خب برا کرد،

 ! رستوران رفتن نبود هیپا

 را برداشت آن را لشیاش تکه داد. موبا یصندل به

 عکس یبر رو ،یگالر یعکسها انیکرد و از م روشن

 شیزد تا تمام قد روبرو یآهسته ا یضربه  یگل

 یبزرگ ال به ال یرا با لبخند یکه گل ی. عکسندیبنش

 داد و او آن را از گروه یگل رنگانگ نشان م صدها

 لبخند یتلگرام برداشته بود . نگاهش بر رو یخانوادگ

 

 پر یخنده ها نیتوانست از ا یثابت ماند. نم یگل

 به نفس چیدل که ه وصلیدست بکشد . گل طراوت



 .بند بود شیها

 .برگرداند زیم یرا خاموش کرد وآن را به رو لیموبا

 خواهش و چینه محکم که ه کی یخودش را برا سپس

 یپشت آن نباشد آماده کرد ،آرنجش را رو یاصرار

 صورتش یگذاشت و کف دست راستش را بر رو زیم

 :و گفت دیکش

 . یشام دعوتم کن یبرا ستین یازیممنونم. ن »

 « .ام رو انجام دادم فهیشما هستم و وظ منکارمند

 جمالتش را مرتب ودهان باز کرد تا اصرار و سحر

 درنگ کف دستش یکند، اما البرز مانع شد و ب خواهش

 ادامه زیبه عالمت سکوت رو به او باال برد و تند و ت را

 :داد

 

 شه ینظرم عوض نم یدون یم ،یشناس یمن رو م »

 دکتر هیبگو  یخواهش و اصرار کن نکهیا یلطفا به جا پس

 .« ؟ یحاذق سراغ دار روانشناس



 بود ،پنهان دهیکه شن یرا بابت نه قاطع شیدلخور سحر

 خوش حالتش را که رو به ی،سپس با تعجب ابروها کرد

 به عالمت یپرواز کرده بود در هم تاب داد و سر باال

 .جنباند دییتا

 «شده..!.؟ یزیاز دوستان پدرم هست . چ یکیاره  »

 واریهمانندد یفرو رفت . مرز شیدر الک دفاع البرز

 یو لحن رهیخ یقابل نفوذ . سپس باچشمان ریغ نیچ

 :،جواب داد سرد

 «بدم..!.؟ حیبه تو توض دیبا »

 موردش شد و شتاب زده عذر یب یمتوجه کنجکاو سحر

 کرد. یخواه

 

 بود. باشه، ییجا یخوام .سوال ب یمعذرت م »

 .«دمیکنم و بهت خبر م یم هماهنگ

 . به ساعتش انداخت ینگاه میجنباند و ن یسر البرز

 ها از هشت هم گذشته بودند . لپ تاپش را بست عقربه



 صفحه یبر رو یگل ریعزم رفتن کرد ، اما با آمدن تصو و

 افتاد و با عذر ینیریش یریدلش به سراز لیموبا ی

 سالم»تماس را وصل کرد ، گفت :  یکوتاه یخواه

 «..!.؟ یخوب

 بند دلش را در دم پاره کرد.جمله یلرزان گل یصدا

 که نه سالم داشت نه یا دهیبر دهیمنقطع و بر ییها

 . بود شیو پر بغض پر از تشو یپرس احوال

 کمکم ؟ من اآلن بازار یایشه ب ی؟ م ییالبرز تو کجا »

 «.. مهتاب رو گم کردمشمیتجر

 

 بود، نا خود آگاه طاق دهیکه شن یریخ ینیسنگ از

 سوال شتریخواست ب یهم افتاد . م یبر رو شیابروها

 و کنجکاو سحر مانع شد و کوتاه ، رهیاما نگاه خ کند

 :گفت

 شنی. برام لوکمیکن یم داشیباشه نگران نباش پ »

 .«اونجام گهیربع د کیتا  بفرست،



 اش یمشک یدرنگ برخاست . شتاب زده پالتو یالبرزب

 یبرداشت و تنها جوابش به کنجکاو یندلص یاز رو را

 .بود نیسحر و سواالت رنگانگش ا یها

 .«میزن یبرم . بعدأ با هم حرف م دیمن فعال با »

********** 

 

 

 را ابانیاعتنا به نگاه کنجکاو رهگذران تمام طول خ یب

 شیتجر یمیبه بازار چه قد یو هنگام دینفس دو کی

 خسته اش با تاپ تاپ یفس فس نفس ها د،یرس

 هماهنگ شده بود و یکنواختی تمیر یبر رو قلبش

 یاش مثل پمپ باد مدام از هوا پر و خال نهیسـ*ـ قفسه

 . شد یم

 یسرد دم یاز آن همه حجم هوا شیها هینجات ر یبرا

 فنا رفته اش زنده شوند. سپس با یتا نفسها ستادیا

 یشد. داالن یمیبلند شتاب زده وارد بازار قد ییگامها



کوچک و بزرگ داشت  یکه در دو سو مغازه ها کیبار
 و

 .سرش بود یهم باال یسقف

 در آن یدقت چیو پر از اضطرابش را که ه یسرسر نگاه

 و یشناور در بازار چرخاند اما گل یاهویه انیرا م نبود

 اش یبازو یبر رو یو ناگهان دست افتیرا ن یعل ریام

 

 پاشنه پا یهراسان بر رو یگل یو با صدا نشست

 .دیچرخ

 از یو دو چشم موربش ، خال دهیچند چهره رنگ پر هر

لرزان، مضطرب و  یهمانند دو گو یبود ، ول اشک
 نگران

 یب یعل ریاو آسمان چشمان ام یزد و به جا یدو م دو

 !دیبار یوقفه م یاما ب صدا

 یکج کرد. آشفتگ یبه سمت گل یعل ریرا از ام نگاهش

 رنگش رحم نکرده بودو یبه شال آب یو روزش حت حال

 یها یبه دور گردنش تاب خورده و چتر نامرتب



 هول داده بود رونیرا به ب سرگردان

 او گذاشت و او یدست بر بازو یگل یاز آشفتگ شانیپر

 یاز آنکه سوال شیکشاند و پ یبه کنج خلوت تر را

 جانش مهیکه جان به کالبد ن یهمانند کس یگل بپرسد

 یکه دستانش در هوا تاب م یگشته باشد ، در حال باز

 

 ، شتاب زده، دیلرز یبا خط و خش م شیو صدا خورد

 :گفت

 خواستم مزاحمت بشم. به یالبرز ببخش به خدا نم »

 لحظه هیدعوا شد  یچشمم بود . وقت یمهتاب جلو خدا

 بیمهتاب غ دمیپرت شد سر برگردوندم و د حواسم

 نزدم .بنفشه حامله اس یحرف مکای. به بابام و س شده

 ، عجب نمایس ارمشونیبفهمه. قرار بود ب یزیچ دینبا

بدم.!..؟ به خدا  یکردم . حاال جواب بنفشه رو چ یغلط
 دو

 نبود به خدا یتمام بازار رو رفتم و برگشتم ول بار

 «...نبود



 و رفتار پر از اضطرابش طاقت البرز یپراکنده گل جمالت

 هیچند ثان یرا برا یطاق کرد و هر دو دست سرد گل را

 رهیکه به چشمان او خ یدستانش گرفت و در حال نیب

 کرد ، محکم قاطع، گقت: یم نگاه

 

 «میکن یم داشیآروم باش ! پ زم،یعز »

 گفتن زمیبود که متوجه عز ریآنقدر ذهنش درگ یگل

 کیبه  سهیرا همانند ر شیکه اشکها یرعلینشد ام البرز

 صورتش را یسیدوخته بودند با پشت دست خ گرید

 :کرد ، گفت یکرد و همانطور که هق هق م پاک

 . معلموندنیدونم . مهتاب رو دزد یالبرز خان من م »

 ادیبچه دزد ز د،یتو کالس گفت بچه ها مواظب باش روزید

 .«شده

 . اما آن را پشت ختیشد و فرو ر یدلش خال ته

 ینوازش وار بر رو یاش پنهان کرد و دست یخونسرد

 :دیپرس یو رو به گل دیکش یعل ریام کاله



 و آروم و قرار طونی. مهتاب شیصحن امام زاده رفت »

 قسمت گمشده لیکرده وتحو داشیپ یکی دی، شا نداره

 «.داده ها

 

 باال یآب دهانش راقورت داد و سر یبه سخت یگل

 .انداخت

 مگمش کرد یبازار کنار مغازه سمنو فروش یمن تو »

 «...کنم اونجا باشه ینم فکر

 چییجنباند ، سپس سو یبدهد سر یآنکه جواب یب البرز

 یآورد و به سمت گل رونیپالتو ب بیرا از ج نیماش

 :گرفت

 دایپارک پ یبرو. جا یعل ریو با ام ریرو بگ چییسو »

 قائم یطبقات نکیتر از پارک نییومجبور شدم پا نکردم

 رو پارک کنم نیماش یمغازه خارو بار فروش هی یروبرو

 زنم . فقط بگو مهتاب چه یشد بهت زنگ م یخبر .

 «تنش بود ؟ یلباس



 جنباند و یمستاصل سر یمنطق یناتوان از تفکر یگل

 داد: جواب

 

 . دیچکمه سف هیتنش بود با  یصورت یکاله و پالتو هی »

 .«منگوله بزرگ هم داشت هی کالهش

 .دیتامل نکرد وچون باد دو گرید البرز

*** 

 دانیدنج م یها یاز فرع یکیاش را در  لیاتومب البرز

 که تنها یخلوت و سوت کور یپارک کرد، فرع شیتجر

 که یسرگردان برف یباد بود و دانه ها یهوهو رهگذرش

 و دیبار یم یکرده بود و گاه دنیشروع به بار تازه

 .ماند یابرها جا م انیهم م یگاه

 یشدن مهتاب سکوت آمد وبه دهان هر دو دایاز پ بعد

 گفتند معجزه یم یاگر کالم ییچهل قفل زد. گو آنها

 انیشد و درم یشدن مهتاب در دم باطل م دایپ ی

 



 ریام چیخش خش کاغذ ساندو یشناور تنها صدا سکوت

 .شد یم دهیو ملچ و ملوچ او بود که شن یعل

 که پشت سر یملتهب قیدقا ینیبار سنگ ریز یگل

 را داشت که از دورن چاه نجات یبود حس آدم گذاشته

 باشد ،همان قدر ،له ولورده، درب و داغون وشوک افتهی

 گشت ومهتاب یبار به عقب بر م کی قهیهر چند دق زده

 رفته یقیتر به خواب عم یکرد که با چشمان یتماشا م را

 چی*ـل و پر اشتها به ساندوـیبا م یعل ریو ام بود

 باد کرده شیکه لپ ها یزد ودر حال یگاز م همبرگرش

 .دینوش یجرعه نوشابه م کیهم  یگاه بود

 ؟ بچه ها حالشون خوبه ، همبرگرت یهست ینگران چ »

 «...بخور رو

 داد یخودش خوب نبود و دهانش مزه زهر مار م حال

 شیمثل قلوه سنگ در گلو یزیکرد چ یاحساس م و

 

 قادر به قورت دادن آب دهانش یمانده که حت جا



 .ستین

 دنیشب گذشته و خط و نشان کش یفشار عصب بعداز

 نادر و گمشدن مهتاب ،ظرف وجودش چنان مملو یها

 داشت یبه تلنگر ازیشده بود که فقط ن یمنف جاناتیه از

 سد پشت چشمانش را باز شود و بگذارد هر چه اشک تا

 .زدیفرو بر شیگونه ها یشده بر رو تلنبار

 با عذر یاز حس خفگ ییرها یدو دل نماند وبرا یلیخ

 رونیرا باز کرد و ب نیآهسته در ماش یکوتاه یخواه

 که یو در حال ستادیآن سو تر ا ی، سپس کم رفت

 یصورتش م یرو به آسمان بود و برف بر رو سرش

 را بست شیپلک ها د،یلرز یکه م یبا چانه ا نشست

 وکج و معوج ریچشمش سراز یاز گوشه  شیواشکها

 شد . یپنهان م شیموها انیم

 

 آن هم درست در دیآورد البرز را د نییرا که پا سرش

 زبان آن یکه گل رهیاش.با همان نگاه خ یقدم دو



 خشک و قاچ قاچ اش را تر کرد و یبلد بود. لبها راخوب

 :خط و خش داشت ، گفت ییصدا با

 کنم. باور کن یبرات دردسر درست م شهیببخش ، هم »

 اون زن و یشوک هستم. اگه مهتاب به جا یتو هنوز

 به یافتاد من چه خاک یآدم نا اهل م هی ریگ شوهر

 سر از نا کجا آباد ،یکالنتر یاگه به جا ختم؟یر یم سرم

 یم یو بنفشه رو چ امکیآورد، من جواب س یم در

 «دادم؟

 یآنها دلواپس یرا کهپس وپسله همه  شیاگر ها یگل

 در او شتریب یکرد و البرز با هر جمله گل یم فیرد بود

 اش یقدم کیو در  اوردیشد . عاقبت تاب ن یم غرق

 

 ییاو فاصله انداخت و با صدا یاگر ها نیو ب ستادیا

 :وار،گفت نوازش

 .« خوبه یآروم باش. همه چ »

 . اشاره کرد لیبا چشم ابرو به داخل اتومب سپس



 و شکر خدا حالش هم میکرد دایکن! مهتاب رو پ نگاه»

 امکیبه بنفشه و س میمجبور بش نکهی. بدون اخوبه

 .«میبنفشه رو به خطر بنداز یوباردار میبزن یحرف

 .کرد سرش را به اطراف تکان داد یتامل کوتاه سپس

 گم شدن بچه شون رو یخب حقشون که ماجرا  یول »

 .کن فیمناسب براشون تعر طیشرا هی ی.فردا تو بدونن

 زبون اون ورور جادو رو که یتا فرداجلو یه بتوناگ البته

 .«یریخوره رو بگ یهمبرگر م داره

 شیشد. پلک ها یالبرز م دنیپر آبش مانع د چشمان

 مزاحم را سر راهش یآرام بر هم گذاشت تا قطره ها را

 

 را کش دادو شیرمق اش لبها یب ی. با لبخند بردارد

 :دیپرس

 نمیب یمغازه سر کوچه م یتو یخاله فلور رو گاه »

 یگذاره و مثل باد از جلو یجواب م یرو ب ،سالمم

 .دمیوقت که ند یلیرو خ دایآ یول شهیدور م چشمم



 ییجا هی یچطوره...؟ دلم براش تنگ شده تونست حالش

 « ؟ یو بالش رو بند کن دست

 و آرامش نیری، البرز رابه خلسه بردبود.ش یگل یصدا

 کرد و دلش یکه فقط کنار او تجربه م ی، حس ناب بخش

 را از دست بدهد.آهسته و یلحظه ا یخواست حت ینم

 :پچ وار کوتاه جواب داد پچ

 پلکه و همچنان با کفس یهم م دایهمه خوبن. آ »

 «..گرده یدنبال کار م یآهن

 پر از تاسف ادامه داد. سپس

 

 ایدن هی یول میباهم فاصله دار وارید هیمضحکه ، واقعا»

 زا

 .«میخبر یب هم

 زده اش را به داخل خی یبا البرز بود. دستها حق

 :حواس، گفت یسر داد و ب بشیج

 وبه سحر یکرد یم یباز یکوچولو، پارت هیکاش  یا »



 رو استخدام داینادر ، آ کهیاون مرت یبه جا یگفت یم

 یراحت م التیکنار خودت بود وخ یجور نی. ا کنه

 .«شد

 یبعدکمان ابروها یا هیراه دهانش را بست و ثان تعجب

 .دو پله باال تر رفت شیدر هم جفت شد و صدا البرز

شرکت پدر سحر کار  ی، من تو یدون یتو از کجا م »

 یم

 «دست منه !؟ ریو نادر ز کنم

 دانست یافتاد. گند زده بود و نم نییپا یتاالپ قلبش

 تر شد، آنقدر کینزد یآن را جمع کند. البرز کم چگونه

 

 را یاش زبان گل رهیوروشن کوچه نگاه خ کیدر تار که

 در آن نبود ینرم گریکه د یآورد بودو با لحن بند

 .!را دوباره تکرار کرد ،سوالش

 من شیهبل پ کهیاون مرت یدون ی، تو از کجا م یگل »

 .چون یگیدونم دروغ م یکنه!؟ نگو سحر که م یم کار



 .«دیستیدونم با هم در ارتباط ن یم

 که ییآمده تکه مو شیپ طیو مستاصل از شرا کالفه

 خورد را به داخل شالش فرو برد یصورتش تاب م یرو

پاشنه  یکرد رو یکه از چشمان البرز فرار م یدر حال و
 پا

 . برود نیتا به سمت ماش دیچرخ

 شه .به مامان گفتم تا یم ری، داره د میبهتر برگرد »

 « .میده خونه هست عتسا

گذاشت واو را به سمت خود  یگل یدست بر بازو البرز
 بر

 .ستادیهم نفس اش ا قایو دق گرداند

 

 یکه از بر م ینگاه نیا یجواب من رو بده ! معن یگل »

 ؟یکن یم یرو از من مخف ی؟ دختر ، چ هیچ یگردون

 «؟یگ یبه من نم یزیکنه و چ یم تتینادر اذ نکنه

 که تجربه کرده ییشب گذشته افتاد. ترسها ادیبه  یگل

 . او هم چند پرده باالتر رفت ی. بر آشفت و صدا بود



 تمیمهندس ؟ آره اذ یآقا یبدون یخوا یرو م یچ »

 هی یتو شبیشه. د یراه جلو سبز م یکنه و راه و ب یم

 چسبوند و گفت بهت بگم پا واریخلوت من رو به د کوچه

 شه . بهت یوگرنه سر من هوار م یدمش نگذار یرو

 نیا یخواد دوباره تو رو روبرو یچون دلم نم نگفتم،

 که ینیب شیقابل پ ریقرار بدم. آدم غ یروان مردک

 فهمم ، تو یرفتار زشتش نداره . فقط نم یبرا یمرز چیه

 ادیب یچرا قبول کرد ،یشناس یمردک رو م نیا که

 

 دنشیات کار کنه و هر روز با د ی هیسا ریز درست

 «!.؟یبش شکنجه

 را ینیکه گوش ها و نوک ب ییسوز سرما گریالبرزد

 که یبارش برف یکرد وحت یکرده بود را حس نم قرمز

 چیو از دورن شعله ور بود و ه دیبار یآهسته م آهسته

 خواست یکه م ی. ترسان از جواب سوال دیشن ینم

 :دیفرو برد و آهسته، پرس یگوش گل خی، سر ب بپرسد



 . خوام یهم نم حیکلمه اس و توض کیجوابش فقط  »

 «...؟انهیکرده  تتیبگو اذ فقط

 باال انداخت یدرنگ سر یته منظور او را متوجه شد. ب تا

 :لب گفت ریز ینچ و

 یروان هیمردک نینگرانم .از ا یبه خدا قسم نه... ول »

 نکن ، لهیبهش پ . تو رو خدا ،ادیبر م یهر کار ی*ـسجنـ

 از یبرا یزیزنه و چ یبهت بگم حرف مفت نم گفت

 

 اگه بفهمه یشناس یدادن نداره. بابام رو که م دست

 کنه و مجبور یرو تخته م یدارم، در گلفروش مزاحم

 .«نمیخونه بنش یتو شمیم

 آسوده اش برگشت . اما بازهم به آن ینفس ها البرز

 ینیتمام سنگمنحوس پرتاب شده بود ، با  ی روزها

 گذاشت یمردک را کف دستش م نیحساب ا دی.بااش

 .دیایبار کوتاه ب نیمحال بود ا و

 گفتن یبرا یدهد اما مجال یرا دلدار یباز کرد تا گل لب



 داد نییرا پا لیاتومب شهیش یعل رینکرد و ام دایپ جمله

 یدستانش تاب م انیالبرز را م لیکه موبا یدرحال و

 یسیتواند کلمات انگل یکه م نیو خوشحال از ا داد

 :آن را بخواند، گفت یشده بر رو حک

 خانوم اس ، هیخوره .  یزنگ م لتونیالبرز خان، موبا »

 «سحره... اسمش

 

 پاشنه یاز او فاصله گرفت ،بر رو یمعذب شد ، گل البرز

 گشت، یبر م نیکه به داخل ماش یوهنگام دیچرخ پا

 :گفت یکه م دیشن یسحر را م فیظر یصدا

 « .!؟ نگرانت شدم یدفعه کجا رفت هی.زمیعز »

 را چشیآن که ساندو یب یراه برگشت به خانه، گل در

 ختهیخود را به خواب زد تا مبادا احساسات بر انگ بخورد،

 .شود دایاز حسادت زنانه بود ، هو یاش که ملغمه ا شده

 امکیگذشت . بنفشه و س ریبه خ زیشب همه چ آن

 کردند و همراه مهتاب به خانه شان بر گشتند. اما یآشت



 .در راه بود یتازه ا یو البرز و ماجرها یگل یبرا

********** 

 

 

 راه آهن دانیم البرز

 و یخواب یپر از ب یپشت سر گذاشت. شب یجهنم شب

 به یداریکه نه در خواب ، بلکه در ب ییها کابوس

 میراوات مرکه نادر به ط نیآمده بود. از تصور ا سراغش

 جانش هم در چیبزند ، نفسش که ه یاش، صدمه ا یگل

 .رفت یم

 د،یرس انیپا دبهیبا نادر، با طلوع خورش انیپا یب جدال

 یشکنجه وار چنان بر رو یخواب یب نیا یرد پا اما

 بر جا مانده بود که با هر پلک زدن احساس چشمانش

 .شود یم نییباال و پا یزیر یکرد شنها یم

 را به داخل فشیبالتکل یتکه داد ودستها لیدر اتومب به

 که از یاش چپاند و در حال یپالتو مشک مین یها بیج



 

 شده بود ، رهیخ یبه کوچه درخت ابانیخ یسو آن

 .ماند یگل منتظر

 شیکوتاه و موجز برا قهیساعت دوازده و پنج دق شب،ید

 : زد امکیپ

 منتظرت یسر کوچه درخت میفردا ساعت هفت ون »

 « .هستم

 قهیهفت و پانزده دق قای،دق شیربع پ کیکه  یامیپ

 .داده شد جوابش

 ربع کی. دمیاالن د نیرو هم امی... پدیآخ آخ ببخش »

 .«اونجاهستم گهید

 یمثل قند کنار چا شیبرا دهیژول ییبا موها یگل تصور

 شل و یو لـ*ـذت بخش بود . لبخند نیریش صبحانه

 نشست. شیلبها یرو وارفته

 

 که تمام محله را یآقا ، مغازه دار سر کوچه درخت اکبر



 البرز، شال گردن دنینظر داشت، با د ریعقاب ز همچون

 و دیچیرنگش را به دور گردنش پ یدررفته قهوه ا زهوار

 چاکر آقا مهندس. در» زد:  ادیفر ابانیخ یآن سو از

 .«میخدمت

 ادب یاو را نداشت. به نشانه  یها یچاپلوس حوصله

 سرخم کرد . سپس یبراش تکان داد و قدر یدست

 که یسر داد و هنگام شیرا به نوک کفش ها نگاهش

 که به ییبا نفسها دید شیرا روبرو یبر داشت، گل سر

 نفس خسته اش نیآخر یوقت یهن افتاده بود .گل هن

 :آن که سالم کند،شتاب زده گفت یقورت داد،ب را

 «شده ؟ یزیکردم، چ رید دیببخش »

 

 داشت شانه نیقیکه  یشلخته ا یچتر یرفت. برا دلش

 خدا شهیکه هم یاو و سالم یشتاب زدگ ده،یآنها نرس به

 :سر خم کرد و آهسته ،گفت شیماند.به سو یم جا

 من رو نکهیا اینداره  ییتو مرامت سالم کردن جا کال»



 《 ؟ یشیدستپاچه م ینیب یم

 در دست شهینوجوان عاشق پ یمثل دختر ها یگل دل

 که یافتاد . حس دلخواه نییپا ی، تاالپ نیریش یانداز

 یم لیتعد شیقرار مالقات مرموز را برا نیا اضطراب

 .کرد

 اجازه یرا بر هم فشرد تا مبادا زبان سرخ ب شیلبها

اصال تو را که  دیدل سبزش را بر مال کندو بگو حرف
 یم

 شیبرم.حرفها یم ادیرا هم از  ایدن چی، سالم که ه نمیب

 شد رهیاو خ یبا آب دهان قورت داد و به مردمک ها را

 از شیاز خون شناور بود و پلک ها یا اچهیدر در که

 

 . دلش مچاله شدو دیرس یخفته به نظر م مهین یخستگ

 آن که سوالش را جواب یو ب یاز تامل کوتاه بعد

 .، مسلسل وار حرف زد بدهد

 اومده ؟ شیپ یشده؟ مشکل یالبرز تو رو خدا بگو چ »

 ؟ استرس داره خفه ام امیامروز صبح ب یگفت یچ یبرا



 گهیم یزبون یغرق خونت با زبون ب یکنه . چشما یم

 .«ینداشت یشب خوب که

 که لب یرمق تر از آفتاب زمستان یب دیرمق خند یب

 .ها نشسته بود وارید

 باشه ریفکرم درگ ی...چه خبرته دختر !..؟ وقتشیه »

 .«تونم بخوابم ینم

 تامل ته مانده آب دهانش مزه زهر مار یاز لحظه ا بعد

 جمع کرد و ادامه داد: یداد را به سخت یم

 

 راه باهم حرف ی. تویرسونمت گلفروش یسوار شو، م »

 یخواد اهال یخونه نبودم و دلم نم شبی. د میزن یم

 .«نیبب نجایمن رو ا خونه

 یهر جمله  یبرا هنوز پر از سوال بود و در ذهنش یگل

 جنباند. به ینوشت.پر از تضاد سر یم یریتفس البرز

 شد و سپس کف دستش را به سمت او رهیخ چشمانش

 . گرفت



 .«کنم یم یرو بده. من رانندگ چییسو »

 از دل پر تالطم البرز یبهشتیارد میمثل نس آرامش

 پالتو بیرا از ج چییبزند سو یآنکه حرف ی. ب گذشت

 .گذاشت یآورد و آن را کف دست گل رونیب

 زد تا از یکه راهنما م یدر حال یدو سوار شدند و گل هر

 ، گفت: دیایب رونیب پارک

 

 یبزن . بعدأ باهم حرف م یچرت هیچشمات رو ببند و »

 .«میزن

 که یکابوس وار شب یخواب یروح نا آرامش ، ب تالطم

 صدا نفس یکه ب یسر گذاشته بود و اضطراب پشت

 سبب شد تا با احساس د،یدزد یم کیبه  کیرا  شیها

 که به یبکشد و درحال نییپنجره را پا یقدر یخفگ

 ییراهنما نیتوجه به قوان یکه ب ییها لیاتومب ازدحام

 کرد ، جواب یخوردند، نگاه م یدر هم تاب م یرانندگ و

 :داد



 نادر اومده سراغت و دمیکه فهم شبیاز د یگل »

 لحظه آروم و قرار ندارم . مردک هیکرده ، دتیتهد

 .ادیاز دستش بر م یتعادل نداره و هر کار یروان

 که نیجز ا د،یبه ذهنم نرس یراه چیه یرو بخوا راستش

 «.مدت رفت و آمدت با خودم باشه هی تا

 

 ییاز تعجب به حالت پرواز در آمد. صدا یگل یابروها

 نیزد که البرز ا یم ادیدر سرش فر ثانهیخب پنهان،

 صالیرا از نه سر عشق و عالقه و فقط از سر است میتصم

 یقلب شیآرزو تیبا او نها یاست. هرچندهمراه گرفته

 زد و او را وادار کرد تا حرف بیبود. اما عقلش نه اش

 چشم به البرز ریاز ز ینگاه مینباشد. ن یکیو زبانش  دل

 . انداخت

 خودتت هم خوب ی. ولیممنونم که به فکر من هست »

 شرکت و یبر دی. تو بل ستین ریامکان پذ یدون یم

 چند ی. از اون گذشته فقط کافستیدست خودت ن وقتت



 و به گوش خانواده ننیمحله ما رو باهم بب یتو بار

 که اعتراض بکنه ،خاله فلوره یکس نیبرسه.اول هامون

 . رقمه نداره چیما رو ه دنیروزها چشم د نیا که

روش  یا گهیسحر اومده و حساب د یاز وقت مخصوصا
 باز

 

 جواب مامان و بابام رو بدم که دی. بعد هم من با کرده

 ی. حاال جمیبود ریخدا کارد و پن شهیکه هم یبا البرز چرا

 .«شدم یباج یج

 نداشت. اما یجواب یگل یدر حرفها دهیمنطق خواب یبرا

 ستیبا یگرفته بود ،م یجد میکه در مورد او تصم حاال

 ، در مورد رابـ دیآ شیپ یاز آن که سوء تفاهم شیپ

 :دیداد .دهان باز کرد تابگو یم حیاش با سحر توض ـطه
« 

 یو برا ستیجز کار ن یزیچ چیمن و سحر ه نیب

 به رمیگ یکه از شرکت م یام به پول یزندگ ساختن

 محل زنگ یاما سحر مثل خروس ب 》دارم. ازین شدت



 . البرز بالفاصله تماس راقطع کرد، اما پشت بندش زد

 جواب یباز هم تماس گرفت که البرز آن را هم ب سحر

 .گذاشت

 

 چندان یگل یسحر پشت خط باشد برا نکهیا حدس

 که به جوش و خروش افتاده ینبود . پر از حسادت سخت

 تر از مغازه نییپا یرا کم لی، راهنما زد و اتومب بود

 داشت . سپس سرش به سمت البرز اش نگه یگلفروش

 :پر از طعنه ، گفت یوبا لحن چرخاند

 ادهیراه رو پ هیکم باالتر. بق هی یپسرخاله، گلفروش 》

 . یکه حواست به من هست و نگرانم هست ی. مرس رمیم

 زدم و ذهنت رو یم ینادر حرف دازیکردم . نبا اشتباه

 کردم. دلواپس من نباش.فکر کنم بتونم از یم ریدرگ

 《 .مواظبت کنم خودم

 شد ادهیالبرز پ لیرا گفت و به سرعت از اتومب نیا یگل

 .اش به راه افتاد یبلند به سمت گلفروش ییبا قدم ها و



 دیکوب شیدستش را مشت کرد و پر حرص بر پا البرز

 فرصت حرف زدن نداد. یبه او حت یگل

 

********** 

 

 سرخ و یپر تالطم که گدازهها یبود.آتشفشان آتشفشان

 .پرد یم نییاش از دورن پلق پلق باال و پا نیآتش

 خواست یبود که اصال دلش نم زیاش چند چ یزندگ در

 آنها اتفاق تلخ باغ گردو نیمهمتر اوردویب ادیرا به  آنها

 ینادر،با هراشاره ا اهیس هیکه به لطف حضورسا بود
 لحظه

 شد، یزنده م شیآن روز منحوس برا یلحظه  به

 کردو یخشم از چشمانش شره م یگدازه ها که آنچنان

 .آمد یم رونیاش ب ینیب یحفره ها از

 به حالت دهی، دربان اتو کش دیبه شرکت رس یوقت البرز

 لب ریز یظیخم شد و سالم مهندس غل یقدر میتعظ

 که جوابش فقط تکان سر البرز بود . ی. سالمگفت



 

 ،همانند استدیآن که منتظر آسانسور ب یب سپس

 نفس کیکه از چله رها شده باشد تمام پله ها را  یکمان

 د،یدوم رس یبه سالن طبقه  یکرد . آنچنان که وقت یط

 .به شماره افتاده بود شیها نفس

 از شیاو چست و چابک برخاست و پ دنیبا د یمنش

 بزند ، یحرف شیخوش و خوش قد و باال سییکه ر آن

 :وار گفت یطوط

 رو لتونیمهندس. چند بار موبا یآقا ریبه خ صبح»

 و رانیاومدن ا یمالز یها دهیخاموش بود.نما گرفتم

 یم گهیساعت د میگذاشتن و تا ن یجلسه اضطرار کی

 سراغتون رو یلیهم خ ی. خانوم مهندس تفرشرسن

 .«گرفت یم

 نیسرخ و آتش یلبها دکهید یرا م شیرو شیپ دختر

 آن یشود ، ب یصدا باز و بسته م یب یمثل ماه اش

 



 او را متوجه شود. نفس یکلمه از حرفها کی یحت که

 :جمالت او آمد ، گفت انیوبه م دیکش یقیعم

 اآلن نیهم د،یبگ یلطفا به مهندس مظفر یانیخانوم ک »

 .«اتاق من انیفوت وقت ب بدون

 یاضافه بدهد با گام ها یحیبدون آن که توض سپس

 یانیسرخ ک یشد و لبها یبه سمت دفتر کارش راه بلند

 .باز ماند مهیتعجب ن از

*** 

 و آمدنش را آنقدر کش داد که نهیآمد، اما با طمان نادر

 البرز تیقهوه البرز سرد شد، اما خشم و عصبان ماگ

 یلبخند مضحک گوشه  دنینشد.آنچنان که با د سرد

 داشت آن را کنترل کند، یکه سع ینادر ، خشم لب

 سالم او را جواب نداد. یور شد و حت شعله

 

 یناسزا بود قدم هیشب شتریباهمان لبخند کج که ب نادر

 یو با حالت ستادیالبرز ا زیم یتر آمد و روبرو شیپ



 کرد یچشمش شره م یپا زیر یها نیکه از چ انهیموذ

 :،گفت

 «؟یداشت یمهندس با من کار »

 یم دهیاعصابش کوب یبر رو خینادر مثل م اهیس نگاه

 منطق به خاطره تلخ باغ ی.افسار افکارش را که ب شد

 آن که جواب او را یتاخت در دست گرفت و ب یم گردو

 را دور زدو زیاش برخاست ، م یصندل یاز رو بدهد

 آنها ی. گذر زمان اختالف سن ستادیا شیروبرو درست

جثه  یپنهان کرده بود . روزگار شیروزها یال به ال را
 یا

 نادر مجبور بود دنید یداشت و برا یو قد کوتاه زیر

 را بلند کند اما حاال درست هم قد او بود با شانه سرش

 

 حاکم شد و اگر نشانیب یفراخ تر. سکوت سرد ییها

 .آمد، سکوت مطلق بود ینم یانیحرف زدن ک صدا

 کرد، به یرا تحمل م یبا وجود آن که عذاب سخت البرز

 :او زل زد و آهسته و شمرده گفت چشمان



 انتقام گرفتن از من یبرا یگفت شیپ یدفعه  ادمهی »

 یفکر م نیبهتر و رو امتحان کن و من مدام به ا یراهها

 عذابت بدم و ته دلم شتریتونم ب یکه چه طور م کردم

 گفت که مثل بزدل ها یگل یوقت یخنک کنم. ول رو

 رم،یکه بهت سخت نگ یکرد دشیسراغش و تهد یرفت

 .«انتخاب کردم یراه درست دمیفهم

 یصورتش پر خشم شد اما با خنده  کیمیم نادر

 دست رکانهیز یلیکنج لب آن را پوشاند و خ یا مسخره

 نقطه ضعف البرز گذاشت. یرو بر

 

 دونم چرا از یرو بهت رسوند. نم غاممیپ یپس گل »

 《..!.؟ادیخوشم م نقدریدختر ا نیا

 را نرم تر شیگوش البرز فرو بردو صدا خیسر ب سپس

 :کرد

 یشده! خوردن یالمصب بد مال ؟یدقت کرد »

 «....یخوردن



 یرا از داغ نیکرد از درون آتش گرفت و ا احساس

 که رگ یو در حال اوردیتاب ن گری. ددیفهم شیها گونه

 مداد باال آمده بود با دو دست کیگردنش به قطر  یها

 حرکت او راچون بر چسب به کینادر را گرفت وبا  قهی

 .را دو پرده باالتر برد شیچسباند و صدا وارید

همون البرز الغر  یهـ*ـر*زه ، فکر کرد کهیمرت »

 یمردن

 . هر چند اون وقتها اگه اون عنتر و منترت هستم

 اومدم. یبازهم از خجالتت درم نبودند

 

 تونم لهت ینرفته!؟ هنوزهم م ادتیرو که  یپشت کوچه

 .کنم یاخراجت م یکن یم الیاگه خ ی. کور خوندکنم

 یم ییدستم پادو ریو ز یمون یشرکت م یتو تو نه

 خورم تا دربون دم شرکت تنزل مقام یو قسم م یکن

 《.یبد

 دو چندان شیحرفها ریشد تا تاث رهیچشمان او خ به



 .باشد

 و اگر من یبه سحر دار ینیسنگ یدونم چه بده یم》

 تر کنم فاتحه ات خونده اس. پس حواست رو خوب لب

 پهن نشه که بد جور یگل هیات کنار سا هیکن تا سا جمع

 .«کنم یرو جمع م هیسا

 رهیثابت به البرز خ یآچمز شده بود وبا مردمکها نادر

 .شد یم دهیصورتش د کیمیبود و ترس در م مانده

 در پنهان کردن آن داشت و عاقبت یکه سع یترس

 

 آرام اما ییحربه اش را استفاده کرد و با صدا نیآخر

 :گفت ترسناک،

 ..ادیرو خوشم م یرو دوست دار یهنوز هم گل نکهیا »
» 

 :آرام ،ادامه داد یتامل کرد به قدر پلک زدن یا لحظه

 ادتی، تو هم باغ گردو رو  ادمهیرو  یمن کوچه پشت »

 رو شکار کنم و حالش رو ببرم یخواستم گل ی... ماریب



 خوش یلی.به من که خ یتورم افتاد یتو تو یول

 .«تگذش

 محکم یلیس کیاش  یاز خشم مهار نشدن زیسر ر البرز

 چنان محکم که گوشه یلیصورت نادر نشاند . س یرو به

 از آن یشکاف داد و خون گرم یلب نادر را قدر ی

 .شد ریسراز

 سوخت ، انگشت یم شیکه گونه ها یحال نادردر

 لب گذاشت و خون لبش را پاک کرد یرا بر رو شصتش

 

 در اتاق با چند تقه کوتاه که ص،یو ب صیح نیدر هم و

 داخل اتاق شد یواضح نبود باز و سحر با لبخند چندان

 هم یآن دو که روبرو یچهره بر افروخته  دنیبا د و

 . نادر، لبخندش در دم پر زد یبودند ولب خون ستادهیا

 .دیسالم فاکتور گرفت و متعجب رو به البرز پرس از

 « افتاده..!.؟ یالبرز اتفاق »

 :رو به نادر شد و ادامه داد سپس



 «شده !؟ یلبت چرا خون د،یدعوا کرد »

 از جعبه جداکرد یبرگ دستمال کاغذ کیفاتحانه  البرز

 رکانهیز یلیدستان نادر گذاشت وخ انیرا م وآن

 . جواب دادن را از او گرفت. سپس لبخند زد فرصت

 پنهان کردن خشمش یکه صرفا برا ینییتز یلبخند

 رفت،مسلط اما با یم زشیکه به سمت م یر حالو د بود

 پر از خط و خش ،گفت: ییصدا

 

 نیاز ا یمردونه نکن. گاه یحرفها ریخودت رو درگ »

 « .ادیم شیپ مسائل

 یمودبانه ا شوندیآن که پ یرو به نادر شد وب سپس

 :مابانه ادامه داد سییاو بگذارد ،ر ینام خانوادگ اول

که زدم باشه .حاال  یی، حواست به حرفها یمظفر »

 بروسر

 .«کارت

 . گذشته خود دار بود امیآتش گرفت .اما همانند ا نادر



 یباق ینگاه کنجکاو سحر معذب با دستمال کاغذ ریز

 .خون کنار لبش را پاک کرد وچانه اش راباال داد مانده

 ی. لبهااندازدینوبت او بود که آتش به جان البرز ب حاال

 :جواب داد هیرا بر هم فشرد و با طعنه و کنا دردناکش

 رو هم نمونیمهندس، مشکل مردونه ب یچشم آقا »

 «.که براتون آشناست ی. روشمیکن یحل م گهید یجور

 

 یرفت با لبخنو یهمانطور که به سمت در اتاق م سپس

 :رو به سحر گفت یمصنوع

 .«.فعال خداحافظنمتیب یسحر جون، م »

 ت سرش بست. اما سحر همچنانرفت و در را پش نادر

 و آنچه که در سر داشت اوردیبود. عاقبت تاب ن متعجب

 .زبان آورد ببه

 هیالبرز، اون قدر باهوش هستم که متوجه بشم  »

 .«رو بگو قتی. پس لطفا حقیبا نادر دار یمشکل

 :جذاب جواب داد یطفره رفت با اخم رکانه،یز



 یمردونه بگذار مردونه باق یدختر خوب، حرفها »

 .«بمونه

 .ماهرانه بحث را عوض کرد یلیخ سپس

 کردم و یم یرانندگ یتماس گرفت یببخش ،وقت »

 تموم شد یجوابت رو بدم. بعد هم شارژ گوش نتونستم

 

 تهران دنیرس یمالز یها ندهیگفت نما یانیخانوم ک .

 .«گذاشتن یامروزجلسه اضطرار یبرا و

 یکه بر رو ییالبرز و تکه مو یاستناخم خو ریدر گ سحر

 را به شیاش نشسته بود، لبخند زد و دستها یشانیپ

 یسر خم کرد و چتر یباال آورد و با دلبر میتسل عالمت

 .افتاد گریاش سر خورد و به سمت د ییطال یها

 حرف رو عوض ی.خوب بلدممی، من تسل پیخوش ت »

 .«یکن

 یکه از لبها یجمالت یچاشن یرا گفت و لبخند نیا سحر

 :خوش فرم اش کرد و ادامه داد خوش



 . امروز روز مهم ودمیم حیاتاق جلسه،برات توض میبر »

 «شه یشرکت محسوب م یبرا ینوشت ساز سر

 یکه تمام ذهن و احساسش اطراف گل یدر حال البرز

 جنباند . به یدلواپس او بود، سر قایزد و عم یم پرسه

 

 آن برداشت یلبه  یرفت .کتش را از رو یصندل سمت

 . همراه سحر به راه افتاد و

********** 

 

 یراه آهن ، گل فروش دانیم یگل

 که هر روز تازه تر یسرد یبود! روزها یبیعج زمستان

 خورد. سر خم کرد و یبه روزگارش گره م یتازه تر از

 میترد و خوش عطر گل مر یساقه ها نیراب صورتش

 برداشت و . سپس سردیکش یقیبرد و نفس عم فرو

 یزنبق گره خورد . از همان نگاهها یبه گلها نگاهش

 زند. یبال و پر م گرید ییکه ذهن جا رهیخ



 

 البرز آنقدر امیبه نوشتن داشت و اگر پ یبیعج لیم

 دفتر خاطراتش را به نایقیکرد،  یپاچه اش نم دست

 نیکه آخر یموجز و مختصر امیآورد. پ یخود م همراه

 ارسال شد و او شیشب گذشته برا مانده از یباق قیدقا

 بود و با دهیصبح د قهیرا ساعت هفت و پانزده دق آن

 دور کیپاشنه پا  یهدف بر رو یآن ناباور ب خواندن

 و بعد هم دلشوره چنان به دلش چنگ انداخت دیچرخ

 اش را مثل کالف تاب داد و شلخته دهیژول یموها که

 ریآن که صبحانه بخورد ز یسرش گلوله کرد وب پشت

 یشده و کنجکاو مامان فروغ با خدا حافظ کیبار نگاه

 .آمد رونیاز خانه ب یسرسر

 کوچک شخوانیاش انداخت وبه سمت پ ینیبه ب ینیچ

 نشست ، سپس یصندل یرفت و رو یاش م مغازه

 را که شیشال اش فرو برد وموها ریرا به ز دستش

 



کور بود  یر از گره هامثل رابـ ـطه اش با البرز پ درست
، 

 .کرد لمس

 به هم متصل بودند و حیکه مثل دانه تسب ییها گره

 .باز شدن نداشتند الیخ

 گریچانه اش ستون کرد با دست د ریدستش را ز کی

 دانست یرا برداشت و با وجود آن که م لشیموبا

 یشود ، برا یبار حسادت شکنجه م ریز احساسش

 شد که خاله فلور آن را رهیباربه عکس سحر خ نیچندم

 » :نوشته بود رشیتلگرام گذاشته و ز یگروه خانوادگ در

 عکس«. ام  ندهی. عکس عروس آریصبح به خ سالم

 کیتبر یامهایصبح با پ یکه از همان ابتدا یجنجال

 .شد همراه

 البرز جان، عمه به» البرز بود:  یعمه  یبرا امیپ نیاول

 قد و باالت بره مبارکت باشه. به به چه عروس قربون

 

 کریهم در جوابش چندتا است دایآ«. ! حظ کردم یخوشگل



 ». نوشته بود شی*ـوس و گل فرستاده بود و برابـ

 . «اس قهیعمه جونم. داداشم ماشاهللا خوش سل یمرس

 آخر شبیسالم. ما د» دوم از آن آقا داود بود:  امیپ

 یبه به مبارکا باشه آقا. میازکاشان برگشت وقت

 .«مهندس

 بعد از مدتها به تهران برگشته بود یعمه ال نکهیا از

 ته دلش نشست . اما خبر برگشتن او سبب نشد یذوق

 . حسادتش نسبت به سحر رنگ ببازد تا

 رفتار ضد و یبرا یمنطق حیتوض چیشده بود و ه جیگ

 البرز نداشت ! بد تر از آن وسواس خوب نبودن ضینق

 جانش افتاده بود ومثل خرمن کوب اعتماد به نفس به

 کرد. ینابود م دویکوب یرا درهم م اش

 

 آورد و به صورتش رونیب فشیاز درون ک یکوچک نهیآ

 بود که در مقابل سحر با آن بر و نیا تیکرد .واقع نگاه

 . نداشت یشانس چیه یاجتماع تیو و موقع ر



 ییابروها برجسته و یخمـار سحر با آن گونه ا چشمان

تا به  یکرد ندکجا ! ابروها یکه رو به باال پرواز م پهن
 تا

 به آن یدست یحت یحوصلگ ینامرتب او که از سر ب و

 !بود ،کجا نبرده

 یستیرو در با ی. خب بدیکش شیبه پلک ها یدست

 گقتن یبرا یاش هم حرف شیآرا یب چشمان

 ..نداشتند

 خم شد، سپس یکرد نفس کم آورده . قدر یم حس

 یقیاش گذاشت و نفس عم نهیسـ*ـ یبر رو دست

 و صیح نیتا مبادا از حسادت خفه شود.و در ا دیکش

 نیباز شد و حس نگیلید نگیلیبا د یدر گلفروش صیب

 

 ماگ قهوه در کیجعبه شکالت و  کیکه  یحال در

 یداخل مغازه شد و خلوت گل یبود ، با لبخند دستش

 یو چهره  دهیقامت خم دنیکه با د یبر هم زد.لبخند را

 درنگ با یب نیاش پر زد و رفت. حس دهیپر رنگ



 آن که سالم کند یبلند به سمتش رفت و ب یگامها

 :دیزده پرس ،شتاب

 «!...؟یخانوم .خوب یگل »

 مورد نیاول دیآمد، شا یتر م رید ینبود و اگر کم خوب

 .شد یبه نام او ثبت م خیدر اثر حسادت در تار یخفگ

 یجان یو لبخند ب دیبه پر شالش کش یپاچه دست دست

 . زد

 .«ریبله بله ، خوبم. سالم صبح به خ »

 

 که سالمش را جا گذاشته بود، نیشرمنده از ا نیحس

 یو جعبه شکالت و ماگ قهوه را بر رو دیخند مردانه

 .گذاشت شخوانیپ

 « .رفت ادمیشرمنده سالم  »

 به پا کرده ییعطرش غوغا یگاه ماگ قهوه را که بو آن

 : را آهسته به سمتش هول داد بود

 دوارمیکنه. ام یماگ قهوه کنار شکالت معجزه م نیا »



 .«یداشته باش دوست

 یبه سمت جعبه شکالت برگشت که قلبها نگاهش

 از پشت تلق شفاف انیرج در م کی یو قهوه ا یصورت

 .کردند یم یدلبر جعبه

 زرا ا یشدن ، سبب شد تا احساس خوب دهید حس

 هم دلبرانه ، ینرم و کم یشود . با لبخند زیسر ر دلش

 داد: جواب

 

 .«اوه... ممنونم.من عاشق شکالتم »

 کیگل از گلش شکفت. آنچنان که صورتش را  نیحس

 :در بر گرفت و از ته دل، گفت عیوس خنده

 «....نوش جونت »

 گفتنش به آنجا آمده بود ، یرا که برا ییحرفها سپس

 :کوتاه ، ادامه داد یمزه کرد وبعد از تامل مزه

 یو برا امیب یبود تا حضور یقهوه و شکالت بهونه ا »

 البته قبلش ،یهفته دعوتت کنم باشگاه اسب سوار آخر



 دوست ی. ول رمیگ یاجازه م یشوق یاز آقا حتما

 .«اول نظر خودت رو بدونم داشتم

 خود را ها به جانش افتاد .عقل و دل هر کدام ساز دیترد

 قبول یتوانست با چند بهانه دم دست یزدند. م یم

 را کنار شیها دیترد یآن میتصم کیاما با  نکند،

 و جواب داد: گذاشت

 

 .«ندارم یاگه پدرم اجازه بده، مشکل »

 زده جمله جانیغنج رفت و ه یته دلش از خوش نیحس

 .را در هوا شکار کرد یگل ی

 یفرستم خونه  یامروز حاج خانوم رو م نیپس هم »

 دمی. قول مرمیآخر هفته اجازه بگ یبرا یتا حضور شما

 «...خوش بگذره بهت

 بود که در مغازه با دهیبه انتها نرس نیجمله حس هنوز

مدرسه  یزنگوله ها باز شد و دختر بچه ا یصدا همان
 یا

 قرمز رنگ بر یکه کوله ا یصورت یمانتو و مقنعه ا با



 سوار بود، داخل شد و اسکناس ده شیشانه ها یرو

 رونیمشت کوچکش ب انیرا از م یمچاله ا یهزارتومان

 :دیو پرس آورد

 یپول چند تا گل م نیآقا امروز تولد معلمون ، با ا »

 !«دی، خر شه

 

 دینوازش وار بر سر دخترک کش یو دست دیخند نیحس

 :سپس سر خم کرد کنار گوشش آهسته ،گفت .

 .« خانوم خوشگله اسفروشنده اون  »

 و از دیآن را شن یکه هر چند آهسته بود اما گل یا جمله

 .تمام صورتش برافروخته وداغ شد شرم

********** 

 

 قطره یی. هر چه گشت دفتر خاطراتش نبود ! گونبود

 و به هوا یدود یحلقه  ایفرو رفته  نیشده و به زم یآب

 از آن نبود! یاثر چیکرده بود که ه سفر



 

 یو فکر منطق دیجو یذهنش را م انهیمثل مور استرس

 که بچه اش یهمانند مادر قایاز او سلب کرده بود. دق را

 ! گم کرده باشد . همان قدر درمانده و مستاصل را

 اش قل یشانیکه از پ یعرق یو کالفه از دانه ها خسته

 گرفت و یجا م شیابروها یخورد و گاه البه ال یم

 کرد ، پر از یعبور م شیها قهیاز کنار شق یگاه

 یو نگاه ستادیوسط اتاق درهم و برهمش ا صالیاست

 .به آن انداخت گذرا

 لباس ها را ش،ینبود.کمد لباس ها شیسر جا زیچ چیه

 باز ریتحر زیم یتف کرده بود و دهان کشو رونیب به

 و هر چه که در آن بود را باال آورده بود. حال و مانده

 ینداشتند. و مثل تپه ا یفیهم تعر شیکتابها روز

 هم وسط اتاق تلنبار شده بودند. یرو کوچک

 

 . کرد تا مثبت فکر کند ی. سع دیکش قینفس عم چند



 مامان فروغ دفتر خاطراتش را که در واقع دیکه شا نیا

 مجله یبود رابه اشتباه ال به ال یمیقد دیسر رس کی

 کالفه از شهیاش چپانده باشد و مثل هم یآشپز یها

 ریخرت و پرت ها به ز یآن را با باق یاضاف یها لهیوس

 که با هجوم یخانه بـرده باشد.تالش مذبوحانه ا نیزم

 .ماند جهینت یو درهم و برهم ب یمنف افکار

 شلوار بیرا از ج لشیموبا دیلرز یکه م یدستان با

 بار با مامان نیچندم یآورد و برا رونیاش ب یراحت

 .ماند جهینت یکه آن هم ب یتماس گرفت ، تالش فروغ

 ادیبرگشت. خوب به  رشیتحر زیبه سمت م نگاهش

 گذاشته ریتحر زیم یصبح دفتر خاطراتش را رو داشت

 کرد، یالبرز او را هول و دستپاچه نم امیو اگر پ بود

 برد. یآن را همراه خود م شهیمثل هم قبنای

 

 کرد و تا قالب یو رو م ریآرامشش را ز ،یبیعج دلشوره

 نداشت و مامان فروغ یچندان یکردن فاصله  یته



 و در اتاق را با دیاز راه رس شیاضطراب ها نیب قایدق

 باز ماند مهیباز کرد .لحظه اول از تعجب دهانش ن شتاب

 یبعد ابروها یا قهیثابت . اما دق شیها ومردمک

 :اش درهم افتاد ، گفت یو کمان دهیکش

 قت رو چرا بهم؟ اتا ید یکنم جواب نم یچرا صدات م »

 کردن اتاقتت !؟ خوبه بهت گفتم زی!؟ چه وقت تم یختیر

 .نجایا انیشام م یو پسر و عروسش برا یعمه ال امشب

 ها ، یکمک دست من باش یسرت مثال زود تر اومد ریخ

 .«هست حواست

 وسط یخرت و پرت ها انیحواسش نبود.از م اصال

 گذشت و به سمت مامان فروغش رفت. اتاقش

 

 انایواح یکرد زیسالم مامان . شما امروز اتاق من تم »

 «...؟ یروجا به جا نکرد یزیچ

 یاش را از رو یخانوم با نفس خسته چادر مشک فروغ

 پس زد ، سپس خم شد و چند تا کتاب را از سر سرش



 یگذاشت ،سر ریتحر زیم یبرداشت و آن را رو راهش

 :لب گفت ریز یانداخت ونچ باال

 خاروندن نداشتم چه برسه به نظافت امروز وقت سر »

 به سر رو صورتم یدست هیو  شگاهی.صبح رفتم آراخونه

 یحرف زدم و قرار شد برا یو بعد هم با عمه ال دمیکش

 ساعت پنج هم حاج ی. بعداز ظهر حوال نجایا انیب شام

 دسته گل و هیو دختر کوچک اش شبنم با  خانوم

 و مرتب زیه تم... حاال خوبه خوننجایاومدن ا ینیریش

 رفت. بعد هم با طلعت خانوم یوگرنه آبروم م بود

 «. دیخر میرفت

 

 داشت را یرا که کش شل ووارفته ا یشلوار راحت یگل

 :درهم، گفت ییو با ابروها دیتر کش باال

 «..!.؟یبه من نزد یپس چرا حرف »

 به یتاب یگره شده گل یابروها دنیخانوم با د فروغ

 : داد شیها مردمک



 هاتون رو ! حاال لیسب دمیبود ند کی، تار دیببخش »

 شیحاج خانوم پ یدیخونه رس ی!! وقت هیچ یبرا اخمت

 که طلعت اومده بود یدیتو رفته بودند و بعد هم د یپا

 ی. نممیکن دیاز تره و بار خر میتا با هم بر دنبالم

 .«بزنم یاون حرف شیپ خواستم

 شلوارش را که گریاش بار د دهیاز رفتار نسنج شرمنده

 و دیبه دور کمرش را نداشت باال کش ستادنیا الیخ

 لب گفت وبا وجود آن که علت حضور ریز یدیببخش

 .«دیدانست ، پرس یرا م نیحس مادر

 

 «داشت؟ کاری. حاال حاج خانوم چ دیببخش »

 ییخانوم ،آب دهانش را چنان قورت داد که گو فروغ

 زبانش است و با آب و تاب جواب یرو یترش لواشک

 :داد

 که آخر رهیاجازه بگ یحاج خانوم اومده بود حضور »

 نیب ی. ول یباشگاه سوار کار دی، بر نیبا حس هفته



 جون هم دل پسرم رو بـرده هم یگفت که گل حرفهاش

 قرص المیکه خ دیمن و دختر ها رو جواب بله رو بد دل

 زه دهمون. منم همچون حرف زدم تا بفهمه مبشه

 خانواده خوشم اومده نیاز ا یلی. واال من که خ نیریش

 «!؟هی. حاال مزه دهن تو چ میاز دستشون بد فهیح.

 را پس زد و شیکالفه با نوک پا جعبه الک ها یگل

 را بر دیآن را بگو ندهیآ یراکه قرار بود هفته  یمیتصم

 آورد. زبان

 

 . تو رو نهیریمامان حاال فکر کن مزه دهن من هم ش »

 بره نکهیقبل از ا یعل ریجواب من رو بده . ام خدا

 هیهام دست زده ؟ دنبال  لهیزبان اومده و به وس کالس

 .« گردم یکرم رنگ م یبا جلد مخمل دیرس سر

 را یزد و سوال گل یخانوم، چشمانش از شوق برق فروغ

 خرت و پرت ها پخش و انیگرفت. سپس از م دهیناد

 گونه یبر رو یگذشت و بـ..وسـ..ـه آبدار نیزم یرو پال



 .او گذاشت ی

 .به خدا درست یخوشبخت بش یمبارکت باشه.اله »

 پسره وخانواده اش بد نی. مهر ایرو گرفت میتصم نیتر

 .«به دلم نشسته یجور

 و در دیپاشنه پا چرخ یرا گفت و رو نیخانوم ا فروغ

 شد، ادامه داد: یکه از اتاق خارج م یحال

 

 هات نزده و طفلک از مدرسه لهیدست به وس یعل ریام »

 .اومد ناهار خورده، نخورده بابات بردش کالس زبان که

 رو یدختر حاج خانوم گفت تو قول مجله آشپز شبنم

 زیم یرو که رو یآشپز ی.من هم مجله ها یداد بهش

 هم دیسر رس هیبود بهش دادم. البته  رتیتحر

 ادی کیتور کاولش رو دس یبود . صفحه  کنارشون

 .«و اون رو هم دادم یکرده بود داشت

 با ولتاژ باال از یبرق ییناگهان خشک شد . گو ناباور

 بدنش عبور کرده باشد. دفتر خاطراتش یرگ و پ تمام



 رفته بود. رازالبرز، راز نیحس یمجله ها به خانه  همراه

 . اش یخصوص یپنهانش و تمام لحظه ها عشق

 توان گریتا حلق اش باال آمد بودو د یخفگ حس

 تخت نشست و معترض، یلبه  ینداشت.بر رو ستادنیا

 :گفت

 

 «!؟یهام دست زد لهیمامان چرا بدون اجازه به وس »

 زده جانیه یخانوم همچنان از جواب مثبت گل فروغ

 .ستادیدر اتاق ا یدر آستانه  بود

مجله چه جالفتا...!خساست به خرج نده دختر. چهار تا  »

 که

 یقرار عروسشون بش یحرفها رو نداره! نا سالمت نیا

 یکمک تا عمه ال ای. حاال هم دست بجنبون ب گهید

 دوست داره هم یکه عمه ال ییها کی. از اون ک ومدهین

 عروس کیبه ک دیخبر خوش رو با نیکن.کنار ا درست

 .«هم باشه پز

 کمر صالیپر از است یفروغ بشکن زنان رفت و گل مامان



 معجزه کیگذاشت. دلش  شیکرد و سر بر زانو ها خم

 .شود ریختم به خ زیخواست تا همه چ یم

********** 

 

 

 که یعمه ال نیریو حضور ش یآن شب از مهمان یگل

 و دینفهم چیشد ، ه یتازه م دارشانیاز مدتها د بعد

 لبش گذاشته یلبخند بر رو کیکه  یمترسک مثل

 جیو و جیکرد. البته چنان گ ییرایاز مهمانان پذ باشند

 یاساس یخرابکار کیزد  یم یکه دست به هر کار بود

 که در پختنش یبیس کیک یگذاشت . حت یم یجا بر

 اش تا دو یسوختگ یداشت را سوزاند و بو یخاص تبحر

 . دیچیکوچه آن طرف تر هم پ تا

 افتاد، مامان فروغ به یم یکه اگر در مواقع عاد یاتفاق

 کرد و بابت یهجده چرخ غرولند م لریتر کی اندازه

 کرد یشدن فر شماطتش م فیشدن مواد و کث حرام



 ظیکوک بود که از ته دل و غل فشیبار چنان ک نیاماا

 :گفت

 

 یدرست م یدسر ژله توت فرنگ یسرت ، برا یفدا »

 .« کنم

 مامان فروغ یبود از خوشحال نیاز ا ریغ یتیموقع اگر

 کرد اما یم فیک ریدل س کیرفت و  یغنج م دلش

 اش را به مسلخ بـرده بود شیدلشوره ها تمام آسا حاال

 .دیبر یسر م کیبه  کی و

 که تمام و کمال به دفتر خاطراتش و ییها ینگران دل

 یم یو خانواده اش منته نیحس یعمل احتمال عکس

 یزده بود به لبه  یکه عجوالنه حرف نیاز ا مانی.پش شد

 بلوزش یکه گوشه  یآشپزخانه تکه داد و در حال زیم

 دادبا یو آن را تاب م دیچیپ یانگشتانش م انیرام

 :شرمنده، گفت یافکنده و قدر یسر

 تا خودم ینزن یبه کس یشه،فعال حرف یمامان م »



 کم عجله کردم و گفتم نظرم هیکنم  یبگم؟ فکر م بهتون

 

 موردمطمئن نیخواد تا در ا ی.راستش دلم نممثبته

 موضوع نیاز ا یزیبابا و بنفشه هم چ یحت نشدم

 .«بدونن

 که یو رفت و درحال دیاز دل مامان فروغ پر کش یخوش

 کرد به سمت یو رو م ریز تابهیها را داغ ماه بادمجان

 :دیبرگشت و شل و وارفته ،پرس یگل

 ،یخوب نیبه ا ینظرت مثبته !؟خانواده  یمگه نگفت »

 دختر!؟ زمستون به یکن یدست دست م یچ یبرا آخه

 .«دیدومش رس ماه

 افکنده و پلک ی. جز سردینداشت تا بگو یجواب چیه

 آشپزخانه را یمیمربع شکل و قد یها یکه کاش ییها

 یعل ریکه با حضور ام ینیسنگ یکرد .لحظه ها یم متر
 به

 وسبب شد تا او مثل فرفره از آشپزخانه دیرس انیپا

 کند. فرار



 

 که راز دار نیآن شب از شدت عذاب وجدان و ا یگل

 ینبوده از البرز هم فرار کرد و تلفن اش را ب یخوب

 را لشیو بن موبا خیگذاشت و بعد هم از ب جواب

 ذهنش را پشت یاهویو در تمام طول شب ه خاموش

 که یعمه ال یپنهان کرد . ول یلبخند مترسک همان

 ییر که چاجمع بود قبل از شام همانطو یلیخ حواسش

 یتا قند گوشه  دیکش یاش هورت م یداخل نعلبک را

 :شود ،گفت سیخ لپش

 چند وقت که من نی!؟ ایامشب سرو ساکت ،یگل میمر »

 یو پا یو الغر شد دهیبودم، چرا همچون چروک کاشان

 «هم گود افتاده قوربت برم !.؟ چشمات

 زده رونیکتفش چنان ب یبود.ترقوه ها یبا عمه ال حق

 . شد یکه موقع حمام رفتن آب داخل آن جمع م بود

 نداشت و به ناچار لبخند زد . یسوال هم جواب نیا یبرا

 



 .»دیبار یآن م یبودن از سر ورو یکه مصنوع یلبخند

 «... یعمه ال خوبم

 نزد یحرف یقانع کننده نبود ول یعمه ال یکه برا یجواب

 گذاشت یلپش م یگوشه  گریقند د کیکه  یدر حال و

 شده به سمت فروغ خانوم کیهمان چشمان بار با

 .برگشت

 فلورت یدونم که هنوز با آبج یخبرش رو دارم. م »،

کم  هی!دم غروب بچه ام، البرز زنگ زد و ینکرد یآشت
 با

 ایذره شده، بهش گفتم ب هی.دلم براش میاختالط کرد هم

 ، گفت که امشب مسافره و نمتیخاله فروغ بب خونه

 .«گرده یبر م گهیهفته د هیو  یبره دوب قراره

 دلش از شدت حسادت به تاپ تاپ افتاد و افکار یگل

 در سرش به صف شدند. البدسحر هم همراهش یمنف

 یرود و کرور کرور نازه غمزه دلبرانه خرجش م یم
 کند.

 



 نادر و اهیس ی هیها بابت سا یآن همه دل نگران پس

 هم دیکه ورم کرده بود کجا رفت!؟ شا یرتیغ رگ

 من و سحر در حال ی: وقتدیگرفته بود تا بگو تماس

 تو هم مواظب خودت باش تا میهست یگذران خوش

 چهار نعل در یبر سرت هوار نشود. افکار منف نادر

 آن در حال یموج منف یپا ریتاخت و او ز یم ذهنش

 مامان فروغش را یصدا یشدن بود آنچنان که حت له

 . دیشن ینم

 شده یقهرمون طوالن نقدریبگم!؟ ' ا یچ یواال عمه ال »

 .فلور رو کهمیبا هم قهر کرد یرفته بابت چ ادمیاصال  که

 تا دودمان اون ره،یبه دل بگ نهیخدا نکنه ک دیشناس یم

 کنه یهم نم یریشه. توف یرو به باد نده راحت نم آدم

 دیدونم خبر دار ی.نم بهیغر ایآدم خواهرش باشه  اون

 نیاز ا غیدر یول ره،یالبرز زن بگ یخواد برا ینه؟ م ای

 

 یتو دیکلمه به من حرف بزنه و من خبرش رو با هی که



 « !ها بشنوم هیو از دهن همسا نمیبب تلگرام

 اش را ییو ته مانده چا دیکش یگریهورت د یال عمه

 .خورد هم

 .«البرز امروز حرف زدم خبر اون رو هم دارم با»

 یشد و در خطوط خونا رهیخ یچهره مطمئن عمه ال به

 وارید نیآخر یدی. پر از نا امدیند چیجز صداقت ه آن

 .ختیهم فرو ر دشیام یها

 خان پر پرتقالش را غرق نمک کرد و آن را محمود

 کرد یدهانش چپاند و همانطور که ملچ و ملوچ م داخل

 :،گفت یعمه ال یبند جمله  پشت

 .گفته بود ییها زیچ هی رجیدونستم. ا یمن هم م »

 ن،ینش شیتجر یو از بچه پولدار داستیآ دختردوست

 دختر عالوه بر یگفت بابا یم رجیها. ا یاون الکچر از

 

 هم داره . حاال چقدر نیماش شگاهیدوتا نما شرکت

 قراره یانگار یدونم. ول یراست باشه رو نم حرفش



 گفت تا موضوع رجی. ا رجیرو بده ا شیکی تیریمد

 .«نزنم یحرف ینشده فعال به کس یرسم

 برگشت و با آب و تاب ینگاهش به سمت گل سپس

 :داد ادامه

 «...شه یم یعروس یما هم به زود یتو خونه  شاهللیا »

 گفت و آقا داوود ان یبلند نیآم یعمه ال عروس

 یلب اما عمه نگاه کنجکاوش به سمت گل ریز ی شاهللا

 افکنده با ناخن یدرهم وسر یگشت که با چهره ا بر

 .کرد یم یباز شیها

 درهم ییترش شده و سگرمه ها ییخانوم با رو فروغ

 کرد، سپس دست کیهمسرش بار یبرا یچشم پشت

 زانو برخاست . به

 

 شدم. من بهیدستت درد نکنه محمود خان، حاال من غر »

 .گذارم کف دستت یم زیتند و ت شهیم یبگو هر چ رو

 .«یمزد دستم رو داد خوب



 که به سمت یرا گفت و درحال نیخانوم ا فروغ

 :تلخ ادامه داد یرفت با اوقات یم آشپزخانه

 !؟ شامومدنیچرا هنوز ن نیزنگ بزن به بنفشه بب یگل »

 .«کرد خی

 خلوت دنج کیکرده اش نگاه کرد. دلش  خیدستان  به

 یامشب برا دیخواست. با یم هیگر ریدل س کی و

 یم یکه ازسالها کنج دلش پنهان کرده فاتحه ا یعشق

 .خواند

********** 

 

 

 شب خود را کشاندو بعد از یمترسک وار تا انتها یگل

 تختش چمباتمه یمهمان ها تا خود صبح گوشه  رفتن

 از قاب زدیاز چشمانش فرو بر یآن که از اشک یوب زد

 شهیکه خود راتق تق کنان به دل ش یبه باران پنجره

 هره یخوردواز لبه  یصدا سر م یعاقبت ب دهیکوب یم



 باران راهش را انیشب م یینگاه کرد.گو ختیر یم فرو

 پا از زیگر ییکرده بود که خواب همچون آهو گم

 بود ییشده بود و سرش مملو از اگرها یفرار چشمانش

 .بود دهیخواب یپس و پشت هر کدام داستان که

 یاز البرز واکنش هابه ر یکه تمام یدلهره آور یها اگر

 .شد یم یمنته او

 باران گوش سپرد. اما یرا بست و به صدا شیها پلک

 شماطت گر ذهنش خاموش نشد! یصدا

 

 که به او داشت را کنج دل یقیراز البرز و عشق عم سالها

 نیدفتر خاطراتش پنهان کرده بود و حاال به مسخره تر و

 عاشق یممکن دفتر خاطراتش به دست خانواده  حالت

 لبش یرو یچاکش افتاده بود!لبخند تلخ نهی*ـسـ

 سرانجامش یب یچه کنم ها انیو سرانجام م نشست

 یکه پس ابرها ی دیهفت صبح با طلوع خورش ،ساعت

 یبر خاست و به جا یپنهان شده بود به سخت یباران



 ذهنش، تلفن همراهش را از یکردن صداها خاموش

 زیم یکشوو بن خاموش کرد و آن را داخل  خیب

 .گذاشت رشیتحر

 کیحوصله آن را مثل  یرا هم شانه نکرد و ب شیموها

 یداد و برا یدر هم گلوله کرد و پشت سرش جا کالف

 لباس هم وسواس را کنار گذاشت و دنیپوش یبرا

 ختهیآو یآهن یجا لباس یاش را از رو یمشک یپالتو

 

 هم یکه قدر یرنگ یدر اتاقش برداشت و شال طوس به

 . سرش انداخت یشده بود را رو چروک

 اداشتیاهل خانه خواب بودند ،  یکه همه  یزمان یگل

 بود ، نوشت یاش دروغ قابل باور یکه چاشن یکوتاه

 ،یسالم من رفتم گلفروش» چسباند:  خچالیرا به در  آن

 .«کرده و خاموشش کردم دایمشکل پ لمیموبا یباتر

 ریآمد وز رونیاز خانه ب نیپاورچ نیپاورچ سپس

 یتاخود گلفروش د،یبار ینم نم م یکه گهگاه یباران



 یرفت و باز هم به همان اگرها ادهیلخ لخ کنان پ اش

 یآور وکه ممکن بود رخ دهد و هر کدام بر ا دلهره

 . بود فکر کرد یکابوس خودش

 یدرنگ نگاهش بر رو یب د،یرس یبه گلفروش یوقت

 نشست و نیحس یفروش یبستن یمغازه  یکرکرها

 

 دامن آن را محکم یکه هر دو سو دو دست ییها قفل

 !بودند گرفته

 . آنچنان دیکش یقیرا بست و نفس عم شیها پلک

 سرد و یاش پر از هوا نهیکه تمام حجم سـ*ـ قیعم

 را شیکوتاه پلک ها ینم باران شد . بعد از تامل یبو

 نیشهرزاد خواهر حس یو ناباور رتیکرد در کمال ح باز

 .دید شیرو شیپ را

 شیدر گلو یزیحرکت.چ یمات ماند. ثابت و ب نگاهش

 انیخورد و زبانش هم قفل شد. تمام طول شب م گره

 و حاج خانوم را نینگاه شماطتت بار حس شیها کابوس



 یشهرزاد و نگاه یابرو ها دنیکرد و حاال با د یم تصور

 اش بر هم یتر بود، تمام معادالت ذهن زیاز خنجر ت که

 بود. خورده

 

 متالطم پر جوش و خروش را ماهرانه پشت لبخند درون

 :کرد ، گفت یاش مخف ینییتز

 《 ریشهرزاد خانوم. صبحتون به خ سالم》

 کیحرف و کالم  یکرد ب یشهرزاد را عصب یگل لبخند

 و ستادیا یگل نهیبه سـ*ـ نهیتر آمد و سـ*ـ شیپ قدم

 رنگش را باال برد بود ، یقهوه ا یابرو یکه تا یحال در

 :گفت

 مسخره ات دل داداش یخنده ها نیالبد با هم 》

 《 .یمن رو برد ی چارهیو ساده و ب صاف

 را گفت و بالفاصله انگشت اشاره اش را مثل نیا شهرزاد

 .دیکوب یگل ی نهیبه سـ*ـ یباال برد و متوال کانیپ

 که دلش یگذارم دختر ی! من نم یکور خوند یول 》



 رهیباهاش م راهیپسر خاله اش جا مونده و راه و ب شیپ

 کنه و از اون بد یبغلش غش و ضعف م یو تو رونیب

 

 اون رو یها جدهی، پسر خاله محترم تمام مثبت ه تر

 زن داداش بشه !؟ خدا بهمون رحم ده،یحموم د یتو

 دفتر خاطراتت هم یآشپز یمجله ها یکه البه ال کرد

 《.اومد

 .شد دهیاز شرم حس کرد خون به صورتش دو یگل

 اش گذاشته بود وحاال یخصوص میپا به حر شهرزاد

 کرد و کار زشت خودش را نشانه یقضاوتش م ناعادالنه

 دانست. درست بود که عاشق بود اما یرحم خدا م ی

 نیحمام و زم یکرد و ماجرا یم تیمرزها را رعا شهیهم

 به او یدخل چیبود و ه یتصادف یلیهم خ خوردنش

 آب یو به سخت دیرا در هم کش شی! ابروهانداشت

 :را قورت داد دهانش

 خونه حرمت میجان ، دفتر خاطرات مثل حر شهرزاد》



 من یخصوص میپا به حر یشما اجازه نداشت داره،

 

 دیبهش دست بزن نکهیکردم بدون ا یو تصور م یبگذار

 《 !دیگردون یم برش

 دیاو کوب ی نهیبا کف دست محکم به سـ*ـ شهرزاد

 لحظه جا کیقدم پس رفت و نفس اش  کیکه  آنچنان

 .ماند

 باشه ، اجازه ونیداداش من در م یزندگ یپا یوقت》

 .گمیم یچ نیرو دارم. خوب گوش کن بب یهر کار ی

 یو از گلفروش یکن یامروز جلو پالست رو جمع م نیهم

 ریغ ییهر جا .یکه دوست دار یهر گورستون یریم

 که عاشق پسر خاله ات نی. وگرنه رازباغ گردو و انجایا

 بدتر دیرسونم. با شا یرو به گوش خانواده ات م یهست

 اون دفتر خاطرات رو با اسم و مشخصات مثل به از

 .گذارم یم یاجتماع یشبکه ها یدنباله دار تو داستان

 》!...؟هیچ نظرت



 

 که از ییاگر ها انیباره نفس اش بند آمد. م کی

 نیبودند، ا ستادهیتا به حال در ذهنش به صف ا شبید

 همه وقاحت ، نیوجود نداشت.ناباور از ا یزیر آبرو

 جان را از کنار یرا سخت بر هم فشرد و کلمه  شیلبها

 .شهرزاد برداشت اسم

 حیکار شما اصال صح نیکنم . ا یشهرزاد، خواهش م 》

 《 ..دفتر خاطراتم رو پس بدهستین

 قدم کیکرد  یکه به اطراف نگاه م یدر حال شهرزاد

 .شد رهیخ یبراق شده به گل یتر آمد و با چشمان شیپ

 نکن. داداشم نییدختره لجن، برام درست و غلط تع 》

 سه روز رفته شهرستان و شاگردش هم یکار یبرا

 سه روز نیا یسر و صدا تو یب یلیگرفته . خ یمرخص

 پالست رو جمع کن برو رد کارت ، وگرنه آبرو برات جلو

 》.یامتحان کن هیفقط کاف یکنیگذارم. باور نم ینم

 



 که یصدا. مثل برگ درخت ی. آرام و بختیفرو ر یگل

 .به جانش افتاده باشد یزییپا

 آن که خدا یتمام شد و ب شیها یلغز خوان شهرزاد

 بلند به ییو با گامها دیپا چرخ یپاشنه  یکند رو یحافظ

 شد یدرنگیسف دیپرا نیرفت ، سوار ماش ابانیخ سمت

 .محو شد ابانیخ یصبحگاه کیحجم تراف انیم و

 که یرا بست سرش را رو به آسمان شیپلک ها یگل

 :لب با خود زمزمه کرد ریگرفت و ز دیبار ینم گرید

 《حواست به من هست....؟ ایخدا 》

********** 

 

 شیتجر دانیم البرز

 

 وقفه، انگار که یشر شر و ب د،یبار یهمچنان م باران

 و یخاکستر یهم مثل دل او انباشته از ابرها آسمان

 .کرد یم ییبود و با او همنوا ریدلگ



 رهیخ یزمستان یقاب پنجره به شهر باران خورده  از

 .صبح را آغاز کرده بود ،ینبض خواب آلودگ ریکه ز شد

 ییها ،پرستو دیها و نبا دیخواست فارغ از با یم دلش

 یکرد، آن وقت النه ا یکوچ م یشد و به دل گل یم

 سالها از هودهیماند. چه ب یساخت و تا ابد آن جا م یم

 یفرار کرده بود !فرار کرد تا شرم و خجالتش را از گل او

 و اوردیکرد، به حسابش ن یکند. با او بد قلق پنهان

 که سرش آمده ییمنصفانه بال ریاش گرفت و غ دهیناد

 به او ردیبگ ادی،تا بلکه دلش  ختیرا به گردن او آو بود

 نبندد. اما حاال بعد از گذشت چندماه حضورش در دل

 

 بود که فرار دهیوزنده شدن خاطرات گذشته، فهم تهران

 کار نیتر هودهیاست ب شیکه بنده نفسها یکس از

 .استیدن

 خواست بعد از سالها انکار، مردانه یدلش م حاال

 را یالناس گل هایا ایزد  یکرد و داد م یسپر م نهی*ـسـ



 از آن دوست شتریب یکه نه، حت ای میقدر نفس ها به

 .دارم

 یمکرر ب یرا برهم فشرد و کالفه از تماسها شیلبها

 دستگاه مشترک» گفت :  یکه متصل به هم م حاصل

 یگل یگرفت برا میتصم«.. باشد. ینظر خاموش م مورد

 را روشن کرد آن لشیموبا یبگذارد تا وقت یصوت امیپ

 که در یبشنود اما با ورود سحر تمام جمالت عاشقانه ا را

 او پخش یتق تق چکمه ها ریصف بسته بودند ز سرش

 یرو به شهر برداشت ورو یپال شد. چشم از پنجره  و

 

 نرم به سمت یو با لبخند دیپا به سمت او چرخ ی پاشنه

 . برگشت زشیم

 «....ریسالم صبح به خ »

 و در ستادیالبرز ا یاز حس خوب خواستن روبرو سحرپر

 یتکه داده بود ،با لوند زیکه دستانش را به م یحال

 :سرش را کج کرد ، گفت یقدر



 ... ریصبح شما به خ زیعز یمهندس تهران یسالم آقا »

 دو تا جلسه ،یدار یهست امروز روز شلوغ حواست

 《.یمسافر یو شب هم که به سالمت سخت

 بلوند سحر با یموها یبرداشت و به هارمون البرزسر

 پروا از یشد که سرکش و ب رهیقرمز رنگش خ وریپل

 اغوا یآمده بود. منظره  رونیرنگش ب یمشک شال

 او یبرد ، اما نه برا یم یکه هوش از سر هر مرد کننده

 

 یبند بود. سر یگرو دل گل دلش شش دونگ در که

 :داد و آهسته گفت تکان

 یجلسه ها یحواسم هست. نگران نباش. نه برا 》

 دست دمیعرب. قول م یقرارداد با شرکا ینه برا امروز

 《.برنگردم یاز دوب یخال

 :به سمتش خم شد و چشمانش را خمـار کرد یقدر سحر

 .ستمین یچی. نگران هیشاه شطرنج تو باش یوقت 》

 سفر رو نیو باهم ا یکرد یکاش موافقت م یا یول



 《 .میرفت یم

 رکانهیبود. اما باز هم اغوا نشد و ز یدلنشبن فیتعر

 :داد جواب

 یشرکت، شما هست نیدار ا اریخانوم مهندس ، اخت 》

 و اجازه یمن رو رد نکرد یخواسته  یالبته لطف کرد و

 

 با دمیسفر رو تنها برم .من هم قول م نیکه ا یداد

 《 .میپر برگردم ومدام باهم در تماس باش دست

جذاب البرز و لفظ قلم حرف زدن  یچهره  ریدر گ سحر
 او

 . نوجوان قلبش تاپ تاپ افتاد یدختر مدرسه ا همانند

 درنگ به احساسش غلبه کرد، چشم از البرز برداشت یب

 فاصله گرفت. سپس ماهرانه موضع بحث ریدو گام از م و

 .عوض کرد را

 نادر مهندس یحداقل به جا یان، کاشکالبرز ج 》

 یلیخ نجایا یقشم، تو که بر یفرستاد یروم رزادیش



 《.شمیتنها م دست

 گردنش هماهنگ با یآمد تمام رگها ینادر که م اسم

 نبود دلش یزیقشم که چ زهیشدند! جز یمتورم م هم

 یتناهیال یتوانست نادر را به فضا یخواست م یم

 نرم و نازکش یگل میکند تا دستش به مر پرتاب

 

 کوتاه با انگشت یتکان داد و بعد از تامل ی!سرنرسد

 .را خاراند شیابرو  یگوشه  شصت

 انجام ستیبا یتموم بود که م مهیچند تا کار ن هی 》

 تونم راه دور یپا به ماهه و نم رزادیشد. زن ش یم

 《.بود یمظفر نهیگز نیو بهتر بفرستمش

 شیها دیترد انیپا و آن پا شد و م نیا یقدر سحر

 را دور زد زیبار م نیبه سمت البرز برگشت و ا ،دوباره

 زد سپس و سرش هیکار تک زیو به م ستادیالبرز ا وکنار

 به سمت البرز خم کرد وبا انگشت اشاره اش کوتاه را

 :صورت او را لمس کردو آهسته ،گفت ونرم



 .کنم یوقت اشتباه نم چیانتخاب آدمها ه یتو من»

 .رو به تو سپردم یبخش بازرگان یکه کارها خوشحالم

 هست. خوش به حال یکه حواست به هوه چ خوشحالم

 «که با تو آشنا شدم.  من

 

 تا تماسش با انگشت نرم و دیپس کش یرا قدر صورتش

 که به چشمان یسحر قطع شود.سپس در حال نیآگ عطر

 سحر را شکست ، یشده بود/ کمرجمله ها رهیخ سحر

 :گفت

 دوست کمک کنم کیخوشحالم که تونستم به من هم  »

 یتا تو یداشت اجینفر احت هیکه نرفته تو به  ادتی .

 که از یشرکت کمکت کنه ، من هم به حقوق یکارها

 .«کامال منصفانه یمعامله  هیدارم.  ازین رمیگ یم پدرت

 یانیعر قتیصدا، حق یآرام و ب ختیناگهان فرو ر سحر

 آن نبود ، اما مغرور تر از آن دنیبه شن لیاصال ما که

 یباز هم صبور ستیبا یکند م ییکه عشق را گدا بود



 . جنباند، کوتاه و آرام یکرد،سر یم

 که به یمغرورانه چانه اش را باال داد و در حال سپس

 رفت ، گفت: یپنجره م سمت

 

 باشه ادتی یول ،یگیکه م نهیهم قایمهندس دق یآقا»

 رییگرده و مدام فصلها و روزها تغ نیکه زم همونطور
 یم

 کی دیکنن. شا یم رییهم تغ طشونیآدمها و شرا کنه،

 « .شد نیاز ا ریغ روز

 اتفاق نیمحال تر نیا» :  دیدهان باز کرد تا بگو البرز

 ینکرد و در اتاقش با تقه  دایپ یاما مجال« است .  ممکن

 لبخند گل کیو فلور خانوم با  دایباز شد آ یکوتاه

 یکه منش یوارد اتاق کار البرز شدند ودر حال وگشاد

 آمدو پشت سر هم یکنان از پشت سرشان م اعتراض

 :گفت یم

 مگه من دیبر یم فیکجا تشر یخانومها بدون هماهنگ »



 «بوقم..!.؟ نجایا

********** 

 

 

 پروا یرا در حدقه تاب داد وب شیخانوم مردمک ها فلور

 :گفت

 اومدن به اتاق پسرم یستم برادون یچه جالفتا!.... نم »

 «با شما هماهنگ باشم!؟ دیبا

 ینخود یسحر که خنده ها نیب یمستاصل منش نگاه

 شیداد و البرز که اخم ها یرا لقمه لقمه قورت م اش

 کرد رو به یدست شیو عاقبت پ دیچرخ یبود ، م درهم

 :شد و گفت البرز

 از ریبه غ دیمهندس شما خودتون فرمود یآقا »

 وارد نشه یبدون هماهنگ یکس یتفرش خانوممهندس

 آبدارخونه یرفتم تو قهیجان بچه ام من فقط چند دق به

 «.رو بشورم  وانمیل تا



 

 تر کرد قیرق یقیرا با نفس عم ظشیغل تیعصبان البرز

 فشرد یانگشتانش م انیکه خودکار را م یدر حال سپس

 : اش برخاست یصندل یرو از

 «.دیببر فیتشر ستین یمشکل یانیخانوم ک »

 بود و یانینگاهش به رفتن ک میکه ن یدرحال سپس

 وفلور خانوم رو به مادرش شد و دایبه آ گرشید نگاه

 :گفت محترمانه

 یانی، هم خانوم ک یسالم فلور جون ، خوش اومد »

 که خوبه یهم من رو ...!همه چ یکرد ریرا غافل گ نوایب

 «؟.!..

 یپر از غرور به مانتو اش داد، مانتو یتاب فلورخانوم

 نیو سر آست قهی یزیکه به شکل اغراق آم یمشک

 آن مثل یها هیشده بودوحاش یدوز دیمروار شیها

 

 . فلور خانوم سالم رادیشب مس درخش یها ستاره



 :مبل نشست یتعارف بر رو یکرد ب حذف

 و شب هم همون جا یرفت یعمه ال یکه خونه  شبید »

مادر چشم به راه  هیانگار نه انگار که  ،یکرد اتراق

 !یدار

 ،یدوب یریو م یمسافر هست یهم که به سالمت امشب

 و با هم وقت امیب دایخودم گفتم امروز با آ شیپ

 !وجب خونه هیاون  یتو میدی.واال به خدا پوسمیبگذرون

» 

 حال شانیمادرش کالفه اش کرد ه بود ، پر یمالحظ یب

 فرو برد و آن را به عقب شیموها انیرا م انگشتانش

 به دهیچسب زیتمسخر آم یکه خنده  یداد ودر حال هول

 داد، گفت: یآزارش م یبیسحربه طرز غر لب

 

 ! من امروز یرو انتخاب نکرد یفلور جون، وقت مناسب »

 برم دیبعد هم با رم،یشلوغه و تا شب درگ یلیخ سرم

 « .خونه دی... لطفا برگردفرودگاه



 برخورد سرد و اخم آلود البرز حساب کار دنیبا د دایآ

 .دیالبرز دو یجمله ها امیبه م زیآمد و تند و ت دستش

 داداش به خدا من به فلور جون گفتم اول با داداش »

 به جون خودت قسمم داد یول میبعد بر میکن هماهنگ

 .«یبش رینزنم تا غافلگ یحرف

 حساب نشده که مثل یها یریغافلگ نیبود از ا زاریب

 گرفت. در لحظه یرا نشانه م شیو قالب آبرو سنگ

 گرفت تا آنها رامحترمانه به خانه باز گرداند اما میتصم

 داشت خنده یکه سع یکرد و درحال یدست شیپ سحر

 دلبرانه، رو به البرز ، یا لهیرا کنترل کند با قرقنب شیها

 :گفت

 

 دایبهتر دارم. فلور جون وآ شنهادیپ هیالبرز جون من  »

 افتخار دادن ومهمون شرکت شدن ، من فلور امروز

 فرستم یشرکت م یاز خانومها یکیبا  دارویوآ جون

 میایاز خجالتشون در ب یتا حساب ومینیپالت دیخر مرکز



 دوست دارن به حساب شرکت بخرن و ناهار رو یچ وهر

 خوش یهمون جا بخورن و تا بعد از ظهر حساب هم

 فرودگاه و تو رو میریم، بعد هم به اتفاق هم  بگذرون

 فلورجون یدون یچون م اری.لطفا نه نمیکن یم یراه

 .«امیرو چقدر دوست دارم و محاله کوتاه ب دایوآ

 منگه در حال فشرده شدن است ،از یکرد ال یم حس

 . بود زاریسحر هم ب لیدل یب یبزل و بخشش ها نیا

 کند ریوماجرا را ختم له خ دینه قاطع بگو هیتوانست  یم

 و فلور جون راحت داینتوانست از نگاه مشتاق آ اما

 به عالمت موافقت جنباند، سپس از یناچارسر بگذرد،به

 

 آورد و آن را رونیاش را ب یکتش کارت بانک بیج

 :گذاشت و رو به فلور خانوم گفت زیم یرو

 تولدم ، بهتون خیرمزش تار د،یکن دیکارت من خر با»

 «...بگذره خوش

 مرکز یو فلور خانوم خوشحال و بشکن زنان راه دایآ



 که تمام یشدند و البرز هم درحال شیتجر یالکچر دیخر

 اتاق یجا مانده بود همراه سحر راه یگل شیپ فکرش

 .شد کنفرانس

*** 

 راه آهن دانی، م نیحس

 اش یعمر زندگ کی یسه روز به سفر رفت و برا یبرا

 و چند سال اش یس یشده بود .در زندگ کونیف کن

 

 دهیبود که تا به حال شن یجواب منف نیتر نیسنگ نیا

 که بعدا متوجه شد یناشناس یصبح ازشماره ا ی. گل بود

 است،با او تماس گرفت وآرام یباجه تلفن عموم شماره

 ازدواج را ندارد و بابت طیمحترمانه گفت که فعال شرا و

 .ردک یچند ماه از او عذر خواه نیکردنش در ا معطل

 . چیه گریو د نیهم

 که چرا نیو در جواب ا اوردیهم ن لیدل کی یحت

 نداد و او شوک زده یحیکرده توض لیرا تعط یگلفروش



 شده بود. فقط به نقطه نیسنگ مانیکه مثل س یزبان با

 یکه صدا یماند بود ،تا زمان رهینامعلوم خ یا

 شد و او را دهیچون پتک برسرش کوب یگل یخداحافظ

 .عمق چاه پرتاب کرد به

 تا بلکه آتش درونش را خاموش کند دیکش یقیعم آه

 ماند. جهینت یکه ب یمذبوحانه ا تالش

 

 روز کی یانیپا قیدر دقا هایمشتر نیآمدن آخر با

 بودند آنها را به شاگرد مغازه یکه زن و مرد جوان یکار

 دنج مغازه پناه برد وبه یسپرد وبه کنج«  میرح» اش

 نشست که از شب گذشته تمام شهر را از یبرف یتماشا

 ن،یپوش کرده بود.حس دیسپ کسرهیتا جنوب  شمال

 برف سرگردان سپرد و به یسرگردانش را به دانه ها دل

 آن بودتا بلکه با ریفکر کرد که تمام روز در گ یتالش

 .صلحت کند یگل

 آقا جواب نیحس» گفت:  یو رسم ،خشکیگل مادر



 چند ماه نیا ی. براستیخونه نو االن هم  هیمنف دخترم

 حاللمون کن از جانب مااز حاج خانوم هم یسرگردون

 .«به طلب و بهشون سالم برسون تیحالل

 ریو ز دیکوب زیآهسته بر م یرا بست مشت شیچشمها

 نجوا کنان گفت: لب

 

 کاش با یحاج خانوم، چه وقت سفر و گشت وگذاره! ا »

 یمثل خر تو ،یدیرس یو به دادم م یبر گشته بود من

 .«کردم ریگ گل

 «...سالم »

 یمردانه ،سر برداشت و از آن سو ییصدا دنیشن با

 یلبخند مصنوع کیشوهر شهرزاد را با « فتاح» زیم

 شیتعجب سبب شد تا ابروها د،یبه لبش د دهیچسب

 وبالفاصله به احتر امش برخاست، ندیپله باالتر بنش کی

 :گفت

 بگم نیبنش ایطرفها..!.؟ ب نیاز ا یسالم خوش اومد »



 ای یخور یم ییچا اره،یگرم ب یدنینوش هیبرات  میرح

 «قهوه؟

 یها هیپا ژیق ژیق یوصدا دیکش شیرا پ یصندل فتاح

 که یسوت و کور مغازه را برهم زد و سپس در حال آن

 

 کشاند، یباالتر م یاش را قدر شنیهاب کاپ نیآست

 :گفت

 « .کارت دارم نیبنش ایخورم، ب ینم یزیچ »

 وقفه یب یقلبش به تاالپ و تلوپ افتاد. تپش لیدل یب

 .آرام نداشت یدم که

 شده؟ شبنم خوبه ! سر شب با هم صحبت یزیچ »

 و امشب رمخونهیم ریو بهش گفتم من امشب د میکرد

 «...شما بمونه ی روخونه

 : باال انداخت یسر فتاح

 ماست. اومدم، از دست گل یهول نکن،شبنم خونه  »

 و شبنم برات بگم که من هم تازه چند ساعت شهرزاد



 .«شدم متوجه

 شیو درست روبرو دیکش شیرا پ یصندل نیحس

 که به سمتش خم شده بود ،گفت: یو درحال نشست

 

 «شده؟ یفتاح ،طاقتم طاق شد. جان مادرت بگوچ »

 تکه یهم فشرد و به صندل ینازکش رابر رو یلبها فتاح

 کرده بود از فیتعر هیو تمام آنچه را که شبنم با گر داد

 کرد ازخواندن دفتر فیتعر نیحس یتا انتها برا ابتدا

 یگرفته تا راز پنهان آن و لحظه ها یگل خاطرات

 شهرزاد گفت و یها دیاش و و عاقبت از تهد یخصوص

 یراجمع کند و پ لشیبارو بند یبهتر است گل نکهیا

 رفت یتر م شیفتاح هرچه پ یبرود. جمله ها کارش

 یو کار قیعم یشکافت و زخم یخنجر قلبش را م مثل

 .گذاشت یم یجا بر

 دهان باز کند و او را در دم نیخواست زم یم دلش

 کند. فتاح چشم داینجات پ یبار شرمندگ ریتا از ز ببلعد



 یدلدار  یبرداشت و برا نیحس یگره شده  یدستها از

 

 نیدست حس یگر بر رو تیاو دستش را حما دادن

 :، گفت گذاشت

 دونم کار دخترها اشتباه بود . شبنم یداداش، م »

 به خودت بگه .شهرزاد رو شبنم رو مینکرد مستق جرات

 یحقت بودکه بدون نیا یبده . ول یوقتش گوش مال به

 یکه از بچگ یبا دختر یتون یباخودته، م میحاال تصم ،

 نیو با ا یکناش رو دوست داشته ازدواج  پسرخاله

 《؟یایکنار ب موضوع

 یریشد و مثل ش دهیپوستش دو ریز هیبه ال هیال خشم

 دیکوب زیم ی، مشت گره شده اش را آهسته بر رو غران

 که از شدت خشم ییدرهم ، و دندان ها ییباسگرمه ها و

 :شد ، گفت یهم فشرده م بر

 دفتر یکردند؟ به چه حق یدخترها چه غلط یگفت»

 کردند!.؟ دشیرو خوندن و بعد هم تهد یگل خاطرات



 

 کنن؟ یمن دخالت م یخصوص یزندگ یتو یچ یبرا

 بهم یدونستم. گل یرو م یاز همون اول همه چ من

 من اصرار یرو دوست داره. . ول گرید یکیبود  گفته

 زمستون ازش فرصت گرفتم تا نظرش انیو تا پا کردم

 شدم و یم کیعوض کنم . داشتم ذره ذره بهش نزد رو

 دست گل نیآوردم که دختر ها ا یرو به دست م دلش

 چارهیبه اون وختر ب یچ ستیبه آب دادن! معلوم ن رو

 《کرده!؟ هیرو هم تخل یکه گلفروش گفتن

 به سمت فتاح کانیانگشت اشاره اش را مثل پ نیحس

 .رفت نشانه

 به هر دوشون بگو تا حاج خانوم از سفر برنگشته فتاح》

 یشون م مهیق مهینشه ، چون ق داشونیو بر من پ دور

 》. کنم

 

 که بر پا شده بود به سمتش کمر یآشفته از آتش فتاح



 .دو نفره باشد شیکرد تا گفتگوها خم

 ی. فقط میبش یها رو نگفتم که آتش نیداداش ، ا 》

 《...حواست باشه که دورو برت چه خبره خواستم

 جز باز و بسته شدن دهان او نیزد و حس یحرف م فتاح

 .دیشن یو نه م دید ینه م زیچ چیه

 یبود که از دستش سر خورده بودو برا یشاه ماه یگل

 یدل به امواج طوفان ستیبا یدست آوردنش ، م به

 .شد یم یراه یبا دست خال گرید یسپرد و بار یم ایدر

********** 

 

 راه آهن دانیم یگل

 

 نگر آفتاب خواب آلوددانست از تل یشد و نم داریب

 که یگنگ یپچ پچ ها یصدا ایشده است  داریب یزمستان

 .داشت سیپ سیهمچون پ ییآوا

 غرق خوابش را یپلک ها یو به سخت دیپهلو چرخ به



 نیاز ب دشیکه تار د نیخفته باز کردو به محض ا مین

 ، مامان فروغ وبابا محمودش را با چهره یعمه ال رفت،

 چهار زانوبه صف کنار رختخوابش دیمحزون د یا

 .کنند یرا پاک م شانیوفرت و فرت اشکها نشستند

 نشسته باشند و فقط منتظرند تا یتیسر م یباال ییگو

 یآن بگذارند و فاتحه ا یاشاره شان را بر رو انگشت

 !بخوانند

 و با دیهم کش یخشک و قاچ قاچ اش را بر رو یلبها

 کرد ، آهسته گفت: یکه خس خس م ییصدا

 

 «...سالم »

 سوار شیشانه ها یکه بر رو یخانوم با پر چادر فروغ

 شیکه صدا یرا پاک کرد و درحال شیبود اشکها شده

 :گفت د،یلرز یم

 «...شکرت، بچه ام چشم هاش رو باز کرد ایخدا »

 اش یو استخوان دهیخم شد و دست کش یقدر یال عمه



 کوتاه یگذاشت و بعد از تامل یگل یشانیپ یرو رابر

 :او سر داد، گفت یگونه ها یرا نوازش وار بر رو دستش

 گهیمحمود چشمت روشن .بال از سر بچم رفع شد .د »

 تب

 اتاق یبود رختخوابش رو تو ینداره ، خدا خواه هم

 شدم و داریناله اش ب یبا صدا شبیپهن کردم. د خودم

 «.سوزه  یتب داره م یکه تو دمید

 

 اش را با دستمال ینیب یخانوم آب راه افتاده  غفرو

 که چشم از یمستش پاک کرد ودرحال انیم ی مچاله

 :داشت ، گفت یبر نم یگل

 دکتر هیبچه ام رنگ به رو نداره بهتره به  یعمه ال »

 .«کنه تشیزیو

 لبش را پاک کرد و یبا انگشت اشاره گوشه  یال عمه

 .باال انداخت یسر

 اش کردم و حاال هیتا صبح پاشو شبی. دستیالزم ن »



 « .که تبش قطع شده هم

 به یباره تمام خاطرات سه روز گذشته مثل آوار کی به

 یکه دم ییشد. چه کنم چه کنم ها ریسراز ذهنش

 خنجر مانند و یکرد . شهرزاد را با ابروها ینم شیرها

 آورد و وحشت بر مال شدن ادیاش به  یریشمش زبان

 دلش پنهان مانده بود. یالبرز که سالها گوشه  راز

 

 اش افتاد ،حراج گلها یگل فروش هیتخل ادیبه  عاقبت

 که مثل کندن یگلفروش تیسا کیبه  شیها وگلدان

 .از وجودش دردناک بود یا تکه

 یبرخاست و درون رختخواب نشست و موها یسخت به

شانه  یو درهمش را با دست جمع کرد و بر رو دهیژول
 ی

 یشرت کج و معوج اش را هم قدر یگذاشت و ت چپش

 . کرد مرتب

 انیرا م یمحمود خم شد و پدرانه دست گل آقا

 که دست زبرش را نوازش وار یگرفت و درحال دستانش



 :داد ،گفت یاو سر م فیپوست نرم و لط یرو بر

 یرفت یم یصبح وقت روزی..!.؟ د یبابا جان، بهتر »

 ...!«!« یشد ناغافل یحالت خوب بود ! چ سرکار

 

 درنگ بغض ،شد اشک و ینبود. ب یگفتن شیها راز

 که سبب شد یچشمانش نشست و با لبخند انیم

 :سر بخورد ،گفت شیگونه ها یبه رو شیاشکها

 .«کم سرماخوردم هیخوبم بابا، فکر کنم  »

 ،من رو از دمی!؟ جان فروغ قسمت م جمیبابا جان گ »

 به یدفعه چوب حراج زد هی. چرا  اریدرب یجیگ نیا

 یهمه جز جز کرد نیکه به جونت وصل بود،!؟ ا ییگلها

 حاال که کارت افتاده رو غلتک ،یرو باز کن یگلفروش تا

 خونه یو بعد هم اومد یخبر از ما گلهات رو فروخت ی،ب

 شبیصبح زنگ زد و گفت که د ی!؟ عمه ال یعمه ال ی
 تا

 یینکنه خدا افتاده ؟ ی. اتفاقیسوخت یتب م یتو صبح

 کرده!؟ تتیاذ« آقا  نیحس»خواستگارت  نیا ناکرده



 یکرده ؟ چرا جواب رد بهش داد یزده ، غلط اضاف یحرف

 

 و نظرت ادیگفت که همچون ازش بدت نم ی؟ مامانت م!

 «.!.؟ مثبته

 بود چشم غره نیخانوم که طرفدار سرسخت حس فروغ

 . جانانه خرج آقا محمود کرد یا

 روزید ؟یکار دار ی! به اون بنده خدا چچه جالفتا...  »

 فی. حدیلرز یم یزنگ زد صداش از شدت ناراحت یوقت

 .«رو از دست دادم یداماد خوب شد

 آن ها یبرا یجواب چیسواالت پدرش که ه ری'ز یگل

 مادرش که داماد محبوبش را از دست یو دلخور نداشت

 دینداشت با یبود، درحال له شدن بود .چاره ا داده

 .لب گفت ریز یباال انداخت و نچ یگفت..سر یم دروغ

 نه به خدا، اون بنده خدا چند روزه رفته سفر و ازش »

 رو یندارم ،تب کردم چون سرما خوردم. گلفروش خبر

 که دل بسته ام یخواد با آدم یبستم چون دلم نم هم



 

 و جواب رد بهش دادم هر روز چشم تو چشم شده

 تونه یرو م یو هر دختر یآقا مرد خوب نی.حسبشم

 تونم یمن به عنوان همسر نم یکنه ول خوشبخت

 .«کنم نگاهش

 کوتاه یفرو داد و بعد از تامل یدهانش را به سخت آب

 .که اصال دلخواهش نبود را عوض کرد یبحث

 نمونده، شتریماه ب کیبابا، از قرارداداجاره مغازه هم  »

 . لطفا با صاحب مغازه هم ادینم شیپ یمشکل پس

 کردم و پول هیکه مغازه رو تخل دیو بگ دیریبگ تماس

 که دستتون ییروزها نیا ی.تودیریرو پس بگ شیپ

 .«خوره یبه دردتون م شتریب تنگه

 مرتب یرا قدر یگل یخاکستر یخانوم گوشه پتو فروغ

 داد،گفت: یکه سر تکان م یو در حال کرد

 

 گذره.؟ یم یسر شما جوون ها چ یدونه تو یخدا م »



 نه به یباز کردن گل فروش یبه او تک و تقالت برا نه

 دونم که لگد به یرو م نی! فقط ا تیبستن ناغافل نیا

 با یکن دایآقا بهتر پ نی، محاله از حس یخودت زد بخت

 .«خانواده اش که مثل جواهر بودند اون

 شیطاق و جفتش پ یبا آن خط و نشان ها شهرزاد

 یاز نوع تقلب نایقیآمد. ! شهرزاد جواهر بود اما  شمشچ

 یزد و نگاهش به سمت عمه ال ی.پوزخند تلخ اش

 کرد و عاقبت با نفس یکه موشکافانه نگاهش م برگشت

 شیبه زانو گرفت و با کمک عصا یدست یا خسته

 . برخاست

 تموم شد.خبرتون کردم تا ادتیوقت ع گهیخب د »

 له حتیرگبار نص ریز نکهینه ا د،یحالش باش یایجو

 مونه تا یمن م شیچند وقت پ هی ی!؟ گلدیکن لوردش

 

 فرستمش یم دمیکم لوسش کنم، هر وقت صالح د هی

 « .خونه ادیب



 و رو به آقا محمود ستادیدر اتاق ا یدر آستانه  یال عمه

 :کندند ، باتشر ،گفت ینم یفروغ خانوم که دل از گل و

 صبحانه بره دو تا سنگک دو آتشه یابه داوود گفتم برا »

 هم دارم. دست یو کره محل قوانیل ری، پن رهیبگ

 «...افتادهیتا نون از دهن ن دیبجنبون

 کم رزنیپ نیباشد. ا یحق داشت عاشق عمه ال البرز

 یقیپر از تجربه با وجود سواد اندکش درک عم حرف

 ریبعد از رفتن پدر و مادرش دوباره به ز ی. گلداشت

 که دیرا د دیو از پنجره خورش دیرم و گرمش خزن یپتو

 یخاکستر ی رابرهایکرده و به ز شهیپ یاو تنبل مثل

 و پنهان شد. دیخز

 

 پنجره چشمانش را بست و به خواب فرو رفت و یگل

 صدا تلو تلو خوران از یآرام وب گرید یکه برف بار دیند

 .دیآ یفرود م آسمان

********** 



 

 موقت تمام غصه هاست و دوست داشت نیتسک خواب

 یوقفه.... اما باز هم با صدا ی.مدام و بدیخواب یابد م تا

 و لیم یداشت، ب سیپ سیهمچون پ ییکه آوا یگنگ

 را باز کرد، و نشیسنگ یآهسته آهسته پلکها رغبت

 که به دیرا د یبعد تار و محو عروس عمه ال یا هیثان

 :دیگو یصورتش خم شده و آهسته م سمت

 》شو... داریجانم، ب یگل ،یگل 》

 

 سوخت ودهانش مثل زهر مار تلخ تلخ بودو یم شیگلو

 و گنگ جیکرد ، گ یکه خس خس م ییباصدا عاقبت

 :داد جواب

 《..!.؟یخوا یم یچ 》

 یکف دستانش را به رو ایر یساده و ب یعمه ال عروس

 : باز کرد و گفت یگل

 که یاون یخوام . ول ینم یزیخفته ،واال من چ یبایز 》



 هیحتما  ستاده،یساعت دم در خونه ا کیبرف  نیا یتو

 《.!..خواد یم یزیچ

 دست به زانو جانیرا گفت و با ه نیا یعمه ال عروس

 به دامن پر نقش و نگارش دادو به کنار ی، تاب برخاست

 که به یرفت، سپس پر پرده را پس زدو در حال پنجره

 ، گفت: دیکش یسرک م کوچه

 

 ی! طفلک یعشق و عاشق یقصه ها نیا یهالکم برا 》

 یآدم برف هی!  شهیم یآدم برف هیبرف داره شب نیا ریز

 《!...لویسب

 سراغ لویعاشق دل خسته و سب چیآقا ه نیحس جز

 یشد موها زیخ می.آرنجش را ستون کرد و نندلشت

 سمت قل خورد و خودش را به کیبه  شانشیپر

 :زد ندانستن

 《!؟یزن یحرف م یجون، از ک مهیفه 》

 پهن اش یبه ابروها یقر طنتیپر از ش یعمه ال عروس



 :کش دار،گفت یبا لحن داد

 ساعت دم هیکه  ی، همون نیکه اسمش حس یهمون 》

 جا نیخانوم، حرف نزنم از ا یتا با گل گهیو م ستادهیا در

 دسته گل رز قرمز دستش و هیکه  یرم. همون ینم

 》براش لنگ بندازه... دیبا مجنون

 

 کرد،گام یتماشا م یهمانطور که به عروس عمه ال یگل

 یاو حسبن در ذهنش شکل م یگام با جمله ها به

که برف  یتوانست او را تصور کند در حال ی. م گرفت
 بر

 . پشت لبش سوار شده یمشک یها لیسب یرو

 ،حس کیونیتوجه خاص و  نیزد . ا یرمق یب لبخند

 آبشار در ریز ستادنیپوستش دواند، مثل ا ریز یخوب

 یکه چندان دوام ییبای... حس ز یروز گرم تابستان کی

 پر زد و یبهار یگلها ی حهیزود مثل را یلیو خ نداشت

 یم لیوان یخدا بو شهیکه هم ییآقا نی. با حس رفت



 .نداشت یا ندهیآ چیه داد

 پا یپاشنه  یداد ، رو نشیبه دامن پر چ یتاب مهیفه

 سر او یکه باال یرفت و در حال یو به سمت گل دیچرخ

 بود،دستانش را در هوا تاب داد : ستادهیا

 

 جون من پاشو برو باهاش حرف بزن.قلبم از ،یگل 》

 کنه. راستش من تا یداره تاپ تاپ م جانیه شدت

 که با یکیبودم . دهیرو ند یعاشق واقع هیبه عمرم  حاال

 هیوفاش  یب یلیل یرابرف ب ریدسته گل رز قرمز ز هی

 قدر تنگ و ترش نیکوچه مون ا یپا واسته،کاشک لنگه

 یحداقل تو ینجوریشد ا یازش رد م نیو ماش نبود

 شد جواب رد بهش فیشد. ح یمنتظرت م ماشبن

 《.یداد

 د،یاز ته دل کش یقیجمالتش را قطع کرد و آه عم مهیفه

 :شد و ادامه داد نییباال و پا شیکه شانه ها آنچنان

 الیخ یتره بار، ول دونیمادر شوهرم با داود رفته م 》



 یکردم، گفت گل فی، زنگ زدم و ازش کسب تکل راحت

 》کن تا خودش جوابش رو بده. داریب رو

 

 را نداشت. پتو نیحس بینگاه کردن به چشمان نج یرو

 یپس زدو لرز به جانش افتاد. با کمک عروس عمه ال را

 را یعمه ا میاش را به تن کردو شال بافت و ضخ پالتو

 یسرش انداخت . نگران صورت پف آلود و ب یرو هم

 حالش هم نبود، قرار بود برود و تمام پل ها یو ب رنگ

 یسرش خراب کند. آنچنان که راه برگشت راپشت

 .نباشد

*** 

 اطیو ح دیبار یامان م یدرشت ب یبا دانه ها برف

 پوش کرده بود و مثل دیسف کسرهیرا  یعمه ال کوچک

 و یگل نیشد بود ب یلیتور متحرک حا یپرده  کی

 بودند. ستادهیهم ا یگام فاصله روبرو کیکه با  نیحس

 



 حس و یصورت ب یکه نگاهش بر رو یدر حال نیحس

 لبخند محزون سالم او را کیبا  د،یچرخ یم یگل حال

 یرا که برف بر رو یرز قرمز یداد سپس گلها جواب

 نشسته بود به سمت او گرفت ، آنگاه شیها گگلبر

 :سر خم کرد و آهسته ،گفت سمت

 نه حکم اعدام رو کیاز من سر زده که با  ییچه خطا 》

 《! یکرد صادر

 که بر یسرگردان برف یخواست مثل دانه ها یم دلش

 یبعد به قطره آب ینشست و اندک یدستش م یرو

 رفت یفرو م نیشد و به زم یآب م د،یگرد یم لیتبد

 شیبرف پلک ها یتور یسر برداشت و از پس پرده  ،

 یکه خبر از ب یکرد. چشمان سرخ یتالق نینگاه حس با

 داد. یشبانه اش م یخواب

 

 افکار یبر رو یتیریمد چیپر از کلمات بود و ه سرش

 لب دسته گل را ریز یوبرهمش نداشت . با تشکر درهم



 برف نشسته بر فیاو گرفت وبا پر دست، نرم و لط از

 که در حال خفه یگلبرگ ها را پاک کرد و با بغض یرو

 نگاه نیبود ، به چسمان مات حس شینفس ها کردن

 :و چانه باال داد ،گفت کرد

 که یکه نرفته. روز ادتونیبود  نیهم قرارمون》

 بنده و گهید یبهت گفتم که دلم جا یخواستگار یاومد

 نظرت عوض دیکه به هر دومون فرصت بده شا یگفت

 《.نظرم عوض نشد ی. ولشد

 .را قطع کرد یگل یپروا جمله ها یب نیحس

 شیکه خوب پ زیکار رو نکن . همه چ نیبا من ا یگل 》

 به من یدخل چیکه شهرزاد کرده ه یرفت . غلط اضاف یم

 اون دفتر خاطرات یکه تو ستیو اصال برام مهم ن نداره

 

 که یو صداقت یمت خودت مهم هست ی. براینوشت یچ

 《.یدار

 یجمله ها انینقطه پا کیکف دستش راباال برد و  یگل



 .او گذاشت ناتمام

 اآلن برات مهم دی. شامیخودمون رو گول نزن ایب 》

 یمطلب باق نیگوشه دل و ذهنت ا شهیاما هم نباشه،

 بوده که شهرزاد یاون دفتر خاطرات چ یمونه که تو یم

 ی هیسا ریز شهیکرده و هم یآورده و لشکر کش جوش

 《 .یکن یم یزندگ دیشک و ترد نیا

 . ابدیمکث کرد تا جمالتش را ب یاندک یگل

 مون تموم شده بگذار از زبون نیب یحاال که همه چ 》

 ییدفتر خاطراتم که مونس تنها یکه تو یبشنو خودم

 اون دفتر خاطرات از عشق ینوشتم. تو یبود چ هام

 دوست یبچگ یکه تو یطرفه ام گفتم . عالقه ا کی

 

 به عشق لیبزرگ شدم تبد یساده بود و وقت داشتن

 .شد

 راز هیشاهدش بودم و مثل  یبچگ یکه تو یاتفاق از

 یدفتر خاطراتم تو یدلم پنهونش کردم . کپ کنج



 اتشییو از جز یبخون یتون یشهرزاد هست م یگوش

 که یزیوقت تظاهر به چ چیکه ه ینیوبب یبش باخبر

 طرفه رو رها کیعشق  نینکردم. حاال هم برو. ا نبودم

 و دمیطرفه رو چش کی. من طعم تلخ و گس عشق  کن

 که از درون نیجز ا ستیتهش ن یچیدونم ه یم

 《 .یبش رونیو

 که به یشکسته ا قیبه دست و پا افتاده مثل قا نیحس

 .افتاده باشد ایامواج در دام

 .یکه بگذار یترم نکن.هر شرط رونی. ورونمیو یگل 》

 》.یتو بخوا یچ هر

 

 .پس رفت تا چشمان پر آبش را پنهان کند یقدم

 یگل یآقا برو و فراموش کن که روزگار نیحس》

 《 .بوده تیزندگ یتو یخانوم

 ییو با گامها دیپا چرخ یپاشنه  یرا گفت و رو نیا یگل

 یخانه به راه افتاد و م وانیبه سرعت سمت ا بلند



 به او نداشت اما محال بود یکه هر چند عشق دانست

 را فراموش بیبا آن چشمان نج لویسب یگربه  نیا

 .کند

 .دیبار یبرف همچنان م و

********** 

 

 

 ورق از کیو  دیدراز کش نیزم یبعد از ناهار رو یگل

 بود جدا کرد و یعمه ال یکه متعلق به نوه  ینقاش دفتر

 : آن نوشت یرو

 خواهد چند یو چند ساله ام،دلم نم ستیب یزندگ در

 آنها چشمان ملتمس یکیو  اورمیب ادیرا اصال به  زیچ

 که بعد از یاست. چشمان غم زده ا نیحس بیونج

 شیپ یهرزگاه المیسه روز معلق در آسمان خ گذشتن

 شودو وجدانم را یتلو تلو خوران ظاهر م چشمم

 انی. عاشقش نبودم. اما مردیگ یم یدردناک شگونین



 بود و به نیکه تا به حال داشته ام ، بهتر یها خواستگار

 خواستم یخواهرش شهرزاد او را هم پس زدم. م لطف

 سرانجام یتا دندان لق عشق ب میبله بگو نیحس به

 بکنم . اما نشد. شهیهم یرا برا البرز

 

 مغزم البرز و سحر ی دهیافکار درهم تن انیم یدان ینم

 را..؟ از خدا که پنهاندهند! دروغ چ یم یجوالن چه

 ینم میحسادت ها فیاز تو هم پنهان نباشد، حر ستین

 شیهم پ یاز شدت حسادت تا مرز خفگ یوگاه شوم

 کنم و یرا لعنت م طانیروم. آن وقت است که ش یم

 . نوشم یم یآب جرعه

 لعنت طانیرا برهم فشرد و باز هم به ش شیپلکها یگل

 یکنار دستش نبود تا جرعه ا یآب وانیاما ل فرستاد

 را به شیانداخت .لبها شیبه نوشته ها ی. نگاهبنوشد

 دستانش انیوسواس گونه کاغذ را م دویمک درون

 . داد یجا فشیکرد و کاغذ گوله شده را درون ک مچاله



 دست به زانو برخاست و از سر ینیبا نفس سنگ سپس

 زمستان که پر ژهیو یمجله آشپز نیآخر یحوصگل یب

 

 مختلف را به با نوک پا به یاز دستور طبخ آش ها بود

 یپرتاب کرد ، به سمت پنجره رفت تا ب یا گوشه

 کند و همانطور که میرا با کوچه تقس شیها یحوصلگ

 و به کوپه ستادهیا یپنجره اتاق کوچک عمه ال پشت

 کنج ش،یسه روز پ نیدود گرفته که از برف سنگ برف

 کرکر یکرد با صدا یتماشا مبه جا مانده بود را  وارید

 پاشنه یکه رو نیآشنا پر پرده را رها و هم ییها خنده

 که خندان نگاهش دیجفت چشم را د کی دیپا چرخ ی

 د؟ی،لبخند زد و پرس مهیفه دنیکند.با د یم

 «شده...!؟ یزیچ»

 دستش را باال آوردو کیو  دیخند یباز هم نخود مهیفه

 داد یدستش را تاب انیم نیرنگ و موچ دینخ سف قرقره

 گفت: و



 

 دارم خوشگلت کنم . بعد هم بفرستمت تیمامور 》

 .یامشب که تولدته ترگل و ورگل بش یتا برا حموم

 و کال اهل کوتاه اومدن ستین یرفتنیو بهونه پذ عذر

 《 .ستمین هم

 کار کرده است نیاورا مامور ا یکه چه کس نیا حدس

 حواسش خوب جمع یسخت نبود. عمه ال ،چندان

 با دو گام مهیلبش بود که فه ی.لبخند هنوز گوشه بود

 انحنا داد و کنار یرا به او رساند و دستش را کم خود

 : گذاشت و آهسته تر ادامه داد دهانش

 .میکن زتیو سورپرا ینفهم یزیواال قرار شده تو چ »

 حالت نیگفتم بهت بگم بلکه از ا اورد،یدلم طاقت ن یول

 . حواسم بهت بود ناهار درست وییایدر ب یزیانگ غم

 « .یهم نخورد یحساب

 پس رفت و ملتمس ،گفت: یگام مهیفه

 



 ها ، قرارشده امشب محمود یریبگ دهیمرگ من ، نشن »

 . من هم برنج و بار بگذارم و فروغ رهیکباب بگ خان

 امکیبپزه و همراه بنفشه و س یخونگ کیهم ک خانوم

 برات یتولد خودمون هی میه دار. خالصه برنامنجایا انیب

 یرسه. ول ینم دایتولدآ ی.هر چند که به پا میکن فیرد

 .«میکن یرو م تالشمون

 تفاوت رد یب مهیآخر فه یخواست از جمله  یم دلش

 :دیطاقتش را طاق کرد و کوتاه پرس یاما کنجکاو شود

 «!....؟هیچه جور دایمگه تولدآ »

 بود ،دستانش را با یجمله سوال نیکه منتظر هم مهیفه

 .و تاب در هوا چرخاند آب

 از ی، ول ستمیشما ن یمن که عضو گروه تلگرام »

 دایقراره تولد آ ی. انگاردمیداوود عکس ها رو د لیموبا

 هتل هر ی. از قشنگرنیهتل پنج ستاره بگ هی یتو رو

 

 . لباسیکن یداره که حظ م یالب هیبگم کم گفتم!  یچ



 سبز براق. تن خورش رهنیپ هینگم، گهیرو که د دایآ

 کهیالبرز ت یخوب بود. اون دختره که فلور خانوم برا هم

 لتیموبا یباتر یعکس بود.آخ کاشک یهم تو گرفته

 یامشب م دایرو که آ یینشده بود ، تا عکس ها  خراب

 .«میکرد یباهم تماشا م گذاره

 هم به گردنش ، بعد یبه چشمانش داد و قر یتاب مهیفه

 :کوتاه ،گفت یتامل از

 یلیدختره خ داستیکه پ یجور نیشانس بده. ا خدا»

 به پاشش هم که زی، خوشگل هم که هست، بر پولداره

 دایالبرزخان پ یبرا ی. فلور خانوم خوب عروسخوبه

 « .کرده

 یو با چشمان دیجمالتش کش انیم یقینفس عم مهیفه

 شده ، ادامه داد: ریز

 

خونه  نیالبرز خان باالخره نون و نمک ا ،یگل گمیم »

 رو

 ، به نظرت اگه بهش هیو مرد خوش قلب و خوب خورده



 یشرکتشون بند م یدست داوود من رو هم تو بگم

 بار یبا اون وانت لکنت گهیخواهد داوود د یدلم نم کنه؟

 باشه که کهیآب بار هیخواهد  یجا به جا کنه. دلم م مردم

 «ه!؟و دلم آخر ماه نلرز دست

 شیکرده در گلو ریرا بر هم فشرد و بغض گ شیها پلک

 به دلش ستیبا یباز شود . م شیداد تا راه گلو راقورت

 گاه چی. البرز هدییایکنار ب تیواقع نیداد که با ا یم ادی

 یب یرا تر کرد و با لبخند شیاو نبوده. لبها سهم

 :فروغ،گفت

 یکه حرف نیقبل از ا ی. ول رهیخدا بخواد خ یهر چ »

 یلیرو خ یمشورت کن. البرز عمه ال یبا عمه ال یبزن

 «اش بزنه.  نهیداره و محاله دست رد به سـ*ـ دوست

 

 یبود، از خوشحال دییتا نیفقط منتاظر ا ییکه گو مهیفه

 باز یآب لوفریو دامنش چون ن دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 که بشکن زنان به یو به پرواز در آمد. سپس در حال شد



 :رفت ، گفت یم یگل سمت

 بند انگشت هینگران سر و صورتت هم نباش.  »

 .«بلدم یشگریآرا

 چند دل و دماغ نداشت ، اما خودش را به دست هر

 کی یفقط به انداره  شیشگریآرا یسپرد که ادعا مهیفه

 .انگشت بود بند

*** 

 بلد یشگریبندانگشت آرا کیکرد که  یادعا م مهیفه

 بند انگشت هم بلد نبود و پشت مین ی.اما حت است

 سوخت که انگار زغال داغ پشت لبش یچنان م لبش

 .افتین امیبعد از حمام هم الت یبودند و حت گذاشته

 

 را هم لنگه به لنگه بر داشته بود و دست آخر شیها ابرو

 که اشک از چشمانش یهر هر وکرکر خنده در حال با

 :شده بود ، گفت ریسراز

 بنده انگشت کیاندازه  یشگریآرا یمهارتم تو دیشا »



 ، ان شا هللا رهیدستم سبز ،،سبک و خ یول باشه،

 «...افته یخوب برات م اتفاقات

 دل شیابروها ادیکم و ز یچهار تا مو یبرا امدین دلش

 لب ریز ینیو آم دیساده دل را بشکند.خند ی مهیفه

 رگبار ریرا خشک کرد و ز شیوبعد از حمام موها گفت

 یپسیآن را لوله کرده و با کل مهیو فه یعمه ال غرولند

 .داد یسرش جا پشت

 ییمویل یساده  شرتیو ت دیپوش یساده ا نیج شلوار

 چند تا عکس با او مهیبه تن کرد وبه اصرار فه یهفت قهی

 هم با او خورد یچا کی یعمه ال دارینگاه خر ریز انداخت

 

 دینوش یرا هورت کشان م شیکه چا یدر حال یعمه ال.

 :گفت ،

 .امشب نایدست عروس درد نکنه، خوشگل شد »

 .«یداشته باش ییبر و رو دیتولدت و با یسالمت



نشست ،چهار زانو زد و همانطور  یعمه ال یروبرو یگل
 که

 :به قندان بود ،گفت نگاهش

 ام یاون که پاپ یچند روزه ب نی. ایعمه ال دیببخش »

 امشب هم که. دیمن برج زهرمار رو تحمل کرد یبش

 کنم ی.با اجازتون امشب رفع زحمت مدیتولد گرفت برام

 .«گردم خونه یبر م نایبابام ا وهمراه

 .دیرا هم سر کش یجرعه چا نیآخر یال عمه

 دونم بر عکس بنفشه یچون م دمینپرس یچیازت ه »

 . یسکوت کرد یکرد ی.کار خوبیهست یعاقل دختر

 «.ندساز یداستان رو م نیاز سکوت کمتر مردم

 

 لبش یبر رو یبود لبخند واقع ینیدلنش فیتعر

 .نشست

 و داوود رو فرستادم بساط تولد بخرن. تو هم مهیفه »

 و پشت یرو که لوله کرد نواتیب یاون موها پاشو



 بر گشت دیکه از خر مهیباز کن وگرنه فه یگذاشت سرت

 «.هم به موهات بکشه یفرستم سراغت .تا دست ی،م

 لب رینگرفت وز یبود. اما آن را جد یترسناک دیتهد

 آن که یب یگفت و بعد از رفتن عمه ال یچشم

 که یاتاق عمه ال یتک صندل یرا باز کند رو شیموها

 گرید یکه افکارش جا یبه پنجره بود ،نشست ودر حال رو

 هدف مجله یزد و در لحظه حضور نداشت ،ب یم پرسه

 یبار چندم ورق زدو خودش را برا یرا برا یآشپز

 اش نینازن یآماده کرد . محال بودموها مهیبا فه مقابله

 بسپارد. یبند انگشت شگریآرا نیبه دست ا را

 

*** 

 زنگ خانه یصدا دنیساعت بعد به محض شن مین یگل

 آمدبه تصور یاول م یکه از طبقه  یپچ و اپچ یصدا و

 برگشته باشند، خودش را دیو داوود از خر مهیکه فه نیا

 و با دیپاشنه چرخ یدر اتاق رو یوقت یخواب زد وحت به



 دلش مهیباز شد ،چشمانش را باز نکردتا بلکه فه ژیق ژیق

 از یکه دست نیکارش برود . اما هم یو پ ادیرحم ب به

 و در دیرا لمس کرد مثل فنر از جا پر شیسر موها پشت

 :رفته بود ،گفترااز پشت سر محکم گ شیکه موها یحال

 «...یگذارم دست به موهام بزن یبه خدا نم مه،یفه »

 زد، هر دو یکه لبخند م یپس رفت ودر حال یقدم البرز

 . باال برد میرا به حالت تسل دستش

 «...یگل میسالم مر »

 

********** 

 

 حرکت و ثابت . درست مثل یتعجب خشک شد .ب از

 یشهر م یها دانیکه وسط م یسنگ یها مجسمه

 یزد ، آن چنان که حس م یپلک هم نم ی. حتگذارند

 !شکند یدرهم م کرشیاگر پلک بزند تمام پ کرد

 رهیخ یهم مات و مبهوت مانده بودو مردمک ها البرز



 بردارد یگل دهیرنگ پر یتوانست از چهره  یرا نم اش

 یباز مانده بود! باا لبخند  مهیدهانش ن رتیاز فرط ح که

 :نداشت ،گفت ی،که رمق چندان خسته

 «...تولدت مبارک »

 احساسات متفاوتش دست و پا انیپر ازتضاد، م یگل

 ینجات در پ یکه برا یقیزد . درست مثل غر یم

 

 که ییالبرز افتاد. روزها یها ریتحق ادیباشد. به  یساحل

 یجگر م یگرفت و او دندان رو یم دهیاو را ناد یتعمد

 .ردآو یو دم بر نم گذاشت

«. . تولدت مبارک»:گفت  یبرگشته بود و به او م حاال
 از

 از خانه منتظر برگشتن او رونیکه سحر ب نیا تصور

 اتاق یبه در بسته  یآتش به جانش افتاد. نگاه باشد،

 یبر رو یتسلط چیو ه دیلرز یکه م ییو با صدا انداخت

 :نداشت، آهسته ،گفت آن

 «...!.؟نجایا یاومد یچ یبرا»



 ینرم و ب د،یدلش را قلقلک داد.خند یگل یابرو خم

 ... صدا

 وقت چیهستم که ه ییهالک اون جواب سالم ها »

 «من نشده... بینص

 

 که صرفا جنبه یسرش را کج کرد و با اخم سپس

 :داشت ،ادامه داد ینییتز

 !«رفت ادتیباز هم که سالم  »

 نییرا چند پرده پا شیتر آمد و صدا شیپ یقدم یگل

 کند، دایاز اتاق راه پ رونیبه ب شیآورد.تا مبادا صدا تر

 .از خشمش کم نشد یزیاماچ

 که ییسالها ی!؟ تویکار دار یجا چ نیا دمیازت پرس »

 !«یگفته باش کیتولدم رو تبر ادینم ادمی گذشت،

 .آن لم داد یپا زیر نیکرد و چند چ کیرا بار چشمانش

 ظاهرا عروس. یهتل باش دیمگه تو اآلن نبا نم،یبب »

 سنگ دایتولد آ یبر ا گمیرو م« سحر جون» فلور  خاله



 «گذاشته؟ تموم

 

 ته دلش را قرص کرد یگل یپوست ریز یحسادت ها نیا

 یزد را قدر یخواب له له م یخسته اش برا یپلک ها.

 :غمبار گفت یکردو با نگاه یهم فشرد .. تامل کوتاه بر

 یلی، چرا کوزه ام بشکست ل یلیبود م گرانشیاگر با د »

 « ....! یحسود خودم یهنوز همون گل.

 قدر زود رو کرده بود نیکه دست دلش را ا نیاز ا یگل

 که زلزله به جانش افتاده یآشفت درست مثل کوه ،بر

 البرز یقدم کیتر آمد ودر  شیپ یدرنگ قدم یباشد،ب

 دستش جمع کرد و به انیوتمام حرصش را م ستادیا

 .دیالبرز کوب ی نهیه سـ*ـمشت ب شکل

 ی. اره حسودم. به تو چه ربطیخوا یاز جونم م یچ »

 « ؟یدار ی!؟ چرا دست از سرم بر نمداره

 آن که پلک بزند محو چشمان یبود . ب یمحو گل البرز

 و سکوت کرد تا دیلرز یکه حلقه اشک در آن م یآب پر



 

 سکوت یوقت ینگفته اش شود.گل یاز حرفها زیلبر یگل

 و مشت دوم را محکم تر اوردیتاب ن گرید دیاو را د ممتد

 پس یتکان خورد اما قدم رزیال ی، چنان که شانه ها زد

 .نرفت

 « نداره؟ یتو تموم نینفر نیا ؟چرایگ ینم یزیچرا چ »

 که از یاشک یقطره ها نیبا پشت دست اول یگل

 به عقب رفت و یرا پاک کرد و قدم دیچک چشمانش

 :،گفت دهیبر دهیبر یبا جمالت یعصب

 یریتقص چیباغ گردو ه یماجرا یالبرز به خدا من تو »

 اجازه یکه دست بند مامان فروغ رو ب نیجز ا نداشتم،

 و تو دمیتو درد کش یداشتم وگم کردم . من پا به پا بر

 دردم هوار یگرفتن من درد رو دهیو با ناد یدیند

 .«یبازم گله نکردم تا تو سبک بش ی. ول یکرد

 

 د،یبار یم شیکه متصل از چشمان ابر یباران انیم



 اش کم شود وبا نهیسـ*ـ ینیکش تا سنگ یقیعم نفس

 :پر بغض، ادامه داد یصدا

 و به گردن نیکه سر تو اومد، شد نفر ییالبرز بال »

 وصل شد و هنوز هم دارم تاوانش رو پس روزگارم

 یروز برا هیکه  ی. با خودم گفتم به درک که البرزدمیم

 کرد،حاال شده دشمن سرسختت و یسپر م نهیسـ*ـ تو

 البرز سهم یرو نداره، با خودم گفتم گل دنتید چشم

 نیجا ا هیخودت وبگذار  یزندگ یو برو پ ستیتون

 به خدا تموم نشد و دفتر یتموم بشه . ول نینفر

 کرد که راز دمیو تهد نیافتاد دست خواهر حس خاطراتم

 هنوزهم نیکنم .بب ینت پخش م یخاله ات رو تو پسر

 «. دمیتقاص پس م دارم

 

 از زیتر آمد. حاال چشمان او هم لبر شیپ یقدم البرز

 :لب نجوا کرد ریبم ، ز ییبودو با صدا اشک

 «...دلم زیعز »



،  اوردیتاب ن گرینگفته ، د یپر ازالتهاب از حرفها یگل
 بر

 ندیتا چشمان پر آب البرز را نب دیپاشنه پا چرخ یرو

 که ییو با صدا ستادیپشت به او رو به پنجره ا سپس

 :کرد ، گفت یخش خش م ویموج راد مثل

 ینگو . فقط برو و فراموش کن ،روزگار یچیالبرز ه »

 ای. ب یکرد یسپر م نهیبود که براش سـ*ـ یگل میمر

 اون روز نحس و نادر ی هی.تا سامیرو گول نزن خودمون

 « .مونه یم یباق شهیهم یبرا نینفر نیماست ا نیب

 آمد و شتری،پ یگل یپس زدن ها  نیاز ا قراریب البرز

 آنچنان که اگر دست به ستادیا یپشت سر گل درست

 یانداخت او را در آغـ*ـوش م یم یقوس کمر گل دور

 

و ممتد وپر از  قیو عم دییاو بو ی. البرز موها گرفت
 عطر

 شد. سپس به سمت گوش او سر خم کردو با یگل

 :پر خط و خش ،گفت ییصدا



 سپر کنم . اگه نهیاگه بگم هنوزم حاضرم برات سـ*ـ »

 به یدختر چیسالها دوست داشتم و ه نیتمام ا بگم

 مهیاومد، اگه بگم هنوز هم دوست دارم و ن ینم چشمم

 اگه بگم ، ؟یزن ی، بازهم پسم م یگمشده ام هست ی

 که بهت دادم متاسفم و یبد یبابت حس ها یبرا

 نه به دونه جبرانش کنم، باز هم از من رو بردو حاضرم

 شیپ رمیکه م یچند وقت هی؟ اگه بگم  یگردون یم

 ، بازهم بهم امیو دارم با تضاد هام کنار م روانپزشک

 پس ام نزن . نفسم به نفس هات ی؟ گل یکن یم پشت

 رو نینفر نیا میتون یبا هم م یو اگه تو بخوا بنده

 «!..؟ میکن باطل

 

 یاز ال به ال دیبود و نور خورش ستادهیرو پنجره ا یگل

 گفت ی. البرز مدیتاب یم شیاشکها یتور بر رو ی پرده

 . شد یاز چشمش کنده م یاوبغض یبا هر جمله  و

 تکان هیکه از شدت گر دیرا د یگل یشانه ها یوقت البرز



 خورد ،دست دور قوس کمر او انداخت و او را از یم

 دیدر آغـ*ـوش کش یمالحظه ا چیه یمحکم و ب پشت

 . پنهان کرد یگل ییمویل شرتیرا در ت شیواشکها

 انیالبرز را م یو دستان مردانه  اوردیهم تاب ن یگل

 .گرفت و تمام تکه اش را به او داد دستانش

 یجبران را م لیجبران خل یجمله  نیا یمعن حاال

 گاه شناخته چیو عمق عشق ه» گفت:  یکه م دیفهم

 «...مگر در زمان فراقشود  ینم

********** 

 

 

 قرارشان بود که یب یقلبها یصدا نیگومب. ا گومب

 یب یاشکها انیم یدر پ یمنظم و پ سایناقوس کل مثل

 .دیچیپ یگوش هر دو م ریز شانیصدا

 یابرها بود ، سبک و رها و البرز آرامش ب یرو یگل

 سالها در نیکه تمام ا یکرد. آرامش یرا تجربه م یلیبد



 .کرد ینم دایآن را پ یگوشه ا چیآن بود وه یپ

 شرتیرا در ت شیصدا یب یو نامحسوس ا شکها آرام

 پنهان کرد تا قامت ابهت مردانه اش خم نشود و یگل

 را یکوچک گل یآن که او را از خود جدا کند ، دستها یب

 گوشش، ریجا داد و نرم و نجوا گونه ز شیمشتها انیم

 :گفت

 «.کنمبرگرد تا نگاهت  »

 

 یافتاد. ا نییدلش قل خورد و پا یاز خوش یگل دل

 یزمان را به خاطر دل او نگه م قهیخدا فقط چند دق کاش

 زبانش ری، ز دیچش یرا که م ییتا مزه لحظه ها داشت

 مغزش یاهویحداقل صداها و ه نکهیا ایماند.  یم یباق

 شیها دیشد و به ترد یختم م یبه سوال کیکه هر  را

 .کرد یزد را خاموش م یم دامن

 کرد هر یو ناباور بود و حس م بیعج شیبرا زیچ همه

 یکند و با خنده م یدر اتاق رابا شتاب باز م یکی آن



 قرار یمخف نیشما مقابل دورب دیلطفا لبخند برن» :  دیگو

 «!.دیگرفت

 یقیعقل و دلش ،نفس عم انیم انیپا یجدال ب در

 ، لشیرغم م یآه بودوعل کی هیکه شب یو نفس دیکش

 از آغـ*ـوش البرز جدا شد و درست یومخمل نرم

 شیاشک هنوزاز مژه ها یو در حال ستادیا شیروبرو

 

 انگشتانش انیرا م راهنشیپ یبودو گوشه  زانیآو

 گره شده به چشمان البرز زل ییداد، با ابروها یم تاب

 جوابش را مثل یخواست تمام سواالت ب ی.،دلش مزد

 کرد یم فیپشت سر هم رد یحانامت یورقه  سواالت

 یکه با آن در جنگ بود،خالص م شیها دیشر ترد واز

 پازل شده بود که دهها قطعه آن کی. ذهنش مثل شد

 به خود یتدافع یپس رفت و حالت یشده بود ! قدم گم

 :گرفت

 خاله یباورت کنم ؟ وقت دیکرده ؟ چرا با رییتغ یچ »



 یم رشیگذاره و ز یتلگرام م یعکس سحر را تو فلور

 که حساب لایر یسحر  دی. چرا با ندهیعروس آ سهینو

 بپاش بکنه ، جشن تولد زیهمه بر نیرو داره ا الشیر به

 رهیکه ستاره از سرو کولش باال م یهتل یرو تو دایآ

 .«رهیبگ

 

 بود و زانیآو شیسفر از پلک ها یخواب یب البرز

 تر آمد و بازهم فاصله شیپ ی،گام شیاز صدا یخستگ

 شد و به اخم شانیها راهنیلمس پ یبه کوتاه شان

 نگاه کرد ،به چشمان مورب او و نم ینشسته گل یها

 . آن گاه سر خم کرد و فاصله شیمژه ها یبر رو نشسته

 .نفس شد کیصورتشان  ی

 و به دهیمرد خسته که چهل و هشت ساعت نخواب هیبه  »

 فرودگاه نشسته یهشت ساعت تو مایهواپ ریتاخ خاطره

 قسم ، که روحم خبر ستیخ یکن. به اون مژه ها رحم

 یاز دوب شیساعت پ کی نی. من تازه همنداشت



 راه یو تو نجایاومدم ا میو از فرودگاه مستق برگشتم

جون زنگ زد و گفت که به اصرار سحر، امشب  فلور
 تولد

 دونستن که یهتل گرفتن . خودشون م یرا تو دایآ

 به من نزدند و یحرف نیهم یکنم برا یمخالفت م من

 

 .به من نزنه یاز سحر رو هم خواستن که حرف احتماال

 داد دایشدم و سر آ یبرات نگم که چقدر عصبان گهید

 « .زدم

 را از شیحرفها ریفاصله گرفت تا تاث یاز گل یقدر البرز

 نرم سر یاو بخواند و با لبخند یخوانا شهیهم چشمان

 . سر داد یگل یگونه  یرا آرام بر رو انگشتش

 . مقصردمیتلگرام هم بهت حق م یدر مورد عکسها »

 . کنم یوقت چک نم چیهستم که تلگرامم رو ه خوم

 جیگفت گ کیزنگ زد و تبر امکیس یاز سفرم وقت قبل

 گذاره ! اماپشت یو فکر کردم سر به سرم م شدم

 گفتن، کیعمه هام زنگ زدند و با آب و تاب تبر بندش



 منفجر شدم . نرفتم خونه ینارنجک دست هیمثل  گهید

 شم یبرنده م یجدال ب هی ریدونستم درگ یم چون

 مثل نیهم ی. برا شهیم یوسط فقط حرمت ها قربان نیا

 

 وتا طلوع آفتاب با هم یپناه آوردم به عمه ال شهیهم

 .«. و آروم شدممیزد حرف

 گفت و ناگهان عطر یرا پشت به پشت م لشیدال البرز

 مشامش نشست و سبب ریگذرا ز یمیهمچون نس یگل

 تا جمالتش را گم کند! پر از تب و تاب خواستن شد

 .تا مبادا از مرز ها عبور کند دیپس کش یرا قدر سرش

 شده ختهیتا احساس بر انگ دیکش یقینفس عم سپس

 و صیح نیتر شود و در ا قیرق یقدر ژنیرا با اکس اش

 و باز شدن یعمه ال یتصنع یرفه هاس یصدا صیب

 درنگ هر دو از هم یدر اتاق باعث شد تا ب یناگهان

 .رندیبگ فاصله

 نا محسوس ، کنج یکنجکاو و لبخند  یبا نگاه یال عمه



 لنگان لنگان داخل شد و گفت: لبش

 

 حواسم بهش یکه گفت یهم امانت نیشازده پسر، ا »

 خواستم برم دنبالش و ی. میتا از سفر برگرد باشه

 هیخودش اومد . بق یخودم که خودش پا پا شیپ ارمیب

 .«کردم فیبرات تعر یرو هم تلفن اش

 پله کینه تنها باز شد بلکه  شیابروها یتعجب گره ها از

 البرز وعمه نیباال تر رفت و گنگ و ناباور نگاهش ب هم

 یال

 .شده بود دایقطعه از پازل ذهنش پ کی. دیچرخ یم

 :گفت یال عمه

 می،اآلن ن یشازده پسر ،قرار شد زود حرفهات رو بزن »

 تمام نخود مهی. داوود و فه یاتاق هست یکه تو ساعته

 تونم ینم نیاز ا شتریو ب دندیشهر رو خر اهیس

 گردند. فروغ و محمود هم یکنم و دارن بر م معطلشون

 اتاق یرو تو ینداره تو و گل تیراه هستند و خوب یتو



 

 ی.حرفها و قول قرار هاتون هم بمونه برا نیبب تنها

 .«بعد

 یقر قر تلفن ها هیشب ییخانه که صدا فونیآ یصدا با

را قطع کرد ،و  شیجمله ها یداد ، عمه ال یرا م یمیقد
 به

 :گفت البرز

 دونستم یشدم و م یمحرم دلت م نیاگه زودتر از ا »

 قدر از هم دور نیگذاشتم ا ی، نم یخوا یرو م یگل

 تا منم برم نیبرو مهمون خونه بش ای. حاال هم بدیافتیب

 .«شتیپ امیروباز کنم و ب در

 که یگل یدرنگ روبرو یرفت. البرز ب یوقت یال عمه

 و با ستادیزد ا یو منگ چشمانش دو دو م جیگ هنوز

 :شتاب زده ، گفت یجمالت

 رو زیفقط باورم کن و بهم فرصت بده تا همه چ یگل »

 بدم . باور کن اگه دست خودم بود تولد حیتوض برات



 

 و فلور و دایآ یآبرو یپا یرفتم ول یرو نم امشب

 به وقتش یرم هتل ول ی. امشب رو مونهیدر م پدرم

 و حرف اول و آخرم رو هم به دمیم یرو گوشمال دایآ

 .فرداساعت سه بعد از ظهر سرگمیجون وبابام م فلور

 « .مغازه اکبر آقا منتظرتم ی، روبرو کوچه

 یرا از رو یگل یرا گفت و سر خم کرد ، شانه  نیا البرز

 : و نرم و نجوا گونه کنار گوشش گفت دیبوس شرتیت

 .«من یگل میتولد مبارک مر »

 از اتاق دیپا چرخ یپاشنه  یچست و چابک رو سپس

 متفاوتش و یماند پر از حس ها یرفت و گل رونیب

 تولد نیبهتر نینداشت. ا یکه تمام یدلخواه یجیگ

 .بود عمرمش

********** 

 

 



 راه آهن دانیم یگل

 سر کوچه منتظرت یگل میمر» . ایکوتاه بود و گو امیپ

 یآن را م ایلحظه بود و در رو نیسالها منتظر ا. «هستم

 به جانش افتاده یدانست چه مرک یحاال نم ی، ول دید

 !دنرفتن داشت و نه طاقت مان ینه پا که

 یخرمالو دنیداشت. مثل وسوسه چش یبیعج حال

 نوبرانه دهانت نیطعم گس ا یدان یکه م یزییپا نارس

 دلت بر یآن دست از رو یدوزد، اما اغوا یبه هم م را

 .دارد ینم

 قیآرامش ذهن متالطمش چند نفس عم یبرا یگل

 ی. اما آن هم چاره دردش نشد. به عقربه هادیکش

 قیاش نگاه کرد که شتاب زده تر از او دقا یمچ ساعت

 

 دهیرس قهیکردند و حاال به سه و پانزده دق یم یط را

 .بودند

 به دور یکه همچون طناب شیها دیترد انیم عاقبت



 شد و میاش بود، تسل میدر حال خفه کردن تصم گردن

 تدراک شیکه البرز برا یرا جزم کرد تا به مالقات عزمش

 بود برود ، البته با حفظ غرور دخترانه اش آنچنان دهید

 یلیمشتاق نشان دهد و نه خ یلینه خود را خ که

 اش را یدوران کودک یقرار است همباز یی...گوعاشق

 را با او به گپ و گفتگو بگذراند یکند و ساعت مالقات

 .چیه گریو د نیهم

 و دیهم ساب یرا بر رو شیرابست و لبها چشمانش

 با داوود شهیتر از هم یآورد. البرز عاد ادیبه را  روزید

 آن که یکرد و ب یاحوال پرس مهیداد و با فه دست

 ساعت عیر کیبار نگاهش به سمت او کج شود  کی یحت

 

 از آمدن مامان فروغ و بابا محمود ، شیوپ نشست

 آقا داوود،گفت که تازه از سفر برگشته یتعارف ها انیم

 زود برود وتنها دیآمده وبا یعمه ال دنید یفقط برا و

 گذرا یشتاب زدن و نگاه یاز حضور اوخداحافظ سهمش



 .بود

 را باز کرد و سرش را به سمت باال گرفت و از شیپلکها

 که سهم او بود نگاه کرد و یاتاقش به تکه آسمان پنجره

راهها رو برام هموار  ایخدا» گونه با خود گفت،  نجوا

 .«کن

 انباشته شده درونخودش را از حجم آه  سپس

 ساده یمشک یاش نجات داد و آن گاه پالتو نهی*ـسـ

 یزیطرح و دوخت خاص و شگفت انگ چیرا که ه اش

 را هم از پشت سر گلوله شیرا به تن کرد ، موها نداشت

 را هم که شب گذشته بنفشه به یجمع کردو شال وار

 باغچه پر از کیگرفته بود و مثل  هیتولدش هد مناسب

 

 سرش انداخت. البته از یبود را رو یبهار یها گل

 خط چشم کیکردن هم غافل نشد و  یدلبر بخش

 که نیا یو دلبرانه هم پشت پلکش نشاندو برا کیبار

 .تالبو نشود از رژلب فاکتور گرفت یلیخ

 انداخت و زشیم یعطر رو یخال شهیبه ش ینگاه مین



 کاش به یا»: لب با خود گفت ریز ظیآه غل کی پشت

 «.گرفتم یعطر کادو م هیو گل سر  شرتیشال ،ت یجا

 عطر یقطره ها نیاز آخر زانیآو یبا لب و لوچه  سپس

 گرد نهیآ یشالش زد و روبرو یبر رو سیپ چند

 .ستادیخود ا یبه تماشا واریبه د ختهیآو

 یقرار عاشقانه جور بود. حاال م کی یبرا زیچ همه
 ستیبا

 دورغ قابل قبول کیبا البرز ،  فشیروشن شدن تکل تا

 یباور مامان فروغش جا م یها بیکرد و در ج یم دایپ

 

 و دار در اتاق با شتاب باز شد و مامان ریگ نی. در اداد

 .داخل شدند یرعلیو پشت بندش ام فروغ

 بنفشه بود، هیکه هد یو شال یگل دنیبا د یعل ریام

 بغلش به سمت او آمد و با ریزد و با توپ ز یجست

 : معصومانه، گفتگردش  چشمان

 گل ؟یبر یخوا ی! کجا میچه خوشگل شد یآبج »



 «؟یکه برات کادو گرفتم به موهات زد یسر

 شده مامان فروغ که در کیبار ینگاه ها ریز معذب

 و به چهار چوب آن تکه زده بود و فقط ستادیدر ا آستانه

 پا وآن پا نیا یقابل قبول بود ، قدر حیتوض کی منتظر

 .دیکش یعل ریام یمو یبه سر ب یو دست شد

 خوشگله و دوستش دارم، اصال یلیچرا قربونت برو خ »

 داشته نیگل سر پر نگ هیخواست  یدلم م شهیهم

 .«باشم

 

 براق شد و لبخندش دندان یاز خوش یعل ریام چشمان

 که با آب و تاب یکرد و در حال انیدرشتش را نما یها

 :داد گفت یرا در هوا تاب م دستش

 نیا رونیپس موهات رو به باف و از شال بنداز ب »

 یرو م دمیرو که من برات خر یهمه گل سر یجور

 .«ننیب

 نه چندان گرم و یو با لحن اوردیتاب ن گریخانوم د فروغ



 یآمد و رو به گل یعل ریام یجمله ها انیبه م یمیصم

 :دیپرس

! اومدم بگم حاال یریساعت سه کجا م ریاوغور به خ »

 که

 .«کار کن یعل ریبا ام یاضیر کمی یهست خونه

 گرفت را با یتاپ قلبش را که از استرس نشات م تاپ

 یداد و با صدا نیتسک یدادن آب دادنش قدر قورت

 .دیچیپ شیلمبر خورد در گوش ها لرزانش

 

 .کارآگاهها سوال نکن نیمامان تورو خدا مثل ا »

 نشده لیکه تعط میکردم ، زندگ لیرو تعط یگلفروش

 گردم یشهر کتاب چند تا کتاب بخرم . زود بر م رمیم!

 رو که فعالراست لمیکنم.موبا یهم م یعل ریکمک ام و

 « .همش در دسترس باشم دمیکردم و قول م سیر و

 شناخت وهنوز ناباور یخانوم دخترش را خوب م فروغ

 . خواند یم یگل یفرار یرا از مردمک ها نیا بود



 البد سان،یهمه چسان ف نیا چه جالفتا..!. شهر کتاب و »

 «مهم هستن!؟ یلیخ کتابهاش

 یبه تبسم شیمامان فروغ سبب شد تا لبها فینز ظر ط

 گاه چیکج شود. مقصر خودش بود که ه یو کوله ا کج

 گاهیخط چشم ساده در جا کیکردو حاال  ینم شیآرا

 معترض یساختگ ینشسته بود. با اخم سانیف چسان

 .شد

 

 «....شم ساده اس هاخط چ هیمامان فقط  »

 .امدیخانوم کوتاه ن فروغ

 بچه هم با خودت ببر چند تا کتاب کمک نیپس ا »

 .«ریبراش بگ یدرس

 برد یرا با خود م یعل ریاز نهادش بر آمد . اگر ام آه

 شهر از قرار مالقاتش با البرز خبر یاینخود و لوب تمام

 .شدند یم دار

 نگاه کرد که فقط منتظر یعل ری.چشمان مشتاق ام به



 یاز آن م یکه دلخور یموافقت او بود. با لحن اعالم

 : آهسته ،گفت دیبار

 گردم و یو زود بر م رمیندارم م ازین گاردیمامان ، باد »

 .«خرم یم یعل ریام یهم برا کتاب

 هشدار به سمت او یخانوم انگشتانش را به نشانه  فروغ

 . گرفت

 

 . حواست باشه ،یخونه هستتا قبل از ساعت پنج  »

 « . بابات رو ندارم ها نیج نیس حوصله

 معطل نکرد و حرف مامان فروغ را در هوا گرید یگل

 و دیرا بوس یعل ریلب گفت ، سر ام ریز ی. چشم دیقاپ

 .از خانه خارج شد یجلد

*** 

 به ابانیخ یالبرز در آن سو دنیبه محض د یگل

که پر از  ییدور پرتاب شد . همان روزها یروزها
 یکودک



 .بود شانیها

 پشت بام یبر رو شیکه شب ها یداغ یتابستان ها به

 کردند و هر وکر کنان با یوار رختخواب پهن م قطار

 رفتند و زمستان یو تشر بزرگ تر ها به خواب م توپ

 یعمه ال یخوش آب و رنگ و قصه ها یرا با لبو شیها

 

 کج و یبرف آدم برف نیشدند و با آمدن اول یم گرم

 .کردند یساختند و به آن افتخار م یم یا کوله

 کرد یاش را دوره م یبا هر قدمش خاطرات کودک یگل

 تا مبادا به دیبلع یم یرا به سخت رشیبغض نفس گ و

 در چشمانش ظاهر شود.پسرک الغر یقطره اشک شکل

 شده یدور حاال مرد بلند قامت و جذاب یسالها یمردن

 ناخواسته به خود جلب ایکه تمام نگاهها را خواسته  بود

 .کرد یم

 و انبوه ابانیاز خ یاز خاطرات خوش کودک زیلبر یگل

 دادند ینم ادهیبه عابر پ یفرصت چیکه ه ییها نیماش



از گل بود و  ینه خبر د،یبه البرز رس یکرد و وقت عبور
 نه

 چهره اش را در هم ظیاخم غل کیآن  یو به جا شکالت

 بود! دهکر

 

 یدر دم نابود شد.سالم یعاشقانه گل یاهایرو تمام

 . البرز شد لیلب گفت و سوار اتومب ریز مهیو ن نصف

********** 

 

 راه آهن دانیم البرز

 حال تر از روز گذشته ، یب یرمق زمستان یب آفتاب

 در شهر یپهن شده بود و سوز گزنده ا ابانیخ وسط

 را به همراه داشت و یشب سرد دیداد و نو یم جوالن

 کرد، آسمان یم یکه دلبر یعکس آسمان آفتاب بر

 بود. یخاکستر یو تار، پر از ابرها ریت افکارش

 

 میگذشت ، ن یکه نم ییحوصله از لحظه ها یب البرز



 اش نیاش انداخت ، از ماش یبه ساعت مچ ینگاه

 فرو شیپالتو بیدستش را داخل ج کیشد و  ادهیپ

 یگل میمر»زد :  امکیپ یگل یبرا گرشیو با دست د برد

 .«کوچه منتظرت هستم سر

 ارسال را فشرد و یرا بخواند دکمه  امیآنکه پ یب سپس

 یفرو برد و از البه ال شیها بیرا داخل ج دستانش

 کنان از برابر چشمش عبور ژیق ژیکه ق ییها لیاتومب

 رهیخ یو به کوچه درخت ابانیخ یکردند به آن سو یم

 و پنجره ها وارهایکش د نهیتاس یکه آفتاب زمستان شد

 آمده بود. نگاهش هرچند ثابت مانده بود. اما باال

 یتاختند و ذهنش همچون اسب یچهار نعل م افکارش

 سر در یرفت و از گوشه ا یم ییهر دم به سو سرکش

 آورد. یم

 

 که پر از تظاهر یشب گذشته افتاد . لحظات مزخرف ادی به

 و به شینما یبرا یبود. صحنه ا یتصنع یلبخند ها و



 و پدرش به دوستان و دایفلور جون و آ دنیکش رخ

 . اقوام

 دایسحر به آ ی هیکه در واقع هد یپر رزق و برق یافتیض

 آنها یساده و معمول یبا زندگ یتیسنخ چیو ه بود

 گذاشت و آبرو یجگر م یدندان رو دی. خب بانداشت

 شب نکهیا یکار را هم کرد و برا نیکرد . ا یم یدار

 نگفت و خودش را به دوش چیخراب نشود ، ه دایآ تولد

 که صد من یسرد سپرد .اما فردا صبح با چهره ا آب

 از شیشد و پ داریهضم آن کم بود ب یهم برا عسل

 را که به سمت دایکه به سرکار برود ، گوش آ آن

 آهسته و دندان ییرفت، گرفت و با صدا یم آشپزخانه

 گوشش، گفت: ریبر هم فشرده ز ییها

 

 با من با سحر یکه بدون هماهنگ یدفعه ا نیآخر نیا »

 اگه یآخر تا بدون ی. گفتم دفعه ینیچ یم یا برنامه

 زنمت که تکه هات رو از گوشه یم نیبشه همچ تکرار



 .«جمع کنن کنار

 یاز ترس نفس اش به شماره افتاده بود . تصور م دایآ

 .گذشته است ریبه خ زیهمه چ ردک

 داداش به جون خودم، به سحر گفتم داداش ناراحت »

 هی نی. گفت ایها تولدم رو بد نهیتو تمام هز شهیم

 .«نداره یو البرز با کادو دادن مشکل کادوست

 دانست هر یشناخت و م یرا مثل کف دست م دایآ

 .در کار است یبه جان خودش قسم بخورد دروغ گاه

 .فشار داد شتریرا ب دایالله گوش آ یعصب

بهت  یبه من دروغ نگو و دورم نزن ...مگه از دوب »

 زنگ

 یرستوران خوب م هی یو گفتم تولدت رو تو نزدم

 

 رستوران رو یگذارم بهت بد بگذره و گفت یو نم رمیگ

 «نگفتم؟ ای؟ گفتم  یکن یم دایپ خودت

 یباز یگفتن نداشت و به ترفند کول یبرا یحرف دایآ



 : جلب توجه گفت یبلند برا ییشد و با صدا متوصل

 .«آخ آخ داداش گوشم درد گرفت »

 ونیزیتلو یخانوم شش دونگ حواسش به صفحه  فلور

 آن دنیبود که شب گذشته موفق به د یترک سلایر و

 حواسش آن دو دایآخ آخ آ یبود و با صدا نشده

 نان یلب گفت و پر سفره را بر رو ریز یشی. ا برگشت

 به یاز آ نکه اعتراض شیپ یتا خشک نشود. ول دیکش ها

 را رها کرد رو به فلور خانوم دایبکند. البرز گوش آ البرز

 :مقدمه ،گفت یو ب شد

 یتعجب م دیهست دهید ایمادر من از شما و بابا که دن »

رو از  ی؟ چرا همه چ دی! چرا با من هماهنگ نکردکنم
 من

 

 دارم. بابا به لینه حتما دل گمی. اگه م دیکن یم پنهون

 کنم و بابتش یسحر کار م شیقسم من فقط پ خدا

 که سحر ستیما ن نیب یزیچ چیو ه رمیگ یم حقوق

 . مگه ما رهیرو بگ ییا نهیتولد پر هز نیهمچ هی بخواد



 بده . مگه من ی! که سحر بخواد صدقه سر میگشنه ا گدا

 رستوران خوب برگزار هی یرو تو دایکه تولد آ نگفتم

 «؟ دیکن ی. آخه چرا غرور من رو لگد مال م میکن یم

 خانوم دهان باز کرد تا با اخم تخم بحث را تمام فلور

 آمد و در رونیب یبهداشت سیخان از سرو رجی. اما اکند

 اش یجامه ا ریاش را به ز سیکه دستان خ یحال

 :کرد ، گفت یم خشک

 شو با هم ادهیآسمون ! پ یکله  یصدات رو برد هیچ »

 ! پسر خوب من یو معلق باز یقاض شی. پمیبر

 فروشم. یم یقنار یکنم و جا یرو رنگ م گنجشک

 

 زیدختر داره واست بر نیو ا ستین یچیتو سحر ه نیب

 هست که بدونم میقدر حال نیکنه! ا یبه پاش م و

 .«آب بره رشیخوابه که ز ینم ییجماعت جا پولدار

 صبحانه نشست و یرا گفت و سر سفره  نیخان ا رجیا

 درون دهانش ینان بربر یسفره را باز کرد و تکه ا پر



 :و خونسرد ، گفت چپاند

 شما دو تا باشه. چون نیب یزی، به صالحه که چ یدرثان »

 و میرو بفروش رگاهیمادرت توافق کردم خونه و تعم با

 یو خود من هم برم تو میخونه بخر هیشهر  یباال میبر

 و دیخر نیپدر سحر مشغول بشم و ماش شگاهینما

 « .کنم فروش

 افتد و چرق چرق یکه درون آتش م یتکه کاغذ مثل

 کند ، الو گرفت. هرچند از درون یبه سوختن م شروع

 را باال نبرد. شیسوخت اما باز هم صدا یم

 

 میمن تصم یخصوص یزندگ یدم برا یاجازه نم »

 یرو م یا گهیدختره د نره . من ادتونیرو  نی. ادیریبگ

 « .خوام

 دیکه شا نیخانوم اصال کنجکاو نشد و به تصور ا فلور

 دوستان ترگل برگل سحر دل ایاز همکار ها  یکی

 .را در هم تاب داد کشیبار یرا بـرده ابروها پسرش



 !؟ شهیم دایوا... چه جالفتا! مگه بهتر از سحر هم پ »

 تموم. خوشگل ، خانواده دار، مودب ، یهمه چ ماشاهللا

 «؟ یخوا یم یچ گهیخواد د یتو رو هم که م پولدار،

 یبه همراه نفس یکوچه درخت یاز اهال یکیبا سالم  البرز

 .آه به زمان حال پرتاب شد هیشب

********** 

 

 

 لب ریز یتکان داد و سالم یسر هیهمسا یاحترام آقا به

 نشود ، یکه مجبور به احوال پرس نیا یو برا گفت

 میاش ن یانداخت و به ساعت مچ نییرا پا سرش

 هم گذشته قهیانداخت. عقربه ها از سه و پانزده دق ینگاه

 .بودند

« ....؟ یکجا جا موند یگل» لب غرغر کنان گفت:  ریز
 و

 شیدر افکارش غوطه ور شد و به چند ساعت پ دوباره



 ها و اتاق کار سحر یبار از شرکت تفرش نیو ا برگشت

 یرا رو شیاستعفا یکه برگه  یدر آورد. به لحظه ا سر

 .گذاشت زیم

خواند  ینشسته بود و خط به خط را م زشیپشت م سحر
 و

 گریکرد. آنچنان که د یلبخندش کم م یخط از انهنا هر

 

 لب نداشت و ناباور برگه را در هوا یبر رو یلبخند چیه

 :دیداد و پرس تاب

 «... ؟هیچ نیا »

 خوام استعفا بدم. لطفا یکنم واضح باشه. م یفکر م »

 .«باش گهیکار آمد د ی روین هی دنبال

 را چشمان نیهمه صراحت را نداشت و ا نیانتظار ا سحر

 ها عمل یداد. اما مثل حرفه ا یشده اش نشان م گرد

 بلند شد و زشیبپرسد از پشت م یآن که سوال یب کرد

 و به چشمان او ستادیالبرز ا یرا دور زد و روبرو آن



 .شد رهیخ

 «؟ مهیتصم نیپشت ا یمحکم لیحتما دل »

 راسخ یسحر نشود . با عزم یزمایکرد مغلوب کار یسع

 لنز مردمک یاریشد که امروز به  رهیچشمان او خ به

 

 را تر کرد و شیرنگ کرده بود. لبها یرا عسل شیها

 :جواب داد محکم

 شون یواضحه... شرافت آدمها رو محل زندگ لشیدل »

 کنم یم یکنه . درسته که راه آهن زندگ ینم مشخص

 ، دیها اسمش رو جنوب شهر گذاشت یشما شمال شهر و

 خودم و خانواده یمال طیدوست ندارم به خاطر شرا یول

که اصرار  یتو بود نیکه نرفته ا ادتی.میریصدقه بگ ام
 به

 جا نیار تو اومدم او به اصر یداشت یدوست نیا

 .«به کار شدم مشغول

البرز  یباهوش تر از آن بود و خط به خط حرفها سحر
 را



 کند ، . اما با یدانست از چه صحبت م یو م دیفهم یم

 خودش را به نداستن زدو دستش را باال برد و استیس

 دستش را به سمت البرز گرفت. کف

 

 نمیبب صبر کن ، صبر کن البرز جان. واضح حرف بزن »

 «شم!؟ یشده که بابتش مهتم م یچ

 .ردیپس رفت تا از عطر سحر فاصله بگ یقدم

 من و خانواده ی...؟ بابا دوست ندارم برا نیواضح تر ا »

 که یکن یرفتار م ی. چرا جوریکن یخاص خرج ام

 باال تر از یزیما چ نیکنن ب یام تصور م خانواده

 و اون دایآ ی...!؟ تولد براهیو همکار یمعمول یدوست

 نزدم یاگه حرف شبینداشت. د یبه پاش لزوم زیبر همه

 خراب نشه دایبود که تولد آ نیا یاعتراض نکردم برا و

 .«نشم لیفام یها یلق لق حرف خاله و خان باج و

 .فرنچ شده اش را کف دستش فشرد یناخن ها سحر

 بود دهیکه البرز به دور خود کش ییها واریاز د عبور



 که فلور ی. اما تا زماندیرس یممکن به نظر م ریغ بایتقر

 خود داشت نا یو پدر البرز را در جبهه  دایو آ خانوم

 

 یبرا یراه ینداشت و مطمئن بود هر سد ییجا یدیام

 طناز یرا قدر شیکج صدا یاز آن است. با گردن عبور

 .کرد

 کی!؟ اون فقط یکردم ناراحت بش یتصور نم زمیعز »

 .«بود کادو

 اش را به دهیپس رفت و انگشتان کش یقدم بازهم

 یو چند تار مو لمبر خورد و بر رو دیکش شیموها داخل

 .اش افتاد یشانیپ

 نهیتونم قبول کنم. شماره کارت رو همراه با هز ینم »

 .کنم زیرو بگو تا به حسابت وار یرو که متقبل شد ییها

» 

 دست زیهر چ» شد و طبق قانون شیپر از تشو سحر

 یخواستن شیالبرز برا«. شود یتر م یخواستن یافتین



 *ـانـیعـر یتکان داد و موها یاز قبل شد. . سر تر

 

 زیافناد. سپس به سمت م رونیشال ب ریاز ز دلبرش

 رمق به یب یو برگه استعفا را پاره کردو با لبخند رفت

 یو با طناز ستادیا شیالبرز بازگشت و، روبرو سمت

 :خودش ،گفت خاص

 تون قابل قبول نبود. پس با لی، دل یتهرانمهندس  »

 .«شه یشما موافقت نم یاستعفا

 .ستادیتر آمد و هم نفس با او ا شیپ یبازهم قدم سحر

 خوام. باور کن قصد نداشتم یمعذرت م زمیعز »

 ما رسم که مخارج یخانواده  نیب نیکنم . ا ناراحت

 فهمت ی. من مدنیتولد رو کادو م ای یعروس یمهمون

 مونه یسرش م یمرد مثل تاج رو هیدونم غرور  یم و

 .«اون رو بر داشت دینبا و

 ته یتر آمد و انگشتش را بر رو کیبازهم نزد سحر

 صورت البرز سر داد . یبه جا مانده بر رو شیر



 

 هتل رو از نهیدم و هز یم دایبه آ یا گهید یکادو »

 اون رو به طور یکنم و باق یکم م یدوب تیمامور پول

 گهیکه د نیکنم به شرط ا یاز حقوقت برداشت م طاقسا

 «...؟ی.موافق یاز رفتن نزن حرف

 نداشت . با یجاذبه ا چیه شیگفتن سحر برا یها زمیعز

 خواست یپس رفت . دلش م یدرهم ،قدم یا چهره

 محکم یخداحافظ کیرو به باال  یها با چانه ا لمیف مثل

 کرد و از اتاق سحر و یگفت و بساطش را جمع م یم

 یزندگ کی نیآمد . اما ا یم رونیها ب یتفرش شرکت

 بود نیوجود داشت و آن ا یتلخ قتیبود و حق یواقع

 مناسب با یجا محال بود بتواند کار نیاز ا رونیب که

 یشد. سر میکند. به ناچار تسل دایدرخور توجه پ یحقوق

 به زمان حال پرتاب یرمق گل یداد و با سالم ب تکان

 .شد

 



 یزد و با چهره ا یهنوز در خاطراتش دست و پا م البرز

 را پاسخ دادو او یداشت درهم است سالم گل نیقی که

 را دور زد لیاخم درشت اتومب کیشتاب زدههم با  هم

 .سوار شد و

 رفت و نیاش از ب یذهن کیتمام تراف یگل دنید با

 که بر یانتها شد . مثل آب یباز و ب یبه جاده ا لیتبد

 کنج لبش نشست. حاال ی. لبخند کجزندیآتش بر یرو

 هم اضافه شده یمنت کش کینگفته اش  یحرفها به

 .بود

 یچهار راه تصادف نم نیبود اگر سر اول یفرصت ناب بله

 شکست ، سپرش یاش نم نیماش ی، چراغ ها کردند

 هلهم بعد از چ یراهنما و رانندگ سیشد و پل ینم کج

 . آمد ینم ریتاخ قهیدق

********** 

 

 



 راه آهن دانیم یگل

 اش نگاه کرد . عقربه ها یساعت مچ یبه عقربه ها  یگل

 قهیو پانزده دق کیرا پشت سر گذاشته و به  کشنبهی

 هفت صبح یبودند. ساعت را برا دهیدوشنبه رس صبح

 خواب نماند ، سپس تاپ یعل ریکرد تا ام کوک

 به تن کرد و دل تنگ دفتر یکوتاه و شلوار ک نیآست

 یاز حرفها زیکه گروگان گرفته شده بود ، لبر یخاطرات

 از دفترش جدا کرد و شروع به ی، تکه کاغذ نگفته

 .خاطراتش کرد نوشتن

 غیقرار عاشقانه شباهت نداشت! در کیاصال به  باورکن
 از

 شکل ! آخر تصادف را یقلب یشاخه گل و شکالت چند

 

 چیکه ه شیسر یدلم بگذارم ؟ آن هم با راننده  یاکج

 آمد . عاقبت طاقتم طاق شدم و از یکوتاه نم رقمه

 و رمیراننده را بگ تیشدم تا بلکه رضا ادهیپ نیماش

 مان،یاخم پرو پ کیندهم اما البرز با  صلهیرا ف موضوع



 :گفت

 دروغ چرا ؟ هنوزهم از«.  نیبش نیماش یبرو تو یگل »

 نیهم یبرم. برا یترسم و حساب م یم شیها اخم

 سر خوردم و فقط نیبه داخل ماش یمقاومت چیه بدون

 از تو ستیجرو بحث آن بودم. از خدا که پنهان ن نظارگر

 کردم . به شیتماشا ریدل س کیپنهان نباشد ،  هم

 یآفتاب سوخته اش زل زدم و به حرکات عصب صورت

 انیم یا دهیکه انگشتانش را با پوف کش یوقت اش

 داد نگاه کردم. یسر م شیموها

 

 یشد ول ریساعت بعد تصادف ختم به خ کی هرچند

 کی یدانستم کجاست!؟ حت یکه نم یتا مقصد البرز

 هم حرف نزد. انگار مقصر تصادف من بودم و با کلمه

 شود به ی. باورت مردیخواست انتقام بگ یم سکوتش

 ی. عمارتمیشاپ از باغ فردوس سر در آورد یکاف یجا

 باغ کیدوران قاجار که در  ادگاریو چشم نواز  یخیتار



 یچندان یفاصله  شیتجر دانیقرار دارد و با م بزرگ

 .ندارد

 هم تیال کی، موز کیش لکیقهوه ترک و فرانسه ، م از

 دو یهمان حوال یآن البرز از دکه ا ینبود به جا یخبر

 گرفت که تنها آپشن آن سه عدد قند داخل یچا وانیل

 یهم غارغار کالغ ها کیکوچک بود و موز یا سهیک

 یباغ بهره م یباغ بود که از خلوت لونیو س لونیو

 .دندیکش یسرک م یو آزادانه به هر گوشه ا بردند

 

 مکتین یمان رد و بدل شود رو نیب یآن که حرف یب

 و یدنج تشیکه تنها مز یمکتی. ن میباغ نشست یچوب

 با یمجنون دیدرخت ب کیآن بود وپشت  یخلوت

 .پنهان شده بود زانیآو سوانیگ

 خب قرار عاشقانه هم یول ستمین یدیبد دیند دختر

 دمیرا نوش یاز چا یخودش را دارد. جرعه ا یها قانون

 را اطینداشت و مزه آب حوض ح یعطرو طعم چیه که



 داد و فقط داغ بود . آهسته سرم را به سمت البرز یم

 رخ میبه ن یچشم ریز . نگاهش به روبرو بود وچرخاندم

 خواست به یچقدر دلم م یدان یشدم. نم رهیخ جذابش

 در سرش چه دمیفهم یکردم و م یرسوخ م افکارش

 دهد؟ از آن یذهنش جوالن م یگذرد ؟ سحر کجا یم

 یزیدل و ذهنش هستم و چه چ یتر من کجا مهم

 شد تا به سمت من برگرد؟ سبب

 

 نگاه کردن ی، دزدک میبگو تینرفته برا ادمیتا  یراست

 که یهمانند زمان ی! لذت یدارد وصف نشدن یلذت هم

 یو با دلهره  یرو یباال م یالسیاز درخت گ یدزدک

 . البته یکن ینوش جان م السیگ ریدل س کی نیریش

 صاحب باغ شکارت نکند و من متاسفانه با برگردان اگر

 .البرز شکار شدم سر

 را یاز چا یجرعه ا و دیپاش مینرم به رو یلبخند البرز

 : ،گفت دینوش



 یدونه کجا یمرد که نم هیاخم آلود  یچهره  یتو »

 یم یده ، دنبال چ ستایا شیدردناک زندگ یروزها

 «...؟یگرد

 میشد. قلبم به تبش افتادو گونه ها زیت میها گوش

 درون دستم داغ شد. یچا همانند

 

 که نگاهش برق یو درحال دیرا نوش گرید یجرعه ا البرز

 ام آهسته ضربه قهیداشت با نوک انگشت به شق یخاص

 بود ، دهیچسب شیکه به لبها یو با همان لبخند زد

 :کفت

 بندم یگذره و شرط م یم یسرت چ یدونم تو یم »

 « .از سوال هاته یکیهم  سحر

 خواند دست پاچه شدم یافکارم را م یکه به راحت نیا از

 ، حلقه کردم و به یکاغذ وانیدستانم را به دور کمر ل .

 رفت و بعد از یشدم که مثل پنگوئن راه م رهیخ یکالغ

 دهیکه نگاهم به سنگ فرش چسب یکوتاه در حال یتامل



 :با صداقت گفتم بود

 یاومدن مردد بودم. نه پا یالبرز صادقانه بگم برا »

 داشتم نه دل موندن . من معتقدم گذشته رو اومدن

 خونه یکه اومد روزیاز د یگذشته چال کرد. ول یتو دیبا

 

 دوباره خاطرات گذشته برام زنده شد. بعد از یال عمه

 .بشم کیبهت نزد یاجازه نداد  یروز نحس که حت اون

 یبه خودم دلدار شهیو هم دمیتو درد کش یپا به پا من

 .یشیم دیروز بخش هیباالخره  یگفتم گل یدادم وم یم

 یکس حرف چیو به ه دمیراز قد کش نیبار ا ینیسنگ ریز

 بزرگ تر ی. وقت فتادمیاز چشمت ن شتریتا از ب نزدم

 از تو به من یزیگرفتن چ دهیو ناد ریجز تحق یشد

 «. شدم دهیشد که بعد سالها بخش ی. حاال چ دینرس

 :کوتاه گفتم یتامل کردم و بعد ز سکوت یندک

 یگم سردر نیبگو تا باورت کنم و از ا یزیچ هیلطفا  »

 .«امیب رونیب



 تا نگاهش کنم که همزمان سرش به ستم سربرداشتم

 درهم قفل شد. مانیو نگاهها دیچرخ من

 

 شه یرو م ندهیآ یشه جبران کرد ول یگذشته رو نم »

 از شتریخواستمت و حاال ب یم شهیهم ی. گلساخت

 اون بال رو سرم آورد یعوض کهیاون مرت ی. وقت شهیهم

که داشتم  یا گهیهر کوفته د ای، خجالت  یبچگ یرو از
 به

 باعث شد تعادل نشینزدم و بار سنگ یکس حرف چیه

 یاون روان ی. پر از خشم شدم و به جا زهیبهم بر میروح

 ازت نیهم یدونستم. برا یتو رو مقصر م ی*ـسجنـ

 هیتنفر تا سالها همراهم بود . شدم  نیشدم و ا منتفر

 و پر تضاد. ازحس دوست داشتنت که ته یمنزو آدم

 کرد یقل قل م دنتیرسوب کرده بودو هر بار با د دلم

 . اومد ، منتفر بودم یباال م و

 بودم که عاشقت هستم. اون وقت مثل متنفر

 کردم و از یم رتیدادم ، تحق یها آزارت م یسمیساد



 یاشک رو تو یگرفتم . وقت یات م دهیعمد ناد یرو

 

 نیهم ییاومد.برا یاز خودم بدم م دمید یم چشمات

 که نیکنم . تا ا تتیفاصله گرفتم تا کمتر اذ ازت

 بابام یا غهیکردن زن ص دایپ یتهران و برا برگشتم

 تونم ازت دل ینم دمیبشم. د کیشدم بهت نزد ناچار

 دست به ممیروح زخ میترم یگرفتم برا میو تصم بکنم

 و راه درستروان پزشک بشم. تا اون کمکم کنه  دامن

 شیسال پ یلیخ ستیبا یکه م ینشونم بده ، کار رو

 « .شد یدادم و خجالت مانع اون م یم انجام

 دستانش یگرما یزده ام را تو خیسرد و  یدستها البرز

 تپد یدانست قلبم کف دستم م یداد و اگر م یجا

 فرو ینیریش یفشرد. هر دو به خلسه ا یآن را نم هرگز

 البرز سبب شد تا به لیزنگ موبا ی. اما صدامیبود رفته

 بابا ، ی. امیپرتاب شو رونیبه ب بایاز آن حس ز سرعت

 چه وقت زنگ زدن بود!؟ نی، آخر ا یتفرش یآقا



 

 یتفرش یکوتاه البرز و آقا یعاشقانه ام با مکالمه  قرار

 گرفته بود ، به میکه البرز برا یشد. من با اسنپ تمام

 یعجوالنه ا یبرگشتم. البرز هم با عذر خواه خانه

 رساند. البته از شیمهم کار یرا به جلسه  خودش

 به خانه بر یرا دارد. وقت میهوا شهیکه خدا هم ییآنجا

 : گشتم، مامان فروغ تماس گرفت و گفت یم

 «؟یبرگرد ی؟مگه قرار نبود جلد ییکجا یگل »

 از شیپ نگاه کردم و ابانیکف خ دهیآفتاب رنگ پر به

 :اعتراض کنم ، شتاب زده ادامه داد آن

 از یکیتنها نمونه.  یعل ریخونه ام ایب یجلد یگل »

 با زن و بچه اش داره از امکیس یخانوادگ یدوستا

 . بنفشه زنگ زد کهرسهیتهران و شب م ادیم شهرستان

 بده و لیکار تحو نیهم رفته قزو امکیکمکش . س میبر

 کمک بچه ام میریگرده . من و بابات م یوقت برم رید

 



 گردم. تو یدست تنها نمونه. در ضمن شب هم بر نم که

 .«کن بره مدرسه یرو راه یو عل ریفردا ام بمون

 ییتوانستم در خلوت و تنها یشدم .چون م خوشحال

 دهد و چپ و ریآن که مامان فروغ گ یلم بدهم و ب ام

 خانه کمکش کنم با یکند تا در کارها میصدا راست

 لحظه به لحظه قرار عاشقانه نصفه و یعاشقانه ا کیموز

 . ام را دوره کنم مهین

 روز کی،خسته از  دیخاطراتش که رس یجا نیبه ا یگل

 کش دار کاغذ را تا کرد تا آن را یا ازهیبا خم شلوغ،

 پنهان کند . سپس چراغ شیلباس ها یکشو درون

 که نیرا خاموش کرد و هم رشیتحر زیم یرو مطالعه

 را یبلند قامت ی هیتا به سمت تختش برود، سا برخاست

 شد ، کیجدا و با دو گام بلند به او نزد یکیکه از تار دید

 

 یدست یبکشد در چشم برهم زدن غیازآن که ج شیپ

 دهانش نشست. از ترس کاغذ از دستش یبر رو محکم



 قلبش افتاد . نفس اش بند آمدو نیزم یخورد رو سر

 دنیکه به دام افتاده باشد، شروع به تپ یگنجشک مثل

 ی. به تک و تقال افتاد بود و با دهان بسته اصواتکرد

 شد و تا قبض روح شدن یاز دهانش خارج م نامفهموم

 تر کینزد یقدر هیکه سا نینداشت. تا ا یچندان راه

 ریرا به دور کمر او حلقه و ز گرشیو دست د آمد

 .آهسته نجوا کرد گوشش

 «...دلم. نترس منم البرز زیعز شیه »

********** 

 

 

 قلب و حنجر اش انیو ترس م جانیالبرز ه یصدا با

 همچنان شینوایکش کرد. اما گوپ گوپ قلب ب فرو

 دو بال در آورده یکه انگار دیتپ یماند و چنان م یباق

 !خواهد یم دنیپر یبرا ییو فضا است

 دهیپر واریکدام د یدلخواه از رو یمو مشک یگربه  نیا



 بعد از ظهر ادیخواست!؟ به  یشب از او چه م مهیو ن بود

 که اصال عاشقانه نبود و یکه گذشت افتاد و قرار یروز

 .که مثل سرب ته دلش رسوب کرده بود یدلخور

 دار روینا خود آگاه درهم چفت شد و در گ شیها اخم

 لبش سر یجوابش ، دست داغ البرز از رو یب سواالت

 بکشد ، سپس یقیکرد تا نفس عم دایپ یو زمان خورد

 البرز فشرد و از ی نهیسـ*ـ یکف دستش را بر رو دو

 کیتار انیآمد ، م رونیمحاصره شده او ب یحلقه  انیم

 

 شد و پچ پچ کنان ، رهیاو خ یروشن اتاق به چهره  و

 :گفت معترض

 یم یجا چ نیشدم! نصف شب اازترس قبض روح  »

 یزیخونه باشن چه آبرور نایاگه مامانم ا ینگفت ؟یخوا

 «ما..!.؟ اطیداخل ح یدیپر اطیح واری. نگو که از د شهیم

 ، فاصله را کم کرد ، آن قدر که نفس یلبخند میبا ن البرز

 شد. او هم یپخش م یصورت گل یداغش بر رو یها



 :زد یپچ وار حرف م پچ

 امکیس شیپ قهیخونه نبودم. چون ده دق یاهال نگران»

 نکنه اومدم داریرو ب یصدام کس نکهیا یزد و برا زنگ

 شب اونجا موندن نایگفت که خاله ا امکیبوم . س پشت

 « .دیخونه تنها هست یعل ریتو ام و

 ینفس و با لحن کیکرد . به اندازه  یمکث کوتاه آنگاه

 ادامه داد: یخیتوب

 

 یگذار یچرا در پشت بوم رو باز مدختر سر به هوا !  »

 ؟

 وار به هم وصل شده ریکه زنج ییپشت بوم ها نیا با

 «داخل خونه...؟ ادیتونه راحت ب یم یکس هر

 : لبش را به دندان گرفت و با خود گفت ی گوشه

 درد یعل ریبار دست ام نیا یهرچند حق با البرز، ول »

 «. را پشت سرش ببنده یدر چیکه عادت نداره ه نکنه

 یالبرز و اعتراض مردانه اش م ی رهیبا نگاه خ یگل



 یتا جادو شود اما نفس اش را قورت داد و قدم رفت

 پاشنه پا یاثر شود. سپس بر رو یرفت تا جادو ب پس

 و دیو به سمت پنجره رفت. آن گاه پرده را کش دیچرخ

 .پشت پرده جا ماند یشب زمستان مهتاب

 کجا رفته!؟ نایخاله ا یگربه  یایبازه ح یزیدر د رمیگ »

 یتو ییایدزد ها م نیو مثل ا یمالحظه ا یچرا ب تو

 «... ؟ اتاقم

 

 ی. گلدیچیقهقهه اش در اتاق پ یو صدا دیخند البرز

 زده انگشت اشاره اش را به عالمت سکوت بر وحشت

 : اش گذاشت و گفت ینیب ی غهیت یرو

 بشه داریب یعل ریبرو. ام ای. تورو خدا البرز ب سیه »

 مرغ و یها... اون وقت فردا صبح حت شمیم بدبخت

 «.. یجا بود نیکه تو ا فهمنیمحل هم م یها  جوجه

 لبش کورمال کورمال به یبا همان لبخند گوشه  البرز

 دیبگو یاز آن که گل شیرفت. پ یگل ریتحر زیم سمت



 را روشن ریرا روشن نکن ، چراغ مطالعه سر به ز چراغ

 .نشست زیم یبر رو یشکل یا رهیو نور دا کرد

 برگشت . در یقرار البرز به سمت گل یب یها مردمک

 نزده مـسـ*ـت و خمـار شد و دلش غنج رفت یم دم

 که ییو موها یگل یدو طاق ابرو نیب فیاخم ظر یبرا

 و یفرار کرده بودند .شلوارک ل پسیکل ریاز ز شلخته

 

 .برد یرنگ شل و وارفته اش هم دل م یصورت شرتیت

 لنگه کیهمان جا  ایتا آخر دن چیتوانست تا ابد که ه یم

 یلیمعذب نشود، خ یگل نکهیا یاما برا ستدیتماشا با به

 ینگاهش را برداشت حنجره اش را با چند سرفه  زود

 :دیصاف کرد و پرس یتصنع

 «..!.؟یعصر دلخور روزیهنوز بابت د »

 شیکه حسادت از جمله ها نیا یدلخور بود و اما برا خب

 .باال انداخت یتفاوت شانه ا ینکند ، ب شره

 یاجازه اومد یدلخور باشم ؟ دلخورم که ب یچ ینه برا »



 .«میستیبچه ن گهیرفته ما د ادتیاتاقم. انگار  داخل

 رفت ، چادر یواریرا گفت و به سمت کمد د نیا یگل

 ریآن را ز خیسرش انداخت و ب یبرداشت و رو یگلدار

 . به دام انداخت واریچفت کرد اما البرز او را کنج د چانه

 گاه سر خم کرد و کنار گوشش نجوا کرد: آن

 

 یکردم. وقت یفکر یدونم ب یخوام م یمعذرت م »

 چراغ اتاقت روشن ، نتونستم مقاومت کنم. اومدم دمید

 یو تماشات کردم . ول ستادمیو دم در اتاقت ا داخل

 .یکه حضورم رو حس نکرد یدنوشتن بو ریدرگ اونقدر
» 

 شد ، یم دهیصورتش پاش یکه بر رو ییهرم نفس ها با

 دست پر چادرش را گرفت و با کف کیو گنگ با  جیگ

 کلیالبرز فشرد و ه نهیسـ*ـ یبر رو گرشید دست

 .به عقب هول داد یاو را به سخت نیسنگ

 «!؟یراه به راه به من نچسب شهیپسر خاله م »



 یبرنگشت وهمان جا کنار دل گل گریالبرز رفت و د دل

 گام از او فاصله گرفت. سپس کی یماند.با لبخند نرم جا

 خوش حالتش فرو برد و یموها یرا ال انگشتانش

 وار گفت: آهسته

 

 به من فرصت قهیده دق شهیکارم هنوز تموم نشده. م »

 « .گردم یرم خونه و زود برم یم ؟یبد

 جذاب مو بر تنش یگربه  نیناتموم ا یتصور کارها از

 شد که در رهیشده به او خ کیشد . با چشمان بار خیس

 .بود یهمچنان خواستن یو شلوار ورزش گرمکن

 «صبر کنم...؟ دیبا یچ یاون وقت برا »

 را نرم و یگل ینیاز التهاب خواستن نوک ب البرزپر

 .دو انگشتش فشرد انیم فیلط

 .«گردم یسر تق خانوم صبر کن بر م »

 یبر رو ینماند.چشم برهم زدن یگل یمنتظر اجازه  البرز

 از یگل رینگاه مات و متح انیو م دیپا چرخ ی پاشنه



 .خارج شد اتاق

********** 

 

 

 که به یقشنگ یو دلشوره  یالتهاب و ناباور انیم

 راه رفتن یبه کند قهیافتاده بود ،ده دق دامانش

 پر یشد. گل یدرخت ، سپر یتنه  یبر رو یحلزون

بغـ*ـل زد وچهار بار طول اتاقش را  ریرا به ز درشچا
 به

 به نهیدرآ یرفت و برگشت گز کرد ، البته هرزگاه حالت

 هم پر پرده را یانداخت و گاه یم یهم نگاه خودش

 . کرد یرا تماشا م اطیزد و ح یم پس

 از کارش پنجره مانیعطر به خودش زد و پش سیپ چند

عطر از اتاق خارج شود و عاقبت  یباز کرد تا بو را
 خسته

 و دیکش یحساب و کتابش، پوف محکم یحرکات ب از

 شیبام شانه ها یتخت نشست و چادر رو یلبه  یرو



 .افتاد

 

 مهیدانست البرز ن یاگر م رتشیمحمود خوش غ بابا

 سر او را لب نایقیمهمان اتاق دخترش است  شب

 ذبح اش یگذاشت و به روش اسالم یم اطیح حوض

 و دار افکار ریشد. درگ یکرد و خونش در دم حالل م یم

 شد یم یبه بن بست منته یو برهمش که تمام درهم

 البرز در د،یدر چرخ یپاشنه  یرو یاتاق به آرام در

 به دست داشت با یرنگ یکه ساک بزرگ مشک یحال

 او مثل برق دنیبا د یداخل شد . گل یلبخند مهین

 چادر را ی، در چشم بر هم زدن دیپر شیها از جا گرفته

 چانه اش محکم ریآن را ز خیسرش انداخت و ب یرو

 ساک بود رو به یکه نگاه کنجکاوش پ یو در حال گرفت

 .ونور چراغ مطالعه پشت سرش جا ماند ستادیا در

 آرام ساک یبا حرکات ینگاه مضطرب گل دنیبا د البرز

 گذاشت و فاصله را با دو گام کوتاه کرد یکنار تخت گل را



 

 شد ،سپس با سر رهیو روشن اتاق به او خ کیدر تار و

 افتاده بود را رونیچادر ب ریکه از ز ییتکه مو انگشت

 :کرد و آهسته نجوا کرد نوازش

 شناسم. پس یکه من حد و مرزم رو م یدون یم »

 .«نباش نگران

 یبود که ب یطانینگران البرز نبود اما دلواپس ش خب

 یم یشکار یخورد و پ یشب تلو تلو م یکیدر تار صدا

 بار از نیاول ی. شرم دخترانه به سراغش آمد وبراگشت

 انداخت و ریرابه ز شی، پلک ها دیخجالت کش البرز

 یپس رفت ، سپس سر برداشت از گوشه  یقدم آهسته

 کوتاه انداخت یکنار تختش نگاه میبه ساک حج چشم

 گرسنه باز مانده بود و با یدهانش مثل تمساح که

 از خز داشت ، یکه جنـ*ـس یرنگ یبالشت صورت دنید

 

 درنگ در ذهنش دو دو تا چهارتا کرد و معترض شد یب



. « 

 شهر خبر هیبفهمه فردا صبح  یرعلیام گمیمن م البرز

 باز بر یلی. فکر نکن بابام چون دوست داره خشهیم دار

 نداره ، به خدا ظهر نشده یاشکال گهیکنه و م یم خورد

 یبره . اون وقت تو رفت یرو گوش تا گوش م سرم

 «!..؟ یو پتوت رو آورد بالشت

 یبردارد ، آرام و ب یگل یآن که چشم از رو یب البرز

 تر آمد و فاصله شان را کوتاه شیپ ی. قدمدیخند صدا

 .کرد

 .نه از امشب یبمونم ول شتیپ شهیهم یاومدم برا »

 که ییها یتولد و سوغات یها یساک هم کادو اون

 «.و بهت ندادم دمیسالها خر نیا تمام

 

 باز ماند. اما ته مهیزده مات و مبهوت دهانش ن شگفت

 یگوشه  یرفت و مثل قند یلیو یلیق یاز خوش دلش

 هم شیاش به لبها یرنیآب شد .آن قدر که ش لپ



 ساک و آن را با سر زبان مزه مزه کرد ناباور به دیرس

 چادر ش را گرفت یانداخت و ناگهان البرز لبه  ینگاه

 سمت تخت کشاند و او را وادار به نشستن کرد و وبه

 هم کنارش نشست. سپس خم شد واز دهان خودش

 آورد و رونیرنگ را ب یساک بالش خز صورت گشاد

 :گذاشت و نجوا گونه ،گفت یگل یپا یرو

 برات تیو از کو شیچند سال پ یکوسن برا نیا »

 « . دمیخر

 :هول داد و گفت یگل یساک را به سمت پا البرز

 «.اش رو خودت نگاه کن هیحاال بق »

 

شب  راهنیرنگ وا رنگ. از پ یپر بود از کادوها ساک
، 

 زیسا گریکه د ییگرفته تا دمپا یمعمول یو عطر ها بلوز

 و یکادوها کتاب اشعار سهراب سپهر انینبود. م شیپا

 که یشیو لوازم آرا نیپر نگ یها پسیهم بود و کل حافظ

 هر یمصرفش تمام شده بود. گل خیاز آنها تار یبرخ



 از چشمانش سر یداشت حلقه اشک یرا که بر م کدام

کرد . البرز  یم یگونه اش را ط یخورد و تا انتها یم
 از

 چرک دشیسف یرا که گلها یها سنجاق سر هیهد انیم

 که در ذهن خاطرات یو در حالشده بود ، برداشت  مرده

 یانگشتانش تاب م انیکرد آن را م یرا مرور م گذشته

 :، گفت داد

 که اون بال سرم یگل سر رو زمستون همون سال نیا »

 اونقدر ی. ولدمیهام برات خر یبیبا پول توج اومد

 «وقت اون رو بهت ندادم.  چیپر اززخم بودم که ه روحم

 

 یو کمر خم کرد و سرش را بر رو اوردیتاب ن گرید یگل

 شیکه شانه ا یرنگ گذاشت و در حال یخز صورت بالش

 ینرم انیرا م شیصدا یب یخورد اشکها یم تکان

 سر برداشت البرز را زانو زده یپنهان کرد و وقت بالشت

 اشک محاصره یکه چشمانش با حلقه ا دید شیپا کنار

 .بود شده



 سرد یدست ها یدست داغ و پر حرارتش رابر رو البرز

 ، گفت دیلرز یکه م ییگذاشت و با صدا یکرده گل خی و

: « 

 یدلم من رو ببخش. نا عادالنه تو رو به خاطر کار زیعز

 به خودم اومدم ، یقصاص کردم . وقت ینکرده بود که

 رد خاطرات یشدم اون قدر از تو دور شدم که حت متوجه

 باور نیهم پشت سرم محو شده و اکودکمون  مشترک

 باهم یخانواده هامون شکل گرفته که البرز و گل نیب

 

 ونیکه با چشم گر دیهستن . بعد از اون ع ریو پن کارد

 به تیمامور یدوماه بعد من برا یکیتهران  یبرگشت

 گهیدور موندم ود رانیازا یرفتم و چند سال تیکو

 بابام برگشتم یا غهیبه خاطر ه زن ص یتا وقت دمتیند

 .«تهران

 سر یگل سیخ یگونه ها یپر انگشتش را بر رو البرز

 :و آرام نجوا کرد داد



 دلم زی. عز تیبارون یچشما یبرا رهیهنوز هم دلم م »

 یکه او کافه چ دمیفهم یرو وقت نی.ایسهم من هست تو

 به جونم انداخت. با خودم شیو آت تیخواستگار اومد

 زدم و یروز پَست م هیها  وونهید نیشدم. مثل ا ریدرگ

 رفت . ته چشمات یدر م دنتید ینفسم برا گهیروز د هی

 هنوز یول یخوا یخوندم که تو هم من رو م یم

 خواستم یرو گرفتم .م مینبودم .آخر تصم مطمئن

 

 اومد و شیپ یسفر دوب یدلم رو بهت بگم ول حرف

 عمه شیشدم که برم . شب قبل از سفرم رفتم پ مجبور

 را دوست دارم و سفارش یو بهش گفتم که گل یال

 به یحواسش بهت باشه تا من از سفر برگردم. گل کردم

 از شتریب یزیمن و سحر چ نیاحد و اوحد قسم ب یخدا

 کنم ی. خواهش مستین یساده و همکار یدوست هی

 « .فلور جون رو باور نکن یباف الیخ

 کیسب نیسنگ یقرار بغض یکرد و ب یمکث کوتاه البرز



 .کرد نییرا باال و پا شیگلو

 تر شیو حاال ب یدلم دوست دارم . از همون بچگ زیعز »

 . میزندگ یتو ایحالم با تو خوبه . ب یگل می. مر شهیهم از

 « .ببند یکی یکیروحم رو  یو زخم ها ایب

 یسر شار از آرامش پرتاب شده بودو ب ییبه خال یگل

 کی نیزد. ا یابرها قدم م انیم ییو پر جا بال

 

 و دلچسب بود. به نیریمتعارف اما ش ریغ یخواستگار

 هیکه در سا یمنتظر یالبرز نگاه کرد . به چشمان یشانیپ

 . دستش را ازدید یرا نم شیروشن اتاق مردمک ها و

 آورد و با سر انگشتانش چند طره از رونیچادر ب ریز

 . از دیالبرز را به سمت باال هول دادو خند یمشک یموها

 حلقه نیو ممتد و آخر قیگوش تا آن گوش عم نیا

 .اشک از چشمانش فرو افتاد یها

 اشک جا مانده در چشمانش یو حلقه  دیهم خند البرز

 انیرا م یلبخندش نشست و دست گل ینیریش یرو بر



 مردانه اش فشرد سپس سر خم کرد و دستان

 زد. آن گاه یآن گل یبر رو یمخمل ی..وسـ..ـه ابـ

 :و نجوا کنان گفت سربرداشت

 . که هنوز یخمـار مـسـ*ـت نیهمه عمر برندارم سر از ا »

 .«ینبودم که تو در دلم نشست من

 

 توانست عاشقانه تر یو البرز م یگل یعاشقانه  لحظات

 شد ینم داریبه قصد اجابت مزج ب یعل ریشود اگر ام هم

 دست پاچه یخورد ، گل ینم نیسالن زم یکیتار ودر

 یفرصت گربه  نیرا پشت در پنهان کرد و در اول البرز

 خانه شان کرد و یرا از راه پشت بام راه جذابش

 را شیماند وکادوها داریتا خروس خون صبح ب خودش

 . پنهان کرد لشیوسا انیم

********** 

 

 راه آهن دانیم یگل



 

 . خورد وندیشب پ یاهیو به س دیبه انتها را ه رس روز

 شیها بیدر ج یاتاقش باد زمستان یپنجره  پشت

 اطیدر ح شهیکس تر از هم یداشت و ب یگزنده ا سوز

 هم خود یخورد و گاه یزد و چرخ م یبال م کوچکشان

 به یتا راه دیکوب یدسته م یبه قاب پنجره و در ها را

 .افتی ینم یروزنه ا چیه یکند ول دایپ داخل

 که پشت سر گذاشته بود پر از رخوت یخسته از روز یگل

 که یامیالبرز نگاه کرد پ امیپ نیبه آخر یآلودگ خواب

 . .بود زیاز آن لبر عاشقانه

 بود و دلش یا بندهیفر هیتشب« ماه دلم.  ریبه خ شبت»

 افتد یم یکه ناخواسته داخل استکان چا یقند مثل

 .باره آب شد کی

 خواب کیبود و دلش  ایرو کیمثل  شیبرا زیچ همه

 .ندیرا در آن بب شیاهایخواست تا ادامه رو یم قیعم

 



 یکه گذشت ، اهرم ینوشتن خاطرات روز یوسوسه  اما

 هم ازدهیکه از  یساعت یتوجه به عقربه ها یتا ب شد

 به ینرم و گرمش را پس بزند . دست یبود، پتو گذشته

 ریز یو آه دیچپش کش یدرد ناک و متورم پا قوزک

 کنار زیم یاز رو یگفت . سپس خم شد و دفتر لب

 از آن جدا کرد و شروع به یبرداشت و تک کاغذ تختش

 .کرد نوشتن

زد  یکه درشهر پرسه م یجمعه بود و به لطف باد امروز
، 

 کیبود وشهر  شهیتر از هم یصاف تر و آب آسمان

 پر از میکه برا ی. روز زمستاندیدرخش یم پارچه

 بود. اصال بگذار از اول اولش نیریتلخ و ش یماجراها

 کنم. فیتعر تیبرا

 

مامان فروغ و خاله فلور  یاز قهرو دلخور زیچ همه
 شروع

 نوک ینقطه به کوچک کیکه در ابتدا فقط  ی. دلخورشد



 یاهیبود اما رفته رفته بزرگ و بزرگ تر شد و س پرگار

 رفت یدل دو خواهر را در بر گرفت و م طیتمام مح آن

 واریمبدل شود. د قیعم یو زخم یبه دمل چرک تا

 شد و یآن ها هر روز چنان مستحکم تر م نیب کدورت

 واریرفت که برداشتن آن از د یبه آجر باال م آجر

 !هم دشوار تر شده بود نیبرل

 .گذاشت شیپا پ یآشت یبار برا نیفروغ چند مامان

 یبا شکست مواجه شد و بار آخر خاله فلور با چانه ا اما
 رو

 کرد که مامان فروغ خی یباال آنچنان او را سنگ رو به

 .دیدر آ یحاضر نشد از در آشت گرید

 

 نشان یآشت یبرا یلیفلور حق به جانب اصال تما خاله

 از جمله لیفام یها دیسف شیوساطت ر یداد و حت ینم

 . ماند جهینت یب یال عمه

 من و البرز با خبر شد به داد یاز دلدادگ یوقت یال عمه

 و دیرس دیتپ یهم م یما که گنجشک وار برا یها دل



 عمل را به دست گرفت و به امام زاده صالح ابتکار

 شانیشد و هر دو خواهر را به اتفاق خانواده ها متوصل

 نیقیدعوت کرد و  نینش شیبزرگوار تجر نیا ارتیز به

 شانیآنها به ا یکه هر دو یکه به خاطر ارادت داشت

 . شنود ینه نم دارند،

 من و البرز شگفت یبود و برا یزیشگفت انگ شنهادیپ

 .میما استقبال کرد یتر و هر دو زیانگ

 

 مثل دلشوره یدر کنارالبرز گاه رینظ یروز ب کی جانیه

 یهم قند یآمد و گاه یزد و از ته دلم باالم یم قل

 .شد یشد همان ته دلم آب م یم

 که فقط مختص من نبود و مامان فروغ را هم یجانیه

 یلیخودش کرده بود آنقدر که سبب شد ما خ ریاس

 تر از خاله فلور و خانواده اش به امام زاده صالح زود

 که هوهو یامام زاده به خاطر باد تند  اطی. حمیبرس

 یطرف و آن طرف م نیرا با خود به ا یسوز موذ کنان،



 بود و ما هم به اتفاق هشیخلوت تر از هم یقدر کشاند

 به انتظار ی، پسر و عروس اش کنار در ورود یال عمه

 ستادنی. بنفشه که توان ا میستادیخاله فلور ا ی خانواده

 هم چهار امکیرا نداشت لب حوض نشست و س مداوم

 ورجه ورجه کنان مدام یعل ریمواظبش بود و ام یچشم

 

 رو به کباری قهیکرد و هر چند دق یم نییرا باال و پا اطیح

 :دیپرس یشد و م یم یال عمه

 !؟ البرز ومدنیشد . پس چرا ن ازدهیساعت  یعمه ال »

 به من ینگاه میو عمه هر بار با لبخند ن«  اد؟یهم م خان

 که ییداد . نگاهها یانداخت و فقط سر تکان م یم

 شد تا از خجالت یدانستم و باعث م یرا م شیمعنا

 کم یعل ریبرگردانم. به لطف ام گریرا به سمت د میرو

 یدلشوره به سراغ من هم آمد و من چقدر دلم م کم

 بفرستم شیبرا یامیپ ایبه البرز زنگ بزنم و  خواست

 یایحواسم به حجب و ح یگرفتم قدر میتصم اما



 .وسوسه مقاومت کردم نیام باشد و در مقابل ا دخترانه

 نیو اکنان خوشحال بود  یآشت نیمحمود هم از ا بابا

 که ثابت همان جا دمیکنج لبش فهم تیاز لبخند رضا را

 گریکرد که د یبود. خب البد با خودش فکر م مانده

 

 اش ، را از نهیرید قیخان دوست و رق رجیا ستین یازین

 .مالقات کند یپس و پنهان یا نهیدو خواهر ک ترس

 یاز ابروها یتیعکس بابا محمود، مامان فروغ نارضا بر

 یبه احترام عمه ال یکرد و ل یاش چکه م یو هشت هفت

 چانه ریکه چادرش را محکم ز یزد و در حال ینم یحرف

 ببرد، فقط غمایبود تا مبادا باد سرکش آن را به  گرفته

 که عمر یتیکرد . نارضا یلب غرولند م ریز یگاه گـه

 خان رجیکه خاله فلور به اتفاق ا نینداشت و هم یچندان

 لبخند گل و کیامام زاده شدند با  اطیداخل ح دایآ و

 یکه م یرا به دست باد  شیها یتمام دلخور گشاد

 به یسپرد تا با خود ببرد . مامان فروغ قدر دیوز



 یبا اشاره عمه ال یکش و قوس داد ول شیابروها

 خواهرش را در آغـ*ـوش گرفت و دو جفت مشتاقانه

 آبدار کنج لپ خاله فلور چسباند. ی..وسـ..ـه بـ

 

 کنم نتوانست یکه هرچند گرم بود اما تصور م یآغوش

 کدروت خاله فلور را آب کند! چرا که بـ..وسـ..ـه یها خی

 هوا پرتاب یمامان فروغ به رو یگونه  یرا به جا شیها

 یکنان یو آشت یبوس دهیبازار د انیشد! و من م یم

 قرارم به دنبال یقلب ب یداغ داغ بود با تپش ها که

 عمه صیو ب صیح نیگشتم و در هم یم بیغا البرز

 یزبانم تلنبار شده بود ول یکه رو یبه داد سوال یال

 که پر یو درحال دیآن را نداشتم رس دنیپرس جرات

 یدندان گرفته و تکه اش به عصا ریرا به ز چادرش

 :دیاش بود رو به خاله فلور پرس یچوب

 « فلور جون ، شاه پسرمون کجاست ..؟ »

 رنگش را با سر انگشت به یتونیز یها یفلور چتر خاله



 کرد کیبار یاش پنهان و پشت چشم یچادر گل گل ریز

 

 باز هم نخود هر آش دایبزند آ یاز آن که حرف شیپ و

 :و گفت شد

سحر جون زنگ زد و گفت  می، ساعت نه ون یعمه ال »

 هی

 . مهم داره و البرزهم صبحانه خورده نخورده رفت کار

 رو هم جا لشیده بود که موباقدر هول ش نیا طفلک

 .«گذاشت

 به یآفتاب وا رفتم. خروش و ولوله ا ریز یخیتکه  مثل

 نیخواست زم ی! دلم م دایافتاد آن سرش نا پ جانم

 داد. پس آن یکرد و من را قورت م یدهن باز م یقدر

 و از نگاه دیبار یم شیکه از لحن صدا یاقیاشت همه

 اشاره سحر دود شدو به کیبا  دیکش یشعله م سوزانش

 فرصت یبود که حت یوقت یچه کار مهم ب نیرفت!؟ ا هوا

 دم نقدریکه ا نیداد!؟ از ا یتماس کوتاه را به او نم کی

 کلنجار انیکردم . م یباشم احساس حقارت م یدست



 

 لبش دست یرو یعیبا لبخند وس دایام، آ یذهن یها

 گوشم فرو کرد ، خیکمرم حلقه کرد و سرش را ب دور

 گفت؛

 ذره شده، به خدا فلور جون قسمم داده هیبرات  دلم》

 هیکه دلم اندازه  یدون یسراغت وگرنه م امیکه ن بود

 نیبرات حرف دارم. اما هم ایدن هیدونه اس.  انگشت

 البرز یعروس یبرا ینگولیبگم که به فکر لباس ج قدر

 《.باش

 میگلوله شد و به گلو یدهانم مثل قلوه سنگ یتو آب

 چند بار محکم به دای. آ افتمیو سبب شد به سرفه ب دیپر

 گوشم خیتاراه نفسم باز شود و باز هم سر ب دیکوب پشتم

 برد ، ادامه داد. فرو

 

 شیدونم گلوش پ یو م نیریدهن سحر ش مزه》

 مونه البرز که اون رو هم فلور جون یکرده. م ریگ البرز



 《 .کنه یم یروش خودش راض به

 ینم چیزد و من ه یحرف م زیر کیور ورکنان  دایآ

 احساس آزار نیآمد و ا ینفر م کیکاش  ی.ا دمیشن

 گرفت و با یبود را از من م دهیرا که غرورم چسب دهنده

 بر هم یدر پ یآقا داوود که محکم پ یدست ها یصدا

 .حواسم به زمان حال برگشت دیکوب یم

 و ارتیبعد. اآلن وقت ز یحرف و درد دل باشه برا 》

 خان وآقا رجیآقا هم ناهار مهمون ا ارتیاز ز بعد

 و دوغ و دهی. اون هم به صرف کباب کوبمیمحمود

 》خوردن. یسبز

 

 دایاز همه چون اگر آ شتریاستقبال کردند و من ب همه

 یمرا لو م نایقی میگفت اشک ها یم گرید یجمله  کی

 .داد

********** 

 



 با باز شدن در اتاقش هول و دستپاچه شد و تکه یگل

 کتابش پنهان کرد. سپس سر برداشت با یرا ال کاغذ

 مامان فروغش آب دهانش راقورت داد و دنید

 لبش نشست. فروغ خانوم یشکل بر رو یهالل یلبخند

 یدستش بررو کیکه  یو درحال ستادیآستانه در ا در

 :دیدر ثابت مانده بود ، پرس رهیدستگ

 》کنه...؟ ی!؟ پات درد م یدیچرا نخواب 》

 

 یبود . هم حال دلش و هم حال قوزک پا خوب

 عاشقانه اش ی. اما اگر مامان فروغ از لحظه هامتورمش

 اتم یشد احتماال او را همانند ذره ها یالبرز خبر دار م با

 ته مانده آب یکرد ، از ترس به سخت یم زیر زیر

 .راقورت داد دهانش

 کمیخونم.  یبره کتاب م یبم. خوابم نمبه خدا خو 》

 《.خوابم یم گهید

 که یگل شانیپر یخانم با چشم و ابرو به موها فروغ



 .شانه اش پهن شده بود اشاره کرد یوار بر رو شلخته

 فردا صبح هزار تا گره ،ینره موهات رو بباف ادتی 》

 《...افته ها یم بهش

 فرو برد و آن را به عقب شیموها یرا ال شیانگشتها

 یشمیابر یبود و موها جهینت یکه ب یداد.تالش هول

 برگشت. شیهم سر خورد و باز هم به سر جا یرو اش

 

 《.چشم. حواسم هست 》

 یالفور کاغذ را از ال یمادرش ف ریبا شب به خ یگل

 .آورد و شروع به نوشتن کرد رونیب کتاب

 رکعت نماز خواندم. بدون آن که حضور قلب داشته دو

 که گره ها یی. ذهن پراکنده ام همه جا بود اال خداباشم

 . دست اوست به

 یآقا داوود قرار شد تا به کباب شنهادیبه پ ارتیاز ز بعد

 که بو و برنگ ی. کبابمیبرو شیتجر دانیم یسو آن

 .داد یرا قلقلک م یبزاق دهان هر رهگذر آن



 استقبال کردند. اما من که از شنهادیپ نیاز ا همه

 درحال خفه شدن بودم، اصال اشتها نداشتم و حسادت

 کنم و از هیگر ریدل س کیخواست تا  یم یبهانه ا دلم

 یسرت پر و بال م یباال شهیهم نیکه مرغ آم ییآنجا

 

 به میباشد . پا تیحواست به خواسته ها ستیبا یم زندو

 کرد و مثل ریگ ابانینار خجدول ک یمانیس ی لبه

 پهن شدم و درد ابانیکه ور آمده باشد کف خ یریخم

 موج برداشت . خب بهانه جور میدر قوزک پا یفیخف

 .به اشک و از چشمانم لمبر زد لیبود و بغضم تبد شده

فضول هم  یاز رهگذرها یدورم جمع شدند و برخ همه
 به

 گفت و من یم یزیچ ی. خالصه هر کس وستنیپ آنها

 دیکه شا نیکردم . عاقبت به تصور ا یم هیوقفه گر یب

 یخشک نم میرقم اشکها چیباشد که ه یجد میپا مشکل

 از یکباب یکمک کردند تا از جا بلند شوم و به جا شود

 . میسر در آورد شیتجر یشهدا مارستانیب اورژانس



 خوردن من که درواقع فقط نیناهار به لطف زم یمهمان

 یگریو به وقت د یساده بود ،منتف یدگیضرب د کی

 زیر کیو تا غروب  امدیکوتاه ن یعل ریشد . اما ام موکل

 

 وگفت هـ*ـوس کباب دیکوب نیرا بر زم شیزد و پا نق

 کوتاه آمدن الیکه خ ییکرده و از آن جا دهیکوب

 رجیبابا محمود همراه خاله فلور و ا شنهادیبه پ نداشت

دو تا چهار راه  یشدند که به تازگ یگرکیج یراه خان
 باال

 .باز شده بود تر

 که یو بغض یخال یخانه  کیرفتن آنها من ماندم و  با

 آب یکه حت یبود. بغض دهیزالو به احساسم چسب مثل

 هم نتوانست آن را بشورد و با خود ببرد. درد حمام

 را میدرد قوزک پا یکه سبب شده بود حت یموذ

 .کنم فراموش

 . و رفت دیبه همراه البرز پر کش دایبا آمدن آ که یبغض

 .میگو یم تیچطور؟ آن را هم برا یپرس یم البد



********** 

 

 

 «...ادتیع میخانوم مصدوم در رو باز کن اومد »

 یبندد لبخند یخودش را جمع م دایکه آ نیتصور ا از

 خدا با شهیاو که هم یاهویلبم نشست. ه یبند رو مین

 توانست عالج ذهن درهم و یبود م یهمراه م یپرحرف

 داد یمعرفت م یهم از البرز ب یخبر دیباشد. شا برهم

 .شد یخاموش م یبلکه آتش حسادتم قدر تا

 . باز شد یتق یبا صدا اطیرا فشردم و در ح فونیآ دکمه

 یام نگاه کردم که با آن گلها یگل گل یجامه ا ریز به

 شرت بنفش رنگم یبا ت یهارمون چیقواره ه یب درشت

 یدلبر شینبود که بخواهم برا یکس دای! خب آ نداشت

 باال انداختم ، حوله را یشانه ا یتفاوت ی. از سر بکنم

 و لنگ لنگان به سمت در چاندمیپ سمیخ یموها دور

 که ییرفتم تا آن را هم باز کنم و از آن جا یورود



 

 وتالبرز مات و مبه دنیرا داشتم با د دایآ دنید انتظار

 شد و ی، آفتاب میابر یو در َدم تمام لحظه ها ماندم

 یلحظه  نیا یرفت. . خوش ادمیسالم  شهیهم مثل

 نماند و با همان داریچندان پا دایبه لطف آ کوتاه

 که دو یشلوغ اوست در حال تیکه خاص شخص ییاهویه

 در دستش بود البرز را پس زد و بیکمپوت س عدد

 :از او داخل شد و گفت شیپ

 « .صحت آب گرم ؟یحموم بود »

 یبه لبها دهیجان چسب میپاچه چشم از لبخند ن دست

 شد، البرز یاغیدلم  یبرداشتم ودرچشم برهم زدن البرز

 که یرا خطاب قرار دادم و در حال دایگرفتم و آ دهیناد را

 سر م یگلوله شده بر رو یحوله  یدستم بر رو کی

 :بود،گفتم

 «.  یخوش اومد »

 



 که چندان هم مهمان نواز نبود نگاهم به یبا لحن سپس

 .و ادامه دادم دیالبرز چرخ سمت

 سرت دمی!؟ شنیدیپسر خاله ، شما چرا زحمت کش »

 .یکن یجمعه رو هم کار م یروزها یشلوغه و حت یلیخ

» 

 نیب یحداقل اخم زیلحن تند و ت نیداشتم با ا انتظار

 یرو یاما حت ندیخوش حالت دلبرش بنش یابرو دو

 یشد که انگار قینکرد و لبخندش چنان عم ترش

 .کرده باشم فیدسته اول تعر یا فهیلط شیبرا

 که چه دمیشن دایخونه و از آ دمیاآلن رس نیتازه هم »

 .ساده اس یدگیضرب د هیبرات افتاده ظاهرا  یاتفاق

 «.فتادهین یگذشت و اتفاق خاص ریرو شکر به خ خدا

 یکه فقط منتظر بود تا کس را داشتم یو روز نارنجک حال

 . از حرص نفسفتدیب یرا بکشد تا اتفاق خاص ضامنش

 

 کیبار شیبرا یظیرا قورت دادم و پشت چشم غل میها



 .دیالبرز بازهم خند یول کردم

 گرید کیکرد من و البرز از  یکه تصور م دایآ یبرا

 بود یعیچنگ و دندان نشان دادن ها، طب نیا میمتنفر

 که چشمان مشتاقم نیاز ترس ا انهیو من چه ناش .

 چسبانده بودم . عاقبت به داینکند نگاهم را به آ میرسوا

 دایلنگ لنگان به آشپزخانه رفتم. آ ختنیر ییچا یهوا

 آشپزخانه زیم یجفت من آمد کمپوت ها را رو هم

 گوشم فرو کردو پچ پچ کنان، خیو آنگاه سر ب گذاشت

 :گفت

 رو غالف رتیامشب شمش هی، جون خاله فروغ  یگل »

 سر البرز رو یجور هی یتون یم نمی. بب ایو کوتاه ب کن

 «تا من برم خونه وبرگردم؟  یکن گرم

 

 .برگشت دایشد و حواسم به سمت آ زیت میها گوش

 است که انیدر م بلویس یگربه  کی یداشتم پا نیقی

 .جور به ِجز ِجز افتاده نیا شیبرا دایآ



 «کار رو بکنم!؟ نیا دیاون وقت چرا با »

 هیاآلن  نیهم دیبرم . با تیقربون او َشم کاراگاه »

 رو یسر فرصت همه چ دمیبزنم. قول م یضرور تلفن

 .«کنم فیتعر برات

 به گرمینگاهم به در آشپزخانه و نگاه د کیکه  یدرحال

 :بود معترض شدم و آهسته تر از او گفتم دایآ

 داداشت رو که!؟ یبر یخوا یم یآخه به چه بهانه ا »

 .«کشه یم رونیمو رو از ماست ب یشناس یم

 به نشان التماس با سر انگشت چند بارتِپ تِپ بر دایآ

 .دیگونه اش کوب یرو

 «بکن . بهونه اش با من.  شیکار هیمرگ من  »

 

 نداد و در یمجال دایپر شد تا اعتراض کنم اما آ دهانم

 رفت یم یبلند به سمت در خروج یکه با قدم ها یحال

 :، گفت شیبلند تر از گام ها ییصدا با

 ارمیب میدیرو که تازه خر یصبر کن برم شال خوشگل »



 .«مونه ینشونت بدم. دهنت باز م و

 یترفند ساده به خانه شان رفت تا با گربه  نیبا ا دایآ

 خودش دل بدهد و ی دهیتازه از گرد راه رس یبلویس

 .بستاند و من و البرز را تنها گذاشت قلوه

********** 

 

 

 داشتم نیقیکردم.  یراپشت سرم احساس م حضورش

 کند ومن یو براندازم م دهیبه من چسب چشمانش

 .را نداشتم میپا یپاشنه  یبررو دنیچرخ جرات

 که ییو تنها صدا دیلرز یم مینفس ها یهمپا میدستها

 خودم بود که همانند ینفس ها ی، صدا دمیشن یم

 .کرد ی، پِت ِپت م یکتر ریگاز ز شعله

 شد یو شال خوشگلش درد نکنه که بهونه ا دایدست آ »

 .«کنم یمن منت کش تا

 تا پشت لبم آمد اما آن را پر دادم و رفت و به لبخند



 آن دو حلقه اشک در چشمانم نشست که البته به یجا

 !ندادم ییخود نما یهم اجازه  آن

 یرا بررو یرا دم کردم و قور یس کنان چامِ  ِمس

 البرز یبعد یگذاشتم و جمله  دنیدرحال جوش یکتر

 .دمیگوشم شن خیدرست از ب را

 

 «حسود خانوم؟ یکن یکنم آشت کاریچ »

 یرو یگفت حسود خانوم ! دلم مثل کتر یمن م به

 بر یآن میتصم کیگاز به قل قل افتاد و با  ی شعله

 اش ینفس کیدر  قایو دق دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 کوچک کنار یها اریکه ش کی. آنقدر نزدستادمیا

 ی. کف هر دو دستم را بر رودمید یرا هم م چشمش

 او را به عقب لمیرغم م یاش گذاشتم و عل نهی*ـسـ

 . دادم هول

 «پسر خاله؟ یبه من نچسب نقدریا شهیم »

 گام فاصله را پر کرد و باز هم به من کیبا لبخند  البرز



 فِس فِس نفس یکه صدا کیشد.آنقدر نزد کینزد

 آن که یرا باز کرد و ب شی. دستهادمیشن یرا م شیها

 یداشته باشد دو دستش را بند لبه  یمن تماس با

 کرد و من محصور شدم. نتیکاب

 

 ! یدلخور یلیخ یعنیپسر خاله  یگ یبهم م یوقت »

 « ؟یکن یخوام قبول م یمعذرت م بگم

 دیآب دهانم قورت دادم. با یرا با ته مانده  میها نفس

 کردم تا یم میبه حال بغض چمبره زده در گلو یفکر

 کند.به ناچار پلک میبه اشک شود و رسوا لیتبد مبادا

 .انداختم ریو سربه ز دمیرا از نگاه براقش دزد میها

 تر آورد و آهسته وار کنار گوشم کیسرش را نزد البرز

 .پچ کرد پچ

 نیمن ، باورم کن. به جان خودت قسم ب یگل میمر »

 و من ستین یکار یجز رابـ ـطه  یزیچ چیو سحر ه من

 .«کنم یبراشون کار م فقط



 یحسادت لعنت نیا یخواست باورکنم ول یم دلم

 یرا م یرا به مسلخ بـرده بود. اصال کدام عاشق منطقم

 آن باشم!؟ یکه منطق سرش شود که من دوم یشناس

 

 . اماختمیر یبر سرش م هیخواست هزار تا گال یم دلم

 سپردم تا شیمانع شد و فقط گوش به نجوا ها غرورم

 .باشد دارینازم را خر شتریب یکم

 .«باال نگاهت کنم اریسرت رو ب »

 بود که ناگهان البرز با رینگاهم به ز یپر از لجباز ومن

چانه ام برد و وادارم کرد تا سرم  ریانگشت دست ز سر
 را

 اشک جا مانده در یو ناگهان حلقه ها ارمیباال ب یقدر

 و حال و ختیر میگونه ها یلمبر زد و بر رو چشمانم

 .را رسوا کرد روزم

 کوتاه تامل کرد سپس یلحظه ا میاشکها دنیبا د البرز

 سرم را به یدستش پشت سرم گذاشت و به نرم کی

 که ییاش چسباند و من ترسان از خط قرمز ها نهی*ـسـ



 ورشیام را به پل یشانیشد فقط پ یرد م ستیبا ینم

 

 دادم و تمام مشامم پر شد از عطر دلخواه او... و تکه

 :گفتم د،یلرز یم میکه لبها یدرحال

 نیتوجه به ا یباز ب یمن حسودم. ول یدون یم »

 یکه تو نی!؟ ا یریگ یم دهیاون رو ناد احساسم

 رو جا لتیو موبا یبود بیغا یروز مهم نیهمچ

 نی!؟ ایندارم. چرا با من تماس نگرفت یکار یگذاشت

 .«یانجام بد یتونست یبود که م یکار حداقل

 را از خطوط نیبود و ا ی. چهره اش جددیبار نخند نیا

 .دیکش یقی. نفس عمدمیفهم شیابروها نیب افتاده

 .آه هیشب یزیچ

 هات تیبه بعد به حساس نیاز ا دمیم متاسفم .قول »

 یول رمیخواست تماس بگ یبگذارم. دلم م احترام

 تا بعد از ظهر طول بایو تقر یخورد به ِخنس جلسه

 .«دیکش



 

 من را از خودش جدا کرد و به چشمانم زل یو مخمل نرم

 .زد

 که از یدلم لطفا تو هم درکم کن. من به پول زیعز »

 دارم تا بتونم پول ازین رمیگ یها م یتفرش شرکت

 .«مون رو جفت و جور کنم یخونه و خرج عروس شیپ

 « ...باشه» و ممتد نگاهش کردم و گفتم :  قیعم

 کلمه چه بود که البرز را منقلب کرد!؟ با نیدانم در ا ینم

 درهم آب دهانش را فرو داد. سپس سر خم یا چهره

 هبـ..وسـ..ـ یبرگ گل یرو یو مثل نشستن پروانه ا کرد

 از من یشانه ام زد ، آن گاه چشم برهم زدن یبر رو یا

رفت  یم رونیکه ازآشپزخانه ب یگرفت و در حال فاصله
، 

 :گفت

 نشستم. برو موهات رو زود ییرایسالن پذ یمن تو »

 «.، کارت دارم ایکن ب خشک



 

 در جانیاز حال منقلب او قلبم از ه جیرفت و من گ البرز

 .کرد دنیشروع به تپ دهانم

 «نیفرهنگ نامه مع»  یدرماندگ ی: گرفتارخنس

********** 

 

 را به حالت چمباتمه در شکمش جمع کرد و شیپاها یگل

 یالبرز افتاد که بر رو یپروانه ا یبـ..وسـ..ـه  ادی به
 شانه

 که لواشک یرا همانند کس شینشانده بود. لبها اش

 هم ُسر داد و دوباره یکند بر رو یرا مزه مزه م یملس

 به نوشتن کرد. وعشر

 

 یشش دنگ راحت بود و م المیخ دایبابت آمدن آ از

 ! کشد یدست نم شیبلویاز گربه س یبه راحت دانستم

 یعنیدر حال خفه شدن بودم .  یاز شدت فضول اما



 خواست قرار یم دیداشت !؟ شا یبا من چه کار البرز

 از تصورش ته قبلم یرا هماهنگ کند ! حت یخواستگار

 خشک کردم یرا سر سر میرفت . موها یم یلیو یلیق

 یهمانطور که درهم و برهم وپر از گره ها تینها ودر
 کور

 یپسیبه آن دادم و پشت سرم با کل یمختصر یتاب بود

 بر ادیرفتم و با فاصله ز ییرایکردم به سالن پذ جمع

 نشستم که البرز نشسته بود و بدون تعارف، یمبل یرو

 :گفتم

 «.!.؟یکارم دار یخب من آماده ام چ »

 البرز مهینصف و ن یتعجب و پشت بند آن خنده  یوقت

 . خجالتدمیکردن آن داشت د یدر مخف یکه سع را

 

 را به حالت میام، ناخودآگاه لبها دهیاز رفتار نسنج زده

 برم فشردم . اما البرز با همان لبخند کنج لبش دوختن

 که یبلند شد و درست کنارم نشست و درحال شیجا از

 :کرد ، شمرده و آرام، گفت یچشمانم نگاه م به



 گم باعث یرو که اآلن بهت م ییخوام حرفها ینم »

 !«یبدون دیبا یبشه ، ول تیو نگران شیتشو

 مثل میکف دستم افتاد و پلک ها یازترس تاالپ قلبم

 نیبود و اول دیها ثابت ماند. سرم پر از شا مجسمه

 مخالفت خاله فروغ با ازدواج ما دیکه به ذهنم رس یزیچ

 که ییآب دهانم را قورت دادم و با صدا ی. به سختبود

 : دمید،پرسیلرز یم یقدر

 «افتاده...؟ یاتفاق»

 «...فتهیحواسمون باشه ن دیبا یول فتادهین یهنوز اتفاق »

 

 شد دستم را مشت زیلبر یطاقت یصبرم از ب ی کاسه

 :و گفتم دمیکوب شیپا یو بر رو کردم

 جمله بگو کی ومدهین دای. تا آ یالبرز ، زجر کشم کرد »

 .«شده و خالصم کن یچ

 که به یاز مشت ایدانم از لحن تندم ناراحت شد  ینم

 بودم !؟ چون بالفاصله برخاست و دهیکوب شیپا



 یفرو برد و بعد از نفس شیموها یرا البه ال انگشتانش

 .انگشت اشاره اش را به سمتم نشانه رفت ق،یعم

 که برم نیاز ا شی. پگمیم یچ نیخوب گوش کن بب »

 از بابت تو راحت باشه ، اون المیخ نکهیا یبرا یدوب سفر

 و متاسفانه تیشرف رو فرستاده بودم مامور یب مردک

 .« به خواست سحر برگشته تهران امروز

 دانستم یالمعارف البرز آشنا بودم و م رتیدا با

 نادر وصل یاست که به شانه  یشرف لقب یب کهیمرت

 

 به سراغم آمد یالیخ یب یدانم چرا ول یاست. نم کرده

 . باال انداختم یتفاوت شانه ا یب

 «به من داره؟ یخب...چه دخل »

 .بر افروخته شد البرز

 . اگهریبگ ینادر رو جد دمی، به مقدسات قسمت م یگل »

 پرتش نی، از کره زم چیمن بود از شرکت که ه دست

 یقطر یجلسه شرکا یتو ی. امروز وقترونیکردم ب یم



 ساکت یموندم. به طرز مرموز ریمات و متح دمشید

 هیکنم ته نگاهش  یحس م یدونم چرا؟ ول ی. نمشده

 یم یچ اهشیاون مغز س یتو دونهی.خدا مدهیخواب َشر

 .«گذره

 یکه از دلواپس نیا یزد و برا یحرف م نانیبا اطم البرز

 شیمبل بلند شدم و روبرو یکنم از رو شیجدا ها

 و گفتم: ستادمیا

 

 «راحت بشه؟ التیکنم تا تو خ کاریخب من چ »

 من بود چون لحن یجمله  نیمنتظر هم یانگار

 .لبش نشست یرو یتیآرام شد و لبخند رضا شیصدا

 از بابت المیخ یتا وقت ی. ولستیدونم درست ن یم »

 یخوا یشرف راحت نشده هر جا که م یب کهیمرت نیا

 .«بفرست شنیبرام لوک یبر

 بود یادیز یماتم در چشمانش قفل شد . خواسته  نگاه

. 



 مان را به نیب یبه سمتم برداشت و فاصله  یگام البرز

 ، ردیکه جواب مثبت بگ نیا ینفس رساند و برا کی

 .زل زد میبه مردمک ها مانیها یدوران کودک مثل

 که بعد از گذشت سالها همچنان یو ممتد . حربه ا قیعم

 کرد و من چقدر در مقابل یاز آن استفاده م ماهرانه

 شدم ینم شیدفاع بودم. اگر مسخ مردمک ها یب آن

 

 ریرا به ز میپلک ها یکردم ول یم یسر رهیخ نایقی

 گوشم فرو خیلب گفتم.البرز سر ب ریز یو باشه  انداختم

 :و آهسته نجوا کرد برد

 !نشد یخبر ارهیکه قرار بود ب یو شال خوشگل دایاز آ »

 هات کاردست هر یکرده تا دلبر ریکجا گ نمیبب برم

 « .دمیسفارش م تزایاون طرف. شام پ اینداده. ب دومون

 شیگرفت و چشم ها شیدندان ها یخود کار را ال یگل

 افتاد که همراه ییتزایپ یتکه ها ادیبست وبه  را

و نوازش وار البرز خورد بود. پر از  یمخمل ینگاهها
 حس



 را که راز یبرخاست و کاغذ شیازجا یناب عاشق یها

 یبر رو ریزتحریم یاحساسش بود را داخل کشو دار

 زیم یگذاشت . سپس چراغ مطالعه رو گرید یها صقحه

 قیخاموش کرد و به رختخواب برگشت و به خواب عم را

 

 ینا آرام یکه روزها نیفرو رفت . غافل از ا یآرام و

 .دارد شیدرپ

********** 

 

 راه آهن دانیاول بهمن ماه م یگل

 زیکه لبر یپر از رخوت یماه با برف آغاز شد و گل بهمن

 کنج یگاز یبخار یرا از رو یچا وانیآرامش بود ل از

 سپس لخ لخ د،یاز آن را نوش یبرداشت جرعه ا اتاقش

 نشست که یبرف یبه کنار پنجره رفت و به تماشا کنان

 کوچک خانه اطیصدا بر سر ح یآرام وب یکیدل تار در

 .دیبار یم شانی



 

 .دیشن یخانه ، صداها را م ییرایسالن کوچک پذ از

 یرا که به مامان فروغش التماس م یعل ریام یصدا

 را تماشا کند و دیاجازه دهد تا فوتبال رئال مادر کرد،

 نه! وقت خوابه بچه»: گفت  یفروغ مصرانه فقط م مامان

 قِرقِر تلفن خانه سبب یکه عاقبت با صدا یبحث «جون

 نیبماند و در ا جهینت یب یعل ریام یتا ُغرُغرها شد

 ِخش ِخش یصدا ایدن یصدا نیگوش نواز تر انیم

 موج یخدا بر رو شهیبابا محمودش بود که هم ی ویراد

 اش تمام یو مخمل میمال یقیکوک بود و موس امیپ

 .گرفت یخانه را در آغـ*ـوش م طیمح

 یقند م یرا ب یپر از حس آرامش جرعه جرعه چا یگل

 که پشت سر یروز نیریو مرور خاطرات ش دینوش

 اثر یب شیبرا یچا یشد تا تلخ یبودسبب م گذاشته

 .شود

 



 البرز بود یبرا شنیمخالف فرستان لوک روزید هرچند

 تیو پر از جذاب زیانگ جانیه شیکار برا نیامروز ا اما

 .شد

 ریز نیریش یاو باشد، هلهله ا یکه البرز حواسش پ نیا

 که یتیانداخت. حس مالک یم انیبه جر پوستش

 یکرد و غروردخترانه  یاش را به سحر ثابت م یبرتر
 او

 ...اغنا را

 صبح ازدهیرا ساعت  شنیلوک نی، اول طنتیاز ش زیلبر

 واقع در یشگاهیکه مربوط به آرا یشنی. لوک فرستاد

 شیبه نام گل بانو بود . البرز هم برا عصریول ابانیخ

 که به اعتقاد یقلب کوچک قرمز فرستاد. قلب کوچک کی

 !گرفت یم یبا تمام متعلقاتش در آن جا ایدن ،یگل

 شیبنفشه را برا یخانه  شنیلوک شگاه،یاز آرا بعد

 آن نوشت: وستیکرد و پ ارسال

 

 هم دعوت هستن و نایانگران برگشتنم نباش . بابا  »



 .«میگرد یاز شام با هم بر م بعد

 که مشق یدبستان یرا ارسال کرد و مثل شاگرد ها امیپ

 قیدهند و منتظر تشو یرا به موقع انجام م شیها

 آن یپا نیزر یستاره ا ایهستند تا قلب  معلمشان

 بار نیماند. البرز ا گریقلب د کی، چشم به راه  بچسباند

 ..«خوش بگذره»: ستاد و کوتاه نوشت قلب کوچک فر دو

 لشیکوچک داخل موبا یبه قلب ها جانیپر از ه یگل

 یاهایتا رو یتوانست با آنها نردبان یکرد که م نگاه

 قلب همراهش کیهم  امیپ نیاش بسازد . آخر شبانه

 زیعز ری. شب به خشهیچشمام باز نم یاز خستگ» . بود

 .« دلم

 ژیق یمصادف شد با صدا یزد وجرعه آخر چا یلبخند

 دیپاشنه زنگ زده چرخ یدر اتاقش که ناله وار بر رو ژیق

 

 در به یمامان فروغ که سرش را از ال دنیباز شد. با د و

 از آن شیهل داده بود به سمت او برگشت و پ داخل



 :بپرسد، فروغ خانوم گفت یسوال که

 خان رفتن رجیفلور و ا یاآلن زنگ زد و گفت آبج دایآ »

 راه به خاطر برف و کوالک جاده را رو سیو پل شمال

 خان رجیدوست ا یو مجبور شدن امشب خونه  بسته

 و تیگفت بهت بگم البرز هم رفته مامور دای. آ بمونن

 اون یبره و شب بر یخوابش نم ییو تنها ادینم امشب

 .«یبخواب طرف

 دانست البرز به زنجان یخبرها دست اول نبود و م تمام

 غامیهمه پ نیگردد . متعجب از ا یشب هم بر نمو  رفته

 !را باال داد شی، ابروها دایپسغام آ و

 «زنگ نزد.!.؟ لمیبه موبا دایخب چرا آ »

 .ستادیخانوم در را رها کرد و در چهار چوب آن ا فروغ

 

 هی. چه جالفتا ! دهیگفت آنتن نم یبگم ؟ م یواال چ »

طرف  نیا ایتک پا ب هیبا ما فاصله داره خب دختر  وارید
 و



 « .رو بزن حرفت

 .را درهوا تاب داد شیخانوم دستها فروغ

 و یهم هستن. پس و پنهون کار نیمادر و دختر ع »

 فلوربعد از ناهار رفته یذاتشونه . آبج یتو یخواه خود

 تلفن ! البد هیاز  غینزده. در یکالم به من حرف هی شمال

 مجبور بشه چهار تا سر و میترسه خبر دار بش یم

 نیا ایخب تو ب گمیم دای. به آ ارهیبا خودش ب سوغات

 تختخواب خودم نباشم یخاله من اگه تو گهی، م طرف

 «!.... چه جالفتارهینم خوابم

 .دیخند زیر یگل

 قربونت ریعوض کرد. سخت نگ شهیذات آدمها رو نم »

 خونه رو دی. کلرمی. مسواک و بالشتم رو بردارم م برم

 

 گردم خونه با هم صبحانه یبرم. آفتاب که زد برم یم

 .«میبخور

 خیسرش انداخت و سپس آن را ب یبر رو یچادر یگل



 یخاله فلور م یبه خانه  یمحکم گرفت و هنگام شیگلو

 یکه همچنان برا دیشن یرا م یعل ریام یصدا رفت

 بار بابا محمود نیکرد و ا یفوتبال التماس م یتماشا

 یبر دینه بچه جون وقت خوابه فردابا»گفت:  یم

 .«مدرسه

*** 

 پر از یبود. گل رینظ یآخر شب ب یبرا دایآ استقبال

 کرد و ینگاه مین دایبه ماگ قهوه در دست آ رتیح

 شد. معترض

 

 جن و من شهیقهوه رو بخورم خواب م نیمن ا دایآ »

 «....کم رنگ بهتره ها ییچا هیهللا.  بسم

 .را به همراه گردنش به اطراف قر داد شیمردمکها دایآ

 دخترخاله. قرار تا یکه نخواب نیهدفم هم قایمنم دق »

 .«کنم فیو من برات از اولش تعر میداربمونیب صبح

 خالص شیها یو وراج دایبود بتواند از دست آ محال



 شیانداخت! لبها ینقطه را هم جا نم کی یکه حت شود

 لب ریز یکج کرد و باشه ا یقدر یتیعالمت نارضا به

 . گفت

 کنار تختش گذاشت زیم یقهوه رابر رو یا ماگ ها دیآ

 هم به کمرش داد یقر جانیسپس سرخوش و پر از ه .

 تخت نشسته بود ، رفت یلبه  یکه بر رو یبه سمت گل و

 جدا یگل یرا از موها پسیکل یحرکت ناگهان کیبا  و

 

 شانه یوار بر رو رهیاو دا ینرم و مخمل یو موها کرد

 . نشست شیها

 یموها یکه البه ال ییطال یرگه ها دنیبا د دایآ

 شیگلو خیحسادت تا ب دیدرخش یم یگل یشمیابر

 :ضربه زد و گفت یبا کف سر انگشت به سر گل آمدو

 ی، موهات چه خوشگل شده ! خاک بر سر ب بزمجه»

 داده ؟ من اگه یخدا نعمت رو به ک نی. بب اقتتیل

 .«بردم یم یچه دل نیتو رو داشتم ببب یموها



 قایدانست او هم دق ینم دایزد. خب آ یخنده  شین

 یکرده بود. برا التیرا ها شیموها یدلبر یبرا

 کیداد و با چشمان بار شیبه موها یتاب ییخودنما

 :دیپرس شده،

 نه چندان دلچسبت ممنون . خب حاال بگو فیاز تعر »

 «ه؟یک یکه قراره ازش دل ببر لویبیس یگربه  اون

 

 را برداشت لشیسپس موبا دیرا برهم مال شیلبها دایآ

 یکه صفحه  ینشست و درحال یچهار زانو کنار گل و

 :گفت جانیداد پر از ه یرا به او نشان م لشیموبا

 .« و جذاب من لویبیس یهم گربه  نیا »

 در یعکس نادر قلبش سقوط کرد. سقوط دنیبا د یگل

 . همان قدر ترسناک ، پرنگیجام پ یباد یاره و قو قد

 .و مخوف دلهره

********** 

 



 یثابت به عکس سلف ییباز و مردمک ها مهین یدهان با

 یجذاب شانه به شانه  یکرد که با لبخند ینگاه م نادر

 زل زده بود . نیبود و به دورب ستادهیا دایآ

 

 باشد و با ستادهیا یپرتگاه یکه لبه  یهمانند کس یگل

 کند به عکس نادر ینگاه م شیپا ریز یبه دره  وحشت

 را بر دایدستان آ هیچشم سا یکرد و از گوشه  یم نگاه

 در هوا رقـ*ـص جانیکه با شور و ه دید یم وارید یرو

 یاش با نادر م ییخورد و از باب آشنا یتاب م کنان

 .گفت

 یروزگار هیکه  یهمون نادر نیا شهیباورت م یگل »

 داشت گاردیشما بود و دوتا باد ییخونه روبرو مستاجر

 البرز ازش ادتهیگفت عنترو منتر.  یالبرز بهشون م که

 « !؟دیدور و برش باش دیگفت حق ندار یبود و م متنفر

 شعله ورشده اش ، یها جانیتازه کرد تا ه ینفس دایآ

 :کش کندو دوباره ادامه داد فرو



 یشون برم ییسحر و آشنا یمینادر از دوستان قد »

 خونده.البد یدرس م سیکه نادر انگل یبه زمان گرده

 

 استخدامش نیهم ینادر رو شناخته و برا داداش

 «!.کرده

 الیخوش خ ی دایسر برداشت و خط نگاهش به آ یگل

 . نادر را خط به خط از حفظ بود، اما خود را به دیرس

 زد ندانستن

 سحر باهم قیاز طرکهنه شده. البد  یلیخاطراتش خ »

 «د؟یشد آشنا

 :دستش را درهوا تاب داد یبه عالمت نف دایآ

 بود .چند وقت یاتفاق یلیمون خ یینه بابا ... آشنا »

 رمیو با خودم گفتم م دیخر شیرفته بودم تجر شیپ

 یکنم و ناهار رو باهم م یدر م یالبرز و خستگ شیپ

 یدونستم اگه به داداش زنگ بزنم دورم م ی. م میخور

 اصال نیهم یگـه وقت ندارم و برو خونه برا یو م زنه



 نگرفتم . تماس

 

 که دفتر البرز یرفتم طبقه ا دم،یبه شرکت رس یوقت

 سالن نبود یتو یمن منش ی. از خوش شانساونجاست

 و مهمونش رو رونینادر هم از اتاقش اومده بود ب و

 یکرد . بهش گفتم که با مهندش البرز تهران یم بدرقه

 یشرف جذاب ، اولش محلم نداد وسردو ب یدارم . ب کار

 یتا منش نیبنش ستین یمهندس تهران»:گفت  تفاوت

 کردم چهره اش یخودم رو معرف یوقت یول« . ادیب

 گشاده ازم استقبال کرد. خالصه ییشد و با رو عوض

 رابـ ـطه هی. میکنم .همون شد که باهم دوست شد اش

 « .ی، عاشقانه و البته پنهون قیعم ی

 باینداشت و تقر ییهوی یعالقه  نیبه ا یخوب حس

 کار یجا کیبود ، هرچه که به نادر مربوط شود  مطمئن

 یم ینادر را جد ستیبا یلنگد .حق با البرز بود م یم

 



 پر خش ییبه اطراف تکان داد و با صدا ی.سر گرفت

 :دیپرس

 « عاشقانه اس ؟ یگ ی!؟ مگه نمیپنهونخب چرا  »

 خواست نادر بود که رابـ نیخب ا یبله عاشقانه اس. ول »

 مدت هیگـه صبر کن  یباشه . م یمون پنهون ـطه

 . میبعد به خانواده ات بگ میرو بهتر بشناس گهیهمد

 میتون یو نم دهیبه خرج م یالک رتیالبرز غ معتقده

 به نظر من هم. البته میمعاشرت داشته باش راحت

 .« دهیم یالک ریالبرز همش گ گهیم درست

 احساسش را گرفته بانیکه گر یجانیتاب از ه یب دایآ

 .دستانش فشرد انیرا م ی، دستان گل بود

 که چه حس یبفهم یعاشق بش یاله یگل یوا »

 برگشت و برام چند تا تینادر از مامور روزی. دهیقشنگ

 

 تخت ریخوشگل آورده که همه رو از ترسم ز یسوغات

 « .دمیکردم و سر فرصت و حوصله نشونت م یمخف



 انگشت اشاره اش را به سمت او نشانه رفت و با سپس

 :هشدار دهنده ادامه داد یلحن

 چیمن ونادر رو ه یحواست باشه ها .... ماجرا یگل »

 سحر ! فقط به تو هم گفتم، ی، حت دونهینم یچیه کس

 و زونهیدونستم دهنت چهل قفل بهش آو یم چون

 .«یزن ینم یبه کس یحرف

 که به جانش افتاده بود یلیدل یب یاز دلشوره  کالفه

 .را پس زد شانشیپر یموها

 « ...خونه اش ها یو بر یوقت خام نش هی دایآ»

 یاو را که بو یفاتحانه جمله ها یخند شیبا ن دایآ

 کرد. میداد از وسط به دون یم حتینص

 

 برندار . خونه اش هم رفتم حتیدختر خاله لطفا فاز نص »

 « .میباهم قهوه خورد و

 یصفحه  یبه عکس دونفرشان که همچنان بر رو دایآ

 شیاهایشد و دوباره در رو رهیثابت مانده بود خ یگوش



 .رفت فرو

 خواب خوش که هیمونه.  یبرام مثل خواب م یگل »

 .«بشم داریوقت ب چیخواد ه ینم دلم

 نیرا از ا داینگاهش کرد. محال بود بتواند آ ناباور

 نادر آن را به نایقیکه  یکند . خواب داریخوش ب خواب

 .کرد یم لیتبد کابوس

 حرف زد و از نادر زیر کیاز شب  یآن شب تا پاس دایآ

 که ییکرد و از حرفها فیعاشقانه شان تعر یلحظه ها و

 را از چه کنم یشد و گل یدلش تلنبار شده بود ، خال سر

 کرد. زیلبر شیها

 

 نرم و آهسته بالش و د،یخواب دایبعد از آن که آ یگل

 رفت. سپس پر ییرایرا برداشت و به سالن پذ پتواش

 مبل نشست یپرده را پس زد ، رو یذهن یپچ پچ ها از

 پنجره بارش یماند و از قاب کهنه  داریتا اذان صبح ب و

 یازاستمرار فکر را تماشا کرد و عاقبت مستاصل برف



 یفرو رفت که پر از کابوس ها یقیبه خواب عم یمنطق

 .و برهم بود درهم

********** 

 

 .راه آهن دانیم البرز

 به شش صبح قهی، ساعت پنج د ق دیبه خانه رس یوقت

 دیکش یآخرش را م ینفس ها یکیکه تار یقیدقا بود،

 

روز هنوزفرصت نکرده بود ته از گرد راه برسد .  و
 آسمان

 بود اما از برف و کوالک یخاکستر یپر از ابرها تهران

 یآن برف ینبود و به جا یزنجان به تهران خبر جاده

 به یخورد و وقت یرمق درهوا تلو تلو م یجان و ب یب

 شد و در یم یبه قطره آب لیتبد دویرس یم نیزم

 شهر یداشت در باال نیقیکه یرفت. برف یفرو م نیزم

 بود چند دهیهم خواب یسخاوت پشت به پشت رو پر

 هم باال آمده بود یسانت



 نیماش ،یبرف یدر جاده  یطوالن یخسته از رانندگ البرز

 را شیپارک کرد و پلک ها یکوچه درخت یرا حوال اش

 از یلیس یذهن پر تالطمش بر رو ی چهیاما در بست

 که هر کدام یسر و سامان یبسته نشد. هجوم افکارب افکار

 نواخت! نفس حبس شده اش را از یخودش را م ساز

 آزاد کرد و با خود گفت: نهیسـ*ـ بند

 

 کرد یم دایپ یتوانست کار مناسب تر یکاش م یا

 داشت. آن وقت مجبور یتر ریکه حقوق دندان گ یکار

 سحر تحمل یخط به خط طناز لشیرغم م یکه عل نبود

 ها یشیپر کردن حساب تفر یو دوبرابر توانش برا کند

 .کند تالش

 تا مرز شیفرمان گذاشت و پلک ها یرا بر رو سرش

 زنگ تلفن همراهش به یرفتند و با صدا شیپ خواب

 تماس را فشرد یتار دکمه  یسر برداشت با چشمان یآن

 راه بود که ی مهیپر خط و خش اش ن یهنوز بله  و



 را نیسحر سکوت ماش ینرم و پر عشـ*ـوه  یصدا

 .زد برهم

 .یخدا رو شکر جواب داد زم؟یعز یالبرز جان خوب »

 لتیموبا گهیتماس قطع شد د یتهران ؟ وقت یدیرس

 «.نداد. دلواپس شدم آنتن

 

 را با شیبود.صدا زارینامحسوس ب یکنترل ها نیا از

 .را قطع کرد شیصاف کرد و جمله ها یتصنع یا سرفه

 هم یناظم یتهران .نگران آقا دمی. بله تازه رسسالم»

 یبه حساب آقا اردیلی.معامله تموم شد . شش م نباش

 .«نهیشیشبا شد و تا ظهر به حسابش م یتفرش

 قدر بگم که نی. همیراحت شد. خسته نباش المیاوه خ »

 کار نی! به پدرگفته بودم البرز فقط از پس ایکاشت گل

 هیپاداش  یبود. بابا برا یرینظ یب ی. معامله  ادیم بر

 پاداش هیبرات آمده کرده. البته  یونیلیده م چک

 .«دمیتوجه هم من بهت م درخور



 غرور مردانه اش را به یداغ شد وحس بد شیها گونه

 لطف داشت را از یسحر را که بو یگرفت. جمله  قلقلک

 و بن قطع کرد. خیب

 

 دو ساعت یکیخسته ام .  یلیسحر من االن خ »

 .«میزن یشرکت و باهم حرف م امیکنم م استراحت

 آنکه منتظر جواب یکرد و ب یسرسر یخدا حافظ سپس

 تلفن همراهش را از خاموش و از زیبماند تند ت سحر

 .شد و به سمت خانه به راه افتاد ادهیپ نیماش

*** 

 که هنوز آغاز یروز ی، در ابتدا یکوچه درخت یها خانه

 یفرو رفته وتمام چراغ ها یبود، در رخوت زمستان نشده

 .ها خاموش بودند خانه

 آنهاست یهم اکنون در خانه  یکه گل نیاز تصور ا البرز

 است، دلش غنج رفت. اصالبه دهیخواب دایدر اتاق آ و

 از شدیافتاد ، ذهن درهم و برهمش پر م یکه م یادگلی



 

 یشود.گل یباز که رو به نور باز م یدشت ،یبهار یگلها

 .بود قرارشیدل ب قرار

 یپالتو بیگرم را ازج دی، کل دیبه خانشان رس یوقت

 یزده  خیآورد و آن را داخل قفل  رونیاش ب یمشک

 سیخ اطیچرخاند وآهسته داخل شد واز ح اطیح در

 یدر ورود ی رهیو آهسته تر از آن دستگ گذشت

 ریتصو دنیبرق را فشرد از د دیراباز کرد و کل ساختمان

 .مات و مبهوت ماند شیرو شینواز پ چشم

 که سرش بر یمبل چمباتمه زده در حال یبر رو یگل

 .فرو رفته بود یقیگردن کج شده بود به خواب عم یرو

 او که به یشمیابر یموها یو آب شد برا دیپر کش دلش

 سو شره کرده بود. کی

 

 یاش را کنار در گذاشت و از شر چکمه ها یدست فیکک

 نیپاورچ نیاش هم خالص شد . سپس پاورچ سیخ



 .او زانو زد یرساند و کنار پا یرا به گل خود

********** 

 

 . اش باال آمد ینیب یقرارش تا حفره ها یقلب ب تپش

 یموها یخم شد و سر انگشتانش را بررو یاندک

 ییطال یتارها یسر داد و آنها را البه ال یگل یشمیابر

 .شد جانیکرد و سراسر ه پنهان

 او یچهره  یبه تماشا ایتوانست تا آخر آخر دن یم

 ینقاب رنگ چیخدا ه شهیساده که هم ی. چهره اندیبنش

 نشست. یآن نم یرو یرنگ

 

 زی، او را خاص و متما یسادگ نیخودش بود و هم یگل

 کرد یرو شیپ یتابش اندک یبود. سر انگشتان ب کرده

 که چندان هم بلند ییو مژه ها دیرس شیبه ابروها و

 ناگهان وحشت زده یگل صیو ب صیح نی. در ا نبودند

 رونیاز ته حلقش ب یخفه ا یشد و صدا داریخواب ب از



 از او فاصله گرفت و کف هر ی. البرز هراسان اندک آمد

 . باال آورد میرا به عالمت تلس دوستش

 «..نترس ، نترس منم »

 دیطول کش هیخواب بود به اندازه عمر چند ثان جیگ یگل

 که آرام اما ییرا به دست آورد و با صدا شیاریهوش تا

 :خط و خش بود ، گفت پر

 .«خدا... زحلم آب شد ای »

 چهره اش را جذاب فشیرد یو دندان ها دیخند البرز

 کرد. تر

 

 نجایکردم. چرا ا دارتیببخش ب ریسالم صبحت به خ »

 «..!.؟یدیخواب

 ادیشب گذشته اش افتاد. به  یخواب یب ادیبه  یگل

 یکه باز هم مثل قارچ سم یو نادر دایآ یپنهان عشق

 به چشمان پر خوابش یراهشان سبز شده بود. دست سر

 یشانه  یرا هم بر رذو شانشیپر یو مو ها دیکش



 سر انگشتانش گرفت انیپتو را م یگوشه  ختیر چپش

 رمق که از چشم البرز یزد. آن قدر ب یجان یلبخند ب و

 .پنهان نماند هم

 دمیمبل نشستم و نفهم یبرد . اومدم رو یخوابم نم »

 یگل یشمیابر یموها ریالبرز درگ«.خوابم برد یک

 :دیپرس

 خوش یلیکه خبر دارم خ یی!؟ تا جا لشیخب دل »

 .!« یخواب

 

 یبه پا م یامتیق نایقی دیبگو لشیاگر قرار بود از دل خب

 که شیبه مژه ها ی! دست دایآن سرش تا پ شد

 و ماهرانه دیاست کش دهیکرد به هم چسب یم احساس

 . چرخاند گرید یحرف را به سمت سر

 .داستیجفت جفت آ یها ییمن چا یخواب یب لیدل »

 ی افهیخدا ،من رو با ق شهیکه هم هیچ لشیبگو دل تو

 !«گلدار ی ژامهیپ نی!؟ اون هم با اینیب یم داغون



 . البرز سبب شد تا سرش به عقب خم شود ی قهقهه

 چشمش را یاشک گوشه  د،یکه ته کش شیها خنده

 رهیخ یکه به چشمان پف آلود گل یکردو درحال پاک

 :بود آهسته و نجوا گونه، گفت شده

 حاال ،یبرد یدل من رو که بد جور لیاستا نیبا هم »

 که فاتحه من یهم که به خودت بد یرنگ ولعاب هی اگه

 «.اس خونده

 

 :خم شد و آهسته تر ادامه داد یاندک البرز

 « .یتر از هر کس یخواهمت که خواستن یم »

 و یگل دنیاز حس در آغـ*ـوش کش زیلبر البرز

 داشت ، با کف دست از یکه چشم از او بر نم یچشمان

 به یزد و قدر ینرم و مخمل یضربه  یگل یپا یرو

 آهسته همچون پچ پچ ییخم شد و با صدا سمتش

 :،گفتیدرگوش

 خلوت دونفره، هی ؟یدونفره موافق یصبحانه  هیبا  »



 «هوم؟

 افتاد بود انیکه به غل یغلبه به احساس یبرا سپس

 یوبا چشمک ستادیا شیبه زانو برخاست و روبرو دست

 :کرد و ادامه داد رشیگ غافل

 که فلور جون و بابام از شمال برگردن با نیهم شاهللیا »

 شیو قانون یو شرع میرس یخدمت م ینیریو ش گل

 

 رمیو م رمیگ یدوش م هی. بعد از صبحانه هم میکن یم

 .«شرکت

 کرور کرور قند آب شد و حالوت یاز خوش یدل گل ته

 غلبه یهم برا یلبش کش آمد . گل یتا لبخند رو آن

 شد ، پتو را پس یکه هر لحظه پر رنگ تر م یاحساس به

 را با دست شانشیپر یکه موها یو برخاست و در حال زد

 :حواس ،گفت یکرد تا آنها را ببافد ب یم جمع

 اون ،یکرد یکار نم یشرکت کوفت یکاش تو یا »

 .«مینادر رو تحمل کن میمجبور نبود وقت



 عیسر. آنقدر ستادیا یجمله به آن نیا دنیبا شن البرز

 .برهنه نشسته باشد یبرق میس یبر و شیپا ییگو که

 رفت یو به سمت گل دیپا چرخ یپاشنه  یبر رو سپس

 را یکه بنده دل گل یاخم مچهیو با ن ستادیا شیروبرو و

 :دیکرد پرس یم پاره

 

 «شده که من خبر ندارم؟ یزیچ »

 یرا نبافته رها کرد . چون م شیدست پاچه موها یگل

 قسم خوردن گذشت و از ریاز خ دیدروغ بگو خواست

 .گذاشت هیخودش ما جان

 .«گفتم یجور نینشده هم یزینه به جون خودم... چ »

 یکرد ، طره ا ینگاهش م رهیخ رهیکه خ یدر حال البرز

 کردو کینزد شیجدا کرد و آن را به لبها یگل یموها از

 : گفت د،یبوس

 اون یمعن یخوریجون خودت رو قسم م یدار یوقت »

 .«یگ یدروغ م یکه دار نیا



 محکم و ییرا رها کرد و با صدا یگل یگاه تکه مو آن

 اضافه کرد. قاطع

 

 برات املت درست کنم. تو مینشده بر داریب دایتا آ »

 بگو که به خاطرش قسم جون یبرام از اون نگفته ا هم

 .«یخور یرو م خودت

 را گفت و به سمت آشپزخانه به راه افتاد و نیا البرز

 یرا بررو شیلب گفت و پا ریز یاَه محکم یکه گل دیند

 گشت تا یم گرید یدنبال دروغ دی. حاال بادیکوب نیزم

 .کرد یم دایمشکل پ نیشدن ا ریختم به خ یبرا یراه

 از شیسه گام بلند تر و فرز خود را به البرز رساند و پ با

 که البرز داخل آشپزخانه شود راه او را سد کرد و رو آن

 .ستادیا شیبرو

 چند وقت من نیالبرز به خدا قسم ، به جون خودت، ا »

 من کال یدون ی. خودت که مدمیمردک رو ند نیا اصال

 «. یکن یها کار م یشرکت تفرش یندارم تو دوست



 

 یرا به پا یگل تیلم داد . حساس یآسود گ الشیخ ته

 خمـارسر مهین یزنانه اش گذاشت و باچشمان حسادت

 .کش داد یگل یموها یرا بر رو انگشتانش

 و من هم یکن یشدم. املت رو تو درست م مونیپش»

 «.نشده داریب دایکنم.فقط بنجب تا آ یم تماشات

 میرا به عالمت تسل شیزد و پلکها یلبخند فاتحانه ا یگل

 .هم فشرد یرو بر

********** 

 

 .شیتجر دانیم یگل

 

 یگفت. آن قدر حرفه ا یخاص دروغ م یبا تبحر دایآ

 .کرد یکس شک نم چیرفت و ه یدرزش نم یمو ال که

 بار او هم مغلوب دروغ نیدانست اما ا یرا م نیا یگل

 یبه بهانه  دایکه آ دیفهم یرا وقت نیشد و ا دایآ یها



 بازار یبه جا لیپارک اتومب یبرا یخال یجا نبودن

 یاش از کوچه ها یالکچر یها دیو مرکز خر شیتجر

 . آن سر در آورند یفرع

 و سرگردانش را به داخل شال النیو یها یچتر یگل

 یکه دستش بر رو یرنگش هول داد و درحال سبز

 : در بود غرولند کنان، گفت رهیدستگ

 یبابات رو با کل نیبابا دوزار خرج کن. خب تو که ماش »

 یرفتن تو قاجیق یبه جا یمرد ی، م یگرفت التماس

 !؟ حاالیطبقات نگیپارک یرفت یپس کوچه ها م کوچه

 «. میگز کن ادهیپ دیبا یکل شیتجر تابازار

 

 عقب یصندل یبه پشت سرش برگشت و از رو دایآ

 به یکوچک نهیاش را برداشت و آ یدست فیک لیاتومب

 آتش سرخ بود از یقرمز که مثل شعله ها یرژلب همراه

 که آن را با دقت بر یآورد و در حال رونیآن ب درون

 :داد ، گفت یکش م شیلبها یرو



 «!.شیبازار تجر میبر ستیقرار ن »

 لوکس اشاره کرد و یبرج یبا چشم ابرو به ورود سپس

 :داد ادامه

 اون برج خوشگله. نادر سرماخورده یخوام برم تو یم »

 .«خوام برم بهش سر بزنم ینرفته شرکت. م وامروز

 یسرخش برداشت ، به سمت گل یرا از لبها نگاهش

 زد یکه پلک هم نم یو به چشمان ناباور گل دیچرخ

 شد. رهی،خ

 

 نگاهم نکن! مجبور شدم دروغ بگم. وگرنه، یجور نیا »

 داد تنها پشت ینه بابام اجازه م یاومد یتو با من م نه

 .«نمیبش نشیماش فرمون

 خورده بود خشم تا پشت بیزود فر نقدریکه ا نیا از

 آمد اما اجازه نداد تا مغلوب خشمش شود و به لبش

 :آن، گفت یجا

 یدون ی!؟ میکن یم یچه غلط یدار قایبگو دق دایآ »



 .«شهیالبرز بفهمه خون هر جفتمون حالل م اگه

 را تا امتداد نهیدوباره آ یتوجه به هشدار گل یب دایآ

 زیرا به شکل اغراق آم شیباال آورد وگونه ها صورتش

 رژگونه سرخ کرد با

 نیماش یبفهمه. تو هم تو یزیالبرز چ ستین قرار»

 «. امیو ب ادتیبرم ع یتا من جلد نیبش

 

 گذاشت تا توجه او را به یگل یبازو یدست رو یگل

 .خود بکشاند سمت

 « .تو روخداصبر کن دایآ »

 تا یته مانده آب دهانش را قورت داد . فرصت سپس

 .را مرتب کند شیها جمله

 هی!؟ یکن یاعتماد م یشناس یکه نم یچرا به کس دایآ »

 رفته البرز چقدر ازش ادتی. ارهیسرت م ییبال َمال وقت

 .؟دیبش کیبهش نزد دیگفت حق ندار یبود و م متنفر

 میزد یرو چوب م اهشیزاغ س یواشکیمن و تو  ادتهی



 برد خونه اش یم یاونجور یکه زن ها میدیچند بار د و

 کرده بود؟ تو رو خدا با یاهل محل رو شاک یهمه  و

 عاشقانه یحرفها نیحرف عاشقانه خام نشو.. پشت ا دوتا

 .«ستین یچیه

 

 شمرده یزل زد و با خونسرد یبه چشمان گل دایآ

 .داد جواب

 مال گذشته اس و یکن یم فیکه تعر ییزهایچ نیا »

 که دختر ها یاز مرد جذاب دیبه اآلن نداره. چرا با یربط

 .کنن دست بردارم یم یجلب توجه اون هر کار یبرا

 وقت چیاومد ه یاگه البرز از نادر بدش م یثان در

 .«کرد ینم استخدامش

 شده اضافه زیر یتامل با چشمان یبعد از اندک سپس

 :کرد

 یستیراه ن ی مهین قیدونم رف یشناسمت. م یم .»

 گهیساعت د می، من تا ن نیماش یتو نیحاال هم بش.



 .«گردم یبرم

 همان قایدق دایدر سنگ. حاال مغز آ یآهن خیم نرود

 رفت. یدر آن فرو نم یو منطق لیدل چیبود که ه سنگ

 

 شود ادهیپ دایکه آ نیو قبل از ا دیکش یقیعم نفس

 :، گفت مستاصل

 و از دستت راحت بشم. الاقل بگو اون یریبم شاهللایا »

 .« کنه یم یبه در کدوم طبقه و واحد زندگ در

 .قرمزش کش آمد یو لبها دیخند دایآ

 .«زدهیششم ، واحد س یفهم. طبقه  زیقربون آدم چ »

 یعیهجم وس کیرا با  یبشکن زنان رفت و گل دایآ

 .تنها گذاشت دلشوره

********** 

 

 را داشت که یشد، حس کس یم یکه سپر ییها لحظه

 دنیجا مانده باشد. نه توان بلع شیدر گلو یاستخوان



 

 شیتوانست استخوان را از گلو یرا داشت و نه م آن

 !کند خارج

 رفت آفتاب هنوز بساطش پهن بود و حاال یوقت دایآ

 رفت یکرد و م یاش را جمع م یرفته دامن نارنج رفته

 ادتیع کیقرار بود به قدر  دایصبح فردا برگردد . آ تا

 میبرگردد ، اما حاال از آن ن یساعت برود و جلد مین

 .هم گذشته بود قهیچهل و پنج دق ساعت

 لشیبا موبا دایآ یتمام نشدن یها یفکر یاز ب کالفه

 یب گریگرفت که آن هم مانند هفت تماس د تماس

 .ماند جواب

 فشیرا داخل ک لشیلب گفت و موبا ریز یظی.... غلاَه

 عقب پرتاب کرد و ناتوان یصندل یو آن را بر رو چپاند

 کرد، یرحمانه درو م یکه آرامشش را ب یدلشوره ا از

 شد. ادهیپ نیرا برداشت و از ماش چییسو

 



 قدم رفته را برگشت و تمام حرصش را بر سر کوپه چند

 برجا مانده شیرو که از برف دو روز پ ادهیکنار پ برف

 یکرد و سپس سرش به سمت پنجره ها یخال بود

 یبرج بر گشت که از پشت پرده ها لیوو ط ضیعر

 .شکافت یرا م یکیتار یکیش یینور ها فاخرش

 را رها کرد مردد به سمت شیچه کنم ها یکاسه  عاقبت

 ستادیا یریتصو فونیآ یبرج رفت و روبرو یورود در
 و

 یزنگ طبقه  یزده اش بر رو خیگاه با سرانگشت  آن

 جواب ماند اما زنگ دوم یفشرد . زنگ اول ب ششم

 سبب شد تا نفس حبس شده دایشتاب زده آ یصدا

 .را رها شود اش

 یصبر کن قهی. پنج دقامیجون فدات شم اآلن م یگل »

 .«اومدم

 

 توانست تمام حرص اش را یبود وخسته . م یعصب

 . دهان باز کرد تا چندزدیبر دایخاک بر سر آ یتل مثل



 را طانیاذان ش یصدا دنیناسزا بارش کند اما با شن تا

 : فرستاد و کوتاه، گفت لعنت

 .«منتظرم ایزود ب »

 اما ندیرا بب دایبعد از آن همه انتظار، توقع داشت آ خب

 گشاده در ییآراسته و رو یتعجب نادر با ظاهر تینها در

 وحشت زده یآمد ! گل رونیباز کرد و ب شیبه رو را

 پنهاننادر  زیکه از چشمان ت یپس رفت ترس یقدم

 را دایسراغ آ یاز آن که گل شیکج پ یو با لبخند نماند

 یدهانش گرفت وچند سرفه  ی، دستش را جلو ردیبگ

 شلوار فرو بیکرد و سپس همان دست را در ج کوتاه

 همچون مانکن ها، شانه اش را به چهار یو با ژست برد

پر خط و خش ، گفت  ییتکه داد وبا صدا یدر چوب چوب
: 

 

 نیینگفته بود که پا دای! آنجاستیا یک نیسالم . بب »

 از ادتیباال. ع یایکردم ب یوگرنه دعوتت م یمنتظر

 «ثواب داره ماریب



 سرد و یالب یوارید یلوستر ها ینور کم سو ریز یحت

 .ندیتوانست برق نگاه پر شرر او را بب یهم م خاموش

 را همانند سالمش پنهان کرد ، آن گاه از شیها ترس

 شد و طاق رهیاو به پشت سرش خ یشانه ها پس

 :دیرا جفت هم کرد و پرس شیابروها

 «کجاست ؟ دایآ »

 !ترسناک یصدا و کم ی. بدیخند نادر

 آپارتمانم رو دادم دیرو جا گذاشته بود. کل لشیموبا »

 .«نمیو خودم هم اومدم پرنسس رو بب ارهیب بره

 حکم شیبرا فیتعر نیگفت پرنسس و ا یاو م به

 احساسش فرو بـرده باشند. انیرا داشت که م یغیت

 

 شد .عنان از کف داد و با کف دست محکم به آشفته

 که نادر انتظار آن را یحرکت دینادر کوب ی نهی*ـسـ

 یوسبب شد تا تعادلش را از دست بدهد وقدم نداشت

 .برود پس



 اهتیس هیداره که سا ی! بختک بودن چه لذت یروان »

 رو دایدونم آ یباشه. من که مدنبالمون  دیبا شهیهم

. گورت رو گم کن و یتا البرز رو آزار بد یکرد چهیباز
 از

 .« رونیبرو ب مونیزندگ

 بار ترسناک تر . حق با البرز نیو ا دیبازهم خند نادر

 داشت. نادر دستش را یبیسکوت نادر خوف عج بود

 .کرد یکوتاه یدهانش گرفت وسرفه  یجلو

 و جسور. دو تا یهنوزهم با هوشخوش به حال البرز ،  »

 تر. صیکنه و البته حر یتاب م یکه من رو ب یخصلت

 

 ذره هم هیاحمقت  یدونم چرا اون دختر خاله  ینم

 «!؟ستیتو ن هیشب

 ریز یگوپ قلبش چنان بود که آن را حت گوپ

 کرد. ته مانده آب دهانش را فرو یحس م شیپلکها

 .سپر کرد نهیسـ*ـ ی. مثل ماده ببرداد



 نداشته باش و با یکار دایلجن هـ*ـر*زه ، به آ »

 .«نکن یباز احساساتش

 ندارم. اون که دنبال من راه افتاده یمن به اون کار »

 که یشناس یرو م یاس.. کدوم گربه ا هیهمه جوره پا و

 «باشم!؟ شیبگذره که من دوم یموش مفت و مجان از

 نادر یقدم کیشد .  زیآتش گرفت و از خشم لبر یگل

 راستش را بلند یو به چشمان او زل زد و ناگهان پا آمد

 دیو آن را با تمام توانش به نقطه حساس نادر کوب کرد

 یآخ یبا صدا یکه نادر ناتوان از هر عکس العمل چنان

 

 دهیجو دهیخم شد و جو شیزانو ها یته ته دل بر رو از

 «..شرف کثافت یب» لب گفت:  ریز

 یاز کوه ییبه شماره افتاده بود گو شینفس ها یگل

 باشد. کنار گوش نادر دهیرفته و حاال به نوک آن رس باال

 :شد و آهسته گفت خم

 « ...یالشخور هیگربه! تو  فیح »



 دوان دوان از راه پله ها دایآ صیو ب صیح نیا در

 دستش انیم دیکه دسته کل یآمدد و درحال نییپا

 کرد به سمت آن دو بلند یصدا م نگیریج نگیریج

 :داشت ، گفت یبرم گام

 آسانسور رو کدوم دونمیشد. نم رید د،یببخش دیببخش »

 .«امینگه داشته بودند؟ مجبور شدم با پله ها ب طبقه

 از یاثر گریبرگشت که د دایآ یبه سمت لبها یگل نگاه

 شال ریشلخته از ز شیآن نبود و موها یبر رو رژلب

 

 شان چه مثبت نیکه ب نیزده بود حدس ا رونیب

 ینم یرخ داده چندان هوش سرشار ییها جدهیه

 .خواست

 که نگاه ینادردر حال دهیقامت خم دنیبا د دایآ

 یو دستش ر بر رو دیچرخ یآن دو م نیب سرگردانش

 :دینادر گذاشت و ، پرس کمر

 «...زمیحالت خوبه عز »



 چشمان یاش بر رو هیسا یکه حت ظیاخم غل کیبا  نادر

 قامت راست کرد دهیپر یهم افتاده بود، با رنگ اهشیس

 یکه از آتشدان جدا افتاده و م یتکه زغال گداخته ا .

 را بسوزاند و خاکستر کند. هر چند یهر کس توانست

 ینگاهش بر رو ریداد اما مس یرا جواب م دایآ سوال

 .بود یگل

 «.رفت جیسرم گ کمی زمیخوبم عز »

 

 شتریپر تمسخر که ب یزد لبخند یتحانه لبخند کجفا یگل

 آمرانه رو به یناسزا شباهت داشت. سپس با لحن کی به

 :شد ،گفت دایآ

 .«منتظرم رونیب ایزود ب »

*** 

 اش یطانیاز معشوق ش دایتا آ دیطول کش قهیدق ده

 نیتاب نشستن در ماش یکه گل یا قهیبکند . ده دق دل

 کرد یآتشدان جزو ولز م یرو ینداشت چون اسپند را



 یم میترس دایآ یرا برا شیدر ذهنش خط و نشان ها و

 . گشت یرو را چند قدم نرفته برم ادهیو طول پ کرد

 یخنده ها دنیو د دایآمدن آ رونیبه محض ب یگل

 اش ، طاقتش طاق شد و به سقف آسمان سرخوش

 

 برود لیبه سمت اتومب دایاز آن که آ شیو پ دیچسب

 . استدیاو را گرفت و او را وادار کرد تا ب یپالتو نیآست

 «...؟یکرد یم یاون باال چه غلط »

 . رفت دیبرکش دایآ یها خنده

 .«دیمن که گفتم ببخش »

 و از شدت خشم با کف دست به ستادیا شیروبرو یگل

 : محکم ضربه زد و گفت دایآ ی شانه

! یخورد یچه گو... باال م دمیفکر نکن خرم و نفهم »

 البرز

 «گذاره یکه زنده ات نم بفهمه

 کتفم درد گرفت. تو جرات ؟یچه مرگته وحش یهو »



 تو رو مقصر جلوه بدم یچه جور نیبه البرز بگو بب یدار

 .«ماجرات کنم یقاط و

 یرو نم یسادگ نیبه ا یِد آخه عقل کل، چرا موضوع »

 گذاشت یم شی! اگه نادر دوستت داشت که پا پ یفهم

 

 که البرز مرد یدون یگفت . م یحداقل به البرز م ای

 کنه. چرا دست یمسائل باز فکر م نیا یو رو یمنطق

 که ینفهمه! ؟ مرد یکس گهیکنه ؟ چرا م یم دست

 یرو بخواد به روح پاک دخترانه اش احترام م یدختر

 .«کشه یو به اسم عشق اون رو به لجن نم گذاره

 کرد و آخر یمصدا ،سرد و خاموش نگاهش  یب دایآ

 ،کف دستش را به سمت او دراز کرد و یگل یها جمله

 :گفت آهسته

 « .میزن یتو راه حرف م میبر میرو بده سوار ش چییسو »

 زشیاز رفتار تند وت مانیدلش سوخت . پش دایآ یبرا

 دایآورد و به سمت آ رونیپالتو ب بیرا از ج چییسو



 . گرفت

 

 برداشت و به یدرنگ آن را از کف دست گل یب دایآ

 سوار یازآن که گل شیراه افتاد و پ لیاتومب سمت

 . را جا گذاشت یپدال گاز فشرد و گل یرا رو شیپا شود

 و دیدو یم نیکه به دنبال ماش یناباور در حال یگل

 «... رو بده فمیک دایآ». زد یم ادیفر

 و به ستادیا شیخسته از نفس نفس زدن ها عاقبت

 خم شد. حال اومانده بود شیزانو ها یرکوع رو حالت

 .ردیکه با آن تماس بگ یلیپول و موبا یالیر بدون

********** 

 

 کرد . یم یروز را سپر قیدقا نیناباور آخر یگل

 

 روشن اش را یشعله ها نیبار سفر بست و آخر آفتاب

 شب باز شود . حاال او مانده یو رفت تا راه برا برداشت



 پاسخ . نفس یب یمملو از چه کنم ها یبا کاسه ا بود

 لب ریکرد و ز قیرق یرا با دم و بازدم نشیسنگ یها

 یسردرگم یبرا صالیکنم ؟ است کاریحاال چ ای: خدا گفت

 .بود یریکردواژه حق یتجربه م که

 را داشت که داخل چاه افتاده باشد، همانقدر یآدم حس

 یشانیپ یدستش را بر رو کیو سر درگم. کف  گنگ

 را به کمرزد و آن گاه به گرشیگذاشت و دست د اش

 .نگاه کرد اطراف

 نام آن راهم یخلوت و سوت کور که حت ی درکوچه

ولگرد که خرامان خرامان  یدانست به جز گربه ا ینم
 راه

 شد! تمام حرصش ینم افتی یجنبده ا چیرفت ، ه یم

 

 کرد و آن را محکم به یخال شینوایب یبر سر پا را

 .دیکوب نیزم

 یپول چطور به خانه بر م یالیو ر لیبدون موبا حاال

 داشت . به سرعت یحساب شده قدم بر م دی!؟ باگشت



 راه نیذهنش به دنبال راه چاره گشت. عاقالنه تر نور

 کیبرساند سپس با  یاصل ابانیبود که خود را به خ نیا

 را بابا یتاکس ی هیدربست به خانه برگردد و کرا یتاکس

 باور مامان فروغ و یها بیپرداخت کند، اما ج محمود

 او نیب یکرد؟ تا دعوا یپر م ییرا با چه دروغ ها پدرش

 فعالش شهیهم رتیپنهان بماند. بابا محمود و غ دایآ و

 یدو خواهر َشر نیداشت بازهم ب نیقیکرد؟  یچه م را

 یو نهال صلح و آشت دایشود آن سرش نا پ یپا م به

 شکست. یمر مپا نگرفته از ک شان

 

 شد تا یبر مال م دایبود که رازآ یهم بهتر م دیشا اصال

 کرد. اما یم دایکه گرفتارش شده بود نجات پ یچاه از

 پوستش به ولوله افتادو ریز یبعد خود خواه یا هیثان

 خواست حداقل تا زمان یشد . اصال دلش نم شمانیپ

 .دیدو خانواده بوجود آ نیب یتنش چیه یخواستگار

 یم امکینبود اما س یخوب ی نهیدهن لق هم گز بنفشه



 به یکمکش کند اگر همراه شاگرد نجار توانست

 .نرفته بود شهرستان

 دانست یبود. او م نیالبرز بهتر شیها نهیگز انیم

را چطور روبراه کند البته اگر آدرس شرکت او  اوضاع
 را

 . ردیتوانست با او تماس بگ یم ایدانست  یم

 دور کیسرانجام مثل چرخ و فلک  یگم از افکار ب سردر

 و عاقبت ناتوان از گرفتن دیپا چرخ یپاشنه  یرو بر

 شتاب زده به راه افتاد و از ییبا گامها یمنطق یمیتصم

 

 . ،خلوت و نا آشنا عبور کرد چیو واپ چیپ یکوچه ها دل

 اش به ندرت بدون یالکچر نیکه ساکن ییها کوچه

 .کردند یتردد م یشخص لیاتومب

 چیو واپ چیپ یبلند از کوچه و پس کوچه ها ییگام ها با

 رساند و پر یاصل ابانیعبور کرد و خود را به خ شیتجر

 کمک خواست اما آنقدر یاعتماد به نفس از چند نفر از

 که ییکرد جلب اعتماد آدمها یهم که تصور م ها



 نیپر از اخبار، واقع بد و هولناک است به ا ذهنشان

 . ها هم نبود یسادگ

 ای لیکس حاضر نشد تا موبا چیکه ه دیفهم یرا وقت نیا

 تماس کوتاه به او کی یکارت تلفنش را برا یحت

 دزد دیکه شا نیدهد . دو دختر جوان به تصور ا امانت

 براندازش کردند و سپس به یبا نگاه ناباور باشد

 نور از کنارش رد شدند. سرعت

 

 سر یمودبانه به عالمت نف یبه همراه خانوم جوان یمرد

 تونم ینم خوامیمعذرت م»: داد و کوتاه گفت تکان

 .«کنم کمکتون

 چاق با یکه مرد یروزنامه فروش یصاحب دکه  یحت

 زخمت و زنگ دارش یگوشتالود بود هم با صدا یصورت

 نخ کیکه به  یاش را با فندک یمشتر گاریس یحال در

 ریکرد ، ز یمتصل بود را روشن م یفیو کث فرسوده

 سه گوش یبه او کرد ، سپس چانه  ینگاه مین یچشم



 : را باال انداخت ، گفت اش

 « . برو رد کارت »

 و قیعم یکه حاال پک ها یگاه رو به همان مشتر آن

 :زد شد و ادامه داد یروشن اش م گاریبه س یدار جان

 کس اعتماد نکن .ماه چیبه ه یشنو یآقا از من م »

 رو دزد زده و اجازه لمیدختره اومد و گفت موبا هی شیپ

 

 ها ، منم دلم براش یور یدر  نیزنگ بزنم و از ا بده

 کاش دستم یرو بهش دادم که ا لمیو موبا سوخت

 سیکردم. چند روز بعد پل یکار رو نم نیبود و ا شکسته

 ، طرف دادیداد ب یکه ا دمیسر وقتم و تازه فهم اومدم

 نشه از تلفن من یابیکه رد  نیا یبوده و برا یقاچاقچ

 . مرده استفاده کرده و قرارش رو هماهنگ کرده مادر

 لیکنه و شماره موبا یم دایدختر رو پ یجنازه  سیپل

 بوده. سرت رو لشیموبا نتیپر یاز بد روزگار تو من

 یآقا، هالک شدم تا ثابت کنم واال بال ب ارمین درد



 .«گناهم

 که یمنف یخسته از تالش مذبوحانه اش و حس ها یگل

 شد ،از دکه فاصله گرفت و یم شتریو ب شتریلحظه ب هر

 زده اش را داخل پالتو فرو برد و کنار خی یدستها

 که با سر یجدول نشست و به عابران یرو ابانیخ

 

 از برابر چشمانش شانیدر پالتو ها و کاپشن ها دهیخم

 آن یکه کم یکردند نگاه کرد به کارگر شهردار یم عبور

 کرد یم زیجوب را تم یآت و آشغال ها یلیتر با ب سو

 نداشت یراه آب باز شود غرق افکارش شد.چاره ا تا

 گرفت و به خانه بر یدربست م یتاکس کی ستیبا یم

 گشت یم

 «.!.؟ یهست یدختر فرار »

 دیبا محاسن سف یرمردیکه پ یکارگر شهردار یصدا با

 خیس یآمد و به آن رونیاز افکار درهم و برهمش ب بود

 .باال انداخت ی. چانه استادیا



 « باشم؟ یخوره دختر فرار یام م افهیبه ق »

 :ندهد اضافه کرد یاضاف حیتوض نکهیا یبرا سپس

 «رو دزد زده... فمیک »

 

 خم شد و ته مانده آشغال ها را از جوب یکارگرشهردار

 کرد ، یکه راه آب را باز م یو درحال ختیر رونیب آب

 :گفت

 و میعمره کارگر شهردار هیها! من  ینکن زرنگ الیخ »

 هی دیها بزرگ شدم . خب شا ابونیکوچه و خ نیا یتو

 مونیرو دزد زده و حاال پش فتیکه ک یهست یفرار دختر

 به ینبود یخونه . اگه فرار یبرگرد یخوا یو م یشد

 و از سیپل شیپ یرفت یم یالتماس به هرنامرد یجا

 . به خانواده ات .حواسم بهت بود یزد یزنگ م اونجا

 «..هم کمکت نکرد یصاحب دکه ا دمید

مرد رفتگر برداشت.  یو ممتدش را از رو قیعم نگاه
 البد



 داشته که حاال یدختر فرار کیهم تجربه برخورد با  او

 جدول کنار یداد . از رو یراحت حکم م نیچن نیا

 را پاک شیبلند شد ، با کف دست پشت پالتو ابانیخ

 

 به مرد رفتگر زد که یرمق یجان و ب یب ی. لبخندکرد

 است و یاو دختر فرار دیداشت تا بگو یادیز اصرار

 گریشد تا به سمت د یجوب رد م یکه از رو یدرحال

 :، گفت ردیدربست بگ یبرود و تاکس ابانیخ

 .«پدر جان یخسته نباش »

 یدرخت تکه داد و درحال یاش را به تنه  لیرفتگر ب مرد

 رنگش یبزرگ لباس نارنج بیرا از ج لشیموبا که

 :بلند گفت ییآورد با صدا یم رونیب

 «... واستا دختر خانوم »

 و به سمت مرد دیپاشنه پا چرخ یرو یبه آن یگل

 .برگشت

 . نمره تلفن َکس و کارت رو یگیکه راست م شاهللایا »



 ها! ینکن زرنگ الی. خرمیتا من خودم تماس بگ بگو

 

 بلند یگذارم رو ی. تلفن رو مدمیرو دستت نم لمیموبا

 .« گو

 ایلب گفت خدا ریزد و ز یقدرشناسنانه لبخند یگل

 مرد یو روبرو دیجوب پر یاز رو یسپس جلد شکرت

 :قرار گرفت و پر عجله گفت رفتگر

 .دنبالم .اآلن سرکاره ادیاون ب زنمیشوهرم زنگ مبه  »

 .« یالبرز تهران اسمش

 یالبرز را م یکه شماره  ینا مطمئن درحال یبا نگاه مرد

 :گفت گرفت،

 .«و شوهرت باشه یکه راست بگ شاهللایا »

********** 

 

 

 ها یشرکت تفرش شیتجر البرز



 ها به دفتر یقرارداد شرکت قطر یبررس یبه هوا سحر

 آمده بود اما با هزار عشـ*ـوه و کرشمه ترو خشک برزال

 گفت. از یم شیایاز خاطرات دور دن جانیشور و ه پر

 رفت و از یمصر و راز و رمز خفته آن به هند م اهرام

زد.  یرنگارنگش و شکوه تاج محل حرف م یها هیادو
 از

 یگفت و سر از کافه ها یو مردم خونگرمش م ایتالیا

 داد شیآورد و چنان از عطر قهوه ها یفرانسه در م دنج

 یرا آب م یداد که دهان هر شنونده ا یم سخن

 .انداخت

 داد وحرف یرا در هوا تاب م شیوقفه دستها یب سحر

 هندسه نیفرار از ا ینبود برا کاریزد البته البرز هم ب یم

 

 کرد تا بلکه ورق زدن یاحساس زمان را وجب م یب ی

 .برسدخاطرات سحر به انتها  دفتر

 دایزد که همراه آ امکیپ شیحدود دوساعت پ یگل

 به خانه یروند و وقت یم شیبه بازار تجر دیخر یبرا



 .فرستند یم امیپ شیبرا برگشتند

 دیبه وقت خر شیرفتن ها یِدل یو دلِ  دایآ یسرخوش از

 را وجب شیداشت و حال که هر دو باهم بازار تجر خبر

 یوجود نداشت. امانم ینگران یبرا ییکردند جا یم

 را یتک تک لحظه ها لیدل یب یچرا دلشوره ا دانست

 «زد!؟ یبرد و گردن م یسالخ خانه م به

 که مثل بولدوزر تمام آرامش یوقت یاز دلشوره ب کالفه

 یدانست. اندک یکرد و علت آن را نم یرو م ریرا ز اش

 زیکه از چشم ت یحوصگل یجا به جا شد. ب شیجا سر

 غرورش را نشانه گرفت . قایسحر دورنماند و دق نیب

 

 یحاصل با دلخور یب یهمه مدارا کردن ها نیاز ا خسته

 نقطه گذاشت کیتمامش  مهین یجمله ها یانتها آشکار

 و چیتلفن پر پ میکه مثل س یا یبا سر انگشت تکه مو و

 . خوش تراشش امتداد داشت را پس زد یتا چانه  تاب

 البرز زیم یبرخاست سپس روبرو شیگاه از جا آن



 . تکه داد زیرا به م شیدستها ستادویا

 یکه مژه ها یبه سمت البرز خم شد و با چشمان یاندک

 یاش در حال پرواز بود نگاهش را بر رو یمصنوع

 دلخواه او چرخاند و مثل شیجذاب و ته ر صورت

 که مچ حواست پرت دانش آموزش را گرفته یمعلم

 :، گفت بیدلفر یبعد از چشمک باشد

 «حواست کجاست مهندس...؟ »

 

 را خاراند و افکار شیابرو یبا سر انگشت گوشه  البرز

 زدند یپرسه م یو برهمش را که هرکدام گوشه ا درهم

 .سر رو سامان داد را

 .«ستمین یخوام شنونده خوب یمعذرت م »

 .دهد ادامه داد رییسر بحث را تغ نکهیا یبرا سپس

 «م؟یکن یها رو بررس یقرار داد قطر ستیبهتر ن »

 خوش یسحر سبب شد تابه ابروها و لبها یآزردگ

 .مغموم بدهد یا هیزاو فرومش



 رو که خاطر یاعتماد به نفس سحر تفرش یکم کم دار »

 هات یتوجه یب نیرو با ا دنیصف کش شیها برا خواه

 کار کنم تا بتونم نظرت رو ی. آخه چیکن یرنگ م کم

 «کنم؟ جلب

 زیم یانگشتانش را بر رو انیم فیبالتکل خودکار

 لویدختر و ک نینگاهش کرد. ا قی، سپس عم گذاشت

 

 نداشت.آن دو یتیجذاب چیاو ه یهاش برا یدلبر لویک

 یم یزندگ عصریول ابانیخ یکه در ابتدا و انتها هرچند

 کیگاه به  چیداشتند که ه یمواز یایاما دو دن کردند

 که مغز متفکر خاندان پر ی. دختردیرس ینم گرید

 خروار یو کاردان تیها بود و با درا یتفرش طمطراق

 » پدرش یگذاشت وحت یهم م یپول رو خروار

 یرا جا به جا نم یالیبدون اذن او ر«  یتفرش مهندس

 شد و با همان اخم کیبه هم نزد شی. طاق ابروهاکرد

 :جواب داد ،یهضم نشدن یها



 که ادتی. میصحبت کرد مورد با هم نیفکر کنم در ا »

 «نرفته؟

 یالبرز بر آشفت و قدر یجمله  نیاز تکرار ا سحر
 یعصب

 را بلند تر کرد. شیصدا

 

 از ازدواج ریبه غ یهست. ول ادمیبله قول و قرارمون  »

 بشه . البرز دیبعد از چند ماه تجد دیبا یقول و قرار هر

 یدون ی. خودت خوب م ستین یبه بازار گرم ازین جان

 اطرافم یاز مردها یلیخ یآرزو یکه تو اآلن هست ییجا

 که امروز ینادر مظفر نیمثل هم یکی. هستش

 و من لب تر کنم حاضر برام ومدهیو ن سرماخورده

 یبدونم کجا دیبشه . به من هم حق بده . منم با هالک

 «بشه؟ مینصب یو آخر قصه قرار چ ستادمیا نیزم

 یو ممتد. ناگفته ته قصه  قینگاهش کرد عم متعجب

 نیچن نیدانست . سحر تا به حال ا یسحر را م دلخواه

 یبود . انگار که جمالتش را بررو دهیند یستیرو دربا یب



 رحمانه یگذاشته بود که با هر جمله غرورش ب ریشمش

 رفت. یم شیشد و پ یم دهیدر

 

 ینکردم. خودت اصرار داشت لیمن خودم رو بهت تحم »

 هم یشرکت کمکت کنم و هر کار یکارها یتو امیب که

 گذارم مزد یدستم بر اومد انجام دادم.منت سرت نم از

 .«کمک رو هم گرفتم نیا

 :محکم و مطمئن اضافه کرد یبا لحن سپس

 عشاق جان یتا راه برا دمیامروز استعفا م نیمن هم »

 .«باز بشه برکفت

 .جمله را نداشت به شدت متعجب شد نیکه انتظار ا سحر

 . البرز را دست کم گرفته بود . به تک وتقال افتاد غرور

 تالش نکرد تا آن را گریافتاد و د شیشانه ها یرو شال

 یتامل با لحن یبرگرداند و بعد از اندک شیسر جا به

 .تر ادامه داد نرم

 دلم چند ماه که زیتند رفتم . عز کمیخوام  یمعذرت م »



 یبه دلت نفوذ کنم .ول یجور هیکنم تا  یم یسع

 

 که از یدیخاردار کش میس یجور هیدور قلبت  یلعنت

 تو بود تا یجا یشه نفوذ کرد! هر مرد ینم یروزن چیه

 دروازه قلبش باز شده ایمن  یها یها دلبر نیبا ا حاال

 !« شلوارش پیز ای بود

 از یکج که تلخ یزد خنده ا یدار یپوزخند معن البرز

 کرد یو سع دیسحر پوزخند را د. دیبار یم شیرو سر

 .باشد میبازهم نرم و مال شیها جمله

 که به نیتو سه حالت داره . حالت اول ا یتوجه یب »

 غرورت الم تا کام حرف یاز رو یول یعالقه دار من

 . باشه خوش به حال من یجور نیکه اگه ا یزن ینم

 گهیدختر ترگل و ورگل د هی یکه پا نیدوم ا حالت

 .«ادیمن به چشمت نم یها یکه دلبر ونهیدرم

 شده ادامه داد : زیر یتامل کرد و با چشمان یقدر سپس

 



 که یهست ییها یکه از اون دسته مرد نیحالت سوم ا »

 « ...یندار یبه جنس مونث عالقه ا ذاتا

 شیبار جنس خنده ها نی. اما ا دیبازهم خند البرز

 جا شیلبها یکه رو یبود و با همان لبخندتلخ یعصب

 . ختیدست سحر ر یرا رو یبودآب پاک مانده

 که یکیکردم.  ریتو فکر کن من تو حالت دوم گ »

 و بر حسب تصادف دختر خاله ام هست. با یگل اسمش

 «؟یدار یموضوع مشکل نیا

 پس رفت و ی. متعجب گام ختیته دلش فرو ر سحر

 . همان دختر گلیذهنش پر شد از اسم گل تمام

 از سر رو یخاص اش سادگ یچهره که با وجود  یفروش

 ها یکه در مهمان ی. دختر ساده ادیبار یم شیرو

 یبود تا نظر پسر ها را به خودش جلب کند. حت نتوانست

 

 گذشت او را یماده هم نم یکه از گربه « نایس» برادرش

 .بود اوردیحساب ن به



 آن که پلک برهم بزند البرز را یمات و مبهوت ب سحر

 عشق دیشیاند یم نیبه ا جیکرد و گنگ و گ یم تماشا

 ریز یاز آن عشق ها دیاست ؟ شا یاز چه نوع یبه گل او

 باشد که بنا بر مصلحت کنج دلش پنهان کرده و یخاک

 هم عالقه اش تازه دیکند و شا یم ییاز آن رو نما حاال

 .است دهیهنوز قد نکش یزده و ساقه ها جوانه

 سبب شد تا بازهم اعتماد به نفس اش چند پله حسادت

 اش را به فنا دهد. لبخند یسقوط کند و تفکر منطق گرید

 یشباهت چیکه به لبخند ه یعصب یزد لبخند یلیدل یب

 یکرد مواظب غرورش هم باشد. اندک ی. سعنداشت

 ریاش تا ز یعطرالکچر یخم شد. آن قدر که بو شتریب

 شد. نگاه جذاب رهیالبرز کش آمد به چشمان او خ ینیب

 

 یبرد.مهره ها یکرد و با خود م یدل آب م البرز

 یدفاع نم یبود . مهره ها ب دهیرا درست چ شطرنجش

 البرز بکند. سر انگشت ریشاه و وز یبرا یکار توانستند



 شیالبرز کش داد سپس لبها شیته ر یرا بر رو نرمش

و  دیپاشنه پا چرخ یجدا شد و بر رو زیتر کرد از م را
 در

 نشاند به سمت یم شیموها یکه شالش را بر رو یحال

 :و قاطعانه گفت ستادیاتاق رفت ، سپس ا در

 نی! من ایباش قهیسل یقدر ب نیکردم ا یفکر نم »

 .تکرارش نکن گهی. تو هم درمیگ یم دهیرو نشن حرف

 .«ماست یبه نفع هر دو نیا

 سحر به یها دنیپهلو حرف زدن و خط و نشان کش دو

 . درهم برخاست یوبا سگرمه ها امدیخوش ن مذاقش

 از شیزغال نشسته باشد و پ یرو ییچنان که گو آن

 که دهان باز کند تلفن همراهش به صدا در آمد. آن

 

 تماس ینا آشنا انداخت عصب یگذرا به شماره  ینگاه

 :به سحر، گفت قطع کرد ، سپس سربرداشت و رو را

 «منظورت رو متوجه نشدم؟ »



 زد و یو اغواکننده ا زیچشمک ر دوینرم خند سحر

 :رفت، گفت یم رونیکه از اتاق ب یدرحال

 .زمیعز یش ی. متوجه م ستیسخت ن یلیمنظورم خ »

 .«خدا حافظ فعال

 و دلشوره یدرماندگ ایدن کیرفت و البرز ماند و  سحر

 که زنگ متصل آن قطع یو تلفن همراه انیپا یب یا

 که به جانش یبد یشد . عاقبت کالفه از حس ها ینم

 تلفن یصفحه  یانداخت ، انگشتش بر رو یم چنگ

 با یتنگ تماس را وصل کرد و مرد یو با خلق دیلغز

 :خط، گفت ینا آشنا بود از آن سو شیکه برا ییصدا

 «...یالبرز تهران یآقا »

 

********** 

 

 بلند و خو یرفته اش را برگشت. طاق ابروها یها قدم

 ییکه گو ییهم افتاد وبا صدا یتراشش هم رو ش



 :کرده باشد ، جواب داد ریآن گ انیم یا سرفه

 .«دییبله بفرما »

 رو دزد زده و حاال فشیک گهی. منجاستیآقا زنتون ا »

 به دادش ایمونده ب ریاس ابونیوسط خ لونیو و لونیس

 .«برس

 دعوا چوب بر سرش نیرا داشت که ح یکس حال

 و گنگ. ته مانده آب دهانش را جیباشند. گ دهیکوب

 فرستاد . سپس تلفن شیکرد و به قعر گلو جمع

 خواست یدستانش جابه جا کرد و م انیرا م همراهش

 

 که ناگهان« ؟ دیبد حیتوض شتریلطفا ب شهیآقا م»:  دیبگو

 ینان مکه التماس ک دیرا از پشت خط شن یگل یصدا

 :گفت

 نیرو بده خودم حرف بزنم. ا لتیآقا تو رو خدا موبا »

 .«یدیشوهرم رو سکته م یجور

 گفت در حال سکته کرده بود و ناتوان از یراست م یگل



 یممکن است چه اتفاق نکهیو حدس ا یمنطق یتفکر

 :بلند گفت یافتاده باشد با صدا یو گل دایآ یبرا

 شم. لطفا یکنم. دارم قبض روح م یآقا خواهش م »

 « شده؟ یچ نمیرو بده خانومم بب تلفن

 لیشده .من موبا ادیها... دزد ز ینکن زنگ الیآقا خ »

 بلند گو ی. صداش رو گذاشتم رودمینم یکس دست

 «گـه یم یزنت چ نیبده بب گوش

 

 ، ذهنش به هزار راه رفت و برگشت وبا هیصدم ثان در

 .سرتا پا گوش شد یگل یصدا

 البرزجان. تورو خدا نگران نشو. به خدا من خوبم. من »

 . اونم لج کرد و منمیداشت کیجرو بحث کوچ هی دایآ و

 جا موند.به خدا نیماش یهم تو فمیقال گذاشت و ک رو

 « نیهم

 دسته مبل افتاده یبه سمت پالتو اش رفت که رو البرز

 یلب تاپش را هم شلخته و سرسر ینی. به طرفه العبود



 :شد ، گفت یکه از در اتاق خارج م یکرد و درحال جمع

 «...فقط آدرس رو بده امیدارم م زمیعز »

 مرد را یکرد صدا یتلفن همراهش را قطع م یوقت البرز

 :گفت یکه م دیشن یخط م یآن سو از

 ؟ راستش رو بگو به کدوممون یزرنگ یکرد الیخ »

 هم که ییو حرفها یهست یدختر فرار نکنه ؟یگفت دروغ

 

 کار ها نیبرو خونتون. ا ایاسم رمزت بود؟ دختر ب یزد

 «...نداره ها عاقبت

*** 

 همانطور که به البرز گفته بود کنار دکه روزنامه یگل

 .ستادیا یفروش

 از ریشد به غ یم دایدر آن پ زیکه همه چ یا دکه

 نشد وهر یگل الیخ یهم ب ی! کارگرشهردار روزنامه

 دسته بلندش همان اطراف یبه ظاهر با جارو چند

 نرم یلیکاراگاه خبره خ کیبه کار بود اما مثل  مشغول



 خودش الینظر گرفته بود و به خ ریاو را ز یپوست ریز و

تاب  یزد و او ب یرا چوب م یدختر فرار کی اهیس زاغ
 و

 و کارگر ینگاه مرد دکه ا ینیسنگ ریقرار ،معذب ز یب

 

 عبور ینیشد تا سنگ یپا و آن پا م نیمدام ا یشهردار

 .ها کمتر حس کند لحظه

 فرو برد شیپالتو بیداخل ج شیاز سرما دستها یگل

 سوز گزنده چندان مناسب نبود و نیا یکه برا ییپالتو

 داد و عاقبت با یقورت م کیبه  کیرا  شیها بغض

 پرواز کرد و شیبال و پر به سو یقامت البرز ب دنید

 شان رد و بدل شود نیب یاز آن که حرف شیپ

 را به دور کمر البرز حلقه کرد و سرش را شیدستها

 که ییگرم او چسباند. همان جا ی نهیبه سـ*ـ محکم

 .دیشن یقلب البرز را م یدرپ یمداوم و پ تپش

 شد و نیپر از سوال عابر ینگاهها الیخ یب البرز

 یا هیو ثان حلقه زد یگل یرا به دور شانه ها شیدستها



 او را از آغوشش جدا کرد و به چشمان غرق آب او بعد

 . بهدیچک یاشکها از چشمانش م یشد که با لمبر رهیخ

 

 اش که از سرما قرمز شده بود . چشم از ینیب نوک

 یبرداشت ، برا یگل یو قاچ خورده  دیسف یلبها

 دستانش فشرد ، انیاورا م یاز حضورش بازو نانیاطم

 :آرام ومردانه گفت سپس

 با هم حرف نیتو ماش می.بریزن یم خیاز سرما  یدار »

 .«میزن یم

 قرار از پلکان یب یجنباند و قطره ها یسر یگل

 زده اش خیکه دست  یافتاد . آن گاه در حال چشمانش

 ینگاهها ریدست گرم البرز محصور شده بود ز انیم

 .به راه افتاد یو کارگر شهردار یمرد دکه ا کنجکاو

********** 

 

 



 شیتجر دانیم یگل

 . و حماقتش دایبود از دست آ یعصب البرز

 گرفت تا از چند و چون میقضاوتش نکرد و تصم اما

 به نیهم یصادر نکند. برا یبا خبر نشده حکم ماجرا

 را روشن نیماش ی، بخار لینشستن در اتومب محض

 کرد سپس به میتنظ یگل یآن را به رو یها چهیدر کرد

 که یداد و به سمت او برگشت و با نگاه هیزاو کمرش

 ندارد و یمقاومت چیدر برابر آن ه یدانست که گل یم

 :کند ،گفت یرا وادار به حرف زدن م او

 «....خب منتظرم »

 .افتاد نییپا یتاالپ نوایبند دلش پاره شد و دل ب یگل

 لبش را گاز گرفت و چشمانش را به انگشتان ی گوشه

 

 و زیالبرز با آن نگاه ت نیشده اش دوخت . از ا گره

 .حساب برد یلیخ برنده

 کرد تا حساب شده حرف یمذبوحانه سع یدر تالش یگل



 یکرد و دست یانتخاب م اطیرا با احت شی. جمله هابزند

 ریهم با تبحر ز یو گاه دیکش یسر و گوش آنها م به

 از تنها ماندن یداد و حت یسانسور به آن جال م غیت

 دنینزد، اما با د یدر آپارتمان نادر هم اصال حرف دایآ

 .شد مانیالبرز پش واکنش

 یساعت به عقب بر م کیقدر که آرزو کرد زمان به  آن

 تلفن به البرز را در همان ابتدا از ی نهیو گز گشت

 مامان یها میج نیس ینیکرد و سنگ یحذف م ستیل

 یبابا محمود را به جان م رتیغ یو رگ بر آمده  فروغ

 ریگشت تا ز یبه خانه برم یدربست یتاکس کیو با دیخر

 شد. ینگاه البرز له نم ینیسنگ بار

 

 ظیشان غل نیگفت اتمسفر ب یکه م یبا هرجمله ا یگل

 با یکه سبب شد تا گل نیسنگ ییشد . فضا یم تر

 را گم شیبر افروخته البرز سر جمله ها یچهره  دنید

 که با ییبرسد. و از ان جا ییرت و پرت گوو به چ کند



 گرید یشد گل یجمله اوضاع خراب تز از قبل م هر

 .نزد و منتظر واکنش البرز شد یحرف

 :دیدلهره آور پرس ییبا اخم ها البرز

 مردک هبل نیبا ا دایدرست متوجه شدم. آ نمیبب »

 «دم در خونش ..!.؟ دیشده و شما دوتا امروز رفت دوست

 آن تا گوش یآب دهانشش را قورت داد که صدا چنان

 :سرتق جواب داد یکش آمد و با لحن شیها

 مثل بازجو ها استنطاقم یجور نیالبرز تورو خدا ا »

 بره در خوادیم دای. من اصال روحم خبر نداشت که آنکن

 بابات رو قرض گرفته نینادر و به من گفت ماش ی خونه

 

 تونستم ی. م نیخدا هم. به شیبازار تجر میبا هم بر تا

 برم یدر بست یراست با تاکس هینزنم و  یحرف بهت

 اول لیکار رو نکردم. دل نیا لیبه دو دل ی. ول خونه

 مامان و خاله فلور سر ی ونهیخواست م یکه دلم نم نیا

 هم یلیدوم که خ لیدو تا دوباره شکراب بشه. دل ما



 هستم .به خدا اگه نگرانش دایکه نگران آ نیا مهمه

 « .زدم یبه تو نم یحرف نبودم

 یرا مسلسل وار زد و نفسش را به آرام شیحرفها یگل

 :نرم تر اضافه کرد ییداد و با صدا رونیب

 .ستین ی. نادر آدم مطمئن یدون یالبرز خودتت هم م »

» 

 و دیکوب نیفرمان ماش یبا مشت گره شده بر رو البرز

 زد. ادیآمد وبرسرش فر یگل یجمله ها انیم به

 

 با هم یمردک روان نیو ا دایآ یدونست یپس تو م »

 نادر یدون ی! ؟ تو مینزد یهستن و به من حرف دوست

 موضوع رو از من پنهون نیو باز ا ستین یمطمئن آدم

 «؟ یکرد

 یبر رو شیاز ترس در خودش جمع شد و پلک ها یگل

 .افتاد هم

 توجه یلوس که برا یدختر ها نیکرد مثل ا یسع



 دم مشک نشسته است، نباشد شانیمخالف اشکها جنس

 به اشک شود را پس زد لیرفت تبد یکه م یبغض .

 یسرش را به سمت پنجره برگرداند وبه تنه  وسپس

 یکه تنه  یشد درختان رهیرو خ ادهیکنار پ درختان

 .داد ینشان از قدمت سنشان م قطورش

 نزدم چون عادت ندارم خبر یسر من داد نزن. حرف »

 بود که نیا یکنم . اگه اآلن هم بهت گفتم برا ینیچ

 

 مرد هی یدونم با زبون باز یهستم و م دایآ دلواپس

 شه.اگه مطمئن یخوره و خام حرفهاش م یگول م زود

 بهت یوقت حرف چیکنه ه ینم دشیتهد یخطر بودم

 .«زدم ینم

 بغلش گذاشت و ادامه ریدر خور او ز یهم هندوانه ا بعد

 :داد

 میو تصم یهست یدونم مرد منطق یبهت گفتم چون م »

 .«یریگ یرو م درست



 بکیپر التهابش را قورت داد و س ینفس ها البرز

 یرا م شیها یوراز دار یشد.گل نییباال و پا شیگلو

 به او کرد که به ینگاه میچشم ن ی. از گوشه شناخت

 قهر سرش را به سمت پنجره چرخانده بود. دلش حالت

 یکه دلخور ییصدا ی. برا شیقهر کردن ها یبرا رفت

 

 دختر بود با نیبود. هالک ا زیو کنارش سر ر ازگوشه

 .اشتباهاتش تمام

 مالحظه اش ، یوقت و ب یب یها ییاز تند خو کالفه

 خوش یموها انیرا به حالت شانه وار م دستانش

 وآن ها را به عقب هل داد . تاب قهر و دیکش حالتش

که از  یرا نداشت. راهنما زد و در حال یگل یدلخور
 پارک

 : را تر کرد و آهسته گفت شیآمد، لبها یم رونیب

 .«زدم یسرت داد م دیخوام. نبا یمعذرت م »

 یحس دخترانه اش به غلغلک افتاد . خب تجربه  یگل

 دانست مثل نبات یالبرز را داشت و م یها دنیکش ناز



 ندیلبش بنش یآمد رو یکه م یاست. خنده ا نیریش

 را از او پنهان کرد تا از شیپس زد و بازهم سمج رو را

 یبعد یشود اما با جمله  بشینص شترینبات ها ب نیا

 

 خوبش دود شد و به یکامش تلخ و تمام حس ها البرز

 .رفت هوا

 یرسم . فعال آدرس خونه  یرو بعدا م دایحساب آ »

 چرا لنگش رو از وسط نمیرو بده . برم بب کهیمرد نیا

 «کنه!؟ یمن جمع نم یزندگ

********** 

 

 .صدا اما دلهره آور یب ی. سقوط ختیر یهور دلش

 یسرش به سمت البرز برگشت که مهره ها چنان

 ییگردنش تق تق کنان ناله سر دادند وصدا ینوایب

 کیسرام یبر رو یکفش چوب یپاشنه ها دنیکوب مثل

 .دیچیپ شیگوش ها در



 

 یشد که در سکوت و آرامش رهیرخ البرز خ مین به

 .کرد یم یرانندگ یساختگ

 ی. از نگاهها دیمصمم البرز ترس یاز چهره  یآن به

 یکه به آن مسلسل وصل کرده بود و در پ یسرد

 ریکند.. از خ یمناسب بود تا خشابش را خال یتیموقع

 پر از التماس، یگذشت و با لحن دنیکردن و ناز خر ناز

 :پته کنان گفت تته

 کاریدر خونه اش چ یبر یخوا ی!؟ میچ یبرا آدرس»

 دایموضوع رو بهت گفتم تا حواست به آ نی؟ من ا یکن

 که نی. نه انهیناکرده صدمه نب ییوقت خدا هیو  باشه

 کهیاون مرت یدر خونه  یبر یو شونه ات رو بردار شاخ

 .«یا نهیک

 برگشت و یبر آشفت و سرش به سمت گل البرز

 را چند پرده باالتر برد. شیصدا

 



 یسرم کنم تا اون روان یرتیغ یکاله ب یگ یم »

 از خواهرم سوء استفاده کنه. اگه همون روز ی*ـسجنـ

 یباغ گردو اون بال رو سرم آورد ازش نم یتو که

 غلط خانواده ام، بند خجالت و تیو به خاطر ترب دمیترس

 گفتم چه یبست و بهشون م یدست و پام رو نم ایح

 نبود که من ینادر گهیاآلن د دیسرم اومده شا ییبال

 .به خاطر اون بحثمون بشه وتو

 تونست یدکتر م هی ایمشاور  هیهمون روزها  دیشا

 ریکه روحم برداشته بود درمون کنه و من سالها ز یزخم

 .«اومد یطلسم نفسم بند نم نیا اهیس بار

 ینفس تازه کرد . مکث کوتاه شیجمله ها انیم البرز

 .چند بار پلک زدن پشت سرهم مثل

 تو رو لیسالها از داشتن تو محرم بودم، چون اوا »

 بعد از یدونستم و سالها یکه سرم اومد م ییبال مقصر

 

 سد کیخجالت شد  یکه شاهد اون اتفاق بود نیا تصور



 ها آزارت دادم و با هر یسمیازت دور شدم . مثل ساد و

 که یشد. پارادوکس یزخم شتریشکسن تو روحم ب دل

 لطفا بفهم . اگه کمک یآرامشم شده بود . گل کابوس

 تونستم به ازدواج با تو ینم یروانپزشکم نبود حت یها

 شدم یبار حسرت داشتنت له م ریعمر ز کیکنم و  فکر

 .«اومد یصدام در نم و

 پر دردش سکوت یجمله ها انیپر از نگفتن ها م البرز

 .بلند تر بود یادیکه از هر فر ینی. سکوت سنگ کرد

 مثل هوف ییترش را با صدا نیسنگ ینفس ها سپس

 که بارش کارتن یآب سانیوانت ن یداد و برا رونیب

 بود بوق زد و ماهرانه از او سبقت گرفت و با باطله

افتاده باشد  کرشیکه انگار طوفان به پ یخط خط ییصدا
، 

 :گفت

 

 زنگ بزنم از سحر آدرس رو ای یدیآدرس رو م یگل »

 «رم؟یبگ



 از اهشیس هیاست که سا یچه طلسم نیدانست ا ینم

 به سمت صالیشود!؟ پر از است یاو و البرز کم نم یزندگ

 شد. به صورت رهیرخ جذابش خ میبرگشت وبه ن البرز

 نقص اش که عبور زمان آن را جا افتاده و دل خواه یب

 که شیها قهیکنار شق ینقره ا یکرده بود.به تار ها تر

 . اعترافدیکش یسرک م اهیس یموها انیاز م یدزدک

 یخواستن یعاشقانه اش احساسش را به تالطم مهین

 . انداخت

 به غلط... سرانگشتانش را یرفت حت یم ایاو تا ته دن با

 او ُسر ی قهیکنار شق ینقره ا یتارها یبر رو وار نوازش

 .داد

 «.تا آدرس رو بهت بدم ابونیبرو سمت راست خ »

 

 زد . سپس یبه او نگاه کرد و لبخند یچشم ریز البرز

 کرد ، با یدست فرمان را کنترل م کیکه با  یدرحال

 شیرا گرفت و آن را به لبها یدست گل گرشید دست



 .دیکردو نرم بوس کینزد

*** 

 گوشش یقلبش بود که تا الله  یصدا نیتاپ، ا تاپ

 زبانش بود . انگار ته ریهم ز یآمد. طعم تلخ یم باال

 آبرو یرا به زور در دهانش چپانده باشند او برا یاریخ

 .مجبور بودآن را تا انتها بجود یدار

 در یجنبده ا چیدر کوچه سوت و کور که ه یوقت یب باد

 زد و خس و خاشاک باغچه یکرد، پرسه م یتردد نم آن

 آن سو یکرد و کم یکنار خانه ها را با خود بلند م یها

بخواد زورش را به  یی. گودیکوب یم نیزم یبر رو تر
 رخ

 

 یکه اگر بخواهم م دیریمن را دست کم نگ دیو بگو بکشد

 کرد یفکر م نیبه ا یشوم و گل لیتبد یبه طوفان توانم

 که سالها یطوفان یتوانستند از راه قانون یکاش م که

 دایآ یاو و البرز افتاده بود و حاال به پا یبه زندگ شیپ

 .را از سر راه بردارند دیچیپ یم



 یگریپس از د یکیاش را  یدر پ یپ یتلفن ها البرز

 یامکیپ نیآخر ریگذاشت و عاقبت درگ یجواب م یب

 بود، سر برداشت و دهیبه دستش رس شیچند لحظه پ که

 . اش را سبک کرد یعصب نفس

 که خلق تنگش را تنگ تر کرد و سبب شد تا یامیپ

 کند و باز هم یخال شینوا یب یرا بر سر موها حرصش

 یتارها انیرا به عقب هول دهد و رد انگشتانش م آنها

 دستش را بر یپر از افکار منف یجا بماند. .گل شیمو

 

 که امواج ترس در آن ییاو گذاشت وبا صدا یبازو یرو

 :شد ، گفت یم نیینوسان باال و پا پر

 که نرفته نادر ادتی! یوقت دعوا نکن هیالبرز تورو خدا  »

 یرو م یشه حدس زد که چه باز یو نم یا نهیک آدم

 جلوش یکاش از راه قانون یراه بندازه. ! اصال ا خواد

 که سرت ییازش بابت بال می. مثال برمیستادیا یم

 « .میکن تیشکا آورده



 دادو کامل به هیصدا... به کمرش زوا یاما تلخ و ب دیخند

 . سپس ندیاو را بب یاو برگشت تا بتواند چهره  سمت

 رونیشال ب ریحالت از ز یاو را که بلند و ب یاز چتر تکه

 بود را نوازش گونه لمس و آن را به پشت گوش افتاده

 . بند کرد او

 تا جا نیمال اون ور آبه و ا نیقوان نیدلم. ا زیعز »

 یاز دستت بر نم یکار یو مدرک نداشته باش شاهد

 

 نمیبب نییپا ادیب گمی. م رمی. نگران نباش . باال نمادی

 «ه؟یحسابش چ حرف

 ییاشاره اش را به سمت او نشانه رفت و با صدا انگشت

 :قاطع ادامه داد یول محکم

 ! یطیشرا چیتحت ه ،یبش ادهیپ نیاز ماش یحق ندار »

 .«رهیهم م یباشه کالهمون بد جور تو نیا ریغ که

 یکنارش نم یاما و اگر چیبود و ه یدستور امیپ

 نگفت تا قول یزیاما چ دیلب برچ ی. ناراضنشست



 . نشود محسوب

 : گرفت یرا به سمت گل لشیرا گفت و موبا نیا البرز

 تصادف کرده و عصریول دونیم یداد که تو امیپ دایآ »

 بابا هم نیماش ی مهیمقصر هم هست .کارت و ب ظاهرا

 داد که به امی. از ترس بابا به من پ ستین ششیپ

 زنگ به خاله فروغ بزن و بگو که من هیبرسم. دادش

 

 هنگ کرده و لمیهستم تا نگران نشه. بگو موبا همراتون

 « .تونم بازش کنم ینم

 را تر کرد و شیسرگردان و پر از دلشوره لبها یگل

 :دیپرس

 «بگم ؟ ی... به اون چ یخاله فلور چ »

 و شگاهی. فلور جون رفته آرا یبگ یزیچ ستیالزم ن »

 رو هم دای. چون جواب آ لنتیسا یرو لشیموبا احتماال

 و نگران دیکنه شما دو تا با هم هست ی. پس فکر منداده

 .«شه ینم



 سرو یب یدل دل کردن ها انیرا گفت و م نیا البرز

 .شد ادهیپ لیاز اتومب یگل سامان

********** 

 

 

 قاینشده اش ترسناک بود . ذق ینیب شیبا رفتار پ نادر

 نام و یب یو الکچر کیش ییکادو یجعبه  کی مثل

 .ماند یعابر بانک جا م ایکه کنار صندوق پست  نشان

 کس جرات باز کردن آن را ندارد ، چرا چیکه ه یا جعبه

 ن کاغذ کادو و باز شدنهر آن امکان دارد با پاره شد که

 شود و منفجر گردد دهی،ضامن بمب درون آن کش جعبه

 به جسمت که شیترکش ها ومتریکل نیتا شعاع چند و

 .برساند بیبه روحت هم آس یحت چیه

 ییکادو یهمان جعبه  یو مخوف یدگیچیبه پ نادر

 درهم یچهره  دنیو خطرناک . و با د کیبود. ش مرموز

 ریتا ته ماجرا را خواند و ز یریتصو فونیاز پشت آ البرز



 یپاها یبه مهمان اش انداخت که با دلبر ینگاه یچشم

 ِخرت یهم انداخت بود و با لوند یتراشش را رو خوش

 

 نیاز ا ییرایپذ طیخورد. شرا یم بسیِخرت چ و

 دوستانه تعارف یجذاب را نداشت اما با لحن خرمگس

 :کرد و گفت فیاش را رد یمیشاعبدالعظ

 .«باال ایب یسالم مهندس .خوش اومد »

 یباز شد اما گره ابروها یفیخف یبرج با صدا یآهن در

 :باز نشد و عامرانه ، جواب داد البرز

 .«منتظرم نییپا ایب یمظفر »

ادا کرد که انگار  یو سرسر دیق یرا چنان ب یمظفر
 مبصر

 و تنبل کالس را صدا تیترب یب یاز بچه ها یکیو  است

 !زند یم

 بـ..وسـ..ـه پرتاب شیمهمان خوش برو رو یبرا نادر

 به دویکش شیبه موها یکنسول دست ی نهیدر آ کردو

 سوت و کور و بدون نگهبان یخود را به الب ینیالع طرفه



او باز کرد و بعد از چند  یرساند و در را به رو برج
 سرفه

 

 زد ینداشت ، لبخند یکه چندان هم جان و رمق یتصنع

 :شاده، گفتگ ییبا رو و

 . ری. اغور به خ یمهندس خوش اومد ریشب به خ »

 «شده که تلفن جوابگو نبود!؟ یخبر

 درخت یکه رو یرا مثل جغد اهشیچشمان س سپس

 ینظر دارد تا مبادا شکار ریباشد و اطرافش را ز نشسته
 از

 :دیکرد و پرس یدستش در برود ، به اطراف نگاه ریز

 «!؟ سحر کجاست؟ یتنها اومد »

 هیبه گوشه و کنا یتوانست جواب دندان شکن یم

 بدهد اما به ناچار از آن ها فاکتور گرفت. چرا که شیها

 یتماس م قهیکه قطار وار هر ده دق دابودیآ دلواپس

 و بن تماس خیو او با قصاوت هر چه تمام تر، از ب گرفت

 جواب گذاشته بود. سالمش را با تکان یرا ب شیها



 

 نگاهش به او بود و میکه ن یجواب داد و در حال یسر

 :نوشت دایآ یاش برا لیموبا یبه صفحه  گرینگاه د مین

 .«اونجام گهیساعت د میصبر کن تا ن »

 یپالتو بیرا به داخل ج لشیسربرداشت موبا سپس

 و بند و تبصره هیحاش چیاش ُسر داد و بدون ه یمشک

 کرد یم یکه سع یرفت سراغ اصل موضوع و درحال یا

 ی شهیرگ و ر چیدوستانه باشد اما اصال ه شیصدا لحن

 :در آن نبود ، گفت یدوست

 مشمئز یخنده ها نیپشت ا دمیوقت نفهم چیه »

 با فشیکه آدم تکل یکن یپنهون م یات چ کننده

 «!؟ستیروشن ن خودش

 که معلم سر کالس با یتخس یپسر بچه  نادرمثل

 کوبد تا حواسش را یدستش محکم م یبررو خودکار

 

 ورفت. اما خودش را دیکند، لبخندش پر کش جمع



 :شمرده و آرام ،گفت یساختگ یو با اخم نباخت

 «!؟ یاومد رتیکه با شمش نمیب یم »

 داشت و شرحه شرحه یریخواست واقعا شمش یم دلش

 ناسزا بود زد و هیشب شتریکه ب یکرد . پوزخند یم اش

 :پچ پچ کنان ، گفت ییگوش او فرو برد و با صدا خیب سر

به  یخط هیخط درشت بکش.  هیدور خواهرم رو  »

 یقطور

 خط درشت و قرمز درست به هیکه ازت دارم.  یا نهیک

 رمیباشه با شمش نیا ری. که اگه غ نیچ وارید یبلند

 یم متیبه چند تکه نامتقارن تقس یزیدرد و خونر بدون

 .«کنم

 در خطوط دیباال رفته سرش را پس کش ییبا ابروها نادر

 خوانا نبود. یخط چیاش ه چهره

 

 من یخوا یم یچه جور یشه لطفا بگ یم ،ییسامورا »

 «؟ ینصف کن رتیبا شمش رو



 کوبنده نادر را به یبه تکاپو افتاد تا با جمله ا ذهنش

 ریآن گ ینادر البه ال یکه نفس ها یبکشد . پاتک سالبه

 نینادر به حالت نماد یکاپشن ورزش ی قهی ی. لبه  کند

 آن را پاک یپر دست تکان داد و گرد و خاک فرض با

 .کرد

 آس رو نیشرکت خبر دارم. ا یهات تو یاز دله دزد »

 تا به وقتش خرجش کنم و مطمئن باش اگه به گذاشتم

 رو به نیا نمیبب دایات رو کنار آ هیبازم سا لیدل هر

 .«کنم ین داغش رو هم اضافه مگم و روغ یم سحر

 البرز درست وسط حال خوب نادر فرود آمد و آن پاتک

 کرد. اما بازهم کوتاه میتقس یبه چند قسمت نامساو را

 

 گوش البرز فرو برد و با لحن خیبار سر ب نیو ا امدین

 : البرز آشنا بود ، گفت یکه برا یکننده ا مشمئز

 ادته؟ی! باغ گردو رو  یخشن شد یلیبچه خوشگل! خ »

 دندونم مونده! من به خواهر چشم ریمزه ات ز هنوز



 من شاخ و یکه برا نیا یندارم. به جا یتو کار ینخود

 من جمع ریبه خواهرت بگو خودش رو از ز یبکش شونه

 « .من پهن نشه ریراه ز یو راه ب کنه

 ی. انگار که فرشته امدیباال ن گرینفسش رفت و د البرز

 یگرفته باشد. م متیرا به غن شینفس ها نیآخر مرگ

 را از شر وجود نیتنه او را بکشد و زم کی توانست

 .خالص کند نحسش

 گره یپس رفت و قدم رفته اش را با مشت ها یقدم

 به صورت نادر زد که یبرگشت و چنان مشت شده

 بد هر دو مثل طوفان یا هیبرهم خورد . ثان تعادلش

 

 یکه م یبه سرعت باد یو تاب خوردند. گل چیپ درهم

 کرد یمذبوحانه سع یشد در تالش ادهیپ نیاز ماش دیوز

 از نادر یمشت یآن دو را از هم جدا کند اما گاه تا

 که به دست باد یهم مثل برگ یشد و گاه یم بشینص

 .شد یپرتاب م یباشد به گوشه ا افتاده



 بار خشم البرز چپ و راست ریبرخالف تصورش ز نادر

 .شد یاو نم یزور و بازو فیخورد و حر یم مشت

 آنها سبب شد تا پرده ها پس برود و یکم سرو صدا کم

 کنجکاو به پنجره ها بچسبد و سر ها از پنجره یها نگاه

 آن دو یناتوان از زور و بازو یشود. گل زانیآو ها

 که از هم فاصله گرفتند نیکدام نبود و هم چیه فیحر

 که مثل یادی. فر ادزدیو فر ستادیآنها ا نیماب درست

 .و برنده در هوا معلق ماند زیت کانیپ

 .«دیبا هردوتون هستم تموش کن »

 

 زد نگاهش به چشمان یکه نفس نفس م یدر حال البرز

 ولو شیشانه ها یکه رو یافتاد. به شال یگل ی دهیترس

 . افتاده بود رونیکلبپس ب ریکه از ز ییو تکه مو شده

 داد رونیخسته اش را ب ینفس ها یاز بد عهد مانیپش

 انگشت اشاره اش را به سمت نادر نشانه رفت که سپس

 .کرد یپر از آتش نگاهش م یچشمان با



 . اخطار بود نیآخر نیاز من و خانواده ام دور شو. ا »

 یوجود نداره . چون مطمئن باش م یبعد ی دفعه

 .«کشمت

 دستش انیرا م یرا گفت و سپس دست گل نیا البرز

 به راه افتاد لشیبلند به سمت اتومب ییو با گامها گرفت

 دیلبش کش یبه گوشه  یتلخ ، دست یبا پوزخند نادرهم

 پر حرف به یکرد و در سکوت یخون از آن شره م که

 .ستادیالبرز ا لیدور شدن اتومب یتماشا

 

********** 

 

 یدند،بادیرس دایبه محل تصادف آ یوقت یو گل البرز

 زد وخرامان خرامان آمده بود حاال یدر شهر پرسه م که

 کند و لقب طوفان به دایرفت تا ارتقا پ یاندک م اندک

 .که ندارد بچسباند یا نهی*ـسـ

 خشک و آت وآشغال سطح شهر را با یکه برگها یطوفان



 .دیکوب یم نیبه زم گرید ییکرد و در سو یبلند م خود

را  شیتمام طول راه روزه سکوت گرفت و فقط پا البرز
 بر

 که او را ی. گلدیکش یم ییهم ال یگاز فشرد و گاه پدال

 کرد یروزه سکوت با او همراه نیشناخت در ا یم خوب

 البرز را بر هم ینزد تا خلوت ذهن یالم تا کام حرف و

 البرز دندیکه به محل تصادف رس یو هنگام نزند

 

 کرد نگه داشت دایکه پ یپارک یجا نیرادر اول لیاتومب

 :بچرخد ،عامرانه گفت یآن که سرش به سمت گل یب و

 « .تا من برگردم نیبنش »

 خدا شهیکه هم یمغز گل یها گنالیواضح بود اما س امیپ

 افتیمدار سرتق بودن کوک شده بود آن را در یو بر

 دهیشدن البرز ، حرف او را نشن ادهیو به محض پ نکرد

 را برداشت و با چند قدم فاصله چییسو یو به آن گرفت

 .شد یدنبال البرز راه به

 بند شیچشمانش سوراخ شده بود واشکها یکاسه  دایآ



 البرز و گونه یبرافروخته  یچهره  دنیآمد اما با د ینم

 یو گنگ کاسه  جیسرخ متورم شده بود گ یکه قدر اش

 که گم شده یدر دم خشک شد و مثل بچه ا شیاشکها

 کرده باشد به سمت دایو حاال بزرگترش او را پ باشد

 داداش به خدا سرعتم: »دیخواست بگو یو م دیدو البرز

 

 درست پشت سر البرز تمام یگل دنیاما با د«! نبود  ادیز

 شیجمله ها یدر دهانش خشک شدو داغ شیها جمله

 .جواب شد یب یدهن افتاد و ذهنش پر از سوال ها از

 هم دردناک یلیرفت که از س یچشم غره ا دایبه آ البرز

 را بر سر شیها یتوانست تمام دق و دل یبود وم تر

 دنیسر بر ییتوانا یکه حت یهوار کند، آنقدر عصب دایآ

 بزند اما حضور یرا هم داشت. دهان باز کرد تا حرف او

 او تصادف کرده بود سبب شد نیبا ماش دایکه آ یمرد

 .نگاه خسته اش به سمت مرد بچرخد تا

 صدمه لشیبد یرخش ب ییسوار که گو دیپرا مرد



 به دستش بود و آن را لیکه موبا یباشد در حال خورده

 بلند به سمت ییداد با گامها یپرچم در هوا تاب م مثل

 آمد و گفت: البرز

 

 رتیخدا رو شکر بزرگترش اومد. آقا به خدا همش »

 یچراغش شکسته ول هیش فقط خود نیکرد. ماش چارمیب

 . خسارت بهم زده یرو داغون کرده و کل نمیماش زده

 گمی. بهش م شهینم یمیلندور قد فیکه حر دیپرا آخه

 نیو التماس که ا هیگر اد،یصدو ده ب سیبزنم پل زنگ

 . رو بده برو به امون خدا مهیکارت ب گمیرو نکن. م کار

 نیندارم و ماش مهیو ب نیکارت ماش گهیکنه م یم هیگر

 نیبهم ماش گهیبابامه و اگه بفهمه تصادف کردم د مال

 .رهیگ یاز سمت راست سبقت م ی. آقا آخه ک دهینم

 می. آقا آخر مجبور شدنیو بب ایشده بود ب کیتراف آقا

 .«کنار تا راه مردم باز بشه میها رو بکش نیماش

 ییمرد رخش سوار و آقا گفتن ها یکالفه از حراف البرز



 دیچیپ یم شیموها یکه ال ینداشت و طوفان یتمام که

 میرا به رقـ*ـص در آورده بود ، ن یو گل دایشال آ و

 

 بیآس یآن که حاال قدر یو جلو بند دیبه پرا ینگاه

 بود شده بود انداخت سپس کف دستش را به دهید

قطار روار او را  یسکوت باال آورد و جمله ها عالمت
 از کمر

 .کرد قطع

 دمیخوام وخسارتتون رو م یاز شما معذرت م آقا من »

 دمیو بهت قول م میدار رگاهیما خودمون تعم .

 نی.اگه ا میدیم لیرو مثل روزاول بهت تحو نتیماش

 رو از مهیکارت ب رگاهیتعم میبر یستین یراض یجور

 یجا نقد نیکه هم نی. راه آخر هم ا میریبگ پدرم

 .«کن، انتخاب  یدون یکنم. حاال خودت م حساب

 رینظ یب یآپشن ها نیخشم مرد رخش سوار با ا تمام

 به رخش اش انداخت و یدم فرو کش کرد. نگاه در

 هم سرش را خاراند و گفت: یکم



 

 یزحمت پول معطل یزحمت بزن به حسابم . ب یآقا ب »

 « .رو هم حساب کن هام

 آن سو تر یکه کم یجنباند و رو به گل یسر البرز

 :بود ،گفت ستادهیا

 برم یبابا رو م نیبرو خونه . منم ماش دایتو با آ »

 .« رگاهیتعم

 :جنباند و گفت یسر یگل

 .«و بردارم فمی. فقط اجازه بده کرمیباشه باشه اآلن م »

 یرا از رو فشیک دایآ یچشمان گرد شده  شیپ سپس

 چراغش را کیخان که حاال  رجیا نیعقب ماش یصندل

 شد یاز دست داده بود برداشت و راه هم

 را فشیک یگل یخواست اعتراض کند اما وقت یم دایآ

 چشمان او تاب داد تا ته ماجرا را شیآورد و پ باال

 البرز و یچشمان به خون نشسته  دنیزد و با د حدس

 



 دوان لشیرغم م یکه منتظر رفتن او بود عل ینگاه

 که خودش را به او یرساندو درحال یخود را به گل دوان

 گوش خیشده بود ،سر ب زانیآو شیو از بازو چسبانده

 .فرو برد او

 خود یمرد یجا مونده بود! م نیتو ماش فتیک رمیگ »

 خونه. حاال یرفت یدربست م هیوبا  یکرد ینم ینیریش

 قال گذاشتن تو هم یعالوه بر تصادف جوابگو دیبا

 .«باشم

 . البرز بود ریجوابش را نداد. تمام ذهنش درگ یگل

********** 

 

 

 به راه شیها نیف نیکه ف دایبه آ ریدر تمام مس یگل

 یکرد ب یمچاله م یو پشت به پشت دستمال کاغذ بود

انداخت به  یم شیپا ریمالحظه به ز یآن را ب مالحظه
 جز



 که ته یدلشوره ا ینگفت و به جا چیجمله ساده ه چند

 رفتن هم نداشت الیجا خوش کرده بود و خ دلش

 ریماجرا هم ختم به خ نیگفت تا ا یلب ذکر م ریز مدام

 .شود

 که قرار یکرد و حساب هیرا تنب دایالبرز همان شب آ اما

 یلیس کیکف دستش بگذارد را گذاشت. آن هم با  بود

 . کش آمد دایکه رد انگشتانش تا بنا گوش آ جانانه

 به چشمان برادرش خیکه نگاهش مثل م یدر حال دایآ

 ، دانه دیلرز یهماهنگ باهم م شیبود لبها دهیچسب

 صدا اما متصل از چشمانش قل یشفاف اشک ب یها

 افتاد و کج و معوج در یگونه اش م یکنان بر رو قل

 

 قهیکه شق یشد. البرز در حال یگم م شیکنار لبها اریش

 مردمک یاز شدت درد مچاله شده و خشم رو شیها

 تر آمد، کنار کینزد یانداخته بود ، قدر هیسا شیها

 :او سر خم کرد و آهسته و پچ پچ وار ، گفت گوش



 نیاگه ماش یتصادف نبود . که حت یبرا یلیس نیا »

 یم یکرد یمچاله م یرو هم مثل دستمال کاغذ من

 و قال یبه دعوا تو و گل یتار موهات ، ربط یفدا گفتم

 که با نیهم با ا ینداره . مشکل ابونیوسط خ گذاشتنش

 داشته یعاشقانه ا یو رابـ ـطه  یبشدوست  یمرد

 بمونه که ادتیرو زدم تا  یلیس نی، ندارم. ا یباش

 یبه دلت باشه و دنبال هر آشغال هـ*ـر*زه ا حواست

 هیصد من  یو خام حرفها یبزک دوزک کرده نر که

 دورغ و َدونگ هاش فقط به یکه ته ته همه  ینش غازش

 

 ای یفهم ی. منظورم رو م شهیختم م یزیچ هی

 «رو بگذارم کنار و راحت تر بگم.؟ یستیرودربا

 تا ته حرف البرز رفت و منظورش را خوب متوجه دایآ

 که ییانداخت . البرز با اخمها ریاز خجالت سر به ز شدو

 و دیتوانست گره آن را باز کند سرش را پس کش ینم

 دنید یهم پس رفت و برا یگاه قدم آن



 . شد رهیخ دایبه چشمان آ شیرحرفهایتاث

 نادر رو خط بکش که که،یمرت نیدور ا یجور هی »

 یبا هم نداشته باشه. دفعه  یاشتراک چیه مرزهاتون

 یکنم آبج یبرخورد نم یقدر دموکراس نیا بعد

 .« کوچولو

 بار نرم و نیتر آمد، سر خم کرد و ا شیبازهم پ سپس

 . دیاو بوس یگونه  آهسته

 

 یبود که لبها البرز چنان محکم و قاطع یو صدا لحن

 شل و دیببخش کیرا به هم دوخت و  دایآ معترض

 .از دهانش خارج شد وارفته

 یسر باز کرد و جار دایآ یرفت بغض ها یوقت البرز

 ینیریخود ش یکه برا یکرد و به گل یم هیگر دای. آشد

 .گفت یدهانش شل شده بود ناسزا م چیپ

**** 

 در سکوت به پدرش نگاه کرد که با شلوار گرمکن البرز



 اش دهیکش یمبل نشسته و پاها یرنگش رو یا سرمه

 . هم سوار کرده بود یبر رو را

 یبا گذشت پنجاه و چند سال جذاب بود و م هنوزهم

 ریداشت د نیقیکه  یدل ببرد. مرد تنوع طلب توانست

 

 دهیکند و فر یهندوستان م ادی لشیزود بازهم ف ای

 که یآورد. پدر یم رونیب نشیاز آست یگرید خانوم

 در شیخودش بود و بچه ها یخدا به فکر راحت ی شهیهم

 صف بودو یبودند. فلور جون هم در انتها یبعد تیالو

 ریز یکه مصلحت نیداد مگر ا یرا انجام نم یکار چیه

 .باشد دهیخواب آن

 شیو مردمک ها دیدرد ناکش کش یها قهیبه شق یدست

 نیسمت مادرش برگشت که انگشتانش مدام ب به

 یو گاه دیچرخ یبلوند تازه رنگ شده اش م یموها

 .داد یرا تاب م آن

 زدند و با وجود یاو را فلور جون صدا م شهیکه هم یزن



 که به آن دو داشت، حواسش یمادرانه ا یقو احساس

 یبه گوشه  شیکه بچه ها دیچرخ یم یدر حواش آنقدر

 بودند.پرتاب شده  ذهنش

 

 پدرو یتیمسئول یو ب یتوجه ی. ب دیحسرت آه کش با

 سر ییسبب شد تا هرگز نفهمند که چه بال مادرش

 را بر یبار چه رنج ینیآمده است و سالها سنگ پسرشان

 کند! حاال هم مطمئن بود از یحمل م شیشانه ها یرو

 مجسم هم خبر ندارند.از طانیبا آن ش دایآ یـطه  رابـ

 دایتوانست بر سر آ یم ییکه نادر چه بال نی تصور

 در هم فرو شیافکارش پر از تالطم شد و اخم ها اوردیب

 .رفت

 لبش را به دندان گرفته یخان در سکوت گوشه  رجیا

 کرد که ینگاه م دایو به آ دیجو یآن را م بود

 سرخ و متورم شده بود و اگر هیاز شدت گر چشمانش

 فلور خانوم و البرز نبود از خجالتش درست و ی مالحظه



 که یمهار خشم یآمد . عاقبت برا یدر م یحساب

 

 از درون قندان برداشت یرا تنگ کرده بود قند خلقش

 :پرتاب کرد و گفت دایبه سمت آ ومحکم

 دست نیهم یبرا دمینم نیبهت ماش یُکره خر، وقت »

 نگذاشتم خال دمشیخر یافتضاحته . از وقت فرمون

 از یخوام بفروشمش کل یو حاال که م فتهیب بهش

 « .کنه یرانندگ یگل یگذاشت یافتاده. االقل م متشیق

 مبل برداشت وآن را هیپا ریخم شد قند را از ز البرز

 انداخت که لشیبه موبا ینگاه میگذاشت و ن زیم یرو

 دراز و یها امیشده بود . پ زیسحر لبر یها امیپ از

 میپاسخ گذاشت. تصم یمکرر او را ب یو تلفن ها کوتاه

 کرد تا یاش را گرفته بود تا آخر ماه صبر م یینها

 از آن شیکند و آن گاه تا پ افتیرا کامل در حقوقش

 ریداد و از خ یمتولد شود، استعفا م یگرید وشیپر که

 



 گذشت یها م یشرکت تفرش ییاستثنا یایو مزا حقوق

 .دیبخش یم شیرا به لقا شیعطا و

 .داد امیپ روانیس یو برا دیاش را نوش یاز چا یا جرعه

 منتظرم امینم رگاهیکنه تعم یامشب سرم درد م »

 .«نباش

 البرز»که نوشته بود :  شیها یو دلواپس یدرجواب گل و

 « ...؟ گهید یگی؟ تو رو خدا راست م یمن خوب جون

 :نوشت

 .خواهد ینکن. با تو پرواز پر نم مییدلم لطفا هوا زیعز »
» 

 آن سو تر یکه کم دایرا ارسال کرد . سپس به آ امیپ

 دست را دور تگریشد و به حالت حما کیبود نزد نشسته

 اش انداخت و او را به خودش چسباند. شانه

 

 . خسارتفتادهین یسرش. خدا رو شکر اتفاق یفدا »

 هم نباش خودم نیرو که من دادم . نگران ماش راننده



 .«هاش هم با من نهیکنم. هز یم سشیو ر راست

 که فلور خانوم به دست داده بود به یخان پر پرتقال رجیا

 آن صورتش درهم یکه از ترش یبرد و درحال دهان

 هم کنارش ینرم تر که لبخند یشده بود ، با لحن مچاله

 :،گفت بود

 زحمت پول هات رو نگه دار یدستت درد نکنه بابا . ب »

 .«ازدارمیبهش ن شتریب گهید یجا

 سرد شده اش را با یخان بدون قند ته مانده چا رجیا

 . دیسر کش یهورت یصدا

 .«کنم یم ییکارها هیراستش دارم  »

********** 

 

 

 پدرش یپر از جمله  کنواختی یبا ضرب آهنگ سرش

 . دستشقیعم یبازگشت آوا در دره ا هیشب یزی. چشد



کرد  زیبرداشت و چشمانش را ر دایآ یشانه  یاز رو را
 و

 خط کیآن لم داد و  یو درشت مورب پا زیر نیچ چند

 .جا خوش کرد شیابرو نیهم ب قیعم یافق

 و دینپرس چیجواب بود اما ه یپر از سواالت ب ذهنش

 رجیناتمام پدرش تمام شود. ا یماند تا جمله  منتظر

 را شیبه همسر انداخت و حرفها یچشم رینگاه ز خان

 مزه مزه شیلبها انیطعم پرتقال ملس م دنیچش مثل

 :، گفت کرد

 خونه هی میگرفتم خونه رو عوض کنم و بر میتصم »

 «.تر فلور هم مثل من موافقه  بزرگ

 

 خانه منفجر شود یسبب شد تا بمب سکوت در فضا خبر

 کنج سالن یبخار یرو یجز پِت پِت کتر ییصدا چیه و

 !شد ینم دهیشن

 کنار چشمانش یها نیمتعجب شد و آن قدر که چ البرز

 ذهن درهم و دایباز شد. آ شیابروها نیگره ماب و



 را که پر از نادر بود را رها کرد او هم شش برهمش

 .دیسمت پدرش چرخ هیهوش و حواسش  دونگ

 سکوت ینیسنگ یبود که پا رو یکس نیخانوم اول فلور

 یکه انگشتانش همچنان ال یگذاشت و درحال خانه

 :، گفت دیچرخ یکوتاه شده بلوندش م یموها

 .هستش امرزمیخونه ارث پدر خدا ب نیدرسته که ا »

 پنجره هیآشپزخونه اش  یشده . تو یکلنگ گهید یول

 شه. حمومش کوچکه و هر یم اهیو آدم دلش س نداره

 ینم دایرنگ و رخ پ میکش یدست سر و گوش م یچ

 

 هیاش هم که قربونش برم کف  ییرای. سالن پذکنه

 یها هیشه دو تا مهمون دعوت کرد. همسا یو نم دسته

 از ایرفتن  ایاز دن ای هیدو نفربق یکیهم که به جز  یمیقد

 یفروغ و محمود خان به چ یکوچه . من موندم آبج نیا

 هی ستندیخونه و محله دلشون خوشه که حاضر ن نیا

 .«اون ور تر برن وجب



 نهیو درشت به سـ*ـ زیر بیمعا کیبه  کیخانوم  فلور

 چسباند و البرز یاش م یپدر یخانه  ینداشته  ی

 همه نیهمه سال ا نیبود که چه طور ا نیاز ا متعجب

 !پنهان مانده بود بیمعا

 دم و بازدم پر از کیکه ته دلش جا مانده بود با  یآه

 شیخانه برا نیاش آزاد شد. ا نهیاز قفس سـ*ـ حسرت

 آمده بود ایکه به دن ییشناسنامه را داشت . جا کی حکم

 

 یپر از نور برا یبزرگ شد و به مدرسه رفت خانه ا و

 .کودکانه اش یخواب ها یبرا هیو پر از سا یداریب

 کوچک و مربع شکل خانه بود. با آن حوض اطیح عاشق

 یاقوتی یها یکه در گذر زمان کاش اطیوسط ح ریپ

 زونی، لب پَر شده بودند اما باز هم گل ر رنگش

 دیشب ع یها یماه زبانیانه مسخاوتمند اسفندماه

 .بود

 افتیدر آن  یدرخت چیبود اماه یکوچه درخت عاشق



 را به جا گذاشته شیها یکوچه کودک نیشد. او در ا ینم

 یدشوار بودو اگر طلسم شیو دل کندن از آن برا بود

 زدو آن اتفاق یاش گند نم ینادر به دوران کودک به

 شیبرا یشتریاآلن خاطرات ب دیافتاد، شا ینم هولناک

 مانده بود. یباق

 

 . آن را مزه مزه کرد یرو یرا برهم فشرد وتلخ شیلبها

 و نگاه پر حرفش را دیاش کش شیبه ته ر یدست سپس

 یمخالفت لشیرغم م یسمت پدرش چرخاند و عل به

 :و گفت نکرد

 دایرو هم پ یی؟ جا هیچ متونیخب مبارک باشه. تصم »

 مناسب رو یکه خونه  نی؟ به نظر من عاقالنه تر ا دیکرد

 به بنگاه ای میبد یفروش خونه آگه یبعد برا میکن دایپ

 اجازه بده یکه حساب بانک یی. . من هم تا جامیبسپر

 «..کنم یم کمکتون

 یگل سرخ یدست شیخان خم شد و از داخل پ رجیا



 دهانش انیبرداشت و آن را م یپر پرتقال شیرو شیپ

 :کرد ، گفت یکه ملچ و ملوچ م یداد و درحال یجا

 شما دوتا ستیبا یهم هست که م گهید زهیچ هی »

 .«دیبدون

 

 که ییشد! ندانسته ها یم ادیز شیرفته ندانسته ها رفته

 نشاند. آب یدلش م یایزوا انیپنهان م یترس

 لیدل یکه ب یرا قورت داد تا از شره طعم تلخ دهانش

 یاز چا یزبانش نشسته بود خالص شود و جرعه ا یرو

 رمق شده بو و یکه حاال سرد و ب ییچا دیرا نوش اش

 کرد. سرش یرا از تن دور نم یو استرس یخستگ چیه

 : عالمت ندانستن به اطراف تکان داد را

 «شده ؟ ی. خبررهیخب انشاهلل که خ »

متفکر انگشت شصت را به گوشه  یخان با چهر ها رجیا
 ی

 سه گوش خوش تراشش یو آن را تا چانه  دیکش بشل

 .داد ُسر



 رو فروختم . طرف چون آشنا بود تمام پول رگاهیتعم »

 میفردا با مامانت بر میو قرار گذاشت ختیبه حسابم ر رو

 .«میو سند رو به نامش بزن محضر

 

********** 

 

 جمله را نیو ا«.را فروختم  رگاهیتعم»: گفت یم پدرش

 کیتراف ایکرد که انگار راجع به آب و هوا  یادا م چنان

 !کرد یتهران صحبت م مزخرف

 نیا ایمجهول، سحر باشد  یکه آن آشنا  نیتصور ا از

 وسط ماجرا یینامحسوس لنگ سحر جا یلیخ که

 بیعج ییباشد، آتش به جانش افتادو گرما جامانده

 او را به داخل کوره ییبدنش را در بر گرفت . گو سراسر

 بلور یپرتاب کرده بودند و گواه آن دانه ا یآدم پز ی

 بلندو صافش یشانیپ یو درشت عرق بود که بر رو زیر

 بود. نشسته



 

 که به تمام اعضا و جوارح ییاَلو نیاز ا ییرها یبرا

 سرد شده اش یته مانده چا نیافتاده بود آخر بدنش

 سرفه به حنجره اش کیخفه که  ییو با صدا دینوش را

 :گفت دایبود به آ بدهکار

 .«اریمن ب یآب برا وانیل هیلطفا  »

 یسرش به سمت پدرش برگشت و با دلهره ا سپس

 :دیپرس پنهان

 بد طیشرا نیا یکه تو دیفروخت یرو به ک رگاهیتعم »

 «پولش نقد بود !؟ یاقتصاد

 را از دست بدهد یا هیثان یخواست حت یکه نم دایآ

 رادر سالن جا گذاشت و در چشم برهم شیها گوش

 آب که با هر وانیل کیبه آشپزخانه رفت و با  یزدن

 شد، برگشت یم زیزد و سر ر یبه اطراف لمبر م قدمش

. 

 



که با  گمیرو م ی. حاج رسول عزتستین بهیغر»

 پدربزرگ

 خوام یم دیفهم یبودند. وقت یکیسفره  مرحومت

 از خونه هاش رو یکیرو بفروشم ترو فرز  رگاهیتعم

 .منم سر بنددیپسرش خر یواونجا رو برا فروخت

 «. تپل بهش دادم فیتخف هیبا اون مرحوم  ییآشنا

 ماجرا نبود واقعا خوشحال نیسحر در ا یکه رد پا نیا از

 کم شود . چشم تشی. اما نه آن قدر که از عصبان شد

 یموج چیه یکه بر رو ییرا برهم فشرد و با صدا شیها

 :نبود، گفت کوک

 که رگاهیتعم یبچه ها فیتکل د؟یکرد کاریبابا شما چ »

 شه؟ اصال به یم یهمه سال اونجا جون کندن چ نیا

 اون نان آور خونه اس . اگه صاحب ؟یفکر کرد روانیس

 تییسو یقبول نکنه که اونجا کار کنه و تو دشیجد کار

 و رشیسر مادر پ ییکنه چه بال یزندگ رگاهیتعم یباال

 

 اون امرزشیپدرش خدا ب اد؟یخواهر دم بختش م دوتا



 «که نرفته؟ ادتونیدست شما سپرد. رو

 دو ییتلخ شد و با صدا قتیحق دنیخان از شن رجیا

 .باالتر از البرز حرف او را قطع کرد پرده

 و قرار ستمیاون ها ن یگور پدر همشون. من که َل له  »

 تخمگفت  یم یتا ابد به پاشون واستم. حاج ستین

 سگش

 یخواد کار ما رو دنبال کنه. قرار شده بچه ها یم

 روانیقبول نکردکه س یفعال اونجا بمونن .ول رگاهیتعم

 یفکر م هیاون هم  یبمونه که برا تییسو یتو

 نیاز ا رگاهیتعم یو بچه ها روانی.البته فعال سکنم

 یو فردا بعد از محضر بهشون م دوننینم یزیچ موضوع

 .«گم

 

 آب را ال جرعه سر وانیل کیکالفه اش کرده بود  عطش

 یاما آتش درونش خاموش نشد و با جمله  دیکش

 .پدرش سوخت و خاکستر شد یبعد



 یارث پدر رگاهی!؟ تعمیزن یحاال تو چرا جوش م »

 و از خداشه که به هیبود . اونم شش دونگ راض مادرت

 شهر، نییکوچه بن بست پا هیته  یخونه کلنگ هی یجا

 خونه هیکنه و  یبرج زندگ هی یبشه و تو نینش باالشهر

 داشته باشه که هیفرمان یسه خوابه تو یمتر یس صدو

 .«رقصه یپات م ریز تهران

********** 

 

 

 کش آمد، به شیها هیداشت! عطش تا ر یبیعج حس

 .به خس خس افتاد شیها هیو ر دیهوا رس یقحط

 به سمت مادرش برگشت و دییتا یسرگردانش برا نگاه

 به دنیبزند سرش را به عالمت نفهم یآن که حرف یب

 .تکان داد اطراف

 خانوم دست پاچه از کنار همسر برخاست ، جفت فلور

 او گذاشت ، نخ و یبازو ینشست و دست بر رو البرز



 هیشوهرش را بخ شیبه دست گرفت تا جمله ها سوزن

 . و روفو کند بزند

 یول میبهت بگ میخواست یبرم. م قربون قد و باالت »

 فکرت میشرکت شلوغه که نخواست یقدرسرت تو اون

 « .میکن ریدرگ رو

 کرده ریگ میدو دو چهار تا و ضرب و تقس انیم ذهنش

 در یرا پر هوا کرد و زندگ شیاز هوا یخال نهی. سـ*ـبود

 

 را بست شیبعد چشماها یشد. اندک یجار شیها نفس

 از دهانش یتا مبادا حرف درشت دیرا جو شیجمله ها و

 .شود خارج

 .«کنم یمخالف م دیدونست یچون م دینگفت»

 دست مادرش را پس زد ، برخاست و انگشتانش را کالفه

 خوش حالتش فرو برد و آن را به عقب یموها نیب

 .خان برگشت رجیداد سپس نگاهش به سمت ا هول

 رو چند رگاهی، به خدا ذهنم قفل شده! مگه تعم بابا»



 یتو یمتر ستیصد و ب یخونه  هیکه پولش  دیفروخت

 «رو جوابگو بوده!؟ هیفرمان

 یخودش را آرام جلوه دهد ، ب نکهیا یخان برا رجیا

 یباال انداخت، آن گاه خم شد و از رو یشانه ا تفاوت

 یرا برداشت و ب ونیزیکنترل تلو شیرو شیپ زیم

 

 وان وج یخواننده  یآن را روشن کرد و صدا هدف

 .شد شیصدا ی نهینام پس زم یایجو

 چهار نیهم یجواب گو نبود. برا رگاهیتعم پول»

 و بعد میهم از دوست دخترت سحر وام گرفت اردیلیم

 خونه و ستین یالی. خمیرو سند زد هیفرمان ی خونه

 رو هیدم. بق یاز پولش رو م یرو بفروشم بخش نیماش

 حقوقم یکنه و ماهانه از رو یقرار شده قسط بند هم

 .«کنه برداشت

 . ذهنش به چند ساعتختیفرو ر یدلش هور وارید

 ، به لحظه یپرتاب شد. درست به بعد از ظهر طوفان قبل



 یقگیسل یاو را به ب دیرا شن یاسم گل یکه سحر وقت یا

 :تفاوت گفت یکرد و ب متهم

 گریو بهتر است او هم د ردیگ یم دهیحرف را نشن نیا »

 «نکند.  تکراش

 

پر از ابهام سحر باز شدو ذهنش  یو راز جمله ها رمز
 در

 ریبه جا مانده . چه د یمنطق یبسته از تفکر یمدار

 و چه ساده لوحانه ستیطمع ن یکه سالم گرگ ب دیفهم

 یجمع و جور کردن زندگ یتواند برا یکرد م یم تصور

 .برسد دالشیا یبر به زندگ انیازراه م اش

 یچند قدم رفته را برگشت و عاقبت به صدا مستاصل

 را خاموش کرد و ونیزیداد ، تلو انیخواننده پا ناکوک

 .ستادیپدرش ا یروبرو

از  اردیلی!؟ چهار میکرد کاری...بابا شما چ یوا یوا »

 سحر

 حساب و کتاب یب یالیکه ر ی!؟ اون هم از دختریگرفت



 چه حساب یکنه. آخه سحر رو یو بخشش نم بذل

 همه پول به شما داده!؟ چرا من رو بوق نیا یکتاب

 اصال د؟یبهمن نزد یکدومتون حرف چیوه دیکرد حساب

 یها که همه  یاون دم و دستگاه تفرش یتو

 

 از شما یدکتر و مهندس هستند چه کار کارمندهاش

 «اد؟یبرم

 که یانداخت و همانند کس شیدر گلو یخان باد رجیا

 :را فتح کرده باشد ، گفت یا قله

 یندارم. قرار شده تو یها کار یبه شرکت تفرش »

 کنار دست دامادش یمهندس تفرش نیماش شگاهینما

 چند ماه کار هیبشم.  یداخل ریمد ییجورا هیکنم و  کار

 یهم م یشاس نیماش هیبندم و  یخودم رو م کنم

 .«خرم

 را گفت و انگشت اشاره اش را به حالت نیخان ا رجیا

 .به سمت البرز نشانه رفت دیتهد



 یها ! م یسحر رو هوار هوار کن شیپ ی... نریهو »

 یبرا یدهنت تخم نه گفتن رو کاشت یتو میدونست

 

 نزنه تا خودمون یبهت حرف میازش خواهش کرد نیهم

 .«میفرصت و حوصله بهت بگ سر

 یاش حس م نهیسـ*ـ یقفسه  یرو یبیعج ینیسنگ

 یکه تجربه م یکه در مقابل حس حقارت ینی. سنگکرد

 بود که دهیشن یاز عمه ال ختهیبود. جسته و گر چیه کرد

 یبه خاطره ثروت پدربزرگش به خواستگار پدرش

 خواست باور یگاه دلش نم چیرفته بود اما ه فلورجون

 ییخشکش را با سر زبان تر کرد و با صدا ی.لبهاکند

 :گفت ناکوک،

 ییپادو یخوا یدست دامادشونه . م شگاهیبابا اون نما »

 همه خفت به چه نی!؟ آخه ایها رو بکن یتفرش داماد

 « !؟هیفرمان یخونه تو هی متی!؟ به قیمتیق

********** 



 

 

 گره د،یرنگش را درهم کش یقهوه ا یخانوم ابروها فلور

 یتر هم م زیاو را ر یو دکمه ا زیکور که چشمان ر یا

 .کرد

 هی.  می! ؟ ازش وام رفت یچه خفت «!وا ... چه جالفتا »

 « .میکه قراره بهش برگردون قرض

 هم به یهم کش داد و قر ینازکش را بر رو یلبها

 :و ادامه داد کلماتش

 «.زود عروسمون بشه ای ریقراره د ستیکه ن بهیغر »

 را یشد. حس بوکسور ظیمثل مربا غل شیدر رگها خون

 ورده شدهقدرش له ول فیمشت و لگد حر ریکه ز داشت

 در تارپودش جا خوش یکه درماندگ یی. با صداباشد

 بود ، گفت: کرده

 

 رو نیبه سحر نداشتم و ندارم و ا یعالقه ا چیمن ه »



 شرکت یدونه . که اگه رفتم تو یخودش خوب م هم

 ها فقط و فقط به اصرار خودش بودو من احمق به یتفرش

 یخونه  هیحقوق باالش قبول کردم تا بلکه بتونم  خاطر

 «.و ازدواج کنم و سربار شما ها نباشم رمیبگ کوچک

 : پرپشت و بلندش را در هم تاب داد یخان ابروها رجیا

 همه نیا ؟یگذار یقدر طاقچه باال م نیا یحاال واسه چ »

 و یهمه سال اصفهان بود نیدنبه ات کو!؟ ا یدیچر

 و یخورد یسفر خارج از کشور چرخ م یتو مدام

 یچندغاز پس انداز داشته باش هیخودت  یبرا ینتونست

 تهران. اصال از خدات هم یدست از پا دراز تر برگشت و

 لحظه هیتوبودم  ی. من اگه جایکن یبا سحر عروس باشه

 یرو از دست نم سیک نیکردم و ا ینم دیترد هم

 

 حاال یدیخودت ول چرخ یهمه سال واسه  نی. ادادم

 « .کن یخانواده ات فداکار یکم برا هی

 شعله و دود، خاکستر شد. درست مثل یگرفت. ب آتش



 منقل جا ماند و فراموش یکه بر رو یگداخته ا زغال

 .زندیبر شیکنند تا آب بررو یم

 شیسر جا یحس چیدرسرش گم شده بود و ه جمالت

 نگفته یو خشم، تاسف و حسرت. حرفها تی. عصباننبود

 یاز سردرگم یدلش جامانده بود. ملغمه ا یکه رو یا

 .چند پرده باال تر برود شیسبب شد تا صدا که

 اصفهان یسربارتون بودم. من که داشتم تو یک »

 بود نیکردم و اگه اومدم فقط به خاطر ا یرو م میزندگ

 « . امیفلور جون ازم خواست تاب که

 به سمت مادرش برگشت و بر افروخته ادامه داد: سرش

 

 برگشتم تهران ؟ بگم تمام یچ یفلور جون بگم برا »

 کردم؟ بگم چرا آس وپاس یاندازم رو خرج چه کار پس

 «سحر رو قبول کنم!؟ یکار شنهادیو مجبور شدم پ شدم

 یتر از قبل و حت نیبار سنگ نیبازهم برگشت. ا سکوت

 از آشپزخانه ییآب ظرف شو ریچکه کردن ش یصدا



 ثابت یقال یخان نگاهش به گلها رجیشد. ا یم دهیشن

 آنها و فلور یبر رو شیمردمکش ها دایبود و آ مانده

 .زد یهم اصال پلک نم خانوم

 که سبب شد تا ی. ضربه ادیپتک را هم کوب نیآخر البرز

 .که گفته بود کم شود یجمالت نیبار سنگ از

 خوام باهاش ازدواج یرو دوست دارم و م یمن گل »

 انگار یفرصت مناسب بگم ول هی یخواستم تو ی. مکنم

 هی. خونه فرمانادیوقت حساب و کتاب هام جور درنم چیه

 باز یحساب چیکمک من ه یرو یمبارکتون باشه ول هم

 

 و دمیها استعفا م ی. من فردا از شرکت تفرشدینکن

 .«گردم یخودم م یبرا گهیکار د هی دنبال

 داشت آن چنان که دهان هر سه از یمحکم یضربه  خبر

 .باز مانده بود مهین تعجب

 برخاست و شیبعد فلور خانوم از جا هیثان چند

 .ستادیا شیروبرو



 تا ی!؟ از کیکن یبا ما لج م ی! داریگیدروغ م یدار »

 ازش ادیم ادمیکه  یی!؟ تا جا یشد یعاشق گل حاال

 و چونه ریرو بگ یگل ایچند بار بهت گفتم ب ؟یبود زاریب

 مصلحت یخوامش . حاال که پا ینم یو گفت یانداخت باال

 « !؟یشد یدفعه عاشق گل هیاومده  ونیبه م خانواده

 رهیمادرش خ یرج به رج به چشمان براق شده  البرز

 . ستیدر کار ن یدروغ چیه دیتا بگو شد

 

 خوام یهم م یلیخوام. خ یرو م یفلور جون من گل »

 .«شه ینظرم هم عوض نم و

 نه، یگفت یو م یانداخت یتو چونه باال م یروزگار هی »

 به یدشمن هیدو تا خواهر  نیگم نه. نگذار ب یمن م حاال

 !؟ نگاه یبهش دل داد یبنا بشه. اصال ک نیچ وارید قدر

 ینکن و جز موها شیچهار تا عشـ*ـوه و لوند به

 شغل هیتونه مثل سحر بهت  یداره!؟ م یچ قشنگش

 وام اردیلیتونه چهار م یبا درآمد باال بهت بده. م خوب



 کار هیتونه  یم م؟یبه زندگمون بد یتکون هیتا ما  بده

 سرما و گرما یبابات جور کنه تا مجبور نشه تو یبرا

 دنبال شیسگ دو بزنه ؟ و آخرش ش رگاهیتعم یتو

 « .تونه بسم هللا ینشه. اگه م زونیآو هشتش

 صدا غرق شد.مثل یپدر و مادرش ب یخود خواه در

 حفظ حرمت ها یخورده باشد. برا یکه به صخره ا یقیقا

 

 را عوض شینگفت فقط به اتاقش رفت تا لباس ها چیه

 . کس در سالن نبود چیبرگشت ه یو وقت کند

 با یرفت در تمام طول کوچه درخت یم یوقت البرز

 یرا م شیلخ لخ کفش ها یغرق اشک صدا یچشمان

 .خواست یوجب آرامش م کی. دلش دیشن

********** 

 

 راه آهن دانیم یگل

 چهار گوش صبحانه نشسته بود و به آفتاب یسفره  کنار



 تور یپرده  یکه مورب اما طناز از ال یزمستان فیلط

 

 کش آمده بود، قوانیل رینان سنگک و پن یتا رو گلدار

 .شده بود رهیخ

 دلش واریاز صبح به د یدلشوره ا بیعج یتالطم در

 حس مشمئز نیشده بود و او ناتوان از مهار ا قالب

 به جا مانده در سفر پناه برد تا یآلبالو یبه مربا کننده

 ببرد. اما موفق ادیرا از شیآن دلشوره ها ینیریش با

 یپاسخ او و تلفن یب امیکه البرز به سه پ یو تا زمان نشد

 نیداد از شر ا یقطع کرده بود، جواب نم شیبر رو که

 !کرد ینم دایها نجات پ دلشوره

 را به مسلخ که قدرتمندانه آرامشش یشیاز تشو کالفه

 خواست یخوردن صبحانه گذشت و م ریبود از خ بـرده

 خانه که فونیزنگ آ یرا جمع کند اما با صدا سفره

 خفه و گنگ بود با یمیقد یقرقر تلفن ها هیشب شیصدا

 که مامان فروغ نیبر خاست و به تصور ا یحوصلگ یب



 

 را فشرد و فونیدکمه آ یسوال چیه یباشد ب برگشته

 سرک اطیپر پرده را پس زد و از پنجره به ح سپس

 لبش نشست یبر رو یخاله فلور لبخند دنیوبا د دیکش

 را شلخته پشت سرش شیپخش و پال یموها یبه آن و

 اش کرد و به استقبال خاله فلور یکیپالست ی رهیگ بند

 .باز کرد شیو در را برا رفت

 خان، البرز رجی. ادی. خوش اومد ریسالم صبحتون به خ »

 «خوبن؟ دایآ و

 داد و به یکه دستانش را در هوا تاب م یدر حال سپس

 :رفت، اضافه کرد یآشپزخانه  سمت

 تا معلمش رو یعل ریام یمامان فروغ رفته مدرسه  »

 «.، برگشته میبا هم بخور ییچا هی. فکر کنم تا  نهیبب

 

 نرم یتر آمد، با لبخند شیپ یخانوم قدم فلور

 بغـ*ـل رها کرد و چادر از فرق ریرا از ز پرچادرش



 .نشست شیشانه ها یکش آمد و بر رو سرش

 قهیتازه خوردم. ده دق یقربونت برم ، زحمت نکش. چا »

 دونم رفته یفروغ صحبت کردم و م یبا آبج شیپ ی

 .«. راستش با خودت کار دارمیرعلیام مدرسه

 یتمینا هماهنگ که ر یبه تاپ تاپ افتاد. ضربان قلبش

 که در ی. مثل دختر نوجواندینداشت. ترس کنواختی

 .رود یاش لو م یواشکیاش عشق  یچهارده ساگل آغاز

 یکرده باشدو م ریکه در باتالق گ یمثل اسب دیترس

 .خالص است ریت کیعالجش فقط  داند

 سپس دیپا چرخ یپاشنه  یمتوقف شد و بر رو کبارهی

 تئاتر یکارکشته که سالها خاک صحنه  یگریباز همانند

 که یرا پشت لبخند شیخورده باشدتمام استرس ها را

 

 کرد و به سمت خاله فلور یدکور بود مخف کیفقط  صرفا

 :و گفت رفت

 «!؟ادیاز دستم بر م یشده؟ کمک یزیچ »



 باز پشت سرش را بست مهیخانوم با پر دست در ن فلور

 یماه به داخل راهروز بهمن  نیآخر یسوز گزنده  تا

 :تر هم بود ، گفت ظیکه حاال غل ینکند و با لبخند دایپ

 رو نیکه چقدر دوست دارم و ا یدون یجون م یگل »

 و برخالف یهست یدونم که چه دختر عاقل یخوب م هم

 که اآلن یی.پس حرفها یکن ینم یاصال کار اشتباه دایآ

 .« مونه یم یخودمون باق نیراز ب هیزنم مثل  یم بهت

 داده بود یبغلش جا ریکه خاله فلور ز ییها هندوانه

 کوچک یبه طاقچه  ستادنیا یبود که برا نیسنگ آنقدر

 پنجره تکه داد . کنار

 

 هست و چه یتو و البرز چ نیدونم ب یقربونت برم. نم »

 هم باشه عمرش به قد یزیمطمئنم اگه چ ی!؟ ولستین

 که البرز برگشته تهران. چون خوب یچند ماه نیهم

 دادم، اما قبول شنهادیازدواج بهش پ یتو رو برا ادمهی

 باشه یو طفره رفت.پس عاشقت نبوده و اگه حس نکرد



 مثل یمرد هیاز  دمیجان ، بهت حق م ی. گلدهیجد

 تو هم به من حق بده که نگران یول ادیخوشت ب البرز

 یروزگار هیبگم.  یستیرودربا یبچه ام باشم. ب ی ندهیآ

 . خواست یو البرز نم یخواست که عروسم بش یم دلم

 شما دو تا یتابه تا یخوام. چون ستاره ها یمن نم حاال

 با یکارمند معمول هی. البرز کنار تو شنیهم جفت نم با

 مونه. اما کنار سحر یم یکوه چه کنم و چه نکنم باق هی

 شه . ماهم یکشه و پر برگ و بارم یکنه . قد م یم رشد

 «. مینیش یاش م هیسا زیر

 

 مرموزش که یفلور آمده بود تا با لبخند ها خاله

 درد و یو برنده بودند ب زیت یبه قدر خنجر هرکدام

 یسرش را از بدن جدا وکند بعد هم برا یزیر خون

 . قرائت یمغفوره صلوات یروح مرحومه  یشاد

 . راهش رو یبخت بش دیسف یقربونت برم اله »

 « .بشه التیخ یکن که ب یکار هی یول دونمینم



 را یکرده گل خیتر آمد ، دستان  کیخانوم نزد فلور

 به یحق به جانب ی افهیدستان خودش گرفت و ق انیم

 :خودگرفت

 و یهست یدونم دختر عاقل یدور سرت بگردم . م »

 .یگذار یمن رو کف دست البرز نم یِهلک حرفها ِهلک

» 

 ادامه دهیکش یقلبش گذاشت و با لحن یرا رو دستش

 :داد

 

 ینم یزیفروغ و محمود خان و بنفشه هم چ یبه آبج »

 ی. خودت خوب میکن یرو هم با خبر نم یو عمه ال یگ

 . از اون گذشته ادیم شیپ یو دلخور نهیکه ک یدون

 که فتهیچو ب لیفام ینداره که تو تیخودت خوب یبرا

 «.خواد عروسش بشه یرا پس زده و نم یفلور گل خاله

 ینیکه همانند ماش یمات ومبهوت با ضربان قلب یگل

 زدن پیاحتراقش به مشکل خورده وبه ر ستمیس که



 بود و به ستادهیباشد همان جا کنار پنجره ا افتاده

 یقو قو م یوقت قوقول یکه ب هیخروس همسا یصدا

 زنگ یداد . به صدا یگوش م کرد

 زد که یآن سو تر بودوحدس م یکه کم لشیبا مو

 یبعد ب یکه اندک یدر پ یپ یباشد . زنگ ها البرز

 قطع شدند. پاسخ

 

 که حاال ساکت بود برداشت و لیچشم از موبا فلورخانوم

 :دیپرس یدیلحن تاک با

 «.؟گهیراحت باشه د المیخ »

 تمام مقدسات ممد گرفت تا دهانش باز نشود و از

 جانش به تمام تارو پود البرز گره دیکند . تا نگو سکوت

 کند. دم ینم یزندگ یماند ول یاو زنده م یو ب خورده

 رونیب یها هیاز ر یفرو داد و دم خسته تر یا خسته

 .اکتفا کرد یوفقط به تکان سر آمد

 پر ،یگل لیمجدد زنگ موبا یخانوم با صدا فلور



 یسرش نشاند و درحال یرا گرفت و آن را رو چادرش

 : رفت ، گفت یم رونیاز در ب که

 رو لتی. موبارمی. من دارم میخوشبخت بش یاله »

 یمامانت پشت خطه باشه و کار واجب دیبده. شا جواب

 «.که دوبار پشت سر هم زنگ زده داره

 

 ییبا گامها شهیدرمانده تر از هم یفلور رفت و گل خاله

 آن که به یرفت و ب لشیبه سمت موبا دیلرز یم که

 صفحه نگاه کند تماس را وصل کرد یحک شده رو اسم

 :خفه گفت یصدا با

 «.. بله »

 خانوم خاک برسرم شد. مادرم، تاج سرم ، فوت یگل »

 .« کرد

 آقا داوود شکسته شد یگرفته  یجا مانده در صدا بغض

 :در جمع کردن آن نداشت یکه توان یا هیبا گر و

 . تنهامندارم و دست  یمن حال و روز درست و درمون »



 کرده دییاومده و مرگ رو هم بر اثر سکته تا آمبوالنس

 «.فوت کرد یبه همه خبر بده عمه ال .

 

 خالص را هم خورد. درست همانند ریت نیآخر یگل

 ییرها یکرده باشد و برا ریکه در باتالق گ یاسب همان

 .کنند یم کیدرد به قلب او شکل از

********** 

 

 ناباور یدر سکوت یروز سرد زمستان کیدر  یال عمه

 یبه قامت بلند بزرگوار یصدا آرام و حفره ا ی. برفت

 .به جا گذاشت لیاش در خانواده و فام یومهربان

 کیکرد و از او  یحس م اریآن را بس یکه گل یا حفره

 . متحرک و صامت و بدون اشک و لبخند ساخت مجسمه

 در یال خبر مرگ عمه دنیچند ساعت بعد از شن یگل

 پاسخ گذاشت و یتلفن البرز را ب یحرک انتحار کی

 



 اهیو بن خاموش کرد. لباس س خیرا از ب لشیموبا

 هم یساده اش را که قدر یمشک یو تنها روسر دیپوش

 عروس یسرش انداخت و همپا یشده بود رو کهنه

 یچا یمهمانان عمه ال نیآخر یکار کرد و برا یال عمه

 ونیمچاله را جمع کردو به ش یو دستمال کاغذ ها ختیر

 اشپز خانه نشست و یها گوش کرد و گوشه  هیها گر و

 ...ها را خلقه حلقه ازیپاک کرد و پ برنج

 یاز شش صبح تا دوازده شب مسلسل وار کار م یگل

 ادشیببرد.  ادیرا از  زانشیتا غم از دست دادن عز کرد

 سحر و مهندس یعمه ال نیکه در مراسم تدف برود

 همراه راننده شان آمدند یبا چه جالل و جبروت یتفرش

 که یشمیو شال ابر یگربه ا یافتاب نکیسحر با ان ع و

 و ستادیکرد کنار البرز ا یبلوندش را نوازش م یموها

 از او استقبال کرد. یمیفلور چقدر گرم و صم خاله

 

 در هجوم خاطرات کنار یمیقاب عکس قد کیمثل  یگل



 دراز و ینشست و استکان ها یعمه ا یکهنه  سماور

 کرد و کنارش قندان یمعطر پر م یها یرا با چا کوتاه

 خاله یپر معن ینگاهها ریگذاشت تا فراموش کند ز یم

 اما پر حرف سیها از از چشمان خ یهمانند جزام فلور

 یبرم ییخواست به روزها یکرد . دلش م یفرار م البرز

 شد. و یخانه پر م نیدر ا یعمه ال یکه خنده ها گشت

 یشد . دلش م یم یدرخت یبه قد کوچه  شیایدن تمام

 .مبهم به گذشته پناه ببرد ی ندهیاز ترس ا خواست

 «! حواست کجاست؟ یشنو یصدام رو نم یگل یگل »

 جدا شد و سرش شیبنفشه از تمام خواسته ها یصدا با

 گرد و قلنبه در آستانه یکه با شکم دیسمت او چرخ به

 بود. ستادهیدر آشپزخانه ا ی

 

 هیشده.  یقندون قسمت مردونه خال گهیم امکیس »

 هی. امرزیاون خداب یو گذاشته گلخونه  دهیقند خر سهیک

 یول یخسته شد دونمی. ماریب یتا دستمال کاغذ چند



 «شکم از پله ها برم باال نیتونم با ا ینم منم

********** 

 

 آمدو رونیافکارش ب یبنفشه از تار عنکبوت یصدا با

 که با شکم گردو قلنبه دیبه سمت او چرخ سرش

 سرخ و تب دار شده بود در هیکه از فرط گر یچشمان

 .بود ستادهیدر آشپزخانه ا ی آستانه

 آن یکتف خسته اش گذاشت و قدر یرا بر رو دستش

 جنباند . عروس عمه یسر یحرف کالم یفشرد و ب را

 

 اش را پاک یشانیپ اش عرق یمشک یبا پر روسر یال

 را شیکه صدا شیبغض نشکسته در گلو کیو با  کرد

 :خش دار کرده بود ، گفت یقدر

 امیم گهید ی قهیجون ، تو برو منم چند دق یگل»

 .«کمکت

 یاستکان ها را پر از چا نیجنباند و آخر یسر بازهم



 هیگر یباشد برا یحیزنگ تفر یچا ینیتا س کرد

 شد و سرش یقطع نم یآنها لحظه ا ونیکه ش عزاداران

 . به بنفشه برگشت رو

 «.رو ببره یچا ینیس نیا ادیرا صدا کن ب امکیس »

 نبود به سمت شیدر پاها یکه رمق یدر حال سپس

 .به راه افتاد یعمه ال گلخانه

*** 

 

 در یموجود نامرئ کیبعد از ظهر زمستان مثل  آفتاب

 .شد ینم دهیاز آن د یشد و اما اثر یحس م گلخانه

 ینم یاز اجسام باق یا هیسا یکه حت یکم رنگ نور

 .گذاشت

 دستان یدر عزا یبیبه طرز غر یعمه ال یها گلدان

 یشمعدان یصاحبشان نشسته بودند .گلدان ها مهربان

 خاک کج کرده بودند و یپژمرده سر بر رو ییبرگها با

 .نداشت یفیهم چندان تعر گرید یو روز گلها حال



 چرخاند و پر یا شهیوار در گل خانه ش رهیرا دا نگاهش

 که هر یشد. خاطرات کهنه ا یمیهجوم خاطرات قد از

 و قی. عم دیکش یحضور داشت. آه یاش عمه ال گوشه

 از حسرت . آن گاه لخ لخ کنان به سراغ کارت قند پر

 جادیا یقیترک عم شیها وارهیکه در د ی. کارتن رفت

 کرد . یاکه قند ُشره مخ شیبود و از کناره ها شده

 

 ژیق یگلخانه با صدا یشد تا آن را بردارد که در آهن خم

 زنگ دار سبب شد تا تصور کند که عروس عمه یژیق

 .کمک آمده است یبرا یال

 آن که برگردد یخسته اش را قورت داد ب یها نفس

 :چانه محکم کرد و گفت ریاش را ز یروسر گره

 « .نکردم دایها رو پ یجون ، دستمال کاغذ مهیفه »

 حواس سر بچرخاند و یممتد سبب شد تا ب سکوت

 .دیدر د یالبرز را در آستانه  یوقت ستادیا شیبرا زمان

 و برنده که در زیت یهمچون خنجر ییهم با ابروها آن



 ی. البرز به نرم دندیطلب یم فیفرو رفته بودند و حر هم

 تر آمد شیپ یپشت سرش بست و چندقدم یآهن در

 .ستادیا یگل یروبرو قایدق و

 «!؟یکن یچرا از من فرار م »

 

 .سقوط کرد نییبه پا یهور یمثل افتادن از بلند دلش

 نیقلبش همراه بود . البرز با ا یکه با تپش ها یسقوط

 در آورده بود و اگر قانع امیاز ن ریکوتاه شمش ی جمله

 .کرد یم زیر زیرا قطعا ر یشد گل ینم

 یثابت مانده بود و حت یباطر یمثل ساعت ب ذهنش

 درشت زویر یپر از حاضر جواب شهیکه هم شیها نیآست

 . بود یخال یبود خال زیتندو ت و

 پس رفت و یو قدم دیاش کش یبه پر روسر یدست

 داد که از فرط یو به گل شمعدان دیرا هم دزد نگاهش

 کرد وگرنه یم دفراریشده بود. با دهیچروک یآب یب

 به زمان داشت ازیکرد. ن یم شیچشمانش رسوا پنجره



 خواست یدهد. دلش نم یبه افکارش سرو سامان تا

 کیشود . با  مانیبزند که بعدا از گفتن آن پش یحرف

 به سمت کارتن قند یبدون حرف و کالم یآن میتصم

 

 ییلویسپس خم شد و کارتن را که پنج ، شش ک رفت

 نیبزرگ و سنگ یآغوشش قدر یداشت و برا وزن

 یکه به سمت در گلخانه م یرا برداشت و در حال ببود

 :، گفت رفت

 .«برم عروس عمه دست تنهاست دیمن با »

 از آن که به در برسد البرز راهش را سد کرد و شیپ اما

 کارتن ضیشده بود با غ رهیکه به چشمانش خ همانطور

 کیگذاشت و آن گاه در  نیرا از او گرفت و بر زم قند

 ی. حاال عالوه بر راه خروج ، نفس ها ستادیا یگل یقدم

 به او زل زد بود رهیرا هم بند آورده بود . البرز خ یگل

 نیدفاع بود والبرز ا یدر مقابل آن ب یکه گل ییجادو

 ریرا به ز شیپلک ها یبه سخت یدانست. گل یخوب م را



 یانگشتان ب انیاش را م یمشک یو پر روسر انداخت

 داد.تاب  قرارش

 

 .« پسر خاله بگذار برم »

 . را چند پرده باال تر برد شیصدا البرز

 شده ؟مرگ عمه یچ نمید ِ ال مذهب... حرف بزن بب »

 . نمک نپاش روش گهیکنه تو د یداره داغونم م یال

 و به جاش یدلم رو از من گرفت زیشده که لقب عز یچ

 ها تلفن هام امیجواب پ گهی؟ چرا د یخاله نشوند پسر

 !؟یو بن خاموش کرد خیو تلفنت رو از ب یدید ینم رو

 ریچرا د یشد یمتوجه م یبود یدیها رو د امیاگه پ که

 که یدیفهم یازهمه خودم رو به مراسم رسوندم . م تر

 حواس یقدر ب نیا دمیرو شن یخبر فوت عمه ال یوقت

 تصادف کردم و خدا رحم کرد ادهیعابر پ هیکه با  بودم

 دو یبود که تلفن ها نیهم یگذشت و برا ریبه خ که

 کردم . حاال تو جواب من رو یتو رو قطع م شیپ روز



 «!؟یکن یچرا از من فرار م بده

 

 شد و او یکه نثارش م ی. به حرمت عشقدیکش خجالت

 دل دل کردن انیبود تا آن را پس بزند. م مجبور

 که یجمله ها گشت. جمله ا نیبه دنبال بهتر شیها

 ریمادر را درچشم پسر حق کیندهد و  یچوغول یبو

 .نکند

 توانست قفل آن را باز کند چانه یکه نم یاز زبان کالفه

 حنجره اش گذاشت و یداد و سر انگشتانش را بر رو باال

 .ِتپ به آن چند ضربه کوتاه زد تِپ

 کنه تورو خدا تو یداره خفه ام م یالبرز مرگ عمه ال »

 .« نکن نمیج نیس گهید

 چشمان یقرار یکوتاه آمدن نداشت و ب الیخ برزال

 و ستادیا یگل ینفس کیشناخت . در  یرا خوب م یگل

 سمت او سرخم کرد و نجوا گونه گفت: به

 



 .کنه یمن رو هم داره خفه م یدلم. مرگ عمه ال زیعز »

 .«کنه ینم هیفرارت تو رو توج نیا یول

 کی یالبرز پر از نوازش بود انگار که بر بر رو یصدا

 و فیکشد. همانقدر لط یدست م یمخمل ی پارچه

 به دلش یبینوازش با نه نیمـسـ*ـت ا ی. گلنیدلنش

 زد یم یمحکم یالبرز ضربه  ی نهیکف دست به سـ*ـ با

 یبود بر رو ختهیرد پنج انگشتش که با خاکه قند در آم و

 که یالبرز به جا ماند . سپس با چشمان یمشک راهنیپ

 :پرده اشک شفاف شان کرده بود ، گفت کی

 !؟ اون قدر که یش یم کیقدر به من نزد نیچرا ا »

 یاراده بشم و نتونم پا رو یکنه ب یهات وادارم م نفس

 « .بگذارم دلم

 جاده کیکه در  یبود و گنگ . درس مثل کس جیگ البرز

 برخورد کرده باشد. یبتن وارید کیمه آلود به  ی

 

 که چرا نیگشت. ا یدرنگ به دنبال جواب م یب ذهنش



 دلش بگذارد!؟ کالفه انگشتانش یخواهد پا رو یم یگل

 . فرو برد و آن را به عقب هل داد شیموها نیب را

 ایخبرم . مثال فلورجون  یزده و که من ب یحرف یکس »

 «...؟دایآ

 البرز دیلرز یکه در چشمانش م یاز پس پرده اشک یگل

 .پلک برهم فشرد تا راه نگاهش باز دید یرقصان م را

 :خفه گفت ییو با صدا شود

 به اسم عشق یحس کیمن و تو  نیالبرز درسته که ب »

 نصف راهه و نصف نیا یشروع زندگ یبرا یول هست

 خانواده هامون هستن. قبول کن من کنار گهید راه

 .ندارم یشانس یاجتماع تیبا او سرو شکل و موقع سحر

 لیفام ینکن که خاله فلور من رو پس بزنه و تو یکار

 که پول و یدونیبشم. خودت هم خوب م ریتحق

 

 یزیخانواده ات مهمه . چ یچقدر برا یاجتماع تیموقع

 « .میبه تو بد میتون یمن و خانواده ام نم که



 درست ستادیا یگل یدو گام فاصله را پر کرد روبرو البرز

 یها راهنیآنها فقط پ نیاش و مرز ب ینفس کی در

 : بود که بر تن داشتندو شمرده گفت یمشک

 رو مطمئنم که عشق نیا یگفته؟ ول یچ یک دونمینم »

 یو براش بجنگ یداره تا لباس رزم بپوش ازین یواقع

 تو همه جوره ی. من پا ستیاسمش عشق ن وگرنه

 و آشنا هم بهیغاز غر هیو به حرف صد من  ستادمیا

 پا پس بکشم یندارم که اگه قرار باشه با هر حرف یکار

 چرخونه نه خواست و یرو م میحرف مردم که زندگ نیا

 بمون یقدر عاشق نیمن . حاال اگه تو هم هم ی اراده

 اسم من گهیو د رونیدر برو ب نیاآلن از ا نیهم وگرنه

 .«اریهم ن رو

 

 یوقفه م یشد وب ینم یچشمانش از اشک خال یگل

 اش را یشانیست نداشتن البرز را بلد نبود . پ. دودیبار

 بعد آغـ*ـوش البرز یا هیالبرز تکه داد و ثان راهنیپ به



 .به دور کمر البرز حلقه یباز شد و دستان گل براش

 ینوزاش وار بر رو یدستش را به حالت عمود البرز

 یسرش بر شانه ها یداد و گل یسر م یکمر گل ی غهیت

 یکرد و م یرا باز م شیبود و گره به گره بغض ها او

 بماند اگر یساعت ها در همان آغـ*ـوش باق توانست

 چون َدنگ َدنگ ییگلخانه با چند ضربه کوتاه که صدا در

 را از خودش یگل یشد. البرز به آن یداشت باز نم را

سرش را  امکیاز او فاصله گرفت . س یکرد و قدم جدا
 از

 :کشاند و رو به آن دو گفتدر به داخل  یال

 « بچه ها حرف هاتون تموم شد؟ »

 زد و ادامه داد: یزیرو به البرز شد و چشمک ر سپس

 

 و ی. عروس عمه ال دمیکش کیهالک شدم از بس کش »

 راه پله هستن و دارن یتو لیفام یدو تا از زن ها یکی

 «...باال انیم

 لبخند زد سپس دست پاچه به سمت کارتن قند البرز



 :و آن را بلند کرد و گفت رفت

 .«میَدمت گرم داداش . برو ما هم اومد »

 را پاک کرد و شرمنده از شیبا پر دست اشکها یگل

 آن دنیشک در چ یکه ب یو نقشه ا امکیس حضور

 بود پشت سر البرز به راه افتاد و در گلخانه را لیدخ

 عشق آن دو یکه حاال بو یسرش بست. گلخانه ا پشت

 .به خود گرفته بود را

********** 

 

 

 هیفرمان ابانیخ یگل

 و دایآ یکردن حاال حوصله  یهفته عزادار کیاز  بعد

 خودش را هم یحوصله  یرا نداشت. حت شیها یوراج

 قرص مسکن کیخواست  یو دلش اتاقش را م نداشت

 ییاهویآرامبخش تا به دور از هر ه کیبه همراه  یقو

 : گفت دایآ یبخوابد. اما وقت یقدر



 .«را نشانت بدهم هیآپارتمان فرمان میبرو ایب »

 نهیبه سـ*ـ لیکه مبادا لقب حسود و بخ نیترس ا از

 که در دل و یسنجاق شود با وجود درد موذ اش

 بـرده بود ، در شیداد و رمق از پاها یجوالن م کمرش

 شد . یو همراه او راه دینه گفتن نچرخ دهانش

 

 و خاله فلور با آب و تاب از دایکه آ هیفرمان آپارتمان

 یو دنج بود. در طبقه  بایگفته بودند الحق ز اریبس آن

 کیبه سبک کالس یبرج نو ساز با آشپزخانه ا کی آخر
 و

 شد و یدست ولباز که رو به شهر باز م ییها پنجره

 .کرد یم یبزرگش دلبر تراس

 در سالن شیتق تق کفش ها یکه صدا یدر حال یگل

 برخورد واریو به در و د دیچیپ یم یآپارتمان خال بزرگ

 کرد و انعکاسش خوش آهنگ بود به کنار پنجره یم

 شمال شهر یفکر کرد که زمستانها نیرفت و به ا سالن

 ! است یدنیپنجره چقدر د نیاز پشت ا تهران



 آورد و رونیرنگش ب یپالتو مشک بیرا از ج لشیموبا

 :زد امکیالبرز پ یبرا

 رو هیاومدم آپارتمان فرمان دایدلم. من با آ زیعز »

 «.زنم یخونه بهت زنگ م میدیرس یبده. وقت نشونم

 

 هی. زود تر از ثان دیالبرز هم زود از گرد راه رس جواب
 یا

 .شود لیتبد قهیبه دق که

 .بفرست شنیبرام لوک یکه خبر داد یجان دلم. مرس »

» 

 ه مردانه بودالبرز که پر توج یساده  یجمله  نیبا ا یگل

 .لبش نشست ینرم بر رو یاز نوازش شد. لبخند پر

 پالتو اش گذاشت و بیرا داخل ج لیموبا سپس

 :و صادقانه گفت دایبه سمت آ سرش

 .هیو قشنگ کیش یخونه  یلیمبارکتون باشه . خ »

 داشته یخوب یها هیو دنج. انشاهلل که همسا خلوت



 گفت قرار پرده ها خونه یمامان فروغ م شبی. ددیباش

 .«تون رو بدوزه دیجد ی

 خانه اش را شهیکه هم یمثل حلزون دایآ یفتگیش خود

 لبش با یشد. گوشه  یجدا نم یکند از او دم یم حمل

 

 چیکه ه یسمت کج شد و طرح کیبه  زیتمسخرآم یحالت

 را که با دقت شیها یبه لبخند نداشت . چتر یشباهت

 ییپر از غرور گو ییکرده بود را پس زد و باگامها فر

 رهیرا به لرزه در آورد به پشت جز نیزم بخواهد

 وار رهیو نگاهش را دا ستادیرفت و همان جا ا آشپزخانه

 . چرخاند

 . ساکن نشده یممنونم . برج نوسازه و هنوز کس »

 .«رهیهوش از سرت م ینیو استخرش رو بب یجکوز

 :باال انداخت و ادامه داد یشانه ا یتفاوت یبا ب سپس

 طیبا شرا یدوست دارم. ول یلیخونه رو خ نیمنم ا »

 .«مینگهش دار میکنم بتون یاومده تصور نم شیپ



 خبر از همه جا دهانش پر شد تا بپرسد:چرا؟ که یب یگل

 چیپهن اش را که ه یکرد و ابروها رشیغافل گ دایآ

 

 یو ب دیکشنداشت را درهم  زشیبا چشمان ر یتناسب

 :، گفت مقدمه

 ییعاشق تو شد!؟ تا جا یراستش رو بگو، البرز ک یگل »

 . توهمدیبود ریتو البرز باهم کارد و پن ادیم ادمی که

 « !؟یدار دوستش

 که ییتر آورد و گو نییرا چند پرده پا شیصدا دایآ

 یرا بشنود و با چشمان شیصدا یشخص سوم بترسد

 .شده اضافه کرد زیر

 افتاده و از خط قرمز رد یاتفاق هیتون  نینکنه ب گمیم »

 مثل سحر مجبوره یو حاال البرز با وجود دختر دیشد

 «خبطش بمونه ... !؟ یپا

 توانست یو برنده بود و م زیمثل خنجر ت دایآ زبان

 .آدم ها را سوراخ کند و به روحشان تجـ*ـاوز کند قلب



 یکه ب یکش آمد. درست مثل کس شیرگها یتو درد

 

 آن که پلک یدر اتاق بماند. ب یانگشتش ال حواس

 :است، گفت یداشت خط خط نیقیکه  یی. با صدابزند

 «...لطفا خفه شو »

 : را در هوا تاب داد شیدستا یعصب دایآ

 عشق سوزان نیو ا میبه ما حق بده شک کن خب»

 البرز برات چه ینیبب یستی! نمیرو باور نکن ییهوی

 به خاطر تو با یکنه و چطور یسپر م یا نهی*ـسـ

 و بابام سرشاخ شده و حاضره پشت پا به همه فلورجون

 گفت یم شبی! البرز دیخونه الکچر نیا یبزنه. حت یچ

 به آقا محمود و یفعال حرف امرزیحرمت اون خدا ب به

 خواد یم یبعد از چهلم عمه ال یزنه ول یفروغ نم خاله

 «. تیخواستگار ادیب

 

 دهانش را به زحمت فرو داد و در ته مانده آب یگل



 بلند ییرسوخ کرده بود با گامها شیکه درد تارگها یحال

 . آپارتمان رفت یسمت در خروج به

 . و نه داداشت رو یشناس یدختر خاله، تو نه من رو م »

 دهنت یتکه گوشت متحرک تو هیحواست به اون  لطفا

 کنه و یرو زخم یدل یزیتونه بدون خون ر یکه م باشه

 مزخرفات نیگفتن ا یآب خوردن بشکونه.برا یراحت به

 ی.تویجا بکشون نیحالم من رو تا ا نینبود با ا الزم

 .منیها رو بارم کن نیتوه نیا یتونست یهم م خونه

 که چشمم رو ببندم و دهنم رو باز کنم، ستمیتو ن مثل

 .«دارم ادیگفتن ز یحرف برا وگرنه

 آمد و رونیب رهیاز پشت جز دنیبه حالت دو دایآ

 کرد. ستادنیرا گرفت و او را وادار به ا یگل یبازو

 

 حرف د،ی!؟ ببخشیکن یخب بابا . چرا َرم م یلیخ »

 زدم. صبر کن کارت دارم. هنوز حرفهام تموم یچرت

 .«نشده



********** 

 

 کیمیم یبزرگ شده بود و حت دای. با آستادیا یگل

 دانست پَس و پشت یشناخت و م یاش را هم م چهره

 شیشده که برا یمخف یزیِجز جز کردن ها چ نیا

 .ستین ندیخوشا

 یاشاره اش را به سمت او نشانه رفت و با لحن انگشت

 وار گفت: دیتهد

 

 هیقسم. اگه  یبه جان مامان فروغ . به روح عمه ال دایآ »

 .«گردم خونه یاآلن برم نیهم یبگ گهیچرت د ی جمله

 :باال داد و تند شتاب زده ، گفتفاتحانه چانه  دایآ

 نوش جونتون . به چندو چونش دیشد گهیعاشق همد »

 کنم و راهها یندارم. من به تو و البرز کمک م یکار هم

 خونه رو هم نیا دیاگه الزم باشه ق یهم هموار. حت رو

 که من زبون فلورجون رو یدون یزنم . خودت م یم



 کنم. بابام هم جرات نداره شیتونم راض یو م بلدم

 یبزنه. من به شما کمک م یحرف فلور جون حرف یرو

 یتو هم در عوض به من کمک کن. حاال که تونست کنم

 ی فتهیش یجور نیمن رو ا یدنده  هیغد و  داداش

 .« دارهی! البد حرفهات رو هم خریبکن خودت

 که دل و کمرش را هر ماه سربزنگاه یکالفه از درد یگل

 به اطراف جنباند . یکرد ، سر درگم سر یم ریاس

 

لقمه رو دور سرت نچرخون وحرف آخرت رو اول  »

 بزن

 «اد؟یاز دست من بر م یچه کمک .

 که یهول شد و دست پاچه . درست مثل کس دایآ

 یبرداشته باشد و برا رهیرا بدون دستگ یداغ ی قابلمه

 .گذاشتنش عجله دارد نیزم به

 کمکم کن تا به نادر یشناس یاگه عشق رو م ،یگل »

 دونم یو م میرو دوست دار گری. من و نادر همدبرسم

 که تو نظرش رو نیمگر ا ستین ایرقم کوتاه ب چیه البرز



 .«یکن عوض

 یا ستهیالکتر انیکه که از جر یشد. مثل پروانه ا خشک

 کرد یکه حرکت نم ییکرده باشد وبا مردمک ها عبور

 .دید یرا م دایپوست آ ریز جانیو ه اقیاشت

 کردن آسمان هیاش محال بود. محال تر از بخ خواسته

 :دیاز او فاصله گرفت ، ناباورپرس ی. قدرنیزم به

 

 «!...؟ینیب یمگه تو هنوز نادر رو م »

 . انگارالیخ یتفاوت و ب یباال انداخت. ب یشانه ا دایآ

 !آب و هوا از او سوال کرده باشد تیدرمورد وضع که

 .«میشاپ و رستوران رفت یدفعه باهم کاف ایفقط دو  »

 آمد و یبه سمت گل جانیرا گفت و با ه نیا دایآ

 .او را گرفت یدستها

 نیا ی. کجامیرو دوست دار گهیبه خدا ما همد یگل »

 نفرت البرز رو از لیسخته!؟ من دل دنشیفهم موضوع

 .«کنم یدرک نم نادر



 زبانش نشسته بود و یبر رو مانیس ینیبه سنگ سکوت

 را یدستان گل دایتکان دادن آن را نداشت. آ ینا

 .فشرد

 یجان خاله فروغ کمکم کن. نادر قرار هفته  یگل »

 یو من از واکنش البرز م ادیب یخواستگار یبرا ندهیآ

 

 .قرار گرفتم ییبد جا ی. . نگرانم مخالفت کنه. گلترسم

 از نادر رو تونم از داداشم دل بکنم و توان گذشتن ینم

 « .ادیندارم. تو رو خدا با البرز صحبت کن کوتاه ب هم

 دستان انیدستش را از م یحرکت تند و عصب کی با

 که آمده بود تا معامله یآورد. تاجر ناش رونیب دایآ

 به دست آوردنش به یکه برا یدانست متاع یو نم کند

 دارد و از بایو ز کیش یزد فقط دکور یو آتش م آب

 و بن ِکرم به جانش رسوخ کرده است . بر فرض خیب

 کرد، محال یآن دو را باور هم م نیعشق آتش محال

 دائم تن در یشکنجه  نیالبرز را وادار کند تا به ا بود



 گره شده یی. نگاهش را از او برداشت و با ابروهادهد

 .پالتو فرو برد بیرا در ج دستانش

 «.برگردم دیو با ستیمن اصال حالم خوب ن »

 

 از شیرفت اما پ یرا گفت و به سمت در خروج نیا یگل

 یبه صفحه  ینگاه مین دایکه دستش به در برسد آ آن

 انداخت سپس به حالت دو به طرفش رفت و لشیموبا

 باال برد میرا سد کرد و دستانش را به حالت تسل راهش

 .کف هر دو دستش را به سمت او گرفت و

 . غلط کردم. اصالیاز دستم دلخوردونم  یباشه باشه. م »

 یچ نیخوردم. جون خاله فروغ صبر کن بب ی... اضافگ

 .«گمیم

 بار درمانده تر از قبل . تاب التماس نی. استادیا بازهم

 داد، یخود را در اوج نشان م شهیرا که هم دایآ یها

 . نداشت

 .«میزن یتو راه حرف م میبر ایجان ، ب دایآ »



 شتاب زده بود و هول و دستپاچه ،گفت: دایآ

 

 . کنه یدونم دلت درد م یجونم. باشه ، باشه . م یگل »

 نیا ادی. نادر داره م گمیم یچ نیگوشش کن بب یول

 ساختمون رو نبستم. اآلن یدرورود میاومد ی. وقتجا

 رسه. جون یم گهید قهیآسانسوره و چند دق یتو هم

 گهیخواد باهات حرف بزنه . م یآبروم رو نبر. نادر م من

 « .یکن یتونه تو رو قانع کنه که البرز رو راض یم

 شد.زبان یجار شیرگها انیم یالیمثل س هراس

 یتو چ دایآ»: را به حرکت در آورد تا بپرسد نشیسنگ

 به او یزنگ در آپارتمان مجال یکه صدا« !؟یکرد کار

 .و جمله سر زبانش خشک شد نداد

********** 

 

 

 در ی. مثل حل شدن جوهرختیته دلش فرو ر یزیچ



 .تمام جراتش در ترس حل شد آب،

 زبانش کش آمد و مثل مجسمه ریتاپ قلبش تا ز تاپ

 گذشته باشند ، چند گام لیر یرا بر رو شیکه پاها یا

 شد که سرخوش و لبخند زنان رهیخ دایرفت و به آ پس

 شانه اش سوار کرد یاز سر بر داشت ، آن را بر رو شال

 مواجش داد ،سپس با عشـ*ـوه و یهم به موها یتاب و

 نیا یدخترانه در آپارتمان را باز کرد و برا یا کرشمه

 یدر ورود یباشد ، لنگه  یبا نادر خصوص شیگفتگو که

 و نرم ستادیدست گرفت و در چهار چوب آن ا کیبا  را

 :پچ پچ وار گفت و

 دایجا رو راحت پ نی. ای. خوش اومدزمیسالم عز »

 «؟یکرد

 

 چشمان یخوش حالتش را که بر رو یتا ابرو کی نادر

 به عالمت یسوار بود را باال برد سر شیرایو گ جذاب

 اب یرا که حاو یلونینا سهیتکان داد. سپس ک مثبت



 بار کی وانیو شکالت و چند ل کیو ک یپاکت وهیم

 :باال آورد ، گفت دایچشمان ا شیبود را پ مصرف

 کم و کسر یزیچ نیهم اوامرتون. بب نیسالم عشقم. ا »

 یشه و نم یمنه . نم یخونه  یبعد پارت ی. دفعه نباشه

 .«میهم ندار تونم

 . از تهدیابر سوارشده باشد، خند یبر رو ییکه گو دایا

 .دیگونه اش درخش دیو مروار فیرد یو دندان ها دل

 از که یبرداشت و درحال دایا یچشم از مردمک ها نادر

 کرد با یاو به داخل سالن خانه نگاه م یشانه  پس

 خم شده کنار گوش او نجوا کرد: یسر

 

 ستیبود و قرار ن یخوراک دیفقط خر تمیعشقم، مامور »

 !«یدیبه در چسب یچهار چنگول یطور نیکه ا امیب داخل

 ریرسوخ کرده ز یدر جمع کردن خوش یکه توان دایآ

 .دیاحساسش را نداشت بازهم خند پوست



در را رها کرد  یبار بلند و پر از قهقهه. سپس لنگه  نیا
 و

 کند تا دایپ یمجال دایاز آن که آ شیداخل شد و پ نادر

 یبا قامت یرا پشت سرش ببندد، مرد درآپارتمان

 داشت وعضالت یمجعد پله پله ا ییکه موها متوسط

 دایرنگش هم هو یخاکستر وریاش از پشت پل دهیتراش

 شکار نیدر کم واریکه پس و پشت د ی، مثل گربه ا بود

 در گذاشت و با کف دست محکم یرا ال شیپا کی،  باشد

 ، داخل شدو یباور نکرد یرا هول داد با حجم برودت آن

 عکس ایزبان به اعتراض باز کند  دایاز آن که آ شیپ

 به گوش او زد . ضربه یمحکم یلینشان دهد س یالمعل

 

 تعادلش را از دست دایکه سبب شد تا آ یمحکم ی

 ها از یخوراک ی سهیتلو خوران به عقب برود و ک بدهدو

 .فتدیب دستش

********** 

 



 زد تمام یخشک شد .آن چنان که اگر پلک م یگل

 .شکست یدرهم م کرشیپ

 . تمام مقدسات عالم کمک گرفت تا دهانش باز شود از

 جدا شدن الیبود و خ دهیچسب شیسکوت به لبها اما

 !نداشت هم

 درشت شده بودند به یکه از فرط ناباور ییمردمک ها با

 نداشت و یفینگاه کرد . حال روز او هم چندان تعر دایآ

 

 زده به نادر زل زده بود تا هضم کند تمام آنچه را بهت

 افتاده از آب فقط رونیب یو مثل ماه دید یم که

 از آن به گوش ییشد اما آوا یباز و بسته م دهانش

 . دیرس ینم

 کیفاتح به سمت او رفت و در  یهمچون سردار نادر

 اهشیس یبا مردمک ها یو درحال ستادیاش ا یقدم

 آرزو واریکرد ، ناجوانمردانه د یرا وجب م دایآ صورت

 کیجمله هم وزن پُتک ، همراه با  کیرا با  دایآ یها



 .بر سرش آوار کرد شخندیر

 یاحمق یلیحال بهم زنه ! خ یاعتماد به نفست بد جور »

 تو شدم! دختر یخروس یعاشق چشم ها یفکر کرد که

 ....«ات از تو عاقل تره  خاله

 

 پاشنه یبر رو یشیحرکت نما کیرا گفت و با  نیا نادر

 یشد و با لحن یو رو به گل دیبراقش چرخ یها چکمه

 :تر اضافه کرد نرم

 «...تره یو البته خواستن »

 پر ییهمچون مته با گامها رهیبا همان نگاه خ سپس

 پس و پشت آن بود به سمت او رفت و یکه لذت حوصله

 :کنج لبش گفت یمهار نشدن یلبخند با

 تا من هم با ابیرو در یجالل ، تو اون چشم خروس »

 .«حساب کنم هیدلخواه تصو یخواستن نیا

 و به دیچسب واریچند قدم پس رفت و عاقبت به د یگل

 را که از شدت ترس ناتوان از ییتکه زد تاپاها آن



 بودند را استوار نگه دارد . ستادنیا

 

 یگل یچند قدم فاصله را پر کرد و درست روبرو نادر

 یچندش آور پشت دستش را بر رو یو با لحن ستادیا

 :وافر ، گفت یسر داد و با حظ گونه

 یزد شیپ یدفعه  ؟یبجنگ یخوا ینم ؟یدیترس »

 نگران نباش ی. ول یما رو ناکار کرد ی هیو اثاث اسباب

 .«خوبه حالش

 شود که ذهنش را فلج یتوانست منکر ترس ینم خب

 مشغول مبارزه یبود که به قدر نیا قتیبود. و حق کرده

 یبرا یآمدنش بود که توان رونیدرحال ب یاشک ها با

 .دید یدر خود نم دنیجنگ

 نادر را گستاخ تر کرد و یدر چشمان گل دهیخواب ترس

 اشاره اش را به سمت جالل نشانه گرفت و انگشت

 بود، گفت: یکه نگاهش به گل یدرحال

 



 شهی، البرز هم ادمهی!؟ خوب  ادتهیجالل رو  یراست »

 .«زد یو جمال رو عنتر و منتر صدا م جالل

 قهیشق یانگشت اشاره اش را به عالمت تفکر بر رو نادر

 . گذاشت اش

 باغ هیخواهرت هم بودند. اگه اشتباه نکنم  یعروس »

 یزیبود. تو چ یهم همون اطراف مجلس عروس گردو

 «اد؟یم ادتی

 رعب آور فقط در اخبار و حوادث یصحنه ها نیا از

 ترس نیکرد که ا یبود و تصور نم دهیو شن خوانده

 فلج کردن هم داشته باشد. تمام جراتش را جمع توان

 معنا یآمد ب یم رونیکه از ته چاه ب ییو با صدا کرد

 :دیسوال را پرس نیتر

 «...؟یخوا یم یاز ما چ »

 

 صورت یو دو چال خوش نقش بر رو دیخند نادر

 سر خم کرد و ینقش بست . سپس به سمت گل جذابش



 آورد . آن قدر شیپ یگل یگونه  یکیرا تا نزد شیلبها

 پوست صورتش یبر رو شیکه هرم نفس ها کینزد

 .کرد یم ساحسا

 هیاز تو ی. ولیچیحال بهم زن ه یاز اون چشم خروس »

 که از البرز ییها یادگاریخوام . از همون  یم یادگاری

 .گرفتم

 «؟ی.. موافقهیچ نظرت

********** 

 

 

 پس و پشت آن بود را یکه منظور یته ته حرف ها تا

 شد و قیتزر شیدلهر آور به رگها یکرد و ترس ترجمه

 .پس بکشد یشد تا سرش را قدر سبب

 دنیداشت. درست مثل بوس یمشمئز کننده ا حس

 .دهد یم دهیمرداب گند یو لزج که بو سیوزغ خ کی

 آب دهان را جمع کرد تا آن را به صورت نادر پرت تمام



 مهارش او را ینداد و جالل را که برا یمجال دایاما آ کند

 به یزخم ینگرفته بود پس زد و مثل ببر یجد چندان

 زد و یمحکم یاو ضربه  یو به شانه  دینادر دو سمت

 که بارش یقدم به جلو برود و درحال کیشد نادر  سبب

 کرده بود ، دهیبر دهیرا منقطع و بر شیجمله ها اشک

 :گفت

 «شرف کثافت. من عاشقت شدم.  یب »

 

 حواس پرت او را یو گل دیچرخ دایبه سمت آ نادر

 که طوفان به جانش افاده یشمرد و مثل باد متیغن

 در به نیتر کیکه نزد یبهداشت سیبه سمت سرو باشد

 .و در را پشت سرش قفل کرد دیبود، دو او

*** 

 نفس نفس یو همراه صدا دید ینم زیچ چیه یکیتار جز

 که با دیشن یدر را م ی رهیدستگ یصدا شیها زدن

 شد یم نییمدام باال و پا یمهار نشدن یخشم



 ملتهب اش را قورت داد و چند بار پلک زد تا یها نفس

 یعادت کند. سپس با دستان یکیبه تار شیها مردمک

 انگشتانش نداشت از یرو یکنترل چیو ه دیلرز یم که

 آورد و شماره رونیپالتو اش تلفن همراهش را ب بیج

 نکرد و به دایصحبت پ یبرا یرا گرفت اما فرصت البرز

 

 محکم قفل در یادر با لگدن یدر پ یچند زنگ پ یکوتاه

 به پشت در برود و یشکست و سبب شد تا گل را

 .پالتو اش جا دهد بیرا به داخل ج لشیموبا بالفاصله

 که به داخل پهن شده بود ینور یدر آستانه  نادر

 هـ*ـوس لیکه بازهم آرام اما به قند ییوبا صدا ستادیا

 :بود ، گفت ختهیآو به

 باشه ، تصاحبش هم لـ*ـذت بخش یاغی یشکار وقت »

 .« رونیب ایخانوم از پشت در ب ی. گلتره

 هم در یبرهوت بود و قطره آب یابانیهمچون ب شیگلو

 نداشت و به ناچار با یزیشد . راه گر ینم افتی آن



 که به شماره افتاده بود آهسته در را پس زد یها نفس

 .آمد رونیب و

*** 

 

 ها یشرکت تفرش شیتجر دانیم البرز

 یها هیبود. پر از سا یمثل آسمان اسفند ماه ابر دلش

 انیدانست م یکه نم یا ندهی. دل نگران از آ دیترد

 او تداراک یبرا یزیپنهانش چه چ شهیهم یها مشت

 شگفت زشیبار با کدام سورپرا نیو قرار است ا دهید

 یاو را به چالش م گریکدام مشکل، بار د ایشود  زده

 یرا رها نم یبار گل نیداشت ا نیقی. هر چه که بود کشد

 .کرد

 طوفان زده ، آرام یایپر تالطم که مثل موج در یافکار با

 رفت زشیتحر زیقرار نداشت. لخ لخ کنان به سمت م و

 گذاشت و شروع به جمع زیم یاش را رو یدست فیوک

 اش کرد. یشخص لیوسا کردن



 

 که با دقت و ظرافت به یسیبرداشتن خودنو ریخ از

 انیشده بود و هنگام نوشتن م دهیطال کوب بدنش

 کادو شیکرد و سحر برا یم یخوش رقص انگشتان

 سیخودنو نیاز امروز به بعد ا نایقیبود گذشت.  گرفته

 .به او نبود متعلق

 یبر رو لیسب کیو  ییکاله طال کیرا که عکس  یماگ

 انیسحر بود . م یهم کادو نیبود را هم پس زد. ا آن

 سال دینگاهش به سر رس زیم یرو یو پرت ها خرت

 اعال که آرم یبا جلد چرم یدی. سر رسدیو هفت رس نود

 .آن حک شده بود یها پر طمطراق بر رو یتفرش شرکت

 به گرید یسه هفته  شیانقضا خیکه تار میتقو نیا به

 یفصل از زندگ نیا دینداشت. با یازین دیرس یم اتمام

 شد. یشروع م یگریبست تا فصل د یرا م اش

 

 که پشت سر یخواست افسوس گذشته ا ینم دلش



 که از آن یدرس ستیبا یبود بخورد، اما م گذاشته

 . داشت یبود را بر م گرفت

 یا ندهیبُر زدن به آ انیم یبرا دیهمان ابتدا نبا از

 شد و یسحر م ینجوم یحقوق ها یخام وسوسه  بهتر،

 یاست با پله ها ینردبان یگرفت که زندگ یم ادی دیبا

 .آن را پله پله باال رفت ستیبا یکه م اریبس

 زد و ناگهان در یپرسه م دیها و نبا دیبا انیم البرز

 .به شتاب باز شد و سحر داخل شد اتاقش

********** 

 

 

 تق تق آن ها بر یبلند که صدا ییبا گام ها سپس

 یانداخت ، در حال یم نیطن یمرمر یها کیسرام یرو

 البرز زیم یبود رو برو فشیانگشتان ظر انیم یکاغذ که

 او را یاستعفا  یشد و نامه  رهیبه چشمان او خ ستاد،یا

 آرام که هزار یچشمانش تاب داد ، با لحن شیپ



 :بود ، گفت دهیآن خواب یال به ال اعتراض

 «!؟ یعمل کن یحرفه ا ریغ نقدریکردم ا یفکر نم »

 یکه تلخ یلبش نشست. خنده ا یرو یرنگ کم پوزخند

 .داشت یخاص

 نه یکنه تو هست یعمل م یکه تاجر و حرفه ا یاون »

 !«من

 «.بدم حی! بگذار برات توضیدونم دلخور یم »

 

 حیکه با توج یحیتو ندارم. توض حیبه تو توض یازین»

 «شده ادغام

 البرز ر بر یاستعفا  یشدو برگ  یعصب یقدر سحر

 .دیکوب زیم یرو

 .یدفاع مجازاتم کن یکه ب ستین یرسم مردونه ا »

 .«بهم اجازه دفاع بده حداقل

 آرام یقدر یپر از التهابش را با دم و بازدم یها نفس

 رهیبزند منتظر به چشمان او خ یآن که حرف یو ب کرد



 .شد

 . نزنم یپدر و مادرت از من خواستن که به تو حرف »

 یخونه تو هیرو فروخته و  رگاهیبه من گفت تعم پدرت

 کم دارندو از من وام اردیلیو حاال چهار م دندیخر هیفرمان

 موضوع نیکردکه البرز فعال از ا دیومادرت تاک خواستن

 خوانیم دیخودم گفتم شا شینفهمه. پ یزیچ

 

 پول رو به اعتبار تو نیبکنن و من ا زتیسورپرا

 وام دادم تا بتونن سند رو به نام بزنن. قرار شد بهشون

 پدرت رو هم بفروشن و نیراه آهن و ماش ی خونه

 .« از وام رو برگردونه یبخش

 کرد تا سیرا راست ور شیدستپاچه جمله ها سحر

 .فتدیاز قلم ن یزیچ

 کار رو پدرت داد و شنهادیالبرز به جان پدرم قسم. پ »

 یکار هیرم براش پد لیاتومب شگاهینما یتو گفت

 پرداخت یوامش رو قسط ی هیوپا کنم تا بتونه بق دست



 .«کنه

 با ختهیآم یبه جانش افتاده بود. حس یبیغر تالطم

 آمد.کف یزد و از ته ته جانش باال م یکه قل م حقارت

 یجمله ها انیرا به عالمت سکوت باال برد و م دستش

 نقطه گذاشت. کیکاره سحر  مهین

 

 جواب هیحاش یوب حیپرسم صر یجمله ازت م کی »

 استعفا را پاره کنم یبرگه  نیاآلن ا نی... تا من همبده

 و یستین ییدونم آدم دروغگو یبرگردم سرکارم. م و

 .«یگ یرو م قتیحق

 را تر کرد و به عالمت پرسش سرش را به شیلبها سحر

 :تکان داد اطراف

 «؟یبدون دیرو با یچ ؟یچه سوال »

 هیاصال  ؟یمن باز کرد یرو یبگو چه حساببه من  »

 جور

 یم یپرسم. اگه بهت بگم بعد از چهلم عمه ال یم گهید



 و باهاش ازدواج کنم ، باز به یگل یبرم خواستگار خوام

 و چهار یکن یپدرم موافقت م طیمن با شرا اعتبار

 که یکن یوموافقت م یدیرو بهش قرض م اردیلیم

 «پدرت کار کنه.؟ لیاتومب شگاهینما یتو

 

 ی رهیآن که پلک بزند به چشمان خ یمات شدو ب سحر

 شانیکه از جا یقهوه ا یینگاه کرد. به مردمک ها البرز

 نه بود. اما آن را نایقیخوردند. جوابش  یهم نم تکان

 آن یتا تلخ دیچیپ بایو ز فیظر ییجمله ها یال البه

 .شود کاسته

 از احساس خودم ی. ولیدونم دوستم ندار یالبرز م »

 یخوب یزوج ها میتون یبه تو مطمئنم.من و تو م نسبت

 .میباش

 هیکه کنار اون  فهیو ح یادیز یلیخ یگل یتو برا البرز

 . به خانوادهیداشته باش یمعمول یلیخ یلیخ یزندگ

 اونها رو یتون یفکر کن. به آرزوهاشون که تو م ات



 . امشب ادیاز نادر خوشت نم دونمی. میکن برآورده

 یبرگشت عذرش رو م یوقت یول هیبره ترک قراره

 کنم. یاستخدام م یرو دوست دار ی. اصال هر کسخوام

 

 که تو یطی. با هر شرامیکن یم یزندگ یخواست ییهرجا

 .«یبخوا

********** 

 

 سرخ و یته ته حرف او را خواند. نگاهش را از لبها تا

 کرد یم فیرا رد شیسحرکه مسلسل وار جمله ها براق

 که ته یرا برهم فشرد و بغض شی. پلک هابرداشت

 شده بود را فرو داد تا بتواند حرف نیته نش شیگلو

 .بزند

 «...نگو یزیچ گهیمتوجه شدم. لطفا د »

 .نجاتش به دست و پا افتاد یدستپاچه شد و برا سحر

 که قانون شنا کردن را بلد نباشد. یقیمثل غر درست



 

 درنگ چند قدم فاصله اش را با او پر کرد و دست بر یب

 :او گذاشت، گفت یبازو یرو

 یو تا چهلم عمه ال رینگ میکنم زود تصم یخواهش م »

 .«کن فکر

 یزنگ تلفن همراهش، دست سحر را از رو یصدا با

 یصفحه  یبر رو یاسم گل دنیپس زد و با د شیبازو

 از او فاصله گرفت و محکم و رسا آن طور که سحر آن

 :،گفت ردیرا بگ جوابش

 «....؟یجانم گل »

 و دوبار جمله اش را تکرار کرد و ناگهان دینشن یجواب

 جسم سخت کیشکستن  ای دنیمثل کوب یبیمه یصدا

 نه شیرا که صدا یمرد یو پشت بند آن صدا دیشن را

 . رسا اما واضح بود کامال

 «.باشه تصاحبش لـ*ـذت بخش تره  یاغی یشکار وقت »

 



 یصدا نیاش مبحوس شد.صاحب ا نهیدر سـ*ـ نفس

 که به ییشناخت. ناباور با مردمکها یرا م منحوس

 کوچک ، بزرگ شده بودند به نقطه یدکمه  کی اندازه

 شده ریشده بود ، افکارش در خالء اس رهینامعلوم خ یا

 و مستمر ذهنش به هر یمنطق یو او ناتوان از تفکر بود

 .دیکش یسرک م سو

 . هرچند دور و پر خط و خش ودیشن ینادر را م یصدا

 پس و پشت آن یرا که بغض یگل یبند آن صدا پشت

 یبه ما کار الرانیتو رو ر»: گفت یبود . م دهیخواب

 و قراره میجا هست نیما ا دونهیباش. البرز م نداشته

 .«نجایا ادیب

 شیپ ی قهیدق ستیب یرو کرد. گل ریرا ز شیخال ذهن

 را فرستاده بود. هیفرمان یخانه  نیلوکش

 

 روشن یدر کوره ا ییاحساس گرما کرد.گو کبارهی به

 گذاشت و تا راهنشیپ قهی یباشد . دست بر رو افتاده



 راه نفس اش باز شود. اما عالج سوختن جگرش بلکه

 را به حالت بادبزن تکان داد با پشت شی. دستهانشد

 ش را پاک کرد. عاقبت یشانیعرق نشسته بر پ دست

 زانو خم شد و یخم کرد و به حالت رکوع بر رو کمر

 :لب، گفت ریز مستاصل

 «کنم؟ کاریخدا... به دادم برس حاال چ ای »

 یمرگ کس ایکه البرز خبر تصادف  نیبه تصور ا سحر
 را

 شد و سر خم کیهراسان و شتاب زده به او نزد دهیشن

 :و گفت کرد

 «افتاده ؟ یاتفاق یکس یشده ؟ برا یزیالبرزجان چ »

 آن که یسر برداشت و کمر راست کرد. سپس ب البرز

 انیسحر را بدهد همانطور که تلفن همراه م جواب

 

 شیبه سر از در اتاق خارج شد و پ مهیبود آس دستش

 چشمان متعجب کارمندان بخش، چون باد از پله یرو

 شیکه متصل صدا یشد و سحر هم درحال ریسراز ها



 :گفت یم دویدو یبه دنبال او م زدیم

 .« امیشده ؟ صبر کن منم ب یالبرز چ »

********** 

 

 در کیپله ها را  شیو پاها دیدو یهمچون باد م البرز

 نگیبه پارک یگذاشت. وقت یپشت سر جا م انیم

 شیاز نفس افتاده بود و دم وبازدم ها دیرس شرکت

 نیاز آن که سوار ماش شیزد و پ یم پیر انیدر م کی

 ستادنیرا گرفت و او ر مجبور به ا شیسحر بازو شود

 

 سرش فرار کرده و بر یکه شالش از رو یو در حال کرد

 دهیبر دهیبر ییسوار بود و با نفس ها شیشانه ها یرو

 :گفت ،

 یشده آخه ؟ برا یچ نمیاز نفس افتادم. صبر کن بب »

 «... افتاده یاتفاق یکس

 وقت سحر را یب یها یآن که جواب کنجکاو یب البرز



 به درد افتاده نهیدر سـ*ـ شیکه نفس ها یدر حال بدهد

 بشنود ، تلفن همراهش ییصدا دیشا نکهیا دیوبه ام بود

 جز یکرد. ول زیکنار گوش اش گرفت و گوش ت را

 کینشد.  بشینص یزیخش خش نامفهوم چ یصدا

 ، اما ردیتماس بگ دایآ لیگرفت تا با موبا میتصم لحظه

 کند و در یکوچک چشم پوش یروزنه  نیاز ا نتواست

 منصرف شد. دم

 

 ریز ینیاز سنگ ییقلبش گذاشت که گو یبر رو دست

 دهیبر ییمدفون شده بود و با صدا مانیاز س یتل

 :، گفت دهیجو دهیجو یو با کلمات دهیبر

 یچه خاک نمیبردار و بگذار برم بب میدست از سر زندگ »

 و یسر گل ییچه بال یسرم شده و مردک روان یتو

 «آورده!؟ خواهرم

 ینامفهوم البرز، ابروها یو گنگ از حرفها جیگ سحر

 را لیباز اتومب مهیحالتش در هم افتاد و در ن خوش



 .ستادیالبرز ا یبه آن تکه داد و روبرو بست

 «!؟یزن یم یحرف ی؟ از ک هیمنظورت ک »

 شد. سحر زیصبرش لبر یبه سر آمد و از کاسه  طاقتش

 یدود و شعله م یکه ب یپس زد وپر از آتش را

 اش لیسقف اتومب یبر رو یمشت محکم سوزاندش،

 

 نیطن نگیکوچک در پارک یمثل انفجار ییو صدا دیکوب

 . انداخت

 که یگم. همون روان یشرف رو م یِد المذهب، نادر ب »

 میزندگ ینحسش رو ی هیتو دوباره سا یواسطه  به

 که از یا نهیک یسمیانداخت . همون مردک ساد هیسا

 بره. اآلن هم رفته یلـ*ـذت م انمیمن و اطراف آزار

 کردن من نیج نیس ی. حاال هم به جادایوآ یگل سراغ

 بهونه هی هی یتون یم نیزنگ بزن به اون مردک و بب هی

 « .شرکت شیبکشون

 جواب. به ناچار یب یسحر پر بود از نامجهول ها  ذهن



 زد تلفن یرا دور م لیکه اتومب یجنباند و در حال یسر

 نادر را یآورد وشماره  رونیب فشیرا از ک همراهش

 بوق ، بالفاصله قطع شد . کیکه بعد از  ی، تماس گرفت

 

 درنگ سوار یدلشوره به جان او هم افتاده بود. ب حاال

 یسرش به سمت البرز که منتظر نگاهش م شد

 .دیکرد،چرخ

 .«تماسم رو قطع کرد »

 نگیرا از پارک نیبه سر ماش مهیو آس شانیپر البرز

 : دیلب غر ریآوردو ز رونیب

 .«گذارم ی، زنده ات نم یکثافت عوض »

 که یپدال گاز فشرد و درحال یرا بر رو شیپا سپس

 :گفت د،یکوب یامان م یب نهیدر سـ*ـ قلبش

 «....زنگ بزن صدو ده سحر»

********** 

 



 

 هیفرمان ابانیخ یگل

 باور یاش رو به اتمام بود و روزگار یاتیعالئم ح تمام

 !تواند تمام مثانه را پر کند یکرد که ترس م ینم

 خشک و قاچ قاچ شده اش را با سر زبان تر کرد شیلبها

 تماس همچنان بر قرار باشد و دیشا نکهیدلخوش به ا و

 که ییشنود با صدا یرا م شیخط صدا یاز آن سو البرز

 ترس در آن نباشد ، یکرد تا رد پا یتالش م مذبوحانه

 :گفت ش،یپس و پ یجمالت با

 دونه ما ینداشته باش. البرز م یکار دایبه من و آ »

 «..نجایا ادیو قرار ب میجا هست نیا

 بر یاش مثل اعدام رهیگکه دست یدر یاز جلو نادر

خورد کنار رفت و نور  یدار، معلق در هوا تاب م چوبه
 به

 پهن شد . داخل

 



 تنبه هی. فقط  رونیب اینترس ،ب یفرار یآهو »

 .«شتیپ یدفعه  یادب یب یاون هم برا کوچولوئه،

 یجا ماند و با خشم نهیگره گره در سـ*ـ شیها نفس

 از آن که از شیبه سمتش حمله ور شد و پ ینشدن مهار

 از او فاصله گرفت و یدفاع کند، نادر ترو فرز اندک خود

 یدستانش جا داد و با لحن انیرا م یهر دوست گل مچ

 :کننده، گفت مشمئز

 شده ، حواسم بود تا دوباره مثل یمیترفندت قد »

 ام رو داغون هیو اسباب و اثاث یقبل پاتک نزن ی دفعه

 « !ینکن

 گردن کج کرد و یرا گفت و سرش را بر رو نیا نادر

 :و پچ پچ وار ادامه داد آهسته

 «!؟ادیازش بر م ییچه کارها یدون ی. مستین فیح »

 

 را نیا یترس ذهنش را ناتوان کرده بود ول هرچند

 خفت تن در نیدانست که محال است به ا یم خوب



 در مچ هر دو دستش احساس یبی. فشار و درد عجدهد

 را بند آورده شیعطر نادر راه نفس ها یکرد و بو یم

 .بود

 از زی. لبر دیشن یازش نم ییکه صدا دایآ دلنگران

 ته مانده آب دهانش را جمع کرد و با تمام انزجار

 یبه صورت نادر تف کرد . نادر همراه با پوزخند توانش

 انیم یدست گل کیکه  یرا پاک کرد و در حال صورتش

 .کشاند ییرایسمت پذ بود او را به دستش

*** 

 یرا به سمت یزنگ تلفن همراهش گل یبا صدا نادر

 اسم سحر دنیاز او فاصله گرفت و با د یداد و قدر هول

 

 فکر که در راه نیصفحه تلفن همراهش با ا یرو بر

 . ، تماس او را قطع کرد ردیگ یبا او تماس م فرودگاه

 ، مزاحم افکار یمزاحم چیه گرید نکهیا یبرا سپس

 .و بن خاموش کرد خیاش نشود آن را از ب یطانیش



 رهیپر غرور به جز یفاتح با حالت یگاه چون سردار آن

 نهیسـ*ـ یرا بر رو شیآشپزخانه تکه زد و دستها وسط

 انداخت که به طرز رغت دایبه آ ینگاه میکردو ن قالب

 یبسته بر رو ییبا دست و پا یچهار چنگول یزیانگ

 یمنگول منگولش بر رو یافتاده بود و موها نیزم

 لب با ری. ز ختیر یصدا اشک م یافتاده و ب صورتش

 سپس«! حال بهم زن یدختره » ،گفت:  دایپ یتمسخر

 یرا ازرو شینازک شده مردمک ها یپشت چشم با

 آن سو یبرگشت که کم یبر داشت و به سمت گل دایآ

 که قطره آن یبود و ب ستادهیشق و رق و استوار ا تر

 

 او را یشود ، مثل ماده ببر زیاز چشمانش سر ر یاشک

 .کند یم نگاه

 جذاب تر هستن. حاال اگه طرف شهیهم یقو یآدم ها »

 .«شهیماده ببر باشه، فوق العاده م هی مقابلت

 به یلب برد و دست یانگشت اشاره اش را به گوشه  نادر



 :و ادامه داد دیکش لبش

 «...اری؟ پالتوت رو در ب ستیگرمت ن »

********** 

 

 در بند را با گوشت و پوستش حس یحس پرنده  حاال

 یم یآزاد ریدل س کیکه دلش  یکرد. پرنده ا یم

 .خواهد

 

 یگشت روزنه ا یم یدر تکاپو به دنبال راه نجات ذهنش

 .را از آن مخمصه نجات دهد دایاو و آ که

 کس چیکه هنوز ه یدر برج نوساز ادشیفر یصدا نایقی

 آب در هاون ، دنیآن ساکن نشده بود مثل کوب در

 زور مردانه فینجاتش نبود، با تمام جسارتش حر چاره

 .شد ینم چشیدر پ چیو پ دهینادر با آن عضالت ورز ی

 : نادر حواسش به سمت او برگشت یصدا با

 جا نیگفتم ا یدیخانوم؟ نشن یحواست کجاست گل »



 .«اریب، پالتو رو در  گرمه

 ذهنش شروع به رهیخ یاز استرس با چشمان پر

 .نادر کرد یجمله ها پردازش

 داشت نیقی یکه ظاهر امر محترمانه بود ، ول یدرخواست

 .است دهیخواب یشوم تین یو پشت آن افکار سم پس

 مشت کرد و آن را داخل یرا به حالت دفاع شیدستها

 

 تلفن همراهش که یو سخت یپالتو فرو برد و سرد بیج

 دلگرم یاز آن غافل شده بود ، سبب شد تا قدر نادر

 .شود

 یبرگشت که مثل شکار دایمستاصلش به سمت آ نگاه

 یجالل افتاده بود و قطره ها یپا ری، ز ادیص یپا ریز

 .کج و معوج به سمت گونه اش روان بود اشک

 خاص یآب دهانش را فرو داد و با وسواس یمانده  ته

 دیلرز یم یکه قدر ییرا انتخاب کرد و با صدا جمالتش

 یدر پنهان کردن آن داشت، با چانه ا یمذبوحانه سع و



 :به باال ، گفت رو

 در نیکه پات رو از ا یبه وقت ؟یبه ته امروز فکر کرد »

 «...؟رونیب یبگذار

 «.تو نگران تهش نباش »

 

 دستش را کیباال انداخت و  یشانه ا الیخ یب سپس

 » همچون ییبه پرواز در آورد و با صدا بیحالت ار به

 :ادامه داد «هو

 «...یسادگ نیکنم اون ور آب . به هم یپرواز م »

 نیو هم دیترس یم تینها ینادر خونسرد ب نیا از

 سبب شده بود تا جمله ها در سرش گم شود و ترس

 :کوتاه جواب داد یاز تامل بعد

 مثل چند سال قبل هر یتون یبرت نداره که م الیخ »

 و بعد هم از ترست مثل سگ یبکن یکه خواست یغلط

 « .یبش میگوشه قا هی یبر

 خواست ی... انگار که میور کیپوزخند زد . کج و  نادر



 توام با یباطل... آن گاه با جسارت الیخ یزه دیبگو

 آمد و آن یقطار جمالت درهم و برهم گل انیبه م غرور

 متوقف کرد. را

 

 موش کور هیو مثل  دیکه ترس یاون ادمهیکه  ییجاتا  »

 جرات نکرد به یمحترمت بود. حت یشد، پسر خاله  میقا

 « ... بزنه یحرف یکس

 شیرا گفت و با همان پوزخند که به لبها نیا نادر

 یکه پاشنه ها یجدا شد و درحال رهیبود از جز دهیچسب

 تق تق راه یو براقش در سالن صدا یمشک یها کفش

 ستادیاش ا یقدم کیرفت و  یبود به سمت گل انداخته

 :سرم خم کرد و پچ پچ وار ، گفت یسمت او قدر به

 رتق و فتق شرکت یخودمون بمونه. قراره برا نیب »

 ماجرا ی. قشنگ هیبرم ترک یکار تیمامور هیها و  یتفرش

 با خوامیگردم . واضح تر بگم م یهم بر نم گهیکه د نیا

 اون ستمیمجبور ن ینجوریزنم . ا یدو نشون م ریت هی



 رو که از سحر گرفتم رو پس بدم و البرز یاردیلیم چند

 یدونیرسه. اصال م یدستش به من نم گهیهم د یزخم

 

 به فکر یکرد و ه یباز ریخودش بود که با دم ش ریتقص

 ینگفتم و برا یچیکردم و ه یبود. منم صبور انتقام

 .اشقم شدتا ع دمیدون پاش شیچشم خروس خواهر

 رو دایو قرار بود آ یمن تو نبود یویسنار یتو راستش

 مصرف شده یدستمال کاغذ هیخونه ام و مثل  بکشونم

 یو بعد هم برم فرودگاه ، اما وقت رونیکنم ب پرتش

 کیرو  ویسنار نجایزد و گفت که با تو اومده ا زنگ

 یپاشنه  یول زهیبراش عز دایدادم . درسته که آ رییتغ

 « گم؟ی. درست میالبرز تو هست لیآش

 و به دیتامل کرد و سرش را پس کش یا لحظه

 .شد رهیخ یلرزان گل یمردمکها

 . رنگت مثل گچادیمحکم بودنت خوشم م نیاز هم »

 .یکن یسر نگام م رهیهنوز تخس و خ یشده ول دهیسف



 «گذاشته.  یخوب کس یالبرز دست رو شییخدا

 

 ییفرو برد و با صدا یگوش گل خیدوباره سر ب نادر

 :شبانه ادامه داد یپچ پچ ها همچون

؟  یاریجا لباس هات رو در م نی؟ ا یراحت یچه طور »

 ای

 «تو اتاق...؟ میتر بر یخصوص کمی یخوا یم

 بود. سر یجمله کاف کی نیشعله ور شدنش هم یبرا

 به یمحکم یلیو س دیاز خشم، صورتش را پس کش زیر

 نادر زد آن قدر محکم که کف دستش شروع به صورت

 خودش را به نادر یآن میتصم کیکرد و با  سوزش

 او یرا بلند کرد و محکم به وسط پا شیپا کی رساند

 .دیکوب

********** 

 

 



 که دچار دل درد شده باشد به یازدرد همچون مار نادر

 در زیر ییکه هما نند قارچ ها ی. درد دیچیپ یم خود

 قفل شده یدندان ها انیشد و از م یم ریثتک شیرگها

 نا مفهموم تر یینامفهموم همراه با آوا ییناسزا ها اش

 .دیرس یگوش م به

 یداشته باشد قدم ی گرید میآن که توان تصم یب یگل

 یوفادار با چهره ا یرفت و جالل مثل گماشته ا پس

 خطوط نامتقارن صورتش زبانه انیکه آتش از م یبرزخ

 ییصدا یحمله ور شد و ال به ال یبه سمت گل دیکش یم

 چهره اش بود بر یو نا به هنجار که برازنده  زخمت

 :دیعربده کش سرش

 « ؟یچه گو... خورد ارهیپت »

 

 ختیر شیتمام زور مردانه اش را در کف دستها سپس

 یکار ینشاند ضربه ا یصورت گل یمحکم به رو یلیس و

 جا بماند یگل ی نهیسبب شد تا نفس در سـ*ـ که



 لبش پاره و تعادلش را از دست بدهد و تلو ی وگوشه

 .پس برود یخوران قدم تلو

 زانو یجالل ، دست از رو یلیَشترق س یبا صدا نادر

 از آن که شیکمر راست کرد و پ یو به سخت برداشت

 یخفه که خش ییببرد با صدا ورشی یبه سمت گل جالل

 : و بم آن جا خوش کرده بود ، گفت ریز

 « .بهش نداشته باش یجالل کار »

 آهسته ییهمراه با قدم ها دهیپر یبا رنگ و رخ سپس

 و ستادیا شیشد. رو برو کینزد یبه گل ،خونسرد

 پوست یرا از رد انگشتان کلفت جالل که بر رو نگاهش

 رهیجا مانده بود و برداشت و به چشمان او خ یگل

 

 شد یم دهیآن د یایکه ترس در تمام زوا ی.چشمانشد

 ینم افتیدر آن  یقطره اشک چیباز هم جسورانه ه اما

 :. سر خم کرد و آهسته، گفتشد

 .«ستیخشونت هم بد ن کمینظرم عوض شد.  »



 افتاد و ینداشت و تاالپ یتکه گاه ستادنیا یبرا قلبش

 کیپس رفت و با  یرا هم فراموش کرد. قدم دنیتپ

 فرار کرد اما نادر به یبه سمت در ورود یآن میتصم

 به مچ دست او یمهار نشدن یو با خشونت دیدو سمتش

 او را یو درشت گل زیر یناسزا ها انیانداخت و م چنگ

 یکه درش باز بود هول داد و ب یاتاق نیسمت اول به

 در را پشت سرش بست کرد و قفل را در زبانه درنگ

 یشلورش چپاند و درحال بیدر داخل ج دیو کل چرخاند

 پاشنه کفش یبه شماره افتاده بود ، رو شینفس ها که

 

 رفت و در چند یبه سمت گل یو با خونسرد دیچرخ

 :گفت دهیبر دهیبر ییبا جمله ها ستادویاش ا یقدم

 هستم که بشه قفلشون کرد. بچه ام که ییعاشق درها »

 کردم تا دست بابام بهم نرسه یدر اتاقم رو قفل م بودم

 «...کمر بندش کبودم کنه رینتونه ز و

 یقد یکه پنجره  یمستاصل اش را در اتاق خال نگاه



 شد چرخاند و به یکوچک باز م یرو به تراس اش

 ملتبهش را همراه با ته مانده مانده ینفس ها یدشوار

 میلرزان نادر و تصم یدهانش فرو داد و به مردمکها آب

 شد وبا رهیبود خ دهیکه پس و پشت آن خواب یطانیش

 داشت همچنان محکم باشد ، یمتزلزل که سع ییصدا

 :نبود گفت اما

 «بگذار برم.  دمیبه روح بابات قسمت م »

 

 چشم یو درست پا زیر نیزد و چند چ یکج پوزخند

 کیخاص مثل  ینشست. آنگاه با ژست راستش

 پرت واریرا در آورد و کنج د شیقهار پالتو شهیهنرپ

 .کرد

از  شتریب یاون گوربه گورخودت رو خسته نکن. از  »

 همه

 .« متنفرم

 رهیبه چشمان او خ ستادیاش ا ینفس کیدر  سپس



 .شد

 یاون وقت ادمهی. رمیگ یمن به روش خودم انتقام م »

 نکهیا یکردم. البرز برا یم یزندگ یکوچه درخت یتو که

 نشم ، من برد کیبه تو نزد گهیرو ادب کنه تا د من

 که چثه اش کوچک تراز من نیو با وجود ا یپشت کوچه

 کتکم زد . منم به همه گفتم با موتور تصادف یحساب بود

 «که... ادتهیبعد از خجالتش در اومدم.  ی. ولکردم

 

 : باال انداخت و ادامه داد یتفاوت شانه ا یب سپس

 کار روزگاره که باز مثل یتو یدونم چه حکمت ینم »

 یبار دست گذاشت رو نیپام سبز شدو ا یجلو علف

 « .من بشه یترق یتونست پله  یکه م ی. کس سحر

 .دیکش یو متورم گل یلب زخم یبا سرانگشت بر رو نادر

 خودم از تو که کیونیخوام با همون روش  یهم م حاال»

 و مدام لنگ رو حواله یگذار یبزرگترت احترام نم به

 « .رمی، انتقام بگ یدیم



 گزنه شروع به یلبش مثل بوته  یانگشت نادر بر رو رد

 .کرد و جمالت در ذهن مشوش اش گم شد سوزش

 . نااوردینادر را به رحم ب یبود قلب کبره بسته  محال

 نقطه نیپس رفت . حاال که خودش را در آخر یقدم دیام

 شینفس ها نیآخر یبرا ستیبا یم دید یم ایدن ی

 و به ختیکاسه ر کی. تمام جراتش را در دیجنگ یم

 

 یبار نادر هر دو دست گل نیحمله ور شد و اما ا سمتش

به صورتش او را زد  یمحکم یلیدر هوا قاپ زد و س را
 و

 به سر رو شیکه مشتها یدرحال یمهار نشدن یخشم با

 او را از تن در آوردو با یآمد پالتو یاو فرود م صورت

 .او را هم پاره کرد یحرکت بلوز نخ کی

 شده بود و دهیدر قهیاز  که یتوجه به بلوز یب یگل

 نادر نجات داد و به سمت یدست پا ریرا از ز خودش

 ییو با نفسها دیچسب یآهن یبه نرده ها دویدو تراس

 :،گفت دهیبر دهیبه شماره افتاده بود بر که



 یخودم رو پرت م یبش کیبه خدا قسم اگه بهم نزد »

 .«کنم

 فشیرد یو دندان ها یبار واقع نی. ا دیخند نادر

 تر آمد و درست در همان شیپ یشد و قدم انینما

 کیشکسته شد و  یبیمه یقفل در اتاق با صدا لحظه

 

 مات و یبا اسلحه داخل شد و گل یانتظام روین مامور

 البرز مثل دم دنیبا د د،ید یاز آن چه که م مبهوت

 .جان به تنش بازگشت حایمس

********** 

 

 ژنیروز غبار آلود که اکس کیداشت. حس  یبیغر حال

 خنک و یمیبرد و نس یرا ناجوانمردانه به اسارت م هوا

 .رسد یاش م ینفس تنگ ادیبه فر ریدلپذ

 کابوس کیبرخاستن از  یمثل لحظه  یبیغر حس

 !یشب گرم وتب دار تابستان کیو کش دار در  یطوالن



 و درشت عرق زیر یرا که به دانه ها یمفهوم ترس حاال

 .دیفهم یشود ، م یم لیتبد

 

 یگنگ به ال به ال یهمراه با وزوز یسرد زمستان باد
 بلوز

 ی رهیو چند چکه عرق متولد شده از ت دیچیپ اش

 شره نییراه گرفت و قل قل کنان به سمت پا کمرش

 .کرد

 حس و حالش را که سرما تا اعماقش رسوخ یب یدستها

 تراس برداشت و در ینرده فلز یبود را از رو کرده

 ریرا که تا ز یا قهی یکرد تا پارگ یمذبوحانه سع یالشت

 تار یکش آمده بود را بپوشاند و با نگاه نیآست حلقه

 نگاه کرد ییآن را لرزان کرده بود به جا یپرده اشک که

 یبود و نفس نفس زنان او را تماشا م ستادهیالبرز ا که

 که در دل و کمرش یو عاقبت ناتوان از تحمل درد کرد

 اش بند قهی یدستش بر رو کیکه  ی، درحال دیچیپ یم

 زانو به حالت رکوع خم شد یبه رو گرشیو دست د بود



 

 یرا برهم فشرد. حاال فقط صدا ها را م شیپلک ها و

 !...آشنا وناآشنا یی. صداهادیشن

 :زد یم ادیپر درد البرز که فر یصدا

 .«کشمت ینادر به قرآن م »

 یزبر و قدر یکه بالحن یانتظام رویمامور ن یصدا

 :گفت یم زخمت،

 « .دیآقا خودتون رو کنترل کن »

 یب یهق هق ها انیرا که م دایآ یها هیزجه مو یصدا

 گفت وسحر که تالش ینامفهوم م یجمالت سرانجامش

 خودش اضطراب یکرد تا او را آرام کند امااز صدا یم

 .دیبار یم

 به مافوقش میس یکه پشت ِخش ِخش ب گرید یمرد

 اوامرتون هر دو رویجناب سرهنگ پ»: داد  یم گزارش

 

 پرونده لیتشک یوبرا میکرد ریرو دستگ مجرم



 .«یکالنتر میکن یم منتقلشون

 سو نیکه تق تق کنان ا ییکفش ها یپاشنه ها کوبش

 که متصل به مقدسات قسم یرفتند و جالل یسو م آن

 گـ ـناه است یگفت ب یکرد و م یخورد والتماس م یم

. 

 سرش نشست از حالت یشال رو ینیسنگ یوقت یلگ

 سر برداشت و در دم نگاهش با چشمان پر آب رکوع

 در پنهان یکه مردانه سع ییکرد . اشکها یتالق البرز

 عاشقانه ، یکه از هزار جمله  یآن داشت .نگاه کردن

 با دیراد یاو مرد یتر بود و از پس شانه ها نیدلنش

 شانه اش نشسته بود یمتوسط که دو ستاره بر رو یقامت

 که به دستان یدستش بود و سرباز انیم یمیس یب و

 زد. یدست بند م نادر

 

 پاره ی قهی یرا گرفت آن را بر رو یشال گل البرزپر

 پر از ویکه مثل موج ناکوک راد ییانداخت و با صدا اش



 :دیو خش بود کوتاه پرس خط

 «..!.؟یخوب »

 که به پهلو و شکمش خورده بود فاکتور یاز درد لگد اگر

 گرفت ، خوب یم دینادر را هم ند یها یلیسوزش س و

 شیحضور البرز را در تمام تار و پود رگها یگرما بودو

 سر یحرف و کالم یب دییکرد . به عالمت تا یم حس

 .جنباند

 ریدر غ میاورژنس خبر کن د،یدار یخانوم اگر مشکل »

 تا طرح یکالنتر دیاریب فیبا ما تشر دیصورت با نیا

 .«فتهیب انیو پرونده به جر دیکن تیشکا

 

 یم شیشانه ها ییطال یکه ستاره ها یمرد یصدا با

 یسرش به سمت او برگشت و ناتوان از تفکر دیدرخش

 :دیربط پرس یو گنگ و ب جیو مستمر گ یمنطق

 «کردم!...؟ کاریمگه من چ »

 کرده شیرو ریپر تالطم که طوفان ز ییایمثل در البرز



 .دایبود آن سرش نا پ یدرونش غوغا باشد

 از آن جان سالم به در یآرامش قیقا چیکه ه یطوفان

 بود تا یتاب خلوت یشد و ب یبرد و درَ دم غرق م ینم

 انیتنها باشد وتمام حجم لرزانش را م یبا گل یدم

 .دهد یقرارش جا  ی*ـوش بآغـ

 را تجربه یچه لحظات سخت دایو آ یگل نکهیتصور ا از

 قل قل کنان به جوش آمد شیاند . خون در رگها کرده

 شد. زیاز صبرش سر ر زیلبر یدر کاسه  و

 

 آن یرو یکه خون یلب گل یگوشه  یاز پارگ چشم

زد  شیبه موها یتر و تازه بود گرفت و کالفه چنگ هنوز
 و

 ملتهبش را فرو داد و عاقبت دست یتر نفس ها کالفه

 دست گرمش گرفت و آن را فشرد و انیاو را م سرد

 : پاچه ،گفت دست

 «م؟یدلم اورژانس خبر کن زیعز »

 اشک همچون یسد چشمانش شکست و دانه ها یگل



 شدند . نگاه لرزانش به سمت در زیپشت سد سر ر یلیس

 ستادهیآن ا یکه سحر در آستانه  ییبرگشت جا اتاق

 و الغر کیبار یازداشت وسرب یو چشم از او برنم بود

 یبر سر داشت به او اجازه  یکه کاله یدر حال اندام

 آب دهانش را فرو داد و ی. ته مانده  ادیشدن نم داخل

 دیبه لبش چسب یرا آزرد، نُچ شیته گلو بیغر یسوزش

 

 پر آبش یباال انداخت و مردمک ها یسر یعالمت نف به

 . سمت البرز برگشت به

 «...خوام برم خونه یمن فقط م »

 و در دیپا چرخ یپاشنه  یستاره به دوش ، بر رو مرد

 رفت ، خشک و عامرانه یکه به سمت در اتاق م یحال

 :،گفت

 . ستین ی. مشکلستیمتوجه ام که حالتون خوب ن »

 دیبر دیامروز با یول دیاریب فیفردا تشر دیتون یم

 زانیتون بکنه و م نهیتا دکترمعا یقانون پزشک



 .«مشخص بشه جراحتون

 را که متصل بهم دوخته شیبا سر انگشت اشکها یگل

 نداشت و در یکه تمام یسیبودند را پاک کرد، خ شده

 یانگشتان گره شده  انیم گرشیکه دست د یحال

 به سمت در اتاق شیقرار داشت مردمک ها البرز

 

 . نگاهش به سمتدیآن جا ند گریو سحر را د برگشت

 که درش باز بود و با یاتاق برگشت و تراس یقد پنجره

 .خورد یتاب م باد

 کیوقفه حاال با او  یو دلگرفته ، تندو ب یابر آسمان

 تَق تَق یکرد و صدا یو دل سبک م دیبار یم سره

 خوش یتراس نوا یها کیسرام یبر رو شیها قطره

 .زد یرا رقم م یآهنگ

*** 

 و نود صدیهزار س نیفرورد ستمی. بندر عباس . ب یگل

 .یشمس هشت



 ییها و کدورت ها یاز دلخور یعیحجم وس انیروزمید

 یتازه بودند ، عروس شدم و ب شیهنوز دمل ها که

 

 ریاز حر یبه تن داشته باشم و تور یلباس عروس آنکه

 نشستم که جزء یسفره عقد یبر سرم باشد ، پا تافته

 دنیکل کش انیشد و م یمحضر محسوب م نیزاید

 ابد به البرز بله گفتم یبرا یبنفشه و عروس عمه ال یها

 پر شور خانواده ام چند تا از یامروز صبح با بدرقه  و

 چشم یها یمحل یو البته ب یکوچه درخت یها هیهمسا

 که حاال در مقام مادر شوهر و یخاله و شوهر خاله ا ریگ

 شدم یارید یشوهرم نشسته اند، همراه البرز راه پدر

 آفتابش هر چهار فصل سال سوزان است و نخل که

 ...زنده شهیسر افرازش هم یها

 زویرا با تمام ر یالبرز شدم تا کنار هم زندگ همسفر

 ای.اصال قانون دن میکن یقطره زندگ نیتا آخر درشتش

 شامل نیو ا ستیماندگار ن زیچ چیاست. ه نیا



 

 یم شهیهم امرزیخدا ب یشود . عمه ال یهم م مشکالت

 : تگف

 خاک است و فقط نوع ریمشکل سرش ز یآدم ب »

 « .کند یآدمها با هم فرق م مشکالت

 آمدند و یگریبعد از د یکیسخت من و البرز  یروزها

 از یآغاز شده . فصل تازه ا یگری. حاال فصل د رفتند

 زود مشکالت ای ریدانم د یبا هم بودن و م یبرا یزندگ

 که یآوردند . مشکالت یسر از تخم در م یو تازه تر تازه

 .طلبد یمن و البرز را م یو ثابت قدم یصبور

 یبه آدمها ایباور اعتقاد دارم که دن نیمن مصرانه به ا و

 است که نیدهد و تنها پاداش آنها ا یپاداش نم ترسو

 شانیروز عمرشان با ترس ها و حسرت ها نیآخر تا

 .چیه گریو د نیکشند. هم یم نفس

 

 سال دیتخت برخاست و سررس یلبه  یاز رو یگل



 یاش پر از گل بود را بر رو هیرا که حاش دشیجد

 بودند، ختهیسرش آو یباال یا نهیکه آ یکنسول

 و به سمت از پنجره دست و دلباز هتل رفت ، گذاشت

 که یشد. به شهر رهیرا پس زدو به دور دست ها خ پرده

 زد. چشمانش یاز گرما له له م یآفتاب ظهر بهار غیت ریز

 و ندیبنش شیتمام قد پشت پلک ها یبست تا عمه ال را

 که بخواهد شکفته شود بر یمثل لبخند ینازک حس

 که فقط چند یلبش نشست و دلتنگ خانواده ا یرو

 را باز کرد و لشیاز آنها دور شده بود ، موبا یساعت

 .شد یها به سمتش جار امکیپ لیس

 .از بنفشه بود امکیپ نیاول

 .دیدیسالم عروس خانوم ، خدا رو شکر که سالمت رس »

 تونم راحت یو نم دهیمثل چسب بهم چسب امکیس

 

 دادم. جان بنفشه امکیپ نیهم یبزنم. برا حرف

 رنگ هیبه سرو صورتت بکش تا  یدست هیهتل  یدیرس



 یکه به خاطر تو جلو نوایتا اون البرز ب یریبگ یلعاب و

 .کاسب بشه یزیچ هیهم  ستادیخان ا رجیفلورو ا خاله

 .مامان فروغ دلواپسه یو قرار عروس بش یکه دور حاال

 که بار نیجونم. هم یخبر نگذار آبج یرو از حالت ب ما

 کم روبراه بشم با هیو  نیام رو بگذارم زم شهیش

 .«یخوشبخت بش ی. الهشتیپ امیم امکیس

 صدا بر یکه آهسته و ب ینرم مثل پروانه ا یلبخند

 لبش نشست .بنفشه خواهر یبر رو ندیبنش یگل یرو

 .بود یمقدار هم راض نیاو به هم یفصل نبود ول چهار

 .از مامان فروغ بود یبعد امیپ

 زنگ نزدم هیخال یلیخونه خ یقربونت برم . جات تو »

 که جا و مکانتون نیوقت مزاحمتون نباشم. هم هی تا

 

 یم ونیشد جهازت رو جمع و جور و بار کام مشخص

 یبندر عباس. بابات هم سالم م امیهمراه بابات م کنم

 .شد یکار البرز چ نمیزنم بب یشب بهت زنگ م رسونه



 .«خودت باش مواظب

 از اشک درشت در چشمانش نشست وبا یحلقه ا دو

 گونه اش یآنها سر خوردند و به رو یزدن هر دو پلک

 .افتادند

 .کرد قیسوم لبخندش را عم امیپ

 روز هیکردم  یوقت فکر نم چیه سالم زن داداش. خب »

 نتونستم تیعروس ی. ببخش که تویبرادرم بش زن

 ازیکه هنوز سر پا نشدم و ن یدون یظاهر بشم و م خوب

به روحم  یکه اون مردک روان یفرصت دارم. زخم به
 زد

 کمینباش.  رجیتازه اس . نگران فلور جون و بابا ا هنوز

 کنه و یهاشون فرو کش م یدلخور شیبگذره آت که

 

 .بندر عباس میایروبه راه بشم با هم م یکه کم نیهم

 .«عاشقته یداداشم باش که بد جور مواظب

 ریام امکیپدرش بود اما صاحب پ لیآخر از موبا امیپ



 .بود یعل

 یواشکیو  یی. بابا رفته دستشویگل یسالم آبج »

 من یکنه ول یدلش درد م گهیرو برداشتم . م لشیموبا

 . کنه یم هیگر یواشکیاونجا  رهیو م گهیدروغ م دونمیم

 نره و حتما حتما برام ادتیوقت قولت  هی یگل یآبج

 یگفتن کل یمدرسه م یبخر . بچه ها شنیِاست یپل

 .«. بـ*ـوسیفوتبال داره. مرس یباز

 لیتبد یلبش صبر نکرد و به قهقهه ا یرو گرید خنده

 قامت دنیو با باز شدن در اتاق سر برداشت و با د شد

 رنگ که یالبرز در آن کت و شلوار سرمه ا ی دهیکش

 داده یگرید یبه آن جلوه  یرنگ یلین یآب یکراوات

 

 که لبخند یرفت و درحال شوازشیدرنگ به پ یب بود

 او را گرفت، شتاب زده و پر عجله و فیلبش بود ک یرو

 :زده ، گفت شتاب

 عامل ریبا مد ی.... چه خبر تونستیسالم خوش اومد »



 «؟یحرف بزن شرکت

 و سپس دیرا بوس یکنار لب گل ییخم شد وجا البرز

 کردو کیبه دور کمرش انداخت و او را به خود نزد دست

 .نفس شد کی شانی فاصله

 عامل ری! بعله... با مدیزیانگ جانیه یبه به چه استقبال »

 کردم . حقوق رو هم مشخص شد و از اون مهم صحبت

 واحد شصت هیشون  یسازمان یخونه ها یقراره تو تر

 شمیهم بهمون بدن و از فردا مشغول به کار م یمتر

 «. میریگ یم لیخونه رو تحو گهیچهارروز د یول

 

 شتریب یلیخ نیزده گل از گلش شکفت. ا جانیه یگل

 .انتظارش بود از

 ی. از مستاجری. خوش خبر باشهیعال یلیکه خ نیا »

 .«میشد راحت

 داد یکه سرش را به اطراف تکان م یدر حال سپس

 :کرد اضافه



 که جا و مکانمون نیداده هم امیمامانم پ یراست »

 کنه و با بابام یم ونیشد جهازم رو بار کام مشخص

 .«نجایا انیم

 یخم کرد و بـ..وسـ..ـه ا یسرش را در گردن گل البرز
 بر

 سر سیگردن بلند او زد . سپس دست برد و کلپ یرو

 شیشانه ها یاوبر رو یمخمل یرا برداشت وموها یگل

 او یموها فیخوش و لط ی حهیکه را یو درحال ختیر

 

 کرد، یکه حس م یاز لطافت یکرده بود به سخت مستش

 .شد رهیخ یکندو سر برداشت و به چشمان گل دل

 به خاله بگو خودش رو به یسر چشم. ول قدمشون»

 رو نمینندازه. درسته که مجبور شدم ماش زحمت

 حسابم بود رو بدم بابا تا یپول تو یو هرچ بفروشم

 یرو بخره و نشد برات عروس یدکیمغازه لوازم  اون

 ی. ممیخونه اجاره کن ستیحاال که قرار ن ی.ولرمیبگ

 .«میبخر ییزهایچ هیخونه  شیبا پول پ میتون



 جانیکه ه یجذاب البرز درحال یمخمور چهره  یگل

 قلبش را به تاپ تاپ انداخته بود . شرم دخترانه یبیغر

 کیکه فاصله اش فقط  یآغوش انیشد تا از م سبب

 به یکه دست پاچگ یو درحال دیایب رونیبود ، ب نفس

 افتاده بود ،گفت: زبانش

 

 هیخونه  شیبهتر دارم با پول پ شنهادیپ هیمن  »

 .« میبخر نیماش

 که یلکرده باشددر حا یانگار اکتشاف مهم سپس

 :دیداد ، پرس یرا به اطراف تکان م سرش

 «؟ هیهوم نظرت چ »

 رفت و بازهم او را در آغـ*ـوش یبه سمت گل البرز

 .شد کیبهم نزد شانیو نفس ها گرفت

 « اد؟یچقدر بهت م یدلبر یدونست یم »

 را به شیداغ شد و پلک ها شیگونه ها جانیاز ه یگل

 و با دیرا بوس یانداخت. البرز بازهم کنار لب گل ریز



 گذاشت از یکنج لبش به جا م ینرم که چاله ا یلبخند

 کیبا  یفاصله گرفت ، کتش را در آورد و به راحت او

 کوتاه گره کراواتش را باز کرد و گفت: حرکت

 

 میتوهم آماده شو بر رمیدوش بگ هی رمیمن م »

 .«میهتل ناهار بخور رستوران

 که از البرز یملتهبش آرام گرفت ودر حال یها نفس

 :گرفت ناخود آگاه گفت یم فاصله

 «خدا روشکر »

 و قهقهه اش به هوا دیرا شن یگل ظیخدا رو شکر غل البرز

 انهیتخت انداخت وموذ یشد و کراواتش را به رو پرتاب

 :گفت

 .«میخور ینظرم عوض شد. بعدا ناهار م »

 البرز گذاشت تا همسفر او یسر بر شانه ها لمیتس یگل

 آغاز شد یکه از راه آهن و دل کوچه درخت یسفر شود

 .ادامه خواهد داشت شانینفس ها یقطره  نیتا آخر و


