
 باران ینام خدا به

 از تبار آدم آمده ام من

 نخورده یبهایس یشهیر از

 که کشتن بلد نبود دمیرا د یکالغ

 داد دفن کند برادر مردهاش را یم ادی اما

 ...لمیهاب من

 گناهم یدهییزا

 نیریش یگناه

 ...زیهمه چ یب یشب باران کی در

 )سها(ی_قنبرلوفرین

 زد و همه جا یآسمان برق د،یرا که کش یدست ترمز

 شد. روشن

 غرش رعد لرزه یشد. صدا ادهیو پ دیرا کش رهیدستگ

صورتش شالق زد.به  یاندام آسمان زد. باد تو به

 انداخت اما اهیدر قفل درب بزرگ و س دیسرعت کل



 در باز شد. د،یاز چرخش کل قبل

 با عجله قفل کهیدر را کامل باز کرد. در حال مانیسل

 :دیکرد، شن یدر را باز م گرید یلنگه یباال

 هنوز؟ یدینخواب مون؟یا بابا سل -

 و در را نگه داشت تا باد آن واریپس د ستادیا مانیسل

 نبندد. را

 تو. ارشیامشب باباجان؟ بدو ب یاومد ریچقدر د -

 با مانیکشاند و سل اطیح یرا تو نیفورا ماش اسیال

 الغر و پرچروکش فرز در را بست. یدستها

 شد. چند قطره که به صورتش خورد ادهیپ نیماش از

 کرده است. دنیباران شروع به بار دیفهم

 بلندش یکه نوا یو دست و آهنگ غیج یصدا دنیشن با

 سمت دیعمارت را برداشته بود، سرش چرخ تمام

 بلند مهمانخانه. یپنجرهها

 به مانیسرش گرفت و همگام با سل یرا باال دستش



 .دیباغ دو یدر ضلع غرب یساختمان کوچک سمت

جدا  اطیکه با سه پله از ح زیاما تم ینقل یخانها

 کرد و کنار زانیآو یجا لباس یکتش را رو مانی.سلشدیم

 آن نگه داشت تا گرم یو دستانش را رو ستادیا یبخار

 .شود

 رفت و در حال شستن ییبه سمت دستشو اسیال

 بلند گفت: دستانش

 نجا؟یامشب ا هیخبر -

 گفت: مانیسل

 خانومه. از سر شب تا حاال جمع شدن یهستتولد  -

 . اعصاب واسه منکننیبچه گرگ عو عو م نیع

 ؟ی. شام خوردیدی. اون وقت تو بگو چرا نخوابنذاشتن

 آمد. رونیحوله به دست ب اسیال

 دو ماه نی. دوازده شبهها. بعدم هممونیخوردم بابا سل -

 شما؟ یبود. باور کرد یتولد هست شیپ



 بابا جان. حواس درست درمون ندارم دونمیم یچ-

 خان کجاس پس؟ ونیهما ؟ی. حاال چرا تنها اومدکه

 طرف پنجره و نگاهش را ُ سر داد به سمت رفت

 اتاق نیعمارت. چراغ آخر یخوش قواره ساختمان

بود به  رهیاول خاموش بود.همانطور که خ یطبقه

 اتاق لب زد: یپنجره

 میرانندهش از عصر جخبر. با  یواال منم مثل تو ب -

 تو شرکت. زدمی. منم تا االن داشتم سگ دو مشدن

 سر تکان داد: مانیسل

 جون کندناش مال توئه، خرج کردناش مال بچههاش. -

 و پاش کردن. ختیامشب چقدر ر ستین معلوم

 به سمت پدرش سر چرخاند. اسیال

 .گهید کننیحرص نخور پدرم. پول دارن خرج م -

 وچشم دواند به آن سو. دیسمت پنجره چرخ دوباره

 آن یبود؟ آن هم تو دهیامشب زود خواب یعنی فکرکرد



 ؟یباران شب

 یسر خانهها یوار رو لیماه س نیفرورد یبهار باران

 .ختیریشهر م یباال

 .دیبرداشت و به تن کش یصندل یرا از رو کتش

 در رفت و کفش به پا کرد. سمت

 گفت: مانیسل

 ؟کجا بابا جان -

 شیپ رمیم -اتاق برداشت و گفت: یرا از گوشه چترش

 هوتن.

 .دمشهایمگه خونهس؟ من ند -

 اخم کرد: اسیال

 ؟یاز ک -

 از عصر. -

 شد و چتر باز کرد. نگرانتر

 بارون یچجور ینیبینم ؟یگینم یچیپس چرا ه -



 اد؟یم

 سمت عمارت. دیرا باز کرد و شلنگ تخته انداز دو در

 یباال رفت و وارد راهرو ضیو عر ادیز یپلهها از

 به سالن گرد و کوچک ساختمان شد. یمنته بزرگ

 بنفش یغهایبلند گرومپ گرومپ آهنگ و ج یصدا

 را آزار داد. شیگوشها دخترها

 بزن و بکوب یدر سمت چپ بود و صدا مهمانخانه

 که دیدو خدمتکار آن دور و بر د یکی. آمدیم دخترها

 آشپزخانه در رفت و آمد بودند. به

 بود که دو اتاق خواب در آن ییراست راهرو سمت

اتاقزد.  نیداشت. به آن طرف رفت و به درب آخر قرار

 در را آهسته باز کرد و وارد شد. امدیکه ن ییصدا

 اتاق. در را بست و چشم یبرق زد تو گرید یرعد

 .یتخت خواب خال یرو دواند

 دیاتاق. کل یانداخت تو نیطن ویغرش پر غر یصدا



 .افتی وتریکامپ زیم ریکه زد او را نشسته ز را برق

 زانو زد نیزم یو رو دیچرخدار را کنار کش یصندل

 سر خم کرد. و

 که دستانش را پشت گردنش قفل کرده و دیرا د هوتن

 .دیلرزیباد م یلرزان تو دیدرخت ب مثل

 هوتن لب زد: مرخیآهسته رو به ن ییصدا با

 مرد گنده از رعد و ؟یکنیکار م یجا چ نیهوتن؟ ا-

 ؟یدیترس برق

 در شتریرا ب شینگاهش کند، پاها نکهیبدون ا هوتن

 بار دور مچ نیجمع کرد و دستانش را ا شکمش

 چفت کرد. شیپاها

 برد و مچ دستش را شیپر حوصله دست پ اسیال

 و گفت: گرفت

. نترس هوتن.هوتن با خشم دست نجامی. من ارونیب ایب -

 را پس زد. اسیال



 لب زد: یطوط هیتند شب تند

 گمشو، آبه... سه،یآبه، بارونه، خ سه،یگمشو، خ -

 .دیکش یخسته و کالفه پوف اسیال

 .شدیکه م یباران یهوتن بود شبها یشگیهم یبرنامه

 را صبورانه مهربان کرد. لحنش

 و پنج سالته مرد گنده. خجالت بکش. بارون یس -

 داره؟ ترس

 محل رعد یهمان لحظه آسمان چون خروس ب درست

 .دیپرغرش به پنجره کوب یبرق و

 سیخ شیکردن. لباسها هیشروع کرد به گر هوتن

 .بود

 بود و دهیپوش یرنگ نازک یآب یاسک قهیبافت  بلوز

 باال رفته بود. اشیشلوار ورزش یاز پاچهها یکی

 کردینبود و آب از سر و لباسش چکه م شیپا ییدمپا

 هوتن؟ سهیلباسات چرا خ -کف اتاق. یپارکتها یرو



 کرد و جوابش را نداد. یباز لجباز هوتن

 از جا بلند شد. اسیال

 بمون نجایا نقدری. تو هم ارمیپس من م رون؟یب یاینم -

 .یبزن خیاز سرما  تا

 شیبردارد، دست هوتن دورمچ پا یتا خواست قدم اما

 شد. قفل

 دیمچ او سگرمه در هم کش یرو یکبود دنیبا د اسیال

 دوباره نشست. و

 را باال زد. نشیرا باال گرفت و آست دستش

 یکرد خود دار بماند تا هوتن دوباره باز یسع

 .اوردیدرن

 تخت نشاند. یو رو دیکش رونیب زیم ریرا از ز او

 بود. نییو نگاهش به پا دیلرزیهمچنان م هوتن

 .دیکش رونیحرکت بلوز را از تنش ب کی با

 یچپ و کمر آثار کبود یگردن، دندهها یرو



 .خوردیبه چشم م یتازها یها

 ییشده باصدا دیکل یاز کف داد و از پشت دندان ها عنان

 :دیخفه غر

 بال رو سرت آورده؟ نیا یهوتن؟ ک هیچ نایا -

 را جمع کرد و به هم چسباند. با شیلبها هوتن

 لب از لب باز کند. ستیاعالم کرد قرار ن چشمانش

 .دیکش یچشم بست ودست به کمر پوف اسیال

 زد: تشر

 زهیبهت جا ،یحرف نزن یدهنتو ببند یفکرکرد-

 دن؟یم

 .دیکشیتند تند نفس م هوتن

و  لباس شخصیاو  یلباسها یکشو یاز تو اسیال

تخت انداخت. لباسها  یشلوار در آورد و رو و راهنیپ

 دستش داد. یهوتن پوشاند و حولها تن را به

 زود باش خشک کن موهاتو. -



 به سر او دست بزند چون اجازه نداشت. توانستینم

 یهایچتر یرو دیطبق عادتش دست کش هوتن

 از یکیداغ از  رعسلیش وانیل کی اسی. الکوتاهش

 خواست. خدمتکارها

 :اسگفتیصورتش نگه داشت. ال یرا جلو وانیل هوتن

 نیا یک یهوتن. اگر نگ نیبخور تا سرد نشده. بب -

 شده. یتونم بفهمم چ یکرده که من نم کارو

 ادامه داد. اشیانگار کر شده باشد به الل باز هوتن

 تخت. چانهاش را به سمت خودش ینشست رو کنارش

 و زل زد به چشمان گرد و سبزش. چرخاند

 .زدیباعث شد باز اشک بر اسیال یپرنفوذ و جد نگاه

 هوتن؟ یبگ یخواینم-

 .دیلب گز یکفر اسیتند تند سر تکان داد. ال هوتن

 را دهاشیبلند و کش یپا بش،یج یلفن توت دنیلرز با

 در آورد. بشیکرد و تلفن را از ج دراز



 ناشناس بود. شماره

 گفت: بلند

 ه؟یک گهید نیا -

 و گفت: دیسبز را کش کونیآ

 الو؟ -

 آمد: یافغان یخط با لهجها یاز آن سو یمرد یصدا

 کنجکاو گفت: اسی؟الیآقا هورام یسالم آقا. شما آشنا -

 شده؟ یزیهورامم. چ یآشنا -

 کشانده. یفیرا. همه جا را به کث نیبردار ببر ا ایآقا ب -

 اون جا کجاس داداش؟ -

 مانده فقط. نیباغ سردار خان. همه رفتن. ا -

 تازه شامهاش را یدردسر یاز جا بلند شد. بو اسیال

 تلفن لب زد: یکرد. تو فعال

 .امیداداش؟ بگو تا ب هیآدرسش چ -

 تهران را یجا نیهتریدر حاش یآدرس باغ یافغان مرد



 که تلفن را قطع کرد زمزمه کرد: اسیو ال گفت

 کاش جواب تلفنو نداده بودم. آخه اونجا چرا؟ -

 یکه خواست به سمت در برود هوتن دو دست نیهم

 را گرفت. دستش

 زده گفت: وحشت

 .کشهیمنو م ادیم ینرو. اگه بر -

 زد: یپوزخند اسیال

 ... پس کار هورامه.آهان ؟یک -

 را تند تند پاککرد. شیپر از واهمه شد. اشکها هوتن

 مسخره کرد. من بهش مویمن نبود. نقاش ریتقص -

 دادم. فحش

 کرد ریگ شیراهش پا یپا کج کرد سمت کمدش. تو تند

 خورد. یگبه و سکندر یلبه به

 رونیب یشکستها یکمدش را باز کرد و بوم نقاش در

 .دیکش



 .اسیسمت ال برگشت

 خرابش کرده. نیبب -

 یبا لباس ورزش یپسرک ریچشم دوخت به تصو اسیال

 . سرش از تنش جدا شده بود.قرمز

 من تف کردم روش اونم... اونم منو برد تو حموم-

 یزد. ه یکرد و منو زد. ه سمیتو وان و خ انداخت

 ... زد... زد.زد

 و دستش را مشت کرد. دییدندان به هم سا اسیال

 :دیغر برنده

 .کنمیغلط کرده، دستشو قلم م -

 .اسیال کشهیمنو م -سرش. یرو دیدست کش هوتن

 تو اتاقت تا برگردم. درو قفل کن. یمونیم -

 به در: دیرفت و آن را بست. مشت کوب رونیاتاق ب از

 قفل کن هوتن.-

 بلند رفت ییبا قدمها د،یرا که شن دیچرخش کل یصدا



 .یدرخروج سمت

 آمد. یساز و رقص از مهمانخانه نم یصدا گرید

 راهرو نشان از تمام شدن یدخترها تو یخنده یصدا

 داشت. جشن

 راهرو را که رد کرد، نگاه چند دختر که دور چیپ

 .دیحلقه زده بودند به سمتش چرخ یهست

 آن ها سمت درب یدارانهیخر یاعتنا به نگاهها یب

 :دیلحظه شن نیرفت و آخر یخروج

 بود؟ یک پیتخوش نیا یهست -

 .دیدو نییچون پلهها را پا دیرا نشن یهست جواب

 ریپشت فرمان نشست وز یرا باز کرد و کفر اطیح در

 موتیبا ر دیعمارت نبا نیلب غر زد چرا در ا

 بشود. باز

 مانیزد تا به سل یرا که به حرکت درآورد بوق لیاتومب

 رفتنش را بدهد. خبر



 به سمت رفتیانتظار م دیکه از پرا یسرعت نیآخر با

 ساعت بعد کیگفته بود، راند.  یکه مرد افغان یآدرس

 بدون نام و نشان. دیسر و ته رس یب ابانیخ کی به

 به چدیرا که رد کرد بپ یگاودار کیگفته بود  مرد

 انبریم کیجاده وارد  چیپ ی. در انتهایخاک جاده

 شد. کیبار

 که دیرا د یلیطو یآجر یوارهایمتر که راند د صد

 از درختان گردو محصور شده یبا انبوه ساختمانش

 .بود

 جوان سرک یبوق کوتاه که زد در باز شد و مرد دو

 .رونیب دیکش

 برد و داد زد: رونیب نشیماش یاز پنجره  سر

 هورامم. یآشنا -

را  نیبا دست اشاره کرد برود داخل باغ.ماش مرد

 خاموش کرد و به سرعت وارد باغ شد. مرد



 گفت: یافغان

 .یآمد ریچقدر د -

 لوکس کرد. کامال یبه ساختمان دو طبقه ینگاه اسیال

 از شهر رونیآن هم ب یخانها نیبود وجود چن مشهود

 ست. ییچه کارها یبرا تنها

 کف یزههایسنگر یرو شانیکفشها شیسا یصدا

 شب شکن بود. یتنها صدا اطیح

 نیزم یصدا رو یباغ ب یسگ بزرگ آن سو دو

 یبودند. سر چرخاند سمت مخالف. دومرد آتش نشسته

 دنیکش انیروغن روشن کرده و مشغول قل تیپ یتو

 .بودند

 گفت: اسیال

 جا؟ نیبوده ا مهمونی -

 بله. زود بردار ببرش تا نمرده کار دست ما نداده. -

 خورش که نکردن؟ زیچ -



 یکه فکرشو بکن یمهموناشون هر آت و آشغال نجایا -

 نهورامیخورن، اما ا یم ادیشون و زنوشیدنیتو  زنیریم

 کرده انگار. یرو ادهیخان امشب ز

 استفراغ کرده؟-

 یه نییپا دهیکاش استفراغ بود برادر. شلوارشو کش -

 کرده. شابیپ واریدر و د رو

 م؟یکن زیهمه کثافتو تم نیا یخسته مرده چجور ما

 مرمر باال رفتند. اهیس یبا سنگها ضیعر یپلهها از

 با تاسف سر تکان داد و زمزمه کرد: اسیال

 الدنگ. کهیخاک بر سرش کنن، مرد -

 پسرش روزش را کجا شب دیفهمیخان اگر م ونیهما

 .کردیسکته م کرده

 یروشن دویسف واریساختمان دوبلکس در و د داخل

 یمنظره یو طوس دیسف ونیکه با دکوراس داشت

 سالن و هال یساخته بود. تمان هالوژنها ییبایز



 بودند. روشن

 هورام از آن طرف سالن اکوه ی خند یصدا

 سمت. نیا شدیم

 کیتن هوتن افتاد و  یرو یهایکبود ادی دنشید با

مشت شد.تکه تکه کردن هورام در آن لحظه آن  دستش

 هم دور از

 بود. شیآرزو نیبزرگتر شهر،

 یور کیبرداشت. هورام  یبلند یسمتش قدمها به

 یمبل و پاها یمبل افتاده بود. نصف تنش رو یرو

 بود. نیزم یرو درازش

 انگشت سبابهاش را در آسمان چرخاند و اسیال دنید با

 پر تمسخر و شل و ول گفت: یخندها با

 بزرگ، خان اعظم، اسی. النجاستیا یک نیواو بب -

 باغبون. پسر

 مشمئز یتر شد. بو کینزد اسیبلند قهقهه زد. ال بعد



 زد. اشینیب یتو نوشیدنیادرار و عرق و  یکننده

 یزده بود. دست رو رونیب یادیز قهاشیشق یرگها

 سرخش گذاشت. داغ بود. صورت

 باال رفته. یادینداشت فشارش ز شک

 ببرد نطوریمرد سرتاپا نجاست را هم نیکرد اگر ا فکر

 هم یبدهد. از طرف نیآذ لیتحو دیرا با جنازهاش

 کیقبل از بردنش  دیبا. کشدیرا به گند م نشیماش

 لب زد: ی.رو به مرد افغانکردیم یکار

 حموم کجاس داداش؟ -

 به سمت راست اشاره زد. مرد

 حموم؟ شیببر یخوایم-

 نیزم یهورام را گرفت واو رارو یبازوها اسیال

 کرد. پرت

 لجنو. نیبشورمش ا خوامیآره م -

 :دیاز درد کش یادیفر هورام



 !آخ نکن المصب ،بی وجودنکن  -

 کف سنگفرش و براق به یاو را رو حرفیب اسیال

 حمام کشاند. سمت

 دمر خواباند. یتوالت فرنگ کیحمام او را نزد یتو

 یکی یمسواک از تو کیچرخاند به دور و بر.  چشم

 کرد. هورام را همانطور دمر بلند کرد. دایقفسهها پ از

 .شیپنجهها یسرش را مشت کرد تو یموها

 نداشت. اعتراض یبرا یبود که جان گیج آنقدر هورام

 دیکش رونیحلق او فرو کرد و ب یمسواک را تو یدسته

 .ختیر رونیمعدهاش ب اتیو هر بار محتو

 یو دکمه دیکش رونیشد، مسواک را ب یکه خال شکمش

 را فشرد. او را بلند کرد و درون وان انداخت. فونیس

 :دیجان کش یب یادیباز فر هورام

 !یولم کن... لعنت -

 سرد را باز ریش شیاعتنا به التماسها یاما ب اسیال



 صورتش گرفت. یو شلنگ را رو کرد

 اما با مشت اسیبلند شدن. ال یتقال کرد برا هورام

 وان پخش کرد. یفکش او را تو یرو یمحکم

 خفه شو ببُر صداتو هورام. زورت به اون بدبخت -

 آره؟ ده؟یرس

 . اصالدیبگو یزیکرد و نتوانست چ ینالها هورام

 نیاز چه ا اسیال دیفهمیو نم کردینم یاری مغزش

 است. نیخشمگ همه

 جابهجا شده اند که شیآروارهها دیکرد شا فکر

 بزند. ادیفر تواندینم

 حمام بزرگ و یبا دهان باز گوشه یمرد افغان

 هم دلش خنک شده دیبود به تماشا. شا ستادهیا درندشت

 .گفتینم یزیکه چ بود

 هورام گرفت. چقدر دلش یشلنگ را به سرتاپا اسیال

 یکه رو ییهمان نقطهها یچند مشت رو خواستیم



. اما بنشاند بدن هورام یهوتن کبود شده بود، رو تن

 امکانش نبود.

 یوان برا یشروع کرد به فحش دادن و تقال تو هورام

 .خوردیم زیو مدام ل ستادنیا

 زد: ادیصورتش نگه داشت و فر یشلنگ را رو اسیال

 .یشیجا بکشمت هورام. تو آدم نم نیکاش هم -

 که شیدست از تالش برداشت. رنگ و رو هورام

 آب را بست. ریش اسیشد، ال دیسف

 کولش انداخت. یرا بلند کرد و رو او

 یرو به مرد افغان زدیم رونیاز حمام ب کهیحال در

 :گفت

 شرمنده داداش. با اجازه. -

 ی. هورام رارودینشن سایگفت که ال یزیچ یافغان مرد

 عقب خواباند و پشت فرمان نشست. یصندل

 شروع کرد به ناله کردن. هورام



 . پسره احمقاسیکشه ال یاالغو... م یتو نیآذ -

 .باغبون

 :دیکش ادیاستارت زد و فر اسیال

 یساکت بمون که انگار ُ مرد یجور هیحرف نباشه.  -

 . الل بمون. الل!یدیتو قبر دراز کش و

 ساعت از سه صبح گذشته بود. دیرس یوقت

 کشاند. اطیح یرا تو دیپرا آهسته

 عقب را باز کرد و باز هورام را که مثل جنازه درب

 کولش انداخت و از یحرکت بود، رو یو ب سرد

 و سکوت باال یکیعمارت فرو رفته در تار یپلهها

 .رفت

 به یمنته یگرد و طوالن یپلهها نیو سنگ خسته

 آن باال بود که به یکرد. هال گرد یدوم را ط یطبقه

 . دو اتاق خواب درشدیسمت چپ وصل م ییراهرو

 بود. ضیعر یراهرو آن



 یدر سمت راست بود که به ضلعشرق یگرید یراهرو

 ساختمان راه داشت.

 اتاق دوم از یرهیسمت چپ شد. دستگ یراهرو وارد

 و با پا باز کرد. دیکش نییراست را پا سمت

 تخت خواب دو نفرهاش انداخت و از یرا رو هورام

 شروع کرد به نفس نفس زدن. یخستگ

 هن کنان گفت: هن

 . اَه!نهینره غول. چقدر سنگ یلعنت -

 اتاق یتو صدایکه ب دیرا د نیخواست برود آذ تا

 .دیآیم

 دنیتنش بود.با د یرنگ ییساتن و طال لباس شخصی

کوتاه و  یموها یرو دیکش دست هورام اخم کرد و

 زیشب هم تم مهیخواب و ن یتو یزن حت نیمرتبش. ا

 بود. بایو مرتب و ز

 ه؟ینجوریچرا ا نیاوا! ا -

 گفت: اسیال



 ایتا خرخره خورده بود خانوم. زنگ زدن گفتن ب-

 بد بود. یلی. حالش خببرش

پسرش  صورت یتخت خم شد و دست رو کینزد نیآذ

 گذاشت.

 نگران لب زد: دل

 سه؟یچرا خ سرده. لباساش یلیتنش خ -

 فورا گفت: اسیال

 پاشده گیجکرده بود تو شلوارش. بعدم  دستشویی -

 دوش. ریلباس رفته ز با

 چشم گرد. نیآذ

 زن نینگاه نکرد. شک نداشت ا نیبه چشمان آذ اسیال

 .فهمدیدروغش را م باهوش

 خب باشه زود باش لباساشو عوض کن تا سرما لهیخ -

 .نخورده

 و دیکش رونیرا ب ییطال دیدراور سف یکشو بعد



 داد. اسیلباس به دست ال کدستی

 دستور داد: دوباره

 .روقتهی. دنییموهاشم سشوار کن بعدم برو پا -

 و گفت: دییدندان به هم سا اسیال

 چشم خانوم. -

 رونیاز اتاقب اشیروفرش یهاییتپ تپ با آن دمپا نیآذ

 رفت.

 شد و لباس ها را رهیو به سقف خ دیکش یپوف اسیال

 .دیکوب نیزم یرو محکم

 هم بلد یتشکر خشک و خال هی. تیشخص یب کهیزن -

 شازدهش کجا بوده. ینصف شب پرسهی. اصال نمستین

 یهورام را با حرص عوض کرد و لباس ها یلباسها

 اتاق پرت یگوشه زیو تم کیحمام ش یرا تو سیخ

 .کرد

 کرد و آن را میباال تنظ یدما یسشوار را رو یدرجه



 خواستیگوش هورام گرفت. دلش م یبار تو چند

 را بسوزاند. کلهاش

 پر یفر و بلند هورام که خشک شد، نگاه یموها

 و ظیغل یایبود کرد و لعنت هوشیبه او که ب شماتت

 رفت. رونیزمزمه کرد و از اتاق ب کشدار

 تختش یو رو دیبه اتاق کوچک و محقرش رس یوقت

 مانشد. با ه هوشیب دهیسرش به بالشت نرس افتاد،

 .فیو کث سیخ یها لباس

 خواست تا سه روزبخوابد. یخسته بود که دلش م آنقدر

 کیعقربهها داشتند نزد یصبح زود درست وقت اما

 عدد هفت و دوازده یتا رو دندیدویهفت م ساعت

 ستند،یبا

 کنار یکهنه و رنگ و رو رفته یعسل زیم یرو تلفنش

 مثل زنگ مدرسه زنگ خورد... تختش

 ی. صدازدیدست و پا م یداریخواب و ب انیم در



 آب یچکه یصدا هیو لرزش تلفنش را که شب زنگ

 نبود. اشیاماحال دیشنیبود، م یتشت مس کی یتو

 که قطع شد باز در عالم خواب فرو رفت. ده صدا

 بار در نیتلفن باز بلند شد و ا یبعد صدا یقهیدق

 .دیداخل اتاق سرک کش مانیباز شد و سل آهسته

 با آن لباسها و ظاهر اسیال دنیتخت شد. د کینزد

 یبه صفحه ینشاند. نگاه شیدو ابرو نیاخم ب دهیژول

 را اسیفورا ال دیانداخت. نام فردوس را که د یگوش

 .زننیبابا، پاشو دارن زنگ م اسیال -داد. تکان

 از ته چاه درآمد. اسیال یصدا

 هوم؟ -

 تلفن را برداشت و ارتباط را وصل کرد یکفر مانیسل

 بود دهیکه دمر دراز کش اسیگوش ال یآن را رو و

 .گذاشت

 .اسیحرف بزن ال -



 خط آمد: یاز آن سو یزن یصدا

 ؟یالماس یالو؟ آقا -

 خش دارش را از یچشم باز کرد و صدا کی اسیال

 فرستاد. رونیب گلو

 بله؟-

 سالم.-

 سالم... شما؟ -

 .نیخواب هست ایگو دیشهستم. ببخ یانور -

 از پشت چشمان یو نگاه دیبه پشت دراز کش اسیال

 انداخت. وارید یبازش به ساعت رو مهین

 یدر چهحال یتوقع دار یخانوم، هفت صبح زنگ زد -

 باشم آخه؟

 . لطفا فورا خودتون رویالماس یمجبور بودم آقا -

 .ستیتب کردن و حالشون خوب ن شونی. ادیبرسون

 خواب آلود لب زد: همانطور



 ضه؟یشده؟ مر یباز چ -

 کنن. لطفا یخودشون خدمتتون عرض م انیدکتر تقو -

 . فعال خدانگهدار.نیایامروز ب نیهم

 تخت نشست. یتو اریکالفه اما هوش اسیال

 ؟یالو؟ خانوم انور -

 تخت نشست و دل نگران گفت: یرو مانیسل

 اس؟یشده ال یچ -

 .دیکش یطوالن یازهایخم اسیال

 عفونت دنی. البد باز بهش خوب نرسستین یچیه-

 .کرده

 جا بهتر هیداد برمن. بهت صد بار گفتم ببرش  یا -

 آخه؟ یدی. چرا گوش نمباباجان

 اشیشانیپ یو آرنجش را رو دیدراز کش اسیال

کجا ببرم پدر من.  -.آمدی. به شدت خوابش مگذاشت

 یخدا تومن پولشه. دار میهرجا بر



 ؟یبد

 بخوابم. خوامیکن م ول

 هوی شبی. دیدیچقدر بو م ؟یدیچرا با لباس خواب -

 اصال؟ یرفت کجا

 !قیآل توف یبدبخت یپ -

 رونیلخ لخ کنان ب مانیشدن در، سل دهیکوب یصدا با

 بود. ستادهینفس زنان ا ی. پشت در انسرفت

 گفت: مانیسل

 ؟یاول صبح یشده انس یچ-

 آقا کارش داره. ادیب اسیبگو ال -

 شده؟ یچ -

 امینشسته تو اتاق آقا هورام گفت ب یدونم. کفر ینم-

 صدا کنم. اسویال

 رفت. نییداد و از پلهها پا یتن چاقش را تکان بعد

 .ادیمن رفتم. بگو زود ب -



 لب غر زد و برگشت به اتاق و در آن ریز مانیسل

بچه چه  نیال اله اال هلل! باز ا -زمزمه کرد: حال

 درست کرده؟ یدردسر

 خان کارت داره. ونیپاشو. پاشو برو هما! اسیال -

 چشم باز کرد. جارهیب اسیال

 شده؟ یباز چ -

 یکه برزخ یکار کرد ی. فکر کن چدونمیمن چه م-

 بست نشسته تو اتاق پسرش تو رو صدا کرده. شده

 خموده و کسل نشست و گفت: اسیال

 اه! بچه ننه! -

 به مانیرفت. سل رونیکرختش را کند و از اتاق ب تن

 روان شد. دنبالش

 نده فردا جفتمونو نیآذ نینکن باباجان. بونه دست ا -

 اخالقشو. یدونی. تو که مرونیخونه بندازن ب نیا از

 .دیکفشش را باال کش یپاشنه یالیخیبا ب اسیال



 لیا نی. من اگر نباشم دو روزه امونینترس مش سل -

 دم ییچا هی. برو تو هوا سرده. رنیخاندان به فنا م و

 قهیکوفت کنم برم شرکت. نذاشتن دو دق امیب کن

 . اه!میبخواب

 رفتیکه به سمت عمارت م یدر حال اسیباشه. برو.ال -

 به ینگاه

 که دست دیرا د نیدوم انداخت. آذ یاتاق طبقه یپنجره

 .کندینگاهش م نهیس به

 . سالها بود با نگاهدانستیآن نگاه را خوب م یمعن

 عمارت را مشق کرده بود. آن نیدر ا یزن زندگ نیا

 مثل تمام یعنیباال رفته  یلنگه ابرو کیسرد با  نگاه

 دهانت را بکش و ساکت بمان. پیسالها ز نیا

 رو به یپاگرد پلهها انیپلهها باال رفت. در م از

 شد به اتاق هوتن. دهیدوم نگاهش کش یطبقه

 زد و آن سمت پا کج کرد. یزهرخند



 و با پشت ستادیهورام ابعد پشت در اتاق  یقیدقا

 خان را ونیهما یسبابه به در کوفت. صدا انگشت

 :دیشن

 تو. ایب-

 .افتیتختش  یاتاق که شد، هورام را نشسته تو وارد

 خط و نشان گریکدی یمرد جوان با نگاه برا دو

 .دندیکش

 اسبهیبود با سالم ال ستادهیکه رو به پنجره ا همایون خان

 .دیعقب چرخ

 اس؟یالسالم.  کیعل -

 بله آقا؟ -

 چرا چونهش نیبوده. ا ییخبرا شبید نجایا دمیشن -

 .شیتو زد گهیم کبوده؟

 چشم گرد کرد: اسیال

 من آقا؟ -



 .دیباز به سمت پنجره چرخ ونیهما

 با پسر من دعواشه؟ یآره تو. جز تو ک -

 ی. آدم موجهشناختیرا م همایون خانخوب  اسیال

 و با رودیپسرش شبها کجا م دیفهمیاو اگر م مثل

 . اماکردیدق م شکیمراوده دارد، ب یکسان چه

 که بلد یتنها کار قیمصرف خاندان توف یپسر ب هورام

 دردسر درست کردن بود و بس. بود

 هورام را به یهایگندکار خواستیدلش م یلیخ اسیال

 جار بزند؛ اما او همایون خانعالم و آدم خصوصا  تمام

 حرف او را یپسر باغبان بود و بس. کس کی تنها

و آرزو داشت  کردی.سالها بود تالش مکردینم باور

 شیپ یفرصت

 یدرس حساب کیپسر و مادر مکارش  نیبه ا دیایب

 .بدهد

 یهورام با چشم و ابرو اشاره کرد به تلفنش نگاه به



 .ندازدیب

 تازه به دستش امیپ دنیتلفن را برداشت و با د هورام

 .دیپر شیاخم کرد و رنگ از رو دهیرس

 کنار پنجره نشست و گفت: یصندل یرو همایون خان

 دو تا احمق به جون هم نیع نیخوایم یتا ک-

 ن؟یفتیب

 امی. پدیتن کبود هوتن لب گز یعکسها دنیبا د هورام

 را که خواند دندان قروچه کرد. اسیال

 ای شه؟یم یچ نهیعکسا رو بابات بب نی" به نظرت اگر ا

 خود هوتنو." دمیشا

 فورا گفت: هورام

 یخودینشده که حاال. مامانب یزی. چایآقاجون کوتاه ب -

 شلوغش کرده به شما گفته.

 نیبلند قهقهه بزند. آذ یبا صدا خواستیدلش م اسیال

 پسرش را یهایخوب بلد بود چطور گندکار خانوم



 قبل او را یسالها و روزها نیکند و ع یمال ماست

 پسرش کند. یبال سپر

 لب زد: یخان حرص ونیهما

 منو یاول صبح نیکرد جاینبود شماها ب یزیاگه چ -

 .یچیواسه ه نیبه راه کرد زا

 .تیخودش را زد به مظلوم هورام

 آقاجون، به خدا من خواب بودم. -

 روقت؟یتا د یتو کجا بود شبیاصال د -

 م،یدرس بخون میبه خدا. با بچهها رفته بود یچیه-

 . توارهیمنو ب ادیب اسیخراب شد زنگ زدم ال نمیماش

 کم بحثمون شد. هی راه

 دلش فحش داد به هورام. یتو اسیال

 آدم دروغگو!" ی" اونجا

 از جا بلند شد. همایون خان



کار  اسیشرکت از ال ایپاشو ب یتلل یللی یبه جا -

 .ستاین میفکر نکن حال یچرخی. ترم آخرته ول مریادبگی

 گذشت اون نیسالتونه. بابا بفهم یس رسرتونیخ

 .نیجفنگ باهم کل کل داشت زیکه سر چارتا چ ییروزا

 :" واسه شما جفنگ بوده، واسهدیدلش نال یتو اسیال

 ."یبدبخت فقط حقارت و خوار منه

 سمت در اتاق رفت و با خودش بلند گفت: همایون خان

 اس؟ی. الیمسخره کردن ما رو اول صبح -

 رفت. رونیاز اتاق ب به دنبالش اسیال

 بله آقا؟ -

 رفتن گفت: نییاز پلهها در حال پا همایون خان

 . حواستسیبرو انبار فرد ادیم دیساعت دو بار جد-

 تهران، ایب عیسر نیکرد یبه کارگرا. بارو که خال باشه

 .مییبدجور دست تنها ستین یدو سه روز کنعان

 بله چشم آقا. -



 ودتر. دفعه آخرتم باشهز فتیبرو ناشتاتو بخور راه ب -

 ؟یدیتو فک پسر اربابت. فهم یزد

 خواستیبود و م یعصبان یگرچه حساب اسیال

 نداشت ساکتبماند. یاما چارها د،یهوتن را بگو یهیقض

 بود کتک خوردن ییهورام و مادرش تا جا رذالت

 .انداختندیرا هم گردنش م هوتن

 هورامگرفته بود که به روش خودش  ادیبود  یوقت چند

 ادب کند. را

 فقط لب زد: پس

 چشم آقا.-

 دیخورد و پرا مانیسل یغر زدن ها ریز یصبحانها

 زد. رونیرا روشن کرد و از عمارت ب قراضهاش

 عمارت بود و نیاهل ا یهایاو جمع کردن گندکار کار

 ها. قیدو زدن در شرکت چوب توف سگ

 جگر یدندان رو دیبه وقتش. با کردیم یصبور دیبا



 کند کارستان. تا یتا روزش برسد و کار گذاشتیم

 خنک شود. دهاشیرنج کش دل

 کردنش را زیبود. اما فرصت تم یگل یحساب نشیماش

 .نداشت

 داشبورد زنگ یبزرگراه همت که شد تلفنش رو وارد

 یزد و آن را رو ینام " بچه ننه" پوزخند دنی.با دخورد

 گذاشت... گوشش

 و گفت: پر استهزاء به لب راند یلبخند

 یلیخ ؟یزنگ بزن نایالو؟ فکر کردم زودتر از ا-

 .یداد لفتش

 گوشش چون وزوز یهورام عتاب آلود تو یصدا

 مزاحم نشست. یمگس

 دفعه بعد یول ،یدفعه قسر در رفت نیالو و درد! ا -

 پسر باغبون. رمیگیم حالتو

 .دیایدرب شتریکه حرص هورام ب دیخند یطور اسیال



 ! تو رو خدا برویمن قسر در رفتم؟ رو رو برم ه -

 شبی! دچارهیدکتر نشون بده بچه ننه. ب هیبه  خودتو

 اون کارگره به من ی. شانس آوردی مرد ُیم یداشت

 زد. وگرنه امشب شب اول قبرت بود. زنگ

 چرت و پرت نگو. -

زنگ بزن به اون  هیکه  نهیاگر فکرت ا -

 داشت یمغزت چجور گهی. بپرس بهت میکارگرهافغان

 .دیپوکیم

 با تو همخونه نباشه. اصال به تو چه رهیبه خدا آدم بم -

 داشت؟ یربط

 . هوا بَرتیاومدم نجاتت بدم؟ نه بچه قرت یفکر کرد-

 تا واسه خاطر کار ی. من فقط خواستم زنده بموننداره

 .یبش هیتنب زشتت

 دخالت یاصال به تو چه تو هر کار ؟یباش یخر ک -

 ؟یکن یم



 . دفعهیبار آخرت باشه دست رو هوتن بلند کرد نیبب -

 دمی. صاف مفرستمیعکسارو واسه تو نم گهید بعد

 بخور زنده یزهرمار یجور هیبابات. در ضمن  دست

 .دیبد دی. هول نزن ندیبمون

 کنم بابام تو و یم یکار هی. نقدریزر نزن ا نیبب -

 .رونیخونه بندازه ب نیو خفت از ا یبا خوار باباتو

 . هریگیم یدار نویساله هم ستی. بدمیآخ آخ گرخ -

 بدون قبل از رفتنم نویبکن. فقط ا خوادیدلت م یغلط

بر باد بره.هورام تا  ستتیهست و ن کنمیم یکار هی

 تلفن را قطع اسیال د،یبگو یزیخواست چ

 انداخت. یصندل یو رو کرد

 پدال گذاشت و انگشتانش را سفت دور فرمان یرو پا

 .دیچیپ

 به ستوه آمده بود. نیهورام و آذ یدست خباثتها از

 برسد که یپساندازش به حد شدیم یکرد ک فکر



 هر چند کوچک اجاره کند و دست یخانها بتواند

 پر خفت یو خودشان را از آن زندگ ردیرا بگ پدرش

 . چرا هرستین یچرا شدن دانستیبدهند. اما نم نجات

 کرد پولش برکت نداشت. یکار م چه

 کرج شد.-و وارد باند دوم بزرگراه تهران دیکش یآه

 که بایدر آن عمارت ز خواستیدلش نم گرچه

 یماندنش هم مثل آرزو لیبود بماند اما دال برزخش

 بودند یلیتنها دال ونیبودند. هوتن و هما یقو رفتنش

 کند. یصبور کردندیبه او کمک م که

 با یعطسها یدر فکر بود که ناگهان با صدا غرق

 به پشت نگاه کرد. توحش

عطسه او  نیاما دوم دهیاشتباه شن دیکرد شا فکر

 .دهیرامطمئن کرد درست شن

 راه آن یرا به باند سه کشاند و درست در شانه نیماش

 متوقف کرد. را



 یرو شبیرا که د ییو پتو دیبه عقب چرخ کامال

 عقب مانده یصندل یانداخته بود و هنوز رو هورام

 کنار زد. بود،

 داد زد: بایگرد شده تقر یچشمان با

 ؟یکن یم یچه غلط یرصندلیز ؟ییهوتن؟ تو -

 جلو و عقب پنهان کرده یصندل نیخودش را ماب هوتن

 دهانش گذاشته بود و داشت یدست رو و

 .کردینگاه م اسیو صاف به ال خیس

 باز تشر زد: اسیال

 ؟یکن یکار م یبا تو هستما هوتن. تو اون پشت چ -

 . فکر کردم دزده.کردما سکته

 :دیکش یهوف اسیزد و ال گرید یعطسها هوتن

 هوتن؟ یدارم امروزا. کر یعجب بساط -

 فورا گفت: هوتن



را  نشیریلب ز اسی.الاسیدا...دا...داد... نزن...ال...-

 . هوتن باز بهدیبه دندان کش

 نیافتاده بود. حواسش کجا بود؟ چرا داشت سر ا لکنت

 زد؟یم ادیفر پسر

 را آهسته کرد: شیصدا

 تو یواشکی. حاال بهم بگو چرا دیخب ببخش لهیخ -

 ؟یشد میمن قا نیماش

 و از دیباال کش یصندل یتنش را رو یبه سخت هوتن

 به صورتش انداخت. نیکمر و گردن چ درد

 .کشهی...میم... م...منو... م -

 وسط آن اتوبان دی. حاال بادیمشت به فرمان کوب اسیال

 هوتن را شدیبرگردد، نه م وانستتینه م کرد؟یم چه

 فردوس ببرد. به

 .شدیم رشیبه ساعتش انداخت. داشت د ینگاه

 التماس کنان گفت: هوتن



 م...منم... بب...ببر. تت...تو رو...خخ...خدا. -

 نداشت. مجبور بود او را با خودش ببرد. یچارها

 از ترس برادرش لکنت زبان گرفته بود. به طفلک

کرده بود آن مشکل را برطرف کند وحاال  یسع یسخت

 به خاطر هورام باز الکن شده بود.

 :گفت

 . فقط دست بهنیجلو بش ایخب باشه. پاشو ب لهیخ -

 ها. یو داشبورد نزن ظبط

 بلند گفت و فورا جلو یبا ذوق بچهگانه چشم هوتن

 ش را بست.کمربندو  نشست

 زد: شیبه بازو اسیال

 پسر خوب. نیآفر -

 وار بلند گفت. یمودب نشست و طوط هوتن

 و ببند آقاکمربندکن.  تیو ببند، قانونو رعاکمربند -

 نکنه. مهیجر سهیپل



 کرج عبور کرد و بعد از ماندن سیفرد یابانهایخ از

 کیخلوت و پهن نزد یابانیچند چراغ قرمز در خ در

 بزرگ یدرخت صنوبر ریشهر درست ز یهیحاش به

 شت.ترمز گذا یپر برگ پا رو و

 گفت: هوتن

 ... کج...کجاس؟نجای... ای... ایا -

 نجایا -کتش سراند و گفت: بیج یتلفنش را تو اسیال

 شو. ادهیمحل کار دوستمه. پ

 یخنک تو یشد. باد ادهیاطاعت کرد و فورا پ هوتن

 دستش را گرفت و باهم اسی. الدیو صورتش وز سر

 عبور کردند. ابانیخ از

 .ستادندیا یو بزرگ یدر طوس کنار

 یتابلو را با صدا یسر بلند کرد و کلمات رو هوتن

 اما تکه تکه خواند. بلند



-

 ...ففف...رد...وس.ی...گاه...رررر...وا...نشیآس...ا

 جوان در لباس فرم یو مرد دیبه در کوب اسیال

 در را باز کرد. ینگهبان

 یگرفت و لبخند یینگاهش رنگ آشنا اسیال دنید با

 باز کرد. شتری. در را بزد

 .دیی. بفرمااسیسالم آقا ال -

 .دیجعفر کوب یبازو یطبق عادتش دو بار رو اسیال

 .یسالم داداش. خسته نباش -

 یباراول نکهیبا متانت و ادب سالم کرد و جعفر با ا هوتن

 جوابش را گرم داد. د،یدیبود که او را آنجا م

 روشن شدند. اتاق مهیپهن و ن یدو وارد داالن هر

 درست سمت چپ داالن بود. ینگهبان

 بزرگ و مشجر با یاطیداالن که رد شدند وارد ح از

 و قرمز رز یزرد و نارنج یگلها یبوته یادیز تعداد



 شدند. یصورت یهایمحمد و

 دستش نگه داشته یهمچنان دست هوتن را تو اسیال

 .بود

 دو نیشده ب یکار کیموزائ چیراه مارپ نیب از

 شکل عبور کردند. یرهایدا یباغچه

 با ماری. چند بکردیبا دقت به اطراف نگاه م هوتن

 طرف و آن طرف نیروشن ا یدست آب کی یها لباس

 یبودند و بعض ستادهیا ییچند تا یدر دستهها ای تنها

 .کردندینشسته و به آن دو نگاه م مکتهاین یرو هم

 گفت: هوتن

 اس؟یال... -

 گفت: اسیال

 ها...ن... نه...و ... بببب...بله. -هان؟ -

 خندهاش گرفته بود. اسیال

 ...وونهس؟ی...دیدو...س...ت...تتت...د-



 ابروباال انداخت. اسیال

 ه؟یمنظورت چ وونه؟یجان؟ د -

 ...وو..نهس.وی...نجا...پپپ...ر...از...دیآخ...خه...ا-

 خودش را دلخور نشان داد. اسیال

 ه؟یچ وونهیهوتن؟ زشته. د یگیچرا چرت و پرت م -

 بهت زده؟ یحرف نیهمچ یک

 .نیآ...آ...ذ -

 توقف کرد. اسیال

 گفت؟ یمادرت؟ ک ن؟یآذ -

 ...کهیی...ججج...اهیممم...نو...ببب..رد... -

 ...نا بو...دن. گگ..فت...ی...ااز

 ...جا.نی..رمت...ااای...می...کک..نتی...یاذددد

 داد. رونیب نهیاز س ینفسش را حرص اسیال

 . هوتن؟ذارمینترس. من نم -



محلشون  گنیو هورام بهت م نیآذ یهر چ-بب...له؟ -

 نذار. من

 .ستین وونهیهواتو دارم. در ضمن دوست من د خودم

 .دکتره

 خوبه. یلیتا من برگردم. هوا خ نیبش نجایبرو ا ایب

 یقرمز رنگ کنار بوتهها مکتین یفورا رو هوتن

 گفت: اسیرز نشست و ال دیسف

 ؟یدیتا برگردم. فهم یخوریاز جات تکون نم -

 سرش. یرو دیتندتند سر تکان داد و دست کش هوتن

 به موها و سرش توانستیم ایدن یکه تو یکس تنها

 بزند فقط خودش بود و خودش. دست

 زد: لب

 ؟ی..دی..زه... مزیجا... -

 . باشه؟خرمیم تزایبرات پ یباش یآره. اگه پسر خوب -

 و سر تکان داد. دیو دلخوش خند قیعم هوتن



 ساختمان باال رفت و ییهشت تا یفورا از پلهها اسیال

 شد. کنار شگاهیسالن کوچک و جمع و جور آسا وارد

 و بلند سالم کرد. ستادیا یپرستار ستگاهیا

 دنینشسته بود سر بلند کرد.با د توریکه پشت مان یانور

 گفت: اسیال

 ن؟یاومد. باالخره یالماس یسالم آقا -

 بله. حالش چطوره؟ -

 نکرده. یرییمثل صبحه. تغ -

 نمش؟یبب شهیم -

 .انیدکتر تقو شیپ نیاول بر -

 باشه. ممنون. -

 گرفت و با شیدوم را در پ یطبقه یراه پلهها اسیال

 باال رفت. عجله

 تلفن را برداشت و شماره گرفت. یانور

 لب زد: دیبله گفتن را که شن یصدا



 ؟ییالو آسنات؟ کجا -

 .یتو اتاق عبد -

 دمون؟یجد ماریهمون ب -

 کار کنم؟ نازارو ی. چسایپر خورهیآره. قرصاشو نم -

 کمکم. ادیکن بفرست ب دایپ

 یدونیاومده. با نازار کار دارم. م ی. الماسشهینم-

 تو محوطهس. -کجاس؟ االن

 شد. یکفر یانور

 کمکت. فرستمیاالن نسترنو م -

 باشه فقط زودتر. -

 دختر الغر شگاه،یسرپرستار دوم آن آسا یرانو سایپر

 و شکل و یاستخوان یبود با صورت یفیو ظر اندام

 داشت و ییبایز یحال صدا نی. با ایمعمول یلیشما

 او را دوست یژگیدو و نیدرخشان. و هم یچشمان

 کرده بود. یداشتن



 کشدار ینازار را گرفت. ارتباط بعد از لحظات یشماره

 شد. وصل

 .سایجانم پر -

 ضتیدختر؟ مگه بهت نگفتم از کنار مر ییکجا -

 ؟یکنیکار م یچ اطینخور. تو ح تکون

 ازویبود. منم ن دهیجون، اون که خواب سایآخه پر -

 . امروز اصال حالشکردیم هیگر یلی. خرونیب آوردم

 .ستین خوب

اومده.  یتو. الماس ایاز بچهها ب یکیبده دست -

سرت.  کنهیم دادیداد و ب یستیسر پستت ن انبفهمهیتقو

 زود

 نازار. ایب باش

 بدون تامل گفت: نازار

 دمش؟یاومد؟ چرا من ند یک ؟یجد -

 حواست به ره؟یم یک ادیم یک ینیبب دیمگه تو با -



 باشه نازار. ضتیمر

 .امیاالن م ؟یزنیبابا چرا داد م -

 قلبش یرا رو یتلفن را قطع کرد و گوش نازار

 بال خواستیآمده بود و او دلش م اسی. الگذاشت

 و تا خود ساختمان پرواز کند. اوردیدرب

 کرد: نیف نیف ازین

 نازار خوشگله؟ -

 ازین یانداخت و به چشمان آب بشیج یتلفن را تو نازار

 جال نداشت، گرید اشیغرق در قرمز یدیدر سف که

 .ستینگر

 گرفتهاش را صاف کرد. یصدا ازیجون؟ن ازیبله ن -

 ؟یرو دوست دار یتو کس -

 جمع کرد. مکتین یخودش را رو یکم نازار

 گفته؟ یوا! نه بابا. ک -

 لب زد: یدرآمد شیپ چیبدون ه ازین



 .کنهیم چارهتیکه ب هیدرمون یعاشق نشو. درد ب -

 صاف یرا کم دشیسف یاز جا بلند شد. مانتو نازار

 کند و او یرودهدراز خواستیدوباره م ازی. نکرد

 .ندیرا بب اسیداشت ال عجله

 ادیب گمیم یکی. االن به ضمیمر شیبرم پ دیمن با -

 .هاینکن هی. باز گرکنارت

 نازار یملتمس گونه در چشمان درشت و عسل ازین

 شد. رهیخ

 ؟یبمون شتریب شهینم -

 ستمیمن ن نهی. االن باز ببیشناسیرو کهم انیدکتر تقو-

 کل ساختمون بلرزه. زنهیم یداد هی

 آره. برو پس. اَه-

دور  ازین مکتیببرنت اتاقت.از ن انیبچه ها ب گمیم -

 یپاکت یبهایج یشد و دست تو

 دوخت یکرد. نگاهش را به آسمان پاک و آب شیمانتو



 لب گفت: ریز و

 !یمحشر یچه هوا -

 رونیرنگ بود. آن را ب یرژلب صورت بشیج در

 به دور و برش کرد. سمت ینداشت. نگاه نهی. آدیکش

 محوطه بود پا تند یکه در ضلع شرق یبزرگ یآبخور

 گذاشت. ییدراز دستشو ی. پا درون راهروکرد

 راهرو با یانتها یاز توالتها یکیاز  یصبور خانوم

 از یکی یآمد. نازار جلو رونیب یسطل و ت کی

 و ستادیا ییروشو یباال واریشده به د خیم ینههایآ

 شد. اشیقلوها یرژ به لبها دنیکش مشغول

 یدیخسته نباش یهمان حال خطاب به صبور در

 گفت. جاندار

 تر شد. کیچکمه پوش نزد یصبور

 .یسرت سالمت دخترم. چه خوشگل شد-

 یبرا یانداخت و چشمک بشیج یرژ را تو نازار



زد و به سمت ساختمان  رونیزد.از توالت ب یصبور

 رفت. تا به

 دو پرستار با یکیو  ماریساختمان برسد چند ب کینزد

 خوش و بش کردند. او

 ها!" ی" به به نازار خانوم. خوشگل کرد

 !؟یدیبه خودت رس هی" نازار خبر

 دوست داره" ی" پرستارمون رژ صورت

 نازار!" ادیبهت م ی" چه رژ صورت

 .دیو آن لبخند از لبش پر کش نیا یحرفها با

 تابلو شدم. یلیخ نکهیاه گندش بزنن. مثل ا -

 و رژ را کامال دیکش رونیب بیدستمالش را از ج ناچار

 پاک کرد. شیلبها از

 جرو یکه خواست از پلهها باال برود صدا نیهم اما

 توجهش را به خود جلب کرد. اطیح یاز آن سو یبحث

 کج کرد. یانداخت و سرش را کم شیپا یپا رو اسیال



 مارستان؟یببرمش ب دیبا نیگیم یعنی-

 گردش را نکیسر طاسش را باال برد و ع انیتقو دکتر

 جابه جا کرد. اشینیب یرو یکم

منتقلش  میاگر امشب تبش قطع نشه، مجبور -

 کیکوچ شگاهیآسا نی. امکانات ما تو امارستانیمبیکن

 .میکه عفونت رو از بدنش خارج کن ستین یاونقدر

 .دیکش یهوم اسیال

 .امیب نیبه من خبر بد ومدین نییپس اگر تبش پا -

 گذاشت و گفت: زیم یکف دست تپلش را رو دکتر

 سر بهش بزنم. هیوقتشه  -

 فورا از جا بلند شد و به دنبال دکتر از اتاق اسیال

 شد. خارج

 تر شد. کفرش درآمده بود. هر چه کینزد نازار

 .دیشنیرا نم شیصدا یکس ییگو گفتیم

 سرش گذاشته بود و پشت سرهم یدستش را رو هوتن



 زد: یم داد

 دست به سر من نزن. -

 جا افتاده و الغر بود با تمام یکه مرد مارانیاز ب یکی

 چنگش نگه داشته بود و یهوتن را تو یموها قدرت

 داد. یهوتن را به چپ و راست تکان م سر

 زد: ادیفر نازار

 .گهیول کند یآقا هوشنگ ولش کن. بابا موهاشو کند -

 داد زد: هوشنگ

 ببُره. خیتا ب خیاومده منو بدزده ببره سرمو ب نیا -

 .ادیب سیبزن پل زنگ

 :دیرو به هوتن توپ نازار

 ؟یبهش گفت یچ ؟یهست یتو ک -

 که در پوست سرش داشت کالفه و یبا درد هوتن

 شده بود. مستاصل

 بگو منو ول کنه. موهام... آخ موهام. -



 یحلقه انیناتوان از آرام کردن دو مرد م نازاز

 افتاده بود. ریگ مارانیب

 کرد. یرا حس نم دیلرزیم بشیکه در ج تلفنش

 و هوار هوتن و هوشنگ، غیو ج مارانیب یهمهمه

 .یدنیبه راه انداخته بود د اطیوسط ح ییبلبشو

 انداخت و داد زد: ینگاه یسمت نگهبان به

 .ایجعفر آقا؟ جعفر آقا ب -

 با در بسته داشت با یاتاقک نگهبان یجعفرآقا تو اما

.نازار دیشنینازار را نم یو اصال صدا زدیحرف م تلفن

 کرد دست یناچار به سمت دو مرد رفت و سع

 یکیرا از سر هوتن جدا کند. اما هوشنگ که  هوشنگ

 بود چنان در حالت شگاهیآسا یزوفرنیاسک مارانیب از

 نظر او را زیچ چیفرو رفته بود که ه اشیماریب

 .کردینم عوض

 .افتیتنها راه را با آرامش حرف زدن  نازار



 آقا مهمون منه. تو نیبه خدا. ا هوشنگ زشته نیبب -

 آخه؟ یبود یآدم نی. تو همچیکشیموهاشو م یدار

 .بهیکن. ع ولش

 زد. ادیبرافروخته دوباره فر یبا صورت هوشنگ

 . بهت گفتمیوقت مهمون ندار چیدروغ نگو. تو ه -

 .کشهی. زودباش. االن منو مسیبزن پل زنگ

 .دیکش ادیبالفاصله وحشت زده فر هوتن

 خونه. وونهید برهیمنو م نینه. آذ سینه. پل-

 هوتن کرد. کیدست به کمر صورتش را نزد نازار

 .یخونه هست وونهیواال به خدا االنم تو د -

 گفت: دهیترس هوتن

 . دروغ نگو.ستنیها ن وونهید نجایگفت ا اسینه. ال -

 اس؟یال ؟یچ -

 بهش بگو ولم کنه. -

 .گرید یتن هوتن را چرخاند به سمت هوشنگ



 آدمکش. کنمیولت نم -

 را گرفت. سایپر یفورا شماره نازار

 از پشت خط داد زد: یعصبان سایپر

 نازار؟ دکتر رفت تو اتاق یهست یپس کدوم گور-

 .خاتون

 داد زد: نازار

 .خوامیم نی. پرومازیپر نجایبفرست ا ویکی -

 شده. یباز عصب هوشنگ

 فورا تلفن را قطع کرد. بعد

 گوشش گفت: یو تو دیهوشنگ را کش دست

 . باشه.خرمیم یامروز برات ناپلئون یاگه ولش کن -

 نگفت اما بعد دوباره داد زد: یزیابتدا چ هوشنگ

جعفر که داشت آن سمت  ی.صداایجعفر؟ جعفر ب -

 آمد: دیدویم

 شده؟ یچ -



 گفت: یعصبان نازار

 تو؟ تا هوشنگ یی. کجاکنمیدوساعته دارم صدات م -

 ؟یاینکنه نم صدات

 تر شد. کینزد جعفر

 به خدا. دمینشن -

 .دیجلوتر دست هوشنگ را کش نازار

 خودتو ببره هان؟ ادیب سیبگم پل ای یکنیولش م-

 بلند و فر خورده یکه طاقتش تمام شده بود موها هوتن

 یو هوشنگ صدا دیکم پشت هوشنگ را چنگ کش اما

 شد و آن شتریگفتنش به آسمان رفت. کشمکش ب یآ

 یجلو یبلند مو یبرد و طره شیهوشنگ دست پ انیم

 ادامه زیجنون آم ینازار را گرفت و دعوا به شکل سر

 دو مرد یکش سیکرد. حاال نازار هم گرفتار گ دایپ

 یبا خنده به صحنه نگاه م هیشده بود و بق نیخشمگ

 .کردند



فورا سمت تخت خاتون  یاتاق خال دنیبا د دکتر

از  شیب یزن گذاشت. از داغ یشانیپ یرفت.دست رو

 حد

 بایتقر یانور سایتخت را فشرد. پر یباال یدکمه آن

 .دیدویراهرو م یبه اتاق تو کینزد

 سر خاتون یباال انیدکتر تقو دنیبه اتاق و د دنیرس با

 .دیگز لب

 دکتر؟ یآقا -

 :دیتوپ یعصبان دکتر

 !عیدستگاه فشار. سر -

 کینزد زیم یفورا دستگاه فشار را از کشو سایپر

 و به دست دکتر داد. دیکش رونیب تخت

 و دل نگران به حرکات ستادهیا یگوشها اسیال

 شده بود. رهیخ شتابزدهاش

 گفت: دکتر



 ماریب نیخانوم آل آقا کجاست؟ مگه نگفتم چشم از ا -

 برنداره؟

 دلش به نازار فحش داد. یتو سایپر

 تو محوطه باز هوشنگ دردسر درست کرده نییپا -

خراب  نیتو ا میپرستار ندار از اون ریغ -. آل آقا...دکتر

 شده؟

 دکتر چند تا از پرستارا امروز با خانوم مقدم دیببخش -

 .شیهما رفتن

 پنجره یپرده اطیاز ح یزن غیج یصدا دنیبا شن اسیال

 کنار زد. را

 رونی" بلند گفت و از اتاق بییوا یهوتن" ا دنید با

 .دیدو

 گفت: دکتر

 هیعوض کن.  سرمشو عیفشارش رفته باال. سر-

 نیبر شیپ نیبخوا ینجوریکن. ا قیتزر زوپروترنولیا



 تو کما. رهیتا شب م ضیمر

 رفت. رونیفورا با گفتن چشم از اتاق ب سایپر

 به آسنات زنگ زد و از او خواست به اتاق فورا

 برود. خاتون

 تیکرد و سمت جمع یکیرا دو تا  اطیح یپلهها اسیال

 و هوشنگ رفت. زده دور هوتن حلقه

 بلند گفت: یراه باز کرد. با صدا تیجمع انیم از

 نییکه به سمت پا یچه خبره؟ هوتن؟هوتن با سر نجایا -

 یتوسط دستها

 نگه داشته شده بود به او نگاه کرد. فورا داد هوشنگ

 :زد

 بگو موهامو ول کنه. درد داره...درد داره... اس؟یال -

 رو به هوشنگ گفت: اسیال

 موهاشو. یکن. کند آقا بس -

 دلش تیدر آن وضع اسیال یصدا دنیبا شن نازار



 فرو نیزم یدهان باز کند و تو نیزم خواستیم

 یایلب لعنت ری. زدیایب اسی. روزها منتظر بود البرود

 بختش کرد. نثار

 را کنار زد. تیدر دست جمع یبا سرنگ یپرستار

 یپرستار مرد هم وارد حلقه شدند. دست ها دو

 ا از پشت گرفتند و هوشنگ شروع کرد بهر هوشنگ

 .تقال

 .نی. زود باشدیولم کن -

 را در دیسف عیفورا سوزن سرنگ پر از ما پرستار

 هوشنگ فرو برد. یبازو

هوتن و نازار را  یکم کم شل شد و موها دستش

را گرفته و او را به  شیرهاکرد. دو مرد دست و پا

 سمت

 ختم شد. بردند و باالخره قائله ساختمان

 رو به نازار که مشغول مرتب کردن مقنعه و پرستار



 بود گفت: شیموها

 کفرش دراومده. انیبدو باال تقو -

 را از مارانیدست هوتن را گرفت و پرستار ب اسیال

 ها دور کرد و به ساختمان برگشت. آن

 آشفته قصد داشت به داخل یبا سر و وضع نازار

 برگردد. اما هوتن گفت: ساختمان

 من نبود. ریخانوم پرستار به خدا تقص -

 کرد و بعد به هوتن گفت: اسیبه ال ینگاه مین نازار

 کرد؟ یقاط یاون جور یبهش گفت یچ -

 اومد دست زد به هوی. یچی... ببب..به خدا هیچیه -

 .یمنو بکش یگفت تو اومد سرم

 گفت: اسیرو به ال نازار

 آقا با شماس؟ نیا -

 رو به هوتن گفت: اسیال



 ریتا صدات کنم هوتن.هوتن سر به ز مکتیرو ن نیبش -

 گفت:

 من یبه موها ادیم یکی ؟یتنهام بذار یخوایباز م -

 .زنهیم دست

 هوتن. نیجام. بش نینترس. هم-

 ینازار را کم اسینشست و ال مکتین یرو هوتن

 برد. دورتر

 بشه. ینجوریا کردمیمن واقعا شرمنده ام. فکر نم-

 .ستیدعوا نهوتن آرومه. اهل  آخه

 .ستادیا نهیدست به س نازار

 سم؟یاوت ه؟یمشکلش چ -

 بله. -

 تنها بهیو غر ماریهمه ب نیا نیاونو ب دیشما نبا -

 نا یتو مکانها مارهایب نحوریا یدونی. نمیذاشتیم

 رن؟یگیاظطراب م آشنا



 شه؟یبه سرشون دست بزنه حالشون بد م یکی بعدم

 نجا؟یا شیچرا آورد اصال

 .دیکش یپوف اسیال

 دیمنبا یمنو با اون وضع تنها گذاشت یخانوم شما عمه -

 باشم. یشاک

 .دیکش یچشم بست و هوف نازار

 فرق داره. هشیاون قض -

 .هیکی. جفتش رینه خ -

 آقا. نیا یشما شر به پا نکرد. ول یالاقل عمه-

 برادرته؟

 نه. دوستمه. -

 . امروز رو سرم مونجایا ارشین گهیخواهشا د -

 .نموند

 را فشرد تا خندهاش جمع شود. گفت: شیلب ها اسیال

 امروز مجبور شدم. خواهشا شما هم حواستون به -



 باشه. ماراتونیب

 که دیچپ چپ نگاهش کرد و راهش را کش نازار

 .برود

 فورا گفت: اسیال

 مانتوتون هم پاره ی... مقنعهتون کجه. دکمهیراست -

 .شده

جناب  نیآوردیکاش به روم نم -پوزخند زد: نازار

 .یالماس

 هوتن دنیپشت به نازار کرد و لبخند زد. اما با د اسیال

 .ستادیهوتن ا یجلو بیج یکرد و با دست تو اخم

 خب هوتن خان. چه خبر؟-

 سر بلند کرد. هوتن

 ادامه داد: اسیال

 م؟یبه من؟ داشت یگیدروغ م گهیحاال د -

 نگاهش کرد. یاستفهام هوتن



 درست ذاشتینم شیعت پسا میلکنت زبانت تا ن -

 .ی. چه زود خوب شدیبزن حرف

 انداخت. ریسر به ز یتند هوتن

 کنارش نشست. اسیال

 .ادیاز دروغ بدم نم شتریب ایدن نیتو ا یاز هر چ -

 دستانش در هم چفت کرد. هوتن

 .کنمیکارا نم نیاز ا گهیغلط کردم. د -

 نگاهش کرد. دستش را گرفت. یکم اسیال

 دارم. یخونه. هزار تا بدبخت میپاشو بر -

 یپاره شده رو یدکمه یاز جا زانیبه نخ آو ینگاه

 انداخت و به در اتاق کوفت. شیمانتو

 وارد اتاق شد. انیدکتر تقو یصدا با

 نشسته بود سر بلند کرد و توریکه پشت مان دکتر

 زشیم یآن را رو تیرا درآورد و با عصبان نکشیع

 .انداخت



 شکمش نگه یرا قفل هم کرده جلو دستانش نازار

 رفت. زیسمت م نییبه پا یو با سر داشت

 دکتر. دیخسته نباش -

 پر از خشم دکتر او را ترساند. یصدا

 خسته نباشم یخوایازم م یخسته نباشم؟ چجور -

 مرکز هست؟ نیتو ا ینظم یهمه ب نیا یوقت

 ...یول دیببخش -

 :دیکوب زیم یبا کف دست رو دکتر

 کیبشنوم خانوم آل آقا. اگر فقط  خوامینم یچیه-

 ایاالن زنده بود  ماریبودم معلوم نبود ب دهیرس رید قهیدق

من  -.سوختیتب م ی. فشارش باال بود و داشت تونه

 من نیشما اجازه بد یدکتر. ول خوامیعذر م

 بزنم. حرف

 یقابل قبول هیتوج چی. هیالزم نکرده حرف بزن -

 .بتیتو ج یندار



 ادتیتا  یستیمیوا ضیسر مر یباالتا صبح  امشب

 ندارم. یشوخ یمن با کس بمونه

 :دینال نازار

 شب بودم. فتیش شبیدکتر من پر یآقا یول -

 سر کارتون. دییحرفام تموم شد. بفرما -

 با یکه کامال خلع سالح شده بود، ناچار چشم نازار

 بغض و خشم فرو خوردهاش گفت و از اتاق یچاشن

 رفت. رونیب

 هوا سمت در انداخت. یتو یدر مشت پشت

 . با اون اخالق گندش.یلعنت -

 لب غر زد. ریسمت اتاق خاتون به راه افتاد و ز به

 .دیراه آسنات را د سر

 شد. کیفورا به او نزد آسنات

حرفش  انی...نازار به مانیتقو دمیشد نازار؟ شن یچ -

 :دیپر



 .نجایبمونم ا دیولش کن حرفشو نزن آسنات. امشب با -

 سر تکان داد: آسنات

 اومده بود؟ اسیال ی. راستههایبابا. عجب آدم یا -

 ش؟یدید

 زد. هیراهرو تک واریبه د نازار

 درب و داغونم افهیآخه؟ وسط دعوا و ق یدنیچه د -

 آورده که شر ویکیاومد حالم گرفته شد. برداشته  هوی

 مقنعهت کجه. گهیپا کنه فقط. آخرشم م به

 .دیخند آسنات

 پس امروز خراب شد. -

 یمشاجره یراهرو نگاه کرد. صدا یبه انتها نازار

 .آمدیم یبا پرستار از اتاق ماریب کی

 شم. الیخ یآسنات؟ به نظرم بهتره ب هیچ یدون یم -

 ؟یچ الیخ یب -

 ساله کی. االن زنمیزور م یکنم دارم الک یفکر م-



 کنم یو من هر بار خودمو هالک م نجایا ادیپسر م نیا

 نیواال به خدا کوره ا -.نهیب یاون اصال منو نم یول

 رو یهمه خوشگل نیبشر. ا

 اعتناس. یو ب نهیبیم

 رو داره. یالبد کس -

 چراغ سبز یچجور یسای. تو هم بلد نادهایبدت ن -

 .یبد نشون

 به او انداخت: هیعاقل اندر سف ینگاه نازار

 بگم یخوام به تقو یم نه؟یکار کنم منو بب یچ گهید -

 خوام هر بار ینم گهیرو بسپره بهم. د گهید ضیمر هی

 دوست ویکیبده  یلی. خفتهیچشمم بهش ب نجایا ادیم

 و اون آدم اصال نفهمه. یباش داشته

 یب ضیخاتون رو نگه دار. مر یبگم واال. ول یچ -

 حرف گوش نکن ضیمر هی یخوای. نکنه مهیدردسر

 بدن؟ بهت



 ضیمر نیه اشدم دو تا قرصو دادم ب چارهیخدا ب به

 .ارهیبامبول درم یلیبخوره. سر دارو خوردن خ دهیجد

 و گفت: دیکش یپوف نازار

 .ومدهیدکتر در ن یمن برم تا دوباره صدا-

 لمترسناکیف هیبرنامه داشتما.  ی. واسه امشب کلیلعنت -

 گند زد به ی. تقومینیکرده بودم باهم بب دایپ

 .یچ همه

 من رفتم.. گهیشب د هیولش کن بذار واسه  -

 و دیسف یراهرو چیتکان داد و در پ یدست آسنات

 گم شد. خلوت

 آهسته در اتاق را باز کرد. نازار

 تختش نشسته بود و به پنجره زل زده بود. یرو ازین

 اشیشانیپ یسمت تخت خاتون رفت و دست رو به

 به یزی. هنوز داغ بود. سرم را چک کرد. چگذاشت

 نمانده بود. آخرش



 گفت: ازیبه ن رو

 جون؟ ازین یخوب -

 و سرد به او کرد. یتو خال یسر چرخاند. نگاه ازین

 .دیسرش کش یو پتو را رو دیپتو خز ریز

 رفت. سمتش

 ؟یالزم ندار یزیچ از؟ین -

 گفت: ریاز آن ز ازین

باز  دانستیبخوابم. تنهام بذار.م خوامی. مادیخوابم م -

 پسر از دست رفتهاش یبرا خواهدیم

 یدو ماه ازی. نآمدیاز دستش برنم یکار. زدیبر اشک

 توسط همسرش به آن یکه بعد از سه بار خودکش بود

 داشت و ینابسامان یآمده بود. اوضاع روح مرکز

 کرده بود بگذارند هر چه دلش دیتاک یتقو دکتر

 به لیکند. اما حواسشان به او باشد. م هیگر خواهدیم

 بود. یهنوز هم در او قو یخودکش



 رونیب بشیتلفنش فورا آن را از ج یبلند شدن صدا با

 نکند. به سرعت ارتباط را داریتا خاتون را ب دیکش

 :دیکرد. شن برقرار

 الو سالم خوشک.)خواهر( -

 تلفنش پچ زد: یتو نازار

 ؟یسالم جان خواهر. خوب -

 ؟یزنیخوبم. چرا آروم حرف م -

 شده؟ یخوابه. چ ضمیمر -

 ه زنگ بزنم؟ تو که زنگبش یزیچ دیمگه حتما با -

 .یبپرس یحال هی یزنینم

که.  میحرف زد شبیپر نی. همایغر نزن نار-

 مامانچطوره؟

 خوبه. -

 ا؟یشده نار یخوبه گفتنت مشکوکهها. چ نیا -

 رو نگه دار. یگوش -



 گوشش نشست، ناگهان حس یکه تو اینار یپا یصدا

 رو یپنجره یاتاقش، برا یدلتنگ خانه شده. برا کرد

 یها دنیرقص یسبز، برا یکوهستان و درختچهها به

 اتاقش، یپشت پنجره یهایشمعدان یرو پروانهها

 به وقت دیوزیم شیموها یکه ال یمینس یبرا

 پر ترنم باغ پشت خانه. یصبحها

 او را به خود آورد. اینار یصدا

 نازار؟ یهست -

 هستم بگو. -

 راستش ما -

 اینادعمه  شبی. دستیراستش مامان حالش خوب ن-

به چوب اعصابمون و رفت.دلش  دیکش تیاومد کبر باز

 .دیلرز

 خواد؟ یاز جون ما م یزن؟ چ نیچشه ا -

 نظر مامان رو ترسمینازار. م ترسمیبه خدا م -



 تو دست ذارنیدستت رو م ینیبیم هویکنن.  عوض

 .ارییعل

 هوا تشر زد: یب نازار

 که فقط عمه نهی... منظورم ایعنی. کننیغلط م -

 .کنهیم خودیب

 یای. عمو محمد نرم شده انگار. نیپس خبر ندار -

 . بمون همون جا.نورهایا

 عمو محمد؟ -

 حلقه انداختن تو یدید هوی یایکه اگر ب ایآره. ن -

 و تمام. انگشتت

 شدم. به مامان ری. مگه ازجونم ساینار امی. نه نمامینم-

 نازار بگه همونه. من یمحلشون نذاره. بگو هر چ بگو

 .خوامینم یزور شوهر

 بیبهشون گفت من نازارو نفرستادم شهر غر شبید -



 نیایبخونه و کار کنه آخرشم بشه عروس تو و تو درس

 یمیقد یحروم شه. عمه هم حرفا شیروستا زندگ

 که داداشم اشتباه کرد اومد تو رو گرفت. دیکش شیپ رو

 .شنیم نی. دختراشونم همننیهم یشهر یدخترا

 تو خودش. ختی. مامان باز ردو متر زبونشون

 خاتون رو به اتمام بود و قطرات آخر داشتند سرم

 .رساندندیرا عجوالنه به لوله م خودشان

 االن کجاس؟ -

 .دهیسرشو با دستار بسته خواب -

 مشت هیمواظبش باش. بهش بگو اعتنا نکنه به  -

 چه خبر؟ یمفت. از بهدار حرف

 !یاومده. اونم چه دکتر دیتازه که دکتر جد یخبرا -

 و تو دل برو. پیخوشت

 خواهر کوچکش که در آن یطنتهایاز ش نازار

 پرستار بود، خبر داشت. یبهدار



 رو یپسر چیمخ ه میتونی. من و تو نمایول کن نار-

 . اونم از نوع تودلبروش رو.میبزن

 ؟یچ -

باش مثل  نیو رنگ نیولش کن. سنگ یچیه -

 .خب؟شهیهم

 هستم به خدا. -

 . سالم به مامان برسون.ایمن کار دارم نار -

 . خدانگهدار.زمیباشه عز -

 که سوزن یبا تاسف سر تکان داد و در حال نازار

 رونیخاتون ب یدهیرا از دست الغر و چروک وکتیآنژ

 لب غر زد: ریز د،یکشیم

 . اه!دارهیدست از سر من برنم ارمییعل نیا -

 با فشار سوزن چشم باز کرد. خاتون

 خوشرو لب زد: زارنا

 ؟یخوب ؟یشد داریخاتون جان؟ ب -



 یچشمان قرمزش را باز و بسته کرد. با نگاه خاتون

 شد. رهیپر از درد بود به نازار خ که

 گفت: نازار

 کنم خاتون خانوم. اگر زخم بستر زیپشتت رو تم دیبا -

 .میچارهایب یریبگ

 کمر و زیو تم سیرا آماده کرد و با دستمال خ لشیوسا

 چارهیکرد.تن و بدن زن ب زیو گردن خاتون را تم پشت

 چنان داغ بود که حس کرد دارد

 کندیم ییداغ نانوا یکوره یتو دست

 یزن پنجاه و هفت ساله کیاو.  یبرا سوختیم دلش

 را شیتوانست حرف بزند، نه پاها ینه م بارویز

 بدهد. تکان

 کرد. افشیکرد و ش هیرا با حوصله پاشو او

 به دست الغرش وصل کرد و با لبخند یگرید سرم

 کرد. یو فشارش را بررس تب



 .زدینگاهش بود و پلک نم خیم خاتون

 یبهتر بود. تب خاتون کم یکه شد اوضاع کم ظهر

 به او خوراند. ناهارش را یقیآمده بود. سوپ رق نییپا

 را داد. شیخورد و بعد از غذا داروها ازین با

 دو زن خواند.هر  یفروغ برا یاز شعرها یکتاب

 دختر شر و یکه برد حس کرد کوه کنده. برا خوابشان

 اتاق سخت کی یمثل او ساعتها ماندن تو یشور

 تر و یمحوطه بدود و هوا یتو خواستی. دلش مبود

 یبفرستد. اما تقو شیههایر یبهار را تو یو تازه زیتم

 یحرفها بود.همانجور نشسته رو نیاز ا رتریسختگ

 ازیتخت ن یسر رو یصندل

 کوتاه یبهتر بود چرت دیو به خواب رفت. شا گذاشت

 در راه بود. یو خستهکنندها ی. شب طوالنزدیم

 با فیچرک و کث یچوب مکتین کی یگوشه رو کی

 کج و معوج نشسته بود و زل زده بود به بهم یخطها



 انبار. رونیب یختگیر

 . حوصلهاششدیم یداشت خط خط اعصابش

 شیبرا دیجد طیسر رفته بود. بودن در آن مح یبدجور

 بر دیهم مز تزایاز دست دادن پ یکننده بود. عزا کالفه

 بود. علت

 نظم و کوتاهش. کف یب یها شیر یرو دیکش دست

 .دیکش شیهایرا عادت گونه به چتر دستش

 ریناپذ یکه با حوصله و خستگ اسیدواند سمت ال چشم

 را با دقت به انبار الوارها کردیم تیریرا مد کارگرها

 کنند. منتقل

 یرویانبار و وجود خنزر پنزرها رونیو پاش ب ختیر

 کرده بود. اشیکفر نیزم

 . از جا بلند شد و مشغول مرتباوردین آخرطاقت

 کهنه شد. لیوسا کردن

 در ینظمیاو را از هر ب طشیخودش نبود. شرا دست



 .کردیم زاریاطرافش ب طیمح

 یکه خودش را با آن خنزرپنزرها هوتن دنیاز د اسیال

 از صبح سراغ چکسی. هدیکش یسرگرم کرده پوف کهنه

 را نگرفته بود از او. هوتن

 شلوغ تنها و یپسر در آن خانواده نیکرد چقدر ا فکر

 و کار است. کسیب

 حمل الوار فاصله گرفت. کارگرها مشغول ونیکام از

 یحمل الوار بعد یشدند تا برا ونیکردن کام زیتم

 .رندیقارچ نگ چوبها

 یو شماره دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج تلفنش

 را گرفت. یانس

 چشمانش را به هوتن دوخت اسیکه گفت الو، ال یانس

 نشود. دیچشمش ناپد یاز جلو که

 .ستین ی. خبراسیسالم ال -. چه خبر؟یسالم انس -

 بابام چطوره؟ -



 خوبه. تو باغ مشغوله. -

 هوتن کجاس؟ -

 ی. نمستی. تو اتاقش که ندمشیاز صبح ند واال من -

 شده. میعمارت قا نیباغ و ا یکجا دونم

 هم خبر ندارن هوتن کجاس؟ هیبق -

 نپرس پسرم. یدونیکه جوابشو م یسوال -

 هوتن یمثال مادرش خبر بد کهیبه اون زن دینبا یعنی -

 گم و گوره؟ چرا

 ؟یزن یحاال چرا سر من داد م-

 را آهسته کرد. شیصدا اسیال

 .دیببخش -

 . اصال مگه هوتنودیانگار نشن یگفتم بهش. ول -

 .شناسهیزن فقط هورام رو م نیا شناسه؟یم

 .چرخهیپروانه دورش م نیع

 چه مرگشه؟ -



. بچهم فرشته از پا افتاد ارهیاز صبح باال م -

 .دهیجمع کرد. االنم خواب اشویکثافتکاریه

 اب بره.خواب به خو یخب خداروشکر. اله -

 توئه؟ شی. هوتن پینجورینگو ا -

 یلیشام چرب و چ کینگو با منه.  یبه کس یآره. ول -

 رو ادیمادر و پسر که حالشون جا ب نیبدم به ا امشب

 کنن. دل

 .اسیتو رو خدا شر نشه ال -

 . فعال.یانس الیخیب -

 کرد، یرا که راه ونیکارگرها را داد و کام اجرت

 را چفت و بست کرد. کنار هوتن که نشست لب انبار

 :زد

 آقا هوتن. یخسته نباش -

 لبخند زد: هوتن

 .اسیآقا ال یسالمت باش -



 گشنته؟ -

 کنه. یصدا م یآره دلم ه -

 هوم؟ م؟یبخور تزایپ میبر گهینکنه داره م -

واقعا برام  -ذوق زده دست انداخت دور گردن او. هوتن

 ؟یخریم

 دستش را از گردنش باز کرد. اسیال

 یلیکه خ میجمع کن خودتو مرد گنده. پاشو بر -

 .گشنمه

***** 

 پارچ دوغ را ینشست، انس زیخان که پشت م ونیهما

 داد. یدستش جا کنار

 به ظرف چلو گوشت یلب تشکر کرد و نگاه ریز

 لیم یقاسم رزایم ی. اما هوس کرد اول کمانداخت

 .کند

 به هورام ینگاه میبشقابش ن یغذا تو دنیحال کش در



 یجوانک ها هیبا آن صورت زرد و زارش شب که

 شده بود، انداخت. یزوریپ یزردنبو

 چشم دوخت و گفت: زیدور به م کی

 پس هوتن کجاس؟ -

 باهم رد و بدل کردند. ینگاه یو هست نیآذ

 با دهان پر کفت: هورام

 نی.آذکشهیم گهید یمسخره ینقاش هیالبد باز نشسته  -

 لپش فرستاد. یگوشه یربچهات

 .ادیم شهیخودش گشنهش م -

 گفت: یهست

 دور و برا نیمن که از صبح تو خونه بودم ا-

 نزنه خیگوشه خوابش برده.  هی. نکنه تو باغ دمشیند

 کج شه بابا؟ دهنش

 گفت: یخان رو به انس ونیهما

 ش؟یدیتو هم ند -



 .ستینه آقا. ن -

 :دیخان سگرمه در هم کش ونیهما

 چه؟ پس کجاس؟ یعنی! ست؟ین -

 با همایون خانلب فشرد.  نیو آذ داندیگفت نم یانس

 :دیکوب زیم یرو مشت

 اون پسر با اون وضعش یتو خبر ندار یعنی ن؟یآذ -

 کجاس؟ االن

 عبوس و ترش لب زد: نیآذ

 یخودیمن چه بدونم؟ انگار بچه دو سالهس. چرا ب -

دو ساله  یدو سالهس از بچه -ون؟یهما یکنیم بزرگش

 به مراقبت شتریهم ب

 که چه بدونم؟ یچ یعنیداره.  اجیاحت

 خونه نیمگه تو خانوم ا ؟یستیتو مادرش ن مگه

 ؟یستین

 فورا گفت: یانس نیو ورود ماش اطیدر ح یصدا با



 اومد. اسیال -

 گفت: همایون خان

 باال. ادیبدو صداش کن ب -

 چشم آقا.-

 شدند. منیفورا دست در دست هوتن وارد نش اسیال

 گوشش گفت: ریهوتن را به داخل هول داد و ز اسیال

 نترس برو تو من کنارتم هوتن. -

 .دیهمه سمت آن دو چرخ سرها

 بلند گفت: اسیال

 سالم آقا. سالم خانوم. -

 نیخان از جا بلند شد و سمتشان قدم برداشت.آذ ونیهما

 تکان داد و گفت: یسر

 سالمه؟ یدیبفرما. د -

 پهن هوتن گذاشت. یشانهها یدست رو همایون خان

 از صبح؟ یکجا بود ؟یپسرم؟ خوب -



 شد. ظتریغل شیکه جواب نداد اخمها هوتن

 هوتن با تو بود؟ اسیال -

 نیسر کار تو ماش رفتمیبله آقا. صبح که داشتم م -

 که شدی. نمدمیشده بود. البته من تو اتوبان فهم میقا

 .میبرگرد

 نگاه کرد. اسیوحشت زده به ال هوتن

 بشه؟ یشده بود؟ که چ میقا -

 شانه باال انداخت. اسیال

 ن؟یپرسیچرا از خودش نم -

 خان با آرامش لب زد: ونیهما

 گه؟یم یچ اسیهوتن بابا؟ ال-

 نگاه لرزانش را سمت هورام ُ سراند. هوتن

 اشاره کرد ساکت بماند. یعاص یبا چشمان هورام

دردسر  یبود.بودو پسرش  یحواسش به نگاه باز نیآذ

 .کردیم تیرا اذ زشیت یشامه



 .دیلرزیاز ترس داشت م هوتن

 سردته؟ ؟یلرزیچته بابا چرا م -

 .هکردنیشروع کرد به گر هوتن

 چرخاند. اسیخان سرش را سمت ال ونیهما

 کنه؟یم هیچرا گر اس؟یال نیچشه ا -

 بگم واال. یچ -

 زد: ادیفر همایون خان

 شده؟ ی. چاسیبگم شد حرف؟ حرف بزن ال یچ -

 اربابش رو به هوتن گفت: ادیدلخور از فر اسیال

 هوتن. نیبش -

 نگاهش کرد. جیگ هوتن

 .نیزم نیبش گمیبهت م -

 زانو زد. نیزم یرو هوتن

 هوتن را از یاسک قهی وریحرکت پول کیدر  اسیال

 .دیکش رونیب تنش



 .دیکش ینیفورا ه یهست

 هوتن؟ هیچ ایکبود نیداد. ا یا -سمت برادرش. دیدو

 کنار هوتن فرود آمد و دست دهیپر یبا رنگ ونیهما

 شده بود. رهتریکه از شب قبل ت ییهایکبود یرو دیکش

 اسی. الکردینگاه م اسیشعلهور به ال یبا چشمان هورام

 زد. شیبرا یزهرخند

 داد زد: یخان تلخ و عصب ونیهما

 اس؟یکتکش زده ال یک ه؟یچ نایا -

 را پاک کرد و سر به شیبا پشت دست اشکها هوتن

 انداخت. ریز

 گفت: اسیال

 بگو هوتن. نترس. -

 با ترس و لرز نگاهش را دوخت به هورام. هوتن

 هورام زوم یرد نگاهش را گرفت و رو همایون خان

 .کرد



 .ستادیپا ا یرو

 هورام؟ -

 لرزان از جا بلند شد. ییبا صدا هورام

چفت شده به کمرش  یخان با دستان ونیجانم بابا.هما -

 به طرف

 رفت. زیم

 کار توئه؟ -

 مسخره زد. یلبخند هورام

 من؟ نه... نه بابا. -

 هق زد: هوتن

 روم. ختیزد. آب ر یمنو زد، ه -

 .سوانشیکردن گ شانیکرد به پر شروع

 ...سهی...خسهی... آبه... خسهیشدم. اه. خ سیخ -

 خانه یتو شهیب ریش یخان چون نعره ونیهما ادیفر

 انداخت. نیطن



 .ستادیا نیپشت آذ دیوحشت زده دو هورام

 کالفه گفت: نیآذ

 بابا! یا ون؟یهما یزنی. چرا داد مگهینکرده د گهیم -

 خان انگشت سبابهاش را باال برد. ونیهما

 یک گهیدروغ م یک نمینگو تا من بب یچیشما ه -

 راست؟

 چرخاند.هورام لب زد: یدلخور رو نیآذ

 بابا. من... گهیدروغ م -

 دوباره تکرار کرد: هوتن

 . چرایلعنت سهیپاره کرد... خ مویمنو زد. نقاش -

 سه؟یخ

 هوتن را به تنش پوشاند. او را بلند کرد. وریپول اسیال

 را پاک کرد. شیزد و اشکها بغلش

 پناه اسیدر آغوش ال خانمانیب یچون کودک هوتن

 .گرفت



 لب زد: اسیال

 زشیم ریو تن کبود ز سیخ یخودم با لباسا شبید-

 کردم آقا. داشیپ

 از همانجا گفت: همایون خان

 بگو ی. ببرش تو اتاقش. به انسدمیخب فهم لهیخ -

 .امیتا ب ششیبده. بمون پ شامشو

 نامحسوس و حرص یگفت و با لبخند یچشم اسیال

 به هورام که داشت از ترس پدرش و لو رفتن اوریدرب

کرد و هر دو از سالن  آورد،نگاهیجوش م فشیکث راز

 رفتند. رونیب

 شب یخوابیچقدر خسته است از ب دانستیخدا م فقط

 و امروز افتاده بودند و شبیکه د یو اتفاقات شوم قبل

 نگذاشته بود. شیبرا یایانرژ

 را به اتاقش برد و در رابست و کمکش کرد هوتن

 .ندیتخت بنش یرو



 کرد: ی. نچ نچختیریاشک نم گرید هوتن

 هیآخه؟ مرد گر یکرد هیبه خدا زشته هوتن. چرا گر -

 کنه؟یم

 گفت: یبا تخس هوتن

 کنن؟ هیم...م...مردا گر شهیم یآ..آ...آره. مگه چ -

 زننیوقت تو جمع نم چیمردا ه ی. ولشهینم یچیه -

 هیگر یتو خلوت خودشون جور شهی. همهیگر ریز

 نشنوه و خجالت نکشن. هر یکه صداشونو کس کننیم

 زننیزار م اشونیواسه بدبخت خوادیدلشون م چقدر

 دافرتیتو جد ی. ولشهیبار واسه هم کیمرد.  هیمثل  اما

 هواس. نتیف نیدخترا ف نیو فرت ع

 کرد. نیف نیف هوتن

 تو شیف...فقط پ گهیب...ب...باشه. د -

 .کنمی....ممهی...گر

 کنه؟یدرد نم تییجا نمیخوبه. حاال بگو بب -



 .کنهیش...شکمم درد مچچچ..را...گردنم و  -

 دکتر. برمتیبشکنه دستش. فردا م -

 خ..خخب.-

 نداشت وسط ریواگ ریموندم چرا صبح زبونت گ -

 فکر کنم. یشده بود ری. شدعوا

 یبه دست تو ینیاتاق با دو تقه باز شد. فرشته س در

 آمد. اتاق

 داد. اسیرا به دست ال ینیهن کنان سالم کرد و س هن

 با ذوق گفت: اسیال

 ! دستت درد نکنه فرشته.ییاوم! به به عجب بو-

 یموها یرو دیرو سرخ شد. دست کش دیسپ یفرشته

 را اشینارنج یفرق وسط باز شده اش و روسر از

 بخور. اسیتو هم آوردم ال ینوش جان. برا -.دیکش جلو

 یلقمها کهیتخت گذاشت. در حال یرا رو ینیس اسیال

 گفت: گرفت،یهوتن م یبرا



 چه خبر؟ رونیاز اون ب -

 خط نگاه چشمان سبز خوشرنگش را به هوتن فرشته

 کرد: وصل

 نی. آذکننیدارن آقا هورامو دعوا م ونیآقاهما-

 که آقا رو آروم کنه. زنهیم غیاون وسط ج خانومم

 سر تکان داد: اسیال

 . دستت درد نکنه.شهیآدم نم نیآخرشم ا -

 هوتن یبرا یگرید یلقمه اسیکه رفت، ال فرشته

 .گرفت

 .ریدوش بگ هیبخور هوتن. بعدشم برو  -

 با دهان پر گفت: هوتن

 حموم د... دد...دوست دارم. -

 دهانش چپاند: یتو یسبز یکم اسیال

 از بارون نقدریچرا ا یموندم تو که عاشق حموم -



.هوتن سهی...خسهیخ یگیپشت هم م ی. هادیم بدت

 یکیاتاقش و تار ینگاهش را دوخت به پنجره

 .اطیح یتو

 ا...اون...ف...فرق داره. -

 ؟یترسیچرا از بارون م یبهم بگ یخواینم -

 یخان با صورت ونیهمان لحظه باز شد و هما در

 وارد اتاق شد. برافروخته

 تخت یرا رو شیو او جا ستادیا یفورا گوشها اسیال

 کرد. اشغال

 خان ونیو هما دیتخت عقب کش یخودش را رو هوتن

 خدا از او یشهیپسر هم نیفکر کرد چرا ا نیا به

 .کندیم یدور

 حالت خوبه پسرم؟ -

 دکتر. برهیمنو...م..م اسیففف... فردا...ال -

 نگاه کرد. اسیبه ال همایون خان



 شیپ برمشی. مکنهیگردن و شکمش درد م گهیم -

 شده. یچ نمیبب ینیجال دکتر

 دنده؟ ینکنه ترک خورده باشه استخوانا -

 کتکت زد هوتن؟ یچجور هورام -کرد به هوتن. رو

 کسب خواستیم ییکرد. گو اسیبه ال ینگاه هوتن

 کند. فیتکل

 کرد. دییبا سر تا اسیال

 ممم. منو... کوبوند به..و...وان. -

 .دیکش شیشکم و دندهها یرو دست

 ...خ...خورد به وان. بعد..م..موهامو نجامی...ایا-

 .واریزد...ب...به د دی...کشک

 مرغ پرکنده طول و هیاز جا بلند شد. شب همایون خان

 یخاکستر یشهایر ی. دست رومودیاتاق را پ عرض

 .دیهمرنگ سرش کش و

 :دینال بعد



 داداشت تو یگفتیبهم م دیهوتن؟ با یچرا به من نگفت -

 زده. رو

 فورا گفت: هوتن

 . د...د..داداش منستیاو...اون د...داداش من ن -

 .اسهیال

خان  ونیهوتن زد.هما یپر از مهر برا یلبخند اسیال

 برد تا شیتخت نشست. دست پ یرو

 و سر دیاما دستش را عقب کش رد،یهوتن را بگ دست

 انداخت. ریز به

 بود؛ اما دست خودش نبود. زاریپس زدن پدرش ب از

 جز یسر و ته کس یعمارت ب نیبود که در ا سالها

 نبود. اشیحام اسیال

 او که پدرش بود و ادعا داشت دوستش دارد، یحت

 را نداشت. شیهم هوا آنچنان

 ساله چند داد یو شماتت هورام س هیتنها تنب دانستیم



 شدیم داریسرش است. فردا صبح که از خواب ب بر

 یشمار کبود یهست که ب یاصال هوتن رفتیم ادشی

 تنش دارد. یرو

 بود. دهیند یاز مادر یهم که سالهاست نشانها نیآذ از

 پنجهاش را مشت کرد و از جا بلند شد. همایون خان

 گفت: اسیبه ال رو

 گزارش امروزو فردا بهم بده. امشب خستهام. -

 ! همهیخستها یگیم ی": چجوردیدر دل نال اسیال

 که خودم کردم."گفت: کاراو

 چشم آقا. -

 تخت نشست. ظرف یرو اسیکه رفت ال همایون خان

 . عطر زعفران و خاللدیکش شیگوشت را جلو چلو

 و بادامهوش از سرش برده بود. پسته

 دوارمیهوتن شب زود بخواب. در اتاقتم قفل کن. ام-

 هالک یراحت بخوابم. دارم از خستگ الیبا خ امشب



 .شمیم

 سر تکان داد. هوتن

 صدا شیپا ریز اطیزد و سنگفرش ح رونیآنجا که ب از

 تلفنش زنگ خورد. داد،

 ینام بچه ننه فورا رد تماس داد. حوصله دنید با

 باز خواستیهورام را نداشت. تهش م فیاراج دنیشن

 . پوستش کلفت شده بود و از او وگریکند د دشیتهد

 .دیترسینم شیدهایتهد

 ساختمانیجدا از باغ که درست روبهرو یباغچه کنار

 بیج ی. دست توستادیعمارت بود، ا

 دیو سف یصورت یکرد و زل زد به شکوفهها شلوارش

 نور هالل ماه. ریو آلبالو ز السیگ درختان

 صدایبود که ب قیبزرگ و عم یباغچه قبال استخر نیا

 مادرش را گرفت. جان

 متنفر بود. بایز یباغچه نیاز ا او



 خروارها خاک گم شده بود. ریروح مادرش ز ییگو

 شیبود و از نالهها دهیرز روئ یگلها شیههایگر از

 و آلبالو. بیوس السیگ درخت

 گذاشت. نیزم یرا رو یچا ینیس مانیسل

 تشکر کرد. اسیال

 .مونیقربون دستت مش سل -

 ش؟یدید یچه خبر از خاتون؟ رفت -

 را دراز کرد. شیگفت و پا یدیببخش اسیال

 آره رفتم. تب و فشارش باال بود. از عصر سه بار -

 زدم گفتن بهتره. زنگ

 شده؟ ینجوریخب خدارو شکر. نگفتن چرا ا -

کاش -پدر من که عفونت کنه. هیعیعمه طب تیتو وضع -

 .نمشیبب یبردیمنم م

 بدون خاتون کجاس. دینبا یپدر من. فعال کس شهینم -

 نیخواهر منو از ا نیا یه اس؟یال یگیچرا به من نم -



 کجا یگی. نه مگهید مارستانیت هی یبریم مارستانیت

 .نمشیبب یذارینه م شیبرد

 که تونست حرف یبار نیعمه آخر بگم آقاجون. یچ -

 .یتو که برادرش ینگم. حت چکسیگفت به ه بزنه،

 چرا؟ -

 ؟یچرا چ -

 ی. از کیکرد میچرا خواهر منو ازم قا نکهیا -

 ؟یکرد پنهونش

 یبدونم دارم از دست ک خوادیدلم م یلیواال منم خ -

 .دمیم شیفرار

 و دهیچروک یپلکها یرو دیدست کش مانیسل

 .افتادهاش

 شده؟ یمگه چ ؟یچ یعنیال اله اال هلل. آخه  -

 به دهان گذاشت و ییصاف نشست. خرما اسیال



 فیبه منم بگو. ح یدیاگه فهم-.دینوش یچا یجرعها

 بود. شمیامروز هوتن پ

 . خواب بود.دی. اونم منو ندنمشیبب ریدل س نتونستم

 امروز هورام برادر بزرگشو کتک زده. دمیشن -

 مرام. زده تن هوتنو آش و الش کرده. فردا یآره ب -

 دکتر. برمشیم

 از یکی. ارمیخونواده سر در نم نیاصال از کار ا -

 یکیاز  یکینرفتن.  زادیبه آدم شونیکی. وانهترید یکی

 .خودتریب

 پدرش گذاشت. یکتف استخوان یدست رو اسیال

 نجای. پولم جور بشه از امونینگران نباش مش سل -

 .یکن ییجا که فقط آقا هی برمتیم

 گذاشت. ینیس یرا تو یخال یوانهایل مانیسل

 گهید م؟یکجا بر یگرون نیدلت خوشهها باباجان. تو ا -

 عمارت و اهل نیا یو کارا یسالم شده. باغبون شصت



 نکن. تیکرده. خودتو اذ رمیخسته و پ دردسرسازش

 خودت یندهیدهات خودمون. تو به فکر آ رمیم تشینها

 .باش

 اسیکوچک رفت.ال یرا برداشت و به آشپزخانه ینیس

 پشت پنجره قدمزنان رفت و پنجره را باز کرد.

 به ساختمان یلبانش گذاشت و نگاه نیب یگاریس

 انداخت. اما باز نگاهش رفت سمت باغچه و عمارت

 آن صبح شوم ادیو باز  دیوزیشکوفهها م یکه ال یباد

 .افتاد

 ا روشن کند،ر گارشیحواسش باشد س نکهیا بدون

 قتلگاه شیکه هفده سال پ یدوخت به باغچها چشم

 یزییآن صبح شوم پا یادآوریبود. هنوز هم با  مادرش

 که آمدیو نفسش چنان بند م شدیسوزن سوزن م قلبش

 .شودیساله شده و دارد خفه م زدهیس یباز پسرک ییگو

 اتاق یآبان ماه بود. هوا یاز روزها یکیسرد  صبح



 وجه دلش چیگرم و دلچسب بود که به ه چنان

 از رختخواب گرم و نرمش جدا شود. اما خواستینم

 گفتنش او را مجبور اسیال اسیبا آن ال مانیسل یصدا

 یدل بکند از خواب. رختخوابش را شلخته وار تو کرد

داشت بساط  مانیرفت.سل رونیچپاند و از اتاق ب کمدش

 .دیچیسفره م یصبحانه را تو

 رفت و صورت شست. فورا لباس ییدستشو یتو

 شیدر به در دنبال جورابها کهیو در حال دیپوش

 سراغ مادرش را گرفت. گشتیم

 گفت: مانیسل

 ناشتاتو بخور تا ایالبد رفته نون تازه بخره. ب -

 نشده. رید مدرسهت

 مانده خودش ی. با چند تکه نان بربرامدیمادرش ن اما

 دوشش یرا رو شقوارهایب یکرد و کوله ریس را

 کهنهاش شد. یهایکتان دنیو مشغول پوش انداخت



 زد، باد سرد اما دلچسب رونیمحقرشان که ب یخانه از

 سر و صورتش خورد. شب قبل باران یتو یتازها و

 بودند. دهیباهم جنگ یبود و ابرها حساب دهیبار یدیشد

 بود. سیو باغ خ اطیح کف

 . امادیدیمادرش را قبل از رفتن م خواستیم دلش

 .شدیم رشیداشت د یحساب

 یرو یگربها یویومیم دنیهست با شن ادشی خوب

 یایحیآشنا و ب یاستخر اخم کرد.گربه یکوتاه و آب وارید

 یمحله باز کله سحر آمده بود پ

 برگ رز یب یباغ. داشت کنار گلدانها یتو یولگر

 .کردیو به او نکاه م رفتین راه

 یسمت استخر. گربه با حرکت دیگل کرد. دو طنتشیش

 برداشت و پشت درختان باغ از نظر گم زیخ عیسر

 خشکش شیروبهرو یصحنه دنیاما با د اسی. الشد

 بود. زده



 آب افتاده یکه دمر رو یزده و ناباور به کس وحشت

 کرد. ینگاه م بود

 صبح نیا یبود تو نیا دیکه به فکرش رس یزیچ نیاول

 چه وقت شنا کردن است؟ سرد

 آنچه او کشتیو مغزش داشت خودش را م ذهن

 شخص که دمر افتاده نیکه ا نیرا باور نکند. ا ندیبیم

 مادرش نباشد. خورد،یآب و تاب م یرو

 یکه برا یقواره بلند ارغوان یکه هنوز هم روسر نیا

 سرش بود، مال مادرش نباشد. یبود رو دهیخر تولدش

 زرد یعی. حس گرما و مانیقفل شده بود به زم شیپا

. اشنبودیرا حال دیچکیم نیزم یکه از شلوارش رو رنگ

 .دنیزانوانش شروع کردند به لرز

 نحسش او را یدرخت قارقار کرد. صدا یرو یکالغ

 و نیزن یخود آورد. کولهاش را پرت کرد رد به

 آب. شناکنان خودش را به یرا انداخت تو خودش



 مادرش رساند. کریپ

 یاشک و زار انیرا گرفت و شروع کرد م شیبازو

 زدن. ادیفر

 بابا؟ مون؟یبابا سل -

 ی. تقال کرد جنازهدیاستخر باال کش واریرا از د خودش

 دیصورت سف دنیبکشد اما د رونیرا از آب ب مادرش

 و چشمان باز او داشت او را از پا رنگیب و

 جسد او را دنیکش رونی. عاجز بود از بآوردیدرم

 .ونیکرد و شروع کرد به ش رها

 مامان؟ مامان؟ -

 و رونیب دیبا هول و وال از خانه بدون کفش دو مانیسل

 .دیسرش کوب یهمسرش تو جانیجسد ب دنید با

 به خلطر دی. شاستین ادشیبعد را خوب  یصحنهها

و  دنیبود که قابلد کیو تار اهیآنقدر س شیلخطهها نکهیا

 که از آن یزیماندن در ذهنش نبود. تنها چ



 و کابوسمانده، تب و درد و  ادشی اهیس یروزها

 ده روزهاش بود. انیهذ

 تن مادرش در زندان گریبه هوش آمده بود که د یوقت

 شده بود. امرزیشده و خداب ریاس خاک

 یهم باور نداشت علت مرگ مهدرش خودکش هنوز

 ساله بود و تنها نظاره گر زدهیباشد. اما او فقط س بوده

 بود که آرامگاهش بایز یزن یزندگ یشدن پرونده بسته

 ییبایبه ز ییو گلها وهیبود با چند درخت م یباغچها

 مادرش. صورت

 انداخت و پشتش گرشید یپا یرا رو شیپا کی نیآذ

 صاف به مبل چسباند. با دقت مرد مقابلش را را

 کرد. برانداز

 پر از لجن فیکث یهایجو یموشها هیشب صورتش

 هشباهت ب یجنوب شهر بود. دماغ بزرگش ب سبز



 کلیشکم برآمده و گرد وسطه کیموشها نبود.  یپوزه

 قناسش یالغرش با آنصورت زشت، حساب

 کم گذاشته. شیبرا یبود. فکر کرد خدا حساب کرده

 یهیتو افتاده اثاث زویر ییحواس به او، با چشمها یب

 .زدیم دیمهمانخانه را د کیش

 گرفت و با یرا به باز اشیشال نبات یشههایر نیآذ

 مرد قرار است کمکش کند نیفکر کرد چطور ا خودش

 وسط یغاتیتبل یلبوردهای. ظاهرش مثل بیهم پنهان آن

 .زدیچشم م یتو ستادیایکه م ییاز هر جا اتوبان

 مرد کارش نیآورد که گفته بود ا ادیحسام را به  حرف

 دارد و ییطوال دی یگریخوب بلد است. در موذ را

 اشیخراب است. رحم و مروت هم حال یحساب جنسش

 .نبود

 را به خودش جلب کرد. موریحواس ت یتک سرفها با

 .یبهم کمک کن یتونی. حسام گفت مموریخب آقا ت -



 کتریزشت بار یرا با خندها کشیبار یلبها موریت

 .کرد

 باشه یلیچرب و چ شنهادتونیبله خانوم. شما اگر پ -

 انه؟ی یاهل خالف -.دمیجز قتل براتون انجام م یکار هر

 افتادن دست ریباشه اون خالف. تهش اگه به گ یتا چ -

 و زندون و اعدام ختم نشه، بله هستم. سیپل

 زد. یزهرخند نیآذ

 یکیکه باهوش باشه. دارم دنبال  میمن فقط دنبال آدم -

 جا چیساله خودم گشتم اما دستم به ه کی. گردمیم

 .دینرس

 .نیپس گمشده دار -

 .ینم چه گمشدهابعله. او -

 کنمیم داشیسنگم باشه واستون پ ی. الکنمیم داشیپ -

 . خب بعدش؟خانوم

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی نیآذ



 از شرش خالص بشم. خوامیبعدش م -

 نشسته نیکه آذ ی. فاصلهاش تا مبلدینخند گرید موریت

 تنها دو متر بود. بود،

 کرد. ینگاهش را جد رنگ

 . حسامستمیعرض کردم خدمتتون. اهل بکش بکش ن -

حسام خان از  -حد خطرناکه. نینگفته بود کار تا ا خان

 شرکت یخبر نداره. اون فقط تو یچیه

 آدم منه. قتیکارمنده. البته در حق شوهرم

 کنار پنجره روبه باغ نهیجا بلند شد و دست به س از

 .ستادیا

 بردنش نیواسه از ب. تهیکردنش برام دراولو دایفعال پ -

 ندارم. اما اگر داشته باشم... یبرنامها فعال

 .موریسمت ت دیچرخ

 .ستادیاز جا بلند شد و مقابلش ا موریت

 ؟یچ نیاگر داشته باش -



 کنه؟یوسوسهت نم شنهادمیاون وقت پ -

 نگاه کرد. نیچشمان آذ یتو خیس موریت

 .دیدیرا چشمانش م دیترد یرگهها نیآذ

 رشیپذ یطماع و پول دوست هنوز برامرد  نیا اما

 نداشت. یشومش آمادگ شنهادیپ

 ابهت و شکوه ثروتش را یکرد بهتر نبود تا مدت فکر

 مرد بکشد؟ نیرخ ا به

 آن را قبول کند. ینبود که هر کس یشنهادیهر حال پ به

که جربزه داشته باشد. فکر کرداول  خواستیرا م مردش

 یبعد یتهاتا به قسم افتییگمشدهاش را م دیبا

 .برسد

 زد: لب

 . سن: پنجاه و هفتی: الماسشیلیاسم: خاتون، فام -

 شگاهیآسا هی یفلج. احتماال تو نیی. از کمر به پاساله

 نیتر پسر باغبون ا یو احتمال قو یبستر یروان



 خبر داره جاش کجاس. عمارت

 گفت: موریت

 ه؟یاسم پسره چ -

 کشو را نیسمت کنسول کنار پنجره رفت و اول نیآذ

 از یکی یبرداشت و از ال یدیکرد. سر رس باز

 موریو سمت ت دیکش رونیدو عکس ب شیبرگهها

 .گرفت

 عکس خاتون. نمی. ااسهیال نیا-

 حسنه؟ یکاره یخاتون چ نیاون وقت ا -

 باغبون ماست. چند سال خدمتکار مون،یخواهر سل -

 اتفاق فلج شد. هیبود. اما به خاطر  من

 داشیزود پ یلیحله خانوم. خ -سر تکان داد. موریت

 .کنمیم

 زد: یلبخند نیآذ

 خوبه. یلیخوبه. خ -



 و دو قدم به سمت او دینقابش کش یدست رو مرد

 که لحظه به لحظه در تک تک ی. با وحشتبرداشت

 زانوان لرزانش را کردیداشت جا خوش م شیسلولها

 داد و دو قدم عقب رفت. تکان

 نیبلندتر یدر آن شب تار رو اهپوشیسرتاپا س مرد

 واق واق ینهیدر پس زم کاره مهیبرج ن کیبام  پشت

 آن چهل طبقه، با نییهار و گرسنه در پا یسگها

 خون مرگ را در رگ ل،یترسناکتر از عزرائ ینگاه

 .کردیم قیتزر اشیپ و

 بغض دارش را از گلو خارج یصدا یجان کندن با

 .کرد

 ؟یاخویاز ج..جج... ونم م یچ...چ -

صورتتو. اون صورت  -لب زد: نیفورا زهرآگ مرد

 نیبه من. هم یدیخوشگلتو م

 .امشب



 .دیصورتش دست کش یوار رو رهیدا

 رو ذارنی کنن م ّیصورتتو م ی. قلفتینجوریا -

 .شهیمن. اون وقت صورت من مال تو م صورت

 زد: ادیفر یدالوصفیوحشت زا با

 .یکارو با من بکن نیا یتونینه... نم -

 سمتش. او دیهوا به سرعت باد دو یقهقهه زد. ب مرد

 شهر. بعد او را یبغل کرد. چرخاند سمت منظره را

 پشت بام.  یلبه برد

 نییپا یولت کنم بر ؟یچ نیپس ا ؟یخواینم -

 له بشه و گوشت و مانیخوشگلت رو س صورت

 جن رو هیوقت  چیکنن. ه کهیت کهیسگا ت استخونتو

 .ریکم نگ دست

 لبانش انینگاه کرد. آب دهانش از م نییترس به پا با

 ُُ سقوط کرد.فشار  نییهوا و به پا یشره کرد تو ُُ

 رفتن بود. نییخونش در حال پا



 زد. یهیبلند و کر یدوباره خنده جن

 ول شد وار وانهید یکرد و او با سرعت شیرها ناگهان

 سقوط کرد. نییهوا و به سمت پا یتو

 .دیاز جا پر آسنات غیج یصدا با

 اه نازار. سکته کردم. چته؟ -

 قلبش گذاشت. یدست رو نازار

 رهیمی. االن منییپا رهیداره م ینجوری! همیآس یوا -

 .که

 فشرد.pouse یدکمه یانگشتش را رو آسنات

 حساسشها. یبه جا یزنیگند م یدار نیبب -

 .گهید مینیبب بذار

 .نمیبب تونمینم گهینه. من د یوا -

 ترسناک لمیف مینازار؟ انگار بار اوله دارچته تو  -

 .میدیترسناکش نرس ی. تازه هنوز به جاهامینیبیم

 داره خودمو هل یکیحس کردم  هویآسنات.  دونمینم -



 .نییپا دهیم

.ناگهان برق مینیبیم لمیف میدار مینشست یما با ک نیبب -

 بلند یاتاق روشن شد و دو دختر با صدا

 .دندیکش غیج

 قلبش گذاشت. یوحشت زده دست رو حانهیر

 . چه خبرتونه؟دمیداد. ترس یا -

 .دیکش یپوف آسنات

 ؟ییمامان تو -

 و گفت: دیکش ینفس راحت نازار

 ن؟یجا گذاشت یزیچ ن؟یسالم خاله. چرا خونها -

 یرا رو چیمبل انداخت و سوئ یرا رو فشیک حانهیر

 وسط گذاشت. زیم

 رو عصر ضایاز مر یکی یسالم خاله. آره پرونده -

 .یستیگزارششو بفرستم بهز دیگذاشتم. صبح با جا

 ببرمش. اومدم



 به سرعت سمت اتاقش رفت. بعد

 را به نازار داد. الیظرف پف آسنات

 ایحاال من ترسوئم  -آمد. شیبرا ییچشم و ابرو نازار

 تو؟

 شانه باال انداخت. آسنات

 خب. مامانم بلده ها. دمیبرق روشن شد ترس هوی -

 .دمینفهم چیصدا اومد ه یآروم و ب نیهمچ

 کرده. خیبذارم. دست و پام  ییچا هیپاشم  -

 آمد. رونیاز اتاق ب حانهیر

 ترسناک لمیف ینصف شب هی. چنیبخواب نیریدخترا بگ-

 آخه؟ دینیبیم

 دهانش یاز پوستهاش خارج کرد و تو یلواشک آسنات

 .چپاند

 مامان خانوم. کار خودشونو بکنن نایبذار آدرنال -

 به او کرد. هیعاقل اندرسف ینگاه حانهیر



 و اخراجت کردم یخواب موند اتوبوسفردا تو  یوقت -

 کجان به دادت برسن. ناتیآدرنال نمیبب ایب

 ظرف برداشت و یاز تو یلواشک آسنات

 سمت مادرش رفت. به

 .هی. بلوبر ری. طعم مورد عالقهته خانوم مدریبگ ایب -

 غیمن رفتم. تو رو خدا ج -.دیقاپ لواشک را حانهیر

 . فردا پس فردادینزن

 کنن اثاث تو کوچهست تیاز دستمون شکا ههایهمسا

 گفتم. یک نی. ببها

 از آشپزخانه بلند گفتم: نازار

 چشم خاله. به سالمت برو. -

 .دیصورت مادرش را بوس آسنات

 خوشگل من. آروم برون. نمتیب یصبح م-

 نگه داشت. رونینصف تنش را از در ب حانهیر

 درم قفل. خدافظ. -



 خدافظ مامان جون. -

 مبل پرت کرد. یو خودش را رو دیفورا دو آسنات

 را از سر لمیف دنیرا برداشت و د ونیزیتلو کنترل

 .گرفت

 نازار. ایب -

 کنارش نشست و چشم دوخت به صفحه. مرد نازار

 توسط ن،یطبقه مانده برسد به زم کیدرست  جوان

 شد. دهیهوا قاپ یتو جن

 ینقش اصل لمینمرد. اول ف یدیبفرما. د ایب -گفت: آسنات

 رهیمینم

 .که

 .کنهیبدبختو تا آخر زجرکش م -

 گذاشت و کاله شیپا یرا دوباره رو الیظرف پف آسنات

 سرش انداخت. یرا رو اشیهود

 زل زد به صفحه اما حواسش مدام به شب قبل نازار



 .زدیپر م شگاهیآسا یتو

 آمد. نازار تا آن نییشب بود که تب خاتون پا مهین

 طرف کیهم نگذاشته بود. از  یچشم رو لحظه

 از رفت،یاعصابش رژه م یرو ازین ینالهها یصدا

 .آمدیبه شدت خوابش م یطرف

 فحش ندهد اما هر از انیبه دکتر تقو کردیم یسع

 .کردیلب زمزمه م ریز یزیچ یگاه

 نییتب خاتون که پا و آرام گرفت. دیباالخره خواب ازین

 تخت یدر حال مرگ بود. سر رو یخواب یاز ب آمد

 درست کنار دستش گذاشت تا بخوابد. خاتون

 چشم باز کرد. ییگرم شده بودند که با صدا چشمانش

 گرفته اشیدستش را با دست الغر و استخوان خاتون

 .آوردیم یو به آن فشار کوچک بود

 تخت یکوچک باال یبلند کرد و در نور کم مهتاب سر

 .کندیکه دارد به او نگاه م دیرا د خاتون



 اشیشانیپ یاز جا بلند شد. دست رو یکرخت با

 . نه، داغ نبود.گذاشت

 زد: لب

 ؟یالزم دار یزیشده خاتون جان؟ چ یچ -

 بله. یعنیسر تکان داد  خاتون

 کنه؟یدرد م تییآب؟ حالت بده؟ جا ؟یخوایم یچ -

 بار خاتون به عالمت نه سر تکان داد. نیا

 و فینشست و انگشتان ظر یصندل یکالفه رو نازار

 .دیمقنعهاش کش ریز یموها انیرا م قشنگش

 حرف یتونیشدم. تو که نم وونهید حتملی یوا -

 .یبزن

 ییو صدا دادیرا محکم به هم فشار م شیلبها خاتون

دوباره از جا بلند شد و  .نازارکردیخارج م شیگلو از

 ناباورانه به دهان او نگاه

 یدهانش گذاشت. اما اصوات ب ی. گوشش را روکرد



 .ستیچ دیفهمیکه نم دیشنیرا م یمعن

 کرد. یرا چک کرد. تب و فشارش را بررس سرمش

 آب به او خوراند. یکم

 به خاتون گفت. رو

 .رمیمیبخواب خاتونجان. به خدا دارم از خواب م -

 زم؟ی. باشه عزهیاوک تیچ همه

 .امدیاز او ن ییصدا گریساکت شد و د خاتون

 تخت گذاشت و چنان به سرعت یدوباره سر رو نازار

 چشم یاز گوشه یقطره اشک دیبرد که نفهم شیخوا

 .دیبالش غلت یکنار گوشش رو خاتون

 فکر مثل خوره به جانش اقتاده بود که نیشب قبل ا از

 .دیبه او بگو خواستیچه م خاتون

 را یاو را به آشپزخانه کشاند. چا یسوت کتر یصدا

 یکتر یکه از سوراخها یکرد و زل زد به بخار دم

 بلند بود. یسماور



 دانشگاهیشهر. با آسنات تو نیبود که آمده بود به ا سالها

 .خواندندیم یآشنا شده بود. هر دو پرستار

 یتدوستش شد. ح نیکوتاه بهتر یبعد از مدت آسنات

 آسنات دوست یرا به اندازه یخوابگاه هم کس یتو

 . درسشان که تمام شد، با گذشتن از هفت خواننداشت

 شگاهیمادر آسنات در آسا حانهیو ر انیدکتر تقو رستم

 در آن چکسیکه ه یبه کار شدند. فقط به شرط مشغول

 و آسنات مادر و دختر هستند. حانهینفهمد ر شگاهیآسا

 وقتها در به در دنبال خانه بود که آسنات و همان

 کند. یاز او خواستند با آنها زندگ مادرش

 در بهشت را یحکم زندگ شیبا آن دو برا یزندگ

 بود که پس از یروانپزشک حاذق حانهی. رداشت

 در چند مرکز، حاال تیریو مد یستیکار در بهز سالها

 یخصوص شگاهیزبده شده بود که صاحب آسا چنان

 آن جا را چشم بسته به او داده بود. تیریمد فردوس



 متخصص بود که وجودش یهم روانپزشک انیدکترتقو

 داشت. دیحکم شاهکل شگاهیآن آسا در

 اخالق تندش را فاکتور گرفت. دیبا گرچه

مادرش در آن خانه  تیسال بود که با رضا دو

 یدوست حانهیآندو سال مادرش با ر ی. طکردیمیزندگ

 داشتند. یمانهایصم

 گرفت. یقور ینقرها یاز گلها چشم

 منیگذاشت و به نش ینیس یو تو ختیر یچا وانیل دو

 خانه برگشت و کنار آسنات نشست. کوچک

 گریبود. نازار اما د لمیف یغرق در صحنهها آسنات

 را نداشت. لمیف یادامه دنید یحوصله

 آسنات را تنها نگذارد کنارش ماند تا نکهیا یبرا اما

 مبل خوابش یهمانجا رو تیتمام بشود و در نها لمیف

 .برد

 که در چاله افتاده باشد چند تکان یفرقان هیشب نیماش



 خاموش شد. یپت یخورد و دست آخر با صدا دیشد

 .دیفرمان کوب یرو یمشت اسیال

 تو روحت. یا -

 سر تکان داد: کنعان

 نییبپر پا -خاموش شدن بود؟ وسط اتوبان؟ یجا نجامیا -

 . بدو تامیسه هست نیال میکنعان. شانس آورد

 .نیبه ماش دنینکوب

 را به کنار بزرگراه نیدو به جان کندن ماش هر

 .کشاندند

 یو باال نییکاپوت را باال زد و با دقت به پا اسیال

 نگاه کرد. موتور

 .ستادیکنارش ا کنعان

 اس؟یچشه ال -

 گفت: یعصبان یبا لحن اسیال

 سرماخورده. -



 مسخره! -

 .گهید نهیلگن هم دیپرا ؟یپرس ی. سواله مگهیواال د -

 .ذارهیقالت م دیکه نبا ییجا

 قیتو برادر من. به توف یکنیم ینجوریبابا چرا ا -

 .رهیبرات بخره پولشو خورد خورد بگ نیماش هی بگو

 ی کن ّیجون م هیسرت تو اون شرکت ده برابر بق ریخ

 .پسر

مگه  یحقمه. ول . به وهللیآقا تو بگو مجان -

 میتعارف خشک و خال هی. ستیکور که ن نه؟یبیخودشنم

 نیناخن خشکتر از ا قی. توفالیخی. بکنهینم

 .حرفاس

 لب کج کرد: کنعان

 میتا شب بمون دیبا ای شهیبگم واال. حاال درست م یچ -

 شب میکرج و برگرد میاالن پنجه. تا بر نیاتوبان؟ بب تو

 نسوخته؟ نشیه؟ پمپ بنزپاره نکرد میها. تسمه تا شده



 چه مرگش شده. ارمیسردر نم -

 گرید یموتور را چک کرد. اما مشکل از جا اسیال

 .بود

 .اریس رکاریکنعان. زنگ بزن تعم الیخ یب -

 داداش تا شب. میمعطل گهید یچیه -

 یریو مشغول شمارهگ دیکش رونیب بشیتلفن از ج فورا

 .شد

 موتور خم شد اما نتوانست یباز تا کمر رو اسیال

 خاموش شدن را بفهمد. علت

 نیداده بودند به ماش هیبعد هر دو کنار اتوبان تک قیدقا

 لی.ناگهان اتومبابانیمنتظر چشم دوخته بودند به خ و

 از کی نیبه سرعت برق در ال یلوکس

 چشمانشان رد شد. راننده چنان در بزرگراه یجلو

 اشتباه گرفته. ستیآنجا را با پ ییگو دادیم راژیو

 سر تکان داد. لیبه اتومب رهیخ نهیدست به س اسیال



 مثل یکی. یداد ایپولو به ک نیخدا. نگاش کن. بب یا-

 زیهمه چ نیماش هیسوار  اقتیلیمفت خور و ب هورام

 سوار کنهیمثل من صبح تا شب جون م میکی تمومه،

 لگن. هی

 .دیکوب ریمحکم به گلگ یلگد بعد

 .یزندگ نیتف به ا یا -

 گفت: کنعان

 وبی. نکنه روح ااسیمن موندم تو کار تو ال شییخدا -

 بدن تو تناسخ کرده؟ تو

 .دیخند اسیال

 .امیم ایبه دن یه رمیمیم یه وبمینه بابا من خود ا -

 نداره. یتموم صبرمم

 .تهیداداش. خر ستیصبر ن گهیاون د -

 بزن. یحرکت هیبابا  -حرف حساب جواب نداره. -

 . ازیشناسیکار کنم؟ تو چند ساله منو م یخب چ -



 .ادیخوشم نم ییگدا

 گرفتن حقته. برو با نی. اقیرف ستین ییگدا نیا-

 کنه. اگر ادیحرف بزن. بگو حق و حقوقتو ز قیتوف

 بگو پس خدافظ شما. ارهیدبه درب خواست

 لیتحص کاریب ادهیکه ز یزیدلت خوشهها. چ -

 .کردهس

 که کار پلمهید یدهم تو کیکرده  لیتحص کاریب -

 تجربه نداره. ،یبلد

 نگفتم بهش؟ گفتم بابا. هر دفعه وعده سر یفکر کرد -

 سالهم شده ی. سسوزهیداده. دلم واسه بابام م خرمن

 کنم. یم قویتوف ییهنوز پادو یول

 یتلف شدن. ول یو عمهم تو اون عمارت کوفت مادر

 احمق هنوز اونجا موندم... منه

 .دیکش شیبازو یدست رو کنعان

 قینشده. برو با توف رینکن. هنوزم د یحاال خودخور -



کم استحراحتکن.  هی ریبگ یمرخص هیبزن. الاقل  حرف

 رو سرت؟ ختهیکاره ر یکه هر چ یچ یعنی

 شه،یکنعان. نم دمینخواب زادیآدم نیاالن چند وقته ع -

 اومدن فقط دردسر ایخانواده به دن نی. اذارنینم

 اشونویجارو و دستمال گند کار نیکنن و منم ع درست

 کنم.. پاک

 گلوت؟ خیخب نکن برادر من. مگه چاقو گذاشتن ب -

 . پسر باغبون.اسمیمن ال م؟یمن ک یدونیمگه تو نم -

 یگفتن بگم چشم. هورام و مادرش جور یهر چ دیبا

 رو یچند سال که حس اون پروانها نیکردن ا تمیاذ

 هیدربسته دست  یمربا شهیش هیافتاده تو  ریکه گ دارم

 برم، نه بمونم. تونمی. نه متیترب یبچه تخس ب پسر

 . اونرونیب ندازنمونیبخوام اعتراض کنم م اگر

 . فعالکنهیم دادیب ی. گرونستیاز خداشه. کار ن نیآذ

 برم. ذارهینم یزیچ هیساکت بمونم.  مجبورم



 مثال؟ هوتن؟ یچ -

 منو نگه یچ قایدق دونمی. نمسا هیور قض هیهوتن که  -

 .داشته

داد.از  رونیاز گلو ب نینفسش را خسته و سنگ کنعان

 به عقب انداخت و گفت: یبغل نگاه ینهیآ

 .اسیخدا شفات بده ال -

 و اخم کرد. دیرا به دندان کش نشییپا لب

 اس؟یال -

 گذاشته و چشمانش را بسته یصندل یکه سر رو اسیال

 گفت: بود

 هوم؟ -

 میکه از شرکت زد یپژو از اون اول نیماش هی گمیم -

 دنبالمونه. رونیب

 سرش نگاه کرد. یباال نهیچشم باز کرد و به آ اسیال

 مو و یب یمرد یرنگ با راننده یعدس یپژو کی



 بود. انسالیم

 گفت: کنعان

 دنبالمونه و نجایتا ا نکهی. ایخودیب سادهیاالنم وا -

 خراب باشه عدل درست پشت سرمون نشیماش

 خم شده. نیتا کمر تو موتور ماش ست؟ین مشکوک

 در زهایو گر بیکرد. تعق زیچشم ر نهیبه آ رهیخ اسیال

 دلشیلیشده بود. خ یعاد شیبرا گریدوسال د یکی نیا

 آنها را به دنبالش یبداند چه کس خواستیم

 به چه علت. قایو دق فرستدیم

 کیبود که خاتون  نیبزند ا توانستیکه م یحدس تنها

 پنهان ییکه به او گفته بود او را جا داندیم ییزهایچ

 .دیهم نگو یو به کس کند

 بود اما هنوز اشیمیکنعان دوست صم نکهیا با

 .دیموضوع را به او بگو توانستینم

 خودش هنوز یبود اما وقت یپسر دهان قرص کنعان



 دانست دور و برش چه خبر است، گفتنش به ینم

 با یهم کنعان به حد کاف یت نبود. از طرفدرس کنعان

 او را خواستینم اسیمشکل داشت و ال ضشیمر مادر

 مشکالت خودش کند. ریدرگ

 گفت: نیهم یبرا

 یولش کن داداش. فکرتو خراب نکن. البد اتفاق -

 .سادهیوا اونجا

 .ششیبدون ر یبه چانه دیدست کش کنعان

 رو مخمه. یلیو خ زنهی. مشکوک مدونمینم -

 یراننده یبحث درباره اریس رکاریتعم دنیرس با

 پژوتمام شد.

 کرد ریالحساب تعم یرا عل نیبه سرعت ماش رکاریتعم

 رگاهیخواست در اسرع وقت آن را به تعم اسیاز ال و

 .شدیم یتر بررس قیدق دی. موتور باببرد

 بود یکننده بود. تنها کاف بیبه مرد تعق حواسش



 بود لو دهیزود فهم یی. گوندازدیبه مردک ب ینگاه

 از لهایاتومب انیبه سرعت در م نیهم ی. برارفته

 گم شد. نظر

 پروایب یادیمرد ز نی. اکردیاحساس خطر م اسیال

 کامال مشخص به یدارد به صورت یی. فکر کرد گوبود

 اوست. یکه به حواسش پ فهماندیم او

 برود. آنهم شگاهیبعد به آسا یگرفت درروزها میتصم

 .اطیبا احت کامال

**** 

 بود و هوا به شدت بهشتیبعدازظهر ملس اول ارد کی

 یمکتیرا به جلو هول داد. ن لچریو ی. دستهیخواستن

 بود که جان یریدرخت بلوط پ ریدرست ز یخال

را به سمت  لچرینشستن.همان طور که و یبرا دادیم

 دادیهول م مکتین

 گفت: بلند



 ارمتیم یباش یمثل امروز دختر خوب شهیاگه هم -

 دلچسبه یلی. آفتاب بهار خیتا آفتاب بخور نجایا

 .خاتون

 ینگه داشت و خودش رو مکتیرا کنار ن لچریو

 مرد ماریبه اطراف کرد. چند ب ینشست. نگاه مکتین

 .زدندیچمن ها لم داده و داشتند باهم حرف م یرو

 ادی. کندیم یکه وراج دیهوشنگ را د انشانیم در

 دنیبود افتاد. طاقت د دهیرا د اسیکه ال یروز نیآخر

 گفته حانهیندلشت. به خاله ر گریعاشق نبودنش را د و

 خاتون باشد یپرستار اختصاص خواهدینم گرید بود

 دستش. یبود رو ختهیرا ر یآب پاک حانهیر اما

 .ستیخاتون آشنا ن یهایبا بد قلق گهیجز تو د ی"کس

 ."ستیمناسب عوض کردن پرستار ن تشیوضع فعال

 دو روز قبل به خاتون هم گفته بود و خاتون نیهم

 و وحشت زده تند تند سر تکان داده بود. دهیترس



 گرحتمید آمد،یکه داشت به سمت آنها م اسیال دنید با

 مرد جوان نیا دنیند یبرا یکار تواندیداشت نم

 .کردی. قلبش تند تند داشت خودش را هالک مبکند

 دیدست کش . ناخودآگاهدنشیدستپاچه شد از د یکم

 زده از رونیرنگ ب یبلوط یموها یطره یرو

 .دشیسف یمقنعه

 زد: لب

 برادرزاده ت اومده خاتون. -

 دنینگاه نازار نگاه کرد. با د ریفورا به مس خاتون

 لبخند زد. اسیال

 نازار فورا از جا بلند شد. دیکه رس اسیال

 اما زودتر سالم کرد. اسیال

 سالم خانوم آل آقا. -

 !"یدیدلش گفت": چه عجب منو د یتو نازار

 .یالماس یسالم آقا -



 سالم قربونت برم. حالت احوالت چطوره عمه؟ -

 خوبم باز و یلبخند زد و چشمانش را به نشانه خاتون

 کرد. بسته

 صورت دنیبرود و دل بکند از د آمدیدلش نم نازار

 ش،یرایاما گ یقهوها ی. دلتنگش بود. چشمهااسیال

 کوتاه اما یشهایفرمش، ته رخوش  یو لبها ینیب

 و لباسش پیرا دوست داشت. ت اشیداشتن دوست

 حرف آسنات افتاد که گفته بود: ادیبود و  یمعمول

 یهم که نداره تو عاشقش شد یخفن زیپسر چ نی"ا

 اونقدر پشیکرده. ت لی. نه پولداره، نه تحصنازار

 یلی. تازه خشهیجذبش نم یدختر چیکه ه هیمعمول

 مشکوکه. از همه بدتر محلت ییجورا هی. مرموزه

 . "یعاشقش شد یتو واسه چ دونمی. نمدهینم

 نداره آدم حتما یلینازار هم در جوابش گفته بود:" دل و

 که ینقص باشه. در حال یبشه که ب یمرد هی عاشق



 هم نداره. واسه دوست داشتنش دنبال یبیع چیه اسیال

 دوستش دارم. اونم ست،ینگشتم. دست خودم ن لیدل

 ."یلیدل چیه بدون

خاتون دست در دستش درحال  یرا نشسته کنار پا اسیال

 گفت: دیبا عمهاش که د جوابیب یصحبت ها

 .نیبا اجازهتون من برم شما راحت باش -

 فورا از جا بلند شد. اسیال

 . کارتون دارم.دینه، نر -

 :دیکنجکاو پرس نازار

 افتاده؟ یاتفاق -

 نشست و مکتین ی. نازار روندیاشاره کرد بنش اسیال

 با فاصله فرود آمد. یکنارش کم اسیال

 دایکه به عمهم ربط پ یمشکوک زیچند روز چ نیا -

 ن؟یدیند کنه

 خاتون بلند شد. یبلند از گلو یخرخر یصدا



 . اخمش باعث شدکردینگاه م اسیبه ال شماتتگرانه

 دیو بگوبه ا یزیچ خواستیکه م یآن روز ادی نازار

 .فتدیب

 رو به خاتون گفت: اسیال

 ندارم. بذار ینگام نکن. چارها ینجورینکن خاتون. ا -

 نجایا دیرو با یازت دورم. کس یلیبگم. من خ بهش

 براتینه؟ اگر اتفاق ایباشم که حواسش بهت باشه  داشته

 که کل خوامیمن دستم کوتاهه. بعدم نم فتهیب

 که گمیخانوم پرستار م نیبفهمن. فقط به ا شگاهیآسا

 .یراحت باهاش

 گفت: نازار

 ؟یالماس یشده آقا یچ -

 پرسشگر ی. روبه خاتون نگاهدیکش ینفس بلند اسیال

 .انداخت

 را باز کرد و به نازار نگاه کرد. شیاخمها خاتون



 گفت: اسیال

 بگم بهش عمه؟ هان؟ -

 خاتون فقط سکوت بود. جواب

 آرامش در صورت خاتون را به جواب مثبتش اسیال

 و رو به نازار گفت: گرفت

 خانوم آل آقا؟ -

 آب دهانش را قورت داد. نگران شده بود. در دل نازار

 پرستار خاتون گرید دیبگو خواستیم اسینکند ال دینال

 فکر ندش؟ینتواند بب دیآ یاو م یوقت گرینکند د نباشد؟

سر  دنشیبدونند تواندیکه م کردهیچقدر اشتباه فکر م کرد

 کار او نبود. اسیکند. دوست نداشتن ال

 طرفه باشد. کی یعالقه از جنس جادهها نیاگر ا یحت

 حواسش به خاتون باشد. خواهدینه. گفته بود م اما

 و چهارساعته با خاتون ستیچه بود؟ او که ب منظورش

 .بود



 :گفت

 .یالماس یآقا یعنی... ایآقا ال دیکنینگرانم م دیدار -

 ازتون. البته خوامی. فقط کمک مستین نیقصدم ا -

 دیکن یکار هی شهیخوب م یلیخ ی. ولنیستین محبور

 من بابت عمهم راحت باشه. الیخ

 همکارام ستمیهم ن یکنارشم. وقت فتهامیمن تموم ش-

 .هستن

 .ستین نینه منظورم ا -

 ه؟یپس چ -

 نیجواب سوالمو نداد -

 ه؟یاز مشکوک چ منظورتون دونمینم -

 عمهم؟ دنید ومدهین یبهایغر -

 دمیو نه شن دمیبودم نه د نجایکه من ا یینه، تا جا-

 .ادیبیکس

 .دیکش ینفس راحت اسیال



 چیه نیاجازه ند خوامیخوبه. راستش ازتون م -

 اگر اون یبشه. حت کیمن نزد یبه عمه یبهایغر

 برادرشه. ایبگه خواهر  شخص

 چرا؟ -

 به او دهیپر یبه خاتون که داشت با رنگ ینگاه اسیال

 چشم دوخت. لب زد: کردیم نگاه

 نیبه ا خوادیکه منم خبر ندارم م یلیعمهم بنا به دال -

 ادامه بده. یپنهون یزندگ

 مشکوکه. هیقض-

 متاسفانه بله. -

 تو پروندهش نوشته شده از پلهها افتاده و نقص عضو -

 اتفاق افتاده؟ نیا یبپرسم چجور تونمی. مداکردهیپ

 فکرکرده نیلب تر کرد. چند روز آزگار بود به ا اسیال

 بسپارد که قابل دیبا یکه خاتون را به چه کس بود

 ذهنش ظاهر یکه مدام تو یباشد. تنها کس نانیاطم



او دخترزبر  نکهیاول ا ل،یدختر بود. به دو دل نیا شدیم

 نیا یبود و ساده نبود. تو یو زرنگ و باهوش

 او نکهیدوم ا لینظرش داشت. دل ریسال کامال ز کی

 دی. اما باکردیبه او شک نم یبود و کس بهیغر کی

 که او را مجبور نکرده باشد به زدیحرف م یجور

 با او. یهمکار

 و گفت: دیکش شیها شیتهر یرو دست

 ...شیدو سال پ -

 عمارتو هیزن سالم بود که  هیمن  یعمه شیدوسال پ-

 .چرخوندیسالمش م یدست و پا هوش و ذکاوتش، با

 شیو زندگ دیخندیو خوشبخت م یعاد یتموم زنا نیع

 یشب که تو عمارت مهمون هی نکهی. تا اکردیم رو

 دوم یطبقه یبود، خاتون از پلهها ونیآقا هما تولد

 صاحب عمارته. اون شب ونی. آقا همانییشد پا پرت

 اتفاق افتاد. نیچرا ا دینفهم چکسیه



 بود. سه بار یبستر مارستانیموم تو بماه ت کی خاتون

 ازیکردن اما آخرش دکترا گفتن فلج شده و کار عملش

 .ادیدستشون برنم

 نگاهش را ُ سر داد به صورت خاتون که به نازار

 شده بود. از صورت گرفته و رهینامعوم خ ینقطها

 آن دنیمعلوم بود شن شدیم یکه داشت باران یچشمان

 ادامه داد: اسیاست. ال زجرآور شیتلخ برا خاطرات

 مرخصش مارستانیاز ب نکهیدوسه روز قبل از ا -

 برگرده عمارت. خوادینم گهیبهم گفت د کنن،

 چرا؟ -

 شدم جواب نداد. ایازش علتو جو ی. هر چدونمینم -

 نفهمه. چکسیکه ه ییمنو ببر جا گفت

 مرخص بشه مارستانیاز ب نکهیپس قبل از ا-

 حرف بزنه؟ تونستیم

 کلمه هم حرف نزد. هی گهیاما بعدش دآره.  -



 شد؟ یخب بعدش چ -

 عمه رو شگاهیبار آسا شیاز اون موقع من پنج ش -

 کردم. عوض

 ؟یچ یبار؟ آخه برا شیش -

بار دنبالمبودن.  کیچند نفر هر چند وقت  نکهیواسه ا -

 یلیخ یشرکت چوب بُر هی ونیآقا هما د،ینیبب

 . بعد ازکنمیو معروف داره و من براش کار م بزرگ

 چوب از خارج لیشرکتم. از تحو یمن همه کاره اون

 تا نظارت به کارگاهها و فروش و ریبگ رانیداخل ا و

 کارگاهها و شترینظر منه. ب ریشرکت همهش ز درآمد

 من عمال نی. واسه همسهیو فرد اریتو شهر انبارهامون

 از گهید نجایکرج. فکر کردم ا امیدوبار م یکی یهفتها

 چند نیهم یکه دنبال خاتونه، خالصم. ول یاون شر

 کرد. بمیتعق یکیباز  شیپ روز

 نفر که اصال ابا نداشت من بفهمم که راه افتاده هی



 .دنبالم

 ابرو باال انداخت: نازار

 واسه خاطر خاتون دنبالتون دیدونیشما از کجا م-

 ونه؟یدر م یگهایعلت د دیشا هستن؟

 گذاشت و دستانش زانوانش یرا رو شیآرنجها اسیال

 چفت هم کرد و سر تکان داد. به روبه رو زل زد. را

 نبود. یزیچ نی. چون قبلش چندونمینه م -

فکر کنم باز  -؟یالماس یآقا نیخوایم یحاال از من چ -

 .گهید شگاهیآسا هیخاتون رو ببرم  دیبا

 در یلطف هی خوامی. ازتون مبرهیکار وقت م نیا اما

 کنم حواستون به دایپ یمطمئن یجا یمن تا وقت حق

 باشه. خاتون

 . خاتون را ببرد؟ کجاختیر نییپا یدلش هر نازار

 توانستیچطور م گریاو د رفتیاگر خاتون م ببرد؟

 .؟ندیرا بب زشیعز اسیال



 گرفت. چرا مثل یوقتها از خودش حرصش م شتریب

 ریطرفه؟ خ کی یعالقه نیبود به ا دهیچسب زالو

 عاقلتر رفتار دیبود و با و شش سالهش ستیب سرش

 .کردیم

 دست بزرگش نگه داشت. یدست خاتون را تو اسیال

 دستش بهت یکس ذارمینگران نباش خاتون جان. نم-

 .برسه

 و خوردیسر م شیگونهها یخاتون رو یاشکها

 شده بود. رهیکنجکاوتر از قبل به او خ نازار

 درآورد و صورتش را پاک بشیاز ج زیتم یدستمال

چند  نیدختر خوب؟ مگه هم یکنیم هیچرا گر -.کرد

 قهیدق

 که هر روز یباش یدختر خوب یبه من قول نداد قبل

 هوم؟ ؟یریافتاب بگ ارمتیب

 از لحن پر محبت نازار دلش به شدت آرام اسیال



 :دی. پرسگرفت

 خانوم آل آقا؟ -

 نگاهش کند گفت: نکهیبدون ا نازار

 قبوله. -

 تشکر کرد. یبا خوشحال اسیال

 محبتتون رو جبران نیروز ا هیبده.  رتونیخدا خ -

 .کنمیم

 کاش خودت را دیبگو خواستینازار چقدر دلش م و

 بشود تو و خاتون یزیچ کی. کاش یریمن نگ از

 بشود جبران نیهم نیور دل من. ا دیجا بمان نیهم

 محبتم؟

 گفت: شیبه جا اما

 به من. نیلطفا تلفنتون رو بد -

نازار  دیو سف فیاولش گنگ به دست ظر اسیال

 بینگاهکرد. بعد فورا از جا بلند شد و تلفنش را از ج



 و به دست نازار داد. دیکش رونیب نشیج شلوار

 کرد و تلفن را یریگ خودش را شماره یشماره نازار

 پس داد. اسیال به

 التونی. خزنمیهر وقت الزم باشه بهتون زنگ م -

 .راحت

 رو به خاتون با لبخند گفت: بعد

 بمون. خب؟ استیبخورم کنار ال ییچا هیتا من برم  -

 به او چشم دوخت. سشیبا نگاه خ خاتون

 گفت: اسیال

 .دیتو اتاقش. شما استراحت کن ارمشیم گهید قهیده دق -

 از جا بلند شد. نازار

 باشه. پس فعال خداحافظ. -

 تلفنش را به رفت،یکه به سمت ساختمان م ینیح در

 یرا به چه نام اسیگرفت. فکر کرد حاال اسم ال دستش

 و به اطراف چشم دوخت. شیسر جا ستادیکند. ا رهیذخ



 کرد و تلفن پیرا تا یزیچ یاز بدجنس یبا خندها بعد

 مارانیاز ب یلیانداخت.بعدازظهر بود و خ بشیج یتو را

هنوز  شی. اما هوشنگ و رفقازدندیم اتاقشان چرت یتو

 بودند. یبند یهم مشغول خال

 از پلهها باال برود که حس کرد در ضلع خواست

 پرپشت شمشاد تکان یساختمان بوتهها یغرب

 گربهها باز مشغول دی. اولش فکر کرد شاخورندیم

 فورا راهش را یزیآوردن چ ادیهستند اما با به  دعوا

 سمت کج کرد. آن به

 صدا به آن سمت رفت. درست یآهسته و ب ییقدمها با

 زیصدا خوب گوش ت دنیو با شن ستادیبوتهها ا کنار

 زن و دنیسرش را جلوتر برد و با د ی. حرصکرد

 فورا گفت: جوان یمرد

 یم یچه غلط نیبه به! چشم و دلم روشن باشه. دار -

 د؟یکن



 گفت: تیو با عصبان نهیدست به س نازار

 نجایا نیفکر کرد... نایخانوم. آقا س یخب خب مهر -

  کجاس؟

 بود.  نایس رینازار غلط کردم. تقص -

 گسسته دچار بود. یایآمنز یماریسالها بود به ب یمهر

 تصادف حافظهاش را از کیقبل به خاطر  سالها

 دوست نداشت. گریداده بود. شوهرش را د دست

 نایکشانده بود. س شگاهیآسا نیاو را به ا دیشد یافسردگ

 به دشیشد ادیبود که اعت یو هشت سالها یمرد س اما

 کرده بود. شگاهیآسا نیا ریاو را اس الکل

 شد. رهیخ نایترسناک به س یبا اخم نازار

 نا؟یس -جذبه داد زد: پر

 .ستادیصاف ا نایس

 . مگهمیهمو دوست دار یمگه؟ من و مهر هیخب چ -

 ؟یمهر نه



 فورا پشت نازار پنهان شد. یمهر

 از خودت حرف یدوستت ندارم. الکدروغ نگو. من  -

 .ارین در

 چشم غره رفت: نایس

 ! ههایاا عجب آدم -

 گفت: یسرد و جد نازار

. دفعه آخرتون باشه.چند بار دی. تمومش کنگهیبسه د-

 نا؟یبگم س

 باش برو تو اتاقت. زود

 را گرفت و به سمت ساختمان به راه یدست مهر بعد

 .افتاد

 .رفتیکنارش راه م دهیترس یمهر

او را  ینازار جون؟نازار جوابش را که نداد، مهر -

 .داشت پله ها نگه انیم

 تو رو خدا به خانوم مقدم نگو. خب؟ -



 کرد. زیچشم ر نازار

 ؟یباره مچتونو گرفتم مهر نیچندم نیا -

 غلط کردم. نگو خب؟ -

 دوباره راه افتاد به سمت باال. نازار

 گه؟یدفعه آخرته د -

 .دمیآره قول م -

 باز نایکه س دانستیاتاقش کرد اما م یاو را راه نازار

 .زندیزن افسرده و تنها را گول م نیا

 .یپرستار ستگاهیسمت ا رفت

 یو فاطمه داشتند در مورد موضوع سایو پر آسنات

 و به ختیر یخودش چا ی. نازار برازدندیم حرف

 .وستیپ جمعشان

 بچهها؟ نیچه خبره شما سه تا جلسه گرفت -

 گفت: آسنات



. ادیقراره ب دیدکتر جد هینازار؟  یدیوا! نشن -

 به جاش نی. واسه همگردهیبرنم گهیگفته د یدکترانور

 .ادیب دیدکتر جد هی یمغان

 گفت: سایپر

 جوونه. یلیخ دمیشن -

 .دیرا نوش شیاز چا یکم نازار

 .دهیم شیدو روزه فرار انیاوه اوه بنده خدا. دکتر تقو -

 گفت: آسنات

 جوونه. و... دمیشن -

 گفت: سایپر

 ؟یو چ -

 زد: یلبخند آسنات

 .انهیطرف پسر دکتر تقو نکهیو ا-

 اشیشانیپ یمحکم رو سایزد و پر یپوزخند نازار

 .دیکوب



 آراسته شد. زیگل بود به سبزه ن -

خاتون را به  لچریکه و یدر حال اسیورود ال با

 به فکرش یتازها زینازار انگار چ برد،یسمتآسانسور م

 باشد رو به آسنات گفت: دهیرس

 ساعت حواست به خاتون باشه. من مین هیزحمت  یب -

 دکتر. شیبرم پ دیبا

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو شیچا یخال وانیل آسنات

 خب فقط زود برگرد. لهیخ -

 دکتر یباال رفت. در زد و با اجازه یبه طبقه نازار

 اتاقش شد. وارد

 نازار ترس دنید دکتر نشسته بود. با یروبه رو نایس

  رش داشت.نازار فکر کرد چه زود آمده بود. آن هم َب

 که او اصال متوجه نشد. یطور

 معنادار به او انداخت. دکتر گفت: ینگاه

 شده خانوم آل آقا؟ یزیچ -



 را بترساند، از نایس خواستیدلش م یلیخ نازار

 کند. یقول داده بود چشمپوش یبه مهر یطرف

 صاف کرد و گفت: گلو

 رونیب نایس شهیاومده. م شیپ یمورد اورژانس هی -

را  ناینازار را خورد و س یگول لحن جد انیبمونه؟تقو

 رونیب

 لحظات آخر قبل از خروج با نگاه به نای. سفرستاد

 .دینگو یزیالتماس کرد چ نازار

 بست. یدیدر را با نوم نایاخم کرد و س نازار

 به دکتر گفت: رو

 بود؟ یجد نایبا س دکتر. جلسهتون دیببخش -

 نه. طبق معمول اومده بود بذارم الکل مصرف کنه.-

 مگه؟ چطور

 بهش شتریحواسش ب نیرو بذار یکیزحمت  یب -

 کور محوطه، اونم تو ی. خصوصا تو نقطههاباشه



 .بعدازظهرها

 که متوجه نشده بود گنگ نگاهش کرد. دکتر

 ت؟یبود کار اورژانس نیا -

 یپزشک یمن پرونده شهیخواستم بگم م ینه. م -

 نم؟یرو بب خاتون

 یمناسب بامانتو یرا باز کرد تا شال شیکمد لباسها در

 از یهای. با حس گذشتن ساابدیب اشیخردل

 پنجره فورا سر چرخاند و به تراس بزرگ نگاه پشت

 رونیپلهها فورا از اتاق ب یرو یمحمدعل دنی. با دکرد

 .دیدو

 از اتاق بلند بود. یرعلیجرو بحث مادرش با ام یصدا

 یرفت. هول هولک یعجله سمت در ورود با

 انداخت یبه محمدعل ینگاه دیرا که پوش شیهاییدمپا

 بود. از همان جا داد ستادهیا اطیدر ح یدر آستانه که

 :زد



 .سایبابا؟ بابا وا -

 رفت. رونیاما فورا از در ب دیسمتش چرخ یمحمدعل

 و پدرش را پابرهنه دیدو رونیب اطیسرعت از ح به

 .رودیم زیر ییکه تند تند با قدمها دیکوچه د وسط

 .دیرا کش شیو بازو دیدو

 ؟یریم یبابا جون کجا دار -

 روحش را به او دوخت. یچشمان ب یمحمدعل

 . تو چرا مدرسهارمیاز مدرسه ب رویام رمیدارم م -

 برد. ادهرویبه سمت پ یبابا؟الهام او را به آرام ینرفت

 خونهس. ریهنوز که ظهر نشده قربونت برم. ام-

 مدرسه. رهیکه بخوره م ناهارشو

 برد و در رابست. اطیرا داخل ح او

 کنار باغچه نشاند. یسکو یبا حوصله رو بعد

 . آخه چراگهید هیمدرسه مامانت عصبان یتو نرفت -

 د؟یکن یم تیاذ مامانتونو



 یلوآورد و ج یگرید ییسمت تراس و دمپا دیدو الهام

 پدرش جفت کرد. یپا

 یشستن کف پا نیآب را باز کرد و در ح ریش

 گفت: یمحمدعل

 .کنمینم تشیاذ گهیچشم د ینرفتم. ول میمعلم نداشت -

 تو. میپاشو بر حاال

 سر الهام و به دنبالش وارد یرو دیدست کش یمحمدعل

 شد. خانه

 باال گرفته بود. پدرش یرعلیو بحث مادرش با ام جر

 برد. بهاتاقش را

. ارمیب وهیکم دراز بکش برم برات آب م هی -

تخت  یحرف گوش کن رو یچون بچها یخب؟محمدعل

 دو

 . الهام به سرعت به اتاق برادرشدیدراز کش نفره

 .رفت



 اتاق شد. وارد

 چه خبرتونه شما دو تا؟ -

 توجه به الهام گفت: یب الهه

 همهش شده بخور و بخواب. بابا پاشو برو دنبال کار. -

 شه؟یکه نم ینجوریا آخه

 گفت: یتخت نشسته بود کفر یکه رو یرعلیام

 . ب ّ الستی. واال نستین گمیمامان. ول کن. م یوا -

 .ستین

 .دیمادرش را کش یبازو الهام

 داد نزن نقدریمامان بس کن. حواست به بابا باشه. ا -

 بودم االن معلوم نبود دهیفهم ریشده. اگه د یعصب باز

 شده. لونیو ابونیخ کدوم

 .دیکش شیبه موها یبا حرص چنگ یرعلیام

 نرو رو اعصاب من نقدری. اریبگ لیبفرما تحو -



 یدیم ی. به خدا آخرش بابارو فرارمامان

 .یکنیبدبختمونم

 هوا پرت کرد: یدستش را تو الهه

 ولمون کن بابا. -

 :دیتوپ الهام

 بده بخوره. یزیچ هیبرو  ای. بگهیمامان بسه د -

 ؟یداد داروهاشو

 سمت در رفت: الهه

 کن تو یداداشت حال نیتو به ا ینه ندادم. ول -

 .دنینم یکار به کس رختخواب

 اشاره کرد ساکت بماند. یرعلیبا دست به ام الهام

 .دیپتو خز ریز یعل ریام

 کرد. وونهمیکپه مرگمو بذارم. اَه. د نیدرم ببند -

 به سمت آشپزخانه رفت و الهام دنبالش. الهه

 نکن. خودش به تیاذ رویام نقدریمامان تو رو خدا ا -



 اعصابش خورده. یکاف حد

 آب پرتقال را یرا باز کرد و بطر خچالیدر  الهه

 وسط یچهارنفره زیم یرو یوانیآورد. ل رونیب

الهام.  ترسمیم-گذاشت و آن را پر کرد. آشپزخانه

 بچه بمونه تو خونه نیا ترسمیم

 بابات که داره منو دق مری. اون از آلزارهیبگ یافسردگ

 . حالم بده الهام. شبا تاریشدن ام کاریاز ب نمیا ده،یم

 .نهیبیپشت لپ تاپش نشسته چرت و پرت م صبح

 .شهیم یزیچ هی. باالخره رهیگینم ینترس افسردگ -

 کل کل کردنات اونو نینفرست. هم یفاز منف یه

 به خدا. کنهیم افسرده

 سر کار؟ یتو چرا امروز نرفت -

 خشیبانک عابرم تار رمیامروز. دارم م مهیمرخص -

 ؟یخواینم رونیب یزیکنم. چ دشیتمد تمومه

 .ریکم کاهو و گوجه بگ هیچرا.  -



 باشه. پس من رفتم. -

 در امان خدا. -

 و فیسرش انداخت. ک یروشن رو یشال فورا

 یرا از جا کفش شیهایرا برداشت و کتان لشیموبا

 بستن بند نیتراس انداخت. در ح یو تو برداشت

 یکرد. از ده، ربع اشیبه ساعت مچ ینگاه هایکتان

را که باز کرد  اطی.در حکردیعجله م دیبود و با گذشته

 که دستش دیجوان را د یمرد

 فشردن زنگ خانه. یباال نگه داشته برا را

 یآورد. الهام نگاه نییدستش را پا دنشیجوان با د مرد

 .او کرد یسرتاپا به

 آقا؟ نیکار دار یبا ک -

 گفت: مرد

 شون. طبقه اولن؟ یرعلی. امیصفدر یبا آقا -

 شما؟ -



 را از چشم برداشت و مودبانه اشیآفتاب نکیع هورام

 زد: لب

 من دوستشم. -

 الهه آمد: یزنگ را فشرد. صدا الهام

 بله؟ -

 صدا کن دوستشون دم در کار رویمامان جان ام -

 باهاش. دارن

 گذاشت الهام گفت: یرا تق یکه گوش الهه

 با اجازه. -

 به سالمت.-باال انداخت. ییابرو هورام

 یدسته کهیزد و در حال هیتک شیمدل باال نیماش به

 از یالهام را تا وقت دیکشیم ششیرا به ته ر نکشیع

 برانداز کرد. بار یبشود حساب دیاز نظرش ناپد کوچه

 کردی. خوب که فکرش را مدیدیبود که او را م یاول

 ی. سه سالدانستینم قشیرف یاز خانواده یادیز زیچ



 باشگاه آشنا شده بود و باهم یتو یرعلیکه با ام بود

 بودند. دوست

 زیخواهرش قد بلند نبود. نگاهش ت ،یرعلیخالف ام بر

 در نگاهش ییاعتماد به نفس باال کیبرنده بود و  و

 .زدیم موج

 سر چرخاند. اطیاز ح هاییلخ لخ دمپا یصدا دنیشن با

 لبخند زد و هورام به سمتش رفت دنشیبا د یرعلیام

 .دندیرا در آغوش کش گریکدی و

 کوتاه نیآست یشرتیهورام که ت یبازو یرو یرعلیام

 -:دیگذاشته بود، کوب شیو عضالتش را به نما دهیپوش

 ریاز فق یادی. یچه عجب آقا هورام! راه گم کرد

 !یکرد فقرا

 .ختیرا به هم ر یرعلیمجعد امو  اهیس یموها هورام

 جواب توینه گوش ،یایتو پسر؟ نه باشگاه م ییکجا -

 ؟یمرغا شد ی. نکنه قاطیدیم



 زد. هیهورام تک یمدل باال لیاتومب ریبه گلگ ریام

 از کارخونه اخراجم دیپسر. شب ع هینه بابا مرغ چ -

 .کردن

 ابرو باال انداخت و چشم گرد کرد. هورام

 .یکن یم ینه؟ شوخ -

 میخوایم م،یدار روین لیبه خدا. نامردا گفتن تعد -

 مزخرفات. نیو از ا مینزن دیپرا گهید

 چه لی. تعدییبابا تو که چند ساله اونجا شه؟یمگه م -

 گه؟ید هیکوفت

 کردن جزو دایبهتر از من پ یکیچه بدونم. البد  -

 لونیو س لونیافتادم و دیماهه بعده ع هی. منم الشونهیفام

 وسط شمیکنم. چند روز پ ینم دای. پستیکار. ن دنبال

 گرفتمیم یانقالب داشتم شماره آگه ابونیرو تو خ ادهیپ

 زد و در رفت. مویناکس گوش هی هوی

 اخم کرد: هورام



 زنم یزنگ م یهر چ نهیتو روحش. پس هم یا -

 .یدینم جواب

 حس نقدریمن. تو عمرم ا خودیب یاز زندگ نمیآره ا -

 نکرده بودم هورام. یبدبخت

 .شهیدرست م الیخیب -

 بشه. به خدا شرمم دایاگر به شانس گند منه عمرا پ -

 خرجمونو بده. میآبج ادیم

 ؟یپس بابات چ ت؟یآبج -

 داره. مریاون که چند ساله آلزا -

 کنه؟یکجا کار م تیآبج -

 شگاهیتو آزما پایداره. تو سا یمیش سانسیاون فوق ل -

 . به خدا کارمای. لعنتکنهیمواد و رنگ کار م قسمت

 .میبود. گند زدن به زندگ خوب

 با تاسف سر تکان داد. هورام

 هی. حاال غصه نخور. ریبابا! ناراحت شدم ام یا-



چرا از امشب  -؟یاینم گهی. باشگاه دگهید شهیم یزیچ

 .ختهی. اعصابم بدجور به هم رامیب دیبا

 .دهیم ریگ یلیخ مامانمم

 گوالتیژ نیبرس به ا هیخوبه. بپر لباس بپوش  -

 فالکت یبدجور افهتی. قمیبزن یدور هی میبر بکش

 .زدهس

 شروع کرد به قهقهه زدن. بعد

 به شکم تخت و صاف هورام زد. یمشت یعل ریام

 ؟یایکوفت. فالکت زده عمهته. باال نم -

 .ایب عیفقط سر نمی. تو ماشینه مرس -

* 

 آسفالت کوچه یرو یرا از تاکس خستهاش یپاها

 پولش را از راننده گرفت. یهیو بق گذاشت

 یرا نشسته منتظر و چشم به راهش رو هوتن

 کردیم ریکه د ی. هر شبدیعمارت د یجلو یسکو



 هم دل نگرانش مانیبود. اما انگار سل نیهوتن هم کار

 سکو نشسته بود. گریبود که طرف د شده

 را به آن سمت کشاند. خسته و الجونش یپاها

... س اسیال -سمتش. دیفورا دو دنشیبا د هوتن

 سس...سالم.

 هوتن انداخت. یدست دور گردن گوشتالو اسیال

 ؟یسالم هوتن خان. چطور مطور کیعل -

 سالم کرد. دیپدرش که رس به

 شیبه عقب نگاه کرد. چشمان کم سو یبا نگران مانیسل

 چند بار گرداند. را

 کو؟ نتی. پس ماشسالم باباجان -

 آقا عبدل بفروشه برام. شگاهیگذاشتم نما نم؟یماش -

 ناراحت لب زد: مانیسل

 چند روز نیپسر؟ مگه هم یآخه واسه چ ش؟یبفروش -

 ؟یسه تومن خرجش نکرد شیپ



 . بذار بفروشمش بره المصبو. چندگهید نید هم-

 ؟ی. نگرون اون لگنکنمیدارم خرجش م متشیق برابر

 کشاند. اطیح یهوتن را تو بعد

 یچه خبرا بوده داش هوتن. شام چ نمیتو بب میبر -

 م؟یدار

 گفت: یبا خوشحال هوتن

. دمیهان فهم -ب... ب... برات دم... پپ...خ... یانس -

 دم پختک. آخ جون.

 تکان داد و در را بست. یبا تاسف سر مانیسل

 بچه. نیال اله ا ّ ال هلل. از دست ا -

 یشست، کنار سفره را که شیدست و رو اسیال

 شیغذا را جلو سینشست. هوتن د نیزم یرو کوچک

 .گذاشت

 حوالهاش کرد. یلبخند اشیذات یبا مهربان اسیال

 .نمیکن بب فیدستت درد نکنه. چه خبرا؟ تعر -



 با اخم کنارشان نشست. مانیسل

 دهانش چپاند. یدم پختک تو یمانیقاشق پر و پ هوتن

 .دمیک... کش یامرو...ز... نق..نقاش -

 .نمشیبب اری. بعد از شام بولیا -

 گفت: مانیغذا که خورد، رو به سل یکم

 شده؟ یزی! چمونیمش سل -

 چپ چپ نگاهش کرد. مانیسل

 -؟یفروخت یواسه چ نوی. ماشاسیراستشو بگو ال -

 نفروختمش که. قراره بفروشم.

 .برنشیارزونه رو هوا م دینداره. پرا یفرق -

 ناقابل. ونیلیچهل و پنج م -

 تر شد. یعصب مانیسل

 یکار کن یچ یخوایهمه پولو م نیداد بر من. ا یا -

 بچه؟ آخه

 موتور بخرم. خوامیم-



 نگو که باز شه؟یم یپول چ هیبق ،یدیموتورو که خر -

 از من؟ چارهتریب هیبه  یبد یببر یخوایم

 گفت: یکفر اسیال

 دشمنته. چارهیدور از جونت بابا. ب -

 .دیآب نوش یکم مانیسل

 تو رو بشناسه؟ ی. من اگر نشناسمت کیمن یتو بچه -

 حرف بزن. االی

 فورا تشر زد: هوتن

 س...سرش...د...داد..نزن. -

 به هوتن کرد. کاله هیعاقل اندر سف ینگاه مانیسل

 شدستیسرش کم مو یرا از سرش برداشت و رو بافتش

 .دیکش

 و رو به هوتن گفت: دیخند اسیال

 سرم داد تونهیهوتن. اون بابامه. مشامتو بخور  -

 .بزنه



 گفت: مانیرو به سل بعد

 چند تا الوار. ریاز کارگرامون امروز موند ز یکی-

 می. شانس آوردکنهیساله تو کارگاه کار م یلیخ محمود

 گفتن کمرش مارستانیامروز کرج بودم. بردمش ب من

 . کتفشم داغون شده.شهیعمل شه وگرنه فلج م دیبا

 جور کردم کتفشو عمل کردن. فردام کمرشو کم پول هی

 .کننیم عمل

 :دیتوپ مانیسل

 نکرده مهیخب آخه به تو چه پسرجان؟ مگه شرکت ب -

 ؟یبفروش نتویماش دیتو چرا با کارگرشو؟

 تا کاغد ده؟یشبه پول م هی مهیآخه پدر من مگه ب -

 شروع بشه و تموم شه محمود فلج شده. حاال اشیباز

 رهی. در نمگهیبه من د دهیم رهیگیرو بعدا م مهیب پول

 بهی. ربطنویبفروشم ماش خواستمی. بعدم من از قبل مکه

 محمود نداره.



 کنه. تو یدگیخودش رس دیبا ونیرو هما زایچ نیا -

 یدیم یاریپول درم یمردم. هر چ یوص لیوک یشد

 و اون. نیا به

 ولش کنم؟ سه ماه یترش نکن پدر من. آخه چجور -

 شکم زن و ارهیبخوابه تو رختخواب. از کجا ب دیبا

 کنه؟ ریس بچهشو

 نه تو. برو بهش بگو کارگرت سر ونهیهما فهیوظ-

 بده به محمود. فردا ریشده. پولو بگ ینجوریا کار

 نه گهیباشه د نی. جز ااسیال یریگیم نویماش یریم

 نه تو بابا جان. من

 رفت. رونیاز جا بلند شد و با حالت قهر از در ب بعد

 یاشتها نداشت. از سر عادت موقع ناراحت گرید هوتن

 سر ی. خوش نداشت کسشیها یچتر یرو دیکش دست

 باشد. شیاگر بابا یبکشد. حت ادیفر زشیعز اسیال

 کرد. ینچ اسیال



 اشتهامو کور کردا. بخور هوتن. یچجور نیبب -

 .خوامین ... ن... م -شانه باال انداخت. هوتن

 درگاه یکه رو اسیتلفن همراه ال یبلند شدن صدا با

 نام آل دنیبود هوتن فورا سمت تلفن رفت. با د پنجره

 گرفت و گفت: اسیصفحه، تلفن را سمت ال یرو آقا

 . اون...د...دختر خوش...گ..گلهس.ایب...ب -

 و چشم گرد کرد و به صفحه تلفنش نگاه دیخند اسیال

 .کرد

 دختر خوشگله؟! -

 دخترخوشگله؟! -

 خم شد و تلفن را به دستش داد. هوتن

 م..م...موهاشو وونههای...دیآره...ه..همون..که د -

 .دنی...کشک

 خنده اخم کرد. انیم اسیال

 .ضنیصد بار. فقط مر نیهوتن. ا ستنین وونهیاونا د -



 گوشش ینازار تو یرا برقرار کرد و صدا ارتباط

مزاحم  ی. شرمنده بد وقتیالماس یسالم آقا -.نشست

 شدم.

 دشمنتون شرمنده. حالش که ه،یچه حرف نیسالم. ا -

 خوبه؟

 زنگ زدم. گهید زیبله خوبه. من واسه چ -

 من سراپا گوشم.-

 کرج؟ نیایم ی. کشهیپشت تلفن که نم -

 رمیم ده،ید بیفردا صبح. کارگرم سر کار آس -

 .مارستانیب

 بده بهشون. پس من ظهر بعد از کار یخدا سالمت -

 باهاتون حرف بزنم. یحضور دیاونجا. با امیم

 .دیکنینگرانم م نیدار -

 .دیکن امکی. پس لطفا آدرس رو برام پنینباش -

 باشه چشم. -



 شبتون خوش. -

 گفت و یشب شما هم خوش اسیال

 گذاشت. نیزم یرو شیرا خاموش کرد و کنار پا تلفن

 شوخ و شنگ به هوتن انداخت. ینگاه

که دختر  ،یگفتیم یخب آقا هوتن، داشت -

 .یخوشگلهس؟اسمشم که بلد

 .دیکنار کش یرا با خونسرد اشیبشقاب خال هوتن

 را به سمت سقف باال برد و خدا را شکر کرد. دستانش

 گفت. دیکه نوش آب

 ...گه.یخ...خب...خ..خوشگله...د-

 ذهنش یلپش فرستاد. تو ینوک زبانش را گوشه اسیال

 از صورت نازار گشت. یریتصو دنبال

 شدنا هوتن خان. زیه دایجدچشات  -

 شانه باال انداخت: هوتن

 .نهی...بیت..تو...نم ی... چ...چشارین...نخ -



 .ینی..بی...رو ن...نمیدددختر چی...اصال هههتو

 ؟یچ یعنی نیا -

 ...اونجا؟یریب..بازم...م -

 کشون راه سیباز گ یایباهام ب یخوایم ه؟ی. چدیشا -

 موهاتو ب َ کنن؟ فتهیب

 که از آن یزی. چدیکش شیموها یفورا دست رو هوتن

 کوتاهش بود. یشدن موها دهیبود کش متنفر

- 

...خخخخوبنگاش...کککن. یننن...نه...اگر...ررررفت

 ...درالس.نی..سسس...سهیشششب

 برداشت و با هایسبد سبز یاز تو یتربچها اسیال

 .دیهوتن کوب یبه کله خنده

 .اریب تویپاشو برو پدرسوخته. بدو برو نقاش-

 گفت: اسیبا خنده از جا بلند شد و ال هوتن

 .نایچشم چرونو بب کهیمرت -



 سفره را جمع کرد. اسیرفت و ال رونیاز در ب هوتن

 نشسته بود مانیانداخت. سل اطیبه ح یپنجره نگاه از

 .شناختیباغچه. دلش سوخت. اما او را خوب م کنار

 خودش آرام بشود. گذاشتیم دیبا

 اتاق هورام یسمت عمارت و پنجره هوایب نگاهش

 شد. دهیکش

 هوتن هم یاز هورام نبود. حت یبود خبر یوقت چند

 یی. گوکردینم تیهورام شکا یاز آزارها گرید

 بود. دهیاز او کش یگوش اساس کی ونیهما

 دوام تیوضع نینداشت ا دیهم ام یلیته قلبش خ اما

 سکوت، آرامش قبل از طوفان نیباشد. تمام ا داشته

 اسسختینبود و ال دنیبود. هورام اهل کنار کش یگرید

 قرار است چطور هارت و ندیمنتظر بود بب

 کند. یرا عمل شیها پورت

 دراز و بلندش را یو پا دیدراز کش یمبل راحت یرو



 اما خواست،یمبل انداخت. دلش خواب م یپشت یرو

 را با هوتن وقت یساعت کیمثل هر شب  دیبا

 از صبح تا شب منتظرش چارهی. پسر بگذراندیم

 ساعت آخر شب کیروز را  ییتا عوض تنها ماندیم

 او پر کند. با

 را مارستانیرا مقابل چشمانش گرفت. آدرس ب تلفنش

 کرد. امکینازار پ یبرا

 یبه تلگرام زد و شماره یسر یاز سر کنجکاو بعد

 را وارد کرد. عکسها را از نظر گذراند. اسمش نازار

 نازار دانستی. مییبایبود و فکر کرد چه اسم ز نازار

 . فورادانستیرا نم اشیاست، اما معن یاسم لر کی

 اسمش یگوگل جستجو کرد. معن یرا تو اشیمعن

 کیآن  یبود. دوباره به تلگرام برگشت. تو نینازن

 دهیند یوقت او را بدون لباس فرم پرستار چیه سال



به تن داشتبا  یدیسف یاز عکسها مانتو یکی ی. توبود

 که عسل چشمان درشتش را ینارنج یروسر کی

 ختهیرنگش کنار گوشش ر یبلوط یموها کهیحال در

 .دادینشان م باتریاو را ز بود

 است و او مثل زتریکرد هوتن باهوش از او ت فکر

 .ندیبیاطرافش را نم یزنها شهیهم

 از خودش بود و باروتریز یبا دختر یبعد یعکسها

 بر تن داشت. یوردکه لباس ک یزن

 عکسها شامل آن دختر که احتمال داد خواهرش تمام

 و مادرش بود. باشد

 یدر و ورود هوتن فورا تلفن را رو یصدا دنیشن با

 انداخت و صاف نشست. زیم

**** 

 . شمادمینم متیق ریز یبه خدا پول الزمم. ول یحاج -

 من نی. ده برابر وزن اون ماشیستین بهیغر که



 کردم به موال. خرجش

 شد. کیعبدل دور و نزد یصدا

 گرفتن متیدو نفر اومدن ق یکیبگم. امروز  یواال چ -

 تویآگه هیکردنش رفتن. به نظرم بهتره  نییاز باال پا بعد

 زودتر فروش بره. دیبذارم برات. شا وارید تیسا

 مرامتم. ی. فدایباشه حاج -

 .دیدستش لرز یرا قطع کرده نکرده، باز تو تلفن

 بود. همایون خانبار  نیا

 جانم آقا؟-

 یو آن لرزشش حس بد همایون خانبم و کلفت  یصدا

 داد. اسیال به

 پسر؟ ییکجا اسیال -

 .مارستانیکرجم آقا. ب -

 مگه محمود هنوز اتاق عمله؟ -

 بله. -



 ول کن پسر. پاشو جمع کن برو رشت. -

 اونجا بودم که. شیهفته پ نیرشت آقا؟ آقا هم -

 گرفته. دو تا کارگر شی. کارگاه آتیبر دیبا بازم -

 یکیاون  یو پاشون سوخته. دستگاه چوب بر دست

چه مرگشونه بازدسته  نیبرو بب عیخراب شد. سر کارگاه

 گل آب دادن.

 .ههایبابا! عجب بساط یا -

 به من ریپاشو برو تا شب نشده برآورد خسارت بگ -

 به رشت کرج. تو حواست فرستمیبده. کنعانو م خبر

 .اسیال باشه

 چشم آقا. -

 کارگاه که. ادیب تونهینم گهیمحمود د نیا -

 سه ماه نه. ریز میباش نیاگه خوشب -

 کن بذار جاش کار لنگ نمونه. دایپ ویکیپس زود  -

 رو چشمم. -



 انداخت. یصندل یتلفن را رو اسیال

 فقط فکر مال و اموالشه. " کهی"مرت

 دلش د،یبه خود د رهیزن محمود را که خ سیخ چشمان

 در نیمعذب بود. چشمانش مدام ب چارهی. زن بسوخت

 عمل و ساعت در رفت و آمد بود و چادرش را اتاق

 .کردیم نییو پا باال

 یرا دلدار بهیزن غر کیهم که بلد نبود چطور  او

گرفتهبود  میاز اول الم تا کام حرف نزده بود. تصم بدهد

 شتریخدا ب یو بنده دیبگو یزیساکت بماند تا چ

 کند. ناراحت

 یاضیرفتن به رشت مثل حس بد امتحان ر فکر

 خواستینرفت مدرسه نه دلش م شدیبود. نه م مدرسه

 بود. زاریرا بدهد که از آن ب یبرود و امتحان اصال

 یو ماه دیایشده بود تهران و کرج را برود و ب کارش

 برود رشت. دوبار



 دیچه بود بارا هم که داده بود عبدل. چاره  نشیماش

 باز ندیرشت بب رفتیو م گرفتیرا م نیماش رفتیم

 زدهاند. یچه گند کارگرها

 نیبود و از اول ماش امدهین ایکرد اگر انسان به دن فکر

 .سوختینم نقدریبود، دلش ا ییگندزدا

 اتاق عمل رفت. یجا بلند شد و سمت در دو لنگه از

 یشهایرا کج کرد و از قسمت شفاف درب ش سرش

 وول انیبه داخل انداخت. پرستارها آن م ینگاه

 از تمام شدن عمل محمود نبود یو خبر خوردندیم

 .ییگو

شما برو به کارت  اسیآقا ال-:دیزن محمود را شن یصدا

 برس من هستم.

 سر چرخاند. اسیال

 هست خانوم سرلک. محمودو که شهیکار که هم -

 یلیعملش خ ی. ولشهیراحت م المیخ یکاوریر ارنیب



 .دههایکش طول

 کرد. نیف نیمحمود ف زن

 .کشهیبله دکترش گفت چند ساعت طول م -

 لب زد. یتلفتش کفر یلرزش دوباره یصدا با

 ه؟یبابا. باز ک یا -

 حرف هوتن افتاد. "همون ادینام آل آقا فورا  دنید با

 خوشگلهس" دختر

 نازار از ی. صدادیسبز را کش کونیگرفت و آ خندهاش

 آمد. نیشو بوق ما یشلوغ نیب

 .مارستانیدم ب دمیسالم. من رس -

 رفته بود با دخترک قرار مالقات دارد. ادشی پاک

 .نییپا امیمن م اطیتو ح نیایسالم خانوم. ب -

 برود. دیزن محمود اشاره کرد با به

 راهرو گمشد. چیمحمود سر تکان داد و او فورا در پ زن

 پا کج. دیرفت، نازار را ند نییکه پا اطیح یپلهها از



 که جمعشان جمع بود. مکتهایسمت درختها و ن کرد

 .دید مرخشیدر ن یمکتین یرا نشسته رو او

 به تن داشت. جلوتر که ییمویو شال ل یآب یمانتو

 ندا داد: رفت

 خانوم آل آقا؟ -

 اسیال دنیدرشتش با د یهایکه سر چرخاند عسل نازار

 بتیاو در ه دنیبا د اسی. خبر نداشت الدیدرخش

 او گرفته. ییباینفسش از ز یلحظها بشیغر

 سالم که کرد فکر کرد هوتن راست گفته. او اسیال

 .دهیسال ند کی نیرا در ا یهمه قشنگ نیبوده و ا کور

 بود. ادیز یلیخ ییبایآن همه ز دنیند یبرا کسالی

 ی. لبهاآمدیداشت که به صورتش م یبزرگ دماغ

 دشیسف یدهاینشدهاش باز شد و مروار شیو آرا سرخ

 .انینما

 کارگرتون بهتره؟ ؟یالماس یآقا نیخوب -



ممنون. هنوز که تو -نشست. مکتین یکنارش رو اسیال

 یچ ن؟یاتاق عمله. شما چطور

 ما؟ یبا زحمتا دیکنیم کار

 سر رمی. مرمیوقتتون رو بگ خوامینم ؟یچه زحمت -

 مطلب. اصل

 .شنومیم -

 خاتون رو با دقت یپزشک یراستش من پرونده -

 بذارم چون ونشینتونستم درم انی. با دکتر تقوخوندم

 و خونهیبه هم نم ییزایچ هینشه.  یعلن نیگفت شما

 .ادیدر نم جور

 اخم کرد: اسیال

 ؟یمثال چ -

 اگر موقع افتادن از پلهها شوکه شده باشه همون-

 ماه بعد. شما از دکترش هینه  ادیزبونش بند م موقع

 ن؟یدینپرس



 راه تونهینم گهید دهیگفت چون فهمچرا اتفاقا. دکتر  -

 ؟یمسخرهس. شمام باور کرد -زبونش بند اومده. بره

 .ستمیآخه اون دکتر بود. من که دکتر ن -

 افتاده که خاتون زبونش بند یمن مطمئنم اتفاق بدتر -

 لی. دلمارستانیقبل از مرخص شدنش از ب قای. دقاومده

 ینرفتن به خونه و آدمها یهم خواست خودش برا دوم

 بر علته. دیکه دنبالش هستن که مز یبهایغر

 .دیکش یپوف اسیال

 بهش فکر یلیمن خ دیباور کن ی. ولنیگیراست م -

 .دمینرس یجهاینت چیو به ه کردم

 نداره. دهیکه فا یآخه با فکر خال -

 ن؟یخوایم یخب شما از من چ -

 یو اطالعات مارستانیهمون ب دیسر بر هی دیاگر بتون -

 .شهیخوب م یلیخ نیریمورد اون روزا بگ در

 :دیاخم کرده و نگران پرس اسیال



 ؟یچه اطالعات-

 بیمثال چند روز قبل از مرخص شدنش اتفاق عج -

 هر ای ومدن؟ین دنشیبه د یکسان ای یکس فتاده؟ین یبیغر

 -نتونه حرف بزنه. هویکه باعث بشه خاتون  یاتفاق

 ادشونی یزیها. فکر نکنم چ شهیمال دوسال پ هیقض

 باشه. مونده

 های. بعضشنیوقت فراموش نم چیه بیعج یزایچ -

 هیمصرف داره. و  خیحداقل ده سال تار حافظهشون

 .گهید مورد

 ؟یچ گهید -

 به من بگه. فقط یزیاصرار داره چ هیخاتون چند وقت -

 .انیبه دکتر تقو ی. حتگهید یمن و نه کس به

 .دیلبش را به دندان کش اسیال

 واقعا؟ -

 یکار ایبله، واقعا. اولش فکر کردم البد درد داره  -



 میبود حال یبراش انجام بدم. اما اون هر جور خوادیم

 بهم بگه. دیبا یحرف مهم کرد

 ن؟یخب؟ متوجه شد -

 معلومه که نه. -

 امیبرگردم م نکهیبرم رشت. به محض ا دیمن با-

 تو سرشه. یبتونم بفهمم چ دی. شادنشید

 و باز دل برد از نازار. دیخند اسیمسافرت؟ال دیریم -

 آدم هینه بابا، سفر کجا بود؟ من اگر وقت کنم قد  -

 بخوابم و شام و ناهارمو سر وقت بخورم نرمال

 شمال چون شرکت اونجا کارگاه رمیکردم. م شاهکار

 .شهمهی. کار همداره

 شمال االن دیدونیپس بازم خوش به حالتون. م -

 بهشته؟

 دور و برم دمیاونقدر باعجله رفتم و برگشتم که نفهم -

 خبره. چه



 ساله که حسرت رفتن به شمال رو نیبه هر حال چند -

 .دلمه

 کنار گوشش ختهیر یموها یال میجا بلند شد و نس از

 .دیوز

 به نیفتی. شما هم زودتر راه برمیم گهیپس من د -

 .نیشب نخور یکیتار

 شلوارش کرد. بیج یدست تو اسیال

 راحت باشه؟ المیممنون. پس من خ-

 شهیمدار بستههم ینایراحت. در ضمن دورب التونیخ -

 روشنن.

 اونجا. امیبرگردم م نکهیبه محض ا -

 او را با نگاه بدرقه اسیکرد و ال یخداحافظ نازار

 .کرد

 بود سر دهیبه راه رفتن نازار فکر کرد وقتش رس رهیخ

 .اوردیکننده در ب بیتعق یهایموش و گربه باز از



 که گذردیبود بفهمد در سر خاتون چه م دهیرس وقتش

 و آن شگاهیآسا نیا یسال آزگار او را آواره دو

 کرده بود. شگاهیآسا

 تا از پر باد بودنشان دیکوب رهایپا چندبار به تا با

 که به ییها نیخسته به ماش یشود. نگاه مطمن

 را دور نیشدند انداخت. ماش یاز کنارش رد م سرعت

 به موتور یاجمال یو کاپوت را باال زد. نگاه زد

 نشست و یور کی. بعد در جلو را باز کردوانداخت

 آب یکرد. بطر میشبکه اف.ام تنظ یرا رو ویراد

آورد و دوباره  رونیب یصندل ریرا از ز یمعدن

 محفظه داغ یکه آب را رو ی. در حالستادیا موتوریباال

 گوش یکیتراف یخبرها دنیبا شن خت،یر یم روغن

 و فصل سفر. شک بهشتیکرد. پنج شنبه بود و ارد زیت

 تا ناکجا آباد سیاز پل فرد یمیعظ کیتراف نداشت

 داشت با یخواهد کرد. مجر تیاتوبان او را اذ درآن



 در اتوبان یا رهیو تاب از تصادف زنج آب

 در کیبودن تراف نیگفت و سنگ یم نی_قزوکرج

 سرش را تکان داد. کاپوت را ی. کفرکیآب ی محدوده

 پرت یصندل یرا از داخل پنجره رو یو بطر بست

 . انگشتدیلرز یم برهیو یرو بشیج ی. تلفنش توکرد

 و گفت: دیصفحه کش یرا رو شستش

 جانم داداش؟ -

 تو؟ ییسالم پسر. کجا -

 باز کرد و پشت فرمان نشست و تلفن را به گوش دررا

 فرستاد. چپش

 ؟یشمال. چطور رمیتو لباسامم داداش. دارم م -

 ؟ییکجا قایدق -

 -کرده. یلگن باز آب وروغن قاط نیکرجم. ا کینزد-

 کارگاه رشت دمیبابا. شانسم با تو قهره به خدا. شن یا

 گرفته. شیآت



 چه خبره. نمیبب رمیآره دارم م -

 خاموش کردن بارون گرفته. جاده خرابه. شویآقا تا آت -

 باشه. حواست

 از سر یروشن شد. نفس نیکه زد ماش استارت

 .دیکش یآسودگ

 . قوز باال قوز.گهید یچیه -

 امیفردا که جمعه س. زنگ زدم بگم منم م گمیآقا م -

 .شمال

 اول کرج. به یدمت گرم. پس خودتو برسون ورود -

 تصادفه نوری. امیزودتر برس میاز چالوس بر گمونم

 رشت. رسمی. تا صبحم نمکنعان

 اونجام. گهید قهیدق ستی. تا بامیباشه م -

 از یشد کم یهوا و م یکیمانده بود به تار هنوز

 و خم چالوس لذت چیپر پ یجاده  یبایز ی منظره

 یکنعان با او همسفر شده بود راض نکهی. از ابرد



. کنعان زاربودیسفر کردن ب ییبود. از تنها وخرسند

 بودن راه را کوتاه کرده بود. یطوالن شیها طنتیباش

 یگذاشت و با خواننده همراه یشاد م یآهنگ ها مدام

 به ادا و اصول یگاه اسیزد. ال یکرد و بشکن م یم

 یدلربا یاز منظره  یو گاه دیخند یکنعان م یها

 برد. یلذت م اطرافش

 خورد دستش شهیباران که به ش زیر یها قطره

 برد و کف دستش را به سمت آسمان گرفت. رونیراب

 درون کنعان او را وادار کرده بود سرش را از کودک

 و داد کند. غیببرد و هوار هوار و ج رونیب پنجره

 و با خنده داد زد: دیکوتاهش را کش نیآست

 بره ها. یتو کله تو باد م ایخر نشو کنعان ب -

 و دراز کندوان که شدند، کنعان ینل طوالنتو وارد

 گفت: فورا

 !یی. عجب هوامیاومد نوریخوب شد از ا یلیآقا خ -



 را کنار نیماش اسیاز نه شب گذشته بود که ال ساعت

 متوقف کرد. کنعان یرستوران بزرگ و سرراه کی

 داد. شیبه دست و پا یشد و کش و قوس ادهیپ

در  اسیگشنمه.ال ییخ میبخور یزیچ هی میبر اسیآخ ال -

 به یرا بست و آن را قفل کرد. نگاه نیماش

 انداخت. اطراف

 نورا؟یا ستین یزیچ یاز دربون یخبر -

 هالک شدم میبر فتیراه ب ؟یچه کن یخوا یدربون م -

 .پسر

 هست. نیآخه گفتم حواسش به ماش -

 ابو قراضه تورو ببره آخه؟ دلت خوشه ها. ادیم یک -

 را دور زد و هر دو به سمت رستوران نیماش اسیال

 راه افتادند. به

 نگاه به هی میبر میخواست یبنداز وقت ادمی یراست -

 فیکنم ترمز ضع یروغن ترمز بندازم. حس م محفظه



 .بود

 ؟یمگه قبلش چک نکرد -

 .ختمیروغن ر روزید -

 .میشد سیباشه حاال بدو خ -

 نشسته بود زیپشت م یدر رستوران که گذاشتند مرد پا

 محوطه یبلند بود. کنعان تخت ها ونیزیتلو یوصدا

اونجا  میبر-و پشت رستوران را نشان داد. رونیب ی

 .اسیال مینیبش

 م؟ینش سیخ -

 نه بابا سقف بستن. -

 وتلفنش رابه دست کنعان داد. چییسو اسیال

 .امیسفارش بده تا من ب -

 ؟یخور یم یچ -

 کنار ییبه سمت دستشو یپل چوب یاز رو اسیال

 رفت. محوطه



 .یخور یخودت م یهر چ -

 خوش یکه به شرشر آب ونوا یرا با لذت در حال شام

 شامش را که اسیدادند خوردند. ال یگوش م باران

 تخت یآتش زد. تلفنش کنارش رو یگاریس خورد

 نام هوتن سر دنیکرد به زنگ خوردن. با د شروع

 داد. تکان

 پسره ست که. نیآخ آخ ا -

 .ییدستشو رمیمن م -

 صفحه یزد و شستش را رو گارشیبه س یپک اسیال

 سالم هوتن خان. -.دیکش

 ؟یایمم..م یس...س...سالم. ک -

 شمال. رمیقربونت برم. دارم م امینم -

 هوتن بغض داشت. یصدا

 ...بارونه...سهیخ..خ -

 زد و دودش را به گرید ی. پکدیکش یپوف اسیال



 .هوافرستاد

 اد؟یمگه اونجا بارون م -

 آ...آ..آره. -

 .مونیمش سل شینترس هوتن. پاشو برو پ -

 ..سم.تری..میم..م -

 سرزنش وار اما مهربان گفت: اسیال

 یگفتم؟ آخه المصب واسه چ یبهت چ یدیهوتن نشن -

 مرد؟ بهت گفتم پاشو برو اون یترس یبارون م از

 بابام. برو تو تخت من بخواب. من تو جاده شیپ طرف

 -؟ی. شام خوردمیممکنه آنتن نده گوش ام

 !ی..بارونه. ل..لعنتسهینه...خ...خ

 از دور به او اشاره کرد که بروند. فورا کفش کنعان

 کف محوطه انداخت. یها زهیسنگر یرا رو شیها

 زد. گارشیجان دارتر به س یپوک

 . پاشو زود برو.دونم تو چته پسر یآخه من نم -



 به من باز زنگ بزن. یدیرس

 رستوران که گذاشت کنعان را مشغول حساب یتو پا

 . کنعان با او تا درب رستوران هم قدم شد.دید کتاب

 بود زنگ زد؟ یداداش؟ ک یچرا تو لب -

 باره بساط یبابا. هوتنه. هر وقت بارون م یچیه -

 هی. همه ش پشت سر هم هینجوری. چند ساله امیدار

 شدن سی. از خسهی. بارونه، خکنهیرو تکرار م جمله

 .متنفره

 سمشه؟یواسه خاطر اوت -

 .هیعلتش چ ستینه، معلوم ن-

 که داشت یگاریدر رستوران پک آخر را به س یجلو

 یکفش رو ریمرد زد. بعد آن را ز یگرفت و م یم ته

 !یاوه اوه عجب بارون -له کرد. نیزم

 گرد شد. با وحشت نیماش یخال یجا دنیبا د نگاهش

 زد: داد



 کو؟ نیکنعان ماش -

 هول زده نگاهش را چرخاند به دور وبر. کنعان

 ؟یمگه همون جا پارک نکرده بود اس؟یال یچ یعنی -

 آن سمت. مثل مادر مرده ها دور خودش دیدو اسیال

 اشاره کرد: یخال یبه جا صالی. با استدیچرخ یم

 بدبخت شدم. خدا. یجا گذاشتم. ا نیبه ابلفضل هم -

 .نمویکنعان. بردن ماش بردن

 رونیب اسیال ادیداد و فر یصدا دنیبا شن گارسون

 .دیدو

 شده آقا؟ یچ -

 گفت: یعصب کنعان

 ما رو برد. نیماش یخاک برسر هرک-

 آمد. توجه رونیبود ب انسالیم یرستوران که مرد ریمد

 رستوران گفت: ریبه آن ها جلب شد. مد یمشتر چند

 .کنعان داد زد:سیزنگ بزن پل ایآقا ب -



 .یشد سیخ ای. باسیال ایب -

 کی یرو یبا درماندگ اسیرستوران برگشتند. ال یتو

 ولو شد. یصندل

 .دیکش سشیخ یموها یاش را ال دهیکش انگشتان

 بکنم کنعان. ی. حاال چه غلطیخدا عجب بدبخت یا -

 یصبر کن باال برد و تو یدستش را به نشانه  کنعان

 لب زد: تلفن

 ... بله تودنیمارودزد نیراه؟ ...آقا ماش سیالو پل -

 لحظه... هی... چالوس... بله میا جاده

 گفت: اسیرو ال کنعان

 نت؟یشماره پالک ماش اسیال -

 کرد. بعد با شیها بیج یو دست تو دیاز جا پر اسیال

 :دیوحشت زده نال ینگاه

 .نهیمدارک تو ماش یوا-

 تلفن لب زد: یوتواز حرص لب فشرد  کنعان



 حاال؟... بله. میبوده. چه کن نیآقا مدارک تو ماش -

 .اسی...رو کرد به الییآقا

 ازش. شناسنامه ت ریبگ تویزنگ بزن به بابات کد مل -

 س؟ توخونه

 کنه. یبابام بفهمه سکته م یآره؛ ول -

 بارون فکر نکنم نیتو ا نی. بباسیال ستیچاره ن -

 پاسگاه به نیتر کینزد میبر دیدور شده باشه. با یلیخ

 .ارنیدر م نویمشخصات ماش تی.از طرق کد ملنجایا

 .میبنداز رشیگ میبتون دیباش. شا زود

**** 

 آسمان را یسرب یدرشت باران چون دانه ها قطرات

 یها شهیش یکرده، خودشان را باحرص رو سوراخ

 .دندیکوب یم نیماش

 بلند ی. پشت سرهم نفس هادیلرز یدستانش م هنوز

 دهیتا ترس از وجودش دور شود. اما انگار فا دیکش یم



 اش را دور فرمان قفل ی. انگشتان استخواننداشت

 دشید دیجلوتر برد تا شا یبود. سرش را کم کرده

 شکل گرفته بود و مدام در حال ظیغل یشود. مه  بهتر

زد.از  یها م شهیش یشدن بود. باد باران را رو شتریب

 را ازجاده نیر چه زودتر ماشعجله داشت ه یطرف

 کرد یببرد. اما تا چشم کار م یامن یو به جا خارج

 بود و کوه و صخره. دره

 آن یکه تو یسیافسر پل دنیرا رد کرد و با د یتند چیپ

 . تنددیداد لب گز یداشت دستور توقف به او م باران

 دنیاز دماغ و پوف کش دنیشروع کرد به نفس کش تند

 شده بود وداشت دهیرم یممتد. قلبش انگار پرنده ا یها

 آخر یرا لحظه  مشیزد. تصم یم رونیدهانش ب از

 پدال گاز گذاشت و با سرعت از کنار یپا رو گرفت

 گذشت. دپوشیسف افسر

 گرید یراحت شد کس الشیرا که رد کرد خ یبعد چیپ



 نور سبز گنبد دنیبعد با د یقی. دقاستیبه او ن حواسش

 کیگرفت  میتصم یفروش هیدو اغذ یکیو  مسجد

 آب بخرد. زبانش چون چوب خشک به دهانش شهیش

 بود. دهیچسب

 پدال گاز برداشت تا سرعتش کم یرا از رو شیپا آرام

 پدال ترمز بگذارد حس یخواست پا رو ی. وقتبشود

کند. فورا فرمان رو دوباره صافکرد  یترمز کار نم کرد

 یو با وحشت دیوبترمز ک یرا چند بار رو شیو پا

 کند. یترمز کار نم دیفهم دالوصفیزا

 زد: داد

 !یچه مرگشه؟ وا نیا ؟یچ یعنی -

 یوار حت وانهیمجبور بود د چ،یکم که نشد ه سرعتش

 که ییها نیماش یبوق ها یها براند. صدا چیپ در

 درآمده بود.محکم ردیبود از آن ها سبقت بگ مجبور

 زد: ادیو فر دیفرمان کوب یرا رو دستانش



 ایکنم. خدا ینم یدزد گهید ایغلط کردم. خدا ایخدا -

 کن. رحم

 ختیر یصورت الغرش م یمهابا رو یب شیها اشک

 . جاده به شدتشدیگم م شیها شیو خم ر چیدر پ و

 لیکه س یاشک و باران یو مه آلود بود و پرده  لغزنده

 کم کرده بود. مرگ را در یلیرا خ دشید دیبار یم آسا

 یتخته سنگ دنی. عاقبت با ددید یخودش م یمیقد چند

 یگرید چیبه پ نکهیدر سمت راست، به گمان ا بزرگ

 یفرمان را چرخاند و به سرعت به سمت فضا دهیرس

فرمان  که سفت یدر حال یجگرخراش ادیراند و با فر باز

 بود به قعر دره سقوط کرد. دهیرا چسب

 که ده اسی. الدیدستگاه کوب یتلفن را رو سرگرد

 یتمام زل زده بود به دهان سرگرد با دلواپس یقهیدق

 عجوالنه گفت: یقیعم

 شد سرگرد؟ یچ -



 سرگرد زیبه م دهیچسب اسیال یکه روبه رو کنعان

 نشسته بود، شش دانگ حواسش را به او داد. یغالم

 دو نفر یکیراه  سیطبق گفته همکارامون تو پل-

 نیماش هیکه  دنیگرفتن و گفتن که شب قبل د تماس

 از جاده خارج شده افتاده تو دره. دیسف

 سرش را به چپ و راست تکان ادیز یبا ناراحت اسیال

 .داد

 بدبخت شدم. یوا -

 گفت: یغالم سرگرد

 یچیمشخص نشده. اصال ه نیهنوز که مدل ماش -

 کنم. در ضمن یریگیتا من پ نی. لطفا آروم باشمیدونینم

 اون اطراف هست. یدیمه شد یقطع شده ول بارون

 نیآب و هوا دنبال ماش نیتو ا میسخته االن بخوا واقعا

 .دهیرو دزد نیکه ماش هی. مهم جون رانندهامیبگرد شما

 :دینال اسیال



 آروم باشم؟ دارو ندارمو بردن. یآخه من چجور -

 بره به درک. یاله

 از جا بلند شد. سرگرد

 نیتصادف. تو ا یهمکارامون رفتن سر صحنه -

 . شمادنیانجام م ادیاز دستشون بر ب یهر کار اوضاع

 .زنمیشد صداتون م یهر خبر دینیبش رونیب

 را گرفت و یپر از خشم و ناراحت اسیال یبازو کنعان

 برد. رونیاتاق ب از

 در مرزن یسه صبح بود و آن دو در پاسگاه ساعت

 به سرقت رفته در انتظار لیاز اتومب یخبر دیبه ام آباد

 بودند. نشسته

 راهرو یتو واریکنار د یصندل یرا رو اسیال کنعان

نبود.تنها  یکالنتر یتو چکسی. به جز خودشان هنشاند

 یاز گوشه یکیتلفن افسر کش یصدا یگهگاه

 .شدیبلند م یکوچک کالنتر سالن



 درمانده گفت: اسیال

 .نجایا میافتاد ریبگم؟ جفتمونم گ یچ ونیبه هما گمیم -

 به دوارمی. فقط امفرستهیما م یجا یکی. میفتیخب ب -

 من زنگ نزنه. یگوش

 شده. یساعت پنج صبح زنگ بزن بهش بگو چ نیبب -

 .دارهیموقع ب اون

 ؟یهول کرد نقدریخب باشه. نترس. حاال چرا ا لهیخ -

 بابا اونم آدمه. درک و شعورش ه؟یک ونیهما مگه

 .گهید رسهیم

 .دیصورتش کش یکف دستش را رو اسیال

 چقدر جون کندم تا یدون یخورده کنعان. م اعصابم-

 قرون قرون گذاشتم رو هم تازه رم؟یبگ نیماش تونستم

 لعنت به تو دزد یببرن. ا انیقراضه بخرم اونم ب هی

 .یعوض

 .یخری. بازم مالیخ یب -



بفروشمش. کاش نرفته  شگاهیگذاشته بودم نما -

 بودمبرش دارم.

 آخه چرا؟ ش؟یبفروش یخواستیم -

 موتور بخرم. هی خواستمیالزم داشتم. م پولشو -

 یبکن یچه غلط یخواستی. با موتور مووانهید -

 کرج و یبر یخوایم یبا خودت چجور ینگفت اس؟یال

 ؟یایب

 زانوان لرزانش گذاشت و یرا رو شیآرنج ها اسیال

 چانهاش. فکر کرد حاال بدون ریدستانش را ز کف

 چه کند؟ نیماش

 . نگران نباش. حاال االنگهید کردمیم شیکار هی -

 ندارم. پولمم دود شد رفت تو رودخونه. جفتشم

 سر تکان داد: کنعان

 پول جمع ی. هتهیعقل یمشکالتت واسه ب نیتموم ا-

 رو ندهتیفکر آ ،یکرد ریشکم مردمو س یداد یکرد



 !یچیمونده برات؟ ه ی. چای. حاال بینکرد

 ا. گرچه حالش خراب بود، امدیکش نیسنگ یآه اسیال

 نبود. مانیپش ریبه مردم فق شیکمکها یبرا هرگز

 کیدل آسمان تهران بعد از  ی*صبح روز بعد گو

 سبک شده بود. چند تکه ابر مثل پروانه یحساب یهیگر

 .دندیقصیباد م یدست و پا یال

 شکفته در باغ جان یباران شب قبل و گلها یبو

 به عمارت داده بود. یتازهتر

 ساعت هشت یعجول رو یبه عقربهها ینگاه یهست

 .انداخت

 نیو آذ گرفتیخودش لقمه کره و مربا م یتند برا تند

 بود ونیهما ی. حواسش پرفتیور م شیچا وانیل با

 .زدیتراس داشت با تلفن حرف م یتو که

 با دهان پر گفت: یهست

 نباشه. بابا بدجور تو همه. یجالب یفکر کنم خبرا-



 اخم کرد: نیآذ

 گند نزده باشه خوبه. اسیال نیا -

 رو جمع هینه بابا. اون بنده خدا که فقط گند بق اس؟یال -

 -.ومدین شبمی. حاال مگه کجاس؟ دکنهیم

 گرفته. چقدر به شیرفته شمال. کارگاه رشت آت -

بذاره اونجا. کو گوش شنوا.در  قیآدم ال هیگفتم  بابات

 برگشت و با منینش یتو ونیهمان لحظه هما

 زیپشت م زانیآو یگرفته و لب و لوچها یصورت

 نشست. صبحانه

 گفت: یهست

 بابا؟ یخوب -

 .دینوش یچا یکم ونیهما

 اَه سرد شده که. -

 زد: ادیفر نیآذ

 .اریب ییچا ،یانس -



 .دینانش کش یرو ریپن ونیهما

 برامون. بارهیم واریاز در و د روزیاز د -

 نگران لب زد: نیآذ

 ون؟یشده هما یباز چ -

 .دنیدزد اسویال نیجاده ماش تو -

 زد: غیج بایبا دهان پر به سرفه افتاد و تقر یهست

 .دادیداد ب یا دن؟یدزد نشویماش ؟یچ -

 پوزخند زد: نیآذ

اون  یحواسش پ کردهیم یباز داشته چه غلط -

 ابوقراضهش نبوده؟

 زیم یرا رو یچا ینیشد و س منیوارد نش یانس

 .گذاشت

 را برداشت و گفت: شیچا وانیل ونیهما

 راست هیبرداشته و تو اون بارون  نویآقا دزده ماش -

 تو دره. رفته



 را باال داد. شیابرو یتا کی نیو آذ دیکش ینیه یهست

 خب؟ -

 .دیرا کم کم نوش شیچا ونیهما

 کردن. دزده خودشو از دایپ دویپرا یدم صبح الشه  -

 . سرش خورده به تختهرونیپرت کرده بوده ب پنجره

 نیصد متر دورتر از ماش هیو مرده. جنازهش  سنگا

 صخرهها. یبود ال افتاده

 سر تکان داد. یهست

 .دیخر یبدبخت یبا کل نشوی. ماشاسیال چارهیب یوا -

به  رهیمتاسف چشم بست و باز کرد. خ ونیهما

 برشته گفت: یسبدنانها

 نه اتفاقا شانس باهاش بوده. -

 پرسشگرانه به پدرش نگاه کرد. یهست

 ادامه داد: ونیهما

 یبوده، ول فیگفته ترمزش ضع سایبه پل اسیال -



 چک خواستهیروغن ترمز داشته. م نیماش مطمئنه

 واسه خاطر حرف سمی. پلستین نشیماش دهیکه د کنه

 لندریاز چهار لوله س یکیموتورو چک کرده.  اسیال

 بوده. دهیبر یکیروغن ترمز رو  محفظه

 دهانش گذاشت. یو دست رو دیکش نیباز ه یهست

 داد. هیتک یبه صندل نیآذ

 ون؟یهما یچ یعنی نیا -

 .دیرا عقب کش یاز جا بلند شد. صندل ونیهما

 عمدا لوله رو یکیچه خبره. فقط  دونمیواال منم نم -

 شده و دزد بدشانس بدبخت ترمز ی. روغن خالدهیبر

 رو گرفته و صاف رفته سمت دشیو مه جلو د دهیبر

 .دره

... یعنی -وحشت زده به پدرش گفت: یبا نگاه یهست

 اد؟یب اسیال نیسر ماش ییبال خواستهیم یکی

 سمت در رفت: ونیهما



 شده. یشمال بفهمم چ رمیدارم م -

 :دیبلند پرس نیآذ

 .ونیزنگ بزن هما یدیرس -

 دست بلند کرد و در را بست. ونیهما

 لب زد: یکه هنوز شوکه بود به سخت یهست

 شده؟ هنگ کرد مغزم. آخه یچ یعنیمامان.  یوا-

 ...اسویال

 تشر زد: نیآذ

 . مگه توگهیشده؟ بسه د یول کن توئم. حاال مگه چ -

 .گهیپاشو برو د ؟یخوریم ینشست یه یندار دانشگاه

 شد تا زیخ میدلخور از لحن عتاب آلود مادرش ن یهست

 را عقب بکشد. یصندل

 ؟یزنیسر من داد م یخودیوا! مامان چته؟ چرا ب -

 .ارهیب ییبال هی نشیو ماش اسیسر ال خواستهیم یکی

 هیدر ضمن کالس جبران ست؟یاصال واست مهم ن نیا



 نی.آذدارنی. جمعهها هم دست از سرمون برنمامروز

 :دیهم کش یتو شتریگزندهاش را ب یاخمها

 نوکره تو هی اس؟یال نیهست ا ی. حاال مگه کرینه خ -

 .گهیخونه د نیا

 و به سمت در شدیدور م زیکه از م یدر حال یهست

 گفت: رفتیم

 . اه.زنهی. من رفتم. سر من داد میسنگدل یلیخ -

 فورا از جا بلند شد و از اتاق یبا رفتن هست نیآذ

 رفت. رونیب

 داد زد: رفتیازپلهها باال م کهیحال در

 باال. اریمنو ب یقهوه یجمع کن. انس زویفرشته م -

 پا در اتاقش دیچشم گفتن فرشته را که شن یصدا

 .گذاشت

 زیرا مشغول تم مانیاتاقش رفت. سل یسمت پنجره به

 که داشت با او حرف یونیو هما دید نیماش کردن



 آفتاب ریز مانیسل یخانه یپلهها ی. هوتن روزدیم

 شیبرا اسیال هایکه تازگ یبود و داشت به سگ نشسته

 .دادیبود غذا م دهیخر

فنجان  ینیبا س یخورد و او اذن ورود داد.انس یتقها در

 نیآذ یکه عطرش برا یقهوها

 بود وارد اتاق شد. آرامبخش

 پنجره کیگرد و کوچک نزد زیم یرا رو ینیس یانس

 .گذاشت

 خانوم. دییبفرما -

 فنجان را برداشت و گفت: نیآذ

 ؟یهورام هنوز خوابه انس -

 بله خانوم.-

 باال کارش دارم. که شد بفرستش داریب -

 چشم خانوم. -

 ششیآرا زیم یکه رفت، فورا تلفنش را از رو یانس



 فشرد. موریاسم ت یو انگشتش را رو برداشت

 :دیرا شن موریانکر االصوات ت یاز دو بوق، صدا بعد

 سالم عرض شد. -

 شده؟ تو یچ اسیپسره ال نیا مور؟یسالم. چه خبره ت -

 ؟یکار کرد یچ

 شده خانوم؟ ی. چخبرمی! واال من باس؟یال -

 کار تونبود؟ نشیلوله ترمز ماش دنیبر یهیقض یعنی -

 آدم بکش؟ شما به یمن؟ نه به خدا. شما به من گفت -

 نیپسر و ماش نیکار به ا یکن. چ دایخاتونو پ یگفت من

 دارم آخه؟ قراضهش

 .دیناخن انگشت سبابهاش را به دندان کش نیآذ

 .فهممی. اصال نمفهممینم -

 حاال پسره ُ مرد؟ -

 برد مرده. نشویکه ماش ینه! دزد-

 از همان پشت تلفن هم نیکه آذ دیخند یطور موریت



 آور بودنش را حس کرد. چندش

 !هیعجب خر شانس -

 .هسیپشت قض یبفهمم ک دیبه هر حال با -

 .ویکیمن سراغ دارم  نیاگر آدمشو بخوا -

 یزی. هنوز چزنمیخب. باز بهت زنگ م لهیخ -

 نشده؟ رتیدستگ

 خانوم. دمیفهم یزیچ هینه، اما  -

 و لب ختیحلقش ر یاز قهوهاش را تو یجرعها نیآذ

 مثال؟ یچ -:زد

 دایگمشدهتون رو پ شهیپسره نم نیا بیبا تعق نکهیا -

 .میزیبر گهید ینقشه هی دی. باکرد

 نیالزمه بکن، فقط ا ی. هر کارموریت دونمیمن نم -

 کن. داشیزود پ یلیکن. خ دایرو واسه من پ زن

 ست؟ین یرو چشمم. امر -

 نه. -



 گذاشت و درست زیم یناهارش را رو یغذا ظرف

 آسنات نشست و گوش به دهان او شروع کرد به کنار

 .خوردن

 .کردندیبه آسنات نگاه م زیو نسترن آن طرف م سایپر

 :گفتیداشت م آسنات

 دو تا پدر و پسر باشن. نیا شهیاصال باورم نم -

 نیباهاش ع هیبق یاز جناب بداخالق که جلو اون

 بیاونم از پسرش که عج کنه،یرفتار م بههایغر

 لپش فرستاد. یغذا را گوشه سای.پربهیغر

 نباشه. انیو واقعا دکتر پسر تقو یتو اشتباه کرد دیشا -

 انه؟یفرزاد پسر تقو یگیکه م یموثق دار منبع

 منبع موثقش دیبگو خواستیدلش م یلیخ آسنات

 است بوده، اما شگاهیآسا نیا ریکه همانا مد مادرش

 .دیرا بگو نیا توانستینم

 گفت: نازار



 واضحتر؟ نیاز ا گهی. دانهیتقو شیلیبابا فام -

 گفت: نسترن

 همه نیا ا؟یهست تو دن انیدونه تقو هی نیمگه هم -

 به هم. هیشب یلیفام

 شانه باال انداخت. نازار

 دیشا رنیگیبگم واال. حاال اگه باهم گرم نم یچ -

 به یکار یشغل ارتباطندارن تو محل کار جز  دوست

 .ترهی. اخالقنهیداشته باشن. به نظرم درستشم هم هم

 :دیشانه باال انداخت و نازار پرس سایپر

 دم؟یاومد من نفهم یک -

اون اومد.  یکه تو رفت نی. همروزید -گفت: نسترن

 امروزم من

 .دمشیند

 گفت: آسنات

 باهاش حرف زد. انگار نه بهیآدم غر هی نیع انیتقو-



 پسرشه. انگار

 گفت: نسترن

 داشت. یپیعجب ت یول -

 گفت: نازار

 په؟یخوشت -

 خنده زدند. ریز یپق سایو نسترن و پر آسنات

 چشم گرد کرد: نازار

 وا چه مرگتونه شماها؟ -

 گفت: نسترن

 .رهیگ یخندهم منگو که هنوزم  پشوینازار ت یوا -

 گفت: سایپر

 عصر بدجور سرم شلوغ بود. داشتم گزارش روزید -

 گفت سالم. یکی هویکه  نوشتمیم

 یپسر قد بلند و الغر باموها هی دمیکه بلند کردم د سرمو

 هی. فکر کردم زیاونور م سادهیشلخته وا یفرفر



 گفتم: عی. سرنوریاومده ا ونیاز بخش آقا ضیمر

 خودت برگرد تو یباش با پا یخودت پسر خوب-

 .نی. آفراتاقت

 نیزده بود چشمش. ع یگرد فرم مشک نکیع هی پسره

 به من نگاه کرد. خنگا

 کردم و دوباره ینچ نچ هیتعجب گفت: بله؟ من  با

 کردم نوشتن. شروع

 عجله یلی. خنوریا دییآسنات از اون ور سالن دو هوی

 فاومد نتونست ترمز کنه، صا عیسر نی. همچداشت

 پسره. کنار افتاد

 یو نازار قهقهه زدند و آسنات دست رو نسترن

 گذاشت. صورتش

 .شهیاعصابم خورد م فتمیم ادشینگو  یوا -

 :دیخند نازار

 بود؟ انیبود؟ نگو که فرزاد تقو یپسره ک -



 سر تکان داد: سایپر

 خنده زد. ریز یخودش بود.نازار پق -

 شد؟ یخب بعدش چ -

 گفت: آسنات

 کپه استخوون بود انگار.  هی یلعنت -

 و همه رو جمع نییاومد پا انیموقع دکتر تقو همون

 گولهیژ یلیخ یکنه. وا یتا دکتر فرزادو معرف کرد

 دونستمیپسره. از خجالت سرخ شده بود و منم نم نیا

 دکتر فرزاده. دمیفهم یشم وقت میکدوم سوراخ قا تو

 گفت: سایپر

 پسر خوب.منو بگو بهش گفتم برو تو اتاقت  -

 زد: شیکه آسنات به پهلو دیخندیهمچنان م نازار

 اوه اوه اومد. چه حالل زادهس. -

 آن طرفتر. زیسرش را کج کرد سمت چند م نازار

 که دخترها یبتیبا همان ه یجوان و قد بلند مرد



 نشست. یزیپشت م شیغذا ینیکرده بودند با س فیتعر

 را چفت شروع کند به خوردن دستانش نکهیاز ا قبل

را تکان دادو  شیلبها ریکرد. چشم بست و سر به ز هم

 بعد شروع کرد به خوردن.

 به او یمرد جوان حس خوب دنیکرد. د زیچشم ر نازار

 .کردیم قیتزر

 پزشک جوان کی هی. او شبگفتیراست م سایپر اما

 دلسوخته بود. یشهیشاعران عاشق پ هیشب شتری. بنبود

 فته بودند.گر شیرا پ یگریبحث د دخترها

 بود که چرا چند روز اسیفکر ال یبه آنها تو توجهیب

 .ستین یاز او خبر بود

 سکرت تیبعدازظهر پر از سکوت بود و به غا کی

 یبار م کی یکهسال یملس ی. از آن بعدازظهرهاآور

 خواب در یشده بود کم شیروزها نیا یو آرزو ندیآ

 آفتاب نه ریز شانییایمادرش در بهارخواب رو آغوش



 گرم کوهستان. چندان

 به درب رهیبود خ ستادهیا نهیپنجره دست به س کنار

 که سه یاسیو چشم به راه ال شگاهیآسا یورود بزرگ

 از او نداشت و تلفنش را جواب یبود خبر روز

 .دادینم

 یسفربرا یجاده یدلشوره ا،یمادر و نار یبرا یدلتنگ

 حوصلهاشکالفه و کم  ها،یو کم خواب اسیال

 دوست یآشنا کی دنیداشت به د ازیبود. ن کرده

 سهم آن یخبریو ب ییکه تنها غی. اما دریداشتن

 بود. شیروزها

 بود. دهیکه با ناز خواب ازیرا چرخاند سمت ن نگاهش

 یفرار شیههایو گر هایهمسرش را با لوس باز صبح

 به آمدنش لیم یمردک باز ک دانستیبود و خدا م داده

 آنطرف ها. دیایب بکشد

 رونیو او به سرعت آن را ب دیلرز بشیج یتو تلفن



 صفحه لبخند زد و آن را لمس کرد. دنیو با د دیکش

 لب زد: آهسته

 عشق من! ک،یسالم دا -

 زد و چند متر آن طرف تر رونیاز اتاق ب نیپاورچ

 راهرو نشست. یتو مکتین یرو

 :دیمادرش را شن یصدا

 نازارکم؟ یجان دل مادر. خوب -

 زم؟یعز یذره شده. خوب هیخوبم. شکر. دلم واست -

 ؟یشکر. سر کار میخوب -چطوره؟ اینار

 . چه خبرا؟فتمیآره. امشبم ش -

 زنگ زدم حالتو بپرسم و بگم حواست باشه عمهت -

 .هاینگ یزیزد چ ارییاز عل یزد حرف زنگ

 نبود و فقط یراهرو چرخاند. کس یرا به انتها سرش

 آمد. یم واریاز در و د ماریدو ب یکی ینالهها یصدا

 ه؟یخواستگار هیشده؟ قض یباز چ -



 ادینازار ب گنیم نایقربونت برم؟ ا هیچ یخواستگار -

 سر سفره عقد. نهیراست بش هی

 کنه تا ینم لهیپ نقدری. به خدا کرم انایا نیلهایعجب پ -

 پروانه. بشه

 همه یکاش بابات زنده بود نازار. بابا که نداشته باش -

 برات. کننیم یپدر یادعا

 بابا ندارم، درست. تو رو که دارم. ماهم که عقل -

 . به اونا چه آخه؟میدار مونویزندگ اریاخت م،یدار

 خودش زبون نداره حرف اریی. علخوادینازار نم بگو

 بزنه؟

و اونرو  نیکه ا ستین یعاشقته. عمهت روز ارییعل-

 نفرسته واسطه کنن.

 چقدر گهید نیتنگتونه. ببعاشقمه. مامان دلم  خودیب -

 روستا. امیجرات ندارم ب نایشدم از ترس ا چارهیب من

 بشه؟ یکه چ یای. بهاییاینه! ن -



 مسخره یخواستگار نیمادرم؟ تا ابد؟ نذار ا یتا ک -

 .ادیکش تنبون کش ب نیع

 دوست یعروس گهی. چند وقت دیایب خوادیتو نم -

 ستین یتا کرج راه نی. از قزونیقزو میای. ماسینار

 .که

 قلبش گذاشت: یدست رو یخوشحال از

 ن؟یایم یک ؟یمامان؟ ک یگیراست م -

 زودتر. دمیگمونم آخر ماه بعد. شا -

 آخ که من دورت بگردم. -

 .انمی. روله گانمیکوره قزات، له گ -

 دونم زنگ ی. اگر عمهت زنگ زد که میزیچ هی فقط

 ، احترامش. بزرگترهیبش نگ یزیوقت چ هی زنه،یم

 امرزتیخداب یبابا لیمون با فامارتباط. نذار واجب

همون  نیا-.میبشه که فردا نشه چشم تو چشم بش یجور

 با بابا تیعمهس که سر عشق و عاشق



 کرد. سر درس خوندن من جفتمونو زجر داد. تتیاذ

 نره. ادتی

 یبزرگ ی. زخمش تا ابد هست رو دلم. ولرهینم ادمی -

 باشه. ادتیمحترم موندنه.  به

 برو سر کارت. حاالم

 .کیبوسمت. ماچ به چشات دا یم -

 ظاهر شدند. سر که شیرا که قطع کرد دو پا جلو تلفن

 بود. ستادهیسرش ا یباال انیکرد دکتر فرزاد تقو بلند

 جا بلند شد. از

 دکتر. یسالم آقا -

 گفت: ایبا حجب و ح فرزاد

 .نمیرو بب یخوام خانوم الماس ی. مدیخسته نباش -

 ان؟ینم انیمگه دکتر تقو -

 یجابه جا کرد و دست اشینیب یرا رو نکشیع فرزاد

 .دیکش اشیشانیپ یفر پخش و پال رو یطرهها به



 منه. ضیبه بعد مر نیاز ا -

.فرزاد سمت نیهست ونیفکر کردم فعال تو بخش آقا -

 جواب یاتاق رفت و حرف نازار را ب

 .ستادی. در را باز کرد و کنار اگذاشت

 .دییبفرما -

 با دست اشاره کرد اول او وارد شود. نازار

 و بدون درنگ شروع ستادیکنار تخت خاتون ا فرزاد

 قلب و فشارش. نهیبه چککردن و معا کرد

 که از پر کاه سبکتر بود چشم باز یبا خواب خاتون

 .کرد

 گفت: فرزاد

 خوب نبود. ادیحالش ز شبید -

 از یتخت خاتون گرفت. رنگ یلهیدست به م نازار

 .زدیبه فرزاد موج م رهیدر چشمان خاتون خ یبگیغر

 زد: لب



 فشارش... ایحالش خوب نبود؟ تب داشت  یچ یعنی -

 .گفتیم ونیاش هذکابوسوسط  -

 گرد شده گفت: یشوکه با چشمان نازار

 حرف زد؟ -

 آورد. یاز گلوش صدا در م-سر تکان داد: فرزاد

 نامحسوس زد و در دل گفت: "تز یپوزخند نازار

 واسه خودت؟" یدیم

 :گفت

 دستاش جون یفلجه. ول نییخاتون از کمر به پا -

 تر کردن یواسه قو نیدیم یشنهادی. چه پندارن

 دستش؟ یعضلهها

 ؟یدیمگه ورزشش نم -

 شانه باال انداخت: نازار

 .دمیماساژش م شتریب -

 .نیبددوبار انجام  یروز دمیم ادتونیدو تا حرکت  -



 دست خاتون را گرفت و گفت: بعد

 ی. بعد تکرار بشه. روزاشهیتا آرنج خم م ینجوریا -

 باال. قبلش ارشیب ادیکه باال م ییدست تا جا بعدترش

 نره. ادتی ماساژ

 سر تکان داد: نازار

 بله ممنون. -

 خاتون را به اطیاما با احت یفرز و تند و حرفها فرزاد

 خواباند. پهلو

 را باال داد. لباسش

 پوست خشک و بعضا کبود. یرو دیدست کش -

 سی. تند تند پشتش را دستمال خهینجوریا نمینب گهید -

 پماد بزن. بکش

 آن هم از پزشک دنیکه اصوال از دستور شن نازار

 آمد، گلو صاف کرد: یمثل او خوشش نم یجوان

 بعله. چشم. -



 ینمدر او  یابهت چیه دیدیدور هر کس فرزاد را م از

 یحرف م یداشت و جور ییپسر صدا نی. اما اافتی

 جذبه داشت. بیکه عج زد

 را دوباره به حالت دراز کش درآورد و سمت تخت او

 گفت: دید قیرفت. او را که در خواب عم ازین

 ن؟یندار یسوال -

 بود دهیفرزاد علت درخواستش را نپرس نکهیاز ا نازار

 نینداشت یضیمر شما تا حاال انایاح -کرد بپرسد: جرات

 که بر نیدیند ای

 شوک نتونه حرف بزنه؟ اثر

 باال اشینیب یرا رو نکشیپشت به پنجره ع فرزاد

 جواب داد: نهیکرد و دست به س نییپا

 . چطور؟ادیز -

 بتونه حرف بزنه. خصوصا ضیمر شهیم یچجور -

 بخواد و نتونه. نکهیا



 کج کرد و گفت: سر

 چطوره؟ نهیبب گهیشوک د هی -

 ابرو باال انداخت: نازار

 بله؟ -

 گفتار درمان زنگ هی. البته به ستین یگهایراه د -

 بتونه کمکت کنه. دی. شابزن

 رفت. رونیاز اتاق ب بعد

 را کج و کوله کرد: نشییلب پا نازار

 هوی. چه گهیچرت و پرت م ه؟یک گهید نیبابا ا -

 شد. پسرخاله

 شیبهرو یباال انداخت و سمت خاتون رفت. لبخند شانه

 نیتر حرکتیدر آن لحظه ب چارهی. زن بدیپاش

 که زنده بودنش یبود. تنها عضو نیزم یرو موجود

 در حدقه بود. شیچرخش مردمکها دادینشان م را

 و ختیدست راستش ر یمخصوص ماساژ را رو پماد



 کرد به ماساژ دادن. شروع

 غصه نخور خاتون جونم. اگر زبونت بند اومده من -

 . خب؟یبا دستات باهام حرف بزن کنمیم یکار هی

 باشه؟

 . چشمزدیصورتش با نازار حرف م کیمیو م خاتون

 باشه. یعنیو باز کردن همراه با لبخند  بستن

 نفس زنان وارد اتاق شد. اسیدر باز شد و ال ناگهان

 خوشحال شد. اسیال دنیکامال محسوس از د نازار

 ؟یالماس یآقا -

 .سالمش داد اسیال

 گفت: نازار

 تلفنتونو چرا جواب ن؟ییمعلوم هست شما کجا چیه -

 ن؟یدینم

 . چه خبر؟گمیبهتون م -.دیلب گز اسیال

 دی. بامونمیمنتظرتون م رونی. من بستین یخبر -



 .میبزن حرف

 رفت. رونیسر تکان داد و نازار ب اسیال

 تخت نشست. یرو اسیال

 ؟یخاتونم؟ خوب -

 تخت یود و توشده ب داریب ازیلبخند زد. ن خاتون

 اسیکرد. ال ینگاه م اسیبود بر و بر به ال نشسته

 و سالم کرد. دیخند یخودیب

 نبود. ایدن نیا یتو ییاما گو ازین

 لب زمزمه کرد: ریز فقط

 مثل تو یا برانزنده هی شدیبزرگ م موندیاگر زنده م -

 .شدیم

 .دیگویچه م ازین دینفهم اسیال

 هر چه زودتر حرف دیخاتون! خوب گوش بده. با -

 میقا دی. چرا باهیکارات واسه چ نیا یبهم بگ دی. بایبزن



پرستارت  نیکنم خاتون. به ا ی. خواهش میش

 ؟یاعتماددار

 سرش را آرام تکان داد. خاتون

 خوبه. -

 و قطره اشک سمج گوشه چشم دیخاتون را بوس دست

 را گرفت و گفت: او

 نکن قربونت برم. هیگر -

 دا داد.اوم اوم ص خاتون

 من اوضاعم خوب رونیکن خاتون. اون ب یسع -

 نشونه بهم بده هیالاقل  ای. یبهم کمک کن دی. تو باستین

 چه خبره آخه. خب؟ بفهمم

 اسیراهرو منتظر ال ینسکافه تو وانیبا دو ل نازار

 .بود

 را به دستش داد. وانشیآمد، ل رونیاتاق که ب از

 پشت بوم. میبر-



 کم دار و درخت یپشت بام رو به شهر و دشت یرو

 شلوغ شهر. یبودند به منظره رهیو خ ستادهیا

 گفت: نازار

 :دیحرفش پر انیبه م اسیتلفنتون...ال یراست -

 گمش کردم. -

 . جاده چالوس قشنگه وزدیدلم شور م یلیخ ؟یجد -

 .خطرناک

 یکدوم ب دونمینبوده. نم لیدل یدل شوره تون ب -

 سرم که لوله ترمزو ادیبال مال ب خواستیم یپدر

 نویبود که آقا دزده ماش اری. اما شانس با من دیبر

 و رفت ته دره. دیدزد

 مرخیبه ن رهیاز حدقه درآمده خ یشوکه با چشمان نازار

 :دیکش ینیه اسیال

 ن؟یگیمن. راست م ی! نه. خدایوا -

 :دیخوش طعم را نوش یاز نسکافه یجرعها اسیال



 .مردمیداشتم م یسادگ نیبه هم -

 کرده؟ نکارویا ی. کشهیباورم نم -

 یبدبخت هی. دزده کردینم بمیتعق چکسیبگم. ه یچ -

 اون اطراف. یاز دهاتا بوده

 خطرناکه. هیداد. قض یا -

من فکر کردم دنبال خاتونن. اما انگار قصد  -

 جون خاتون رو هم دیشا دونه،یم یجونموکردن. ک

 .خوانیم

 با هزار تا فالکت از کوچه نجایا امیب خوامیبار م هر

 .نهیمنو نب یکس امیکوچه م پس

 .امیب یواشکی ینجوریا تونمیم یتا ک دونمینم اما

 با عمهتون ایباهاتون  یکس ن؟یستیمظنون ن یبه کس -

 نداره؟ یدشمن

 :دیکش یپوف اسیال

 . تو اون عمارتدیدونیمن نم یاز زندگ یچیشما ه-



 به خون من تشنهان. اَه. نفر هستن که سالهاس دو

 داره آخه؟ ینداره. کشتن من واسشون چه منفعت امکان

 .نیگیم یشما چ فهممیمن که نم -

 بلند پشت بام گذاشت. وارید یرا رو شیآرنجها اسیال

 شهیمن هم یکوفت ی. زندگگمیم یفهمم چ یخودمم نم -

 یلیخ گهید نیا یلیخدا وک یگذشته. ول یبدبخت با

 .هینامرد

 راست از رشت اومدم هیکله سرپام.  هیروزه  سه

 رونیمبیدیکش یاز دره م میداشت نویماش ی. تلفنم وقتنجایا

 افتاد تو رودخونه.

 سوخته. االن فقط شیتو آت نیمدارکم تو ماش تمام

 لباس تنم. کهیدو ت نیو ا خودمم

 یدیشد یاو و کنجکاو یخسته مرخیبه ن رهیخ نازار

 جرات کرده یبه جانش افتاده بود فکر کرد چه کس که

 او چون یکه برا یاز نبض مرد ردیبگ یزندگ بود



 از قبل شتریبود و او ب بایناشناخته بکر و ز یارهایس

 که پر رمز و راز بود و به یداشت؟ مرد دوستش

 تنها. تیغا

 به کیانداخت. " ساعت چهار نزد امیبه پ گرید ینگاه

 . "ایادهم، سر ساعت ب یصراف

 پاک یگوش یرا که فرستاد، فورا آن را از تو امیپ

 .کرد

 از داخل باغ اسیاز ته دل هوتن و ال یخندهها یصدا

 یکه هنوز اسم نداشت، تنها صدا یسگ یدنهایدو و

در عمارت بود.نگاهش را دوخت به  یزندگ

 چرا دانستیپسربزرگش. کاش م

 جواب آن یشده. سواالت ب پسر ناگهان از او متنفر نیا

 چنان در مغزش تلنبار شده بود و آزارش روزها

 بگذارد. ابانیسر به ب رفتیآن م میکه ب دادیم

 گذاشت، فرشته را مشغول رونیاتاق خوابش که پا ب از



 . پادیلک د یو ب زیتم شهیهم یپنجرهها یریگردگ

 فکر کرد با نیسمت اتاق هورام رفت و به ا کشان

 چه راحت است. خاتون الشیو فرشته خ یانس وجود

 دو را خوب بار آورده بود. آن

 و دو تقه به دیکش یگذشتن نام خاتون از ذهنش آه با

 آرام در را باز کرد و وارد دیکه نشن یزد. جواب در

 که دهانش یشلخته در حال ی. هورام را چون کودکشد

 در زان،یاز تخت آو شیپا کیبود و دو دست و  باز

 .افتی قیمع یخواب

 یزیبه ساعت شماطه دار کنار تخت انداخت. چ ینگاه

 یدوازده نمانده بود. متاسف سر تکان داد و باال به

 .ستادیا سرش

! لنگه ظهره تو نمیهورام؟ هورام؟ پاشو بب -

 ؟یهنوزخواب

 باز، مهین یپلکها یچشم باز کرد و از ال هورام



 .دید ستادهیسرش ا یباال نهیرا دست به س مادرش

 داد. چشم بست و گفت: شیبه دست و پا یتکان

 هوم؟ -

 .گهیهوم و کوفت! پاشو د -

 خارج کرد. شیخرناسه از گلو هیشب ییصدا هورام

 .ادیولم کن خوابم م-

 .دیهورام کوب پشتمحکم به  یضربها نیآذ

 .ادیخوابت م یکنیم خودیتو ب -

 مادرش هنوز هم نکهیفورا در جا نشست. از ا هورام

 ش ضربهپشتبه  یو کودک ینوجوان یسالها مثل

 .دیکش یخجالت م زدیم

 سالمه. زشته به خدا. منو یمامان! به خدا من س -

 نزن. ینجوریا

 کوفت: شیمحکم به بازو یضربها یحرص نیآذ

 بزنمت خوبه؟ آره؟ ینجوریا -



 یبود کفر دهیخواب از سرش پر گریکه د هورام

 بلندگفت:

 اه! نکن مامان. -

 چرا ؟ی؟ آره؟ پس چرا هنوز تو رختخوابسالته یس -

 هم سن و ؟یریچرا هنوز دانشگاه م ؟یندار یکار چیه

 دیبه ام یجمع کردن. تو نشست شونویاالن زندگ ساالت

 شرکت یخوایم ینجوریبابات عاطل و باطل. ا پول

 ؟یبچرخون باباتو

 .دیکشدار کش یازهایخم هورام

 هان؟ ه؟نیب یهست بابا اصال منو م اسیال یتا وقت-

 کجا بود؟ دلت خوشهها! شرکت

 تخت نشست. تشر زد: یرو نیآذ

 هورام؟ -

 دیدست کش نهیآ یو جلو دیپر نییاز تخت پا هورام

 تازه جوانه زده که اگر یشهایر یصورتش. رو یرو



 هرز باغچه فورا یمثل علفها کردینم اصالحشان

 .شدندیم بلند

 از خواب یمامان. حرفتو بزن. واسه چ الیخیب -

 یکف دستش را چند بار رو نی؟آذیکرد دارمیب

 خوشخواب زد.

 کارت دارم. نیبش -

 نشست. شیرو به رو لیم یب هورام

 مگو کنیکار م ینکن یبفرما. فقط باز سخنران -

 کار. به هر حال بابا منو قبول نداره. ستیچ

 که به خودش اجازه یکار کرد یواال حقم داره. تو چ -

 شرکتو بسپره دستت؟ بده

 بخوابم؟ رمیباز بگ ای یگیم -

 راستشو بگو. پرسمیسوال ازت م هیصبر کن. -

 برد: نییسرش را باال و پا نهیدست به س هورام

 .دییبفرما شنوم،یم -



 کار تو بود؟ -

 کارمن بود؟ یکارمن بود؟ چ -

 ؟یکرد یدست کار نشوی. تو ترمز ماشاسیال -

 به قهقهه لیخنده زد. خندهاش که تبد ریز یپق هورام

 اخم کرد: نیآذ شد،

 هورام؟ -

مامان! تو در مورد من  -خندهاش را جمع کرد. هورام

 من آخه؟ ؟یکرد یچه فکر

 نوی! مامان اگر تو اایآدم بکشم؟ خدا ادیبه من م اصال

 کنن آخه؟ یفکر م یچ هیبق ،یبگ

 گه؟ید یراستشو گفت -

 گفت: یدلخور اما جد هورام

 نیا ختیر خوادیخانوم. درسته دلم نم نیبس کن آذ -

 ...قتل؟یو تحملش کنم؛ ول نمیرو تو خونه مون بب پسره

 اس؟یال کشتن



 زد و دستش را در هوا تکان داد: یزهرخند

 از یکه با اردنگ نهینه... نه. امکان نداره. هدف من ا -

 تو مرام من ی. آدم کشرونیو خونه بندازمش ب شرکت

 مامان. مگه من خدام؟ الیخ ی. بستین

 داد. رونیاز گلو ب نینفسش را سنگ نیآذ

 شد. رهینا مشخص خ یکرد و به نقطها زیر چشم

 ه؟یپس کار ک -

 :دیکش یهوف هورام

 از من. شتریب یمتنفره. حت اسیاز ال هیکار هر ک -

فورا  نیمامان. من اول فکر کردم کار تو بوده.آذ راستش

 زد. ران هورام یبا کف دست محکم رو

 .یکرد جای. بیزهرمار! تو غلط کرد -

 .دیچیاز درد به خودش پ هورام

 مگه ؟یزنیامروز منو م نقدریبابا چرا ا یا -

 ؟یبوکسور



 . دفعه آخرت باشه.یگیچرت و پرت م یآخه دار -

 بلند شد. ازجا

 ناهار و صبحونتو با نییپا ایب ریدوش بگ هیپاشو -

 کن. یکی ناهار

 فورا گفت: هورام

 صبر کن. کارت دارم. -

 ه؟یچ گهید -

 کارگر بابا تو کرج چه شیچند روز پ ادتهی نیبب -

 سرش اومد؟ ییبال

 خب؟ -

 قیهرفی. من گردنیم نیگزیدنبال جا اسیبابا و ال دمید -

 دارم در به در دنبال کاره. با بابا حرف بزن

 شرکت. ادیکنم ب جورش

 ؟یتا حاال فکر مردم یاز ک -

 .قمهیرف گمیبابا م ه؟یمردم چ-



 یتو سرته هورام؟ فکر نکنم از رو رفاقت بخوا یچ -

 .یبکن یدوستت کار واسه

 :دیکش یپوف هورام

 یزیچ هیکنم تو  ریکار خ هی خوامی. حاال من مایب -

 انه؟ی یزنیبهش. با بابا حرف م ببند

 بابات دخالت کردم که یتا حاال من تو کارا یاز ک -

 بگو. اسیال دومم باشه؟ برو به بار

 تو فقط پشت گم،ی. من امشب به بابا ماهیصد سال س -

 ش حله. هی. بقایدرب من

 ابرو باال انداخت. نیآذ

 من چقدر بدبختم پسرم حرفش واسه باباش برو نیبب -

 . شب زود خونه باش فقط.نییپا ای. پاشو بنداره

 .دیحمام چپ یزد و تو یکه رفت، هورام بشکن نیآذ

به  کینزد یخال یپارک یجا ی***با خوش شانس

 یصراف



 را پارک کشیش لیکرد و با مهارت اتومب دایپ ادهم

 .کرد

 موریدر باز شد و ت د،یرا کش یکه ترمز دست نیهم

 گرفت و لب زد: یجا کنارش

 سالم عرض شد خانوم. -

 را چرخاند و موتور را چیکه جا خورده بود، سوئ نیآذ

 کرد. خاموش

 چه سر وقت! -

 دندان نما زد: یلبخند موریت

 نجا؟یچرا ا ی. ولامیسر ساعت ب نیامر فرموده بود -

 قبلش گفتم باهات حرف یکار دارم. ول یتو صراف -

 . چه خبر؟بزنم

 یلیخ اسیپسره ال نیواال چه عرض کنم خانوم. ا -

 .هیخودیکردنش کار ب بی. تعقمارمولکه

 یآدمشو دار ی. گفتیدار یفکر بهتر یدفعه قبل گفت -



 کنه. کمکم

 کیتو شرکت بهش نزد یبه نظرم بهتره کس-

 کیکه باهاش دمخور بشه و بتونه سر از ج یبشه.جور

 و

 .ارهیدر ب پوکش

 پوزخند زد: نیآذ

 .ستیپسر ن نیا پیتو اون شرکت هم ت چکسیه -

 با همه فرق داره. اون فقط فکر کاره و کمک اخالقش

 .هیبق به

 بود؟ فیتعر نیحاال ا -

 و خودمو بزنم به نمیرو نب تیکه واقع ستمین یمن آدم -

 تو اون شرکت نباشه، اسیروز ال هی. اگه فقط ینفهم

 .شهیشرکت نابود م عمال

 هیفقط  نکهیفکراش بکره. با ا شهی. همهیو کار زرنگ

 کرده لیاندازه چند تا مرد تحص یساده داره؛ ول پلمید



 خودش، شیشوهرم اونو برد پ یداره. از وقت سواد

 پسر اونقدر جنم نیکرد. ا شرفتیپ یلیبارش خ کارو

 .ادیبر م یتنه از پس همه چ هیکه  داره

 دوستش داره. نقدریکه شوهرم ا نهیهم واسه

 لرزان و سبز درخت نارون یبه برگها ینگاه موریت

و تبار خودش  شیآدم هم ک هیپس -انداخت. ادهرویپ کنار

 . دوردیکن دایپ دیبا

 من همه از دم بچه خالفن. یایبر و

 سکوتش را که موریسخت در فکر فرو رفت. ت نیآذ

 :دیپرس دید

 ندارم. یجسارت نباشه خانوم؟ قصد فضول -

 ه؟یواسه چ قایکارا دق نیا یول

 گفت: موریکه چپ چپ نگاهش کرد، ت نیآذ

 اگر بدونم بتونم راحتتر کمکتون کنم. دیگفتم شا -

 سر پر از سواله که هیهر حال دو تا فکر بهتر از  به



 .رسهیهم نم ییجا به

 گفت: یتان یبا کم نیآذ

 . دو سالیبفهم یزیچ دونمیم دیبع ی. ولگمیبهت م-

 روز مثل االن بهار بود. سه روز مونده بود به هی شیپ

 براش یجشن تولد حساب هی. قرار بود ونیهما تولد

 مهمون دعوت کرده بودم. خاتون اون وقتا ی. کلرمیبگ

 یو چند سالهمون بود. از وقت نیچند خدمتکار

 مانیعمارت برامون کار کرد و سل نیتو ا میازدواجکرد

 و

 آوردن. ایبه دن اسویال نجایهم زنشم

 خودش اسوی مرد، خاتون ال ُمانیهم که زن سل یوقت

 و زرنگ بار آورد. یخودش کار نیکرد. ع بزرگ

 خرت و یسر هی رفتمی. اون روز داشتم ممیبگذر

 .نمهیبرف پاککن ماش ریکاغذ ز هی دمیبخرم که د پرت

 .کردمیبازش کردم و خوندم داشتم سکته م یوقت



 نوشته شده بود؟ یمگه توش چ -

 ی کش ُ یبا خط درشت نوشته بود:" خاتون رو تو م یکی

 !"قیتوف نیمن، خانوم آذ ای

 چشم گرد کرد: موریت

 اون کاغذو گذاشته بود اونجا؟ یک نیدیاوه. نفهماوه  -

 بودم که دهیاونقدر ترس دم؟یفهمیم دینه، از کجا با -

 دور. ختمیکردم ر زیر زیفورا ر کاغذو

 فردا و روز بعدش اونقدر یشب حالم بد بود. ول تا

 نامه یهیشلوغ بود که کال قض یمهمون یبا کارا سرم

 همه داشتن خوش یرفت. شب مهمون ادمی

 یکی غیج یصدا هوی. وقت شام بود که گذروندنیم

 میرفت یازخدمتکارام کل عمارت رو برداشت. وقت

 رونیب

 .نییدوم پرت شده پا یطبقه یخاتون از پلهها میدید

 گفت عمهم گفته اسیبود. بعدم ال مارستانیماه تو ب هی



 دور. یجا هی رهیعمارت. م گردهیبرنم گهید

 شهی. مگه مگفتنیداشتن دروغ م اسیو ال مانیسل اما

 دوتان، بذاره نیا یکه تنها خانواده یندونن خاتون اونا

 تش؟یاونم با اون وضع بره

 زنن؟یگول م بچه

 نکرد. داشیپ یدنبالش گشت ول ونیهما چقدر

 سرش. یرو دیدست کش موریت

 یبرنگشته عمارت. و به علت یخانوم به علت نیپس ا -

 خودش رو پنهون کرده. تریقو

 ؟یلیمثال چه دل -

 ترس! -

 ؟یاز ک ؟یترس؟ از چ -

 پرت شدنش از پلهها همهش به اون نامه مربوطه.-

 حدسو زدم. نیخودمم هم -



 لشمعلومیو چرا خواستن خاتون رو بکشن. دل یچه کس -

 که خاتون رو خواست بکشه، ی. اما همونستین

 رو بکشه. و از همه مهمتر چرا اسیال خوادیم حاال

 شما نوشتن. ینامه رو برا اون

 نگاه کرد و آب دهانش را با موریوحشت زده به ت نیآذ

 قورت داد. ترس

 ن؟یگردیشما چرا دنبالش م نیاما آخرش نگفت -

 را باال داد. بعد پر شههایرا چرخاند و ش چیسوئ نیآذ

 گفت: شتاب

 یگهاید زیرو بهت گفتم. چ گفتمیم دیکه با ییتا جا -

 .یبر یتونیمگفتن ندارم.  واسه

 در را باز کرد. موریت

 دنبال رمی. منم مدیکه بهتون گفتم رو بکن یاون کار -

 کنه و بعد از یخراب کار خوادیکه م یموش اون

 کردم. داشیپ دیبرگشته. شا دوسال



 هورام را گرفت. یفورا شماره نیرا که بست آذ در

 هورام آمد: یصدا

 جانم مامان؟ -

 ؟یی. کجانمشیبب اریاالن ب نیرو هم قتیاون رف نیبب -

 و اسی یبا بوتهها نیبهار عج یبود و بو یآرام شب

 یبود. پشت باغ صدا دهیچیباغ پ یتو بیس یشکوفهها

 .آمدیم اسیآرام هوتن و پچ پچ ال یخندهها

 یو جلو ختیآب پز را کف دستش ر یهاینیزم بیس

 هاینیبزمینقش گرفت. سگ با ولع س زیسگ ر دهان

 .دیبه زبان کش را

 کمر سگ و هوتن ذوق کرد از یرو دیدست کش اسیال

 سگ. زیو خ جست

 گفت: اسیال

 یزشته ه ؟یبراش اسم انتخاب کن یخوایهوتن نم-

 بابا! هیسگ. چ میگیم بهش



 دهان سگ گرفت و یرا جلو جیهو زیر یتکهها هوتن

 :گفت

 هیپ...پسره مثل مم... من بود.  هی... لمهیتو اون ف -

 د...داشت. سگ

 حواسش به بهتر شدن لکنت زبان هوتن بود.گفت: اسیال

 خب؟ -

 بود. یاسم سگش ال...الف -

 هفته قبل از رفتنش به رشت، هوتن را نزد کی

 کرده بود برده هاشیکه نازار توص دیجد یروانپزشک

 شدن و رعد و سیترسش از باران، از خ ی. برابود

 اابتدا هوتن ر دیلکنتش و دکتر گفته بود با ی. برابرق

 در باران هست که او یزیچه چ میکرد. بعد بفهم آرام

 .دهدیآزار م را

 کیآوردن  یاو را برا شنهادیپ یبا خوشحال هوتن

 کوچک به عمارت قبول کرده بود. گرچه سگ



 انداخته هر دو را نیکه ورود سگ به جان آذ یولولها

 که هورام یکه بعد از شب ونیکرد. اما هما ناراحت

 تازه تازه داشت ییرا کتک زده بود، گو برادرش

 بعد از نی. آذدیدیرا به عنوان فرزند ارشدش م هوتن

 سگ به داخل عمارت، امدنیمفصل به ن یدادیو ب داد

 به حضور او در باغ داده بود. تیآخر به رضا در

 سگیکوچک برا یخودش خانها یبا هنر نجار اسیال

 بامزه ساخته بود.

 تکرار کرد:سر سگ و  یرو دیکش دست

 یموندم چرا صاحب قبل ی... خوبه. قشنگه. ولیالف -

 دیزبون بسته نذاشته بود. حاال با نیواسه ا یاسم چیه

 بفهمه که با یزنیاسمش رو صدا م یوقت یبد ادشی

 .یاون

 گفت: یو رو به الف دیخند هوتن

 .یالف ،یالف -



 به هوتن داده بود که در یسگ چنان آرامش نیا وجود

 که ماه تا یهست یکوتاه لکنتش بهتر شده بود. حت یمدت

 یحاال با وجود الف گرفت،یاز هوتن نم یخبر ماه

 .گذراندیم یرا با هوتن و الف اشیوقت خال شتریب

 یپا هردو به عقب سر چرخاندند و الف یصدا دنیشن با

 فرشته شروع کرد به واق واق. دنید با

 نشست و او را نوازش کرد. یالف یکنار پا فرشته

 .یخدا! آخه تو چقدر ناز و ملوس یا -

 گفت: هوتن

 .فرشته خوشحال شد:هیاسمش...الف -

 پسر بانمک اسم انتخاب نیباالخره واسه ا -

 قشنگه. ؟ی؟الفیکرد

 گفت: اسیال

 شده فرشته؟ یچ-

 آقا با تو کار داره. برو باال. -



 شامشونو خوردن؟ -

 وقته. یلیآره. خ -

 از جا بلند شد. اسیال

 هوتن بمون تا من برگردم. شیخب. پس پ لهیخ -

 .سر تکان داد فرشته

 زد و به سمت عمارت راه افتاد. یلبخند اسیال

 را مشغول نیو هورام و آذ ونیکه شد هما وارد

 غرق در حس و حال خودش ی. هستدید یچا دنینوش

 .نواختیم انویپ

 اسیو به ال دیکش یاز نوازندگ اس،دستیسالم ال با

 گفت: ونی.همانگاهکرد

 .اسیال نیبش -

 نگاهش کرد. یچشم ریکه نشست هورام ز اسیال

 یبلندتر. حلقه شیشهایالغر شده بود و ته ر یحساب

 .دادیم شیهایخوابیدور چشمانش خبر از ب یرهیت



 دیفهم زدیکه به دلش چنگ م یو حسادت یبا شگفت اما

 است و ماتریسپول از او خوش  یمرد ساده پوش ب نیا

 جذاب. تیغا به

 لب زد: ونیهما

 ؟ی. بهتراسیچه خبر ال -

 به مرحمت شما آقا. -

 و دزدش نتیماش تیشکا یچه خبر؟ پ سیاز پل -

 ؟ینرفت

 ایداره. گفت ب ریو فق ریمادر پ هیبگم. دزده  یواال چ-

 حالم دمیخونهمو بفروش. خونه شو د نیماش عوض

 هم که مهیشد. گفتم نه حاج خانوم مال خودت. ب گرفته

 یپول تونهیهزارتا بامبول درآورده فعال که تا م ماشاال

ندارم.اگه  تمیشدم. وقت و حوصله شکا الشیخی. کال بنده

 .گهید مونمیقرار باشه زنده بمونم م

 سر تکان داد: ونیهما



 کارو کرده. از محمود چه نیا یک بهیواسم عج -

 خبر؟

 یکمک مال هیدرد داره. با اجازهتون  یلی. خستیبد ن -

 به زن و بچهش. میبد

 رو هم خبر کن. مهیخودت حواست بهش باشه. ب -

 نه؟ ای یجاش گذاشت یبرو کرج. کس فردا

 کنم آقا. دایپ ویکیدوروز  یکی نیتو ا کنمیم یسع -

 گذاشت. زیم یرا رو شیفنجان چا نیآذ

 بره کرج؟ لهیوس یب ونیهما یدار یازش چه توقع -

 .رهیوقتش م یکل

 را برداشت شیکنار مادرش نشست و فنجان چا یهست

 گفت: و

 .ریواسش بگ نیماش هیبابا.  گهیمامان راست م -

 ن؟یاسیشده شما به فکر ال یحاال چ -گفت: ونیهما

 گفت: نیآذ



 .ونیمن واسه خاطر شرکت گفتم هما -

 لب زد: هورام

 مال شرکته. نیبه نامش باشه که. ماش ستیقرار ن -

 متعجب و کنجکاو از بذل و بخشش مادر و پسر اسیال

 باال انداخت. ابرو

 گفت: ونیهما

 آقا جهان شگاهیقبال فکرشو کردم. فردا برو نما -

 .ریبگ لیتحو نویماش

 :دیدر دل نال اسیال

 نیبر پدرت لعنت دزد نابکار که منو محتاج ا ی"ا

 . "یدندون گرد کرد یخونواده

 گفت: نیآذ

 سراغ ویکیواسه کارگرت هم ناراحت نباش. من  -

 .دارم

 کرد: زیچشم ر ونیهما



 یپدرش نجار شیمدت پ هیبله من. پسر دوستم  -تو؟ -

 پسر نون آور نیداره و ا مری. االنم باباش آلزاادگرفتهی

 .خونهس

 در دل پوزخند زد:" آهان. حاال معلوم شد چرا اسیال

 ". بخشنیم یقسط فهیخل سهیاز ک دارن

 را جمع کرد. شیلبها ونیهما

 .اسیال شیاگر کاربلده بفرست پ -

 گفت: نیآذ

 .اسیهواشو داشته باش ال-

 کار تمام است. یعنی نیا و

 ناچار گفت: اسیال

 چشم خانوم.-

 در آن موج یکه خنده و خوش ینگاه معنادار هورام

 نیمشکوک شد باز ا اسیبه مادرش انداخت و ال زدیم

 .دهاندیاو کش یبرا یو پسر چه نقشها مادر



*** 

 بعد از گفتن "خدانگهدارتون" به شخص پشت سایپر

دستگاه گذاشت و عطر خوش  یرا رو یگوش خط،

 و گفت: دیبو کش یواشکیپوش را  کیزنش

 . در خدمتم.دییجانم بفرما -

 شدهاش نیزاید یبه ناخنها نیمز دهیانگشتان کش زن

 گذاشت. با دست یپرستار ستگاهیا شخوانیپ یرو را

 نیانگار بخواهد حرفش را سبک سنگ یالک گرشید

 یدیمروار یموها یطره یرو دیدست کش کند،

 .رنگش

 .نجایا ارمیدخترمو ب خوامیم -

 ه؟یچ شونیماریب -

 داره. سمیاوت -

 چند سالشه؟ -

 و پنج. ستیب-



 حالش بده؟ یلینداره. خ یبه بستر ازیکه ن سمیاوت -

 هم خوبه. منتها من یلیروزا خ نیحالش انه راستش  -

 با تونمی. نه مالنیماهه برم م شیدوره ش هیواسه  دیبا

 خواستمیتنهاش بذارم. م نجایا نکهیببرمش، نه ا خودم

 تا نیشما که مراقبش باش شیماه بذارمش پ شیش نیا تو

نگاهش  یبا گنگ ختهیآم یبا تعجب یجور سای.پربرگردم

 کرد که

 برداشت کرد. یگرینگاهش را جور د یمعنا زن

 .دمیش هر چقدر باشه م نهیخب هز -

 گفت: سایپر

 میدار یمختلف مارانیب نحای. استین نهیاصال بحث هز -

 براش نجایا طیهزار جور مشکل. فکر نکنم مح با

 خودتون حالش خوبه. یباشه. طبق گفته ندیخوشا

 حس کرد دارد خودش را سایسرخ شد و پر یکم زن

 .خوردیرون مد از



 گفت: فورا

 شونی. اگر اانیدکتر تقو شیپ دیببر فیشما تشر-

 واسه نیاریب فیکرد تشر دییتا تیریدادن و مد اجازه

 .یبستر یکارا

 .دیلب گز زن

 دکترتون؟ نیخب کجاس ا -

 اطالع بدم. نیاجازه بد -

 دکتر جواب یتلفن را برداشت و شماره گرفت. تا وقت

 :دیپرس بدهد

 که دخترتون رو هیچجور دورها نیبپرسم ا تونمیم -

 .دیبا خودتون ببر دیتونینم

 و به دیجد یبرم متدا خوامیمن مزون دارم گلم. م -

 . سوده جلو دست و پامه.رمیبگ ادیرو  روز

 یکه رخصت داد زن خوشحال به طبقه انیتقو دکتر

 رفت. باال



 پاشنه بلندش تمام راهرو را پر یتق تق کفشها یصدا

 . با تاسف سر جنباند و نازار و آسنات را لباسکرد

 .دیرفتن به خانه د یو آناده برا دهیپوش

 گرفت. یکنارش جا یصندل یرو آسنات

 ییانتها یتهایزیمشغول نوشتن گزارش و نازار

 شد. فتشیش

 رو به آسنات گفت: سایپر

 خونه؟ نیریم نیخوش به حالتون دار -

 درآورد و فشیک یرا از تو اشیبیج ینهیآ آسنات

 میریآره م -شد. اشیگوشت یرژ به لبها دنیکش مشغول

 بعدم شام و خونه و الال. دیخر

 ؟یاینم تو

 شبم. فتینه بابا. ش -

 گفت: نازار

 ؟یبود پر یخانومه سانتال مانتاله ک نیا -



 بره خارج خوادی. مکشهی. خجالتم نموونهید هی-

 کرده ی. با خودش چه فکرمیما نگه دار دخترشو

 کسل کننده؟ یجا نیبذاره تو ا دخترشو

 سر تکان داد: آسنات

 حاال چشه دختره؟ اد؟یدلش م یچجور -

 خوبه. یلیداره حالشم خ سمیاوت -

 گفت: نازار

 کشون اون روز با هوشنگ و اونپسره سیگ ادی یوا -

 .افتادم

 :دیخند سایپر

 کرده یکه سع یاسیتو رو و ال یافهیتصور کن فقط ق -

 .نخنده

جون من فقط  -.دیچپ چپ نگاهش کرد و خند نازار

 بشه. کیبه هوشنگ نزد نینذار

 گفت: آسنات



 . کجاس؟نمیبیدکتر فرزادو نم -

 ."نجامی" من ا

 سه دختر سر چرخاندند و فرزاد را پشت سرشان هر

 .دندید

 سالم کرد و آسنات سرخ شد. فرزاد

 نشست و کفت: تورهایاز مان یکیپشت  فرزاد

 هفته نیمن ا یم؟ گزارشتون رو براخانوم آرا -

 .نیاوردین

 :دیپرس آسنات

 ن؟یگیم مارویمال کدوم ب -

 .خورهیهمون که تازه اومده و دارو غذاش رو نم -

 غذا و یفردا آمادهس. ول ن؟یگیآهان صنم رو م -

 .دایجد خورهیم قرصاشو

 باال ییتو دستشو رهیغذاش رو م ی. ولخورهیبله م -

 تو گلدون کنار پنجره کنهیو قرصاشم تف م ارهیم



 .آسنات شوکهگفت:اتاقش

 ن؟یدیوا! شما از کجا فهم -

 .دیفهمیم دیمدار بسته رو چک کن ینایکم دورب هی -

 جمع او را آدم یفرزاد تو نکهیاز ا یکه حساب آسنات

 جلوه داده بود دلخور شده بود، سر بلند کرد. بده

 .کنمیبه بعد چک م نیبله چشم. از ا -

 طرف لطفا. نیا نیاریب فیتشر -

 .ستادیکنار او ا آسنات

 شده؟ یچ گهید -

 کرد. یپل لمیف یرو فرزاد

 .دییمالحظه بفرما -

 و بیعج یشب به شکل مهیمداربسته، صنم ن لمیف یتو

 .رفتیراهرو راه م یداشت تو بیغر

 گفت: آسنات

 که خوبه. نیاوا خدا مرگم بده. ا -



 را جلو برد. صنم از راهرو گذشت و لمیف یکم فرزاد

 یزیآن رفت. پنجره را باز کرد. بعد چ یسمت انتها به

 سایدهانش گذاشت.پر یدرگاه پنجره برداشت و تو از

 .ستادیپشت سرشان ا

 بود؟ یچ خوره؟یآشغال داره م -

 را به عقب برد. آن را متوقف کرد و صحنه لمیف فرزاد

 بزرگ کرد. را

 :دیکش ینیه آسنات

 ه؟یچ نیا -

 گفت: فرزاد

 که بزرگن و یبدبخت یشاپرکا نیشاپرکه. از ا -

 نور کیخسته. شب اومدن نزد یلیو خ نیسنگ

 صنم خانوم نیا یتو راهرو چرت بزنن. ول یهایمهتاب

 لقمه چپش کرده. هی

 اتیدهانش گذاشت. حس کرد محتو یدست دو آسنات



 در حال باال آمدن است. معدهاش

 کرد. زانیرا آو لب و لوجهاش نازار

 .کردینگاه م لمیبه ف یبا ناباور سایپر

 .میبگ انیبه دکترتقو دیاوضاعش خرابه. با یلیخ نیا -

 فورا گفت: سایسه به او زل زدند. پر هر

 یدکتر شما خودتون حواستون هست. منچ یعنیخب  -

 کارهام؟

 نشست و فرزاد رو به تورشیدستپاچه پشت مان فورا

 گفت. آسنات

 . من امشب حواسم بهشدیببر فیتشر دیتونیم -

 .میجلسه بذار نیای. فردا صبح با گزارشتون بهست

 کارش تمام شده بود. دست آسنات را که در حال نازار

 برد. رونیکردن بود گرفت و از ساختمان ب غش

 نشاند. یمکتین یرا رو او

 شده. دیگچ سف نی. رنگ و روت عیآس نیبش ایب-



 و به دیکش رونیب فشیرا از ک یآب معدن یشهیش

 داد. دستش

 بخور. -

 و گفت: دینوش یجرعه ا آسنات

 خل. کهیاَه حالم بد شد. مرت -

 .بودیحواست به صنم م دیوا! به اون چه؟ تو با -

 کنه؟ خی. الزم بود منو سنگ رو شعورهیب یلیخ -

 شب فتیش شهیهم نی. ایزیچ هیخدا به دادت برسه.  -

 نیمگه؟ ا یخبر ندار-نداره؟ ی. خونه زندگنجاسیا

 کسرهی. رهیاصال روزاهم نم

 خشک و یول هینازار. خجالت هیجور هی. نجاسیهم

 سرخ نهیبیزن م یول زنهی. حرفشو رک مهیجد

 ه؟ی. نکنه دو قطبشهیم

 من ازش بدم یول هیدونم چ یچرت و پرت نگو. نم -

 بدونم خوادیدلم م یلی. مودبه. خهی. آدم با سوادادینم



 درس خونده. کجا

 کجا خونده؟ تو دانشگاه. -

 انه؟یخاله گفت فرزاد پسر دکتر تقو یجد -

 گفتم؟ یزیچ نیمن همچ -

 ؟یدیپس تو از کجا فهم ؟یچ یعنی -

 .میمختو هم تاب داره بابا. پاشو بر -

 انه؟ی یگیم یآس -

 جا بلند شد و گفت: از

 .گمیتو راه بهت م میبر -

 نکهیقبل از ا -آسنات گفت:عبور کردند و  ینگهبان از

 فتیروز داشتم بعد از ش هی نجایا ادیب

 هفت صبح بود. کیرفتم خونه. ساعت نزد یم شب

 که از پشت یبودم منتظر تاکس سادهیوا ابونیخ کنار

 نیماش هی دمی. برگشتم ددمیبگو مگو شن یصدا سرم

 زنه بود و هیبود.  نییهاش پا شهیباال پارکه و ش مدل



 ارش نشسته بود.فرزاد کن نیا

 خب؟ -

 :زدیزنه داد م گهید یچیه -

 یب یاون بابا شیبرو تو هم منو تنها بذار برو پ -

 مشت خل وچل. هی ونیم تتیخاص

 گهیتوش. د دمیو من پر دیرس یتاکس هیلحظه  همون

 گفتن. یچ دمینفهم

 ن؟یهم -

 . خود دکترهی. قشنگ معلومه باباش کگهیآره د -

 نه؟یاز ا ری. غانهیتقو

 . نازار گفت:ستادندیرو ا ادهیپ کنار

 یلیخ ریشد. اسنپ بگ شتری. َ شکم بیآس الیخ یب-

 باشه صبر کن. -.خستمه

 "؟یی"دختر دا

 صدا ازپشت سرشان سر چرخاندند. دنیدو با شن هر



 شوکه لب زد: اری یعل دنیبا د نازار

 !؟اری یعل -

 گرم گفت: یآمد و با لبخند کینزد اری یعل

 .ییدخترداسالم  -

 شده بود به او سالم رهیرو به آسنات که مبهوت خ بعد

 او. ی. آسنات جوابش را داد وزل زد به سرتاپاکرد

 داشت و شانه ی کرد تنش بود. قد بلند ُیرسم لباس

 لیو سب شیوشبق گونه با ر اهیس یپهن. موها ییها

 پهنش او را یتاب دار و چشمان جسورو ابروها یها

 داد. یجذبه نشان م پر

 شگاهیهم مقابل آسا اری یعل دنیاز د یکه حساب نازار

 خورده بود لب زد: جا

 ؟یکن یچه کار م نجایسالم پسرعمه. تو ا -

 دانست فورا گفت: یرا م اری یکه موضوع عل آسنات



به مامان زنگ بزنم.نازار سر تکان داد و  رمیمن م -

 از اخم اری یآسنات دور شد. عل

 یشد. اما به رو رینازار دلگ ی دهیدرهم تن یها

 .اوردین خودش

 صورتش حفظ کرد. یرا رو لبخندش

 ؟یخوب -

 اخم آلود گفت: نازار

 یاونم ب ار؟ی یعل یکن یچه م نجایا دمیازت پرس -

 .خبر

 خنده اش را خورد. اری یعل

 . خب دلم واست تنگییدختردا یچقدر بداخالق شد -

 روستا. یایوقته نم یلیبود. تو هم که خ شده

 .دیسگرمه درهم کش نازار

 غامیکنم برگرد. مگه مادر من پ یم ارخواهشی یعل -

 بهت نگفته. یزیبهتون نرسوند؟ نگو که عمه چ منو



 پا و آن پا کرد. نیا اری یعل

 نازار؟ بابا بذار ازراه برسم بعد توپ و یغامیچه پ-

 نگفتم. یزیکن. من که چ تشرم

.بعد کالفه چشم گهید یاومد یواسه چ داسیناگفته پ -

 .دیکش یبست و پوف

 نیبا ا مونیلی.نذار نسبت فاماری یسختش نکن عل -

 خراب بشه. حرفا

 .میحرف بزن مینیجا بش هی میبر ایکدوم حرفا نازار؟ ب -

 . اوندنتید نجایراست اومدم ا هیخدا خسته ام.  به

 .یزن یسرم داد م یدار ینجوریتو ا وقت

 از حد شینازار ب یصدا .ستادیکنار نازار ا آسنات

 گوشش گفت: ریرفت. ز یباال م داشت

 هیخب برو باهاش  ؟یزن یچته نازار؟ چرا داد م-

 .دیبزن حرف بزن یدور

 اری ینازار جوابش را بدهد رو به عل نکهیاز ا قبل



 :گفت

 ...یآقا شمیما خوشحال م یخونه  نیاریب فیتشر -

 فورا گفت: اری یعل

 زود دی. باشمیهستم. ممنون مزاحمتون نم یسحاب -

 تنهاس. قمیرف شیهتل پ برگردم

 . خب پس من رفع زحمتنیکنم مراحم یخواهش م-

 ی.نازار چشم غره انیشما و نازار جان خوش باش کنم

 آسنات رفت و آسنات یبرا یاساس

 در دل یا یپا به فرار گذاشت. نازار لعنت بایتقر

 کرد. نثارآسنات

 گفت: اری یرو به عل ناچار

 ؟یدار نیماش -

 ازآسنات که نازار را با او تنها گذاشت ارممنونی یعل

 گفت: یخوشحال با

 معلومه که دارم. بفرما سوار شو. -



 مدل باال به راه یلیبه دنبال او به سمت اتومب نازار

 باز کند فورا شیدررا برا نکهیبدون ا اری ی. علافتاد

 پوزخند زد: فرمان نشست. نازار پشت

 .نجایفکر کرده که پاشده اومده ا یواقعا با خودش چ -

 درو برام باز کن.اه. الاقل

 عبور کرده و سیسرسام آور فرد کیتراف انیم از

 پا اری یعل متیگرانق یدر مقابل رستوران باالخره

 ترمزگذاشت. یرو

 هم شلوغ نبود. در طبقه یلیدر آن ساعت خ رستوران

 سفارشییو غذا ستادندیر پنجره اکنا یزیدوم پشت م ی

 دادند.

 را بدون اری یسخت دلشوره داشت چطور عل نازار

 یبه شدت برا اری یاز سرش باز کند و عل یناراحت

 به زن مقابلش که دلداده اش بود شیحرف ها گفتن

 کرد: یدست شیبود. گلو صاف کرد که نازار پ نگران



 همه راه نیدونم چرا ا یمن واقعا نم اری یعل نیبب -

 هستن یچ یدون یرو که م ییتا حرف ها نجایا یاومد

 یی. خرابش نکن. برگرد. منو تو به جایبشنو روباز

 .اری یعل میرس ینم

 رک و پوست کنده گفت: اری یعل

 نازار. به خدا تا قبل از یکن یخرابش م یتو دار -

 کرج حرف از نخواستنت نبود. یایب نکهیا

 خواست بروزش بدهد ینمشده بود. اما  یعصب نازار

 باال برود. گفت: شیتُن صدا و

 . عمه خودشاری یحرف از خواستن هم نبود عل -

 -.رهیلباس تن منو تو نم نیواال بال ا یو دوخت. ول دیبر

 ؟یخوا یپرسم. چرا منو نم یسوال ازت م هیاصال 

 لب فشرد: نازار

 . گفتم؟اری یخوامت عل یاز اولم نگفتم که م -

 داد نازار. یرو م یمعن نینزدنت همحرف  -



 عمه ی. به خدا صد بار به عمه گفتم ولاری یگفتم عل -

 بشنوه. نخواست

 تو الم تا کام حرف یخواستگار میکه اومد یاون شب -

 نازار. ینزد

 عمره عمه هی. یخواستگار نیدونستم اومد یچه م -

 نازار عروس منه. گهیما م یخونه  ادیوقت م هر

 عمره عاشقتم نازار. هیآره چون من  -

 .جمله اش بهدیلب گز اری یاز لحن رک عل نازار

 موضوع او نیداد و ا یصداقت م یرنگ وبو شدت

 کرد. یم تیشتراذیراب

 ادامه داد: اری یعل

 رفته ادتیمنو نگاه کن نازار. من چمه آخه؟ چرا  -

 هات. همون یبچگ یهمون هم باز ارمی یمن عل منو؟

 نیاول یدوستت داشتم.اصال تو فکر کن امشب برا وقتام

 بار دارم ازت



 خوامت؟ ینم یگیم یکنم. چرا ه یم یخواستگار

 ؟یزن یچرا منو پس م اد؟یاز من بدت م چرا

 من دارم اد؟یگفتم ازتو بدم م یال اله اال... آخه من ک -

 .میخور یما به درد هم نم گمیم

 خب چرا؟ -

 تو اون روستا بمونم و بشم اون خوام یچون من نم -

 باشم. نیخوا یکه تو و مادرت م یزن

 ؟یباش یخوام تو چجور یمگه من م -

 که زن ستین نی. منظورم اهیمثل بق ییزن روستا هی -

 .ستیمن سازگار ن اتیبا روح یبودن بده. ول ییروستا

 کنه و از یکار م نیباشم که تو زم یتونم زن ینم من

 پنج دنییبا زا شهیم دشیعا دنیسابفقط شستن و  یزندگ

 کنه. یرو کولش بزرگشون م دیبچه که با تا

 هوا گفت: یب اری یعل

 .گهی. مامان راست میمادرت نیتو هم ع -



 :دیسگرمه در هم کش نازار

از تو  یمن ک ینازار. ول میبگذر -مادر من چشه؟ -

 نیخواستم همچ

 ؟یباش یزن

 یریتقص .یفکر بزرگ شد نیهم با ا ییتو نخوا -

 یستین یاون یول یهست یتو مرد خوب اری ی. علیندار

 من بخوام. که

 چند سال نیآرزومه که درسم رو ادامه بدم. ا من

 نیکه آخرش عمرمو تو زم دمینکش یخونه سخت دوراز

 .نیخوام روان پزشک بشم. هم یمطبخ حروم کنم. م و

 داد. هیتک یبه صندل اری یعل

 .یاریبهونه م یبه خدا دار -

 ست یمرد خوب اری یدانست که عل یخوب م نازار

 یشک خوشبخت م یکس با او ازدواج کند ب وهر

 او شکل یاهایاما او مرد او نبود. مرد رو شود؛



 فکر اسیخواست به ال یداشت. هرچه هم م یگرید

 به عنوان مرد شهیهم اسیال ری. تصوشدینم نکند

 رفت. یچشمانش رژه م یجلو شیاهایرو

 و قاطع گفت: محکم

 زیم یرا رو شیآرنج ها اری ی.علستینه بهونه ن -

 گذاشت و در

 نازار زل زد: صورت

 س. گهید ی. مشکل جایگیدروغ م یدار -

* 

 یآسانسور پا در راهرو نیدهم از کاب یطبقه  در

 براق شد. چهار در قهوه یشکل با کف سنگ ها مربع

 رنگ نشان از وجود چهار واحد در هر طبقه یا

 کمرش گذاشت. ی. هورام دست روداشت

 . از اون طرف.یرعلیبرو ام -

 با شماره چهل سوق داد. یاورا سمت در هورام



 ابهت برج بلند و دنیاسترس داشت و با د یرعلیام

 را گم کرده بود. شیدست و پا یحساب لوکس،

 زنگ در گذاشت، در باز شد و یکه دست رو هورام

 شد. دختر با انیپوش نما کیقد بلند و ش یدختر بتیه

 هورام گفت: دنید

 .دیی. بفرماقیتوف یسالم اقا -

 گرم نداد. وارد دفتر که شدند ادیجوابش را ز هورام

 یمدرن شرکت چوببر ونیزل زد به دکوراس یرعلیام

 :دیها. هورام پرس قیتوف

 ؟یهست خانوم محسن یالماس -

 برگشت: زشیپشت م یمنش دختر

 بهشون خبر بدم. نیبله هستن. اجازه بد -

 دست بلند کرد: هورام

 کاره س؟ یالزم نکرده. مگه اون چ -

 گنگ نگاهش کرد: دختر



 ...یول -

 برد و گفت: یرا به سمت اتاق یرعلیام هورام

 شد؟ رفهمیمنم. ش سیی. رمیندار یول -

 لب زد: یتکان داد و با ناچار دخترسر

 .دییبله... بفرما -

 .میفرمود یهم م یگفت ینم-

 و کنعان سر به اسیرا بدون درزدن که باز کرد ال در

 را به داخل اتاق یرعلیچرخاندند. هورام ام سمتشان

 هل داد. محترمانه

 .میما اومد -

 الاقل در بزن هورام. یدیخبر نم -از جا بلند شد. اسیال

 یوروبه رو واریبه د دهیمبل چرم چسب یرو هورام

 نشست. اسیال زیم

 گفت: اسیاتاق ال لیمحو وسا یرعلیام

 هستم. یصفدر یرعلیسالم ام -



 پا انداخت: یو پا رو یپشت یدست انداخت رو هورام

 واسه کارام به توخبر بدم پسر دیتا حاال با یاز ک -

 باغبون؟

 جمله اش به او نیانداخت و با ا یرعلیبه ام ینگاه بعد

 . به هرحالردیبه خودش سخت نگ یلیکرد خ اعالم

 .سشیین بود و او پسر رپسر باغبا اسیال

 نکن. یبی. غرریام نیبش ایب -

 از یداد. کنعان کفر رونیب نینفسش را سنگ اسیال

 هورام دفتر ودستکش را جمع زیرآمیتحق یرفتارها

 زد. رونیگفت و از اتاق ب یو با اجازه ا کرد

 یدستگاه تلفن را فشرد و ازمحسن یرو یدکمه ا اسیال

 کند. بعد رو به ییرایخواست از مهمانانشان پذ

 گفت: یرعلیام

 .یصفدر یآقا نیخوش اومد یلیخ -

 او کینزد یصندل یرو اسیتشکر کرد و ال یرعلیام



 .نشست

 ؟یبلد یکار چ یخب جناب صفدر -

 جواب داد. یرعلیقبل ازام هورام

 سوال ینیبازپرسا بش نیتو ع میومدین نجایما ا نیبب-

 .میدار یکاروزندگ میها. زود امضا ممضا کن بر یکن

 به هورام کرد: یسرد وجد ینگاه اسیال

 چند لحظه آروم باش تا من کارمو بکنم. هیشما  -

 :دیتنش را جلو کش هورام

 واست؟ سمی. بنومیک .آ. ر... کار دار -

 آمده معذب بود. هنوز هم شیاز جو پ یرعلیام

 گوشش بود. یتو نیآذ یحرفها

 اسیکه به ال نهیت تو اون شرکت ا فهیوظ نی" مهم تر

 که آخرش تورو ببره تو دفتر ی. جوریبش کینزد

که در  ستیا فهیچه وظ نیبود ا دهیشرکت."نپرس یاصل

 قبالش به او



 یو غرزدن ها یکاریدادند. ازبس که ب یم کار

 یبه او فشار آورده بود حاضر بود خواسته  مادرش

 و دم نزند. ردیرا بپذ نیآذ

 فورا گفت: پس

 بودم. واسه پایمن کارگر کارخونه سا یالماس یآقا -

 منو اخراج کردن. روین لیتعد خاطر

 گفت: اسیال

 ازکار با چوب و دستگاه هاش یچیه یعنیپس -

 .دیدونینم

 و خونه رهیبگ مریآلزا نکهیبابام نجار بود. تا قبل از ا -

 یکه حالشو داشتم کار م ییبشه من کنارش وقتا نینش

 .کردم

 فرق داره. یصنعت یبُربا چوب  ینجار نیبب -

 فورا گفت: یرعلیام

 نی. نگران نباشرمیگ یم ادی عیباشه من سر یهر چ -



 .یالماس یآقا

پرت کرد  ییدمپا یباز خودش را مثل لنگه  هورام

 و گفت: اسیال یحرف ها انیبهم

 خاره ها. ی. تنت میکن یم تشیاذ یدار اسیال نیبب -

 دارباشد وخواست خود  یاخم کرد. هر چه م اسیال

 و تلفنش را در آورد و دیکش ی. پوفشدینم دینگو یزیچ

 شد. پیتا مشغول

 و قهوه وارد ینان خامه ا ینیبا س یلحظه محسن همان

 از آن دو شد. ییرایشد و مشغول پذ اتاق

 تلفن هورام که بلند شد آن را از نگیدل نگیدل یصدا

 اسیبه صفحه اش انداخت. ال یدرآورد و نگاه بشیج

 قتیرف یفرستاده بود": لطفا الل شوتا جلو امیپ شیبرا

 نکردم بچه مهندس!" کسانتینگفتم با خاک  یزیچ هی

 کرد که با چشم یاسیبه ال ینگاه نیخشمگ هورام

 انداخت. از دیکش یخط و نشان م شیداشت برا وابرو



 اوست؟ قیرف یرعلیبود ام دهیفهم کجا

 گفت: یرعلیرو به ام اسیال

 مینیبب دیماه تو کارگاه کرج کار کنچطوره واسه سه  -

 . هوم؟اسیچجور

 ی. تلفنش را رودییبا حرص دندان به هم سا هورام

 گذاشت و فنجان قهوهاش را برداشت و به زیم

 گفت: یرعلینگاه کرد. ام یرعلیام

 شم؟یشرکت نم یفعال استخدام رسم یعنی -

 یلیشرکت خ یمن رو کار کارگرا و کارمندا-

 شرکت وجود داره. یاز س شیبرج ب نی. تو احساسم

 شرکت گنیبرو برگرد م ی. بهیاز بق دیبپرس دیبر

 .میندار یباز ی. چرا؟ چون پارتنشونهیموفق تر قیتوف

 .تهیرفتن واسمون اولو شیو رو اصول پ نظم

 کنم. یقبول نم یرو از کس یاشتباه نیکوچکتر

 خودش را نباخت. سر تکان داد: یرعلیام



 .نهیحرفتون مت -

 سه ماه نیداره تو ا یبه خودتون بستگ گهیحاال د -

 .دینظر مثبت شرکت رو جلب کن یچجور

 .دیکوب زیم یناگهان فنجان را رو هورام

 . تمومش کنایرو برداشت سایرئ پیتر یلیبسه بابا. خ -

 چپ چپ نگاهش کرد: اسی.الگهید

 ؟یجوش آورد یشرکت یکاره یحاال مثال تو چ -

 بُراق شد: هورام

 .گمایبهت م یزیچ هی. اسیدهنتو ببند ال -

 کرد: یگریانجیفورا م یرعلیام

 نزدم. تو رو خدا یآقا قبوله. هورام جان من که حرف-

 .نیباش آروم

 داد: هیدوباره به مبل تک هورام

 کنه. اَه. یم یاعصاب آدمو خط خط -

 قفسه یتو یاز جا بلند شد و چند فرم از زونکن اسیال



 داد. یرعلیو به دست ام دیکش رونیب

 . مدارک خواسته شده توشهیاز فردا کارتون شروع م -

 .یدست خانوم محسن دیرو در اسرع وقت برسون فرم

 .نیباش سیتو کارگاه فرد دیساعت هشت صبح با راس

 برمتون تا کارگاه و یفردا رو خودم م حاال

 ن؟یکه دار نیرو بگم بهتون. ماش تتونیمسئول

 کردیاستخدام نگاه م یکه به فرمها یدر حال یرعلیام

 .ارهیدرن یباز شاالیدارم ا دیپرا هی -:گفت

 گفت: ینشست و با لبخند دوستانه ا زشیپشت م اسیال

 نناله. مال من دیپرا نیاز دست ا دمینفر ند هی یعنی -

 رفت. نیاز ب که

 که یخبر نداشت به خودکار یزیکه از چ یرعلیام

 گرفته بود نگاه کرد. سمتش اسیال

 چطور؟-

 انداخت. یبه هورام نگاه معنادار اسیال



 پرش داد. یکی -

 :دیو توپ دیاز جا پر هورام

 .نویبفهم ا ته؟ی. حالاسیمن نبودم ال -

 اخم کرد: اسیال

 نگفتم. یزیخب حاال. چته؟ من که چ -

 یفکر کرد ؟یکنینگاه نگاه م یپس چه مرگته ه -

 خودمو تیخاص یب یخاطر تو احمقم واسه اونقدر

 تو دردسر و هچل؟ بندازم

 گفت: یکفر اسیال

 نجاجونید آدم، من اگر صبح تا شب ا تم؟یخاص یمن ب -

 باشگاه یبر یاوردیاز کجا م یکندم جنابعال ینم

 ؟یبناز تیونیو به رخت و لباس اع یبساز کلیه

 نبود شیب یقتیکه چون حق اسیحرف ال نیاز ا هورام

 شد. خواست به سمتش بپرد که یعصبان شتریب

 .دیرا کش شیفورا بازو یرعلیام



 شما. ایکوتاه ب اسیداداش ول کن تو رو خدا. آقا ال -

 باز شد و کنعان سرش را داخل اتاق کرد: در

 .ادیم رونی. بابا زشته صداتون تا باسیچتونه ال -

 در را نشان داد: اسیال

 پر کنه. برو فرمو یرعلیهورام بذار ام رونیبرو ب -

 .یتم که خورد قهوه

 از اتاق برد. رونیاو را به ب یرعلیام

 بده تا من فرمو پر کنم. برو یسالم هیبرو به بابات  -

 .هورام

 داد. یفحش م اسیلب به ال ریتند تند ز هورام

 .خارهیس به خدا. تنش م وونهید -

 .شهیاالن کارم تموم م گهیبرود -

 . من رفتم.**ریام ایزود ب -

 از ده شب گذشته بود و هورام هنوز هم دوست ساعت

 را با دوستانش بگذراند. اما یشتریاوقات ب داشت



 را تکان شیکرد و پا یمدام به ساعتش نگاه م یرعلیام

 داد. یم

 یکرد و به بازو کیش را به دهانش نزدنوشیدنی وانیل

 .دیکوب یرعلیام

 .دیجرعه نوش کیگفت و او  یهوم یعل ریام

 یکر کننده  یدوستانش و صدا یاهویه انیم در

 داد زد: بایتقر یقیموس

 ؟یکن یبه ساعتت نگاه م یچرا ه ر؟یچته ام -

 بلند جوابش را داد: یرعلیام

 خوام روز یپنج صبح برم کرج. نم دیبابا فردا با -

 .رهیبدجور سختگ اسیپسره ال نیکنم. ا رید یاول

 .ستین یکه عدد اسیبابا. ال الیخ یب -

 هر جور هست دیگفت. با یمادرت چ یدیندمگه -

 جلب کنم. نظرشو

 لعنت بر... یا -گذاشت. زیم یرا رو وانیل هورام



 حرفش را خورد. ی هیبق

 رسونمت. یخب پاشو م لهیخ -

 بچه ها. شی. تو بمون پرمیخواد خودم م ینم-

 جا گذاشتم تو مویگوش یرسونمت. عصر ینهم -

 برم بردارمش. دیتو اتاق اون لندهور. با شرکت

 االن؟ االن که ساعت ده شبم رد شده. مگه بازه؟ -

 اسیبازه؟ آره بابا. ممکنه ال یگیمگه دکه س که م -

 .رمیگ یم دینبودم از نگهبان کل باشه،

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

 .میباشه بر -

 برج بلند شرکت متوقف یرا درست روبه رو لیاتومب

 .دیرا کش یو ترمز دست کرد

 را کم کرد و گفت: کیموز یصدا

 .امیمن زود م نیبش یرعلیام -

https://romanbook.ir/


 رسم خونه. یبجنب پسر تا دوازده هم نم -

 .یشد یخب حاال. تو هم واسه من بچه مثبت کار -

 بود. نیهم یمن بود یاگه تو هم جا ه؟یبچه مثبت چ -

نداشت به حرف حسابش بدهد. از  یجواب هورام

خلوت و پر  یرو و بعد الب ادهیشد و پا در پ ادهینپیماش

 از

 برج گداشت. سکوت

 فورا سالم دنشیچاق و فربه بود با د یکه جوان نگهبان

 .کرد

 گذاشت. شخوانیبلند پ زیم یآرنجش را رو هورام

 هست االن؟ ی. آقا واحد ما کسیخسته نباش -

 هنوز تو شرکته. اسیقا ال. بله آیزنده باش -

 .یدونیکه م کشمیا؟ اسم کوچ -

 شرکت نشناسه. نیتو ا اسویکه آقا ال هیبله آقا. ک -

 لب فشرد و حرصش درآمد. هورام



 :گفت

 ساکته. یلیرفتن؟ خ هیبق -

 .ستین یکه من چک کردم بله کس ییتا اونجا -

 پسر. کالی. بارایآمارو خوب دار -

 کوتاه زد. یخندها نگهبان

 بفرما آقا. -باال. رمیباشه پس من م -

 یدکمه یبه سمت آسانسورها رفت. دست رو هورام

 کرد. یبر گذاشت. اما کار نم باال

 او بود یسمت آسانسور دوم که درست روبه رو به

 . دکمه را که زد در باز شد. تا خواست قدم دررفت

 از سمت پلهها توجهش را ییپا یبگذارد صدا نیکاب

 دو اَبرو نشاند و فکر کرد نیب یزیکرد. اخم ر جلب

 به جز ی. نگهبان مطمئن بود کسدهیاشتباه شن دیشا

 نی. شانه باال انداخت و وارد کابستیبرج ن یتو اسیال



زد.  یبه خودش نگاه کرد و سوت نهیآ یتو ی. کمشد

 .دیدست کش شیموها یرو یکم

 به سمت باال نیدهم را فشرد. کاب یطبقه یدکمه  بعد

 ارینهم تکان بس یکرد اما ناگهان در طبقه حرکت

 خورد و متوقف شد. یدیشد

 اخم کرد. هورام

 بسم هللا. چه مرگش شد؟ -

نگهبان  -را فشرد و داد زد: یمتصل به نگهبان یدکمه

 آسانسور خراب شده. الو؟ نگهبان؟

 ی. دست گذاشت رودیاز آن سمت نشن ییصدا چیه اما

 باز تکان نینهم. اما بالفاصله کاب یطبقه یها دکمه

 در نیکاب دیخورد و هورام با وحشت فهم یدتریشد

 رفتن است. نییپا حال

 را یمربوط به نگهبان یزده دوباره دکمه  وحشت

 :فشرد



 جواب بده. یخرابه. لعنت نی! بابا ایکی! خاروی یآ -

 الو؟

 و تکان نیکاب یبار با قطع و وصل شدن برق تو نیا

 پرت شد یکه به آن وارد آمد هورام به گوشها یگرید

 خورد. واریسرش به د و

 آخ سرم! -

 سرش یکه تو یفورا از جا بلند شد و با درد اما

 سمت در رفت و شروع کرد به در زدن. دیچیپیم

 اسیال اس؟یکمک کنه. ال یکیکمک! تو رو خدا  -

 !اسیال ؟یهست یکدوم گور ای. بکمک

را خاموش کرد.  ستمیو س رهیرا ذخ لیفا نیآخر

 یو چشمانش تار م کردیم ینیسنگ شیپلکها یازخستگ

 دستانش را کش داد و گردنش را ماساژ داد. ی. کمدید

 که دشیجد نیماش چیو سوئ لیجا بلند شد و موبا از

 زیم یو براق بود را از رو یدنا پالس مشک کی



 یاجمال یزد. قبل از خاموش کردن المپ نگاه چنگ

 وسط زیم یرو یتلفن دنیدور و بر اتاق کرد. با د به

 .دیکش یتلفن هورام پوف دنیبه سمتش رفت. با د اتاق

 خنگ! یپسره  -

 رفت. در دفتر را که رونیرا برداشت و از اتاق ب آن

 به ساعت یراهرو نگاه زیکرد از سکوت وهم انگ قفل

 اش انداخت. یمچ

 شد. ریس که. د ازدهیاوه اوه  -

 سمت آسانسور رفت و دکمه را فشرد. سر بلند کرد به

 لب زد: تالیجیبا خاموش بودن صفحه د و

 که خرابه باز. نیبابا ا یا -

 آن هم دیفهم یسمت آسانسور رو به رو رفت. وقت به

 غر زد: تیکند با عصبان ینم کار

همه طبقه رو  نیا یبر پدرت. حاال چجور یا-

 که درست بود. نیآخه ا ن؟ییبرمپا



 که خواست برود سمت پله ها، نیتر از قبل هم خسته

 . گوشش را بهدهیشن نیاز داخل کاب ییکرد صدا حس

 یم ادیداشت فر یآسانسور چسباند. کس یدو لنگه در

 کمک کنه." یکی:" کمک. زد

 دو یکرد انگشت ال یو سع دیرا درهم کش شیاخمها

 نبود. ریاما امکان پذ ندازدیب در

 شدیکه م ییو تا جا دیسرعت به سمت پله ها دو به

 زد: ادیکرد و فر زانیرا از نرده ها آو خودش

 افتاده. نگهبان؟ ریتو آسانسور گ یکینگهبان؟  -

 نگهبان از سر رفتن حوصلهاش خسته شده بود. اما

 زده بود و داشت آهنگ شیگوشها یتو یهندزفر

 .دادیصدا گوش م نیعالقهاش را با بلندتر مورد

 به سرعت به ستین یاز نگهبان خبر دیکه د اسیال

 دفتر برگشت. داخل

 یشرکت چوب بر یکه برا یلیاز وسا یسر کی



 یقفسهها یاتاقش تو ونیدکوراس ییباینمونه و ز یبرا

چوب  یرو یکنده کار لیبود. مثال وسا دهیچ یچوب

 .یوآالت نجار

 اهرم کی ،یکنده کار یکچاقویچکش،  کی فورا

 بود را برداشت و به دهیخم شیو بلند که انتها یفلز

 .دیدو رونیاز دفتر ب سرعت

 کمک کمک یدر گذاشت. صدا یگوش رو دوباره

 یافتاده دورتر شده بود اما همچنان م ریشخص گ گفتن

 .آمد

 تر رفت. دوباره گوش نییاز پلهها سه طبقه پا فورا

 بار صدا واضح تر بود. نیدر گذاشت. ا یرو

 هورام است. یصدا دیو وحشت زده فهم شوکه

 زد: داد

 کنم. یهورام. نترس االن کمکت م نجامیمن ا -

 کفرش درآمد. یکیقطع برق و تار با



 یبود؟ تلفن همراهش را تو یچه اوضاع گرید نیا

 به چراغ قوه داشت. ازیدهم جا گداشته بود و ن یزبقه

 فرصت نداشت دوباره آن همه پله را باال برود. اما

 کرد. فکرش را متمرکز کرد یم یزودتر کار دیاب

 دیبه ذهنشرس یپله ها فکر کینزدF یجعبه دنیبا د و

 .دیو به آن سمت دو

 رونیرا با عجله بF یدر جعبه  یآتشنشان شلنگ

 تا ستی. آنطور که خبر داشت طول شلنگ بدیکش

 سر شلنگ را نگه کهیو پنج متر بود. در حال ستیب

 . خدا خدا کرد طولدیبود به سمت آسانسور دو داشته

 باشد که بتواند از آن استفاده کند. یآنقدر شلنگ

 اهرم دو لنگه در را با فشار و دستان پرقدرتش باز با

 یدو در گذاشت. چراغ قوه نیو اهرم را ب کرد

 وارید یلحظات از قالب رو نیرا که در آخر یکوچک

 زده بود روشن کرد. چنگ



 هورام پر از یرا به داخل تونل انداخت. صدا نور

 آمد. یو باال م دیچیپ یتونل م انیدر م دلهره

 زد: داد

 . صبر کن.امیهورام؟ دارم م -

 از ترس و وحشت ختهیآم یادیجوابش را با فر هورام

 اس؟یتو رو خدا زود باش. ال -:داد

 دو دندان نیکوچک را ب یچراغ قوه  یانتها اسیال

 بود، دهیکه سر شلنگ را سفت چسب یحال. در گذاشت

 نییرا به داخل تونل انداخت وبه سرعت پا خودش

 داشت و یدر شفت آسانسور نقص اساس نی. کابرفت

 به شدت قمر در عقرب بود. اوضاع

 بشود، قیوارد شرکت توف نکهیقبل از ا شیها پ سال

 آسانسور ریشرکت تعم کیبه عنوان کارگر در  یمدت

 آسانسور به زاتیبه تجه نیهم یبراکرده بود.  کار

 ینگاه کرد. فلکه  نییآشنا بود. خوب به پا یخوب



 از جنس چدن را یبکسل ها میکه مسئول س یکشش

 مدام در حال جرقه زدن بود و امکان سقوط و داشت،

 درصد کینود و نه درصد بود. تنها  یباال انفجار

 یدیبا تکان شد نینجات هورام را داشت. کاب شانس

 به شدت نگران از اسیتر رفت و ال نییمتر پا چند

 رفتن وقت بود. دست

 سقف را یباال یچهی. دردیرس نیبه سقف کاب باالخره

زود  اس؟یال -زد: ادیفورا فر دنشیو هورام با د برداشت

 خراب نیباش. زود باش منو ببر هز ا

 .رونیب شده

 . سر شلنگدیفورا خودش را از شلنگ باال کش اسیال

 مانده یانداخت. دو متراز سه متر باق نیداخل کاب به را

 شد. نیشلنگ وارد کاب از

 گذاشت. راهنشیپ بیح یقوه را تو چراغ

 زد: داد



 باال. ایب ریهورام زود باش. سر شلنگو بگ-

 تکان یلمس شده و نا شیکه از شدت ترس پاها هورام

 از جا دیلرز ینداشت و زانوانش به شدت م خوردن

 رد،یکه خواست سر شلنگ را بگ نیشد. اما هم بلند

 حرکت نییبه سمت پا نیها باز جرقه زده و کاب تسمه

 نییتا به پا دیشلنگ را چسب یفورا دو دست اسی. الکرد

 یبلند دوباره به گوشه  یادینکند. هورام با فر سقوط

 یلهیاش محکم به م یشانیبار پ نیپرت شد وا نیکاب

 خورد. نیکاب وارید

 دیکش اشیشانیبلند سر داد و دست به پ یدرد ناله ا از

 !یآخ سرم. لعنت -:دیدستش نال یسیحس خ با

 آنقدر به درب ساختمان برج نگاه کرده بود یرعلیام

 آمد. یکفرش داشت باال م که

 اد؟یچرا نم ن؟یکجا موند پس ا-

 طبقات سگرمه در هم گریو د یقطع شدن برق الب با



 تر شد که متوجه شد فقط ظیغل یو اخمش وقت دیکش

 اطراف برق یبرج قطع شده. تمام ساختمانها برق

 .داشتند

 را قفل نیرا برداشت و ماش چییفورا سو ینگران با

 که با چراغ دی. نگهبان را دیسمت الب دیو دو کرده

 یدارد دور خودش م یکیتار یدر دست تو یا قوه

 :دی. سمتش دوچرخد

 شده؟ چرا برقا رفته؟ یآقا چ-

 نور را سمت او انداخت. هباننگ

 ن؟یهست یچرا برق قطع شد. شما ک هوی دونمیمن نم-

 .ومدهی. رفته باال هنوز نقمیتوف یمن دوست آقا-

 برقا رفته نکنه... یوا-

نگهبان از  ی. وقتدیبه سمت پله ها دو یرعلیام

هورام را  یها ادیفر یصدا شدیرد م آسانسوریجلو

 .دیشن



 داد زد: یرعلیبه ام رو

 کدوم طبقه س. نیکرده. برو باال بب ریتو آسانسور گ-

 پنجم یاز طبقه  انای. احیبرم سراغ برق اظطرار من

 کرده. عجله کن. ریبعد گ به

 تلفنش را روشن یگفت و چراغ قوه  یباشه ا یرعلیام

 کرده و باال رفت. یکیو پله ها را دو تا  کرد

 ش،یرو شیآمده پ شیپ میوخ طیاز شرا یکفر اسیال

 تنها زمان است که سوار بر اوضاع شده. دیفهم

 نجات هورام یبرا دیبود و او با یرینفس گ لحظات

 .دیکش نییجنباند. فورا خودش را به سمت پا یم دست

 دست چپ سر شلنگ را محکم گرفت و تنش را به با

 کرد ودستش را داخل برد. کینزد نیکاب سقف

 زود باش. ریهورام پاشو دست منو بگ-

 مادر از دست داده یمثل پسربچه ها کهیدر حال هورام

 یو از درد ضربه به سرش ناله م ختیر یم اشک



 زد: ادیفر کرد

 رهیصاحاب م یب نیخورم ا یتا تکون م یلعنت-

 داد زد: ی.هورام محکم وعصبنییپا

 لحظه بپر هیو  نیوسط کاب ایآروم ب یلینترس پسر. خ-

 نیا یبجنب ری. اگه دگهی. زود باش دریدست منو بگ و

 تو یشیپرت م نی. شلنگ کوتاهه. با کابنییپا رهیم باز

 احمق؟ یریبم یخوا ی. مشهیو منفجر م چاله

 وسط اطیبا احت اسیال یوحشت زده از گفته ها هورام

 کرد هر چه توان دارد به کار یو سع ستادیا نیکاب

 .ردیبم نطوریخواست ا یوبه سمت باال بپرد. نم ردیبگ

 ینداشت مرگش آنقدر دلخراش و پرتراژد دوست

 .باشد

 را اسیدست ال ییطال یلحظه  کیپرش در  کی با

 پنجه در پنجه اش محکم کرد. اسیو ال گرفت

 هورام داشت به نیکه از نگه داشتن تن سنگ اسیال



 افتاد گفت: ینفس م نفس

 منو سفت یخوبه. حاال خودتو بکش باال و بازو نیآفر-

 هورام.. زودباش بچسب

 و دست دیهورام باهن هن و هق هق خودش را باال کش

 باالبر ی. تسمه هااسیالغر ال یدور بازوها انداخت

 متر نیباز چند نیزدند و کاب یشتریب یجرقه ها نیکاب

 رفت. هورام با نییپا بیترسناک و مه ییبا صدا و

 و آسمان نیزم نیو اندام معلقش ب شیپا ریشدن ز یخال

 .دیبلند از ترس کش یادیفر

 اس؟ینه! ال اس؟یال-

 ستبر هورام را گرفت. یمحکم بازو اسیال

 نترس هورام. گرفتمت نترس. -

 :دیاز دلهره و وحشت کش ختهیآم یادیباز فر هورام

 زود باش منو بکش باال. م؟یبکن یحاال چه غلط-

 مستاصل انداخت. یبه سمت باال نگاه اسیال



 سر دیهفتم رس یبه طبقه  ینفس زنان وقت یرعلیام

 . فورا نور چراغ قوهدیاز سمت آسانسور شن ییوصدا

 به آن سمت انداخت. در باز بود و شلنگ پهن را

 شده بود. فورا از دهیبه داخل آسانسور کش یآتشنشان

 برد و داد زد: نییسرش را پا نرده

 دیطبقه هفتم. نگهبان؟به طرف آسانسور دو اینگهبان! ب-

 داخل تونلو نور را به 

 بود و زانیکه به شلنگ آو اسیال دنی. با دانداخت

 میبود، اوضاع را وخ دهیاو چسب یبه بازو هورام

 .افتی

 زد: داد

 هورام؟ اس؟یال-

 و روشن شدن بارقه یکس ادیفر یصدا دنیبا شن اسیال

 دنیدر قلبش به سرعت سرش را باال برد. با د دیام ی

 زد: ادیفر یرعلیام



 بکش باال. زود باش. مارو -

 خش دار سر باال گرفت: ییبا صدا هورام

 تو رو خدا عجله کن. ریام-

 ادیدو دستش گرفت و فر نیشلنگ را محکم ب یرعلیام

 :زد

 !یاعلی-

 دو مرد جوان که وزنشان دو برابر دنیباال کش اما

 آن دورا ُ کند یاو بود، کار حرکت رو به باال وزن

رسد؟  یفکر کرد چرا نگهبان نم یعل ری. امکردیم

مگر  یبعدخودش به خودش جواب داد مرد به آن چاق

 یم

 به سرعت تن خپله اش را باال بکشد. تواند

 نشد و تالشش را دوبرابر کرد. دیناام اما

 تواند آن دورا باال بکشد ینم یرعلیمتوجه شد ام اسیال

 رفت یهنوز هم زمان داشت به سرعت از دست م و



 هی. هر چند ثانشتریتسمه ها هر لحظه ب یجرقه ها و

 رفت. خطاب به هورام یتر م نییمدام پا نیکاب هم

 :گفت

 تونه مارو بکشه ینم یرعلی. اممینیهورام ما سنگ-

 با دو تا دیمنو سفت بچسب. من با پشتباالتر  ای. بباال

 .شهینم ینجوریجفتمونو بکشم باال. ا دستام

 .ختیباز اشک ر هورام

 .اسیالتونم  ینم-

 زد: ادیبا خشم فر اسیال

 یخوا ی. مکهیمرت یتون یکه نم یتو غلط کرد-

 .اهللیابله؟ زود باش وقت کمه.  یبه کشتن بد جفتمونو

 هق زد: هورام

محکم  اسی.النییترسم تکون بخورم پرت شم پا یبابا م-

 :دیتوپ

 وگرنه یمو که گرفتپشت یشمرم اگه گرفت یتا سه م-



 ... دو...کی. نییپا یبر یکنم پرت ش یول م دستتو

 دست راستش را چون زیتند و ت یفورا با حرکت هورام

 اسیال پشتدست راستش را دور  دهیترس یا گربه

 و دست چپش را قالب کرد به دست راستش. انداخت

 . حواسشدیبا دست آزادش شلنگ را سفت چسب اسیال

 . همانطور که تندیلرز یهورام داشت به شدت م بود

 یبرا د،یکش یباال م زانیو هورام را عرق ر خودش

 حواس هورام را پرت کند گفت: نکهیا

 ت؟یشرکت هورام؟ واسه ...گوش ی... اومدیواسه چ-

 گفت: دیلرز یم که ییبا صدا  هورام

 با اون اخالق یذار یتوئه واسه آدم حواس نم ریتقص-

 .گندت

 زهرخند زد: هورام

 تو که... ایبچه...پررو! اخالق من گنده...  یغلط کرد-



.... برداشته؟نگهبان نفس ارویو پورتت کل دن هارت

 .دیهفتم رس یزنان باالخره به طبقه 

 گفت: یرعلیام

 . زود باش.ننیسنگ یلیمنو بکش عقب. خ پشت ایب-

 زد. ناگهان یهنوز داشت با هورام حرف م اسیال

 حرکت کرد و با نییوار به پا وانهید یبا سرعت نیکاب

 ییوحشتناک به قعر چاله سقوط کرد و با صدا ییصدا

 و ترسناک منفجر شد. بیمه

 وحشت زده تر از قبل چشم بست و صورتش را هورام

 پنهان کرد. اسیشکم ال در

 زد: ادیوحشت زده فر یرعلیام

 شیآت نییزودباش منو بکش زود باش. اون پا یوا-

 .گرفته

 در پله ها دنیکرد اما دو یتمام تالشش را م نگهبان

 اش را گرفته بود. یانرژ شتریب



 خودش را در ادیو از وحشت ز زدیدست و پا م هورام

 کرد. جهنم و آتشش یبزرگ از آتش حس م یا کوره

 گفتند. یبود که م نیهم

شعله  دنیبا د اسیاز درد و ترس و وحشت و دود.ال پر

 یآتش که به سرعت باال م یها

 زد: ادیفر آمد

 !یورام تکون نخور روانه-

 یرعلیبود به کمک ام یبا هر جان کندن اسیال باالخره

 لحظه که نی. در آخردینگهبان خودش را باال کش و

 یسرکش آتش داشت به سمت باال و خروج یها شعله

 توان هردو را نیبا آخر یعل ریام د،یرس یم آسانسور

 ی. هر چهار مرد جوان نفس زنان گوشه ادیکش باال

 راهرو یداشت فضا یظیافتادند. دود غل نیزم یرو

 باعث شد آن ها وحشت یگریکرد. انفجار د یپر م را

 تر بشوند و به عقب بروند. نگهبان فورا با زده



 نتوانسته بود برق یتماس گرفت. او حت یآتشنشان

 را وصل کند. یاظطرار

 یبود. هورام به شدت سرفه م ختهیبه هم ر زیچ همه

 شد. یخارج م شیخرخر از گلو یو صدا کرد

 کرد با ته مانده یسع اسیو ال دیبه سمتش دو یرعلیام

 . اماندازدیبرج را به کار ب یآتشنشان ستمیتوانش س ی

از کار افتاده بود. آب قطع شده بود.با  زیهمه چ ییگو

 به سمت او نگاه کرد. یرعلیام ادیفر

 شده. هوشی! هورام باسیهورام؟ هورام؟ ... ال-

 قلب نکهی. با علم بر ادیبا وحشت به آن سمت دو اسیال

 مشکل داشت نبضش را گرفت. شیاز سال ها پ هورام

 کولش یبودن تپش ها، فورا اورا رو زیو ر فیضع با

 به دنبالش یرعلی. امدیکرد و به سمت پله ها دو سوار

 نخورد و نیزم اسیقوه را روشن کرد تا ال چراغ

 .ندیرا بب شیپا یجلو



 نشیبردند و سوار ماش رونیاو را از برج ب باالخره

 نفس زنان اسیپشت فرمان نشست و ال یرعلی. امکردند

 زد: ادیفر

 . قلبش مشکل داره.مارستانیزود برسونش ب-

 پدال گاز گذاشت و به سرعت از آنجا یپا رو یرعلیام

 شد. دور

 که دینکش یفورا به ساختمان برگشت. طول اسیال

 مشغول یو به سخت دهیبه برج رس یآتشنشان ماموران

 فراوان به یشدند که خسارت یکردن آتش خاموش

 وارد شده بود. آسانسورها

 پا چشم باز کرد و گنگ به اطراف یصدا دنیشن با

 شد. چند بار پلک زد و سر سمت چپ و راست رهیخ

 بکشد و حس ریداد که باعث شد گردنش از درد ت تکان

 حس کند. در سرش یادیهمراه درد ز سوزش

 دستش را سمت سرش برد که سوزن سرم ناخودآگاه



 شد و آخش درآمد. دهیپوستش کش یرو

 ریسرم و بعد لوله ز دنیو با د دیباال کش یرا کم سرش

 زمزمه کرد: لب

 !یلعنت -

 یو آفتاب دیوز یکه از پنجره به داخل م یخنک مینس از

 اول دیفهم شدیبود م امدهیباال ن یدرست و حساب که

 است. صبح

 . دستانش بهدیآرنج تن کوفته اش را باالتر کش یرو

 در پاها و یدیشد یکوفته بودند و حس کرخت شدت

 داشت. کمرش

 کیبرداشت و لهیم یقالب رو یسرم را از رو یبطر

 تخت روبه رو بود ریکه ز یکیپالست ییجفت دمپا

 و به پا کرد. دیکش رونیب شیبا انگشتان پا را

 رفت و به رفت و آمد مردم و رونیدر ب از

 نگاه کرد. از خودش مارستانیاورژانس ب یپرستارها



 هنوز خبر ندارند یعنی ست؟یکنارش ن یچرا کس دیپرس

 او افتاده؟ یشب قبل برا یاتفاق چه

 صدا دار یوحشت زده پوف شبیاتفاقات د یادآوری با

 و به اتاق روبه رو ستادیا کیبار ی. وسط راهرودیکش

 و فورا وارد اتاق دیآشنا را د ییدست و پاها کرد. نگاه

 .شد

 دهیتخت خواب یرو شکمش یکه  دمر رو یاسیال دنید با

 .دیبود سگرمه در هم کش

 شده بود. کف یچیپشت و گردنش تماما باندپ کمر،

 هم پانسمان شده بود. دستانش

 هورام؟ -

 به سهیمادرش سر چرخاند و او را ک یصدا دنیشن با

 .دید دست

 یکی یتوجه به ناله یوارد اتاق شد و ب نیمامان؟آذ -

 از



 سمت هورام پا کج کرد. مارانیب

 ن؟ییپا یحالت خوبه؟ چرا از تخت اومد ؟یشد داریب -

 نقدریچرا تنش ا نجاس؟یچرا ا اسیمامان؟ ال -

 ه؟یچیباندپ

 خسته از یکه چون پسربچه ا اسیبه ال ینگاه مین نیآذ

 فرو رفته بود انداخت. یقیبه خواب عم شیطنتهایش

 ست؟ین ادتی یزیچ شبیاز د -

 سالم اسیال ی. ولادمهیهم خوب  یلی. خادمهیچرا  -

 .بود

 او را گرفت و به اتاقش برد. یبازو نیآذ

 ها. شهی. حالت بد مستیسرپا نا نقدریا -

 سهیآناناس را از ک یوهیتخت نشاند و آبم یرا رو او

 و به دستش داد. دیکش رونیب

 بهمون رحم یلیهورام. خدا خ یریجون بگ بخور -

 تو رو سر وقت نرسونده بود یرعلیام شبی. اگر دکرد



 قلبت... ی. واشدیم یمعلوم نبود چ مارستانیب

به  یچ دیند قایکه دق یرعلیام-.دینوش یجرعها هورام

 گذشت. اسیمن و ال

 ُُ  مردم و زنده شدم تا منو از اون خراب شده بکشن ُُ

 یکی سادمی. قشنگ حس کردم سر پل صراط وارونیب

 جهنم. شیتو آت دهیهل م منو

 :دیخند نیآذ

 سر پل صراط. یحاال انگار چند بار رفت -

 بود. بد. مرگو جلو یبه خدا. بد شب گمیم یمامان جد -

 .دمید چشام

 کرد. فیبرامون تعر زویهمه چ یرعلیام -

 ن؟ییمنو اون همه پله آورد پا یک -

 .مارستانیآوردت ب یعل ریکولت کرده. بعدم ام اسیال -

 شده؟ ینجوریچرا ا اسیال ینگفت -

 ی. بابات وقتمیبود نجایو هوتن ا یمن و هست شبید -



 گوشت رد شده و حالت خیدکتر گفت خطر از ب دید

 ساعت بعد با الباس هیفورا رفت شرکت و  خوبه،

 خونه رهیحالت خوبه گفت م دیکه د اسی. البرگشتن

 داد زد هویهوتن  ینگرونه. ول یلیکه خ مونیسل شیپ

 هیکه زد باال رهنشوی. بعدم پهیلباست خون اسی... الخون

 .دیبلند کش غیج

 قیکورتون بهش تزر هیزخماشو پانسمان کرد و  دکتر

 درد داشت. یلیکه بتونه بخوابه. خ کردن

 اون زخما از کجا اومدن؟ -

 خودش به خودش جواب داد: بعد

 میخورد به اون س یپشتش م یاومد. ه ادمیحاال  -

 !یلعنت یبکسال

 کف دستاشم بدجور تاول زده. -

 .دیرا چنگ کش شیموها هورام

 حالم هنوز بده. یوا -



 تموم شد. شانس یخب حرص نخور. همه چ لهیخ -

 تو شرکت بود. اسیال نیآورد

 .شمیم وونهیدارم د ایخدا یاگه اون نبود... وا یوا -

 ت؟یگوش یپ یبر یآخر شبحاال واجب بود  -

 با هم جرو بحثمون شد. به سرم زده بود برم یعصر -

 .رمیازش بگ یحال حساب هی

 پوزخند زد: نیآذ

 یدیبه کجارس اسی. با کل کل با الیندار استیهنوزم س-

 تا حاال؟ بهت صد بار گفتم به وقتش حالشو

 .ریبگ

 خواست حال یدلش نم گریدلش د یاما تو هورام

 یحال خودش را حساب شبی. اتفاق دردیرا بگ اسیال

 بود. گرفته

 هر دو سر چرخاندند. ییپا یصدا با

 وارد اتاق ریدلگ یو صورت دهیخم یبا کمر مانیسل



 .شد

 هورام؟ حالت خوبه؟ یشد داریب -

 خودش یاو سوخت اما به رو یدلش برا هورام

 .اوردین

 .مونیخوبم مش سل -

 چروکش رابسته و  نهیصورت و کف دستان پ مانیسل

 سمت سقف برد: به

 .نیخوب اسیشکرت. خداروشکر که تو و ال یاله -

 سر چرخاندند به سمت در. اسیال یصدا با

 مون؟یباباسل -

 ؟یجانم بابا؟ چرا بلند شد -سمتش رفت. مانیسل

 خوبم. -

 رها نشده شیکه هنوز از درد و سوزش زخم ها اسیال

 به هورام نگاه کرد. بود

 ؟یزنده اهورام؟  یچطور -



 چپ چپنگاهش کرد: هورام

 نه پس. مگه قرار بود نباشم؟ -

 کنه. معلومه که یکار م ینه خوبه. زبونت حساب -

 .یسرخوش

 سوخت. یانداخت. کمرش داشت م ینیبه ب نیچ یکم

 .یبود دهیبدجور گرخ شبید

 لب فشرد و زهرخند زد: هورام

 قربون تو پسر شجاع!-

 گفت: نیآذ

 برو تو اتاقت دراز بکش. انگار هنوز درد اسیال -

 نیهورام و لحن نرم آذ بیطرز نگاه غر نی.ایدار

 شیبرا

 مادر و پسر به خودشان یبود. گرچه حت بیعج یکم

 تشکر را نداده بودند. کی زحمت

 دو موجود را. چند روز نیشناخت ا یکه خوب م البته



 شدند همان یرفت و م یم ادشانیباز  گذشتیم که

 ساله. ستیب یها دشمن

 اوضاع نداشت. نیا یبه ماندگار یدیام ادیز پس

 زد: لب

 اومده بود یکه آتشنشان شبینه باس برم شرکت. د -

 زنه. یو مشکوک م ستیسرجاش ن ییزایچ هی گفتن

 چه نمیبرم بب دیکنه. با قیتحق ادیب سیزدن پل زنگ

 .خبره

 چشم گرد کرد. هورام

 ساده یخراب هیجز  یزیمگه چ اس؟یال یچ یعنی-

 بوده؟

 به او کرد: یهاینگاه عاقل اندرسف اسیال

 منفجر شد و جفتمون رپامونیکه ز ینیتو به اون کاب -

دونم  یساده؟در ضمن فعال که نم یگیم میمرگ بود لب

 شده. بذار برم شرکت یچ



 حتما االن اونجاس. سیپل

 را از دستش درآورد و وکتیفورا سوزن آنژ هورام

 توجه یدستش چسباند و ب یسوراخ رو یرا رو چسب

 گفت: نیتوپ و تشر آذ به

 قصد جون منو کرده. یبفهمم ک دی. باامی. منم بمیبر -

 گفت: اسیال

 باز منو. دمیشا -

 به یاز دلهره و نگران یموج اس،یحرف ال نیبا ا و

 شد. ریسراز نیآذ قلب

** 

 زبانیم تیریاز پنج عصر گذشته بود و دفتر مد ساعت

 رکارانیو تعم یآتشنشان نیو مامور سیپل نیمامور

 ریبود که مسئول نصب و تعم یآسانسور شرکت

 برج رستا بودند. آسانسور

 و اسیال ق،یتوف ونیبرج، هما ریبر آن ها مد عالوه



 داخل برج یشرکت ها نیو چند تن از معاون هورام

رو به  یجلسه حاضر بودند.سروان صارم نیدر ا رستا

 جمع حاضر گفت:

 یافتاد که باعث شد پا یاتفاق ناگوار شبیتاسفانه دم -

 باز بشه. نجایبه ا ما

 گفت: ونیهما

 یخراب آسانسور عمد نیگیم یشما رو چه حساب -

 جناب سروان؟ بوده

 گفت: قیرو به توف یصارم سروان

 .گنیم یافضل یاالن آقا -

 گفت: یاز دو مامور آتشنشان یکی

 هیدادن به نظرم  یالماس یکه آقا یحاتیبا توض-

 طبقه میرفت نیمشکوک بود. واسه هم یلیخ ییزایچ

 .میزنگ زد سیبه پل عیو پشت بوم. بعد سر آخر

 رو بفرستن یهم از شرکت آسانسور خواست کس سیپل



 چه خبره. نجایا قایدق ننیبب

 بر تن داشتند تک رکاریکه لباس تعم یاز دو مرد یکی

 کرد و گفت: یا سرفه

 از کار انداخته بودن. یکسان ای یرو کس یمنیترمز ا -

 میس یبخوام به زبون ساده واستون بگمتو جعبه  اگر

 بکسل و یمهایکه مربوط به س ییها

 احضار و یاستپ و شست یمتحرک و سر کابل

 ای یچیکنن، با ق یهستن و کنترلشون م لیر نگهدارنده

 شده بودن. دهیبر زیت زیچ هی حاال

 جمع در گرفت. انیم یهمهمها

 دستش را مشت کرد و حس کرد باز نفسش کی هورام

 شود. یتنگ م دارد

 ادامه داد: مرد

 برق و آب برج ستمیکرده س نکارویهم که ا یاون کس -

 هم از کار انداخته. رو



 گفت: یصارم سروان

 برج یبرج هم باال یآبرسان ستمیو س یفلکه اصل -

 داشته با توجه به یشده و مجرم فرصت کاف نصب

 آخر یموتور آسانسور که اونم طبقه  ستمیس یکینزد

 کنه. یبه پشت بام بره و هر دو رو دست کار بوده

به تمام  یبرق رسان ستمیس -گفت: یآتشنشان گرید مامور

 واحدها که به آسانسور و

 و قیهشدار دهنده برج و اعالم حر یها ستمیس

 همکف کار ریز یتو طبقه  شهیمربوط م ییروشنا

 شده. گذاشته

 فورا گفت: اسیال

 همدست داشته. هیپس از قرار معلوم مجرم  -

 قیکه کنار هورام و توف اسیرو به ال یصارم سروان

 بود، گفت: نشسته

 از شما ریغ یشرکت ک ادیآقا هورام ب نکهیقبل از ا-



 شرکت بود؟ تو

 شانه باال انداخت: اسیال

 حتما یواال من خبر ندارم. من سرم گرم کارم بود.ول -

 دونه. یم نگهبان

 گفت: هورام

 از ریغ چکسیجناب سروان نگهبان به من گفت ه -

 که بهش ادمهیخوب  نویا ی. حتستیتو برج ن اسیال

 .یچه خوب آمارو دار گفتم

جا  یبرج که مرد تیرینگهبانکجاست؟مد نیاالن ا -

 افتاده و سن و سال دار بود

 :گفت

 شب هستن االن فتینگهبان ش شونیکه ا ییاز اونجا -

 خونه باشه. دیبا

 پس لطفا آدرس و شماره تلفنشون رو به همکارم -

 لیواسه تکم یکالنتر انیفرصت ب نیتا در اول نیبد



 .پرونده

 گفت: اسیال

 ممکنه نگهبان همدست باشه؟ دیکن یشما فکر م یعنی -

 رک گفت: یصارم روانس

 . چونیشما مظنونم جناب الماس یمن به هر سه  -

 .نهیو کارم ا سمیپل

 زد: یلبخند اسیال

 نیمن هم یجناب سروان. ول ستیتوش ن یخب حرف -

 .رمیبود بم کیهم نزد شیوقت پ چند

 پهنش نشاند: یدو ابرو نیب یزیاخم ر یصارم سروان

 چطور؟ -

 دشیشدن پرا دهیمختصرا ماوقع دزد اسیال

 فیسروان تعر یوسردرآوردنش از قعر دره را برا

 و در آخر گفت: کرد

 خواسته منو بکشه. یباز م یکیفکر کنم  نیواسه هم -



 و پخ پخ کردن دنیبزرگوار عالقه داره به بر اصوال

 و لوله. میس

 .دندیخند هیو بق یصارم سروان

 گفت: سروان

 حرف شما استناد کرد. ممکن هم نیبه ا یلیخ شهینم -

 هورام یقتل آقا یحت ایرسوندن  بیقصد آس هست

 مدنظر مجرم بوده باشه. قیتوف

 گفت: اسیال

 هورام یدونسته من تو برجم ول یهر کس که بوده م -

 ببره. لشویشده تا موبا داشیاونورا پ یاتفاق یلیخ

 من ن؟یدیند شبیمن و هورام رو د یگوش یراست

 خودمون کنار آسانسور جا گذاشتم. یتو طبقه  اونارو

 رو به همکارش گفت: یصارم سروان

 ستوان؟ ینکرد دایپ یزیچ -



بود. اما  نیماش چیسوئ هی. فقط یچینه، ه -گفت: ستوان

 یتلفن چیه

 نکردم. دایپ

 . ترس و وحشت از لو رفتن شمارهدیلب گز اسیال

 داخل تلفنش چنگ انداخت به قلبش. یها تلفن

 گفت: یصارم سروان

 بود؟ یتو گوش یمهم زیچ -

 گفت: اسیال

 که برام ارزش دارن. یخانوادگ یعکسا یسر هیبله  -

 .دییدندان به هم سا یکفر هورام

 وسط به منم نیا یزیچ هیمنم گم شده  یپس اگر گوش-

 .شهیم مربوط

 گفت: سروان

 و اتفاق یالماس یآقا یبرا یبا توجه به اتفاق قبل -

 تونم بگم یم اس،یگوش آقا ال خیشما اونم ب یبرا شبید



 پنجاه پنجاهه. هیقض

 سر تکان داد: ونیهما

 یریگیموضوع رو پ نیکنم ا یمن از شما خواهش م -

 . من واقعا نگرانشدم.دیکن ریرو دستگ نشیو عامل دیکن

 برگه یتو ییزهایسر تکان داد و چ یصارم سروان

 :دیکرد و رو به هورام پرس ادداشتی

 ای نیدیند یمشکوک زیباال چ نیایب نکهیشما قبل از ا -

 ن؟یدینشن ییصدا

 یو چشم بست و بعد از کم دیکش ینفس بلند هورام

 گفت: فکر

 ستم؛یمطمئن ن شدمیداشتم سوار آسانسور م یواال وقت -

 .دمیپا از پله ها شن یصدا هی دیشا یول

 ن؟ییپا ومدیم ایرفت باال  یداشت م -

 یزیسروان. هنوزم باور ندارم چدونم جناب  ینم-

 تو شرکت چکسیباشم. چون نگهبان گفت ه دهیشن



 .ستین

 برداشت و از جمع تشکر ادداشتیباز  یصارم سروان

 و از جا بلند شد. کرد

 به دنبال اسیکه اتاق را ترک کردند هورام و ال جمع

 زدند. رونیاز شرکت ب قیتوف

 ینگفتن ک نایآقا امروز که چهارشنبه س. ا -گفت: اسیال

 آسانسور

 شه؟یم درست

 و سر بلند کرد و به برج ستادیرو ا ادهیپ یتو قیتوف

 شد. رهیخ

 فکر نکنم کمتر از ده روز درستش کنن. -

 گفت: هورام

 سر کار؟ انیب یپس کارمندا چجور -

 هفته نیا یول لهی. حاال دو روز که تعطانیمجبورن ب -

 .شهیسختشون م یلیخ



 شمار برج نبود. یو ب ادیز یغمش پله ها اسیال

 یبابت گم شدن تلفنش و شماره  اشیو دلواپس ینگران

 بود. فردوس

 مثل برق از ذهنش رد شد. نازار. شماره یزیچ ناگهان

 او را حفظ یشماره  یچارگینازار هم بود. و او با ب ی

 و خدا نبود

 گرفت می. تصمردیکرد نازار با او تماس نگ یم خدا

 یگران جان خاتون بود و نازاربه کرج برود. ن فورا

 یپر رمز و رازشنم یاو و زندگ یها یاز بدبخت چیه که

 دانست.

 در یزیغروب بود و سکوت رخوت انگ تنگ

 فردوس حکمفرما بود. آهسته در را باز کرد شگاهیآسا

 نفس دید دهیپا درون اتاق گذاشت. صنم را که خواب و

 بود دهیکه فهم یودر را بست. از آن شب دیکش یراحت

 به خوردن حشرات دارد، به یادیز یعالقه  صنم



 یگریاو را به همکار د یداشت پرستار یسع یسخت

 اصرار کرد، دکتر انی. اما هر چه به دکتر تقوبسپارد

 که عوض کردن یدون یبود. "خودت م یکی حرفش

 ماریب نکهیضرر داره. مگر ا ماریب یچقدر برا پرستار

 دوست نداشته باشه. " پرستارشو

 گرفت میشده بود تصم دیناام انیکه از دکترتقو آسنات

 ریاو را ز یقدم پرونده  نیصنم کمک کند. در اول به

 نشسته انیدکتر تقو یحرف ها یرو کرده بود و پا و

 کیچهل و دو ساله بود که به عنوان  ی. صنم زنبود

 یقاتیتحقیشناس و حشره شناس خبره در مرکز ستیز

 یکار م رانیشمال ا یاز شهرها یکیدر 

 بود دهیدر جواب سوال او که پرس انی. دکتر تقوکرد

 درآورده، گفته بود: نجایچطور سر از ا صنم

 شونیزندگ روی مطالعه و حشرات به اونقدر صنم ¬-

 حشره یادیداشت که عالوه بر مرکز، تعداد ز عالقه



 به خونه ش برده بود تا روشون مطالعه کنه. رو

 که شوهر و پسرش رو شدهیتو کارش غرق م یجور

 یکرده. شوهرش بارها ازش م یوقتا فراموش م یلیخ

 تعادل برقرار شیشخص یکارش و زندگ نیکه ب خواد

 یادیکرده. تعداد ز یمخالفت م شهیاما صنم هم کنه،

 خشک و زنده و شاپرک و زنبور تو خونه ش پروانه

 یسخت یروز مشاجره  کی نکهیداشته. تا ا یم نگه

 گهیصنم وسط دعوا م ی. و وقترهیگ یدر م نشونیب

 تو دوست دارم، شوهرش به شترازیحشره ها رو ب من

 یپاش له م ریو حشره ها رو ز شهیم یعصبان شدت

 یم زیر زیخشک شده را با کتاب ر یو پروانه ها کنه

 . صنم بعد از چند روز باز به اشتباه قبلش ادامهکنه

کنه و کاربه  یشوهرش اعتراض م یبار وقت نیو ا دهیم

 کشه، صنم شروع به خوردن پروانه یداد و دعوا م

 کنه. شوهرش هاج و واج و درمونده یم یزنده ا ی



 خوردمش تا تو گیبگه. صنم هم م یدونه چ ینم

 هم یقاتیتو مرکز تحق یکار روحت نی. صنم اشینکش

 سال تموم شوهرش به خاطر عشق کی. دهیم انجام

 داره زنش رو با کمک یکه به صنم داره سع یادیز

 . باالخرهشهیدرمونش کنه اما موفق نم روانپزشک

 از جنگل و حشره ها دورش کنه و شهیم مجبور

 .نجایکنه ا منتقلش

 دکتر گوش کرده یمنقلب به حرف ها یبا حال آسنات

 هم انیو از او راه چاره خواسته بود. دکتر تقو بود

 بود گفته

 که باز حشره بخوره. دکتر میکن کشیتحر دینبافعال  -

 و نصف شب رهیگفت صنم تو خواب راه م فرزاد

 یکنه راه یم یخوره. دکتر گفت داره سع یم شاپرک

 کنه. لطفا به فرزاد کمک کن دایدرمان صنم پ یبرا

 آرام. خانوم



سخت بود اما قول داده بود  شیگرچه برا آسنات

 لهیپ دی. به قول نازار باانجام بدهد یرا به خوب فهاشیوظ

 پروانه آزاد و رها کیصنم تا عاقبت مثل  یبرا شدیم

 یگریاو درخواست انتقال به اتاق د ی. دو هم اتاقبشود

 صنم که سنجاقک ها و دنیآنها د یداده بودند. برا را

 یخورد و مثل آدامس آن ها را م یها را م شاپرک

 یدر حد مرگ مشمئز کننده بود. و حاال او زن دیجو

 یبرا ییجا شدیم دیبود که با یشگاهیدر آسا تنها

 و چشم دوخت به گلدان ستادیسرش ا ی. باالدرمانش

 کنار تخت. چشم زیم یوسبز رو بایز یآگلونما

 یا زهین یایبه دور اتاق. گلدان سانسور چرخاند

 به یبود. حس دهیخاص به اتاق بخش یجلوه ا یسرخاب

 گلدان یرا پا شیگفت نکند صنم باز قرص ها یم او

 شناس اهیگ کیقابل هضم نبود که  شیباشد؟ برا ختهیر

 بکند. یکار نیچن زشیعز یگلدان ها با



 ورو ریصدا سمت گلدان آگلونما خم شد ومشغول ز یب

 خاک گلدان شد. اما با قفل شدن انگشتان کردن

 .ختیر نییپا یصنم دورمچش دلش هر یاستخوان

خم شده سر چرخاند و با دو چشم وق زده  همانطور

 یزرد وترسناک رو به روشد. صدا ییو رو یورنگ

 :دیگرفته و کلفت شده اش را شن خش

 ؟یریخواد بم یدلت م-

 .دیخند یخودیب آسنات

 غلط بکنم. یجوون نیمن؟ من به ا-

 ؟یزن یخوشگل من دست م یبه آگل یپس واسه چ-

 ؟یکن لهش یخوا یم

 آب دهانش را از ترس قورت داد. فکر کرد آسنات

 زن عالوه بر خوردن حشره، گل و گلدان هم نیا نکند

 نیداشت ا یخورد؟ آه که چه اوضاع درب وداغان یم

 آمده رشیگ یماریب نیو او چه بدشانس بود چن زن



 .بود

 حفظ لبخندش گفت: با

 ... بهاسیخاکش چجور نمیخواستم بب ینه...فقط م-

 .انهیخوره  یم درد

 منو دست ننداز دختر جون.-

 گفت: یجد یلیخنده اش را خورد و خ آسنات

دستمو ول کن صنم. زود باش.صنم فورا دستش را  -

 مثل دیبا دیوآسنات فهم دیعقب کش

 و ستادیبا او رفتار کند. خشک و سرد. صاف ا خودش

 پنجره رفت و آن را بازکرد. سمت

 یشود از ب یآن اتاق خفه م یکرد دارد تو حس

 که داشت با عجله به سمت اسیال دنی. با دییهوا

 سمت صنم. دیاخم کرد. چرخ دیدو یم ساختمان

 ؟ی. اوکشتیپ امیوقت شام م -

 پشتش را به او کرد: صنم



 خوام با دوستام تنها باشم. یم رونیبرو ب-

 لب ریبرود ز رونیاز اتاق ب نکهیقبل از ا آسنات

 از خدامه.":" واال گفت

 پنجره کیکه داشت نزد دیسف یپروانه ا دنیبا د بعد

 فورا پنجره را بست. در دل گفت:"نجاتت دادم شدیم

 کوچولو." پروانه

 سایداشت با پر اسیهم کف ال یبه طبقه  دیرس یوقت

 یصندلیرو ستگاهیکرد و پشت ا یزد. سالم یم حرف

 اش نشست.

 مودبانه جواب سالمش را داد. اسیال

 گفت: یداشت م سایپر

 وقت نیشده ا ی. چیالماس یخاتون حالش خوبه آقا-

 ن؟یینجایا روز

 گفت: اسیال

 نمش؟یاالن بب شهینم-



 . درخواستتون خارج از مقرراته.شهینه نم -

 ستن؟یخانوم آل آقا ن-

 .یجناب الماس نیاینه. رفتن خونه. صبح ب -

 چرا آن همه نگران اسیکنجکاو بود بداند ال آسنات

 پا به پا شدنش ند؟یخواست بب ی. نازار را چرا ماست

 گفت: د،یکه د را

 .دیی. بفرمایجناب الماس کنمیبدرقه تون م-

 از رونیبه او از او خواست به ب یبا چشمک بعد

 کرد یخداحافظ سایفورا از پر اسیبروند. ال ساختمان

 پله ها یرفتند. پا رونیبه دنبال آسنات از ساختمان ب و

 ن؟یبا نازار کار دار ؟یالماس یشده آقا یچ-گفت: آسنات

 یاتفاق

 افتاده؟

 گنگ نگاهش کرد وآسنات گفت: اسیال

 هستم. راحت شیمیمن دوست صم دینگران نباش-



 .نیباش

 و گفت: دیکش شیموها انیدست م اسیال

 نازار خانومو به یگم شده. شماره  میراستش من گوش-

 ن؟یدیم من

 نام کوچک نازار را به اسیبار بود که ال نیاول یبرا

 رانده بود. لب

 شماره تلفن نازار؟ آره چرا که نه. حتما خودش-

 که قبال شماره داده بهتون. گهینداشته د یمشکل

 امیتونم ب ینم یبله چون پرستار عمه مه. منم گاه -

 .نجایا

 خودکار به سمت آسنات کیبه همراه  یا دفترچه

 و گفت: گرفت

 جفتشم حفظ دمی. قول مدیسیرو هم بنو نجایا یشماره -

 زد و مشغول نوشتن شد و فکر کرد ی.آسنات لبخندکنم

 قول داده شماره شیاهایبکند مرد رو یچه ذوق نازار



 اسیرا از بر کند. کنجکاوتر شده بود چرا ال اش

 اسیبه خاطر نازار و تلفنش آمده بود آنجا. ال روقتید

 که دیوند تشکرکرد آسنات به ساختمان برگشت که

 اتاقش به آن دو یهاست فرزاد از پشت پنجره  مدت

 شده. رهیخ

**** 

 ی. کسدیدر از خواب پر یروز بعد با صدا صبح

 مهین ی. از پشت پلک هادیکوب یبا مشت به درم داشت

 میساعت هشت و ن دنیبه ساعت نگاه کرد. با د بازش

 شب قبل سیآمد پل ادشی. بعد دیبرق از جا پر مثل

 برج را پلمپ کرده قاتشیکرد به خاطر تحق اعالم

 در که آمد ی. صدادیکش یاز سر آسودگ ی. نفساست

 از جا بلند شد و به طرف در اتاق رفت. یو کفر کالفه

 !؟اَهیبابا اول صبح هیک-

 شکناررا که باز کرد هوتن خودش را محکم  در



 !اسیا. ..ا... اال-.انداخت

 ؟یشده هوتن؟ خوب یچ-

 با بغض گفت: هوتن

 ف... ؟ی... ک... کجا...ب... بودشبی... دی... دید-

 !ی..فکر.. کرد...کردم... ب..باز... ُ م... ُ مردفک

 داد یا گه؟ید هیچ یهوتن. باز ُ مرد ریزبونتو گاز بگ-

 . عجبه ها!دادیب

 انداخت. نییو سرش را پا دیلب گز هوتن

 ییبه سرعت وارد خانه شد و با سگرمه ها اسیال

 را ریش یرفت. بطر خچالیسمت آشپزخانه و  درهم

 یتو دیو سمت قفسه ها رفت. هوتن دو برداشت

 را بغل کرد. اسیو از پشت ال آشپزخانه

 دد...دا...داش! دیب... ب... ببخ...ش-

 هوتن او را یکرد وقت یرا م ایعالم و دن فیک اسیال



هوتن  یبود که وقت نیا یبرا دی. شازدیصدا م داداش

 کرد یداداش خطاب م شیآال یساده و ب نیچن نیاورا ا

 هم چون برادر دی. شادیدو یقلبش م یتو یخوب حس

 و بیعج یعشق برادر کی. اما هر چه بود نداشت

 و مودب یپسر مظلوم اما دوست داشتن نیبه ا یبیغر

 .داشت

 داد: شینرم به صدا یفورا لحن پس

 ؟یزن یحرفا نم نیازا گهید-

 نه!-

 ؟یشیم یقو یباز پسر خوبه -

 آ... آ... ره.-

 پسر کوچولوها؟ نیع یکن ینم هیگر امیب ریمن شبا د-

 .ای..ن..نری..دید...د-

 خنده اش گرفته بود. اسیال

 نه؟ ایآره -



 ن...نه!-

 شکمش یلبخند به لب دستان هوتن را ازرو اسیال

 نشاند. شیموها یرو یبرداشت وبوسه ا

 ؟یداداش خودم. صبحونه خورد کالیآ بار-

 نه! -

 ؟یخور یو کلوچه م ریش-

 آ... آره.-

 .ارمیواست ب نیخب. برو بش لهیخ-

 یرفت ومودبانه با ذوق نشست رو منیبه نش هوتن

 .مبل

 هوتن؟ یدیند مونویمش سل-

 ررر... رفت... ب...بذر...ب...بخره.-

 و کلوچه کنارش نشست. ریش ینیباس اسیال

 بخور. ایبکاره. چه شود. ب یسبز خوادیم-

 فورا آن را زیم یآلبوم عکس رو دنیبا د هوتن



 دوبار شب ها یکی یبود ماه مانی. کار سلبرداشت

 کند. یرا ورق بزند و خاطره باز آلبومش

 از حد شیآلبوم دلش گرفت. البد پدرش ب دنیبا د اسیال

 کرد. فکر کرد بهتر است هر چه یم ییتنها احساس

تند تند آلبوم  .هوتنندیاو را ببرد و خاتون را بب زودتر

 دنیزد. ناگهان با د یرا ورق م

 شد به صورت زن. رهینگاهش خ اسیمادر ال عکس

 پله ها و زل زده یخندان نشسته بود رو یبا لب ماهرخ

 رز یبا طرح گل ها نشی. دامن پرچنیبه دورب بود

 یخورد و از چشمانش عشق م یباد تکان م یتو سرخ

 عکس را درست ده روز نیافتاد ا ادشی اسی. الدیبار

 از مرگ مادرش خودش گرفته بود. قبل

 خورد نگاهش به دستان هوتن یم ریش کهیحال در

 و رنگش دیلرز یشد. انگشتان دست هوتن م دهیکش

 شروع کرد به تکان ی. دهانش مثل ماهدیپر یم داشت



 .خوردن

 م...م... م... م...-

 گفت: یبا نگران اسیال

 حالت بده؟ ؟یلرز یم یشد هوتن؟ چرا دار یچ-

 را شیپرت کرد. زانوها یفورا آلبوم را سمت هوتن

 مبل کز کرده شروع یشکمش جمع کرد و گوشه  یتو

 ی. با عجز و البه اشیموها یرو دنیبه دست کش کرد

... آ...آبه... سهیخ..خ-داد زد: دیبار یاز چشمانش م که

 ب... بارو...بارونه...

 ...سهی... خیبر...برو...خ...گم... گمشو! ب... گ

 خم شد سمتش: اسیال

 داد زد: بایتقر

 هوتن؟!-

 نفس ییآب. گو انیمعلق بود م یاما انگار جسم هوتن

 وقت بود یلیکه خ یمواج یایدر کیآورده وسط  کم



 اسیبرده بود. ال یدور یرا آب با خودش جا روحش

 آب قند وانیل کیسمت آشپزخانه و با  دیدو فورا

 .گفتیم انیهوتن. هوتن هنوز هذکنار  برگشت

 :ختیدهانش ر یاز آب قند را تو یمقدار اسیال

 بخور هوتن. بخور. -

 .او را بغل کرد بعد

 قربونت برم. شتمی. من پستین یزیآروم باش. چ -

 .یباش داداش آروم

 اسیاز حال رفت.ال اسیهوتن در آغوش ال کبارهیبه  اما

 :دیصورتش کوب یچند بار تکانش داد و تو

 شو! چه مرگت شد تو؟ هوتن؟ داریهوتن؟ هوتن ب -

 زد: ادیو فر دیدو رونیب فورا

 !ی! انسیانس -

 آورد: رونیب منینش یبه سرعت سر از پنجره یانس

 بله؟ -



 مشیببر دیبدو هورامو صدا کن. هوتن غش کرده. با -

 .مارستانیب

 پنجره کنار رفت. انیو از م دیصورتش کوب یتو یانس

 کوچک یبه سرعت به سمت خانه نیو آذ هورام

 حس کرده بود صاحبش ییگو ی. الفدندیباغ دو یگوشه

 کرد و دور یندارد، مدام واق واق م یخوش حال

 .دیچرخیم خودش

 :دیپسرش نگران پرس یاوضاع آشفته دنیبا د نیآذ

 اس؟یشده ال یچ -

 کالفه گفت: اسیال

 زد غیج هوی دید یدونم. داشت عکس مامانمو م ینم -

 نیو بعدم غش کرد.آذ سهیگفت بارونه و خ یاز هب و

 چشم گرد کرد و پرواهمه گفت:

 مامانت؟ ؟یچ -

 گفت: هورام



 اسیشده. ال هوشیب نیحرفارو. ا نیا دیبابا ول کن -

 .رمیگ یبازوشو من پاهاشو م ریز ریبگ

 داد. نیرا به آذ نشیماش چیسوئ اسیال

 .دیدر عقبو وا کن -

 اسیاز خانه. هورام و ال رونیب دیو منگ دو جیگ نیآذ

 کشاندند. نیچاق هوتن را بلند کرده و به داخل ماش تن

 که سرم به یدر حال مارستانیبعد هوتن در ب یساعت

 یباال نیآذ دنیوصل بود چشم باز کرد. با د دستش

 به خودش گرفت و بیو غر بیعج یافهایق سرش

 یو دستانش را رو دیخودش را عقب کش فورا

 کردن. هیگذاشت و شروع کرد به گر صورتش

 شوکه از رفتار هوتن به او نیهاج و واج و آذ اسیال

 کردند. هوتن خم شد سمت او و گفت: یم نگاه

 ؟یکن یم هیکارا چ نیهوتن خجالت بکش. ا -



هوتن را از صورتش برداشت و هوتن نگاهشرا  دستان

 .دیدزدیم نیاز آذ

 کالفه لب کج کرد: نیآذ

 مگه اد؟یبابا منم مادرت. از من بدت مهوتن؟چته؟  -

 آخه؟ نیبابا! چشه ا یچه کارت کردم؟ ا من

 صورتش یتند تند سر تکان داد و باز دست رو هوتن

 .گذاشت

 گفت: اسیرو به ال نیآذ

 یجا نباشم بهتره. منو م نیخونه. انگار ا رمیمن م -

 کنه. یوحشت م نهیب

 متاسف و ناراحت سر تکان داد: اسیال

 ؟یه واسه چخب آخ-

 .نیمن چه بدونم آخه؟ االن چند ساله کارش شده ا -

 ؟ینیب ینم خودت

 رو به هوتن گفت: بعد



 فرار ای ینیب یکارت زشته. منو م یلیهوتن خ نیبب -

 یدی. االنم انگار جن دیکن یم یمحل یب ای یکن یم

 از دستت ناراحتم. یلی. خیکن یم هیبچهها گر نیع

و  اهیس یبلند کفش ها یپاشنهها ی. خدافظ.صدایلیخ

 که اشیمخمل

 اسیاورژانس گم شد، ال یاهویه انیشد و در م دور

 تخت گذاشت و به هوتن چپ چپ یدستش را رو کف

 شد. رهیخ

 . حاالیداد شیبسه هوتن. رفت. فرار گهیخب د -

 یب یکارا نیا یواست، ول هیمادر نمونه ا نیآذ گمینم

 .هیادیز گهیتو هم د لیدل

 مچاله و نصفه از یاز جعبها یبرگ دستمال کاغذ کی

 -کرد و به سمتش گرفت.  دایدر پ کینزد زیم یرو

 اشکاتو پاککن هوتن. سرم رفت. ریبگ

 فکر کرد نیبه ا اسیرا پاک کرد و ال اشینیب هوتن



 کی یپسرش عالقه ندارد. حت نیبه ا یذره ا یحت نیآذ

 هیچرا گر دیو نپرس دیمحبت بر سرش نکش دست

 نکن. قربان صدقه هیپسرم گر دی. نکرد بگویکنیم

 هم مال هورام لوس و ننرش بود و بس. شیرفتنها

 هم شماتتش کرد و رفت رد کارش. آخرش

 هوتن کباب بود. اصال جزغاله بود. یبرا دلش

 تخت یرو اسیدو طرف کمر ال نیدو دستش را ب کف

 زد. زل گذاشت و در چشمانش

 لب زد: یمهربان و داش مشد یلحن با

 حال درب و داغونتو نیصفا مفا ا میآق هوتن؟ بر -

 داداش؟ یببره؟ هست بشوره

 زد. زیر یلبخند هوتن

 گفت: اسیال

 کرج؟ میسرمت که تموم شد بر -

 لب زد: یپلک بزند بدون تان نکهیبدون ا هوتن



 ... دخ...دختر...خوش...خوشگله؟شی... پیپ -

 :دیخند اسیال

 چشت دختره رو گرفته!پدرسوخته. نگو که  یا-

 تند تند سر تکان داد: هوتن

 ن...نه....او...اون...تو...رو... -

 ...دوس..دا..داره... فق...فقط.دو

 یبه شدت سع کهیابرو باال انداخت و در حال اسیال

 را گرد و شیچشم ها رد،یخندهاش را بگ یجلو داشت

 بگو. گهیبار د هیجان؟  -کرد: بزرگ

 ت.شانه باال انداخ هوتن

 ... ک... کرج.میب... ب...بر -

* 

 یخط تو یحسام از آن سو یاز سه بوق صدا بعد

 نشست. گوشش

 سالم خانوم. -



 گاریبود که سالهاست س ییمردها هیشب شیصدا

 درآوردهاند. حنجرهاش شانیههایو دمار از ر کشندیم

 یم ینقرها ینستونهایدود و یبو شیبود و صدا خسته

 تراس خانهاش در یهم تو. شک نداشت همان وقت داد

 .کندیدود م گاریو دارد س ستادهیدهم ا یطبقه

 مارستانیکه تند تند وارد ب یرا از مردم نگاهش

 نامشخص چشم ییگرفت و به روبه رو و جا شدندیم

 .دوخت

 ؟ییسالم حسام. چه خبر؟ کجا -

 شده؟ یزیشما. چ یخونهام خانوم. سالمت -

 نیا فهممی. اصال نمسردرگمم جمیبگم. گ یواال چ -

 .گذرهیم یدور و برم چ روزا

 ن؟یهنوز بابت اون شب و آقا هورام ناراحت -

 گفت: زیتند و ت نیآذ

 قدم با مرگ هینباشم حسام؟ پسر دسته گلم فقط  -



 نیداشت. آخه تو اون شرکت چه خبره؟ اصال ا فاصله

 انداخته به جون ما؟ شیآت هیک

 واال چه عرض کنم. -

 تو اون خراب شده یعنیبکن.  یکار هیعرض نکن. -

 ؟یدیند یمشکوک زیچ چیه

 باهم بحثشون شد. اسیاون روز فقط هورام خان و ال -

 که شرکت شیبا دوستشون رفتن. تا ساعت ش بعدم

 همچنان داشت اسیال یشد. من تا هفت بودم. ول لیتعط

 بمونم کمک شتیپ یخوایکرد. بهش گفتم م یم کار

 برو خونه. خوادیگفت نم کنم،

 شانس آورد. اسیبکشن ال اسویال خواستنیدفعه قبل م -

هورام  نبارمیجاش رفت ته دره. باز ا گهید یکی

 پسر شانس آورد. خدا نیجاشداشت زبونم الل... باز ا

 یقراره سپربالش بشه. گوش یدفعه بعد ک دونهیم

 گفت شهینم گهیم سیاون آدم برداشته برده. پل جفتشونو



 ایکنه. هورامو  ستیسر به ن خواستهیم ویک طرف

 .اسویال

 یچیکرده خانوم. ه یینگهبان رو بازجو سیپل -

 ن؟ینکرد دای. خاتونو پارنیازش درب نتونستن

 نیا دونمی. نمنینه بابا. قطره آب شده رفته تو زم -

 خوادیم یکیدونه که  یم یچ اسیکجاست و ال خاتون

 نباشه. قتل؟ اصال هنگ کردم حسام. اسیبه تن ال سر

 . شما مراقبدیمن حواسم هست خانوم. نگران نباش-

 باش. پسرت

 شد بهم زنگ بزن. یاگه خبر-

 چشم خانوم. -

 فردوس نشسته بودند و شگاهیآسا کینزد یکافها یتو

 توت کیافتاده بود به جان ک ییاشتها یبا ب هوتن

 .کردیو مدام تکه تکه اش م یفرنگ



 یبسته یرا بسته بودند به کرکره یالف یقالده

که  دیاو را د شدیکافه. از داخل کافه م کناریمغازه

 چطور

 سرش یدست رو یکه با مهربان یرهگذران یبرا

 .دهدیکند و دم تکان م یذوق م کشندیم

 یکم کردیهم مدام به هوتن خواهش و تمنا م اسیال

 را بخورد. کیک از

 پول باالش دادم. یبخور هوتن. بابا حرومش نکن. کل -

 .رمی...سی...سیس -

 کتویشد. اگه ک رید میدروغ نگو. بخور پاشو بر -

 . خب؟رمیگیبرات ناهار نم ینخور

 خ...خب. -

 اتفاق قایو چقدر کنجکاو بود بداند دق دیکش یپوف اسیال

 ختهیبه هم ر نقدریرخ داده که هوتن ا لیبه چه دل صبح

 .بود



 یدرشت را به چنگال زد و تو یتوت فرنگ یتکه

 هوتن چپاند. دهان

 زد: شیصدا

 هوتن؟ -

 گمیم -شد. رهیخ اسیسر بلند کرد و در چشمان ال هوتن

 چرا عکس یگیهر وقت حالت خوب شد بهم م

 حالت بد شد؟ یدیکه د مامانمو

 که قصد نداشت حرف بزند ییمثل تمام وقت ها هوتن

 ان داد کهرا به هم دوخت و تند تند سر تک شیلبها

 : نه!یعنی

 یزیچ ای یمطمئن بود که هوتن از کس گرید اسیال

 در چشمان شدیرا کامال م ی. نگرانترسدیم

 و حس کرد. دید دهاشیترس

 گرفت او را زودتر از موعد مقرر نزد میتصم

 ببرد. روانپزشکش



 شگاهیآسا یظهر بود که آن دو در محوطه بایتقر

 . از آنداشتندیبه سمت ساختمان قدم بر م فردوس

 زدیبه شدت چشم را م دیبود که نور خورش ییظهرها

 سبز براق بود. همه جا و

 ملس و دلکش ظهر اواخر یدر هوا مارهایب

 خالص به ژنیو اکس گرفتندیآفتاب م یبهشتیارد

 . پروانهها هم خوش و خرمدادندیم هیهد شانیههایر

 .کردندیباغچه حالم یتو یانبوه گلها نیخودشان ب یبرا

 متوقف شیدور سرجا ینازار از فاصله دنیبا د اسیال

 و چشم دوخت به او. شد

 کی. ندیبیبار است او را م نیاول یکرد برا فکر

 کیدر قلبش حس کرد.  یبیخالص از نوع غر جانیه

 و گرم نیریش یعطر دنیبو کش هیناشناخته شب احساس

 شهر که تا یدر باال یلوکس و خنک یعطرفروش در

 حال آن را تجربه نکرده. به



 :دیکوب شیرا گرفت و به بازو اسیرد نگاه ال هوتن

 ه؟ی...چیا...اسمش...چ -

 حواس گفت: یب اسیال

 هوم؟... اسمش نازاره. قشنگه. مگه نه؟-

 هولش داد به جلو: هوتن

 .ششی...پیب...برو...پ -

 را به دندان گرفت: نشییسر خم کرد و لب پا اسیال

 نازار نیا ؟یکنیهوتن؟ اشتباه نم گهیحست درسته د -

 منو دوست داشته باشهها. ادیمغز خر نخورده ب خانوم

 دونم.هوتن اخم کرد. ینداره. م دوستم

 دا... دا...داره. -

 نو؟یا یدیاز کجا فهم دنیبار د هیاون وقت شما با  -

 ا...از...چ...چشا....چشاش. -

 پوزخند زد: اسیال

 ما بهترونه. منه پسر دختره از نیهوتن. ا الیخ یب -



 ...نیچه به ا باغبونو

 نشاند و براق شد: شیدو ابرو نیب یاخم گزندها هوتن

 !اسیا...ال -

 باال برد: میدستانش را به حالت تسل اسیال

 یدور و برا باش من بر م نیخب قاط نزن. هم لهیخ-

 زود. فقط جان مادرت شر به پا نکن هوتن. گردم

 :دیغر یعصبان هوتن

 م...من... ما...مادر...ن...ندا..ندارم. -

 داد و دست به کمر رونیاز گلو ب ینینفس سنگ اسیال

 :دیتکان داد و در دل نال سر

 "یلیخانوم. خ نیخرابه آذ یلی"اوضاع خ

 به همراه اسیدر اتاق چشم باز کرد. ال یبا صدا خاتون

 وارد اتاق شدند. نازار در را بست و رو به نازار

 گفت: خاتون

 خاتون خانوم. استونیاز آقا ال نمیخب ا -



 دستش یو دستان خاتون را تو ستادیکنار تخت ا اسیال

 .گرفت

 ؟یخاتونم؟ خوب یچطور -

 ابرو باال اسیرا آرام فشار داد و ال اسیدست ال خاتون

 گفت: یو با خوشحال انداخت

 آره؟ ؟یدستتو تکون بد یتون یتو م -

 گفت: یشحالو با خو ستادیتخت ا یآن سو نازار

 کنه؟ یخاتون دستاشو قو خوامیبهتون نگفته بودم م -

 ورزشش دادم تا باالخره دستاش جون گرفتن. اونقدر

 پر از سپاس به نازار انداخت. یذوق زده نگاه اسیال

 من واقعا ازتون ممنونم نازار... خانوم. -

 لبخند زد: نازار

اسم  دنیاز شن اسی.الاسیکنم آقا ال یخواهش م -

 کوچکش از زبان نازار سر بلند

 از یشد. دنبال نشانها رهیخ شیبایو به چشمان ز کرد



 بود دهیدرشت د یهایچه که هوتن در آن عسل آن

 . امروزندیبب یزیچ یاما نتوانست جز نگران گشت؛

 .دیدیدر حرکات او م یقراریجور ب کی

 گفت: نازار

 .نی. لطفا راحت باشنییپا رمیمن م -

 گفت: اسیال

 اومدم با شما حرف بزنم نازارخانوم.-

 .ستادیکنار در ا نازار

 .مونمیمنتظرتون م رونیپس ب -

 رفت. رونیکنار خاتون ماند و بعد ب گرید یکم اسیال

 باز راهرو مشرف به محوطه یرا کنار پنجره نازار

 .گرید ییبه باغ بود اما حواسش جا رهیکرد. خ دایپ

 اشیزندگ یفکر کرد مگر فقط خودش است که تو بعد

 ییندارند؟ البد فکر دخترک جا هیدارد. بق مشکل

 بود. ریدرگ



 نازار خانوم؟ -و گفت: ستادیا کنارش

 گفت: حواسیب نازار

 روزید گفتنیشده؟ بچهها م یزیچ ن؟یهوم... ا اومد -

 من سراپا نی. بگنیگشتیو دنبال من م نیوقت اومد یب

 .گوشم

 پنجره گذاشت و به دور یرا لبه شیآرنج ها اسیال

 نگاه کرد. دست

 نروزایواقعا ا ینگرانتون کنم ول خوادیدلم نم-

 .ارمیم یاریبدب یبدجور

 هوس کشتن منو کرد. یکی دوباره

 پر از شوک لب زد: ییچشم گرد کرد و با صدا نازار

 دوباره؟ ؟یچ -

 یجا گهید یکیبود  کیانگار نزد نبارمیبله دوباره. ا -

 خودم نجاتش دادم. یول رهیبم من

 فینازار تعر یآسانسور را برا یاز حادثه یمختصر



 .کرد

 به رهیخ یلحظات اسیال یبا تمام شدن حرفها نازار

 گفت: اسیماند.ال اسیال صورت

 ؟ینازارخانوم؟ خوب -

 به خودش آمد: نازار

 بوداره. یلیخ هیقض نی. اشهیباورم نم یخ...خوبم. ول -

 هورام تو یاگر شما جا دیلحظه تصور کن هی فقط

 .شدیم یچ نیبود آسانسور

 :دیخند الیخیب اسیال

 . االن روز سومم بود. تو مسجد محلمون ختممیچیه-

 .بود

 چپ چپ نگاهش کرد: نازار

 بابا! ی. ااسیآقا ال ینکردها یخدا هی -

 تصورش یکه بتون ستین یزی. مرگ چنهیهم یزندگ -

 یزی. و اصوال چیتجربهش نکرد. چون تا حاال یکن



 .گنجهیمن نم االتیقابل تجربه کردن نباشه تو خ که

 م؟یکار کن یخاتونو چ گمیم یعنی م؟یکار کن یحاال چ -

 یکس دونمینم یببرمش. ول نجایاز ا دیتو فکرشم. با -

 نه؟ ایشما اعتماد کنم  یبهش به اندازه کنمیم دایپ رو

. به نظرم نهیهم شیهر جا ببر -فکر کرد: یکم نازار

 یبهتره خاتون جلو

 باشه. چشم

 نگاهش کرد: اسیال

 ه؟یمنظورت چ -

 بدون آنکه حواسشان زدندیحرف م یخودمان داشتند

 .باشد

 همه دنبالشن که یکنیم میرو قا یزیچ هی یوقت-

 تو چشم باشه اون وقت یوقت یکنن. ول داشیپ

 .شهیسخت م برداشتنش

 سر تکان داد: اسیال



 بهش فکر نکرده بودم. ینجوریتا حاال ا -

 ؟یکه گفته بودم رفت یمارستانیب -

 مال دو سال هیبعدشم قض ؟یعنی کنمیاصال وقت م -

 .ادیب رمیگ یزی. فکر نکنم چشهیپ

 .شهیآدم نگران م فتهیکه واسه تو م یاتفاقات نیبا ا -

 بادمجون بم آفت نداره. من ی. ولیممنون که نگرانم -

 .میقیرفباهم  یمرگ و بدبخت و

هستن که  ییاون همون آقا -حرف را عوض کرد. نازار

 ؟یدفعه قبل باهاش اومد

 خودشه. داداشمه. -

 .یبرادر دار دونستمینم -

 داداش هیاز  شتریمن ب ی. ولستین میبرادر واقع -

 دوستش دارم. یواقع

 دختر کیبه هوتن چشم دوخت. نشسته بود کنار  اسیال

 آن دختر. یپاها یچشم دوخته بود به قفس پرنده رو و



 :دیپرس

 بودم تا حاال. دهیاون دخترو ند -

 داره. سمیاسمش سودهس. تازه اومده. اونم اوت -

 حالش بده؟ ؟یجد -

 هم خوبه. یلینه اتفاقا خ -

 نجاس؟یپس چرا ا -

 چون تنهاس. -

 خانواده پر هیتنهاس. با وجود  یلیهوتن منم خ -

 . لکنت زبونش روزکنهیم ییحس تنها یلیخ ت،یجمع

 وابستهس. اوضاعش یلی. به من خشهیروز بدتر م به

 .ستیخوبن چیش با مادرش هارتباط. ستیخوب ن اصال

 کجاس؟ شهشیآخه چرا؟ ر -

 .دونمینم -

 .اسیال مرخی. نگاهش را دوخت به ندیکش یآه نازار

 الیخیمرد ب نیدور و بر ا یادیز یدردسرها ظاهرا



 صبور وجود داشتند. اما مشکل خودش آنقدر و

 .باختندیرنگ م شیبرا هیبود که مشکالت بق پررنگ

 که پدرش سالها یو دسته گل ارییبه نام عل یمشکل

 به آب داده بود. قبل

* 

 حرف یب مانیباغ کشاند. سل یرا آهسته تو لیاتومب

 اسیهر شب در باغ را بست و مثل هر شب باز ال مثل

 کار نیاما عاشق ا مانیکرد. سل شیدعوا یمهربان با

 .بود

 در شیخانه و او برا دیایشبها زود ب اسیال نکهیا

در عقب را  اسیرا باز کند و ببندد.ال نیو سنگ بزرگ

 . هوتندیپر نییفرز پا یباز کرد. الف

 گذاشت. نیزم یخستهاش را رو یپا کی

 گفت: اسیال

 خوش گذشت هوتن خان؟ -



 سر تکان داد: هوتن

 آ...آره. -

 . خب؟برمتیبازم م -

 ...ایسو...سوده...گف...گفت...با...بازم...ب -

 ؟یکرد دایپ دیعه دوست جد -

 لبخند زد: هوتن

 خ...خوش...خوشگله. -

 نره ادتی. قرصاتو نییچشم چرون. بپر پا یپسره یا -

 هم آب بده. یقبلش به الف ؟یبخور

 با...شه. -

 شد. ادهیپ نیاز ماش هوتن

 .یسر الف یرو دیدست کش مانیسل

 خانوم کارت داره. نیبابا. برو باال انگار آذ اسیال-

 شبه. ازدهیاالن؟ ساعت  -را قفل کرد. نیدر ماش اسیال

 . من برم حموم.ششیپ یبر یگفت هر وقت اومد -



 دم کردم. یچا ایب زود

 کجان؟ هیچشم بابا. بق -

 هنوز ونی. آقا هماستنین هیخانوم هست. بق نیفقط آذ -

 رفقاش. شی. گمونم رفته فشم پومدهین

 باشه. برو به حمومت برس. -

 هوتن را کنار رفتیبه سمت ساختمان م کهیحال در

 .دیآن سمت باغ د یالف

 نیپا گذاشت. آذ منیاتاق نش یپلهها باال رفت و تو از

 .خواندیکتاب م داشت

 نکشیسالمش سر بلند کرد و ع یصدا دنیبا شن نیآذ

 گذاشت. زیم یبرداشت و کتاب را بست و رو را

 ؟ی. اومداسیسالم ال -

 کم حال و هواش عوض هیبله. هوتن رو برده بودم  -

 .بشه

 نگفت؟ یزیاز من چ-



حرف هوتن افتاد: "من مادر ندارم."حق هم  ادی اسیال

 حالش چطور است؟ آن دیکالم نپرس هیداشت. 

 نبه تلف یزنگ خشک و خال کیهم  تشیخاصیب پدر

 .ینزد بپرسد پسرم چرا چنان هوتن

 زد: لب

 نگفت. یزینه چ-

 . واقعا برام سواله. به تو نگه پساسیازش بپرس ال -

 بگه؟ یک به

 ن؟ی. با من کار داشتگهینم -

 جلو. ایبله. ب -

 از اهیو س یکاغذ یسهایک نیتر رفت. آذ کینزد اسیال

 اسیبرداشت و به سمت ال شیکنار پا نیزم یرو

 .گرفت

 گفت: اسیال

 خانوم؟ هیچ نیا-



 بازش کن.-

 رنگ ینخود یکرد و جعبها سهیک یدست تو اسیال

 .دیکش رونیب

در  اسیامساله.ال تیآپد ی. ولستین دیجد یلیمدلش خ -

 مدل یگوش کیجعبه را باز کرد. 

 . با تمام بند و بساطش.یبود با قاب آب سامسونگ

 پاکت گذاشت. یدر جعبه را بست و تو اسیال

 یکیقبول کنم. خودم شنبه  تونمیخانوم. نم شهینم -

 .ستمیبه زحمتتون ن ی. راضخرمیم

 تر رفت. کیاز جا بلند شد و نزد نیآذ

 تولدته یتو فکر کن کادو اس؟یال کنهیم یچه فرق -

 .اصال

 مونده خانوم. یلیتا تولد من خ یول -

 از کهیکوچ هیهد هی نیواسه نجات جون هورام ا -

 که تو یدر مقابل کار یبگ دیمن به تو. شا طرف



 خورهیبهم بر م یلیکمه. اما خب خ یلیخ یکرد

 .یرد کن دستمو

 در عجب بود. حق داشت. آخر نیلطف آذ نیاز ا اسیال

 زن بدنجس نیبار هم ا کی یسالها حت نیتمام ا یتو

 نداده بود چه برسد به هیهم هد تیچوب کبر کیاو  به

 .خوردیتومان آب م ونیلیکه چهار م یگوش کی

 بودیبار نیسوم نینبود. ا یتازها زیهورام هم چ نجات

 او را نجات داده بود. یکه زندگ

 باشد. پس گفت: نیکرد خوشب یسع یسخت به

 باشه. ممنون خانوم. -

 کارت خودتو بسوزون ازش استفاده کن. فعال به میس -

 خودمه مدارکش. بعد که مدارک خودت جور شد نام

 به نام خودت بکن. ببر

 سوال از عمارت ایدن کیباز تشکر کرد و با  اسیال

 زد. رونیب



 هوایخودشان که باال رفت ب یخانه یپلهها از

 به در کوچک باغ خورد. در باز بود. اخم چشمش

 .کرد

 در چرا بازه؟ نیا -

 برود بسته بود. نیآذ شیپ نکهیبود در قبل از ا مطمئن

 رفت و در را بست. خسته و نییاز پلهها پا دوباره

 واق واق یدوباره راه رفته را برگشت. با صدا پاکشان

 یالف یسرش را به دور و بر چرخاند. سمت النه یالف

 ینبود. اما الف یعاد شیواق واق کردنها نی. ارفت

. خوب که دقتکرد آمدیم یگرید ینبود. صدا از جا آنجا

 کوچه و پشت در بود. یصدا از تو

 تند به طرف در رفت و در را باز کرد. یقدمها با

 .کردیبود و پارس م ستادهیپشت در ا یالف

 شد: خم

 مگه هوتن... ؟یکنیکار م یکوچه چ یتو ؟یالف -



 ی. به کوچهکردیهمچنان پارس م ی. الفستادیا صاف

 روشن نگاه انداخت. مهین

 به پارک یرو ادهیپ یرا برا یشبها هوتن الف یگاه

 نبود. ی. اما در آن لحظه از هوتن خبربردیم محله

 .دیداخل خانه و عمارت دو فورا

 یعمارت و حت یجا یاتاقش نبود. جا یتو هوتن

 باغ و پشت بوتهها و یباال را گشت. تو یطبقه

 یشده و تو یرا گشت. اما هوتن قطره آب درختها

 فرو رفته بود. نیزم

 خسته از یسم یالهایپر از فکر و خ یسر با

 یبار طول اتاق راط نیهزارم یبرا حاصلیب یجستجو

 و هورام دلش دییپایاو را م یچشم ریز نیکرد. آذ

 او را کتک بزند. ریدل س کی خواستیم

 .آمدیباغ م یوقفه از تو یب یپارس الف یصدا

 زد: ادیصبر و تحمل از کف داده فر هورام



 خفهش کنه. سرم رفت. نویا یکی -

 باال رفت: شیصدا تابیب یهست

 صاحبش گم شده. ؟یکار اون زبون بسته دار یچ -

 .بفهم

 لب پچ کرد. ریز ییبرو بابا هورام

 کرد: ینچ نیآذ

 بچه؟ نیکجا گذاشته رفته ا ؟یچ یعنیآخه  -

 .شتریاز همه ب اسیکالفه بودند و ال همه

 یصورتش و نم یتلفنش را گرفته بود جلو ونیهما

 که زنگ بزند و سراغ هوتن را از یبه چه کس دانست

 .ردیبگ

 گفت: بلند

 شش؟ینداره بره پ یدوست چیهوتن ه اس،یال -

 نپدریبه ا یزیچ کی خواستیچقدر دلش م اسیکه ال آخ

 تو اصال یآخر مرد حساب دی. بگودیمباالت بگو یب



 ؟یکنیرا جزو خانوادهات حساب م چارهیپسر ب نیا

 گفت: یجان کالم را ادا کرد وقت یهست

 اسیجز ال یدوست چیه دلت خوشهها بابا. هوتن -

 .نداره

 و باز رفت دیکش یدر به در آه یمثل آدمها اسیال

 .منینش یباال سمت

 کرد: یباز بدقلق هورام

 گرفتم. اه. جهیسر گ نیبش ریبگ اسیال -

 گرفت. دهیرا ناد ونیوجود هما اسیال

 که تا یی. جارونهیهورام؟ هوتن اون ب نمیبش یچجور -

 ریتو عمرش نبوده. اصال همهش تقص ییتنها حاال

 گذاشت رفت. فرار کرده. یکرد تشی. از بس اذتوئه

 مطمئنم. من

 به هم نگاه کردند. یبا ناباور یو هست نیآذ

 براق شد: نیآذ



 هیحرفا چ نیا اس؟یال یگیچرا چرت و پرت م -

 .ستادیا نهاشیبه س نهیو س دیاز جا پر ؟هورامیزنیم

 .اسیالتو دهنت  زنمیبه خدا م -

 شهر بود. کم یآدم تو نیآن لحظه درماندهتر اسیال

 نبود گم شدن هوتن. یزیچ

 باال رفت: شیصدا تن

 تو ش؟یزدیم شهیهم یتو نبود زنم؟یحرف مفت م -

 و یکردیهاشو خراب م ینقاش شهیهم ینبود

 هوتن ؟یدادیآزارش م یه ترسهیاز آب م یدونستیم

 ومدی. ماه به ماه، سال به سال مشییشد از تنها خسته

 . بابا خبنیذاشتیکدومتون محلش نم چیه رفت،یم

 .ارهیآدمه کم م اونم

 و او دیکوب اسیال ینهیکف دستانش را تخت س هورام

 به عقب هل داد. را

 احمق ی. تویزنیحرف م یادیز یدار اسیببند ال -



 ریهمهش تقص نایا ست؟یچرا هوتن ن یدینفهم هنوز

 خونهس. نیا یخاطر وجود نحس تو تو. به توئه

 انداز شد و لرز به نیدر اتاق طن ونیغرش هما یصدا

 .ستادهبودندیدر ا یانداخت که جلو یو فرشتها یانس تن

 یپسره یگیم هیچ ایور یدر نیخفه شو هورام. ا -

 نفهم؟

 نگاه دلخورش را به پدرش دوخت: هورام

 اسویال خواستیکه م یمگه بابا؟ همون گمیدروغ م -

 تو آسانسور بمونه اسیال خواستیکه م یهمون بکشه،

 . من مطمئنم.دهیهمونم هوتنو دزد ره،یبم و

 رو سر راه ی. فردا هستنهیخونه نره هم نیتا از ا نیا

 هان؟ ؟یبدزدن ببرن چ دانشگاه

 از جا بلند شد: یعصب نیو آذ دیکش ینیه یهست

 هورام؟ -

 سمت مادرش قدم برداشت. هورام



 گهیم یروان نیهمه سال که ا نیا یهوتن کمامان؟  -

 کرده رفته که االن بار دومش باشه؟ قهر

 افتاده یکی. االن چند وقته دیکم چشماتونو وا کن هی بابا

 ؟انگشتیبه خاطر ک ؟یما. به خاطر چ یجون زندگ به

 که مات و مبهوت یاسیسبابهاش را به طرف ال

 نشانه گرفت: کردیم نگاهش

 و سالم حیاگر هوتن تا صبح صح. شونیبه خاطر ا -

 خونه من اسممو عوض... برگشت

 صورت هورام در جا او را یرو ونیهما یلیس یصدا

 کرد. ساکت

 :دیکش ینیه نیآذ

 ون؟یهما -

 گرفته گفت: ییبا صدا ونیهما

 نفوس بد نزن هورام. الل شو هورام. الل!-

 :دیآوار شد و بغضش ترک نیزم یرو اسیال



 کرده قهر کرده. یفقط بچهباز نه، دروغه. هوتن -

 .دونمی. من مگردهیبرم

 کنارش زانو زد: یهست

 اس؟یال -

 بدجور یلیس یصورتش. جا یدست گذاشت رو هورام

 .سوختیم

بارون  هویهوتن قرصاشو نخورده. اگه  -هق زد: اسیال

 بزنه من چه

 کنه تشیاذ ابونیتو خ یکیاگر  زم؟یتو سرم بر یخاک

 جا رو بلد چیهوتن ه ،یبکنم؟ هست یچه غلط من

 حالش رهی. اگه استرس بگکننیم تشی. صداها اذستین

 بخواد یاگه کس زمیتو سرم بر ی. چه خاکشهیم بد

 کنه؟ داداشم... تشیاذ

 به پدر و مادرش نگاه کرد. یبا درماندگ یهست

 زهایچ نیمبل فرود آمد. چرا به ا یرو یبا کالفگ نیآذ



 هوتن دقت نکرده بود؟ در

 بهتر از همسرش نداشت. یهم اوضاع ونیهما

 محله را کوچه به کوچه گشته بودند. پارک و تمام

 آن دور و بر را هم جستجو یسوراخ سنبهها یهمه

 یگوش کینبود. هوتن  یبودند. اما از هوتن خبر کرده

 هم نشیمخاطب ستیداشت و تنها عضو ل یعهدبوق

 بود و بس. اسیال

 یو هر بار صدا هزاربار به او زنگ زده بود اسیال

 بود. دهیخاموش است را شن نحس

نشستهبود  نیاز باغ غمگ کگوشهیرا که  مانیسل یانس

 را به خانه برد و دمنوش گل اسیصدا زد. ال

 حالش خراب تر از اسیدم کرد. اما ال شیبرا گاوزبان

 دمنوش آرام بشود. کیحرفها بود که با  نیا

 مانیخر و پف سل یصدا دنیصبح بود که با شن چهار

 زد. رونیخانه و باغ ب از



 شهیکوچه همان جا که هم یدر تو یجلو یسکو یرو

 گاه هیزانو بغل زد و تک نشست،یمنتظرش م هوتن

 کرد. چانهاش

 هوتن برگردد. دیکوچه ماند شا یبه انتها رهیخ

 . اماکندیم شیدعوا یکرد هوتن که برگردد حساب فکر

 االتشیخ یتو یحت امدیدوستش داشت که دلش ن آنقدر

 او را شماتت کند. هم

 هرز یعلفها یآشنا تو یزیچ دنیبا د ناگهان

 رو، از جا بلند شد و به آن طرف ادهیکنار پ یباغچه

 .رفت

 دم شیبرق و آسمان گرگ و م رچراغینور ت ریز

 هوتن بند دلش را پاره کرد. حاال یکتان دنید صبح،

 بود. دهیدزد یشک نداشت هوتن را کس گرید

 و چهارساعت از گم شدن هوتن گذشته بود. ستیب

 دایکردن او بود. با پ دایپ یبرا یبه دنبال سرنخ سیپل



 سیهوتن که روز قبل به پا داشت، پل یکتان شدن

 گم شدن هوتن را کنار گذاشت. یهیفرض

 دیشد یبه خاطر سردرد نیدوم و صبح شنبه آذ روز

 را در اتاقش محبوس کرده بود. خودش

 یبار پتک کی قهیهر چند دق اسیال یههایکنا یادآوری

 سرش. یرو شدیم دهیو کوب شدیم

 را از خانه غدقن کرده بود و یخروج هست ونیهما

 را با حسام فرستاده بود به دانشگاه. گرچه هورام

 او را شیرا سرزنش کرده بود اما حرفها هورام

 بود. ترسانده

 دست از شیپ یساعت ونیصبح بود و هما ازدهی ساعت

 حمام یبرگشته بود و داشت تو یدرازتر از کالنتر پا

 .گرفتیاتاق خوابشان دوش م یگوشه

شرشرآب  یکالفه و ناراحت بود که صدا یبه قدر نیآذ

 یحکم بارش تگرگ داشت. تگرگ که ب شیبرا



 .شودیببارد اعصاب خرد کن م وقت

 کوچک کنار زیآمد و پاکشان سمت م نییتخت پا از

 برداشت و با زیم یاز رو یقرص مسکن رفت. پنجره

 .دیآب آن را بلع یکم

 از یامیپ دنیو رس زیم یرو ونیتلفن هما دنیلرز با

 ناشناس توجهش جلب آن شد. یشماره کی

 نداشت تلفن شوهرش را چک کند اما در آن عادت

 به شدیاز هوتن باعث م یهر خبر دنیرس لحظه

 .ندازدیب ونیبه تلفن هما یاجازه بدهد نگاه خودش

 دهانش یوحشت زده دست رو ام،یباز کردن پ با

 .گذاشت

 . حاال تودنیروز تقاص پس م هیگناهکاران  ی"همه

 پسرات؟ کدومتون؟" ای

 اش نهیکه در س یگشاد شده و قلب یبا چشمان نیآذ

 زل زد. امیبه پ د،یتپ یم وانهوارید



 چه کند. با تلفن خودش گرفتیم میزود تصم دیبا

 رهیگرفت و شماره را در تلفن خودشذخ امیاز پ یعکس

 کرد.

 لرزان فورا یشرشر آب که قطع شد، با دستان یصدا

 دیگذاشت و دو زیم یرا رو یرا پاک کرد و گوش امیپ

 .دیتخت و دراز کش یتو

 کرد از یرا خشکم شیکه موها یدر حال ونیهما

 آمد. رونیب حمام

 به زدیدر آن موج م یکه دلواپس یبا نگاه نیآذ

 نخواست او را امینگاه کرد. با پاک کردن پ ونیهما

 به او یزیچ امیاز آن پ ونیهم هما یکند.از طرف نگران

 .گفتینم

 زی. همه چاوردیرا درب امیپ یگرفت ته و تو میتصم

 .شدیو خطرناک م دهیچیاز حد پ شیب داشت

 که بود و از کدام گناه حرف زده بود؟ آنشخص



 گردنش زد. ریو عطر به ز دیلباس به تن کش ونیهما

 گفت: نیخطاب به آذ نهیآ یتو از

 ؟یبهتر نشد -

 زد: هینشست و به بالش تک نیآذ

تخت  یکنارش رو ونینه سردردم بدتر شده.هما -

 نشست.

 ببرمت دکتر؟ یخوایم -

 گفت؟ یچ سیدرمونگاهو ندارم. پل یاصال حوصله -

 :دیچشمان قرمزش و آه کش یرو دیانگشت کش ونیهما

 یینه صدا یکردن. کس قیها تحق هی. از همسایچیه -

 .دهید یزینه چ دهیشن

 من بود شیپ اسیکه ال یقهایدونم همون دودق یم -

 .دنیدزد هوتنو

 نکهیا ایطرف آشنا بوده  ایاحتماال  گهیم سیپل -

 کردن و هوششیبه هوتنو ندادن و ب ادیداد و فر فرصت



 خودشون بردن. با

 ؟یبند یتو چرا همهش جمع م -

 . سرگرد گفتستینفر ن هی گهیدونم. حسم م ینم-

 هوتنو عمدا اونجا انداختن تا بهمون بگن گم کفش

 شده. دهیبلکه دزد نشده،

 مستاصل سر تکان داد: نیآذ

 که داره با هیک نیترسم. ا یم یلی. من خونیهما یوا -

با دقت به حالت صورت و چشمان  نیکنه؟آذیم یباز ما

 نگاه ونیهما

 خسته نبود. رمردیپ نیدر نگاه ا یزیاما چ کرد

 یلیخ هیمطمئن شده بود که قض گریحاال د امیآن پ با

 نیرا هم به ا اسیربط ندارد. اما ربط ال اسیبه ال هم

 .دیفهمینم اوضاع

 کتش شد. دنیمشغول پوش ونیهما

 ؟یریم یکجا دار -



 تونم یسر بزنم. نم گهید مارستانیبه چند تا ب رمیم -

 زبونم الل تصادف دیتو خونه. شا نمیبش ینجوریهم

 .کرده

 زد. هیسر به تاج تخت تک نیبه اتاق آذ یورود هست با

 نه! یوا -

 در را بست و گفت: یهست

 ؟یینجایبابا ا-

 شده؟ یآره دخترم. چ -

 مهمه. درس یلیمن برم دانشگاه؟ کالسم خ شهیم -

 دارم. یتخصص

دار  رویگ نیتو رو خدا ول کن. تو ا یهست -:دیتوپ نیآذ

 واسه من

 ؟یدرس خون شد بچه

 ستم؟یمگه ن -

 شانهاش گذاشت. یدست رو ونیهما



 هوتن دوارمی. امیبر شهیدرک کن دخترم. واقعا نم -

 برگرده خونه. امروز

 پس چرا هورام رفته؟ -

 گفت: نیآذ

 آموزش رفتیداشته. امروز نم بتیبس که غ -

 .ومدیصداش درم دانشگاه

 :دینال یهست

 خونه میبمون میتونیبابا؟ تا ابد که نم یچبعدش  -

 .رونیب میبر دیکه با باالخره

 گفت: ونیهما یبه جا نیآذ

 . تو رو خدا کوتاهمیکن یم یفکر هیواسه بعد، بعدا  -

 .ترکهی. سرم داره میهست ایب

 یبا لب و لوچها یرفت و هست رونیاز اتاق ب ونیهما

 مامان؟ -تخت نشست. یرو زانیآو

 ه؟یچ گهید -



 ؟یسر هوتن اومده باشه چ ییبال اگه

 شتریبس کن. اون از هورام که با حرفاش آدمو ب -

 که بدتر از همهتون اسمیاز تو. ال نمیا کنه،یم نگران

 .کنهیم یزار هیدخترا فقط گر نیع

 از جا بلند شد: یهست

 اسیداغونه مامان. حق بده بهش. هوتن و ال اسیال -

 و دوست و قیتا ربط دارن به هم. داداش و رف هزار

 و مادرن واسه هم. پدر

 مامان. تو ادی. بدت نقتهیحق نیع هاشم هیکنا کهیت تموم

 به هورام و اصال به هوتن توجه یدیچسب همهش

 محبت ایدن هی یسمیپسر اوت هی کهی. در صورتیکنینم

 داره. الزم

 .میهمهمون واسه هوتن کم گذاشت ما

 گذراندیرا م ههایثان نیدر آن لحظه که بدتر نیآذ

 تلخ نداشت. قیو آن حقا حتینص دنیبه شن یعالقها



کار کنم؟ هوتن خودشو از من  یچ یگیخب م -

 ه؟یکارش چ نیا لیدل گهیگرفته.الاقل نم

 ؟یدیتو ازش پرس -

 بار. ونیلیم هیاز  شتریب -

 . بهادیبرگشت مادر باش براش. خدا کنه زود ب یوقت-

 .شمیخواهر خوب م هیو براش  شمیآدم م خدا

 سرش گذاشت. یدست رو نیآذ

 .خوامیم نویمنم هم -

 سمت در اتاق رفت. یهست

 بخواب. ریمن برم تو اتاقم. تو هم بگ-

 :دیپرس نیآذ

 کجاس؟ اسیال یراست -

 رفته کرج. چطور؟ -

 برود. تواندیبا دست اشاره کرد م نیآذ

 داد صاحب آن امیپ موریکه رفت فورا به ت یهست



 کند. دایپ شیرا برا شماره

 کرد یکه مطمئن شد چشم بست و سع امیپ دنیرس از

 بخوابد. یکم

 را پشت سر یبود و روز خوب یبهار زیدل انگ عصر

 بود. گذاشته

 و در دیبه مقنعهاش کش یو دست ستادیدر اتاق ا پشت

 وارد اتاق شد. فرزاد دییبفرما یصدا دنی. با شنزد

 رهیو به محوطه خ ستادهیبه او رو به پنجره ا پشت

 .بود

 رفت و گفت: جلوتر

 دکتر؟ نیداشت یبا من کار -

 به طرف نازار زد. با دست اشاره کرد یچرخ فرزاد

 .ندیبنش

 لطفا. نیبش -

 یرو زشینشست و فرزاد پشت م یصندل یرو نازار



 گردان فرود آمد. یصندل

 یخاتون الماس ی. پروندهرمیوقتتو بگ خوامینم یلیخ -

 ؟یدید رو

 بله. چطور؟ -

بهشما  یزیحرف بزنه؟ اون پسرجوون چ تونهیچرا نم -

 نگفته؟

 ن؟یپرسیچرا م ی. ولدونمیراستش من نم -

 .نیکیبه هم نزد کنمیحس م -

 پوزخند زد: نازار

 .ستین یزیچ نینه همچ ؟یالماس یمن و آقا -

 فتیک ادیم یو وقت یمنتظرش شهیکه هم یستیپس تو ن -

 .ندازهیگونههات گل م کوکه؟

 اخم کرد. خبر داشت فرزاد رک است. خبر نازار

 . اماشودیدم خور نم شگاهیآسا یتو یبا زنها داشت

 .نیزبیهمه فرز است و چشمانش ت نینداشت ا خبر



 من با ارتباط نیکه بفهم نیمنو صدا زد نیواسه هم -

 در چه حده؟ یالماس یآقا

 لب فشرد. فرزاد

 مین ریز یکاسها هیبفهمم که  نویا تونمیم ینه. ول -

 .زنهی. همه جوره مشکوک مکاسهشه

 دکتر؟ نیدیرس جهینت نیاون وقت شما چطور به ا -

 اونجا شیکه خاتون دوسال پ یمارستانیمن به ب -

از دوستان من اونجا  یکیبود زنگ زدم. یبستر

 پزشکه.

 کرد: زیکنجکاو چشم ر نازار

 خب؟ -

 هی نکهیخاتون رو خونده بودم. ا یقبلش خوب پرونده -

 . از دوستمادیزبونش بند نم فته،یفقط از پله ب نفر

 که اون یکنه. از هر پرستار و دکتر قیتحق خواستم

 با خاتون سر و کار داشت سوال کنه. موقع



 رهیمشتاق همه تن گوش شد و به دهان فرزاد خ نازار

 .شد

 دن؟یهم فهم یزیچ -

 خاتون گفتیمونده. م ادشیکم  یلیپرستار خ هی -

 حرف بزنه، اما چند روز به رفتنش از تونستیم

 مالقاتش. پرستار گفته ادیم بهیمرد غر هی مارستان،یب

 که دهیواضح از اون مرد شن یلیروز پشت در خ اون

 .رهیتا انتقامشو بگ برگشته

 با چشمان گرد شده از جا بلند شد. نازار

 پرستار از اون دیمطمئن ن؟یگیم یجد نیدار نویا -

 هیتک یصندل یبه پشت اورده؟فرزادیحرف در ن خودش

 زد:

 هستن. یمطمئن یهم دوستم هم اون پرستار آدمها -

 خاص خاتون و تیبه خاطر وضع گفتیم پرستار

 .ادشهیاون مرد اتفاق اون روز رو  لیو شما شکل



 بوده؟ یمگه چه شکل -

 اهیس یبارون هیمرد قد بلند حدودا شصت ساله. با  هی -

 .اهیس یکاله با مدل پاناما هی و

 و چند شهیخاتون حالش بد م ره،یاون مرد م یوقت

 گهید ادیدر حالت کما بوده و بعد که به هوش م ساعت

 حرف بزنه. تونهینم

 و فرزاد جوابش را زدیکه حدس م یزیاز چ نازار

 شوکه بود. شتریکرده ب دایپ

 ن؟یگیبه من م نیدار نارویحاال چرا ا -

 رو داره از ما یزیچ هیبه نظرم  اس،یاون پسر، ال -

 .کنهیم پنهون

 . خاتون درستیمنظور فرزاد چ دیبالفاصله فهم نازار

 هنوز ایرا  نیپنهان شده بود و فرزاد ا شگاهیآسا

 به آن شک داشت.ادامه داد: ایبود  دهینفهم

 که به خاتون کمک یسخت در تالش دونمیچون م -



 دو شب پشت سر هم خاتون نکهیحرف بزنه. و ا یکن

 .کردیرو زمزمه م یاسم هیخواب  یتو

 حرف زد؟ نیگیم یعنی -

 تو خواب. یآره. ول -

 گفت؟یم یخب چ-

 .یزیچ نیمثل... هما...هون... همچ یزیچ هی -

 . از جا بلند شد:دیلب گز نازار

 شیمسئله پ نیا کنمیممنون دکتر. فقط خواهش م -

 بمونه. با اجازه. خودتون

 بود کشنبهیرفت.  رونیبه سرعت از اتاق دکتر ب نازار

 نکرده افتیدر اسیاز ال یتماس چیاز پنج شنبه ه و

 .بود

 چطور با او تماس دانستیبود تلفنش گم شده. نم گفته

 دارد؟ یدیتلفن جد اسیال ایو اصال آ ردیبگ

 . مشغولکردیم دایاو را پ دیهر چه زودتر با یول



 .دیرا شن اسیال یبوق صداشمارهاش شد.با دو  گرفتن

 سالم نازارخانوم. -

 نگران شد. اسیال یگرفته یصدا دنیبا شن نازار

 ؟یشد ضیمر ه؟ینجوریسالم. چرا صدات ا -

 گوشش را اسیو بعد هق هق ال امدیلحظه صدا ن چند

 کرد. پر

 :دیپرس دلواپس

 ؟یکنیم هیگر یدار -

 :دینال هیگر انیم اسیال

 خانوم. نازار دنیهوتنو دزد -

 .دیکش نیدهانش گذاشت و ه یدست رو نازار

 ؟ی! نه! کیوا -

 کنه. دارم داشیهنوز نتونسته پ سیپنجشنبه. پل -

 نازارخانوم. رمیمیم

 ن؟یستیمظنون ن چکسینکن. به ه هیخدا نکنه. گر -



چند وقت  نیباشه که ا یهمون دیشا یعنینه...  -

 قصدجون منو کرده.

 لب زمزمه کرد: ریز نازار

 !یروان -

 :دیکش یپوف

 کنن. خواهشا به من خبر بده. داشیزود پ دوارمیام-

 نگران شدم. یلیخ

 با نازار حرف بزند. خواستیاما دلش م اسیال

 بود که حس سنگ یدر آن لحظه تنها کس دخترک

 .دیشد بگو ینم شی. اما رودادیبودن به او م صبور

 گفت: فقط

 عمهم خوبه؟ -

 خوبه. نگرانش نباش. -

 پر از صداقت گفت: یبا لحن اسیال

 .ستمینگران ن یتو هست یتا وقت -



 تلفن را اسیال دیبگو یزیلبخند زد و تا آمد چ نازار

 کرده بود. قطع

 در. با خجالت یجلو یسکو ینشسته بود رو دوباره

بود که  یبار نیاول نیتلفن را قطع کرده بود. ا فورا

 از احساسش گفته بود. یمیبانازار آنقدر صم

 و در آن لحظه آرزو کرد هوتن برگردد و او دیکش یآه

 .ندازدی"دختر خوشگله" ب ادی را

 :دینال دیشنیکه فقط خودش م ییصدا با

 یتموم دخترا شیببرمت پ دمیقول م ا،ی"تو فقط ب

 ."ای. تو رو خدا بایتهرون. ب خوشگل

 کیگذاشت و چشم بست.  یسنگ وارید یرو سر

 همانطور زل زد به کوچه. یساعت

 کرد برود خانه. اما او شیصدا مانیدو بار سل یکی

 تا هوتن برگردد. ندینشیبود آنقدر آنجا م گفته

 . چشمانش را بست و باز آهشدیم کیهوا تار داشت



 .دیکش

 وسط کوچه یدود یشههایبا ش اهیس یلیاتومب ناگهان

 شد. متوقف

 یرو نیاز ماش یزیباز شد. چ نیعقب ماش درب

 به سرعت دور شد. لیپرت شد و بعد اتومب آسفالت

 اسی. اما الدیطول نکش شتریب هیصحنه چند ثان نیا تمام

. ناگهان ازجا کردیباز به روبه رو نگاه م یبا دهان مات

 . هوتن بود. پر از زخم،دیو به آن سمت دو دیپر

 .هوشیو ب کبود

 به هیباعث شد اهل عمارت و چند همسا اسیال ادیفر

 .زندیکوچه بر یتو سرعت

 هوتن؟ -

 تخت هوتن نشسته بود و سر کینزد نیزم یرو اسیال

 زانوانش گذاشته بود. یرو

 سر بلند کرد. دیپرستار را که شن یپا یصدا



 گفت: دنشیجوان با د پرستار

 ؟یقیشما همراه هوتن توف -

 از جا بلند شد: اسیال

 بله خودمم. -

 شاشی. جواب آزماریبگ دویجد یداروها نیا ایب -

 . بدنش عفونت داره.اومده

 نسخه را گرفت: اسیال

 بده وضعش؟ یلیخ -

 مرخصه. نییپا ادی. تبش بدینه نگران نباش -

به هوتن به خواب رفته انداخت و از  ینگاه اسیال

 زد. رونیاتاقب

 نیریش یصبحانه کیهشت صبح بود و دلش  ساعت

 .خواستیم

 کامال به همایون خانکتک زده بودند.  یرا حساب هوتن

 هوتن غش کرده بود و دنیبا د یبود. هست ختهیر هم



 برادر دنیکه آن همه با هوتن چپ بود از د یهورام

 زده بود ادیفر نیو الش شدهاش بغض کرده بود. آذ آش

 کنند؟ چرا یم یچه غلط سهایپل نیکه ا ونیسر هما بر

 بدزدند و کتک خورده بهیغر یپسرش را عدها دیبا

 برگردانند؟

 تمام خشمش را بر سر نیمتعجب بود چرا آذ ونیهما و

 .کندیم یخال او

 نیو آذ ونیرا که گرفت و برگشت به اتاق، هما داروها

 بودند. ستادهیتخت هوتن ا کنار

 داروها را به دست همان پرستار یسهیکرد و ک سالم

 قی. پرستار سرم را عوض کرد و دو آمپول تزرداد

 .رفت رونیو ب کرد

 ششی. من پاسیتو برو خونه ال-گفت: همایون خان

 . تموم شبمونمیم

 .یبود داریب



 گفت: اسیال

 آقا. ترسهیشه من نباشم م داریوقت ب هی. شهینه نم -

 به هوتن پر از اسیال یاز آن همه محبت خالصانه نیآذ

 او که مادرش بود هم آنقدر هوتن را یشد. حت حسادت

 نداشت. دوست

 گفت: ونیهما

 تبش اد؟یبه هوش م یباشه بمون. دکترش نگفت ک -

 .باالس

 دوارمی. فقط امادیدارو داده. به گمونم زود به هوش ب -

 باشه. ومدهیبند ن زبونش

 کنار تخت نشست. یصندل یرو نیآذ

 را به صورت هوتن دوخت. زخم کنار لبش نگاهش

 صورتش یرو یهایکبود دنیشده بود. د خشک

 یصدا دنی. با شنکردیمتشنج م شتریرا ب اعصابش

 رونیب اشیبزرگ با طرح پلنگ فیآن را از ک تلفنش



 رفت و تماس را برقرار رونیبود. از اتاق ب موری.تدیکش

 :کرد

 الو؟ -

 صبح زود زنگ زدم. دیسالم خانوم. ببخش -

 ؟یکرد داشیشد؟ پ یسالم. چ -

 خط فعاله. احتماال بتونم یثبت نشده. ول یبه نام کس -

 بزنم. ردشو

 ؟یچجور -

 .کنمیم داشیخانوم. پ نیریمنو دست کم نگ -

 یبدجور قاط گهیکن. د داشیخب پس زودتر پ لهیخ -

 .کردم

 چشم خانوم. -

 یمثل پسربچهها یدسته بلند عاج یصندل نیاول یرو

 انداخت. چشمانش تنها نیینشست و سر پا مودب

 که آنقدر ابهت ی. مرددیدیرا م رمردیپ یعصا



 ی.آوادیدیم ریاو خودش را در برابرش حق داشت،

 و یمیگرامافون قد انیدلکش استاد بنان از م

 با یاتاق بزرگ را پر کرده بود. عود یفضا برنز،

 .سوختیاتاق م یگوشه نیخوش دارچ یبو

 .دیکوب یشمیفرش ابر یرا دوبار رو شیعصا مرد

 پسر. یکرد یرو ادهیز -

 تر برد: نییرا پا سرش

 آقا.غلط کردم  -

 انگار ی. ولیبکش ضویپسر مر هی ستیگفتم قرار ن -

 نکردم. رفهمتیش خوب

 نداختی. تف مکردیم یبدقلق یلیخ ر،یآقا عذر تقص -

 حساسم. یلیصورتم. منم خ تو

 . االن کجاس؟اریبهونه ن -

 .مارستانهیب -

 بترسد. یکوبش عصا باعث شد کم یصدا



 دخترشو توو  دهیاحمق ترس ونیالبد االن اون هما-

 کرده. میقا خونه

 کار کنم؟ یامر بفرما آقا. دختره رو چ -

 طاهر؟ -زد: ادیفر رمردیپ

 جوان یاتاق باز شد و مرد یچوب یدر دو لنگه فورا

 در اتاق گذاشت. پا

 جانم آقا؟ -

 ؟یچاق کرد ونیقل -

 بله آقا. -

 کن. شیآت گاری. سخوادینم -

 چشم آقا. -

 که رفت، گفت: طاهر

 زنمیبهش ضربه م ییاز جا ندفعهیکار نکن. ا چیه -

 اصال انتظارشو نداره. که

 ه؟یچ فیندادن. تکل اممویجواب پ همایون خان -



 .میمن ک ادیب ادشیباز بده. اونقدر بده تا -

 چشم آقا. -

 نگه داشته بود که گردنش داشت نییسرش را پا آنقدر

 .شدیم خرد

 دیفهم شیاسکناس کنار پا یپرتاب شدن دستها با

بزند به چاک  دیرا خوب انجام داده و با تشیمامور

 او را احضار کند. شیباز آقا یتاوقت

 را برداشت. یشد و دسته اسکناس پنجاه هزارتومان خم

 عصا باز بلند شد: یصدا

 ...گمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 اول خرداد داشت خودش را به رخ بهار یگرما

 برش زدن یچوب و خاک ارهها و صدا ی. بودیکشیم

 .زدیرفتهاش سوهان م لیاعصاب تحل یرو الوارها

 و زدیحرف م یرعلیبلند داشت با ام یبا صدا اسیال

 .دیکوبیم خیم یبه چکش رو یکس



 به اسیبود چرا با ال مانیاز آن همه سروصدا پش کالفه

 آمده. کارگاه

 چشمانش رژه یگنگ و نامفهوم جلو یریتصاو ناگهان

 شکست خورده که از جنگ یارتش هی. درست شبرفتند

 ییو صورتها یزخم ییبودند. با دست و پاها برگشته

 شکسته. یسوراخ و اسلحهها یاز خون. لباسها پر

 پتک به دنیکوب هیشدن چکش درست شب دهیکوب یصدا

که در  ییبه روزها بردیصداها او را م نیاو بود.ا سر

 یاتاق

 از آن اتاق رونیشده بود و از ب یزندان کیتار

 .آمدیم دنیکوب یصدا ینیرزمیز

 .دندیکش ریت شیقههایسرش گذاشت. شق یرو دست

 و به کارگاه دیدویم نیرزمیمدام سمت آن ز مغزش

 شروع کرد به ناله ادی. خم شد و با فرگشتیبرم

 ناتمام. ی. سرش در حد انفجار درد داشت. دردکردن



 فورا داد زد: یرعلیام

 هوتن؟ -

 سمتش. دیسر چرخاند و دو اسیال

 هوتن؟ چته؟ -

 هفته از برگشتنش به خانه هنوز کیاما بعد از  هوتن

 حرف بزند. توانستینم هم

 خارج کرد اطیبرد. از ح رونیاو را از کارگاه ب اسیال

 جلو نشاند. یصندل یکشاند. او را رو نشیسمت ماش و

 عقب چند قطره به صورت یصندل یآب رو شهیش از

 .دیو زار هوتن پاش زرد

 یداروها یسهیک انیاز داشبورد از م یقرص

دهانش چپاند و از او خواست  یو تو دیکش رونیهوتنب

 انرا

 آب بخورد. با

 جدول یرو اسیبهتر شده بود. ال یبعد هوتن کم یقیدقا



 گذاشته بود یصندل یهوتن که سر رو یکنار پا ابانیخ

 :گفت

 تیاذ یلی. خنجایا آوردمتیم دیهوتن. نبا دیببخش -

 ؟یشد

 :"آره."یعنیسر تکان داد  هوتن

 سوده خانوم؟ شیپ شگاهینبرمت آسا یعنی -

 ."میبا دست اشاره کرد": نه بر هوتن

 با تاسف سر تکان داد: اسیال

 . آخ من اگهیخاتون کم بود تو هم بهش اضافه شد -

 به زمیریم بال رو سر تو آورده خونشو نیا یک بدونم

 .موال

 یهمه سوال مثل کرم تو نیا نکهیدرمانده از ا اسیال

 .دیرانش کوب یمحکم رو خوردیوول م سرش

 !یزندگ نیتف به ا -

 کوتاه و لمیآسنات به ف یگوش یسر تو سای*نسترن و پر



 و غش غش خندهشان به راه بود. کردندینگاه م یطنز

 تند تند مشغول نوشتن یحوصلگیاما با ب نازار

 روز قبل بود. گزارش

 رو به نازار گفت: آسنات

 هی نیبب ایاووو چه خبرته نازار؟ بابا ول کن اونو ب -

 .میبخند کم

 خموده گفت: نازار

 ول کن حوصله ندارم. -

 خودش نشست و نسترن گفت: یصندل یرو سایپر

 .یچته تو نازار؟ چند روزه تو خودت -

 به همکارانش زد: یچشمک آسنات

 خانوم دپرس ومده،یچند روزه ن اهاشونیمرد رو-

 .شده

 .دندیخند زیر زیسه ر هر

 به آسنات چشم غره رفت. نازار



 ببند آسنات. -

 شده؟ یخب پس چ -گفت: سایپر

 برگهها انداخت. یکالفه خودکار را رو نازار

 .شمیم ی. دارم روانختهیبه هم ر میهمه زندگ -

 چرخدارش را سمتش کشاند. یصندل آسنات

 شده؟ ینکنه دختر. چخدا  -

 بزرگترا و رسم و نیبگم از دست ا یبگم. چ یچ -

 چرتشون که ما رو بدبخت کرده. روسومات

 گفت: نسترن

 ؟یچه رسم -

 یتکرار یلب فشرد. قصه نهیدست به س آسنات

 .یدر کودک یلیفام ازدواج

 گفت: نازار

 پسرعمهم خواستگارمه. منم از همون اول گفتم-

 گفت یعمهم ه یاز شونزده سالگ قایدق یعنی. خوامینم



 یشدن. هر چ یچند وقته بدجور پاپ هیعروسمه.  نازار

 .ستنینه، دست بردار ن میگیمن و مامانم م هم

 که مادرم و خواهرم یگندش دراومده اون خونها حاالم

 مارویدر اصل مال پسرعمهمه. وقت کننیم یزندگ توش

 هم نشون کردن، شوهرعمهم اونو یبرا یتو بچگ

 و نازار بزرگ شدن ارییعل یبه بابام و گفت وقت داد

 .میزنیازدواج کردن خونه رو به نام نازار سند م و

 کرده. دایپ خیکه من مخالفت کردم کار ب حاالم

 . مال پسرمه.دیکن یهم گفته خونه رو خال شوهرعمهم

 بهمون نگفت یچیهمه سال که بابام زنده بود ه نیا

 . حاال من موندمکنهیم مامانم مخالفت دونستیم چون

 گندهتر که مادر و خواهرمو کجا ببرم. یبدبخت هی و

 شروع کرد به نچ نچ کردن. نسترن دهانش باز آسنات

 و زانیزل زده بود به صورت آو سایبود و پر مانده

 تمام یینازار. به او که پدرش با آن قراداد کذا یگرفته



 بادکش قورت داده بود. یرا مثل تلمبه دشیام

 نییباال و پا صدایب یاز جا بلند شد. درونش آه نازار

 .شد

 بده بهمون؟ ییچا هیکجاس  یصبور نیا-

 گفت: نسترن

 .ارهیب گمیصبر کن االن بهش م -

حاال  -گفت: سایو پر یصندل یدوباره نشست رو نازار

 نازار؟ یکار کن یچ یخوایم

 اشیابروان کمان یاز سر عادت انگشت رو نازار

 .دیکش

 که من نانآور خونهام و دلم با پسرعمهم ییاونجااز  -

 مادر و یخونه باشم واسه زندگ هیفکر  دیبا ستین

 .خواهرم

 گفت: آسنات

 یبابا دونمیمن نم یآخه با کدوم پول نازار؟ وا -



 یتو رو نشون کرده یرو چه حساب امرزتیخداب

 کرده. بابا مگه عهد قجره؟ ارییعل

 قالب کرد به گردنمقنعه  ریدستش را از ز سایپر

 .دردناکش

 هنوز تو دوران هایزندگ رانیا یشهرها یتو بعض -

 گرفتن بچههاشون و دهی. نادگذرهیم هایاز قجر قبل

 اونها حق انتخاب ندارن، نکهیا

 .نازار گفت:شهیحل نم چوقتیکه ه هیمشکل

 بهونه از من بله رو نیبه ا خوادیشوهرعمهم م -

 من به خودم مربوطه. یکور خوندن. زندگ ی. ولرهیبگ

 گفت: سایپر

 خوبه مامانت باهات همفکره. -

 گرفت. یحس خوب سایحرف پر نیاز ا نازار

 قوم نیآره خداروشکر. البته حق داره. کم از دست ا -

 یدختر شهر هی. مامان من دهیو ماجوج نکش اجوجی



 دکتر بشه. اما پدربزرگم خواستیآرزو. م یبا کل بود

 خاطر حرف مفت مردم که دخترت قشنگه و فردا به

 کشدشیاز مدرسه م شهیدانشگاه باعث دردسر م بره

 بابام. بابام هم یعنیبه پسر دوستش  دهیو م رونیب

 مدر و شیپ یروستا واسه زندگ برهیم مامانمو

 در یمامانم از بابام متنفر بوده. ول لی. اوامادرش

 درسش رو ادامهبابام  تی. با رضاشهیعاشقش م تینها

 یلیبابام خ لیدانشگاه. از طرف فام رهیو م دهیم

 تشیو حما ادیامام بابام پشتش درم شهیم سرزنش

باباماز  ادمهی. میبود کیکوچ یلی. من و خواهرم خکنهیم

 سال یکه مامانم درس بخونه. ول کردیما مراقبت م

 و فوت کرد. نییدانشگاه بابام از کوه پرت شد پا سوم

 نتونست درسشو ادامه بده. حاال همون بال گهید مامانم

 .رمی. منم از رو نمارنیسر من ب خوانیم رو

 گفت: آسنات



 االن زندهس؟ ؟یپدربزرگت چ -

 ارتباطوقته قطع  یلیمامانم با خانوادهش خ یآره، ول -

 .کرده

 چرا؟ -

 بابام بعد از یگرفت. ول نهیسرازدواجش که ازشون ک-

 کنن. یآورد تهران باهم آشت سال مامانمو چند

 خوشحال بودن. اما یلیخ مییو دا مادربزرگ

 چند وقت بعد سرطان گرفت و مرد. هی مادربزرگم

 ازدواج کرد. گهیزن د هیبا  پدربزرگم

 تهران چون ادیمامانم ب ومدیزن حسود خوشش نم اون

 یدعوا هی. آخرشم گرفتیتوجه پدربزرگمو م تمام

 مامانمو از چشم پدربزرگمراه انداخت و  مسخره

 رانیایتا وقت مییتهران. دا ومدین گهی. مامانم هم دانداخت

 یلیاونم رفت و خ یمارو داشت، ول یبود هوا

 .میصداشو بشنو یتلفن ادیم شیپ کم



 برگشت و گفت: یچا ینیس کیبا  نسترن

 یلی. طفلک خزدیداشت چرت م یخانوم صبور -

 دم کردم. یینکردم. خودم چا دارشیبود ب خسته

 یداشت از باز کردن سفره یحس سبک یکه کم نازار

 را برداشت و گفت: شیچا وانیل دلش،

 دمت گرم. -

 گفت: سایپر

 یکتابهها دختر. وضع مال هی تیتو هم زندگ -

 اس؟یچجور بابابزرگت

 :دیجرعه نوش کی نازار

 توپ. به شدت پولدار. -

 گفت: آسنات

 ؟یکار کن یچ یخوای. حاال مهییایواقعا عجب دن -

 شانه باال انداخت: نازار

 یبرم روستا و آب پاک خوامیدو روزه م یمرخص هی -



 مواسهیکن یفکر هی دیرو دست عمهم. بعدم با زمیبر رو

 همه نیا نکهیاز ا خورهیخونه. حالم به هم م

 .میکرد یزندگ گهید یکیابلهها تو خونه  نیع مدت

 گفت: سایپر

 .نیدونستی. شماها که نمخودتو حرص نده الیخیب -

 و از جا بلند شد. دیرا نوش شیچا نازار

 برم به خاتون سر بزنم. -

 و گفت: دیدست نازار را کش آسنات

 .یریبگم بعد م زیچ هی نیبش -

 گفت: نسترن

 پشت سر فرزاد حرف یخوایشک ندارم باز م -

 .یبزن

 زد: یبشکن آسنات

 باد بر تو دختر باهوش. نگویب -

 .ستادیاز جا بلند شد و کنار آسنات ا سایپر



 ؟یشده. نکنه عاشق فرزاد شد یباز چ -

 آسنات نکهیرفت و نازار از تصور ا سهیر نسترن

 فرزاد شده باشد خندهاش گرفت. عاشق

زهرمار. ساکت  -رفت: سایبه پر یچشم غرها آسنات

 .نمیبب نیش

 .دیسالن گرد سرک کش یبه انتها بعد

 حوصلهم یبودم بدجور فتیکه ش شبیراستش پر -

 صنم تو نیرفته بود. همهش هم نگران بودم باز ا سر

 بخوره. رهیبره َ جک و جوونور بگ فتهیراه ب خواب

 طبقه باال. یسمت پنجره راهرو رفتم

 پسره فرزاد با هوشنگ نشستن تو باغچه نیا دمید هوی

 ی. ولگفتنیبه هم م یچ دونمی. نمکشنیم گاریس

 هم بودن. کیتو ج کیج یلیخ

 گفت: نسترن

 فیبا آب و تاب تعر یکه دار بهیعج شیچ نیخب ا -



 ؟یکنیم

 گارشویس یفور دیفرزاد منو پشت پنجره د هویآخه  -

 کرد و اومد تو ساختمون. هوشنگم رفت خاموش

 .اتاقش

 هی نییخوابه. اومدم پا دمیرفتم به صنم سر زدم و د من

 . تاکنهیت مفرزاد داره قهوه درس دمیبخورم که د قهوه

 شما هم درست کنم؟ یبرا -گفت: دید منو

 . قهوه رو آورد و نشسترونیگفتم آره و اومدم ب منم

 م؟ی. گفت حرف بزنسایپر یصندل رو

 هیگفتم فکر خوب منم

 کالفهام. نجایاز سکوت ا یبدجور چون

 منم گفتم از صنم و ؟یکالفها یواسه چ دیپرس بعد

 .خورهیحشره م شهیچندشم م یلی. خکاراش

 ورداره ببره. ادیزودتر خوب شه اون شوهرش ب کاش

 نداره. گفتم یمشکل چیفرزاد پوزخند زد، صنم ه بعد



 گفت ست؟یحشره خوردن از نظر شما مشکل ن یعنی

 یدروغ گفته. من مطمئنم. گفتم رو چه حساب شوهرش

 . اگر حدسم درستکنمیم قیگفت دارم تحق ؟یگیم

 .ارهیآخرش سر از زندون درم شوهره ادیدرب

 گفت: سایپر

 گفت؟ یچ گهیوا! چه حرفا. خب د -

 سوده سر نیبه همه شک داره. گفت مادر ا نیآقا ا-

 گهیو خانوم مقدم کاله گذاشته. مطمئنم د انیتقو دکتر

و  بایز یسوده ادیسراغ دخترش.نازار فورا  ادینم

 مهربان افتاد. با آن

 قرمزش یروسر ریبافته شده که از ز شهیهم یموها

 وراجش که سوده از ینای. با مرغ مزندیم رونیب

 .افتدینم دهانش

 گفت: بعد

 دونه؟یاز کجا م گهید نویا -



 گفت پرس و جو کرده زنه خودش اختالل داشته. -

 هیزن  نیمادر سوده خبر داشت. گفت ا یاز زندگ یکل

 خوردهینم یچیتو فرانسه مدل بوده. اما از بس ه مدت

 . بعدم که بعد از چند سالرانیا ادیو م شهیم ضیمر

 هنوزم آرزو داشته مدل شهیو بچهدار م کنهیم ازدواج

 تو سن باال مدل شدن امکان نداشته. گهی. خب دبشه

 چند سال. نیمزون زده و کارش گرفته ا هی نیهم واسه

 .سی. رفته پارایتالیگفت مادر سوده اصال نرفته ا فرزاد

 رانیبه ا شهیکه باعث م یفروخته و هر چ خونهشو

زه طرفه  طیبل هیبرده.  نیداشته باشه رو از ب ربط

 ی. گفت سوده واقعا مشکل آنچنانمیبرو که رفت ،یوبابا

 هیباعث شده حس  سمیبرچسب اوت نیاما هم نداره،

 شیبدبخت رو بکنه و بخواد سوده رو از زندگ مادر

 کنه. حذف

 :دیکش ینیه سایپر



 ه؟ی. مگه الکتیمسئول یب کهیکرده زنغلط  -

 کرد: ینچ نازار

 چرا قبول کرد آخه؟ انیدکتر تقو نیا -

 :دیکش یهوف یکفر سایپر

 شیپ شیماه دخترشو پ شیش یهیبابا اون زن شهر -

 کرد که منم گول خوردم. یباز لمیف یجور هی. بعدم داد

 . اعصابم خورد شد.اَه

 گفت: نسترن

 انیدکتر تقو ؟یینجایا ریحرص نخور. حاال مگه مد-

 حرص بخورن. دیخانوم مقدم با و

 فورا گفت: آسنات

 پسره درست گفته باشه؟ نیبابا حاال از کجا معلوم ا -

 یقرتیماه ننه شی. زوده. حاال اگه بعد از شدینکن قضاوت

 .میکنیبراش م یفکر هی ومدیسوده خانوم ن نیا

 :دیخند نسترن



 .یرو خوب اومد یقرت یننه -

 یرا برداشت و تو یپزشک یاز جا بلند شد. گوش نازار

 انداخت. بشیج

 کنه. قیفرزاد تحق نیبره از خود ا دیبا یکیواال.  -

 مرموزه. یلیخ

 هم از جا بلند شد. سایپر

 بهش بگم. دی. باانیدکتر تقو شیبرم پ دیمن با -

 .دیدو سایو به دنبال پر دیاز جا پر آسنات

 ؟ی. پرنمیبب ساینشو. وا وونهید یپر -

 کشان به سمت ازهیسر تکان داد و از پلهها خم نازار

 بود و یدوم باال رفت. بعدازظهر خواب آور یطبقه

 .خواستیبه شدت خواب م دلش

 کرد. فشارش را یدگیرس یخاتون کم تیوضع به

 مرتب بود. زیکرد. همه چ نهیو قلبش را معا گرفت

 را پماد زد و او را ماساژ داد. شیو پشت و پاها کمر



به پنجره و درببزرگ  یچشمانش گهگاه انیم نیا در

 . حال دلشاسیبود و چشم انتظار ال اطیح

 که چون کالف اشیدار زندگ رویبود. در گ خراب

 کرده بود که ریگ یمرد شیپ شیشده بود، گلو سردرگم

 بود. قافیبه قله دنیگذاشتنش سخت تر از رس کنار

 که نازار دندیرس یبه همراه هوتن وقت اسیباالخره ال و

 نداشت. ستادنیا یبرا یینا گرید

 از قبل شتریب اد،یز یبعد از چند روز و دلتنگ دنشید

 حرف دلش دیبا ایکه  دیکشیرا به رخش م قتیحق نیا

 بزند. شهیهم یاو را برا دیق ای دیبگو را

 نبود. سریم شیکدام برا چیه اما

 نشاندند و به کنار لچریو یکمک او خاتون را رو با

 .دیدیخاتون را م دیهوتن نبا رایبردند. ز پنجره

 گفت: اسیرو به ال نازار

 برم سنندج. گفتم بگم بهتون. یدو سه روز دیمن با-



 گفت: اسیال

 دو سه روز؟ -

 برم. دیاما حتما با دونم،ی. نمشتریب دمیشا -

 یعنیپس خاتون...  -:دیرا به دندان کش نشییلب پا اسیال

 ...زهیچ گمیم

 بچه ها حواسشون به خاتون نجایا دینگران نباش -

 رو راه یکس سپرمیم سای. من به آسنات و پرهست

 به اسم هما یسوال ازتون بپرسم. شما کس هی. فقط ندن

 ن؟یدار لتونیفام ایخانواده  تو

 صورت وق زده باال رفت و به یخاتون با چشمان سر

 ابرو باال انداخت: اسینگاه کرد. ال نازار

 . چطور؟میهما؟ نه واال. ما هما ندار -

 نیهمچ هیهون.  ایعمهتون تو خواب گفته هما...  -

 .یزیچ

 شه؟یتو خواب حرف زده؟! مگه م -



 نگران اسی. الدنیخاتون شروع کرد به لرز ناگهان

 زده گفت: وحشت

 شده؟ سردته؟ یخاتون؟ چ-

 شد. شتریب هیبه ثان هیثان لرزشش

 یم شیگونهها یاز چشمان خاتون رو امانیب اشکها

 شیباز کند و دندانها توانستی. دهانش را نمختیر

را کنار  اسیبودند. نازار ال دهیبه هم چسب محکم

 زد.فشارش را گرفت. فشارخون باال رفته بود.

 چوب کیسرنگ و  کی. فورا با دیدو رونیاتاق ب از

 یدندانها یپهن برگشت. به سرعت چوب را ال یبستن

 . سرنگردیزبانش را گاز نگ چارهیگذاشت تا زن ب او

 فرو برد. شیزرد روشن پر کرد و در بازو عیاز ما را

 را لچریو یتابانه به دستان خاتون که دستهها یب اسیال

 خرخر بلند بود نگاه یصدا شیو از گلو زدندیم چنگ

 .کردیم



 زد: ادیفر بایتقر

 چش شده؟ نازار؟ تو رو خدا خوبش کن. -

 .دندیهمان لحظه در باز شد و دو پرستار به اتاق دو در

 زد: ادیاز اتاق هول داد و فر رونیرا به ب اسیال نازار

 .ترسهیم شتریب یکنیو هوار م غی. جرونیبرو ب -

 . زود باش.برو

 :دیپشت در بسته مشت به در کوب اسیال

 نکن. خاتون؟ هیخاتون؟ تو رو خدا گر -

 انیم دیآوار شد. چنگ کش یچوب مکتین یرو

 یهوتن در انتها دنی.سر که بلند کرد، با دشیموها

 راهرو آه از

 را کم داشت... یقلم بدبخت کی نیبرآمد. هم نهادش

 به در رهیکه ماتش برده بود و خ یسمت هوتن دیدو

 خاتون مانده بود. اتاق

 .دیاو را چسب یبازو



 امیمن زود م نییباال؟ برو پا یاومد یهوتن؟ چجور -

 .شتیپ

 رونیب اسیال یرا از پنجه شیبا خشونت بازو هوتن

 پلک یحت ایچشم از در بردارد  نکهیبدون ا د،یکش

 .بزند

 سد راهش شد. اسیافتاد سمت اتاق خاتون. ال راه

 تحکم لب زد: با

 بهت گفتم؟ یچ یدیکجا؟ نشن -

 بلند به سمت اتاق ییاو را کنار زد و با قدمها هوتن

 کرد هوتن را از رفتن به داخل اتاق یسع اسی. الرفت

و پرقدرت  یکند اما زورش به دستان جد منع

 دو مرد دکتر ی. عاقبت در کشاکش تقالدیرسیهوتننم

 و آن دو را کنار زد و در را دیاز راه رس انیفرزادتقو

 الزم بود تا هوتن آنچه را که هیکرد. تنها چند ثان باز

 نگاه کرد که چون ی. هوتن مبهوت به خاتونندیبب دیانب



 تخت افتاده بود. با دو چشم یاستخوان رو یکپها

 که یمردگان تو رفته بود و صورت هیکه شب یبستها

 بود. زشیدر حال ر یزییزرد پا یبرگها هیشب

 کوتاه یفورا در را بست اما همان چند لحظه اسیال

 .فتدیب نیزم یرو هوشیو ب اوردیبود هوتن کم ب یکاف

 گریدور د کیو  ختیسبد ر یها را تو یسبز یانس

 به آشپزخانه گفت: نیرا شست. با ورود آذ آنها

 خانوم؟ نیالزم دار یزیچ-

 دلمهها و یغذا کرد. بو یبه قابلمهها ینگاه نیآذ

 عمارت را مهیو خورشت ق یبرنج زعفران عطر

 بود. برداشته

 درشت و تازه وارد یهایتوت فرنگ یبا جعبه فرشته

 شد. آشپزخانه

 حاضره؟ یهمه چ -گفت: نیآذ

 گفت: یانس



 راحت باشه. التونیبله خانوم. خ -

 . دوستامیانس یدرست کن یرزاقاسمینره م ادتی -

 دوست دارن. یسنت یغذاها شتریب

 گفت: فرشته

 . ماستکنمیدارم بادمجونارو پشت باغ کباب م -

 درست کنم؟ بادمجونم

 کن.آره درست  -

 یدستپاچگ کجوریاست.  قراریب نیحس کرد آذ یانس

 :دیحرکاتش بود. پرس یتو

 خانوم جون؟ واسه خاطر مهموناس؟ دیچرا نگران-

 باد زد: یخودیخودش را ب نیآذ

 هوتنو نی. ازنهی. دلم شور مدونمینم یعنینه اصال.  -

 ن؟یدیند

 گفت: فرشته

 رفتن کرج. اسیبا ال -



. رکردهید یراحته. هست المیباشه خ اسیخب خوبه. با ال -

 زنگ بهش بزنم. هیبرم 

 زد و به اتاقش رفت. اما رونیاز آشپزخانه ب فورا

 موری. تدیدستانش لرز یکه تلفنش را برداشت تو نیهم

 .دیسبز را کش کونی. در را بست و آبود

 مور؟یشده ت یچ -

 .آمدیم ابانیاز خ موریت یصدا

 کردم. داشیسالم خانوم. پ -

 خب؟ ؟یسالم. جد -

 بار نیپسر جوونه که آخر هیردشو زدم. خط مال  -

 فروشگاهه. مخ هیگاراژ زنگ زده. روبه روش  هی از

 مدار بسته نیدورب یلمایاز پرسنلشونو زدم تا ف یکی

 نشونم داد. رو

 ؟یچجور ؟یکرد داشیپ -

 کم هیکرد.  داشیآشنا داشتم واسم پ یتو دفتر خدمات -



 باالخره ردشو یو برام خرج برداشت، ول دیکش طول

 .زدم

 خب بعدش؟ -

مثل  ی. ولکردهیگاراژ کار م نیتو ا روزیتا د -

 .ادینم گهیداده د غامینکهپیا

 شه؟یم یبابا! حاال چ یا -

 قوز پشتش داشت. تو هیپسر  نیصاحب گاراژ گفت ا -

 . البته کاله داشت.دمشیمدار بسته هم د یلمایف

 و اون کلشیو ه ختیر یمعلوم نبود. ول صورتشم

 . صاحب گاراژ گفت تومونهیتو خاطرم م قوزش

 خونهش دونهینم قیدق ی. ولکنهیم یمحل زندگ نیهم

 خانوم. کنمیم داشی. پکجاس

 . توجوهیمغزمو داره با دندوناش م یکی کنمیحس م -

 بلند یبخار چیه سایپل نیکن. از ا داشیخدا زودتر پ رو

 .شهینم



 . فعال.فویموش کث نیا کنمیم دایپ ن؟یهست ینگران چ-

 را گرفت. یهست یو شماره دیکش یهوف نیآذ

 شاد او که گفت "الو مامان جونم؟،" یصدا دنیشن با

 را باال برد: شیصدا یکفر

 خونه؟ یایتو؟چرا نم یمامان و درد. کجا موند -

 فهماند تند رفته. نیبه آذ یدلخور هست یصدا

االن کالسمتموم  نیتازه هم ؟یزنیچرا داد موا مامان؟  -

 .گهید امیشده. دارم م

 . به خدا اعصاب واسم نمونده.دیخب ببخش لهیخ -

 رونی. شامم بمیبرم انقالب کتاب بخر ایبا لع خوامیم -

 .میخوریم

 :دیسرزنش وار توپ نیآذ

 د؟یخر یریم یگیتو م ایزود ب گمیمن م ؟یهست-

 کار کنم خب؟ یچ .خوامیواسه امتحانا کتاب م -

 خونه اریبردار ب ارمیلع نیخب. کتابتونو بخر لهیخ -



 خوب درست کرده. یغذا یکل ی. انسنیبخور شام

 نوبت منه. یدورهم امشب

 چشم ینداشته باش ایبه کار منو لع یکار یاگه قول بد-

 .میایم

 .کنهیواق واق م یلیخ یالف نیا ستیهوتن ن ایزود ب -

 بهش برسه. به خدا صداش تونهیکار داره نم فرشته

 مخمه. رو

 .امیآخ آخ باشه زود م -

 گذاشت و سراغ کمد زیم یتلفنش را رو نیآذ

 یدرخورتوجه زیشب چ یمهمان یرفت تا برا شیلباسها

 .دیجوشیو سرکه م ریکند. اما دلش مثل س دایپ

*** 

 یدر سکوت شگاهیشب شروع شده بود و آسا فتیش

 فرو رفته بود. ژرف

 اتاق یباال یاز گوشه یاز کولر آب یمرطوب یخنکا



 را پر کرده بود. آنجا

 نشسته بود اسیفرو رفته و ال قیعم یدر خواب هوتن

 از دیترسیبابت او مشوش بود. م الشیتختش و خ کنار

 بدهد که باز یبشود و نداند چه جواب داریکه او ب یوقت

 را خراب نکند. حالش

 کردهنازار سر چرخاند. سر داخل اتاق  یصدا با

 .کردیم شیصدا داشت

 .دیرا پچ پچ وار شن شیصدا

 کارت دارم. میبر ایب -

 هوتن را مرتب کرد و از اتاق یپتو اسیال

 رفت.نازار در را بست و گفت: رونیب

 وانیل هی. ستین یخاص زیبخور. البته چ یزیچ هی ایب -

 کلوچه. هیبا  ریش

 نشست و گفت: مکتین یرو اسیال

 .رهینم نییاز گلوم پا یچیه یدستت درد نکنه ول-



 ؟یدیترس یلیخ -

 حالش بد شد وحشت کردم. هوی. یلیآره خ -

 .زدمیجلوش حرف م دیمن بود نبا ریببخش تقص -

 به هم ینجوریکه خاتون ا هیهما ک دونمیمن نم -

 فکرمو مشغول خودش کرده. یبدجور یول خت،یر

 هوتن چرا غش کرد آخه؟ -

 نیآذ یوابسته بود. هر چ یلیچون به خاتون خ -

 کرد خاتون واسش جبران کرد. یبهش کم محل مادرش

 به هم یلیخاتون از پلهها افتاد هوتن خ نکهیاز ا بعد

 رفته گفتمیخاتون کجاس م دی. هر بارم ازم پرسختیر

 خودشون. دهات

 حواستو دیبا یلیداره. خ یریپذ بیطفلک. اوضاع آس -

داره هوتن . حاال مادرش خبر یکردیم جمع

 ه؟ینجابستریا

 کنارش خوبه. یبهش زنگ زدم. گفت تا تو هست -



 نیاز ا شتریبخور. نذار ب ریکم ش هیخب حاال  لهیخ -

 بشم. شرمنده

 کلوچه را باز کرد و مشغول یفورا بسته اسیال

 شد. خوردن

 گفت: نازار

 ست؟یکنندهها ن بیاز تعق یخبر یراست -

 سر تکان داد: اسیال

 .بهیبرام عج یلیخ نیدنبالم. و ا ادینم یکس گهینه. د -

 بهش ندارم. یخوب حس

 . فکر بد نکن.گهیخسته شدن د دیشا -

 به دیروزا بع نیجورواجور ا ینه فکر نکنم. با اتفاقا -

 .ادیم نظر

 اس؟یبگم ال یزیچ هی -

 گذاشت. یفلز ینیس یرا تو ریش یخال وانیل اسیال

 بگو. -



داد و  هیتک واریسر به د اسیمرموزه.ال یلیخ تیزندگ -

 وارید یرو ییبه جا

 راهرو زل زد: دیسف

 برم باال و امیمار و پلهس. تا م یمن مثل باز یزندگ-

 مار هی شه،یداره تموم م امیبرسم که بدبخت جهینت نیا به

 .نییپا امیم خورمیو ُ سر م زنهیم شمین

 بپرسم چرا؟ تونمیم -

 خواستیدلش پر بود آن شب. دو گوش شنوا م اسیال

 فقط گوش یسنگ صبور، او حرف بزند و کس کی و

 اما به زدیبود که کم حرف م ی. نازار دختر آرامکند

 داشت در آن تیکنارش حس امن ییکجورهای. جا

 .تیفقدان امن کوران

 بردارد بغضش را واریسرش را از د نکهیا بدون

 :دیخستهاش جنب یداد و لبها قورت

 هی م،یو خودم ک هیدست ک یزندگ دمیفهم یاز وقت -



 من دمیشا دونمیجونم. نم یتو اون عمارت شد بال پسر

 جونش بودم که اونقدر باهام بد بود. یبال

 یکفشام سوراخ بود و لباسا شهیهم ادیم ادمی یوقت از

داداش  نیهورامو تنم کردن. هورام، هم یکهنه

 یکیون باهم فرق دارن. تا آسم نیزم یهوتن.داداشنا، ول

 غل و غش. یمهربون و ب یکیو بدجنس،  حسود

 کهنهشو تنم کردن چون من پسر باغبونشون یلباسا

 تنگ و یمجبور بودم لباسا شهیهم یول م،ی. هم سنبودم

 اونو بپوشم. کوتاه

 قهیو تو  ذاشتیسوسک مرده م باشیقصد تو ج از

 .انهیمور راهنشیپ

 خدا گشنه بودم. غذا بود، اما وقت نبود به یشهیهم

 ازم کار نییکارگر سطح پا هی نیبرسم. ع شکمم

 کردمی. فکر مخوندمی. درسامو خوب مدنیکشیم

 دست شم،یخودم م یآقا شمیم یکارها هی شمیم بزرگ



 هی برمیم رمیگیو مادرمو از اون خراب شده م پدر

 انتظارشوکه  شهیم یهمونجور شهیهم یدور. ول یجا

 یروز صبح پاشدم برم مدرسه که جنازه هی. یندار

 کردم. دایتو استخر عمارت پ مادرمو

 آدم هیکال برام تموم شد. بعد از اون فقط  ایروز دن اون

 ربات. نیبدون حس. ع بودم

بسه  گهیگفت خب د همایون خانکه گرفتم  پلمموید

 .ریبگ ادیکار  سایتو شرکت وا ای. بیدرس خوند یهرچ

 اسم یشرکت چوب بُر یکارگر و کارمند و پادو شدم

 . هزار تادنیکشیازم کار م یچ نیرسم دارشون. ع و

 نقش بود. قد هیحقوقم فقط واسه  یداشتم اونجا ول نقش

 نه کمتر. شتر،یکارگر. نه ب هیحقوق  هی

 تو شرکت کردن،یم تمیو هورام اذ نیخونه آذ تو

 خورشونپسر مفت  کندم،ی. من جون مهمایون خان

 یصدا دونم،یم هیفیکث ی. بازکردیو حال م عشق



 تو ی. ولدونمیم نمیگوش عالمو کر کرده ا شونینامرد

 مثل هوتن تو اون یکی یوقت کردمیکار م یمن چ بگو

 یوقت رفتمیم یمن بودم؟ چجور دشیتمام ام عمارت

 ذاشت؟یتو اون عمارت محلش نم چکسیمن ه جز

 بغض کرده بود. نازار

 . فکرلماسیتو ف یزندگ هیشب یگیم یکه دار یینایا -

 باشه. ییزایچ نیهم همچ تیتو واقع کردمینم

 پوزخند زد: اسیال

 مردم یواقع یرو از رو زندگ لمهاشونیف سندههاینو -

آدماعذاب  شونمیلیتخ یتو داستانا ی. حتگهید سازنیم

 .کشنیم

 ؟یکشیعذاب م یو تو هنوزم دار -

 به خدا یول هیفیچه مرد ضع اسیال نیا یفکر کن دیشا -

 . چون تا حاال خوب دووم آوردم. پوستم کلفتمیقو من

 رو به ییزایچ هیوقتا  یته قلبم هنوزم گاه یول شده،



 .خوامیم شدت

 ؟یمثال چ -

 خوادیعالمه پول م هیمن دلم  ی. ولایبهم نخند -

 .ادیحال ب گرمیج ایتو در زمیبر اشویکه اضاف یاونقدر

 داد بزنم فحش بدم به یکوه ه یبرم باال خوادیم دلم

 هی. بعد دهیکردن و ککشونم نگز تیکه منو اذ ییاونا

 بخرم صاف برم تو خونهشون بزنم لهشون کنم. یلیتر

 یباشم. اونقدر کاریروز ب هیروز، فقط  هی خوادیم دلم

 کار کنم؟ دلم یمردم چ دهیبگم حوصلهم پوک که

 باشم خدا تومن عالمه کفش و لباس داشته هی خوادیم

باشه. همه نونوار. دلم قل خوردن رو  پولشون

 ابونیخ یکاریاز سر ب خوادی. دلم مخوادیم ریکویشنها

 یدود و دم یبکشم، ه گاریس یو ه نییپا امیب شویتجر

 یخونه داشته باشم نقل هی خوادیشهرو. دلم م نیا کنم

 خودم نیع یآدما یشهر. قاط نییشهر رو به پا وسط



 از دماغ یایباالشهر نیا ونیخودم باشه. نه م واسه که

 افتاده. لیف

 یچهار صبح تو اتوبان همت ه خوادیموتور دلم م هی

 کنم. اصال همهش دلم دیتول یصوت یبدم آلودگ راژیو

 شهیکنم مردمو. چرا هم تیاذ زمیکرم بر خوادیم

 یباز وونهیبارم من د هیکنن،  تیمنو اذ گرونید

 اونارو.ذله کنم  ارمیدرب

 او مرخیشده بود به ن رهیمات بدون پلک زدن خ نازار

 دلش را. کردیدهانش که تند تند داشت سبک م و

 تعلل دوباره گفت: یبا کم اسیال

 خواد؟یدلم م یچ گهید یدونیم -

 ؟یچ گهید -

 مامانمو یاز وقت اینازار. دن خوادیدلم... دلم بغل م -

 یفهمیبدهکاره...مبغل و آغوش گرم بهم  یگرفت کل ازم

 ساعت بدون هیبغل، اونم  گم؟یم یچ



 ...دغدغه

 که با آن چشمان یسر چرخاند و به نازار اسیال

 بود نگاه کرد. رهاشیخ شیبایز

 تلخ. یکخندهیخنده زد.  ریز یپق بعد

 نیا یگیخودت م شیپ یماتت برده نازار خانوم؟ دار -

 چه خله. آره؟ پسره

 داد. یبه خودش تکان نازار

 دلم نارویمنم هم کردمیفکر م نینه اتفاقا داشتم به ا -

 نگفتمشون. چکسی. اما تا حاال به هخوادیم

 چرا؟-

 .دمیکشیچون خجالت م -

 سر تکان داد: اسیال

 نازارخانوم. ادیاصال بهت نم -

 تو پول غلت ایغمم؟  یب یمن عل یفکر کرد هیچ -



 نشهریاز مردم ا یلیمنم مثل خودت، مثل خ خورم؟یم

 خرج خودم و دیدغدغه دارم. منم مثل تو با یکل

 و ییدور از خونه تنها دیو خواهرمو بدم. با مادرمو

 مردم دراز نشه. یرو تحمل کنم تا دستم جلو یدلتنگ

 .ستیتو ن یمنم کمتر از زندگ یو خم زندگ چیپ

 راهرو هر دو به آن سو نگاه یپا از انتها یصدا با

 ه سمتشانداشت ب بیج ی. فرزاد دست توکردند

 .آمدیم

 فورا از جا بلند شد. نازار

 اومد بهم شیپ یبرگردم سر کار. اگر مشکل دیمن با -

 .بگو

 بود به آن ها. دهیرس فرزاد

 خانوم آل آقا؟ -

 فورا گفت: نازار

 .رفتمیدکتر داشتم م -



 به دل نیهنوزم نشسته بود دیبودم شا ومدهیاگر من ن -

 قلوه گرفتن. و

 از جا بلند شد: اسیال

 -.دیکنیاشتباه م نیدار یدکتر جسارت نباشه. ول یآقا -

 ماریهمه ب نیمحترم. ا یآقا نیوقت پرستار منو گرفت

 حواسمون بهشون باشه تا دیکه شب تا صبح با میدار

 گذاشتم دینکنن. حاال فکر نکن یشب خراب کار نصف

 یخونه دیبمونه، فکر کن نجایامشب ا برادرتون

 .خالهس

 را برداشت. ینیکفرش درآمده بود. س نازار

 .دی. لطفا تمومش کنخوامیدکتر من عذر م یآقا -

 ندارن. یریتقص شونیا

 نازار چشم گرفت و خطاب به نیاز نگاه خشمگ فرزاد

 خوددار بماند، گفت: کردیم یکه سع یاسیال

 به انی. دکتر تقودیببر فیفردا صبح لطفا تشر -



 .ستنین ریمن ساده بک یاندازه

 و در را مارانیب یاز اتاقها یکی یهم رفت تو بعد

 .بست

 نگه داشت و آهسته شیپنجهاش را کنار پا اسیال

 کرد: زمزمه

 م؟یکار کرد یداره. مگه ما چ ییعجب رو -

 هیروز خوبه  هی. هینجوریول کن اون هم-گفت: نازار

 روز

 کال. حرصش از ستی. با زنا راحت ندهیم ریگ یخودیب

 کرد. یو خالرو سر ت من

 د؟یکنیتحمل م نجایا نویواقعا صبح تا شب ا -

 شی. من برم. تو هم برو پهیجور هی یول هیدکتر خوب -

 .هوتن

 نازار خانوم. یکه به حرفام گوش کرد یمرس -

 هی. تا رمیمن صبح زود م ی. راستکنمیخواهش م -



 .نمتونیبب تونمیگهنمیبعد که برگردم د هفته

 مواظب خودت باش اما زبان در دهانش دیبگو خواست

 .دینچرخ

 گفت: اسیال

 زود برگرد. باشه؟ -

 و رو کرد. از ریساده دل نازار را ز یجمله کی نیهم

 را به خاطر نیروز ا کی اسیدل آرزو کرد ال ته

 نه به خاطر خاتون. دیبگو خودش

 انداخت: ریبه ز سر

به رفتنش نگاه کرد و بعد از  اسیباشه. شب خوش.ال -

 بدرقهاش با چشمان

 مشترک گریآلود به اتاق هوتن که با دو مرد د خواب

 تخت یصبح سر رو کیپا گذاشت و باالخره نزد بود

 خوابش برد. هوتن

 یاتاق کشانده بود و رو یرا تو شیکامال پنجهها آفتاب



 از اتاق سر و صدا رونی. از بدادیرا خراش م وارید

 .آمدیم

 .دیتلفن همراهش از خواب پر یبا صدا اسیال

 تلفن یمنگ به اطراف کرد. هوتن از صدا ینگاه

 از دو مرد شروع کرد به غر یکیباز کرد و  چشم

 .زدن

 خاموش کن اون ماسماسکتو. اه! -

 هوتن چنگ یتخت کنار پا نییفورا تلفنش را پا اسیال

 را لمس کرد و از اتاق کونیبود. آ یرعلی. امزد

 پر خواب گفت: ییرفت. با صدا نرویب

 وقت صبح؟ نیا یرعلیشده ام یچ -

 هول زده گفت: ییبا صدا یرعلیام

.خواب از سر میکارگاه که بدبخت شد ایپاشو ب اسیال -

 :دیپر اسیال

 کدوم کارگاه؟ ؟یرعلیشده ام یچ-



 کارگاه کرجو زدن داغون کردن. -

 سرتاپا خشم شد. شوکه گفت: شیصدا

 ا؟یداغون کردن؟ ک -

 فقط زود خودتو برسون. زنگ زدم به دونمیمن نم -

 .رسنیاالن م سیپل

 شروع کرد به الو الو گفتن. اسیقطع شد و ال تلفن

 الو؟ -

 اتاق. یتو دیدو

 . زود باش.میبر دیهوتن پاشو با -

 داد. یتن کرختش را تکان هوتن

 را شیکمکش کرد تا کفش بپوشد. بعد بازو اسیال

 رفتند. رونیو از اتاق ب گرفت

 از انبار داشتند رونیب سیپل نیکه مامور دندیرس یوقت

 .زدندیحرف م گریو دو کارگر د یرعلیام با

 به مامور گفت: اسیال دنیبا د یرعلیام



 شونیاومدن. سرپرست کارگاه ا یالماس یآقا -

 پا تند کرد سمتشان. اسیهستن.ال

 ؟یرعلیشده ام یچ -

 به اسیداخل انبار و ال با دست اشاره کردبه یرعلیام

 پا در انبار بزرگ گذاشت ی. وقتدیانبار دو سمت

 به ترس باز ماند. ختهیاز فرط تعجب آم دهانش

 یبزرگ تکه تکه شده بودند. دست رو یالوارها تمام

 زمزمه کرد: یچارگیگذاشت و با ب سرش

 چه خبره؟ نجایخدا! ا ای -

 .ستادیکنارش ا یرعلیام

 در انبار بازه. دمیارگاه دصبح که اومدم برم ک -

 الوارا دمیاومدم د یبود. وقت ومدهیهنوز ن چکسیه

 با تبر افتاده به یکیشدن، فکر کردم انگار  ینجوریا

 .جونشون

 یالوار چیکرد. ه یرا وارس همه جاجلو رفت و  اسیال



 تبر سالم نمانده بود. یضربهها از

 میبر ای. بستین نیهمهش ا اس؟یال-گفت: یرعلیام

 کارگاه.

 :دیدو یرعلیفورا سمت ام اسیال

 نه. یبازم هست؟ وا -

 بهتر از انبار نداشت. تمام یهم اوضاع کارگاه

 شده تکه تکه یخورده و تراشکار قلیص یچوبها

 یساز نتیکاب یکارگاهها یبودند. سفارشات برا شده

 رفته بودند. نیشده و از ب زیر زیر تماما

 بود دهیپر شیرو که رنگاز یاسیرو به ال یرعلیام

 :گفت

 تیشکا یکالنتر نیای. گفتن باسیال رنیدارن م سایپل -

 ی. اون ماموره کلمیکن یدگیتا بهش رس دیکن میتنظ

 گرفت. عکس

 نیزم یآن افتضاح بزرگ دو زانو رو دنیبا د اسیال



 آمد. نالهاش بلند شد: فرود

 چارهیب ایخدا یبگم؟ وا یچ همایون خانحاال به -

 .میشد

 :دیکوب زیم یرو یمشت محکم ونیهما

 اسیال یکارو کرده؟صدا نیا یپدری! آخه کدوم بیلعنت -

 گوشش نشست. یاز پشت تلفن خسته تو

 بشم. ستیمن ن خوادیکه م هیآقا؟ همون ستیمعلوم ن -

 که آسانسورو، ترمز ی. هموندیکه هوتحو دزد یهمون

 منو... نیماش

 انداخت: نیاتاق طن یتو ونیهما یصدا

 گفتن؟ یچ سای. منو نترسون. پلاسیال گهیبسه د -

 به زور وارد انبار و کارگاه نشده. یگفتن کس -

 کرده؟یم یاون نگهبان احمق پس چه غلط -

 یرعلی. اممارستانهیآقا زدن تو سر نگهبان. االنم تو ب -

 نه. خودمم ای دونهیم یزیچ نمیبب ششیفرستادم پ رو



 .میکالنتر تو

 ونیهما ادیفر یو کنعان پشت در اتاق به صدا حسام

 .کردندیم گوش

 نامشان به اتاق رفتند. دنیدو با شن هر

 گفت: حسام

 بله آقا؟ -

 نشسته بود و چشمان به خون اشیصندل یرو ونیهما

داشت.رو به حسام  تشیاز عصبان تیحکا نشستهاش

 گفت:

 نایکارگاه رشت رو هم هم یسوز شیشک ندارم آت -

 .شهیتحمل م رقابلیداره غ گهیانداختن. د راه

 :دیپرس کنعان

 یباهاتون دشمن یتو دوست و آشنا ک دیآقا فکر کن -

 .داره

 .دیلبش را به دندان کش یگوشهک ونیهما



 وگرنه جز اونا کنن؟یم یجز رقبا به ما حسود یک -

 نیو ا نیکه بخواد من بخورم زم ستین چکسیه

 نابود شه. شرکت

 کرد: زیچشم ر کنعان

 ما شرکت کاوه چوبه. بیرق نیبزرگتر-

 سرتکان داد: ونیهما

 نییشرکت کاوه اونقدر سطح پا رینه! فکر نکنم. مد -

 .نیکارا منو بزنه زم نیکه بخواد با ا ستین

 کفت: حسام

 دیآقا. شا میچوب بزن اهشونویمدت زاغ س هی نیبذار -

 دییسر به تا همایون خانسر خودشون باشه. ریز واقعا

 تکان داد.

 .ادیازم برنم نیجز ا یفعال کار -

 رفت و به تراس اتاقش پناه برد. رونیاز اتاق ب حسام

 به او تمرکز توانستیمحبوبش م گاریکردن س دود



 را بزند که هوس کرده ییکه چطور رد آدنها بدهد

 شرکت بزدگ ببندند. نیا یکمر به نابود بودند

 اتوبوسطول راه را چرت زده بود و هر بار که  تمام

 سرش محکم به د،یچیپیم یکوهستان یآن جاده در

 چشمنواز یباز به جاده مهی. چشمانش نخوردیم شهیش

 .رفتیفرو م یو باز به خواب سبک شدیم دوخته

 که مقصدش یاتوبوسروستا از  کیبود که نزد عصر

 یکه به روستا ییبایز یشد. جاده ادهیسنندج بود پ شهر

 دنیبود. به د یغرق در سرسبز رفتیم سیهان

 دلش غنج رفت سیهان یسبز و رنگ و رفته یتابلو

 مادر و خواهرش. دنید یبرا

 دوستیعروس یبرا نیقزو ندیایبود آخر خرداد ب قرار

 د،یایکرده بود آن طرفها ن دی. مادرش تاکاینار

 عمهاش یطوق خانواده ری. زاوردیدلش طاقت ن اما

 .آمدیروز هم گران م کی یحت شیبرا بودن



 جز گریبا سه مسافر د ،یخال یتاکس کیبعد  یقیدقا

 بودند سر جاده، پر شد. ستادهیکه ا خودش

 گذاشت و زل زد به مناظر بکر شیپا یرا رو کولهاش

 سرسبز. یچشمهها و تپهها و

 را نیقرار است چه بشود. فقط ا دانستینم اصال

 یرا بکنَد. برا هیقال قض دیاب نباریبود که ا مطمئن

 .شهیهم

 سفره گذاشت و یتازه را تو یهایظرف سبز اینار

 برنج به دست کنارش نشست. سید نازار

 به دهیچسب یصندل یبغ کرده نشسته بود رو مادرش

 ته تراس. وارید

 دهانش گذاشت. یسبز را تو یبرگ پونها نازار

 .گهیمامانم. قهر نکن د نیبش ایب -

 زد: شیبا لبخند صدا اینار



همه مدت اومده  نیخانوم؟ نازارمون بعد از ا کوین -

 شام بخور زشته. نیبش ایب ؟یکنیتوناز م

 چانهاش گذاشت. نازار از جا بلند شد و ریدست ز کوین

 مادرش زد. یبه گونه یبوسها

 خانوم؟ کویحاال پاشم برگردم کرج ن نیهم -

 تلخ نگاهش کرد: کوین

 ؟یچ گهید -

 برام مامان خوشگلم؟ یگرفت افهیپس چرا قخو  -

 ینازار؟ چرا حرف گوش نکرد ایمگه بهت نگفتم ن-

 انیامشب م نیهم شنیپا م نایقبله قسم ا نیبه ا آخه؟

 .نجایا

 زنمیبهتر. منم زودتر حرفامو م ان،یخب ب -

 روزش رفت. دو روز از هیکرج.  گردمیبرم

 اینار نیدست پخت ا ایمونده. حاال پاشو ب میمرخص

 نه. ایوقت شوهر دادانش شده  مینیبب میبخور خانومو



 سفره گذاشت. یرا تو الخهیظرف خورشت گ اینار

 خورشت آخ نیا یول ،یخواهر فیپ فیشوهر که پ -

 چه کردم. بخور حالشا ببر. آخ

به سفره انداخت. نازار دستش را گرفت  ینگاه کوین

 درختان و یبا بو الخهیوکنار هم نشستند. عطر گ

 نازار را چند برابر یکوهستان اشتها یتو یگلها

 بود. کرده

 و گفت: ختیبشقابش ر یخودش برنج تو یبرا

 خودم درست کنم؟ ای میمامانو بخور رمهیفردا قا -

 گفت: کوین

 سر به هی نیبر ای. فردا با نارکنمیخودم درست م -

 .ارهیپر در م ی. بفهمه اومددیبزن لیاشی

 با دهان پر گفت: نازار

 ره؟یگیبهش سخت م قتیهنوز رف -

 گفت: اینار



 مقاومت کرده تا حاال. خدا کنه قبول بشه یلیخ لیاشی -

 .گهید امسالو

 لب زد: کوین

 خو. کنهیم تشیاونم مادره چه کنه؟ حرف مردم اذ -

 پوزخند زد: نازار

 یعلف هرز تو باغه مادرم. هر چ نیحرف مردم ع -

 خوادیم لیاشی. ادیباز فردا پس فردا درم ی کن َیم

 مردم نی. چرا اخوادیبرهدانشگاه درس بخونه شوهرم نم

 . توگهید ادیآخه؟ خاله گالبتون هم کوتاه ب رنیگ نقدریا

 بهش بگو مامان. یزیچ هی

 گالبتون رو. مثل خواهرم شناسمیمن خوب م -

 دوست ی. ولمیقیدارم و چند ساله با هم رف دوستش

 دخالت کنه. یکس شیخصوص یتو زندگ نداره

 .دیدوغ نوش یکم کوین

 نازارکم؟ -



 گفت: نازار

 نترس خودم عمه و اون شوهرشو دک ؟ینگران ه؟یچ -

 .کنمیم

 ه؟ی دک چ َ-

 همون دست به سر کردنه. -

 حرف حساب نایاصال مگه ا ؟یبگ یخوایم یچ -

 شانه؟یحال

 به فهم و درکشون ندارم مامان. فقط یمن کار -

 دایپ یجا واسه زندگ هی رمیازشون مهلت بگ خوامیم

هر  کویو ن ایدست صاحابش.نار میرو بد نجایو ا میکن

 دو همزمان گفتند:

 م؟ی! بر؟یچ -

 :دینال کوین

 م؟یکه بر مینازار؟ کجا رو دار میکجا بر -

 شانه باال انداخت: نازار



 کنهیکه اون شوهر عمهجان فکر م ییهر جا جز جا -

 .میغاصب ما

 گفت: اینار

 .مینچ ندار م؟یپول دار-

 چشم اطیزنگ خانه هر سه سمت در ح یصدا با

 .دواندند

 صورتش زد: یتو کوین

 خاک به سرم. مطمئنم عمهته. -

 زد: داد

 ه؟یک -

 کوچه آمد: یاز تو اری یعل یصدا

 !ارییمنم، عل کو؟ین ییزندا -

 بشقاب گذاشت و از جا بلند شد. یقاشقش را تو نازار

 بندازم سرم. یروسر هی رمیم-

 کویبه ن مهینصفه ن یبه غذاها دهیماس یبا نگاه اینار



 :گفت

 .میشام بخور هیالاقل نذاشتن با دل خوش -

 با تاسف سر تکان داد. کوین

 جمع کن برم درو وا کنم. -

 بذار سفره باز بمونه بفهمن مزاحم شدن. -

 شد. ریسراز اطیح یتو یغرغرکنان از پلهها کوین

 ایباز پشت سر ناد شینبا  ارییرا که باز کرد عل در

 بود. ستادهیا

 فورا گفت: ایناد

 . چشمتکویچاوت روشن براژن) سالم ن کویسالو ن -

 .(روشن

 سر خم کرد: ارییعل

 .ییسالمزندا -

جواب سالمشان را خشک داد. خودش را  کوین

 :دیعقبکش



 . دم در بده.دتوییبفرما -

 ینگاه ای. ناددیپر کش اری یعل یلبها یاز رو لبخند

 گذاشت. اطیتراس بزرگ خانه انداخت و پا در ح به

 بلند سالم کرد. اینار

 سالم عمه.-

 یباز رو یسفره دنیاز پلهها که باال رفت به د ایناد

 گفت: تخت

 زن داداش. می. انگار بد موقع مزاحم شدایسالم نار -

 گفت: کوین

 .می. ما تازه شروع کردمیباهم بخور دییبفرما -

 تراس نشست. یتو یصندا یرو ایناد

 .میما شام خورد نیشما بخور -

 رنگ یقواره بلند سدر یاز ساختمان با روسر نازار

 آمد و بلند سالم داد. رونیب

 فورا از جا بلند شد و دست پشت گردن نازار ایناد



 زد. شیها گونه یو پر صدا بوسه به رو انداخت

؟) . حالت چونه بوکه نازارکمانیگ یمیقزات له م -

 دورت بگردم عمه جان. حالت چطوره نازارکم؟(

 خوبم. -

 از وسط پلهها گفت: ارییعل

 .یسالم نازار. خوش برگشت -

 بود دهیبه خودش رس یچشم دوخت به او. حساب نازار

 به یاهیبه تن کرده بود. دستار س یتازها یلباس محل و

 و تابدارش در اهیس یلهایبیبسته بود و س سرش

 .دیرخشدیالمپ م یروشنا

 سالم پسرعمه. -

 لب زد: ایناد

 شده؟( یچه خبره؟ چ ی) واوگه؟یچه خهوره؟ چ یوا -

 گفت: یکرد و به نازار به فارس زیچشم ر یکم

 ن؟یشما سه نفر پکر نقدریچرا ا -



 تخت نشست. یرو نازار

 شام عمه. دییبفرما -

 کنار کویمخصوص ن یننو یصندل یباز رو ایناد

 فرود آمد. نردهها

تخت نشست. با  یرو اری ی.علنیممنون. شما بخور -

 کردیم یکه سع ینشاط

 زده را گرم کند لب زد: خی جو

 بشقابم به من هی ایبه به دختر عمه نار ن؟یدار الخهیگ -

 کرده بودم. الخهی. چقدر هوس گبده

 از جا بلند شد: اینار

 .ارمیم رمیاالن م -

 گفت: کوین

 .ایدم کنم نار یبذار چا یکتر -

 چشم. -

 را خورد و به شیغذا یبعد نازار ته مانده یقیدقا



 رو کرد و خورد،یم الخهیکه با اشتها داشت گ ارییعل

 :گفت

 ار؟ییعل نیپس عموجان کجاس؟ چرا تنها اومد -

 انداخت و ینگاه مین یرچشمیرو به مادرش ز ارییعل

 من من کرد: بعد

 بابام خسته بود. -

 کرد: ایرو به ناد نازار

خونه رو مشخص  فیتکل ومدیکاش امشب م -

 اخم کرده گفت: ای.نادکردیم

 م؟یخونه؟ مگه االن ما از خونه حرف زد -

 گرد و یمجمع مس یرا تو فیکث یظرفها نازار

 گذاشت. بزرگ

 .نیاز ما بپرس یحال نیکه اومد نینگ-

 کرد. زیبا دستمال دور دهانش را تم ارییعل

 م؟یاشتباه کرد ؟یچ میاومده باش نیاگه واسه هم -



 سوق داد ایشده را سمت نار نیمجمع سنگ ینیس نازار

 آن را بلند کرد و به آشپزخانه رفت. اینار و

 گفت: کوین

 .زمیبر ییبرم چا -

 گذاشت. کوین یبازو یدست رو نازار

 ی. امشب حرفاارهیخودش م ایمامان. نار نینه بش -

 امشب نیبه عمه و پسرعمه بزنم. هم خوامیم آخرمو

 ما مشخص بشه. فیتکل دیبا

 تخت کنار نازار نشست. یاز جا بلند شد و رو ایناد

 نکنه... ؟یفیچه تکل -

 نیما مشخصه. فقط شما چند روز وقتبد فیعمه تکل -

 .میکنیم یجا رو خال نیا میکن دایجا رو پ هیما 

 پسرشو یخونه خوانیکه عمو رحمان م همونجور

 به خودش. میگردونیبرم

 کرد: ینچ ارییعل



 هیحرفا چ نیخونه مال توئه. آخه ا نینازار؟ ا-

 ؟یزنیم

 داد زد: نازار

 عروس شما بشم. پس ستی. من که قرار نستینه ن -

 که ستمین یاون قراداد خونهمال شماست. منم آدم طبق

 کنم. یزندگ گرونیخونه د تو

 :دیدلخور لب برچ ایناد

 آره نازار؟ گرون؟ید میحاال ما شد -

 ر گفت:با نیا کوین

 .رفتمیم نهایزودتر از ا یلیمن اگر خبر داشتم خ -

 به من نگفت. دیجاو منتها

 ابرو باال انداخت: ایناد

 که یهم دار ییزن داداش؟ مگه جا نیرفتیکجا م -

 دختر با ما و خودش لج کرده. تو که نیا ؟االنمیبر

 ینجوریبده ا ادیبهش  یعاقل و بالغتر ،یبزرگترش



 کنه با یواسه بزرگترش، لجبازنبره باال  صداشو

 .شیزندگ

 کم طاقت گفت: نازار

 که با نییشما نیمن لج نکردم. واال ب ّ ال نکردم. ا-

 عمه. دارم رک و نیمن و پسرتون لج کرد یزندگ

 شما یعروس شما بشم، ول خوامینم گمیکنده م پوست

 پا داره. هینه انگار. مرغتون  انگار

 کم داره؟ یجوون بکن. چ نینگاه به ا هیچرا نازار؟  -

 و رعنا یکه هست. بدنش قو ستیبر و رو ن خوش

 محتاج مردم رسهیکه هست. دستش به دهنش م ستین

 . تا هفت تا روستا اخالق خوبش زبون زده. توستین

 جوون با یاطراف بگرد یروستا و روستاها نیا کل

 دخترجان؟ یکن یم دایهمه حسنات کجا پ نیا

 بههایم، امانت دستم رو بدم غربچه برادر خوامینم من

 .ادهیز قیدختر خوب و ال ارییعل یبرا وگرنه



 و گفت: دیآتش پر یرو ینازار چون اسپند

 خواستگا دیپس لطفا بر -

 ن؟یذاری. چرا منت مقیال یهمون دخترا یر

 گران آمد. کوین یبه شدت برا ایآخر ناد جمالت

 کرد یلب راند و سع یرو یساختگ یتبسم ارییعل

 بشود. شتریندهد تشنج به وجود آمده ب اجازه

 منت گذاشت؟ ینازارجان آروم باش. مادرم ک -

 لب کج کرد: نازار

 .ستمیمن نازار جان بابام بودم و بس. نازارجان تو ن -

 تا در انتخاب دیسرش را باال گرفت و کوش کوین

 موفق عمل کند. کلمات

 کجا ما قراره نکهی. ادیتمومش کن کنمیخواهش م -

 جور هیبه خودمون مربوطه. شما هم  میکن یزندگ میبر

 کس و کاره. من یکه انگار نازار ب دینزن حرف

 تیترب یو سرپرستش. من دخترامو جور مادرشم



 کنارشون نباشم اجازه یاگر هم روز یکه حت کردم

 خانوم. ایناد رنیبگ میتصم شونیزندگ یبرا هیبق ندن

دست پسرتونباهاش  نیکه بد ستیمن عروسک ن دختر

 کنه. دختر من خودش رو باور داره و یباز

 به ترحم شما نداره. یازین

 براق شد: ایناد

 زن داداش. اگر همون سال یکنیم یرو ادهیز یدار-

 درس و یپ یرفتیو تو نم آوردیجلوت کم نم داداشم

 ینجوریما، حاالم دخترت ا یبرا شدیدراز نم زبونت

 سرش. یور انداختیمن صداشو نم یجلو

 . تو و دخترتزننیدارن از ما حرف م لیفام تموم

 شوهرم بلند کنم. یمن نتونم سرمو جلو نیکرد یکار

 .دیکش یینفس پر صدا کوین

 یمردساالر یبه سر خم کردن و زندگ یعادت کرد -

 و به شما اجازه ستمیمن مثل شما ن یخانوم. ول ایناد



 .دیریبگ میدختر من تصم یزندگ یبرا دمینم

 یچا ایبه تراس آمد و رو به ناد یچا ینیبا س اینار

 کرد. تعارف

 ینیس یتو یچا یرا پس زد و مقدار ینیس ایناد

 .ختیر

من داره خط و  یبرا لیسر و فام یزن ب هی -

 و هر ریخانوم. دست دختراتو بگ کوی. برو نکشهینشونم

 یبگ یایکه ب رسهیروز م هیبرو. اما  یخوایم جا

 کردم. غلط

 زد: بیرو به مادرش نه ارییعل

 .کنمیدالک؟ خواهش م -

 تشر زد: کوین

 مدت سکوت نی. منو بگو اایحرف دهنتو بفهم ناد -

 یخراب بشه، ول مونیلیفام یونهیو نخواستم م کردم

 با محبت کوتاه کرد. شهیزبون تلخ شما رو نم انگار



 تا اول نی. به آقا رحمان هم بگدیی. بفرمانیاومد خوش

 .دمیم لشیخونه رو تحو تابستون

 سرخ یکه با صورت یزد و به نازار یزهرخند ایناد

 زده بود رو هیتک نهیبه نرده دست به س تیعصبان از

 و گفت: کرد

 هم روش. نیزم ن،یخونه رو که پس داد -

 به مادرش نگاه کرد. یبا چشمان گرد شده تند نازار

 گه؟یم یمامان؟ عمه چ -

 یبا دستا -پوزخند زد: ایدندان قروچه کرد. ناد کوین

 اعتماد به نفس یلیخ یزبون دراز یخال

 نازار خانوم. شب خوش. خوادیم

 گفت: ارییرو عل ایناد

 مادر و دختر نیبه بعد ا نیاز ا نمیبب میپسرم. بر میبر -

 زنده بمونن بدون کمک ما. خوانیم یچجور

 طاقت از کف داد: کوین



 و تماشا کن. نیخانوم. بش ایناد میتونیآره م -

 رونیو هر دو از خانه ب دیرا کش ارییدست عل ایناد

 .رفتند

 که از دست یادیز یبا رخوت و خسته از انرژ کوین

 تخت ولو شد. یبود رو داده

 گفت: نازار

 هم ینیبود؟ اون زم یچ نیمامان؟ منظورش از زم -

 اونم مال ست؟یمال ما ن یکنیم یتوش کشاورز که

 اوناس؟

 تکان داد. دییسر به تا کوین

 آره. -

مامان!  یوا -.دیتخت کوب یرو بایرا تقر ینیس اینار

 مال بابا نبود؟ نیچه خبره؟ مگه زم نجایا

 :دیآه کش کوین

 اجل یول دیاز رحمان خر نوینه! نبود. باباتون زم-



 مهلت نداد و نتونست پولش رو کامل بده. رحمان بهش

 پس گرفت و گفت نویبعد از مرگ باباتون زم هم

 .ارمیدرب مونویتوش کار کنم و خرج زندگ ذارهیم

 کردیبعد از برداشت پول اجاره رو ازش کم م شهیهم

 .داشتیخودش برم یبرا و

 :دیغر یعصب نازار

 چرا ما رو مثل ن؟یهمه مدت به ما نگفت نیچرا ا -

 مامان؟ یبزرگ کرد انگل

 کردم؟یکار م یچ یگیانگل کدومه نازار؟ پس م -

 م؟یریبم یاز گشنگ ذاشتمیم

 گرفت. کویدستش را به سمت ن یعصب یبا حالت اینار

 چرا الاقل به ؟یپدرت. چرا نرفت شیپ یرفتیم دیبا -

 ریز میبر یچرا گذاشت ؟ینگفت یچیناصر ه ییدا

 عمه ما رو خوار و نیا ینجوریکه االن ا نشونید

 کنه؟نازار دنبال حرف خواهرش را گرفت. فیخف



 اون ن،یامانت برادرم گهیکه م هیعمهاهمون  نیا -

 .گذرنینم نشونیاز خونه و زم وقت

 یصورتش گذاشت و با درماندگ یدستانش را رو کوین

 :گفت

 دارن نازار بشه عروسشون؟ یچه اصرار دونمینم -

 کردن منو. وانهید

 گفت: نازار

 عمه دقت یکم به حرفا هیچرا؟ مامان  یدیهنوز نفهم -

 عروسشون بشم تا به تو بفهموننمن  خوانی. اونا مکن

 زن عاقبتش به هیبره دنبال آرزوهاش.  دیزن نبا هی

 شهیمثل تو که بدون شوهر هم شهیخودشون م الیخ

 تو بدون کننی. چون فکر میشیو اون م نیا یوابسته

 نیمن رو هم بکشونن تو ا خوانی. میستین یچیه مرد

 ی. که بگن تو و دخترات اونقدرشونیمردساالر یباز

 ییتو تنها یکه آخرش از گشنگ نیکس و کار یب



 .دیریمیم خودتون

کار کردن واسه  یغلط کردن. مگه چ -اخم کرد: کوین

 نشونویمن؟ زم

 روستا نیدادن اجارهشم گرفتن خوردن. ما از ا اجاره

 خسته شدم. گهید م،یریم

 :دیکش یپوف اینار

 ی. اجارههیبهدار نیمامان؟ من کارم تو ا میکجا بر-

 .خوادیپول م خونه

 از جا بلند شد. کوین

 . من هنوز جوونم.می. ما سه تا همو داردینگران نباش -

 کار کنم. حقوق تو و نازار هست. از فردا تونمیم

 و اون شوهرش به ایناد نیا ذارمیدنبال وام. نم میتیفیم

 من بخندن. شیر

 دخترم. بخواب غمت ی. نازار تو خستهادیبخواب دیبر

 . خوش بگذرون و پسلیاشی شیپ . صبح برونباشه



 برگرد کرج. من حواسم به مشکالتمون هست فردا

 .دخترم

 شانهاش گذاشت. یمادرش را بغل زد و سر رو نازار

 نیو خودساخته راتحس یزن قو نیا شهیهم مثل هم هنوز

 ایبه او و نار شیکه با حرفها یی. به اوکردیم

 نیهم به ا ادیگرچه در اعماق قلبش ز دادیم یدلگرم

 کرد ینبود. اما سع نیمادرش خوش ب یحرفها

 را از خودش دور کند. یمنف یفکرها

 ؟یدونیمامان من عاشقتم، م -

 :دینازار کش سوانیگ یدست رو کوین

 ذارمینازارکم. دختر قشنگم. مامان پشت و پناهته. نم -

 ادیو  دونهیبکنن که نم یگلمو عروس مرد دسته

 .یچ یعنیزن  نگرفته

 بشه که باهاش مثل ملکه یعروس مرد دیمن با دختر

 کنه نه کارگر تو مزرعه. رفتار



 . امااسیاراده فکرش رفت سمت ال یب نازار

 آن مرد مرموز در مورد زنها چه فکر دانستینم

 بپرسد. اسیاز ال دیبرگردد با ی. فکر کرد وقتکندیم

 مهم بود. یلیخ شیبرا

 غرولندکنان گفت: اینار

 . مامان خانوم؟شههایم میحسود یبدجور داره گهید -

 کویخنده زدند.ن ریز اینار یافهیق دنیو نازار با د کوین

 در آغوش مادرش فرو ایدستش را باز کرد و نار

 .رفت

 .یگرم و نرم یآخ جون چه جا -

 گفت: نازار

 حسود! -

 !یخودت -

 نیرختخوابش به ا یاز شب تو یشب نازار تا پاس آن

 پول خواهدید مادرش چطور مکرد و نگران بو فکر



 را به خدا زیهمه چ دیند یکند. دست آخر چارها هیته

 .بسپارد

 باهم ییو قورباغهها که گو رکهایرجیآواز ج یصدا

 پشت خانه از پنجره یگذاشته بودند، از برکه مسابقه

 .دیخزیاتاق م داخل

 فکر که اگر صنم آنجا بود سنجاقک ها را نیبا ا نازار

 مورمورش شد. کرد،یچپ م یلقمه کی درسته

 بود لب زد: دهیکه کنارش دراز کش اینار

 بخواب. رینکن نازار. بگ الیفکر و خ نقدریا -

 شیهایادبدبختیآمد و دوباره  رونیاز فکر صنم ب نازار

 افتاد.

 .دیکمرش کش یو مالفه را رو دیپهلو چرخ به

 . زودسوزهی. دلم واسه مامان مستیدست خودم ن-

 .یزندگ یایدو تا بچه و سخت ریشد و اس وهیب

 خار تو چشمش بود. نیع شهیقوم شوهرش هم حرف



 داره مامان. یچه صبر واقعا

 اون باشم. نیع خوادی. دلم مهیزن قو هیمامان  -

 خل نشم ره؟یوام بگ خوادیم یاز ک یمامان قو نیا -

 خوبه. یلیروزا خ نیا

 . ما هم توگهید شهیم یزیچ هینگران نباش خواهر.  -

 . ته تهش اگر مامان نتونستمیدار یسهم هی ایدن نیا

 ...ایناصر  ییبکنه زنگ بزن به دا یکار

 ؟یچ ای -

 حاجبابا. شیبرو پ -

 خفه پچ پچ کرد: ییشد. با صدا زیمخین نازار

 .زنهیدارت م یمامان نگ یجلو ا؟ینار یشد وونهید -

 منطق داشته باش. من یکینازار؟ تو رو خدا تو  -

 ی. هرچزنهیحاجبابا مارو پس نم شیپ میاگر بر مطمئنم

 دخترشه. هدونهیباشه مامان 

 و به پنجره و نور هالل ماه دیبه پشت دراز کش نازار



 دوخت. چشم

 قوم نیا شکشیپ یاون اگه بابا بود دخترشو دودست-

 .کشتیو آرزوهاشو نم کردینم

 شده باشه. مونیاالن پش دیشا -

 رسه اون حاج کاظمحال مارو بپ زنهیزنگ نم هی -

 . دلت خوشهها.مغرور

 بودم. فتیش شبیخستهام د یلیبخواب خ ریبگ

 سمت دیذهنش پر کش یچشم بست و پرنده بعد

 خاتون حالش خوب بود؟ یعنی. شگاهیآسا

 الیدورتر سمت تهران برود و خ یداشت به کم دوست

 درددل ادی کند؟یمرد محبوبش در آن لحظه چه م کند

 با او شیهزار سال پ ییافتاد و حس کرد گو شبشید

 زده. حرف

 کند اما یبا او دلنواز الشیخ یباز تو خواست

 شدند. نیسنگ یخواب ریاس چشمانش



 نوک پا یزنگ در کوتاه گذاشت و رو یرو دست

 .دیسرک کش اطیو به داخل ح ستادیا

 زد: داد

 ست؟یخونه ن یخاله؟ کس ل؟یاشی -

 مشغول لیاشینه صبح بود و مطمئن بود  ساعت

 کردن کره است. درست

 داد زد: اطیح یاز مطبخ گوشه لیاشیآمدن  رونیب با

 ل؟یاشی -

 گله گشاد ینازار پشت در، لبش به لبخند دنیبا د لیاشی

 شد. باز

 ؟یینازار؟ تو -

 را که باز کرد دو دوست در آغوش هم فرو رفتند. در

 یچوب هیچهارپا کیرا سمت مطبخ برد.  نازار لیاشی

 گذاشت. یگوشها کهنه

 ؟یاومد ینازار خوشگله. ک نیبش -



 به اجاق کرد. ینشست و نگاه هیچهارپا یرو نازار

 یبلند بود و مطبخ بو ریبزرگ ش گیاز د بخار

 طاقچه یتو ینیگرد وسط س یقالب کره کی. دادیرمیش

 .بود

 ؟یغروب اومدم. چه خبر؟ خوب -

 دار نیکه لباس دختران کورد تنش بود، دامن چ لیاشی

 دیگندم را جمع کرد. دست کش یبا طرح خوشهها اهیس

 از یچا ختنیقرمزش و مشغول ر یقهیجل یرو

 قل قلش به راه بود. یشد که صدا یسماور

 تو حتما ی. ولستین یخبر ،یچی! ما که هخبریچه ب -

 هست، آره؟ یزیچ هی یاومد خبریب

 بهت نگفته؟ کویمامان ن -

 . خاله به من و مامان گفتدونمیم ییزایچ هیچرا  -

 شده. یچ

 یرو شیرا به دستش داد و روبه رو یچا وانیل



 نشست. یگرید یهیچهارپا

 خواهر؟ یچه کن یخوایحاال م -

 طوق ریز یموندیم ؟یکردیکار م یچ یتو بود -

 رحمان؟

بشه. از خودت  خوادیم یچ دونمیفعال نم -نه هرگز.-

 بگو چه

 ؟یبهت دادم خوند شیکه دفعه پ ییکتابا خبر؟

 آره همه رو خوندم. تستا رو زدم. امسال حتما -

 قبولم. دانشگاه

 آوردم. دیجد یتستا یسر هیخب خوبه. واست  -

 یبزرگ و پارچها یسهایکولهاش را باز کرد و ک بعد

 .دیکش رونیاز آن ب یرنگ آب با

 . خب؟لیاشیکور فقط تست بزن از حاال تا روز کن -

 انداخت. با یرا گرفت و به داخلش نگاه سهیک لیاشی

 گفت: ذوق



 دستت درد نکنه. -

 ده؟یم ریخاله هنوزم به درس خوندنت گ -

 انجام دادن نمونه. یبرا یکار ینه تا وقت -

 چه خبر؟ یاز پسر مش نق -

 دماغمه هنوز. یمو -

 .هاینش میتسل -

 عقد. یسر سفره نمیبش دیبا امسال اگر قبول نشم-

 -درس بخونم. نازار؟ ذارهینم گهیشرط کرده د مامان

 جان؟

 نارویاگرم قبولم بشم رفت و آمد به شهر، پول، ا یحت -

 کنم؟ چه

 قراره بهت ریّ خانوم خ هیاون دفعه هم بهت گفتم. که  -

 . تو فقط درسدهیرو م هتیکنه و پول شهر کمک

 به قبول نشدن.. نه به شوهر فکر کن نه بخون

 ش؟یدیناراحته. د یلیخ ارییعل دمیشن -



 . با عمه بحثمون شد. قهر کردن رفتن.شبیآره د -

 .میکن یشد خونه رو خال قرار

 :دیلب گز لیاشی

 رحمان. نیا هیعجب آدم -

 ری. خوب شد که دمیخوب شد که زود خودشو شناخت -

 .نشد

 دستانش گرفت. یدست نازار را تو لیاشی

 .ریبگ دهیاز من نشن گمیبهت م یزیچ هی -

 شده؟ یچ -

 ییساخت و پاخت ها هیحسن  ییرحمان با کربال نیا-

 حسنییاز کربال یریذهنش دنبال تصو ی.نازار توکردن

 ادامه داد: لیاشیو  گشت

 .ارییواسه عل خوادیدخترشو م دمیشن -

 همون که از شوهرش طالق گرفت؟ ؟یجد -

 آره خودشه. اسمش روناکه. -



 زهرخند زد: نازار

 رهیاون زن رو بگ خوادیرحمان م یرو چه حساب -

 ار؟ییعل واسه

 داره براش. ی. البد نفعدونمیچه م -

 . خود روناکنیحسن راض ییو کربال رحمان

 زیترگل ورگل و همه چ ارییاز خداشونه عل مادرشم

 وسط فقط عمهت بود که نیبشه دامادشون. ا تموم

 عروس من فقط نازاره. گفتیم

 پوزخند زد: نازار

 شوهرش. میرفت تو ت شبیکه اونم د -

 ؟یگیراست م -

 آره. کار من راحت شد به خدا.-

تا  دهیکش شیرحمان حرف خونه رو پ -

 از تو زودتر تموم بشه. اری یعل یخواستگاریهیقض

 زد: یتلخ یخنده نازار



 نیهر جا خواست نیپس بد نمیعمه گفت زم شبمید -

 .نیبر

 نازارم. نگران نباش خدا بزرگه.دردت به جونم  -

 :دیکش یآه نازار

 آدماش دارن روز به یبزرگه، ول شهیخدا که هم -

 و زنهیابر که باد م کهیت هی نی. عشنیم کتریکوچ روز

 .شهینقطه دور و دورتر م هیو مثل  برهیم

 رونیکند و از آن خانه ب لیاشیبعد دل از  یساعت نازار

 .ندیخالهگالبتون را بب. آخرش هم نتوانست زد

 یبگیحس غر اشیپدر یگرفته بود و در روستا دلش

 ی. خودش را رساند به قبرستان روستا و سرکردیم

 آرامگاه پدرش زد. از او خواست از آن باال به به

 و او کمک کند. ایو نار مادرش

 یگرفت تا چشمه میگرفته بود. تصم یحساب دلش

 عتیطب یتو قدم زدن یبرود. کم تالهیکان یبایز



چند نفر  دیحالش را بهتر کند.به چشمه که رس توانستیم

 از شهر آن دور و بر فارغ

 مشغول عکس انداختن و بگو و بخند بودند. ایدن از

 یو حسادت کرد به آن دختر و پسرها دیکش یآه

 .الیخیب

 نبود که بشود اعصابش را آرام کند. راه ییجا، جا آن

 تکه چوب بلند برداشت و کیسمت جنگل.  افتاد

 یهرز خال یرا با کوباندن چوب به علفها حرصش

 پرندهها بلند یبلند صدا یدرختان گردو انی. از مکرد

 برگها راه باز نیبا سماجت از ب دی. نور خورشبود

 جنگل زیجنگل. سکوت رخوتانگ یتو کردیم

 از سمت جاده یموتورسوار یبا صدا یگهگاه

 .رفتیو باز در سکوت فرو م شکستیم

 نشست و شروع کرد یتخته سنگ یرودخانه رو کنار

 شرشر آب یرودخانه. صدا یانداختن قلوه سنگ تو به



 .کردیم قیرا در ذهنش تزر آرامش

برگردد کرج،نه  خواستینداشت. نه دلش م یخوب حس

 یروستا بماند. احساس دلزدگ یتو خواستیم

 یکه رو ییپا یصدا . باآوردیاو را از پا درم داشت

 سر چرخاند. کردیو چوبها خش خش م خاک

 مشتش فشرد و یسنگ کوچک را تو ارییعل دنید با

 پر صدا زد. یپوزخند

 :دیرا شن ارییعل یصدا

 نازار؟ یکنیکار م یتک و تنها چ نجایا -

 اخم کرد: نازار

 اول از شما اجازه دیهم با یادهرویواسه پ ه؟یچ -

 گرفتم؟یم

 یبه او رو کیرا به هم فشرد و نزد شیلبها ارییعل

 یدرشت تو یرو به رودخانه نشست. سنگ نیزم

 انداخت. رودخانه



 نازار. حرف زدنت، نگاهات، راه یعوض شد یلیخ -

 شده. گهیجور د هیرفتارت همه  رفتنت،

 مثل میو پنج سالگ ستیتوقع نداشته باش تو سن ب -

 باشم. شیو خام ده سال پ زبونیب نازار

 هیی. به خاطرجاستیعوض شدنت به خاطر سنت ن نیا -

 . چموشت کرده.یکنیم یزندگ یکه دار

 کرد. یمسخرها یخنده نازار

 . به خدا براتیجا عوض ش هی یکاش تو هم بر -

 . پسمیندار یباهم کار گهی. در ضمن من و تو دالزمه

 رومون بشه با میدیادامه نده بذار دفعه بعد همو د لطفا

 .میکن کیسالم و عل هم

 نازار. خوامیرو ادامه ندم؟ من تو رو م یچ -

 .نویا یفهمیاز دستت بدم. چرا نم تونمینم

 تو فکر کن من نفهمم. -

 دیقبول کن که نبا یعوض شد گمیهم م یوقت -



 تا یرفتیم دیحتما با ؟یدرس نخون شدی. نمیرفتیم

 و مثل یجا بمون نیهم شدینشناسمت؟ نم ینجوریا

 آخه اون خراب ؟یکن یروستا زندگ نیا یدخترا یهیبق

 عوضت کرده؟ نقدریداره ا یچ شده

 . از جا بلندخواستیرا نم طیماندن در آن شرا نازار

 و به آن بحث ماندیتا به خانه برگردد. اگر م شد

 تمام داد،یو اعصاب خرد کن ادامه م یشیفرسا

. تو هم بس کن رمیمن دارم م -.شدیخراب م روزش

 .ارییعل گهید

 ارییوسط جنگل عل یدرخت تنومند گردو کینزد

 .دیرا محکم کش دستش

 .زنمیبا توئم نازار. صبر کن. دارم حرف م -

 نگاه دیلرزیکه م ییدرهم و صدا یبا سگرمهها نازار

 .دیبه او کرد و دستش را کش یزیو ت تند

 .ارییولم کن. دست از سرم بردار عل -



 خاطرنازار؟ به  یزنیراستشو بگو، چرا منو پس م -

 ؟یبه خاطر ک ؟یچ

 در جنگل ادشیفر ی. صدادییدندان به هم سا نازار

 انداخت : نیطن

 کرج تموم یاون دفعه که اومد ه؟یمنظورت چ-

 رفته؟ ادتیو  یدیشن ای یدیبهت زدم. نشن حرفامو

 کنترل بود داد رقابلیکه غ یو خشم ادیبا فر ارییعل

 :زد

 گولیپسر ژ هیو  یری. مطمئن بودم مدونستمیم -

 خودشه. نهی. آره همکنهیاز راه به درت م یتهرون

 یعنیرفته مرد بودن  ادتی. تو یبر ذاشتمیم دینبا

 :دی!نازار غریچ

 عربده زدن یعنی. از نظر تو مرد بودن گهیبسه د -

 دختر؟ آره؟ هی سر

 که واسه خاطرش منو هیک ه؟ینازار؟ اون ک -



 .خوامتیوقته م یلیمنو نگاه کن. من خ ؟یخواینم

 به؟یپسر غر هیبه  یعشق منو فروخت یچجور

 دلت اومد؟ یچجور

 بود و هر ارییدست بزرگ عل ریهمچنان اس دستش

 رها شود. توانستینم کردیتقال م چه

 زهرخند زد: ارییعل

 من خرم؟ آره؟ یفکر کرد -

 :دیخونسرد چشم در چشم او هوار کش نازار

 . اصالارییفکر کن عل یهر جور که دوست دار-

 ؟یفهمی.مستیمهم ن برام

 خوادیبه اون روناک و همونجور که بابات م بچسب

 بهت یشو. خونه رو هم به زود خوشبخت

 توش یو بر یریتا دست زنت رو بگ میگردونیبرم

شل شد. نازار فورا او را به  اریی.دست علیکن یزندگ

 عقب هول



 یبا حال ارییو به سرعت از او دور شد. و عل داد

 که یشد. به قامت بلند دختر رهیبه رفتنش خ خراب

 وقت یلیکه او خ یبود عاشقش بود. به دختر سالها

 آرزو داشت تنها عروس قلبش باشد. بود

 چطور دانستیبه رفتن او بود و نم رهیو واج خ هاج

 کند روناک آن یحال بایدختر چموش و ز نیبه ا دیبا

 قلبش. اصال از کجا یکه بشود دردانه ستین یکس

 بود؟ دهیرا فهم روناک موضوع

**** 

 که حس داشتیرا بزرگ و تند برم شیقدمها آنقدر

 ترک بردارد. شیحاالست که ساق پاها نیهم کرد

 .دیکش رونیکولهاش آن را ب یتلفن از تو یصدا با

 نفس زنان اینار د،یسبز را که کش کونیبود. آ اینار

 :گفت

 ؟یینازار؟ کجا -



 چته؟ تو جنگلم.-

. مامان حالش بد شده.نازار پر از یبهدار ایبدو ب -

 و در همان دنیواهمه شروع کرد به دو

 گفت: حال

 ؟یشده نار یچ -

 قلبش، قلبش نازار. -

 بلند گفت و تلفن را قطع کرد. ییخدا" ای" نازار

 بود و زل زده بود به ستادهیا کویاتاق کنار تخت ن یتو

 که محصور در ماسک کوین یدهیرنگ پر صورت

 بود. ژنیاکس

 اتاق آمد و سرم او را چک کرد. یتو اینار

 به نازار گفت: رو

 نازار؟ یخوب -

 خسته و پر بغض به او نگاه کرد. نازار

 صبح که حالش خوب بود. هو؟یشد  ینجوریچرا ا -



 رحمان اومده و باهاش حرف رونیب یتو که رفت -

 از دادیداد و ب یگفتن صدا ههای. منم که نبودم همسازده

 از خونه تیبلند شده. بعدم رحمان با عصبان خونه

 .رفته

 دنت،یدیخاله گالبتون که اومده بود به هوا میآورد شانس

 کرد و منو خبر دایپ نیرو زم هوشیمامانو ب

 .کرد

 پنجه مشت کرد: نازار

 بهش گفته که باعث شده ی. چزیهمهچ یب کهیمرت-

 فته؟یروز ب نیبه ا مامان

 که داریشکر خطر رفع شده. ب . حاال خدارودونمینم -

 ازش نپرس. یزیچ شد

 .ستی. استرس براش خوب ندونمیم-

 شهر نشیببر دیدکتر گفت اگر تا شب بهتر نشد با -

 شه. یبستر مارستانیب



 یپر از غم و چشمان یسر تکان داد و با صورت نازار

 شد. رهیغصه به مادرش خ پر

** 

 ند.باز شد یکیت یرا فشرد و درها با صدا موتیر

 یصندل یلبهدارش را از سر برداشت و رو کاله

 یو پشت فرمان نشست. تلفنش را رو انداخت

 شیموها یرا رو اشیآفتاب نکیداشبوردگذاشت و ع

 نشاند.

 شیگرم بود و عرق از سر و رو یحساب هوا

 .ختیریم

 کیبود و  سیفرد یکالنتر شیکپایآزگار  یهفته کی

 کارگاه. باالخره بعد از پنج روز کارگاه از حالت شیپا

 خارج شده و کارگرها مشغول کار بودند. پلمپ

 شتریب هایبودند تا سفارش مشتر دهیرس دیجد یالوارها

 .فتندیآن عقب ن از



 آب خنک از یرا روشن کرد و کم لشیاتومب کولر

 .دینوش یکوچک آب معدن یشهیش

 فورا آن را برداشت. با داشبورد یتلفن رو دنیلرز با

 نام کنعان لب کج کرد و ارتباط را برقرار کرد: دنید

 جان؟ -

 اس؟یال ییکجا -

 کرجم هنوز. تازه کارم تموم شده. -

 ن؟یکرد یالوارارو خال -

 . چه خبر؟رسهیآره. تموم شد. سفارش آخر فردا م -

 سیپلیبوده ول یعمد یسوز شیآت دهیاز شمال خبر رس -

 نکردن. دایاز مجرم پ یرد چیگفت ه

 کوفت و زهرمارا نبوده. نیو ا یپس اتصال -

 شی. اتاسیال ارنیسرت ب ییبال هیخواستن  حتملی-

 راه انداختن تو رو بکشونن شمال. یسوز

 قبلش من یجناب پوآرو، باهوش،پرفسور، هفته -



 شیبودم. خو مرض داشتن اون همه چوبو آت شمال

 .گهید کردنیم یدست کار نمویقبلش ماش بزنن؟

 یبود. ول شتیتمام وقت پ نتیخنگه اون موقع ماش -

 شگاهیتو نما نتیباشه اون روز چند ساعت ماش ادتی

 .بود

 داره؟ پولدارم؟ یول کن کنعان. جون من چه ارزش -

 وزرام؟ ریپسر وز ای کارخونهدارم؟

 ارزش داره. یچه بدونم. به هر حال جون هر آدم -

 شرکت ایب فتی. راه بری. سخت نگگهیحدس زدم د منم

 . دست تنهام.ختهیکار سرم ر یکل

 ساعت نیجون داداش. بب رمیمیم یدارم از خستگ -

 ست؟یهنوز ناهار نخوردم. مگه حسام ن چهاره

 گهیسفر رفتنش د یریو یریگ نیرفته سفر. تو ا -

 بود؟یچ

 دلش گرفت. لب زد: دیسفر را که شن یکلمه



 و هفت. باش شیتا ش امیزود م میاز جاده قد ندازمیم-

 برسم. تا

 باشه پس فعال. -

 از دخترک یرا باز کرد. خبر امهایصندوق پ اسیال

 هفته از رفتنش به سنندج گذشته بود کیکه نبود.  نبود

 چند بار یهنوز برنگشته بود. کارش شده بود روز اما

 از نازار. اما یامیپ دنید دیرا چک کند به ام تلفنش

 بود. یمثل هر روز خال صندوق

 .زدیبه خاتون سر م شگاهیآسا رفتیهر روز م بایتقر

 با عمهاش وقت گذرانده بود. اما یروز اول حساب سه

 کرده بود. تشینازار اذ یخال یآخر جا یروزها

 از دخترک. نه او زنگ ردیخبر بگ شدیهم نم شیرو

 به تلفن. رفتیدستش م اسینه ال زدیم

 فورا خودش را دیبرود. با شگاهینداشت به آسا فرصت

 به شرکت. رساندیم



پدال گاز گذاشت وبه  یرا خواباند و پا رو یدست ترمز

 سرعت سمت اتوبان راند.

 تفت یابانهایهوا و خ یگرما یجمعه بود و حت ظهر

 تهران مانع از حضور مردم در پارکها و یزده

 .شدینم رستورانها

 بزرگ و معروف یسفرهخانها یروبهرو درست

 به توقف شد. مجبور

 کشاند و چشم دوخت ابانیرا به کنار خ لیاتومب آهسته

 ساعت تمام از گاراژ تا آنجا کیکه  یدیسف یایپرش به

 قدم نیکه به دستور آذ یکرده بود. همان مرد بشیتعق

 .بودیحواسش به او م دیقدم با به

 هفته رد مرد را زده بود و حاال کیبعد از  باالخره

 .شدید سفرهخانه مبه دنبالش وار دیبا

 یلبه دار رو یبه چشم زد و کاله یآفتاب نکیع موریت

 انداخت و یسرش نگاه یباال ینهیگذاشت. به آ سرش



 .دیکش اشیتلریه یلهایبیس یرو یدست

 داشت با اندام یشد. قد متوسط ادهیپ ایاز پرش مرد

 چهارخانه به تنش راهنیو پ یکه شلوار پارچها یغرال

 یهمخوان پشیبا ت ینارنج یهای. کتانزدیم زار

 .نداشت

 دوباره به سردر سفره خانه انداخت. به ینگاه موریت

 نیا بیسفره خانه با ج نیا یغذا یمتهایحتم ق طور

 به جز غذا یکار ینداشت. پس البد برا یهمخوان مرد

 به آنجا آمده بود. خوردن

 فورا به دنبال او وارد سفرهخانه شد. موریت

 وسط سفرهخانه و یگل و بوتهها یاز البهال مرد

 یرد شد و در انتها وارد اتاق یپر از مشتر یتختها

 شد. یریحص یوارهایبا د مجزا

 .دیاز حرص لب گز موریت

 کجاس؟ گهی! اونجا دیلعنت -



 کم سن و سال بود از یاز گارسونها که جوان یکی

 .شدیداشت رد م کنارش

 به او گفت: رو

 ن؟یندار یپسرم تختخال -

 دیشرمنده! با -طرف و آنطرف کرد. نیبه ا ینگاه پسر

 بشه. یتخت خال دیصبر کن

 ه؟یاتاق مال ک نی! انمیبب-

 پوزخند زد: پسر

 مال از ما بهترون. -

 اخم کرد و پسر خندهاش را جمع کرد و گفت: موریت

 . کله گنده و دوستورهیخاص مد یمال مهمونا -

 .ننیجدا بش خوانیکه م قاشیرف

 ابرو باال انداخت: موریت

 . ممنون.یاوه چه جالب! خسته نباش -

 گفتو دور شد. یکنم یخواهش م پسر



 یخال یصندل کیبه چپ و راست نگاه کرد.  موریت

 کرد و دایبه اتاق بود پ دهیکه چسب یبه تخت کینزد

 بشود. یآن نشست. خدا خدا کرد تخت زودتر خال یرو

 ل خوردنفس فس کنان مشغو رمردیپ کیو  رزنیپ دو

 ربع از خوردنشان که گذشت باالخره دل به کی. بودند

 دادند. رفتن

 به خاطر یکفر موریاتاق بود و ت یهنوز هم تو مرد

 رمردی. با رفتنپکردیپا و آن پا م نیدست دادن زمان ا از

 تخت نشست و گوشش یو همراهانش فورا رو

 نگه داشت. یریحص واریحد به د نیکتریبه نزد را

 آوردی. اما سر در نمدیشنیچند مرد را گنگ م یصدا

 . ناگهان در باز شد و مرد الغر از اتاقندیگویم چه

 آمد. رونیب

 چرخاند تا مرد گریفورا سرش را سمت د موریت

 .ندیرا نب صورتش



 آمد. نییدور شدن مرد الغر فورا از تخت پا با

 :ستادیکنار تخت ا گارسون

 ن؟یدیغذا سفارش نم -

 :دیرا باال کش اشیکفش ورن یپاشنه موریت

 .ادینه! از بس گشنه موندم اشتهام کور شد. عزت ز -

 فورا به دنبال مرد الغر رفت. از سفره خانه که بعد

 رو ادهی. وسط پدیاز مرد الغر ند یشد اثر خارج

 مرد الغر که وارد دنیبه دور و بر کرد. با د ینگاه

 فت.کنار رستوران شد با عجله به آن طرف ر یکوچه

 یکه از در پشت دیکوچه که شد مرد الغر را د وارد

به پشت سرش انداخت.  یوارد آنجا شد.نگاه سفرهخانه

 بود و یخلوت یکوچه

 آن دور و بر نبود. یکس

 یراهرو کی. دیدر باز آهسته به داخل سرک کش از

 از آن یو چرب مپختهیگوشت ن یبود که بو کیتار مهین



 بود. ساطع

 وارد اطیآنجا به آشپزخانه راه داشت. با احت گمانش به

 هوا یهیدستگاه تهو یو در را باز گذاشت. صدا شد

 داد،یکه داشت دستور م یمرد یبا داد زدن ها ختهیآم

 آمد. یراهرو م یانتها از

 به چپ چراهرویاز پ خواستیکه م یلحظها درست

 یسرش خورد و راهرو جلو یمحکم تو یزیچ چد،یبپ

 و تار شد. رهیت چشمانش

 چشم اشیشانیپ یجانکاه رو یساعت بعد با درد کی

 ی. دمر رودیدیتار م یکرد. چشمانش هنوز همکم باز

 داغ و نرم افتاده بود. تنش را به عقب چرخاند. ینیزم

 خلوت یپارک یچمنها یبعد خودش را رو یلحظات

 .دید

آنجا  دانستینشست و به اطراف نگاه کرد. نم یسخت به

 . با لمسدیکش اشیشانیپ یروکجاست. دست 



 بلند گفت و از جا بلند یبزرگ و دردناک آخ یتودها

 آن کینزد یدر پارک دی. پرسان پرسان فهمشد

 یرساند و وقت لشیاست. خودش را به اتومب سفرهخانه

 نیخانهاش با آذ کینزد ییآن منطقه دور شد جا از

 گرفت. تماس

 یمشغول چرت زدن تو نیجمعه بود و آذ بعدازظهر

 هر کدام هیطبق معمول خانه نبود و بق ونی. همااتاقش

 خود بودند. لیگذراندن روز تعط یپ

 تلفنش همانطور درازکش دست یصدا دنیبا شن نیآذ

 کنار تخت. یعسل یکرد سمت تلفن رو دراز

 فورا ارتباط را برقرار کرد. مورینام ت دنید با

 الو؟ -

 :دیرا شن موریت یگرفته یصدا

 .یکردم... ول داشیسالم خانوم. پ -



نه  -؟یشد ضیمر ؟یزنیحرف م ینجوریسالم.چرا ا-

 چند متر با قایبا چماق زد تو سرم. دق یکیخانوم، 

 دنبالشم. دیفاصله داشتم به گمونم فهم مردک

 :دیکش یهوف نیآذ

 کنن. ستمی! فقط مونده منو بدزدن ببرن سر به نایلعنت -

 سرش آوردن. االن ییبال هیبود  دور و برمن یک هر

 خوبه؟ حالت

 .شمیخانوم. خوب م ستین یزیچ -

 حواستو جمع کن. ندفعهیسراغت. ا انیفکر کنم باز ب -

 بهش یحساب یگوشمال هی کنمیم داشیچشم خانوم. پ -

 چلقوز. کهی. مرتدمیم

 خب قطع کن. منتظر تماست هستم. لهیخ -

 باغ شد و اطیوارد ح لشیبا اتومب ونیلحظه هما همان

 او بلند شد. یاز آن طرف باغ برا یالف یصدا

 را آرام کرد. هنوز هم یپنجره رفت. هوتن الف کنار



 از شتریرا ب نیآذ نیحرف بزند و ا توانستینم هوتن

 که قصد یکردن شخص دایپ یبرا کردیمصر م قبل

 آزارشان دهد. داشت

 یبعد به اتاق آمد. لباس عوض کرد وبرا یقیدقا ونیهما

 رفت. نییپا یخوردن ناهار به طبقه

 ییکذا امیاز پ یو رو کرد. اما اثر ریتلفن او را ز نیآذ

 آن ونیآمده باشد، هما یامی. احتمال داد اگر باز پدیند

 صبر کند. نکهیجز ا دیند یپاک کرده. چارها را

** 

 بشقاب گذاشت و در یخنک تو یهندوانها مانیسل

 با چاقو مشغول خرد کردنش بود گفت: کهیحال

 کرج؟ یبر یخواستیبابا! پاشو مگه نم اسیال اس؟یال -

 بود چشم باز دهیکولر خواب ریز منیکه وسط نش اسیال

 :دیساعت فورا از جا پر دنی. با دکرد

 مون؟یمش سل ینکرد دارمیساعت چهاره. چرا ب یوا -



 خودتو تو چیگفتم بذار بخوابه. ه یخستها یلیخ دمید -

 الغر شده. یلیبابا جان؟ صورتت خ یدید نهیآ

 را مرتب کرد. ختهاشیبه هم ر یموها اسیال

 نگران نباش. شمیخوب م -

 هندونه بخور. ایب-

 از جا بلند شد: اسیال

 یبخوره.از پنجره ادیبذار هوتنو صدا کنم اونم ب -

 برد و رونیمشرف به باغ سرش را ب

 را صدا زد: هوتن

 شد. رید میهندونه بخور بر ایخان. ب هوتن -

 را شیآب تا دستها ریسمت ش دیدو یبا خوشحال هوتن

 .دیبشو

 و نیریش یهندوانه ینشست. تکها مانیکنار سل اسیال

 را به دهانش گذاشت. آبدار

 بابا. گمیم -



 جانم بابا جان؟ -

 ؟یایتو هم ب یخوایم-

 ...شیکجا؟ پ -

 دلت براش تنگ یعمه. مکه نگفت شیپ میبر ایآره ب -

 شده؟

 باز شد و هوتن داخل اتاق پا گذاشت. در

 به دستش داد. یلبخند زد و چنگال اسیال

 .میبریم مونمیهوتن. امروز مش سل میبخور بر-

 پر استرس از جا بلند شد تا لباس یبا حرکات مانیسل

 رو به هوتن کرد و آهسته گفت: اسی.البپوشد

 .نهیخاتونو بب ادیب خوادیم-

 گفت: اسیاخم کرد. ال هوتن

 یو باز غش و ضعف کن یایب یخوایاگه م-

 . گفته باشم هوتن خان.برمتهاینم

 و اشاره به مایتند تند دستش را تکان داد و با ا هوتن



 کرد که حواسش هست. یحال اسیال

 در چشمان توانستیهنوز هم ترس را م اسیال اما

 .ندیبب هوتن

 و پر ریقبل بود. دلگ یفردوس مثل روزها شگاهیآسا

 یدر محوطه یهواخور حشانیکه تنها تفر یمارانیب از

 بود. شگاهیآسا سرسبز

 با شدیم یبود که چند وقت یچشمش دنبال سودها هوتن

 نازار دنینگاهش دربهدر د اسیشده بود. ال اقیع او

 خواهرش لک زده بود. دنید یدلش برا مانیو سل بود

. دندیصدا هر سه به عقب چرخ دنیآقا هوتن؟با شن -

 سوده با قفس

 سبز یو روسر یصورت یدر دست و لبخند پرنده

 آن سه. یبود به تماشا ستادهیا دشیجد

 دست تکان شیبرا قیعم یسالم با لبخند یبه جا هوتن

 .داد



 گفت: اسیال

 خب؟ م،یتا ما برگرد یکنیهوتن دردسر درست نم-

 درآورد و سمت شیخب از گلو هیشب ییصدا هوتن

 رفت. سوده

 پوزخند زد: مانیسل

 هوتن عاشق شده؟-

 را گرفت و گفت: مانیسل یبازو اسیال

 . بذار خوش باشه.میبر ایب-

 پس خواهرم کو باباجان؟ -

 تو ساختمون. میتو اتاقشه. بر -

 از پلهها باال برود. خدا خدا مانیکمک کرد سل اسیال

 شد. مگربرگشته با اشینازار از سفر طوالن کرد

دلش  یتو گردد؟یهفته که شد برم کیبود  نگفته

 شیاز او از همکارها یخبر شدیم شیرو دکاشینال

 .ردیبگ



 پا در ساختمان خنک مانیو به اتفاق سل دیکش یآه

 .گذاشتند

 همان حال ناگهان دو پرستار و دکتر فرزاد را در

 .دندیساختمان دو یکه به سرعت به بخش غرب دندید

 گفت: مانیسل

 دوئن؟یم نایچرا ا اس؟یشده ال یچ -

 اسی. الدندیبه آن سمت دو یهم با کنجکاو ماریب چند

 :گفت

 شیباال اتاق سوم دست راست. برو پ یبرو طبقه -

 .امیتا من ب خاتون

 . مگهاسیاونجا؟ ول کن ال یبر یخوایتو هم م -

 به توچه سرجان. ؟یفضول

 .امیچه خبره. تو برو من زود م دونمینم-

 سر تکان داد و از پلهها آهسته باال رفت. مانیسل

 رفت. دندیکه پرستارها به آن سمت دو یبه سمت اسیال



 مشغول تماشا بودند. با تیاز اتاقها جمع یکی یجلو

نازار که در جدال  دنیرا عقب راند و با د هیبق دست

 .ختیر نییپا یمرد بود قلبش هر ماریب کیبا

 نازار گرفتهسرنگ بدون سرپوش را سمت  کی مرد

 :زدیو داد م بود

 تو زنمیم نویجلو ا یایبرو کنار پرستار. به خدا ب-

 گمشو اونور. گمی. بهت مچشمت

 در آرام کردن مرد داشت دستاتش را به یکه سع نازار

 باال برده بود: میتسل حالت

 دو تا دمیندارم به خدا. بهت قول م تیآروم باش. کار -

 باشه؟. ارمیچند سالهشو برات ب شهیش

 داد زد و سرنگ را به سمت نازار گرفت. نازار مرد

 زدند. غیقدم عقب رفت و زنها و پرستارها ج دو

 داد زد: سایپر

 عقب. اینازار ولش کن. ب -



 :دیفرزاد توپ دکتر

 . چته آخه؟ اون سرنگو بده به من.گهیبسه د-

 دیلرزیکه م یدوباره با چشمان وق زده و دست مرد

 زد: ادیفر

 نیدار یکنم. به چه حق گیج دیکنار. من با نیگمش -

 !االی. نیگمش ن؟یریگیم جلومو

 جلوتر رفت: نازار

 .دمیم نوشیدنی یبخوا یبهت هر چ گمیدارم بهت م -

 بده به من اون سرنگو. بده خطرناکه. ؟یکر

 .خوردیاز شجاعت نازار داشت حرص م اسیال

 داشتند مرد یسع یو دکتر هر کدام به گونها پرستارها

 آرام کنند اما موفق نبودند. را

 آرام کردن ینازار و جراتش برا ییپروایاز ب اسیال

 و آرام ستادیا سایبود. کنار پر یبه شدت عصبان مرد

 :گفت



 نیا ؟یخانوم عبد رهیجلوشو بگ تونهینم یچرا کس -

 ه؟یاوضاع چه

 که یشده بود در حال اسیکه تازه متوجه آمدن ال سایپر

 گفت: دیلرزیشدت ترس م از

 دیمعتاد به الکله. االنم داره مارو تهد ماریب نیا-

 .ادیاز پسش برنم چکسمی. همیبد نوشیدنیبهش  کنهیم

 . نازار کهدیاز حرص دندان به هم ساب اسیال

 نیبب -داد زد: بایتقر ستادهیا کشینزد اسیال داستینم

 . اگه تا سه شمردمیاریشورشو درم یدار گهید

 یدونی. مادیب انیدکتر تقو زنمیزنگ م یند سرنگو

 ؟یدی. فهمارهیسرت م ییچه بال که

 ... دو... سه...کی

 سرنگ را با شدت سمت نازار گرفت و نیخشمگ مرد

 صورتش نگه داشت که ناگهان دست یمتریلیدو م در

 دور مچش قفل شد. اسیال



 نیزم یو سرنگ رو چاندیمچ دست او را پ اسیال

 بایدش را تقرو خو دی. نازار به عقب چرخافتاد

 . تا آن لحظه آنقدر به اودید اسیبه صورت ال صورت

 رهیخ اسینبود. سر باال گرفت و در چشمان ال کینزد

 محکم و بلند. مرد ی. قلبش شروع کرد به تپشهاشد

 گرفت و لب نییسر پا اسیاز درد گفت و ال یبلند آخ

 :زد

 ؟یخوب -

 و مرد را دمر خوابانده و دندیو نسترن دو فرزاد

 یفورا آرامبخش سایرا پشتش قفل کردند و پر دستانش

و او  دینازار را کش نیآست اسیکرد.ال قیبه او تزر یقو

 رونیرا از اتاق ب

 نشاند. یمکتین ی. او را روبرد

 وانیل کی شیدستگاه آب سرد کن رفت و برا سمت

 خنک برد. آب



 بخور. حالت خوبه؟ ریبگ -

 .دیآب نوش یسرتکان داد و کم نازار

 خوبم. ممنون. -

 آمدند. فرزاد گفت: کشانیو فرزاد نزد سایپر

 خانوم آل آقا؟ ممنون از جسارتتون. -

 اخم کرد: اسیال

 کیدکتر؟ نزد یممنون از جسارتتون آقا یچ یعنی-

 سرنگو بکوبونه تو صورت وونهید کهیاون مرت بود

 واسه یالاقل دو تا پرستار مرد قو دی. شما نباشونیا

 خانوما رو سپر شهیهم ن؟یداشته باش وقتاتون نیا

 د؟یکنیم

مگه من با شما صحبت  -:دیسگرمه درهم کش فرزاد

 محترم؟ یکردم آقا

 چون حرف نیندار ی. البته جوابنیجواب منو نداد -

 من جواب نداره. حساب



 از دعوا فورا گفت: یریجلوگ یبرا سایپر

 . خداروشکر به موقعیالماس یمن از شما ممنونم آقا -

 گذشت. تو رو خدا ریبه خ زی. االنم همه چنیدیرس

 .نیباش آروم

 گفت: نازار

 دکتر. نی. لطفا آروم باشگهیدرست م یبله خانوم عبد -

 کرد و گفت: اسیبه ال ظیغل یاخم فرزاد

 .یخانوم عبد نیبود بهم خبر بد یاتاقم. مشکل رمیم -

 :دیکش یبعد از رفتن فرزاد پوف سایپر

 یها. من برم سرکارم. نازار تو خوب میدار یچه بساط-

 گه؟ید

 سر تکان داد. نازار

 خوبم. برو به کارت برس. -

 گفت: اسیکه رفت ال سایپر

 .شبید -؟یاومد یک -



 .یگردیفکر کردم سه روزه بر م -

 کرد. منم موندگار شدم. چهار شب یمادرم سکته قلب -

 باال سرش بودم و دو روز تو خونه ازش مارستانیب تو

 کردم. یپرستار

 گفت: یبا ناراحت اسیال

 یلیبده به مادرت. حتما خ یچه بد. خدا سالمت یوا -

 .یدیترس

 چند روزو که چشمام شده بود نیکردم ا هیاونقدر گر -

 نخود. هی قد

 االن چطوره؟ -

 ؟یبهتره. ممنون. تنها اومد -

 افتاد: مانیسل ادی اسیال

 برم باال دیرفته بود. با ادمینه با بابام اومدم. پاک  -

 ؟یای. تو نمششیپ

 .نمشیبب خوادیدلم م یلیچرا اتفاقا خ ؟یجد -



 خاتون در آن حال و اوضاع شوکه و دنیاز د مانیسل

 -.ختیریاشک م زیر کیبود و خاتون  نیغمگ

 چرا ؟یتو دار هیچه روز و حال نیخواهرم... ا

 که. مگه برادرت مرده بود بیاونم تنها و غر ؟یینجایا

 ؟یکرد میخودتو قا نجایا یاومد

 بود که یکفر مانیو سل دادیفقط سر تکان م خاتون

 خواهرش بکند. یبرا یکار توانستینم

 شروع کرد به داد و مانیو نازار، سل اسیورود ال با

 .دادیب

 شده؟ ینجوریچرا خواهرم ا ه؟یچه وضع نیا اس؟یال -

 االیخونه.  میزودباش برش دار بر نجا؟یا شیآورد چرا

 نیتو ا شیکس و کاره انداخت ی. مگه خواهر من بنمیبب

 شده؟ خراب

 گذاشت. مانیسل یافتاده یشانهها یدست رو اسیال

 .مونیآروم باش بابا سل-



 استخون. کهیت هیآروم باشم آخه؟ شده  یچجور -

 همون خواهر سالم منه؟ آره؟ نیکن. ا نگاش

 عتاب زد: اسیال

 مون؟یمش سل -

زود باش  گمیو درد. بهت م مونیمش سل -

 ؟یدیخونه. نشن میخواهرموبردار ببر

 . بهمانیزل زده بود به صورت چروک سل نازار

 داشتند یکه سع یبستهاش، به چشمان نهیپ دستان

 ...نبارند

 گفت: یمهربان با

 م؟یباهم حرف بزن شهیپدرجون؟ م -

 نازار گفت: دنیبه عقب. با د دیچرخ مانیسل

 خانوم پرستار؟ یچه حرف -

 . براش خوبنیدیبه خاتون استرس م نیآخه شما دار -

 .ستاین



 تنمه. یخواهرمه. پاره نیبابا ا گم؟یم یمگه من چ-

 یتنها و ب نجایبذارمش ا یشده. چجور کهیت کهیت قلبم

 کس؟

 :دیکش یهوف اسیال

 بابا؟ عمه خودش خواسته. مگه من زورش کردم؟ -

 آره؟ ؟یحرفشو گوش کن دیعقل با یب یتو-

 .دینگو یزیاشاره کرد چ اسیبه ال نازار

 مون؟یبابا سل -خون خاتون را چک کرد و گفت: فشار

 . اصال چرا از خود خاتوننیآروم باش

 ...نیپرسینم

 محکم ییدر با صدا د،یبگو یزیآمد چ مانیتا سل اما

 شد و هر چهارنفر سر به سمت در چرخاندند. باز

 در یدر آستانه همایون خان دنیبا د مانیو سل اسیال

 گرد شد... چشمانشان

 وحشت زده و شوکه از حضور نابه هنگام اسیال



 خان من من کرد: ونیهما

 آ...آقا؟ -

 به ینگاه اشیشانیگره زده به پ ییبا اخمها ونیهما

 :دی. نالدییانداخت و دندان به هم سا خاتون

 خاتون؟ -

 از جا بلند شد. مانیسل

 د؟یکنیکار م یچ نجایا ؟همایون خانخبره  چه نجایا -

 لب زد: اسیال

چند قدم را با دو قدم بلند سمت  ونیآقا؟ شما...هما -

 کرد یط اسیال

 دیکل یدندانها نیو از ب دیاو را سفت چسب یقهی و

 :دیغر شدهاش

 اس؟یچه خبره ال نحایآقا و درد! آقا و زهرمار؟ ا -

 کنه؟یکار م یچ نجایزن ا نیا

 گفت: نهیمحکم اما با طمان نازار



 باال. دیمحترم چه خبرتونه؟ لطفا صداتونو نبر یآقا-

 .مارستانهیب نجایا

 گفت: اسیال

 نیکرد دیامروزا. چرا همتون کل میافتاد یریعجب گ -

 من؟ به

 او را تکان داد: ونیهما

 دو مونیاحمق. جواب منو بده. چرا تو و سل یپسره -

 من دارم دنبالش یدیدیم ن؟یبه من دروغ گفت ساله

 حرف بزن. االی ن؟یو الل شده بود گردمیم

 باعث شد به سرعت فرزاد و همایون خانبلند  یصدا

 و نسترن داخل اتاق بدوند. سایپر

تختش کز کرده بود و حاال با داد  یتمام مدت تو ازین

 .دیلرزیداشت م ونیهما یادهایوفر

 اتاق گفت: یاوضاع آشفته دنیبا د فرزاد

 ن؟یشد قهیبه  قهی دونهیچاله م نجای. مگه ادیبس کن -



 .نجایاز ا رونیب دیببر تونویخانوادگ یدعواها

 دستور داد: سایرو به پر بعد

 .یخانوم عبد دیکن رونیب ونویآقا نیا عتریهر چه سر -

 !زود

 گفت و جلوتر رفت. یچشم سایپر

 نیا ماری. هر دو برونیب دیبر کنمیخواهش م ونیآقا -

 .دنیترس اتاق

 را رها اسیال یقهیخاتون  یههایگر دنیبا شن ونیهما

 .دیسمت تخت دو سایاعتنا به پر یو ب کرد

 نقدریچرا ا ؟یشد ینجوریچرا ا ؟یخاتون؟ خودت -

 کارو با تو کرده؟ نیا یک ؟یو الغر ضیمر

 که ترس و وحشت در آن موج یبا چشمان خاتون

 .ونیشده بود به هما رهیخ زدیم

 :دیباز نال ونیهما



 دنیبا د ؟فرزادیدیحرف بزن خاتون. چرا جوابمو نم -

 حال متشنج خاتون شروع کرد به گرفتن

 و نبض او. فشار

 و برنده گفت: زیهمان حال ت در

 نیخاتون سکته کنه؟ ا نیخوایم ای رونیب دیریآقا م -

 د؟یزنیسرش داد م یحرف بزنه. چرا ه تونهینم زن

 و مانیاول به فرزاد بعد به سل هاج و واج همایون خان

 تند انداخت. ینگاه اسیال

 ه؟یحرف بزنه؟ منظورت چ تونهینم ؟یچ-

 را گرفت: ونیهما یبازو مانیسل

 . تو رو خدادمیم حیمن برات توص رونیب میبر ایآقا ب -

 نکن. شلوغش

 را با اسیال نیرا پس زد و آست مانیدست سل ونیهما

 برد. رونیو او را از اتاق ب دیکش خشونت

 یدرست حیبه حالت اگر توض ی. وااسیال فتیراه ب -



 .یباش نداشته

 گفت: یکفر مانیسل

 خواهر خودمم ندارم. اریدارم. اخت یعجب بساط -

برد.  رونیرا از اتاق ب مانیسل انهی!نازاز دلجوایخدا

 هوتن را

 بود و داشت به در اتاق و ستادهیگوشه ا کیکه  دید

 حال توانستینازار به وضوح م. کردینگاه م مانیسل

 .ندیبب دهاشیاو را در صورت رنگ پر بد

 مرد که نیخودش فکر کرد آخر چه خبر بود آنجا؟ ا با

 بود که بود؟ ونیهما نامش

 برد تا آرامشان یپرستار ستگاهیدو را به سمت ا هر

 .کند

 خان آن دور و برها نبود. ونیو هما اسیاز ال یخبر

 یکنارش جا ونیهما پشت فرمان نشست و اسیال

 حد ممکن بست و تشر زد: نی. در را با محکمترگرفت



 مارستانیت نیخاتون تو ا اس؟یچه خبره ال نجایا -

 شیداره که برداشت یمگه مشکل روان کنه؟یم کاریچ

 جواب اهللیخبر از من. هان؟  یاونم ب نجا؟یا شیآورد

 تا نزدم تو دهنت دندونات بره تو شکمت. بده

 .دیکش یهوف اسیال

 . من به خواست خودنیآقا تو رو خدا آروم باش -

گفتن فلج شدهواسه  مارستانی. تو بنجایآوردمش ا خاتون

 یکیمرخصش کنن  نکهی. دوروز قبل از اشهیهم

 تو رهیم یو باهاش حرف زده. خاتون چند ساعت اومده

 حرف بزنه. تونهینم گهید ادیبه هوش م یو وقت کما

 هم نگم یعمارت و به کس ارمشیمن خواست ن از

 بابام هم خبر یامروز حت نیتا هم دی. باور کنکجاست

 نیمنو ببند یه مونی. حاال شما هم مثل مش سلنداشت

 .ضهی. آره خاتون مرنجایتوپ که چرا آوردمش ا به

 دکتر و هی دی. دائما باخورهیم یاعصاب قو یقرصا



 . فشارشکنهیتشنج م یباال سرش باشن. گاه پرستار

 و تموم تنش رهیگی. زخم بستر مشهیم نییپا باال

 یسر عمه یچ دونمی. آقا به خدا من نمکنهیم عفونت

 سخته یلیواسه من خ دیباور کن یمن اومده ول یچارهیب

 ندارم که خواستهش رو یاما چارها نمیبب ینجوریا اونو

 بدم. انجام

 فقط خودش لشمیبرگرده عمارت دل خوادینم اون

 .دونهیم

 درش آوردم چند نفر مدام منو مارستانیاز ب یوقت از

. اما هیو قصدشون چ نیک دونمی. نمکننیم بیتعق

 مطمئنم که جون خاتون در نویچند وقت ا نیا یبااتفاقا

 .خطره

 صورت شدیخارج م اسیهر جمله که از دهان ال با

 .شدیگرفتهتر م ونیهما

 .دیکش یبست و پوف چشم



 ا الاقل منو خبر. پس چرشمیم وونهیخدا دارم د یا-

 دنبال خاتون ارویداره دن رمردیپ نیا ینگفت ؟ینکرد

 با ارمش؟یدرب یالاقل بهش بگم از نگران گردهیم

 بذار بهش شهیم وونهیداره د ونیهما نیا ینگفت خودت

 اس؟یبودم واستون ال بهیآرم بشه؟ هان؟ من غر بگم

 ساله تو و پدر و عمهت رو یس قیتوف ونیهما من،

 بود جواب محبتام؟ نیبال و پرم. ا ریز گرفتم

 کالفه گفت: اسیال

 از خود خاتون بپرس آقا. واال منم خبر ندارم دیبر -

 خاتون اونقدر وحشت دونمیم نوی. فقط اهیبه چ یچ

 ونیکجاس.هما دینخواسته شما بدون یکه حت زدهس

 .دیداشبورد کوب یمحکم رو یمشت

 !ایلعنت -

 یرو دیداد و دست کش هیتک یرا به صندل سرش

 داشت ذهنش یاما سع کردی. فکرش کار نماشیشانیپ



 چه کند. طیمتمرکز کند که در آن شرا را

 .توانستینم اما

 :دیپرس اسیال

 ن؟یکرد دایما رو پ یسوال. شما چجور هیآقا  -

 ی. ولکردینم بیما رو تعق یبود کس یچند وقت االن

 ...شما

 گفت: ونیهما

 دنبالت بودم که بفهمم خاتون کجاس. وقته یلیمن خ -

 نیکرده بودم بهت. امکان نداشت تو عمهت رو ا شک

 .ینباش قرارشیو ب ینیمدت نب همه

 . البته که من خودمیرفتیتو هر بار از دستم در م یول

 تو لتیموبا نکهینبودم برات آدم گذاشتم. تا ا دنبالت

 دمینو خر یگوش هیآسانسور گم شد. منم  یخراب هیقض

 .رمینصب کردم تا ردت روبگ ابیرد هیو توش  برات

 رو به افزون از یبا چشمان گرد شده و حرص اسیال



 که خورده بود دست چپش را مشت کرد. یدست رو

 پا افتاده را دارد شیموضوع پ کی ییگو ونیهما

 ادامه داد: کندیم فیتعر

 یشدیکه م نجایا کیچند وقت تو هر بار نزد نیا -

 .یامروز نکرد ی. ولیکردیرو خاموش م تیگوش

 سمت نیو هوتن راه افتاد مانیبا سل دمید یوقت منم

 نی شکم دراومد نکنه خاتون تو کرج باشه و ا َکرج،

 چرندت که خاتون رفته دهات خودشون دروغ یحرفا

 اومدم. یتاکس هیدنبالتون با  باشه،

 ییجا نیخاتون تو همچ کردمیواقعا فکر نم یول

 شه.با یبستر

 حاال که او و دانستیشد. نم رهیبه روبهرو خ اسیال

 ونی. همافتدیب یلو رفته اند قرار است چه اتفاق خاتون

 را گرفت. هر کار که دلش شینبود که بشود جلو یآدم

 یزیپش شیبرا هیبق یو خواسته کردیم خواستیم



 نداشت.* تیاهم

 که برود. کردیداغ داشت بساطش را جمع م یجمعه

 یجمعه از خانهها ریفرار از غروب دلگ یبرا مردم

 یزده بودند تا ساعتها رونیو کوچکشان ب تنگ

 رد کنند. تا شب بشود و باز به عتریرا سر کشدار

 آماده دیجد یشروع هفتها یبرگردند و برا شانیخانهها

 .باشند

 درب بزرگ پارک کرد و یرا درست جلو لیاتومب

 .دیرا کش یدست ترمز

 کرد الهام در را باز کند و بعد از مدتها او را آرزو

 آنجا، آمدیم یبهانها کی. اما هر بار که به ندیبب

 .آمدیبه استقبالش م یرعلیام

 عمارت یدرس خواندن نداشت. فضا یبرا یحوصلها

 ساکت و کسل کننده بود. آمده بود با یادیروز ز آن

 بهانهاش مادرش بود. نباریوقت بگذراند و ا یرعلیام



 از ایشده؟ آ کینزد اسیبه ال یرعلیام ایگفته بود آ نیآذ

 سر درآورده؟ کارش

دم به تله نخواهد داد.از  اسیهورام شک نداشت ال و

 رو گذاشت. زنگ ادهیپ یشد و پا تو ادهیپ نشیماش

 در را فشرد و منتظر ماند. یکهنه

 را شیدست و پا دی" شنه؟یالهام را که گفت" ک یصدا

 کرد. گم

 صاف کرد: گلو

 هست؟ ریسالم عرض شد. منم هورام. ام -

 رو برده نشی. ماشستی. نه نقیتوف یسالم آقا -

 .رگاهیتعم

 گرده؟یبر م ی. کنطوریپس که ا -

 کارتون واجبه؟ -

 بهتره. نمشیاگر بب ی. ولادینه ز-

 .گردهیبرم یک دونمیهست رفته. نم یدو ساعت یکی -



 آورد. رونیسر ب یرمردیلحظه در باز شد و پ همان

 فورا سالم کرد. هورام

 گفت: یمحمدعل

 الهام آمد: یجوون؟صدا یکار دار یبا ک -

 ؟یریم یبابا؟ کجا دار -

 که آمد هورام فونیآ یرو یشدن گوش دهیکوب یصدا

 :گفت

 پدرجان؟ یریم ییجا-

 به دور و بر کرد. ینگاه یمحمدعل

 ش؟یدیبزنه. ند کیرفته گل کوچ یرعلیام -

 .دیلب گز هورام

 خراب یرعلیپدر ام یقرار معلوم اوضاع حافظه از

 .بود

 که دوان دوان از خانه دیالهام را د د،یبگو یزیآمد چ تا

 زد. نفس نفس زنان گفت: رونیب



 تو. ایب ؟یریم یبابا؟ کجا دار -

 اخم کرد. یمحمدعل

 ؟ینیب ی. نمنجاسیا بهیبکش جلو. مرد غر تویروسر -

 . مگه درس و مشق نداره؟ارمیداداشتو ب رمیم دارم

 را مرتب کرد: اشیفورا روسر الهام

 داد زد: ی.محمدعلرهی. رفت نون بگادینه االن م -

 فقط در بره یه ره؟یمگه من ُ مردم اون بره نون بگ -

 امروز. اوردمیدرن نوینخونه. من اگه پدر ا درس

 نگاه کرد که داشت با یبه هورام یبا درماندگ الهام

 یدل تنگش را از عزا در م دارانهاشیخر ینگاهها

 .آورد

 .دیبرد و لب گز نییالهام نگاهش را پا یصدا با

 ن؟یدیرو ند یرعلیآقا شما ام -

 سر بلند کرد و چشمک الهام را فورا گرفت و هورام

 :گفت



 تو من دیطرف. شما بر نیا ومدی. داشت مدمشیبله د -

 .ادیصداش کنم زودتر ب رمیم

 با کمک زدیغر م کهیدر حالفس فس کنان  یمحمدعل

 شد. اطیوارد ح هورام

 شلنگ آب را دست او داد: هورام

 .دهیرس رمیام نیتا شما باغچه رو آب بد -

 در خانه یوارد کوچه شد. الهام جلو اطیاز ح بعد

پدرم  تیروزا وضع نی. اقیتوف یآقا دیببخش -.ستادیا

 بدتر

 .میچشم ازش بردار شهی. اصال نمشده

 پا و آن پا کرد. نیا هورام

 مونه؟یتو خونه م شهیهم -

 دکتر. ادیب ریام ایبا من  نکهیبله. مگر ا -

 . دلشیزیچ یدور بزنه. پارک هی نشیبریچرا نم-

 .پوسههایم



 تونمیهمهش کار داره. منم که نم لمیروز تعط ریام -

 . وگرنه امروزرهیاز دستم در م هویبرمش.  ییتنها

 تو خونه. دی. دلمون پوسمشیبردیم

 فورا گفت: هورام

 هی ؟ییجا هی میباهم بر نی. دوست دارکارمیمن االن ب -

 نیهست. به مادرتون هم بگ کینزد نیخوب هم پارک

 .انیب

 .دیبگو یزیدست دست کرد تا چ الهام

 .میزشته شما رو زحمت بنداز شهیآخه نم -

 پارک. هوم؟ میریم ادیب ریام یتا وقت ؟یچه زحمت -

باالخره با هورام موافقت کرد و به خانه رفت  باشه؟الهام

 تا

 خودش. یزد برا یرا آماده کند و هورام بشکن پدرش

 کرده بود و ریدخترک گ شیخودش نبود. دلش پ دست

 متیدل عاشقش غن یبا او وقت گذراندن را برا یدم



 .دانستیم

 نه چندان بزرگ یبشود در پارک کیهوا تار یوقت تا

 و خانومش یمحمدعل یدور و برها با خانواده همان

 زن و شوهر گوش داد و در یگذراند. به کلکلها وقت

 پدر یالهام بابت رفتارها یشدنها دیبه سرخ و سف دل

 و به غزل دیخر یبستن شانی. برادیمادرش خند و

 گوش داد. یمحمدعل یخوان

 یگوش کرد و برا یزن محمدعل یغر زدنها به

 ابت مادرش ضعف کرد.الهام ب یشماتتها

 برگشته بود و یرعلیآنها را به خانه برگرداند ام یوقت

 تراس منتطرشان یخنک تو یظرف هندوانه کی با

 .بود

 را خوردند و مادر الهام آنقدر از هورام بابت هندوانه

کوچکشان تشکر کرد که هورام معذب شد.الهام  گردش

 کرد و او را با برادرش یگرم از او سپاس گزار



 گذاشت. تنها

 یدر رفتند. هورام به درخت جلو یتا جلو یرعلیام با

 زد وگفت: هیتک خانه

 ره؟یم شیاز کار و بار چه خبر؟ خوب پ -

 . خداروشکر.ستیبد ن یا -

 چه خبر؟ اسیاز ال-

 و عرق کنهیکار م یجور هی. هیکار یلیخ اسیال نیا -

 انگار شرکت واسه خورهیو حرص م زهیریم

 .خودشه

 چه خبر؟ ی. از اصل کارزیخب حاال مزه نر -

 .هی. آدم موجههیمرد خوب اسی. الستین یخبر خاص -

 ی. نه تلفن مشکوکستیتو کارش ن یرعادیغ زیچ چیه

 . بهشدمیمن ند یعنی. رهیم یخاص یشده نه جا بهش

 خط قرمزارو رد کرد. دارهینم اسیال یشدم ول کینزد

 .ییجا هیتا  یخوبه ول باهات



 ؟یچیه یعنیپس  -

 شرمنده داداش.هورام سر تکان داد: -

 بگم؟ یمن به مامانمچ -

 نظرش دارم. ریبگو باز ز -

 قشیرف یشانه یسر تکان داد. دست رو هورام

 :گذاشت

 شدن بهش کی. نزدنهیهم اسی. الریباشه. سخت نگ -

 .رمیدستت. برو تو. منم دارم م ادیقلقش ب دی. باسخته

 جبران کنم داداش. بازم ممنون بابت امروز. -

 شد و با لشیکرد و سوار اتومب یخداحافظ هورام

 زد و از آن کوچه خارج یبوق یرعلینگاه ام یبدرقه

 .شد

 که داشت یمرد دنینرفته بود که با د شتریکوچه ب دو

 و مدام به پشت سرش نگاه دیدویم ادهرویپ یتو

 مرد و دنیتوجهش به او جلب شد. فکر کرد دو کردیم



 ای یزیکه دارد از چ ستیکس هیدرست شب حرکاتش

به عقب نگاه کرد. حدسش  نهی.از آکندیفرار م یکس

 یدرست بود مرد

 .دیدویدنبال او م داشت

 که خواست به سرعتش نیانداخت و هم شانهباال

 هورام نیماش یخودش را جلو یمرد فرار د،یفزایب

 .دیو چند بار به کاپوت کوب انداخت

 و داد زد: دیترمز کوب یبه موقع پا رو هورام

 چته؟ یهو -

 و در عقب را باز کرد و خودش را دیفورا دو مرد

 که التماس یبلند در حال ییانداخت. با صدا نیماش یتو

 داد زد: کردیم

 رهیدنبالمه. منو بگ یکیآقا تو رو خدا گاز بده.  -

 . تو رو خدا برو.کشهیم

 یکه خواست به عقب نگاه کند مرد دستمال نیهم هورام



 یصورتش گذاشت و سر هورام را به صندل یرو دیسف

 داد. هورام تقال کرد تا دست مرد را پس بزند، فشار

 بود یدستمال به قدر یرو یهوشیب یماده زانیم اما

 شل شد و از هوش رفت. شیفورا دست و پا که

 گنگ و نامفهوم از دور ذهنش ییحس صداها با

 بود کیتار همه جااما  ند،یکرد بب یشد. سع اریوشه

 زمخت و یپارچه کیچشمانش بسته بودند. با  چون

 اشینیب یتو یبد یو بو سوختیم شی. گلوبدبو

 است نیاتر یدارو یبد برا یبو دانستی. نمدیچیپیم

 .گرید زیچ ای

 را دوره لشییفورا لحظات آخر در اتوم حافظهاش

 که بر سرش رفته بود، یکاله گشاد یادآوری. از کرد

 به تن دردمندش داد. یو تکان دییبه هم سا دندان

 را هم بسته شی. پاهاکردیدستانش به شدت درد م مچ

 . انگاردیشنیسه مرد را از دور م ایدو  ی. صدابودند



 کرد دهان خشک و ی. سعکردندیجر و بحث م داشتند

 شیخس خس از گلو هیشب یزیرا باز کند. چ تلخش

 آمد. چند سرفه کرد و بعد داد زد: رونیب

 دزد. یایلعنت نجایا نیایب ن؟یهست یکدوم گور ؟یآها -

 :دیکرد. شن زیمردها قطع شد. خوب گوش ت یصدا

باز شد.  یژیق یی"باالخره به هوش اومد".در با صدا

 بود. یصدا از در آهن

 آمد. کشینزد یکس یقدمها یصدا بعد

 شازده؟ یباالخره به هوش اومد -

 و گنگ پشت آن کیتار یایغوطه ور در دن هورام

 .زدیبدبو دست و پا م یپارچه

 اتاق یخال یپر از رعب و خشمش در فضا یصدا

 انداخت: نیطن نمور

 احمق؟ یدیمنو دزد یواسه چ ؟یهست یتو ک -

 جوان دانستیقهقهه و خنده از سمت مرد که نم یصدا



 گوشش پر شد. یتو ریپ ای است

 جمله رو نیخودتو. ا ریبگ لیبابا کم تحو دم؟یدزد -

 که دزدنیرو م ییزایکه فقط چ یباش دهیشن دیبا

 پسرجون. ری. خودتو دست باال نگنیمتیق

 . دوباره داد زد:نداختیخودش را از تک و تا ن هورام

 آدم نیع ؟یهست یتو ک گمیخفه شو نکبت. بهت م -

 نیتو ا نیآورد نیدیدزد یبده. منو واسه چ جواب

 ن؟یهست یشده؟ اصال شماها ک خراب

فکش فرود آمد، در دم او راالل  یکه رو یمحکم مشت

 کرد.

 گفت: زیخونسرد اما ت مرد

 واسه من. اه! کنهیصداتو ببر بچه. زرزر م -

 شد و هورام از دهیبه سمت باال کش شیبازو ریز بعد

 اعتراض ینا شیدر آروارهها دهیچیجانکاه پ درد

 .نداشت



 .فتیپاشو راه ب -

 محکم به یکند اما مرد لگد یخواست چموش هورام

 .دیکوب شیپا ساق

 .دیجگرخراش کش یادیفر ادیاز درد ز هورام

 حلقه شد. شیمرد دور گلو دست

 ؟یدی. فهمفتیآدم راه ب نیبچه. ع اریدرن یاالغ باز -

 سر تکان داد و دنبال دییتا یتند تند به نشانه هورام

 شد. دهیکش مرد

 صورتش زد. یگرم تو یمیاتاق که خارج شد نس از

 یباز شده. بعد حس کرد از رو یشد وارد فضا متوجه

 نخورد. نیکرد زم ی. سعشودیم دهیباال کش پلهها

 رایدر چوب کی ریرجیج یتقه به در و بعد صدا یصدا

 باشد. یمیکه حس کرد کهنه و قد دیشن

 گوشش مرد داد زد: ریهولش داد. ز مرد

 خونه رو احمق. یگند زد اریدربکفشاتو  -



 کرد: یتخس هورام

 نه دستام نمیبیرو م ییاحمق جد و آبادته. من نه جا -

 .بازه

 هورام را با خشونت از یهایفحش داد و کتان مرد

 تانیکاپ گاریس یاتاق. بو یکند. بعد هولش داد تو شیپا

 زد. اشینیب ریز بلک

 کولر و تلق تلق یو صدا شیپا ریفرش نرم ز بعد

 بودند که حس کرد. ییزهایآن محل تنها چ یخنکا

 نشاند و هورام نیزم یقدم جلوتر مرد او را رو چند

 :دیشن

 خدمت شما آقا.-

 با ییسرش را به چپ و راست چرخاند. گو هورام

 .داد زد:ندیقرهر بود بب شیگوشها

 ن؟یخوایاز جونم م یچ ن؟یهست یشماها ک -

 از ییزد و صدا اشینیب یتلخ تو یعطر یبو



 .دیشن کشینزد

 ؟یونیپس تو پسر هما -

 کیبود.  رمردیپ کیاخم کرد. صدا متعلق به  هورام

 لرزش داشت. یبم. تهش کم یادیکلفت و ز یصدا

 زد: لب

 ؟یهست یتو ک -

 .یبدون ستیالزم ن -

 تا بهت بگم یمنو وا کن لعنت یچشما نیمرد باش و ا -

 .دزدنیآدم نم ینجوریسرگردنه هم ا یدزدا یحت که

 وسط شهر. اونم

 آمد. رمردیپ یخنده یصدا

 از ترس یاون موقع که تو تونل آسانسور داشت-

 .ونیزبونت دراز نبود پسر هما نهمهیا ،یمردیم

 وحشت زده گفت: هورام



 یگونهها ینرم رو یلیچند س رمردیتو... کار تو بود؟پ -

 ملتهب هورام

 :دیو نرمتر خند نواخت

 خب، ی. ولونیشد پسر هما دایلهت پبد موقع سر و ک -

 .یکه برام جبران کن یینجایا االن

 از ترس آب دهانش را قورت داد. هورام

 رو جبران کنم؟ نکنه... تو یجبران کنم؟ چ -

 ؟یبکش اسوی... الاسویال یخواستیم

 ریرجیج یاز دور آمد. بعد صدا رمردیپ یصدا

 پشت بندش کفر رمردیپ یبلند شد و خنده یصندل

 درآورد. شتریرا ب هورام

 زد: ادیطاقت از کف داده فر قراریب هورام

 ؟یروان یخندیم نقدریا ی! واسه چیخفه شو لعنت -

 نجا؟یا یآورد یمنو بده. منو واسه چ جواب

 زد آمد: شیبه پهلو یلگد کهیمرد اول درحال یصدا



 گفت؟ یآقا چ یدیعربده نزن گوشم کر شد. نشن -

 .یبرامون انجام بد یکار هی دیچون با نجایا یاومد

 زد: ادیفر هورام

 ین؟صدایخوایاز جونم م یآخه آشغاال؟ چ یچه کار -

 آمد: رمردیپ

 دماغته! شرکت باباتو یبدجور مو اسیال نیا دمیشن -

 . بابات تو رو کهچرخونهیانگشتش م هیرو  داره

 که آرزوت دونمیحساب نکرده. م شیچیبه ه یپسرش

 .یگیبگو بد م گمیاون شرکته. بد م داشتن

 یبد عالم تو یجوابش را نداد. تمام حسها هورام

 از نقدریمرد که بود که ا نیرخنه کرده بود. ا قلبش

 خبر داشت؟ شیفکرها

 :دیشن دوباره

 نباشه. داشتم اسیو خبر دارم که آرزوته سر به تن ال -

 خوش یلیخ اسیال نیاما خب ا کردم،یراحت م کارتو



 برد انداخت ته دره. نشویدزد ماش هی. دفعه اول شانسه

 باز قسر اسیال نیا یو گذاشت یدیدوم تو سر رس دفعه

 . اماشدیهم بد نم یلیخ ی مرد ُیبره. البته اگرم تو م در

 .مینیبب لمیف هیباهم  ایب یینجایکه ا حاال

 شاهرگش ینوک چاقو را رو یزیلحظه بعد ت چند

 کار مرد داشت به نیتحملش با ا یکرد. آستانه حس

 :دیپر بغض نال یی.با صدادیرسیم صفر

 ! تو رو خدا.یمنو نکش عوض-

 مرد اول آمد: یخنده یصدا

 زبونت کوتاه شد. بدبخت بزدل. -

 چشمانش برداشته شد. بعد از ماندن در یاز رو پارچه

 ی. با صدازدینور اتاق چشمانش را م ،یکیتار آن

 شیروبهروبزرگ درست  ونیزیتلو کیشدن  روشن

 گفت: مرد

 .یکنیو فقط نگاه م یخوریتکون نم -



 از یری. ابتدا تصوکردیاز ترس داشت سکته م هورام

 لیصفحه نقش بست که داشت سوار اتومب یرو پدرش

 از ی. بعد عکسشدیشرکت م یروبهرو متشیگرانق

 یتو یبه گلها مانیکه داشت کنار سل دیرا د مادرش

 یاز آن عکس هست . بعددیخندیو م دادیآب م باغچه

 دنیدانشگاه در حال خند یکه با دوستانش جلو دید را

 .رفتیسمت دانشگاه م به

 یشروع به پخش شدن شد. هوتن بود که تو یلمیبعد ف

 افتاده هوشیعقب ب یصندل یبا دهان بسته رو ینیماش

 یبا اندام یبود و مرد کیتار مهیاتاق ن کی. بعد بود

 در حال کتک زدن هوتن. درشت

 دلخراش کتک خوردن یصحنهها دنیبا د هورام

 .دنیشروع کرد به لرز برادرش

 شیادهایفر نیو ما ب زدیم ادیداشت از درد فر هوتن

 .آوردیرا مقطع به زبان م اسیال نام



 ...ک..کمک"...اسی...الی" ا..ال

 خشم گردنش را تکان داد که باعث شد نوک چاقو از

 بلند گفت و به ی. آخندازدیگردنش را خراش ب یرو

 چشمانش با پارچه بسته شدند. سرعت

 کرد به فحش دادن: شروع

 ن؟یهست یپست فطرت... آخه شماها ک یآشغاال -

 :دیرا از پشت سرش شن رمردیپ یصدا دوباره

 تن داداشت گذاشته یکه تو رو ییهایکبود یجا -

 تو؟ الاقل من ایمونده بود. حاال من آشغالم  یبود

 ینزنم.حرفها ینجوریداداشمو اآدمم که  یاونقدر

 یوانگیهورام را داشت به مرز د رمردیپ

 .رساندیم

 چشمانش رژه یکتک زدن هوتن جلو یصحنهها تمام

 .رفتند

 دوباره گفت: رمردیپ



 بابات، مادرت، خواهرت، هوتن ؟یدیخوب د لمویف -

 از سر اسویال نیا یخوایم نمینه؟ بب ای زنیعز برات

 ؟یباش یتا ابد دوم یخوایم ای یبردار راه

 یدرشت عرق رو ی. دانههاسوختیگردنش م پوست

 یو شور شدیم یو با خون قاط نشستیم گردنش

 .سوزاندیم شتریزخمش را ب عرقش

 دهانش را قورت داد. به تته پته افتاده بود: آب

 نیاصال مگه ا ا؟یبکنم لعنت دی...کار بایمن... من چ-

 ش؟یبکش یخوایکار کرده که م یچ ه؟یک اسیال

 گفت: رمردیپ

 . حاال خوب گوشاتو وا کن تا بهتهیسوال خوب نیآفر -

 ...بگم

 هورامیو شماره رفتیرا راه م اطیتند تند طول ح نیآذ

 شب گذشته بود مهی. ساعت از سه نگرفتیرا م

 تلفن هورام خاموش بود. و



 د،یشن اطیسنگفرش ح یرا که رو ونیهما یپا یصدا

 .سرچرخاند

 ومد؟ین هورام ن؟یآذ -

 یرا عصب گوششیباز یمو یطره یبا کالفگ نیآذ

 زد. کنار

 . آخه کجارمیمیم ی. دارم از نگرانونینه هما -

 مونده؟

 . پنج شنبهشهشهیهورام کار هم نی! اینگران خودیب-

 بخواب. االن ریبرو بگ ای. بهیعالف یباز پ جمعهس

 .ادیم خودش

 از اون . بعدشم هورامزنهی. دلم شور مونینه هما -

 من ونینمونده. هما رونیب یشب چیه گهید شب

 هوتنو شی. دفعه پنیروزامونو بب نی. اوضاع اترسمیم

 ؟یاگر... اگر هورامم برده باشن چ بردن،

 قاشیبابا! نفوس بد نزن. من مطمئنم سرش با رف یا -



 اطیدر ح یکرده.با صدا یخال یباطر شمی. گوشگرمه

 هر دو به آن طرف نگاه کردند.

 رونیاز خانه ب مانیدر را بست و همزمان سل اسیال

 .آمد

 سر مانیو سل اسیخاتون با ال یهیبابت قض ونیهما

 میگفته بود تصم اسیکه ال ییبود. با حرفها نیسنگ

 .دینگو یزیاز خاتون چ یبود فعال به کس گرفته

 میتصم نیرا بکند تا بهتر شیخوب فکرها خواستیم

 .ردیبگ را

 گفت: نیآذ

 ؟ینکرد داشیپ اس؟یشد ال یچ -

 شد و سالم کرد. کینزد اسیال

 .دمیپرس شناختمشونیکه م ییقاینه خانوم. از رف -

 شی. تا غروب پدنیگفتن امروز هورامو ند همهشون

 ازش یخبر گهید یرعلیبوده و بعد از اون ام یرعلیام



 .نداره

 بغض کرد: نیآذ

 ون؟یهما زمیتو سرم بر یخدا. چه خاک یا-

 س؟یپل شیپ میبر -گفت: مانیسل

 گفت: اسیال

 . نکنه مثل هوتنهیقض نیندارم به ا یمنم حس خوب -

 باشنش؟ دهیدزد

 .ختنیو شروع کرد به اشک ر دیبغضش ترک نیآذ

 و هوتن به جمعشان اضافه شدند. یهست

 را به ضرب و زور نیداشتند آذ یو فرشته سع یانس

 .کردیم یقراریمدام ب نیقند آرام کنند. اما آذ آب

 به گفتن دیند ینه. اما چارها ای دیدو دل بود بگو اسیال

 دایدور پ یاز خانها  گیجکه هورام را  یشب آن

 بود. کرده

 گفت: ونیهما روبه



 نصف شب بود بهم زنگ بایتقر شایآقا چند وقت پ -

 ه و حالش خرابه.گیج یلیهورامو ببر. خ ایگفتن ب زدن

 اونجا یا. گهگاهاالن دوباره رفته اونج دیشا دونمینم

 هورام باز رفته اونجا. دی. شادنیم مهمونی

 .دیلب گز نیاخم کرد و آذ ونیهما

هورام  ؟یچ یعنی -بلند شد: ونیهما یخش گرفته یصدا

 دیاالن با نویا ؟یخور نوشیدنیو 

 ؟یبگ بهم

 سر خم کرد: اسیال

 ... آخه...زهیچ یآقا. ول دیببخش -

 داد زد: نیآذ

 برو اسیحرفاس؟ پاشو با ال نیاالن وقت ا ون؟یهما -

 نه. بعد هر چقدر دلت ای یکنیم داشیپ نیبب اونجا

 هورامو دعوا کن. خواست

 گفت: اسیال



 اگر هورام دی. شماها بمونرمیمن خودم م خوادینم-

 .نیبهم خبر بد برگشت

 باز شد و هورام اطیکه خواست برود در ح نیهم اما

 شد. اطیتلو خوران وارد ح تلو

 داد زد: نی. آذدندیبه سمتش دو یو هست نیآذ

 هورام؟ -

 یبرا یینا گرینشست چون د نیزم یرو هورام

 نداشت. ستادنیا

خم  اسی.الستادندیسرش ا یباال هیو بق ونیو هما اسیال

 شانهاش گذاشت. یشد و دست رو

 هورام؟ حالت خوبه؟ -

 یو روشن چراغها کیسر بلند کرد و در تار هورام

 .دنیشد. بعد شروع کرد به خند رهیخ اسیبه ال اطیح

 صورتش راه گرفت. یخنده اشک رو انیم

 لب زد: یدهانش گذاشت و هست یدست رو نیآذ



 مامان. ادیگردنش داره خون م یوا یا -

 کنار هورام نشست و گردن هورام را خوب نگاه اسیال

 . گفت:کرد

 هورام؟ یدعوا کرد-

 از هوش اسیالهق زد و عاقبت در آغوش  هورام

 .رفت

 را نیصندوق عقب را باز کرد و چمدان سنگ راننده

 آسفالت کوچه گذاشت. چند اسکناس سمت راننده یرو

 کرد و راننده پولها را شمرد و گفت: دراز

 خدا بده برکت. -

 گردنش یرو بیرا ار یرو دوش فیبند ک نازار

 به شما. نیو همچن -چمدان را گرفت. یو دسته انداخت

 گاز داد و به سرعت دور شد. دیسف دیپرا یهرانند

 زد و به در بزرگ و بعد ساختمان نگاه یچرخ نازار

 .کرد



 رو ادهیپ یچمدانش را بلندتر کرد و آن را تو دسته

 دهیکرد. سر وقت رس اشیبه ساعت مچ ی. نگاهکشاند

 مانده بود بشود هشت صبح. قهی. سه دقبود

 گذشته بود و هوا آن ریاز تابستان و برج ت یروز دو

 .زدیم یصبح داشت به گرم موقع

 قسمت در کوچک وارید یزنگ رو یدکمه رو سه

 اول را یکدام دکمه را بزند. دکمه دانستی. نمبود

 را مرتب کرد و منتظر اشیروسر یخودیو ب فشرد

 .ماند

 آمد: یزن یصدا

 بله؟ -

 گلو صاف کرد: نازار

 هستن؟ قیتوف یسالم. آل آقا هستم. آقا -

 .دییبله. بفرما -باز شد. یکیت یبا صدا در

 سنگفرش یچمدان را رو یرا باز کرد و دسته در



 یفهایرد یسبز از ال یکه علفها دیکش یاطیح

 زده بود. رونیب سنگها

 و باغ نبود. پنج اطیح یتو یچرخاند. کس چشم

 یبا سقف آهن یگاهیجا ریدر سمت راست ز لیاتومب

 را شناخت. سمت اسیال نیشده بود. فورا ماش پارک

 باز بود. شیکوچک بود که پنجرها یخانها چپ

 باشد. چشم اسیال یآنجا خانه دیکرد حتما با فکر

 به ی. فکر کرد چرا کسیسمت ساختمان اصل چرخاند

 د؟یآینم استقبالش

 آمده بود ونی. هماشیپ یهفته کیبه  دیپر کش ذهنش

 خاتون را با خودش ببرد. شگاهیآسا

 دهیکه نازار از آن واهمه داشت باالخره رس یروز و

 شد؟یدلش چه م فیپس تکل رفتی. اگر خاتون مبود

 .ندیبب توانستیرا م اسیبود که ال یتنها بهانها خاتون

 و انهیروز به شدت کم حوصله بود. درد عادت ماه آن



 یتهایجور نشدن وام، آزار واذ یمادرش برا یغصه

 هرییمکرر عل یو عمهاش، تماسها لیفام

 داشت ندهیآ یبرا یعوض کردن نظر او و نگران یبرا

 .آوردیپا درش م از

 رفتن خاتون هم شده بود قوز باال قوز. آنروزها خبر

 فرار از یتنها مامن برا اسیداشتن ال دوست

 بود. شیغصهها

 داشت انیبه تکاپو افتاده بودند. دکتر تقو شگاهیآسا تمام

 کند بردن خاتون یحال قیکه به توف کشتیرا م خودش

 یاو طور یو جسم ی. اوضاع روحستیخطرناک کار

 کرد. اما مرغ یکه بشود از او در خانه پرستار نبود

 داشت. کپای قیتوف

 دوره یلیخ نجایجلو چشم خودمون باشه، ا دی" خاتون با

 امیهر روز پاشم بکوبم ب تونمی. من که نمازمون

 ."کرج



 داشت با خاتون قیبود و توف ستادهیتخت خاتون ا کنار

 .زدیحرف م نگران

 .یکه بهش تعلق دار ییخونهت خاتون. جا برمتیم-

. بمونهینجوریا ذارمی. نمرمیگیدکترارو م نیبهتر برات

 .یشی. زود دوباره سرپا میندار یتو که سن

 .قیخاتون عمارت توف یشیو دوباره م یشیم خوب

 . نازار با نگاه خاتونخواستیرا نم نیخاتون ا اما

 در شدیرا م یو نگران یآشنا بود. ترس و دلتنگ خوب

 .دید شیبایز چشمان

 عوض کردن نظر یبرا انیاز تالش دکتر تقو نازار

 اسیشده بود و بدتر از آن از نبودن ال دینا ام قیتوف

 را قیتوف یجلو آمدی. پس کجا بود؟ چرا نمناراحت

 رد؟یبگ

 گفت: رو به نازار قیتوف

 ه؟یخانوم اسم شما چ-



 سر باال گرفت. نازار

 آل آقا هستم. -

 زمزمه کرد: قیتوف

 اونجا یلیفام نیا ؟ییآل آقا... کردستان؟ مال اونورا -

 .معروفه

 سر تکان داد و سرد جواب داد: نازار

ببرم. آمبوالنس  دیلطفا خاتون رو آماده کن-بله درسته. -

 خبر کردم.

 .رسهیم گهیساعت د مین تا

 .دیساعت؟ آه کش می. فقط نختیر نییپا یهر دلش

 تکان داد: سر

 بله چشم. -

 یخواست از تخت دور بشود خاتون دست او را تو تا

 گرفت. تند تند سر تکان داد و با نگاهش التماس دستش

 نگذارد او برود. کرد



 کرد. قیبه توف ینگاه نازار

 بعدشم. ادیبا شما ب خوادیاصال دلش نم د؟ینیبیم -

 به پرستار داره. خواهشا با ازیزن ن نیا ق،یتوف جناب

 .دینکن یباز جونش

 :دیکش یچشم بست و پوف قیتوف

 یچ دیشما به من بگ ستی. الزم ندونمیمن خودم م-

 .دیکنم خانوم. لطفا آمادهش کن کار

 تو محوطه. نشیاری. برونیب رمیم من

 از اتاق نگاه کرد. قیبه رفتن توف یکفر نازار

که بسته شد دو دست خاتون را گرفت.  در

 ارادهیرفتن خاتون را سخت کند اما ب خواستیدلشنم

 :گفت

 خاتون نرو!-

 مدت به خاتون وابسته نیته دل گفته بود. نازار هم ا از

 زن بود که نازار را به نیدرون ا یزیکچیبود.  شده



 قلب رئوف که فقط با نگاهش کیدلبسته کرده بود.  او

 خوب بودن خالص. کی. دیتروایاز آن م مهر

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

 زردش سر خورد. یگونه یخاتون رو یاشکها

 با بغض زمزمه کرد: نازار

 یمثل من بهت برسه خاتون؟ ک خوادیم ینگرانم ک -

 شبا برات غزل یبعد از ناهار کتاب بخونه؟ ک برات

 اد؟یکجاس؟ چرا نم اسیال نیبخونه؟ اصال ا حافظ

 او را نش،ینگاه سنگ ریکرد و نازار ز نیف نیف خاتون

 پوشاند. لباس

 و لیم ینشاند و ب لچریو یکمک نسترن او را رو با

 بدرقه مارانیبرد. با نگاه پرسنل و ب نییتا پا رغبت

آمبوالنس منتظر  کی. وارد محوطه که شد شد

 بردنخاتون بود.

 را با اش خاتون

https://romanbook.ir/


 هفته چشمش به در کیبدرقه کرد و از آن روز تا  ک

 را اسی. الامدیخاتون برگردد. اما ن دیشد که شا خشک

 جرات کرده بود به او زنگ کباری. تنها دیند گرید هم

 او را بشنود. یو حال خاتون را بپرسد و صدا بزند

 گفته بود خاتون حالش خوب است. اسی. النیهم فقط

 یکه گهگاه برا یآوردهاند و دکتر شیپرستار برا کی

 او ی. گفته بود خاتون فقط برادیآیبه خانه م نهیمعا

 . اما نگفته بود خودش هم دلتنگکندیم یقراریب

 نه؟ ایهست  نازار

 گرفته میتصم گریبه فکرش پوزخند زده بود و د بعد

 گرفته قیاز توف یامیرا فراموش کند که پ اسیال بود

 .بود

 خاتون یشرکت را فرستاده بود که برود درباره آدرس

 و سازدیبزنند. گفته بود خاتون با پرستارش نم حرف

 آن ده روز سه پرستار عوض کردهاند. خواسته بود در



کنند. در آخر گفته بود  دایپ یتا راه چارها برود

 ."فرستدیم شیبرا یخودشرانندها

 .دیرا آنجا ند اسیکه به شرکت رفته بود، ال یروز

 مالقات کشیدفتر کار درندشت و ش یرا تو قیتوف

 بود. کرده

 آورده بود. نازار یوچا کیک شیبرا کپوشیش یمنش

 ناخونک زده کیبه ک یبه خوردن نداشت. کم یلیم اما

 بود. دهیقرمز را نوش یجرعه از چا کی و

 گفته بود: قیبه توف رو

 خاتون یباشم وقت نجایا دیچرا با فهممیمن اصال نم -

 .ستیمرکز ما ن ماریب گهید

 مبل چرم تکان داد. یبزرگش را رو کلیه قیتوف

 .کردیمبل حواس نازار را پرت م ریرجیج یصدا

 به شما ی. ولستیشما ن ماریب گهیدرسته. خاتون د -

 بهم اسیکه ال یتا وقت دونستمینم نویو من ا وابستهس



 برگردونم اونجا.ازم خواست خاتون رو  اسی. الگفت

 ستاره روشن شد. اما با کیدل نازار  یتو درجا

 آن ستاره فورا افول کرد. ق،یتوف یبعد یجمله

 خاتون رو تنها بذارم.نازار گفت: تونمینم گهیاما من د -

 یزمان هیکه  یشما فقط واسه زن تیهمه حساس نیا-

 ست؟ین ادیبوده ز خدمتکارتون

 پا انداخت. یزد و پا رو هیبه مبل تک قیتوف

 یخانوم؟ خاتون برا دیدونیمن چه م یشما از زندگ -

 خدمتکار نبود. اون... هیفقط  من

 دنیکه با د یدو تقه به در و باز شدن آن و مرد با

 نصفه ماند. قیکرد، حرف توف یعذرخواه نازار

 لب زد: قیتوف

 مهمون دارم؟ ینیبیشده حسام؟ مگه نم یچ -

 دهیاو را حسام نام قیکه توف یبه مرد ینگاه مین نازار

 :دیانداخت. شن بود



 .دینه آقا شرمنده. ببخش -

 حاال کارتو بگو. -

 خدمتتون. با اجازه. امیبعدا م -

 .دیکش یهوف قیرا بست و توف در

 حرفم قطع شد. راستش من امروز دیعجبهها! ببخش -

مبل جابهجا  یرو یشما.نازار کم یدارم برا شنهادیپ هی

 شد.

 .نیبگ شنومیم شنهاد؟یپ-

 نیایخاتون برگرده اونجا، شما ب نکهیچطوره عوض ا -

 شه؟یپرستار تمام وقت خاتون؟ م نیمن و بش یخونه تو

 دنی. انتظار شنقینازار مات مانده بود به چشمان توف و

 را از او نداشت. یشنهادیپ نیچن

 مخالفتش یآن را پا قینگفت، توف یزیکه چ نازار

 .گذاشت

 براتون یزیچ ایاز لحاظ حقوق و مزا دمیم من قول -



 شگاهیکه تو اون آسا ینذارم. دو برابر حقوق کم

 . چطوره؟ قبوله؟دمیرو بهتون م نیریگیم

 من من کرد: نازار

 .هویبگم. اصال شوکه شدم  ی... چطورزهیآخه... چ -

 نیهمچ تیریفردوس قرارداد دارم. مد شگاهیبا آسا من

 .دهیبهم نم یاجازها

 از یطیتحت شرا دیتونیبا من. به هر حال م اون -

 هشویباشه بق ی. از طرف شما اوکرونیب نیایب اونجا

و  کندیرا م شیگفته بود فکرها قی.به توفکنمیجور م من

 ظرف دو

 .دهدیجواب م روز

 وسوسه کننده چه شنهادیبه آن پ دانستینازار نم یول

 پرستار دانستیرا خوب م نیبدهد. فقط ا دیبا یجواب

 و چهار ستیب یعنیو تمام وقت بودن  یاختصاص

 هم حقوقش ی. اما از طرفشودیمال خاتون م ساعتش



 که خاتون خواب ییوقتها تواندی. مشودیبرابر م دو

 کنکور ارشد دوره کند. و از یرا برا شیدرسها است

 .ندیبب توانستیرا هر روز م اسشیبهتر ال همه

 گرفت قبول کند. اما به میبعد از دو روز تصم عاقبت

 پول قلنبه به او کیخواسته بود  قیشرط. از توف کی

 و ماه به ماه از حقوقش کم کند. نگفته بود پول را بدهد

 درجا قبول کرده قی. توفخواهدیخانه م شیپول پ یبرا

 چه خواهدیرا م ادیبود نازار آن پول ز دهیو نپرس بود

 فیکم و ک انی. دکتر مقدم، مادر آسنات که در جرکند

 کسالینازار بود با رفتنش به مدت شش ماه تا  یزندگ

 کرده بود. موافقت

تا بشودپرستار  قیحاال نازار آمده بود به عمارت توف و

 خاتون.

 به یپلهها که در باز شد و انس یبود باال دهیرس

 آمد. استقبالش



 .نیتو خانوم آل آقا. خوش اومد دییبفرما -

 جواب داد. یبا مهربان یسالم کرد و انس نازار

 تا دییعمارت. بفرما نیهستم، کارگر ا یمن انس -

 آقا. شیپ ببرمتون

 را فشیدر رها کرد و بند ک یچمدانش را جلو نازار

 وارد شد. یدوشش انداخت و دنبال انس یرو

 برد. منیاو را به اتاق نش یانس

 مشغول یو هورام و هوتن و هست ونیو هما نیآذ

 خوردن بودند. صبحانه

 بزرگ و گرد و مجلل عمارت شد. منیپا در نش نازار

 .دندیسالم او به سمتش چرخ یبا صدا سرها

 .ستادیرا دور زد و مقابلش ا زیاز جا بلند شد. م قیتوف

 سالم خانوم آل آقا. به به چه خوش قول. سر وقت -

 .نیخوش اومد یلیو خ نیاومد

 خودش حسکرد، یرا رو نیآذ نیکه نگاه سنگ نازار



 :گفت

 .قیتوف یممنونم آقا -

 .کندیکه دارد نگاهش م دیرا د هوتن

 با شیسالم برا یاو زد و هوتن به جا یبرا یلبخند

 مهربان دست تکان داد. یلبخند

 به هوتن نگاه کرد. نیآذ دیحالش را که پرس نازار

 انداخت. نییفورا سرش را پا هوتن

 گفت: قیتوف

 ن؟یصبحانه خورد -

 سر تکان داد: نازار

 منتظر بمونم تا رونیب نیخوایبله خوردم. م -

 تموم بشه؟ صبحانهتون

 تا اتاق خاتون رو بهتون دیی. بفرماستین یازینه ن -

 .دیمن آشنا بش یبدم. البته قبلش بهتره با خانواده نشون

 گرفت: نیرا سمت آذ دستش



 خانوم. نیهمسرم هستن آذ -

که گفت " خوشوقتم" تنها به تکاندادن  نازار یبرا نیآذ

 که در نگاهش یسر اکتفا کرد و نازار با زن

 رو به رو زد،یو اعتماد به نفس باال موج م استبداد

 .شد

 پسرم هورام. -

 " آهسته زمزمه کرد. بادی"خوش آمد کیهم  هورام

 یتو اسیال یلحظه تمام درددلها کیهورام  نگاه

 کهنه یاون لباسا بی. " تو جدندیصف کش ذهنش

 !"انهیمور راهناشیپ یقهیو تو  ذاشتیمرده م سوسک

 .زمیدختر عز یهست -

 شد و با لبخند گفت: زیخ مین یهست

 خوشوقتم خانوم. -

 و اهیس یتنها دختر خانواده، قد بلند بود. با موها یهست

 اشینیو بلند به رنگ چشمانش. لب و ب لخت



 بود و لبخندش دوستانه. یعروسک

 .دیشناسین رو هم که مهوت -

 .دمیبله. آقا هوتن رو قبال د -

 یجلوتر راه افتاد سمت در و نازار" با اجازه" ا قیتوف

 نگرانیدر دل کم کهیرفت و در حال رونیو از در ب گفت

 بود. نیرفتار سرد آذ

 چشم باز کرد. مانیبلند سل یصدا با

 .گهیم یهوتن چ نیا نیپاشو بب اسیال اس؟یال -

 و پشتش را به پدرش کرد. دیسمت پنجره چرخ اسیال

 .ادیبگو بعدن ب ادیخوابم م -

 دی. انگار باز پرستار جدگهیم یچ نیباباجان پاشو بب -

 .همایون خان نیا آورده

 .دیکش یبا همان چشمان بسته پوف اسیال

 کرد: زمزمه

 مسخرهشو درآورده. اه! -



 وارد اتاق شد. شروع کرد به تکان دادنش. هوتن

 دو سه کلمه یو گهگاه شدیداشت دوباره باز م زبانش

 .آوردیلکنت به زبان م با

 ...س...ایا... ال -

 .دیکالفه سمت هوتن چرخ اسیال

 .ادیهوتن نکن خوابم م -

 به تاسف یسر مانی. سلدیسرش کش یرا رو مالفه

 یداد و از اتاق خارج شد.هوتن کنار تخت رو تکان

 کینشست. سرش را نزد نیزم

 برد و لب زد: اسیال گوش

 د..دخ...دختر...خوش...خوشگله...او...اوم..اومده.-

 شده زیخ میو ن دیکش نییمالفه را تند از سرش پا اسیال

 گفت: شوکه

 دختر خوشگله؟ یاومده هوتن؟... گفت یک ی! گفت؟یچ -

 " آره."یعنیتند تند سر تکان داد  هوتن



 نازار؟ پرستار خاتون؟ -

 آ...آر... -

 منینش یو به سمت پنجره دیپر نییتخت پا از اسیال

 به ساختمان انداخت. ی. نگاهدیدو

 سهیک یتازه و برشته را تو یداشت نانها مانیسل

 .دیچیم

 ؟یهول شد نقدریچرا ا اس؟یچته ال -

 آمدن فرشته از ساختمان او را فورا صدا رونیب با

 :کرد

 فرشته؟ -

 ه؟یها؟ چ -نگاه کرد: مانیسل یخانه یبه پنجره فرشته

 با دست اشاره کرد: اسیال

 .نجایا ایبدو ب -

 درندشت را برود و برسد به اطیتا عرض ح فرشته

 صبرش سر آمد. اسیال مان،یسل یخانه



 .ستادیپنجره ا ریز

 اس؟یال هیچ -

 باز پرستار عوض کردن؟ نایا -

 دختر جوون. چقدرم خوشگله. هیآره.  -

 ه؟یاسمش چ-

 بود؟... یچ ی... چکشیآقاس. اسم کوچآل  شیلیفام -

 زار... یچ یچ

 نازار؟ -

 آره خودشه. -

 اتاق خاتون که درست یو به پنجره دیلب گز اسیال

 شد. رهیاتاق هوتن بود خ کنار

 لبخند دنیو فرشته با د دیکش ییپر سر و صدا نفس

غذا دادنبه  یشانه باال انداخت و برا اسیلب ال یگوشه

 داد زد: رفتیدور شد. همانطور که داشت م یالف

 گشنشه. ی. الفنمیبب ایب ییآقا هوتن؟ کجا -



 .دیبه پا کرده به سمت ته باغ دو ییدمپا هوتن

 اتفاق نداشت. نیبه ا یدلش حس خوب یتو اسیال و

 نازار تنگ بود و در آن ده روز دنید یدلش برا گرچه

 . اما هربار دستش رفته بود به دخترک تلفن بزند هزار

 پسر کیخودش به عنوان  طینازار و شرا یچهره بار

 که از سر آن دختر کردیبودن به او گوشزد م باغبان

 است. ادیوش ز آهو

 .دیاتاق سرک کش یرا اهسته باز کرد و تو در

 .رونیب ایسر و صدا ب یو ب زیببر بذار رو م -

 شیپا یداشت صدا یسع کهیو در حال اطیبا احت فرشته

 زیم یصبحانه را رو ینیس چدیپارکتها نپ یرو

 رفت. رونیاز اتاق ب نیآذ یگذاشت و با اشاره ریتحر

 متاسف به هورام انداخت. ینگاه نیآذ

 یموهایتخت فرود آمد و انگشتانش را ال یرو کنارش

 .دیپسرش کش یقهوها



 هورام جان؟ پسرم؟ -

 را باز کرد. شیپلکها یال هورام

 پر خواب گفت: ییصدا با

 هوم؟ -

 پاشو صبحانهت رو بخور. مگه امروز امتحان -

 ساعت نه شد. ؟یندار

 را حرکت داد و به تاج نشیتن کرخت و سنگ هورام

 :دیزد. چشمانش را مال هیتک تخت

 .گهیمامان جان. ساعت گذاشتم د رمیم -

 پاشو صورتتو بشور صبحانهت رو بخور. -

 گوشه اتاقش رفت و فورا ییحرف به روشو یب هورام

 آمد. رونیب

 دنیحوصله شروع به پوش یو ب دینوش یاز چا یکم

 .نهیآ یجلو راهنشیپ

 گفت: نیآذ



 ینجوریدرست بخور هورام. چرا ا نیبش ن؟یهم -

 .شیبه موها دیآخه تو؟هورام برس کش یشد

 .الیخیمامان. ب ستیگشنهم ن -

 و اخم شکاف ستادیا نهیآ یکنارش روبهرو نیآذ

 انداخت. اشیشانیپ یرو یکیبار

 دعوا یتو چت شده هورام؟ راستشو بگو اونشب با ک -

 از اون شب نه درست ؟یافسرده شد نقدریکه ا یکرد

 هورام. ی. کم حرف شدینه درس خوند یخورد غدا

 .یتو خودت همهش

 جفت کیرفت.  شیجورابها یکشو هورامسمت

 نشست و گفت: یصندل یبرداشت و رو زیتم جوراب

 حوصله ندارم. نده رینشده. گ یچیه -

 .ستادیسرش ا یباال نیآذ

 خبر ندارم یبه من دروغ نگو هورام. فکر کرد -

 تو یریم یستیمیتا شب پشت پنجره اتاقت وا صبح



 نه یرینه باشگاه م گهیدونم د ینم یفکر کرد خودت؟

 شده یهان؟ چ ؟یریم حیگردش و تفر قاتیبا رف یحت

 اون شب ؟یکنیاز من پنهون م یرو دار یچ هورام؟

 یسرت آوردن؟هورام کالفه بازو ییچه بال ؟یبود کجا

 مادرش را گرفت و به طرف در

 .برد

 شلوارمو خوامیم رونیمامان. برو ب ستین میچیمن ه -

 کنم. عوض

 .ستادیپشت در اتاق منتظر هورام ا نیآذ

 فورا گفت: نیآمد، آذ رونیکه از اتاق ب هورام

 ه؟یچه وضع نینگاش کن. ا -

 در اتاقش را بست. هورام

 نده. چمه مگه؟ ریتو رو خدا گ -

 سر تکان داد. نیآذ

 رفتن با رونیکه به وقت ب یپسر شهیباورم نم -



 یعرقش از دو متر یاالن بو گرفتیدوش م اودکلنش

 هورام؟ ی. تو واقعا خودتادیب

 من داغونم، دارم ستم،ی": نه ندیخواست بگو هورام

 گهیدردمو بگم. دجرات ندارم  یول کشم،یم زجر

 ."شناسمیخودمو نم خودمم

 انباشته در دلش ینگفت، چون حرفها یزیچ اما

که مطمئن قدم بر  ییو پاها دهیخم ینبود.با پشت یگفتن

 داشتندینم

 دانشگاه امتحان بدهد رفتیسمت پلهها روان شد. م به

 را هم باز شیکتاب و جزوهها یال یحت کهیحال در

 روز و شبش ده روز تدانسیچه م یبود. کس نکرده

 کی یعصا یبا ضربه یدر آن اتاق پنجدر قبل

 بود، متوقف دهیشن شیکه گوشها ییو حرفها رمردیپ

 و رو ریو باورش را ز یکه زندگ ییبود. حرفها شده

 . ازشهیو او را به تمام معنا نابود کرده بود. از ر کرده



 !ته

 لب زد: یپر از خمودگ ییصدا با

 من رفتم. -

 یو پر از شک و نگران ستادیدر ا یهمانجا جلو نیآذ

 چشم دوخت که از آن شب آدم یرفتن هورام به

 که گریهورام د کیبود. بداخالق و افسرده.  یگرید

 بود. دهییاو را اصال نزا نیآذ ییگو

 را گرفت. موریت یاتاقش رفت و شماره به

 بعد از سه بوق جواب داد. موریت

ازت  یچرا خبر ؟ییکجاسالم.  -عرض ادب خانوم. -

 ست؟ین

 . واال چه عرض کنم.هتونیسا ریهستم خانوم. ز -

 .نیزم ریآب شده رفته ز کهیمرت

 ؟یچ یعنی -

 افهیکنه برام. ق داشیگذاشتم پ ویکی. ستیکه ن ستین -



 که لو رفته. خودم

 از اون شب پسرم که نصف شب برگشت خونه به هم -

 بود. یهمون جمعه بود. گردنش زخم قای. دقختهیر

 بود تا مارستانیشد و دو روز تو ب هوشیب اطیح وسط

 .موریخونه. پسرم داغون شده ت مشیاریدادن ب اجازه

 براش افتاده. یاتفاق هیمطمئنم  من

 شک ی. به کسقیخانوم توف شمیمنظورتونو متوجه نم-

 چند روزه ربط داره؟ نیاتفاقات ا نیبه هم ن؟یدار

 .ستینه. اصال حالم خوش ن ایحدسم درسته  دونمینم -

 بهش. لعنت

 خانوم؟ هیاالن دستور چ -

 نی. بذار ارینظر بگ ریچند وقت ز هیلطفا پسرمو  -

تموم شه.خسته  خورهیکه داره مغزمو مثل کرم م شک

 شدم به خدا.

 بله چشم خانوم. پس فعال. -



 گذاشت. از زیم یو تلفن را رو دیکش یآه بلند نیآذ

 ونیرفت. هما نییزد و پلهها را آهسته پا رونیب اتاقش

 لب ریز یزیچ یکفر نیآمد. آذ رونیاتاق خاتون ب از

 .گفت

 به دهیچسب یزیم یرا از رو چشییتلفن و سو ونیهما

 بود چنگ زانیآو واریآن به د یباال ینهایکه آ وارید

 و گفت: زد

 پرستاره باشه. نی. حواست به ارمیمن دارم م -

 پوزخند زد: نیآذ

 بره؟ ذارهیفردا نم نمیا یمطمئن -

 ساله پرستار خاتونه. کی شونی. ارینه خ -

 ما رو دو سال سر کار اسیال یچجور نیبب -

 .می. هنوزم از دستش کفرگذاشتها

 یبفهمم کدومخر دی. من بانیکن خوب بشه آذ یکار هی -

 دوسال یبال رو سرش آورده و واسه چ نیا



 نگه به ما. یزیچ اسیکرده. واال حق بده ال میقا خودشو

 .کردنیم بشیتعق یسال تموم ه دو

 نگفته بود خودش هم جزو همانها بوده. تنها نیآذ

 :گفت

 م؟یبود بهیما مگه غر -

 گذشته. ولش کن. چشم از پرستار گهیحاال د ینه ول -

 ن؟یآذ یخاتون بر ندار و

 اصال. ونیدارم هما یمن؟ من خودم هزارتا بدبخت -

 روزا چقدر نیا یدونیبه هورام هست؟ م حواست

 پکره؟

 را شانه زد. شیموها زیم یبا برس رو ونیهما

 ؟یدیازش پرس -

 تو رو خدا بفهم هورام ون؟ی. هماگهینم ی. ولدمیپرس -

 .ستایخوب ن چی. حالش هچشه

 سر تکان داد: ونیهما



 رمی. من رفتم. دزنمیباشه. امشب باهاش حرف م -

 پوزخند زد و زمزمه کرد: نی.آذشده

 که کنه،حاالیساعته داره تو اون اتاق وقت تلف م هی -

 . واقعارمشدهید گهیم زنمیباهاش حرف حساب م دارم

 . اه!که

 داده بود به هیبود. تک ونیمنتظر هما اطیح یتو اسیال

 اتاق یپنجره ی. اما نگاهش همچنان سونشیماش

 آن همه روز،نازار بعد از  یدوباره دنیبود. د خاتون

 یشربت خنک بعد از ماندن تو وانیل کی دنینوش مثل

 گرم وسط تابستان بود. همان قدر دلچسب، کظهری

 لذت بخش. همانقدر

 شده و یچراغان دنشینداشت چشمان نازار با د خبر

 قلبش حنابندان است. یتو

 چشم از عمارت گرفت و پشت فرمان نشست یسخت به

 رفتند. رونیاز خانه ب ونیبه اتفاق هما و



 بزرگ اتاق. واریچمدانش را کشاند سمت کمد د نازار

 درست مقابل اتاق خاتون بود. پنجرهاش رو به اتاقش

 لیبا وسا بایاما ز ریاتاق دلگ کیساختمان بود.  پشت

 همینهیو آ زیبا م یو صورت دیتخت خواب سف کی. کامل

 نییپا ریتحر زیم کیجادار و  یواریرنگش. کمد د

 چراغ کیآن  یرو یلهیدر که تنها وس کینزد اتاق

 بود و با زیبود. حمام کوچک اتاقش تم مطالعه

 خوشبو شده بود. ،یعطر یصابونها

 بود. وقت دهیرا خورده و خواب شیداروها خاتون

 ی. کمندیرا بچ لشیتا چمدانش را باز کند و وسا داشت

 در آن عمارت اسیاما بودن ال کردیغربت م حس

 کمرنگرنگ غربت را  شیو دلربا برا بزرگ

 .کردیم

 را به شیو شالها یتند لباسها، مانتو و روسر تند

 کرد. زانیزد و در کمد آو یلباس چوب



 پر کرد و لپ تاپ و لشیرا با وسا ششیآرا زیم

 .دیچ ریتحر زیم یرا رو شیکتابها

 بود و شکمش به قارو قور افتاده بود. چهار گرسنهاش

 نگاه اشک آلود ریمفصل ز یصبحانه کی صبح

 دلش گرفته بود. شیخورده بود و با غرغرها آسنات

 من بدون تو ؟یریم ینازار. آخه کجا دار یبد یلیخ -

که. هر وقت دلت  ستیتا ابد ن -شعور؟یکار کنم ب یچ

 .نمتیبب ایخواست ب

 کرج؟ یایب یتونیاصال نم یعنی -

 بدن بهم. یروز مرخص هی یگهگاه تینها -

 بعد از چند سال از هم کردمیاصال فکرشم نم -

 .میفتیدور ب ینجوریا

 یدستش گذاشته و آسنات باز بددهن یدست رو نازار

 یو فحشش داده بود. اما در آخر با هزارتا آرزو کرده

 بدرقهاش کرده بود. بایز



 داشت معدهاش را یحاال بعد از پنج ساعت، گرسنگ و

 .کردیم تیاذ

 میتصم اوردیبتواند تا وقت ناهار تاب ب نکهیا یبرا

 در باغ بزند. یدور گرفت

 بود. دهیراهرو نبود. به خاتون سر زد. خواب یتو یکس

 حرف زدن از ی. صدایسمت درب ورود رفت

 داغ. ازیپ یو بو آمدیم آشپزخانه

را  یواق واق سگ یکه گذاشت، صدا اطیدر ح پا

 یکه داشت با سگ باز هوتن بتیو ه دیباغ شن یازآنسو

 .کردیم

 مانیسل یخانه یزد و به آنسمت رفت. از جلو لبخند

 محقر خانه کرد. یبه پنجرهها و نما یشد و نگاه رد

 به خانه برگردد. اسیکرد زودتر شب بشود و ال آرزو

 و نهی. نازار دست به سستادیصاف ا دنشیبا د هوتن

 شد. کشانیلبش نزد یرو لبخند



 سگ نشست و شروع کرد به نوازشش. کنار

 با نمکه آقا هوتن. اسمش یلی! خیچه سگ ناز یوا -

 ه؟یچ

 .شیدو پا ینشست رو هوتن

 شدن گفت: دیسرخ و سف یکم با

 .یا...ال...ف -

 !یالف -

 یصدا دنی. با شندیکشیتندتند دست نازار را بو م یالف

 عمارت به عقب نگاه کرد. یپلهها یتق کفش رو تق

 رفتن دارد. رونیقصد ب دهیکه لباس پوش دیرا د نیآذ

و براق دستش بود و پشت سرشروان  اهیس یفیک فرشته

 بود.

 نازار با دست اشاره کرد کنارش برود. دنیبا د نیآذ

 که حاال نهایماش گاهیاز جا بلند شد و سمت جا نازار

 دو تا مانده بود رفت. فقط



 نیماش یصندل یرا رو فیبه فرشته اشاره کرد ک نیآذ

 .بگذارد

 گفت: نازار

 بود؟ یسالم. امر -

 یرا از رو یبزرگ و شش ضلع یآفتاب نکیع نیآذ

 برداشت. چشمانش

 به نازار کرد: یور کی ینگاه

 که نجایا نیباشه شما اومد ادتونیخانوم پرستار!  -

 نکهینه ا د،یو چهارساعته مراقب خاتون باش ستیب

 .دیکن یبا سگ باز دیبر

 نیلبش خشک شد. انتظار نداشت به ا یرو نازار لبخند

 زن ذاتش را نشانش بدهد. نیا یزود

 کار نیفرصت ا نی. اما آذدیبگو یزیباز کرد تا چ لب

ده روز سه بار پرستار عوض  نیما تو ا -به او نداد. را

 و میکرد



 اول بسماهلل نیهم نیخوای. اگر نممیدردسر داشت یکل

 به کار. متوجه نیبره تو هم، لطفا دل بد کالهمون

 خانوم آل آقا؟ نیشد

 دلخور شده بود سر تکان داد. با یکه حساب نازار

 بالش را با سنگ کیکه  یگنجشک هیشب ییصدا

 باشند گفت: شکسته

 ...ی. ولدیبخشیبله. م -

 فورا پشت فرمان نشست و نگذاشت نازار از نیآذ

 به چیه نیآذ زیآم ریحرکت تحق نیدفاع کند. ا خودش

 .امدینازار خوش ن مذاق

 آورد و داد رونیب نشیماش یسرش را از پنجره نیآذ

 :زد

 هوتن؟ در! -

 را باز کرد. اطیدر ح یو دو لنگه دیفورا دو هوتن

 خارج شد. اطیبه سرعت از ح نیآذ



 ی. نازار پوفدیدر را بست و سمت نازار دو هوتن

 و سمت عمارت به راه افتاد. فرشته و هوتنکنارش دیکش

 قدم برداشتند.

 :گفتیتند تند داشت م فرشته

 کم حالش بد بود هیخانوم جون. امروز  ریبه دل نگ -

 برزخ شده بود. نیهم واسه

 از ییفرشته مدام صدا یصحبتها انیهم م هوتن

 فرشته. یحرفها دییآورد در تا یدر م شیگلو

 " هوم...هوم"...

 باز گفت: فرشته

 نیاحواله. واسه همکم ناخوش  هیاون آقا هورام -

 چند نی. اونقده اکنهیم یخال هیسر بق شویناراحت خانوم

 ... اصالیگیمنو م یسرم داد زده که نگو. ول روز

 به خدا. ستین الممیخ نیع

 غصهت نباشه. شما



 . چشماندی. سمت فرشته چرخستادیپلهها نازار ا یباال

 دادنش را در آن یو دلدار تشیو آن معصوم اشیرنگ

 دوست داشت. چشمان سبز و گرد هوتن هم زوم لحظه

 .دیبگو خواهدیدهان او که چه م یبود رو شده

 ونگرفتهیکه از هما یآن پول هنگفت یآمده بود برا نازار

 بماند. یمراقب خاتون باشد. پس مجبور بود قو

 :گفت

 قیمن ناراحت نشدم. خانوم توف دیبچهها نگران نباش -

 رو بهم گوشزد کنه. فمیداره قانون خودش و وظا حق

 ...فقط

 فورا گفت: فرشته

 نازار خانوم؟ یفقط چ -

 معدهاش گذاشت. یدست رو نازار

 فکر نکنم ؟یبهم بد یزیچ هی شهیگشنمه. م یلیمن خ -

 .ارمیوقت ناهار دووم ب تا



 :دیو فرشته لب گز دیخند هوتن

 نیای. بنیخدا مرگم بده. چرا زودتر نگفت یوا یا-

 یمامان انس یهایخونگ کیتو براتون از اون ک میبر

 خانوم جون. نیای. بنیبخور بدم

 .ایتو هم ب هوتن

 فکر نیبه دنبال فرشته وارد عمارت شد. به ا نازار

 عمارت خواهد نیدر ا یسخت یحتم دارد روزها کرد

. و دوست داشت بداند صبرش تا به کجا داشت

 نیبه او ا تواندیم اسیعشق به ال ایدوامخواهد داشت. و آ

 نه. ایو تحمل را بدهد  صبر

 یسبز باغ غرق در نارنج یبود و گوشه غروب

 بود ستادهیاتاقش پشت پنجره ا یشده بود. تو یکمرنگ

 کنان به دنبال یبود به سگ کوچک که شاد رهیخ و

 .دیدویباغ به آن سو م یسو نیاز ا هوتن

 حالش خراب بود که در آن لحظه آرزو داشت آنقدر



 آن سگ بود. امتحانش را خراب کرده بود و یجا

 بود. یشدنش حتم مشروط

 و خوش یشلوار ورزش بیج یو دست تو دیکش آه

 کرد. دوختش

 باز کردن یبوق از پشت در که آمد، هوتن برا یصدا

 .دیپر شتاب دو در

 را به لیکه اتومب دیرا د اسیچهارطاق باز شد و ال در

 کشاند. اطیح داخل

و تابافتاد.  چیشد، دلش باز به پ ادهیپ نیکه از ماش اسیال

 سر یرو دیدست کش اسیهوتن در را بست و ال

 و دیهوتن را بوس یشانی. بعد هم طبق عادتش پیالف

 کرد به خوش و بش کردن با او. شروع

 .دادیته باغ داشت درختها را آب م مانیسل

 اتاق خاتون انداخت. یبه سمت پنجره ینگاه اسیال

 . هوتن داشت با آنداشتیبر نم اسیچشم از ال هورام



 با اسیو ال گفتیم اسیال یبرا یزیالکنش چ زبان

 .دادیبه او گوش م حوصله

 آرزو داشت شهیهم آمدیم ادشیکه  یکرد از وقت فکر

 را بکشد. اسیال

 از اسیبا ال شانینوجوان یدعواها نیکه در ب روزها

 شب ها موقع خواب نقشه آمد،یزبان او بر نم پس

 را بکشد. اسیچطور ال دیکشیم

 یمثل تو ای ش،یغذا یتو زدیمرگ موش بر مثال

 یاو خواب است با بالش رو یوقت یخارج یلمهایف

 بپرد و خفهاش کند. صورتش

 او را ببرد پشت بام بعد به وقتش او را هل بدهد ای

 کردیاحمقانه فکرم ینقشهها نی. آنقدر به انییپا

 رفته بود با ادشی شدیم داری. صبح که ببردیش مکهخواب

 شده. شیدعوا اسیال

 دانستیاصال نم کردیکه خوب فکرش را م حاال



 پسر هشت نه ساله بود آنقدر از کی یچه وقت یبرا

 گرفته بود از او. نهیو ک آمدیبدش م اسیال

 چسباند. شهیرا به ش اشیشانیو پ دیآه کش باز

 که آن دو بزرگ شده بودند و هورام افکار حاال

 شده بود که دایپ یرا گذاشته بود کنار، کس کودکانهاش

 یمسخره یآتش را هم زده بود و آرزوها ریز خاکستر

 را زنده کرده بود. شیهایکودک

 گوشش بود. یهنوز تو رمردیپ یشب و صدا آن

 از اسویال نکهیواسه ا یدار لیعالمه دل کی" تو 

 به همه ثابت دیبا یونی. تو پسر همایحذف کن تیزندگ

 نیا یزیچ هیاما  ،یپدرتو دار ینیجانش اقتیل یکن

 اسویتو حتما و حتما ال شهیهست که باعث م ونیم

 "...یبکش

 را به هم فشار داد. سرش را به چپ شیدندانها



 بتویآورد مص ادشی زیم یرو دیسف ی. برگههاچرخاند

 و رو ریرا ز یهر کس یشبه زندگ کی تواندیبال م

 .کند

 سالها چه نیبود تمام ا دهیکه فهم شدیم یروز سه

 سرش رفته بود و خبر نداشت. یگشاد کاله

 سه برگه را سمتش گرفته بود شگاهیجوان آزما پزشک

 را که آرزو داشت نشنود گفته بود: یزیآن چ و

 نود و نه و نه یالماس اسیال یآقا شی" طبق آزما

 برادر شونیدارند. ا یبا شما نسبت خون درصد

 ."قیتوف ونیهما یفرزند آقا یعنی. شماست

 .چرخدیهورام حس کرده بود اتاق دور سرش م و

 .زدندیبلند سوت م یانگار داشتند با صدا شیگوشها

 آرامش او و خانواده. انگار انی. سوت پاانیپا سوت

 وقفه سوت یبود و ب ستادهیفوتبال ا نیوسط زم داور

 شیسوت در گوشها ریتا او را متوقف کند. نف زدیم



 یبلند و آزاردهنده بود که دست گذاشته بود رو چنان

 .شیگوشها

 من کرده بود: من

..." ستی" نه! نه... دروغه... بهتانه... اون برادر من ن

 و

 شده بود. رهیبا تعجب به حرکات هورام خ پزشک

 " ق؟یتوف ی"حالتون خوبه آقا

 سرش را به شدت تکان داده بود. هورام

 ."یگیدروغ م ینه.. نه دار -

 برادر یالماس اسی.؟ القیتوف یآقا ی" چه دروغ

 نبود؟ " شونی. مگه اون برس مو مال اشماست

 سرد واریآوار شده بود و سر به د نیزم یهورام رو و

 کرد،یم یکه حس خفگ یداده بود. در حال هیتک

 کرده بود: زمزمه

 !"یخودش بود. لعنت... ی" موها



 مشتش مچاله کرد و باز به یکاغذهارا تو یگوشه

 و هوتن دیخندیداشت م اسیشد. ال رهیخ اسیو ال اطیح

 .کردیورجه وورجه م انیآن م ی. الفرفتیم سهیر

 اسیال ایدن یهمه آدم تو نیا نیچرا، چرا از ب فکرکرد

 زنده ایبرادر او باشد؟ مادرش که بود؟ مرده بود  دیبا

 که بود؟ رمردیچه؟ آن پ نیپدرش خبر داشت؟ آذ بود؟

 اسیبا ال یرا به او نگفت؟چه پدرکشتگ زیهمه چ چرا

 او را مامور دیداشت؟ چرا با

 و ستیک اسیبود مادر ال دهیپرس اس؟یبه قتل ال کند

 بود. وحشت زده فکر کرد نکند ماهرخ دهیخند رمردیپ

 سر ییبالو  دهیفهم نیداشته؟ نکند آذ ارتباطپدرش  با

 آورده؟ ماهرخ

 شی. روزها و شبهاکشتینکندها داشت او را م نیا

 و او توانش را گذشتیشکل ممکن م نیبه بدتر داشت

 .دیراز بگو نیاز ا یزیچ یبا کس نداشت



 اشیخون ارتباطبود که  دهیکش ادیفر رمردیسر پ بر

 دهیرذالنه خند رمردی. اما پستین شیب یدروغ اسیال با

 کردنش به خودت با خودت. ":" ثابت بود

 . تو فقطستیبود": مهم ن دهیبود "چرا؟ "و شن دهیپرس

 خودت یو به آرزو یکنیمن باز م یبرا راهو

 ."یرسیم

 پنجره با دو دست وارینشست و پشت به د نیزم یرو

را گرفت. مغزش انگار باد کرده بود و داشتکاسه  سرش

 و شدیم وانهی. داشت دشکافتیجمجمهاش را م

 نیچه کند. مگر او آدمکش بود؟ مگر به ا دانستینم

 سرش را تکان گر؟یآدم د کیبود گرفتن جان  هایادگی

 :داد

 ...یگمش ی... کاش براسی... التونمینه، من نم -

 . چرایتا من دستم به خونت آلوده نشه. برو لعنت یبر

 ؟یرینم



 دو تقه به در فورا سر بلند کرد. بلند گفت: با

 ه؟یک-

 :دیشن

 هورام؟ -

 نگاه کرد. اطیو به ح دیاز جا پر اسیال یصدا دنیشن با

 را شینبود. فورا با پشت دست اشکها چکسیه آنجا

 یکشو یرا تو ی.ان.اید شیآزما یکرد. برگهها پاک

 .دیپنجره بود چپاند و باز شت کیکتابخانه که نزد اول

 ؟یهورام زندها -

 تو. ایب -

در  انیجلوتر از تنش از م اسیباز شد و سر ال در

 جلوآمد.

 یدیو به خورش دیدوباره به سمت پنجره چرخ هورام

 شد. رهیخ دادیغرق در خون سرخ داشت جان م که

 .ستادیدر را بست و کنارش ا اسیال



 هورام؟ -

 هورام تلخ و سرد بلند شد: یصدا

 ؟یکار دار یچ-

 هورام انداخت. او را به شدت مرخیبه ن ینگاه اسیال

 .افتی پکر

 ؟یخوب-

 ؟یمگه تو دکتر -

 :دیخند اسیال

 نه، من فقط پسر باغبونم. دکتر کجا بود؟ -

 ."یستین گهیدلش پوزخند زد:" د یتو هورام

 باهات حرف بزنم. گفت خانوم امیگفت ب ونیآقا هما -

 .ی. انگار چند روزه ناخوشنگرانته

 به صورتش دنبال رهی. خاسیسمت ال دیچرخ هورام

 ویهست یحت ایخودش  ایاز شباهت او به پدر  ینشانها

 هر دو هم قد نکهی.جز اافتین یزیهوتن گشت. اما چ



 قواره و چهارشانه بودند. هر دو مغرور بودند و و

 .دادیم یقرمه سبز یپر باد بود و بو کلهشان

 و ماهرخ هم مانیسل هیشب یپسرحت نیکرد ا فکر

 .ستین

 گفت: اسیال

 نگام ینجوری. چرا استایحالت خوب ن یجد ینه جد -

 ؟یکنیم

 .رونیبرو ب-

 کرد و سمت کتابخانه نییسرش را باال و پا اسیال

 .یچند کتاب درس یرو دیدست کش یخودی. برفت

 یدونی. مرونیب رمیخب اول تو بگو چته بعد من م -

 خب منم مامورم از ی. ولستیهم برام مهم ن یلیخ که

 بابات. سمت

 .دیتخت دراز کش یحوصله رو یکسل و ب هورام

 کرد. اشیشانیرا حائل پ آرنجش



 برو به بابام بگو من خوبم. فقط خستهام. -

شد هورام؟  یاون شب چ -.ستادیتخت ا کینزد اسیال

 الاقل به مادرت بگو.

 که مامور شده او را گفت؟یجواب نداد. چه م هورام

 دارد به یگریبرادر د دهیکه سه روز است فهم بکشد؟

 که سالها آرزو داشت سر به تنش نباشد؟ که اسیال اسم

 لیقاب خت؟یریبه سرش م دیبا یحاال چه خاک گفتیم

 کشت؟یرا م لیهاب شدیم

 حوصله ندارم. رونیبرو ب -

 نیهست که هورام ا یزیچ کیمطمئن شد  گرید اسیال

 تلخ شده. همه

 هورام؟ -

 و خیس شیگوله آتش شد. سر جا کیناگهان  هورام

 صورتش یرو یگزندها ینشست و اخمها صاف

 .نشاند



 . دست از سرمگهید رونیهورام و درد. برو ب -

 .اسی. گمشو البردار

خب  لهیخ -باال برد. میرا به حالت تسل شیدستها اسیال

 .یزیچ هیباشه بابا. داد نزن رفتم. فقط 

 ... نتیماش

 یکی یکیتختش را برداشت و  یرو یکوسنها هورام

 زد: ادیکرد و باز فر پرت اسیال سمت

 !یلعنت رونی! برونیب-

 نیرفت و در را که بست آخر رونیفورا از در ب اسیال

 افتاد. نیزم یبه در خورد و رو کوسن

 یو مثل پسر بچهها دیسرش کش یپتو را رو هورام

 هیخفه و آرام شروع کرد به گر ییساله با صدا هفت

 .کردن

 راهرو رفت. یو به سمت انتها دیکش یپوف اسیال

 باال انداخت: شانه



 چه مرگشه؟ ه؟یچ ایباز یوحش نیخل. ا کهیمرت -

 !وانهید

 پر از ینیس کی. دیرفت نازار را د نییپلهها که پا از

 دستش بود. نازار گفت: فیکث یپارچه

 .اسیسالم آقا ال -

 ممنون. -.یسالم نازار خانوم. خسته نباش -

 .برمیبده من م -

 باشن زی. بدم فرشته بشوره تمبرمینه بابا خودم م-

 دفعه بعد. واسه

 داره؟یعمهم ب -

 ساعت میشامشو بدم تا ن خوامی.منشیآره. برو بب -

 .گهید

 گفت: اسیکه خواست برود ال نازار

 نازارخانوم؟ -

 نطوریا اسیدلش تمنا کرد که کاش ال یتو نازار



 نزند. شیصدا

 :دیگز لب

 بله؟ -

 .یکه اومد یمرس -

 :دیخند نازار

 تیبه خاتون اهم یلیتشکر کن. خ قیتوف یاز آقا -

 دوست یلیخونه خ نی. خاتون رو اهل ادونمیم -.دهیم

 بده. رشی. خدا خدارن

 جلوتر برد: یسرش را کم بعد

 نکرد؟ اخالق تتیخانوم که امروز اذ نیآذ نیا یراست -

 .نداره

 یصبح باز دلش گرفت. اما به رو یادآوریبا  نازار

 حرفها نی. او نازپرورده نبود که با ااوردین خودش

 را مکدر اسیبشود. دوست نداشت خاطر ال ناراحت

 . بهدیاینبود که او نتواند از پسش برب یکس نی. آذکند



 گرفتیحال آن زن از خود متشکر را م وقتش

 فرشته. شینه. من برم پ -

 ابرو باال انداخت و سمت اتاق خاتون پا کج کرد اسیال

 "آره" یمعن ییر چنان گفت "نه" که گوفکر کرد نازا و

 .دادیم

 برداشت و از اتاق زیم یرا از رو چشیسوئ هورام

 .آمدیم منینش یاز تو ونیزیتلو یرفت. صدا رونیب

 .خوردندیم وهیدور هم نشسته بودند و داشتند م همه

 رونیکند از ساختمان ب جادیا ییصدا نکهیا بدون

 را نداشت. نیآذ یهایریگ یپ یحوصله چیرفت.ه

 نشیماش ریکه از ز دیکه رفت دو پا را د گاهیجا سمت

 زده بود. جلوتر که رفت گفت: رونیب

 ؟یکنیم یکار دار یچ -

 .دیرا شن اسیال یصدا

 آخراشه. گهی. دشهیاالن تموم م -



 گفت: هورام

 ؟یکار دار یمن چ نیآخراشه؟ با ماش یچ -

 را. سرش دیکش رونیب نیماش ریتنش را از ز اسیال

 عرق کرده اش. یشانیپ یرو دیگرفت. دست کش باال

 شده بود. اهیو س یدود صورتش

 .ستادیبه دست صاف ا یگوشت چیو پ آچار

 کم ور رفتم هی. دادیپس م نیداشت بنز نتیماش -

 . خطرناکهرگاهیتعم شیفردا ببر یکه بتون باهاش

 .هورام

 .دینفس کش ینیتندتند از ب هورام

. سرت تو اسیال یمن باشالزم نکرده تو فکر  -

 کارخودت باشه.

 هم او را هول داد و در جلو را باز کرد و پشت بعد

 نشست. فرمان

 از حرکت هورام فورا سمت او رفت و با یکفر اسیال



 زد. شهیانگشت به ش پشت

 اخم کرده گفت: اسینگاهش کرد. ال هورام

 رو. شهیش نییبده پا -

 را در قفل چرخاند و استارت زد و چیسوئ هورام

 داد. نییرا پا شهیش

 باز؟ هیچ -

 سن و نیخرس گنده. خجالت بکش با ا کهیمرت یهو -

 تو؟ ی. ادب ندارسالت

 به روبه رو نگاه کرد. یکفر هورام

 . من حالمی. به نفعته پا رو دم من نذاراسیال نیبب-

 ته؟ی. حالستین خوش

 هیسر راه منه.  یکار دارم؟ دمت ه یمن به دم تو چ -

 یکنیتشکر نم کنمیدرست م نویماش نیدارم ا ساعته

نمک نشناس نباش. به جهنم که حالتخوش  نقدریا الاقل

 .ستین



 سرت تو کار خودت اس؟یمگه من از تو خواستم ال -

 برم. خوامیبرو درو وا کن م ؟یدی. فهمباشه

 پر از خشم به هورام کرد. ینگاه اسیال

 ی. برو خودت باز کن. باهیوکر بابات غالم سن -

 .تیشخص

 و رفت سمت ساختمان خودشان دیراهش را کش اسیال

 اتاق خاتون دارد به جرو ینازار از پشت پنجره دیند و

 .کندینگاه م بحثشان

 برد. رونیب شهیسرش را از ش هورام

 درو وا کن. گمیبهت م ؟یریم ی! کجا داریه -

 دستش را باال برد و داد زد: اسیال

 برو بابا! -

 :دیفرمان کوب یرو یمشت هورام

 .یریاحمق. حقته بم یپسره-

 باز کردن در به سمتش یشد و برا ادهیپ نیماش از



 .رفت

 همهیبشود وقت ییکبرا امتیبا خودش فکر کرد چه ق بعد

 است. آن قیتوف یپسر دوم خانواده اسیبفهمند ال

 گریپسر سوم و د شودیاو م یراست یراست وقت

 .کندینگاهش هم نم چکسیه

 خارج شد اطیفرمان نشست و به سرعت از ح پشت

 در را ببندد. نکهیا بدون

 بدو بدو رفت ته در را بندد. مانیسل

 بچهها با هم نیال اله اال هلل. دو متر قد دارن، بازم ع -

 کنن. یم دعوا

 و با دادیم راژیو ابانیخ یتو هدفیب هورام

 . شروعدیکوبیفرمان م یو رو زدیداد م تیعصبان

 یبه چه کس دیبا قایدق دانستیبه فحش دادن اما نم کرد

 هم پدرش دیشا ای. اسیبه ال ای رمردی. به پدادیم فحش

 را پس انداخته بود. اسیال شیگمنام که سالها پ یزن و



 ! خر! االغ!شعوری! بی! لعنتی! لعنتریبرو بم -

 ابانیخ یگوشه ادیبعد عاقبت خسته از داد و فر یقیدقا

 یبوق زنان به نشانه لیترمز زد. چند اتومب یرو پا

 از کنارش رد شدند. اعتراض

 شیبرودپ ستیداد. فکر کرد بهتر ن هیتک یبه صندل سر

 از او دیایب یکیمگر شهر هرت بود که  س؟یپل

 بسازد؟ مگر مملکت قانون نداشت یقاتل سفارش کی

 راه نطوریهم دادیبه خودش اجازه م رمردیپ کی که

 کند؟ تیاو را اذ یو خانواده فتدیب

 افتاد. رمردیحرف پ ادیبعد  اما

 اجازه بدم مادر و خواهرت دمیقول نم گهیبار د نی" ا

 اسیقسر در برن. ال نیمثل ا ییجا هی ایتو آسانسور  از

 ارنیدرب یکه قهرمان باز ستنیهمه جا ن اسیال هیشب و

 کمکشون. " انیب

 استارت زد و شروع کرد به گز کردن دوباره



 به عمارت یجهاینت چی. آخر شب بدون هابانهایخ

 گرفت صبر کند تا میو به اتاقش پناه برد. تصم برگشت

 کردیم دایرا پ یکس دی. بادیایب شیقرار است چه پ ندیبب

 که مثل ی. رازگذاشتیم انیراز را با او درم نیا که

 دی. باکردیدور گردنش داشت خفهاش م وغی کی

 تا کمرش کردیقسمت م یراز را با کس نیا ینیسنگ

 بار آن خم نشود. ریز

 آب وانیدهانخاتون گذاشت و ل یقرص را تو نیآخر

 به سمت دهانش برد. را

 دیدر باز اتاق او را د یبود هوتن از گوشه حواسش

 .زندیم

 خاتون انداخت و بلند گفت: یرو یزیتم یمالفه

 هوتن؟ یسادیتو چرا اونجا وا ایب -

 باز شد و هوتن وارد اتاق شد. در

 س...سل.. سالم. -



 رنگ نگاهش را مهربان کرد. نازار

 ؟یسالم آقا هوتن. خوب -

 . سرش را به وقت حرفستادیمودب ا کگوشهی هوتن

 .کردیکج م یکوری زدن

 خو...خوبم. -

 تخت خاتون نشست و گفت: نییپا نازار

 . چند روزهیبهم بگ یخوایم یزیچ هیانگار  -

 یزی. چیایو جلو نم یستیمیدورارور وا ینجوریهم

 بودن یانداخت. نازار از خجالت ریسر به ز شده؟هوتن

 شود تا کیبه اون نزد یکم دیکه با افتیدر هوتن

 بشود و حرفش را بزند. گفت: یبا او خودمان هوتن

 هوتنخان. یتو هنوز اتاقتو به من نشون نداد گمایم -

 .نجامیهفتهس ا هی

 یسر بلند کرد. و در را باز کرد و با خوشحال هوتن

 کرد نازار به دنبالش برود. اشاره



 به خاتون که به سقف زل زده بود کرد و ینگاه نازار

 :گفت

 خب؟ گردمیزود برم-

 ییکاموا یکه به نخ یدیشتابزده کل یبا حرکات هوتن

 درآورد و در راهنشیپ ریدراز وصل بود از ز و

 را باز کرد. اتاقش

 گفت: نازار

 یهوتن؟ اونم تو خونه یکنیدر اتاقتو قفل م -

 خودتون؟

 یکرد و انگشت رو یراهرو نگاه یبه انتها هوتن

 !سییه -گذاشت. اشینیب

 و نازار وارد اتاق شد. هوتن فورا وارد شد ستادیا کنار

 در را بست. و

 ...خرا....خرابادیآ...آخه... هووو...هورام... م -

 ...کنه.ی...م...م



 کنه؟یرو خراب م یچ -

 رونیب یبه سمت کمدش رفت و چند بوم نقاش هوتن

 .آورد

 .ناروی..ایا -

 ینگاه کرد. هنر خالقانه هایبه دقت به نقاش نازار

 او را به وجد آورد. هوتن

 آقا هوتن؟ یدیرو خودت کش نایا-

 آره. یعنیسر تکان داد  یتند تند با شادمان هوتن

 .یدی. چقدر خوب کشنیآفر -

 به دکور یبومها را به کمد برگرداند. نازار نگاه هوتن

 .یآب یخواب با مالفه کتختیاتاق انداخت.  یساده

 بوم یهیپا کیو  نهیو آ زیم کیو  توریکامپ زیم کی

قابعکس چند  وارید یاتاق بودند. رو لیتمام وسا ینقاش

 .اسیهوتن با ال یبود. عکسها

 :گفت



 ؟یچ هی. پس با بقیعکس دار اسیفقط با آقا ال -

 اخم کرد و خودش را زد به آن راه. نازار به او هوتن

 پسر در آن نیبود ا دهیهفته فهم کیآن  یکرد. تو نگاه

 به شدت تنهاست. روزها را با سگش در باغ خانه

 اسیدر منتظر ال یجلو رودیو عصرها م گذراندیم

 قراریهوتن ب کردیم رید اسی. هر وقت که الندینشیم

 بود دهی. فهمرفتیباغ راه م یو مدام تو شدیم

 اتاقش هم مثل یصفر است. حت هیهوتن با بق ارتباط

 باال نبود. یطبقه هیبق

 دلش سوخت. گفت: نازار

 هوتنخان. عکساتم قشنگن. یدار یاتاق قشنگ -

 به قاب عکسها نگاه کرد. به سمت کمدش رفت. هوتن

 رونیبا رنگ بنفش ب ینخ و سوزن سنت یکجعبهی

درآورد  یاسکناس ده هزارتومان کی بشی. از جآورد

 جعبه گذاشت. یوتو



 گفت: نازار

 ه؟یاون چ -

 جعبه را بغل زد. هوتن

 پ...پول. -

 پس اندازته؟-

 ...ال...ی...خوام ...بر...ای...میم -

 ...مو...تور...بخ.. بخرم.اسیال

 لبخند زد: نازار

 آقا هوتن. یدوست دار یلیخ اسویمعلومه که ال ؟یجد-

 کنار تختش یعسل یرا از رو اسیقاب عکس ال هوتن

 .برداشت

 اسیهوتن به ال یمحو مهر و محبت خالصانه نازار

 که هر شب دیدیبود. او را از پشت پنجره م شده

 را اشیشانیبه وقت ورود به عمارت چطور پ اسیال

 و با حوصله به حرف پرسدیو احوالش را م بوسدیم



 .کندیمقطع هوتن گوش م زدن

. کاش دیدیمنم م اسی:" کاش الدیو دردل نال دیکش آه

 دارم." دوستش که چقدر دیفهمیم

 هوتن گفت: روبه

 بردارتم یحت ؟اونیدوست دار اسویال نقدریچرا ا -

 .ستین

 و محکم گفت: یلحن جد کیاخم کرد. با  هوتن

 نه! اون ... دادا...داداشمه... مه...مهربو...نه. -

 تند تند سر تکان داد. نازار

 نخ و سوزنو از کجا نجعبهیمهربونه. ا یلیآره... خ -

 ؟یآورد

 در جعبه را باز کرد. نازار به درون جعبه نگاه هوتن

 و یو چند پنج هزار ی. چند اسکناس ده هزارکرد

 در جعبه بود. یهزار پنجاه

 ف...فرش...فرشته ... داده. -



 .زشیپسر ساده است. همه چ نیفکر کرد چقدر ا نازار

 . درزدیو عطوفت در چشمان سبزش موج م یسادگ

 اسیمحبت کاشته بود و در زبانش فقط نام ال دستانش

پسر  نیا یخدا اسی.الدیچرخیقداست خدا م یاندازه به

 بود.

 باعث شد هوتن اط،یح یتو نیآذ نیآمدن ماش یصدا

 و با عجله جعبه را در قعر کمدش پنهان کند و در فورا

 را قفل کرده و به نازار گفت: کمد

 .سیه -

 گفت: نازار

 اون که مادرته. ی. ولگمینم چکسیباشه به ه -

 با اخم سر تکان داد. هوتن

 .ستینه! او...اون ... مام...مامان من...ن -

 متعجب گفت: نازار

 چرا؟-



 تخت نشست و جواب یتخس رو یمثل بچهها هوتن

 .نداد

 گرفته بود هر طور شده سر از روابط و میتصم نازار

 .اوردیعمارت درب نیساکن بیو غر بیعج یرفتارها

 تخت نشست. یهوتن رو کنار

 هوتن؟-

از امروز باهم  ایب -نگاهش کرد. نازار گفت: هوتن

 .میدوست باش

 هش کرد. نازار گفت:گنگ نگا هوتن

 دو تا دوست خوب. دوست. چطوره؟ -

 بند زد. نازار انگشت کوچکش را مین یلبخند هوتن

 انگشت کوچک هوتن قفل کرد. دور

 م؟یمهر بزن -

 شست یانگشت شستش را رو یبا خوشحال هوتن

 گذاشت. نازار



 .میدو...دوس...دوست -

 که چند یبهم بگ یخوایم یچ نمیخب حاال بگو بب-

 ؟یکنینگام م یدزدک روزه

 انداخت. من من کرد: نییسرش را پا هوتن

 سو...سوده... چ...چطو..چطوره؟ -

 زد: طنتیپر از ش یلبخند نازار

 . پس دلت واسه سوده تنگ شده؟نشایخدا! بب یا -

 سر بلند نکرد. نازار گفت: هوتن

 .شگاهیزنگ بزنم به آسا سایوا -

بذار  -. تلفنش نبود.دیشلوارش کش یبهایج یرو دست

 . خب؟ارمیبرم تلفنمو ب

 که به اتاق خاتون دیرا د نیرفت، آذ رونیاتاق که ب از

 گذاشت. آهسته به اتاقش رفت و دور و بر را نگاه پا

 .دی. تلفنش را ندکرد

 حمام برده بود و ییروشو یآمد آن را تو ادشی بعد



 کرده بود بردارد. فراموش

 دیرا شن نیآذ یظه صداحمام رفت و در همان لح یتو

 و به زدیاتاقش آمده. داشت با تلفن حرف م یتو که

 کرد. یاتاق نگاه م لیوسا

 که به راهرو دی. دامدیخوشش ن چیه نیکار آذ نیا از

 حمام ماند و گوش یو بعد در را بست. تو دیکش سرک

 :سپرد

 من ی. خاتون برگشته خونه ولموریت دونمیمن چه م -

 هیقبل از بق دینگرانم. چقدر گفتم با شتریقبل ب از

 . تو فقط بگرد صاحب اون شماره رومیکن دایپ خاتونو

 برف ریز یکیدوباره واسم  شبیکن. د دایپ برام

 گذاشته بود. نوشته بود خاتونو امیپ نیماش پاککن

کرد اونو آورد  یو شوهرت بدکار ینکشت

دهانش گذاشت تا  یعمارتش.نازار اخم کرد و دست رو

 یصدا



 :دینرود. باز شن رونیب نشیه

 فکر کنم باز جون خاتون در خطره.... باشه... -

 .منتظرم

 حبس کرد. نهیآخر نفس در س یجمله دنیبا شن نازار

 رفت نفسش را رها کرد. فورا رونیکه از اتاق ب نیآذ

 رفت. رونیرا برداشت و از حمام ب تلفنش

 . "میباهم حرف بزن دیفرستاد:" شب با امیپ اسیال یبرا

 رفت و به اتاق خاتون سر زد. رونیاز اتاق ب آهسته

 .زدیبود و او هنوز قلبش تند تند م دهیخواب خاتون

 که بود و موریطرف اتاق هوتن رفت و فکر کرد ت به

 بود؟ یچه کس زدیاز آن حرف م نیکه آذ یآدم آن

 یرا گرفت و رو آسنات یاتاق هوتن شد. شماره وارد

 گذاشت. بلندگو

 آسنات آمد: یصدا



تخت هوتن  یورا؟نازار رو نیبه به نازار خانوم! از ا -

 کینشست و تلفن را نزد

 گرفت. صورتش

 ؟ی. خوبیسالم آس -

 مسلما. کارات از نصف، نصفتر شده. یتو بهتر -

 به خدا. یشد راحت

 خونه رو رفتمیکه م ینصف روز نجاینه واال. ا-

 ؟یاز بچهها چه خبر؟ خاله چطوره؟ خودت خوب .ندارم

 دل به یپرستار جات آورده. ول هی. مامان میهمه خوب -

 .اسیو افادها سی. از اون فدهینم کار

 زنه؟یغر نم ازی. نفتهیاولشه. راه م -

 اد؟ینازار چرا نم گهیچرا بابا. همهش م -

 . از سوده چه خبر؟ مادرش زنگ نزد؟یطفل -

 ک چند بار سراغ اون آقا که باسوده خوبه. طفل -

 بود؟ یرو گرفته. اسمش چ نجایا ومدیم اسیال



 هوتن! -

 و ذوق کرد که دیرا به دندان کش نشییلب پا هوتن

 به هوتن زد و یسراغش را گرفته. نازار چشمک سوده

 دلش واسه هوتن تنگ شده؟ -:گفت

 نجا؟یحرف بزنم ا یمن با ک اد؟ینم گهیچرا د گهیم -

 شد. بعد فورا تلفنش را که به نخ زانیآو هوتن صورت

 داشت وصل بود را باال آورد و روبه دیکه کل ییکاموا

 اشاره کرد. نازار گفت: نازار

 سوده رو بهم بده. لیشماره موبا-

 سروع به راه رفتن کرد. آسنات

 .فرستمیصبر کن برم تو دفتر پروندهها. برات م -

 م رفته توهم.صنم بدجور کال نیسرم شلوغه. با ا االن

 بازم؟چشه؟ -

 ی. الشییکف دمپا زهیریم کنهیداروهاشو پودر م -

 آب ،یخوریچرا دارو نم یگیلباسش. بهش م قهی



 کرده. دکتر فرزادم وونهمیرو پرستارا. د زهیریم

 . بعد فکرشو بکن هرستین ضیسالمه، مر نیا گهیم

 .ستیازش ن یخبر میزنیبه شوهرش زنگ م یچ

 ؟یچ یعنی ست؟ین -

 مشکوکه آوردن ضیمر ی. هر چمشدهیفکر کنم ج -

 یلیخ شگاهیآسا نیبره در ا شیپ ینجوری. انجایا

 .میشیم کارینازار، همهمون از کار ب شهیزودتخت م

 تو نخ منه. یلیخ هایدکتر فرزاد هم تازگ نیا

 ؟یکرد رینکنه تو گلوش گ ؟یجد -

 هم نه و اون. یشکیکرده. ه جایب -

 ؟یخوب نیچشه پسر به ا -

 خب من برم نازار. بهت زنگ لهیمغروره. خ یلیخ-

 .زنمیم

 نره. ادتیباشه فقط شماره سوده  -

 .ی. بابارهینم ادمینه  -



 رو به هوتن گفت: نازار

 دیبهت. با دمیهر وقت دوستم فرستاد شمارهش رو م -

 ؟یندار یخاتون. کار شیپ برم

 گفت: هوتن

 نه...دو..دوستم. -

 اتاق یرفت. تو رونیلبخند زد و از اتاق ب نازار

 شده بود. رهینشسته و به او خ یصندل یرو خاتون

 که زنگ خورد فورا جواب داد: تلفنش

 .ایمنم نار ؟یآج -بله؟ -

 ؟ی. چطوریسالم نار -

 .ستمیخوب ن -

 چرا؟ مامان حالش خوبه؟ -

 زنگ زد و یینازار. دا ستیحاج بابا حالش خوب ن-

 . حاج بابارانیا ادی. اونم تا فردا شب مششیپ میبر گفت

 .نمتونیقبل ازمرگم بب نیایب گفته



 ضه؟ی! مگه مریوا یا ؟یجد -

 آره. سرطان روده داره. دکترا جوابش کردن. مامان -

 خودشو باخته. پاک

 ن؟یایم یداد. شما ک یا -

 خونه میریراست م هی. میایم می. دارمینالیما تو ترم -

 اونجا. یایکه ب زنمیبهت زنگ م میدیبابا. رس حاج

 خب باشه. مراقب مامان باش. خب؟ لهیخ -

 مراقبم. فعال خدافظ. -

 به تهران را به دنشانیرس ایغروب بشود و نار یوقت تا

 خبر بدهد دلش هزار راه رفت. او

 دنیقبل به خانه آمد. باشن یآن شب زودتر از شبها اسیال

 را فشیو ک دیفورا مانتو پوش نشیماش یصدا

 رفت. از قبل سفارشات رونیو از اتاقش ب برداشت

 کرده بود. یرا به فرشته و انس الزم

 پلهها یاز باال نیبه درب خروج آذ دنیاز رس قبل



 زد. شیصدا

 خانوم آل آقا؟ -

 به باال نگاه کرد. نازار

 .قیبله خانوم توف -

 باال. نیاریب فیتشر -

 کرده باال رفت. یکیفورا پلهها را دو تا  نازار

 شکل، کنار یرهایدا منیدر نش نهیدست به س نیآذ

 بود. ستادهیرو به باغ ا یپنجره

 .ستادیپشت سرش ا نازار

 ن؟یداشت یبله امر -

 زد: یچرخ نیآذ

پدربزرگم. حالش  یبله. خونه -ن؟یبریم فیتشر ییجا -

 بده و متاسفانه دکترا

 کردن. جوابش

 به شما اجازه داده یک یبده بهشون. ول یخدا سالمت-



 رون؟یب دیبر دیتونیم که

 اطالع دادم. قیتوف یقبال به آقا -

 میمنم که تصم نیا ستیخونه ن شونیا یوقت یول -

 .رمیگیم

 شما ندارم. از شما دستور میبه تصم یازیمن ن یول -

 نه شما. قهیتوف ی. طرف حسابم آقارمیگینم

 گفت: یکفر نیآذ

 درازه. یلیپرستار بودن خ هیماشاال زبونت واسه  -

 . مننیفتیبا من درن کنمی. خواهش مقیخانوم توف -

 .ادیب شیپ یتو کارم مشکل خوامینم

 نیبگ قیتوف یلطفا به آقا نیستین یاز کار من راض اگر

 من از خودم دفاع کنم. تا

 اگر حرفتون تموم شده من برم. صبح زود قبل حاالم

 خونه. گردمیبره سرکار برم اسیآقا ال نکهیا از



نازار نگاه کرد.  یبه رفتن عجوالنه نی.آذخدانگهدار

 .دیکش یپوف

 از کارش تواندیو نم ستیکرد او پرستار خوب فکر

 .امدینازار خوشش ن یاز گستاخ چی. اما هردیبگ خرده

 دیچه با یبود. اصال برا شینگران خودش و بچهها او

 الل ی. او الل بود و تا وقتکردیخاتون فکر م به

 خودش وقت بخرد. یبرا توانستیم ماندیم

 که اسیو نفس زنان به ال دیدو اطیح یفورا تو نازار

 .دیرس رفتیکوچکشان باال م یخانه یاز پلهها داشت

 . بلند گفت:شدیجلوتر داشت وارد خانه م هوتن

 اس؟یآقا ال -

 .دیبه عقب چرخ اسیال

 شده؟ خاتون حالش بده؟ ینازار خانوم؟ چ دییبله. شما -

 تا صبح مواظب شهی. مییبرم جا دینه. من با -

 ام؟یتا ب دیباش عمهتون



 راه رفته را برگشت. اسیال

 افتاده؟ یاتفاق -

 .ششیبرم پ دی. باستیحال پدربزرگم خوب ن -

 ینه ول -بود؟ نیهم امتیبابا. چه بد شد. اون پ یا -

 رمی. پس من مگمیبرگشتم بهتون م یوقت

 .گهید

 .صبر کن. بذار برسونمت -

 .ی. تو خستهارمیم ینه با تاکس-

 .ستمیوقت خسته ن چیتو ه یبرا دیخواست بگو اسیال

 نیرا از ب میهایخستگ یکه بودن در کنارت همه تو

 .دی. اما باز زبانش نچرخبردیم

 ی. تو راه هم بهم بگو چمیتو فکر کن من راننده تاکس -

 .یبهم بگ یخواستیم

 باشه. ممنون. -

 .رو کرد به هوتن اسیال



 . خب؟گردمیهوتن تو برو اتاقت، من زود برم -

 " باشه"یعنیسر تکان داد  هوتن

 گرفت: لشیرا به طرف اتومب موتیر اسیال

 نازار خانوم. نیبش -

فرز در را باز کرد و پشت فرمان نشست و هوتندر  بعد

 را بست.

 شهر یخلوت باال یکوچهها یرا تو نیماش اسیال

 بزرگراه یخستهکنندهو  لیطو کیتا از تراف انداخت

 یدوست داشت به مدت طوالن نکهیامان بمانند. با ا در

 یتا ابد بماند، اما دستپاچگ نیماش ینازار تو کنار

 داشت. دنیزود رس ینشان از عجلهاش برا نازار

 را روشن کرد و صدا را کم کرد. پخش

 نازارخانوم؟ یبگ یخواست یم یچ -

 اسیت الاز سر و صور ینگاهش کرد. خستگ نازار

 او را نگران کند. خبر داشت امدی. دلش ندیباریم



 است. فکر کرد بهتر است اسیال یکرده زیعز خاتون

 را به او قتیو حق ونیهما شیراست برود پ کی

 می. اما شوربختانه شهامت آن را هم نداشت. تصمدیبگو

 حرف بزند. گفت: اسیبا ال یبهتر تیدر موقع گرفت

 نبود. یمهم زیچ -

 نگاهش کرد: یبا ناباور اسیال

 ؟یمهمه. نگفت یتو گفت یول -

حس کردم  امتیبود پ یجور هی یول-نه نگفتم. -

 صحبتت مهمه.

 گذره؟یبهت سخت نم نجای. االیخیب

 سخت؟ نه. چرا سخت بگذره؟ -

 نچسبتر. یکیاز  یکیعمارت  نیا یآدما -

 .شگاهیسر و کار داشتم تو آسا یمن با همه جور آدم -

 نباشه. البته که بیهم عج یلیبرام خ نیهم واسه دیشا

 دونمینم قاینکردم و دق یزندگ یونیاع یآدما ونیم



 اما واقعا بابت هوتن ناراحت کنن،یم یزندگ یچجور

 تنهاس. و چقدرم تو رو دوست داره. یلی. خشدم

 زد. یلبخند تلخ اسیال

 برام یداداش واقع هیدوستش دارم. قد  یلیمنم خ -

 داره. ارزش

 واسه حرف زدن یدارن مشکل سمیکه اوت ییاونا -

 یتکرار م یکلمات رو ه یسر هی. اکثرشون ندارن

 تند تند تونهیجمله ساده رو هم نم هیهوتن  یول کنن،

 شد؟ ینجوری. هوتن چرا ابگه

 .یاصل ابانیخ یتو چاندیفرمان را پ اسیال

که مادرم افتاد تو استخر و ُ مرد،  یاز اون شب -

الل شد. البته که من تا چتد وقت حال  بایتقر فرداشهوتن

 و

 . گفت هوتن تادمیشن یناخوش بود. بعدا از هست روزم

 روز خودشو تو اتاقش حبس کرده بود. غذا سه



 به زور اونو از ونی. بعد از سه روز هماخوردینم

 هوتن زبونش گرفته بود. یول رونیب ارهیم اتاقش

 . اما از اونکم بهتر شد هی. یگفتار درمان برنشیم

 لکنت زبونش بدتر شهیم یکه عصب یهر از گاه روز

 .شهیم

 مادرت چرا افتاد تو استخر؟ االن اون استخر چرا -

 ست؟ین

 گفت سی. پلدونهینم چکسیه یعنی. دونمینم -

 وقت باور نکردم. مادر چیمن ه یبوده. ول یخودکش

 پشتش یمنطق یلیدل چیکنه؟ ه یخودکش دیچرا با من

 پرش کرد و باغچهش ونیاستخر رو هم هما. نبود

 ی. هوتن از اون استخر متنفر شده بود. وقتکرد

 سه،یخ گفتیم یو ه زدیم غیج اطیتو ح رفتیم

 .بارونه

 ...قتل...بوده؟یگیم یعنی. اسیال یترسونیمنو م یدار -



 پخش را فشرد و یچند لحظه سکوت کرد. دکمه اسیال

 قطع شد. صدا

 حادثه بوده باشه، هیهم نبوده و  یخودکش یاگر حت-

 که کمک بخواد. میبشنو میتونستیمادرم رو م یصدا

 مادرمو کشته. یکی مطمئنم

 گریشد. د رهیخ اسیال مرخیبه ن خی. سدیلب گز نازار

 آمده بود به آن عمارت. نکهیاز ا دیترسیم داشت

 پشت تلفن با آن مرد و تنفر هوتن از نیآذ یحرفها

 اسیال یبه خاتون، حرفها ونیوسواس هما مادرش،

 و ترساندیمرگ مادرش داشت او را م یدرباره

 .کردیم نگرانش

 به او نگاه کرد. اسیال

 ؟یدیترس هیچ -

 نشست و به رو به رو نگاه کرد. شیسر جا نازار

 سمت راست تو کوچه چیبترسم؟ لطفا بپ دینه، چرا با -



 دوم. ی

خواسته بود کرد. رو  را که نازار یهمان کار اسیال

 ترمز یبا ساختمان دوبلکس رو ییالیو یخانها یبهرو

 .زد

 ساختمان ینما دیو سف یآب یرا به هالوژنها نگاهش

 .کرد

 پدربزرگته؟ یخونه نجایا-

 ش را باز کرد.کمربند نازار

 آره. پدر مادرم. -

 لبخند زد. اسیال

 دنبالت؟ امیخونه؟ ب یایم یک -

 .دمیزحمتت نم گهید یه مرس. نگردمیصبح زود برم -

 خاتون بخواب. به شی. شب پیکه منو رسوند ممنون

 حواسشون نباشه. ترسمیم یو فرشته سپردم، ول یانس

 باشه حتما. -



 آه اسیشد. ال ادهیپ نیکرد و از ماش یخداحافظ نازار

 :دیکش

 ندختریعاشق ا دیهمه دختر چرا با نیا نیخدا! از ب یا-

 بهترون بشم؟از ما  لیبا فک و فام

 من پسر باغبونما. با ما ستیحواست ن نکهیمثل ا خدا؟

 دختر کجا؟ نیباش. آخه من کجا، ا نیاز ا به

 یانیمردم اع انیافتاد نازار گفته بود م ادشی بعد

 یخانه و نما نینکرده. منظورش چه بود؟ ا یزندگ

 پولدار بود. یفقط مال آدمها کشیش

 پدال یشد و در را بست، پا رو اطیکه وارد ح نازار

 به عمارت برگشت. یدیگذاشت و با ناام گاز

* 

 پر یپر از دار و درخت و باغچه اطیاز طول ح نازار

 به آن خانه باز شده شیگذشت. بعد از سالها باز پا گل

 پلهها منتظرش نشسته. قبل یکه باال دیرا د ای. ناربود



 خبرش کرده بود که دارد امکیبا پ فتدیراه ب نکهیا از

 .دیآیم

 .دیدو نییفورا از پلهها پا اینار

 ؟ینازار؟ اومد -

 خواهر کوچکترش. یآغوش باز کرد برا نازار

 ایتو پلهها؟نار یکنیکار م یچ نجایا ؟یخوب ا؟ینار -

 خواهرش انداخت و سمت پلهها یدست دور بازو

 قدم شدند. هم

 زد از حالاون تو. مامان اونقدر زجه  دیدلم پوس -

 . به زور آب قند سرپا نگهش داشتم.رفت

 را تندتر کرد: شیقدمها نازار

 تو. میبدو بر ؟یچرا زودتر نگفت -

 در را باز نکهیپلهها، پشت در، قبل از ا یباال اینار

 پچپچکنان گفت: کند

 یبداخالقه. سع یلیخ یلیصبر کن. زن حاج بابا خ -



 هم از خودش . اون خدمتکارشونیفتیباهاش درن کن

 افهیواسه من ق خوامیم یزیچ هی. تا ازش بدتر

 .رهیگیم

 خواهرش را کنار زد: نازار

 برو کنار. دمیخب فهم لهیخ -

 یاتاق کنار پنجره نشسته بود رو یباال سیفرنگ

 .چرخاندیم حیو تسب یگهوارها یصندل

 یکنار تخت حاج بابا نشسته بود و دست پدر تو کوین

.نازار که سالم کرد، ختیریاشک م زیر زیر دستش

 چرخاندن دست حیاز تسب سیفرنگ

 سر چرخاند. کویو ن دیکش

 جان مادر؟ یاومد -

 و منتظر جواب دیمادرش را درآغوش کش نازار

 ماند. اما زن دوباره دانه سیفرنگ یاز سو سالمش

 را از سر گرفت. انداختن



 انداخت و نازار با سیپر نفرت به فرنگ ینگاه کوین

 کوی. ندهدیجوابش را نم سیسوال کرد چرا فرنگ نگاه

 پدرش برد. نیکج کرد و او را بر بال لب

 گوش حاج بابا گفت: کینزد آهسته

 اومده. نازار. نوهت. یک نیبب ؟یداریحاج بابا؟ ب -

 .نیمن. چشماتو وا کن بب دختر

 کپه کیکه مثل  ییزردانبو رمردیبه پ رهیخ نازار

 نگاه کرد. ید با دلسوزتخت افتاده بو یرو استخوان

 ریهم دوستش نداشت و تنها چند تصو یلیخ گرچه

 همه نیداشت، اما با ا ادیاز او به  یاز کودک گنگ

 .شدیم شیمادرش ر یو غصه یناراحت یبرا دلش

 دیو قطعام مارستانیشدن در ب یروز بستر نیاز چند بعد

 خانهاش ساعات آخر یپزشکان، خواسته بود تو

 را بگذراند. عمرش

 کویپر چروکش را آهسته باز کرد. ن یپلکها حاجبابا



 دستش گرفت. نگاه یحاج بابا را تو یدهیچروک دست

 کوینازار زوم شد. ن یو رو دیچرخ رمردیروح پ یب

 صورت او برداشت. یرا از رو ماسک

 فرتوت و در انتظار یرمردهایپ هیلرزان شب ییصدا

 از دهانش خارج شد. لیعزرائ

 .نمتی.. جلو...تر ... بباینازار؟ ... ب -

 تر رفت و سر خم کرد و دست او را کینزد نازار

 .دیبوس

 ؟یخدا بد نده حاج بابا؟ خوب-

 تا بخندد. و دیپوسته پوستهاش را کش یبابا لب ها حاج

 بزند. رونیب شیخون از شکاف لبها دیترس نازار

 ... بابا.ی... اومد ریچقدر د -

که محلش  سیبند به فرنگ مین ینگاه نازار

 و دوباره به حاجبابا نگاه کرد. گذاشتانداختینم

 .اهیشرمنده حاج بابا. روم س -



 گفت: کوین

 نسوزون. امشب نازار تویحرف نزن حاج بابا. انرژ -

 ناصر یش داری. تا صبح که بشمونیپ مونهیم نجایا

 چشمت روشن بشه. اومده

 گفت: اینار

 .یایار. به دکترش گفتم تو مناز نیدستگاها رو بب نیا -

 . حواست بهش باشه.ادیصبح باز م گفت

 صورت پدرش گذاشت و نازار و یماسک را رو کوین

 رفتند. رونیاز اتاق ب اینار

 تخت یاز اتاقها رفتند و نازار خسته رو یکی یتو

 شد. ولو

 ا؟ینار ادیم یک ناصرییدا-

 یلباس یو مشغول گشتن پ دیساکش را جلو کش اینار

 نازار شد. گفت: یبرا راحت

 گهی. دو سه ساعت درسهیگفته بود فردا صبح م -



 اد؟یتنها م -.شهیبلند م پروازش

 ادی. فکر نکنم حاج بابا زانینه با زنش و پسرش م -

 جنازه... عیکه به تش انی. مارهیب دووم

 حرفش را خورد. یهینازار بق ینگاه عصبان با

 گفت: ریدلگ نازار

 از کهیزن نیهمه سال به خاطر ا نیمامان. ا چارهیب -

 دور موند. پدرش

 با حرص گفت: اینار

 نگاه به تو بکنه. گرچه محل منم هیا ا ا! نکرد  -

 نیجواب سالم خشک داد به مامان و ع هی. نذاشت

 .ندازهیم حیاز سر شب نشسته واسه من تسب مجسمه

 انگار حاج خانومه. حاال

 رهینتظره حاج بابا بمخونسرده انگار م یجور هی -

 بره سراغ کاراش. پاشه

 .رهیازش بگ یحال اساس هیبرسه  ییمنتظرم دا-



 .نمشیبب ادیب ییمن برم دا نکهیکاش صبح قبل از ا -

 تنگشه. دلم

گرفتم. واال  یامشبو مرخص هی -؟ینر شهیحاال نم -

 از یخاتونم دست کم

 خودشو یداریحاج بابا نداره. چشم ازش بر م نیا

 .کنهیم فیکث

 کنار نازار نشست. اینار

 آره؟ ؟یذاریم رشینکنه لگن ز -

 نه بابا. بهش سوند وصله. دو تا خدمتکار دارن -

 . لگن کجا بود؟کننیم کمک

 .یافتاد ی. گفتم به چه خفتدمیاوووف ترس -

 :دیبگو ایباعث شد نار امیآمدن پ یهمان لحظه صدا در

 نازار. تیگوش -

 داده امیپ اسی. الدیکش رونیب فشیتلفنش را از ک نازار

 :بود



 " سالم نازارخانوم. حالت خوبه؟ فردا رو از آقا

 خاتون. نگران شیگرفتم بمونم تو خونه پ یمرخص

 دنبالت. شبت به امی. فردا هم بمون. خودم منباش

 ."ریخ

 بود. اسیلبخند زد. عاشق نازار خانوم گفتن ال نازار

 ه؟یک -گفت: اینار

 .مونمیفردا هم م-

 ."اسیرا داد:" ممنونم آقا ال اسیجواب ال بعد

 پر استرس صرف شد. نازار مدام یدر سکوت شام

 اهی. سرتاپا لباس سکردینگاه م سیبه فرنگ یرچشمیز

 ساتن هم سرش اهیس یروسر کیبود.  دهیپوش پوریگ و

 یروح و سرد و ب ی. صورتش مثل آن سالها ببود

 ود وب دهیبود. چشمانش درشت و سرمه کش شیآرا

 بود. دماغ کوچک و رهیت یادیتتو شدهاش ز یابروها

 .کیبار یداشت و لبها یقشنگ



 با کویدستمال دور دهانش را پاک کرد و رو به ن با

 نگاهش نکند کردیم یکه سع یزمختش در حال یصدا

 زد: لب

 خوندن یبرا ادیم لیوک اد،یفردا که برادرت ب-

 رمی. من مینامه. گفتم که خبر داشته باش تیوص

 .بخوابم

 گفت: کوین

 نکارایمن که هنوز زندهس. ا یبابا ینامه؟ ول تیوص -

 ه؟یچ

 چشم و ابرو آمد: سیفرنگ

 همه سال نیخودش خواسته. به من چه؟ نگو بعد از ا-

 که در حال مرگه؟ ارث و ینیباباتو بب یاومد فقط

 .نجایتو رو کشونده ا راثشیم

 دندان قروچه کرد. ایدستش را مشت کرد و نار نازار

 .زیم یرو دیو مشت کوب دیاز حا پر کوین



 منو یکه پا یتو بود نی. اسینگو فرنگ یور یدر -

 که با حسادتهات یتو بود نی. ایدیخونه بر نیا از

 غربت یو برادرمو آواره یاز پدرم دور کرد منو

 ؟یزنیحرفارو م نیا یی. واقعا با چه رویکرد

 و هق زد: دیترک بغضش

 رو یبابامو گذاشت دنیحسرت د میجوون یتموم ساال -

 ...دلم

 فورا از جا بلند شد و مادرش را بغل زد. نازار

 آروم باش مامان. -

 باال راه افتاد و گفت: یطبقه یبه سمت پلهها سیفرنگ

نق نزنو  نقدرمیگردن من ننداز دختر. ا هاتویکم کار-

 صدا نده.

 زیبه م یمشت ایرخونسرد از پلهها باال رفت و نا بعد

 .دیکوب

 ه؟یزیچ یحضرت ایعل کنهیروباه. اه! فکر م کهیزن -



 را به سکوت وادار ایبا اشاره به خدمتکار نار نازار

 .کرد

 را به اتاق حاج بابا برد و همراه با او تا کوین بعد

 دادند. نازار قبل از کیکش یاو نوبت نیبر بال صبح

 و فورا خوابش دیدراز کش نیزم یآفتاب رو طلوع

 .برد

 گونهاش چشم باز کرد. با یرو یبا نوازش دست صبح

 فورا از زدیسرش که داشت لبخند م یناصر باال دنید

 بلند شد و دست دور گردنش انداخت و همزمان جا

 :گفت

 ؟ییدا -

 نازار حلقه کرد: شانهدستان بزرگش را دور  ناصر

 عروسک؟ ی. چطورییجون دا -

 .دیخودش را عقب کش نازار

 ؟یدیرس یخوبتر شدم. ک دمی. تو رو دییسالم دا-



 . اونقدرشیساعت پ کی نیسالم دختر قشنگم. هم -

 ؟یمتوجه اومدنم نشد یبود خسته

 همچنان کویفورا رو کرد سمت تخت حاج بابا. ن نازار

 بود. رهیپدر نشسته و غرق در فکر به او خ کنار

 .میبود داریب یبا مامان تا صبح نوبت -

 برد. رونیدستش را گرفت و او را از اتاق ب ناصر

 ابا تنها باشه. واال من کهب با حاج کویکم ن هیبذار  ایب -

 .دمیاز مامانت بابام رو د شتریبودم ب خارج

 تلخ گفت: نازار

 که رو باعثش بود. یاون بخشمینم -

 رفتند. در همان حال نییپا یپلهها به سمت طبقه از

 گفت: ناصر

به مامان  یکل شبید -جون. ییدا یگیم یچ دونمیم -

 گفت. اعصابمونو به یور یدر

 .ختیر هم



 . دورهش تمومه.رمیازش بگ یحال حساب هیبه وقتش  -

 جمع کنه بره. وقتشه

 بره؟ کجا؟ -

 .مانیزهره و نر شیپ میبر ای. بیفهمیم یبه زود -

 باعث شد نازار کنجکاو منیحرف زدن از نش یصدا

 که دیرا د مانیآن دو. زهره و نر دنید یبرا بشود

 . بلند سالم کرد و بهزدندیحرف م ایبا نار داشتند

 رفت. سمتشان

 زهره. ییسالم زندا-

 نازار فورا از جا بلند شدند. دنیبا د مانیو نر زهره

 آغوش باز کرد. زهره

 دخترم؟ یسالم خانوم خانوما. خوب -

 .دیصورت زهره را بوس نازار

 .ییزنداخوبم  -

 یمشک یقد بلند با موها یرا کشاند سمت پسر نگاهش



سالم  -زودتر سالم داد. مانی. نریقهوها یچشمان و

 ؟ینازار. خوب

 واسه یشد ی! مردی. چه بزرگ شدمانیسالم نر -

 ها. خودت

 زد. کمرنگ یو دوساله لبخند ستیب مانینر

 .نیعوض شد یلیهم خ ایتو و نهر -

 یزورک شانیناصر و زهره خوب نبود و لبخندها حال

 شیقههایمبل نشست. با انگشتانش شق ی. ناصر روبود

 .دادیماساژ م یدوران را

 به او گفت: رو

 ؟ییدا یسردرد دار -

 حواس سر بلند کرد. یب ناصر

 ؟ی. قرص دارییآره دا -

 فورا گفت: اینار

 جون. نازار کنار ناصر ییبراتون دا ارمیمن م -



 و گفت: نشست

 .نیکه سردرد دار نیدیحتما نخواب -

 گفت: زهره

. دیحاج بابا حالش بده کم خواب دیشن یاز وقت -

 .دهیدوروزهکه اصال نخواب

 :دیآه کش ناصر

 خوب داره. یدکترا نیببرمت برل امیبهش گفتم بذار ب -

 یزیچ گفتینکرد. نگفت سرطانه. همهش م گوش

 االن دمیفهم یم فقط. اگر زودتر کنهی. دلم درد مستین

 رو به قبله. فتادینم ینجوریا بابا

 ."یبود یبه فکر پدرت م شتریب دیخودته. با ری" تقص

 همه سر چرخاندند. سیفرنگ یصدا دنیشن با

 و ناصر گفت: دیکش یپوف زهره

 من که زور خودمو زدم س؟یفرنگ هیمنظورت چ-

 پا داشت. هیبابا مرغش  یول



 او نشست. یروبه رو یمبل یرو سیفرنگ

 .نینبود یخوب یباباتون بچه ها یتو و خواهرت برا -

 گفتن نداره که. گهید

 :دیصدا دار کش یهوف ناصر

 ندونه خودت یلطفا. هر ک نیشما نمک رو زخم نپاش -

 یخونه فرار نیمارو از ا یچجور یدونیم خوب

.زبون میکرد یکم کار کوی. اصال به فرض من و نیداد

 نیایب یبگ یتونستینم ؟یبگ یزنگ بزن ینداشت

 تو با د؟یسرطان داره کمکش کن ضه،یمر باباتون

 .ینزدنت از ما مقصرتر حرف

 یبراق رو یسنگها یرا محکم رو شیعصا سیفرنگ

 . خواست دهان باز کند اما،دیکوب نیزم

 باال همه سر چرخاندند یاز طبقه کوین غیج یصدا با

 سپت پلهها. به

 :دیکش ینیه زهره



 ناصر بدو. یوا یا-

 باال یو زهره و نازار به سرعت به طبقه ناصر

 یبهایج یو دست تو ستادیصاف ا مانیو نر دندیدو

 کرد و گفت: شلوارش

 سیفرصت شماتت بابا و عمه تمومه فرنگ گهید -

 رفت. شهیهم ی. حاج بابا براخانوم

 غسالخانه یاز قبل آماده شده بود. کارگرها زیچ همه

بابا را تا غروب شستند و بدنش را کافور زدند واو  حاج

 پسر و دخترش کردند. میرا کفن پوش تقد

 سنگ لحد به خاک ریبه سرعت در خاک ز جنازه

 و ریجسم پ یابد یخانه شهیهم یشد تا برا سپرده

 شود. رمردیو داغان پ درب

 ساعت نه شب بود. بایبه خانه برگشتند تقر یوقت

 کویخانه بلند بود. ن یاز همه جا یو زار هیگر یصدا

 و ناصر کم آورده بود. نازار به مادر و گرفتینم آرام



 آمپول آرامبخش شانیسرم وصل کرد. برا اشییدا

 کرد و ساعت از ده شب گذشته بود که باالخره قیتزر

 و ندیباال بنش یاتاق طبقه یتو یگوشها افتی یفرصت

 داشت و دوست داشت یدیکند. سردرد شد استراحت

 یو بو هیو گر یهمه شلوغ نیعمارت. از ا برگردد

 بود. زاریب مرگ

 کونیبود. فورا آ اسیلحظه تلفنش زنگ خورد. ال همان

 و لب زد: دیرا کش سبز

 .اسیسالم آقا ال -

 ه؟ینجوریسالم نازارخانوم. صدات چرا ا -

. خدا رحمت کنه. یوا یا -.اسیحاج بابام مرد آقا ال -

 ؟یکرد هیگر

 کم. هیفقط  -

 ؟یکم؟ مگه بابابزرگتو دوست نداشت هیچرا  -

 دلبستهش نبودم. نی. واسه هممیتو زندگ دمشیند ادیز -



 ؟یمونیپس امشبم اونجا م -

 خونه. امیب خوامینه. م -

 تکلف گفته بود "خونه" و خبر نداشت چه یب نازار

 داده بود. اسیبه ال یخوش حال

 دنبالم؟ یایم -

 اومدما. پشت درم. یعنی. امیم -

 به دیاز جا بلند شد و پشت پنجره رفت. او را د نازار

 .کندیداده و به ساختمان نگاه م هیتک نشیماش

 تنگ شیدلش برا دنش،یشب ند کیعرض همان  در

 بود. شده

 تلفن گفت: یتو

 .نییپا امیم یزود -

 کرد. به مادرش یخداحافظ هیو از بق دیلباس پوش فورا

خوب خواهرش  ای.نارگرددیداد روز ختم باز برم قول

 دارد دانستی. مشناختیرا م



 مرگ را دنیطاقت د شیبای. خواهر زکندیم فرار

 و حالش تا چند روز گرفته افتادیپدرشان م ادی. نداشت

 .نطوریهم هم کوی. نماندیم

 یبرا اسینشست و ال نیماش یتو اسیکنار ال یوقت

 نازار خانوم،" ینیغم نب گهیگفت: "د اشیدلدار

 زد. هیگر ریبخواهد ز نکهیا بدون

 هیهم گر یلیدستپاچه شد. نازار گفته بود خ اسیال

 زد؟یسوزناک هق م نقدری. پس چرا حاال انکرده

 شد؟ ینازارخانوم؟ چ -

 هق هق کنان گفت: نازار

 ببر. نجایفقط برو. منو از ا -

 پدال گاز گذاشت و از آن کوچه یفورا پا رو اسیال

 داشبورد یرو یجعبه یاز رو یراند. دستمال رونیب

 گرفت. سمتش

 . سبککنهیم یهایچه گر نیاشکاتو پاک کن. بب ایب -



 ؟ینشد

 هیکه گر ییاز جا -را پاک کرد. سشیصورت خ نازار

 .اسیال زارمیو ناله و مرگ هست ب

 که بابام از کوه پرت شد و مرد. ندازهیم یروز ادی منو

 دختر که شده نیا یاز زندگ چیدلش گرفت. ه اسیال

 . گفت:دانستینم شیاهایزن رو بود

 میبر یخواینکن. م هیخدا رحمت کنه پدرت رو. گر -

 جا که دلت باز بشه؟ هان؟ هی

 تند تند سرتکان داد: نازار

 آره.-

 بام تهرون؟ میبر -

 .میبر -

 کباب شده را سمتش گرفت. بالل

 .چسبهیبخور م ایب -

 گرسنه بود و در طول روز فقط چند یکه حساب نازار



 جوجه کباب خورده بود، تشکر کرد و بالل را قاشق

 کنارش نشست و شروع کرد به خوردن. اسی. الگرفت

 روشن شهر که ینگاهش را دوخت به چراغها نازار

 دیدرخشیم بایزن ز کیشب  راهنیپ یپولکها چون

 نجا؟یا یایم ادیز -:وگفت

 .دیدست از خوردن کش اسیال

 بار. من اگر فرصت کنم هی یسال دینه واال. شا -

 بخارونم هنر کردم. سرمو

 شبا هم سرت شلوغه؟ یحت -

 نیا یمن آچار فرانسه یباورت نشه، ول دیشا-

 کنم یرو ماست مال هاشونیگند کار دیبا ای. خونوادهام

 نایا زمی. من عرق برارمیبدوئم واسشون پول درب ای

 شب و روز. دنیبپاشن حال کنن. اورد م زنیبر

 اهل عمارت: یکرد به درآوردن ادا شروع

 برو لباسمو اسیال رگاه،یخرابه ببر تعم نمیماش اس؟یال -



 اسیخرابه، ال رحمومیش اسیال ر،یبگ ییخشک شو از

 گرفت، کارگاهو شیبرو کارگاه ات اسیبخر، ال نون

 اسیرو ببر، ال تونگیجپسر  ایب اسیزد، ال دزد

 با دختر ما خوامیدخترتون رو جمع کن ببر نم ایب

 خر نیع ایب میریبگ مهمونی میخوایم اسی... البگرده

 ...اسیهمهش ال نو،یبارکش کن ا ایکن... ب کار

که در لحن گفتار او  ی...نازار از حرصاسی... الاسیال

 بود دلش گرفت.

 خب آخه چرا؟ -

 ؟یچرا چ -

 خوان؟یچرا از تو م دن؟یچرا خودشون انجان نم-

 چرا نداره نازار خانوم. چون من پسر باغبونم. چون-

 پسر هی. چون من دیحق ندارم بگم خودتون بکن من

 ندارم که حق اعتراض ندارم. یچیه

 دلش سوخت. نازار



 گفت: اسیال

 شروع کردم به نک و دمیبابا! باز من تو رو د یا -

 دلت باز بشه. . مثال آوردمتدیکردن. ببخش ناله

 به باللش زد. یگاز نازار

 .رونیب زیتو دلته بر ی. هر چشمیاتفاقا ناراحت نم -

 هستم. یخوب یشنونده من

 درددل یشکیه شی. تا حاال پستیدست خودم ن -

 یبه منه دهیکه اجازه م یدار یتو چ دونمی. نمنکردم

 .شتیبخوام نق بزنم پ

 سر. خواستیدلش م زیچ کیآن لحظه فقط  نازار

 یزیکچیتو هم  دیو بگو اسیال یشانه یرو بگذارد

 کنم. اما نه هیتا ابد به تو تک خواهدیکه من دلم م یدار

 اسیبفهماند دوستش دارد و نه از دل ال اسیبود به ال بلد

 بود که اشیزندگ یتو یداشت. فکر کرد نکند زن خبر

 .دیدیچشمان عاشق او را نم یو هوا حال



 زد: ایهوا دل به در یب

 بپرسم؟ یزیچ هی-

 بپرس. -

 تو یزن گمیم یعنی ؟یرو دوست دار یتو کس -

 هست؟ تیزندگ

 که بله گفت؟یاز سوال نازار جا خورد. چه م اسیال

 . اوتوانستیاما نه، نم ؟یو آن زن خودت هست هست

 . فاصلهاش با اودیدیدور م یلیرا از نازار خ خودش

 تا زحل بود. نیزم از

 گفت: اما

هست.نازار وا رفت. حالش گرفته شد. نتوانست آره  -

 و جرات

 شهر است؟ نیاهل هم باست؟ی. زستیبپرسد او ک نکرد

 یجا بلند شد. باللش را دست نخورده انداخت تو از

 زباله. بعد رو به او گفت: سطل



 خستهام. یلیخونه. من خ میبر -

 جا خورد. اسیال

 ؟یچرا نخورد هو؟یشد  یچ -

 . روزدمیکم خواب یلیخ شبیاز د. ادیفقط خوابم م -

 داشتم. یخستهکنندها

 .میباشه بر -

 دانستیرا نم لشیدل اسیراه نازار ساکت بود و ال یتو

 جرات هم نکرد بپرسد. نازار ناگهان گفت: و

 .کنهیم بمونیداره تعق یکی -

 نگاه کرد. نهیبه آ اسیال

 ن؟یکدوم ماش ب؟یتعق -

 دنبالم تا بام یاومد ی. از وقتیمشک وتایتو هی -

 .ادیبود. االنم باز داره پشت سرمون م دنبالمون

 آره. شماره پالکشو حفظ شدم. -؟یمطمئن -

 سر تکان داد. اسیال



 باز شروع شد. -

 .زدیحرف م یمرد تلفن هیبا  نیآذ روزیدر ضمن د -

 مطمئنه جون خاتون در خطره. گفتیبهش م داشت

 را کنار نیماشهول زده تند به نازار نگاه کرد و  اسیال

 دیترمز کوب یپارک کرد و چنان محکم پا رو ابانیخ

 نازار محکم به جلو پرت شد. که

 داد زد: بایتقر اسیال

 ؟یگفت یچ -

 نکهینگاهش کرد. ناراحت بود و سرخورده از ا نازار

 .تپدیم گرید یزن یبود که قلبش برا یمرد عاشق

 او را نگران کند. داشت نکهیابا نداشت از ا نیهم یبرا

 قایپدرش را، دق یبرا یو دلتنگ یرا، خستگ حرصش

 .کردیم یخال شیاهایمرد رو سر

 زد: لب

 بود. موریاسمش ت -



 ؟یک -ناباور گفت: اسیال

 که پشت تلفن بود. یهمون-

 .دیفرمان کوب یمشت رو اسیال

 !یلعنت -

 با فاصله از آنها یمشک یوتایعقب نگاه کرد. تو به

 شد و به سرعت به ادهیپ نیبود. فورا از ماش متوقف

 زدن: ادی. شروع کرد به فردیدو وتایتو سمت

 پدرا! ی. بکشمتونیم -

 شد و ابانیفورا وارد خ اسیال دنیبا د وتایتو یراننده

 وتایبه دنبال تو یچند متر اسیسرعت دور شد. ال به

 هوا یو چند لگد تو دیکرکننده دو یبوقها انیم در

 اما باالخره نفس زنان دست به زانو گرفت و. انداخت

 کهیجدول ولو شد، در حال یرو ابانیخسته کنار خ بعد

 .دادیو فحش م زدیهم داشت داد م هنوز

 شد و به ادهیپ نیاز گفتن ماوقع از ماش مانیپش نازار



 قدم برداشت. اسیال سمت

 بود که توان تکان دادن انگشتش را هم دهیآنقدر نوش

 در کنترل احساساتش یخشم و ناتوان. حرص و نداشت

 خودش، باعث شده بود یآن تو ختنیاجبار در ر و

 شیکه ب یکند در حال انفجار است. مثل بادکنک حس

 فشار بر او، از یباشند. تنها کم دهیحد درآن هوا دم از

 بعد از آن چه دانستیو نم کردیمنفجرش م درون

 .شودیم

 نکرد که با او حرف بزند و قلبش را دایرا پ چکسیه

 سبک کند. یکم نیبار سنگ نیا از

 که دوستان هورام داده بودند یراننده طبق آدرس مرد

 در عمارت برد. یرا تا جلو او

 شود. ادهیپ نیکرد از ماش کمکش

 .ینیآقا دستتو بنداز گردن من. اه چقدر سنگ ایب -

 ؟یبخور یزهرمار نقدریا یبود مجبور



 با دست آزادش راننده را هول داد به عقب و در هورام

 گفت: گیج خوردیکه تلو تلو م یحال

 . گمشو...ستیبه تو مربوط ن -

 یتیتربیب یلیخ-سالدار بود اخم کرد. نویکه مرد  راننده

 وگرنه روقتهیکه د فیپسرجون. ح

 .یبا بزرگترت حرف بزن دیبا یچجور کردمیم تیحال

 دیهورام را شن یرفت و صدا زردش یسمت تاکس بعد

 .زدیقهقهه م که

 ...ییمنم... تو تیترب یبزرگتر؟ هان... آره... ب -

 ...اونه

 سرو یب یبه تاسف سر تکان داد. سر از حرفا راننده

 هورام یرا قبال از رفقا هاشیآورد. کرا یاو درنم ته

 به سرعت از یوقت تلف کردن چیبود. بدون ه گرفته

 دور شد. آنجا

 نداشت لق لق ستادنیسرپا ا یبرا یکه توان هورام



 در را باز دیکرد با کل یو سع ستادیدر ا یجلو زنان

 . در همان لحظهدیلرزی. اما دستانش به شدت مکند

 .دیشلوارش لرز بیدر ج تلفنش

 باز کردن در برداشت و به یاز تالش برا دست

 و دید یتلفنش نگاه کرد. چشمانش تار م یصفحه

 زی. چشم ردادینم صیناشناس را تشخ یشماره  اعداد

 ه؟یچه خر گهید نیا -:کرد

 در ولو کینزد یسکو یرا برقرار کرد و رو ارتباط

 شد

 بنال. -

 گوشش نشست. یتو یمرد یصدا

 یخجستها یلیتو انگار خ یول ستمیبلد ن دنیمن که نال-

 .پسر

 درآورد. شتریمرد کفرش را ب یآشنا یصدا

 تو؟ -



 . دست دست کردنتیتموم کنبهت گفتم کارو زود  -

 رو مخم. رهیداره م یبدجور

 زد و حرفش را تف کرد: پوزخند

 شماها؟ اصال نیفرض کرد ی! منو چیلعنت -

 همونه؟ نیشماها بگ ی. مگه هر چخوامینم

 بچه! یدیبه خوانواهت نم یتیاهم نکهی. مثل اقایآره دق -

 زد: ادیفر هورام

 نویو چرا ا نیهست یشماها ک نینگ ی. تا وقتخوامینم -

مرد  یعصبان ی.صدادارمیقدم از قدم بر نم نیخوایم ازم

 یاز پشت خط آمد و عصبها

 گرفت: یرا به باز اشییشنوا

 خوب گوشاتو وا کن. من اصال آدم ارو؟ی یهو -

 ته؟ی. حالیوقت دار گهی. فقط سه روز دستمین یصبور

 کم دورتر یرا با سرعت نیماش اسیلحظه ال همان

 متوقف کرد. ازعمارت



 :دیکش ادیفر هورام

 .کنمینم یکار چیشه. من تا ندونم ه تینه تو حال -

 مرد ارتباط را قطع کرد. اما

 زد: ادیفر وانههایچون د هورام

 یکنی! تلفنو رو من قطع میعوض یالو؟ الو؟ آها -

 الو؟ آشغال؟

 هورام گفت: یمتعجب از رفتارها نازار

 زنه؟یچشه؟ چرا داد م نیا -

 ادهیپ نیکه از ماش یدر را باز کرد و در حال اسیال

 گفت: شدیم

 کرده زده به سرش. گیجباز البد رفته  -

 را که بست خطاب به هورام گفت: در

 هورام چته؟ داد نزن. -

 یقهیبرداشت و  زیخ نیسمت ماش اسیال دنیبا د هورام

 یصدا نیرا سفت و محکم چنگ زد و با بلندتر او



 عربده زد: ممکن

 .اسیال ادیتوئه. ازت بدم م ریخفه شو! همهش تقص -

 متنفرم. ازت

 شد و داد زد: ادهیشوکه پ نازار

 آقا هورام؟ یزن یداد م نقدریجا چه خبره؟ چرا ا نیا -

 .شنونیم ههایزشته همسا بابا

 شده بود رها کرد و ریرا که غافلگ اسیال یقهی هورام

 را ترسناک به نازار انداخت. کف دستانش ینگاه

 .دیکوب نیکاپوت ماش یگوشخراش رو یادیبا فر محکم

 داد خوادیپرستار؟ دلم م یکارها یبه تو چه. تو چ-

 . بکش کنار دخالت نکن خانوم.بزنم

 و دیهورام کوب ینهیبا کف دست محکم تخت س اسیال

درست حرف بزن باهاش  -را به عقب هول داد. او

 هورام تا نزدم تو دهنت.

 اعصاب خود یرو یکه کنترل ینوانگایچون د هورام



 را راهنشیپ یقهیشد و  زیگالو اسیدوباره با ال نداشتند

 یچهارخانه راهنیاول و دوم پ یزد. دکمهها چنگ

 آسفالت گرم کوچه یرو صدایپاره شد و ب اسیال سبز

 .افتاد

 .افهتیاون ق دنیاز د زارمیب ادیخفه شو! ازت بدم م -

 . برو حالماسیگم کن برو ال خونه گورتو نی. از اگمشو

 .خورهینحست داره به هم م افهیو ق ختیر دنید از

 گرفته بود. یمبهوت از آن همه خشم الل مان اسیال

 باز شده و چشم ها و یکی یکی ههایهمسا یپنجرهها

 هورام شده بودند. یادهایمتوجه فر گوشها

 که نیو آذ ونیو هما مانیباز شدن در خانه و سل با

 زد: ادیفر اسیبودند، ال دهیو ترس شوکه

 بس کن هورام؟ تو چه مرگته؟-

 جدا کرد. اسیال یقهیهورام را از  یدستها ونیهما

 وقت شب تو کوچه چرا دعوا نیچه مرگتونه؟ ا -



 بازش را بست و گفت: یقهی اسید؟الیکنیم

 ندارم. هورام خودش شروع کرد. یریآقا من تقص -

 .اسیبرداشت سمت ال زیباز خ هورام

 نیخونه گمشو. هم نیاز ا گمیخوب کردم. بهت م -

 جمع کن برو. امشب

 داد زد: ونیهما

 .االیساکت شو هورام. زودباش برو تو خونه.  -

 ینگاه م ههایباز همسا یبه پنجرهها کهیدر حال بعد

 گفت: مانیرو به سل کرد

 مان؟یسل -

 :دیفورا جلو دو مانیسل

 بله آقا؟ -

 .امیتو انبار پشت باغ تا من ب ببرشون -

 بلند وارد یبا قدمها ونیگفت و هما یچشم مانیسل

 :دیجلو دو نیشد. آذ خانه



 هورام؟ ن؟یدعوا کرد یچتوته شما دوتاباز؟ واسه چ -

 ه؟یگند چ یبو نیا

.رو به دیکوب اسیال نیمحکم به سپر ماش یلگد هورام

 اشاره کرد و گفت: اسیبه ال نیصورت آذ

 یجا ایخونه بره مامان.  نیاز ا دیامشب با نیهم نیا -

 .اسیال یجا ایخونه س  نیتو ا من

 تشر زد: نیآذ

 هورام؟ -

 زد: ادیفر هورام

 که گفتم مامان. نیهم -

 به خانه رفت. نازار مات یهم چون پدرش عصبان او

 دادیحق م اسی. به الکردیصحنه نگاه م نیبه ا داشت

 سر ندیبیقلبش پر از درد باشد و تا او را م که

 باز شود. درددلش

 از آن همه ظلم به مرد شدیکه جگرش کباب م آخ



 .شیاهایرو

 :دیتوپ نیآذ

 نقدریچرا ا ؟یکن یآدم زندگ نیع یتونیتو نم اسیال -

 ؟یذاریبه سرش م سر

 .دییدندان به هم سا اسیال

نگو.  یچیساکت. ه -خانوم به خدا من کار به کارش... -

 گاهتویجا یخوایم یآخه تو ک

 آدم نی. پس عاسیهورام اربابته ال ؟یخونه بفهم نیا تو

 کن. یزندگ

 نکهیچرخاند. از ا گریسرخورده سر به سمت د اسیال

 اریشد حس بس یم رینازار داشت آنطور تحق یجلو

 داشت. یبد

 حضور نازار شده بود گفت: یکه تازه متوجه نیآذ

 خانوم آل آقا؟ حال پدربزرگتون نیبرگشت ریچقدر د -

 چطوره؟



 گفت: نیدلخور از آذ نازار

 امروز صبح عمرشون رو دادن به شما. -

 مرگ پدربزرگ نازار، اتفاق ییجا خورد. اما گو نیآذ

 باشد لب زد. یسادها

 .گمیم تیتسل-

 ممنون.-

انداخت  اسیبه ال ینگاه میتو اتاقتون.نازار ن دیلطفا بر-

 و به طرف در خانه

 کج کرد. پا

 را با دو دست اهشیو بلند و س نیدامنپر چ نیآذ

 گفت: اسیو خطاب به ال گرفت

 گفت؟ برو انبار ته باغ. یآقات چ یدینشن -

 نگاه کرد. رو به نیبا غصه و خشم به رفتن آذ مانیسل

 گفت: اسیال

 شده بابا جان؟حالت خوبه؟ یچ-



 را به سمت پدرش گرفت و گفت: موتیر اسیال

 . عمه خوبه؟مونیتو بابا سل اریب نویماش-

 .ومدهیصداش در ن ونی. برو تو تا آقا همادهیآره خواب -

 باغ رفت. از رفتار هورام یفورا به انبار انتها اسیال

 .دیدیبود که او را ناراحت م یعجب بود. مدت در

 .ستیچ یعلت آن همه جوش و خروش برا دانستینم

 نهیکه دست به س دیرا د ونیانبار که شد هما وارد

 کهنه و درب و داغان نشسته. یصندل کی یرو

 ش،یبهایج یبود و دست تو ستادهیا یگوشها هورام

 دهیو پوس یمانیس نیزم یکفشش را رو نوک

 شهیانبار هم نیانبار متنفر بود. ا نیاز ا اسی.الدیکوبیم

 بعد از دعوا با شهیکه هم ییبود. جا شیهاکابوس

 و او کتک افتادندیگردن او م راتیتمام تقص هورام،

 و هورام به دینالی. تا سه روز از درد مخوردیم

 .دیخندیم ششیر



 سر بلند کرد: همایون خان یصدا با

 .اسیحرف بزن ال -

 لب زد: اسیال

 سمت من دیخودش پر هویآقا. به خدا  رمیتقص یمن ب-

 جر داد. قهموی و

 گفت: همایون خان

 چرا ؟یدعوا کرد اسیهورام؟ حرف بزن. چرا با ال -

 یوقت شب کدوم گور نیتا ا ؟یخورد یزهرمار

 ؟یبود

 دست از چاله کندن با نوک کفشش برداشت. هورام

 رمیاز شما اجازه بگ دیخوردن هم با یواسه زهرمار -

 بابا؟

 هی. دمینشن ؟یگفت یبله؟ چ -ابرو باال انداخت: ونیهما

 بگو. گهیبار د

 سالمه. مگه بچهام؟ یمن س-



 :دیخند یحرص ونیهما

 یگیم یعنی. بچه؟ یکنیغلط اضافه م یلیشما خ -

 وقت شب تو کوچه عربده نیا یاگر بچه نبود ؟یستین

 واسه ی. تو که جنبه نداریمنو ببر یآبرو یزدینم

 ؟یخوریم یچ

 :دیکش یپوف هورام

 خسته شدم. گهیخونه بره. من د نیاز ا دیبا نیا-

 از جا بلند شد. دو دست به کمرش چفت کرد: ونیهما

 بره؟ چرا اون وقت؟-

 گفت: یبا تخس هورام

 بره بابا. دیگفتم که با -

 حرفت، اون وقت نیواسه ا اریب یمنطق لیدل هیتو  -

 عمارت نیاز ا مونویو سل اسیامشب ال نیهم من

 . فقط حواست باشه اگر چرت و پرترونیب ندازمیم

 یتو انبار بخواب دیامشب تا صبح با یمن بد لیتحو



 ینگاه کرد که با نگاه یاسیبه ال ؟هورامیدی. فهمهورام

 و مطمئن رهیخ

 گفتن دارد. یبه دهان او دوخته بود چه برا چشم

 به پدرش نگاه کرد. سرش را باال گرفت: هورام

 همه سال نیکه ا نیخسته شدم بابا. از ا نکهیواسه ا -

 . تو شرکت شدهیمن بها داد از شتریبچه گدا ب هی به

 بابا؟ من پسرتم. ینیبیراستت. تو اصال منو م دست

 . شرکت وتیپسر باغبون شده نور چشم نیا یول

 یدستش. شدم مضحکه یکرج و شمالو داد کارگاه

 .دینی. ببدنی. همه منو با دست نشون ملیو فام دوست

 پسرشو داخل آدم حساب نکرده. نکنه قیتوف ونیهما

 . باباعرضهسیاعتماد نداره؟ البد که نه حتما ب بهش

 پسر باغبون نیخار تو چشم من. ا یتو کرد اسویال نیا

 مردم. بابا یخنده لیمن. شدم دل ریباعث تحق شده

 ...من



 من نیب دی. اگه من پسرتم، پاره تنتم، بادمیبر گهید من

 بره مونیاز زندگ دی. اون بایانتخاب کن ویکی اسیال و

 وگرنه.... رونیب

 ؟یوگرنه چ -گفت: دهیدرهم کش یبا سگرمهها ونیهما

 یخشک و خال ینجوری... البته همرمیوگرنه خودم م-

 ...رمینم

 دیبلند کرد. هوف کش یسر به سقف کوتاه انبار ونیهما

 گفت: و

 اس؟یال -

 گفت: حالیحالش گرفته شده بود ب یکه بدجور اسیال

 بله آقا؟ -

 .ادیکرج بار م یریم یشیبرو تو اتاقت. صبح پا م -

 .ریچشم آقا. شب به خ -

 نگاه کرد و دندان به اسیبه رفتن ال یرچشمیز هورام

 .دییسا هم



 یتو یمحکم یلیس هوایرفت و ب کینزد ونیهما

 .دیهورام کوب صورت

 یبود دست رو دهیبرق از سرش پر یکه حساب هورام

 گذاشت و بغض کرد: صورتش

 بابا! -

 سالتیهورام... فکر کردم س یفکر کردم بزرگ شد -

 یهنوز دار ی... ولیشیآدم م یدار گهیشده و د

 بود اون نی. ایکنیحسادت م اسیبه ال اتیبچگ مثل

 همه آدمو مچل خودت نیکه به خاطرش امشب ا یلیدل

 آره احمق؟ ؟یکرد

 اصال جنم کار کردن ؟ینازیم تیبدبخت! تو به چ آخه

 یگیمن مکه به  یدار یتو چ ؟یاون شرکتو دار تو

 ! د اگهچارهیهمه کاره شرکت؟ آخه ب یکرد اسویال چرا

 اسینباشه که شرکت دو روزه ورشکست شده. ال اسیال

 هورام. رهیگیجاش؟ به خدا خندهم م یایتو ب بره؟



 فرداش دیهفته شرکتو بدم دستت. با هی هیکاف فقط

 دستمون. میریبگ ییگدا یکاسه

 لباس مارک او را تکان داد. یقهی ونیهما

 یرو از کجا آورد اتیو خرج برو ب پیلباسو ت نیا -

 واسه پولش؟ یختیعرق ر ؟یخودت کار کرد هورام؟

 کارگرا ینیکرج بب یتا حاال بر یدیصبح کوب پنح

 اصال اسم دو تا نم،یبگو بب کنن؟یکار م یچجور

 تو ؟یرو بلد یچوب بُر یتو اون کارگاهها دستگاه

.اون یچی. هیدونینم یچیهورام؟ تو ه یدونیم یچ

 زنده موندن توئه. اون به قول تو بچه لیدل اسیال

 راحتت. هر یزندگ لی. دلاتیخوش گذرون لیدل گدا

 ماهت رو هیو بپاش  زیخرج بر یکار کن یتونست وقت

 واسه من قمپز در کن. ایبعد ب یاریدرب

 یو تا خود صبح به حرفا یمونیم نجایا امشبم

 واسه زنده موندن یریبگ ادیتا  یکنیفکر م مسخرهت



 پوکت رو به کار یاون کله یچجور یبلد باش دیبا

 .یریبگ

 را تمام کرد: شیبلند حرفها یادیبا فر ونیهما

 شد؟ تیحال -

 که از خشم در حال انفجار بود سر تکان داد. هورام

 جواب بده. ؟یزبون ندار-

 .دینال ریرا گره کرد و سر به ز شیمشتها هورام

 شد بابا. میبله. حال -

 داد زد: ونیهما

 مون؟یسل -

 پدر و پسر یو به حرفها ستادهیکه پشت در ا مانیسل

 .دیانبار دو یفورا تو کردیم گوش

 بله آقا؟ -

 دست به کمر گفت: ونیهما

 بمونه تو انبار. درو قفل کن و تا دیتا صبح با نیا -



 رو باز کنه. نجایحق نداره در ا یمن نگفتم کس یوقت

 یدی. فهمدمیاز چشم تو د رونیپاش از انبار بره ب اگر

 مون؟یسل

 چشم آقا.-

 به هورام کرد و از یگرینگاه پر شماتت د ونیهما

 رفت. رونیب انبار

 نداشت، دیکه د ییاز باغ پشت انبار جا یگوشها نیآذ

 . حالشواریمدت گوش چسبانده بود به شکاف د تمام

 بود زاری. بخوردیبه هم م ونیاهم یو فکرها اسیال از

 سر پسرش. یکه شده بود چوب دو سر رو یاسیال از

 و رفت سمت عمارت. دیسروصدا راهش را کش یب

 آرام رو به هورام گفت: یبا لحن مانیسل

آقا هورام؟ مگهچه  یکنیم تیاذ اسویال نقدریآخه چرا ا -

 بهت فروخته؟ یتَر رمیه

 شد و با مانیسل کیسرش را باال گرفت و نزد هورام



 نگاهش کرد. نیخشمگ ینگاه

 رو که بهت یحد خودتو نگه دار. فقط کار مون؟یسل -

 انجام بده و برو. گفتن

 داد. رونیب نهیاز س ینفس بلند مانیسل

 سه بار اسینره که ال ادتیآقا هورام. فقط  رمیباشه م -

 .یچشمداشت چیشما رو نجات داده. بدون ه یزندگ

 اخمش را پررنگتر کرد. هورام

 سه بار؟-

 بله سه بار. -

 تر کینزد مانیشلوارش به سل بیدست در ج هورام

 .ستادیو صورت به صورتش ا شد

 از دینوکر با هیبوده.  فهشیکرده که کرده. وظ -

 نیتو ا نیومدین نیمراقبت کنه. مگه واسه هم اربابش

 عمارت؟

 . اما باکردیم یچارگیحس نفرت و ب مانیسل



 یلیجو معرفت داشتن خ هیبازم  یول -لب زد: یخونسرد

 یخوبه آقا

 .ارباب

 سرش را باالتر گرفت. هورام

 خونه تو و نیتو ا مون؟یچنده مش سل لویمعرفت ک -

 . ما بهتوننیجونتون رو واسه ما بذار دیفقط با پسرت

 .میغذا و لباس داد م،یداد خونه

 انداخت. نییسرش را پا مانیسل

 زد: پوزخند هورام

 .ستین یمشکل گم؟یم قتویدارم حق ادیخوشت نم ه؟یچ -

 باال ادیآفتاب ب نکهیفردا صبح قبل از ا نیهم یتونیم

 جا هیدور.  یجا هی یبر یریخواهر و پسرتو بگ دست

 . هوم؟ چطوره؟یارباب خودت باش که

 .دیآه کش مانیسل

 هم مطمئن نباش آقا هورام. شاهنامه آخرش یلیخ -



 .خوشه

 درب انبار را مانیگنگ به او نگاه کرد و سل هورام

 مانیکرد و رفت. هورام ماند که منظور سل قفل

شد. او  اسیسرو صدا وارد اتاق ال یب مانیست؟سلیچ

 را در

 .دید دهیبود خواب دهیسرش کش یمالفه را رو کهیحال

 .آمدیاز دستش بر نم یاو اما کار یخون بود برا دلش

 و آهسته گفت: اسیتن ال یرو دیکش دست

 که روز تو باشه بابا جان. صبر رسهیروزم م هی -

 .کنمیبزمچه رو آدمش م نیا یچجور نیو فقط بب کن

 کن باباجان. صبر

 تا دادیرا به هم فشار م شیمالفه دندانها ریز اسیال

 نشنود. دوست نداشت پدرش مانیرا سل هاشیگر یصدا

 بفهمد درد مانشیکم آورده. خوش نداشت بابا سل بفهمد

 . دردش پسر باغبان بودنستیهورام ن یحرفها او



 .ستین

 کرده بود. درد او یعنر با عزت و آبرو زندگ تمام

 یبود. دردش کوجک شدن در چشمان زن یگرید زیچ

 شهیدر قلبش ر شتریکه گهرش روزبه روز ب بود

 .دواندیم

 رونیمالفه ب ریکه رفت و در را بست، از ز مانیسل

را خشککرد.  سشیتختش نشست و صورت خ ی. روآمد

 قصد بند آمدن نداشتند. شیاما اشکها

 چند برابر در قلبش یرا چنگ زد و با خشم مالفه

 یبه هورام همان شب به خودش قول داد کار نسبت

 . بعدفتدیبه زانو ب شیهورام جلو یکه روز کند

 عمارت برود. نیاز ا شهیهم یبرا توانستیم

 و از پنجره به ماه درخشان در آسمان نگاه دیکش دراز

 یهورام که تازگ زیرآمیتحق ی. فکر کرد رفتارهاکرد

 یرهاینازار قد تحق یاما؛ خوار شدنش جلو نداشت



 گران آمد. شیسالها برا نیا تمام

 کرد بخوابد تا صبح یرا پاک کرد و سع شیاشکها

 نماند. خواب

 دهانش یکوچک نان و عسل را تو یلقمه یهست

 که داشت با تکه نان ور نیبه آذ یرچشمیو ز گذاشت

 در فکر بود نگاه کرد. قایو عم رفتیم

 یناگهان مشت رو نیو آذ دیرا هورت کش یچا هوتن

 :دیکوب زیم

 هی نیا یفهمیصد دفعه گفتم هورت نکش هوتن. نم-

 ریساده رو؟هوتن بغض کرده فورا سر به ز جمله

 ونیانداخت. هما

 گفت: ینگاه کرد. هست نیکرد و به آذ اخم

 یکارش دار یوا! مامان چته؟ قلبم اومد تو دهنم. چ-

 داره خو. گناه

 پرت کرد. زیم ینان را رو نیآذ



 گفت: ونیهما

 . هورامنینکن آذ یحرصتو سر هوتن خال خودیب -

 بود. حقش

 کرد. زیچشم ر یهست

 کار کرده؟ یمگه هورام چ -

 گفت: یکفر نیآذ

 دیمسخره رو با تیوضع نیا فیامروز تکل نیهم -

 خسته شدم. گهی. من دونیهما یکن روشن

 :دینوش یچا یکم ونیهما

 مثال؟ یفیچه تکل -

 . تاشهیبرن. واسه هم نجایاز ا دیو پدرش با اسیال -

 حرف اسیبه خاطر ال دیمن با یچارهیپسر ب یک

از  زی. از همه چدیپر شیفورا رنگ و رو بشنوه؟هوتن

 نکهیا

 متنفر بود. ندیرا بب اسینتواند ال یروز



 شد: یعصبان همایون خان

 و اسی. النیآذ نیواسه خودت برنامه نچ خودیب -

 یسع اس،یرد کردن ال ی. به جارنیجا نم چیه مانیسل

 یمرد پا هیمرد بشه و مثل  یبد ادیبه پسرت  کن

 .سهیوا اشتباهاتش

 کار کرده؟ یمگه چ ون؟یکدوم اشتباه هما -

 یبرگشته تو رو دن؟یبه ند یزنیخودتو م ای ینیبینم -

 آشغال بخورم؟ رمیاز تو اجازه بگ دیمگه با گهیم من

 ن؟یآذ یدینازیکه بهش م یبود پسر نیا

 زبونشو از حلقش بکشم خواستیدلم م شبیخدا د به

 نادون. ی. پسرهرونیب

 :دیکش یپوف نیآذ

 . تو خودتونیهما هیعیطب زایچ نیاون جوونه، ا -

پاک و مطهر و  ؟ینکرد یجوون ؟ینبود جوون

 ؟یسبودیقد



 نبودم با بزرگترم حیاون قدر وق ینه نبودم، ول -

 جلوه بدم. بابا یحرف بزنم و گناهم رو عاد ینجوریا

 . چطوره که فقطکشهی. خجالتم نمیزیچ ییایح هی

 کنعان و حسام ست؟یجوون ن اسیجوونه؟ ال هورام

 ستن؟ین جوون

 :دیمانند توپ غیج ییاز جا بلند شد و با صدا نیآذ

 .اریمن ن یاسمشو جلو نقدری. ااسی... الاسیال -

 و در دیکوب زیم یکف دستش را محکم رو ونیهما

 رهیخ نیو برنده به آذ زیترسناک و ت یبا نگاه کهیحال

 داد زد: بود

 ؟یانس -

 :دیدو منینش یفورا تو یانس

 بله آقا؟ -

 . به پرستارنجایا ارهیبگو هورام رو ب مانیبه سل -

 . زود.ادیهم بگو ب خاتون



 تند تند گفت: یانس

 :نی.اشاره کرد به آذانیب گمیم رمیچشم آقا. االن م -

 .نیبش -

 بلند و قاطع گفت: ونیخواست برود که هما نیآذ

 .نیخونه، بش نی. خانوم انیآذ نیگفتم بش -

 نگاه کرد. ونیدرهم به هما ییبا سگرمهها نیآذ

 گفت: یهست

 ی. البد بابا حرف مهمایاه بمامان تو رو خدا کوت-

 .داره

 نازار را ،یهورام را و انس مان،یکه سل دینکش یطول

 آوردند. منینش به

 مانیهورام انداخت. سل یبه سرتاپا ینگاه ونیهما

 گفت: ونیبرود که هما خواست

 .مانیصبر کن سل -

 و هوتن به صورت ی. هستستادیا یگوشها مانیسل



 زل اشیگرد و خاک یهورام و لباسها فیو کث یخاک

 یخوابیبود و خبر از ب اهیچشمانش س یبودند. پا زده

 قبلش داشت. شب

 سالمت کو هورام؟ -گفت: ونیهما

 لب فشرد و به اجبار سالم کرد. هورام

 سالم. -

 تمومه هورام؟ یسالم. امتحاناتت ک -

 .گهیسه روز د -

 ؟یهست یتو چ -

 من؟ فردا بابا.-

 میریم گهیچهار روز د. نیآماده بش یخوبه. همگ -

 مان؟ی. سلربازاریپ

 بله آقا؟ -

 کنن. خاتون و پرستارش و زیرو تم الیزنگ بزن و -

 . فرشته، تو و دخترت هم با ماانیهم با ما م اسیال



 .نیایم

 ذوق زده شروع کرد به دست زدن. مثل بچهها هوتن

 قرار بود برود زشیعز اسیبا ال نکهیزده بود از ا ذوق

 بزرگشان. یالیو و ربازاریپ یروستا

 گفت: نازار

قبلش از دکتر خاتوناجازه  دی. من باقیجناب توف یول -

 براش ی. ممکنه سفر و مسافت طوالنرمیبگ

 نباشه. خوب

 گفت: ونیهما

 نشیببر گمیم اسینداره. امروز به ال یرادیباشه ا -

 شمال یسفر و هوا نی. به نظرم براش امارستانیب

 خوب باشه. یلیخ

 گفت: نازار

 .رمیگیعصر وقت م ی. برادییفرمایبله. درست م-

 .دیچپ چپ به مادرش نگاه کرد و لب گز هورام



 رونیب منیو فرشته و نازار که از نش یو انس مانیسل

 شروع کرد به مخالفت. نیآذ رفتند،

 سفر میبا نوکر و کلفت بر دیتا حاال ما با یاز ک -

 ون؟یهما

 ت:از جا بلند شد و گف ونیهما

 تلخ نباش. خوب نقدری. انیآذ گمیکه من م یاز وقت -

 زود از کوره دربره. نقدریا قیعمارت توف یبانو ستین

 کجا رفته؟ استتیس

عمارتت  یچقدر هم من امروز بانو -:دیکش یپوف نیآذ

 بودم. صدات رو

 .یزدیسرم داد م یداشت یوقت دینشن یکس هم

 به سمت هورام رفت و گفت: ونیهما

 رو حرف من یخونه کس نیندارم من بعد تو ادوست  -

 رفهمه؟یبزنه. ش حرف

 گفت: هورام



 .رفهمهیبله بابا. ش-

 زد. اوضاع داشت یکه رفت هورام زهرخند ونیهما

 اخالق نیبه حال ا کردیم یفکر دیو او با شدیم بدتر

 بار اول و آخر یرا برا شیجلو دیپدرش. با یتازه

 .گرفتیم

 گفت: یهست

 .میچمدونامونو جمع کن میهوتن پاشو برآخ جون.  -

 گفت: هوتن

 .اسی..الی... خو..خوبه...با.. الایدر...در -

 فیکنه ک یآب باز میبریرو هم م ی. الفیآره پس چ -

 .کنه

 -پر شماتت به هردو کرد: یاز جا بلند شد. نگاه نیآذ

 . اَه.گهیبسه د

 و دیکوبیم نیزم یرا عمدا رو شیپاها کهیدر حال و

 رفت. رونیاز اتاق ب د،یچیپیخشم به خودش م از



 رو به هر دو سر تکان داد و پوزخند زد. هورام

 واقعا که. -

 در کوین یدلخراش و بابا گفتنها یادهایفر یصدا

 از شتریب ایو نازار و نار دیچیپیشلوغ مسجد م یفضا

 شیبابا گفتنها یحسرت را البه ال یکس هر

 هیچقدر شب اینار. نازار فکر کرد او و دندیفهمیم

 نبود که بشود یزیچ یپدر یهستند. حسرت ب مادرشان

 در وصفش گفت. یجملها

 دستش گرفت. یو دست مادرش را تو دیکش یآه

 .ردیبگ دهیپدرش را ناد یبرا یدلتنگ نتوانست

 هق زد. یگذاشت و بدون نگران کوین یشانه یرو سر

 آمدند و به جمع کوچکشان یم یکی یکی مهمانها

بود و  ستادهیدرب ا کی. زهره نزدگفتندیم تیتسل

 .دادیپاسخ م شانیتهایبهمهمانها و تسل

 مادرش یشانه ینازار سر از رو ایناد یصدا با



 .برداشت

 غم آخرت باشه نازارکم. -

 او را بغل ایبه احترام عمه از جا بلند شد و ناد نازار

 .زد

 .ینیممنون عمه جان. غم نب -

 را در آغوش قشیو خاله گالبتون، رف لیاشی دنید با

 .دیکش

 در گوشش نجوا کرد: لیاشی

 ؟یدورت بگردم خواهرم. خوب -

 سر تکان داد: نازار

 .لمیاشی یزحمت افتاد -

 کرد و او را به مادرش سپرد و با یگالبتون روبوس با

 از مسجد رفتند. نازار آنجا فقط رونیبه ب لیاشیو  اینار

 .کردیم یحس خفگ داشت

 بزرگ مسجد اطیح یپر برگ گوشه یدیدرخت ب ریز



 گفت: لیاشیخلوت نشستند. ییجا

 نازار؟ یخوب-

 :دیآه کش نازار

 جان. نگران نشو. به هر حال که من لیاشیخوبم  -

 بازم دلم براش ی. ولدمیدینم ادیبابا رو ز حاج

 همه سال دور از دختر و پسرش نیکه ا سوزهیم

 کرد. یزندگ

 خاله گفت یکنه. دلم گرفت وقت آره. خدا رحمتش -

 گهید یعنیکرج.  نیایاز روستا م شهیهم یبرا نیدار

 نازار؟ نمتیب یوقت نم چیه

 دستان دوستش را گرفت. نازار

 من م؟ینیهمو نب شهیمگه م ل؟یاشی هیچه حرف نیا -

 .رمیمیتو م بدون

 گفت: اینار

 .لیاشیتهران  میایب دمیشا -



 کرد: زیچشم ر نازار

 ا؟یچشه نار میکه تو کرج اجاره کرد یخونهامگه  -

 ازیبهش ن گهید ی. ولستین شیچیه -ن؟یندار دوستش

 .میندار

 گفت: اینگاهش کردند. نار یو نازار سوال لیاشی

 نامه رو خوند. تیحاج بابا اومد و وص لیوک روزید -

 حاج بابا زودتر تموم یول ادیبود قبل از مرگش ب قرار

 .کرد

 :دیمشتاق پرس نازار

 خب؟ -

 دو سهم یحاج بابا خونه رو داده به مامان به اضافه -

 کارخونه. از

 شوکه گفت: نازار

 یتوش زندگ سیخونه که با فرنگ نیواقعا؟ هم -

 کرد؟یم



 سر تکان داد: اینار

 ارث یزیچ هیو تو هم  مانیمن و نر یبرا یآره. حت -

 .گذاشته

 مثال؟ یچ -

 دو ُ دنگ داده. جواهرده رو. به هر کدوممون یالیو -

 واقعا؟ -دهانش گذاشت. یدست رو نازار

 ابرو باال انداخت: اینار

 بله واقعا. -
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 گفت: لیاشی

 شکرت تموم شد مشکالتتون نازار. ایخدا -

 را یزد. جرات نداشت سوال بعد یلبخند تلخ نازار

 کرد. یدست شیپ ای. اما ناربپرسد

 و پسرش سیفرنگ یوسط حاج بابا برا نیا یول -

 نذاشته. یچیه بایتقر

 گفت: نازار

 ؟یچیه یعنی -

 .نی. همنیتو مرکز شهر و دو تا ماش نیزم هی -

 یایباز یکول کیگفت پاشد  نویا لهیتا وک سیفرنگ

 هیدروغه.  نی. انی. گفت همتون دزدیدنید درآورد

 احمق سر رمردیاون پ گندخونه با اخالق  نیتو ا عمر

 قراضه نیو دو تا ماش نیوجب زم هیکه حاال  نکردم

 ادیحق نداره ب چکسمیخونه مال منه و ه نی. اادیب رمیگ



. به مامان گفت تو هم برگرد تو همون دهاتخراب نجایا

 .تیخاص یب یدهات یشده ت دختره 

 :دیتوپ نازار

 کنه؟ نیبه مامان توه ی. چرا گذاشتکهیغلط کرده زن-

 ال الل شده بودم. مامان تا اومد اعتراضمن که اص -

 شست رو بند پهنش کرد. سویناصر فرنگ ییدا کنه

 جرات یک نمیبب رم،ینم نجایگفت پامو از ا سیفرنگ

 .رونیمنو بندازه ب داره

 بفروشه بره شهر خودش. پسرشم نویهم گفت زم ییدا

 خبر یکنه خرجشو بده. گفت فکر کرد یکار م الحمدهلل

 بعدشم اون کارخونه ؟یکرد تیبابامونو اذچقدر  میندار

 یخونه هم با خون دل خوردنا نیمادرمونه. ا مال

 ؟یکارها یساخته شد. تو چ مادرمون

 صبرانه گفت: یب نازار

 شد؟ یخب حاال آخرش چ -



 .رونیبنداز ب لیمنو با ب ایخواهر. گفت ب یچیه-

 .رمیکه نم رمینم

 ها. هیا وحشیعجب  -نچ نچ کرد: لیاشی

 گفت: اینار

 . مامان گفت تادههاسیاوووه از اون پاچه ورمال -

 کی ی. خوش ندارم حتامیاز اون خونه نره من نم یوقت

 هم گفت نگران نباش ییتحمل کنم. دا ختشویر هیثان

 . حاالرونیب کنمیسر موعد نره، با قانون پرتش م اگر

 مینیکرج. تا بب یتو خونه میاریاثاث ب میمجبور فعال

 .میمونده شد نجایاز اونجا رونده از ا. شهیم یچ

 گفت: نازار

 اثاث ی. کییولش کن حرص نخور. بسپر دست دا -

 ن؟یاریم

 رو جمع یدو روز بعدش. همه چ میبرگرد یوقت -

 نازار؟ دهیم یبهت مرخص قی. توفمیکرد



 خودتون کارارو دیرشت. متاسفانه با میریم میما دار -

 سپرمیو خاله م . به آسناتدیکن ستیو ر راست

 کنن. نگران نباش. کمکتون

 نازار خانوم. خوش یبر یخوایهم که م ایبه به در-

زد و  یزورک یحالت. دلم سفر خواست.نازار لبخند به

 دوست ندارد به چینگفت ه

 .آمدیخوشش نم چیخانواده ه نیسفر برود. از ا نیا

 از جا بلند شد. لیاشی

 .مینشست نجایتو. زشته ا میبر دیپاش -

 نگاه کرد: اشیبه ساعت مچ اینار

 .میسر خاک. بر میبر دیبا گهیساعت د مین -

 نگاه گذاشتیمسجد م یکه داشت پا تو یدر حال نازار

 خودش حس کرد. سر که چرخاند با یرا رو ینیسنگ

 مواجه شد. ارییپرخواهش عل چشمان

 نگاه از آن چشمان منتظر گرفت و پا در مسجد فورا



 .گذاشت

 دیخورش یرگرمایقبرستان و ز یبعد تو یساعت نازار

 و گرفتیآرام نم کویبود کنار مادرش. ن نشسته

 .آمدیبند نم هاشیگر

 نشسته و کف یصندل یشق و رق رو سیفرنگ

. از پشت شیعصا یرا گذاشته بود رو دستانش

به  رهیچشمانش خ دیفهم شدیو بزرگش نم اهینکسیع

 کجاست.

 زن نیعطوفت در ا یبا خودش فکر کرد ذرها نازار

 .زدیقطره اشک بر کی یبود حت دهی. ندستین

 یلمس شانهاش سر چرخاند. آسنات کنارش رو با

 نشست. خاکها

 ؟ی. خوبگمیم تیسالم نازار. تسل -

 سر سایپر یدست آسنات را فشرد و با صدا نازار

 .چرخاند



 .گمیم تینازار تسل -

 .یدی. زحمت کشیممنون که اومد سا؟یپر -

 را گرفت. شیجا ا،ینار دنیبا کنار کش سایپر

 فدات شم. غم آخرت باشه. -

 مداح که با سوز و گداز یتشکر کرد و صدا نازار

 انداز نیو داغ قبرستان طن یخال یدر فضا خواندیم

 . هوا به شدت گرم بود و او شرشر عرقشد

 .ختیریم

 دورتر از یبعد گوشها یقیو نازار دقا سایو پر آسنات

 هانداختهیپر برگ سا یدرخت ریبودند ز ستادهیا تیجمع

 .زیو تم کیبا سنگ ش یقبر یبود رو

 گفت: نازار

 . اصال توقع نداشتمنیگرما اومد نیهمه راه تو ا نیا -

 خدا. به

 را مرتب کرد. اهشیس یروسر آسنات



 .قیرف فهمونهیوط -

 ؟یچ شگاهیآسا -

 .شگاهیما هستن تو آسا ینگران نباش، جا -

 گفت: سایپر

 باهات ؟یاوضاعت اونجا چطوره نازار؟ راحت -

 خوبن؟

 سر تکان داد: نازار

 . ازستنیهم بد ن قهای. توفستین ادیآره بابا. کارم ز-

 چه خبر؟ دلم واسه همه تنگ شده. فردوس

 گفت: آسنات

 هیداره آخه؟ هر روز  یول کن بابا. فردوس چ -

 نگماتفاق افتاده.  یمدت کل نیاونجا. تو ا میدار دردسر

 گفت: سای.پرشهیکه مغزت رگ به رگ م بدات

 .یننداز آس ادمی -

 .دیپوف کش نازار



 از یباعث شد با عذرخواه سایزنگ تلفن پر یصدا

 دو دور شود. آن

 گفت: آسنات

 یحساب یاسیخاتون چطوره؟ کنار ال ؟ینازار خوب -

 به حالتهها. خوش

 حرف دارم برات. اون خونه یکل یآس یخوبه. وا -

 بگم ی. نخواستم جلو پربهیغر بیعج شیچ همه

 کنم. نگرانش

 ؟یجد -

 مفصل واست حرف بزنم. نمیبش دیروز با هیآره. -

 . منم ازریدل س هی نمتیبب ایهفته ب نیهم ؟یک -

 ذره شده. هیدلم  دمتیبگم. از بس ند فردوس

 حرف یکرج. کل امیشمال. برگشتم م میریم میدار -

 .کنهیگلوم مونده داره خفهم م پشت



 یبگم. نگران نباش. من مشکل یچ -هست؟ یمشکل -

 اونجا ندارم،

 ...یول

 "؟یی" دختردا

 هر دو سر به عقب چرخاندند. ارییعل یصدا دنیشن با

 گفت: ارییعل دنیبا د آسنات

 خاله. انگار با تو کار داره. شیپ رمیمن م -

 .ستیول کن ن نجامیباشه برو. ا -

 کرد و از آن جا دور شد. یاحوالپرس ارییبا عل آسنات

 آمد و نازار خودش را پشت درخت کترینزد اری یعل

 پشت سرش حرف لی. خوش نداشت فامدیکش عقب

 .بزنند

 گوشش پر شد: یتو ارییعل یصدا

 نازار؟ یخوب-

 گفت: نهیدست به س نازار



 پسرعمه. یاومد یدیممنون. زحمت کش -

 .ییبود دختردا فهیوظ -

 ؟یکار داشت -

 جراتیلی. االنم خیدیبگم. به تلفنام که جواب نم یچ -

 جلو. امیهمه آدم ب نیکردم جلو چشم ا

 و من قبال هیچون حرفات تکرار دمیتلفناتو جواب نم -

 دونم تو چرا کش یرو. نم یجنگل بهت گفتم همه چ تو

 .یدیم

 . چجور ازت دل بکنمیمن زیندم نازار؟ تو همه چ -

 که بهش فکر یبود یهمه سال تنها دختر نیا یوقت

 .کردم

 یچرا نگفت ار؟ی یعل یبه من فکر کرد ییچرا تنها -

 ه؟یدختر نظرش چ نیا

 کارو. نینازار! با من نکن ا -

 به یرا درآورد. فکر کرد چشمانش نقش نکشیع نازار



 بزند داشتند. خواستیکهم ییو موثر در حرفها سزا

 . بذار تصورم از توارییعل یهست یتو مرد خوب-

 بمونه و خراب نشه. من و تو به درد هم خوب

 نو؟ی. چند بار بگم امیخورینم

 خرابش نکن. -

 عمه منو نابود کرد. تو رو خدا ول یبابات و حرفا -

 فیمن دوستت دارم نازار. تکل یول -. تمومش کن.کن

 من ینوا یدل ب

 یکه تو هم دوستم دار دونمی... مدونمیم شه؟یم یچ

 همه سال من و تو اسممون رو هم بود. اگر نی. انازار

 .یگفتیم یزیچ هی ینداشت دوستم

 .ارییعل یزنیحرف خودتو م یباز که دار-

 صبر و تحمل گریبود و دل عجولش د قراریب ارییعل

 گریچطور دل نازار را نرم کند. د دانستی. نمنداشت

 شده بود. یعاص



 متر از کیو فاصلهاش را به  دیرا جلوتر کش خودش

 رساند. او

 به سنگ شیخواست به عقب برود، اما پشت پا نازار

 از پشت او یکرد و در حال سقوط بود که دست ریگ قبر

 بود. اسینگه داشت. فورا سر به عقب چرخاند. ال را

 کمکش کرد صاف اسیآه از نهادش برآمد. ال نازار

 .ستدیبا

 حواستون کجاس نازارخانوم؟ -

 صورتش حس کرد. حس یهجوم خون را تو نازار

 یاند تو باعث شد فکر کند او را انداخته یگرگرفتگ

 یآن هم وقت کرد؟یآنجا چه م اسیداغ. ال یکوره

 .زدیداشت از دوست داشتنش حرف م ارییعل

 کرد: منمن

 اس؟یآ...قا..ال -

 دوستانه گفت: یبا لحن اسیال



 نشد که؟ تیزیچ ؟یخوب -

 را گرفت و او را با و دست نازار دیجلو دو اری یعل

 .دیعقب کش خشم

 تشر زد: اسیرو به ال بعد

 نجایمحترم؟ برو کنار ا یداره آقا یبه شما چه ربط -

 .نستایوا

 چشم اریینازار در دست عل یبه دست قفل شده اسیال

 .دوخت

 آورد. اما رونیب ارییفورا دستش را از دست عل نازار

 بود. دهیرا شن شانیحرفها اسیشده بود. ال رید گرید

توپت پره برادر من؟ من  نقدریچرا ا -گفت: اسیال

 ...اسمیال

 ...اومدم

 گفت: ارییعل

 .دیلطفا مزاحم نش دییباش. بفرما یخوایم یهر ک -



 داشت باال نرود گفت: یکه سع ییبا صدا نازار

 .گهیبسه د ار؟ییعل -

 گفت: اسیال روبه

 ؟یکنیکار م یچ نجایا اسیآقا ال -

 گفت: اسیال

 خونه. خاتون حالش خوب میاومدم دنبالت که برگرد-

 .ستین

 :دیلب گز نازار

 شده؟ یچ -

 دکتر اومد مشکل میفشارش رفته باال. البته زنگ زد -

 .یباال سرش باش یزودتر برگرد دیبا یشده. ول رفع

 اشاره کرد: اری یچشم و ابرو به عل با

 بد موقع مزاحم شدم انگار. دیالبته ببخش -

 اسفکریرا کم داشت که ال نیکفرش درآمده بود. هم نازار

 خواستیاوست. دلش م یدر زندگ یکند مرد



 یقبر خال کی یرا خفه کند و تو ارییعل همانجا

 کند. دفنش

 :گفت

 کنم. یخداحافظ هیباشه. بذار از مامانم و بق -

 پر از خشم به یگفت و نازار نگاه یباشه ا اسیال

 چشمانش گذاشت و یرا رو نکشیکرد و ع ارییعل

 شد. دور

 بلند گفت: ارییعل

 نازار. حرفام هنوز تموم نشده. نازار؟ سایوا-

 آنها نگاه کردند. یبه سو تیاز سمت جمع ینفر چند

 گفت: اسیرو به ال ارییعل

 . االن چه وقت اومدن بودمحلیواقعا که! خروس ب -

 آخه؟

 را با دو نکشیع یداد و دسته هیبه درخت تک اسیال

 کرد. ارییعل یبه سرتاپا یچرخاند. نگاه انگشتش



 نازار خانوم نامزدته؟ -

آره نامزدمه،  -سرش را باال گرفت و گفت: ارییعل

 ه؟یحرف

 کرد و لب زد: یور کیسرش را  اسیال

 ینکن مرد. زشته. آبرو ییواسه عشق و توجهش گدا -

 .یمرده برد یچ هر

 کرد: یاخم گزندها ارییعل

 ؟یدونیم یاصال تو چ ؟یچ -

 سر چرخاند. کردیم شینازار که داشت صدا یصدا با

 ن؟یارینم فیتشر ؟یالماس یآقا -

 گفت: اسیال

 اومدم.-

 گفت: ارییاز رفتن رو به عل قبل

 که نازار دمیفهم نویندونم اما االن ا یزیچ دیشا -

 نداره. با اجازه. دوستت



 یو دست دادیهم فشار م یکه رو ییبا دندانها ارییعل

 نگاه کرد. اسیمشت شده بود به رفتن ال که

 آشفته به رفتن یزمزمه کرد و با فکر ظیغل یایلعنت

 شد. رهیخ نازار

 کرد یاز مادر و خواهر و دوستانش خداحافظ یوقت از

 دلش نبود. یراه افتاد، دل تو اسیال یشانه به شانه و

 . شککردیرا پشت سرش حس م ایعمه ناد زیت نگاه

 مادر و خواهرش یبانش به زودخنجر ز یزیت نداشت

 نکهینشانه خواهد گرفت. و بدتر از آن به محض ا را

 یروستا برسد، به همه خواهد گفت نازار را با مرد به

 که به خاطرش مراسم پدربزرگش را دهید جوان

 و برود. چاندیبپ

 پشت ییفضا یفراتر خواهد رفت و خزعبالت حتما

 خواهد کرد. فیرد سرش

 نینداشت. ا تیها اهم نیکدام از ا چیه شیکه برا البته



 شهیبود که هم ی. او دخترترساندیاو را نم زهایچ

 درست است. کردیرا کرده بود که فکر م یکار همان

 حرفها بود که با دهان گشاد مردم نیاز ا تریقو او

 را ناراحت کند. خودش

 سر یتو یفکرها کردیکه او را نگران م یزیچ

 کی یعالقه نیخودش نبود. ا بود.دست اسیال قشنگ

 طرفه روز به

 .کردیداشت او را غرق خودش م شتریب روز

 اسیهنوز هم شروع نکرده بود. هنوز به ال یحت او

 گفتن دوستت دارم به او ینکرده بود دارد برا یحال

 روز شوم از بخت و کی. و حاال در زندیبال م بال

 یتعدل وق اسیال ر،یقبرستان دلگ کیبدش وسط  اقبال

 دوست داشته شدنش یدارد برا ارییبرسد که عل دیبا

 .کندیاو التماس م به

 بهتر نبود به او رد؟یبگ یالل مان دیبا یکرد تا ک فکر



 اسیافتاد ال ادشیاما بعد  کرد؟یرا اعتراف م زیچ همه

 است. اشیزندگ یتو یبود کس گفته

 :دیباال انداخت و در دل نال شانه

 رو دوست داره. من نازارم و ی" به من چه که کس

 مرد رو نیا یزن چیه ذارمیدوستش دارم. نم یلیخ

 ی. مال خودمه و من تو عشق و عاشقرهیبگ ازم

 مرد منه و واسه اسی. النمیزم یزن رو نیخودخواهتر

 کنم." یعاشقم بشه همه کار م نکهیا

 اسهنوزیکه نشستند، نازار دمغ خبر نداشت ال نیماش یتو

 .کردیم یخودخورهم داشت 

 یچرا ندانسته عاشق زن کردیخودش را شماتت م و

 .ستیگریکه مال مرد د شده

 و نتوانست چاندیانگشتانش را سفت دور فرمان پ اسیال

 .ردیمیدارد از حسادت م دینازار بگو به

 به شدت گرم بود. فورا کولر را روشن نیکاب درون



 و گفت: کرد

 .دیشنازار خانوم. ببخ شهیاالن خنک م -

 گفت: نازار

 . نگران خاتونم.میبر -

 رونیپدال گذاشت و از قبرستان ب یفورا پا رو اسیال

 .راند

 دنبالت. خصوصا که امیببخش که مجبور شدم ب -

 بخوابونه تو یکی خواستیدلش م یلیخ پسرعمهت

 .ینامزد دار دونستمی. نمگوشم

 اس؟یاحمق چه گفته بود به ال اریی. علدیلب گز نازار

 .اسیسمت ال دیچرخ یکم

 گفت من نامزدشم؟ ارییعل -

 نازارخانوم. ینامزد دار ینگفته بود-

 ؟یدونیم یمن چ یآخه تو از زندگ -

 .ینگفت یچیتو ه -



 . راستش من...یدینپرس یچیتوهم ه -

 شد. از هر ینازار کفر اس،یبه صدا درآمدن تلفن ال با

 محل بود نفرت داشت. یخروس ب چه

 گفت و تلفنش را جواب داد. یدیببخش اسیال

 ... بله... کجا؟میخان... تو راه ونیالو سالم هما -

 ... باشه چشم...بازم؟

 داشبورد انداخت. یتلفن را رو اسیال

 من نباشم. قهیدو دق هیکاف یعنیبرم شرکت.  دیبا -

 پشت دردسر. دردسر

 شده؟ یچ -

 .سازهینم چکسیحسام با ه نیدعوا شده. ا -

 ه؟یحسام ک -

کنم.  ادهتیوسط راه پ دیاز کارمندامونه. من با -

 اسنپ برو. ای یباتاکس

 حرف زدن و یکه داشت برا یاز فرصت دینا ام نازار



 بر باد رفت، گفت: یخودیب

 .ستین یباشه مشکل -

 اتاق خاتون دست به یتو نیآذ د،یبه عمارت رس یوقت

 منتظرش بود. نهیس

 .دیرا نشن نیزنان سالم کرد و جواب سالم آذ نفس

 انداخت و سمت تخت خاتون یصندل یرا رو فشیک

 اشیشانیپ یو دست رو ستادیسرش ا ی. باالدیدو

 و نبضش را چک کرد. گذاشت

 تو دختر خوب؟ یشد یچ ؟یخاتون جونم؟ خوب-

 اشیشگیخوش پوش و غرق در عطر تلخ هم نیآذ

 و گفت: ستادیتخت ا کینزد

 ن؟یستیخانوم آل آقا؟ شما مگه پرستار خاتون ن -

 انداخت. ینگاه میخونسرد به او ن نازار

 بله هستم. چطور؟ -

 دیو چهارساعته با ستیقراردادتون ذکر شده ب یتو -



مدام  ومدهی. اما هنوز ندیباش پرستارش

 .نیریگیمیمرخص

 به یخاتون رفت و نگاه یسمت سبد داروها نازار

 پزشک کرد. ینسخه

 بله درسته. اما تو اون قرارداد هم گفته شده که -

 یساعت یمرخص یاورژانس یوقتا تونهیم پرستار

 بره. یو در ماه دو تا سه روز به مرخص رهیبگ

 شد. رهیخ نیباال در چشمان آذ یبلند کرد و با سر سر

 ریو باال بردن تاث شیپر ابهت کردن لحن صدا یبرا

 .ستادیا نیمقابل آذ نهیجلوتر رفت و دست به س حرفش

 کرد ینیب شیکه بشه پ ستین یزیآدم چ زیمرگ عز -

 .قیتو مراسمشون شرکت نکرد خانوم توف ای

 هم عرض کردم خدمتتون من از شما دستور قبال

 .کنمیم فیکسب تکل قیتوف یاز آقا رم،یگینم

 به خون نشسته به نازار چشم دوخت. یبا چشمان نیآذ



 .رفتیاعصابش رژه م یداشت رو گریدختر د نیا

 .کردیم یچیق نهایدمش را زودتر از ا دیکرد با فکر

 به پرستار نداشته یکرده بود کار دیتاک ونیهما اما

کنند که خاتون با  دایپ توانندیرا نم یکس گری. دباشد

 .دیایاوکنار ب

 شب خوابش زد،یحس کرد اگر زهرش را نر یول

 .ردیبگ هدیاو را ناد ی. اصوال عادت نداشت کسبردینم

 :گفت

 بمونه خانوم ینجورینباش اوضاع ا دواریام ادیز -

 ادی یخونه منم و تو هم به زود نی. خانوم اکوچولو

 .یریکه از من دستور بگ یریگیم

 رفت. رونیبه نازار زد و از اتاق ب یتنها بعد

 را باز کرد و نفسش را در اهشیس یروسر نازار

 گرم اتاق فوت کرد. یفضا

 .فتهیبا من درب خوادیم ی. الکوونهید کهیزن -



 داشت ازیکولر اتاق خاتون خنک نبود و او ن یدما

 ارییاز عل یدوش آب سرد. به حد کاف ریز برود

 بچگانهاش او را یبا حرفها نیبود و آذ یعصبان

 کرده بود. ناراحتتر

 و نازار از اوضاعش مطمئن شد، به دیکه خواب خاتون

 یقیو دقا دیحمام خز یبه اتاقش رفت و تو سرعت

 نهیآی. جلودیدوش نشست و بعد لباس پوش ریز یطوالن

 نهیبلندش را شانه زد و به خودش در آ یموها

 نیا یباش. حرفا ی. قوکویدختر ن ،ی: تو نازارگفت

 تو رو نگران کنه. " دینبا زن

* 

 اهل یاز دوازده شب گذشته بود و سر و صدا ساعت

 .دیچیپیدر ساختمان م عمارت

 یبرا یرا در چمدان کوچک لشیلباسها و وسا نازار

 اتاق خاتون، چمدان او را یبود. داشت تو دهیچ سفر



 اهل خانه و دستوارت ی. اما از سروصداکردیم پر

 به ستوه آمده بود. اسیو بزرگشان به ال کوچک

 تخت و به او زل زده بود. ینشسته بود تو خاتون

 زد. یزورک یلبخند نازار

 سگم داره باال یاون رو گهیتون؟ دخا یشنویم -

 .ادیم

 او هم دیزد و چشم بست. شا هیسر به بالش تک خاتون

 .کردیم یخودخور داشت

 از رونیو آن را به ب دیچمدان را کش ینازار دسته

 پشت در هول داد. اتاق

 و چشم به سمت دیپلهها شن یرا از باال یهست یصدا

 چرخاند. پلهها

 ! "نیمنو ببر بذار تو ماش یچمدونا نیا ایب اس؟ی" ال

 :دیرا شن نیآذ یصدا

 ریمارو بشور. د بجنب د نیزودباش، ماش اس؟ی"ال



 ."شد

 زد: ادیفر هورام

 .نیمنو بذار تو ماش یایو کتون یلباس ورزش اس؟ی" ال

 !"زود

 ...اسی... الاسی... الاس؟یال

 ی. چمدانهادیکه تند تند از پلهها باال دو دیرا د اسیال

 .دیکشیرا دنبال خودش م قیتوف یدختر قرت نیسنگ

 گذاشت و به اتاق شیگوشها یدست رو یکفر نازار

 .دیو در را محکم به هم کوب برگشت

 مهمان کند. ریکتک س کیرا  اسیال خواستیم دلش

. کردیپسر نه گفتن بلد نبود؟خاتون داشت نگاهش م نیا

 .ستادیکنار تخت او ا

 که تا وونهسید اسیال. نه... وونهانید نایبه خدا ا -

 طاقت آورده. آخه مگه خودشون چالقن؟ ُ مردن؟ حاال

 خاتون. تند یکرد به ماساژ دادن دستهاو پاها شروع



 به غر زدنش ادامه داد: تند

 جا. اصال دلم نیهم می. بمونبردنیکاش مارو نم -

 رو تحمل کنم. البد نیآذ کهیاون زن ختیر خوادینم

 م؟یایکنن. برم بگم ما نم تیاذ اسویاونجا هم ال خوانیم

 و سفر برات خطر ستیبگم تو حالت خوب ن یالک

 هوم؟ برم؟ داره؟

 دستش را فشرد. به حالت نه سر تکان داد. خاتون

 .دیآه کش نازار

 ی. ولهیضرور یلیخ یکیسفر واسه من  نیاز قضا ا -

 .اسی. من و تو و المیرفتیفقط خودمون سه تا م کاش

 پسر. نیو مهربونه ا نیریش . بس کهمیبردیم هوتنم

 دو تا باهم نیواقعا ا کنمیفکر م ی. گاهاسیال نیع

 همن و همو دوست دارن. نیخاتون. از بس ع برادرن

که حواسشبه  یو برنده به نازار زیاخم کرد و ت خاتون

 او نبود زل زد.



 به در خورد. نازار گفت: یتقها

 تو. ایب -

 بود و سیانو خکه تا ز یبا شلوار اسیباز شد و ال در

 روان، گفت: شیاز سر و رو عرق

 نازار خانوم؟ چمدونت کجاس؟ نیآماده شد -

 نشان داد. اسیاراده اخمش را به ال یب نازار

 تو اتاقمه. مال خاتون هم پشت دره. -

 به خاتون یسوال یاو نگاه یمتعجب از اخمها اسیال

 نگاهش کرد. رهیخ رهی. خاتون لب فشرد و خکرد

 شانه باال انداحت و به اتاق نازار رفت. فکر کرد اسیال

 چه کار کرده که نازار اخم کرده و نگاهش مگر

 کند؟ینم

 چمدانها را از راهرو به سمت درب ریو دلگ متعجب

 داد. یخودش جا لیکشاند و آنها را در اتوبب یخروج

 عقب یصندل یبا کمک نازار، خاتون را رو اسیال



 گفت: اشیذات یانخواباند و با مهرب درازکش

.باشه ایصدام بزن یخواست یزیقربونت برم خاتونم. چ -

 فدات شم؟

 به سرعت سمت درب مانیسر تکان داد و سل خاتون

 عمارت رفت و آن را باز کرد. بزرگ

 خارج اطیو هورام به سرعت از ح ونیهما لیاتومب

 .شدند

 گفت: اسیرو به ال مانیسل

 یهمه چ ؟ینگاه کرد نتویآروم برو باباجان. ماش -

 سرجاشه؟

 ست؟یسختت ن ییراحت. تنها التیآره بابا جون خ -

 شت؟یپ ادیبگم کنعان ب یخوایم

 . سرم با باغ گرمه. اون جوونه، با منهخوادینه نم -

 .شهیزود خسته م رمردیپ

 میری. ممونیبابا سل میریعمارت م نیزود از ا یلیخ -



 فیسفر ک برتمیخودمون. بعد خودم نوکرتم م خونه

 .یکن

 :دیرا بوس اسیال یشانیپ مانیسل

 . مواظب عمهت باش.یبریکه م دونمیباشه. م -

 در پناه خدا. -خدافظ بابا. -

 گرفت یپشت فرمان نشست و نازار کنارش جا اسیال

 .دیمحکم در را به هم کوب و

 نگاهش کرد و با خودش گفت: اسیال

 "ه؟یعصبان نقدری" چشه امشب؟ چرا ا

 گفته و پشت تلفن با او یزینامزدش چ دیکرد شا فکر

 داشت با اطیح یبود عصر او تو ادشیکرده.  بحث

 و مدام دستانش رفتیو راه م زدیحرف م یتلفن یکس

 .دادیهوا تکان م یتو را

 بپرسد. شدینم شیرو اما

 راند. در رونیپدال گاز گذاشت و از عمارت ب یپارو



 یلیبکشد اما خ ازهیکرد کمتر خم یطول راه سع تمام

 نازار را شیازههایبا خم کردیبود و حس م خسته

 کرده. دست خودش هم نبود. کالفه

 صورتش بکوبد. یباد تو یتا کم دیکش نییرا پا شهیش

 انیدر م یکیخواب از سرش بپرد. اما چشمانش  دیشا

 .خواستیو دلش در حد مرگ خواب م دیدیم تار

 بکشم؟ گاریس شهیم-پخش را کم کرد و گفت: یصدا

 نگاهش کرد: نازار

 نه! -

 متعجب از نه محکم او چشم گرد کرد. اسیال

 . پس واسم قهوهدونمیواسه خاطر خاتونه، م -

 ؟یزیریم

 را تا وانشیبرداشت و ل شیفالکس را از کنار پا نازار

 حرف به دستش داد. یپر از قهوه کرد و ب نصف

 نازارخانوم؟ یزنیباهام حرف م گمیممنون. م -



 پشت فرمون؟ یچرا نصف شب نشست ادیخوابت م -

 شمال. میبر دینصف شب با شهیهم ادیبدم م -

 سفر؟ برنیتو رو با خودشون م شهیهم -

 .دیجرعه نوش کی اسیال

 تو میدار یکارگاه چوب بر هیکه.  ستین حیواسه تفر-

 تو الشونیو رنیهر سال تابستون م نای. ارشت

 کار. صبح تا غروب تو واسه برنی. منم مربازاریپ

 .کنمیجون م کارگاه

 اتوبان یتو یلهایبه نور قرمز اتومب رهیخ نازار

 .دیی_کرج دندان به هم ساتهران

 کرد خوددار ی. سعدیچه بگو تیاز عصبان دانستینم

 بود. ایکار دن نیگرچه سخت تر بماند،

 زد: لب

 فیشمال؟ ح رنیروزو ازشون گرفتن نصفه شب م -

 م؟ینینب ستین و رودخونه جنگل



 قهوهاش را به دست نازار داد. دست یخال وانیل اسیال

 .ختیرا به هم ر شیدر گذاشت و موها یرا رو چپش

 . شب خوبه. خنکه و اتوبانمیوقت نشده روز بر چیه-

 قشنگه که جاده یاونقدر ربازاریخلوته. پ بایجاده تقر و

 یاز جنگل ب میرسیبشن. البته دم صبح م الیخ یب رو

 .میمونینم بینص

 خواب آلو پشت فرمون نشستن خطرناکه. یول -

 یتو حرف بزن من خوابم نبره. عادت دارما، ول -

 خستهام. یبدجور امشب

 بخواب. ری. تو بگخوادینه نم -بزن کنار من برونم. -

 اوردمی. جونمو از سر راه که ناسیبزن کنار آقا ال -

 نیزنده برسم ا خوادیدست تو. در ضمن دلم م بدم

 .نمیخوشگل شمارو بب ربازاریپ

 خوب یجا هیامشب؟  یباشه حاال چرا بداخالق شد -

 ؟یبلد ی. رانندگنیتو بش میبرس



 یکردنو خوب بلدم، ول یفقط رانندگ یاز رانندگ -

 ندارم. نیماش

 خوبه. -

 جگر یدندان رو خواستینگفت، چون م یزیچ نازار

 .بگذارد

 را با هم عوض کردند. شانیراه جا یدر شانه ییجا

 پشت فرمان نشست. نازار

 پخش را یکرد و صدا یآهنگ مورد عالقهاش پل یرو

 باال برد. یکم

 قولتو دادم به قلبم یبا چه حال ییشبا چه

 نرفتم ییتنها ییجا ییچه روزا یتو خال یجا

دلت  یکار هر روزمه عادت کرده قلبمتو بخند یالیخ یب

 خوامینم یچیخوش باشه من ه

 خوامیم تویمن که خوشبخت یبه هرک یببند دل

 خوامیم تویهم خوب یگلم بد باش نمیهم من



 تو یتن من یهنوزم پاره  زمیعز

 تویزندگ ستیرو به راه ن نمینب رمیبم من

 تو یتمومه ب میزندگ یکه خستم نباش من

 یمجبور یشیبد م یکور یبش عاشق

 یجور چیه شهینم یاما نه زور عشق

 پهلومهعشقت  یول یرفت

 که بغضت تو گلومه نیا با

 تو آرزومه یخوشبخت

 خواباند و به پهلو به سمت نازار یرا کم یصندل اسیال

 .دیکش دراز

 یاو بود و نگران بود چه کس یبایز مرخیبه ن رهیخ

 دلربا را ناراحت کرده. اصال چطور دلش یفرشته نیا

 صافش اخم بنشاند و لبخند را از آن یشانیپ یرو آمده

 رد؟یلوند بگ یصورت یلبها



نازار هم بود. از مهارتش  یبه رانندگ حواسش

وصف حال  بیخواننده که عج یکهمطمئن شد با صدا

 او

 چشمانش بسته شدند و خوابش برد. بود

 پخش را کم کرد و یکه تمام شد، نازار صدا آهنگ

 به صورت یکرد. هر از گاه یآهنگ را پل دوباره

 .کردینگاه م اسیو مظلوم ال معصوم

 مرد نیبود چرا آنقدر از سر شب با ا ریخودش دلگ از

 کیاو چه بود؟  ریکرده. تقص یقلب کج خلق خوش

 که ییآن آدمها انیدر آن عمارت م یزندگ یبرا عمر

 بود و حتما دهیدو دانستند،یرا از ما بهتران م خودشان

 خسته بود. خسته از پسر باغبان بودن. خسته از حاال

 بودن. اسیال

 را باز کرد. شیصورتش چشمها کینزد ییصدا با

 .ری. صبح به خمایدینازار خانوم؟ رس یشینم داریب -



 صاف نشست و به اطراف نگاه کرد. در مقابلش نازار

 دو طبقه بود. یبزرگ و پردرخت و ساختمان یاطیح

عقب نگاه  ی.به صندلیاشراف یپر ابهت با نما یکخانهی

 دکرد. خاتون نشسته بود و با لبخن

 .کردیم نگاهش

 گفت: اسیلبخند جوابش را داد و رو به ال با

 دارمیب گهی. چرا د اسیآقا ال ریصبح تو همبه خ-

 کنم؟ یرانندگ ینکرد

 گفت: شدیم ادهیکه پ یدر حال اسیال

 یپشت فرمون من حساب یکه نشست یهمون سه ساعت -

 . دستت درد نکنه.دمیخواب

 لب زمزمه کرد: ریش را باز کرد و زکمربند نازار

 ی" آره جون خودت. از صورت خسته و اون حلقه

 ."یچشمت معلومه خستها ریز

 :دیجلو دو یشد، هست ادهیکه پ نیهم



 لباس عوض خوامیباال. م اریچمدون منو ب اس؟یال -

 .یرو ادهیتا هوا گرم نشده برم پ کنم

 و آهسته لب زد": شروع شد." دیکش یپوف نازار

 داد زد: رفتیسمت ساختمان که م نیآذ

 .ریتو. بعدش برو نون تازه بگ اریچمدونارو ب اسیال -

 زیبدو صبحانه درست کن گشنمه.نازار چشم ر یانس

 :دینال یکرد و حرص

 نون یجا ی. کوفت بخورمیبرس نی" بابا المصبا بذار

 ."تازه

 برداشت و نیرا از باربند ماش یچمدان هست اسیال

 گذاشت و بلند گفت: اطیکف ح یزههایسنگ ر یرو

 چشم خانوم. -

 روشن کرد و به سمت پشت ساختمان یگاریس ونیهما

 را بست و گفت: نشی. هورام محکم در ماشرفت

 دوش خوامیلفتش نده زود باش خستهام م اسیال -



 .رمیبگ

 که فقط نازار یجور اسیپلهها که باال رفت ال از

 گفت: د،یشنیم

 بوگندو. نیا دخوایدلش کتک م یاول صبح -

 راحت بود الشیکمک کرد و نازار خ اسیبه ال هوتن

 یطیشرا چیکه در ه یپسر. تنها کس نیوجود ا بابت

 او بود. گذاشتیرا تنها نم اسیال

 خاتون را درآورد. لچریصندوق عقب رفت و و سمت

 کمک. ایهوتن خان؟ ب -به هوتن داد زد: رو

 فورا گفت: اسیال

 .میاریتو برو تو ساختمون. من و هوتن خاتونو م-

 گفت: نازار

 از ی. فقط چجورارمشی. من خودم مخوادینه نم -

 باال؟ مشیببر پلهها

 .کنمیمن کولش م -



 خودش و خاتون را از صندوق عقب یچمدانها نازار

 گذاشت. نیزم یرو

 .دیجلو دو اسیال یفورا با اشاره هوتن

 ...خ...خب؟ارمی...میمن... م -

 پر سپاس زد و گفت. یلبخند نازار

 خب. -

 یآمد. تلفن رو رونیهمان لحظه از ساختمان ب هورام

 بود. گوشش

 شخص پشت خط گفت: به

 .ی... گوشیگوش -

 یهنوز که چمدونمو نبرد -باز داد زد: اسیرو به ال بعد

 . چقدر لفتشگهیتو. بدو د

 اه! یدیم

 گفت: دستش را مشت کرد و در دل کی نازار

 تیجناب بچه پولدار. حال یتو واقعا هوس مردن کرد -



 . صبر کن فقط.کنمیم

 دست به کمر خصمانه به هورام نگاه کرد و تا اسیال

 از ونیدندان شکن به او بدهد، هما یجواب خواست

 شد. هورام به سمت درب شیدایساختمان پ پشت

 خلوت شد. یرفت و وارد کوچه اطیح یخروج

 :گفت

 .ایستیول کن ن ؟یباز تو زنگ زد هیچ -

 مرد آمد: یصدا

 چطوره؟ ربازاریپ یمگه قرار بود ول کن باشم؟ هوا -

 ؟یدونی! تو از کجا میلعنت -

 شمرمیخبر دارم. تعداد نفساتو هم م تیمناز همه چ-

 . وگرنهیکارها یو چ یهست یبهت گفتم بگو ک -.بچه

 .دمیگوش نم حرفتو

 آقام. حله؟اسم: طاهرم. شغل: نوکر  -

 آق طاهر. اریدرن یمسخره باز -



 شد: یمرد عصب یصدا

 یبرگشت یتو همون روستا تموم کن. وقت اسویکار ال -

 چه خبره. گمیاون وقت بهت م تهران

 اس؟یراحت نیبه هم یفکر کرد ه؟یهه! مگه الک -

 دمیشا ایکار باباتو  تونمیکه م اسیراحت نیبه هم قایدق -

 بسازم. پس آدم باش. فعال. ربازاریتو همون پ مادرتو

 دندان قروچه کرد و داد زد: هورام

 .ی! قطع نکن عوضیالو؟ الو هو -

 ؟یکنیدعوا م یدار یبا ک -

 و دیترس ونیهما دنیفورا سر چرخاند. با د هورام

 گفت: دستپاچه

 بابا. چکسیه -

 انداحت و نیزم یرا رو گارشیس یته مانده ونیهما

داد نزن  یبرو تو اول صبح ایب -.کفشش آن را له کرد با

 وسط کوچه.



 چشم بابا. -

 شد. اطیمشکوک به او کرد و وارد ح ینگاه ونیهما

 به سر یزد و فکر چه خاک هیتک واریبه د هورام

 .زدیبر

 تخت دراز بکشد. یبه خاتون کمک کرد رو نازار

 .دادندینم م یبو وارهایاول بود و د یدر طبقه اتاق

 تارعنکبوت بود و چند پشه که درهم  یواریکمد د یتو

 نازک گرفتار شده بودند. یتارها

 تکان داد: سر

 اتاق خوبارو واسه خودشون برداشتن اون باال، -

 رو به ما دادن. واقعا که. نموره

 در اتاق چشم یپا در کمد را بست و سو یصدا با

 .چرخاند

 بود. گفت: یانس

 یاالن. فرن شهیخاتون آماده م یخانوم جون صبحانه -



 کردم. درست

 دستت درد نکنه. -گفت: نازار

 ایبرگشتن ب ی. وقترنیو هوتن رفتن نون بگ اسیال -

 ما صبحانه بخور. شیپ آشپزخونه

 بهش بدم. اریخاتونو ب ی. فعال صبحونهامیباشه. م -

 چشم. -

 خانوم؟ یانس یراست -

 بله خانوم جون؟ -

 . اتاقدهینم م یکمد پر از جک و جونوره. بو نیا -

 ؟یبه من و خاتون بد نیندار بهتر

 چند تا اتاقه. نیخانوم جون. نه واال هم اهیروم س یوا -

 خوابن. ما هم با یباال م یو آقا و هورام و هست خانوم

 از یلیخانوم خ نی. آذنییو هوتن طبقه پا اسیو ال شما

 . کال ترسوئه. از همه حشراتادیبدش م نجایا یپشهها

 .ترسهیم



 ؟یچ یو هست هورام-

 هی شهی. همادی. تازه خوششم مترسهینم یهست -

 آقا ی. ولشهیم دایحلزون تو بساطش پ ای قورباغه

 ؟ی.از چادیبدش م یلیخ یزیچ هیاز  هورام

 از هزارپا. -

 اد؟یبدش م یاز چ قایخانوم دق نیعجب! آذ -

 گنیبهش م ایسوسک. جنوب هیشب یزیچ هیاز  -

 دراکوال. گنیبهش م ایشمال چرچر،

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی نازار

 زنه؟یم شمی! نیاوه چه اسم-

 نه خانوم.-

 .ارهیخاتون رو ب یخب. برو به فرشته بگو غذا لهیخ -

 باشه خانوم جون. -

 و یکاسه فرن کیکه  یاینیبعد فرشته با س یقیدقا

 در آن بود وارد اتاق شد. یچا وانیل



 تخت گذاشت. یرا رو ینیس بارویز یفرشته

 درست کردم. یزعفرون یبفرما نازارخانوم. فرن-

 :دیبو کش نازار

 داره دستت درد نکنه. ییبه به چه رنگ و بو -

 و نازار در را بست. ستادیا یکنار فرشته

طبق  ؟فرشتهیکنیازت بخوام کمکم م یکار هیفرشته  -

 ریرا ز شیبلند موها یعادتش طرهها

 چپاند. یروسر

 شده؟ یبرم. چ آره قربونتون -

 فقط به مامانت نگو. خب؟ -

 کرد: یور کیمشکوک سرش را  یبا نگاه فرشته

 چشم نازار خانوم. -

 ساعت از دوازده شب عبور کرده و داشتند یعقربهها

 .بردندیرا به سمت بامداد م زمان

 پلهها یپلهها نشسته بود و خاتون را باال یرو نازار



 ژنیپر از اکس ینشانده بود تا از هوا لچریو یرو

 لذت ببرد. خالص

 .دیکشیم گاریو س زدیداشت زغالها را باد م اسیال

 .کردندیم یآن دور و بر باز یو الف هوتن

 زل زده اسینشسته بود و به ال یصندل یرو هورام

 بود. شانیتلفنها یهم سرشان تو هی. بقبود

 زیو فرشته هم تند تند مشغول آماده کردن م یانس

 بودند. اطیح یشامتو

 چانهاش زد. ریو دستانش را ز دیآه کش نازار

 شدیاز آن دور هم م یآنقدر خسته بود که حت اسیال

 سرپاست. یبه سخت دیفهم

 رفته بود به یاستراحت چیاز صبحانه بدون ه بعد

 رشت. عصر که آمده بود تنها یچوب بُر کارگاه

 کرده بود به حمام برود. بعد دستورات و فرصت

 شروع شده بود. قهایتوف یاوردها



 بخر، گرمه." یبرو بستن اسی" ال

 کن." یکن آب پاش زیتم اطویح اسی"ال

 .خشک شدن."اسیزبون آب بده ال یب ی" به درختا

 نره زغال ادتی" برو گوشت بخر کباب بزن. سر راه 

 ."چسبهیم ونیبا قل ی. بالل هم بخر نصف شبیبخر

 خسته هم از آن همه بدو بدو لیفکر کرد ف نازار

 چرا کرد؟یم یآنقدر صبور اسی. چرا الشودیم

 چرا ... چرا... چرا؟ د؟یمن خستهام امان بده گفتینم

 به نازار کرد و هوتن را صدا زد. ینگاه اسیال

 اسیرا به دست ال دهیکش خیبه س یگوشتها یانس

 گفت و هوتن سمت یزیگوش هوتن چ یتو اسیداد.ال

 .دیدو نازار

 نا..زار؟ -

 چانهاش برداشت. ریاز زدست  نازار

 بله؟ -



 ...خا..خاتونو... ک..کول ...خوامی...میم -

 ...کنم.کن

 .هیآره فکر خوب ن؟ییپا مشیآهان ببر -

 فورا اسیکولش سوار کرد و ال یخاتون را رو هوتن

 یبرد. هوتن، خاتون را رو نییرا پا لچریو و دیدو

 رفت. ینشاند و سراغ الف لچریو

 گفت: رو به نازار اسیال

 .شهیگشنته نازارخانوم؟ االن کباب آماده م -

 .یلیآره خ -

 کبابا نسوزه. میبر ایب -

 بلند هداریسمت منقل پا اسیگفت و با ال یباشها نازار

 قدم شد. هم

شروع کرد به باد زدنکبابها.  اسیو ال ستادندیمنقل ا کنار

 نازار آهسته گفت:

 .یتو خستها کنن؟یچرا هورام و باباش کمک نم -



 :دیپاش شیمهربان به رو یلبخند اسیال

 بهتره. نهیراستش هورام بش ی. ولیکه نگران یمرس -

 امروز ی. ولدهیکمک م یگاه ونمی. هماستیبلد ن یچیه

 چشه. انگار حال و حوصله نداره. بعدشم که دونمینم

 مال پولداراس، نه مال ماها. مسافرت

 زده پول و پولدار بود داشت یاز هر چه کلمه نازار

 . گفت:شدیم

 هی. پسرشم دهیکش گاریاز صبح فقط س قیتوف یآقا-

 دعوا داشته. هیعربده زده با همه به جز من  کله

 ؟یسره چ-

 و فرشته غر یکله به جون انس هی. فقط یچیبه خدا ه-

 . چقدر لوسهومدیفرشته اشکش داشت درم چارهی. بزد

 پسر. اه! نیا

 آسمون. ولش کن.. ادعاشم که تا تیخاص یلوس و ب -

 یکارا کرد یخودتو خراب نکن. امروز چ اوقات



 .یچیه -نازارخانوم؟

 رون؟یب ینرفت الیاز و -

 نه. -

 با خاتونو و هوتن امیفردا عصر زودتر از کارگاه م -

 . خوبه؟ایدر میریم ییچهارتا

 :دیذوق زده خند نازار

 .نمیرو بب ایبرم در ستیخوبه. دل تو دلم ن یلیآره. خ -

 لبخند زد و بلند گفت: اسیال

 . کباب آماده س.اریفرشته! نونارو ب -

 . آنقدر دردیتخت دراز کش یبا کمک نازار رو خاتون

 دل از خواستیبود که دلش نم دهیروز خواب طول

 بود یو آن دار و درخت بکند. اما نازار پرستار اطیح

 داشت. سر تیاهم شیبرا مارشیبه شدت حال ب که

 و به شدت حواسش به غذا دادیرا م شیداروها ساعت

 مراقبت از پوست او بود. و



 . هنوزدیباال کش نهاشیس ینازک را تا رو یپتو نازار

 حرص اسیبا ال قهایداشت بابت رفتار توف هم

هوا  یدستش گرفت. ب ی.خاتون دست او را توخوردیم

 گفت:

 ؟یدوستش دار -

 حبس کرد. با دهان باز و چشمان نهینفس در س نازار

 حدقه درآمده به خاتون نگاه کرد. فکر کرد اشتباه از

 ی. سرش را به چپ و راست چرخاند. اما کسدهیشن

 :دیاتاق نبود. دوباره شن یاو و خاتون تو جز

 نازار؟ یکنینگاه م یبه چ -

 دهانش گذاشت: یدست رو نازار

 ؟یحرف بزن یتونیخاتون؟ تو... تو م -

 آره.-

 ؟یمن! از ک یخدا یوا -

 وقت واسه حرف زدن مشکل نداشتم. چیهمن  -



 شوکه تر از قبل گفت: نازار

 حرف یتونستیاز اون اول م یعنی ؟یگفت ی! چ؟یچ -

 ؟یبزن

 بفهمه. آره. همهش یکس خوامی! آرومتر. نمشیه -

 بود. نقشه

 آننشست. یتخت کشاند و رو کینزد یایصندل نازار

 ؟یچه نقشها ؟یچ یعنی نی. ایترسونیمنو م یدار -

 دیاومد که با شیپ یطیحرف بزنم، اما شرا تونمیم-

 زبونم بند اومده. کردمیم وانمود

 بذار برم به ه؟ی. منظورت چیگیم یچ فهممینم -

 شه؟یچقدر خوشحال م یدونیبگم... م اسیال

 . فعال ساکتگمینه! االن نه. وقتش که برسه خودم م -

 دختر خوب. باش

 آخه...-

 ؟یدوست دار اسوی. تو الیجوابمو نداد-



 .دیانداخت و لب گز ریفورا سر به ز نازار

 :دیشن

 .دونستمیم -

 سر بلند کرد: نازار

 ...یول دیببخش کنم؟یم ی... کار بدزهی... چیعنیخب  -

نه دختر خوب. چرا بد باشه؟ اتفاقا  -لبخند زد: خاتون

 اسیواسه ال

 ایر یپاک و ب نقدریمثل تو ا یکه دختر خوب خوشحالم

 داره. دوستش

 پوزخند زد: نازار

 دوست دارم. جز اسویمن ال دوننیم ایهه! همه دن -

 .خودش

 ؟یبهش نگفت-

 رو دوست داره. گهید یکیاون... اون  -

 :دیخند خاتون



 بود یزیچ نی. اگر چنیکنینه اشتباه م اس؟یال ؟یک -

 .گفتیمن م به

 بود؟ یپس منظورش چ -

 گفت: یجد یبا لحن خاتون

 بهت ی. امشب هر چگمیم یبهت چ نیگوش کن بب -

 راز. من به هیذهنت نگهش دار. مثل  یتو گمیم

 بشه. یقراره باز چ دونمیاعتماد ندارم. نم چکسیه

 برگردم عمارت. اونجا... جون من تو خواستمینم

 .نازار وحشت زده گفت:خطره

 ؟یچ یعنی -

 یبه جز من و بابا اسینازار. ال کنمیخواهش م -

 اگر واقعا کنمیه. ازت خواهش مندار چکسویه رشیپ

 ندهیدر آ دونمیمراقبش باش. من نم یدار دوستش

 .ادیب شیپ یچ قراره

 تو یمیدفتر نوشته شده. اون دفتر قد هی یتو زیچ همه



 .مونهیسل یخونه

 داشیپارچه ساتن بنفش. پ هی یال یاطیچرخ خ یتو

 رو بخون. یو همه چ کن

 اس؟یبه ال شیدیدفتر؟ خب چرا نم -

 نداره. وقتش که برسه دنشویفهم یاون هنوز آمادگ -

 نیا دیهمه با یروز جلو هی. تو گمیرو بهش م یچ همه

 رو فاش کنم. اما اگر قبل از اون روز، یلعنت راز

 یلیواسم افتاد تو اون دفترو بردار. اون دفتر خ یاتفاق

 مهمه. یلینازار خ یفهمی. ممهمه

 ازت که کنمی. پس خواهش مدمیخب باشه فهم لهیخ -

 باش. من کنارتم. نگران نباش.خاتون لبخند زد: مواظب

 دخترم. میبه زندگ یخداروشکر که تو اومد -

 هم متعاقبا لبخند زد. نازار

 باال هر دو ساکت شدند. یاز طبقه یادیفر یصدا با

 انهیموذ یو خندها دیرا به دندان کش نشییلب پا نازار



 .زد

 شروع شد. یخب. باز -

 چشم گرد کرد: خاتون

 نازار؟ هیشروع شد چ یشده؟ منظورت از باز یچ -

 به خاتون زد و نوک یچشمک نهیدست به س نازار

 لپش فرستاد. یرا گوشه زبانش

 نداره االن من برم باال؟ ی. اشکالگمیبعدا بهت م -

 بهم بگو. ایبرو فقط زود ب -

 شنگوالنه زد. یخندها نازار

 باشه خاتون جونم. -

کهدر  دیو هوتن را د اسیرفت و ال رونیتاق باز ا فورا

 حال باال رفتن از پلهها هستند.

 :دیدوم. بلند پرس یبه طبقه یمنته یسمت پلهها دیدو

 شده هوتن؟ یچ-

 و گفت: دیبه عقب چرخ هوتن



 .زنهی...مزیهور...رام...دا..داره... داد...م -

 و اسیکرد نخندد. از پله ها باال رفت. ال یسع نازار

 اتاق دور یتو یو هوتن و فرشته و انس ونیو هما نیآذ

 .زدیم ادیجمع شده بودند. هورام همچنان فر هورام

 ! چقدر گندهس.ی. وایبرش دار. وا نویا ایمامان! ب -

 بابا؟

 وسط تخت خواب دیجلوتر رفت. هورام را د نازار

 دهیچسب شیبزرگ دور مچ پا ییبود و هزارپا ستادهیا

 رفت. هورام یباال م شیو داشت از مچ پا بود

 شیرا باال نگه داشته بود و رنگ از رو شلوارش

 بود. دهیپر

 جلوتر رفت: ونیهما

 اتاق؟ نیاز کجا اومده تو ا گه؟ید هیچ نیا -

 به لباسش. دهیالبد تو جنگل چسب -گفت: اسیال

 دهانش گذاشته بود. یدست رو نیآذ



 ورش دار تو رو ونیخدا چقدر چندشه. هما یوا یا-

 . دل و رودهم اومد باال.خدا

 وارد اتاق شد. یهست

 ؟یدیچه خبره هورام؟ لو لو د-

 یچشم غرها نیخنده زدند. آذ ریز یو هوتن پق اسیال

 شان را جمع کنند. یهر دو رفت و باعث شد خنده به

 و جرات دیلرزیکه از شدت ترس م یدرحال هورام

 خوردن نداشت داد زد: تکان

 ادیب یکیبابا  ن؟یکن یم نگاه نیدار نیسادیچرا وا -

 بکشش. زود باش. ایب ؟یبندازه اون ور. هست نویا

 گفت: یرو به هست ونیهما

 تو شلوارش. رهیاالن م رشیبگ یبدو هست -

 هر سه غش غش یو هست اسیهوتن و ال نباریا

 بلند شد. خندهشان

 خندهاش بلند یدهانش گذاشت تا صدا یدست رو نازار



قهقهه بزند. فرشته هم  خواستی. دلش منشود

 زد. یکرد و چشمک یخندهاشگرفته بود. به نازار نگاه

 یاز پا یترس چیجلو رفت و هزارپا را بدون ه یهست

 جدا کرد. هورام

 یگوگول نی. اییواقعا که هورام. چقدر تو ترسو-

 داره آخه؟ ترس

 :دیپر نییفورا از تخت پا هورام

 ینیب ی. نمکردمیو زهر. داشتم سکته م یگوگول -

 بزرگه. اقال ده سانته. چقدر

 صورتش نگه داشت. یهزارپارا جلو یهست

 چقدرم پا داره. پاهاش الاقل پونزده جفت یناز یآخ -

 ؟ی. کفشات کو فسقلشهیم

 گفت: نیو آذ دیخند ونیهما

 . اَه چندشمرونی. بندازش بیهست زیخب مزه نر لهیخ -

 .شد



 د بهرفت و هورام شروع کر رونیاز اتاق ب یهست

 اتاق. یتو گشتن

 گفت: نیآذ

نه مامان.  -.گهیهورام؟ تموم شد د یکنیکار م یچ -

 نوریا رنیم یخانوادگ نایبازم باشه. ا دیشا

 اونور. و

 فرشته همه به او نگاه کردند. غیج یصدا با

 با دست به چمدان هورام اشاره کرد. فرشته

 هست خانوم جون. نجامیا-

 زد: ادیفر هورام

 بدو. یتو لباسام. هست رهیاالن م! یلعنت -

 پنجره خودش را یرو یگرید یهزارپا دنیبا د نازار

 زده نشان داد: هول

 !ییییچه گنده س. اَ  یپنجره س. وا یرو میکی -

 به نکهیبود بدون ا ستادهیکه پشت به پنجره ا هورام



 و به سرعت ز اتاق دیتخت پر ینگاه کند رو عقب

 .دیدو رونیب

 یبودند. حساب دنیهمچنان درحال خند و هوتن اسیال

 .گذشتیبه آن ها خوش م داشت

 داد زد: نیآذ

 .نیشما دوتا هم. ببند گهیبس د -

 ؟یانس -.یکرد به انس رو

 گفت: یانس

 بله خانوم جون؟ -

 بازم هست؟ بزن بکش همه رو. اَه. حالم نیبگرد بب-

 شد. بد

 رفت: رونیفورا از اتاق ب یانس

 .ارمیسوسک ُ کش رو ب یبرم اسپر -

 سرش را داخل اتاق کرد: هورام

 . عمرا. اصال!خوابمیاتاق نم نیتو ا گهیمن د -



 گفت: اسیال

 خوبه. یلیاتاق ما خ م؟یاتاقمونو عوض کن یخوایم -

 نداره. پاکه پاک. یچیه

 فورا گفت: هورام

 یحرف یبا هزارپا بخواب یایشب ب یجراتشو دار -

 .ایب ست،ین

 دلش زد و به فرشته چشمک زد. یتو یبشکن نازار

 گفت: هوتن

 اسی.المی...ترسی... ما...که...نمی...ترسیتو...م -

 گفت شانه باال انداخت:

 .گهیکه هوتن م ینیمنم هم -

 با ترس و لرز سمت تخت خوابش رفت و هورام

 بغلش یکرد. بعد آن را تو یبررس یرا حساب بالشش

 .زد

 .نجایپامو بذارم ا هگیمامان. عمرا د نییمن رفتم پا-



 گفت: ونیهما

 خستهام. یلی. من خگهید دیبخواب دیخب بر لهیخ-

 و هوتن اسیرفتند، ال رونیکه از اتاق ب ونیو هما نیآذ

 .دنیراحت شروع کردند به خند الیخ با

 اسیو ال دندیو نازار کف دستانشان را به هم کوب فرشته

 کرد: زیر چشم

 کار شما دوتا بود؟ -

 سر تکان داد: فرشته

 کنم. داشونیآره. دو ساعت تو جنگل گشتم تا پ -

 :دیخند نازار

 کردم. دلم خنک شد. یچه حال یوا -

فورا سمت نازار رفت و دست دور گردنشانداخت  هوتن

 یفکر چیکوچک بدون ه یو مثل پسربچهها

 زده گفت: ذوق

 نا...نازار جونم... -



 جدا کرد. جلو و هوتن را از نازار دیفورا دو اسیال

 بچه نمیحواست کجاس هوتن؟ برو کنار بب ی! هیه -

 .پررو

 .ستادیخجالت زده کنار ا هوتن

 .دیببخ...ش -

 مهربان زد: یخندها نازار

 . باشه هوتن؟نیراحت بخواب نجاینداره. امشب ا یبیع -

 لبخند زد و تند تند سرتکان داد. هوتن

 از راهرو فرشته یگرید غیج یبلند شدن صدا با

 زد: انهیموذ یخندها

 .یبعد میخب بر -

 :دیخند نازار

 اسی.الرمیمیفرشته خدا نکشتت. امشب از خنده م یوا -

 سر تکان داد:

 نازارخانوم؟ -



 زد و کفت: یچشمک نازار

 . خصوصامیریدوتا رو بگ نیحال ا میکرد یکار هی -

 رو. یقرت زدانیخانوم همه چ نیآذ نیا

 یگذاشتند او را باال نیهر چهار نفر پا به اتاق آذ یوقت

 .دندید ستادهیا یصندل

 چند حشره را که مثل مور و یداشت با اسپر یانس

 .کشتیم رفتند،یاز سر و کول اتاق باال م ملخ

 که با پشه بند یقیو آالچ اطیح یکه شبها تو ونیهما

 به ساختمان یبا بدخلق دیخوابیشده بود م محصور

 شد. نی. از پلهها باال آمد و وارد اتاق آذبرگشت

 ن؟یکرد دایدوباره هزارپا پ ن؟یشده آذ یباز چ-

 گفت: فرشته

 نه آقا. بند اومده. -

 گفت: یهست

 .گنیدراکوالس بابا. بهش بند هم م-



همه  نیچه خبره؟ ا نجایا ون؟یهما -زد: غیج بایتقر نیآذ

 جک و جونور از

 اومده؟ کجا

 بود از یبود و کامال حرص ستادهیدر ا یجلو هورام

 از خواب راحت نبود. یامشب خبر نکهیا

 نیسوسک بودند و به ا هیکه شب یبه حشرات ونیهما

 رفتند نگاه کرد. یو آن طرف م طرف

 هیچرا  اسیامشب. ال ههایال اله... چه مسخره باز -

 کن زیبه نگاه کردن؟ زود باش تم یسادیوا گوشه

 به خدا. ادیبخوابه. بابا خوابم م خوادیخانوم م نجارویا

 فورا گفت: اسیال

 .کنمیچشم آقا. االن جمعشون م -

 . بالش و تلفن همراهش رادیپر نییپا یاز صندل نیآذ

 .برداشت

 .یهست شیپ رمیبخوابم. م تونمینم نجایمن ا -



 گفت: یهست

 تخت هیتو؟ اتاق من  یگیم یدار یمامان. چ یوا-

 ؟یبخواب نیرو زم یخوایفقط. م داره

 .یخوابیم نیعنوان. تو رو زم چیبه ه -اخم کرد: نیآذ

 گفت: یحرص یهست

 جا تو اتاقت نی. همخوابمینم نیمامان! من رو زم-

 خواهشا. بخواب

 تشر زد: نیآذ

 ؟یهست-

 مامان. شرمنده. الیخ یب -

 و دیاتاقش خز یرفت و تو رونیهم فورا از اتاق ب بعد

 را قفل کرد. در

 سر چرخاند و رو به نازار به او زل زد. یکفر نیآذ

 گفت: نازار

 ق؟یشده خانوم توف یزیچ -



 :دینداد و نازار دوباره پرس یجواب نیآذ

 د؟یکنیبه من نگاه م یچرا اونجور -

 سر کج کرد. نازار گفت: نیآذ

 من و خاتون؟ شیپ نیایب نیگیم یعنیآهان...  -

 که؟ میندار یتخت خال آخه

 تو اتاق شما. رمیمن م نجا،یا نیایشما دوتا ب -گفت: نیآذ

 بود. باالخره نقشهاش گرفت. یدلش عروس یتو نازار

 تراس بزرگ کیبود. با  الیاتاق و نیاتاق، بهتر نیا

 و بکر. یعال یمنظره کی. اطیبه جنگل و ح رو

 :گفت

 خانوم... یول -

 گفت: نیآذ

 تو هم. مطمئنم ترسهیحشرهها نم نیخاتون که از ا -

 . مگه نه؟یترسینم

 فورا اعتراض کرد: ونیهما



 کارو. نینکن ا ن؟یآذ -

 را عوض نکند نینظر آذ ونیهما نکهیا یبرا نازار

 گفت: فورا

 رمی. االن مترسمی. من نمقینداره جناب توف یاشکال-

 .ارمیم لههامویوس

 گفت: نیآذ

 .اری. فقط بالشتو بگهیامشبه د هی. فقط ستیالزم ن -

 گهیخانوم. د نیآذ یهه! فکر کرد -در دل گفت: نازار

 در کار یبرگشتن

 .ستین

 گفت: اما

 .ارمیباشه. پس فقط بالشمو م -

 گفت: اسیرو به ال نیآذ

 اری. برو عمهت رو کول کن باسیال نارویول کن ا -

 .شهی. از وقت خوابم گذشت االن پوستم چروک مباال



 .زودباش

 نییپا یبه طبقه گفت و با هوتن و نازار یچشم اسیال

 .رفتند

 تخت دونفره کنار خاتون دراز یبعد نازار رو یقیدقا

 شد. رهیکشدار به سقف خ یو با لبخند دیکش

 خاتون. ادینم نم یبو گهی. تموم شد. دنیاز ا نمیخب ا-

 بخواب. راحت

 گفت: خاتون

 .یبه آب داد یچه دسته گل نمیکن بب فیتعر -

 سرش گذاشت و ریو دست ز دیبه پهلو چرخ نازار

 تونهیبه فرشته گفتم تا م -کردن. فیکرد به تعر شروع

 دراکوال و هزارپا جمع کنه

 و هورام. نقشهم گرفت و نیتو اتاق آذ مشونیبذار تا

 یاتاقشونو بدن به ما. وا لیشدن با کمال م مجبور

 . دل دردمیدیو هوتن خند اسیبا فرشته و ال چقدر



 به خدا خاتون. میگرفت

 .دنیهمراه با نازار شروع کرد به خند خاتون

 نویقشنگ آذ یخانواده بمون نیدو ماه تو ا یکی -

 از خونهش بذاره بره. یکنیم مجبور

 یاونجا هستم نم یتا وقت یتا اون حد. ول گهینه د -

 دارن به یلی. خنییآب خوش از گلوش بره پا ذارم

 .گنیزور م اسیال

 :دیآه کش خاتون

 ...یاگر تو بدون -

 اون دفتر نوشته یچ یبهم بگ شهینم یرو؟ راست یچ-

 شده؟

 یبر یتونی. هر وقت بهت گفتم میفهمیبه وقتش م -

 .ی. حاال بهتره بخوابیتونیدفتر. اما قبلش نم سراغ

 .یخسته شد یلیخ

 او را صدا زد. خوب نیبعد وقت ناهار آذ روز



 چه او را صدا زده. یبرا دانستیم

 اطیرفت. وارد ح نییپلهها پازد و از  رونیاتاقش ب از

 ناهار زیم دنیو فرشته مشغول چ یانس دیشد د که

 .هستند

 خان رفته بودند به کارگاه. هوا گرم ونیو هما اسیال

 درست کرده اریظهر آبدوغ خ یغذا یبرا یو انس بود

 .بود

 یکیسرام یدر حال خورد کردن نان در کاسه نیآذ

 رنگش بود. رو به او گفت: یصورت

 .میخوری. امروز همه باهم ناهار منیبش -

 یچوب زیپشت م نیمهربان شدن آذ نیاز ا متعجب

 .نشست

 . ممنون.قیبله حتما خانوم توف -

 بلند شد. ارتباط را وصل کرد و گفت: نیتلفن آذ یصدا



... خوبم... شمالم قربونت برم...نازار نوجونیسالم م -

 نگاهش کرد. یکه کنار فرشته نشسته بود سوال

 گوشش پچ پچ کرد: یباهوش تو یفرشته

 ادیتعجب نکن نازارخانوم. از ترسشه نکنه حشره ب -

 .قیآالچ تو

 قهقهه بزند. شروع کرد به خرد خواستیدلش م نازار

 کاسهاش. ینان تو کردن

 تلفنش با دوستش که تمام شد رو به نازار گفت: نیآذ

 تو اتاقتون. من نیخب نازارخانوم. وقتشه برگرد-

 گهی. ددمیتا صبح نخواب شبیبرم اتاق خودم. د مخوایم

 ن؟یدیاون حشرهها که نبود؟ راحت خواب از

 کاسهاش گذاشت. یقاشقش را تو نازار

 تمونی. سه چهارتا تا صبح اذمیدینه واال راحت نخواب -

 .کردن

 االن که داشتم ی. ولرونیاز پنجره انداختم ب کشتمشون



 شد. دایباز سر و کله شون پ دادمیخاتون ناهارشو م به

 بیج ینازار دست تو د،یبگو یزیتا خواست چ نیآذ

 یکیکوچک پالست یسهیک کیکرد و  شلوارش

 . چهارتان.دینی. ببناهاشیا -.دیکش رونیب پداریز

 گفت: غیبا ج نیآذ

 بت؟یتو ج یگذاشت یبرداشت یچ یعنیببرش اونور.  -

 کشمشه؟ ی. مگه نخود چاه

 چپاند. بشیج یرا تو سهیفورا ک نازار

 نه خب. واسه دوستم برشون داشتم. آخه اون حشره -

 .شهی. اگه بفهمه دراکوال براش بردم خوشحال مشناسه

 صنم افتاد و در دل گفت": البته اگه ادی بعد

 ."نخورتشون

 گفت: فرشته

 گهیفکر کنم د ن؟ییخانوم جون برم چمدونتونو ببرم پا -

 یشتن به تهران سم پاش. قبل از برگدیباال خواب نشه



 .میکنیم

 گفت: یهست

 یکن غیج غیشو. امشبم اگه باز ج الیخ یآره مامان ب -

 .رونیب کننیاز روستا پرتمون م انیم ربازاریپ اهل

 گفت: یانس

شدن. امروز دو نفر اومده  یحاالشم شاک نیهم -

 بودنپرس و جو.

 دور دهانش را با دستمال پاک کرد و از جا بلند نیآذ

 .شد

 تو ساختمون. زودباش برام رمیکردن. من م خودیب -

 . اشتهام کور شد.یچاق کن انس ونیقل

 سمت زدیکه غر م ینیرا برداشت و در ح تلفنش

 پا تند کرد. ساختمان

 شدم. وونهیخدا. د یا-

 انارش با زیر یبا طرح گلها دیسف نیپر چ دامن



 و سادهاش دیسف یهای. کتانخوردیتکان م مینس وزش

 از سمت میاز پا کنده بود و سرخوش از کوبش نس را

 نرم یشنها یصورتش به اتفاق هوتن رو یرو ایدر

 .دیدویم ساحل

 یاز آن دو شادتر بود. با امواج باز ییگو یالف

 و با هر بردیآب م یکوچکش را تو ی. پاهاکردیم

خوش بودو  یالف ی. هوتن از خوشدیدویبه عقب م موج

 یسگ دوست داشتن نیا . بس کهدیخندیاز ته دل م

 نازار عاشقش شده بود. بود

 داشت به رنگ ایدر یآسمان باال یبود و نارنج غروب

 یدیپاره پاره در کنار خورش ی. ابرهاآمدیدر م خون

 و بایز یریتصو باخت،یداشت دل به شب م که

 ساخته بود. بیدلفر

 شنها نشسته و به آن دو چشم یکنار خاتون رو اسیال

 بود. دوخته



 حواسش باشد به نگاه او به اسیال نکهیبدون ا خاتون

 از چشمانش عالقهاش را به شدیبود. م رهیخ نازار

 .دید دخترک

 نقدریا دیبه او بگو شدی. کاش مدیصدا کش یب یآه

 . اصال چرادینماند و از عشقش به نازار بگو ساکت

 نیا یدهی. فاشدندیپاک در دلها دفن م یعشقها دیبا

 .ستنیچه بود بدون عاشقانه ز ایدن

 که از عالقهاش به او ستین ینازار دختر دانستیم

همچنان سکوت کند و او راذلّه  اسیال نکهی. مگر ادیبگو

 کند.

 کند یحال ییجورها کی اسیبه ال خواستیم دلش

 را. نهایا

 حرف زدن با پسرک یلک زده بود برا دلش

 اوست. اما تااز اندازه دلتنگ  شیب دی. که بگومهربانش

 دادیسوال او جواب م نیبه اول دیبا کردیباز م دهان



 عمارت پرت کرده؟ و چرا؟ یاو را از پلهها یکس چه

 کتاب کیکه قد  یجواب دنیبعد از شن چارهیب اسیال ایآ

 را قبول قتیآورد و حق یداشت طاقت م حرف

 قتیوقت از حق چیه اسیاصال بهتر نبود ال کرد؟یم

 دنبال از ینفهمد؟ خبر داشت اشخاص یزیچ اشیزندگ

 ها همه هشدار به او نیا دیهستند. شا اسیبردن ال نیب

 آن یادآوریکه دهانش را ببندد. هنوز هم با  بود

 . و چهافتادیلرزه به اندامش م اهشیبا کاله س رمردیپ

 فرد نیگناهتریب انیم نیا اسیخبر داشت که ال یکس

 .بود

 از فکر درآمد. اسیال یصدا با

بادل  یبعده عمر ا؟یدر میخاتونم؟ حالت بهتر شد اومد -

 .هیخال مونیبابا سل یخوش آوردمت. فقط جا

 حرکت داد. لچریو یدسته یرو یدستش را کم خاتون

 که تمام تالشش را یاسیجواب مثبت بود به ال لبخندش



 او. یخوشحال یبرا کردیم

 ادامه داد: اسیال

 حرف یبتون عمه من حالم خوبه. فقط اگر تو باز-

 ندارم. یغم چیه گهیخوشگلتو بشنوم د یو صدا یبزن

 .دیآه کش ایبه امواج در رهیدلش گرفت. خ خاتون

 صاف ینهی. ابرها به سرعت آشدیم یداشت ابر آسمان

 شدیم لیداشت به باد تبد می. نسپوشاندندیرا م آسمان

 .دادیخبر از بارش باران م و

 به مقام و منزلت و نکهیبدون ا خواستیدلش م اسیال

 با نازار کنار ساحل قهیفکر کند، فقط چند دق طشیشرا

 بلند یموها یباد ال یباز دنی. با او بخندد و از دبدود

 ارتیاو بخندد و از ز یلذت ببرد. با خندهها دخترک

 کردکهیم دیشود. اما چه کار با گیجسر شیبایز چشمان

 یلحظات ی. برادیدیاز او دور م یلیخودش را خ

 شدیکرد کاش پسر باغبان نبود. فکر کرد چه م آرزو



 از خودشان یشغل بهتر داشت. خانها کی پدرش

 "پسر باغبون!" زدیو هورام مدام طعنه نم داشتند

 هورام ارباب توست. زدینم ادیوسط کوچه فر نیآذ ای

 عاشق نازار نبود. یبا حسرت پنهان نقدریوقت ا آن

 دوستش یلیخ گفتیرک و پوست کنده م رفتیم

 کهکشان خدا. یتو ی. قد تمام ستارههادارد

 زیعز ینجوریهم شیبرا مانیشد. سل مانیفورا پش بعد

 .انوسیدل به وسعت اق کیمرد ساده با  کی. بود

 .ایدن یبابا نیمهربانتر

 لبش بود به سمتش آمد. یکه هنوز لبخند رو نازار

 نشست. یکم یبا فاصله اسیهن کنان کنار ال هن

 برداشت و چند هایآب را از سبد خوراک یشهیش

 .دینوش جرعه

 گفت: اسیبه ال رو

 تو آب؟ یپاتو بکن یخواینم اس؟یال یچرا نشست -



 م؟ی. برگردادیبارون ب خوادیبعد. م یدفعه -گفت: اسیال

 گفت: یبا خوشحال نازار

 اد؟یوسط تابستون بارون ب شهیمگه م یوا ؟یجد-

 . شمالهها.ادیبارون م شهیهم نجایآره بابا. ا -

 خب خوبه که. من عاشق بارونم. -

 دختر. یشیم سیخ -

 یآب. پاشو تنبل کیتو ساحل نزد میپاشو خاتونو ببر -

 پسر. نکن

 هل گوشیباز یرا سمت موجها لچریو حرفیب اسیال

 ی. گرچه پاهاختیخاتون آب ر یپاها ی. نازار روداد

 اما با کرد؛یآب را حس نم یو خنکا یسیخاتون خ فلج

 خوش بود. تصورش

 شست و خاتون ایدستان خاتون را هم با آب در نازار

 .دیخند قتریبار عم نیا

 زانو زد: شیکنار پا بعد



 آره؟ م؟یایفردا هم ب یخوایخوبه خاتون؟ م-

 :خواندیم نیو آهنگ دیرقصیم لچریدور و هوتن

قطرات  زشی...قشنگه...با شروع باران و رایدر...در -

 و اسیآنها، ال یرو

 که نیبه سرعت خاتون را به داخل ماش ازارن

 از ساحل دور بود برگرداندند. فاصلهاش

 سر و صورت خاتون را با دستمال خشک کرد. نازار

 او قصد ی. ولاوردیسراغ هوتن رفت تا او را ب اسیال

 ساحل به یگرفته بود. تو اشینداشت. تخس آمدن

 .کردیم شیو دعوا دیدویم دنبالش

 .زنمتایمنکن.  تیهوتن اذ -

 گفت: خاتون

 نازار؟ -

 لب زد: نازار

 بله خاتون جون؟ -



 .یخوایکه م یبارون راه برو. همونجور ریبرو ز -

 .فتهیاتفاق ن گهیحاال حاالها د دیبارون شا نیا

 ؟یشیتنهات بذارم ناراحت نم ؟یگیراست م -

 نه اصال. برو. -

 یصندل یهوتن را رو اسیلحظه در باز شد و ال همان

هوتن. سر و صورتتم  نیتو ماش نیبش -نشاند. جلو

 خشک کن.

 بدو باال. یالف

 که اسیهوتن نشست. ال یواق واق کرد و کنار پا یالف

 شد. ادهیفرمان نشست، نازار پ پشت

 .گردمیبارون. زود برم ریکوچولو ز هی رمیمن م -

 کرد: ینچ اسیرا که بست و دور شد، ال در

 ن؟یبابا. کجا رفت ا یا -

 گفت: هوتن

 تو... ه..هم... برو... با..هاش. -



 من؟ -

 اخم کرد: هوتن

 ..گه. اه.یبرو... د-

 رفتم. ؟یشیم یخب بابا. چرا عصبان لهیخ -

 به سمت ساحل نگاه کرد و شروع یکه رفت، الف اسیال

 به واق واق کردن. کرد

 او را با دستمال خشک کرد. هوتن

 ؟یالف...س... خن...گه. مگ..مگه نه... ال..ایال-

خندهاش گرفته بود. از هوتن ممنون بود که  خاتون

 .زندیتلنگر م اسیبهال

 پرنده. کیدستانش را باز کرده بود مثل دو بال  نازار

 باران یسیرا به سمت آسمان گرفته بود تا از خ سرش

 ببرد. لذت

 .ستادیکنارش ا اسیال

 نازار خانوم؟ یکنیکار م یچ -



 داره؟ یفیچه ک یاگه بدون-

 ؟یچ یاگه سرما بخور -

 .خورمینم -

 اشیصورت یمانتو بیج یلحظه تلفن نازار تو همان

 .دیلرز

 آورد. زمزمه کرد: نییرا پا دستانش

 ه؟یک گهید نیبابا ا یا -

 .دیاخم درهم کش اریینام عل دنید با

 یرا رو اری یبود نام عل ستادهیکه کنارش ا اسیال

 .نازار با حرص گفت:دید صفحه

 . کنه.ستایول کن ن -

 انداخت. بشیج یتماس داد و آنرا تو رد

 .دیباریم زیهنوز ر باران

 گفت: اسیال

 نامزدت بود؟ -



 گفت: یکفر نازار

 .ستیبهت گفتم اون نامزدم ن -

 به منم زنگ زد. شیچند روز پ -

 شوکه گفت: نازار

 تو رو از کجا آورده؟ یشماره ؟یبه تو؟ آخه واسه چ -

 من رو یشرکت گرفته. شمارهاحتماال زنگ زده از  -

 عالم و آدم دارن. همه

 بهت گفت؟ یچ -

 چرت و پرت. یسر هیبگم واال.  یچ -

 تشر زد: نازار

 گفت بهت؟ یچ گمیبهت م اس؟یال -

گفت دست از سر نامزد من بردار.  -دلخور گفت: اسیال

 گفت فکر بد

 . گفت اصال بهکنمیسرتو از تنت جدا م امیم یبکن

 کنمت،ی. ال مکنمیم چارهتیمن فکر هم نکن. ب نامزد



 ...کنمتیم بل

 .اسیبود به دهان ال رهیبا دهان باز خ نازار

 :زدیوقفه حرف م یب اسیال

 . مگهزدیحرفارو م نیا یرو چه حساب دونمیمن نم -

 هیرو نامزد  یک یالماس اسیکار کردم؟ من، ال یچ من

 از من یزینظر داشتم که بار دومم باشه؟ چ گهید مرد

 ا؟یآ دهید

 . مندهیزد:"آره د ادیذهنش فر یاز آن دورها تو یکس

 ."ی. تو رو نازار نظر داردمید

 را تند تند تکان داد. سرش

 نکهیا دنیدارد از شن ینبود نازار چه حس بد حواسش

 او نظر ندارد. یرو

 یهیو شروع کرد به گر دیبغضش ترک چارهیب دختر

 .دیباریصدا. اصال خوب شد که داشت باران م یب



. هنوزهم ندیرا بب شیههایمرد گر نیخوش نداشت ا چیه

 زبان به اعتراف باز گذاشتینم یآن غرور لعنت

 .کند

 مردیم شیکه برا یبود مقابل مرد ستادهیباران ا ریز

 همه خواستن و عشق را؟ نیا دیفهمیمرد چرا نم نیا و

 :دیشن باز

 نقدریو اون ا یگیچرا... نم ؟یگیاصال چرا بهش نم -

 ...ادی. که بشهیم مزاحمت

 و هق هق کنان داد زد: ینازار عصب ناگهان

 تمومش کن. کنمی. خواهش ماسیبس کن ال -

 نازار نگاه کرد. انیهاج و واج به چشمان گر اسیال

 باران چشمانش پر عسلش؟ ایخدا بود  باران

 چه گفته که اشک نکهیو وحشت زده از ا و منگ جیگ

 را درآورده، لب زد: دخترک

 ؟یچرا ناراحت شد ؟یکنیم هیگر ینازارخانوم؟ دار -



 گفتم؟ یمن چ مگه

 را پاک کرد. باران تند شیبا پشت دست اشکها نازار

 به صورت و زدیم انهیو درشت شده بود. تاز زیت و

 زد: ادی.فرسشیخ یلباسها

 تو یاحساس ندار ؟ینیبینم ؟یتو کور اس؟ینباشم ال -

 ؟یاز سنگ قلبت؟

 . بابا همه عالم و آدم خبر دارن ا ّ ال تو. کلدوننیم همه

 که صبح تا شب ازیاون ن ی. حتدوننیم شگاهیآسا

 و منگه. اون هوشنگ که خورهیمشت قرص م مشت

 همه شک داره. همکارام، دوستام. به

 .نیدست اشاره کرد به ماش با

 و چهار ساعته ستیکه ب ی. خاتوندونهیهوتنم م یحت -

 خبر داره. اون وقت تو... تو... خوابه

 صورتش ُ شره یکه رو یبه باران اعتنایب اسیال

 دهیچسب اشیشانیخوش حالتش به پ یو موها کردیم



 داد زد: بود،

 دوستت داره؟ اری یعل نکهیرو خبر دارن؟ ا یچ -

 یترسیو م یرودوست دار گهید یتو کس دمیشا

 آره؟ بفهمه،

 . صبرشدیاز خشم کش یادیتوانش فر نیبا آخر نازار

 دریهمه نفهم باز نیمرد ا نیچرا ا نکهیآمده بود از ا سر

  رد. َآویم

 نه! -

 که تاب ییههاینازار و گر یادهایکالفه از فر اسیال

 زد: ادیرا نداشت، فر دنشانید

 جز من؟ هان؟ اون دوننیرو همه م یچ ؟یپس چ -

 ه؟یک مرد

 کردن را تاب نداشت. هق زد: یصبور گرید نازار

 که... که... که من دوستت دارم. که من عاشقتم -

 من ستین تیکه حال یلعنت ی. تویی. اون مرد تواسیال



 .کشمیم یچ

 د،یماتش برد. دهانش باز ماند، مخش سوت کش اسیال

 حرکتیب یچند لحظه نزد. امواج هم لحظها قلبش

 .دی. باد نوزماندند

 . نازار او را دوست دارد؟ نه،دهیکرد اشتباه شن فکر

 نداشت. از محاالت بود. اصال جک قرن بود. امکان

 من کرد: من

 بگو. گهیبار د هی ؟یگفت یتو ... تو االن چ -

و  اسیال ینهیتخت س دیبا دو دستش مشت کوب نازار

 اورا به عقب هل داد.

 .ستادیجلو رفت و صورت به صورتش ا بعد

 نی. ببیرو باز بگم؟ تو که رو من نظر ندار یچ -

 سختم شد غرورمو گذاشتم کنار داد زدم چقدر

 یمرد چی. من، نازار آل آقا، تا حاال به هخوامتیم

 تو... یدوسش داره... ول نگفته



 یهمه چ یبارون لعنت نیفراموشش کن. بذار ا اصال

 ادتی. امشبو ایبشوره با خودش ببره بندازخ تو در رو

 .زویهمه چ یب یشب بارون نیامشب، ا. بره

 دور مچش اسیکه برود، که دست ال دیرا کش راهش

 شد. قفل

 و مشتاق داد زد: عجوالنه

 بهت گفتم دوباره بگو. نازار؟-

 نکرد. هیگر گرید نازار

 بازم یخوایآره؟ پس اگر م ؟یکن تمیاذ یخوایم -

 .گمی. صدبار... هزار بار... تا صبح مگمیم

 ...دوستت...دارم.من

قدم...دوقدم...سه قدم.  کیعقب عقب رفت.  اسیال

 بعدتند تند سر تکان داد:

 ...شهینازار... نم شهی! نمنه

 باران آنقدر گریشد. د رهیخ اسیناباورانه به ال نازار



 او ییکه گو زدیو خشن به صورتش شالق م یوحش

 شده بود. یعصبان اسیاز ال هم

 من پسر م؟یرفته من ک ادتیبه خدا من واست کمم. -

 من مثل پدربزرگ تو یندارم. بابا یچیباغبون ه هی

 تهرون نداره. مادر ندارم، یباال کیبزرگ و ش خونه

 یب یلیندارم. نازار من خ یو کس و کار لیفام چیه

 و کارم. من... که اگر نبودم اون هورام و مادرش کس

 ...کردنیبرده با من رفتار نم مثل

 صورتش او را در یو محکم نازار رو هوایب یلیس

 الل و مبهوت کرد. جا

 زد: ادیبا تمام توانش فر نازار

 . نگو چونیکس و کار ی! نگو بیلعنت ناروینگو ا -

به من  ی. تو داریباغبونه پس تو از سرم کم بابات

 .اسیال یکنیم نیمن توه یوخانواده

 من کشاورز بود. مادرم یتو باغبونه، بابا یبابا اگه



 وقت حس کم بودن نکردم. چیمن ه ی. ولکشاورزه

 به هورام و ی. نگو. خودت رو دادیلعنت یکم نگو

 غالم حلقه به یخودته که شد ری. تقصمادرش

 بازم بگم؟ ای نارویا اسیال یفهمی... مگوششون

 یصورتش و حرفها یرو یلیشوکه از س اسیال

 .امدین گرید شیصدا نازار

 شده به رهیسمت چپ صورتش خ یدست رو با

 پر از خشم نازار. صورت

 گذشت رشیاما از خ دیبگو یگرید زیخواست چ نازار

 رفت. کنار نیبه سمت ماش یگریحرف د چیه یب و

 گذاشت و اسیال یصندل یرو یشانینشست و پ خاتون

 هق زد. آهسته

 که از باران متنفر بود و تنها به خاطر هوتن

 کرده بود با یآن چند وقت دکترش سع یمشاورهها

 یدهیتن آب کش دنیباران مواجه بشود، با د یسیخ



 دبرینازار مز یههایباز از باران منزجر شد. گر نازار

 علت شده بود که آن احساس مزخرف آن شب چند

 کردنش را بکند. یدوباره قصد عصب ش،یپ سال

 که یشلوارش کرد و قرص بیح یدست تو فورا

 کرده بود ورقش زیتجو یلحظات نیچن یبرا پزشکش

 و بدون آب قورتش داد. دیکش رونیب

 و خاتون جرات نداشتند از نازار بپرسند چرا دارد او

 اسیاو و ال نیبود که ب دایاما ناگفته پ کند،یم هیگر

 ختنیحرف به اشک ر یشده. ب جادیا یلفظ یریدرگ

 ییبود که با زوزهها ی. تنها الفدادندیگوش م نازار

 .دادینازار واکنش نشان م یههایداشت به گر آرام

 ی" چگفتیم یو ناراحت یزبان یداشت با ب انگار

 "شده؟

 را یدستمال کاغذ یرا نوازش کرد و جعبه یالف هوتن

 سمت نازار گرفت: به



 ...ن...کن..خو...خوب...هی...گریگ...ر -

 .یشی...میم

 هوتن دلش یلهیپ لهیش یو از کالم ب دیتلخ خند نازار

پسر مهربان را.جعبه  نیت داشت ارفت. چقدر دوس غنج

 که صورتش را خشک یرا گرفت و در حال

 گفت: کرد،یم

 کنه؟ینم تتیبارون اذ ؟یهوتن. تو خوب دیببخش -

 چرخاند و گفت: شهیسر به سمت ش هوتن

 نه. -

 رو به خاتون کرد و دستش را نوازش کرد. نازار

 شد نیسوار ماش دهیو آب کش سیبعد خ یلحظات اسیال

 .دیدر را محکم به هم کوب و

 بود دهیند نیخشمگ نهمهیرا ا اسیکه تا آن روز ال هوتن

 .دیبگو یزینکرد چ جرات

 چشم گرد کرده و به نازار نگاه کرد. نازار خاتون



 انداخت. نییسرش را پا فورا

 .راندیم ابانیوار در خ وانهید یبا سرعت اسیال

 که ینور انی. در مزدیم دیاو را د نهیبه آ رهیخ نازار

 طرف کی کرد،یرا روشن م نیکاب گاهیو ب گاه

 قرمز شده بود. یکم صورتش

 :" دستت بشکنه نازار، دستت قلم بشهدیدل نال در

در  یآخه؟"سکوت بد شیمحکم زد نقدری. چرا انازار

 حکمفرما بود. نیماش نیکاب

 بهشت عشق نازار و نینداشت. ب یحال خوب اسیال

 کرده بود. ریکه خورده بود گ یایلیس برزخ

 کرده. بر نیگفته بود به او و خانوادهاش توه نازار

 کم و دیگویزده بود چرا به خودش م ادیفر سرش

 دانستیم دیو کار. کشاورز؟ آخر از کجا با کسیب

 را؟ زهایچ نیا

 با کمک اسیباران بند آمده بود. ال دندیرس الیبه و یوقت



 دوم بردند. نازار یخاتون را به اتاقشان در طبقه هوتن

 فکر کرد البد خل نیدوش به ا ریو ز دیحمام چپ یتو

 کیبه عشقش اعتراف کرده و بعد  دادیبا داد و ب شده

 گوش او خوابانده. فکر کرد آخر یجانانه هم تو یلیس

 .کندیکارها م نیزن عاشق از ا کی ایدن یکجا

 حوله کهیو در حالرا شست و دوش را بست  خودش

 لب زمزمه کرد: "خوبش کردم ریز دیکشیتن م به

 دیرو با رهیدست کم بگ نقدرخودشویکه ا ی. مرداصال

 کننیازش سوء استفاده م نایا یکتک زد. ه ریدل س هی

 ه؟پسرهیچشم. حاال مثال اون هورام چه پخ گهیم یه نمیا

 ."ترسهیحشره م هیبزدل ترسو از  ی

 رفت، به فرشته زنگ زد و رونیحمام که ب از

 بعد از آن کرد. یچا وانیل کیشام و  درخواست

 تختش چرت یخسته شده بود داشت تو یلیکه خ خاتون

 را خشک کرد. شیو موها دیصدا لباس پوش ی. بزدیم



 را از او ینیاتاق آمد. نازار س یشام تو ینیبا س فرشته

 گذاشت. زیم یو رو گرفت

 ممنون فرشته جون. -

 لبخند زد: فرشته

 یلیچشه؟ خ اسیال نینازار خانوم. ا کنمیخواهش م -

 .هیعصبان

 .شهی. خوب مستین یزیچ -

 .زدیداشت سر هورام داد م -

 چرا؟ ؟یجد -

 چاق ونیهورام بهش گفت لباس عوض کنه براش قل آقا

سرش داد زد به من چه خودت برو  اسمیال کنه،

 ؟یکن، مگه چالق ونتوچاقیقل

 یجور هی. ومدیخونش در نم یزدیکارد م هورامم آقا

 که آقا هورام دیسرش داد زد و در اتاقشو کوب اسیال

 خانوم اگر نیبَل بَل شده بود از تعجب. آذ گوشاش



 .کنهیم اهیس اسویروزگار ال بفهمه

 هم بلد بود نه اسیزد و فکر کرد ال یپوزخند نازار

 .کردیو رو نم دیبگو

 :گفت

 درآوردن. بابا گهیشورشو دهم  نیهورام و آذ نیا-

 به یکه خسته نشه. مرس ستیآدمه. ربات ن اسمیال نیا

 نییپا امیدم کن من خودم م یغذا. فقط چا خاطر

 .خورمیم

 شامو یظرفا نییباشه خانوم جون. پس من برم پا -

 .بشورم

 که رفت، خاتون گفت: فرشته

 ینجوریکه ا یگفت یچ اسیدختر مگه تو به ال -

 سر هیجلو بق اسیتا حاال نشده بود ال ؟یکرد شیشیآت

پشتش  ی. بالشندیداد بزنه.نازار کمک کرد بنش هورام

 گذاشت.



 یتکون هی دیبا اسویال نیحقش بود خاتون چون. ا -

 خسته یلیشامتو بخور که معلومه خ ای. حاال بدادمیم

 .یشد

 که به نازار اعتماد داشت، نگران نشد و شامش خاتون

 او را با شیبعد از دادن داروها خورد و نازار را

 چند خط کتاب آرام کرد و خواباند. خواندن

 رفت. همه رونیرا خاموش کرد و از اتاق ب چراغ

 تازه بود. ییخبرها یینشسته بودند و گو اطیح یتو

 زد. دیرا د اطیح یدوم تو یطبقه منینش یپنجره از

 دور هم نشسته بودند و قیاالچ یتو اسیبه جز ال همه

 به راه بود. بلند بلند یو تخمه و چا انیقل بساط

 خوشحالتر بود. هیانگار از بق یو هست دندیخندیم

 خودش یبرا یچا وانیل کیرفت.  نییپا یطبقه به

 را شیچا کهینشست. در حال زیو پشت م ختیر

 چه ییتنها اسیفکر کرد ال د،ینوشیجرعه م جرعه



 . کندیم

 به آشپزخانه با یمنته یپا در راهرو یصدا دنیشن با

 هورام یاست. اما با صدا اسیفکر کرد ال یخوشحال

 شد. دینا ام دشیام

 :دیشن

 اسیال نیبه من زنگ نزن. منو با ا نقدری" بهت گفتم ا

 کار کنم؟... تو ی.!.. آخه من االن چیننداز لعنت در

 .یمادر وخواهر من بش کینزد یکنیم یاضاف غلط

 ...یقلم پاتو عوض شکونمیم

 یاز لحن پر عتاب هورام، تو دهیمتعجب و ترس نازار

 که بود که داشت هورام را یعنی. دیسرک کش راهرو

 آن وسط چه کاره بود؟ اسیال کرد؟یم دیتهد

 :دیشن باز

 !"ی" الو؟...لعنت

 واریانداخت وبا مشت به د بشیج یتلفن را تو هورام



 . بعد وارد اتاقش شد و در را محکم بست.دیکوب

 هورامیازحرفها چیگران شده بود.اما هن یحساب نازار

 بود. شانه باال انداخت و به اوردهیسر در ن

 .آمدیخوابش م یلیرفت. خ اتاقش

 به ی. نگاهدیدر از خواب پر یشب با صدا یمههاین

 به در نگاه کرد. گفت: جیانداخت و گ خاتون

 ه؟یک -

 .دیبه گوشش رس شیهوتن بود که پر تشو یصدا

 .ای...بینا...نازار... ب-

 اخم کرده بود. خواب آلود آهسته گفت: خاتون

 شده؟ یچ -

 سرش انداخت. یرو یروسر نازار

 شده. یچ نمی. بذار ببدونمینم -

 .کندیم هیکه دارد گر دیرا باز کرد و هوتن را د در

 شده هوتن؟ یچ -



 ادیبا دست سمت اتاقش اشاره کرد و با لکنت ز هوتن

 :گفت

 .اسی...الیا...ا...ال -

 یرو اسی. الدیدو اسینگران فورا سمت اتاق ال نازار

 از عرقبود. سیو سر و صورتش خ دهیدراز کش تخت

 گذاشت. اشیشانیپ یو دست رو ستادیتخت ا کنار

 .سوختیتب م یتو داشت

 کرد و گفت: دیلرزیبه هوتن که م رو

 سرماخورده. ستین یزینترس هوتن. چ -

 بدنش نگه داشته یدستانش را جلو کهیدر حال هوتن

 :دینال کردیم هیو گر بود

 دادا... دا..داداشم... خو..خوبش...کن. -

 . خب؟گهینکن د هی. گرکنمیباشه خوبش م -

 را پاک کرد و نازار فورا شیتند تند اشکها هوتن

 به کار شد و هر آنچه از او که پرستار بود بر دست



 اسیانجام داد تا صبح قبل از طلوع آفتاب تب ال آمدیم

 آمد. نییپا

 یتختش خوابش برده بود و او سر رو یرو هوتن

 از هوش رفته یاز خستگ شیپا کینزد اسیال تخت

 .بود

 چشمانش را باز کرد و اسیکه طلوع کرد، ال آفتاب

 یپرده رو ی.نور آفتاب از الدیرا کنارش د نازار

 صورتش افتاده بود.

 در هم ادغام شده بودند. دیماه و خورش ییگو

 قلبش یتو جانیاز ه یآوردن روز قبل، موج ادیبه  با

 شینازار دوستش داشت و آرزو نکهی. از اختیر

 یزیچ کی. کردیم یشده بود احساس خوش برآورده

 که در آغوش مادرش تجربه کرده ییآن روزها هیشب

 .افتییکجا مثالش را نم چیکه ه ی. آرامشبود

 ارتیماند و ز رهینازار خ یبایبه صورت ز یقیدقا



 عشق بست. لیو دخ کرد

 هوتن سر چرخاند: یصدا با

 دادا...داداش! -

 آهسته و پچ پچوار گفت: اسیال

 التی. خوبم قربونت برم. خشهیم داری. آروم. بشیه -

 ی. الفارهیبگو برام صبونه ب ی. پاشو برو به انستخت

 نره. ادتی

 رونیراحت شده بود از اتاق ب الشیکه خ هوتن

 یباز چشم دوخت به نازار. لبش به لبخند اسیرفت.ال

 کش

 تکان بخورد و چشم باز کند لب نکهی. نازار بدون اآمد

 :زد

 منو؟ یزد دید نقدریا ینشد ریس -

 گرداند و چشم بست. اما یو رو دیفورا لب گز اسیال

 خندهاش را جمع کند. توانستینم



 به تو نگاه کرد حاال؟ یک -

 کرد. خندهاش گرفتهسر بلند کرد و چشم باز  نازار

 یشانیپ یبه بدنش داد و دست رو ی. کش و قوسبود

 گذاشت. اسیال

 یتخس ی. همونه باز دارگهید یخوبه تب ندار -

 .یکنیم

 اسیدست ال ریدستش را بکشد که مچش اس خواست

 به رهیسر چرخاند و چشم باز کرد وخ اسی. الشد

 گفت: چشمانش

 من تخسم؟ -

 لبخند زد: نازار

خانوم خوشگل منو زده. دلم  هی روزید-؟یخوبکم نه.  -

 شهیشکسته. م

 باشم؟ خوب

 لب فشرد: نازار



 . بعدمیگفتیم یور یدر یاون که حقت بود. داشت -

 گفتم. تویسرماخوردگ من

 ریساعت ز هیمنو  ی. کگهیتو بود د ریاونم تقص -

 نگه داشت؟ بارون

 گفت: اسیو ال دیرا کنار کش دستش

 هیتو و خانوادهت چجور یزندگ دونستمیمن چه م-

 .یبه من نگفت یچیتو ه دخترخوب؟

 دی. تو نبارمیاصال من دختر کارخونهدارم. دختر وز -

 .اسیال یریدست کم بگ خودتو

 ؟یاز ک -

 ؟یاز ک یچ -

 ؟یدوستم دار یاز ک -

 شد. دیسرخ و سف یکم نازار

 .شهی. االن روم نمگمیحاال بعدا م -

 نه؟ ای یگیم-:دیخند اسیال



 . اوال ازت خوشمشگاهیآسا یکه اومد یاز همون وقت -

 به تیبودم و اون مهربون تیفقط. عاشق سادگ ومدیم

 هیچ تیخانوادگ ینهیشی. با خودم فکر نکردم پخاتون

 ه،یباباش ک ه،یچ التشیمرد تحص نی. نگفتم ااسیال

 . من تو رو واسه خاطر خودت خواستم وهیک مادرش

 یخواستمت. ول شتریاونجا ب یاومدیبار که م هر

 .یبه تو و اون حواس پرتت. اصال تو باغ نبود ماشاال

 نازار خانوم. من چه یتو هم چراغ خاموش بود -

 آخه؟ بدونم

 :دیسرخوشانه خند بعد

 . من اصال حواسم به دخترا ویگیالبته راست م -

 . بعدم من اونقدر اعتماد به نفسمستیدور و برم ن یزنا

 بگم یکیبه  کنمیجرات نم که نهییمورد پا نیا در

 بودم سر یرستانیکه بچه دب شی. چند سال پخوامتیم

 یچیشدم. اولش ه یدختر مدرسها هیمدرسه عاشق  راه



 زدم و بهش گفتم ایروز دل به در هیبهش. بعد  نگفتم

نگفت و رفت.  یچی.دختره اخم کرد. هادیخوشم م ازش

 فرداش که داشتم

 . نگران شدم چرادمیدختره رو ند گشتمیمدرسه برم از

 سرم ختنیدو تا پسر همسن خودم ر هویمدرسه.  ومدهین

 منو زدن. بعدم گفتن دفعه آخرت باشه به خوردمیم تا

 پسر باغبون. بعدها یچرت و پرت گفت خواهرمون

 کتک اون روز کار هورام بوده و اون دختر دمیفهم

 سمتش برم. گهیداداش نداشته. جرات نکردم د اصال

 نگفتم یوقت هم بعد از اون ماجرا به دختر چیه

 دارم. راستش منم بهت عالقه دارم نازار. دوستش

 ؟یواال. پس چرا نگفت یخسته نباش -

 خانوادهت دمیکه بهت گفتم. ترس ییماجرا نیواسه هم-

 لیبیبا اون س اریی. فکر کن اون علارنیدخلمو ب انیب

 پاقد و قوارهش بفهمه من دوستت دارم، خون به  و



 .کنهیم

 کرد: یزیاخم ر نازار

 ناخنش به تو بخوره. کنهیغلط م -

 اشی. سرماخوردگدیذوق کرد. از ته دل خند اسیال

نازار خوبشده  یایریساده و ب یچند کلمه نیبا هم انگار

 بود.

 خجالت لب زد: با

 شدنت بشم دختر. یرتیغ نیآخه من قربون ا -

 و ادا آمد: دیخند نازار

 .اسیآق ال مینیما ا -

 در را باز کرد و با ی. انسدندیدو غش غش خند هر

 گفت: دیآندو را که د یصبحانه وارد شد. خنده ینیس

 ای. پاشو باسیال یخب خدارو شکر خوب شد-

 رو بخور. طفلک هوتن مرد و زنده شد تا صبحانهت

 .نییپا ادیب تبت



 گفت: نازار

 خانوم. دستتم درد یناهار سوپ درست کن انس یبرا -

 .نکنه

 چشم خانوم جون. -

 خاتون و صبحانهش رو بدم. شیپ رمیمن م -

 گهی. فردا ددمیچ زیم نییفرشته بهش داد. شما برو پا -

 .میتا شب جمع و جور کن دی. بامیبرگرد دیبا

مگه خبر  -.میمونیم شتریفردا؟ چه زود! فکر کردم ب -

 خانوم جون؟ یندار

 شده؟ ینه. چ -

 خبر دادن اسمش در اومدهدوستاش بهش  شبیواال د -

 هیچ یاسمش چ دونمیخارج بره دانشگاه. من نم واسه

 جون. بوسره... بورس... خانوم

 گفت: نازار

 .هیبورس -



 زود االیاونقدر اصرار کرد که  شبیها، همونه. د -

 برم کارامو بکنم. میبرگرد

 گفت: اسیال

 .شهیدردسر منم کمتر م رهیم یخب خداروشکر هست -

 نگاه کرد. اسیبه ال چپ چپ یانس

 اس؟یکار تو داره ال یکه. چ هیطفلک دختر خوب -

 شانه باال انداخت: اسیال

 همهشون واسه من فقط دردسرن. حاال به قول مش-

 .سیبره انگل خوادیگفت م -کدوم بالده کفره؟ مونیسل

 برنگرده. هورامم گهیهمونجا شوهر کنه د شاالیا -

 با خودش ببره. کاش

 به خدا. یخوب گفت نویا -

 .دیخند زیر زیر یهمراه با انس اسیال

 گفت: نازار

 بهتون یزیچ هی ادیم شنوهیم نی. االن آذالیخیب -



 کار دارم. یلی. من برم که خشهیشر م گهیم

 .زندیوقت ناهار نازار حس کرد دلش شور م ظهر

 سر گریدو بار د یکی اسی. به الدانستیرا نم علتش

 رونی. تا عصر بهتر شده بود و از رختخوابش بزد

 بود. آمده

 . خاتونکردیاتاقش ساک خاتون را جمع م یتو داشت

 سبز ینشسته و به فضا لچرشیو یتراس رو یتو

 بود. رهیخ روبهرو

 عالم نیا یاصال تو ییدر خودش غرق بود گو یجور

 یفکر م یمهم زی. نازار فکر کرد البد دارد به چستین

 نییدستهپا یرفته دستش را که از رو ادشی یکه حت کند

 است را باال نگه دارد. زانیآو

 شوم یکه دارند نقشهها دیرسیبه نظر م ییآدمها هیشب

 .کشندیم

 به کارش نداشته باشد. یگرفت کار میتصم



 که اسینام ال دنیبه تلفنش و با د امیپ دنیرس یصدا با

 ویآن را به نام " پسرعمه" س شگاهیآسا یقبل تو مدتها

 .دیو دراز کش دیتخت پر یزد و رو یبود، لبخند کرده

 را باز کرد: امیپ

 گردش خانوم میبر میاالن پاش نیهم هی" نظرت چ

 "خوشگله؟

 کرد: پیشد و تا قتریعم لبخندش

 "شه؟یم یخاتون چ ی" نظرم مثبته. ول

 ."میگردی" به فرشته گفتم حواسش باشه. زود برم

 تخت یداد و از رو ریی" تغاسمیپسرعمه را به " ال نام

 را مشغول اسیرفت. پا در تراس گذاشت و ال نییپا

 .دید الیو اطیح یتو نشیماش شستن

 دست تکان شیزد و برا یچشمک نییاز آن پا اسیال

. نازار جوابش را با لبخند داد.رو به خاتون کرد. داد

 یدسته یدستش را آهسته رو



 زانو زد و گفت: لچریگذاشت و کنار و لچریو

 کارم یچ دونمی. نمرونیبرم ب اسیبا ال خوامیمن م -

 خاتون یشی. تو ناراحت نمشتیپ ادی. فرشته مداره

 جونم؟

 حواس گفت: یب خاتون

 ؟یگفت یچ ؟یچ -

 یدی. رخصت مرونیب رمیم اسیگفتم من دارم با ال -

 بانوجان؟

 جونمم اسیآره دخترم. چرا که نه. به خاطر تو و ال -

 .دمیم

 ؟یدونستیم ،یماه یلیخ -

 :دیخند خاتون

 .دونستمیآره م-

 و به اتاق برگشت. دیخند نازار

 داد: امیپ اسیو آماده که شد به ال حاضر



 امی"پنن؟یمنو نب نایا رونیب امیب ی"خب حاال من چجور

 :دیرس

 .کیبار یکوچه هیبه  هست راه داره یدر پشت هی" 

 ایو ب ری. برو اونجا. بعد کوچه رو بگستیرو ن نیماش

 آخر. من منتظرتم." تا

 از تراس دل بکند. همانجا خواستیدلش نم خاتون

 آشپزخانه منتظرش بود. پشت یتو نیی. فرشته پاماند

 .دیرسیم یبود که به در پشت یراه کهیبار آشپزخانه

 و پوسته پوسته شده. یدر آب کی

 باز کرد و نازار گفت: شیدر را برا فرشته

 فرشته. زود سپرمیپس خاتون رو به تو م -

 .گردمیبرم

 گفت: فرشته

 تخت نازارخانوم. برو خوش بگذره. التیخ-

 گذاشت که دور تا یایو خاک کیبار یدر کوچه پا



 کوتاه از کوچه جدا شده یواریباغ بود و با د دورش

 .بود

 یصدا دنیبه چپ و راست تکان داد و با شن سر

از سمت راست به آن سو رفت. از چند  نهایماش

 هیتک لشیکه به اتومب دیرا د اسیو عاقبت ال چگذشتیپ

 زده

 .کندینگاه م ییبه جا نهیدست به س و

 یسر سمتش چرخاند. با هر قدم اسیتند کرد و ال قدم

 .زدیقلبش تندتر م داشت،یبه سمتش برم که

 کرد. یور کیو سر جذابش را  ستادیصاف ا اسیال

 .اسی. نور چشم الاسیدل ال زیعز نجاست؟یا یک نیبب -

 را پشت شیمو ی. طرهدیلبخند زد و لب گز نازار

 رنگش انداخت. یشال نخود ریز گوشش

 .کشمی. خجالت ماسینکن ال یدلبر یوا -

 م؟یخودم. بر رمیقربون اون خجالتت م -



 درب جلو را باز کرد: اسیال

 من. یبانو دییبفرما -

 :دیخند نازار

 ! خدا نکنه.وونهید -

در را بست و پشت  اسیکه سوار شد، ال نازار

 فرماننشست.

 بود که یبار نیزد و به سمت جنگل راند. اول استارت

 الیبه و خواستیو تنها بودند. نازار داش نم باهم

 دور و تا یاج کیبروند  اسیبا ال شدی. کاش مبرگردد

 عمر فقط خودشان باشند. آخر

 .زدیو لبخند م کردینگاهش م یهر از گاه اسیال

 کیبزرگ  یکه کنده چوب ییجنگل درست جا وسط

خاک  یبود کنار هم نشسته بودند. بو نیزم یرو یور

به آن دو  مثالیب یآرامش بایز یو جنگل و آن رنگها

که  یبه سبز روشن جنگل و سکوت دلکش رهی.خدادیم



 که تنها شاهد ییگنجشکها کیج کیو ج پرندگان با آواز

و کنار  باهم از بودن شد،یدو دلدار بودند، شکسته م آن

 کلمه خوش بودند. یواقع یهم به معنا

 گفت: نازار

 اس؟یال -

 جونم؟ -

 که خودمم یدوست دارم. اونقدر یلیمن تو رو خ-

 .شتری. فکر کنم از بابامم بدونمینم اندازهشو

 نازارم. یخوش به حال خودم که تو منو دوست دار -

 وقت چیمن اونقدر عاشق بابام بودم که ه ؟یدونیم-

 شتریبشه که از بابام ب دایپ یمرد کردمینم فکر

 داشته باشم. دوستش

 با دل من؟ یکار کرد یچ تو

 . من طاقترمیمیم ینگو نازارم. دارم از خوش -

 .ندارما



هم موندگارم. تو هم  ینخوا -.یمونیقول بده کنارم م -

 به من قول بده.

 ؟یچه قول -

 .ینش یمرد چیواسم افتاد، عاشق ه یاگر اتفاق -

 :دیغش غش خند نازار

 چرا؟ -

 دست دور شانهاش انداخت. اسیال

 حسودم. شده تناسخ کنم بر یلیمن خ نکهیواسه ا -

 و باز دوباره تو رو عاشق خودم ایدن نیا گردمیم

 .کنمیم

 دونمی. نمهایزنیم ییوسط جنگل چه حرفا نیبب -

 بخورم از دستت. احرصی بخندم

 .یریخصوصا سمت پسرعمهت نم-

 او را به عقب هول داد. غرولند کرد: نازار

 اس؟یال -



 :دیخند اسیال

 یرتیدوستت دارم. غ یلیکار کنم؟ خ یخب آخه چ -

 هم ندارما. یموخ یدختر. شوخ شمیم

 یبشه، تو چ میزیحاال اگه من چ -سر تکان داد: نازار

 ؟یکنیکار م

 . االن وقتشه واسمگهیحرفارو نزن د نیخدا نکنه. ا -

 .ادیو از کجا م هینازار خانوم ک نیا یبگ

 گذاشت و شروع اسیال یشانه یدوباره سر رو نازار

 از خودش و خانوادهاش حرف زدن. کرد

 .کردیخودشان که آمدند آفتاب داشت غروب م به

 باعث شد نازار لب فرو ببندد. اسیزنگ تلفن ال یصدا

 شلوارش بیگفت و تلفنش را از ج یدیببخش اسیال

 .دیکش رونیب

 نام هورام رد تماس داد، اما هورام بالفاصله دنید با

 زنگ زد. دوباره



 گفت: نازار

 کار واجب داره. دی. شااسیجواب بده ال -

 داشته باشم آخه؟ یالدنگ چه کار واجب نیمن با ا -

 .مونهیخر مگس معرکه م نیع

 .ستیبه هر حال ول کن ن -

 سبز را کونیآ اسیبار سوم تلفن زنگ خورد و ال یبرا

 :دیتمام فشرد.فورا توپ یلیم یب با

 زنگ زنگ... بله؟ یتو هم ه هیچ -

 خط آمد: یاز آن سو یمرد یصدا

 ؟یهست اسیآقا شما ال -

 آورد. نییرا پا شیصدا اسیال

 شده؟ تلفن... یبله. چ -

 کردم افتاده کنار جاده. مثل دایپ نجایا ویکیآقا من  -

 بهش زده و در رفته. نیماش نکهیا

 :دیهول زده از جا پر اسیال



 خب؟ -

 درآوردم. خودش بشی. تلفنشو از جکنهیداره ناله م-

 یشماره. منم اسی... الاسیگفت ال یزد. ه قفلشو

 هنوز یکردم. آقا زنگ زدم آمبوالنس ول دایپ شمارو

 یلیخ نجایتا از دست نرفته. ا ایآقا... ب ای. بومدهین

 .کهیتار

 :دیوحشت زده نال اسیال

 خدا! اونجا کجاس؟ آدرس بده. ای -

پاشو نازار خانوم. پاشو  -گفت: اسیکه آدرس داد، ال مرد

 .میبر دیبا

 به دنبال او راه افتاد: نازار

 شده؟ یچ -

 دوره. جاده نجایاز ا یهورام تصادف کرده. ول -

 .اسیدر کینزد

 .الیبرگردم و رمیبگ نیکن خودم ماش ادهیجا پ هیمنو  -



 .رهید یلیخ

 آره آروم آروم به مادرش بگو هول نکنه. -

 خب باشه. لهیخ -

 یبا نگران اسیو نازار که از هم جدا شدند، ال اسیال

 که مرد فرستاده بود راند. یآدرس سمت

 شده بود کی. هوا کامال تارراندیبود که م یساعت مین

 بود یفرع یکردن آدرس که درست در جادها دایپ و

 .نمودیمشکل م اریبس

 کرد و مینورباال تنظ یرا رو نشیماش یچراغها

 یکرد به زنگ زدن به تلفن هورام. اما کس شروع

 انداخت و یکنار یصندل ی. تلفن را رودادینم جواب

.ناگهان ندیهورام بب لیاز اتومب یتن چشم شد تا اثر همه

 یبوتهها کیهورام را کنار جاده نزد لییاتوب

 یچمن ها یرا رو نی. فورا ماشافتیتمشک  بزرگ

 شد. ادهیپ نیترمز زد و از ماش یکشاند. پا رو سیخ



 از آنجا عبور ینیماش چیبود و ه کیجا تار همه

 .کردینم

 را برداشت و چراغ لشیبرگشت و موبا نشیماش سمت

 را روشن کرد و نورش را به چپ و راست قوهاش

 رفتیهورام م لیکه به سمت اتومب ی. در حالانداخت

 کرد به داد زدن: شروع

 هورام؟ هورام؟-

 یهورام که به پهلو رو دنیرا دور زد و با د نیماش

 و کنارش زانو زد. دیافتاده بود سمت او دو نیزم

 هورام... ؟یهورام؟ زندها -

 شد و همه جا ور دهیسرش کش یرو یسهایک ناگهان

 یچاقو را رو کی یزیو ظلمات فرو رفت. ت یکیتار

 حبس شد. نهاشیحس کرد و نفس در س گردنش

 بم و کلفت گفت: ییسرش با صدا یباال یکس

 ته؟یپاره کرده، حال تویچاقو رگ زندگ ادیصدات در ب -



 که با یشروع کردن به دست و پا زدن؛ اما مرد اسیال

 را نگه داشته بود زورش به او که شیدست بازو کی

 .دیچرب یبود، م دهیترس

 کرد به داد و هوار کردن: شروع

 رو یانداخت هیچ سهیک نیا ؟یهست یولم کن. تو ک-

 ... هورام؟ هورام پاشو.یلعنت اریدرش ب سرم؟

 یکه مرد داشت به کس دیشن دادشیداد و ب انیم

 :گفتیم

 ببند دستاشو. زود باش. -

 یگردن و صورت به خون نشسته یادآوریبا  اسیال

 زد: ادیبلندتر از قبل باز فر هورام،

 نی! اکهیمرت یبکن. آ یکار هی یهورام؟ پاشو لعنت -

 .یعوض ادی. زنگ بزن آمبوالنس برهیمیم داره

 مرد بلند شد: یقهقهه یصدا

 خودت باش بدبخت.تو فکر جون  -



 دنی. نفسکشبستیرا با طناب م شیداشت دستها یکس

 دهی. ترسشدیداشت سخت م شیبرا سهیدر آن ک

 ینگران جان هورام بود. سع زیاز هر چ شتریو ب بود

 نگذارد دستش را ببندند، اما مرد فورا فکرش را کرد

 چسباند. شیگلو خیو باز چاقو را ب خواند

 پسرجون. بهت قول یاریدرن یبه نفعته مسخره باز -

 مهربون باشه و نوک چاقو را رو یلیدستم خ دنینم

 ؟یدیتو گردنت. فهم نکنم

 داد زد: اسیال

 ؟یخوایاز جونم م یچ ؟یهست یتو ک -

 و دهانش را به گوش دیخند هیکر یدوباره با لحن مرد

 چسباند: اسیال

 !لمیمن؛ عزارائ -

 یکس دینکش ی. طولدنیدوباره شروع کرد به خند بعد

 بلند کرد. نیزم یرا از رو او



 باز داد زد: اسیال

 . تو رو خدا هورام.ریهورام؟ هورام نم -

 تشر زد: مرد

هولش داد. او را  ی.بعد به سمتفتیراه ب االیخفه شو.  -

 کردند. نیسوار ماش

 باعث شد به نیماش نیداخل کاب یفضا یآشنا یبو

 .فتدیو جوش ب جنب

 آخه ؟یهست یتو ک یهورامه. لعنت نیکه ماش نیا -

 ذره آدم باش اون پسرو برسون هی! وونیح کثافت،

 .رهیمنو ببر. نذار بم ی. بعدش هر جا خواستمارستانیب

 که به شکمش خورد در دم او را الل کرده و یضربها

 دیچیپ شیآخش را درآورد. درد چنان در دندهها یصدا

 تکهشکمش تکه  یداخل یحس کرد تمام ارگانها که

 .شدهاند

 در جاده حرکت کرد. بعد حس کرد در لیاتومب یمدت تا



 هاست. مرد دست نیاز ماش یآسفالته با انبوه یجادها

 برد. یصندل ریگردنش انداخت و سرش را ز پشت

 سرجات. نیبش ریآروم بگ میتا برس -

 نگران بود. نگران جان خودش، نگران جان اسیال

 یبرا یکار چیکه ه. اما چنان گرفتار شده بود هورام

 در آن شدیکه م یبکند. تنها کار توانستینم ییرها

 دینفهم قایبعد که دق یکرد صبر کردن بود.مدت طیشرا

 در لیچقدر زمان بود، اتومب

 درب و داغان که با یجاده کیافتاد.  یخاک یجادها

 را به شیتمام استخوانها ن،یشدن ماش نییباال و پا هر

 .دیکوب هم

 دوساعت ایساعت  کی دیمتوقف شد. شا یقیاز دقا بعد

 او هزار سال یکه برا کردندیآن جاده حرکت م در

 .دیکش طول

 کمر ،یبه مدت طوالن تیخاطر ماندن در آن وضع به



 گرفته بود. یو گردن درد بد درد

 یزیچ نی. اولدیرا محکم کش شیباز شد و مرد بازو در

 از ژنیاکس یبود. کم ایامواج در یحس کرد صدا که

 وارد دهانش شد. سهیتار و پود ک یبه ال ال

 .کشاندندیساحل نرم م یشنها یرا کشان کشان رو او

 خورد و مرد با خشونت یسکندر نیزم یبار رو چند

 شیبه زانو و ساق پاها یرا بلند کرد و ضربات او

 .دیکوب

 داد زد: سرش

 :دیتوپ اسیعرضه؟الیب یستیراه رفتن بلد ن -

 ارمیسرتون ب ییاحد و واحد چنان بال یبه خدا -

 . ولم کن.ای. روانابی وجود. نیبود ینمونه ک ادتونی

 گفت: گوشش کیو نزد دیخند مرد

 . اون وقتمیبخور یباهم چا ایب یاگه زنده موند -

 . باشه؟یشد که زنده موند یکن چجور فیتعر واسم



 داد زد: ختهیاز خشم عنان گس یادیبا حجم ز اسیال

 .یشو. خفه شو روانخفه  -

 یآدم و جنبندها چیه یبود. صدا ییسرو صدا یب یجا

 ییجا کی. مطمئن شد او را دیشنیآن اطراف نم را

 افتاده و پرت آوردهاند. دور

 .دادیعالمت سوال بزرگ در مغزش جوالن م کی اما

 ا؟یدر چرا

 قیته قا یسکو یکردند و رو قیقا کیرا سوار  او

 .نشاندند

 ی. صداخوردیداشت به شدت تکان تکان م قیقا

 را خوب قیدر قا شتریب ایو پا گذاشتن دو نفر  دنیپر

 -شانهاش گذاشت و گفت: یدست رو ی. کسدیشنیم

 قیقا میبر خوامیسرجات م نیتکون نخور. بش

 .یسوار

 باز تقال کرد. اسیال



 یک نیگیچرا نم ه؟یکارا چ نیآخه؟ ا یچ یعنی -

 ن؟یهست

 قیو قا دیبه گوش رس قیروشن شدن موتور قا یصدا

 شروع کرد به حرکت کردن. فورا

 انقدر قیاهسته و بعد با دور تند. سرعت حرکت قا ابتدا

 تعادلش را نگه دارد. توانستینم اسیبود که ال ادیز

 پرت بشود که ایداخل در قیبود از قا کیبار نزد چند

 را سفت نگه داشت. شیبازو یدست

 شکستن موجها انیرعدو برق در م یبعد صدا یساعت

 فکر کرد دیرا که شن قیموتور قا یو صدا قیقا توسط

 دلش بگذارد؟ یکجا طیباران را در آن شرا آخر

 یپت یمتوقف شد و موتورش با صدا قیقا باالخره

 از سهیبلند شد و بعد ک قیقا یپا تو یشد. صدا خاموش

 شد. دهیکش سرش



که دقت  یدوخت. کم شیرا به رو به رو چشمانش

که دارد به  دیو سالم د حیصح قیکردهورام را وسط قا

 او

 .خنددیو م کندیم نگاه

 راحت شده بود از صحت و الشیخ کهیدر حال شوکه

 او، لب زد: سالمت

 ؟ییهورام؟ تو -

 و باد هر لحظه تندتر از قبل دیباریم زیر زیر باران

 .بردیسو و آن سو م نیرا به ا قیو قا دیوزیم

 :دیخند هورام

 آره من. -

 هورام... تو که ی... ولدیمنو دزد یکیاون مرد...  -

 ...یگردنت زخم سرو

 به قهقهه شد. لیهورام تبد یخنده

 . ساده و احمق و زودباور.اسیال یاحمق یلیخ -



 رهیباز به هورام خ یگرد شده و دهان یبا چشمان اسیال

 .شد

 یبا خونسرد هورام؟هورام یکرد یتو... تو چه غلط -

 نشست. قیوسط قا یسکو یرو

 که لحظه به لحظه یبه اطراف و امواج ینگاه

 انداخت. شدندیم متالطمتر

 زد: ادیفر اسیال

 دیزودباش با ه؟یکارا واسه چ نیبا توئم هورام؟ ا -

 . مادرت االن نگرانته.الیو میبرگرد

 ابرو باال انداخت: هورام

 تا یاز ک ؟یتو نگران مادر من ؟یمادرم؟ خب که چ-

 حاال؟

 هورام بس کن. چه مرگته تو؟ -

 .شهیتموم م ی. امشب همه چستین میمرگ چیمن ه -

 . بدونالیو گردمیبرم ییمن تنها امشب



 .تو

 هورام را هضم کند. یحرفها توانستینم اسیال

 ادامه داد: هورام

 روز تو رو از خونوادهم، از خونهم هیبهت گفتم  -

 امشب وقتشه. ادته؟ی. اسیال رونیب ندازمیم

 ؟یچ...چ -من من کرد: اسیال

 زنده موندن تو ی. ولیبر ینجوریا خواستمیالبته نم -

 شیپ ی. بریبر دی. تو بااسیال ستین چکسینفع ه به

 یادیز ایمادرت. برو و بگو من تو اون دن ماهرخ

 عده در خطر هیجون  شدی. زنده موندنم باعث مبودم

 .باشه

 ؟یمنو بکش یخوایتو... تو م -

 .یریتو بم خوادیم گهید یکیکه نه...  تیدر واقع-

 شیهوتن، آت دنیآسانسور، دزد نت،یترمز ماش دنیبر

 تو کارگاه کرج، یکارگاه رشت، خراب کار گرفتن



 .اسیشون به خاطر تو بود ال همه

 و چرا، یریتو بم خوادیکه م هیاون ک دونمینم هنوز

 خودم یاز خانواده دیکه من با دونمیم نویفقط ا اما

 کنم. محافظت

 از شتریزنده موندنت فقط دردسره. اگه تو ب ؟ینیبیم

 هی. پس بهتره قال قضرنیبم دیبا هیبق یزنده بمون نیا

 امشب کنده بشه. نیهم

گلکرده  اشیباز یباران شدت گرفت. آسمان وحش بارش

 به هم یرا حساب ایدر خواستیبود و دلش م

 و آسمان آنقدر قمر در عقرب بود ای. اوضاع درزدیبر

 از ترسشان رفته بودند به ییایموجودات در یحت که

 خزر. عمق

 بفهمد هورام چرا توانستیمات مانده بود و نم اسیال

 کند. یاو را قربان دیبا

 الاقل رم؟یبم دیکار کردم هورام که با یمگه من چ -



 ایوسط در نجا،یا دیآدم باش که بدونم چرا با یاونقدر

 . هورام؟رمیکه جونشو نجات دادم بم یتوسط کس اونم

 اون یجون خودمو به خطر انداختم تا تو تو من

 نوشیدنیتا خرخره  ی. من تو رو وقتیرینم آسانسور

 و تبت چهل درجه بود و تو مرز سکته یبود خورده

 .یرینجات دادم تا نم ،یبود یمغز

 بچه یرفت؟ وقت ادتیزود  نقدریا اد؟ینم ادتی هورام؟

 ست؟ین ادتیبار نجاتت دادم. اونم  هیهم  یبود

 هورام او را مجبور به سکوت کرد. ادیفر یصدا

 .نی. همیریبم دی. تو بااسیخفه شو. خفه شو ال -

زدن. سرش  ادیبا عجز شروع کرد به فر اسی؟الیدیفهم

 را به

 کردیکه حس م یآسمان گرفت و در حال سمت

 زد: ادیفر شود،یدارد پاره م حنجرهاش

 کار کردم؟ ی. من مگه چگهیداره م یچ نیخدا! بب -



 به من کمک کنه. کمک. یکیکمک!  ؟ییکجا ا؟یخدا

 صورتش یمخلوط با قطرات باران رو شیاشکها

 شد؟یصورت نازار افتاد. حاال چه م ادی. ختیریم

 قشنگش را یخندهها توانستینم چوقتیه گرید یعنی

 .گذشتیروز هم از عمر عشقشان نم کیهنوز  ند؟یبب

 شد؟ پدرش حتما از مرگ او دق یچه م خاتونش

 .کردیم

 زد: ادیفر هورام

 .شنوهیصداتو نم چکسیه نجای. ااسیساکت شو ال -

 به دادت برسه. تونهینم یشکیه

 گفت: اسیال

 ی؟کیکه وجدانت رو بهش فروخت یاون هیک ه؟یک -

 یمن عمر یآخه عوض ؟یخواسته منو بکش ازت

کردم. چرا؟ چرا قلبت از سنگه  یزندگ باهات

 ؟یبهت گفته منو بکش یپدریهورام؟کدوم ب



 و صورتش را به سمت دییدندان به هم سا هورام

 سخت بود. اسیکشتن ال شیچرخاند. برا یگرید

 از قبل مصمم شتریطاهر ب دیتهد نیآخر یادآوریبا  اما

 .ردیبم دیبا اسیکه ال بود

 به دیخندیداشت م یاز مادرش وقت یقبل عکس شب

 ارسال شده بود. شیبرا یانگشترش در پاکت یاضافه

 نبود. جان زیاو عز یمادرش برا یاندازه یکس چیه

 مادرش زیمگر چقدر ارزش داشت که جان عز اسیال

 .فتدیخطر ب به

 کرده بود کار را زودتر تمام کند. دیتهد طاهر

 یلتماسهاالقلب شده بود و به ا یاو آن شب قس و

 نداشت. یتوجه اسیال

 . منو نکش.کنهیمنو نکش هورام. به خدا بابام دق م -

 دست بابا و عمهم رو دمی. بهت قول مرمیم خودم

 از خونهتون برم. تو رو جون شهیو واسه هم رمیبگ



 . هورام؟رمیبم خوامیمنو نکش هورام. من نم مادرت

 نیچندینبود. به آرزو ی. فکر بدشدیداشت نرم م هورام

 . دستش هم به خون اودیرسیو چند سالهاش م

 .شدینم آلوده

 گفت: اسیال

 امشبو. تو فقط گمینم چکسیبه خدا به جون بابام به ه -

 نکش هورام. منو

 ی. او حتشدیبه او کرد. نه نم یزینگاه تند و ت هورام

 ونیباز پسر هما رفتیهم م یگرید یارهیبه س اگر

 و برحق شرکت و قیبود و وارث ال قیتوف اسی. البود

 ی. براشدیو نابود م ستین دیپدر. نه. او با ثروت

 . تا ابد.شهیهم

 کیسرعت از جا بلند شد و خودش را به او نزد به

 .کرد

 و دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج اسیهمراه ال تلفن



 صورت او تکان داد. یرا جلو او

 پرت کرد. ایدر یرا تو او

 ادینگاه کرد.از جا بلند شد و فر ایبا خشم به در اسیال

 زد:

 میتون یهورام؟ هورام آدم باش. انسان باش. ما م -

 مارو خوادیکه م یو گزارش اون سیپل شیپ میبر

 تویبا کشتن من زندگ ه؟یاسمش چ ه؟ی. اون کمیبد بکشه

 نکن. احمق از خودت قاتل نساز. خراب

 بده زد:کرد. عر کیصورت به صورتش نزد هورام

 ؟یدی. فهماسیال ایاون دن یبر دیامشب با نیتو هم -

 را چنگ زدند. هورام قهاشی اسیدستان ال ناگهان

 شد. چطور طناب دور مچ رهیبه دستانش خ متعجب

 را باز کرده بود؟ دستانش

 زد: ادیصورت هورام فر یتو اسیال

 ؟یفهمی. میتونیهورام. نم یمنو بکش یتونیتو نم -



 قیاو را محکم به عقب هول داد. هورام کف قا بعد

 شتری. حرصش بدیچیجانکاه در کمرش پ یو درد افتاد

 برداشت و زیخ اسیآمد. از جا بلند شد و به سمت ال در

 .دیبه صورت او کوب یمحکم مشت

 دو مرد نیتن به تن ب یحرکت باعث شد جنگ نیهم و

و  یچوب یقیقا یباران رو یشالقها ریز جوان

 .فتدیمواج راه ب ییایکهنهوسط در

 به خاطر چند یکیبرابر داشتند.  یدو زور و قدرت هر

 .ادیاز کار ز یکیورزش و آن  سال

 .شدیگذشت به خشم هر دو اضافه م یلحظه که م هر

 یو سرماخوردگ یو خستگ اسیالغر ال یبازوها اما

 کرده بود. فیضع یاو را حساب شیقبل و تب باال شب

 .دیدیم اشیقدم کیآورده بود و مرگ را در  کم

 کیاو آگاه بود و در  یضعف بدن نیاز ا هورام

 کشاند و او را به قیمناسب او را به نوک قا فرصت



 هول داد. عقب

 آب افتاد و هورام فورا یبلند تو یادیبا فر اسیال

 از او کمک اسیکه ال یرا روشن کرد و در حال موتور

 ورتر شد.از او دور و د خواستیم

 را که در چارهیب اسیال یایمانیپش چیبدون ه هورام

 یب یایزنده ماندن بود وسط آن در یجنگ برا حال

 تنها گذاشت. رحم

 ساعت قبل سه

و آنقدر عجلهداشت  دیدویم کیبار یکوچه یکیتار یتو

 کوچه را اشتباه رفت و مجبور چیکه سه بار پ

 مانده کیساعت تمام در تراف کیدوباره برگردد.  شد

 بود. دهیرس الیبه و رید یلیو خ بود

 . در را فشار داد ودیرس الیو یبه در آب باالخره

 باز گذاشت. فورا شیبود که فرشته آن را برا خوشحال

 صدا بست. یو در را ب دیخز یپشت اطیح یتو



 نیفکر کرده بود اگر به آذ نیراه برگشت به ا در

 تصادف کرده، چطور خبردار شدنش را هورام دیبگو

 .کردی. فکرش خوب کار نمگفتیم دیبا هم

 بود. زاریب شهیمربوط به آن هم یتصادف و خبرها از

 با خاتون حرف بزند. زیگرفت قبل از هر چ میتصم

 که دارد دی. فرشته را ددیدر آشپزخانه سرک کش ابتدا

 . وارد شد و آهسته گفت:کندیآبکش م برنج

 من اومدم.فرشته  -

 لبخند زد: دنشیسر چرخاند و با د فرشته

 خوش گذشت؟ ن؟یاومد -

 ستم؟یمن ن دینفهم یخاتون. کس شیآره. من برم باال پ -

از راهرو که داشت  نیآذ ینه نازارخانوم.با صدا -

 فرشته را صدا

 یسمت در و تو دیهر دو هول کردند. فرشته دو زدیم

 را نگاه کرد. راهرو



 نازار اشاره کرد.دست به  با

 .نجایا ادیداره م -

 اگر او را نی. آذدیوحشت زده دور خودش چرخ نازار

 شد؟یچه م دیدیم رونیلباس ب با

 و فرشته دست و دیرسیداشت به آشپزخانه م نیآذ

 را گم کرده بود. شیپا

 از قفسهها را باز کرد. مانتو و شال و یکیفورا  نازار

 قفسه انداخت و در آن را یحرکت تو کیرا با  فشیک

 .بست

 پا در نیکه آذ کردیرا مرتب م شیموها داشت

 گذاشت. آشپزخانه

 دنیبا د نیو آذ دیکش ییصدا ینفس راحت و ب فرشته

 گفت: نازار

 ؟یینجایتو ا -

 شده؟ یزیبله. چ -گفت: نازار



 ینازار انداخت و نازار موها یهایبه کتان ینگاه نیآذ

 صورتش را پشت گوشش انداخت. یجلو ختهیر

 مشکوک لب زد: نیآذ

 بودمت. دهیاز عصرتا حاال ند ینه. ول -

 .بستمیداشتم چمدونم رو م -

 گفت: فرشته

 خانوم؟ نیالزم دار یزیچ -

 .میفتیشامو زودتر آماده کن. قراره آخر شب راه ب -

 ؟یدیند اسویال

 .رونیرفت ب -

 برده لب یمنو بشوره. هست نیاومد بهش بگو ماش -

 توش پر شن و ماسهس. ایدر

 چشم خانوم.-

 که رفت، فرشته گفت: نیآذ

 کو؟ اسیپس ال -



 دیرا. اما ترس قتیحق دیخواست به فرشته بگو نازار

 برسد و شر بشود. پس لبزد: نیبفهمد و به گوش آذ یانس

 باال. رمی. من مییجا رهیگفت م -

 ونریب اطیو شالش را برداشت و با احت فیو ک مانتو

 ماجرا گفت: دنی.خاتون با شنرفت

 .ریخبر بگ اسیخدا مرگم بده. زود باش زنگ بزن ال -

 فورا شماره گرفت، اما پاسخش تنها چند بوق نازار

 بود. کشدار

 .دهیجواب نم -

 ؟یبا چ ؟یهورام کجا تصادف کرده؟ با ک -

 بهم نگفت. من وسط یزیچ اسیخاتون. ال دونمینم -

 شدم. فقط گفت دوره. ادهیپ راه

 بابا. بازم زنگبزن. اونقدر زنگ بزن تا جواب یا -

 .بده

 باشه. -



 گفت: گرفتیباز شماره م کهیحال در

 یخوایم یاگر بگ -بگم؟ نیکار کنم؟ برم به آذ یچ -

 ؟یدیاز کجا فهم یبهشون بگ

 بهم زنگ زده. اسیال گمی. مگمیخب دروغ م -

 ندارم. ی. حس خوبزنهیدلم شور م -

 خبر قیبرم به توف دی. به نظرم بادهیجواب نم اسیال -

 پسرش تصادف کرده. بدم

 اسیکه ال ؟یبگ یچ یخوایم یباشه برو. ول -

 مارستانه؟ینگفته کجاست؟ هورام تو کدوم ب زنگزده

 بهش زنگ یگفته و چرا هر چ یچ اسیال اصال

 ده؟یجواب نم میزنیم

 .دیلب گز نازار

 دهیآخه چرا جواب نم ی. وایگیراست م -

 زنگ بزن نازار. زنگ بزن دختر. -

 یاتاق راه رفت و شماره یساعت تمام تو کی نازار



 قبلتر از یلینبود که نبود. خ یرا گرفت اما خبر اسیال

 تلفنش خاموش شده بود. آن

 باعث شده بود همه به اسیهورام و ال بتیاز غ ینگران

 .فتندیب تکاپو

 قتیحرف زدن نداشت. گفتنحقنازار همچنان جرات  اما

 و نیآذ یهورام تصادف کرده؛ فقط نگران نکهیا

 .کردیم شتریرو ب ونیهما

 سره در کیو هوتن  یو نازار و هست ونیو هما نیآذ

 و یعصب نیآن دو بودند. آذ یتلفنها یریشمارهگ حال

 بعد از آن گرید یشده بود. ترس از اتفاق بدخلق

 را به مغزش یسم یباز داشت فکرها اهیس یروزها

 .ختیریم

 هورام یشب که سرو کله انیمانده بود به پا قهیدق پنج

 شد. باران بند آمده بود. دایپ

 هورام نیماش یکهایالست شیسا یصدا دنیبا شن نیآذ



 دیآن، به سمتش دو یو نور چراغها زههایسنگر یرو

 :دیکوب نیماش یشهیش یرو و

 آخه؟ یبود یهورام؟ کدوم گور -

 شد و گفت: ادهیپ نیاز ماش هورام

 سالم مامان. -

 هم پشت سرش آمده باشد، اسیداشت ال دیکه ام ونیهما

 تنها بودن هورام گفت: با

با  ؟هورامیدیهورام؟چرا تلفنتو جواب نم یکجا بود -

 شانه باال انداخت: یخونسرد

 مویگوش رمیکم خرت و پرت بگ هیرفته بودم بازار  -

 برگشتم. دمینخر یچیزدن. آخرشم ه یشلوغ تو

 .دیکش یپوف نیآذ

 از یهورام سالم است و خبر نکهیشوکه از ا نازار

 گفت: ست،ین اسیال

 ن؟یدیند اسوی... آقا الاسیآقا هورام؟ ال -



 گفت: هورام

 مگه با من بود؟ من خبر ندارم. -

 گفت: ونیهما

 . تو اون بارون کجا رفته آخه؟ومدهی. نستین اسیال -

 به دیپدر من؟ خب زنگ بزن دونمیمن چه م -

 .شیگوش

 کالفه گفت: ونیهما

 اد؟یخاموشه. آخه کجا رفته؟ چرا نم -

 گفت: نیآذ

 .گردهی. هر جا باشه برمونیول کن هما -

 . نکنه...نیآذ دهیچشمم ترس -سر تکان داد: ونیهما

 که دیمشکوک به نازار کرد. نازار را د ینگاه فرشته

 و او را دیتش را کش. فورا دسفتدیاز ترس پس م دارد

 طرف ساختمان برد. به

 ...میباهم حرف بزن دیبا اینازارخانوم ب-



 زار بزند. دلشوره امانش را خواستیدلش م نازار

 . فرشته او را بهدادیبد م یبود و دلش گواه دهیبر

 را محکم نگه داشت. شیکشاند و بازوها آشپزخانه

 شد. رهیاو خ یچشمان پر از واهمه یتو

 اد؟یکجاس؟ کجا رفت؟ چرا نم اسیخانوم؟ ال نازار -

 کرد فکرش را یبغضش را قورت داد و سع نازار

 کند. جمع

 گفت: قراریب فرشته

 اسیال یدونیتو م ؟یزنینازارخانوم؟ چرا حرف نم -

 رفت؟ آره؟ کجا

 -جدا کرد و گفت: شیدستان فرشته را از بازوها نازار

 ؟یبدون یخوایم

 سر تکان داد. فرشته

 دنبالم. ایپس ب -

 رفت رونیبلند ب ییزودتر از آشپزخانه با قدمها نازار



 قدم برداشت و فرشته به دنبالش. اطیبه سمت ح و

 و هورام در حال حرف زدن بودند. ونیهم هما هنوز

 و هوتن دور خودش زدیطبق معمول غر م نیآذ

 به لیداشت تبد اسیال یبرا اشیو دلواپس دیچرخیم

 .شدیم میعظ یدلهره کی

 زد: ادیو فر دیدو نییپلهها پا از

 ق؟یتوف یآقا -

 به سمتش سرچرخاندند. هیو بق ونیهما

 گفت: نازار

 دونمی. من مقیتوف یبهتون بگم آقا یزیچ هی دیمن با -

 کجا رفت. اسیال

 کرده و متعجب به دهان او نگاه کرد. زیچشم ر هورام

 گفت: ونیهما

 میعصر باهم رفت اسیبله. من و ال -؟یدونیم ؟یچ-

 هیجنگل. غروب 



 زنگ زد و گفت آقا هورامو کنار جاده اسیبه ال نفر

 خواست بره اسیکرده که تصادف کرده. از ال دایپ

 .اونجا

 مات لب زد: ونیهما

 تصادف؟ ؟یچ -

 زد: یزهرخند هورام

 خانوم پرستار؟ یکنیسرهم م هیچ فیاراج نی! اایخدا -

 هوا تکان داد و گفت: یدستش را تو نیآذ

 به به خانوم آل آقا! چشممون روشن. حاال با -

 تا یاز ک خبر؟یگردش؟ اونم ب یریما م پسرباغبون

 ن؟یگستاخ شد نقدریخانوم ا حاال

 :دیاخم در هم کش نازار

 . من اشتباه کردم بدون اجازهنیگیبله شما درست م -

 مهمه؟ نیاما مگه االن ا دم؛ی. تاوانشم مرفتم

 مشکوکه. ییزایچ هیوسط گم شده و  نیا اسیال



 ی. بعد با همون گوشدنیتلفنش رو دزد گهیم پسرتون

دور. آقاهورام  یجا هی کشوننیم اسویزنن و ال یم زنگ

 اسیاز ال یو سالم برگشته خونه ول حیصح

 .قیافتاده خانوم توف یاتفاق هی یعنی نی. استین یخبر

 :ونیکرد به هما رو

 دی...شادی. شاقیجناب توف سیپل شیپ میبر دیبا -

 ...اسویال

 نیزم یهوتن او را ساکت کرد. هوتن رو غیج یصدا

 .زدیچنگ م شیزده بود و داشت به موها زانو

 نالهاش تمام باغ را پر کرده بود. یصدا

 :دیسمتش دو یهست

 هوتن؟ چته؟ -

 :دیبه صورتش کوب یانس

 .هیبتیچه مص نیا ایخدا -

 رفت و کنارش زانو زد و دست به طرف هوتن نازار



 شانهاش گذاشت یرو

 ادیم اسینکن. ال هینشده که. گر یچینترس هوتن. ه -

 . هوتن؟خونه

 :دینال شیاشکها انیدر م هوتن

 زد: ادیفر ونیدا...دا..داش...هما -

 از سر شب تا ؟یبهمون بگ دیاالن با نارویپرستار! ا -

 تو.... اون وقت فتمیدارم پس م یاز نگران حاال

 گفت: نازار

 نگرانتون کنم. منتظر بودم خواستمیبه خدا فقط نم -

 زنگ بزنه و بگه حال پسرتون خوبه. اما از اسیال

 برگشتم خونه تلفنش خاموشه. یوقت

 .سیپل شیپ میبر دیبا االنم

 هوا پرت کرد و گفت: یدستش را تو هورام

 اسمیکه من حالم خوبه. ال ینیب یالزم نکرده خانوم. م -

 .یعالف یرفته پ البد



 :دیتوپ یعصب ونیهما

 ؟یگیچرا چرت و پرت م ؟یرو رفته عالف یچ یچ-

 ادتی ؟ی مرد ُیتو آسانسور م یرفته داشت ادتی نکنه

 بندازن ته دره؟ هوتنو بردن و خواستنیم اسویال ستین

 در؟ یو الش انداختنش جلو آش

 .ختهیمارو به هم ر یکه زندگ هیهمون پدرسگ نیا

زنگ زده و االنممعلوم  اسیو به ال دهیتو رو دزد یگوش

 سرش آورده. ییچه بال ستین

 کردن. هیبار بلندتر شروع کرد به گر نیا هوتن

 نه...نه.... -

 زد: ادیفر ونیهما

 .یایب دی. خانوم شماهم بایکالنتر میبر فتیراه ب -

 گفت: نازار

 .ونیباشه چشم آقا هما -

 .یرو کرد به هست بعد



 رو هم یروهاش را بهش بده بخوره. الفلطفا دا -

 بذار بخوابه. االن استرس و اضطراب داره. کنارش

 گفت: یهست

 باشه نازار. -

 گفت: نیتا لباس بپوشد. آذ دیفورا داخل خانه دو نازار

 افتاده؟ اسیواسه ال یاتفاق یگیم یعنی ون؟یهما -

 یکنارش جا ونیپشت فرمان نشست و هما هورام

 در را ببندد، گفت: نکهیو قبل از ا گرفت

 از یحت نیراه ند چکسوی. هدیدر خونه رو قفل کن -

اشتباه حدس زده باشم.هورام  دوارمی. امیمحل مردم

 . دلش از شدتچاندیانگشتانش را دور فرمان پ

 .دیچیپیو استرس به هم م ترس

 ینگاه کرد. انس الیو اطیو به در ح دیلب گز نیآذ

 .کردیدر را باز م داشت

 بچه نیاز ا ی. اگر خبرهایخبر نذار یمنو ب ونیهما -



 به من زنگ بزن. شد

 تو. حواست به خاتون باشه. دیخب باشه. بر لهیخ -

 نره باال. فشارش

 نگران نباش. -

 گرفت. یعقب جا یصندل یفورا برگشت و رو نازار

 فرشته گفت: روبه

 .امیخاتون بمون تا من ب شیفرشته تو روخدا پ -

 تکان داد و هورام دنده عقب دست شیبرا فرشته

 .گرفت

 در را قفل کرد و یخارج شد،انس الیکه از و نیماش

کمک کرد تا هوتن را به داخلساختمان  یبه هست فرشته

 و اسم کردیم هیببرند. هنوز هم داشت گر

 .راندیبر زبان م مهیرا نصفه و ن اسیال

 هرگز چکسیاز دل هوتن خبر نداشت. ه چکسیه

 برادر کوچکترش را چقدر تینها یاو ب دیفهمینم



 رو به مرگ است. یدارد و حاال از نگران دوست

 اتاق یدرد خاتون را که تو یکس نهایبدتر از تمام ا و

 نیو غصه به زم تینشسته بود و داشت از عصبان تنها

 .دینفهم داد،یدلش فحش م یزمان تو و

 نبود. اسیاز ال یاثر چیهفته از آنشب گذشته و ه دو

 مرده. ایزنده است  نکهیکوچک از ا ینشانه کی یحت

 .گذشتینازار م یشکل ممکن برا نیبه بدتر روزها

 روزها به نیدلمرده بود و خاتون افسرده و غمگ هوتن

 .زدیاتاقش زل م یپنجره

 . باابدیب اسیاز ال یرد چینتوانسته بود ه سیپل

 تنها سیپل ش،یپ ینازار و اتفاقات ماهها حاتیتوض

 مشکوک اسیو احتمال قتل ال ییبه آدم ربا توانستیم

 نیاثباتش وجود نداشت و ا یبرا یمدرک چی. اما هبشود

بهسر  یپر از آشوب فکر یطیهورام که در شرا یبرا

 بود. یزیراه گر کی بردیم



 کیدر  یرا سالم و دست نخورده در جنگل لشیاتومب

 .افتندی گرید شهر

 گم شدن یپرونده سیباالخره بعد از سه روز پل و

 کوتاه به تهران ارجاع داد و به یرا با گزارش اسیال

 ادامه بدهند. و اسیال یقول داد که به حستجو ونیهما

 به تهران برگشتند. قیتوف یخانواده عاقبت

 رمان بوک
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 دور سرش ایدن اس،یگم شدن ال دنیبعد از شن مانیسل

 یرنگ و رو دنی. اولش باور نکرد اما با ددیچرخ

 هوتن، بغض نازار و چشمان به یههایخاتون، گر زرد

 سرش زد. یتو ونینشستهاش و حال خراب هما خون

 :زدیم ادیرا گرفته بود و بر سرش فر ونیهما یقهی

 چرا مواظبش ؟یچرا گمش کرد ون؟یپسرم کو هما -

 نیکارش کرد یچ ن؟یگرفت ازم اسمویچرا ال ؟ینبود

https://romanbook.ir/


 دسته گلمو؟ پسر

 زد: ادیکه اعصابش به شدت متشنج بود فر ونیهما

 شب رفت و هیشد.  یچ دونمی. نممونیسل دونمینم -

. به خدا من دنبالش گشتم. همه ومدین گهید

 .مونیدنبالش گشتم. نبود... نبود سل النویربازاروگیپ

 امان یکه ب ییبودند و به اشکها ستادهیا یگوشها همه

 زل زده ختیریم مانیصورت پر از چروک سل یرو

 .بودند

 نازار درد داشت. یبرا مانیجگرسوز سل ینالهها دنید

 ییصدا نیافتاد و با بلندتر نیزم یدو زانو رو مانیسل

 زد: ادیبودند فر دهیتا آن روز از او شن که

 .اسیپسرم؟ ال ییبابا جان کجا اسیال اس؟یال -

 همه سر چرخاندند. هوتن وسط یزیافتادن چ یصدا با

 از هوش رفته بود. باغ

 و ریمرداد ماه بود. خانه به شدت دلگ لیگرم اوا عصر



 به خواستیم یطبق عادتش وقت نیآلود بود. آذ غم

 به رهیبود و خ ستادهیفکر کند، کنار پنجره ا یزیچ

 پر آب بود که روزها یاستخر یکه روزگار یباغچها

 .دیدرخشیم دینور خورش ریز

 ونیچشم بود. هما یعمارت بدجور تو یتو اسیال نبود

 .آمدیتنها از پس شرکت و آنهمه کارگاه بر نم دست

. دیکشیو آهم نشستیم کگوشهی گشتیشب که برم هر

 دستان پر قدرت شرکتشان بود و بدون اسیال

 .آوردیداشت کم م او

 شفوت کرد. اه شهیش ینفسش را پر صدا تو نیآذ

 .شهیش یزودگذر شد رو یبخار

 که مدام کارها را به دوش یو نبود کس اسیال فقدان

 ذوق یو تو دادیخودش را به شدت نشان م بکشد

 .زدیم

 یدرد چیبود پسرش هورام به ه دهیفهم یبدبخت وبا



 را چک نشیماش یبلد نبود باطر ی. او حتخوردینم

 همه نیچرا پسرش را ا خوردی. افسوس مکند

 بزرگ کرده. مصرفیب

 را گرفت. موریت یرا روشن کرد و شماره تلفنش

 بعد از سه بوق کشدار پاسخش را داد. موریت

 !نیکرد ریاز منه حق یادیسالم خانوم. چه عجب  -

 ازت یخبر چیسالم. عجب از توئه که اصال ه -

 .ستین

 امروز و فردا. نیزنگ بزنم هم خواستمیبه خدا م -

 چطور؟-شده. ییانگار خبرا یول

 .دیزنیبه من زنگ م فتهیم یاتفاق هیآخه شما تا -

 .یدیدرست فهم-

 خب؟ -

 گمشده. احتماال کشتنش. اسیال-

 کرد. تیگوشش را اذ موریت یشوک زده یصدا



 کشتن؟ اسوی! الن؟یگفت یچ-

 ؟یک ا؟یک -

 هست که از شمال یسه هفتها ی. ولیدونم ک ینم -

 گهیو د رونیشب رفت ب هی میاونجا بود ی. وقتمیبرگشت

 .میکرد دایرو پ نشی. فقط ماشومدین

 شده. ییجنا یلیخ هیعجب! قض -

 ییکار همونا دیبا اسی. مرگ الشمیم وونهیدارم د -

 دماغمون شدن. یکه چند وقته مو باشه

 برنداشتم خانوم. جاسوس بیمدت دست از تعق نیمن ا-

 تو همون یرد اون مرد رو با هزار بدبخت من

 زد. رستوران

امروز  میچوب زد اشویچند روز زاغ س یوقت-خب؟ -

 میدیفهم

 شرکت شوهرتون. رفته

 شوکه گفت: نیآذ



 ؟ی! شرکت شوهرم؟ تو مطمئن؟یچ -

 هیزود با  یلیبله خانوم. رفت داخل برج. اما خ -

 . فکر کنم راهشرونیزد ب یقرمز و عصبان صورت

 بودن. نداده

 کار داره؟ یاونجا چ یعنی -

 نهیرو خواسته بب ی. احتماال کسیبه زود میفهمیم -

 نذاشتن بره تو. یول

 زالو نیکه شده ع هیک نیزودتر بفهم ا کنمیخواهش م -

 .مکهیمارو م خون

 بله چشم خانوم. پس فعال خدانگهدار. -

 رخصت داد. نیدو تقه به در اتاق، آذ با

 وارد اتاق شد و در را بست. یهست

 شده؟ یآره. چ -م؟یحرف بزن یکاریمامان ب -

 و گفت: ستادیمقابلش ا یهست

 تا آخر مرداد برم. خوامیمامان من م-



 شه؟یزود؟ دانشگاه تو تابستون باز م نقدریچرا ا -

 طیثبت نام، هم به مح یبرم واسه کارا دیهم زود با -

 بشم. آشنا

 ؟یبا بابات حرف زد -

 شما بگو. گهیاونو د -

 گه؟یخب د -

 .رمیبگ یمهمون هی خوامیبرم م نکهیقبل از ا -

 ؟مهمونی -

 به هم. ختهیچند وقت اعصاب همه مون ر نیآره. ا -

 دور لیشب قبل از رفتن با دوست و فام هی خوادیم دلم

 . چطوره؟ هان؟میجمع بش هم

 .دیدوباره به سمت پنجره چرخ نیآذ

 .زنمی. امشب با بابات حرف مهیفکر خوب-

 کار کنم؟ یخراب شده مامان. چ نمیماش -



! اصال حواسم یوا ی... ااسیبده ال -گفت: حواسیب نیآذ

 نبود.

 با تاسف سرتکان داد: یهست

 .دونمیببرم. م دیخودم با-

 بده هورام ببره. -

 پوزخند زد: یهست

 جربزه داشت اسیانگشت ال هیکاش هورام الاقل قد  -

 هی. تن لش شده صبح تا شب تو اتاقش. مامان؟ مامان

 شیکن. الاقل پاشه بره شرکت پ حتیپسرتو نص کم

 .بابا

 :دیتوپ زیتند و ت ده،یسگرمه در هم کش نیآذ

 ست؟یحالش خوش ن ینیبیمگه نم -

 ناراحته؟ هورام اسیخب چرا؟ نگو که واسه خاطر ال -

 قای. االن هورام دقزدنیم ریهمو با ت یهیسا اسیال و

 خوره؟یم اسویرفتن ال یمرگشه؟ غصه چه



 .دیکش یهوف نیآذ

 کار کنم؟ یچ یگیم -

 باهاش حرف بزن. از اتاقش یبرو درست حساب -

 اسیبابا بدونال چارهیبابا. ب شی. بفرستش پرونیب بکشش

 جشن. اوف یدنبال کارا میفتیاز فردا ب ایمونده. ب

 دور هم میمشت افسرده شد هی. شهیحالم داره بد م گهید

 خونه. نیا تو

 .دیبه در اتاق کوب یکس

 گفت: یهست

 تو. ایب -

 گفت: یهست دنیباز شد و نازار وارد اتاق شد. با د در

 اومدم. یبد وقت نکهیمثل ا دیببخش -

 کفت: نیآذ

 ؟یخواستیم یزیچ -

 جلوتر آمد: نازار



 هوتن و خاتون رو ببرم دکتر. خوامیراستش من م -

 داغونه. خاتون هم شیاوضاع روح یلیخ هوتن

 .ستیبهتر از هوتن ن تشیوضع

 به دقت به صورت نازار نگاه کرد. دخترک از نیآذ

 گریرفت و د اسیکه ال ربازاریپ یشب تو آن

 رچشمانشیشده بود پوست و استخوان. ز برنگشت،

 شهیآب رفته بود. صورتهم شیشده بود و گونهها رهیت

 طراوت نداشت. گریشادابش د

 یدیشد یکه وابستگ چارهاشی. هوتن، پسر بدیکش یآه

 بود. اهیداشت روزگارش س اسیال به

 بود یبود که چند وقت یدیانگار خورش اسیال اصال

 بود. رفته بود و با خودش دهیدر آن خانه نتاب گرید

 را هم برده بود. خانه شده بود قطب شمال. سرد گرما

 .روحیب و

 زد: لب



 بعد خودمم یدفعه د،یدفعه تنها بر نیباشه ببرشون. ا -

 .امیم

 نیلب تشکر کرد و به سمت در رفت. آذ ریز نازار

 :گفت

 صبر کن. -

 کارت ش،یآرا زیم یکشو یپولش تو فیک یتو از

 را برداشت و به سمت نازار دراز کرد. اشیبانک

 رو هم چیسوئ ی. رمزشم چهار تا سه. هستریبگ ایب -

 به نازارخانوم. بده

 یکارت را گرفت و تشکر کرد و همراه هست نازار

 رفتند. رونیازاتاق ب

 یامیبه اتاقش برگشت تا لباس بپوشد، پ یوقت نازار

 آسنات فرستاد. یبرا

 که برات یآدرس نیبه ا ایب گهیساعت د کیتا -

 .نمتیبب دی. بافرستمیم



 شیگذاشت و پارو پا یصندل یبزرگش را رو فیک

 و گفت: انداخت

 چه خبرا؟ خاله خوبه؟ -

 زد و در جوابش گفت؛ نازار یبرا یلبخند آسنات

 باشه. مامان ی. تا منظورت چه خبرادهیخبرا که ز -

 !ینازار یخوبه. سالم رسوند. چقدر الغر شد هم

 ؟یخوب

 و سرش را سمت راست دیکش نیسنگ یآه نازار

 به هوتن که ساکت و خموش مثل یو نگاه چرخاند

 کرد یفلز یصندل یفاسد وا رفته بود رو یریخم تکه

 گهید اسمویال ؟یخوب باشم آس یچجور -لب زد: و

 ندارم.

 نمیب یم کابوس ای. شبا گذرهیمثل جهنم م روزام

 جغد که بال و پرشو کندن تا صبح هی نیع ای

 تو خرابهها ولم کردن و رفتن. کنمی. حس مدارمیب



 . روزگارم تلخه. تلختر از زهرمار.یبده آس حالم

 .دیاو کش ینوازشوار به بازو یدست آسنات

 سیشد؟ از پل ینجوریبگردم من. آخه چرا ا یاله -

 نکردن؟ داشیپ ینشونها چینشد؟ ه یخبر چیه

 .ستیجنازهشم ن ی... حتی. حتینه آس -

 تشر زد: آسنات

 شده بود شیطور اسی. اگه الینزن ناز خودیحرف ب -

 حاال خبرش اومده بود. تا

 پسره نیمن به ا ی. آسیزندهام آس دیام نیمنم به هم-

 شک دارم. هورام

 اخم کرد: آسنات

 رو چه حساب؟ ؟یچ یعنیوا!  -

 حرف یتلفن یکیداشت با  دمیشمال بودم شن یوقت-

 یوا -در ننداز." اسی"منو با ال گفتی. بهش مزدیم

 اسیسر ال ییبال قیپسر توف یگیم یعنینازار. 



 ل؟یآخه به چه دل آورده؟

 یاز وقت. رمینظرش بگ ریخوب ز خوامی. مدونمینم -

 .زنهیم یرعادی. غستیحالش خوب ن میاومد

 بود. زنگ زده بود یاز دستت شاک شبید کویخاله ن -

 یای. چرا نممینیبینازارو اصال نم گفتیمامان م به

 انیخودشون م ی. نرقرارتهیگفت مامانت ب اینار کرج؟

 .دنتید تهران

 خاتون و هوتن رو تنها بذارم. هوتن حالش تونمینم -

 یچ نمیدکترش بب شیبده. امروزم آوردمش پ یلیخ

 مطب دکتر خود خاتون. من میبر دیبا نجامی. از اگهیم

 .کننینباشم دق م ششونیساعت پ هی

 صورتش را نوازش کرد. آسنات

 هیدختر.  یریم یآخه خودت از دست دار رمیبم -

 واقعا یعنی ن؟یک گهید نایاستراحت کن. ا کم

 شده؟ تو رو ضیپسرشون مر ستیمهم ن براشون



 فرستادن دکتر؟ تنها

بغضش را خورد تا خاتون که کنارش نشسته  نازار

 آن خانه هر کس به یدارد. تو یبودنفهمد چه حال خراب

 به کار یکار هیو بق یو هست نیخودش بود. آذ فکر

 در یزندگ اسینداشتند. خانه بدون ال چارهیب هوتن

 مرده باغچه انگار یتو یهفتم جهنم بود. گلها یطبقه

 آواز گریگرفته بودند و د ی. گنجشکها افسردگبودند

 .خواندندینم

 گرفته بودتد که افهیرا چند تا کالغ زشت و بدق شانیجا

 و از خودشان رفتندیراه م وارید یتا شب رو صبح

 آوردندو به او یقارقار اعصاب خورد کن در م یصدا

 زیهمه چ اسیبدون ال یایدن ی. تودادندیم حرص

 بود. وارونه

 و پر بغض پچ زد: آهسته

 بار هی رمیمی! دلم براش تنگ شده. دارم میآس -



 باز صدام دمیصداشو بشنوم. دارم جون م گهید

 ؟یبگم دردمو آس ینازارخانوم؟ آخ به ک کنه

 صبح تا شب شده بود که بهش گفتم هی همهش

 ینامرده؟ آخ آس نقدریچرا ا ایدارم. آخه دن دوسش

قلبش پر از درد شد.  خوامش؟آسناتیچقدر م یبدون اگه

 و کنار گوشش نجوا کرد: دیکش آهسته او را در آغوش

 غصه نخور دردت به جونم. من دلم روشنه. تو -

 خدا حرص نخور. رو

 باعث شد خواندیکه داشت او را به نام م یمنش یصدا

 بکند. قشیاز آغوش رف دل

 خانوم آل آقا؟-

 گفت: یبه منش رو

 بله خانوم؟ -

 نوبت شماست. ادیکه ب یبعد ضیمر -

 رهیکرد و به در اتاق دکتر خ یلب ریز یتشکر نازار



 . بعد به آسنات گفت:شد

 چی. آخه هنجایگرما کشوندمت تا ا نیتو ا دیببخش -

 .نمتیبهونه نداشتمت بب رقمه

 شده زهیر هیفربونت برم. دلم واست  یخوب کرد -

 خبر خوشحال کننده هم برات دارم. هی. بود

و  قیبمونم. اون توف شتیقراره امشب پ -؟یخبر چه-

 زنشم جرات

 حرف یامشب کنارت باشم. کل دیبگن نه. من با دارن

 بهت بگم. دارم

 چشمگرد کرد و بعد از مدتها لبخند زد: نازار

 واقعا؟ ؟یآس یگیراست م -

 باز شدن در اتاق دکتر، آسنات اشاره کرد: با

 خاتون شی. بدو هوتنو ببر تو. من پیآره پس چ -

 .نمیشیم

 هوتن را گرفت و او را داخل اتاق یبازو ریز نازار



 .برد

 کرد. زیتجو یتریقو یهوتن داروها یبرا پزشک

 نداشت. بعد گریهمان لکنت زبان را هم د چارهیب پسر

 .دیبگو یزیهوتن چ دینشن یکس گریآن شب د از

 بعد خاتون را هم نزد پزشکش بردند. آسنات یساعت

 یمهربان پا به پا یصبور و دوست یخواهر چون

 و کمک حالش بود. رفتیم نازار

 ن،یشب آسنات و نازار بدون توجه به رفتار سرد آذ آن

را کنار هم بگذرانند.خبر جشن  یکردند شب خوب یسع

 خاتون را سخت به فکر ،یهست یخداحافظ

 آن یبرده بود و نازار در عجب بود چطور تو فرو

 مادر و دختر آنقدر دل و دماغ دارند که نیا اوضاع

 .رندیجشن بگ بخواهند

 اتاقش برد. مثل یشب دست آسنات را گرفت و تو آخر

 و به سقف زل زدند. دندیکنار هم دراز کش مهایقد



 گفت: نازار

 .یخودت بمونه آس شیبگم پ یزیچ هی -

 نور پررنگ که از انیو از م دیبه پهلو چرخ آسنات

 به صورتش گفت: رهیخ د،یتابیاتاق م یتو پنجره

 شده؟ یچ -

 حرف بزنه. تونهیخاتون م-

 شد و شوکه لب زد: زیمخین آسنات

 دروغ؟ -

 .گمیبه جون خودم راست م -

 :دیدوباره دراز کش آسنات

. اون دکتر فرزاد هم تونستیاز همون اول م -؟یاز ک -

 دهیفهم

 .بود

 یادا یزبله. حاال واسه چ یلیفرزاد. خ نیا هییچه بال -

 آورد؟یها رو درم الل



 از فردوس چه ی. راستدونمیمنم م یدونیاگه تو م -

 به روز دلم واسه اونجا تنگ کردمیفکرشم نم خبر؟

 .شه

 ؟یداره آخه دلتنگش ی. چوونهید -

 .ادنیخبرات ز یگفت -

 اول از صنم بگم که فرزاد دست شوهرشو رو کرد. -

 ؟یجد -

 رفته تو نخ صنم. یفرزاد اول حساب نیآره بابا. ا-

 که بعله، دهیبهپا گذاشته واسه شوهره. خبر رس بعدم

 هیسرش بلند شده بوده. صنمم که  ریشوهر ز جناب

 هیبود.  دهیارث از باباش بهش رس یپولداره، کل زن

 هیسرما هشویراه انداخته و خواسته ارث یقاتیتحق شرکت

 همه پولو نیا هیکه شوهره با خودش گفته چه کار کنه

ارتباط زن  هیجک و جوونور کنن؟ از قبلش با  خرج

 یو با مدرک ساختگ کشهیداشته. خالصه نقشه م



 .دهیجلوه م یروان صنمو

 ها. خورهیحشره م یجد یصنم جد نیا یآس یوا -

 هینازار؟ الک یدیخودت د یتو خودت با چشا ؟یک -

 .بابا

 مدار بسته. ینایدورب گفت؟یم یچ شیپس هم اتاق -

 گرفت. دیند شهینم گهیرو که د اونا

 فرزادم. بعد ی. حتکردمیفکرو م نیمنم اول هم -

 تخت ریعالمه حشره خشک شده ز هی یاتفاق خدمتکارا

 جاساز کرده بود عقل جن یجور هیکردن.  دایپ صنم

 .دیرسینم بهش

 وا! خب بعد. -

 که زنش رهیگیاون شوهر نامردش از دادگاه نامه م-

 . خونه،نیبه اموالش رو بدن به ا یدگیو چله، رس خل

 پول نقد. یکل ن،یزم ن،یماش ال،یباغ، و آپارتمان،

 همه رو بفروشه با زنه برن خارج که خواستهیم



 . بهشزنهیحرف م نهیشی. با صنم مفهمهیم فرزاد

 وونهجلوهیتو رو د ینجوریشوهرت ا یچرا گذاشت گهیم

 حرف منو باور نکرد. چکسیبده؟ صنم گفت ه

 هم ی. بهشون پول داد. قاضدیدکترا رو خر شوهرم

 .کنمیمدارکو قبول داره. فرزادم گفته من کمکت م فقط

 رو خبر یبه دادگاه و قاض رسنیبزنگاه م سر

 صنم از لحاظ گهی. فرزاد با سند و مدرک مکننیم

 سالمه. اون شوهرشه که دزد و کالشه. یعقل

 یعجب! خوبه صنم داروها رو نخورد. به خدا واقعن -

 .شدایم خل

 پسرش. شیخداروشکر االن برگشته خونهش پ -

 ببره زندون. فیقراره تشر شوهرشم

 کالهبردار. کهیحقشه. مرت -

 .یحاال خبر بعد-

 دیفکر کنم. با انبردست با مونهیامشب دهنم باز م -



 .ببندمش

 دهانش گرفت ی. دستش را جلودیغش غش خند آسنات

 نرود. رونیخندهاش ب یصدا تا

 ست تو دختر.از د -

را  شی.آسنات خندهاش را جمع کرد. گلوگهیبگو د -

 صاف کرد.

 بهت گفتم فرزاد رو من نظر داره؟ ادتهی -

 آره. خب؟ -

 باالخره و ... دیاونقدر رفت اومد نازمو خر -

 و تو هم آره؟ -

 ینگ یبگ ییوقتا هینازار. باهوشه.  هیپسرخوب -

 .هیدر کل آدم موجه یول پرونه؛یم ییزایچ

 . فقطومدیراستش من از همون اول ازش خوشم م -

 .رهیتو کار سختگ یلیخ گهید یگاه

 بودناشه که تونست صنمو ریگیپ نیآره، واسه هم -



 بده. نجات

 . حاال اون خبر بزرگتمیافتاد یعروس هیآخ جون  -

 بود؟ نیا

 که باباش همون هوشنگ خودمونه. نهینه، خبر ا -

 شد. زیخ میبار نازار ن نیا

 ؟یآس یگیراست م -

 دوست داره. مامانش تا یلیآره. فرزاد باباشو خ -

داره ازش جدا شده.فرزاد  یزوفرنیهوشنگ اسک دهیفهم

 تو فرانسه رو ول کرده اومده شیکار و زندگ

 مارستانیب هیباباش باشه. فکر کن تو  شیپ فردوس

 نرمال باشه، تیو زندگ یپزشک باش سیتو پار مجهز

 هی یایبه خاطر بابات ب یرو ول کن یهمه چ بعد

 ی. تو باشیتا حال باباتو خوب کن یفسقل مارستانیت

 نقدرینازار؟ هان؟ ا یشینم یپسر نیهمچ عاشق

 بامعرفت! نقدری! ادهیفهم



 لبخند زد: نازار

 واال. خاله خبر داره؟ ی. حق داریچرا آس -

 فکر کن من عاشق بشم مامان نفهمه. -

 نگو که کل فردوس هم خبر ؟یدرآورد یتابلو باز -

 دارن؟

 . فقط مامانمستمین دیبد دیند نقدرمیا گهیاوووو نه بابا د -

 .دیدونیو تو م سایو پر نیو نستر ایمامانت و نار و

 :دیخند نازار

 خواجه حافظ هویکه.  دونهینم چکسمی! هیناز یآخ-

 .گهیرو هم خبر کن د یرازیش

 فهمنیآخرشم شه؟یم ی. اصال بدونن همه. چالیخ یب -

 .گهید

 سر فردوس. امروز دکتر خاتون هی امیب خوادیدلم م -

 نقدریزن ا نیکه ا نیکار کرد یکرد. گفت چ دعوام

 تحت دی. بامارستانیخرابه؟ برش گردون ب اوضاعش



 روانپزشک باشه. نظر

 گفت؟ ی! دکتر هوتن چیآخ -

 بره شیپ ینجوریگفت هوتن افسرده س. اگر هم -

 چرا هوتن ومده؟ین اسی. گفت چرا الشهیم ضیمر

 پکر یلیرو بهش گفتم. خ یمنم همه چ زنه؟ینم حرف

 شده. دیهوتن ناام دی. گفت امشد

 حرف بزن. بگو خاتونو برگردونن فردوس. قیبا توف-

 نیخودمون. راستش من تو هم شیپ اریرو هم ب هوتن

 تنهاس. یلیبچه خ نیحس کردم ا نجامیکه ا یساعت چند

 اون زن اصال مادره؟ دن؟یخانوادهش محلش نم چرا

 :دیآه کش نازار

 ستهوتنیمراقبش بوده. حاال که ن اسیساال ال نیتموم ا -

 ی. تو اگه بدونشهیداره از درون نابود م

 دو تا نیدوتا همو دوست داشتن؟ ع نیا چقدر

 فیک یدیدیهمو داشتن م یهوا نی. همچداداش



 .یآس یکردیم

 داد. به تاسف سرتکان آسنات

 حرف بزن. خب؟ قیفردا با توف -

 گفت: نازار

 ...یآس یکارو بکنم. ول نیهم دیبا -

 جونم؟ -

 هی. کاش شمیچه کنم؟ دارم خفه م اسویواسه ال میدلتنگ -

 نمیبب شمیم داریازش. کاش صبح که ب ادیب یخبر

 پشت پنجره اتاق خاتون ادیب اسیخواب بوده. ال همهش

 نون تازه گرفتم نازارخانوم. بخور ایصدام کنه بگه ب و

 .یش روشن

 بکشه من دعواش کنم. گاریس یآخر شبا ه بعد

 کنه ی. هر پقدر خواست دود و دمکممینم نه،دعواش

 . آخ چقدریآس شمونی. فقط برگرده پادی. فقط بعمارتو



 اددقی. نیآس کنمیمن دق م دونمیبراش تنگه خدا. م دلم

 .کنمیم

 اخت.دست دور گردنش اند آسنات

 کن نازار. هیدورت بگردم. بغضتو نگه ندار. گر -

 .یکن بذار سبک ش هیکنارتم. گر من

 . وسطختنیشروع کرد به اشک ر درنگیب نازار

 :دینال شیهقهقها

 کو آسنات؟ کجاس مرد مهربونم. چرا رفت؟ اسمیال -

 چرا خدا؟ چرا؟

 گرم یمتوقف کرد. هوا گاهیجا یرا آرام تو لیاتومب

 نبود. آسمان انگار به دنیمردادماه قابل نفس کش صبح

 سر شهر. یرو ختیریداشت آتش م ژنیاکس یجا

 عقب یصندل یرا از رو اسی یشد و دسته گلها ادهیپ

 . سمت ساختمان داد زد:برداشت

 .نمیبب ایفرشته؟ فرشته ب -



 یآمد و از باال رونیفرزو تند از ساختمان ب فرشته

 بله خانوم جون؟ -گفت: پلهها

 .ایبدو ب -

 دسته گلها را که دورش نیو آذ دیدو نییپا فرشته

 آغوش فرشته یشده بود تو دهیچیبزرگ بنفش پ کاغذ

 .گذاشت

 چند دستهش کن تو اتاق هورام و نارویببرش باال ا -

 یکینره گلدون سرام ادتیبذار.  منیمن و نش اتاق

 .باشه

 را یو صورت دیسف یاسهایسرخم کرد و عطر فرشته

 .دیکش بو

 رز یشد سمت باغچه و باغ. گلها دهینگاهش کش نیآذ

 هرز یشده بودند. علفها دهیشب پالس یمحبوبهها و

 .شدیم دهیباغ د یهمه جا در

 افتاده بود و نیزم یرو اطیشلخته وار وسط ح شلنگ



 معلوم نبود کجاست. سرش

 پر هایزرد شده بودند و شاه حانیپونه و ر یهایسبز

 .دیسف یلکهها از

و چندمگس  زدیو چرت م دهیگوشه دراز کش کی یالف

 .دندیچرخیدور سرش م

 باغ یهوتن تو یخندهها یصدا گریوقت بود د یلیخ

 با خروج هر فرد از در چارهی. و سگ بدیچیپینم

 که آمده با او ندیداشت صاحبش را بب دیام ساختمان

 سرش بکشد. یکند و دست رو یباز

 و به فرشته گفت: یشانیپ ینشاند رو اخم

 پس کجاست؟ مانیفرشته؟ سل هیشکل نیچرا باغ ا -

 انداخت. مانیسل یبه خانه ینگاه فرشته

 ناخوش احواله. مانیبگم خانوم جون. سل یواال چ -

 کرده. ضیبنده خدا رو مر اسیال یغصه

 سقف گذاشت و کف دستش را یآرنجش را رو نیآذ



 داد. هیتک اشیشانیپ یرو

 لب غر زد: ریز

 کجا هویپسر  نیشده. آخه ا یچه بساط نیب ایخدا -

 زد؟ بشیغ

 فقط خدا کنه نمرده باشه خانوم. -

 .دیکش یپوف نیآذ

عقب برداشت و  یصندل یاز رو یسهای.کدوارمیام -

 سمت فرشته

 کرد. دراز

 یبگو چا اسمنه،یکم  هی. یرو هم بده انس نایا -

 هورام. شبم که آقا اومددم کنه ببره واسه  اسمنی

 اسطوخودوس هم گرفتم. یدم کنه. اسپر براش

 جفتشون. بگو هر شب بزنه به آرامبخشن

 هورام. رختخواب

 را گرفت. سهیک فرشته



 چشم خانوم. -

 مهمون پرستار رفته؟ -

 یازتون خدافظ ادیب خواستیبله صبح زود رفت. م-

 .نیگفتم خواب کنه

 گال رو بده تا بیخب برو داخل. زود ترت لهیخ -

 نشن. پژمرده

 یرا بست و سمت خانه نشیکه رفت درب ماش فرشته

 شیدر را برا مانیبار در زد تا سل نیرفت. چند مانیسل

 ییبا صدا یگریاز هر وقت د دهتریخم مانیکند. سل باز

بله خانوم؟  -گفت: نیآذ دنیبا د آمدیاز ته چاه درم که

 شده؟ یزیچ

 ت شد.ظاهر او ناراح دنیاز د نیآذ

 رنگ به رو نداشت. الغر شده بود و چارهیب رمردیپ

 خشک و پوسته پوسته بود. شیلبها

 ؟یشد ضیمر مون؟یشده سل یچ-



 داد. نور آفتاب چشمانش هیسرش را به در تک مانیسل

 .زدیم را

 خانوم؟ پسر نیشدینم ضیمر نیمن بود یشما جا -

 . نه معلومه زندهست، نه مرده. آخه کجاستیگلم ن دسته

 رفته؟

 ی. ولیگیم یچ فهممی. به خدا ممونیسل دونمیم-

 که ستین یازش. روز ستین ینشونها چیکن ه باور

 اسیو خبر از ال رهیاونجا تماس نگ یسایبا پل ونیهما

 بکنم. ادیاز دستم برنم یکار چی. به خدا هرهینگ

 از شتریخانوم. دلم ب نیکرد تیاذ یلیشماها بچهمو خ -

 .سوزهیم نیهم

 مون؟یسل یتیاذچه  -

اگه  -کبابه. گرمی. جیلی. خنیشکست یلیدلشو خ -

 پسربچه بودن نایمنظورت هورامه، که ا

 نیجوون و بالغ شدن هم هم ی. وقتشدیم دعواشون



 گرفتیم لیتحو اسویال شهیکه هم ونی. همابود

 ؟یانصاف نباش. حاال باغو چرا ول کرد ی. بمونیسل

 خودته. دلتتالش  یباغ و باغچه که ثمره نیا

 سوزه؟ینم

 دل یوهیم ؟یکردیکار م یچ یمن بود یشما جا -

 .مونهیبه آدم م یمگه حال گهیرفته. د ست،ین منم

 سر به خواهرت بزن. اونم حال هی. یچیاصال باغم ه -

 .مونیسل ستیروزش خوش ن و

 .شهیاعصابش خرابتر م نهیبیاالن منو م ی. ولامیم-

 . االن فقطمیزنده بود اسیو خواهرم به عشق ال من

 .میکشینفس م میدار یالک

 .دیپر صدا کش یآه نیآذ

 نکن. ینجوری. تو رو خدا امونیبگم سل یچ دونمینم -

 . حال و روزم خوشتونمی. من نمنیاریباغبون ب هی -

 .ستین



قول بده زود روبه  ی. ولارمیم ویکیباشه، موقتا  -

 .یراهبش

 گفت: نیاز داخل خانه آذ یسرفها یصدا با

 سرفه کرد. یکیانگار  مون؟یسل شتهیپ یکس -

 با حالت تاسف سرتکان داد: مانیسل

 خانوم؟ نیشما خبر ندار یعنی -

 کرد. زیچشم ر نیآذ

 رو؟ یچ -

 .خوابهیم اسیتو تخت ال ادیهوتن هر شب م نکهیا -

 . اگرزهیریو اشک م زنهیشب تا صبح زار م نکهیا

 بچه نینباشه، ا خواهرم حواسش به هوتن پرستار

 خونه. وونهیبود به د دهیکش کارش

 بده نازارخانومو. ریآخه؟ خدا خ یمادرش یچجور شما

 هوتنخان و خواهرمو داره. یهوا یلیخ

 .دیخجالت کش اشیزندگ یبار تو نیاول یبرا نیآذ



 را داشت. گرچه هرگز به یاو حکم پدر یبرا مانیسل

 مغرور بود یاما چون زن آوردیخودش نم یرو

 را در دلش نگه داشته بود. مانیبه سل عالقهاش

 پر از غم شد. پر از شرم شد.گفت: نگاهش

 مون؟یمش سل یگیراست م -

 خان هم گرفته. ونیخانوم؟ دلم از هما هیدروغم چ -

 . آخه شماها مگه فقطرهیگیبچه نم نیاز ا یسراغ چیه

 ن؟یپسرو دار هی همون

 . بذاریخجالتم داد ی. بسه هر چمونیبسه مش سل -

 تو. امیب

 کفش کند و وارد نیو آذ دیتنش را کنار کش مانیسل

 شد. خانه

 به ینگاه نیبا دست اشاره کرد به اتاق. آذ مانیسل

 و مرتب بود و به شدت زیخانه انداخت. تم داخل

 . سمت اتاق پا کج کرد. در را آهسته باز کرد.رانهیفق



 شیتخت خواب و زانوها یکز کرده بود گوشه هوتن

 بغل زده بود. ار

 تخت نشست. نییسمت او رفت و پا نیآذ

 نجا؟یا یچرا اومد ؟یکنیکار م یچ یهوتن؟ دار -

 یگری. سرش را سمت ددیسر بلند کرد. آه کش هوتن

دست  یجلوتر رفت و دست رو نی. آذچرخاند

 نی. آذدیهوتنگذاشت. هوتن دستش را آهسته عقب کش

 گفت:

 نجایا یواسه چخودمون.  یخونه میبر ایپاشو ب -

 ؟یدیخواب

 باز جواب نداد. نه که نخواهد، نه. ناتوان بود از هوتن

 کردن. صحبت

 ؟یصبحونه خورد -

 چشم بست و خودش را نیشانه باال انداخت. آذ هوتن

 به پسر ارشدش. دیچه بگو دانستی. نمدیکش عقب



 حرف بزند. انگار دیبلد نبود با هوتن چطور با اصال

 سالمش مراوده کند. یبلد بود با بچهها فقط

 شد به قاب عکس ارزان رهیو خ دیباز آه کش هوتن

 کنار تخت. اسیال متیق

 بود که رهیخ نشینمک یو خنده اسیبا عشق به ال چنان

 که اسیبه او حسادت کرد. به ال یلحظها یبرا نیآذ

 خاطرخواه داشت و او خبر نداشت. چقدر چقدر

 بود. دهیهمه و نفهم یبود برا دیمف وجودش

 .ختنیشروع کرد و به اشک ر هوتن

 دلشیهوتن. انگار تو یدلش به درد آمد از غصه نیآذ

 که یزیچ کی. خوردیداشت تکان م یزیچ کی

 قلبش یبود که سالها گوشه یحس مادرانها اسمش

 .زدیخاکها را داشت کنار م یخورده بود. کس خاک

 آن حس را. دادیداشت جال م یکس

 اتاق را ترک کرد و به حرفیجا بلند شد. ب از



 هوتن افسرده و یبرا یکار کی دیبرگشت. با عمارت

 .کردیدلمرده م مانیسل

 شد. شیاتاقش شد و مشغول عوض کردن لباسها وارد

 یشالش را رو ؟یاما چه کار کردیم یکار کی دیبا

 گرد و ینشست. پنبها نهیآ یانداخت و جلو تخت

 و مشغول پاک دیکش رونیپنبهها ب یسهیاز ک یصورت

 شد. ششیآرا کردن

 . هر چه بودردیکرد بهتر است از نازار کمک بگ فکر

 پرستار بود. یروان مارستانیدر ب او

 یاز استرسش کم شد. دستمال مرطوب یفکر کم نیا با

 .دیسرخش کش یلبها یو رو برداشت

 باعث شد فیک یتلفن همراهش از تو یبرهیو یصدا

 گه؟ید هیک نیاَه ا -بشود. کالفه

 نام کنعان اخم کرد. دنیو با د دیکش رونیرا ب تلفن

 به او زنگ بزند؟ دیچرا با کنعان



 را فورا برقرار کرد. ارتباط

 الو؟ -

 .قیسالم خانوم توف -

 شده؟ یزیسالم. چ -

 قویتوف ینداشتم. آقا یچارها یزنگ زدم ول دیببخش -

 بازدداشتن. ی. االن تو کالنترگرفتن

 خارج کرد. شیمانند از گلو غیج ییصدا نیآذ

 ؟ی! آخه واسه چ؟ی! کالنتر؟یگفت یچ-

 که به یواال آقا چند وقته دستور دادن واسه خسارت -

 .میریتا کارگاه وارد شده وام بگ دو

 .رشیحاال زده ز یبود بانک بهمون وام بده ول قرار

 چرا؟! -

 آدم حسود که یرس هیاز  خورهیواقعا حالم به هم م -

 عهیشا یکدوم نامرد دونمی. نمکهیکوچ نقدریا مغزشون



. به گوش اون چندتا شهیشرکت داره ورشکست م کرده

 و دهیرس کردیباهاشون کار م قیتوف یکه آقا یبانک

 .میپس بد میپولشونو نتون دنیترس حاال

 گفت: یکفر نیآذ

 خوش حسابتر؟ ونیاز هما یغلط کردن. ک -

 کدوم شرکته خدا داند. یولکار رقباس.  -

 شد؟ یخب بعدش چ -

 .یریگیآقا امروز خودشون شخصا رفتن بانک پ -

 یلیباهاشون رفت که آقا تنها نره؛ چون خ حسام

 زنهیو آقا م شهیدعوا م دونستمیپر بود. اگهم توپشون

 .رفتمیخودم م شکنهیکارمند بانک رو م سر

 دهانش گذاشت. یدست رو نیآذ

 کرده؟! یکتک کار ونیخدا مرگم بده! هما اوا-

 گوشه هی سادهیبزدال وا نیحسامه خانوم. ع ریتقص -

 نکرده. فورا از طرف بانک زنگ زدن یکار چیه



 .سیپل

 اسیاونجا. اگه ال نیایمن تو راهم. زنگ زدم ب خانوم

 کارا شهی. همومدینم شیمشکالت پ نیوقت ا چیه بود

 نیآذ ادیفر ی...صداکردیم ستیراست و ر یجور رو

 کنعان را در دم الل کرد.

 . بابا خستهمارین اسویاسم اون ال نقدری. اگهیبسه د -

 تو اون شرکت اسیفقط ال یعنیهمهتون.  نیکرد

 ن؟یکنیم یکار کنه؟ پس شماها چه غلط تونستیم

 تیواقع ی. ولنینش یخانوم از دست من عصبان -

 تیرضا یشاک م؟یکار کن یما چ نی. االن شما بگداره

 .دهینم

 زد: چارهیبر سر کنعان ب یبلندتر ادیفر نیآذ

 . به من مربوطدی. خودتون درستش کندونمیمن نم -

 . اَه!ستین

 . تلفن پشتدیتخت کوب یرا قطع کرد و محکم رو تلفن



 پارکت افتاد. یرو شد و رو و

 را چنگ شیسرش گذاشت و موها یدست رو نیآذ

 ز آن همه مشکالتا شدی. مغزش داشت منفجر مزد

 سرشان آوار شده بود. یرو اسیاز نبودن ال که

 زد: غیبلند ج یصدا با

 ! لعنت بر تو!اسیال -

 وسط زیم یغذا را رو یمخوردهین یبشقابها ینیس

 گذاشت. آشپزخانه

 به بشقابها انداخت. ینگاه یانس

 اوا باز که نخورده نازارخانوم! -

 پر تاسف به بشقاب یدست به کمر نگاه کیبا  نازار

 انداخت. ها

 کار کنم؟ حالش یجون. چ یانس گهید خورهینم-

 . اصال دلش بهشهیبه روز داره بدتر م روز

 .رهینم خوردن



 شبندشیآب را بست و دستش را با پ ریش فرشته

 کرد. خشک

 نازارجون. نگاه کن یخورینم یزیخودتم چ -

 چشات گود افتاده. ریز ؟یالغر شد چقدر

 و نشست. دیکش یصندل نازار

 اشتها ندارم فرشته. -

 زد. هیتک نتیبه کاب یانس

دل و دماغنمونده  یبره کس خوادیخانوم که م یجز هست -

 ؟یبراش. با آقا حرف زد

 نداره. یفیآره. اون بنده خدا هم حال و روزش تعر -

 گفت: فرشته

 که دمیدارن. خودم شن ی. بدهکاردنیوام نم دمیشن -

 یانگار یکیخانوم داشت پشت تلفن به  نیآذ

 .شهیداره ورشکسته م شرکت

 گفت: یانس



 انگشتش هیاون شرکتو دور  اسیبشه. ال دمیبا-

 .هیچ یبدهکار دونستنیچه م نای. اچرخوندیم

 :دیآه کش نازار

 شمیم وونهینشه د یروزا ازش خبر نیاگه هم -

 .کنمیجون. دارم دق م یانس

 گذاشت. شانهاش یدست رو یانس

 .رمیبم یدور از جونت دخترم. اله -

 سر تکان داد. نازار

 خدا نکنه. چند روز به جشن مونده؟ -

 هفته. کی -

 برمفردوسیم نجایخوبه. بعد از جشن خاتون رو از ا-

 خودمون.

 گفت: فرشته

 آقا موافقت کرد؟ -

 آره. -



 روز قبل خاتون از نازار خواسته بود تا روز جشن دو

 مانده یصبر کند. گفته بود کار مهم یهست یخداحافظ

 به شدت کنجکاو انیآن را انجام دهد. نازار آن م دیبا و

 در سرش دارد. یخاتون چه فکر بود

 خنک یآب یشهیرفت. ش خچالیجا بلند شد و سمت  از

 و سمت قفسهها رفت. برداشت

 دوباره مشغول شستن ظرفها شد و در همان فرشته

 :دیپرس حال

 نازارجون؟ یراست -

 گذاشت و یزیتم ینیس یرا تو وانیو ل شهیش نازار

 :گفت

 بله؟ -

 تو جشن. نیایخانوم گفت بهت بگم تو و خاتون هم ب -

 من؟ من چرا؟ -ابرو باال انداخت. نازار

 شانه باال انداخت. فرشته



 و مناسب تنت کی. فقط گفت که لباس شدونمینم -

 و. گفت پولشدی. واسه خاتون هم برو خریکن

 .دهیم خودش

 را کج کرد. شیمتعحب لبها نازار

 همه بذل و بخشش؟ نیخانوم و ا نیجل الخالق! آذ-

 یحال و هوا نیتو و خاتون از ا خوادیفکر کنم م -

 .نیایدرب یناراحت

 گفت: یانس

 تا مهمون ستیدو کیکارمون دراومده. نزد -

 .هیو همسا لیکردن. از دوست و آشنا و فام دعوت

 گفت: فرشته

 .رهیگینگران نباش مامان. گفت چند تا کارگر م -

 بابا. دلت خوشهها. آخرشم حرص خوردناش یا -

 منه. واسه

 را برداشت و گفت: ینیس نازار



 ندارم. برم قرصاشوبدم. یمن که اصال حوصله شلوغ -

 ییبا قدمها دیرفت، هورام را د رونیآشپزخانه که ب از

 پلهها انیدر م د،یرقصیم ییکه گو یو تن ناموزون

 .رودیباال م جیو منگ و گ ستادهیا

 لب زمزمه کرد: ریز

 یب یال ُ کل کهیمرت یکرد یکاش بدونم چه غلط-

 . فقط برو دعا کن حدسم غلط باشه. وگرنهعقل

 .تیخاصیبچه پولدار ب اههیس روزگارت

 پا کشان خودش را به اتاقش رساند. پا در اتاقش هورام

 ینوشیدن ی. از بودیو در را محکم به هم کوب گذاشت

 از دهانش ساطع بود خودش هم داشت حالش به هم که

 یتو گیج. دنی. کارش شده بود هر شب نوشخوردیم

 قیعم یو دست آخر به خواب دنیخانه چرخ

 رفتن. فرو

 خوابش برد. دهینکش هیتخت افتاد و به ثان یرو دمر



 بود. یعمارت الف یتو داریشب تنها موجود ب یمههاین

 با او بود. اما هوتن طنتیو ش یهوتن و باز دلتنگ

 یهر روز به خانه نی.آذشدیبه روز بدتر از قبل م روز

 و با او حرف رفتیم مانیسل

 .زدیم

 تنها به محبت و درک یسمیاوت مارانیگفته بود ب نازار

 از یزیدارند. گفته بود فکر نکند هوتن چ ازین شدن

 آدم سالم رفتار کتد. کیکم دارد. با او مانند  گرانید

 دارند و تیحساس ییزهایبه چه چ هایسمیبود اوت گفته

 بود حس ی. فقط کافدیآیخوششان م ییزهایچه چ از

 را به پسرش نشان بدهد. مادرانهاش

 از آن خبر چکسیداشت که ه نهیدر س یهوتن درد اما

 نفوذ یوارد قلعه دیچطور با دانستینم نی. و آذنداشت

 بشود. قلب هوتن ریناپذ

 تب یقبل هورام داشت تو یشب مثل شبها آن



 کابوسگذشته  یو مثل تک تک شبها سوختیم

 . و هر بار انگاریو تکرار زیوهم انگ یکابوس. دیدیم

 و تازه است. تر

 که هر شب مهمان ذهن آشفتهاش بود. خودش یخواب

 .دیدیبزرگ م یقیسوار برقا ایاز در ییدر جا را

و خروشان از هر طرف غرشکنانخودشان  اهیس امواج

 .دندیکوبیم قیرا به قا

 و از او زندیدست و پا م ایدر یکه تو دیدیرا م اسیال

 اما او توان تکان خوردن ندارد. خواهد،یم کمک

 کردهاند. خیم قیرا به کف قا شیکف پاها ییگو

 یرهایبعد روز بود. کنار ساحل در جز یصحنه

 بدون یو پا سیخ ییلباسهاسکنه. با  یو ب دورافتاده

 که چند دیدیرا م اسیسرد افتاده. ال یشنها یرو کفش

 باز. یافتاده با چشمان نیزم یآن طرف تر رو متر

 مرده. اما باز هم اسیال داندیش خوب مکابوس یتو



 تکان بخورد و حرف بزند. انگار که فلج شده تواندینم

 .باشد

 و خودش را که مشغول دیدیبزرگ را م یکالغ بعد

 است. نیزم کندن

 و هورام بدلش از او کندیرا م نیزم کریغول پ کالغ

 .کندیم یرویپ

 گفتیمیکه به هورام قالب دیشنیکالغ را م یصدا بعد

 حفر کند. یقیخاک را کنار بزند. گودال عم

 و با ندازدیچاله ب یرا تو اسیال یجنازه گفتیاو م به

 .زدیجنازه خاک بر یرو شیدستها

 صحنههاست تقال نیو شاهد ا دهیکه درازکش یهورام

 کار منع نیرا از ا یبزند و هورام بدل ادیفر کندیم

 ی. توجیافل شی. اما زبانش الکن شده و دست و پاکند

 صحنهها چقدر نیا کردیفکر م اشیلعنت کابوس

 بود؟ دهی. قبال کجا دآشناست



 که یبود و کالغ لیو قاب لیهاب یآمد. قصه ادشی یآر

 .لیداد به قاب ادیکردن برادر مردهاش را  دفن

 کردن. هیکرد به گر شروع

 از لتریبود. برادرش را کشته بود. او قاب لیهم قاب او

 .لیخود هاب اسیبود و ال لیقاب

 که قارقار کنان پر زد و رفت. دیکالغ را د ناگهان

 ی. خندههادیرا از دور شن یکس یخندهها یآشنا یصدا

 بود. طاهر

 بزرگ یاز پشت سر آمد و بعد با سنگ شیپا یصدا

محکم که باعثشد  یبه سرش ضربه زد. ضربها یکس

 که از دی. چنان از جا پردیایب رونیب کابوساز 

 کف اتاق افتاد. یتخت رو یرو

 مهیبه اطراف اتاقش کرد. نور ماه اتاق را ن ینگاه

 داد. دست هیکرده بود. نشست و به تخت تک روشن

 چقدر شیهاکابوس. پوزخند زد. دیصورتش کش یرو



 بود. سرش سیشده بودند. صورتش از اشک خ یواقع

 .شدیو درد داشت منفجر م یداغ از

 آشغاالرو نیگفته بود:"هر وقت ا اسیآمد ال ادشی

 یخورد یکرد تیباال. خر زنهیفشارت م یخوریم

 دوش آب ریبرو ز یکنیتب م یاما الاقل وقت درست،

 . "یسکته کن. نذار سرد

 را کشان کشان رساند به حمام. دوش را باز خودش

 را بغل کرد. شیو کف حمام نشست و زانوها کرد

 .زدیسرش بر یآب سرد رو گذاشت

 یبود که آب سرد به نظرش رو نیداغ و آتش آنقدر

 .شدیبخار م سرش

 یکرد به هق زدن. دستش را مشت کرد و تو شروع

 ی. برادرتو. تویکشت . داداشتوشیتو کشت -.دیکوب سرش

 خر.

 تو سرت خاکاالغ. خاک بر سرت هورام.  یتو



 ی. توی. لجن تو سرت هورام. تو قاتلهورام

 .یلعنت ری... بمری. بمیروان ی... تویعوض

 آب ماند ریآب گم شد و آنقدر ز انیهق هقش م یصدا

 آمد. نییبه خودش فحش داد تا تبش پا و

 یرفت. رو رونیاز حمام ب سیخ یهمان لباسها با

 افتاد و از هوش نیزم یسر خورد و رو پارکتها

 .رفت

 کرد فورا نازار دایاو را با آن وضع پ یانس یوقت صبح

 نگران و دلواپس پسرش بود. نیخبر کرد. آذ را

 وصل کرد و هورام تا سه روز یبه او سرم نازار

 تب داشت. بعد از سه روز باالخره تبش قطع همچنان

 ساحل مانده بود و یروانش همچنان تو. اما روح و شد

 سرگردان ایروحش تا ابد در آن در کردیم حس

 بود. خواهد

 و یتمام سع نی. آذدیروز جشن فرا رس باالخره



مفصل  یرا به کار برده بود تا جشن قهاشیسل

پر طمطراق که آوازهاش در شهر  یبرگزارکند. جشن

 و چدیبپ

 مدتها نقل مجالس باشد. تا

 کرد. او را چنان هیته یهست یلباس را برا نیبهتر

 مکنت کرد تا ابد خاطرهاش در ذهنها بماند. غرق

 بزرگ یزیگذاشته بودند و م یباغ را صندل یجا همه

 مدام پر و یجورواجور در گوشها یهایخوراک از

 .شدیم یخال

 و پاش آن هم ختیمخالف آن همه ر نکهیبا ا ونیهما

 با آن نیخانواده بود، اما آذ یبد اقتصاد طیآن شرل در

 را ببندد. دهان انیگو اوهیدهان  خواستیفقط م تجمل

 یکه دوست داشتند اخبار مربوط به ورشکستگ یکسان

 راست باشد. چشم حسودان را کور کند و شرکت

 را داغ بگذارد. شانیگوشها



 یرقص و بزن و بکوب دخترها و پسرها یصدا

 از کیگروه موزجوان و  یهماهنگ با خواننده جوان

 یگوشها زینو و تم ی. هوتن با لباسهاآمدیم باغ

 یبود اما کس زاریبلند ب یبود. از صداها نشسته

نبود که داشت اعصابش  چارهیبه پسر ب حواسش

 .رفتیلمیتحل

 از ییرایو مشغول پذ کردیبه کارگرها کمک م مانیسل

 اتاقش یبرود تو خواستیبود. گرچه دلش م مهمانها

 .دیایدرن گرید و

 را شیخندهها یرعلیو ام دیخندیم یخودیاما ب هورام

 . خبر نداشت از درون دارد فرودیدینم نرمال

 نشسته بود و به حرکات و ی. الهام گوشهاپاشدیم

 دلش یلیبود. خ رهیهورام خ یرعادیغ یخندهها

 یبداند چه بر سر آن جوان خوش برو رو خواستیم

 نه چندان دور آمده. چه شده که چون یگذشتها



 .خنددیو قاه قاه م نوشدیم یسمیمازوخ وانگانید

 دامن ساتن یرو دیدست کش یقد ینهیآ یجلو نازار

 یشکل رو ی. سگک پروانهاندارشیو چ بلند

 چرخاند. یرا کم شکمربند

 خوب زیرا مرتب کرد. همه چ دشیسف زیشوم یقهی

و خوش لباس شده بود.خاتون لبخند  بایخانوم ز کی. بود

 زد.

 لباس به تو نینازارجان. چقدر ا یخوشگل یلیخ -

 .ادیم

 یپاسخش را داد. خم شد و گره نینمک یبا خندها نازار

 خاتون را محکم کرد و گفت: یروسر

 یمطمئن یخوشگلم خاتون جونم. ول شهیمن هم -

 شلوغ یلیتو جشن خاتون جون؟ خ یبر یخوایم

 .پلوغهها

 مصمم گفت: خاتون



 بکنم. یکار هی دیآره دخترم. امشب با-

 ؟یبپرسم چه کار تونمیم -

 دارم حرف یرو وقت هایبعض یافهیق خوادیدلم م -

 با گم،یبگم رو م دیرو که نبا ییزهایو چ زنمیم

 .نمیخودم بب یچشما

 خاتون جون؟ دارم از یمرموز یلیخ یدونستیم -

 .رمیمیم یفضول

 تلخ زد: یپوزخند خاتون

دست دستنکرده  نقدریکاش زودتر گفته بودم. کاش ا -

 ...یزیچ هیبودم. اما 

 زم؟یعز یچ -

 ایکه نشد امشب حرف بزنم،  یاگر... به هر نحو-

 سراغ دفتر. یبرام افتاد، وقتشه بر یاتفاق هی مثال

 ترسناک یآخه چرا؟ تو رو خدا حرفا ؟یبگ ینتون -

 آخه؟ ی. چه اتفاقنزن



 ... انگار رختهیجور هینازار... دلم  دونمینم -

 اتاق نیاالن که پام رو از ا دونمیتو قلبم. نم شورنیم

 .فتهیب یقراره چه اتفاق رونیب بذارم

 داد. رونیب نینفسش را سنگ نازار

 ؟ی. من کنارتم. استرس دارفتهیواست نم یاتفاق چیه -

 آره. -

 دشویجد یکیقرص بهت بدم آرومت کنه.  هیبذار  -

 داده. دکتر

 .هیفکر خوب -

 رفت و کشو را باز کرد. زیسمت م نازار

 اتاقمه. یتو فمی. فکر کنم تو کستین نجایقرصا ا -

 .خاتون لبخند زد و گفت:ارمیکن برم ب صبر

 باشه برو. -

 رفت و وارد اتاق خودش شد. رونیاز اتاق ب نازار

 . داروها را عصر ازفشیچرخاند دنبال ک چشم



 فیبود وک فشیک یبود و هنوز تو دهیخر داروخانه

 رونیرا ب سهیتختش بود. سمت تخت رفت و ک یرو

 یعسل یزنگ تلفنش که رو یصدا دنی. با شندیکش

 .دیتخت بود چشمانش به آن سو چرخ کنار

 یشمارها دنیجا بلند شد و تلفنش را برداشت. با د از

 نشاند. شیدو ابرو نیب یزیاخم ر ناشناس

 را وصل کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت و ارتباط

 زد: لب

 بله؟ -

 :دیخط شن یرا از آن سو یمرد یصدا

 ن؟یالو؟ شما خانوم نازار آل آقا هست -

 متعجب گفت: نازار

 ن؟یهست یبله. شما ک -

 -نمتون؟یبب شهیبهتون بگم. م یمهم زیچ هی دیمن با -

 اون حرف مهمتون؟ هیاالن؟ چ



 االن. مهمه خانوم. مهمه. نیبله هم -

 ن؟یهست یآخه شما اصال ک-

 خوامیم اسیکه من از ال نهی. مهم استیاونش مهم ن -

 بگم. یزیچ هی بهتون

 .دیکش ینیدهانش گذاشت و ه یشوکه دست رو نازار

 اس؟ی! الن؟یگفت ی! چ؟یچ -

 .نینگ یزیچ یبله. اما لطفا به کس -

 تو رو خدا ؟یدونیم یچ اسیاز ال ؟یهست یتو ک -

 .بگو

 دیپشت ساختمون. فقط تاک ایب یبدون یخوایاگر م -

 تنها. ؟یدی. فهمایبفهمه. تنها ب یزیچ یکس دینبا کنمیم

 یفورا قطع شد و نازار هاج و واج به صفحه ارتباط

 . اززدیم نهاشینگاه کرد. قلبش تند تند در س تلفنش

 که مرد در دلش انداخته بود حس یو دلهرها جانیه

 یتو یبیغر یو خوشحال یشاد کیداشت.  یخفگ



 .زدینبض م شیرگها

 رونسرکیو آن را باز کرد و به ب دیسمت پنجره دو فورا

 گذرا انداخت. با ی. به پشت ساختمان نگاهدیکش

 روشن، آب مهیخلوت ن اطیح یدر انتها یهایسا دنید

 داروها را یسهی. کدیرا قورت داد و لب گز دهانش

 .دیدو رونیتخت انداخت و از اتاق ب یرو

 به درب یراهرو منته یبه انتها یسرسر ینگاه

 و آشپزخانه انداخت. کارگرها در رفت و آمد یخروج

 . شک داشت مرد پشت خط راست گفته باشد.بودند

 کرد بهتر است ابتدا مطمئن شود. اتاق فرشته و فکر

 راهرو رو به پشت ساختمان قرار یدرست انتها یانس

 . به آن سو قدم برداشت. درب اتاق را باز کرد وداشت

 المپ را روشن کند سمت پنجره رفت. نکهیا بدون

 دیکنار زد و اطراف را با دقت د یپرده را کم یگوشه

 به سر داشت و یکه کاله لبه دار دیرا د ی. مردزد



 واریبه د بیبود. دست درج دهیپوش اهیپا س سرتا

 .دیکوبیم نیزده و با نوک کفشش به زم هیتک یمانیس

. پس آن تلفن و آن ستادهیداشت منتظر او ا حتم

 یمنگاهیو ن دیدو رونیداشتند. فورا از اتاق ب قتیمردحق

 به

 خاتون انداخت. خاتون در فکر بود و نگاهش به اتاق

 قدم برداشت. یبود. به سمت درب خروج خیم پنجره

 که او را بشناسد آن دور و برها نبود. از در ییآشنا

 رفت. آنقدر آن نییاز پلهها پا اطیرفت و با احت رونیب

 حواسش به او نبود. به یشلوغ بود که کس رونیب

 چپ رفت و به سمت پشت ساختمان پا کج کرد. طرف

 ی. اما اثردیخلوت رس اطیرا دور زد و به ح ساختمان

 دیدور و اطراف را د ی. کمدیمرد کاله به سر ند از

 کشانده تا رونی. ناگهان فکر کرد نکند مرد او را بزد

 یرا از ساختمان دور نگه دارد؟ با وحشت او



 بلند دوباره ساختمان را دور ییو قدمها دالوصفیزا

 نفسش دی. به اتاق خاتون که رسدیو از پلهها باال دو زد

 هوتن که دنی. فورا وارد اتاق شد و با دآمدینم باال

 .دیکش یبود، نفس راحت ستادهیخاتون ا کنار

 کرد. نازار چشم باز و یزیاخم ر دنشیبا د خاتون

 .ستین یمهم زیکرد و به او فهماند چ بسته

نداشت. کالفه بود و تندتند  یاما حال و روز خوب هوتن

 .دیکشیسرش دست م یرو

 سمت هوتن رفت: نازار

 ست؟یشده هوتن؟ حالت خوب ن یچ -

 چشمان به خون دنیسر بلند کرد و نازار با د هوتن

 هوتن بدحال است. دیفهم دهاشیو رنگپر نشسته

 داروها را برداشت و به یسهیاتاقش برگشت و ک به

 خاتون بازگشت. اتاق

 ورق قرصها درآورد. یاز تو یقرص



 بخور. خب؟ نایاز ا یکیهوتن  ایب -

 به دستش داد و هوتن بدون اعتراض قرص یآب وانیل

 .دیبلع را

 و با دیاتاق کش یلحظه در باز شد و فرشته سرتو همان

 گفت: عجله

 خانوم تو اتاقشه. نیبرو باال آذ اینازارخانوم؟ ب -

 داره. کارت

 گذاشتیدهان خاتون م یتو یکه قرص یدر حال نازار

 :گفت

 به خدا. دونمینم -کارم داره فرشته؟ یبا من؟ چ -

 کرد و گفت: کیآب را به دهان خاتون نزد وانیل

 هوتنو ببر تو اتاقش بخوابه. ایخب باشه. ب لهیخ-

 .ستیخوب ن حالش

 برد. رونیدست هوتن را گرفت و از اتاق ب فرشته

 پ؟یشده پسر خوشت یچ نمیبب میبر ایب -



 گفت: نازار

 خاتون. من برم کشهیکم طول م هیتا قرص اثر کنه  -

 و زود برگردم. باال

 ؟یلفتش داد نقدریچرا ا ؟یکجا رفت -

 نفر زنگ زد گفت برم پشت ساختمون. گفت از هی -

 . امادمشیخبر داره. خودم از پشت پنجره د اسیال

 رفتم اونجا نبود. یوقت

 گرد شده لب زد: یبا چشمان خاتون

 خبر اسیبود؟ واقعا از ال یک یعنی ؟یگیراست م -

 داشت؟

 . فکر نکنم. سرکارم گذاشته بود.دونمینم -

من  ی. وقتدونهیم یزیواقعا چ دیشا-:دیکش یپوف خاتون

 برم تو باغ و

 بزنم و اون راز بزرگو برمال کنم خودشو نشون حرف

 . شک نکن.دهیم



 خاتون. یبگ یخوایم یچ ستیدل تو دلم ن -

 . برو و زود برگرد. منتظرتیفهمیم یبه زود -

 .مونمیم

 .امیباشه. زود م -

 پلهها را دو تارفت و  رونیبا عجله از اتاق ب نازار

 برسد. در باز بود. با نیکرد تا زودتر به اتاق آذ یکی

 تقه ورودش را به اتاق اعالم کرد. دو

 بود، به عقب ستادهیکه پشت به او رو به پنجره ا نیآذ

 . نازار گفت:دیچرخ

 ن؟یداشت یبا من کار دیببخش -

 .نجایا ایدرو پشت سرت ببند و ب -

 .ستادیا نیدر را بست و کنار آذ نازار

 رو به باغ گفت: نیآذ

 .گمی. هورامو مستیحالش خوب ن نینگاش کن. بب -



وبه  دیخندیم یخودیچشم دوخت که ب یبه هورام نازار

 بند بود. شیپا یرو یسخت

 ه.گیج -

 جشن شروع بشه دکتر نکهی. قبل از استین گیجنه،  -

 رو خبر کردم. بهش آرامبخش زد. گفت مونیخانوادگ

 رو چیهورام حالش ه یخوب بوده. ول پرستارتون کار

 .ستیراه ن به

 بود گفت: رهیبه هورام خ کهیدر حال نازار

 .قیناراحته خانوم توف یموضوع هیپسرتون از  -

 اون موضوع که هیچ قای. دقدونمیکه م نویخب ا -

 از خواب و خوراک انداخته؟ زمویپسرعز

 واضح زد: یپوزخند نازار

 نیاوضاعش بدتره. همپسرتون  یکیواال اون  -

 قرص فرستادم بره بخوابه. البته اگر هیبا  حاالشم

 بخوابه. بتونه



 سر تکان داد: نیآذ

 دونمینزن نازار. من خودم م هیتو رو خدا بهم کنا -

 کردم. اشتباه

بود  یانداخت. باراول نیرخ آذ میبه ن ینگاه نازار

 ی. نورهازدیکهداشت او را به اسم کوچکش صدا م

 یباغ تو یچشمک زن از تو یچراغها یرنگ

 .انداختندیو سبز و بنفش م یآب ینقشها صورتش

 کار کنم واسه جفتشون؟ یبهم بگو چ -

 دندیلولیکه در هم م یتیدوباره به باغ و جمع نازار

 کرد. نگاه

 . فقطهیچ دونمی. نمبرهیرنج م یزیچ هیهورام از  -

 و گم شدنش ربط نداشته باشه. اسیکنه به ال خدا

 گم شده؟ اسیال یکنیتو فکر م یعنی -

 .دیکش ییآه پر سر و صدا نازار

 .قیفکر کنم خانوم توف یگهاید زیبه چ خوادیدلم نم -



 فکر کنم. اسیندارم که به نبودن ال نویتوان ا من

 نقدریا اسینقش ال کردمی. فکر نمخوامیم نویمنم هم-

 پررنگ بوده باشه که با نبودنش به مونیزندگ تو

 اما کشهیهوتن داره عذاب م دونمی. ممیبخور مشکل

اون سه  یتو -.دهیهورام چشه، عذابم م دونمینم نکهیا

 ونیهذ یلیکه تب داشت خ یروز

 بار هی. فقط گهیم یچ دیفهم شدی. اصال نمگفتیم

 ."ریگفت "طاهر برو بم دمیفهم

 متعجب نگاهش کرد. نیآذ

 طاهر؟ -

 اسم به گوشتون نخورده؟ نیتا حاال ا -

 وجه. چیبه ه -

 باشه که پسر شما رو به یطاهر کس کنمیمن فکر م -

 مشکل هیباهاش مشکل داره. دیروز انداخته. شا نیا

 بزرگ. یلیخ



 مونده؟ یخاتون. حرف شیبرگردم پ دیبا من

 امشب حواست به هورام و شمینه! فقط ممنون م -

 تو میبفرست دیباشه. فکر کنم هورام رو هم با هوتن

 .شهیم زیرفتاراش داره شک برانگ. اتاقش

 بله چشم خانوم. با اجازه. -

 .دیدو نییرفت و از پلهها پا رونیاز اتاق فورا ب نازار

 بود سقوط کند که کیپلهها نزد انیداشت و در م عجله

 نییموقع دستش را به نردهها بند کرد.از پلهها که پا به

 رفت و وارد راهرو شد، حس کرد

 شد. بعد فکر کرد یوارد اتاق فرشته و انس یهایسا

 .دهید اشتباه

 دنیتند کرد و به اتاق خاتون قدم گذاشت. اما با د پا

 .دیبلند کش یغیروبه رو ج یصحنه

 خاتون؟! -

 ینشسته بود و از ال یصندل یهمچنان رو خاتون



 بود، زانیآو لچریدست چپش که از کنار و انگشتان

 سست یینازار با قدمها. کردیچکه م نیزم یرو خون

 و به زدیدهانش م یکه قلبش تو یکم جان در حال و

 جلو رفت. دیکوبیمشت م نهاشیس یقفسه

 پته کنان گفت: تته

 خ...خا...خاتون؟! نه! -

 بزرگ که تا دسته در شکم خاتون فرو ییچاقو دنید با

 دهاشیصورت رنگ پر یاراده رو یبود، اشک ب رفته

 و دستانش به لرزه افتاده دیلرزیم شیگرفت. لبها راه

 .بود

. خونفواره دیکش رونیبرد و چاقو را از شکمش ب دست

 . چاقو از دستشدیصورتش پاش یکشان رو

 قیزخم عم یافتاد. فورا دست چپش را رو نیزم یرو

 گذاشت و هق زد: خاتون

 شده؟ خاتون یخاتون تو رو خدا... خاتون چ -



 وا کن. خاتون؟ چشاتو

 را که باز نگه داشتنش ییپلکها یبه سخت خاتون

 لب یباز کرد. با جان کندن مهین ش،یبود برا میال عذاب

 :زد

 ف...فر..فرار... کن... -

 زد: ادیفر نازار

 بمون. االن دارینه! نه خاتون. تو رو خدا ب -

 نیا ی. کجا برم آخه؟ آخه ککنمیخبر م آمبوالنس

 سرت آورده؟حرف بزن. بگو. بالرو

 نازار غیج یاز کارگرها که با صدا یزن نیهمان ح در

 بود وارد اتاق شد. دهیدو رونیآشپزخانه ب از

 نازار و دستان خون آلود او و خاتون به خون دنید با

 بلند سر داد: یادیفر نشسته،

 زد رو به زن: ادیخانوم؟!نازار فورا فر یانس -

 !عیزود باش زنگ بزن آمبوالنس. سر -



 ون را در آغوششو رفت. نازار سر خات دیدو زن

 زد، زجه زد: ادیکرد، فر هی. التماس کرد، گرگرفت

 بمون. خاتون داریخاتون! خاتون تو رو خدا ب -

 بمون. داریب اسیال زی. تو رو جون عزنخواب

 من یریخاتون. اگه بم ری. تو رو خدا نمرینم

 بدم؟ یچ مونتویبدم؟ جواب سل یچ استویال جواب

 !خاتون؟

 خون از دادیم شیکه به لبها یاما با هر تکات خاتون

 .کردیچانهاش شره ن یرو یدندانها کنار

 هق زد: نازار

 کمک کن. ای! خداایخدا -

 باغ در ساختمان یتو تیجمع لیخ دهینکش قهیدق به

 در انبوه مهمانان شوک ی. پشت پنجره و جلوختندیر

 بودند. ستادهیدو زن غرق در خون ا یبه تماشا زده

 از دستانش خون یگریشکمش پاره شده بود و د یکی



. دیکشیو نعره م زدیم ادی.نازار همچنان فردیچکیم

 بر ونیهما

 وارد رکشانینف یرا خبر کرد. آمبوالنس سیزنان پل سر

 شد. عمارت

 به تاسف سرتکان داد و رو اریخاتون، به ینهیمعا با

 که از فرط وحشت در یمانیبهت زده و سل ونیهما به

 مرگ بود گفت: حال

 متاسفم، تموم کرده. -

 هوتن عمارت را پر کرد. نازار از یزجهها یصدا

 شد. هوشیدر راهرو ب یگوشها نیرفت و آذ حال

 نیو هورام ناباورتر کردیم هیبلند گر یبا صدا یهست

 بلند یو فرشته با صدا یآن عمارت بود. انس یتو فرد

 و یلرعی. امکردندیو خاتون خاتون م ختندیریم اشک

 یحرف چیانگشت به دهان مانده بودند و توان ه الهام

 .نداشتند



 ناالن و تیجمع ده،یبه سرعت سر رس سیپل نیمامور

 از عمارت بردند. رونیزده را به ب شوک

 مهمانان از باغ و یباغ بسته شد و خروج تمام درب

به هوش آمد.  اریغدقن گشت.نازار توسط دو به عمارت

 و هوتن در مانیسل

 یشدند و به دست هر کدام سرم یهوتن بستر اتاق

 وصل شد. یقند

 ،یبه همراه ستوان اول سارااحمد یپناه یعل سرگرد

 از نازار کردند. دو سرباز در باغ ییبه بازجو شروع

 یبودند. سرگرد صارم یعمارت مشغول نگهبان و

 پرس و جو از مهمانان بود. مشغول

 بعد از چند سوال و جواب از نازار و یپناه سرگرد

 قتل به اتاق آمده یهیکه در لحظات اول یکارگر زن

 ،یقانون یپزشک میت یهیاول یو گزارشها بود

 دستور بازداشت نازار را داد. یستوان احمد به



 بازداشته ستوان؛ بهش دستبند بزن. -

 به دستان لرزان نازار دستبند زد و در یاحمد ستوان

 ناباورش گفت:نگاه  انیم

 خانوم نازار آل آقا، شما متهم به قتل بانو خاتون -

.نازار من من کرد و نگاه وق زدهاش را نیهست یالماس

 سرگرد نیب

 چرخاند. یو ستوان احمد یپناه

 تند سر تکان داد: تند

 .گمینه! نه من نکشتمش. به خدا دارم راست م -

 خاتونو نکشتم. من

 بود. ستوان ستادهیاراهرو هاج و واج  یتو ونیهما

 نازار را گرفت و او را از راهرو به یبازو یاحمد

 کشاند. یدرب خروج سمت

 :زدیم ادیخراب فر یبا حال نازار

 .گناهمی! من نکشتمش. به خدا من بقیتوف یآقا -



 .قیتوف یآقا

 نازار به یریدستگ یصحنه دنیو فرشته با د یانس

 یادهایباغ به فر یتو تیو وال افتاده بودند. جمع هول

 یشده بودند که صدا رهیخ یو جگرخراش دختر بلند

 .رفتیهفت محله آن طرف تر م شیزجهها

 را از وکتینازار سوزن آنژ یصدا دنیبا شن هوتن

 دو تا یکی. پلهها را دیدو رونی کند و از اتاق ب َدستش

اعتنابه  یسقوط کرد. ب نیزم یآخر رو یو دو پله کرد

 از جا بلند شد و به دیچیپ شیکه در پا و پهلو یدرد

 .دیو نازار دو سهایپل دنبال

 . داشتند معشوقبردندینازار مهربانش را م داشتند

 از خواستیدلش نم چیو او ه بردندیرا م برادرش

 که بود تنهاتر بشود. یآن

 سر یگناهیب ادیو فر گشتیمدام به عقب بر م نازار

 :دیکش غیج دیدویسمتش مهوتن که به  دنی. با ددادیم



 نجاتم بده هوتن. به خدا من ایهوتن؟ هوتن ب -

 . هوتن؟نکشتمش

 حمله ور شد. او یبه سرعت سمت سرگرد پناه هوتن

 یشده بود رو ریبه عقب هل داد. سرگرد که غافلگ را

 افتاد. نیزم

 زد: ادیفر یاحمد ستوان

 .ریجلوشو بگ ایسرباز؟ ب ؟یکنیم یدار یچه غلط-

 او را دهیدو یسرباز به سرعت سمت سرگردپناه دو

 کردند. هوتن نازار را سمت خودش کشاند. بلند

 چشمان هوتن نگاه کرد. یتو نازار

 هوتن تو باور کن. جان سودهت باور کن. من -

 . به خدا نکشتمش.نکشتمش

 هوتن اسلحه یفورا رو یسرباز و ستوان احمد دو

 .دندیکش

 رد:با دست اشاره ک یپناه سرگرد



 .دیصبر کن -

 سمت هوتن رفت. دست او را گرفت. به

 ببرمش. دیبرو کنار. با ایب -

 زد. ادیفر هوتن

 ن... ن... -

 . رو به سرگرد گفت:دیسمت پسرش دو ونیهما

 سرگرد. نیداره. لطفا آروم باش سمیپسرم اوت -

 جلو آمد و با زبان چرب و نرم هوتن یصارم سرگرد

 از نازار جدا کرد. را

 چند تا مشیبریم مینترس پسر خوب. فقط دار-

 ی.هوتن دستانش را دور بازوهامیازش بکن سوال

انداخت و باز  دیلرزیم گنجشک که مثل بچه ینازار

 زد: ادیفر

 ن...نه... -

 گفت: یصارم سرگرد



 ذارمیم ایب ی. فردا هر وقت خواستمیبذار بر -

 . باشه؟شینیبب

 من چقدر خاتونو یدونیم بذار برم هوتن. تو که -

 و زود رمی. مدوننیم ایداشتم. همه دن دوست

 . خب؟گردمیبرم

 شد به سمت درب دهیدوباره توسط ستوان کش نازار

 .یخروج

 زد: ادیبلند رو به باغ فر نازار

 .یقاتل عوض کشمتی! میلعنت کشمتیم -

من نکشتمش. قاتل تو  -داد زد: یرو به سرگرد پناه بعد

 .رشی. برو بگدونمیباغه. م

 او را هل داد. ستوان

 . زودباش.فتیراه ب -

 از هوش رفت و دو سرگرد ونیدر آغوش هما هوتن

 یهاییمهمانان و بازجو یکردن اسام ستیاز ل بعد



 برگشتند. یبعد از پلمپ عمارت به کالنتر هیاول

 خواست در ساختمان کوچک قیتوف یاز خانواده سیپل

 بود شب را بگذرانند. مانیباغ که متعلق به سل یگوشه

 سیپل قاتیعنوان وارد عمارت نشوند تا تحق چیه به

 بشود. تمام

 را از حوض کوچک و گرد با دو دست هایسبز

 و ختیر یریمانند حص ینیسبد س یو تو دیکش رونیب

 قرمز یشمعدان یحوض کنار گلدانها یرا لبه آن

 برود. هایتا آب سبز گذاشت

 ماساژ داد و لب یرا کم دهاشیو کمر خم ستادیا صاف

 یبه مرغ و خروسها یشیدرد کج کرد.با دست ک از

 اطیح یولگرد تو

 باعث اطیدر ح یرفت. صدا اطیح یو سمت پلهها داد

 و سر بچرخاند به عقب. ستدیوسط پلهها با شد

 مربع اطیح یدوچرخهاش را هنهن کنان تو ریبش آقا



 درخت ریز واریو باصفا کشاند و درکشاکش د شکل

 گذاشت. ریانج ریپ

 آمد و گفت: نییخانم دوباره پلهها را پا مالحت

 .(ریآقا بش ی. )خسته نباشریخسته نَبُستن آ بش -

 و دیبه سر کم مو و عرق کردهاش کش یدست ریبش

 حوض رفت. سمت

 (.ی. )سالمت باشیسالمت َبب -

 و مالحت ختیصورتش ر یآب خنک حوض رو از

 آمد. کشینزد

 (ن؟ی) پس کو حسپس؟ سهیکو ه نیحس -

 نیآقا مع شی.)رفت پرهیورجه دارو هگ نیبُشو آ مع -

 .(رهیبگ دارو

 کرد. یخانم نچ مالحت

رفت  اطیح یسمت تخت گوشه ریُُ هن ده؟)بازم؟(بش َ-

 و نشست و به



 داد. هیتک یپشت

 نمیمسخره باز نهیوچه و ا َیگرم بو. ا یلیامرو خ -

 پسر و نیگرم بود. ا یلیقوز باال قوز).امروز خ د

 شده قوز باال قوز. ( اشینکاریریش

 به داخل یخانم سمت دوچرخه رفت و نگاه مالحت

 .دیکش رونیآن را ب اهیس یسهیک دنیکرد. با د نیخورج

 زد و ذوق زدهاش کرد. اشینیب ریتازه ز یگردو یبو

 بود. یفومن یکلوچهها یبسته نیخورج یسو آن

 تخت گذاشت. یرا برداشت و رو هایخوراک

 ارمیروم.)برم شربت ب هیبوشوم تَره شربت ب -

 .(برات

 را دراز کرد. شیپاها ریبش

 اَمر نیهوش َ همه؟ تر ُ سم مالحت. ترسم حس یک -

 به ی. )کندونیز میبش یعمر ی دس َ هده آخر َکار

 هیندونم کار ترسمیمالحت. م ترسمیم اد؟یم هوش



 میبر یکار دستمون بده و آخر عمر نیحس

 تخت نشست. یدوباره رو .(مالحتزندون

 به من نویبوگو). ا نکی. حسری مر نوگو بش َنهیا -

 بگو.( نی. به حسریبش نگو

 نیخبر از آمدن حس اطیباز شدن درب ح یصدا

 .دادیم

 به مادرش داد و در را بست. مالحت خانم با یسالم

 پسرش گفت: گانهیبه  ییخوشرو

 (.ی.) سالم، خسته نباشیسلتم. خوش بو َ م ا -

 تخت فرود آمد. مالحت از پله ها باال رفت یرو نیحس

 .اوردیشربت خنک ب تا

 گفت: ریبش

  س خبر ب َ دن َیبشو پل ،یپول دارو رو فاد ییخو-

 سیبرو به پل یهمه پول دارو بد نیا نکهیا ی)به جا

 بده(. خبر



 را درآورد. شیکفشها نیحس

 که نصف شب نیفصل م یبوگوم ا سیبوشوم پل -

 بوگو بوشو بوم دمیشا روم؟یب یماه ایدر شونوم

 یبگم نصف شب سیپل شیتماشا بوکونوم؟) برم پ بارون

 یاونم وقت ایتو در

 نکنه رفته بودم کردم؟یکار م یچ ستیشکار ن فصل

 تماشا کنم؟( بارونو

 کوسه هم نی. بادو بهرون ننیبو او هوا م تیّ خر -

 بود تو اون هوا. کوسه هم تو تی). خرهی سر ن َآب

 رو آب. ( ادیباد و بارون نم اون

 .ای. طوفان که بوخوت بوشوم دررجانینوشوم پ -

 اداشون؟یتَره  یه چره

 ی. چرا هایرفتم در دی)نرفتم بابا جان. طوفان که خواب

 (نو؟یا رهیم ادتی

 خانواده اونه دنبال یبلکم اون یخبر بَد سیبوشو پل-



 ُُ  خانوادهش دنبالش دیخبر کن شا سویگردن.)برو پل َُ

 . (گردنیم

 فصل چرا یکونون که تو ا ریاولن که مره دستگ -

 ایدر بوشوم

 ورجه. َسیحس ششم گه نَشو پل یم دوما

 که یچرا تو فصل کننیم ری)اوال که خودمو دستگ

. ایدر یشب رفت مهیاونم ن ستین یریماهگ فصل

 . (سیپل شینرم پ گهیدوماحس ششمم م

 . (شههای.) آخرش شر میآخر َ شر چاکون -

 نیروزان ا ی. دوکتور بوته هرینوبون نترس بابا بش -

 زخمن خوبا به. نهیکه ا ینیَ خوبا بون.  حال

 روزا حالش نی. دکتر گفت همرینترس بابا بش شهی) نم

 که زخماش خوب شده. بعد پا ینیبی. مشهیم خوب

 . (گهید شیسر خونه زندگ شهیم

 یآمد و آن را رو رونیشربت ب ینیخانم با س مالحت



 گذاشت. تخت

 شوهر و یو جلو دیکش رونیرا از بسته ب کلوچهها

 .دیبه دندان کش یگذاشت و تکها پسرش

 :گفت

 باره که بوهوش بو َ مه َ هنده از هوش نیسوم نیا -

 هیبار نیسوم نیمار نگرانه). ا نهی. حتما اهیبوشو

 به هوش اومده و از هوش رفته. طفلک البد که

 نگرانشه. ( مادرش

 گفت: نیحس

بوگودوم اونه  دایک مو اونه پ یبا عو وضع -

 پا نهیموجزه بو. سر بشکسه بو. ا نهیزندهمونستن ع

 شکم پر نهی. النیبوده بو به ساحل داربس م ریگ

 چکار گود نیم سومیبو. نودونوم ساحل گ آب

 گود. کایعور چ ییتنها ینصف شب اصن

 کردم، زنده موندنش داشیکه من پ ی)با اون وضع



 کرده بود به رید. سرش شکسته بود. پاش گبو معجزه

 آب رفته بود تو یساحل. کل کیداربست نزد یلههایم

 و کردیکار م یچ سومیتو ساحل گ دونمی. نمشکمش

 اونم تنها اونجا چرا بود.( ینصف شب اصال

 پوزخند زد: ریبش

 موثون کله خراب که نصف شب یت تهیاونم  -

 مثل یکله خراب هی).البد اونم یریگیماه ییبوشو

 (.یماه یبود نصف شب رفته بود پ تو

 یننما کو ه،ین نیواورسم، اصال ارش ینه آقاجان، کل-

 .یزودتر خوبا بوب یکاشک سه،یا نیش

. ستینورانیکردم. اصال مال ا قیتحق ی) نه بابا. من کل

 مال کجاس. کاش زودتر خوب بشه.( دونمینم

 سر. منم راحت شب یخوبابون خو شونه خو زندگ -

 بره سر خونه شهیبَنم.)آره خوب م نیزم سر

 (.نیشب راحت سر بذارم رو زم هی. منم شیزندگ



 و از جا بلند شد. دیشربتش را الجرعه سر کش نیحس

 بد، ترسو بد ریراست گود، آدمان چرا پ -

 مردمان امرا یلیتو که خ ر،ینگو آقاجان بش اجور

 .یگود کمک

 نگو ینجوری. اشنیترسو م یریتو پ آدما گنی)راست م

 .(ی. تو که اهل کمک به مردم بودریبش بابا

 صاف نشست. ریبش

 اَمره شر بوبون. ریخ نیوهللَ د مو ترسوم. نونه ا َ-

 شر بشه برامون. ( ریخ نی. نکنه اگهید ترسمی) واال م

 از پله ها باال رفت. نیحس

 برم سر بزنم بهش. -

 .دیاتاق سرک کش یرا آهسته باز کرد و تو در

 اتاق ی. فورا تودیرا در رختخواب ند یکس یناباور با

.صدا دیرا چسب شیگلو خیاز پشت ب یو ناگهان دست رفت

 از کنار گوشش آمد:



 نجا؟یا یکرد یمنو زندون یواسه چ ؟یهست یتو ک -

 باز شیرا از دور گلو اسیفورا دست کم جان ال نیحس

 کشاند. گریو خودش را سمت د کرد

 نتوانست یشده بود. ول ریزده و غافلگ وحشت

 کتمان کند. اسیرا از به هوش آمدن ال اشیخوشحال

 شکرت. ایخدا ؟یباالخره به هوش اومد -

 در یدرد دنیچیبا پ رفتیم جیکه سرش گ اسیال

 سرش گذاشت. ینشست و دست رو نیزم یرو سرش

 دلواپس کنارش فرود آمد: نیحس

 بکش. قینفس عم کنه؟یحالت خوبه؟ سرت درد م -

 . سر بلنددیکش قیچشم باز کرد و چند نفس عم اسیال

 جوان بود یشد. پسر رهیخ نیو در صورت حس کرد

 دشیدر صورت سف اهشیخودش الغر. چشمان س مثل

 شدیداشت که باعث م ی. لب و دماغ کوچکدیدرخشیم

 و سالش کمتر به نظر برسد. سن



 من کجام؟ ؟یهست یتو ک -

 یکمکش کرد و او را به رختخوابش برگرداند.کم نیحس

 به اطرفش ینگاه اسی. الختیحلقش ر یآب تو

 اما متیارزان ق یلیبزرگ بود با وسا ی. اتاقانداخت

 .زیتم

 ریآمده بودند و تصو نیبلند که تا زم یپردهها

 یبخششان بود، خبر از بلند نتیگندم ز یخوشهها

 از یحرف زدن زن و مرد ی. صدادادیم پنجرهها

 .آمدیم رونیب

 کنار خیفورا سمت پنجره رفت و پرده ها را تا ب نیحس

 از پنجرهها را باز کرد و داد زد: یکی. دیکش

 مژده بده مالحت بانو. مهمونمون به هوش اومد. -

 سطل انداخت و دستمال یمچاله شده را تو دستمال

 کالفه از ای. ناردیکش رونیب فشیاز ک یگرید زیتم

 گفت: کوین امانیب یههایگر



 مامان تو رو خدا بسه. چشات شد قد نخود. -

 :دیکوب واریسرش رابه د کوین

بودسرمون  ییچه بال نی. آخه ااینار شمیم وونهیدارم د-

 نه، امکان ؟ینازل شد؟ نازار و آدمکش

 .نداره

 :دیکش یپوف اینار

 که یجور گفتی. مشدیباورش نم قمیخود زن توف -

 رفت ما فکر یجونش واسه خاتون در م نازار

 دخترشه. میکردیم

 کردن؟ ریپس چرا؟ چرا بچه مو دستگ -

 االن یعنی یسر جنازه بوده. وا یخب آخه اون باال -

 ا؟یچه حاله خدا تو

 یبا چشمان ونیاتاق سرگرد با صدا باز شد. هما در

 یاز اتاق سرگرد پناه نیگرفته و پشت بندش آذ خون

 فورا از جا بلند شدند. ایو نار کویآمدند. ن رونیب



 را گذرانده بودند. ساعت هشت صبح بود و یسخت شب

 نازار محروم دنیهمچنان به دستور بازپرس از د آنها

 رفت و گفت: ونیبه سمت هما ای. ناربودند

 . بهدی. تو رو خدا به خواهرم رحم کنقیتوف یآقا -

 .ستینازار قاتل ن خدا

 کویدورتر از ن یصندل یخسته و زار رو ونیهما

 که ایکنارش نشست و چشم دوخت به نار نیولوشد. آذ

 گرفته و ییبا صدا ونیپر از التماس بود. هما نگاهش

 :دیگلو نال یتو یبغض

 . من بهنیخانوم تو رو خدا دست از سرم بردار -

 رشیدستگ سیحالم خراب هست. اگه پل یکاف حد

 یتف تو رو ی. اگهیکرده د یکار هیحتما  کرده،

 که به خواهرت اعتماد کردم. خدا لعنت کنه من

 .منو

 بغض کرد: اینار



 خاتونو خواستیاگه خواهر من م ه؟یچه حرف نیآخه ا-

 نیبود ا شگاهیکه تو آسا یسال کیتو همون  بکشه

 . نه حاال.کردیم کارو

 زانو زد. دست ونیهما یپا یو جلو دیاز جا پر کوین

 بلند ی. با صدادیشلوارش را سفت چسب یو پاچه برد

 زد: هق

 دمی. تو رو جون بچههات قسمت مقیتوف یآقا -

 .دیکن یباور کن. به خدا قسم اشتباه م حرفمونو

اونوبکشه؟  دیمن عاشق خاتون بود. آخه چرا با دختر

 یقرار بود بهش برسه؟ التماستون م یچ

 دخترمو بهم دمیبهتون م نیبخوا ی. هر چکنم

 .کنمی. خواهش مدینبرگردو

 بلند تشر زد: یبا صدا اینار

 !مامان ¬-

 یموها یال دیانگشت کش یبا کالفگ ونیهما



 فورا از جا بلند شد. نی. آذاشیخاکستر

 ست؟یدخترت قاتل ن یگیخانوم بسه پاشو. مگه نم -

 کار سایبذار پل ؟یکنیم هیکارا چ نیا پس

 بکنن. خودشونو

 بلند کرد: نیزم یمادرش را از رو اینار

 .شهیپاشو مامان بسه. من مطمئنم نازار زود آزاد م -

 گناهه. پاشو ینکرده. خواهرم ب یکه کار اون

 یکن یالتماس م یدار یکن خودتو. به ک جمع

 آخه؟

 کردن. هیبلند شروع کرد به گر یبا صدا کوین

 دخترم. دختر دسته گلم. -

 نازار! -گفت: اینار ناگهان

 که دستبند به ینازار دنیسرچرخاند و با د کوین

 .دیوسمتش دو دیزده بودند از جا پر دستانش

 شده؟ ینازار دخترم؟ دختر قشنگم؟ چ -



 که تمام شب در سوگ از دست دادن خاتون زار نازار

 مادر و خواهرش باز اشک راه دنیبود، با د زده

 .دهاشیصورت رنگ پر یرو گرفت

 حرف منو چکسیمامان به خدا من نکشتمش. چرا ه-

 کنه؟ ینم باور

 ردیرا بگ شیکرد جلو یم یمامور سع کهیدر حال کوین

 او را از نازار دور کند، فورا صورت نازار را با و

 دستش قاب گرفت: دو

 دلم. زیدونم عز یدونم قربونت بره مادر. م یم -

 در سالن ادشیبرداشت و فر زیسمتش خ ونیهما

 :دیچیپ یکالنتر بزرگ

 چارهیب رزنیپرستار؟ آخه مگه اون پ شیچرا کشت -

 کم یکارت کرده بود؟ مگه من برات چ یچ

 هیو گر یخواب یچرا؟نازار که از ب ؟یچرا لعنت گذاشتم؟

 یتابانهاش نا یب یها



 رمق لب زذ: ینداشت، ب ستادنیا

 رو که همه جونم شده بود یمن نکشتمش. من زن -

 من قاتلش زشی. به روح عزقیتوف یآقا نکشتم

 لی. اگر زمان به عقب برگرده بازم با کمال مستمین

 .شدمیم پرستارش

 او را از جمع جدا کرد و سمت اتاق سیپل مامور

 برد. سرگرد

 به دنبالش راه افتادند. خواستند وارد اتاق ایو نار کوین

 در مانع شد. یاما سرباز نگهبان جلو بشوند

 .نهیرو بب یحق نداره کس شونیکنار خانوم. ا دییبفرما-

 کنار. دیبر لطفا

 که همراه نازار بود گفت: یزن مامور

 متهم کیخانوم. نزد نیداشته باش فیتشر رونیب -

 .دیی. بفرمانیاین

 شروع کرد به التماس. کوین



 باهاش حرف بزنم. تو رو خدا. نیتو رو خدا بذار -

. بسه گهید یحرف زد -تشر زد: یزن با تند مامور

 خانوم.

 .دیدر را محکم به هم کوب بعد

 رو به نازار گفت: یپناه سرگرد

 دادسرا خانوم آل اقا. یشیامروز منتقل م -

 سرگرد خواستیکالفه و سردرگم بود. دلش م نازار

 گوششان یتوانست کتک بزند. چرا حرف تو یتا م را

 از ریرفت؟ دو ساعت تمام آن بازپرس چاق و پ ینم

 او گفته بود و زجهکرده بود و هر چه  ییبازجو او

 بازپرس کمتر حرفش را باور ست،یبود قاتل ن زده

 رفت دادسرا. کم آورده بود. یم دیبود. حاال هم با کرده

 اعتماد به نفسش را ،یو به خود متک یقو شهیهم نازار

 از دست داده بود. کامال

 گرسنه اش بود. ییاشتها یب نیآمد. در ع یم خوابش



 . خستهایو برود آن دن ردیبم خواستیدلش م اصال

 شهر را یکه تمام خرابه ها ی. خسته تر از جغدبود

 گفت: یعصبان یبود.سرگرد بلندتر با لحن بلد

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 داد زد: نازار

 زود یلیبه خدا خ ی. ولستمی. کر که ندمیآره شن -

 کنمیم تیثیح ی. من بعدش اعاده نیشیم مونیپش

 .نیکه به من زد یتهمت بزرگ نیچن واسه

 به تاسف سر تکان داد. سرگرد

 بکن. واال من از خدامه یدوست دار یباشه هر کار -

 توئه. تمام هیبر عل یهمه چ ی. ولیقاتل نباش تو

 . اثر انگشتت رو چاقوئه.شیتو کشت دهینشون م مدارک

 . توقعیکه تمام مدت با مقتول بوده تو بود یکس تنها

 رفتو باور کنم.ح یراحت نیکه به هم یندار

 اون نیالاقل بر یباور نکن. ول یراحت نینه، به هم -



 مرد مشکوک هی. من صدبار گفتم. نیرو بگرد باغ

 . منو کشوند پشت ساختمون. من مطمئنم کاردمید

 بگم من نکشتمش؟ ی. آخه با چه زبونخودشه

 مین نیزنم. هم یجا خودمو که باد نم نیمن ا نیبب-

که  یاز اون عمارت اومدم. اون ساعت شیپ ساعت

 خاتون بود. اون موقع شیپشت ساختمون هوتن پ یتورفت

 یبرگشت یباال و وقت یطبقه  یبود. بعد تو رفت زنده

 راحت همون یلی. پس خیبا خاتون تنها بود نییپا

 قهی. آمار دقمی. شاهد هم دارشیبکش یتونست یم لحظه

 .میرو به اتاق خاتون دار رفت و برگشتت قهیدق به

 وقت هیدفاع و فلج فقط چند ثان یب رزنیاون پ کشتن

 .خواستیم

 که دمید ویکی ن،ییباال برگشتم پا یاز طبقه  یمن وقت -

 . مطمئنم همون آدم خاتونو کشته.یتو اتاق انس رفت

 سر خاتون... یگفتم که اون کارگر شاهد بوده تو باال -



 یجمله انیو در م دیکوب نیرا محکم به زم شیپا نازار

 زد: ادیو فر دیپر سرگرد

 من خاتونو بکشم؟ آره؟ دهیاون شاهدت د -

 زد: هیتک یکالفه به صندل سرگرد

 اول. یال اله اال هللا! باز رفت سر خونه  -

 ستادهیاتاق ا یرو به مامور که گوشه یپناه سرگرد

 گفت: بود

ش.گزارش پرونده  نمیدادسرا. ا دیبر دیببرش ستوان. با-

 .لهیتکم

 :دیآماده باش پا کوب ستوان

 بله قربان. -

 از جا بلند شد. ستوان او را از اتاق یدیبا ناام نازار

 یمادرش و ناله ها یها هیگر انیبرد و در م رونیب

 برده شد. رونیب یاز کالنتر اینار

 جنازه برگشته عییبود که از مراسم تش یساعت کی



 .دادیمرگ م یخسته بودند. خانه بو یو حساب بودند

 غم. یرفتن و بو یبو

 هم خرابتر بود. دو مانیاز سل یحالش حت هوتن

 از دست یکم یزمان یبزرگش را در فاصله یحام

 .ابدی امینبود که الت یزیچ اسیبود. غم فراق ال داده

 نبود خوب حواسش به اسیکه ال یدر تمام مدت نازار

 پسر تنها و نیا یبرا ینیریبود. خاطرات ش هوتن

 ساخته بود که تا ابد رنگ و لعابش در قلب مهربان

سه بعدازظهر بود و  کی.ساعت نزدماندیم هوتن

 باالخره بعد از چند

 داده لشانیخاتون را تحو یجنازه یقانون یپزشک روز،

 او را در مانیسل یتا دفن بشود. طبق خواسته بود

 بزرگ شدهکه در آن متولد و  ییدر روستا زادگاهش

 در شانیالیدفن کرده بودند و برگشته بودند به و بود

 .ربازاریپ



 گذاشت و قهاشیشق یانگشت سبابهاش را رو نیآذ

 یتو یکرد به ماساژ دادن سرش. گرما شروع

 که رفتن خاتون به جانش انداخته بود یو آتش قبرستان

 .شدیخنک نم یزیچ چیه با

 آبش رارا برداشت و  خیظرف پر از  یتو دستمال

 سر هوتن گذاشت. تبش باال بود و یو رو چالند

 دیبا دیاین نییکرده بود اگر آن شب تبش پا دیتاک پزشک

 و استرس یبشود. شوک عصب یبستر مارستانیب در

 عامل تب بود. باال

 کردنش سیبرداشت و بعد از خ یگرید زیتم دستمال

 هوتن یپاها یشناور در آب آن را رو یخهای در

 پسرش که شده بود پوست و دنیگرفت از د .دلشدیکش

 . وگذاشتیمحلش نم یذرها ی. هوتن اما حتاستخوان

 نیکه تمام ا انداختیم ادشی یزیاز هر چ شتریب نیا

 نکرده. یمادر شیها برا سال



 هوتن بلند شد. یناله یصدا

 .ای...بی... باسی...الایال...ال -

 تو که .اسیال ی: " کاش نرفته بوددیدلش نال یتو نیآذ

 . "میما بدبخت شد یرفت

 در سر چرخاند. یو با صدا دیکش یآه

 سر داخل اتاق کرد. آهسته اهپوشیسرتاپا س یفرشته

 زد: پچ

 بره. خوادیم مانیخانوم جون سل -

 اخم کرد. نیآذ

 بره؟ کجا بره؟ -

 گرفت. نیداخل اتاق شد و دستمال را از آذ فرشته

 گهی. مزنهیحرف م ونیداره با آقا هما اطیتو ح -

 گهیخودشون. با ما د یبرگرده روستا خوادیم

 گفت: ییبابا" ی" ایبا ناراحت نیتهران.آذ ادینم

 یعنی. گهیم یچ نمیهوتن. من برم بب شیپ نجایبمون ا -



 بره؟ مگه دست خودشه؟ خوادیم یچ

 چشم خانوم. -

 اطیح یخارج شد و پا تو الیبه سرعت از و نیآذ

 قیآالچ یکه تو دیرا د مانیو سل ونی. هماگذاشت

 بودند. تند تند به آنسمت قدم برداشت. نشسته

 گفت: مانیسل دیکه رس قیآالچ به

 هوتن چطوره خانوم؟ -

 انداخته بود ریکه دمق سر به ز ونیکنار هما نیآذ

 و گفت: نشست

 راست ؟یبر یخوایم دمیشن مانیتبش باالست. سل -

 فرشته؟ گهیم

 با انگشتان یانداخت و مشغول باز نییسر پا مانیسل

 دستانش شد. ینهیو پر از پ دهیچروک

 تهران. عمارت برام مثل امینم گهیبله خانوم. من د -

 اسمویخاطرات ال کنمی. هر گوشهش نگاه مجهنمه



خاتون برام موندهبود  هی. شهیکه داره بزرگ م نمیبیم

 شدم. خستهام. ریپ گهیکه اونم رفت. من د

 همه بال که سرن اومده به کار نیو دلم با ا دست

 .رهینم

 گفت: ونیهما

 یکه چ یبمون نجایا یخوایآخه تک و تنها م -

 . باغبونیکار کن خوادیبرگرد. اصال نم مان؟یسل

 راحت تیبابت سالمت المی. تو فقط بمون خمیریگیم

 .باشه

 گذرهیجا حالم بهتره. م نیخان. هم ونیخوبم هما -

 کردم و تو یشماها زندگ شیسال پ یلیخ. منم باالخره

 اون خونه که یشدم. با تمام درختا ریعمارت پ اون

 بودن عمرمو گذروندم و بزرگ شدنشون رو نهال

 هیشما خوش بودم و با غمتون گر ی. با خوشدمید

 نه گهیکه د ییبرگردم جا نیاز من نخوا ی. ولکردم



 اونجاس نه خواهرم. بچهم

 .دیآه کش نیآذ

 .ختهیبه هم ر یروزا. همهچ نیاز ا زارمیب -

اون  هیپاشه؟کیداره خانوادهمون رو از هم م یک ونیهما

 پدر؟ یب

 مین گاریبه س یبا تاسف سر تکان داد و پک ونیهما

 اش زد. سوخته

 منو یشهیر خوادیم یکدوم پدرسوختها دونمینم-

 و کنمیم داشی. پذارمیمن نم یول بخشکونه،

 بده. تاوانش رو پس کنمیم مجبورش

 گفت: مانیسل

 نویخان. ا ونیهما گناههیاون دختره پرستاره، ب-

 یاون قاتل واقع یبه جا گناهیآدم ب هی نی. نذارمطمئنم

 زندون بپوسه. تو

 قیآالچ یمانیکف س یرا رو گارشیته س ونیهما



 پرت یآن را با حرص سمت اشییو با دمپا انداخت

 .کرد

 سیبود پل گناهیاگر ب مون؟یاز کجا معلوم سل -

 اون یکه. تو از کجا مطمئن کردینم رشیدستگ

 گناهه؟یب

 بود ی. اون دختر اگر آدم بدهمایون خان دونمیم -

اونقدر دوستش نداشتن. هوتن رو  اسیو ال هوتن

حالش بد نشد. من  نقدریهم رفت ا اسیال یوقت ی.حتدینیبب

 با

 خاتون رو داشت. یکه چقدر هوا دمیدیخودم م چشم

 خان. ونیاز چشماش خوند هما شدیداشتنو م دوست

 .گناههیدختر ب اون

 گفت: نیآذ

 دختر پاش به نیا نکهی. قبل از اگمیم نویمنم هم-

 . اون دختر بهمیباز بشه ما مشکل داشت عمارت



 برگرده خواستیگفت خاتون اصال دلش نم من

 .گهید دونستهیم یزی. حتما چعمارت

- 

 داد. رونیب نهیپر سوز از س یآه ونیهما

 . کاش قلم پامبخشمیکه زندهام خودنو نم یتا روز -

 ذاشتمی. کاش مشگاهیاون آسا رفتمینم شکستیم

 نحایگفت عمهم ا اسیما بمونه. چقدر ال همون

 بفهمن. گوش نکردم. ایشده نذار عالم و دن پنهون

 احمق گوش نکردم به حرفش. حاال نه خودش منه

اعتماد ندارم.فردا که  چکسیموند نه خاتون. به ه برام

 یمسئول پرونده شیپ رمیتهران م میبرگرد

 نیاگه بشه ا گمیتو شرکت. بهشون م یکار خراب

 . اگر اون دختررنیرو هم خودشون بگ پرونده

 .رونیب ادیباشه م گناهیب

 از جا بلند شد. مانیسل



 . من از قاتل خواهرمونیهما یخود دان گهید-

 خاتونم گهید کنن. گرچه داشی. بگو پگذرمینم

 و فرشته و هوتن یاز انس رمی. مگردهیبرنم

 خانوم یآقا هورام و هست یکنم. راست یخداحافظ

 کجان؟

 گفت: نیآذ

 .کننیتو اتاقشون دارن استراحت م-

 گفت: ونیهما

 . صبر کن عصر که شد خودممانیبخوابم سل رمیم -

 به زور نگهت دارم. تو هر خوامی. نمبرمتیم

 باش فقط سالم بمون. برو فعال استراحت کن. جا

 از بار نیسنگ دهیخم یاز جا بلند شد و با پشت بعد

 دانستیبه ساختمان برگشت. گرچه م غصهها

 راحت نخواهد داشت. گرخوابید

 راهرو صاف افتاده بود یالمپ کممصرف تو نور



 صورتش. فکر کرد بد شانستر از او هم مگر یتو

 یبود و آن همه جا برا دنیخواب یهمه جا برا نیا بود؟

 المپ. نصب

 بود منتقلش کرده بودند به زندان و او شتریهفته ب کی

 سر سوزن هم به آنجا عادت نکرده کی یحت هنوز

 ی. بودهدیم ینا و ماندگ یبو زی. حس کرد همه چبود

 چاقوکش و یعرق شهال یاز بو یحت یو بدبخت ییتنها

 بدتر بود. یسوسن قرت یپا یبو

 بخوابد. اما یساعت کی دیچپ تا شا یبه پهلو دیچرخ

 و دیچیپ اشینیب یسرش تو ریبد بالش ز یبو

 دادیسگ مرده م یکرد طاق باز بخوابد. بو مجبورش

 .انگار

 دوم یتخت طبقه یکه رو ییسلما ینالهها یصدا

 شیهایبدبخت ادیاو را باز  د،یخوابیسرش م یباال

 .انداخت



که او را دستبند زده  یهم مثل شب اول هنوز

 برده بودنش، اظطراب داشت و یبهبازداشتگاه کالنتر

 .زدیناتمام نبض م یاز درد شیقههایشق

 بودند اعصابیچند زن بد دهان و ب شیهایسلول هم

 وقفهاش را یو ب یشبانهروز یههایطاقت گر که

 .نداشتند

 یفکر نکند به صحنه کردیم یهوتن بود و سع نگران

 پر از زجر خاتون. یدنهاینفس کش نیآخر

 چقدر آن زن مهربان را دوست دانستینم چکسیه

 و اشکش را از دیکش یو وابستهاش شده بود. آه داشت

 چشم پاک کرد. یگوشه

 هیگذاشت و تالش کرد گر اشیشانیپ یرا رو دستش

 .نکند

 کردند. فتریها تا صبح اعصابش را ضعکابوس اما

 یرا قورت داده بود که صبح با گلو درد بغضش آنقدر



 شد. داریامتداد داشت از خواب ب شیبه گوشها که

 رونیو سلما داشتند از ب یو سوسن قرت شهال

 یرا گذاشتند تو شانی. حوله و مسواکهاگشتندیبرم

صبحانه.از جا بلند شد  یو نشستند سر سفره لشانیوسا

 بو شینشست. موها یتخت آهن یو تو

 ریز انهیلشکر مور کی کردیو حس م بودند گرفته

 .رفتیبه حمام م دی. بادوندیم پوستش

 که با دهان پر داشت خودش را در یسوسن قرت از

 :دیپرس زدیم دیصورت براقش را د یبیج ینهیآ

 حموم سوسن خانوم؟ میبر ذارنیم یک -

 یخنده زدند. شهال ادا ریز یپق یو سوسن قرت شهال

 را درآورد:" سوسن خانوم!" نازار

 شروع کرد به خواندن آهنگ "سوسن خانوم" و با سلما

 :" سوسن خانوم، چشمدیقصیدستانش م چرخش

 در خونتون، حرف بزنم با امیب خوامیم ،یعسل



 ..".باباتون

 کالفه داد زد: نازار

 یوقت حمومه. چرا مسخره باز یبسه! گفتم ک -

 ن؟یاریدرم

 حرف زدن یگذاشت و ادا یرا کنار نهیآ یقرت سوسن

 او را درآورد: کیش

 فدات شم.شهال گفت: اریامروزه نازار خانوم. جوش ن -

 .کننیکوفت کن االن صدامون م ایپاشو ب -

 بزرگ به دهانش چپاند. یریلقمه نان و پن سلما

 اسیآه و آخ و ال ی. همیبخواب یتا صبح نذاشت-

 . اه!یکرد اسیال

 گفت: شهال

 ناله یخودت تا صبح ه زر مفت نزن. تو -

 دوباره دیبره با شیپ ینجوری. همیکردیم

 کنم واسه جفتتون. در ضمن خانوم یچاقوکش



 ینصف شبا زر زر ننما. آدم کشت نقدری. اکوچولو

 .یباس بد تاوانشم

 هفتهس شب خواب واسه هیخبر مرگت. واال  بخواب

 .ینذاشت من

 :دیغر یکم طاقت و عصب نازار

 خود شی. پس به کستمیکه قاتل ن . مننیشماها قاتل -

 نکشتم. چکسویکافر خانوم. من ه مپندار

 رو ترش کرد. شهال

 ندستامیحواست به حرف زدنت باشه بچه جون. نذار ا -

 خودشو از دست بدهها. اریاخت هوی

 .ستادیاو ا یآمد و روبه رو نییاز تخت پا نازار

 گمیم یبکنن؟ وقت خوانیم یمثال دستات چه غلط -

 . نکشتم. بفهم.گهیبشه د تیحال نکشتم

 کلفتش را کج و کوله کرد و کف دستش یلب ها شهال

 .دیرانش کوب یمحکم رو را



 .ینکن اول صبح میکفر نیال اله اال هلل. بب -

 خیاوضاع دارد ب دیکه از توپ و تشر شهال فهم سلما

 و او را سر سفره دیفورا دست نازار را کش کندیم دایپ

 گوشش پچ زد: یو تو نشاند

 ریخفه خون بگ یتو رو جون هر کس دوست دار -

 رتوینون و پن نی. بشیتا کار دستمون نداد دختر

 بزن. سق

 نگاهش کرد و سوسن زیچشم در چشم شهال ت نازار

 او را آرام کرد. یقرت

 هیامروز  یریبخور شهال جون. بخور جون بگ -

 پوستت جوون نیبکشم پشتتو ، همچ یسهایک

 . بخور فدات شم. بخور.یببر حالشو شه

 به نازار، اما با عبور دیبگو یزیخواست چ شهال

 دندان رهاشیخ یسلول و نگاهها یاز جلو نگهبان

 جگر گذاشت. یرو



 عوض کردن جو گفت: یبرا سوسن

 نازار خوشگله؟ هیدادگاهت چه روز -

 .دینوش یچا یکم نازار

 .گهیسه چهار روز د -

 ؟یگرفت لیوک -

 .رنیگیخانوادهم پ -

 با دهان پر گفت: سلما

 باش یخوبه. خوبه. پس تا اون موقع دختر خوب -

 جهنم نهویالمصب. ع هیزی. بدچیانفراد نبرنت

 .خداس

 دهانش گذاشت و با هر یکوچک تو یلقمها نازار

 به معدهاش فرستاد. یبود آن را با چا یایبدبخت

 شستیپر پشتش رام یدوش تند تند موها ریحمام ز یتو

 شانهاش قرار گرفت. یرو یکه دست

 چشم شهال را کیو با  دیرا باال کش اشیکف یموها



 .دیخودش د یرو روبه

 گفت: بلند

 ه؟یهان؟ چ -

 مآبانهاش گفت: یبا لحن قلدر شهال

 هان و کوفت! ادب داشته باش، با بزرگترت -

 حرف بزن. درست

 .ندیتا بهتر بب ختیصورتش ر یآب رو یکم نازار

 نه؟ ایکارتو  یگیم -

 را سمتش گرفت. فشیل شهال

 بکش پشتمو. -

 یاول چشم گرد کرد. بعد شروع کرد به خندها نازار

 .زیتمسخرآم

 بکشم؟ به من چه. نوکر بابات فتیبرو بابا. من ل -

 بود. اهیس

 داد زد: شهال



 بکش.زود. فیپشتمو ل االی. گمینم شتریب گهیبار د هی -

 و دور آن دو جمع شدند. دهیدست از شستن کش همه

 بلند و گوش یی. با صدادیکوب واریبه د یمشت نازار

 داد زد: خراش

 . دور وستیمن اعصاب ندارم. حالم خوش ن نیبب -

 برو بده نوچههات بکشن. ؟یفهمیمن نباش. م بر

 ته؟یحال

 یبودند سع ستادهیو سلما که پشت سر شهال ا سوسن

 اما نازار آدم کم ؛ندیایبه او بفهمانند کوتاه ب داشتند

 و ساکت ماندن و بله و چشم قربان گفتن نبود. آوردن

 را محکم فیچال انداخت و ل شیبه جفت گونهها شهال

 رفت. رونیو از حمام ب دیکوب نیزم یرو

 زد: ادیزد و فر یپوزخند نازار

 !یمعرکه تموم شد. هر د؟یکنینگاه م یبه چ -

 دوش ریو سوسن با تاسف سر تکان دادند و ز سلما



 برگشتند. شانیها

 شیدوش رفت و مشغول شستن موها ریدوباره ز نازار

بماند حرف زدنشمثل  نجایا گری. فکر کرد چند روز دشد

 .شودیآدمها م نیا

 یرا رو یزیچ یزیکه ناگهان ت دیطول نکش یلیخ اما

 حس کرد. کمرش

 زد و به کمرش نگاه غیحد ممکن از درد ج نیبلندتر با

 کمرش ُ شره یرو یقیزخم بزرگ و عم. خون از کرد

 .ختیریم نیزم یرو کرده

 تُن یخال یقوط کیکه با  دیکه بلند کرد شهال را د سر

 لب به او نگاه یرو یدر دستش با زهرخند یماه

 یتن ناه زیدرب دندانه دندانه دار و ت دنی. با دکردیم

 از نهادش برآمد. آه

 زد: ادیزخم گذاشت و فر یدستش را رو فورا

 ؟یعوض یردک یغلطکثافت! چه  -



 پوزخند زد: شهال

 گفتم رو حرف من حرف نباشه بچه. گوش -

 عاقبتش. حالت جا اومد؟ نمی. اینکرد

 دوش ها ریاز ز غیج دنیحمام با شن یتو یزنها تمام

 آمده و چشم دوختند به رد خون رونیاتاقکها ب و

بود.نازار  انیکه چون رود کف حمام در جر یسرخ

 . درد ودنیکش غیروع کرد به جدوباره ش

 با دی. از ضعف شدشدیم شتریهر لحظه ب سوزش

 دیبزرگ شهال را د یکف حمام افتاد و پاها صورت

 از او دور شدند. که

 سرش یفورا باال گریدو نفر د یکیو سوسن و  سلما

 آن همه خون وحشت زده دنیو سوسن با د دندیرس

 زد: ادیفر

 شده. نگهبان؟ یزخم نجایا یکینگهبان!  -

 بود و پزشک دهیتخت خواب یپهلو درازکش رو به



 .زدیم هیزندان داشت به زخم کمرش بخ یبهدار

 شیکه قرار بود جا قشیدرد زخم عم یبرا دانستینم

 بعد که ینگران روزها ایابد بماند ناراحت باشد،  تا

 بماند. شدیم یزندان سپر نیدر ا دیبا

 قلبش یرنج و غصه تو هر دو صورت هزارتا در

 چیزخم در برابرش ه نیکه درد و سوزش ا داشت

 النه کرده بود و شی.خشم در تک تک سلولهابود

 را تیعصبان نیو چطور قرار است ا یک دانستینم

 کند. یخال

 آرزو داشت. تکه تکه کردن کیلحظه فقط  درآن

 .شیچاقوکش با دندانها یشهال

 که هنگام فرو رفتن سوزن یدیشد یسوزش ناگهان با

 بلند بر لب راند. یپوستش حس کرد، آخ در

 کننده حسیب هیدکتر؟ بابا  یکنیم یکار دار یچ -

 کن تو رو خدا. قیتزر



 سن و سالدار و جا افتاده بود خونسرد یکه زن دکتر

 :گفت

 کم تحمل کن دختر جون. تو که خودت هی -

 .هیزدن چجور هیبخ یدونیم ،یپرستار

 گفت: طاقتیب نازار

 .یزنیم هیاشتباه بخ یدار قایو شما دق دونمیبله م -

 .مونهیکه جاش بدجور م دونمیم

 کرد: ینچنچ دکتر

 شهیمیتموم شد خانوم آآلقا. کم غر بزن. حاال بمونه. چ -

 مگه؟

 را با پشت دست چپش پاک کرد. شیاشکها نازار

 خوادی. دلم مشهیقشنگم خراب م کلیه شه؟یم یچ -

 آشغال. نکنه شما کهیبه جونش. زن فتمیبا قمه ب برم

 من قاتلم؟ واال به جون مامانم من یکنیفکر م هم

 رو نکشتم. یکس



 زخمش گذاشت و با یرو لیدو تکه گاز استر دکتر

 چسب آن را به کمرش چسباند. چند

 .گنیم نجانیکه ا ییمایا یهمه نویا -

 .ستینکن. واسم مهم ن یکنیباور نم -

 و تخت را دور زد و دیکش نیینازار را پالباس  دکتر

 کوچک ییدر روشو شیبه شستن دستها شروع

 اتاق کرد و در همان حال گفت: یگوشه

 بمون. یتکون نخور و همون جور -

 :دیاز درد نال نازار

 ن؟یسردمه. پتو ندار -

 خشک یکوچک و صورت یدستانش را با حولها دکتر

 نازار یتخت را آهسته رو نییتا شده پا یو پتو کرد

 شیسرش انداخت. موها یهم رو یروسر کی. دیکش

. یگره بزن به سرت سرمانخود نمیا -بود. سیخ همچنان

 تونمیگرمه نم



 خاموش کنم. کولرو

 داروها رفت. یکهنه و آهن یسمت قفسه بعد

 کم بخواب تا دردت کمتر هیمس ّ کن بهت بزنم  هی -

 .بشه

 کرد و گفت: مسکن پر عیرا از ما سرنگ

 .فتیبا اون شهال در ن گهیباشه د ادتیدر ضمن  -

 داد و نییپا یتخت رفت و شلوارش را کم کینزد

 سرنگ را در پوستش فرو کرد. سوزن

 که تمام شد سرنگ را درون سطل زباله انداخت کارش

 ادامه داد: و

 هیداره که از بق سییر هیواسه خودش  یهر سلول -

 . واسشبرنیحساب م سیی. همه از اون رقلدرتره

 نی. اکننیو درشتشو م زیر ی. کاراخرنیم یخوراک

 .نشونیرسم شده ب هیتو حموم  دنیکش سهیک

 پوزخند زد: نازار



 کشم، نه دوست دارم نوکر و سهیمن نه ک یول -

خودمم و  سیباشم. من نازارم. رئ یکس ینوچه

 نوکرخودم.

 به او نگاه نهینشست و دست به س یصندل یرو دکتر

 به لب راند. کمرنگ یو لبخند کرد

 دوست نداره نوکر باشه. فقط که تو چکسیه نجایا -

 که ییتو سلول شهال ی. از بخت بدت افتادیستین

 و اون نیکردن بدن ا یو خط خط یتو چاقوکش هنرش

 که قلدر محلهشونه و به یخاص و عامه. زن زبانزد

 ضربه چاقو منتظر زدهیکشتن شوهرش اونم با س جرم

 .اعدامه

 بغض کرد: نازار

 به اون گهینبودم. من د نجایمن اگه شانس داشتم که ا-

 .گردمیبر نم سلول

 سلولت. یبرگرد دی. بعد بایدو روز مهمون من یکی -



 . فعال از دستشمونهیم یهم ده روز تو انفراد شهال

 .یراحت

 داد. رونیب نهیاز س نیسنگ یآه نازار

 .گناهمی. من که برونیخراب شده برم ب نیکاش از ا -

همه زن خالفکار  نیوسط ا یچرا؟ به چه جرم آخه

 گرفتار شدم؟ وونهیود

 بالش افتاد و در یچشمش رو یاز گوشه یاشک قطره

 یبه خواب دیدیکم کم چشمانش دکتر را تار م کهیحال

 فرو رفت. قیعم

 آهسته و پت پت کنان ،یکه باز کرد پنکه سقف چشم

 .دیوزینه چندان خنک سمتش م یو باد دیچرخیم

 اذان از یبه چپ چرخاند. هنوز شب بود و صدا سر

 .آمدیدور م ییجا

 و دهانش باز مانده دهیاتاق طاق باز خواب نییپا نیحس

 .بود



 یبانداژ رو یرو دینشست و دست کش شیسرجا

 . آهسته از جا بلند شد. تشنهاش بود و پارچسرش

 شده بود. یخال کنارش

 رفت و اتاق دور یاهیباز چشمانش س ستادیکه ا صاف

 که یداد و کم هیتک واری. دستش را به ددیچرخ سرش

 جا آمد به سمت درب اتاق رفت و وارد هال شد. حالش

 و مالحت خواندیبلند نماز م یداشت با صدا ریبش

افتادو  مانشیبابا سل ادیپشت سرش قامت بسته بود.  خانم

 صبح یقت نمازهابه شدت دلتنگ هللا اکبر گفتنش و

 .افتاد

 پارچ آبش را که از ادیز یگرفت از دلتنگ یلیخ دلش

 خانه پر کرد به اتاقش برگشت و در یفسقل یآشپزخانه

 نشست و زل زد به پنجره. رختخوابش

 .آمدیخوابش نم گریبود د دهیبس که خواب از

 یشد و رو اطیرفت و وارد ح رونیاز اتاق ب دوباره



 که چند ستاره ینشست و زل زد به آسمان پلهها

 در حال غروب بودند. سوسوزنان

 که چه نیروز گذشته را خوب فکر کرده بود. به ا چند

 زنده است باز دیفهمیو هورام م گشتی. اگر بر مکند

 کشتنش. یشد برا یدست به کار م مطمئنا

 گرفته بود همچنان پنهان بماند تا خوب اوضاع میتصم

 .کند یبررس را

 خوب شده بود که برگردد تهران. یحالش آنقدر بایتقر

 یپدرش، برا یدلتنگ بود و نگران. برا یحساب

و  مثالشیهوتن و قلب مهربان ب یعمهخاتونش، برا

 یبرا

 تودل یو معشوقه یدو چشم پر عسل دوست داشتن آن

 نقشه که چطور برگردد دنی. شروع کرد به کششیبرو

 را از زنده بودنش باخبر کند که هورام زانشیعز و

 .نفهمد



 و بتیاوضاع بعد از آن همه روز غ دانستینم

 داشت جوابیرفته. هزار سوال ب شیچطور پ نبودنش

 یاو را بکشد. چه کسان دیچرا او با نکهیهورام و ا از

 او دستور قتلش را داده بودند؟ به

 بود. نی. حسدیدر به عقب چرخ یصدا با

 پلهها نشست. یرو اسیال کنار

 فورا گفت: اسیال

 .ریآقا. صبح به خ نیسالم حس -

 و خودش را جمع کرد. دیکش یازهایخم نیحس

 پسر؟ بابا هنوز شبه. چرا یسالم چه صبح -

 ؟یدینخواب

 دو ماه یکیقشنگ واسه  دمی. اونقدر خوابادیخوابم نم -

 :دیخند نیدارم.حس رهیذخ

 هش بخوابم.خوش به حالت. من که دوست دارم هم -

 سر کار. یبر دمیچند وقت ند نیتو ا ؟یپس کار چ -



 پوزخند زد: نیحس

 کار؟ کدوم کار گل پسر؟ رفتم دانشگاه و بعدش-

 نکردم. دایوقت کار پ چیبرگشتم ه ی. وقتیسرباز

 ؟یخوند یچ -

 .یحسابدار -

 .یکنیم دایچه خوب. بازم بگرد. پ -

 :دیآه کش نیحس

 منو گهیگشتم که پاهام د . اونقدرستیگشتم. ن -

 . خسته شده.برهینم

 ببند که خسته نشه. یبه پات کفش آهن -

 .دیخند نیحس

 کار یچ یخوای. مهایانگار بهتر ؟ی. خوبالیخیب -

 حالت خوبه؟ یبه خانوادهت خبر بد یخواینم ؟یکن

 شد و به رو به رو زل زد: نهیدست به س اسیال



تهران. تا آخر عمربهت  گردمیباال برم ادیآفتاب که ب -

 رو میآقا. تو به من زندگ نیحس ونمیمد

 . با چه نارهینم ادمیوقت اون شبو  چی. هیبرگردوند

 تا خود صبح شنا کردم سمت ساحل. گرفتار یدیام

 یبزرگ بودم. اما چون شناگر قابل یو موج ها طوفان

 که شهیتونستم زنده بمونم. گرچه هنوز باورم نم بودم

 و سالمم. زنده

 تا خود صبح اون تونمیهرگز نم یمنم شنا بلدم ول -

 شنا کنم. رویمس همه

 پسر هی یگرفتم. وقت ادینوجوون بودم شنا  یوقت -

 وقت کردم تا پول مهیبودم، هزار تا کار ن رستانیدب

 نجات قیکه گرفتم سه روز در هفته غر پلمی. دارمیدرب

 ش ولشبعد یاستخر معروف تو تهران بودم. ول هی

 . نگاه نکن االن الغرم، اون وقتا به خاطرکردم

 بود. ادیخونه زور و بازوم ز اطیتو ح ورزش



 شد که سرت یچجور یخب پس همونه. ول -

 شکسته بود؟ یاونجور

 ساحل خسته شده بودم. همه جا رو تار کینزد -

 شدیمیپام خال ریشده بود. داشت ز فی. بدنم ضعدمیدیم

 داربست یلههایسرم خورد به م هویکه 

 خودمو رسوندم به یشنا. با چه فالکت مخصوص

 و از هوش رفتم. لهیکرد به دو تا م ری. اما پام گساحل

 یزیخونر یآره مچ پات در رفته بود. شانس آورد -

 دست به ی. اصال همه چاسیآقا ال ینکرده بود یمغز

 . انگار خدایهم داده بود تا تو زنده بمون دست

 . فقط...یبش امرزیحاال حاالها خداب خواستینم

 آقا؟ نیحس یفقط چ -

 اونم تو اون باد و ینصف شب میدیفقط آخرش ما نفهم -

 .یکردیکار م یچ ایوسط در بارون

 با تاسف سر تکان داد: اسیال



 بود که اگه اهیس نیمن از اولش همچ یزندگ یقصه -

 اهیباز بختم س افتادمیاز آب زمزم هم م ایدر هی تو

 . اصالمیرد کرده زندگ یاهیاز س گهی. االن دموندیم

 بودنم و نقدری. چرا اسادمیوا یزندگ نیا یکجا دونمینم

 خطرناک شده که خواستن بکشنم. ایواسه بعض جونم

 شوکه گفت: نیحس

 تو رو خواستنیاون شب م یعنی! نیامام حس ای-

 ؟یک ا؟یاونم وسط در بکشن؟

 عمر هم خونهم بود و هیکه  یباشه خوبه؟ پسر یک -

 که یجونمو گذاشتم کف دستم تا نجاتش بدم. کس من

 ساال اربابم بود. نیا تموم

 اسی. الاسیبود به صورت ال رهیبا دهان باز خ نیحس

 . ازاشیطلوع آفتاب از خودش گفت و از زندگ تا

 انگشت یهایو خوش ادشیز یهایو ناخوش هایتلخ

 دستانش را ازکه آفتاب  ی. گفت و گفت تا وقتشمارش



 اطیحوض وسط ح یدراز کرد و رو وارید یباال

 شروع کردند به گوشیو گنجشکان باز انداخت

 .کیکجیج

 یصبحانه خورده بود و آماده اسیساعت بعد ال کی

 به هوش اسیکه ال یدر همان چند روز ری. بشرفتن

 و نگران دیترسیم نکهیبود دل به مهرش داد. با ا آمده

 زود یلیخطرناک باشد اما خ یبهایغر اسیال بود

 یتو یاشتباه کرده.مالحت خانم برا دیشد و فهم مانیپش

 ینیزم بیکوکوس یراهش کم

 همراه یساک کوچک یلقمه گرفت و تو یتره فرنگ با

 شیپ دیایچند کلوچه گذاشت و از او خواست باز ب با

 .آنها

 را برادرانه در نیو حس دیرا بوس ریدست بش اسیال

 مالحت خانم خم کرد. یو سر جلو دیکش آغوش

 .دارشانید یبرا دیایزود ب یلیداد خ قول



 گفت: نیحس

 ششیببرمت پ ایکرج. ب رهیاز آشناهام امروز م یکی -

 اتوبوسبرو. از اونجام برو تهران. از  باهاش

 .هیماهم آدم خوش مشرب قیرف نی. ایخالص

 گفت: یبا خوشحال اسیال

 .می. برنیبهتر از ا یدمت گرم داداش. چ -

 از آن اتفاق و نزاع خون آلود در حمام یروز دو

 و سوختیتکان کوچک م کیبود. کمرش با  گذشته

. کارش شده بود صبح تا شب به پهلودراز آمدیدر م آخش

 زود از آن نکهیا یتخت و دعا برا یتو دنیکش

 مانیخالص بشود. ته قلبش ا ریبدبو و دلگ یدخمه

 اشیگناهیواهد ماند. بآنجا نخ یلیکه خ نیبه ا داشت

 .دیفهمیزود م یلیخ سیروز روشن بود و پل مثل

 تخت سوسن و یو سلما نشسته بودند تو یقرت سوسن

 زیر زیو ر زدندیحرف م خودشانیب یگذستهها از



 باال نرود تا شانیداشتند صدا ی. مدام هم سعدندیخندیم

 نکنند. داریرا ب نازار

 سلول باعث شد هر سه به کینگهبان نزد یپا یصدا

 سر بچرخانند. لههایم پشت

 رو به نازار گفت: نگهبان

 خوادیسرگرد پرندهت م اینازار آل آقا؟ پاشو ب -

 .ندتیبب

 از جا بلند شد که باعث شد یتند حواسیب نازار

 بکشد. ریاز درد ت کمرش

 کرد و به کمکش شتافت. ینچ ینچ سلما

 شنیوا م ههاتیبخآخ آخ چته دختر؟ آروم بابا. االن -

را به دندان گرفت و  نشیی.نازار لب پاهایشیم بدبخت

 سلما او را به

 در برد. سمت

 بغلش را گرفت ریدرب سلول را باز کرد و ز نگهبان



 گفت: و

 بپوش. اتمیی. دمپارونیب ایب -

 در را دوباره قفل کرد و سلما انگشتانش را قفل بعد

 نگاه کرد. ها و به رفتن نازار لهیبه م کرد

 گفت: یقرت سوسن

 واست بگم. ولش کن. رفت هشویسلما بق نیبش ایب -

 ؟یکنینگاه م ی. به چگهید

 برگشت و گفت: شیسر جا سلما

 .میاز بس پچ پچ کرد میبرنگرده. خفه شد گهیکاش د -

 فکم درد گرفت. اَه

 وصف وارد اتاق مالقات رقابلیغ یبا تحمل درد نازار

 دستانش را چفت دنشیبا د یشد. سرگرد پناه هایزندان

 پرونده گذاشت. یرا رو شیکرده آرنجها هم

 رونینشاند و از اتاق ب زینازار را پشت م نگهبان

 . نازار سالم داد.سرگرد جوابش را داد و گفت:رفت



 حالتون خوبه خانوم آل آقا؟ -

 از درد چشم بست. نازار

 .زارمیشاهده ازتون ب. خدا هیلیکه زنده موندم خ نیهم -

 لب به هم فشرد. سرگرد

 بهتون حمله شده. دمیشن -

 ونیم نیانداخت گناهویشماس که منه ب ریتقص نمیا -

 داشته یخوب یخبرا دوارمی. فقط امیتا گراز وحش چند

 سرمو بذارم خوادیکه االن دلم م یواسه من نیباش

 .رمیبم نیزم

 خانوم آل آقا. اگر دهیاز شما بع یدیهمه ناام نیا -

 .دیبمون یقو دیپس با دیگناهیب نیگیم

کار من نبود. واال نبود، ب ّ  گمیم نیتا ابدم ازم بپرس -

 ال

 .نبود

 و یزد و نگاهش را جد هیتک یبه صندل سرگرد



 به چشمان نازار دوخت. پرنفوذ

 شده. دایپ دیمظنون جد هی -

 -انداخت و مشتاق لب زد: شیدو ابرو نیاخم ب نازار

 خب؟

 . هرمیهمراه مهمونا رو چک کرد یما تموم تلفنها -

 چک شد. شیگرفته بود گوش لمیعکس و ف یک

 مدت همه رو با دقت نیکم نبود؛ اما تو ا تعدادشون

 که یبا اون مشخصات بهیمرد غر هی. میکرد یبررس

 ها و عکسها وجود لمیدو تا از ف یکیتو  دیداد شما

 .داشت

 نازار یداخل پرونده چند عکس برداشت و جلو از

 .گذاشت

 دنشانیفورا عکسها را چنگ زد و مشغول د نازار

 دسته یکه عکسها دیو دوستانش را د ی. هستشد

 دورتر در یلیپوش خ اهیگرفته بودند. مرد س یجمع



 بود. یرفتن به سمت درب خروج حال

 گفت: سرگرد

 بوده که شما یقیهمون ساعت و دقا یها تو نیا-

 قبل از قهیدق کی. نیبود قیخانوم توف شیباال پ یطبقه

 و اون کارگر چهیشما تو عمارت بپ غیج یصدا نکهیا

به اتاق خاتون. خوب نگاه کن خانوم آل آقا.خودشه؟  ادیب

 اون مرد یاتاق پشت یاز پنجره یگفت ادمهی

 .یدیپشت ساختمون د یکیتو تار رو

 به دیبا دقت به عکسها نگاه کرد. ذهنش پر کش نازار

 آشنا شیآن عکس بود که برا یتو یزیچ کیشب.  آن

 آمد. ادشی. ناگهان بود

 گفت: فورا

 .ادمهیرو خوب  یزیچ هی ی. ولدمیصورتش رو ند -

 بود. دیعالمت به رنگ سف هیکالهش  ی. روکالهش

 بود. آره همون بود.Hبود. حرف  یسیحرف انگل هی



 .ستیمعلوم ن یزیعکسا چ نیتو ا یول

 انیموشکافانه به نازار انداخت و از م ینگاه سرگرد

 و دیکش رونیب گرید یپرنده عکس یتو یبرگهها

 نازار انداخت. یجلو

 گفت: بعد

 بود.Hدرسته. حرف  -

 و به عکس زل زد دیکش ینفس بلند نازار

 گفت: سرگرد

 هیدکمه از  هی. ما ستیتنها مدرک ن نیالبته ا -

 میدیکه احتمال م میکرد دایاتاق خاتون پ یلباسمردونه تو

 مقتول با طیبا توجه به شرا کیکوچ یریدرگ هی مقتول

 ریداشته و به لباس اون مرد چنگ زده. ز قاتل

 پوست و خون رو کی یدست مقتول اجزا یناخنها

 که متعلق به خودش نبود. و باز احتمال میکرد دایپ

 دست قاتل چنگ زده باشه. ایکه به پوست گردن  میدیم



 جمله بود و سرگرد دوباره کی دنیمنتظر شن نازار

 گذاشت و گفت: زیم یرو آرنج

 شدن دایکمه و با پ دیشما قاتل باش نکهیا یمدارک برا -

 استفاده ست. اما هنوز هم مظنون یب بایمظنون تقر نیا

 .نیایحساب م به

 :دیانداخت و شن ریسر به ز دینا ام نازار

 خونتون. دیبر دیتونیخانوم آل آقا. م دیشما فعال آزاد -

 سر بلند دیقلبش دو یکه مثل نور تو یجانیبا ه نازار

 پوسته پوسته و خشکش یلبها یو لبخندش رو کرد

صورت نزارش راه گرفتو  یآمد. اشک فورا رو کش

 لب زد: یبا شاد

 جناب سرگرد؟ نیگیراست م -

 بغلش ریاز جا بلند شد و پرونده را بست و ز سرگرد

 .زد

 . خودمون شمارونیب نیای. با من بگمیبله راست م -



 موضوع هست که هیبه منزلتون. اما  میرسونیم رو

 بهتون بگم. دیبا

 آهسته از جا بلند شد. نازار

 ه؟یو اون چ -

 شما قاتل میقاتل فکر کنه که ما مطمئن شد خوامیم-

 یآزاد دیهستم. پس با شی. منتظر حرکت بعدنیهست

 بو دیهم نبا قیتوف یخانواده یپنهون بمونه. حت شما

 .ببرن

 که یقاتل آشناست؟ کس نیا دیکنیشما فکر م یعنی -

 شناسه؟یو خانوادهش رو خوب م قیتوف یآقا

 درسته. -

 سر تکان داد و سرگرد به نگهبان دستور داد نازار

کنند. آن هم کامال  رفتن آماده یرا برا نازار

را فشرد و به سرعت پشت فرمان  موتی.ریپنهان

 نشست.



 یلیبه قار و قور افتاده بود. اما خ یاز گرسنگ شکمش

 وقتها موقع ناهار نینداشت. ا ییبود که اشتها وقت

 همان دور و ییجا کی رفتندیم اسیبا ال شدیم که

 .خوردندیو غذا م برها

 از یخبریب نیبود. ا و همکارش قیشدت دلتنگ رف به

 بدتر بود. زیچ همه

 داشبورد برداشت و یزنگ خورد. آن را از رو تلفنش

 نیتمام روزها و ساعات گذشته که آرزو داشت ا مثل

 ینام حسام پوف دنیباشد، با د اسیاز سمت ال تلفنها

 ارتباط را وصل کرد: وسانهیو ما دیکش

 ناهار هی رمیشرکتم. دارم م نگیالو؟... بله؟... پارک -

 حسام الیخ یکه... ب ستمین یکنم... عصبان کوفت

 تنها برم... نه... باشه... دمیم حیترج

 کنارش انداخت و یصندل یرا رو تلفن

 چاقو زیرا چرخاند. ناگهان نوک ت چیو سوئ دیکش یآه



 گردنش حس کرد. آب دهانش را قورت داد و ریز را

 ؟یهست یتو... تو ک -:دیحبس شده نال ینفس با

 از سمت چپ، شانهاش را سفت فشار داد. بعد یدست

 :دیچیگوشش پ ریز ییصدا

 بدون ؟یناهار کوفت کن یریتنها تنها م گهیحاال د -

 من؟

 به سرعت نور سرش را به سمت راست کنعان

 اسیال دنیو هم زمان چاقو کنار رفت. با د چرخاند

 زد: ادیفر بایعقب تقر یصندل یرو

 اس؟یال-

 داد و لبخند زد: هیتک یبه صندل اسیال

 حاج کنعان؟ یچطور مطور -

 عقب را یشد و درب صندل ادهیپ نیفورا از ماش کنعان

 نشست و او را محکم در اسیکرد و فورا کنار ال باز

 .دیکش آغوش



 کنترل کند. توانستیرا نم اشیشاد یاشکها

 را محکم فشرد. اسیال یو بازوها دیعقب کش بعد

 نیتو ا یکجا بود یبابا روان اس،یشکرت. ال ایخدا -

 :دیخند اسی؟الیسالم ؟یوقت؟ واقعا زنداها همه

 زهرمار! مگه قرار بود مرده باشم؟ -

 در سیپل ؟یزنده و سالم یچرا خبر نداد ؟یکجا بود -

 در دنبالته. به

 ن؟یگزارش داد سمیبه پل س؟یپل -

 دنبالت گشته. النویتموم گ قیآره توف -

 مدت که نیبهم بگو ا میکن بر شیخب برو آت لهیخ -

 چرا نمردم. گمیچه خبر بوده. منم بهت م نبودم

 ؟یشد میمن قا نیتو ماش نجایا یواشکیچرا  یراست-

 در که قفل بود. ؟یسوار شد یچجور اصال

 بفهمه من برگشتم و دینبا چکسی. هگهیبازش کردم د -

 هنوزم فکر کنن من ُ مردم. دی. همه بازندهام



 چرا؟ -

 فتیراه ب االی. گمیخونهت بهت م میو کوفت. برچرا  -

 .کنعان

 یباز رو اسیبه سرعت پشت فرمان نشست و ال کنعان

 از شرکت یحساب یو تا وقت دیعقب دراز کش یصندل

 یتکان نخورد.حوله را رو شینشده بودند از جا دور

 سرش انداخت و مشغول خشک کردن

 یخنک از تو یآب معدن یبطر کیشد.  شیگوشها

 کردیدرش را باز م کهیبرداشت و در حال الخچی

 دیرفت. پرده را کامال کنار کش ییرایپذ یپنجره سمت

 یکرد. شهر از طبقه کیرا به دهانش نزد یبطر و

 معلوم بود. یکنعان به خوب یخانه چهاردهم

 کنار او ماندن یرقم اصرارش برا یرا عل کنعان

 بود به شرکت و گفته بود تا غروب برنگردد فرستاده

 بخوابد. ساعت هفت عصر بود و او پس از یاو کم تا



 سرحال شده بود. یدوش آب گرم طوالن کی

 بار آشپزخانه یرو یگارهایاز پاکت س یگاریس

 رنگش آن را روشن کرد و ییو با فندک طال برداشت

 به آن زد. قیعم یو پک ستادیکنار پنجره ا باز

 و فکرکرد هرگز نخواهد توانست دیا با لذت بلعر دود

 را ترک کند. گاریس

 کنعان دنیدر قفل خبر از رس دیچرخش کل یصدا

 انداخت. یصندل یدسته ی. حوله را رودادیم

در دو دستش با پا در را بستو  دیخر سهیبا چند ک کنعان

 به آشپزخانه رفت و بلند گفت: یبا خوشحال

 اس؟یال یدیخوب خواب -

 با طرح گل آفتاب گردان را ینیچ یگاریس ریز اسیال

 نشست. یصندل یو پشت بار رو برداشت

 کن. فیتعر نیبش ای. بدمیآره کنعان. خوب خواب -

 اجاق گذاشت و یرا پر از آب کرد و رو یکتر کنعان



 عمهاش به قتل دیبگو اسیحاال چطور به ال دیدل نال در

 کار. نیبود ا ایکار دن نی. سختتردهیرس

 را شست و گفت: دستانش

 نیا گمی. ماسیال یراه انداخت یاوووف چه دود و دم -

 بود. زیتهران چرا هواش تم یوقت که نبود چند

 خنده زد. ریز یخودیب بعد

 چپ چپ نگاهش کرد و کنعان خندهاش را اسیال

 .خورد

 نه؟ ای یگیخدا شفات بده کنعان. م -

 ویدست شیبار گذاشت. دو پ یرا رو وهیظرف م کنعان

 قفسهها آورد. یچاقو هم از تو

 دهانش گذاشت. یتو اهیس یالسیگ

 اول تو بگو. -

 که یرا گفت. از همان اولش. از شب زیهمه چ اسیال

 که یبه شب دیاز پلهها افتاد و از فردوس و رس خاتون



 انداخت. ایدر یاو را تو هورام

 بسته یو با چشما دنیاون شب چند نفر منو دزد -

 تک و تنها با هورام تو دمید هوی ایوسط در. ایدر بردن

 نگفت یازش خواسته منو بکشه؛ ول یکی. گفت قمیقا

 ازش خواسته. یک

 از حدقه درآمده دهانش یحالش بد شد. با چشمان کنعان

 شیاز ته گلو یی. صدادیپر شیماند. رنگ از رو باز

 آمد: در

 تو رو بکشه؟ خواستی! هورام؟ هورام م؟یچ -

 له کرد: یگاریجاس یرا تو رشگایته س اسیال

 کنه من ُ مردم. یحاالشم فکر م نیهم -

 بار یرا چنگ زد و آرنجش را رو شیموها کنعان

شروع کرد بهراه  یخودی. بعد از جا بلند شد و بگذاشت

 رفتن وسط آشپزخانه.

 دلش اومد؟ ی! چطوریروان کهیمن! مرت یخدا یوا -



 و به ایتو رو انداخت تو در . هوراماسیال شهینم باورم

 زدن. بعدم با مویگفت من رفته بودم بازار گوش همه

 .ههای. عجب ناکسالشونیراحت برگشت و الیخ

 درشت و خوشرنگ را نصف کرد و به ییهلو اسیال

 .دیکش دندان

 .دونهیخدا م لیشده. حاال به چه دل دیتهد گمیدارم م -

 بزرگه که به خاطرش بخواد یاونقدر لیاون دل مطمئنم

 .رهیمنو بگ جون

 نشست. زیدوباره پشت م کنعان

 .اسیال ستیخوب ن چیاوضاع شرکت ه -

 اخم کرد: اسیال

 ست؟یخوب ن یچ یعنی -

 که چند ساله یی. بانکامیشیورشکست م میدار -

 و دای. خردنیبهمون وام نم میکنیکار م باهاشون

 .شهیداره کم م یه سفارشا



قراره جلسه بذارن. فقط  رهیمد ئتیه گهید یهفته

 فرصت دادن شرکتو نجات بده. وگرنه قیچندروز به توف

 . اوضاع اونقدر داغونه کهرنیگیازش م استویر

 شرکت خودمونو با شرکت چوکا ادغام کنن. قراره

 لب تیبار. با حرص و عصبان یرو دیمشت کوب اسیال

 :زد

 غلط کردن. مگه من ُ مردم؟ -

 زد:پوزخند  کنعان

 .اسیال یتو ُ مرد کننیاالن همه فکر م قایدق -

 شد رهیاز جا بلند شد و دست به کمر به سقف خ اسیال

 .دیکش یهوف و

 !ی. تف. لعنتیزندگ نیتف به ا -

 گفت: کنعان

 .میهفته وقت دار هیفقط  اس؟یال میکار کن یحاال چ -

 نشست و انگشتانش را یصندل یدوباره رو اسیال



 .دیکش اشیشانیپ یرو

 یکیکار به ادغام بکشه. مطمئنم  ذارمیمن نم -

 .نیما رو بزنه زم خوادیم

رودرآوردم.  هیقض یته و تو یواشکیمدت  نیمن تو ا -

 و التماس و رشوه به یاونم با هزار بدبخت

 .هسیپشت قض یبانک. گفت شرکت چوب کانچ مامور

 به ما شهیاز اون سه تا بانک که هم رعاملشیمد گفت

 به شرکت ما وام ندن. گهیخواسته د دنیم وام

 متفکر گفت: اسیال

 .دمیتا حاال اسمشو نشن ؟یکانچ -

 یچ اسیال یدونی. مهیمیقد یول کیشرکت کوچ هی -

 تنها شرکت چوب بزرگ شیسال پ یس یکانچ دم؟یفهم

 ورشکسته شده. بعد هوی یمعروف اون وقتا بوده. ول و

 نتونستن مثل یچند سال دوباره شروع کردن. ول از

 ساال با رقباشون رقابت کنن. اون



 دو لبش نیرا آتش زد و ب یگرید گارینخ س اسیال

 دو انگشتش نیرا ب گاریزد و س یطوالن ی. پکگذاشت

 داشت. نگه

 بدونم. لپ تاپت شتریب یشرکت کانچ نیاز ا خوامیم -

 خونهس؟ تو

 آره. -

 خوبه. منم بهت -.هیکارشون چ نیا لیبفهمم دل دیبا -

 به ستیبهتر ن اسی. الکنمیکمک م

 داغونه. از یلیپسر خ ؟یبرگشت یخان خبر بد ونیهما

 .دهیروز خوش ند ونیهما نیا یشد بیغ یوقت

 . از بابام بگو کنعان. حالش خوبه؟تونمینه! فعال نم-

 بدون من دونمیهوتنو م یچطوره؟ هوتن... وا عمهم

 من. البد االن ذله شده. ی. طفلکستیخوب ن حالش

 یاز زن یزیاز نازار هم بپرسد؛ اما کنعان چ خواست

 .دانستینم دیپرستیاو م که



 بود و او حس دهی. قسمت سختش سدیلب گز کنعان

 گل مانده. نه جرات داشت یمثل چهارپا تو کردیم

 .دیکه نگو شدینهم د،یبگو

 یگریپک د اسی. الاسیدوخت به نگاه متتظر ال چشم

 و گفت: زد

 کنعان؟ -

 ن کرد:من م کنعان

 ...اسیآخه ال زهی... چزهیچ -

 گرفت: ینگاهش رنگ نگران اسیال

اه آره هولم  -شده؟ بابام حالش خوبه؟ یزیکنعان چ -

 نجایا گهید ینکن. بابات حالش خوبه. ول

 .ستین

 ؟یچ یعنی! ست؟ین-

 گهیخودشون. گفت د یرفت شمال. رفت روستا-

 .گردهیبرنم



 شده؟ یچ نمیآدم حرف بزن بب نی! عگرده؟یبر نم -

 نگو و خودتو یچیآروم باش. خب؟ فقط ه نیبب -

 کن. کنترل

 داد زد: تیبا عصبان اسیال

 کنعان؟ بنال تا نزدم تو فکت. -

 .. عمهت مرده.اسیال -

 ماند. آب دهانش را رهیبا دهان باز به کنعان خ اسیال

 داد و من من کرد: قورت

 چرا؟ اون که ؟ی! نه! کیمرده؟! خاتون من مرده؟ وا -

 خوب بود؟ حالش

عمهت رو... عمهت رو به قتل  یکیراستش  -

مات ماند. قلبش نزد انگار. حس کرد تمام  اسیرسوند.ال

 یخون

 یو در رگها افتدیم نییمغزش بود دارد پا یتو که

 مغزش در نکهی. درست مثل ارودیفرو م شیپاها



 . زانوانش سست شد و چشمانشفتدیب قیعم یباتالق

 رفت. آشپزخانه و کنعان دور سرش یاهیس

 که دستش را به کردی. داشت سقوط مدندیچرخیم

 بار گرفت و تته پته کرد: یلبه

 ... آره؟یگی کش...کشتنش؟ دو..دروغ م ُ-

 . بعد رو کرددیانداخت و لب گز نییسرش را پا کنعان

 نمانده بود. شیکه رنگ به رو یاسیال به

 ؟یخوب اس؟یال -

 بلند شد و دور یصندل یز روو منگ ا جیگ اسیال

 .دیچرخ خووش

 نکن. تمیاذ یدوست دار یکنعان تو رو جون هر ک -

 ؟یکنیم ینجوری. چرا اگمیبه خدا راست م -

 ینتوانست خودش را سر ما نگه دارد. رو گرید اسیال

 فرود آمد. نیزم



! نه! یوا -را با دو دستش گرفت و ناله زد: سرش

 .ایمظلومم... خدا یخاتونم.. عمه

 بار را چنگ زد و از یرو یآب معدن یبطر کنعان

 :دیدو ردنیب آشپزخانه

 .گفتمیبکنم آخه؟ کاش نم یچه غلط ایخدا -

 کرد. کیآب را به دهانش نزد ینشست و بطر کنارش

 باال. ادی. بخور نفست باسیبخور ال ایب -

 به خون نشسته یرا پس زد و با چشمان یبطر اسیال

 :گفت

 کهیکارو کرده کنعان؟ بهم بگو. بگو برم ت نیا یک -

 که جرات کرده هیک بی وجودکنم. بگو اون  کهشیت

 منو بکشه؟ خاتون

 راه گرفته بود و کنعان شیگونهها یرو شیاشکها

 .باردیخون م اسیاز چشمان ال کردیم فکر

 داد و رونیبلند از گلو ب یادیفر ختهیعنان گس یخشم با



 کنعان را گرفت و بر سرش عربده زد: یقهی

 منو کشته؟ یعمه یکنعان؟ بگو ک -

 اسیو ال کردیکه دهان باز نم دانستیکنعان اگر م و

. کنعان اگر کردیجنون نم یرانههایو یروانه را

 اسیو ال گشودیلب از لب نم ست،یخبرداشت نازار ک

 حاالن شانیو پر وانگانید یرا به واد چارهیب

 .فرستادینم

 گفت: افور

 کردن. پرستارش اونو کشته. رینترس قاتلشو دستگ -

 به ینگی یدر جا خشک شد. مثل مجسگهها اسیال

 روح از ییزل زد. چنان صامت و گات ماند گو کنعان

 و رفته. دهیپر کش بدنش

 تکانش داد: کنعان

 گفتم؟ یچ یدیشن اس؟یال -

 کنعان نیداد و فکر کرد ا رونینفسش را ب اسیال



 داد؟یاو م لیشده بود؟ چرا چرت و پرت تحو وانهید

 گفت: دهیبر دهیبر

 کنعان؟ ی...گفتیت...تو... االن...چ -

 اسیلباسش را از دستان شل شده و سرد ال یقهی کنعان

 و گفت: دیکش رونیب

 چاقو زد هیپرستارش اونو کشته.  گمیدارم م ؟یکر -

 یمهمونیکرد. هست رشیدر جا دستگ سمیشکمش. پل تو

 و دوست و لیگرفته بود. همه فام یخدافظ

 ...دنیتو عمارت بودن. همه د آشنا

 . نازار؟دیگویکنعان چه م دیشنینم گرید اسیال و

 خاتون را کشته بود. نه زشیخوش قلب و عز نازار

 .زدینم یتیجنا نیبود. نازار هرگز دست به چن دروغ

 که اصال آدم نبود. او فرشته بود و فرشتهها نازار

 نبودند. آدمکش

 بلند بلند وانگانیکرد به قهقهه زدن. چون د شروع



 یاشک راه گرفته بودتد رو یو گولهها دیخندیم

 .اشیاستخوان یگونهها

 .ستادیاز حرف زدن باز ا کنعان

 ؟یخندیچرا م اسیال اس؟یخل شد. ال نیخدا. ا ای -

 اس؟یکردن. ال رشیدستگ گمیباش. بهت م آروم

 نه توان حرف زدن داشت. ،دیشنیم گرینه د اسیال اما

 از هوش رفت. دهینکش هیشل شد و به ثان شیو پا دست

.نازار دیآهسته در را باز کرد و در اتاق سرک کش کوین

 گذاشت و شیپا یبا ورود مادرش کتاب را رو

 زد. لبخند

 را به دستش وهیآب م وانیتخت نشست و ل نییپا کوین

 .داد

 ؟یبخور قربونت برم، بهتر ایب -

 .دیاز آب آناناس نوش یرا گرفت و کم وانیل رنازا

 گفت: کوین



 همه رو بخور دخترم. -

 و آب قلم وهیدو روزه اونقدر آب م نیمامان تو ا یوا -

 چاق و دهیهفته نکش هیبه  یبه خوردم داد یگوسفند

 .شمیم چله

 به خودت؟ پوست و یکرد نهینگاه تو آ هی ،یخب بش -

 .یشد استخون

 کجاست؟ اینار -

 بخوابم. رمی. منم سردرد دارم. مرهیرفت دوش بگ -

 کم بخواب. هیخوردم. تو هم  یلیخ ناهار

 .ادیمن خوبم. خوابم نم -

. خبرنداره. هاینگ یزیاگه عمهت زنگ زد چ یراست-

 زندون رفتنت یاز ماجرا ییبو ینذاشتم کس

 .ببره

 زنگ اینه بابا حواسم هست. حاال مگه قراره عمه ناد -

 بزنه؟



 سر تکان داد. کوین

 بگم واال. یچ-

 هنوز دست از سر من برنداشته؟ اریینکنه عل -

 یو شوهرش حت ایاون دوستت داره نازار. ناد -

 وسط تری یاون دختر. اما عل یخواستگار بردنش

 خوامیم ایدن نیزنو تو ا هیگفته من فقط  یخواستگار

 . خالصه که بدجور دعوا افتادهمهییدختردا اونم

 .نشونیب

 خب به من چه؟ -

 نازار! -

 مامان؟ نکنه دلت نرم شده؟ هیچ -

 .دیکش ینفس بلند کوین

 کم هی گمیندارم. فقط م یتو حرف یمن رو خواسته-

. از عشقش به هیپسر خوب ارییفکر کن. عل شتریب

 تومطمئنم...



 حرفش را یهیبق کویپر بغض نازار باعث شد ن لحن

 .بخورد

 مه نده. حرفمادا کنمیصبر کن مامان. خواهش م -

 که بود. همونه

 با دو دست صورتش را قاب گرفت: کوین

 من که ؟یکنیبغض م یخب گلم، چرا اونجور لهیخ -

 نگفتم. یزیچ

 را کرده بود. آنقدر دلتنگ مرد اسیال ینازار هوا دل

 اشکش در یتلنگر نیبود که با کوچکتر مهربانش

 .آمدیم

 بودن دخترش زودرنج نیاو را بغل زد و تمام ا کوین

 . اما خبر نداشت نازار ازریاتفاقات اخ یگذاشت پا را

 یو خاتون و نگران اسیال یشده. غصه رانیو درون

 .کشتیهوتن داشت او را م یبرا

 رونینازار آرام شده از اتاق ب دیفهم نکهیبعد از ا کوین



 خورد و به اتاقش رفت تا یقو ی. قرص مسکنرفت

آمد و درب  نییفورا از تخت پا استراحت کند.نازار یکم

 اتاقش را قفل

 گذاشته ارشیدر اخت سهای. تلفن همراهش را که پلکرد

 اتاق برداشت و آن را یکمد گوشه یاز کشو بودند

 کرده دیتاک یآمد که سرگرد پناه ادشیکرد. اما  روشن

 تلفنش و تمام مکالمهها شنود خواهند شد. احتمال بود

 .ردیبخواهد با او تماس بگ مرد مظنون دوباره دادندیم

 آن مرد نگران گفته بود: یادآوریاز  نازار

 من پنهون بمونه؟ پس چطور یآزاد ستیمگه قرار ن -

 اون مرد زنگ بزنه؟ ممکنه

 خونسرد پاسخ داده بود: یسرگرد پناه و

 شهیهم نم یلیشما خ یبله؛ اما به راز موندن آزاد -

 باخبر بشن. هیکرد. هر لحظه ممکنه بق نانیاطم

 مکالمههاتون شنود نیهم ی. برانیقاتل ایقاتل  خصوصا



 نظر ریما فعال شما و منزلتون رو ز نیو مامور شهیم

 .دارن

 اتاقش رفت. هنوز هم در کرج یسمت پنجره نازار

 با یساختمان شمال کیو آپارتمانشان  کردندیم یزندگ

 کیبزرگ بود. خوب که دقت کرد  اطیح کی

 که دو مرد در آن نشسته و به دیرنگ را د ینقرهایپژو

 باشند. سی. احتمال داد آنها پلکردندینگاه م ساختمان

 دیرا انداخت و در طول اتاق راه رفت. با پرده

 و هر طور شده از خانه کردیرا جمع م شیفکرها

 .رفتیم رونیب

 هنوز در حمام ایگذاشت. نار رونیاتاق آهسته پا ب از

 .جنباندیدست م دیو او با بود

 برگشت و سراغ تلفن ایبه اتاق مشترکش با نار دوباره

 ی. شمارهدانستیرا م یرفت. رمز گوش اینار همراه

 را گرفت و منتظر ماند. هوتن



 به جانش یآن چند بوق کشدار چنان دلهرها دنیشن

 که تپش قلبش را باال برد. انداخت

 .دیچیدر تلفن پ ییکه صدا کردیتماس را قطع م داشت

 ...اَل...اَ  -

 هوتن را یبرا اشیبغض نشات گرفته از دلتنگ نازار

 او را دوباره یداد. چقدر خوشحال بود صدا قورت

 .دیشنیم

 هوتن هم بغضش یی. اما گوامدین ییصدا یالو؟لحظات -

 بود که گفت: گرفته

 نا.. ناز... -

 را در صورت هوتن جانیه توانستیهمان جا م از

 .ندیبب

 گفت: نازار

 ؟ی؟ منم نازار. خوبهوتن-

 شیخط دلش را ر یهوتن از آن سو یهیگر یصدا



 .کرد

 نباشه. چکسیجا که ه هینکن. برو  هیگر نیهوتن؟ بب -

 نفهمه من بهت زنگ زدم. یکس

 گفت: دهیبر دهیبر هیگر انیم هوتن

 ناز... ناز... -

 نکن دردت به جونم. هیناز دورت بگرده هوتن. گر -

 .میباش و بذار باهم حرف بزنحالم خوبه. فقط آروم  من

 خب؟

 کشتیاز آن طرف خط داشت خودش را م هوتن

نرود.پسر  رونیهق هقش از اتاقخوابش ب یصدا

 نییتع شیکه نازار برا یتیبود و موقع یباهوش

 .کردیدرک م یبود را به خوب کرده

 کشدیهوتن چقدر عذاب م دانستیکه خوب م نازار

 سه حرف "ناز" را به زبان براند، گفت: همان

 نه بده. باشه اینگو. فقط جواب منو با آره  یچیتو ه-



 هوتن؟

 ندا داد: هوتن

 هوم. -

 ؟یداداش خوبم. تو اتاقت کالیآ بار -

 آر... -

 درو ببند. -

 تق تق و خش خش آمد و بعد نازار دوباره لب یصدا

 :زد

 ؟یقفل کرد-

 آر... -

هوتن جان. من  گمیم یخوب گوش کن چ نیبب -

 دهیهم فهم سی. چون پلرونیحالمخوبه. از زندون اومدم ب

 آره؟ ؟ی. تو هم باورم دارگناهمیب من

 آر... -

 خوب گوش کن. نی. ببیقربون اون آر گفتنت داداش -



 بهت یکار هینفهمه من بهت زنگ زدمها.  چکسیه

 ؟یدیانجام م بگم

 آ...آر. -

 دارن. یاطیچرخ خ هی. مونیمش سل یبرو تو خونه -

 یپارچه یدفتره. ال هیهست.  یزیچ هیچرخ  ریز

 هیکن  مشیشده. اونو ببر تو اتاقت. قا دهیچیپ بنفش

 خوب. یجا

 ؟یتونیم -

 ناااز... -

 ؟یتونیجان؟ نم -

 خط نازار را دل نگران کرد. یاز آن سو ریتاخ یکم

 رفته و درب خانهاش قفل است. اما مانینداشت سل خبر

 اگر آن کار ی. حتکردیم ینازار هر کار یبرا هوتن

اگر آن کارپنجره  یباشد. حت مانیسل یدر خانه شکستن

 را بشکند و از آن وارد خانه شود.



 کرد: نیف نیف یکم

 ..یمم...م -

 خوشحال گفت: نازار

 .هایمن زنگ نزن یبه گوش نیپسر خوب. بب نیآفر -

 . فردازنمی. من خودم بهت زنگ مچوقتی. هاصال

 . باشه؟رمیخونهتون تا دفترو ازت بگ کینزد امیم

 نا...ز. -

 رازه. هی نینگو. ا چکسیمواظب خودت باش. به ه -

 ره؟ینم ادتی

 ن...نه. -

 نینه به ا گمیقطع کنم. بازم دارم بهت م دیمن با نیبب -

 نه به خط خودم زنگ نزن. خدانگهدار. خط،

 یرو شیدرحمام تلفن را فورا سر جا یصدا دنیشن با

 گذاشت و آرام به تخت خودش برگشت. اینار تخت

 را به دست گرفت و مشغول خواندن شد اما کتابش



 چطور از ختیرینقشه م دیآنجا نبود. با حواسش

 ای.نارنندیعبور کند که او را نب سیآن دو مامور پل یجلو

 بود وارد اتاق شد. چیکه تنش حوله پ یدر حال

 گفت: به نازار انداخت و نازار فورا ینگاه

 .یباشه نار تیعاف -

 بر لب ی"دیسمت تختش رفت و "سالمت باش اینار

 تختش نشست و شروع کرد به خشک ی. روراند

 . رو به نازار گفت:شیموها کردن

 شده؟ یزینازار؟ چ یخوب-

 را باال انداخت. شیجفت ابروها نازار

 من خوبم. چطور مگه؟ -

 ؟یگیشدهها. به من نم یزیچ هی-

 مثال؟ من حالم خوبه. یبابا. چوا! نه  -

 پوزخند زد. اینار

 دستت؟ یچرا کتابو برعکس گرفت یاگه خوب -



 داده. کتاب را چرخاند و یسوت دیفورا فهم نازار

 زد. یمصنوع یخندها

 اوا آره حواسم نبود.-

 سر به تاسف تکان داد. اینار

کتاب را بست و  ه؟نازاریحرف بزن نازار. دردت چ -

 گفت:

 .رونیکمکم کن فردا برم ب ینار -

 کجا؟ رون؟یب یبر -

 . نپرس چرا. فقطایبرم نار دیبرم تهران. با خوامیم -

 واجبه. یلیکن چون خ کمکم

 تو خطر؟ یجونت رو بنداز یخوایم ؟یشد وونهید -

 . اونیبر ییفعال جا یتونیمگه سرگرد نگفت نم بعدم

 عقاب زل زدن به نیع یدیند رونیاون ب سویتا پل دو

 ؟یکور خونه؟

 ازجلوشون رد شم. دیبا قایدق -



 کمکت کنم اون وقت؟ یمن چجور-

 هی. مغزتو به کار بنداز. یهست یتو دختر باهوش -

 برم و شب برگردم. دی. من فردا ظهر بازیبر نقشه

 اونو که اصال و ؟یمامان چ ،یچوندیپ سویاصال پل -

 .یبکن شیکار یتونینم ابدا

 دارم. یفکر هیواسه مامان خودم -

 ؟یچه فکر -

کن  ی. تو مامانو راضنجایا ادیآسنات فردا م-

 یبرگشته واسه کارا ییخونه بابابزرگ. دا شتهرانیببر

 . تا شب همونجا نگهش دار.راثیو ارث و م تیشکا

 زودتر از شما برگردم خونه. کنمیم یسع من

 .شیشروع کرد به شانه زدن موها اینار

 هنوز خوب نشده. کمرت ؟یحاال واجبه بر -

 .ی. فقط جورش کن لعنتیبرم نار دیبا -

 خانم وقت رفتنش هم دیغروب بود و خورش کینزد



 .داشتیاز سر شهر برنم دست

 .ختیریاز دستانش آتش م ریناپذیخستگ

 خاتونش را کشتهاند، به محض به هوش دیشن یوقت

 النیدست کنعان را گرفته بود و تا خود گ آمدنش

 صبر کرده بود یرانده بود. تا صبح را به سخت بکوب

 برود سر خاک خاتون. تا

 بود که تمام وقتش را صبح تا یروز نیحاال دوم و

 .گذراندیقبرستان م یتو غروب

 گاریعمهاش و تند تند س یهیبود لب قبر همسا نشسته

 .یسراغ بعد رفتیتمام نشده م ی. اولکردیم دود

فس زنان کنار پر آب برگشت و ن یبا سطل کنعان

 قبرنشست. با دست دود را کنار زد.

 خودتو. نگاه کن کل قبرستون یبسه خفه کرد اسیال -

 بدبختت یههای. به اون روانهیشد. نکش د یو دم دود

 کن. رحم



 جاندار به یکنعان دوباره پک یبه تقالها توجهیب اسیال

 کرد و دودش را به یور کیزد و لبش را  گارشیس

 فرستاد. هوا

 .دیکش آه

 نیسنگ قبرم نداره که. پس ا هیبراش. هنو  رمیبم -

 چرا به خواهرش کنه؟یکار م یچ مونیسل مش

 رسه؟ینم

 شیپ میبر ایکو تا چهلمش. البد دادن بسازن براش. ب -

 چقدر خوشحال یبفهمه زندها یدونیخره. م بابات

 شه؟یم

 .نجایدل بکنم از ا ادیدلم نم یدونم. ول یآره م-

کنعان.با  شمیسبک نم یدرددل کردم ول یکل روزید از

 .دیکوب نهاشیس یمشت رو

 صاحاب. یب نیا شهینم یخال -

 آب به قبر بدون سنگ. دنیشروع کرد به پاش کنعان



 خاک. یهم گذاشت رو یصورت ولیشاخه گل گال چند

 بود، ختهیبود و اشک ر دهیکش گاریکه از بس س اسیال

 :دیخش گرفته بود. نال یحساب شیصدا

 کنعان؟ -

 را بغل شیکنار قبر نشست و زانوها نیزم یرو کنعان

 :زد

 هوم؟ -

 خرن. یلیخ سایپل نیا -

 چرا اونوقت؟ -

 ؟یکه چ یرو گرفتن انداختن هلفدون یآدم اشتباه-

 خو البد کار خودشه. ؟یگیپرستاره رو م-

 پرستاره و کوفت. اسم داره. اسمشم نازاره. نازار! -

 ؟یبهش چشم و نظر داشت ه؟یچ -

 شده بود می مردم براش. همه زندگ ُیچشم و نظر؟ م -



 شیابرو یتا کی. نفسم به نفساش بند بود.کنعان کنعان

 را باال انداخت.

 ؟یپس چرا بهم نگفت ؟یجد -

 اصال وقت شد؟ امروز غروب بهم گفت دوستم داره، -

 . با چهایغروب هورام احمق منو انداخت تو در فردا

 نابود شدم. یکنعان. ول نمشیبرگشتم تهرون بب یذوق

 من بدبختم؟ نقدریخدا چرا ا یا

 به آن قیعم یدو لبش گذاشت و پوک نیب گاریباز س و

 را پر از دود شیههایقصد داشت چنان ر یی. گوزد

 که راه نفسش را ببندد. کند

 . عشق واسیمات چشم دوخته بود به دهان ال کنعان

 از چشمان به خون نشستهاش شدیرا م یسرخوردگ

 قیرف نیا ی. آه که چقدر دلش خون بود براخواند

 .نابش

 باز لب زد: اسیال



 کنعان؟-

 جون کنعان؟ -

 خوشگلم مگه یخوشگله. نازه. آدما یلیاون خ -

 ادامه داد: اسینگفت و ال یزیآدم بکشن؟کنعان چ توننیم

 بود و شگاهیروز اون وقتا که خاتون هنوز تو آسا هی -

 هی دمید دمیخاتون. تا رس دنیپرستارش، رفتم د نازار

 . دلم کباب شد واسهکنهیم هیداره گر سادهیوا گوشه

 .ختنشیاشک ر اون

 شده خانوم آل آقا؟ یچ گفتم رفتم جلو

 ی. کنعان وقتدیاشکاشو پاک کرد. خند دیمنو د تا

 .یچی. گفت هدادنیرو به من م ایانگار دن دیخندیم

 پروانه خورده. هم خنده م گرفت، هم چشام گرد یکی

 اهیگ ضامونیاز مر یکی. یالماس ی. گفت نخند آقاشد

 .خورهیچون حشره م نجای. خل شده آوردنش اشناسه

 ای یکنیم هیواسه پروانه گر یحاال شوما دار گفتم



 تو ومدیم شهی. گفت واسه پروانه. آخه همضهیمر واسه

 بهشتش بود. دلم براشفردوس  نجای. انگار افردوس

 پروانه هیکه واسه  یکی. حاال تو بگو کنعان. سوخت

 بلده آدم بکشه؟ زهیریابر بهار اشک م نیع

اگه تو  -گفت: آمدیداشت اشکش در م گریکه د کنعان

 نکشته، پس نکشته داداش. یگیم

 جا داره تو هیباورم کن کنعان. نازار ناز تموم عالمو  -

 . نازار منزایچ نیاز ا ستی. نازار من بلد نچشاش

 .فرشتهس

 دیبابات. فردا با شیپ می. پاشو براسیال میپاشو بر -

 دی. باگناههینازارت ب یگیتهران. مگه نم میبرگرد

 رو که عمهت رو کشته. یپدریاون ب میکن دایپ میبر

 بار از رو دوش عشقت بردار. پاشو بسه نیا میکن دایپ

 اون المصبو. نکش

 ریگرفت و آن را ز اسیرا از دست ال گاریشد و س خم



 را گرفت و او را از آن شیبازو ریله کرد. ز پا

 برد. رونیب نیو غمگ یخال قبرستان

 که گذشت دنده را عوض کرد و وارد ابانیخ چیپ از

 شد. لیپهن و مشجر و طو یکوچها

 کار کنم نازار؟ برم دم درشون؟ یچ -

نات. چند تا نه آس -دلش نبود لب زد: یکه دل تو نازار

 هیخونه اونورتر پارک کن که 

 .نهیمنو نب یکس وقت

 بود سای. مهم اون پلمیکه خوب اومد نجاشینترس تا ا -

 .میخوب دورشون زد که

 آن لحظات خندهاش یادآوریهنوز هم با  آسنات

 .گرفتیم

 یهوتن برود و کس دنیبه د دینازار گفته بود با یوقت

 را پرت کند، ذوق زده گفته بود: سهایحواس پل دیبا

 با من. سایدوز و کلکام ناز. پل نیمن عاشق ا یوا -



 .یکوچه بغل یریم یشیم میتا عالمت دادم ج فقط

 .امیتا ب نیاونجا پارک کردم. بش نویماش

 گفته بود: نازار

 گهیاون وقت د شهها،یبد م یلیاگه نشه خ یآس -

 .رونیبرم ب تونمینم

 نباشه. تی. تو کارکنمیدرستش منترس خنگول.  -

 کرده بود و یرا راض کویبود ن یبا هر جان کندن اینار

 ساعت قبل رفته بودند تهران. مین

سرشانداخت  یرو اهیس یبه خواست آسنات چادر نازار

 دستش یرو گرفت. آسنات هم حساب یو حساب

 دل کیگذاشته بود و  شیو لقب حاج خانوم رو انداخته

 بودند. دهیخند ریس

 . دو مامور با لباسسهایهم رفته بود سراغ پل بعد

 یجوان. آسنات ابتدا آدامس اریبودند و بس یررسمیغ

 کینزد شانینقرها یدهانش انداخته بود و به پژو یتو



 که کنار راننده نشسته بود و داشت یبود. جوان شده

 چشمباز کرد شیراننده به پهلو یبا سلقمه زدیم چرت

 ع کرد. راننده گفت:حواسش را جم و

 خانوم؟ یخوایم یزیچ -

 آدامسش را باد کرده بود و بعد با لحن دخترکان آسنات

 لب زده بود: اوباش

 .اوردمیجناب؟ فندکم رو ن یدار شیآت -

 ابرو باال انداخته بود و باعث شده بود راننده جوان

 که کنار ی. جوانردیچشم از ساختمان بگ یلحظات

 داشت اخم کرده بود. یپرپشت شینشسته بود و ر راننده

 ندارم. رینخ -

 شرایرفته بود. آرنجها کتریزده و نزد یپوزخند آسنات

 در گذاشت و سرش را سمت دو جوان خم یرو

 به راننده زده بود. یو چشمک کرده

 معتاد پعتادم؟ نیفکر کرد ه؟یچ -



 :دیداشت توپ لیبیو س شیبدون ر یکه صورت راننده

 برو ؟یباش یگاریکه س یاد باشمعت دیمگه حتما با -

 .نستایوا نجایا کنار

 اخم کرد: آسنات

 ادهرویخواستما. پ تیکبر هیمگه؟  هیخب حاال چ-

 تو ینگاه به اون خرت و پرتا هیحاال  ؟یدیخر

 کار منم راه افتاد. دی. شاستایبد ن یبکن داشبوردت

 به اطیباز کرد و از داخل ح یرا کم اطیدر ح نازار

 نگه داشت که یرا جور اشیبیج ینهیزد. آ هیتک در

 معلوم بود. آسنات گفته بود دست چپش سهایو پل پژو

 با تلفنش حرف کهیباال رفت، خونسرد در حال که

 کوچه. یبرود به طرف انتها زندیم

 گفت: شویر جوان

 بزن به چاک خانوم. چرا م؟یهست یگاریمگه ما س -



 کتریبه جوان نزد یسرش را کم ؟آسناتیشیم مزاحم

 کرد و جوان

 شد تن و سرش را عقب ببرد. محبور

 زد: تشر

 رو بده باال. شهیش ی. علنمیبرو عقب بب -

 تند و فرز دست سمت داشبورد برد و آن را باز آسنات

 و دو مرد به سرعت به دیکش ینیاسلحه ه دنی. با دکرد

 و حوش افتادند تا داشبورد را ببندند. جنب

 همچنان دست راستش را به داشبورد آسنات اما

 کند. همان یتا وقت کش کردیبود و تقال م چسبانده

 دست چپش را باال برد و به نازار عالمت داد. لحظه

 محکم و بلند اما آرام و خونسرد از در یبا قدمها نازار

 به سمت پژو نگاه کند به نکهیرفت و بدون ا رونیب

 کوچه به راه افتاد. یانتها سمت

 بودند و راننده داد زد: یمامور عصبان دو



 قلمش کنم؟ زود باش! ایخانوم  یکشیدستتو م -

 از خروج نازار از کوچه مطمئن شد یوقت آسنات

 در نیزم یخودش را رو یخودیو ب دیرا کش دستش

رو انداخت.بعد هم دستش را با خشم در هوا تکان  ادهیپ

 داد:

 .وونهید ؟یدی. چرا هول مگهیچته؟ بگو ندارم د یهو -

 :جوانگفت

 بزن به چاک. االیخانوم.  ییتو وونهیال اله اال هلل. د -

 از جا بلند شد. لباسش را از خاک تکاند و گفت: آسنات

 تو گمیم سیشک نکن به پل ی. ولرمیباشه م -

 . خدافظ.دمید یچ داشبوردت

 دو مامور به سرعت از آن ها دور زینگاه ت ریز بعد

 . نازارزدینشست نفس نفس م نیماش یتو یو وقت شد

 را چرخاخد و استارت زد و به سرعت از آنجا چیسوئ

 شد. دور



 که شدند جرات کرد بپرسد چه شده یاصل ابانیخ وارد

 زد. یآسنات چشمک و

 مافوقشون ینبودن. من جا یدرست درمون سیپل نایا-

 سرشون مثال مراقب تو ری. خکردمیاخراجشون م بودم

 عمهشون. کیارواح خ بودن؟

 نیرا به نازار داده بود، ماش شیراه جا یکه تو آسنات

 یدرخت صنوبر ریچند متر دورتر ازعمارت ز را

 پربرگ پارک کرد.

 را از چشمانش برداشت. هوتن اشیآفتاب نکیع نازار

 سکو نشسته و دارد یعمارت رو یکه جلو دید را

 .زندیم چرت

 :گفت

 ادیاز در ب یکی هویبشم.  ادهیپ شهیآروم برو جلو. نم-

 .میدر بر شهینم ی. اونجوردهیمنو د رونیب

 بکش جلو. تمیبزن رو چشات. روسر نکویاون ع -



 پر استرس زد: یخندها نازار

 چشم آقا. چشم. -

 سمت عمارت یالک پشت یو با سرعت دیخند آسنات

 ترمز زد. هوتن یهوتن رو کیو درست نزد راند

 خواب بود. همچنان

 و رو به هوتن گفت: دیکش نییرا پا شهیش

 .سیپ سیپ -

 س؟یپ سیپ یگیم یمگه سوسک ُ کش-اخم کرد: نازار

 نقدریکوچه ا نیصداش کنم؟ چرا ا یخو پس چجور-

 کوچه نیا نیتموم ساکن کنمیو ساکته؟ حس م خلوت

 .شنونیم صدامو

 بگردم. طفلک البد ی. الهوانهیاسمشو صدا بزن د -

 آفتاب منتظر من. ریساعته نشسته ز چند

 طفلک؟ یگیمرد گنده م نیطفلکه؟ تو به ا نیا -

 ساله شیپسر ش هینکن. اندازه  کلشینگاه به قد و ه -



 .معصومه

 برد. رونیب شهیو سرش را ازش دیکش یپوف آسنات

 شو. داریهوتن؟ آقا هوتن؟ ب -

 نازار دنیو منگ با د جیفورا سر بلند کرد و گ هوتن

 زد،ید مداد و لبخن یدست تکان م شیداشت برا که

 .دیدو نیو به سرعت سمت ماش دیاز جا پر فورا

 برد. نییشد و سرش را پا خم

 ناز؟ -

 با عجله گفت: نازار

 یصندل یرو عیسوار شو هوتن. زود باش.هوتن سر -

 عقب نشست و آسنات از آن

 کی کینزد ییجا یاصل ابانیراند. در خ رونیب کوچه

 ترمز زد. یپا رو یفروش یبستن

 .دندیهر دو به عقب چرخ و آسنات نازار

 گفت: نازار



 یلیلبو سرخ شده. حتما خ نینگاش کن صورتش ع -

 .گرمته

 کرد: ینچ نچ آسنات

 یمن برم بستن یتا تو باهاش دل و قلوه رد و بدل کن -

 .رمیبگ

 و نازار به آسنات چشم غره رفت. آسنات دیخند هوتن

 رفت نازار گفت: که

 ؟یهوتن خان؟ چقدر الغر شد یخوب-

 انیکردن. م هیشروع کرد به آرام گر اریاخت یب هوتن

 :دینال شیهق ها هق

 ناااز! -

 . ُ سر و ُ مر و گندهنینکن پسر خوب. منو بب هیگر -

همه راهاومدم  تیا ؟یکنیم هیگر ی. آخه واسه چنجامیا

 نکن. باشه؟ هیگر شتمی. حاال که پنمتیبب

 "باشه" یعنیو سر کج کرد.  دیخند هوتن



 ؟یگل پسر. دفترو آورد کالیآ بار -

 شده در دهیچیپ یرا باال زد و بستها راهنشیپ هوتن

 .دیکش رونیبنفش را ب یپارچه

 شکمش مانده بود. یرو یکمرنگ یکبود رد

 یآن را باز کرد. دفتر یپارچه را گرفت و ال نازار

 بود اما سالم. کهنه

 به هوتن گفت: رو

 پوست شکمت کبود شده. به خاطر دفتره؟ -

 آ... -

 مگه؟ یاونجا نشسته بود یآخ. از ک -

 با انگشتانش را نشان داد. هوتن

 چشم گرد کرد: نازار

 .رمیهوتن. بم یوا ؟ییچهار ساعته اونجا -

 و دیکش رونیب فشیاز ک یسرعت دفتر و خودکار به

 هوتن داد. به



.هوتن دفتر را گرفت و سیجوابشو بنو پرسمیم یهر چ-

 انویآسنات همان لحظه با سه ل

 برگشت. نیبه داخل ماش یرازیش فالوده

 خانوم. یمال ناز نمیمال آقا هوتنمون. ا نیخب خب ا -

 بچهها. نوش جونتون. دیبخور

 گفت: نازار

 کجاس. اینار نیزنگ بزن بب هی. میبرگرد دیزود با -

 هماهنگ باشه با ما. بگو

 شد و نازار به عقب یریمشغول شمارهگ آسنات

 .دیچرخ

 خونه نبود که شک یچه خبر از خونه؟ کس هوتن -

 کنه؟

 تند تند بر خالف حرف زدنش نوشت: هوتن

 رفت. یرفتن فرودگاه، هست -

 .ندیدفتر را باال برد تا نازار بب بعد



 چطوره؟ حالش خوبه؟ مانیرفت؟ سل یعه هست -

 نوشت: هوتن

 خودشون. خاتون رو اونجا یرفت روستا مونیسل-

.نازار دلش گرفت تا نام ادینم گهیکردن. گفت د دفن

 . فکر کرددیخاتون را د

 مهربان او هرگز از خاطرش پاک نخواهد صورت

 .شد

 ؟یتو اتاق خاتون بود یوقت یدیند یچیتو اون شب ه -

 .یرو نکشت یتو کس دونمیم ی. ولدمینه ند -

 خوادیدلم م یلی. خیدار مانیهوتن که بهم ا یمرس -

 د.اون کارو کر یپدر یکدوم ب بفهمم

 تلفنش را تمام کرد. آسنات

 گردنیبر م گهیساعت د مینازار. تا ن میبر دیبا -

 . مامانت نگرانته.کرج

 عمارت. روشن کن میخب بذار هوتنو برسون لهیخ -



 .میبر

 بلند گفت و استارت زد. یچشم آسنات

 گفت: نازار

 منو امروز ینگ یزیچ یباشه به کس ادتیهوتن  -

 ش؟یدفتر. تو که نخوند نی. خصوصا در مورد ایدید

 سر تکان داد و مشغول خوردن فالودهاش شد. هوتن

 نازارینوشت و به شانه یزیدفتر چ یکه گذشت تو یکم

 زد.

 دفتر را گرفت و خواند: نازار

 من دلم اد؟یم یک اسیخونه؟ ال یگردیبرم یک -

 ؟یایدق کنم ب دیتنگ شده. حتما با یلیخ براتون

 پر از اندوه به صورت یدلش گرفت. نگاه نازار

 چارهیپسر ب یاز سر و رو ییانداخت. تنها گرفتهاش

 .دیباریم

 نقش بست. شیبایلبان ز یرو یلبخند



 دایپ اسوی. خودم الشتیپ امیزود م یلی. خگردمیبرم -

 .میشی. دوباره دور هم جمع مکنمیم

 اسیمطمئن نبود که ال یلیآخرش هم خ یبه جمله گرچه

 نه. ایاست  زنده

 گفت: بعد

 چرا تو رو نبردن فرودگاه؟ -

 نوشت: هوتن

 ادی.نازار نمیتو رو بب خواستمیخودم نرفتم. آخه م -

 شدن به هوتن کینزد یبرا نیآذ یتالشها

 رییرفتار آن زن داشت تغ دیفهمی. خوب مافتاد

 در قلب و مغز آن زن خودخواه ییزهایچ کی. کردیم

 افتاده بود. گفت: اتفاق

 اون ینباش هوتن. هر چقدرم بگبا مامانت قهر  -

 آورده، بهت ایهست. تو رو به دن یول ستین مامانت

 داده و تو رو بزرگت کرده. هوتن مامان داشتن ریش



 مونینباشه و پش گهیروز د هی. نکنه هیخوب زیچ یلیخ

 بده. یلیخ یمادری. هوتن بهایبش

 نوشت: هوتن

 .هیاون آدم بد -

 با خواندن نوشته اخم کرد: نازار

 چرا؟ -

 نوشت: هوتن

 .گمیبهت نم -

 درکت کنم. تونمیپس منم نم یاگه بهم نگ -

 ترمز زد. یمانده به عمارت رو یکم آسنات

 .هوتن نوشت:میدیرس -

 سوده؟ شیپ یمنو ببر شهیم -

 لبخند زد: نازار

 دلت براش تنگ شده؟ -

 نوشت: هوتن



 ادیپشت تلفن حرف بزنم، حرصم درم تونمیآره. نم -

 منو ؟یزنیکه حرف نم یبا من قهر گهیم یسوده ه و

 .نمشیبب دیاونجا.با ببر

 .یمنتظر بمون دیبا ی. ولبرمتیم امیهر وقت بشه م -

 به دفتر نگاه کرد. آسنات

 .سهینویبه به چه خوش خط! نگا چه تند تند م-

 با حرف آسنات از آن حالت گرفته درآمد. نازار هوتن

 :گفت

 یلی. داداشمون خیآسکه  یدیهوتنو ند یهایتو نقاش -

 .هنرمنده

 دو نیبا ا خواستیباز ذوق کرد و چقدر دلش م هوتن

 و او نگاهشان کند و آن ها ندیساعتها بنش بایز دختر

 دی.اما بایهمدم یو ب ییبزنند. خسته بود از تنها حرف

 زود متوجه یلیخ ی. فرشته و انسرفتیم

 .شدندیاز خانه م بتشیغ



 :نوشت

 من دلم گرفته.زود برگرد نازار.  -

 او زد و گفت: یشانه یرو نازار

 باش. ی. مواظب خودت و الفامیم -

 ماند. در رهیبه رفتنشان خ یقیشد، دقا ادهیکه پ هوتن

 مزخرفش به یلحظه از ته دل آرزو کرد کاش زندگ آن

 سابق برگردد. حاضر بود هر روز از هورام روال

 برگردد. اسیمحلش ندهد، اما ال ونیبخورد و هما کتک

 که یزیآن چ یدارو ندارش بود. همه یهمه اسیال

 او بود. انیپا یگنج ب اسیگنج بود و ال نامش

 یصحنه دنیکه چرخاند به خانه برگردد، با د سر

 ادیبخندد، فر دانستیماند. نم ریمات و متح مقابلش

 . قلبش به شدت شروع کرد بههیگر ریبزند ز ای بکشد

 من مثالیب یو شعف یناباور. فقط توانست با دنیکوب

 کند: من



 یکرد و در حال یور کیسرش را  اسی!الاسیا... ال -

 که نور تند

 ییدلربا یخنده زد،یچشمانش را م ،یتابستان آفتاب

 هوتن کرد. دستانش را باز کرد و همراه با یحواله

 در گلو لب زد: میحج یبغض

 داداشم، هوتنم! -

 انداخت. زار اسیو خودش را در آغوش ال دیدو هوتن

 یامان رو یکه ب ییهق هق و اشکها انیو م زد

 داد زد: ختیریم صورتش

 ؟ی...اس! ... کج...کجا...بو...دیال -

 او را عقب برد: اسیال

 . زود باش.میبدو هوتن. بدو بر -

 و کنعان نیسمت ماش اسیدست در دست ال هوتن

 .دندیدو

 یهیفقط چند ثان ه،یتنها چند ثان اسیشوربختانه اگر ال و



 . اماندینازار را بب توانستیزودتر آمده بود م ناقابل

 آن دو دلداده افتاده بود گردن داریرفته بود و د نازار

 کرده یکیکه با روزگار دست به  ی. سرنوشتسرنوشت

 تا همچنان آن دوعاشق از هم دور بمانند. بودند

 نشسته بود و مثل اسیعقب کنار ال یصندل یرو هوتن

 چکیباشد پ دهیکه بعد از سالها پدرش را د یکودک

 آدامس به او کیش انداخته و مثل شانه ادست دور  وار

 بود. دهیچسب

 یزده انیو احساس غل آمدیبند نم شیهم اشکها هنوز

 هم کم از هوتن نداشت. اسیال

 یالغر شد نقدریدورت بگردم هوتن جان. چرا ا -

 داداشم؟

 اسیسر بلند کرد و در چشمان خوش حالت ال هوتن

 کرد. نگاه

 و گفت: ختیر شیرا در لحن صدا اشیدلتنگ تمام



-

 ...تن...تنگی...للیدل...دلم...ب....رات...خخخخخ...

 ... ش...شده...بو...بود.

 زد. در یبه عقب نگاه کرد و لبخند نهیاز آ کنعان

 دور شده بودند، یاز عمارت به حد کاف کهیحال

 خانه پارک کرد. کی یرا جلو نشیماش

 که یمنم دلم برات تنگ شده بود قربونت برم. مرس -

 یمرد عاقل و خوب طاقت آورد هیمدت مثل  نیا

 .هوتن

 ؟یک... کجا..بو...بود -

 . اومدم فقطگمیروز م هیقصهش درازه داداشم. بهت -

 .شتیخونه پ امیب تونمیهنوز نم ی. ولنمتیبب

 گفت: یو با دلخور دیعقب کش هوتن

 چ...چرا؟ -

 من یچون جونم در خطره هوتن. تو که دوست ندار -



 برم؟ هوم؟ دوباره

 تند تند سر تکان داد: هوتن

 امی. بدمیهفته صبر کن. بهت قول م هیپس فقط  -نه! -

 شتیپ

 . خب؟میکن یباهم زندگ مایمثل قد و

 سر خم کرد. هوتن

 رو به کنعان گفت: اسیال

 برم زندان مالقات دیکنعان. من با تو برو شرکت -

 .نازار

 دستانش را کهینام نازار فورا در حال دنیبا شن هوتن

 گفت: دادیتکان م یعالمت منف به

 نااااز. -

 گفت: کنعان

 که به جرم قتل تو زندان ی. کسشهیداداشم. نم شهینم-

 ممنوع المالقاته. باشه



 گفت: اسیال

 .نمشیبب دیکنعان. با ستین میحرفا حال نیمن ا -

 ه؟یچ هیقض یگیو نم سیپل شیپ یریچرا نم -

 تکان داد و اسیصورت ال یباز دستانش را جلو هوتن

 :گفت

 رو به او گفت: اسینه...ناز...نه.ال -

 دیمن با ی. ولگناههینازار ب دونمیهوتن. م دونمیم -

 و باهاش حرف بزنم. نمشیبب

 گفت: کنعان

 دست از دیشا یو بهشون سرنخ بد یبگ سیاگه به پل -

 نازار بردارن. سر

 بگم؟ یمن مدرک ندارم کنعان. برم بهشون چ-

 از هورام یهوتن اسم یجلو خواستیکه نم کنعان

 لب فرو بست و صحبت در آن باره را به زمان ببرد

 موکول کرد. یگرید



 زندان ینازار تو دیکه بگو کردیباز تقال م هوتن

 .ستین

 گفت: اسیال

 ه؟یمنظورت از نه ناز چتو هوتن؟  یگیم یچ-

 یافتاد که نازار گفته بود کس ادشیهوتن  کبارهیبه  اما

 کنعان اسیببرد. عالوه بر ال ییاز مالقاتشان بو دینبا

 باشد. یبود و هوتن شک داشت گفتنش کار درست آنجا

 اسیزنده است.ال اسیکه ال گفتیاول به خود نازار م دیبا

 گفت:

 ؟یشده؟ چرا ساکت شد یهوتن؟ چ -

 سر تکان داد: هوتن

 .یچی...هیه -

 به یگذاشت و تا وقت اسیال یشانه یباز سر رو و

 برگردد دل از او نکند. عمارت

** 



 کهیگذاشت و درحال یجا کفش یرا تو شیکفشها

 عرق کرده بود به اتاقش رفت. یحساب

 بعد از رساندنش به خانه، برگشته بود به آسنات

 هم به فردوس ای. قرار بود از روز بعد نارفردوس

 شده لیتکم شگاهیاستخدامش در آن آسا ی. کارهابرود

 مارستانیدر ب توانستیم نکهیرغم ا یو عل بود

 داده بود برود آنجا. حیکار کند ترج یگرید

 . باسوختیم ادیز قیکمرش به خاطر تعر پوست

 گرفت. یرا کند و دوش آب سرد شیلباسها اطیاحت

 در خانه ید، صداآم رونیحوله پوش از حمام ب یوقت

 دکهیکش ی. نفس راحتدادیم ایو نار کویاز برگشتن ن خبر

 به موقع برگشته.

 یچوب لباس یرا رو رونشیب یلباسها فورا

 کمد چپاند. برسش را که یرا تو فشیو ک زانکردیآو

 داخل اتاق کویدر اتاق همان لحظه باز شد و ن برداشت



 .دیکش سرک

 زد و سالم کرد. یلبخند نازار

 یهنوز هم لباسها کهیوارداتاق شد در حال کوین

 بود. اوردهیرا درن رونشیب

 . حوصلهت کهمیباشه. ما برگشت تیسالم دخترم. عاف-

 نرفته بود؟ سر

 ا؟ی. کو پس ناردمیممنون. نه بابا. گرفتم خواب -

 .جوهیم خیداره  خچالهیطبق معمول سر  -

 و زن عمو هم مانیچه خبر؟ نر یی. از داوانهید -

 اومدن؟

 کار و مانیکالفه بود. نه بابا زن داداش و نر تییدا -

 ایب میگفت سیچقدر به فرنگ ان؟یدارن. کجا ب یزندگ

 و دادگاه جمع کن برو. تیدعوا و مرافعه و شکا بدون

 یمنرفتن نجا،یا ایب یتونیتو اگه م گه،یپرو برگشته م پرو

 خونه بره. نیمگر جنازهم از در ا ستم؛ین



 .دیآبدارش کش یبرس را به موها نازار

 اوووو! با اون صورت و قر و فرش عمر نوح داره -

 گفت؟ یچ یی. حاال داسیفرنگ اون

 خودش زنگ زد به یحرصش دراومد جلو تمییدا -

 شروع تویشکا یفردا صبح کارا نیگفت از هم لشیوک

 تو اتاقش. دیپوزخند زد چپ سمی. فرنگکنه

 نره عمرا پامو نجایا از نیگفتم تا ا ایبه نار منم

 تو اون خونه. ذارمینم

 وارد اتاق شد. اینار

 ؟ی. چطوریسالم ناز -

 سالم. خوبم. -

 تخت پرت کرد. یرا رو فشیمانتو و ک اینار

 . حالم بد شد بس که شرشررمیدوش بگ رمیمن م -

 .ختمیر عرق



کولر  ن؟یمگه با مترو نرفت -گفت: کویرو به ن نازار

 نداشت؟

 را باز کرد و شالش را شیمانتو یدکمهها کوین

 .درآورد

 کولرو سیخس سیمترو که خنک بود اون فرنگ -

 .ادیم ادی. گفت پول برق زکردینم روشن

 چشم گرد کرد: نازار

 .ییدا چارهیب شه؟یخودش گرمش نم یعنیوا!  -

 حولهاش را برداشت و گفت: اینار

 حق نداره به چکسیکولرو روشن کرد گفت ه ییدا -

 .دمیدست بزنه. پولشم خودم م کولر

 رفت: رونیازاتاق ب کوین

 !یروان کهیزن -

 حمام یرا تو شیپا نکهیقبل از ا ایرو به نار نازار

 کرد و گفت: بگذارد



 ؟ینار -

 هان؟ -

 تا خوامیمامان بخواب. من م شیامشب برو پ نیبب -

 رو؟ یچ -رو بخونم. یزیچ هیبمونم و  داریب صبح

 دفتر. هی -

 ه؟یمال ک دفتر؟! -

 مال خاتونه. -

 تهران؟ یواسه همون رفت-

 آره. -

 منم بخونمشا. یبد دیباشه فقط با -

 باشه. -

 که گذشت، نازار صورت مادرش ازدهیاز ساعت  شب

 گفت و سمت اتاقش راه افتاد. ریو شب به خ دیبوس را

 با تعجب گفت: کوین

 .یچه زود! عصر که همه ش خواب بود-



 .ستادیدر اتاقش ا یجلو نازار

 که نور چراغ شتیپ ادیم ایرمان بخونم. نار خوامیم -

 نکنه. تشیاذ

 فردا بخون. ه؟یچه کار -

 حساسش. یجا دمی. بعدشم رسبرهیخوابم نم -

من  -شانه باال انداخت. اینگاه کرد و نار ایبه نار کوین

 خوام بخوابم یخسته ام م یلی. خارمیبرم بالشمو ب

 .یف نکن. فقط خرو پمامان

 تشر زد: کوین

 خرو پف کردم؟ ینزن. من ک خودیحرف ب-

 و بالش به دیزبانش را درآورد و سمت اتاق دو اینار

 به اتاق مادرش رفت. دست

 رفت. دفتر را با فشیتنها شد فورا سراغ ک یوقت نازار

 دیکش رونیاز داخل پارچه ب یمتیق یئیچون ش اطیاحت

 اول را آرام باز کرد یتختش نشست و صفحه یرو و



 صفحه مواجه شد. یدر باال بایز یبا شعر و

 دلفک یمهر کو یم النه،یقبله گ ی"م

 حیتسب یسبز جنگل، م جانماز

 مورداب نهیآ یکنار، م ایدر دانگوارش

 بشکانه" نهیآ یاو دس، م بشکفه

 اما به دلش خوش نشست. دانستیشعر را نم یمعن

 کرد که با سیشروع به خواندن متن دستنو مشتاقانه

 خوش و خوان نگاشته شده بود. یخط

روز خوب.خسته  هیبود و اول صبح  بهشتیارد ی"آخرا

 نشسته گوشیباز یگوسفندها ریش دنیاز دوش

 بود. حظ ییکنار کلبه. چه هوا مکتین یرو بودم

 یاز اون رنگ سبز جنگل روبه روم که باال کردمیم

 خودم خوش یپام بود. برا ریرست زپر از گل د یدشت

 .رمیبگ یچشم از اون همه قشنگ ومدیو دلم نم بودم

 کردمیم فیتو حال خودم بودم و داشتم ک ینجوریهم



 چشام. تو دلم بهش بد یدست گذاشت رو یکی هوی که

 داشت منو از اون لحظهها که یگفتم. چه معن راهیب و

 رن؟یروبه روم بودم بگ یمنظره یخوشگل گیج

 دستش. یبه خرج دادم و دست گذاشتم رو یصبور اما

 گرد داشت فورا گفتم: نینگ هیلمس انگشتر که  با

 من یاوردیدر م تویماهرخ؟ الاقل اون انگشتر نامزد -

 .یهست یک نفهمم

 چشام رفت کنار و سر چرخوندم. یاز رو دست

 . اومدن کنارمدندیخندیم زیر زیو ماهرخ ر توکا

 . غر زدم:نشستن

 ن؟یندار یمزاحما. کار و زندگ یا -

که  شویرنگ خدادا یشراب یدست برد و موها توکا

 زده بود مرتب کرد و گفت: رونیب شیروسر ریازز

 خاتون ینیما رو بب یدلت بخواد اول صبح میلیخ -

 .خانوم



 گفت: ماهرخ

 گل کرده ها. تیخواهرشوهر باز -

 :دیخند توکا

 .مینیکم تمشک و پونه بچ هیجنگل  میپاشو بر -

 گفت: ماهرخ

 . گلرسهیآخر بهار علفا به ما م نیذار یم شهیهم -

 اعصاب درست مونیروزا سل نی. امیخوایم گاوزبونم

 گل گاوزبون الزم شده. داینداره. شد یحساب

 سال بود با کیشدم و رو به عروسمون که فقط  نگران

 کرده بود گفتم: یعروس مانیسل برادرم

 که یکار کرد یداداش آروم و صبورمو چ مون؟یسل -

 شده ماهرخ؟ یعصب

 رو به توکا گفت: دهیرنج یکم ماهرخ

 گل کرد دوباره. شیتوکا؟ خواهرشوهر باز ینیب یم -



 -شکم ماهرخ برد و قلقلکش داد. یدستش رو رو توکا

 خنگ جان. کنهیم یداره شوخ

 :گفتم

 شده دردت به یافتاده؟ چ یشده ماهرخ؟ اتفاق یچ -

 جونم؟

 با تاسف سر تکون داد. ماهرخ

 دایخبر جد یاز خدا ب یسر هیبگم خاتون.  یچ -

 کنن. یدرختارو نابود م یبه جون جنگل و ه افتادن

 .دمیماهرخ کوب یکم جون به بازو یمشت

 شده حاال. یدختر. فکر کردم چ دمیترس یوا -

 چشم غره رفت. ماهرخ

 داداشت ؟یستین مونیخاتون؟ تو واقعا نگران سل -

 سرش ییو من همه ش استرس دارم نکنه بال جنگلبانه

 .ارنیب

 گفت: توکا



 .شهینم یزینباش. چ اهیخدا نکنه ماهرخ. سقه س یوا -

الغرش ودستاشو  یآرنجاشو گذاشت رو زانوها ماهرخ

 دل نگرون گفت: یلیگذاشت رو صورتش. خ

 جونم به جون دیدون ینگرانم دخترا. شماها که م -

 منه. ینفسش نفسا نیبنده. شماها که خبر دار مونیسل

 مونی. کاش سلرمیمیمو از سرش کم بشه من م هی اگه

 شغل بکشه. نیاز ا دست

 :گفتم

 شده؟ یزیحاال مگه چ -

 به جنگلبان اون یکیتو جنگل سراوان  ؟یدیمگه نشن -

 نیکرده. جنگلبان گفته بود ا یزده. پاشو زخم ریت ور،

 زده بودن. من ری. اونا هم بهش تنیردرختارو نبُ  همه

 خاتون. ترسمیم

 -گفتم:  یشد ول یحرفش تو دلم خال نیبا ا نکهیا با

 کار کنن. به یچ دوننیو مامورا خودشون م پاسگاه



 جنگل. میبر نیهم بگو مواظب باشه. پاش مونیسل

 ظهر شد. نیپاش

 گفت: توکا

 امروز خوش میآره ماهرخ بد به دلت راه نده. بر-

 یو چاقوتو بردار.با استرس لی. خاتون بدو زنبمیبگذرون

 که ماهرخ به جونم انداخته بود، دل از اون

 که داشت لهوایکندم و رفتم تو کلبه. به ننه گ منظره

 خبر دادم دارم با توکا و ماهرخ کردیدرست م ریخم

 جنگل. رمیم

 ایدن هیبا  میتا دختر جوون هجده ساله و شاد بود سه

 تو اون روستا ی. از هفت سالگمونیزندگواسه  آرزو

 . خانوادههامون و همه اهلمیبزرگ شده بود باهم

 . شدهرهیهم م یخبر داشتن چقدر دلمون برا روستا

 یتنها بچهها مانی. من و سلگهیهمد یخواهر برا میبود

 سرطان گرفت و شیوقت پ یلی. پدرم خمیبود مادرم



 بزرگ کرد.وا ما رو با چنگ و دندون  لهی. ننه گمرد

 بود که بعد از رشیمادر و پدر پ یتک فرزند برا توکا

 دختر قشنگو داده نیدوا و درمون خدا بهشون ا یکل

 . خدایآب یکه و چشما یشراب یدختر با موها هی. بود

 بود تو صورت و اندام توکا. من ختهینعمتشو ر تموم

خوش بر و رو بودم و ماهرخ از منم  هم

 یو چشما بردیماهرخ دل مردم رو م ی.خندههاباتریز

 اهمیس

 یو غم میخوش بود یجذاب کرده بود. باهم حساب منو

 افتاد که سرنوشت هر یاون روز اتفاق نکهی. تا امینداشت

 تامون رو عوض کرد. سه

 خودمون با یو برا میرفتیروز تو جنگل راه م اون

 :میخوندیبلند آواز م یصدا

 تومان گله کشه، رعنا یت رعنا

 غصه آخر َ مره کوشه، رعنا یت



  کردآجانه، رعنا ُی دبَس َلید

  دستانه، رعنا َیت یبَنَ حنا

 یرعنا ایرعنا! برگرد ب ا،یرو س یآ

 رعنا شهیشمیک اهیرعنا، س یش یم یرعنا

 رعنا ،یامسال ن َ م یپارسال بوشو آخه

 رعنا ،یبوشو راه واش َ در ب َ م یت

 رعنا ،یلنگان خاش در ب َ م یت

 یرعنا ایرعنا! برگرد ب ا،یرو س یآ

 رعنا شهیشمیک اهیرعنا، س یش یم یرعنا

 رعنا ه،ییرعنار، مه دا ه،ییسال چا امسال

پ  ُ 

 یت

 من بوگو، مرگ من بگو رعنا جان

 …سر که دبه بو؟.( یت شبی)د

 ی! گل سنبله رعنای گله رعنا ُیرعنا



 یشکیه یبد اطیخ ،یبوشو تا لنگرود رعنا یرعنا

 رعنا نُدوت،

 تَر ُ کت بُدوت، رعنا یو َ چ َاطیخ

 کشه، رعنا! یم نیدامنت رو زم رعنا،

 رعنا! کشه،یات آخرش منو م غصه

 ،رعنا! یکردآقا جان دل بست به

 رعنا! ،یحنا گذاشت دستاتو

 رعنا! ا،یرعنا! برگرد ب اه،یروس یآ

 رعنا! اههیمال منه! کشمش س رعنا

 گشتهنوز برن یرو که پارسال رفته بود یراه آخه

 علف در اومده توش یرو که رفته بود یراه

 رونیپات زده ب یاستخونا

 ،رعنا! هییسال چا امسال،

منه!جان من بگو رعنا، مرگ من بگو  ییدا پدرت،

 رعنا!



 بود؟( نتیبر بال یک شبی)د

 یزیبرات چ یاطیخ چیاما ه ،یتا لنگرود رفت رعنا

 !ندوخت

 واست کت دوخت" اطیپسرک خ اما

 دهیو رس میبود دهیبرگ پونه و کلگاوزبون چ یکل

 ادیداد و فر یصدا هی هویتمشک.  یبه بوتهها میبود

 . توکا گفت:میدیشن

 ن؟یشنوی! شما هم مسیه -

 :گفتم

 .زنهی مرده. داره داد م َهی یآره انگار صدا -

 تمشک. هر سه یسر چرخوند سمت بوتهها ماهرخ

 . پشت بوتههامیدیسمت بوتهها. آروم سرک کش میدیدو

 دو نفر میدیتر د نییده متر پا بایبود و تقر یبیسراش هی

 خودمون رو ی. فورزننینفرو کتک م هی دارن

 داشت و پشت یتر قیدق دیبهتر که د یجا هی میرسوند



 .میشد میقا درختا

دهانش گذاشت. توکاپچ  یو دست رو دیکش ینیه ماهرخ

 پچ کرد:

 ؟یشده ماه یچ-

 بود. گفت: دهیترس ماهرخ

 خانوم. ی. پسر کبردصابرهیس زننشیکه دارن م نیا-

 :گفتم

 ه؟یصابر ک دیس -

 .مونیجنگلبانه. همکار سل -

 گرد شد و دور و برو نگاه کردم و با چشم دنبال چشام

 گشتم. هول برم داشته بود. ماهرخ گفت: مونیسل

 رهی. گفت امروز مستین نورینترس خاتون. داداشت ا -

 جنگل گشت بزنه. نییپا

 یاره برق یکم راحت شد. اما ناگهان صدا هی المیخ

 بکشم. توکا گفت: نیشد ه باعث



 .بُرنیخدا لعنتشون کنه. دارن درختارو م-

 گفت: ماهرخ

 .هیقانون ریهمونان که کارشون غ نایا -

 گفت: توکا

.فورا با میریجلوشونو بگ می. برکشنیدارن بدبختو م -

 فتم:گ یخفه و عصب یصدا هی

 توکا؟ نگاشون کن. ما سه تا دختر یگیم ینه! چ -

 .میایاز پسشون بر نم فینح

 گفتم: دمیاز دو مرد ضارب رو که د یکی یچاقو برق

 .میبه پاسگاه خبر بد میبر دی. بانیزود باش-

 خکوبینفر سرجامون م هی ینعره یبا صدا هوی اما

 .میشد

 دقت به اطراف نگاه کردم. با

 د؟یکنیم یچه غلط نیدارنامردا.  یآها-

 چماق سمتشون هیجوون که داشت با  هی دنید با



 .میهر سه بهش نگاه کرد دیدویم

 صابر برداشتن. دیمرد ضارب دست از سر س دو

 از دو مرد و به یکیجوون با چماق زد تو کمر  مرد

 شروع شد. من اون یدعوا و کتک کار دهینکش هیثان

 ییبال هیکه نکنه با چاقو  دمیترسیم نیفقط از ا لحظه

 با لگد زد یحرفها یلیاون جوون خ یول ارنیب سرش

 که چاقو رو سمتش گرفته بود. چاقو یدست مرد ریز

و دو مرد  دنیهم سر رس گهیگوشه.دو نفر د هیشد  پرت

 دنیضارب که د

 داشت یکه با اره برق یبه مرد انیپسشون بر نم از

 . زوددیداد زدن: "فرار کن دادیدرختو م هی بیترت

 ."نیباش

 دنیجنگل پارک شده بود. دو کیوانت تو جاده نزد هی

 برن رو نکهیوانتشون و فرار کردن. اما قبل از ا سمت

 . دورسنیکردن حسابش رو م دیمرد جوون تهد به



 که بعد از اون جوون شجاع اومده بودن با یمرد

 اون جوون رفتن دنبالشون. دستور

 گفت: یبا خوشحال توکا

 !ی. چه مرد شجاعنیآفر -

 فورا از پشت درخت دراومد و شروع کرد به ماهرخ

 .بیرفتن از ش نییپا

 .میو توکا هم دنبالش رفت من

 که از کردیصابر کمک م دیجوون داشت به س مرد

 شدهیلیزخم و ز یصابر بدجور دیبلند بشه. اما س جاش

 بود.

 نداخت.ما ابرو باال ا دنیجوون با د مرد

 ن؟یهست یشماها ک -

 سالم کرد. توکا

 .میدیرو د یما همه چ-

 گفت: ماهرخ



 که نشکسته؟ تییجا د؟یس یخوب-

 .دیچیصابر از درد به خودش پ دیس

 کنارش نشستم و دستشو نگاه کردم. گفتم: فورا

 . شکسته؟دیکه با لگد چند بار زد رو دستت س دمید -

 تاله کرد: دیس

  مردم خدا. دستم...آره شکسته. ُیآ -

 جوون دوباره گفت: مرد

 ن؟یشناسیمردو م نیا-

 بهش انداختم. طرز حرف زدنش به یقیدق نگاه

 بود. قدش بلند یونی. لباساش هم اعرفتیم هایتهران

 .زدنیبرق م اهشیس یو چشما اهیس یو موها بود

. میاون طرف جنگل ی. اهل روستامیشناسیم -گفت: توکا

 لطفا

 .ستیدرمونگاه. حالش خوب ن مشیببر دیکن کمک

 جوون گفت: مرد



 اون دو مرد همراهم برگردن. من میصبر کن دیبا -

 .تونمیتنها نم دست

 کول دویاون دو مرد برگشتن. س قهیاز چند دق بعد

 سمت درمونگاه. میما رفت ییو با راهنما کردن

 صابرو شکسته بودن. دیدرست بود. دست س حدسم

 صابر راحت شد یبابت سالمت الشیخ یمرد وقت اون

 برگرده رشت. دیرفتن کرد. گفت با قصد

 بهش گفت: توکا

 ه؟یاسمتون چ ی. راستنیممنون که کمک کرد -

 جوون گفت: مرد

 .قیتوف ونی. هماونمیمن هما-

 گفت: ماهرخ

 ن؟ییاهل کجا -

 گفت: ونیهما



کرد و رفت. اون روز گذشت  یتهران.از ما خداحافظ -

 ما و

 .شهیبا خبر دادن به پاسگاه تموم م هیقض میکرد فکر

 بود. یتازه اول بدبخت اما

 دیخبر کتک خوردن س دنیوا با شن لهیشب ننهگ اون

 . ماهرخ وختیبه هم ر ینگرون شد و بدجور صابر

 رو دعوت کرد واسه شام. بهم گفت داداشت مونیسل

 مونیشغل دست بکشه، اما سل نیکن از ا یراض رو

 دو تا یکفاف زندگ یکاریو شال نیاون زم گفت

 پا داشت. حاضر بودم هی. مرغشم دهیرو نم خانواده

 نیاز ا یتهران کارگر ساختمون بشه، ول مشیبفرست

 دست برداره. یجنگلبان

 دهنش کف کرد از بس اصرار لهوایشب ننه گ اون

 نه که نه. ماهرخ هم طفلک زورش به مانیو سل کرد

 .دیرسیلجباز نم مونیسل



 روز دوباره با ماهرخ و توکا هیاون شب.  گذشت

 . اون روز با اسب تا جنگلمیکرد یجنگل گرد هوس

 غدقن کرده بود جنگل مونی. سلمیزنون رفت تاخت

 مویبود یحرف گوش نکن یما دخترا یرو. ول رفتنمون

 بود. مونیاوقات زندگ نیگردش تو جنگل از بهتر

 سم اسبش بود.اسب سوار ماهر بود و رعنا ا هی توکا

 مثل صاحبش قشنگ بود و سرکش. رعنا

 پر پشت. الیبا  دیاسب سف هی

 .دیرسیعاشق اسبش بود و مثل بچهش بهش م توکا

 هی. میبرخورد ونیکه به هما میرفتیتو جنگل م میداشت

 . توکا بهشدنیبریبودن که داشتن درختا رو م گروه

 :گفت

 فکر کردم شما الاقل با اون د؟یکنیکارو م نیچرا ا -

 .نیسرگردنه فرق دار یدزدا

 خوش فرمش نشوند. الحق که یلبخند رو لبا هی ونیهما



 داشت. یجذاب و مردونها صورت

 :گفت

 من مجوز دارم و به یول با،یحق با شماست خانوم ز -

 .برمیدرخت م دهیکه قانون بهم اجازه م یتعداد همون

 گفت: توکا

 مجوزت؟کو؟ کجاست اون -

زد. فکر کنم  یگرد شده پوزخند یبا چشما ونیهما

 بیج یبود. اما فورا دست تو رونیازجسارت توکا ح

 اسب توکا شد. کیکاغذ درآورد. نزد هیکرد و  کتش

 به جنب و جوش افتاد. توکا برگه رو گرفت و رعنا

 بهش انداخت. ینگاه

 رفتم و توکا گفت: کشیاسبم نزد با

 خاتون. درسته؟ نیبب -

 و نوازشش کرد. دیاسب کش الی یدست رو ونیهما

 درآورد و تو دهن اسب گذاشت. بیس هی بشیج ازتو



 .دیشد و افسار رعنا رو کش یعصبان توکا

 نده. یزیآقا. به اسب من چ یاو-

 .دیبازخند ونیهما

 که نکردم. شی. سمبهیس هیفقط  -

 براق شد: توکا

 از کجا معلوم؟ -

 از رعنا فاصله گرفت. ونیهما

 ه؟ی. اسمت چبایدختر ز ریسخت نگ -

 کم به سرش با حالت قهر قر داد. هی توکا

 کرد: کیلب هاش رو بار ونیتوکا.هما -

 .یهوم. چه اسم قشنگ -

 رو به توکا دادم. برگه

 .هیدرسته. قانون-

 لگد آروم به هیبرگردوند و با  ونیبرگه رو به هما توکا

 دور شد. من و ماهرخ هم رعنا تاخت زنون کپل



 به روستا. میبرگشت دنبالش

 رو ونیهم هما گهیدو ماه گذشت و ما چند بار د یکی

 هی دنهاید نیکه حس کردم ا یی. تا جامیدیجنگل د تو

 پسر هی راهیداشت راه و ب یلیداره. وگرنه چه دل یعلت

 ما؟ یتو جنگل روستا ادیب یتهرون

 گفت هر ازداره.  یباباش شرکت چوب بُر گفتیم

 به کارگاهشون تو رشت. گفت تا حاال نون ادیم یگاه

 نرفته و کار خالف رونیاز اون شرکت ب حروم

 .نکردن

جنگل.  نیایتک و تنها م نیمواظب باش گفت

 .ارنیسرمون ب ییو دزد درخت ممکنه بال خالفکاریآدما

 م؟یمگه ما حرف گوش داد یول

 نداشت. یبود توکا حال خوب یچند وقت هی

 رنگ زییمهر ماه بود و پا یروز غروب آخرا هی

 و زرد و قرمز کرده بود. من و ماهرخ ینارنج جنگلو



 میرفتیم یهزاررنگ هر از گاه زییتوکا تو اون پا و

 و پدر مادر لهوایو ننه گ مانیسل یواشکی. البته جنگل

 و ماهرخ. توکا

 توکا زد هویکه  میگشتیبرم میروز غروب داشت اون

 .هیگر ریز

 . گفتم:میدل نگرونش شد یو ماه من

 ؟یکنیم هیشده توکا جان؟ چرا گر یچ-

 نیکنده چوب بزرگ نشست و دامن چ هی یرو توکا

 برگها پهن شد. یرو دارش

 دلم تنگه دخترا. -

 اخم کرد: ماهرخ

 ؟یواسه ک -

 تنگ شده. ونیهما یمن... دلم برا -هق زد: توکا

 .میبه هم نگاه کرد یو ماه من

 :گفتم



 توکا؟! یکار کرد یتو... تو چ-

 سرشو تکون داد: توکا

 دل بهش دادم. یآره من عاشقش شدم خاتون. بدجور -

 . نامرد منو عاشقومدهیماهه که ن کی. ادینم یول

 خاتون دلم داره ی. واادینم گهیکرد و رفت و د خودش

 .ترکهیم

 نداشتم.  ختنشویاشک ر طاقت

 :گفتیم یماه

 فدات. یت یقوربان. ماه یعاشق شدنت مبارک ت -

 به ما؟ یخاتون دورت بگرده قشنگم. چرا نگفت یاله -

 .میپنهون کن یزینبود از هم چ قرار

 پر از بغض زد: یلبخند توکا

از  نمشیدلم وا داده باشه. گفتم نب کردمیفکر نم -

 دل ولگرد نینشد. بدتر شد خاتون. ا ی. ولفتهیسرمب

 خاتون؟ من ادیاون رفته. نکنه ن یتر شد. ول سرگردون



 به سر کنم اگر برنگرده خاتون؟ یخاک چه

 تهرون و کت بسته رمی. الزم باشه مادیغلط کرده ن-

 .ارمشیم

 به خنده زد: یپق ماهرخ

 شده واسه خودشا. یخاتونمون مرد -

 .میدیو توکا خند من

 :گفتم

 یخواهر شوهر باز یگیحاال دعوات کنم باز م -

 .اریدرن

 کف جنگل هر سه سر یپا و خش خش برگا یصدا با

 .میچرخوند

 چشمک هیبود. توکا چشاش برق زد و من  ونیهما

 کردم. یماه یحواله

 جلو اومد. تنها بود. ونیهما



 -بود گفت: رهیکه چشاش رو صورت توکا خ یحال در

 سالم توکا خانوم.

 یایانداخت. با شرم و ح نییسرخ شد و سر پا توکا

 گفت: دخترونهش

 شاال؟ی. خوب بوده حالتون اونیسالم آقا هما -

 :دیخند ونیهما

 بگم واال. یچ -

 :گفتم

 ن؟یشد دایورا؟ کم پ نی. از اقیتوف یبه به آقا -

 من دیفهمیمتعجب کرد. نم یرو به من نگاه ونیهما

 .گفتمیم یزیچ نیچن دیبا چرا

 گفت: ماهرخ

 خان؟ ونیجناب هما یواسه گفتن ندار یشما حرف -

 با سر به توکا اشاره کرد. بعد

 بود و توکا همچنان سرش جیاولش گ چارهیب ونیهما



 .کردیم یچارقد زردش باز یشههایو با ر نییپا

 با هزار خجالت گفت: ونیهما

 تنگ شده بود توکا خانوم. یلیمن... من دلم براتون خ-

برق گرفتهها سر بلند کرد. به تته پته  نیع توکا

 نیعد و برق زد. بعد بارون عافتادهبود. همون لحظه ر

 لیس

 کجا می. من و ماهرخ مونده بوددنیکرد به بار شروع

 بزرگ و پربرگ که یبوته هی ریز می. رفتمیبش میقا

 داشت. یغار تو رفتگ نیع

 یچتر گرفت رو نیفورا کتش رو درآورد و ع ونیهما

 توکا. سر

 .میدیدیعاشقونه م لمیف هی میانگار داشت یو ماه من

 وسط اون بلبشو و بارون داد زد: ونیهما

 نیهان؟ زن ا ؟یشیتوکا؟ توکا خوشگله! زن من م -

 ؟یشیدر به در م عاشق



 . اونگهیم یچ مینیبه دهان توکا که بب میزده بود زل

 شده بود و دهانش باز مونده بود. ریغافلگ فقط

 .میشدیم سیکامال خ میو داشت دیباریبه شدت م بارون

 حرف داشت. یلیتوکا خودش خ سکوت

 دستشو گرفت و کمکش کرد تا بلند بشه. بعد ونیهما

 میرفتیکنار هم راهم میحرف بزن نکهیهمهمون بدون ا هم

 . من و ماهرخ همگفتینم یچیه چکسیو ه

 .میشده بود ریغافلگ یلیخ

 یحس موذ هیدلم شور افتاده بود.  ییجورا هیمن  اما

 اون یو وقت کردیم تیقلبم داشت منو اذ یگوشه اون

 کردم بهش بها ندم. با یبخوابم سع خواستمیم شب

 حس حسادت زنونه باشه که تو هی دیگفتم شا خودم

 . منمیبهش بها بد دیهست و ما نبا یهر آدم وجود

 میحسود یزیچ ای یبودم که هر وقت به کس یآدم

 به خواستمی. چون نمکردمیفورا کنترلش م شدیم



 من دوست و خواهر و یصدمه بزنم. توکا برا خودم

 من بود. یآرزو تیاون نها یبود و خوشحال قیرف

 که توکا اونقدر خوشحاله دونستمیشب گذشت و م اون

 کرد. فشیتوص شدینم یکلمها چیبا ه که

 و افسرده ریقبل ناراحت و گوشه گ یمثل روزا گهید •

 رو لبش یلگیو آواز گ خوندیسره شعر م کی. نبود

 .بود

 به دل زدیم ییو تنها کردیم نیاسبش رو ز مدام

 کی ونیوقتا هما نیکه ا میدونستی. مجنگل

 .منتظرشهییجا

 اما من و ماهرخ د؛یرسیآوازش گرچه به ما نم یصدا

 .میرو از حفظ بود شعرش

 یناگفته یبود. حرفا یخاص کجوریاون دو تا  عشق

 اون یبیعج یروین کی. دندیفهمیرو نزده م دلشون

 یو باهم حساب کردیرو سمت هم جذب م دوتا



 بودن. خوشحال

 هر هفته بود تو جنگل یدوشنبه یروزها قرارشون

 بهش گفته بود عاشقشه. ونیکه هما ییجا همون

 نفهمه یدادن بود که کس کیو ماهرخ کارمون کش من

 مادر گفتیگذشت. توکا م یماه کی. رهیکجا م توکا

 یم گفتی. ممیکه باهم ازدواج کن نهیمخالف ا ونیهما

 ونی. اما همامیاز هم دست بکش میمجبور بش ترسم

 زود مادرش رو آورد یلیعاشق توکا بود که خ اونقدر

 روستامون. به

 . توکا اونقدرکنمیوقت فراموش نم چیروز رو ه اون

 هفته دلش شور زده بود که عمال از خواب کیاون  تو

 ی.هرفتینم نییاز گلوش پا یچیخوراک افتاده بود. ه و

 من ؟یاگه مادرش منو نپسنده و نخواد چ گفتیم

 تو تونهینم یزن چیکه ه میدیخندیماهرخ هم بهش م و

 . البتهییروستا نیدختر ا نیرد کنه. تو خوشگل تر رو



 بود که تو یدختر نیتوکا قشنگتر ون،یاز نظر هما که

 زدیحرف م ایاز دن یبود. وقت دهید ایتو دن عمرش

 تهران هم یما نبود. حت یمثل روستا یکیکوچ یجا

 رو به اروپا شیجوون یتموم اون سالها ونی. همانبود

 گفتیم یسفر کرده بود. وقت کایآمر یمصر و حت و

 بزرگ بود. یلیخ یلیخ اشیدن ا،یدختر دن نیقشنگتر

 بودند و به شدت عاشق یسادها یتوکا آدمها نیوالد

 ازدواج هم به توکا سخت نی. در مورد ادخترشون

 . خصوصا پدر توکا که طاقت شکستن دلنگرفتند

 رو نداشت از بس که دوستش داشت. دخترش

 یو مادرش و عمه ونیظهر بود که هما خالصه

 پدر و مادر توکا ی. خونهدندیبه روستا رس ونیهما

 از یچوب یتپه بود که دورش با حصارها یباال درست

 بکر و قشنگ دور و یمنظره هیجدا شده بود.  اطراف



تپه افتاده بود و رنگ سبز  یاون خونه بود.آفتاب رو بر

 و زرد و

 .دیدرخشیم ینارنج

 اتاق خواب توکا که ته کلبه بود یو ماهرخ تو من

 . بس که فضولمیخواستگارارو بشنو یتا صدا میموند

 و برامون ادیو دلمون طاقت نداشت تا توکا ب میبود

 ما فقط یکنه. خاله روجا؛ مادر توکا از کارا فیتعر

 واسه رفتیو عمو حسن دلش ضعف م دیخندیم

 .رفاقتمون

 هی. اول میدر خوب به خواستگارا نگاه کرد یال از

 زیتر و تم یعصا زنون وارد کلبه ریپ بایتقر خانوم

 پوش نفس کیو ش انسالیزن م هیروجا شد. بعد  خاله

 و بزرگ زده اهیس نکیع هیپا گذاشت تو کلبه.  زنون

 سرد جواب یلیدرآورد و خ یبه چشمش که فور بود

 هم جا لهوایخاله روجا و عمو حسن رو داد. ننه گ سالم



 یلیسبد گل خ هیبا  ونیاز جواب سردشون. هما خورد

 دست رز سرخ اومد تو و برعکس کی یبا گال قشنگ

 کرد. یو عمهش گرم احوالپرس مادر

تو مطبخ پشت کلبه نشسته بود به انتظار.  توکا

 رخگفت:ماه

 کلبه رو خوادیچه سانتال مانتاله مامانش. انگار م -

 .واریزل زده به در و د یکنه، ه اجاره

 :گفتم

 .شنوهیساکت صداتو م -

 تو یرو ادهیتپه بود و حتم داشتم پ نییدرست پا جاده

 کرده. یمادرشو کفر ییسرباال یکهیراه بار اون

 گفت: ونیروجا رو به هما خاله

 ون؟یآقا هما یکنینم یمعرف -

 بود و وارینگاهش به در و د یکه ه دمیرو د ونیهما

 نداشتم منتظر توکا بود. گفت: شک



 هم فرخنده خانوم مادرم. شونیخانوم. ا یعمهم فخر -

 یمهربونشو سمت مهمونا شهیروجا لبخند هم خاله

 دخترش حواله کرد. زیعز

 فرخنده خانوم گفت: یول

 . نفسمومدمیبده نم نقدریراه خونتون ا دونستمیاگه م -

 .ادینم باال

 خانوم نه برداشت نه گذاشت گفت: یفخر

 رو ییفرخنده که سرباال یشد ریپ گهیالبد د-

 باال. یایب یتونینم

 و میدهنمون گذاشت یو ماهرخ دستمون رو رو من

 .میدیخند

 چشم غره به خواهرشوهرش رفت و گفت: هی فرخنده

 نفسم سرجاش شدمیم ونیواال منم سوار کول هما -

 خواهرجون. بود

 .دیخند یفخر



 کم هی نیخانوم جو سنگ یحرف فخر نیکه با ا خالصه

 یدارانهیرفت و توکا رو صدا زدن. نگاه خر نیب از

 . دختردادیم ونیحس غرور به هما هی یفخر

 هیخوشگلتر شده بود.  یگهایاز هر وقت د قشنمگون

 ا رنگبود که ب دهیپوش یآسمون یو آب دیسف یمحل لباس

 که تعارف کرد یداشت. چا یچشاش همخون ییایدر

 بود. ومدهیهم خوشش ن یلیانگار خ فرخنده

 ریبه حرف زدن گذشت. پشت کلبه درستز یساعت کی

 بود که عمو یچوب مکتین هیاتاق توکا  یپنجره

 که جلوش گذاشته زیم هیدرستش کرده بود با  حسن

 توکا و. میاتاق بود ی. من و ماهرخ همچنان توبودن

 .زدنیکلبه داشتند باهم حرف م کینزد ونیهما

 نشسته بودن و مکتیاون ن یرو یو فخر فرخنده

 . پنجره باز بود و من و ماهرخزدنیم حرف

 .میدیشن یصداشون رو م ناخوداگاه



 :گفتیداشت به فرخنده م یفخر

 .هیفرخنده؟ دختر خوب و قشنگ هیخب نظرت چ -

 .لهانیپ لهیش یساده و ب پدرمادرشم

 زد: یپوزخند هی فرخنده

 دختر به چه نیا ی. خوشگلدهیخواهر. از شما بع یوا -

 که یینگاه به جا هیاصال  خوره؟یپسر من م درد

 تو رو خدا خوره؟یبه ما م شونیچ نایا ؟یکرد میهست

 کجا اومده. نیاحمقو بب ونیهما نیا

 هم یپسرت عاشق توکاس. بدجور ؟یخب که چ -

 ؟یریجلوشو بگ یتونیم یفکر کردتو دامش.  افتاده

. مگه دختر ستین میحرفا حال نیمن عشق و ا -

. فکر نکنم کنمیحظ م نمیبیرو م نیواقعا آذ نچشه؟یمه

 نیا

 هم داشته باشه. یسواد درست و حساب یحت دختره

 یجا ونیبود؟ هما یک نی. آذمیو ماهرخ وا رفت من



 ؟یهم قرار بود بره خواستگار گهید

 کردهش رو خی یبود. دستا یعصبان یحساب ماهرخ

 و ازش خواستم ساکت بمونه. گرفتم

 جلوشو نکهیواسه ا رهید یلیخ گهیخب حاال د -

 دنده. کار هیکله شق و  ؟یشناسی. پسرتو نمیریبگ

 .کنهیم خودشو

 سر عقل یاگه اون کله شقه، منم بلدم چجور -

 یعشق و عاشق نیهوس ا گهی. دو روز دارمشیب

 تا نجاسیاز ا نای. فرق ما و افتهیماز سرش  مسخره

 دختر که هنوز لباس نینه ا نه،ی. عروس من آذایثر

 .پوشهیم یمحل

 شیاز حرص آت میاتاق داشت یو ماهرخ تو منو

 یکلبه میو برگشت میزد رونی. فورا از کلبه بمیگرفتیم

 . ماهرخ گفت:خودمون



 قتیبهش حق دی. بامیبا توکا حرف بزن دیخاتون با -

 .میروبگ

 تکون دادم. حالم خراب بود و دلم واسه توکا سرمو

 . گفتم:کباب

 یبیچه آس یدونی. ممیخب به فرضم که بهش گفت-

 چقدر حساسه. یشناسیتو که توکا رو م رسه؟یم بهش

 میدوست داره که اگرم بهش بگ ونویاونقدر هما اون

 نیدست بکشه محاله ممکنه حرفمونو گوش کنه. ا ازش

 .شهینج مفقط اعصابش متش وسط

 یمادره چ یدیخاتون؟ ند میکار کن یخب پس چ -

 دوتا به هم برسن. نیا ذارهینم گفت؟

 میموندیمنتظر م دینداشتم بهش بگم. فقط با یجواب

 بشه. یقراره چ مینیبب

 مدت من و ماهرخ که هر بار نیهفته گذشت و تو ا دو

 ازدواج که آخرش معلوم بود نیتوکا رو از ا میخواست



 شور دنینشد که نشد. د م،یبشه، منصرف کن قراره یچ

 شیتلخخوش قتیبا گفتن اون حق ذاشتیشعف توکا نم و

 .میکن لیرو زا

 یزیاون روز جمعه بود و هوا سرد. بارون ر ادمهی

 که دارن تو جاده دمیو مادرش رو د ونی. همادیباریم

 نیتنها بود و ا ونیتوکا. بازم هما یسمت خونه رنیم

 . پدرش و خواهر و برادرشومدیهم ن عمهش یحت بار

 ما. عمو حسن یکه پا بذارن به روستا میدیهرگز ند رو

 همه نیوصلت اونم با ا نیبه ا یخاله روجا راض و

 دردونهشون نبودن؛ زیواسه تک دختر و عز حقارت

 نیرو زم دیفهمیو نم کردیم ریتوکا تو آسمونا س اما

 خبره. چه

 بدون یمراسم نامزد اون شب قراره میدیزود فهم یلیخ

 هیعمو حسن برگزار بشه.  یتو کلبه یکوبیو پا رقص

 که واسه یلباس و هر چ ونی. همایهول هولک ینامزد



 شیاز ر یکیبود. اون شب  دهیعروس الزم بود خر هی

 شش یغهیص هیرو با  ونیروستا توکا و هما یدایسف

 به هم محرمشون کرد و مادرش با اکراه و ماهه

 صورت و نگاهش معلوم بود، انگشتر که تو یلیمیب

توکا انداخت.و  یدهیرو به انگشت قشنگ و کش نشون

 ونیلب مادر هما یزهرخند رو دیعاشق ند یتوکا

 و احمقانه به اون عشق دلخوش کرد. دید دمی. شارو

 و خاله میکردیم هیو ماهرخ تو دلمون خون گر من

 توکا رو ب ّ کنه. یکله خواستیدلش م روجا

 نیکه بتونه ا فتهیب یاتفاق هی میداشت دیو ماهرخ ام من

 عوض کنه که به نفع توکا بشه. یجور تویوضع

 تو روستا ونیبعد پنجشنبهها و جمعهها هما یهفته از

 از گهینامزدش و د دنید ومدیراحت م الی. با خبود

 نبود. یخبر شونیواشکی یقرارها

 برگشت تهرون، توکا ونیروز عصر جمعه که هما هی



 سه روز قبل بارون نیع رونیمن. اون ب شیپ اومد

 دیکه شا دادیم نیخبر از ا ومدنشیبند ن نیو ا دیباریم

 کم ناخوش احوال هی لهوای. ننه گادیروز بارون ب هفت

 قابلمه سوپ آورده هی. توکا از طرف خاله روجا بود

 .بود

 رمان بوک
https://romanbook.ir/ 

 بود. صورتش گل انداخته یجور هیاون روز  توکا

 تونستیانگار نم یبگه ول خواستیم یزیچ هی. بود

 ونیبعدش هما ینگفتم.هفته یچی. منم هارهیزبون ب به

 خوادیاونو برد تهران. گفت م

 رو به پدرش نشون بده. توکا که برگشت اون توکا

 نبود که دو روز قبل رفته بود تهران. ناراحت ییتوکا

 قشنگش نشسته بود. یو گرد غم رو چشا بود

 دی. گفتم شادمینپرس یزینگفت و منم چ یزیچ اون

https://romanbook.ir/


 نامزدشه. اما ماه بعد که دوباره رفت تهران و دلتنگ

 ساکت نموندم. اون گهیاز قبل برگشت، د ناراحتتر

 اسه شامو میداداشم با ماهرخ داشت یتو خونه روز

 . شنبه بود و توکا اومدهمیکردیشکم پر درست م یماه

 ما. شیپ بود

 بود. ماهرخ گفت: حالیو ب دیکشیآه م یه

 نکنه دلت واسه ؟یکشیآه م یچته توکا؟ چرا ه -

 تنگ شده؟ عشقت

 :گفتم

 شده توکا؟ اون دفعه هم ی. چدنایهمو د روزید نیهم -

 غرق هاتیکشت ینجوریا یتهران و برگشت یرفت که

 بار بدتر. نی. حاال ابودن

. از اون زارمی. بادیاز مامانش بدم م -بغض کرد: توکا

 یدختره نکبت

 هم متنفرم. تهیعفر



 و هق هق کرد. من و ماهرخ هر هیگر ریزد ز بعد

 شده. یبگه چ میو ازش خواست میبود آرومش کرد جور

 سرد باهام یلیاون دفعه رفتم تهران باباش خ یوقت گفت

 باهام ونیهما کیکرد. خواهر و برادر کوچ برخورد

 اینگرفت.  لیبودن، اما مادرش اصال منو تحو خوب

 مدام ای کردیتو اتاقش بود و سرش درد م همهش

 واسه دمی. فهمزدیمن سر خدمتکارشون داد م یجلو

 . مادرستیگفت به خاطر تو ن ونیمنه، اما هما خاطر

 .هیهر وقت سردرد داره عصب من

 کرد یکار هیبار که رفتم  نی. اگفتیدروغ م یول

 عروسمو خوامیشام مفصل داد و گفت م هی. کارستون

 سرحال بود. یلینشون بدم. خ لیفام به

 مادرشو ونیاحمق چقدر خوشحال بودم که هما منه

 . خودشم مثل من خوشحالادیکرده که کوتاه ب یراض

 هیهمه مهمونا جمع شدن، فرخنده دست  ی. اما وقتبود



مهموناگرفت  ونیپوش رو از م کیشگل و شخو دختر

 بلند گفت یو کنار خودش نشوند و با صدا

 یکه قراره ملکه زمیعروس عز نیآذ کنم،یم یمعرف

 ختنیسطل آب سرد ر هیبشه. انگار  ونیهما یخونه

 اونجا ونیسرم. وا رفتم. مجلس زنونه بود و هما رو

 بدجنس از قصد کهیکنه. زن تیکه از من حما نبود

 رو زنونه برگزار کرد که من تنها بمونم. تا یمهمون

 آشپزخونه. یاعتراض کنم فرخنده منو برد تو اومدم

 گفت یلحن زشت هیکرد و با  رونیب خدمتکارارو

 دختر. من آبرو یرو به هم بزن یمهمون یدار جرات

 ی. پدر ثروتمندستین یزیما کم چ یبرا نیو آذ دارم

 باشه. ونیهما یپشتوانه تونهیکه همهجوره م داره

 خرمون هر نیاما مثل پدر آذ میماهم ثروتمند گرچه

 عروس یبش یپاپت یبذارم تو تونمی. من نمرهینم ییجا

 .دنمید یایپُر از پهن م یکه با کفشا من



 کرد: نیف نیف یماه

 ؟توکایگفت ی. تو چشعوریب کهیخاک برسرش. زن -

 و هق زد: دیبغضش ترک

 یره تو اتاق. گفت تا وقتبه دخترش گفت منو بب -

 .رونیب امینرفتن حق ندارم از اتاق ب مهمونا

 زن ی. از هر چدمیحرص دندونامو به هم ساب از

 بود متنفر شده بودم. یشهر

 ؟یگفت ونیبگم توکا؟ به هما یآخه من به تو چ -

 اشکاشو پاککرد و گفت: توکا

 تونهینم یکار چیآره بهش گفتم. اونم گفت مامانم ه-

 . من اون دخترو دوست ندارم. گفت فقط منوبکنه

 داره. دوست

 من چقدر ساده و زودباور بود. فکر یتوکا طفلک

 .رنیگیهمه مثل خودش آسون م کردیم

 توکا گذشته بود که یسه ماه از نامزد بایو تقر گذشت



 یخوشحال بود و ه یلیاومد خونمون. خ ماهرخ

 گفت: یلکیوا به گ لهی. ننهگدیخندیم یخودیب

 ه؟یشده عروس؟ خبر یچ -

 و گفت: نییسرشو انداخت پا ایبا شرم و ح ماهرخ

 یو خبر بده.ول ادیب مونیسل خواستمی. ملهوایآره ننه گ-

 گفتم خودم ه،یخجالت یلیکه پسرت خ ییاز اون جا

 بهتون بگم. امیب

 وا شروع لهیو ننه گ کردمیخنگا نگاهش م نیع من

 به باال بردن دستاش به سمت سقف. کرد

 پا شد ماهرخ رو بغل زد. بعد

 قوربان خودت و اون یمبارک باشه عروسم. ت -

 .نازگلت

 زدم: غیافتاد و ج میدوزار تازه

 ماهرخ؟ راسته؟ من عمه شدم؟ -

 وا محکم زد رو بازوم. لهیگ ننه



 . چراسادههای. چته دختر؟ زن حامله جلوت وایآها -

 فته؟یبترسه بچهش ب یخوایم ؟یزنیم داد

 تم به بازوم و با خنده گفتم:انداخ دست

 بزن خو. واشیاووو چه خبره؟ -

 .دمشیرو بغل کردم و بوس ماهرخ

 فکر کرد دیوا گفت نازگل. شا لهیچرا ننه گ دمینفهم اما

 به زبون آورد. یاتفاق ینجوریهم ایدختره  بچه

. توکا که مونیسل یخونه میبعد با توکا رفت روز

 .دیحاملهس رنگش پر دماهرخیفهم

 گفت: ماهرخ

 یستیخوشحال ن ؟یشد ینجوریچت شد توکا؟ چرا ا -

 ؟یشد خاله

 انداخت. نییسرشو پا توکا

 ؟یماه یخاله قربونش بره. ول یخوشحالم. اله -

 من... من حاملهام. خاتون؟



 میبرق گرفتهها زل زد نیو ع میدو مات موند هر

 . زبونمون بند اومده بود.بهش

 گفت: توکا

 من نبود. ری. تقصدینگام نکن یدخترا اونجور یواا-

 اومده. ایماهه به دن شیکه ش ونهیاون هما ریتقص

 زنون گفتم: غیج

 فیهنوز تکل ؟یتوکا؟ چرا؟ چرا جلوشو نگرفت -

 یتوکا. وا نی. هنوز عقد نکردستیمعلوم ن تیزندگ

 !ایخدا

 :دیکش ینفس بلند ماهرخ

.توکا با بغض ی! به خدا عقل نداروانهید یدختره -

 گفت:

 .نیشی. فکر کردم خوشحال منیبد یلیخ -

 شکمش. یرو دیکش دست

 عشق من و یبچهس که ثمره هیتو بطن من  -



 خوشحالم. یلی. من دوستش دارم و خونهیهما

 گفت: ماهرخ

 توکا... یول -

 حرفشو قطع کردم. من

 تیاتفاق باعث بشه فرخنده رضا نیا دیشا ؟یماه -

 .ونهیبچه درم هی ی. آخه پابده

 گفت: توکا

 ؟یکنیآره خاتون؟ تو هم مثل من فکر م -

 گفتم: دیشک و ترد با

 دونه؟یم ونی. همادوارمیالبته ام یعنیآره،  -

 خوشحال شد. گفت امروز به یلیآره. بهش گفتم. خ -

 .دهیخبر م مادرش

 گفت: ماهرخ

باال  تا شکمت نیرو راه بنداز یبساط عروس دیزود با -

 آخه؟ گنیم یم چ. مردومدهیو گندش درن ومدهین



 بچهام. نی. من عاشق استیخب بگن. واسم مهم ن -

 . اونقدر خوشگل ویبچهم پسره ماه دمیخواب د شبید

 دل برو بود که نگو. تو

 و گفت: دیخند یماه

 حاال بگم نیمنم دختر بشه و از هم یخوبه بچه-

 دوماده خودمهها. پسرت

 به میو زد میدیحرف ماهرخ هر سه خند نیا با

 انگار میخودمون رو گول زد یجور هی. یمسخرهباز

 وجود نداشت. و ایاز ما سه نفر تو دن احمقتر

 .ادیفرخنده کوتاه م میاز اون فکر کرد احمقانهتر

 بهش گفته بود ونیهما یپا داشت. وقت هیمرغ اون  اما

 یلیفرخنده هم خ کنه،یتو شکم توکا داره رشد م بچهش

 که تموم غهتونی. صستیگفته بود براش مهم ن خونسرد

 . البته از اولم نبود.ستیعروس ما ن گهیتوکا د بشه

 ناراحت یلیبکنه. توکا خ یفکر هیبچهش هم بره  یبرا



 شکمشیتو نیاز عشق و عالقهش به جن یاما ذرها بود

 .رفتیکم نشد. صبح تا شب قربون صدقهش م

 . از عشقشزدیو باهاش حرف م خوندیشعر م براش

 مامان یدوست داره صدا نکهیاز ا نش،یپدر جن به

 .زدیرو بشنوه و عشق کنه باهاش حرف م گفتنش

 از قبل نتریبه روستا غمگ ومدیهر بار که م ونیهما

 به توکا کم نشد. اون شیقلب ی. اما هرگز از عالقهبود

 دوست داشت. اما شتریجوون توکا رو از جونش ب مرد

 اون خانواده و وارث نی. بدیرسیبه مادرش نم زورش

 دیرو با یکیراحتش و توکا  یبودن و زندگ شرکت

 روستاس. نیعاشق ا گفتیهم م ی. گاهکردیم انتخاب

 شهیو م نجایا ادیپول و خانوادهش. م الیخیب اصال

 یرو چوب کندهکار یبود و گاه ی. عاشق نجارنجار

 یحت ونی. همادادیم هیهد زشیعز یو به توکا کردیم

 رو دوست داشت. از توکا بچهش شتریب



 یبه هم که پالک کلمه هیگردنبند طال درست شب دو

 بود به گردن انداختن که پشت هر پالک حروف عشق

 رفح ونیه و هما " ه و ت " حک شده بود. توکا حرف

 ت رو به گردنشون انداختن. دو تا گردنبند که

 بچه رو رقم بزنه. هیسرنوشت  ندهیبود در آ قرار

 شده بود و توکا مطمئن بود بچه پسره. پنجماهش بچه

 دکتر و بدونن شیو توکا دوست نداشتن برن پ ماهرخ

 وا اما مطمئن بود نوهش لهیگ . ننههیبچه چ تیجنس

 تو پسره. اون دو تا یبچه گفتی. به توکا هم مدختره

 گذاشته بودن هر کدوم لباس دخترونه و پسرونه قرار

 نشد، لهوایگ ننه ینیشبیو اگر بچههاشون طبق پ رنیبگ

 کردمیم تشونیرو باهم عوض کنن. من هم اذ لباسها

 یپسر بودن بچه ایحاال هر دو اگه دختر  گفتمیم

 . ماهرخ و توکا هم منومونهیم بدون پوشش تونیکی

 .دمیخندیو من غش غش م کردنیم دعوا



 هی یو تو دیمهربونم به اون روز نرس یننه گیلهوا اما

 ،یتو شش ماهگ رفتیکه ماهرخ داشت م یبهار روز

 ُُ  افتاد که دل همهمون رو یاتفاق هیمرد. روز قبلش  ُُ

 رو عوض کرد و زایچ یلیکه خ ی. اتفاقلرزوند

 رو نابود. مونیزندگ

 یخوب بود و به شدت دلتنگ جنگل گرد یادیز هوا

 برآمدهشون ی. ماهرخ و توکا با شکمهامیبود

 هیتند راه برن. اما اصرار داشتن که  یلیخ تونستنینم

 اون روز قشنگ از دست یسه نفره رو تو گردش

 ی. کلمیسه نفره بر کین کیپ هیبه  میگرفت می. تصممیند

 تو دل میتو سبد و رفت میخوشمزه گذاشت یخوراک

 یبوتهها کینزد میپهن کرد راندازیز هی. جنگل

 بودن. سکوت جنگل و آواز دهیکه هنوز نرس یتمشک

 .دادیحس آرامش بهمون م هی پرندهها

 بهمون خوش گذشت. ناهارمون رو که یلیروز خ اون



 پربرگ یشاخهها یو از البهال میدیدراز کش م،یخورد

 به میشد رهیجنگل که تو هم فرو رفته بودن، خ یدرختا

 با دستش اونارو یکیکه انگار  یابر پنبها کهیتا ت چند

 کرده بود و پخش کرده بود تو آسمون زیر زیر

 .یالجورد

 دراز یتا ابد همونجور خواستیلحظه دلم م اون

وحشتناک  یصدا هی دنیچیکنم. اما با پ فیو ک بکشم

 .میسر جامون نشست دهیتوجنگل هر سه ترس

 هول کرده گفت: توکا

 بود؟ یچ یصدا -

 ور و اون ورو نگاه کرد. دوباره نیا یه ماهرخ

 . صدا انگار مال چند تا مرد بودمیدیشن ادیفر یصدا

 .دنیکشیداشتن عربده م که

 گفت: ماهرخ

 نیتو ا مونیخاتون... امروز سل یخدا. نکنه... وا ای -



 ... نکنه؟دهیم ینگهبان شهیب

 رو با عجله جمع کردم و لههای. وسدمیاز جا پر فورا

 .ختمیسبد ر یتو

 نجایدخترا. ا نیروستا. زودباش میبرگرد دیبا االی -

 .خطرناکه

 گفت: توکا

 خطرناکه؟ یخاتون؟ چ هیمنظورت چ -

 :گفتم

 نیایگفت؟ گفت ن یاون روز چ ونیهما یدیتوکا؟ نشن -

 یباز اون مردها ترسمیجنگل خطرناکه. م تو

 میبر نی. دو تا بچه تو شکمتونه. زود باشمینیدزدوبب

 خونه.

 شده بود. گفتم: کیداد زدنها نزد یصدا

 .امیتا ب دینیبش -

 .ومدیکه صدا م یعجله رفتم سمت اون قسمت با



 مواجه شدم که مو یبرگارو کنار زدم با صحنها یوقت

 تنم راست شد. به

 کتک دصابرویکه دفعه قبل س ییتا مرد، همونها چند

 .بستنیدرخت م هیرو داشتن به  مونیسل نباریا زدن،

 اومده بود کنار من، داد یک دونمیماهرخ که نم هوی

 :زد

 ن؟یکنیم نیدار ی! چه غلطیآها -

 شکمش و با ریدستشو گذاشت ز هیبه سرعت  بعدم

 برگارو کنار زد و به سرعت رفت سمت گهشید دست

 .اونا

 زدم: غیج

 .ینرو ماه ؟یریم یسرجات. کجا دار سایوا یماه -

 ماهرخ اصال به حرفم گوش نکرد. داداشم رو اما

 زدیعربدهم مانیبه درخت و سل بستنیبا طناب م داشتن

 ."نی... دست از سرم برداردی:"ولم کن



 . رو به توکاشدمیخفه م یاز حرص و ناراحت داشتم

 بود گفتم: دهیرنگش پر که

 جا بمون. نیتوکا هم -

 نرو خاتون خطرناکه.-

 برم توکا. لطفا دیرفت اونجا؟ با یماه ینیبیمگه نم -

 شرشون کم شهیواسه هم دیپاسگاه و خبر بده. با برو

 پررو شدن. یلیخ گهید نای. اشه

 تند تند سرشو تکون داد و رفت. توکا

 کردم و درختارو دور زدم دایچوب بزرگ و کلفت پ هی

 رفتم سمت اونا. و

 بود که دفعه یهمون جوون نشونیتا مرد بودن. ب سه

 کرده بود. دیرو تهد ونیو هما میدید قبل

 از سه مرد هولش یکیو  زدیداشت داد م ماهرخ

 عقب. دادیم

 گمشو خانوم. گمشو تا نزدم خودتو و بچهت رو -



 نکردم. ناقص

به زنم دستت بخوره.  یردک غلطتو  -داد زد: مانیسل

 برو. یماه

 تو رو جدت. برو

 تو جنگل ههاشیگر یو صدا زدیم غیج یماه یول

 خش خش ی. من پشت سرشون بودم. صدادیچیپیم

 بچرخه شونیکیپام باعث شد  ریکف جنگل ز یبرگا

 .شیشونیعقب. معطل نکردم و با چوب زدم تو پ به

 آخش که بلند شد، اون دو مرد به من نگاه یصدا

 .کردن

 من انگار جون گرفت. دنیبا د مونیسل

 رو بردار ببر. زودباش. یماه ایخاتون؟ ب -

 بود سمت من اومد. یونیمرد جوون که لباساش اع اون

 صورتش چرخوندم. داد زدم: یرو جلو چوب

 برو عقب تا نزدم صورتتو داغون نکردم. به چه -



 ؟یروان کهیبه درخت مرت یداداشمو بست یحق

 کردم از درد رو یرو زخم شیشونیکه پ یمرد اون

 بلند بود. مرد سوم گفت: شیافتاده بود و آخ و وا نیزم

 زر یلیدو تا زنو ببندم به درخت؟ خ نیآقا شاهرخ ا -

اسمش  نستمدوی.مرد جوون که حاال مکننیم زر

 شاهرخه،

 زد و گفت: پوزخند

 زن چماق به کردمی! فکر نمیرزنیبه به عجب ش -

 .شهیم دایخراب شده پ نیتو ا دستم

 گفت: ماهرخ

 کشمتا. یزود باش شوهرمو آزاد کن. به خدا م-

 . چوبو باالتردادمیاز حرص به هم فشار م دندونامو

 و سمت صورتش زدم. صورتشو فورا عقب بردم

 داد زدم:. دیکش

 دزد. برو یکه تو ازش اومد هییخراب شده اونجا-



 . زود!نجایاز ا گمشو

 سمتم زیشروع کرد به قهقهه زدن و بعد تند و ت شاهرخ

 .دیبرداشت و چوبو از دستم قاپ زیخ

 و میافتاد نیزم یهولم داد سمت ماهرخ. هر دو رو بعد

 دست رو شکمش گذاشت. ماهرخ

 آخ... بچهم. -

 که شک نداشتم اگه دیکشیم ییعربدههاچنان  مونیسل

 .مردیخرس اونورا بود از ترس م هی

 . ولش کن آشغال!یولش کن لعنت-

 رو بغل کردم. طفلک درد داشت. گفتم: ماهرخ

 نشد که؟ تیزیچ ؟یماه یخوب -

 سر رو شونهم گذاشت. در گوشم آروم گفت: ماهرخ

 دیسرم اومده. شا ییبال هینه خوبم. بذار فکر کنه  -

 برن. بترسن

 کم فکر کردم و داد زدم: هی



 یکشمتون... ب ی! بچهش... درد داره... میلعنت -

 .وجودا

 داد زد: شاهرخ

 .ادایخوشم نم چیه نیاریدرت یخفه شو. لوس باز -

 کردن. هیشروع کرد به گر مانیسل

 از جونمون یبره. چ نیبچهم... بذار یزنم... وا یوا -

 آخه؟ نیخوایم

 زد. مونیبه صورت سل یمحکم یلیس شاهرخ

و سرت تو  یکردینم یبلند دهنتو. اگه فضول -

 وضعت نبود. نیکارخودت بود االن ا

 گفت: نوکرش

 .ستیحالش خوب ن دیفرش م؟یکار کن یآقا حاال چ -

 کرد. دینگاه به فرش هی شاهرخ

 .یزن کتک خورد هیخاک تو سرت که از  -

 .تیخاصیب



 نوکرش. یکیرو کرد به اون  بعد

 منصور! -

 بله آقا؟ -

 دو تا رو هم ببند به درخت. دهنشونم ببند نیا یدستا -

 زنیریدهات م نیاعصابمه. االن کل ا یرو صداشون

 .سرمون

 اون شاهرخ و میتقال کرد یو ماهرخ هر چ من

 نشد که نشد. انیکوتاه ب منصور

 به توکا بود که زود برسه پاسگاه و کمک دمیام یهمه

 .ارهیب

 پاسگاه یبعد مامورا قهیما رو بستن و رفتن. ده دق اونا

از اون  یو نجاتمون دادن. اما نتونستن رد دنیرس

 صابر دیبا کمال تاسف س یکنن. ول دایسهنفر تو جنگل پ

 کردن که دایگوشه تو جنگل پ هیآش و الش  رو

 کرده بودن. ریخورد و خاکش یپاهاشو حساب یاستخونا



 هنوزم تو گوشمه زنش و دختراش یزجهها یصدا

 یفلج شده. حاال ک شهیکه صابر واسه هم دنیفهم یوقت

 ؟یخرجشونو بده؟ ک خواستیم

 جنگل یتو یخبرا دنیبعد از شن ننه گیلهواشب  اون

 هوشیگرفت و ب هوی فشیبد شد. قلب ضع یلیخ حالش

 درمونگاه روحش هیبه  مشیبرسون می. تا اومدشد

 موندن تو جسمش رو نکرد. طاقت

 رفت و منو و داداشمو تنها زمیعز یلهوایگ ننه

 بند اشک کیکردم.  هی. سه روز اول خون گرگذاشت

 که اومد ونی. هماکردیمنو آروم نم یچی. هختمیریم

 ونیکرد. هما فیبراش تعر زویتوکا همه چ روستا،

 و میما حرفشو گوش نداد نکهیشد. هم ا یعصبان یلیخ

 . گفتهیشاهرخ ک دونستیم نکهیجنگل، هم ا میرفت

 .ارهیاز روزگارش درم دمار



 کنهیمیکار هی. گفت گردهیزود بر م یلیو خ رهیم گفت

 کنده بشه. شهیکه ش ّ ر شاهرخ واسه هم

 هفت یبود که رفته بود تو یموقع توکا چند وقت اون

 یبچهها دنی. حال و روزگارمون بد بود و فقط دماه

 کردن،یو ماهرخ که داشتند تو شکمشون رشد م توکا

 سر پا بمونم. دادیم روین بهم

 شکل نیو ده روز به سختتر میموند ونیهما منتظر

 لیوک هیصابر قول داد  دیبه زن س ونی. هماگذشت

 کنه. چارهیکنه و شاهرخ رو ب تیو شکا رهیبگ

 خاله روجا و یبود. از طرف ونیدلتنگ هما یلیخ توکا

 ونیکه زودتر هما ذاشتنیتحت فشارش م عموحسن

 رو مشخص کنه و زود عقد کنن. شکم فشیتکل ادیب

 که یغهایو ص ونیبه هما شیدلداگ یو قصه بزرگش

 ثهایتموم شده بود، باعث شده بود حرف و حد بایتقر

 اونو ی. هر کرهیروستا پشت سر توکا شدت بگ تو



 روستا هم یزنا ی. بعضکردیمتلک بارش م دیدیم

 .کردنیم تیو خاله روجا رو اذ دادنیم فحشش

 کردیم یناراحت بود و سع یلیغصهدار خ یتوکا

 ونیروز گذشت و هما ستی.برونیب ادیکم از کلبه ب یلیخ

 یلی. توکا خومدین

 از دست من و ماهرخ یکار گهیو د کردیم یقراریب

 واسه آروم کردنش. ومدیبرنم

 شهر و زنگ بزن میبر ایبهش گفتم ب کمیو  ستیب روز

 یلیشرکت و باهاش حرف بزن. خ ایخونه  به

 شد. خوشحال

 تو مرکز دونیم کینزد ییجا هیشهر،  میدیرس یوقت

 و یبود با چند تا اتاقک چوب کیسالن کوچ هی شهر

 اتاقکها. اون موقع مثل حاال نه تلفن همراه یتو تلفن

 میبر میروستاها تلفن داشتن. مجبور بود ینه همه بود

 به اسم دفتر مخابرات. توکا زنگ زد ییجا هیو  شهر



 گفت جلسه داره. یشرکت. منش به

 . دومیبه انتظار و قرار شد دوباره زنگ بزن مینشست

 تا باالخره میتموم تو اون سالن مخابرات نشست ساعت

 توکا بهش گفت یجواب داد به تلفنمون. وقت ونیهما

 همون ونیما رو دو ساعت معطل کرده، هما تیمنش

 .دیزد که توکا ترس شیسر منش یچنان داد لحظه

کرده کهواسه  یبه توکا گفت نگران نباشه. کار ونیهما

 یشاهرخ آبرو نمونه. اما قاض یشرکت بابا

 مقدار رشوه هیکه تو رشت بود، با  دصابریس دادگاه

 یبرا یزندون چی. ههید هیتونسته بود حکم بده به  فقط

 در کار نبود. شاهرخ

 ادیب خوادی. گفت مالنیگ ادیبعد م یگفت هفته ونیهما

 یمادرش چ ستیبراش مهم ن گهیکنه. د عقدش

 ادیبمونه. م شهیواسه هم نجایهم ادی. گفت مخوادیم

 خونه هی یکنن و تو دیباهم برن واسه بچه خر که



 رو شروع کنن. شونیخونه خاله روجا زندگ کینزد

 من هم حرف زد و ازم خواست مراقب عشقش باشم. با

 کن ی. پس خوب خواهریخاتون تو خواهرم گفت

 برادر دل نگرونت. نیا یبرا

 .کردیتو آسمونا پرواز م یاز خوشحال گهید توکا

 ذوق داشت که من رو هم بعد از اون همه مدت اونقدر

 با اون شکمش دیشن یخندوند. ماهرخ وقت یعزادار

 کردیو خاله روجا مدام خداروشکرم دادیکلبه قر م وسط

 .رهیگیدخترش داره سرو سامون م یکه زندگ

 .شهیدهن مردم بسته م گهید که

 . بازمومدین ونیهفته مثل برق و باد گذشت اما هما کی

 .ومدیکه ن ومدین ونیهما یول میصبر کرد گهیهفته د هی

 عمو و حسن و نباریو ا میشال و کاله کرد دوباره

 و میروجا هم باهامون اومدن شهر که تلفن بزن خاله

 . عموحسن خودش زنگ زد. قصد داشتمیریبگ خبر



 یدعوا کنه که چرا ما رو مسخره ونویدفعه هما نیا

 تو شیدو هفته پ ونیگفت هما یکرده. اما منش خودش

 تصادف وحشتناک. جاده هیشمال تصادف کرده.  راه

 .دیبوده و مه شد یبارون

 جاده فرض چیبزرگ رو پ یاون سنگها احتماال

 کنار جاده و یسنگ یخورده به صخره نشی. ماشکرده

 . مردمرونیپرت شده ب نیماش یاز پنجره خودش

 یمارستانیخبر دادن و آمبوالنس اون رو به ب رهگذر

 بردن. دکترا فقط تونستن با عمل کیشهر نزد هی تو

 . امارنیرو بگ یمغز یزیخونر یجلو یجراح

بغرنجه  تشیرفته بود تو کما. گفتن وضع ونیهما

 واحتمال زنده موندنش کم.

 انداختن هیسا اهیس یشد. باز ابرا اهیس مونیزندگ باز

 و ههای. فرداش با گرمونیآفتاب دلخوش رو

 ونیکه هما یمارستانیبه ب میتوکا رفت یهایقراریب



 بود. یبستر اونجا

 ونیکه هما ییجا میپرسون پرسون رفت میدیرس تا

 یس یتو آ قیتوف ونیبود. اما پرستارا گفتن هما یبستر

 مالقاتش کنه. تونهینم یو کس هیبستر وی

 یپرستار و ه هیشد به  زونیآو زونیاشک ر توکا

 بذار یدوست دار یکرد که تو رو جون هر ک التماس

 قهی. پرستار هم دلش سوخت و اجازه داد سه دقنمشیبب

 . منو که راهنهیبب ونویتوکا بره هما شهیپشت ش از

 گهیآدم د هیانگار  رونیاومد ب یتوکا وقت ی. ولندادن

 . انگار روح تو تنش نبود. عموحسن و خاله روجابود

 .فتادنیتوکا داشتن پس م دنید از

 بود. توکا غش کرد و پرستارا یکه اوضاع بد خالصه

 شدن بهش سرم وصل کنن. مجبور

 ییفرخنده اومد تو همونراهرو میدینگذشت که د یزیچ

 . توکا کنار منمکتیرو ن میکه ما نشسته بود



 بود. الحیبود و هنوز ب نشسته

 مانتوش رو یقهیسمتش و  دیتوکا دو دنیبا د فرخنده

 و به شدت تکونش داد. دیکش

 :زدیراهرو داد م وسط

 . کثافت. توناپاک یتوئه دختره ریهمهش تقص -

 . اون بهیروز انداخت نی. تو پسرمو به ایکشت پسرمو

 چرا؟ ؟یشده. چرا لعنت ینجوریتو ا خاطر

 شوکه شده و دهنش بسته مونده بود از اون کار توکا

 چشماشو گرفته بود .حاال اون یکه خون جلو فرخنده

 یدستا میکردیم یمن و خاله روجا هر کار وسط

 .شدینم میرو از توکا جدا کن فرخنده

 . سر کهمینفر همه مون ساکت شد هی غیج یصدا با

 یکه با چشا دمیپوش رو د کیدختر ش هی چرخوندم

 .کنهیو وق زده داره به ما نگاه م یوحش



 یعصبان یلیخ ی. ولهیاون دختر ک دونستمینم

 بود.دوباره داد زد:

 ینیبیولش کن. مگه نم ؟یکنیم کاریمامان چ -

 حاملهس؟

 توکا شده یکه انگار تازه متوجه شکم براومده فرخنده

 توکا رو ول کرد و رفت عقب. بعد کف یقهیفورا  بود

 کردن. هیرد به گرنشست و شروع ک راهرو

 که تو ومدی... اگه اون شب نمچارهمیپسرم... پسره ب -

 مارستانیگوشت رو تخت ب کهیت هی نیاالن ع نهیبب رو

 بود. تو با اون قدم نحست... تو... فتادهین

 !گهیبسه د -

 هماس. نیزد و توکا درگوشم گفت ا غیباز ج دختر

 شد. اما کم آروم هیدلم  تشی. از حماونهیهما خواهر

 فرخنده باز شروع کرد به اشک یاز حرفا توکا

 .ختنیر



 و دفاع تیروجا و عموحسن شروع کردن به شکا خاله

 که بحث باال گرفت و پرستارها یدخترشون. جور از

 کردن. رونیب مارستانیرو از ساختمون ب ما

 مکتینیما نشستن رو کینزد ییجا هیو دخترش  فرخنده

 .مارستانیب کیکوچ اطیح

 قسمت اورژانس نشسته یچهار نفر هم رو پلهها ما

 یلی. خاله روجا خمیکار کن یچ میدونستیو نم میبود

 خونش یزدیبود و عموحسن رو کارد م یعصبان

 . هر جور بود آرومشون کردم اما خاله روجاومدیدرنم

 توکا داد زد: سر

 گهیخونه. د میگردیامروز برم نیتوکا. هم گهیبسه د -

 .یاریخانواده رو ب نیاسم ا یحق ندار هم

 پشت خاله روجا دراومد. عموحسن

 رو بزن. بسه هر نایا دیدخترم. ق گهیمادرت راست م -

 خوارمون کردن. یچ



 چنگ زد به لباس خاله روجا. یدیبا ناام توکا

 آخه؟ من دیزنیم هیچه حرف نیمامان روجا؟ ا -

 رو دوست دارم. اون زندهس داره نفس ونیهما

 . تو رو خداشمونیپ ادیم ادیبه هوش ب ی. وقتکشهیم

 روجا. مامان

 خاله روجا بلند داد زد: اما

 گهاسمتویبه خدا د اریکه گفتم. رو حرفم حرف ن ینیهم-

 رمونیحق یمادرش چجور یدیتوکا. ند ارمینم

 کرد؟

 گفتم: یفور

 شد خود فرخنده بود. ریکه حق یغلط کرد خاله. اون -

 .ستیتو رو خدا درک کن دخترت حالش خوب ن خاله

 رو ثابت کرد. شیمردونگ ونیبه راه عشقشه. هما چشم

 تصادف کرده. یول ومدهیکه داشته م نیدید

 شتریاونا نتونستن ب یبا خاله روجا حرف زدم. ول یکل



 گشت یبرم دی. عموحسن بامارستانیاون بمونن ب از

 لحظه هم طاقت نداشت هی ی. توکا که حتنشونیزم سر

 ونیرو ترک کنه همون جا موند. گفت تا هما ونیهما

 . موندم کنارشخورمیجم نم نجایاز ا ادیهوش ن به

 اونو به من سپرده بود. ونیخواهرم بود و هما چون

 هیو عمو برگشتن روستا و من توکا رو بردم به  خاله

 تو تونستمینم ادی. زمارستانیب کینزد مهمونخونه

 تا مارستانیب رفتینگهش دارم. مدام م مهمونخونه

 یهفته فرخنده سع کیباشه. بعد از  ونیهما کینزد

رو ببره تهران.  ونیکنه هما یدکترارو راض کرد

 امکان میاگر تکونش بد گفتنی. مدادنیامادکترا اجازه نم

 . سه هفته به همون صورتنییپا ادیموندنش م زنده

 دوبار بهمون مونیسل. تو اون مدت ماهرخ و گذشت

 زدن. توکا از خواب و خوراک افتاده بود. توکا و سر

 شده بودن. به یهر دو وارد هشت ماهگ ماهرخ



 . خطرناکه واسه خودش و بچه.ادین گهیگفتم د ماهرخ

 قبول یلیمیمن و توکا بود اما با ب شیدلش پ گرچه

 .ادیکه ن کرد

 بود. ضیبود که مادرش مر کیکوچ یپسربچه هی

 داره و هر چند نهیمادره سرطان س گفتنیم پرستارا

 . پسرشمشهیم یبستر ادیم شهیحالش بد م کباری وقت

 بود که ینبود. اما توکا چند روز یرفتاراش عاد انگار

 چکسویشده بود. مادرش ه قیپسرک دوست و رف با

 نیو از کارافتاده نداشت. واسه هم ریپدر پ هی جز

 سرگردون بود. نمارستایهمهش تو ب پسرکوچولو

 و حواسشون بهش بود. دادنیبهش غذا م پرستارا

 یسفت تو راهرو. گاه مکتین یرو نشستیم ساکت

.اسمش کردیم یخاک باز اطیح یتو باغچه رفتیم هم

 مغموم اما ساکت. توکا یبچه هیبود.  لیاسماع

 و شبا با خودش اونو گذروندیباهاش وقت م یلیخ



 .خوابوندیتو مهمونخونه و کنارش م بردیم

 . امارفتنیو م ومدنیو شبها پشت سر هم م روزها

 شده بود و چند فی. توکا ضعومدیبه هوش ن ونیهما

 نشده بود. نهیدکترزنان نرفته بود و معا شیبود پ یوقت

 نههاشیداشت که توکا معا دیتاک شهیهم ونیهما گرچه

 مرتب بره. رو

 داشت که مانیدکتر زنان و زا هیاونجا  مارستانیب

 بود. اما ی. دکتر خوببردمیم ششیتوکا رو پ یگهگاه

 بشه. خوب بخوره و بخوابه و تیتقو دیگفت توکا با بهم

 نداشته باشه. ازم خواست از اونجا دورش کنم. استرس

 دور ونیلحظه از هما کی یحت کردیتوکا قبول نم اما

 و کردیدعا م یطوالن ی. هر روز براش ساعتهابشه

 و گرفتی. دستاشو منشستیاتاقش کنار تختش م تو

 .زدیواسش حرف م ی. از همه چزدیحرف م براش

 دیدیرو م زاینچیبچه. فرخنده ا یاز تعداد لگدها یحت



اومد اونجا.چه  ونی. چند بار پدر هماخوردیحرص م و

 به توکا منگاهمین هی یبود. حت یمرد سرد و خشک

 هی نیمثل زنش توکا رو دعوا هم نکرد. ع ی. حتنکرد

 .تیخاصیبار بود و ب یب درخت

 روز بعدازظهر از توکا خواستم هیگذشت.  یروز چند

 یکم استراحت کنه تا من برم حموم. گفت باشه. ول هی

 . به سرعتستین دمید رونیاز حموم اومدم ب یوقت

 داره لیاسماع دمیو دنبالش گشتم. د مارستانیب رفتم

 اتاق هیشده که با دست  یچ دمی. ازش پرسکنهیم هیگر

 نشون داد. توکا حالش بد شده و غش کرده بود. رو

 دکتر گفت توکا رو برگردون روستا. یچرا. ول دمینفهم

 .شهیبدتر م نجایا

 روستا. ازم میکردم برگرد شیبود راض یهر ترفند با

 شیپ خواستیچون م میگرفت فورا برگرد قول

 باشه. گفت فقط واسه خاطر بچه داره ونیهما



 توکا بهش قول کرد،یم یتابیب لی. اسماعگردهیبرم

 ونبودیکه گردن هما ی. گردنبندگردهیکه زود برم داد

 انداخت و گردنبند خودش لیرو به گردن اسماع

 .ونیبه گردن هما رو

 .هیاون کارش چ یمعن دونستمینم

 و همونجا میگشتیکاش برنم یروستا اما ا میبرگشت

 .میبود مونده

 زار زد تو صورت زردو یتوکا دنیروجا با د خاله

 .خودش

 دختر؟ یشد ینجوریخدا مرگ بده منو. چرا ا یا -

 نگران عموحسن و خاله یلبخند زد به چشما توکا

 تموم افتاد تو رختخواب. یهفته کیو  روجا

 شده بود که نا نداشت. عمو حسن رو فیضع اونقدر

 هفته دوبار بره شهر و از هیکرد تو اون  مجبور

 قصد به ونیو همچنان هما .رهیخبر بگ مارستانیب



 اومدن نداشت. هوش

 جون گرفت و دوباره از من خواست واشی واشی توکا

 عموحسن و خاله روجا ی. ولمارستانیب میبرگرد

 اون یاجازه ندادن. گفتن حضور تو تو نباریا

نداره. عموحسن بهش گفت  یلزوم مارستانیب

. ماهرخ بهش گفت اون رهیگیو خبر م مارستانیرهبیم

 پابه

 مراقب باشه. هر لحظه ممکنه بچه به شتریب دیبا ماهه،

 من هم کرد؟ی. اما مگه توکا حرف گوش مادیب ایدن

 . سهارمینداشتم رو حرف خاله روجا حرف ب جرات

 و مونیخودمون که حاال سل یتو خونه یبعد وقت روز

 میبا ماهرخ داشت کردن،یم یهم باهام زندگ ماهرخ

 خاله هوی م،یکردیرختخواب بچه دوخت و دوز م یبرا

 که توکا گم نیتو سرزنون اومد و گفت کجا نشست روجا

 .شده



 و عمو حسن مونیهولم سوزن رفت تو انگشتم. سل از

 شهر چون فکر کردن ممکنه توکا رفته باشه رفتن

 . اما توکا اونجا نبود و فرخندهونیهما شیپ مارستانیب

 .ومدهیاصال توکا ن گفت

 برگشتن حال یدست خال مونیعموحسن و سل یوقت

 یبد شد. عموحسن گفت همه جا رو گشتن. حت همهمون

 توکا قطره آب شده و فرو یشهرو. ول یمهمونخونهها

 .نیبود تو زم رفته

 یچاثریپاسگاه و مامورا همه جا رو گشتن. اما ه میرفت

 دخترش و قراریاز توکا نبود. خاله روجا ب

 .ختیریبود و مدام اشک م خطرناکش تیوضع

 خسته شده بود و زودتر نیبه خاطر کار تو زم گفتیم

 بود و دهیبود به کلبه. کنار توکا دراز کش برگشته

 زده بشیشده توکا غ داریب یبرده بود.اما وقت خوابش

 .بود



 هفته شد دو هفته، هیهفته و  کیروز گذشت و شد  سه

 نه دایز ینشد. من از نگران یاز توکا خبر اما

 بخوابم نه غذا بخورم. توکا برام اونقدر تونستمیم

 سالم یبود که حاضر بودم جونم رو بدم ول زیعز

 شده بود و هر لحظه امکان ی. وارد نه ماهگبرگرده

 کردمیبد م یبا خودم فکرا ی. هادیب ایبچه به دن داشت

 سر توکا و بچهش اومده باشه. ییبال نکنه

 دست رو دست بذارم. تونمینم گهیگفتم د مونیسل به

 دیکنم. از پاسگاه هم نا ام داشیپ گردمیم رمیم خودم

 جنگلبان نبود چون ماهرخ گهید مونیبودم. سل شده

 طالقشو بده. ایرو ادامه بده  یجنگلبان ایگفته بود  بهش

 یخبر گهیاومده بودن، گرچه د دیتا جنگلبان جد دو

 ازشاهرخ و دارو دستهش نبود.

 روز که وسط هیشده بود هر روز برم تو جنگل.  کارم

 بارون گرفت. خواستم یبدجور هویبودم  جنگل



 به ونیکه هما یی. رفتم همونجاشهینم دمیکه د برگردم

 گفته بود دوستش داره. اون کنده چوب هنوزم توکا

 سیخ شتریپربرگ تا ب یبود. رفتم سمت بوتهها اونجا

 زدم: غیجبوتهها  ریز یصحنه دنیکه با د نشم

 توکا! -

 یو سر و صورتش زخم نیزم یافتاده بود رو توکا

 زدم: دادسمتش و  دمی. دوبود

 توکا؟ توکا حالت خوبه؟ توکا چشماتو وا کن. کفش -

 و خون آلود بود. ینبود و کف پاهاش زخم پاش

 باز کرد و یتو صورتش زدم. چشماشو کم یلیس چندتا

 کردن. گفتم: هیمن شروع کرد به گر دنید با

 ؟یلعنت یکجا بود ؟یشد ینجوریتوکا؟ چرا ا -

 کم خونابه از گوشه هیکرد به سرفه کردن.  شروع

. یوا یا -. محکم زدم تو سرم.رونیب ختیر دهنش

 خاک بر سرم شده. توکا؟



 نبود تو اون جنگل و چکسمیکنم. ه کاریچ دونستمینم

 دمیبوتهها کش ریو بارون کمک کنه. توکا رو از ز باد

 کردم. با چند تا دای. دو تا چوب دراز و کلفت پرونیب

 نازک و محکم درختا طناب درست کردم. یساقهها از

 تخت روون درست کردم. هی هیشب یزیچ هیبا اونا  بعد

 هیبودم و شب دهیچیکه دور کمرم پ میگلدار قهوها چادر

 گره زدم یبود رو باز کردم به اون تخت جور دامن

 بذارم توش.بشه توکا رو  که

 بود توکا رو رو اون تخت گذاشتم. سر یهر فالکت با

 دیکشوندمش. با نیزم یتا چوب رو گرفتم و رو دو

 . بارونمارستانیب شیروستا برسونم بردمشیم

 و گل و ُ شل باعث دیباریم البیمثل س ناجوونمردونه

 . اما مراقب بودم توکا رونیبخورم زم یبود ه شده

 به جاده. جاده دمیساعت رس کی. بعد از فتهین نیزم



. زدمیبلند خدا رو صدام یگرفتم سمت شهر. با صدا رو

 مادر نیا ینیبیاگر ما رو م ایخدا زدمیداد م

 وانت داشت هی یبچه رو نجات بده. از خوش شانس و

 . براش که دست تکون دادم نگه داشت.ومدیدور م از

 از دو جنگلبان بود. یکی

 یصندل یشده فورا توکا رو رو یبراش گفتم چ یوقت

 نشوندم و خودمم کنارش نشستم. جلو

 کنه. یرانندگ عتریاون جنگلبان سر ذاشتینم بارون

 دوباره چشماشو وا کرد. اشکامو پاک کردم. توکا

 دستم. تو زده ش رو گرفته بود خی یدستا

 توکا؟ یشد ینجوریدورت بگرده خاتون. چرا ا یاله -

 ؟یبود کجا

 بگه. یزیچ هی خواستیه کرد. مباز سرف توکا

 شروع کرد به حرف زدن. دهیبر دهیبر

 ... شده... بودم.ریخاتون؟ من... من اس -



 گفتم: وحشتزده

 کرده بود؟ رتیاس یک ؟یک ر؟یاس -

شا...شاه...رخ.شوکه چشمام گرد شد. توکا انگار  -

 عجله داشت تند تند

 بگه. حرفاشو

 ادامه داد: دوباره

 ... بکشه. منم ...بکشه. گفت...ونویهما خواستیم-

 ...نی...نا...بودم... کردنی...ها... بابامو کش...تشما

 ...کرد. من... فرار...یمنو...زندون الی..وهی...تو

 ...م...سرماخوردم...خا...تون...ضی... مرکردم

 ... نجات بده... اگر پسر...شد...اسمشو... بذاربچهمو

 ...اسیال

 زدم: هق

 قربونت اسیحاال چرا ال یقشنگه...! ولچه  اس؟یال -

 برم؟



 . بارونیسرفه کرد. خون از دهنش زد ب دوباره

 دادمیدهنشو پاک کردم. داشتم جون م میروسر یگوشه

 . قلبم داشت از جادیکشیکه م یاون همه درد دنید از

 .دمیکشینفس م یکه به سخت دونهیو خدا م شدیم کنده

 گفت: یسخت به

... آب... امبری... پاسی... الیدینشن -

...خو...خورد؟ یزندگ

 ...زنده...ست...شهی...همنیواسه...هم

 ... پس...پسرم...زنده...خوامیم

 ...تا...ابد... ُ م...مراقبش...باش...بمونه

جنگلبان هم  اون اشک دمیکه د کردمیم هیگر یجور

 دراومده.

 . خودتاسیال میذاریباشه دورت بگردم اسمشو م-

 یذاریتوکا... خودت اسمشو م شهیخوب م حالت

 .اسیال



 سرشو تکون داد و گفت: توکا

 ... تو...ی... ماهدینه... خا...تون... فرار... کن -

  کشه... ُ ی... مادی... اون...مرو

 باز از هوش رفت. داد زدم سر اونجنگلبان که تو و

 از دستم رفت. زمیخدا گاز بده عز رو

 رو مونی. اونجا بود که سلمارستانیب میرو رسوند توکا

 توکا داد زد: دنی. با ددمید یحال خراب هی با

 خاتون؟ خاتون ماهرخ حالش بده. توکا چرا -

 یچ ه؟یدست و صورتش خون نقدریچرا ا ه؟ینجوریا

 ...رهیمیداره م ی... خاتون ماهیخاتون ماه شده؟

 که حاال دو برابر یایسرم زدم. با ناراحت یتو محکم

 بود ناله زدم: شده

 ماهرخ مون؟یشده سل یخدا مرگ بده منو. چ یوا یا -

 شده؟ یچ

 سرم. ختنیتوکا فورا ر دنیپرستارا و دکترا با د اما



 تصادف کرده؟ ه؟ینجوریچشه؟ چرا ا ضیمر نیا -

 و دونستمیم یکرد. هر چ نهیتند تند توکا رو معا دکتر

 تو اتاق عمل. به بهشون گفتم. فورا بردنش دونستمینم

 بود گفتم بره خاله روجا ستادهیجنگلبان که منتظر ا اون

 .ارهیعموحسن رو ب و

 گوشه تو سالن شلوغ هی. نشسته بود مونیدنبال سل گشتم

 یکی. سرتاپام گل بود و زدیو داشت زار م اورژانس

 داد. ییجفت دمپا هیپرستارا بهم  از

 .یکرد ی. همه جا رو گلنارویخانوم بپوش ا -

 کردن. زیشروع کرد به تم یت هیمرد فورا با  هی

و کنارش نشستم. اونقدر خسته  مونیسمت سل رفتم

 نداشتم. سادنیوا یوناراحت بودم که نا

 ماهرخ که حالش خوب بود؟ مون؟یشده سل یچ -

 اشکاشو پاک کرد. مونیسل

 گفتم یکه از صبح درد داشت. ه یدید یخودت بود -



 گوش نکرد. گفت هنوز وقتش مارستانیب میبر ایب

 رنگ و روش برگشت. دمید ی. عصر که رفتستین

 حرفشو گوش نکردم و گهی. ددیچیمار به خودش پ مثل

 ...نیآورد ریدکتر گفت د ی. ولمارستانیب آوردمش

 هی کردمیو تو دلم دعا م کردمیدهن باز نگاهش م با

 یشه. ول اهیچشام س یباز جلو اینگه که دن یزیچ

 و خفهش دهیچیبند ناف دور گردن بچه پ. گفت گفت

 .نیرآوردی. گفت دکرده

 زدم تو سرم. یدست دو

 ماهرخ... ماهرخ حالش چطوره؟ -

 گهیاگر بفهمه بچهمون د یشده خاتون. وا هوشیب -

 .کنهیدق م ستین

 نمونینازن یداد برمن. بچه... بچه ی. ایوا یا-

باز هق زد و من  مونی. خاک بر سرم شد که.سلمونیسل

 واسه کدوم درد و دونستمینم



 که زمی. واسه ماهرخ عززمیاشک بر مونیبدبخت

 که از بس کتک ییتوکا یبرا ایاز دست داد  بچهشو

 بود زنده موندنش شده بود آرزو. خورده

 که یمادر یبرا ایکه هنوز تو کما بود  ونیهما یبرا

 به دمیاز دست داده بودم. سرمو چند بار کوب تازه

 .وارید

 یک دمیکردم که نفهم هیو مو ختمیاشک ر اونقدر

 .زدیصدام م یسرم و ه یاومد باال پرستار

 !یکنیم هیخانوم؟ خانوم بسه پاشو چقدر گر -

 .دیمحکم به بازوم کوب مونیسل

 کارت داره. یخانوم پرستاره چ نیا نیخاتون بب -

 جا بلند شدم و پاکشون رفتم سمت پرستار. از

 :گفت

 ؟یدار شیکه آورد یضیبا مر یچه نسبت -

 :گفتم



 بود گم شده بود. یچند وقت هیدوستمه.  -

 ی. از کمیخبر کن سویپل دیپس با -سر تکون داد: پرستار

 شده؟ ینجوریا

 کردم. داشی. من عصر تو جنگل پدونمینم -

 راستش مو یتموم بدنش کبوده. دماغش شکسته. پا-

 چپش هم شکسته. ی. بازوبرداشته

 .دیبلعیو منو م کردیباز م دهن نیزم خواستیم دلم

 :گفتم

 ؟یحال دوستم چطوره؟ بچهش چ -

 با تاسف سرتکون داد: پرستار

 ههاشیبده. آنفوالنزا باعث شده ر یلیحال مادر خ -

 نیبکنه. احتماال دارو مصرف نکرده واسه هم عفونت

 مشکل داره. یلیخ یلیاوضاعش خرابه. قلبش خ نقدریا

 ی. موندگارمیدیانجام م ادیاز دستمون برب یهرکار ما

 . بچه اگر زندهنهییپا یلیخ ههاشیتو ر ژنیاکس سطح



 تو بخش نوزادان بخوابه تو دستگاه. اما دیبا بمونه

 . به خانوادهش خبردیمادر و بچه فقط دعا کن یبرا

 . شوهرش کجاس؟نیبد

 زود. انیشوهرش توکماس خانوم. پدر و مادرش م -

خانوم. تو رو جون هر  نیرو خدا نجاتش بد تو

 خانوم. دمیقسمتون م نیدار دوستشیکس

 داد و گفت فقط دعا کن. میدلدار یکم پرستار

 مارستانیب دنیرس یروجا و عموحسن وقت خاله

 بگم بهشون. درد داشت تحمل اون همه یچ دونستمینم

 تو اون نمیاون دو تا خواهر نازن دنی. درد داشت درنج

 حالشون بد بود و من یلیماهرخ خ ی. خانوادهوضع

 خدا شاهده ی. ولهیشده بودم سنگ صبور بق ونیم اون

 نبود که چکسیدرد داشت. ه شتریمن از همه ب قلب

 .دیترکیآروم کنه. دلم داشت م منو

 به یتوکا رو. حت ینگفته بودم حرفا چکسیبه ه هنوز



 ینگن. به حد کاف یزیگفتم به پدر و مادر توکا چ سیپل

 بود. میو ال ادیز رنجشون

 گذشت. اما کاش یطوالن یلیبود که خ یسخت شب

 . قلب توکا نتونست اون همه درد روشدینم صبح

 سمت آسمونا. دیکنه و روح پاکش پر کش تحمل

 با دستگاه هم یشده بود که حت یاونقدر عفون ههاشیر

 و مهربونم آرزو به دل بایز قینفس بکشه. رف نتونست

رفت. همونجور  شمونیاز پ شهیو واسه هم موند

 قشنگ. یلیپسر خ هیپسر بود.  هیکهخودش گفت بچهش 

 تو صورت اون ونیتوکا و هما یایتموم قشنگ انگار

 گذاشتنش یوقت رهینم ادمی جوقتیجمع شده بود. ه بچه

 کیکوچ یدستا ی. چجورنمشیدستگاه و رفتم که بب تو

 دهنش کرده بود و انگشتاشو مک یتپلش رو تو و

 .زدیم

 اول یگرفت. همون لحظه شیآت شییتنها واسه دلم



 زنده هستم یشدم. و به خودم قول دادم تا وقت عاشقش

 باشم. مراقبش

 بد شد. اما یلیبچهش مرده حالش خ دیفهم یوقت ماهرخ

 جون داده مارستانیتوکا هم تو همون ب دیشن یوقت

 چیو ه زدیم غیگذاشت رو سرش. ج مارستانویب

 . باالخره مجبور شدنقادر نبود آرومش کنه یپرستار

 آرامبخش بزنن. بهش

 یفکر کردم. خودم رو برا یلیشب تا صبح خ اون

بهزنده  یدیام چیتوکا آماده کرده بودم. دکترش ه مرگ

 که کردمیفکرامو م دیموندنش نداشت و من با

 بهتره. یچه کار اسیمحافظت از ال یبرا

 یاز مرگش به خاله روجا و عموحسن گفتم ماجرا بعد

 نفهمه که چکسیتوکا رو. ازشون خواستم ه مرگ

 توکاس. خصوصا مردم روستا. با دکتر و یبچه اسیال

 مسکوت هیهم حرف زدم و خواستم قض پرستارها



 نه. اینداشتم دهنشون قرصه  نانی. اما اطمبمونه

 دمیتوکا فهم یخاله و عمو گفتم اونجور که از حرفا به

 خواستهیبوده. و اون م ونیباعث تصادف هما شاهرخ

 شرکت چوب یانتقام مرگ پدرش و ورشکستگ یبرا

 دنبال یتوکا و بچهش رو هم بکشه. اون حت شونیبر

 دیهم هست. بهشون گفتم من با مانیو ماهرخ و سل من

 مراقبت کنم. قرار شد به همه اسیجور شده از ال هر

 .مونهیماهرخ و سل یبچه اسیال میبگ

 تا از کردنیم یخاله روجا و عموحسن همه کار و

 محافظت کنن. زشونیعز ینوه

 دایپ یموقع به ماهرخ نگفتم توکا رو با چه وضع اون

فوت شده. اما چند روزبعد  مانشی. فقط گفتم سر زاکردم

 رو بهش گفتم. یهمه چ واشی واشی

 هفته مرخص کردن. کیرو بعد از  اسیال

 از گهیکه د یبه روستا و خونهمون. خونها میبرگشت



 . رعنا همشدیقشنگمون، پر نم یتوکا یخندهها یصدا

 و نیرو زم دیکوبیپا م یبود. مدام عصب دهیفهم انگار

 .کردیم تیوقتش اذ یب یهههایرو با ش عموحسن

 واسمون بهشت نبود. قبرستون شده گهیهم د جنگل

 .بود

 اسیال یروز ظهر که داشتم لباسا کیهفته بعد  کی

 تو جاده نیماش هی یصدا شستمیاز خونه م رونیب رو

 .دمیشن رو

 جاده نییپا نیقلبم تند تند زد. ماش هوی نیماش دنید با

 هیبود. با  ونیشد. هما ادهیمرد از اون پ هیو  ستادیا

 یچیبغلش. سرش باندپ ریعصا ز هیگچ و  یتو یپا

 بود. شده

داشتبه  مونیتو خونه. سل دمیانداختم تو تشت و دو لباسو

 رو عوض کنه. اسیلباس ال کردیماهرخ کمک م

 گفتم: فورا



 اومده. ونیهما... هما -

 .کردنیو ماهرخ هاج و واج به من نگاه م مونیسل

 تند گفتم: تند

 ن؟یدیبچهشه. فهم نیبفهمه ا دینبا -

 شوکه گفت: ماهرخ

 خاتون؟ -

 ونیهما دیچرا نبا گمیکه گفتم. بعدا بهتون م نیهم -

 بچه ت مرده. میگیبچهشه. بهش م نیا بفهمه

 از جا بلند شد. ونمیسل

 خاتون. ستین یکار درست نیا یول -

 محکمه. تو رو خدا حرف گوش بده. لمیبهت گفتم دل -

 باال. ادیکمکش کن. فکر نکنم بتونه از تپه ب رونیب برو

 .زودباش

 باال دیرس یوقت ونی. همارونیرفت ب یکفر مونیسل

 خونه نبوده. یکس یخاله روجا ول یرفته خونه گفت



 یما. ول شیاومده پ دیدنبال توکا گشته گفته شا گفت

 یو ه دیافتاده مون رو د یما و سرها اهیس یتالباسا

 توکا

 م،یجوابشو بد یچ میکرد و ما الل مونده بود توکا

 نشست. گفت چرا نیزم یدر رو یجلو همونجا

 اهیتوکا کجاس؟ چرا شماها س د؟یکنیم ینجوریا

 شده یزیپدر و مادرش... چ نکنه واسه ن؟یدیپوش

 خاتون؟

 بهش گفتم، زویکنارش زانو زدم. آروم آروم همه چ من

 .دهیماهرخ خواب کنارپسرش زندهس و  نکهیا جز

 هویبگه.  یچ دونستیخدا اونقدر شوکه شد که نم بنده

 شروع کرد به داد زدن. کل روستا سر وونههاید مثل

 آورده بودن. رونیپنجرههاشون ب از

 مادر یبچهها نیاون مرد قد بلند شده بود ع ونیهما

 یمن توکا یو توکا ختیریو اشک م زدیداد م مرده



 .کردیم من

 نبود. عالم و آدم عاشقش یهم داشت. توکا کم کس حق

 . بس که مهربون و خاص بود.بودن

 .ختیروز تموم سر قبر توکا نشست و اشک ر سه

. زدیو باهاش حرفم دیکشیها هم کنار قبرش دراز م شب

 شده بود براش آب و غذا مونیکار من و سل

 لب نزنه. ونیو هما میببر

 از سه روز برگشت تهران. گفت شاهرخ رو بعد

 اگر به خاطرش بره زندون و اعدام بشه. یحت کشهیم

 به هم. اما شاهرخ و مادر و برادراش ختیر تهرونو

 دارو یقطره آب شده بودن. خونه و شرکت و هر چ هی

 داشتن فروخته بودن و رفته بودن خارج. ندار

 پسرشه، اما من اسیال میبگ دیو ماهرخ گفتن با مونیسل

 .نذاشتم

 سپرده بودن به من. زویروجا و عموحسن همه چ خاله



 شاهرخ نکهی. و اگردهیدوباره برم ونیهما دونستمیم

 ایسر من  ییبال نباریدار و دستهش برگردن و ا ای

 .ارنیب مونیسلماهرخ و  یحت ای اسیال

 .گرفتمیرو م ممیزودتر تصم دیبا پس

 گفتم خوب به حرفام گوش بدن. مونیماهرخ و سل به

 ماهرخ خوابش برده بود. یپا یرو اسیبود و ال شب

 گفت: مونیسل

 ون؟یبههما یدیبچه رو نم نیخاتون حرف بزن. چرا ا -

 :گفتم

 اون شاهرخه که یکیبچه دو تا دشمن داره.  نیا -

 یانتقام مرگ باباشو و اون شکست مفتضحانه خوادیم

 .ونهیهم مادر هما یکی. رهیرو از ما بگ ثروتش

 زندهس اسیاگر شاهرخ بفهمه ال دیکنیفکر م شماها

 .ارهیبچه م نیسر ا ییبال هیمطمئنم  کنه؟یکار م یچ

 برش یکیبده  یحت ای مخونهیتیاونو بفرسته  ممکنه



 هرخ بدتره. بهدور. فرخنده از شا یجا هیببره  داره

 و کنهیرو به عنوان نوهش قبول نم اسیوجه ال چیه

 مادر که آخرشم یب یبچه هیو  مونهیم ونیهما

 کنه. اگرم فرخنده قبول کنه شک یبراش پدر تونهینم

 کنه یعروس ونیکه قراره با هما یاون دختر دینکن

 رو بزرگ کنه. گهید یکی یبچه کنهینم قبول

 گفت: ماهرخ

مطمئنم فرخنده تا  -کنه؟یازدواج م ونیحاال مگه هما -

 االن دست دختره رو گذاشته نیهم

 . شک ندارم.ونیدست هما تو

 گفت: مونیسل

 .ونهیهما یبچه اسیال دیو شاهرخ فهم میخاتون اومد -

 دست و م؟یبچه مراقبت کن نیاز ا نجایا یچجور ما

 یس یتا وقت ؟یتا ک رون؟یبره ب مینذار میببند پاشو

 سالش شد؟ چهل



 .میروستا بر نیاز ا دینه! با -

 شوکه گفت: ماهرخ

 م؟یکجا بر م؟یبر -

 :گفتم

 فرخنده. یخونه -

 .شیشونیزد رو پ مونیسل

 .یشد وونهیخاتون. به خدا د یتو عقلتو از دست داد -

 بار توکا که رفته هی. مونینه عقلمو از دست ندادم سل -

 برن به قراره ونیهما یتهران، گفت خانواده بود

 عمارت بزرگ. گفت دنبال هی. دشونیجد یخونه

تو اون خونه کار کنن.ما سه  گردنیو چند نفر م باغبون

 بچه نیا یکجا برا چیاونجا. ه میبر دینفر با

 اونجا اسیباباشه. ال یکه خونه ستین ییاز جا امنتر

 پدر یهیسا ریمرد بشه. ز هیکه  یتا روز شهیم بزرگ

 قهایو خون توف هیک میگیبهش م. اون وقت ما شیواقع



 یرو بفرسته جا اسیال تونهیرگاشه. فرخنده هم نم تو

 ماهرخه. یاون بچه کنهی. چون فکر مگهید

 کالفه بود. مونیسل

 خاتون. یگیم یچ فهممیبه خدا نم -

 یتوکا تو لحظات آخر عمرش التماس کرد هر کار -

 اون دونمی. نممیواسه پسرش بکن ادیدستمون بر ب از

 دشیتهد یبهش گفته و چجور یچ یعوض شاهرخ

 .کشنیبچهمو م گفتیبود که م کرده

 . گفت فرارکشهیگفت من و ماهرخ و تو رو هم م اون

 بهش تعلق اسیکه ال یی. خب کجا بهتر از اون جادیکن

 داره. ما تنها تیامن شیواقع یبابا شیبچه پ نیا داره؟

 جنگل نیشاهرخ تو ا میدونیکه م میبود ییشاهدا

 .کنهیم یرقانونیغ یکارا

 بعدهای. ولهیکه شاهرخ هدفش چ دونستمیروزا نم اون

 یبود. اونقدر زیعز یلیباباش براش خ دمیفهم



 زتریعز یبود. و ک ونیهما زانیهدفش گرفتن عز که

 و توکا؟ اسیال از

 .میبود اشیهم شاهد کثافتکار مونیو ماهرخ و سل من

 درخت نابود یکل. اون مینداشت یجان تیامن نیهم واسه

 یتا تموم کارا ومدیاز دستش برم یو هر کار کرد

 کنه. یرو الپوشان زشتش

 :گفت

 هم کنار فرعون بزرگ شد و سالم یحضرت موس -

 رو از وجود فرعون زمانهش پاک نیسرزم هیو  موند

 .کرد

 . اونمیزمونه ببر نیفرعون ا شیرو پ اسیال دیهم با ما

 فرخنده. ه؟یک

 :گفتم

 بزرگ بشه و انتقام دیبا اسیاهرخ. الدرسته م -

 دوارمی. و امرهیرو از شاهرخ و فرخنده بگ مادرش



اونو به  اسیاون نامرد زنده بمونه که ال یاونقدر

 زشتش برسونه. کاریسزا

 گفت: مونیسل

 تن و بدنمون گهی. اونجا دیگیم یچ فهممیحاال م -

 بره جنگل و مثل مادرش برنگرده. اسیکه ال لرزهینم

 برگشت. حدسم درست بود. رو ونیماه بعد هما کی

 به حلقهش زل زدم، دید یحلقه بود. وقت هی انگشتش

 .دیکش خجالت

 :گفت

 .ستمیمعرفت ن ینگام نکن. من ب یخاتون اونجور -

 که به نام من یکه اسم دختر ستمینامرد ن یاونقدر اما

 رو نیپخش شده رو لکه دار کنم. من آذ لشیفام تو

 گهیندارم. بعد از توکا که عشق اول و آخرمه د دوست

 لیازدواج کنم. فقط به دو دل یبا ک کنهینم یفرق برام

 ازدواج دادم تا دهن همه به خصوص مادرم نیبه ا تن



 بشه. بسته

 که عاشقش بودم و هی. اون تنها زنهیمن ابد یبرا توکا

 و خواهم بود. هستم

. به ما خودته ی. زندگهمایون خان یمختار -:گفتم

 یربط

 سوال ازت دارم. هنوزم مادرت به هی ی. ولنداره

 داره؟ ازیو خدمتکار ن باغبون

 گفت: فورا

 . چند نفرگردهیمعتمد م یآره. هنوزم دنبال آدما-

 چطور؟ ینبود. ول یاومدن و رفتن. مادرم راض یموقت

 تو میخوایم مونیمن و ماهرخ و سل دیفهم یوقت

 خوشحال شد. گفت یلیخ میو کار کن میبمون عمارتشون

 اونجا. میخداشه ما بر از

 موافقتش رو اعالم کرد رفت سراغ نکهیبعد از ا ادمهی

 گفت: .اسیال



 ماهرخ خانوم. یدار یایچه پسر دوست داشتن -

 منم زنده یگفت کاش توکا دمیشن یگرفت وقت شیآت دلم

 یدوست داشتن نقدریشما ا اسی. البد پسرم مثل البود

 .بود

. نهیوننبیتا اشکش رو هما رونیب دیکم طاقت دو مونیسل

 یرو ک نشیبه اهل روستا بسپره زم رهیگفت م

 .دارهیخر

 بر یروز هی دیشد خونه بمونه سرجاش. شا قرار

 .میگشتیم

 تهران و از اون به میو رفت میروز بعد ساک بست دو

 .قیعمارت توف نیساکن یههایهمسا میشد بعد

 باال کنار فرخنده و پدر یتو طبقه نیو آذ ونیهما

 .کردنیم یزندگ ونیهما

 اول حامله شد و تو همون سال یهمون روزا نیآذ

 اومد. اسمش رو ایبه دن ونیاسفند پسر هما لیاوا



 هورام. گذاشتن

 یهم تو اون خونه زندگ گهید یپسر بچه هی اما

 که تو یکوچولو. همون پسر لی. همون اسماعکردیم

 داشت. نهیبود و سرطان س یمادرش بستر مارستانیب

 به هوش اومد، یکرد وقت فیبعدها تعر ونیهما

 یکوچولو مادرش رو از دست داده بود. ول لیاسماع

 دنبالش و هر ادینبود ب یبود. کس مارستانیتو ب هنوزم

 هیلگریخواستن ببرنش، اسماع یستیبهز نیکه مامور بار

 تو لیکرده و نرفته. اون روز اسماع یو زار

 اون خواستیم یستیو مامور بهز کردیم هیگر اطیح

 توجهش جلب ونیکنه و ببره. هما نیسوار ماش رو

 گردنبند خودش رو ی. وقتلیسمت اسماع رهیو م شهیم

 از پرستارا پرس و جو نهیبیم لیگردن اسماع تو

 که چقدر توکا گنی. پرستارا موضوع رو بهش مکنهیم

 بچه رو داشت. نیا یهوا



 ازدواج کرد همون نیکه با آذ یدوم لیگفت دل ونیهما

 و ارهیبود. بچه رو با خودش به تهران م لیاسماع

 . و هوتنقیبه اسم هوتن توف رهیگیشناسنامه م براش

 دیشا گفتیبهم م شهیهم ونی. هماونیپسر هما شهیم

 خودش یبچه یخدا بوده که هوتن رو به جا خواست

 راهش گذاشته. سر

 که فکر کرده. ستین یزینداشت که داستان اون چ خبر

 چه خوب شد که هوتن اومد تو اون خونه. هوتن شد اما

 شد همه دارو ندار هوتن. اسیو ال اسیال زیچ همه

 و صدتا داداش از کنارش گفتیداداش م هی هوتن

 هوتنیو برا کردیبا بودن هوتن عشق م اسیو ال ختیریم

 .کردیمحبت خرج م ایدن ایدن

 خونه بزرگ شد و شد نیاز جانم تو ا زتریعز اسیال

 و ماهرخ. اونقدر دوستش مونیمن و سل یایدن همه

 .ستیپسر ما ن اسیال میفکر نکرد جوقتیکه ه میداشت



 توکا بود. هیدرست شب یو صبور یتو مهربون اسیال

 . باهوش بود وکردیبه همه محبت م چشمداشتیب

 و تخس و لوس طونی. هورام پسرک شدرسخون

 تیرو اذ اسیال کردیهر وقت فرصت م ونیهما

 ی. اما گاهومدیخوب از پسش برم اسی. اما الکردیم

 و فقر باعث شده یندار نکهیاز ا خوردیم غصه

 بکنه و اون نتونه خوادیدلش م یهر کار هورام

 که بسه، کردیمنو سرزنش م مونیکنه. سل اعتراض

 زی. همه چشدیبگو. اما نم زویهمه چ ونیبه هما برو

 نداختیمارو از اون خونه م نی. آذختیریهم م به

 روستا. اون میبرگرد میشدیو ما باز مجبور م رونیب

 موندیم دیاون با شد؟یم یچ اسیسرنوشت ال وقت

 لیکه تبد یفرصت مناسب وقت کیو در  شدیوبزرگ م

 .کردیاز حقش دفاع م شد،یم یمرد قو کی به

 که تمام اهل اون عمارت با تمام وجود به یروز تا



 قلب قدرش رو میو از صم کردنیم دایپ ازین اسیال

 .دونستنیم

 نیده ساله شد. بهار بود و آذ اسیال نکهیتا ا گذشت

 .رهیهورام بگ یبرا یمهمون هیداشت  قصد

 ریالغرش گ یاستخر افتاده بود و مچ پا یتو هورام

 اول نردبون داخل استخر. یبود به پله کرده

 د.و هوتن خونه نبو اسیجز من و هورام و ال چکسیه

 از خونه بودن. رونیب یکار یهر کدوم برا هیبق

 تو خونه داشت اسیخرداد بود و هوا گرم. ال ادمهی

 دنیو من تو آشپزخونه بودم. با شن خوندیم درس

 ی. فقط موجهااطیتو ح دمیهوتن دو یغهایج یصدا

 غیداشت و اون ج سمی. هوتن اوتدمیدیاستخرو م یتو

 معجزه بود که خطر رو حس هیهاش هم خودش  زدن

 .زدیم ادیبود و فر کرده



تو آبو  دیپر یو بدون معطل رونیب دیاز خونه دو اسیال

 نردبون آزاد یآهن یلهیم یهورام رو از ال یپا

 . هورام از هوش رفته بود. با کمک هم از استخرکرد

 مرد بزرگ و باهوش هی نیع اسیو ال رونیب مشیآورد

 که بلد بود رو انجام داد و هورام به یهایاول یکمکها

 اومد. هوش

 . هورام رو بهمیآروم کرد کردیم هیرو که گر هوتن

 بردم و لباسهاش رو عوض کردم. اتاقش

 هیناراحت شد. اما نکرد  یلیکه برگشت خونه، خ نیآذ

 بکنه. اسیاز ال یخشک و خال تشکر

 یگرفت گوسفند سر ببره واسه زندگ میتصم ونیهما

 ونیکه خدا بهشون برگردونده. کاش هما هورام

 بهش پس داد. یرو هم خدا چجور اسیکه ال دونستیم

 دیبریسر م اسیگله گوسفند هم واسه ال هیاگه  یحت که

 پسر یبرا رنیهم بگ یجشن حساب هیبود. قرار شد  کم



 .زشونیعز

 هفته مونده بود به جشن که حس کردم سرو کی بایتقر

 رفته بودم به وهیم دنیخر یشده. برا دایشاهرخ پ کله

 سهیتو ک وهیم ختنیمحل. مشغول ر یوهفروشیم

پشت گوشم گفت:" من برگشتم."  یکی هویکه  دمبودمیخر

 با

 نبود. فقط دو تا چکسیبه عقب نگاه کردم؛ اما ه ترس

 ی. پس اون مرد ککردنیم دیمثل خودم داشتن خر زن

 رو انجام دادم دمیاسترس گرفتم. تند تند خر یلیخ بود؟

 برگشتم خونه. و

 دینگفتم. فکر کردم شا یزیچ مونیماهرخ و سل به

 برم داشته. اما دو روز بعد که با ماهرخ رفته االتیخ

 امتحانش، دوباره نیآخر یبرا اسیال یمدرسه بودم

 میکه بر میشدیرد م ابونیاز خ میاتفاق افتاد. داشت اون

 یمرد موتور هیبود.  ابونیمدرسه که اون سمت خ به



 شده دهیکه صورتش کامال پوش یکاله کاسکت جور با

 به سرعت از کنارم رد شد و داد زد: " منتظرم بود

 "یخاتون الماس بمون

 با ترس داد زد: ماهرخ

 گفت؟یم یبود؟ چ یک نیا -

 تو مدرسه و بهش میبودم. با ماهرخ رفت دهیترس یحساب

 فکر کنم شاهرخ برگشته. گفتم

 مگفتیکه گفت مونی. به سلدیترس یلیاون روز خ ماهرخ

 اون روزا ونی. اما همامیخبر بد ونیبه هما دیبا

 روز قبل کیشرکت تا  ینبود و به خاطر کارها رانیا

 جشن به خونه برنگشت. از

 گرم بود. یجشن و مهمون یبه کارا یحساب سرمون

 گرچه زد،ی. دلم شور مومدمیاصال از فکرش درن اما

 نشد. انشیاطراف ایاز شاهرخ  یخبر گهید

 ادمی چوقتی. اون روز رو هدیروز جشن رس باالخره



 باهم کردن. یحساب یدعوا هیو هورام  اسی. الرهینم

 سر هوتن. اونم

 رو دست چارهیطبق عادتش اون پسر ب هورام

 اصال براش مهم نیداشت و آذ سمی. هوتن اوتنداختیم

 داره. همه فکر و ازیکه اون بچه چقدر به محبت ن نبود

 چهارساله بود. یهورام و هست ذکرش

 از هوتن با هورام کتک و تیحما یبرا اسیال

 بود و داد ستادهیوسط باغ ا اسیکرد. ال یکتککار

 سر هورام. زدیم

 از نیاحمق؟ ا یزنیآدم باش هورام. چرا داداشتو م -

 بزرگتره.هورامم هولش داد عقب. تو

 نی. دوست دارم بزنمش. ابه تو چه پسر باغبون -

 .ستین شیحال یچی. هخنگه

 به تماشا. ماهرخ دلش خون میبود ستادهیماهرخ ا منو

 هوتن. هورام اما خبر نداشت تیواسه مظلوم بود



 .ستین شیداداش واقع هوتن

 باز داد زد: اسیال

 شیکه چند روز پ ی. تو خنگستیهوتن خنگ ن -

 بود که داد هوتن نیهم یول یمردیتو استخر م یداشت

 یو مارو خبر کرد و نجاتت داد. واقعا نمک نشناس زد

 .هورام

 کم اسیو شروع کرد به زدن. ال اسیافتاد رو ال هورام

 زد. هوتن خط قرمز یکتک حساب هیو هورامو  اوردین

 کنه. تشیحق نداشت اذ یبود و کس اسیال

 رو تو اسیکه تازه از سفر اومده بود، ال ونیهما

 چکدومیکرد و هوتن رو تو اتاقش. گفته یزندان یانبار

 رمیشرکت کنن. بم یحق ندارن تو مهمون

 یهایکه چقدر ذوق داشت واسه خوراک اسمیال واسه

 .ومدینم رشیبارم تو اون خونه گ هی یکه ماه خوشمزه

 شده. داشیو بهش گفتم شاهرخ پ ونیهما شیپ رفتم



 بکنه. گفت فردا یکار ذارمی. نممینگران نباش گفت

 می. ازم خواست فعال از خونه نرسیپل شیپ رهیم

 . خطرناکه.میندار تی. امنرونیب

 . اما ماهرخ توپشمیاز جشن همهمون خسته بود بعد

 آوردن یرو آخر شب از انبار اسیپر بود. ال یلیخ

 یدیبارون شد هیناراحت بود.  یلی. طفلکم خرونیب

 ساختمون بود. ی. اتاق من انتهادیباریشب م اون

 اتاق هوتن. آخر شب بود. با ماهرخ یروبه رو درست

 . به ماهرخ گفتممیکرد زیآشپزخونه رو تم یخستگ با

 خستهام. اما ماهرخ دستمال رو با یلیخ نیبخواب میبر

 پرت کرد. گفت: زیم یرو حرص

 همه ظلم نیا دیبا یخاتون. تا ک ادیمن که خوابم نم -

 به خدا خسته شدم. م؟یرو تحمل کن نیآذ نیا

 وقتش ی. به خدا منم ناراحتم. ولیآروم باش ماه -:گفتم

 .ستین



 بچهم با بغض رفت ؟یدید اسویوقتشه؟ ال یپس ک -

 کلمه بخونه. هر هی. فردا امتحان داره نتونست دیخواب

 دعوا و حقارت. بسه به خدا. روز

 کرده یذره احساس نداره. هوتن چهگناه هیزن  نیا

 ته.فقط محتاج محب چارهیطفلک ب آخه؟

 "؟یکنیم فیتکل نییکه واسه من تع یباش ی" تو ک

 به در میهر دو وحشت زده سر چرخوند نیآذ یصدا با

 .آشپزخونه

 .نییبه من نگاه کرد و سرشو انداخت پا یماه

 :گفتم

 خانوم؟ نیالزم دار یزیچ -

 بهش کرد. ینگاه بد هیاومد کنار ماهرخ.  نیآذ

 خوادیماهرخ خانوم. دلت م خارهیتنت م نکهیمثل ا -

 رون؟یامشب بندازمت ب نیهم

 یسرشو باال گرفت. چشاش شده بود شعله ماهرخ



نگفتم خانوم. فقط گفتم به اون  یزیمن که چ -.شیآت

 طفلک

 .دیکن ی. براش مادردیمحبت کن معصوم

 حرفشو تف کرد: نیآذ

 کنم؟ یبراش مادر دی. من چرا بایگفت یکرد خودیب -

 برو خوادیدلت م یلی. اگه خستیمنم ن یکه بچه اون

 بچه هیبرداشت  یفکریبا ب ونیبشو. اون هما مادرش

 من بشم مادرش. ؟یخونه که چ نیآورد تو ا ضویمر

 سوزهیدلت براش م یلیپرورشگاهه.؟ اگه خ نجایا مگه

 کن. کرور کرور محبت خرجش کن. یمادر واسش

 تو آشپزخونه شییو روشنا زدیرعد و برق م آسمون

 .افتادیم

 در تونستنیبودن که نم ستادهیا یجور نیو آذ ماهرخ

 .تونستمی. اما من مننیرو بب آشپزخونه

 ییاون حرفا دیبود و شن ستادهیگوشه ا هیکه هوتن  دمید



 نی. تا خواستم حضورش رو به آذدیشنیم دیکه نبا رو

 دستشو به نشونه ساکت باش به سمتم نیکنم، آذ اعالم

 کرد: دراز

 هیبه حالت اگه  ینگو خاتون. ماهرخ! وا یچیه -

 . فرداشیواسه من شاخ و شونه بکش یبخوا گهیبارد

 ییجول و پالستو جمع کن برگرد به همونجا خودت

 .یبود که

 که حالش بد بود از یکه رفت و ماهرخ دمیرو د هوتن

 .نیدار آذ شین یحرفا

 تو آشپزخونه یقهایرفت باال. من و ماهرخ چند دق نیآذ

 . ماهرخ گفت خودش واسه هوتنمیو حرف زد میموند

 بگه براش دیبا اسمی. بهم گفت به الکنهیم یمادر

 .میاون بچه رو تنها بذار دیکنه. نبا یبرادر

 اونو فرستادم خونهشون اون طرف باغ. بعد

 سراغ هوتن. تو اتاقش نبود. رفتم



 خونه رو دنبالش یو همه جا ییو دستشو مهمونخونه

 نکردم. داشیپ یول گشتم

 . اما درو قفلیرفته تو انبار دمیتو باغ. آخرش د رفتم

 بود. گوشم رو گذاشتم رو در. آسمون به طرز کرده

 . صداش کر کننده بود.زدیرعد و برق م یوحشتناک

 اون شب نابود یچهارده ساله تو اوج نوجوون هوتن

 تونستمیکردم درو باز نکرد. نم ی. هر کارشد

 .ومدیم یانبار یاز تو اشههیگر یتنهاشبذارم. صدا

 رعدو برقا ریدر زدم. ز یشدم و ه سیبارون خ ریز

 در زدم. اما هوتن باز یو ه دیکر شد و تنم لرز گوشم

 ساعت تموم التماسش کردم که کیکه نکرد.  نکرد

 ستون محبت و شمیمادرش. خودم م شمیم خودم

 به اون ستون و تا آخر عمر پشتشم. اونقدر بندمشیم

 که درو باز کرد. بردمش تو اتاقش. گفتم

 و عسل ریکردم لباس عوض کرد. براش ش کمکش



 اون دونستمیبرگشتم اتاقم. م دیخواب یکردم و وقت گرم

 رو ینیسنگ ی. حق داشت. حرفاخوابهیهوتن نم شب

 بود. دهیشن

 هوا سرد نبود اما تو نکهیکردم سرما خوردم. با ا حس

 نا نداشتم یبودم. از خستگ دهییچا یبارون حساب اون

 .دمیرو خشک کنم. لباسمو عوض کردم و خواب موهام

 شدم. داریب اطیاز تو ح غیج یبا صدا صبح

 زدیم مونیو سل زدیهوار م اسیتو باغ. ال دمیدو

 یتو باغ. جنازه دنیهم دو هیو بق ونیتوسرش. هما

 و تار شد. رهیچشمام ت یجلو ایدن دمیرو که د ماهرخ

 مرده بود و من انگار واسه بار دوم زمیعز یماه

 .یاز تنم رفت. بار اول توکا، بار دوم ماه روحم

 بود. دوست ندارم ازشون حرف بزنم. یاهیس یروزا

 . هنوزم تنمشهیمثل اون روز صبح حالم بد م هنوزم

 دارن روحم رو با نخ و سوزن کنمیو حس م لرزهیم



 .رونیب کشنیتنم م از

 ا مدتها الل شد و بعد ازافسرده شد. هوتن ت اسیال

 هم لکنت زبون گرفت. هر وقت که بارون اومد اون

 و وحشت کرد. دیو لرز دیترس هوتن

 مونیکرده و من و سل یگفت ماهرخ خودکش سیپل

 از خودش یمدرک چیدروغه. اما قاتل ه میگفت هزاربار

 و گفت قاتل شاهرخه. سایپل شیرفت پ ونی. همانذاشت

 ؟گفت کو مدرکت سیپل اما

 رو اسیروزا بود که عزمم رو جزم کردم ال اون

 که انتقام خون توکا و یبزرگ کنم که بشه مرد یجور

بهش نگفتم تا  یزی. چرهیرو ازش بگ ماهرخ

و خشم نگذره.  نهیبا ک شیو جوون ینوجوونیروزا

 یروز

 هستن. یو پدر و مادرش ک هیک گفتمیبهش م باالخره

 روز که وقتش برسه. کی



 بزرگ اسیرو نوشتم ال قیکه خاطرات و حقا امروز

 یشده برا ی. مردشهیداره تموم م شیو سرباز شده

 یعالمه خوب کیجوون خوش قد و باال با  هی. خودش

 دنیفهم یآماده بشه برا دی. کم کم بانشیوجود نازن تو

 .شیزندگ قتیحق

 نتونم با زبون ترسمینوشتم. م نیدفترو واسه هم نیا

 شاهرخ نذاره اون روز ترسمیبهش بگم. م خودم

 بعد از توکا و ماهرخ، نوبت گهیبهم م ی. حسبرسه

 با قتیحق رمیاگر هم بم یحت دونمیم گهی. حاال دمنه

 .شهیخاک نم من

 یتوکا ادگاریپسرک خوش قلبم.  زم،یعز اسیال

 نکهینبودم، اما از ا تیواقع ی. گرچه عمهمهربونم

 نیتو باشم خوشحالم. تا ابد ا یظاهرا عمه یحت

 یقد و باال یفدا اسم،یبا من خواهد بود. ال یخوشحال



خوب و مرد بمون. اگر  نقدریهم شهیتو. هم یرعنا

 رو نکش. مرگ رو با یهردو مادرتو کشتن، تو کس

 رو ازت گرفتن، اون زتیجواب نده. اگر عز مرگ

 با یزهایبارزشت رو گرفتن، تو هم چ یزهایچ

 یلی... خنمیزتریعز اسم،ی. الریرو بگ ارزششون

 دارم پسرم. " دوستت

 کم کم دیصبح شده. خورش دیبه خودش که آمد د نازار

 .شدیآغاز م یگریو باز روز د کردیطلوع م داشت

 دیکرده بود و نفهم سیتمام صورتش را خ شیاشکها

 قرن از شب قبل گذشته. کیزمان را. حس کرد  گذر

 نیکرده و سوار ماش یزندگ گرید ییایکرد در دن حس

 شده. زمان

 به آن یمیکهنه و قد یبعد را ورق زد. عکس یصفحه

 چسبانده شده بود. صفحه

 .ندیپشت دست اشکش را پاک کرد تا بتواند خوب بب با



 با یچوب یپشت به حصار دیدختر جوان را د سه

 یاز گلها یسبز و انبوه یشهیب کیاز  یمنظرها

 .زدندیو لبخند م دهستایا نیرو به دورب دیسف

هم حتما  یکیو خاتون را زود شناخت. آن  توکا

 خندان. مگر آن سه ییبا لبها بایماهرخبود. سه دختر ز

 خروارها ریکرده بودند که حاال ز یچه گناه دختر

 یرا زندگ یخفته بودند؟ مگر حقشان نبود زندگ خاک

 کنند؟

 هق هقش یکند. صدا هینتوانست آرام و خفه گر گرید

 .ادیشد به فر لیتبد

 آن یگناهیو ب تیمظلوم یفشرد و برا نهیرا به س دفتر

 .ستیزن گر سه

 وحشت زده یمستاصل با نگاه کویاتاق باز شد و ن در

 .دیاتاق دو یتو

 ؟یشده نازار؟ چته مامان جان؟ درد دار یچ-



 تند تند سر تکان داد. نازار

 اسی... الاسیکبابه. ال گرمیمامانج یمامان! وا -

 ... آخ مامانیخاتون؟.. توکا... ماه ؟یی... کجازمیعز

 شد... کهیت کهیسوخت. دلم ت دلم

 که ییگرد به حال دگرگون و اشکها یبا چشمان کوین

 مانده رهیخ ختیریصورت نازار م یمحابا رو یب

 .بود

 پا در اتاق دهیژول ییپر خواب و موها یبا چشمان اینار

 .گذاشت

 فورا رو به او گفت: کوین

 نازار بسه تو رو خدا. یچشه؟ وا نیا نیب ایب ینار -

 ه؟یک اسیال ه؟یهزار راه رفت. حرف بزن. توکا ک دلم

 مال رمانه؟ ه؟یاسم ها چ نیا

 دفتر را از آغوش نازار جدا کرد. اینار

 مامان. کنهیم هیداره گر نیواسه خاطر ا -



 به صفحات یاخم کرد و دفتر را گرفت و نگاه کوین

 انداخت. آن

 ه؟یچ نیا -

 .اسیال یمال خاتونه. عمه نیا -

 :دیتوپ کوین

 ساکت شو. گمینازار بسه. بهت م ؟یچ یعنیخاتون؟  -

 ه؟یک اسیال ؟یکنیم هیگر یدار یچ واسه

آروم باش  -.دیخواهرش را در آغوش کش اینار

 نکن. هی. گریخواهر

 تر از قبل تشر زد: تابیب کوین

 !اینار-

 نازار هق هق کنان گفت:. دینازار را عقب کش اینار

 گرفته. تو رو خدا داد نزن. شیآت گرمیمامان ج-

 گفت: اینار

 برات زویبخوره. همه چ اریب یزیچ هیاول پاشو  -



 که دخترت هیمرد اسی. دعواش نکن مامان. الگمیم

 گم شده. دعواش نکن. بذار آرومش اسی. اما العاشقشه

 .کنم

 . دردیگویچه م ایهاج و واج مانده بود که نار کوین

 کیرفت تا  رونیاز اتاق ب جیگنگ و گ تینها

 دخترش آماده کند. یگرم برا یدنینوش

 یرا رو یدستمال کاغذ یاز جا بلند شد و جعبه اینار

 انداخت. تخت

 . بسهیتا حاال چشم رو هم نذاشت شبینازار بسه. از د-

 .کنههایاالن سکته م مامان

 ی. اگه بدوناینار یوا -.زدیکرد اشک نر یسع نازار

 که نخوندم. ایچ

 کن. تو فیبرام تعر یشد داریب یکم بخواب. وقت هی-

 حرص نخور. نقدریخدا ا رو

 کجاس؟ اسمی. آخ الشمیم وونهی. دارم داینار تونمینم -



 . آخ اگه بفهمه...هیبدونه ک اسیاگه ال ا؟ینار

 مگه؟ هیک -

 .ونهیپسر هما -

 همه تن و چشم و صورت تعجب شد و دهانش اینار

 ماند. باز

 ؟یگیم ی! جدون؟ی! پسر هما؟یچ -

 گرم وارد اتاق شد. ریش وانیل کیبا  کوین

 ا؟ینار هیک ونیهما -

 گرید یانداخت. حواسش اما جا شیبه بخار چا ینگاه

 نتیپر یاز کاغذها ی. لپتاپ روشن بود و انبوهبود

 پخش شده بودند. زیم یرو شده

 رهیئتمدیمهم و سرنوشت ساز ه یسه روز به جلسه تنها

 مانده بود. یباق

 نجات شرکت آماده کند را یآنچه که الزم بود برا هر

 . ازکردیمانده جمع م یروز باق نسهیا یدر ط دیبا



 و خودش همایون خانبود. سالها  زاریباختن ب مفت

 بودند. دهیشرکت زحمت کش نیا یبرا

 بکنند یکسان میتقد ینبود شرکت را دو دست نیا حقشان

 بودند. دهیآن زحمت نکش یبرا یذرها که

 و ورود کنعان سر بلند کرد. دیکل دنیچرخ با

 و با گشتیمثل هر شب دست پر به خانه برم کنعان

 .پختیاو شام م یبرا یخستگ

 بلند باال داد و ناگهان حس کرد چقدر دلتنگ یسالم

 پس گرفتن یدر شرکت شده. مصمم تر شد برا کار

 .آن

 سرد شده اش را یچا اسیجوابش را داد و ال کنعان

 کرد. یخال نکیس یو تو برداشت

 شد. کنعان از گرید یچا وانیربختن دو ل مشغول

 :دیدر حال شستن صورتش پرس ییدستشو



 یکم اسیروباه؟ال ای یریامروز ش اس؟یچه خبر ال -

 و ختیبشقاب ر یتو یلیزنجب تیسکوئیب

 نشست. زیم پشت

 حوله به دست به او ملحق شد. کنعان

 گفت: اسیال

 نه روباه. امروز کالغم، خبر دارم رم،یامروز نه ش -

 .برات

 را در دهانش گذاشت و تیسکوئیاز ب یتکها کنعان

 :گفت

 .یشنفت یچ ،یدید یچ نمیا؟ جدا؟ پس قارقار کن بب -

 .ونهیهما یمیدشمن قد یشرکت کانچ -

 دشمن؟! به چهمناسبت اون وقت؟ -

 نشد. فقط با پرس و جو از چند رمیدستگ یادیز زیچ -

 شرکت سییاز ر ونیهما شیسال پ یس دمیفهم نفر

 یرقانونیکرده. به خاطر قطع غ تیشکا یکانچ



 .النیگ یچند قسمت از جنگال یدرختا

 شده؟ یبعدش چ -

 یشرکت سکته کرده و مرده و شرکت کانچ سییر -

پرداخت کردن و  ینیسنگ مهیشده. جر ورشکست

 .دمیشن هیاز د یاسم ونینمیا

 مرده؟ یکس یعنی ه؟ید-

 ستین یبه نظرم کاف نایا ینکردم. ول دایپ یزیچ -

 داشته که بره از یچه ربط قی. خب اصال به توفکنعان

 نیمال اون بوده؟ ا یکنه؟ مگه جنگلبان تیشکا یکانچ

 .النیبوده، درختا تو گ تهران

 اون قی. شرکت توفگهیداره د یربط هیبه هر حال  -

 قیتوف بیاونا رق دمیبوده. شا یکانچ یاصل بیرق موقع

 .بودن

 فقط سر چند تا درخت باهم درافتادن؟ بعد اون یعنی -

 شرکت ما رو خوادیهمه سال چرا م نیبعد از ا وقت



 کنه؟ نابود

 شیاز پ یکار میتونیداستانا نم نیکنعان ما با ا نه

 و می. بجنگمیکه باهاش بجنگ میخوایم یزیچ هی. میببر

 .رنیشرکتو ازمون بگ مینذار

 داغ وانیو دستش را دور ل دینوش یچا یکم کنعان

 کرد. حلقه

 کاریو چ هیک یکانچ نیا دونهیکه م قهیفقط خود توف -

 یبه خود یرقانونیکرده. قطع کردن درختا اونم غ

 نیتو تموم ا .یشناسیکه م قوی. توفهیجرم بزرگ خود

 نکند. یواشکیشاخه درختم  هی یحت ساال

 به دینبا م؟یکار کن ی. اما هورامو چدونمیآره م-

 بگم پسرت قاتل منه؟ همایون خان

 از من طلب داره. ریکتک س هیخاک برسر.  کهیمرت -

 دیتهد یبدونم هورام رو با چ خوادیدلم م یلیخ -

 به یبدجور یکه حاضر شد منو بکشه. همه چ کردن



 کنعان. دهیچیپ هم

 به دستانش آمد. یکش و قوس کنعان

 میبر میسفارش بدم شامو بخور یچ هیخستهام.  یلیخ -

 ازش میتونیم یچ مینیکاغذ ماغذات بب نیوقت ا سر

 .میاریدرب

 یسر تکان داد و کنعان رفت سراغ تلفنش. برا اسیال

 و مخلفاتش را سفارش یسیاسپا یمرغ کنتاک کی شام

 حولهاش را برداشت و به حمام رفت.. داد

 . حواست باشه شامو آوردناسیال رمیدوش بگ رمیم -

را  یخال یوانهایل اسی.الارهی. گفت زود میریبگ یبر

 گذاشت. نکیس یتو

 باشه برو حواسم هست. -

 و پشت پنجره رو به شهر و دیشام چ یرا برا زیم

 شدن ادیروشن خانهها که مدام در حال ز یچراغها

 ماند. رهیخ بود



 باباجان ینازار و خاتون بود. دلش برا دلتنگ

 شیهم تنگ شده بود. چقدر آنشب برا مانیسل یگفتنها

 شده بود. رتریپ مانیکرده بود و چقدر سل هیگر

 سیپل شیو فکر کرد اصال بهتر است برود پ دیکش یآه

 هم آن ادی. بعد با خودش گفت زدیرا بگو زیهمه چ و

 مشت اطالعات ناقص کی. داندیرا نم زیچ همه

 فورا سیپل دی. تنها شاکردیاز کارش باز نم یگرها

 دیو شا کردیم ریسراغ هورام و او را دستگ رفتیم

 .کردیم دایپ خیکار ب اصال

 خاتون دیکه شا آمدیقاتل و گند کار در م شدیم هورام

 دایهم او کشته باشد. بعد خبرش همه جا درز پ را

 و خودش و هر که ونیو سقوط شرکت و هما کردیم

بود. البته که شکداشت  یآن شرکت ربط داشت حتم به

 هورام دستش به خون خاتون آلوده شده باشد.

 و دیکش ی. پوفکردیم یکار کی دی. خودش بانه



 برد. شیموها انیرا شانهوار م دهاشیکش انگشتان

 حمام بلند بود. یآواز خواندن کنعان از تو یصدا

 گشت. عاقبت آن را گارشیچشم به دنبال پاکت س با

 کرد. دایپ زیم یخروارها کاغذ رو ریز

 یرا آتش بزند صدا گارشیکه خواست س نیهم اما

 خانه بلند شد. زنگ

 به ساعت نگاه کرد. چقدر زود غذا را آورده متعجب

 مانیسل دنیرفت و با د فونی. متعجب سمت آبودند

 را برداشت و گفت: یدر شوکه شد. گوش پشت

 ؟ییتو مونیبابا سل -

 کرد: فونیآ کیصورتش را نزد مانیسل

 آره باباجان خودمم. باز کن. -

 اون باباجان گفتنت بشه. بفرما. یفدا اسیال یاله -

 یرا زد و سمت حمام رفت و تقه به در زد.صدا دکمه

 آواز کنعان قطع شد. داد زد:



 هان؟-

 کم چرت و پرت بخون. گهیبابام اومده. بسه د -

 بابات؟! -

 آره. -

 یبا ساک مانیرفت. سل یسمت درب ورود اسیال

 آمد. رونیاز آسانسور ب کوچک

 و او را بغل زد: رونیب دیدو اسیال

 .مونیمش سل یسالم. خوش آمد -

 .دیرا بوس اسیال مانیسل

 پسرم؟ یممنون باباجان. خوب -

 یمبل راحت یاو را به داخل خانه برد و رو اسیال

 . کنارش نشست.نشاند

 ؟یمگه آدرس داشت نجا؟یا یاومد یچجور -

 آقا کنعان خودش نیآره داشتم. اون شب که اومد -

 .شمیپ ایتهران ب ینوشت داد دستم گفت اومد آدرس



 ؟ی. چه خبر؟ راحت اومدیخوب کرد -

نشدم.کنعان از حمام  تیاذ ادیش خوب بود. زاتوبوس -

 مانیآمد و با سل رونیحوله به سر ب

 کرد. یگرم یاحوالپرس

 کنعان را یهم با آناخالق خونگرمش حساب مانیسل

 دوش کیهم  مانیسل دیگرفت. شام که رس لیتحو

 نشسته بود. زیبود و کنار آن دو پشت م گرفته

 . اخالقش را از حفظشناختیپدرش را خوب م اسیال

 به تهران دنشید یفقط برا مانی. مطمئن بود سلبود

 اتوبوسرا که از  رمردیبود که پ یزیچ کی. امدهین

 بود به آنجا کشانده بود. زاریب

 دم کرد. کنارش نشست یچا شیرا که خوردند برا شام

 گفت: و

 برو یرو که خورد تییباباجون. چا یخستها یلیخ -

 .میکم کار دار هی. من و کنعان بخواب



 .دیکش اشیجوگندم یشهایبه ر یدست مانیسل

 داد و گفت: رونیاز گلو ب نیسنگ یآه

 آروم گهیاگر امشب نگم د یعنیباباجان.  ادیخوابم نم -

 .رمیگینم

پا انداخت  یکه مقابل آن دو نشسته بود پا رو کنعان

 وگفت:

 شده پدرجان؟ یچ-

 انداخت: ریسر به ز مانیسل

 نیا یامشب بگم. بگم و خالص شم. صندوقچه دیبا -

 .دمیپر از حرفه. نگم ترک نهیس

 به هم انداختند. یو کنعان نگاه اسیال

 دل نگران لب زد: اسیال

 ! حالت خوبه؟مونیمش سل -

 نگفت، کنعان از جا بلند شد. یزیکه چ مانیسل

 .مونیمن برم تو اتاق شما راحت حرفاتو بزن بابا سل -



 دستش را باال برد. مانیسل

 .اسیتو هم بشنو. بمون کنار ال نینه باباجان. بش -

 .نهیامشبم سنگ یکنارش حرفا بمون

 یبیعج یدلشوره کیآب دهانش را قورت داد.  اسیال

 .شیجانش افتاد که قابل هضم نبود برا به

 . تو رو خدا بگومونیبابا سل یترسونیمنو م یدار -

 شده. یچ

شروعکرد  یشروع کرد به گفتن. از آن روز مانیسل و

 را کتک زده بودند و خاتون و توکا و دصابریس

 پاسگاه بودند. یتو ونیبا هما ماهرخ

 اخم آمدیم رونیب مانیکه از دهان سل یبه کلمها کلمه

 و ضربان قلبش را تندتر انداختیم اشیشانیپ به

 .کردیم

 را چارهیتا پسر ب دیداشت آهسته بگو ینه سع مانیسل

 برود تا نکند شیبدهد، نه قصد داشت به سرعت پ زجر



 بزرگ آماده نشود. قتیآن حق دنیشن یبرا اسیال

 داشت یسع یو به سخت افتادیداشت پس م اسیال اما

 به حال خرابش ببرد. یپ مانیکه سل دینگو یزیچ

 در اسیو ال مانیسل نیبا دهان باز مدام نگاهش ب کنعان

 و آمد بود. رفت

 یآزاد یدر قفس برا یاما چون پرندها اسیال قلب

 یو راه فرار دیکوبیم واریرا به در و د خودش

 .نداشت

نتونستن توکا رو نجات دکترا  -:گفتیداشت م مانیسل

 چشممون یبدن و جلو

 هیدختر بود.  هیمن و ماهرخ هم مرد.  یشد. بچه پرپر

 قشنگ باباجون. دختر

 رفته، شهیهم یتوکا برا دیبرگشت و فهم ونیهما یوقت

 بد شد. انگار جونشو گرفتن. یلیخ حالش

 به پا بود. دهان خشکش یجنجال جانانها اسیدل ال در



 ینیباز کرد تا بپرسد آنچه که مثل چنگال شاه را

 .زدیبر قلبش چنگ م گرسنه

 دهان خشکش را باز کرد. یجان کندن کی با

 مون؟یبابا سل -

 :دیلب گز مانیسل

 جانم بابا؟ -

 شد؟ یتوکا... اون چ یاون بچه... بچه -

 اسیال ینگاه پرسشگرانه ینیبه سنگ ینگاه مانیسل

 خانه را یوار فضا ونیکه گفت ش ی. کلماتانداخت

 .شکافت

 اون بچه... زنده موند باباجون. -

 یسمج کهگوشه یهمراه با قطره اشک یزهرخند اسیال

 رینفسگ یچشمش خانه کرده بود زد. بغض

 نگاه گذاشتیو نم فشردیخود م یرا در پنجهها اسیال

 . منتظر بود حدسش درست ازردیبگ مانیدهان سل از



 ذهنش یجسورانه یآن ادعا خواستی. نمدیایدرن آب

 باشد. بلند و لرزان زمزمه کرد: راست

 اون بچه... االن کجاس؟ -

 شی. صدادیپرچروکش کش یپلکها یدست رو مانیسل

 پر بغض درآمد: یته چاه با لحن از

 باباجان. یاون بچه... اون بچه تو بود -

 به شدیکه بسته نم یگرد و دهان یبا چشمان کنعان

 توان تکان خوردن هم یواماندهها حتکه چون  یاسیال

 زل زد. کنعان انگشت به دهان مانده بود از نداشت،

 و چیدر پ چیپ یآن سرنوشت که چون داالن دنیشن

 مانیسل یهضم حرفها یبرا یبود. جملها هزارتو

 .اوردیبر زبان ب کردینم دایپ

 بود که از بس خودش یچون آن پرندها اسیحال ال اما

 بود تا آزاد شود و حاال کف دهیکوبقفس  واریبه د را



به زانو  مانیسل یافتاده مرده بود.از جا بلند شد و پا قفس

 افتاد.

 بابا؟ آره؟ گهید یکنی... میشوخ یدار -

 دستان سرد و لرزان او را مانیسل یدهیچروک دستان

 بر گرفت. در

 یدار نقدری! تو رو خدا آروم باش. چرا ااسیال -

 ؟یلرزیم

 را باال برد: شیصدا اسیال

 که من پسر هی. بگو شوخهیبگو شوخ گمیبابا؟ بهت م -

 ... پسر اونم. بگو بابا.

 مستاصل به کنعان انداخت. ینگاه مانیسل

 پسرم. اریآب ب وانیل هی -

 آب وانیل کیسمت آشپزخانه و با  دیفورا دو کنعان

 نشست. اسی. کنار البرگشت

 نیکم آب بخور داداش. رنگ و روت ع هی ایب اس؟یال -



 شده. تیم

 به کنعان شروع کرد به رهیرا پس زد و خ وانیل اسیال

 انیو در م مانیزدن. با دست اشاره کرد به سل قهقهه

چرت  -.ختنیشروع کرد به اشک ر لشیدلیب یخندهها

 شده حافظهش ریکنعان. بابام پ گهیو پرت م

 .گهیم یور یدر یکرده. ه دایپ مشکل

 ماهرخ منو به گهی. مونمیمن پسر هما گهی... مگهیم

 عقل نداره. گهیکنعان؟ بابام د ینیبی. ماوردهین ایدن

 را اسیچهارستون ال شیزد و صدا ادیفر مانیسل

 .لرزاند

 !اسیال -

 باورش مانیو سرد سل ی. نگاه جددینخند گرید اسیال

 گفت: مانی. سلمانیرقم زد. مات ماند به صورت سل را

 .گمیم یچ نی! تو رو به خدا قسم گوش کن بباسیال -

 . مایتو پسرش دیوقت نفهم چیه یپدرته ول ونیهما



 هیو  یو بزرگ بش یتا زنده بمون می. نگفتمینگفت بهش

 .یریو انتقام مادرتو بگ یمرد بش یروز نیهمچ

 انتقام خاتون و ماهرخ رو هم از دیحاال با میدونستینم

 .یریبگ شاهرخ

 که یزیچ نیآخر دی. بایپسرم. وقت ندار ایخودت ب به

 شاهرخ خراب کنه. یرو نذار مونده

. من پسر یگیم یچ یبابا؟ بفهم دار -:دیکش ادیفر اسیال

 که یهمون م؟یک

 که نذاشت آب یساال منو عذاب داد؟ همون نیا تموم

 منه؟ پس یبابا ونیهما نیا ن؟ییاز گلوم بره پا خوش

 ساال فقط خواستم نیمن دوستش ندارم؟ چرا تموم ا چرا

 یاون عمارت فرار کنم برم؟ چرا زنش و هورام ه از

 مرگ یآرزو یو من ه شهیمنو کردن تو ش خون

 کردم؟

 که بالشم از اشکم تا ییبابا که چه شبا یکجا بود تو



 یلباس کهنهها یکه وقت ینشد. کجا بود سیخ صبح

 من بپوشم چقدر خوار نشدم. دادیبا افتخار م پسرشو

 واسه اون خانواده چه یخرحمال ینیبب یبود کجا

 من نگرفت. کو؟ کجاس اون یاز جوون یخوش یروزا

 گه؟ید گردهیبرم روزا؟

 من مش ی. باباییمن فقط تو ی. بابامونیسل نه

 . من پسر باغبونم. والسلوم نامه تموم.مونهیسل

که تا آن موقع آرام مانده بود و قصد داشت  مانیسل

 زد: ادیآرام بماند، عنان از کف داد و فر تاآخرش

 .اسی. تمومش کن الگهیبسه د -

 ادیوق زده فر یرا محکم گرفت و با چشمان شیشانهها

 :زد

 ی. پسر اون زنیونی. پسر همایی. تو پسر توکااسیال -

 یونیکه عاشق بابات بود. تو پسر همون هما یهست

 لحظه عاشق مادرت موند. هنوزم نیکه تا آخر یهست



 باباجان. ادیاشکس درم یاریاسم توکا رو جلوش ب اگر

 مبل خودش یآورد. از رو نییپا یرا کم شیصدا تُن

 نشست. اسیال یو روبهرو دیکش نییپا را

 تو ،یتو پسرش دیفهمیم ونیفکر کن اگر هما نیبه ا -

 ؟یشدیبزرگ نم تیخاصیاون هورام لوس و ب مثل

 نه، ؟یاون خونه بمون یتو تو ذاشتیم نیآذ اصال

 تو دادیاجازه نم یلحظها یحت ونیمادر هما فرخنده؛

 دست ماهرخ و ریفکر کن ز نی. به ایبمون اونجا

 کوه. صبور نی. محکم عیچقدر مرد بار اومد خاتون

 ونی. هماونیمادرت. با اراده مثل پدرت. مثل هما مثل

داد. تو رو کرددست  حیآخرش تو رو به هورام ترج یحت

 اون شرکت. یراستش و همه کاره

 . امادونستیقدر تو رو نم چکسی! اون روزا هاسیال

 نیآذ یو حت ونیهما یکه نبود یچند وقت نیهم تو

 . نه بهدنیاز دست دادن. قدر تو رو فهم ویک دنیفهم



 ایبه خودت ب اسیشرکت. به خاطر خودت. ال خاطر

 تو رو دوست داره. از همون اولشم ونی. هماباباجان

 . تو اون خونه بهتیگیداشت. آره راست م دوستت

 باشه اون ادتی نویا یسخت گذشت. ول یلیخ

 و خبر دونهی. اون نمییتوکا ادگاریتو  دونستینم

 داشتنتو یکه سالهاست آرزو یزشیتو پسر عز نداره

 نرفت که توکا پسرش ادشیوقت  چیه ونی. هماداره

 وقت تو رو فراموش نکرد. حاال چیباردار بود. ه رو

 سر سوزن از عشقش به توکا کم کی یشده حت ریپ که

 که دمیدیساال تو خلوتش م نی. من خودم همه انشده

 دلتنگ توکاس و چقدر آرزو کرد کاش پسرش چقدر

 !اسیتو فارغ نشد پسرم. ال ادیزنده بود. از  الاقل

 کرد. شهینم شیرقم خورد. کار ینجوریا سرنوشت

باعث شدتو  یکارپنهون  نیخداروشکر خاتون با ا فقط

 باباجان. یمرد کامل بش هیو حاال  یزنده بمون



 اون جنگل، از یتا آخرش از حق درختا ونیهما

 از من، از مادرت و ماهرخ و خاتون دفاع دصابر،یس

 نشوند. پدرت اهیو شاهرخ و پدرش رو به خاک س کرد

 سالها حالل و حروم سرش بود. اون مرد نیا تموم

 موند. یهم باق یبود و مرد خوب یخوب

 به سرش اومده. اون شاهرخ برگشته ینگاه کن چ حاال

 ی. به خاطر گناه نکردهزنهیم شهشیبه ت شهیداره ر و

 .ونیهما

 شوکه گفت: کنعان

 نیاصال ا مون؟یمش سل یچ یعنیشاهرخ برگشته؟  -

 ه؟یک شاهرخ

 مبل نشست. یاز جا بلند شد و رو مانیسل

 بیو پدرش رق ونیشرکت اون ساال با شرکت هما هی -

 خان ونیکردن و هما یرقانونیغ ی. همهش کارابودن

 شاهرخ سکته ی. ورشکست شدن. باباسادیوا جلوشون



 رفتن. رانیو اونام جمع کردن از ا کرد

 ! نکنه...؟!اسیال-:دیکش ینیه کنعان

 دستانش یرا پاک کرد. سرش را تو شیاشکها اسیال

 و با تاسف سر تکان داد. گرفت

 و دور خودش دید شد و دست به صورتش کشجا بلن از

 دور وانههایشوک بود و چون د ی. هنوز تودیچرخ

 او قابل یبرا مانیسل ی. حرفهادیچرخیم خودش

 نبود. هضم

 یس یشبه زندگ کیچطور از او انتظار داشت  آخر

 شدیتصور کند؟ چطور م یگریرا جور د سالهاش

 یادآوریپر غصه نوشته شود. با  نهمهیا سرنوشتش

 یداشت انگار پنجه یو مرگ دلخراشش کس توکا

 .کردیرا در قلبش فرو م زشیت

 او را توانستینم زیچچیو ه چکسیبد بود و ه حالش

 یالماس اسیهو از ال کینبود.  یکند. کم اتفاق آرام



 پسر بزرگ و ارشد ق،یتوف اسیشده بود به ال لیتبد

 شده بود به لی. مادرش از ماهرخ تبدقیتوف همایون خان

 یبود. برادر دهیعکس هم از او ند کی یکه حت ییتوکا

 یتویهورام که قصد داشت او را بکشد. حت میبه ا داشت

 یاوضاع خوب یلیسرنوشت شوم، هوتن هم خ نیا

 .نداشت

 یهمه مانیخاتون و ماهرخ و سل اسیال یبرا

 بود بیغر شیخان برا ونیبودند. هما خانوادهاش

 .شدیمحسوب م شیعمر آشنا کی گرچه

 ییایخولیمال یافکار انیو سردرگم بود و م کالفه

 .سرگردان

 .کردیم یبود و حس خفگ نیسنگ شیخانه برا یهوا

 زیم یو فندکش را از رو گاریسرعت پاکت س به

 نینازک آست شرتیچنگ زد و با همان ت یخور ناهار

 یبه سمت درب خروج اشیو شلوار ورزش کوتاه



 .رفت

 .دیبه سمتش دو کنعان

 اس؟یال یریم یدارکجا  -

 یدرب آسانسور را باز کرد. به کنعان نگاه اسیال

ولم کن کنعان. دست از سرم بردار -انداخت. یمعنیب

 حالم خوش

 .ستین

 نییبه سمت پا نیبه سرعت در را بست و کاب بعد

 کرد. حرکت

 برگشت. مانیسل شیپ کنعان

 .مونیرفت بابا سل -

 ییو خسته سمت دستشو دهیاز جا بلند شد و خم مانیسل

 و در همان حال گفت: رفت

 یکیولش کن پسرم. بذار تنها باشه و با خودش  -

 عمر من باباش هیبکنه. حق بده نتونه قبول کنه  دوتاشو



 .هیشبه شدم مرد همسا هیو حاال  بودم

 هی کنه،یم یکم کله خراب هی. اول شیشناسیکه م تو

 نهیشیم یقآدم منط هی نیو بعد ع کشهیم گاریس پاکت

 میتصم هیو  کنهیدو دو تا چهارتاشو م کنهیم فکر

 یخودت باهاش زندگ گهی. درهیگیدرمون م درست

 هی یشرکتو دور انگشتش چرخونده و کارا هی. یکرد

 کرده. ستیراست و ر عمارتو

خونه.منم برم بخوابم.  گردهیآخر شب برم خودش

 نهمیعمر رو س هیراز  نیا ینیسنگ

 امشب گفتم راحت شدم به خدا.. کردیم ینیسنگ

 مسواک زدن یکه برا مانیمات و منگ به سل کنعان

 شد زل زد. ییدستشو وارد

 که بسته شد به خودش آمد. در

 . خودش بود.زیم یرو یبرد سمت کاغذها هجوم

 .شهیروزها شده بود ت نیکه ا یهمان شرکت ؛یکانچ



 .دانستندیم زهایچ یلیخ ونیو هما مانیسل

 و از او زدیحرف م مانیصبح روز بعد با سل دیبا

 .گرفتیم اطالعات

 . نگراناسیبه لپتاپ مانده بود در سرنوشت ال رهیخ

 خودش را اسیزود ال یلیبود و خدا خدا کرد خ قشیرف

 و جور کند. جمع

 و کجاست. ستیشاهرخخان ک نیا دیفهمیم دیبا

* 

 به اتاق هورام یمنگاهیرا آهسته باز کرد و ن در

 .انداخت

هم خودش را بهخواب  دیشا ای. دهیکه خواب دیرا د هورام

 زده بود.

 هورام به شدت خرابتر از یروزها اوضاع روح آن

 خروار خروار قرص شیشده بود و پزشک برا قبل

 کرده بود. زیتجو آرامبخش



 در عذاب است. یزیگفته بود هورام از چ اما

 زبانش حرف بکشد؛ ریرا کشته بود تا از ز خودش

 رونیکرده و او را از اتاقش ب یهورام پرخاشگر یول

 بود. انداخته

 پسرش نکهیاز ا دیرسیداشت به مرز جنون م گرید

 یروان وانگانیو چون د شودیچشمانش آب م یجلو

 و بعد چند شکندیاتاقش را م لیوسا زند،یم ادیفر

 یتو یو مثل خرسها زدیریمعدهاش م یتو قرص

 داریب یو وقت کندیم یو طوالن یزمستان یخواب غار

 از نو. یباز روز از نو، روز شودیم

 باغ مثل یتو ونیرا بست و به اتاقش برگشت. هما در

 و تا کردیدود م گاریو نخ به نخ س زدیشب قدم م هر

 و تا صبح چون مرغ گشتیشب به اتاق برم مهین

پلک  نکهیو عاقبت بدون ا زدیبال بال م سرکنده

 .رفتیو به شرکت م دهیبزند،لباس پوش



 چارهیب رمردیزل زد. پ ونیو به هما ستادیپنجره ا پشت

 .زدیبر سرش بر یچه خاک کردیشب فکر م هر

 .دیرسیبه ذهنش نم یزیچ چیه اما

 گرفت و به ونیکه زنگ خورد چشم از هما تلفن

 نگاه کرد. صفحهاش

 بود. آن وقت شب چه کار داشت که زنگ زده موریت

 بود؟

 تخت خواب نشست و ارتباط را برقرار کرد. یرو

 مور؟یالو ت -

 زنگ زدم. یبد وقت دیسالم خانوم. ببخش -

 شده؟ یسالم. چ -

 یتو شرکت شوهرتون با ک کهیمرت نیا دمیفهم -

 .کنهیم مالقات

 ؟یخب ک -

 آقا حسام.-



 شوکه گفت: نیآذ

 بله خانوم. آقا حسام. -! حسام؟!؟یچ -

 ؟یدیفهم نویبه هم؟ ا گفتنیم یحاال چ -

 که ییپولمو بده. کارا گفتیاون پسره داشت م -

 بکنم کردم. ستییبا ر یخواست

 ونه؟یمنظورش هما ست؟ییر -

 .گهیحسامه د سییر همایون خان. گهیآره د -

 ه؟یمنظورش چه کار -

 یکیاز  یپول هی ادیخالفکار سابقهدار ب هی یوقت -

 هیپول واسه خاطر  نیا یعنیپول بوداره.  یعنی رهیبگ

 ق،یختم کلوم خانوم توف یعنیگنده خرج شده.  خالف

 پسره حسام از نی. انیپرورش داد نتونیتو آست مار

 بهتون خنجر زده. پشت

 به او دست یقلبش گذاشت. حس خفگ یدست رو نیآذ

 حسام جاسوس خودش دیگنجیبود. در باورش نم داده



 آن شرکت به او رو دست زده باشد. یتو

 . زود خودش را جمع و جور کرددیکش قینفس عم چند

 گفت: و

.من ی. کارت رو خوب انجام دادموریخب ت لهیخ -

  سر َیبا ک نی. بگرد ببستیحسام تنها ن نیمطمئنم ا

 سر داره. و

 .گهستید یکی یخودش نوچه نیشک ندارم خانوم. ا -

 که تو ییحسام با اون آدما نیا کنمیفکر م من

 کاسهس. هیدستش تو  دمیشنصداشون رو  رستوران

 . فقط قدمینذار بو ببره که تو سر از کارش درآورد -

 یپدر کیقدم مواظبش باش و به من خبر بده. من  به

 . حاال به من دروغدایاون سرش ناپ ارمیدرب نیا از

 پدرسوخته! یا گه؟یم

 چشم خانوم. فعال شب خوش. -

 کرد. فکر دیتخت انداخت و آه کش یتلفن را رو نیآذ



 . هردیرسیآن بلبشو به دادشان م یبود تو یکس کاش

 پر نکشد، نشد. با اسیکرد ذهنش سمت ال یکار

 نجاتشان توانستیبود که م اسیفقط ال دیفهم یبدبخت

 . همان پسر باغبان باهوش و مهربان. همان کهبدهد

 چقدر زدیدر خانه و شرکت داد م اشیخال یجا حاال

 بوده و آن ها قدر ندانستند. یگنج وجودش

! برگرد. تو اسیال -و زمزمه کرد. دیآه پشت آه کش باز

 آدم بشم دمیرو خدا برگرد. قول م

 پسرم، شوهرم از دستم رفت. برگرد مون،ی. زندگاسیال

 !اسیال

 و یشطرنج یتکه ابرها یاز البهال یصبحگاه آفتاب

 اما او زد؛یآسمان چشمانش را م یدر الجورد رقصان

 بلند یدر فکر از پشت پنجره زل زده بود به برج رقغ

 دور دست. در

 سوختیانگشتانش دود نکرده داشت م یال گارشیس



 .ختیریم نیزم یخاکسترش رو و

 دو تقه به در چشم از برج گرفت و لب زد: با

 تو. ایب -

 سرش را داخل اتاق کرد. یمنش

 .شهیجلسه شروع م گهید قهیده دق ق؟یتوف یآقا -

 ن؟یآمادها

 سر تکان داد. ردیچشم از شهر بگ نکهیبدون ا ونیهما

بهتره بگمواسه  دیفکر نکنم. شا یعنی... دونمیآماده؟ نم -

 سقوط آمادهام.

 خودش. قرار یبرا شتریدلش گرفت. البته که ب یمنش

 کاریاو از کار ب قیتوف ونیهما یریبا اعالم کنارهگ بود

 .بشود

 بدهد انگار به دیام سشییبه ر یکرد دم آخر فکر

 داده. دیام خودش

 .شهی. درست مقیجناب توف دینباش دینا ام -



 خنک چسباند و زمزمه یشهیبه ش یشانیپ ونیهما

 :کرد

 بتونه بهمون کمک کنه خانوم. دیمعجزه شا هیفقط  -

 دیجز جز شدن پوست انگشت سبابهاش فهم با

 . برگشتدهیو آتش به پوستش رس دهیته کش گارشیس

 انداخت. یبلور یگاریو آن را در جاس زشیم سر

 حسام کجاس؟ -

 .شنیدارن واسه جلسه آماده م-

 .ادیبگو ب -

 را از اشیکت زغال ونیرفت و هما انیچشم گو یمنش

 جانم آقا؟ -چنگ زد. حسام وارد اتاق شد. یصندل یرو

 داخل کتش سراند و بیج یتلفنش را تو ونیهما

 داشت وبر زیم یاز رو دیبا جلد سف یپروندها

 گذاشت. نهیس یکوچک جلو بیرا در ج خودکارش

 ومده؟ین یاومده؟ ک یک -



 هستن. همه سهمادارا. دو تا سهیرئ تیهئ یآقا اعضا -

 هم که یاز شرکت چوکا. از هر چهار بانک ندهینما

 اومده. ندهینما هی میقراداد دار باهاشون

 را باال انداخت. شیابرو یتا ونیهما

 گه؟یبانک؟ اونا چرا د -

 سهامدارا ونیاز آقا یکی. گفتن خبرمیواال من ب -

 .انیازشون خواستن ب انگار

 حاال اومدن چه دن،یمارو جواب نم ی! تلفنابهیعج -

 بکنن تو جلسه؟ یغلط

 شانه باال انداخت. حسام

 کنعان کجاس؟-

 .ومدهیواال چه عرض کنم. هنوز که ن-

زنگ بزن بهش بگو زودتر  االی -کرد. ینچ ونیهما

 یچجور نی. ببادیب

 .هایدم آخر دنیم حرص



 موقر و با شهیچون هم ونی. هماستادیکنار در ا حسام

 قدم در راهرو گذاشت. گرچه خودش خوب صالبت

 . از درون خرد وکندیم یدارد نقش باز دانستیم

 بود. ریخاکش

 یکنفرانس که محل جلسات شرکت بود در طبقه اتاق

 قرار داشت. باال

 آشنا در مشامش ییکه وارد آسانسور شد، بو نیهم

 نیبلند مدتش به دنبال ا ی. ذهنش در حافظهدیچیپ

 یشگیعطر هم یبو نیآمد ا ادشیگشت و فورا  ییآشنا

 یبرا ادشیز یاست. دلش باز گرفت از دلتنگ اسیال

 جوان. مرد

 بست و حسام دکمه را فشرد. چشم

 . آنکردیرا طلب م اسیو ال زدیزار م یقلبش کس در

 کنارش اسیآن ته قلبش چقدر دلش خواست ال لحظه

 و از زحمات آن همه سال و خون دل خوردنها بود



 ی"آه؟ییتو کجا اسی": آخ الدی. در دل نالکردیم دفاع

 داد و حسام در رونیپردردش ب ینهیخسته از س

 باز کرد. شیبرا را

 آقا. دییبفرما -

 افتاده به سمت اتاق ییبا شانهها نییسر به پا ونیهما

 راه افتاد و در دل حسام حنابندان بود. کنفرانس

 دراز و زیاز پشت م یاتاق که شدند، چند نفر وارد

 اتاق به خودشان زحمت دادند تا به احترام ینفره هجده

 بشوند. زیمخین ونیهما

 بله روزینامحسوس به آنها که تا د یپوزخند ونیهما

 گوش شانیچاکرم نوکرمها ادیگو بودند و فر قربان

 نشست. زیزد و پشت م کرد،یرا کر م فلک

 پچپچ در گوشش نشست. محل نداد. یصدا یکم

 گفت: سهیرئ ئتیه یاز اعضا یکی یفاضل یآقا

 .میبهتره شروع کن گهیخب د -



 از اعضا گفت: گرید یکی یغفار

 .میبعد شروع کن انیب نی. بذارومدهینفر ن هیهنوز -

 نگاه کرد. شیروبهرو یخال یبه صندل ونیهما

 دیزیلشکر  هیهم هست مگه؟ ماشاال  گهید یکس -:گفت

 من. بَستون نبود؟ هیعل نیکرد درست

 را ونیهما دنیهم چشم د یلیکه خ یسهمامدار یافضل

 را ونیسالها موش دوانده بود تا هما نیو تمام ا نداشت

 فورا گفت: رون،یب ندازدیشرکت ب از

 یپا شمر هیتو خودت  ق؟یکجا بود جناب توف دیزی -

 .برادر

 اخم کرد. ونیو هما دندیلودهوار خند ینفر چند

 ای دیزیآبو بند آورده.  یک نمیسر اصل مطلب بب دیبر -

 شمر؟

 گفت: یغفار

 جلسه کامل یعرض کردم خدمتتون. هنوز اعضا-



 ومدنی. اگر نانیب دیشا دیصبر کن یقهای. سه دقنشده

 .میکنیم شروع

 گذرا به جمع یکرد و نگاه دییبا سر تا ونیهما

 بود و ستادهیعقبتر ا یسرش کم ی. حسام باالانداخت

 زیچه خوب که باالخره همه چ کردیخودش فکر م با

نوک زبانش را  ونیو او خالص.هما شدیتمام م داشت

 لپش فرستاد و فکر یگوشه

 نمانده. همه بودند. نکند آن ها منتظر کنعان یکس کرد

 دند؟بو

 :گفت

 اگر منتظر معاون... -

 در را چهار طاق باز یلحظه در باز شد و منش همان

 به شخص آن طرف در زد. ییو بفرما کرد

 یصدا دنیبا شن ونیو نگاه هما دیسمت در چرخ سرها

 باال رفت. یکس یکفشها



 حبس شد. نهاشینفس در س شیشخص روبهرو دنید با

 آن میو ب زدیم وانهواری. قلبش چه دشدینم باورش

 .فتدیزود خسته بشود و از کار ب رفتیم

 که خون را با فشار یجانیو ه دیلرزیکه م یزانوان با

 یپوست صورتش دوانده بود، کف دستانش را رو ریز

 که روح به جسمشان یگذاشت و چون مردگان زیم

 کیش یکت و شلوار اسی.الستادیدو پا ا یرو گرددیبرم

 یرنگ با بلوز یو کاربن

 را خوب آراسته بود. شیبر تن کرده و موها دیسف

 که کلمات اعتماد به نفس باال و یمردان هیشب درست

 برازندهشان بود. نیآهن یو اراده صالبت

 بود بر لب نشاند دیو نور و ام یکه تماما انرژ یلبخند

 .ونیحوالهاش کرد به هما و

 ینکیبلند قامت با ع یشرکت چوکا که جوان یندهینما

 گفت: اسیبود رو به الفرم  بدون



 باشن؟ یجناب ک -

 که او یباال گرفت و محکم و استوار رو به جمع سر

 ییآنها یبرده بودند و برا ادیاز  یچند صباح یبرا را

 بودند، گفت: دهیاو را تا به آن روز ند که

 .قیتوف اسیهستم. ال اسیال-

 .دیکوب شیبه ساق پا شهیبا ت یحس کرد کس حسام

 گرفت تا سقوط نکند. واریبه د دست

 و دیلرزیکه م یو شوکه با لبان ستادیصاف ا ونیهما

 تته پته کرد: زدیم رونیکه از حدقه داشت ب یچشمان

 گفت: همه جااز  خبریب ی!افضلاسیال -

 خدا میتا حاال؟ فکر کرد یکجا بود ؟یالماس ییتو -

 .یشد امرزیب

 اخم کرد: اسیال

 اسیهستم جناب. ال قیعرض کردم خدمتتون. توف -

 .قیتوف



 که پشت سرش وارد شده بود رو به جمع گفت: کنعان

 بود. کیتراف یلی. خمیدیرس رید دیببخش -

 بود. منظور جیاما هنوز مات بود. هنوز گ ونیهما

 بود و آن ختهیر یچه بود؟ نکند نقشها قیاز توف اسیال

 کرده بود. دایرا داشت تحقق پ شیکه آرزو معجزه

 پاسخ چون یب یکجا بود آنهمه مدت؟ سوالها اصال

 .شدیم کیبر مغزش شل مسلسل

 من من کرد: باز

 ؟یی! تواسیال -

 حفظ شیلبها یو لبخندش را رو دیکش یصندل اسیال

 .کرد

 ؟یتو... تو کجا بود -.همایون خانخودمم  -

 کیبه پا بود. با ضرب و زور  اسیدر دل ال ییغوغا

 که نیریش یوههایآب قند و آبم تریل کیو  گاریس پاکت

 بود سرپا بود. فقط خدا ختهیحلقش ر یتو کنعان



 راه انداخته بودند دل و ییو هو یچه ها دانستیم

 بغضش نترکد کشتی. گرچه داشت خودش را ممغزش

 انباشته در قلبش را هوار نکشد، با یدردها و

 مبهوت گفت: ونیرو به هما یخونسرد

 رودخونه رو نجات خوامیاالن م م؟یبعدا حرف بزن -

 نه یهمهمون ول می. تشنهادیزیقوم  نیاز دست ا بدم

 . دشترونیکه از دشتمون بندازنمون ب یاونقدر

 خودمون. سرسبز

 با اسیال نیاست. ا نینشست و فکر کرد هم ونیهما

 تنگ اسمش قیپر برگشته بود و آن چسباندن توف دست

 .ستین شیب ینقشها

 گفت: یغفار

 ؟ی. کجا بوداسیازت نبود آقا ال یخبر -

 زیمیدستش را باز کرد و رو یقطور تو یپرونده اسیال

 لبخند زد: یگذاشت و رو به غفار



 . امروزیبود جناب غفار یطوالن یسفر کار هی -

 عرض یبود در خدمت بزرگان باشم برا یافتخار

 .ادب

 شروع جلسه یگرم گفت و فاضل یدیزنده باش یغفار

 اعالم کرد. یبا تک سرفها را

 را که هنوز از وحشت یحسام یرهینگاه خ اسیال

 شکار کرد و دیلرزیداشت م اسیال یدوباره دنید

 :گفت

 احوال آق حسام؟ -

 زد: یزورک یلبخند حسام

 .یخوش برگشت اس؟یال یخوب -

 گفت یدر دل زد و آره ارواح عمها یپوزخند اسیال

 کنارش. لب زد: در

 مخلص داداش. -

 از اتاق خارج شد و کنعان یکوتاه یبا عذرخواه حسام



 رونیبه دنبال حسام از اتاق ب اسیال زیر یاشاره با

آن  یکه در ط یتمام مشکالت یابتدا برا ی.فاضلرفت

 مدت

 یبلند باال برا یستیشرکت به وجود آمده بود ل یبرا

 قرائت کرد. حضار

 میکه داشت یقاتیتحق یچند ماهه ما ط نیا یط -

 یبر خالف سالها قیتوف یآقا میمتوجه شد متاسفانه

 باعث یکم توجه نیداشتن. ا یدیشد یکم کار ریاخ

 افت ،یبه شرکت اعم از مال یادیز یخسارتها

 یدر پ یپ تیشکا ،یشگیهم یهایمشتر تیحما

 طرف قرارداد به خاطر عقب افتادن یبانکها

 شرکت به بانک، یاردیلیو م نیسنگ یقسطها

 مهم که از یلیبه دو کارگاه خ دیشد یخسارتها

 شن،یشرکت محسوب م یبا ارزش مال یانهایشر

 باعث کم شدن نهایآسانسور و در آخر تمام ا یحادثه



 شده. هامونیمشتر نیشرکت در ب شهرت

 جناب اتیکه دفاع میجمع شد نجایا نیخاطر هم به

 .میبشنو هایکم کار نیا یرو برا قیتوف

 قابل استناد و محکم شونیا اتیدارم اگر دفاع نانیاطم

خواهم کرد که درسمتشون  تیحما شونیبنده از ا باشه،

 صورت شرکت به نیرایابقاء بشن. اما در غ

 با شرکت چوکا ادغام ،یمنابع پول دیکمبود شد علت

 شد. خواهد

 کرد و گفت: قیتوف ونیرو به هما بعد

 .میشنوی! مقیتوف یآقا -

 با اسیاما ال د،یبگو یزیکرد تا چ یتک سرفها ونیهما

 رسا لب زد: ییصدا

 دفاع رو نیبنده به عنوان معاون شرکت ا نیاجازه بد -

 بدم. انجام

 بال درآورد و گفت: اسیحرف ال نیاز ا قیتوف



 حتما پسرم. بگو. -

 و اب دی" پسرم" پاره شد. لب گزیبا کلمه اسیدل ال بند

 را قورت داد و خودش را با صاف کردن گلو دهانش

 ر کرد.و جو جمع

 آن دور زد و یرا به سمت انتها زیجا بلند شد. م از

 واروصلینصب شده به د ید یکه به ال ا یلپتاپ کنار

 رنگ ییو طال فیظر ی. فلش ممورستادیبود ا

 یوصل کرد و با چرخاندن انگشت رو ستمیبه س را

 را باز کرد. یلیفا د،یکل صفحه

 با هر اسیشدند. ال رهیبه دقت به صفحه خ جمع

 شیبرا یحیتوض آمدیصفحه م یکه رو یریتصو

 .دادیم

 ینشان داد باعث شد رنگ از رو اسیکه ال یمدارک

 شرکت چوکا هم لیبانکها بپرد. دو وک ندگانینما

 بهتر از آن چهار نفر نداشتند. یحال



 گفت: اسیال

 ون؟یآقا دیشرکت رو ادغام کن نیخوایم یچ یبرا-

 سوال نیدرست و مناسب به ا قاتیبدون تحق چرا

 شد؟ ینجوریشد ا یکه چ نینداد جواب

 چرا تا خوره؟یاز کجا آب م ندیهمه اتفاق ناخوشا نیا

 بال فقط سر شرکت ما نیا یچجور هوینبوده؟  حاال

 شرکتا آب تو دلشون تکون نخورده؟ هیشده و بق نازل

 شرکتا منفجر نشده؟ چرا فقط کارگاه هیآسانسور بق چرا

گرفته و چرا فقط با تبر افتادن به جون  شیآت ما

 ما؟ کارگاهیچوبا

 نیادغام نرفت یچرا به جا نتره؟یخون اونا رنگ نکنه

 نیتو که ا نیدینپرس قیچرا از جناب توف س؟یپل شیپ

 حاال چرا ،یشرکت گذاشت نیا یپا تویتموم زندگ مدت

 اومده واسه شرکت؟ شیهمه مشکل پ نیبه چه علت ا و

 ی. ولنیهم واسه دونستنش نکرد یتالش. دیدونینم شما



 نی. همهتون واسه انی. البته حق دارونیآقا دونمیم من

 .نیوسط و نگران پولتون هست نیگذاشت هیسرما شرکت

 یکینداره. چرا؟ چون  یسود چیشما ه یادغام برا اما

 یجور هیکل شرکت بره رو هوا.  خوادیکه م هست

 ادغامش.نمونه چه برسه با  یکنه که شرکت نابود

 بود گفت: انسالیم یکه مرد یفاضل

 کرده؟ اصال یکار نیهمچ یپسرم؟ ک هیمنظورت چ-

 چرا؟

 .ی. جوابشم دو کلمهس. شرکت کانچهیسوال خوب -

 گفت: یجمع در گرفت. غفار نیب یهمهمها

 وسط نیچونکا ا ؟یچ یعنیبده  حیلطفا قشنگ توض -

چند  اسیچونکا؟ال نیهست ا یکارهس؟ اصال ک یچ

 کرد. با ظاهر شدن شیعکس را پس و پ

 چشم گرد کرد. قیسن و سال دار، توف یمرد

 گفت: اسیال



 هیسال قبل، شرکت چونکا  یس قایدق ش،یسالها پ -

 بیشرکت رق نی. اعتیداشت به نام شکور شر یسیرئ

 اداره قیتوف یشرکت ما بود که توسط پدر آقا یاصل

 خان معاون شرکت بودند. به ونی. اون زمان هماشدیم

 و النیشرکت چونکا در گ یرقانونیغ یکارها خاطر

 درختان، فلج یانهیاز حد مجاز و مخف شیب دنیبر

 به نام شاهرخ بعد از شونیجنگلبان توسط پسر ا کردن

 و قتل ییآدم ربا شون،یبه ا سیبار هشدار پل نیچند

 به نام توکا ناطق... یزن

 یمکث کرد و در نگاه وق زده دیکه رس نجایبه ا اسیال

 شد و ... رهیخ ونیهما

 مکث کرد و در نگاه وق د،یکه رس نجایبه ا اسیال

 یشد.تند رفته بود. رنگ به رو رهیخ ونیهما یزده

 نمانده بود. چارهیب رمردیپ

 ونیهما یبرا اهیتلخ و س یکردن آن روزها دوره



 بود. یاز هر ورشستگ دردناکتر

 خودش یآب معدن یخودش برگشت. بطر یصندل به

 دراز کرد. ونیباز کرد و به سمت هما را

 رمردیفکر کنند پ انیکه آقا دیبگو یزیچ خواستینم

 ونیهما دیلحظه با نی. تا آخرافتدیدارد پس م چارهیب

 دادیم یانرژ اسیو با صالبتش به ال ماندیم یقو

 گرفتن حقشان. یبرا

 نیکم آب بخور هیزدم به گذشته.  زیکه گر دیببخش -

 خان تا من ادامه بدم. ونیهما

 گرفت. اسیرا از ال یو بطر دیکش یقیدم عم ونیهما

 ونیدست هما یچطور دست رو اسیکه ال دندید همه

 آرام کند. یلحظات یو آن را فشرد تا او را برا گذاشت

 برگشت و رو زیم یو دوباره به انتها دیبلند کش ینفس

 به جمع. کرد

 و قیتوف ونیشد که هما یلیخودش دل نهایتموم ا -



 قیعم ینهایشرکت بجنگند. اونها ک نیبا ا پدرش

 و حاال بعد از سالها برگشتن رنیبگ قیتوف ونیازهما

 انتقام. یبرا

 شاهرخ یعنیمرد،  نیا یتهایکه جرم و جنا البته

 که اشاره کردم ختم یینهایپسر شکور به ا عت،یشر

 قتل دارن بهش یژهیو بازپرس و سی. پلشهینم

 در حضور شما نجای. من امروز اکننیم یدگیرس

 آقا که باعث شده ما رو دور نیا یاز کارها خوامیم

 یاومده برا شیمشکالت پ یبرا یجمع کنه و فکر هم

 حرف بزنم. م،یبکن شرکت

 بانک گفت: ندگانیپر از حقارت رو به نما ینگاه با

 چند بار ن؟یدی! شما چند ساله به ما وام میساعد یآقا -

 تا حاال شده فته؟یعقب ب ای میما قسطهاتون رو ند شده

 م؟یکن یبدحساب

 گریسه بانک د ندگانینما گریگذرا به د ینگاه یساعد



 . گلو صاف کرد:انداخت

 ...ینه؛ ول -

 .دیحرفش پر انیفورا به م اسیال

 دونمیاز زبونتون بشنوم. م خواستمیم نوینه. هم -

 .نهیدوستان هم جوابشون هم یهیکهبق

 عکس نیچرخاند. چند بوردیک یانگشتش را رو دوباره

 صفحه ظاهر شد. یدور گرفته شده رو یاز فاصله که

 وجود داشت که کاله یرمردیتمام عکسها پ در

 یبلند اهیس یسرش داشت. پالتو یرو اهیس ییشاپو

 ل دستدر حا گریو چند مرد د یبود و با ساعد دهیپوش

 و گپ و گفت بودند. دادن

 صدا دار زد: یپوزخند اسیال

 عتیجناب شاهرخ شر شونی! ایساعد یخب آقا -

 نرفته که؟ ادتونی. هستند

 معترض شد: یساعد



 کار جرمه. نیا ن؟یاز ما عکس گرفت یبه چه حق -

 هیآقا  نیکه با ا دیکنیآهان! پس اعتراف م -

 گرفتن یول. عکس گرفتن جرمه، نیدار ییهاارتباط 

 آقا جرم نیبانک از ا یشما و روسا یونیلیم یرشوهها

 ست؟ین

 کردند. لیهمهمه در گرفت و باز چند نفر داد و ق باز

 ی.ساعددندیاز جا پر گریبانک د یندهیو نما یساعد

 یرو یآب معدن یزد و محکم به بطر ادیفر

 .دیکوب زیم

 اونجا ی! با کدوم مدرکاتویمسخره باز نیجمع کن ا -

 یالف بچه حق هیبه ما؟ تو  یزنیتهمت م یسادیوا

 . اگه بزرگترتیبگ ادیاز دهنت درم یهر چ یندار

 ثابت کنهمن ارهیو ادله محکمه پسند داره ورداره ب سند

 گرفتم. رشوه

 بار ساکت نیا ونیبا تاسف سر تکان داد و هما اسیال



 . از جا بلند شد و اشاره کرد به عکس ها.نماند

 یزنیم یمودب؟ دار یثابت کنه آقا یچجور گهید -

 شما؟ واسه یکنیم یچه غلط قایدق نجایا یول رش،یز

 ساکت باش تا نیبش یعقب افتادهت اگر اومد یقسطا

 .یپولت برس به

 پرتاب کرد و" برو ونیدستش را سمت هما یساعد

 بر لب راند. ادبانهی" بییبابا

 را به آرامش دعوت کرد و یو ساعد ونیهما ،یغفار

 گفت: اسیال

 ارنکهیو دوستانشون لطف کنن مدرک ب یجناب ساعد -

 چیه ردستانشونیو ز عتیشاهرخ شر یبا آقا

 به ضرر شرکت ما نکردن. در ضمن اگر یمعاملها

 تیما شکا ونه،یدر م یموضوع نیبشه چن ثابت

 وام هم طبق قانون یپس دادن قسطها یو برا میکنیم

 و طبق همون نیبه ما فرصت بد نیموطف هست شما



 . ما همدیوام رو اعمال کن رکردید دیتونیم قانون

 شده نییتع خیاگر تو اون تار کتریاز مو بار گردنمون

 .میرو برنگردون وام

 بانک در گرفت. ندگانینما نیب یدر گوش یصحبت

 گفت: یرو به فاضل اسیال

 ! من مدارک کامل و مستند دارم ازیجناب فاضل -

 جناب نکهیو ا یمتعدد شرکت کانچ یها یخرابکار

 نکردند و طبق روال یایکم کار نیکوچکتر قیتوف

 شرکت. یگذاشتن برا هیسالها از جون ما نیا تمام

 ماهه به کیمهلت  کیاستدعا دارم  ونیخدمت آقا از

 شرکت رو به دمیبدن. من قول م قیتوف یآقا میو ت من

 .میسابقش برگردون روال

شور  یبا کم تیهئ یاعضا گریو د یو غفار یفاضل

 ومشورت موافقت کردند.

 چوکا و بانک دست از پا درازتر شرکت را ندگانینما



 کردند. ترک

 اعضاو یو با بدرقه دیکش یاز سر آسودگ ینفس اسیال

 رفت. ونیاز اتاق، نزد هما سهامداران

 در آن اتاق مانده بودند. ونیاو و هما تنها

 )سها(:یلوفرقنبریشهر حسودند ن نیا مردم

 در آن چند روز به شدت تحت فشار بود و ونیهما

 را از اشیانرژ یدر آن چند ساعت ته مانده عمال

 داده بود. دست

 یشانه یو خم شد و دست رو ستادیکنارش ا اسیال

 گذاشت. ونیهما یاما افتاده ستبر

 آقا حالتون خوبه؟ -

 :دیدستانش گرفت و نال یرا تو اسیدستان ال ونیهما

 یکه حت یکجا بود اس؟یهمه وقت ال نیا یبودکجا  -

 یدونیچقدر دنبالتگشتم؟ م یدونینکرد؟ م داتیهم پ سیپل

 چقدر فکرم خراب شد؟



 .دیکش یقینفس عم اسیال

 براتون. االن فقط گمی. مهمایون خانقصهش مفصله  -

 مهمه که به موقع برگشتم. نیا

 . اما...اسیال ی. نجاتمون دادیخداروشکر که برگشت -

 ؟یاما چ -

 ... از اونمایاز اون قد ؟یبود گفت یاون حرفا چ -

 ؟یدیفهم یو از...توکا... اصال چجور شیپ سالیس

 نیوقتش شده بود؟ که به ا یعنی. دیلب گز اسیال

 ست؟یک دیوامانده و دلشکسته بگو رمردیپ

 پسرش، همان نکهیگفتن از ا یچه سخت بود به پدر آه

 ی. همانستادهیمرده، کنارش ا کردیکه فکر م یپسر

 تمام عمرش بود. یسالهیس یاو آرزو که

 دوباره گفت: ونیهما

 از دمیکش یمن اون موقع چ دونهینم چکسیه-

 که سر یی. تمام بالهابی همه چیزاون شاهرخ  دست



 که با یطرف، کار هیآورد  انمیو اطراف خودم

 شهیکه از رفتن توکا تو قلب منر یکرد و درد عشقم

 طرف. کیدووند 

 بود که تموم عمرم یتوکا تنها زن اس؟یال یدونیم

 منو تو بطنش داشت. اما من یبودم. اون بچه عاشقش

 و تا عمر دارم خودم رو دمیرس ری. ددمیرس رید

 .بخشمینم

 حاال هم سن تو بود. آخه به موندیاون بچه زنده م اگر

 باهام بود؟ هیبگم چقدر حسرتش تموم عمر مثل سا یک

 اس؟یبگم از دردم ال یک به

 هر چه خود گریزد. بس بود د هیگر ریناگهان ز اسیال

 مانده بود. قلبش تمام آن سه روز مظلومانه به دار

 . وقتش بودگشتیآرامش م یبرا یروزنها دنبال

 را خالص کند از آن درد که هرگز ونیو هما دیبگو

 نشده بود. کهنه



 .دیترک اسیال یاشکها دنیبا د ونیهما بغض

 اس؟یدلت برام سوخت ال -

 گفت: اسیال

 اون بچه... اون پسر هنوز زندهس... اون نمرده.-

. اسیگرد شده زل زد به دهانال یشوکه با چشمان ونیهما

 من من کرد:

 من... ی! زندهس؟! بچه؟یگفت ی... چیچ -

 !زندهس؟

 هق زد و سر تکان داد: اسیال

 ...اسمیآره... زندهس... من... همون بچهام... من ال-

 توکا... پسرت! ادگاری

 دنیاز شن ردیمیمات ماند و فکر کرد دارد م ونیهما

 ...اسیجمالت از دهان ال آن

 ...ونیزد": هما ادیاز اعماق قلبش فر ییصدا کی

 ..".زدلمونی... عزاسمونیپسرمونه... ال نی... اایب



 با یشراب سوانیو گ یبا چشمان آب یزن ریتصو بعد

 چشمانش ظاهر شد. یدلکش جلو یلبخندها

 آن زن و ریعاشقانه بود تصو یبایز لمیف کی مثل

 دیکشیشکم برآمدهاش م ی. دست رونشینمک یخندهها

 .زدیبه او لبخند م و

 گفت: اسیدستانش شل شد. ال ونیهما

 ...قمیتوف اسیمن پسرتم... پسرتوکا... ال -

چون برق گرفتهها از جا بلند شد اما شدتشوک  ونیهما

 بود که ادیآنقدر ز اسیال یحرفها یآور

 افتاد. نیزم یخورده و رو چیبه هم پ زانوانش

 نیرا گرفت تا سرش به زم شیبازو ریفورا ز اسیال

 . هول زده داد زد:نخورد

 ؟ی... خوبهمایون خان -

 هضم کند حرف توانستیالل شده بود و نم ونیهما

 را. اسیال یها



 زد: ادیفر اسیال

 کنعان؟ نجا؟یا ادیب یکی -

 .دندیبه درون اتاق دو مانیباز شد و کنعان و سل در

 انداخت و رو به کنعان ونیگردن هما ریدست ز اسیال

 زد: ادیفر

 مشیببر دیکنعان! زود باش کمک کن با -

 .ستی. حالش خوب نمارستانیب

 زانو زد: ونیکنار هما مانیسل

 ؟یشنویمنو م یحالت خوبه؟ صدا ون؟یهما -

 ونیکمک کرد تا او را بلند کنند اما هما اسیبه ال کنعان

 من خوبم... -:دینال کمجان

 .اوردیب یآب قند وانیتا ل دیدو رونیب کنعان

 گفت: مانیرو به سل ونیهما

 مان؟یسل -

 جواب داد: مانیسل



 بله آقا؟ -

 یتوکا ی... پسر منه؟ بچهاسیال گه؟یداره راست م -

 منه؟

 سر تکان داد: مانیسل

 پسرته. سایبله آقا. ال -

 اسیبه صورت ال یرا با لبخند سشینگاه خ ونیهما

 کرد. قفل

 گذاشت. اسیصورت ال یبرد و رو شیپ دست

 که مصر بود راه یو اشک شیبا فشردن لبها اسیال

 زل ونیالغرش، به چشمان هما یگونه یرو ردیبگ

 .زد

 هق زد: ونیهما

... پسرم...آخ اسیممنونتم... ال ای... خدااشکرتیخدا -

 پسرم...

 انیو سه مرد م دیرا در آغوش کش ونیسر هما اسیال



 و زار زدند. تمام شد دوران هجران دندیخند اشک

 محالش. یبه آرزو دیو دس ونیهما

** 

 انیپایب یو عرض باغ را با استرس طول

 بود. ونیاز هما یو هر لحظه منتظر خبر زدیم قدم

 نه او جرات داشت با زد،یزنگ م ونینه هما اما

 جلسه خوب نکهی. وحشت از اردیتماس بگ همسرش

 .کشتینرفته باشد داشت او را م شیپ

 .ستادیپلهها از حرکت ا یفرشته رو یپا یصدا با

 .نیایلحظه ب هیخانوم؟ خانوم  -

 شده فرشته؟ یچ -

 .ستادیفرشته نفس زنان وسط پلهها ا -

 اتاقشو لی. باز داره وسازنهیآقا هورام داره داد م -

 تند تند از پلهها باال رفت. نی.آذشکنهیم

 شدم. وونهیخدا د یآخه؟ ا نیباز چه مرگشه ا -



 .دیدوم دو یسرعت به طبقه به

 کندیکه دارد تالش م دیرا پشت در اتاق هورام د یانس

 را آرام کند. او

 .دیآقا هورام؟ تو رو خدا آروم باش -

 عقب رفت. نیآذ دنید با

 ن؟یخانوم جون اومد یوا-

 :دیمشت به در بسته کوب نیآذ

 . هورام؟ صدامونمیهورام؟ باز کن درو بب -

 ؟یشنویم

 لهیو وس دیکشیگوشخراش م یادهایهورام فر اما

 ساعت تمام مین نی. آذواریسمت درو د کردیم پرتاب

 شیزد و التماس کرد و عاقبت هورام در را به رو در

 کرد. باز

 به اتاق یشباهت چیه گریکه د یاتاق دنیبا د نیآذ

 نبود، آه از شیب یجوان نداشت و خرابها کپسری



شده گذاشت و هورام را  رانیبرآمد.پا در اتاق و نهادش

 پنجره نییپا

 .افتیو نفس زنان  نشسته

 زمزمه یشده و انس یاتاق کفر دنیبا د یو انس فرشته

 :کرد

 کنم. زیرو تم نجایا دیباز منه بدبخت با -

 فرستاد و در را نییپا یقهرا به طب یفرشته و انس نیآذ

 .بست

 ظهر سر وقت حاضر یسراغ کاراتون. غذا دیبر-

 گشنه و تشنه. ادیم ونی. االن همایانس باشه

 میهورام تصم بیو غر بیعج طیاز شرا یعاص

 تیوضع نیکند و هر طور شده به ا یکار گرفت

 بدهد. خاتمه

 چند یشکسته یزهاینشست. با پا خرده ر کنارش

 را کنار زد. یگچ یمجسمه



 جمع شده در شکمش گذاشته یزانوها یسر رو هورام

 .گفتینم چیو ه بود

 حال خراب پسرش را نداشت. دنیتحمل د نیآذ

آخه دورت بگردم پسرم،  -او. سوانیگ یرو دیکش دست

 ؟یکنیم ینجوریچرا ا

 نقدریتو اون دلته؟ به من بگو هورام. چرا ا یچ

 یو زار هیگر نقدریچرا ا ؟یو داغون شد آشفته

 شده؟ بگو یبگو چ نیتو رو مرگ آذ ؟یکنیم

 .کنهیم تتیکه داره اذ یهر چ رونیب زیبر

 کرد و سر بلند کرد. نیف نیف هورام

 یخسته شدم از بس الل مون گهیبگم. د خوامیم-

 تو خودم. ختمیر گرفتم

 نگرانتر شد. نیآذ

 هورام. یترسونیمنو م یشده؟ دار یچ -

 .یهمون بهتر که نشنو یبترس یاگر بخوا -



 بزنمت بچه؟ ای یگیم -

 آب دهانش را قورت داد. هورام

 اسیال یچند سال منو به جا نیبزن مامان. کاش ا -

 خر بزرگ نشه. مامان نقدریتا پسرت ا یبود زده

 ردم و خالصک یغلطامروز بگم چه  خوامیم

 خودمو. کنم

 یزیاما جرات نداشت چ زدیتند تند م نیآذ قلب

 .هورام ادامه داد:دیبگو

 کشتم مامان! اسویمن... من ال -

 زد: غیج بایتقر نیآذ

 !؟یگفت ی! تو... تو چ؟یچ -

 . همون شبای... کشتم. انداختمش تو دراسویمن... ال -

 ولش کردم و ایشد من بردمش وسط در بیغ که

 یتو بازار ماه مویخونه. دروغ گفتم گوش برگشتم

 زدن... دروغ گفتم... فروشا



 دوباره شروع کرد به هق زدن. بعد

 من... من قاتلم مامان... -

 که از حدقه داشت یوا رفت. ناباور با چشمان نیآذ

 ناله کرد: زدیم رونیب

 اسوی... تو الاسیهورام؟ ال یردک یغلطتو چه  -

 شعور؟یآخه چرا احمق؟ چرا ب ؟یکشت

 به رهیخ نیآذ یبه جلز و ولزکردنها توجهیب هورام

 گفت: نامعلوم ینقطه

 نکهیاز همه بدتر بود؟ ا شیچ یدونی... م یول -

برادرم بود... اون پسر باغبونمون نبودمامان...  اسیال

 اون پسر بابا بود. از خون خودش...

 .دیاز جا پر نیآذ

 زد: داد

 یکنیم یشوخ یهورام. دار یگیدروغ م یدار -

 .هورام



 مادرش را محکم یهم از جا بلند شد و بازوها هورام

 و به شدت تکانش داد: گرفت

 ی. ان. اید شیمامان. خودم آزما ستیدروغ ن-

 پسر بابا بود. اسی. مامان الاسیاز بابا و ال گرفتم

 تند تند سرش را به چپ و راست تکان داد: نیآذ

 ی... بابات بچهیکنینه... نه هورام... اشتباه م -

 نداره... نه... یگهاید

 با تاسف سر تکان داد: هورام

 برم زندون. خوامیمامان. م سیپل شیبرم پ خوامیم -

 جهنمه. نیبخوابم و روزام ع تونمیوقته شبا نم یلیخ

 خودمو راحت کنم مامان. فکر کنم تو زندون خوامیم

 باالخره بخوابم. بتونم

که منه  سوزهیمامان! فقط دلم واسه بابا م -هورام؟ -

 آشغال زدم

 .مونمیپش مامان مث سگ ی... وااسیکشتم. ال پسرشو



 ردم... غلط کردم... اشتباه کردم... کاش...ک غلط

 آن را یبلند آمد و کس ییبا صدا اطیلحظه در ح همان

 بلند از باغ آمد: یی. بعد ندادیبه هم کوب محکم

 اسیهورام؟ من برگشتم... ال ییهورام؟ کجا -

 ...برگشته

 و با دندیو هورام وحشت زده سمت پنجره دو نیآذ

 به آمدیکه داشت به سمت ساختمان م اسیال دنید

 کلمه وا رفتند... یواقع یمعنا

 پنجره گذاشت و یشهیش یکف دستانش را رو هورام

 اشتباه شیو گوشها ندیبیکرد دارد اشتباه م فکر

 .شنوندیم

 خراب شده که چون اشیکرد آنقدر حال روح فکر

 که ندیبیرا م اسیروح ال ریتصو یریزنج وانگانید

لحنشوک  ی. اما وقتدیآیساختمان باال م یاز پلهها دارد

 اسهیکه ال نیکه گفت": ا دیرا شن نیآذ یزده



 "ش؟یو کشت ایتو در شیانداخت ی! مگه نگفتهورام

 بود. خود خود اسی. الستیدر کار ن یروح دیفهم

 .اسیال

 بلند باز شد و فرشته من من کنان در ییبا صدا در

 به تعجبش را ختهیآم یخوشحال توانستینم کهیحال

 کند داد زد: پنهان

 برگشته. اسی... الاسیخانوم؟ ال -

 . مغزش کامال هنگ کرده بوددیدور خودش چرخ نیآذ

 دهیچه بکند. هم خوشحال بود هم خرس دانستینم و

 .اوردیسر هورام ب ییقرار است چه بال اسیال بود

 لرزان سمت در اتاق به راه افتاد. ییبا قدمها هورام

 ایخوشحال باشد  اسیاز زنده بودن ال تدانسینم

 یکه در طبقه اسیال یدوباره ادیفر ی. صداناراحت

 انداز شد، مجال فکر کردن را از او گرفت. نیطن دوم

 ؟ییهورام کجا یهورام؟ آها -



 دنیذوقش از د یباغ برا یاز تو یواق واق الف یصدا

بهدنبال  دیدویپلهها م یکه رو یو هوتن اسیال یدوباره

 آوار کرد که نیرا بر سر آذ قتیحق اس،یال

 در انتظار آنهاست. یطوفان یلحظات

 به اتاق شود اما اسیتا مانع ورود ال دیدر دو سمت

 به زانوان دیچرب اسیبلند و محکم و مطمئن ال یقدمها

 او که توان تند راه رفتن را از او گرفته بود. لرزان

 اسیال. دیخود د یرا روبهرو اسیال دیدر که رس یجلو

 پا در یخیسرد و  یدر هم و چشمان ییسگرمهها با

 و ختهیگذاشت. نگاهش افتاد به اوضاع به هم ر اتاق

 یدهیچشمانش را دوخت به صورت رنگ پر بعد

 .هورام

 .زدیقلب هورام تندتر م آمدیکه جلو م یقدم هر

 عقب عقب رفت و من من کرد: نیآذ

 ؟ی! تو... برگشتاسیال -



 رو به جلو. رفتی. فقط راه مزدیاما حرف نم اسیال

 تند تند هول زده گفت: نیآذ

 صبر کن. تو رو خدا بذار حرف نی! بباسیال -

 .کنمیخواهش م اسی. الیهست ی. االن عصبانمیبزن

 یخوشحالم که سالم برگشت یلیمن خ نیبب

 او را ساکت کرد. اسیال یو برنده زیت یخونه...عربده

 !رونیبرو ب -

 بذار... نیبب -

 زد و فرشته که وسط اتاق ادیبلندتر از قبل فر اسیال

 ترک برداشتهاند از آن شههایبود فکر کرد ش ستادهیا

 .ادیفر

 بودند و هوتن داشت از ستادهیدر ا یجلو یو انس هوتن

 .آوردیبال در م زشیعز اسیال برگشتن

 باز داد زد: اسیال

 !رونیگفتم ب -



 اسیو ال دیدو رونیتند تند سر تکان داد. فرشته ب نیآذ

 حرکت او را به کیرا گرفت و با  نیدست آذ مچ

 از اتاق هول داد. در را بست و آن را دو قفله رونیب

 .کرد

 یبود به تماشا ستادهیمدت هورام چون مجسمه ا تمام

 بود. دهیند نی. تا آن روز او را آن همه خشمگاسیال

 به سمتش قدم برداشت. کتش را از تن درآورد و اسیال

 به به آق هورام! حال؟ احوال؟ -تخت. یکرد رو پرت

 و تا شینهایآست یشروع کرد به باز کردن دکمهها بعد

 را ببُرد. یسر گوسفند خواستیم ییآنها. گو زدن

 آق هورام؟ گذرهیبهت خوش م ینیبیما رو نم -

 دیشنیرا م شیبه در و التماسها نیآذ یمشتها یصدا

 بود. اعتنایب و

 یکار اسیتو رو خدا آروم باش. ال اسی! الاسیال-

 تو رو خدا. اسی. الیبش مونیپش نکن



 شکست و ترق ترق صدا یکی یکیرا  انگشتانش

 .درآورد

 بوکس نگیآماده وارد ر ییبا مشتها خواستیم ییگو

 .شود

 به اسیباال عقب عقب رفت و ال یبا سر هورام

 خورد که پرده و ی. دست آخر محکم به پنجرهادنبالش

 زانیآو یور کیکنده شده و  یپرده باهم غلفت چوب

 .بود

 اشینیبه ب ینیو ب ستادیا اشیمتریلیدر چند م اسیال

 شهدرستیمحکم به ش ی. دستش را باال برد و مشتدیساب

 .دیپشت سر هورام کوب

 ضربه هورام را وحشت زده کرد و باعث شد یصدا

 ببندد. چشم

 :دینال اسیال

 روزا هورام؟ که نیواسه خودت ا یکردیحال م -



 آره؟ ؟یو در رفت یخودت کشت الیبه خ منو

 نمک به ی! چرا با من اونکارو کرد؟یچرا لعنت چرا؟

 نجاتت خودتیب یزندگ نیکه سه بار تو ا یمن حروم؟

 بود جواب نیا ؟یکار کرد ی. اون وقت تو چدادم

 من؟ آره هورام؟ یمحبتا

 ادتی! سه بار جونت رو نجات دادم. یبار لعنت سه

 ارم؟یب ادتی یخوایم ؟یهست یزیچ یخرفت رفته؟

 . داشتمیمردیم یتو استخر و داشت یاول افتاد بار

 که تو نفست نره که آزادت آوردمیآب نفس کم م ریز

 و برات یاوردیخودت ن یبه هوا. به رو یبرس کنم

 نجاتت داد؟ ینگفت ک چکسیکشتن و ه گوسفند

 رو خورده یآشغال یدوم اونقدر اون زهرمار بار

رو شاخت بود. ظرف چند  یکه سکته مغز یبود

 تونستنیمعده و حلقتو شستم که دکترا نم نیقههمچیدق

 نقدریا



 به یو باز خودتو زد یعمل کنن. زنده موند عیسر

 گه،ید اسهیگل کرد که ال تیراه و باز نفهم باز اون

 .فهشهیباغبونه، وظ پسر

 گذاشتم کف دستم نذاشتم سوم تو آسانسور جونمو دفعه

 بدبخت. بازم یبش کهیت کهیت یمنفجر بش یفتیب

 جونتو نجات یکی یوقت یدیو نفهم یدرآورد یخرباز

 که یاونقدر آدم باش ،یاونقدر شعور داشنه باش دهیم

 جو مرام و معرفت تو وجود هیاز  غی. دریبدون قدرشو

 .تیخاصیب یتو

 نیع یکه تصادف کرد یگولم زد یچهارم وقت دفعه

 نجاتت امیکمون پرواز کردم ب یرها شده از چله ریت

 ؟یکار کرد یتو چ ی. ولبدم

 اشکش باز یانداخت. چشمه ریسرش را به ز هورام

 قل قل افتاده بود و قلبش از شدت درد داشت در هم به



من نگاه کن. گفتم نگام  یهورام؟ تو چشا -.شدیم مچاله

 کن

 !یعوض

 و سر باال برد.آب دهانش را قورت داد  هورام

 نگاه کرد و اسیال یو باران سیدر چشمان خ یور کی

 .ختیر نییپا یهر دلش

 واسه نجات جون ،یتو برادرم دونستمیمن که نم-

 برادرتم یدونستیکردم. اما تو که م یهمه کار تو

 ؟یاون کارو کرد چرا

 زد: ادیبلند فر یهق زد و با صدا هورام

 !اسیال -

 ضربه زد: شهیدوباره به ش اسیال

 من که خبر نداشتم تو از گوشت و پوست و-

 تو وقت خطر دیلحظه شک نکردم که با هی ،یاستخونم

 چرا از پشت بهم یباشم. اما تو که خبر داشت کنارت



 که یبه من، به برادر بزرگت، به برادر ؟یزد خنجر

 خونت بود، هم خونهت بود. چرا هورام؟ چرا هم

 ؟یچرا الل شد ؟یلعنت یدینم جواب

و او را بهعقب  اسیال ینهیس یدست گذاشت رو هورام

 هول داد.

 یدونیبه درد خودم. تو چه م رمیولم کن! بذار بم -

 یبهم گذشت؟ فکر کرد یچند روز چ نیا اسیال

 تفنگ گذاشتن یبود واسم؟ آره؟ تو کجا بود راحت

 می کش ُیگلوم که م خیسرم و چاقو گذاشتن ب یرو

 کردن و دمیمدام تهد ی. تو کجا بودو پدرتو مادر

 کردن که زود دمیبهونه آوردم و باز تهد یه من

 اون روز که ی. تو کجا بوداریب اسویدخل ال باش

 بمب با چسب چسبونده لویک هیلباسم  ریز قیقا تو

 بگم؟ یچیو من جرات نکردم ه بودن

 زد و سر تکان داد. یمات ماند. زهرخند اسیال



 ؟یگیبمب؟ چرا چرت و پرت م ؟یگفت ی! چ؟یچ -

 احمق؟ هیینمایس لمیف مگه

 لماس؟یبمب فقط واسه تو ف یفکر کرد ه؟یچ -

 بهت ثابت کنم؟ آره؟ یخوایم

 از یمیرفت که ن یسرعت سمت کتابخانها به

 زرد یشده بود. پاکت ختهیر نیزم یرو شیکتابها

و دو عکس از آندر  دیکش رونیاز پشت کتابها ب رنگ

 پرت کرد. اسیال یآورد و جلو

 !اسیخوب نگاش کن ال ایب -

 خم شد و عکسها را برداشت.  اسیال

 گفت: هورام

 کج قویسر قا تونستمینم ایمن وسط در یفکر کرد -

 با خودت م؟یکنم و باهم فرار کن یو کار کنم

 !اسیمنو با تو تنها گذاشتن؟ نه ال یچجور ینگفت

 بود ی. کافیشناسیها رو نمبی همه چیز نیا تو



 دکمه اون بمب دست ساز هیکنم که با فشار  یکار

 میبش کهیت کهیشکم من منفجر بشه و ت رو

 داشتم تو که شنات دی. من اون موقع فقط امجفتمون

 تو ی. ولیهست نجات بد یخودتو هر جور خوبه

 چیهفته بعد، نه ه کی. نه فرداش، نه یبرنگشت

 .اسیشدم ال یو من روان یبعدش برنگشت وقت

 شد. اهی. روز و شبم سیکردم واقعا ُ مرد فکر

 نکهیبخوابم و روزا از فکر ا ذاشتنینم اکابوس

 رونیاز ب ییصدا گری.دشدمیم وونهیکشتم داشتم د تورو

 پشت در نی. آذآمدیاز اتاق نم

 خفه اشک یینشسته بود و با صدا نیزم یرو

 و هورام. فرشته اسیال یحرفها دنیاز شن ختیریم

 حرف یبودند ب دهیکه شن ییحرفها مبهوت از یانس و

 بودند. ستادهیا یگوشها

 هورام جرات نکهیهوتن در حال مرگ بود. از ا اما



 چشمانش را یرا بکشد خون جلو اسیبود تا ال کرده

 بود. گرفته

 خوب حرف بزند، گذاشتیکه نم یبا هق هق هورام

 زانو زد: نیزم یرو

 بودم. مونیروزا واقعا مث سگ پش نیمن ا اسیال-

 به یساال باهات بد تا کردم. ول نیتموم ا دونمیم

 وقت چیبه جون مادرم من مرگ تو رو ه خدا،

 . هر روز فقط آرزو کردم که تو نمردهنخواستم

 به اون زدمیهزار بار زنگ م ی. روزیباش

 منو ببرن انیو ب یکه بگه تو نمرد بی وجود طاهر

 .دادی. اما اون آشغال جوابمو نمبکشن

 ه؟یکدوم خر گهیطاهر د -را پاک کرد: شیاشکها اسیال

 . سرمو بارمردیپ هی شیبرد پ دیکه منو دزد یهمون -

 وقت نه چی. هدمشونیپارچه بستن من اصال ند هی

 رو. رمردهینه اون پ خودشو



 دن؟یتو رو دزد -

 . باوریآره. همون شب بود که بهم گفتن تو برادرم-

 . تویونیثابت کرد که تو پسر هما شیآزما ی. ولنکردم

 .یبرادرم

 تخت یخراب رو یسردرگمتر از قبل با حال اسیال

 زانو گذاشت. یآمد. آرنج رو فرود

 و گفت: ختیرا به هم ر شیموها

 کار یکار کنم هورام؟ تو بگو من چ یمن با تو چ -

 یگیو حاال م یعمر زجرم داد هیبا تو که  کنم؟

 یگیو م ینمو کرد. با تو که قصد جویمونیپش

 کردن که دتیبستن به شکمت.که تهد بمب

 کاریچ یمن بود ی. تو بگو جاکشنیرو م خانوادهت

 ؟یکردیم

 یبود به پدرو مادرت بگ یهورام؟ کاف یکه نبود الل

 .سیپل شیبرن پ تا



 زد: ادیفر هورام

 .کشتنیهمهمونو م گمیدارم بهت م یلعنت -

 ؟یفهمینم

 زد: ادیاز جا بلند شد و فر اسیال

 یهورام چرا خفه خون گرفت فهممی. نمفهممینه نم-

 حرف نزدنت که اون حرونزاده خاتونو بکشه. با

 رو ببرن زندون گناهیدختر ب هیکه  ینزد حرف

 ی. که فرصت بدشیشونیانگ قاتل بچسبه به پ که

 آدم که از اون لیا هیشرکت و باباتو و  بهشون

 یکاریو ب یتا مرز نابود خورنینون م شرکت

 ببرن. شیپ

 دایخوبه نجات پ اسیال یبا خودم گفتم شنا یگیم یدار

 به یچ ینیبب ی! تو کجا بودیآخه احمق روان کنه؟یم

 شد و یپام خال ریگذشت اون شب. که چند بار ز من



 یالدنگ کجا بود ی. تودمیرو جلو چشام د مرگ

 یخورد به سنگا یسه ساعت شنا، سرم وقت بعدهینیبب

 . اگه اونایساحل از هوش رفتم و رفتم اون دن کینزد

 نبودم که نجایاون شب منو نجات نداده بود حاال ا پسر

 تو حرص بخورم. هورام؟ تو تیو خر ایندونم کار از

 قلب یبه جا نهتیکه مغز نداره، تو اون س یاالغ هی

 گذاشته خدا. سنگ

 از پشت در بلند شد. نیآذ یچشم بست و صدا هورام

 !اسیتو رو خدا تمومش کن. ال! اسیال -

 زد: ادیاز جا بلند شد و فر هورام

 کار یچ ؟یکه حرفامو باور کن اسیکار کنم ال یچ-

 !یبسه لعنت اس؟یجهنم خالص شم ال نیاز ا کنم

 نکوبون تو تمویخر نقدرینده با حرفات. ا زجرم

 ؟یفهمی. چرا نممونمیپش گمی. بابا مسرم

 . چشم باز کرد.دینفس کش چشم و بست و تند تند اسیال



 برداشت سمت هورام و انگشتان سردش را حلقه زیخ

 به مچ دست او و او را کشاند سمت در. قفل را کرد

 یزده رتیاشک آلود و ح گانید انیکرد و در م باز

 ای. بایراه ب -هورام راکشاند سمت پلهها. ه،یو بق نیآذ

 دنبالم هورام.

 رفتند. اسیهورام و الدوان دوان به دنبال  هیو بق نیآذ

 او را از اسیرفتند. ال نییمرد جوان از پلهها پا دو

 .یکشاند سمت در خروج اطیح انیم

 زودتر دیکه با ییهمونجا میری. مسیپل شیپ میریم -

 . زود باش!ایراه ب االی. یرفتیم

 زد: ادیدر را باز کرد فر اسیال یدرست وقت نیآذ

 دمیتو رو ارواح ماهرخ و خاتون قسمت م اسیال -

 .بگذر

 . سر که چرخاند به عقب، دلستادیدر جا ا اسیال و

 .ختیفرو ر یهر نیآذ



 و دیاز قبل در را محکم به هم کوب نتریخشمگ اسیال

 قدم تند کرد. نیهورام را رها کرد و سمت آذ دست

 زد: ادیفر زدیکه به گلو و قلبش چنگ م یبغض با

 تو ؟یاریاسم اون دو نفرو به زبونت م یبه چه حق-

 بگذرم؟ هان؟ تو که یخوایکه ازم م یدار یحق چه

 . تو کهیکرد اهیس اتیبا خودخواه مویزندگ تموم

به جونم و دل اون دو زنمهربون  ینداختیرو م پسرت

 تو چه ؟یدار ی. تو چه حقیکردیرو خون م

 تو که مادرت و عمهت چاره؟یاز حال منه ب یفهمیم

 عمر فقر و هی یستیمن ن یکشتن؟ تو که جان رو

 یفهمی. تو چه میباش دهیکش یو ذلت و خوار یندار

 تونمینم یرو که عاشقشم رو حت یدل من. که زن از

 ؟یخوایتو از من طلب بخشش م ارم؟یزندون درب از

 ...تو

 زانو زد. اسیال یکنار پا یدرنگ چیبدون ه نیآذ



 به خدا . من اشتباه کردم.اسیال یگیراست م -

 . از ته قلبمدمیفهم یچند روز که نبود نی. ادونمیم

 که چقدر سنگدل بودم و کارام زشت بوده. دمیفهم

 به خدا یکردم. به تو، به هوتن. ول یبد من

 .اسی. هم من، هم هورام. تو بگذر المونمیپش

 تو زندون شوی. نذار جوونسیپل شیپ نبرش

 از ی. از هورام بگذر. ولاسی. بگذر البگذرونه

 نگذر. من

 بده. سیپل لیمنو به جاش ببر تحو اینبخش. ب منو

 ...یول

 زد: ادیجلو آمد و فر هورام

 برم زندون. حقمه. دیمامان! بس کن. من با -

 اسی. الستمیمن برادرمو کشتم. من آدم ن ؟یفهمیم

 تاوانشو دی. حاالم باکردمیم دی. نباگهیم راست

 راحت شه. مامان صاحابیدل ب نی. بذار برم ابدم



 شدم از بس واسه اون اشتباه شب و روز خسته

 بدم. لی. بذار برم. بذار برم خودمو تحودمیکش درد

 خوادیخونه؟ چون نم ادیبابا چرا نم یدونیم

 دی. حق داره. من بد کردم. من بانهیمنو بب ختیر

 بشم مامان. مجازات

 .اسیرو کرد به ال بعد

 طاهر و دی. باسیپل شی. منو ببر پاسیال فتیراه ب -

 شده رو لو بدم. یبدبخت نیکه باعث ا یخر هر

 باش. زود

 او را نیتوان تکان خوردن نداشت. آذ گریاما د اسیال

 شیقسم داده بود که برا یروح دو زن به

 .نبودندیارزشمندتر

 لرز انداخت به جان شیزد و صدا ادیباز فر هورام

 و فرشته. یانس

 ؟ی! کراسیال -



 خواستندیخاتون و ماهرخ هم نم دیفکر کرد شا اسیال

 را ببخشد. هورام

 یلحظه کس نیپا کج کرد سمت هورام. اما در آخر پس

 . سر کج کرد و با دو چشمدیرا سفت چسب شیبازو

 روبه رو شد. سیو خ سبز

 گفت: رهیخ اسیدر چشمان ال هوتن

 دا...داش! ... َ ن... نرو... بب...بخش... -

 دلش نیو آذ یباز بغض کرد از آن همه مهربان هورام

 .یاز شرمندگ نیزم یآب شود فرو برود تو خواست

 قلب نیمهربانتر یبرا دیلبخند زد و دلش پر کش اسیال

 خانه. آن

 رفت. او را نیرا رها کرد و سمت آذ شیبازو هوتن

 هق زد: نیبلند کرد. آذ نیزم یرو از

مادرنفهمتو  نیهوتن! منو ببخش. آخ هوتن. ببخش ا -

 .گذرهیم یتو دلت چ دیکه نفهم



 ییسخت بود ببخشد. اما تمام آن روزها شیبرا هوتن

 با تمام وجود به او محبت کرده نینبود، آذ اسیال که

 ادشیکرده بود. هوتن  یشدن سع دهیبخش یو برا بود

 تب آلودش را تا صبح یچطور آن شبها رفتینم

 خوب یرفهاح شیکرد و برا هاشیماند. پاشو داریب

 و هزاران بار طلب بخشش کرد. او خودش خوب زد

 است مانیپش گفتیاز ته قلب داشت به او م نیآذ دیفهم

 به هوتن که فرصت جبران بدهد. کردیالتماس م و

 نبود. زود نهیک یخانه ششیآال یپاک و ب قلب

 اسیو ال دندیخندیم هیگر انیو فرشته م یانس. دیبخشیم

 یرا خراب نکند. کارها بایآن ظهر ز گرفت میتصم

داشت. به عالوه که  ازیبود که به هورام ن مانده یمهم

 جبران. یبرا کردیم دایپ یراه دیو هورام با بود او زنده

 نازار دنیو آن د خواستیم زیچ کیآن لحظه فقط  در

 کی زدیاز جانش. دلش له له م زتری. نازار عزبود



 یلیکه خ دیبلند بگو یو با صدا ندیاو را بب گرید بار

 دوستش دارد. ادیز

 خودشان بود. آن هم بعد از آن همه مدت. یخانه یتو

 عمارت برود، نیاز ا خواستیخالف گذشته که م بر

 کینه ماندن.  خواهدینه رفتن م کردیحس م حاال

 معلق بودن در هوا داشت. حس

 نیرا خوب مطمئن بود که از اول به هم زیچ کی فقط

 بود و کنار ونیتعلق داشت. از همان اول پسر هما جا

 بزرگ شده بود وهمان شده بود که توکا و پدرش

 .خواستندیم خانون

 را دراز کرده بود. شیپنجره نشسته بود و پاها کینزد

 شیگذاشته بود و او موها شیپا یسرش را رو هوتن

 .کردیبرادرانه نوازش م را

 و آرامش گفت: یغرق در خوش هوتن

 اس؟ی...الیلا -



 پر از مهر به هوتن انداخت: ینگاه اسیال

.. یخو...ب .. کر..د -جونم؟ -

 .ی...دیهووو..رامو...بخش

 لبخند زد. اسیال

 ؟یدونستیخرابتم هوتن. م -

 چشمانش را باز کرد. آفتاب از پنجره چشمش را هوتن

 کرد. هوتن گفت: بانیدستش را سا اسی. الزد

 چ...چرا؟ -

 پسر کتک نیبار از ا ونیلیم هیبابا پسر تو الاقل -

 رفته؟ ادتی. یخورد

 نه! -

 که سر تو ییبه خاطر خودمم اگر ببخشم واسه بالها -

 .بخشمشینم آورده

 نشست. شیاز جا بلند شد و روبه رو هوتن

 ...ی...دونم... ولی... مهیپ...سر... بد -



 ...یلی...خی... خی..تو...نبو...نبودی..توق

 ... کرد.هی...گرگر

 دهیترس سایاز پل نکهیواسه ا دیباورت نشه هوتن. شا -

 کرده. هیگر

...  ینه... راس..راست-تند تند سر تکان داد: هوتن

 ... داد... زد... اون... هیگر...

 ...ی... تو... تو .... اَن...بارشب

 گفت؟یم یچ ؟یجد -

 ... گف... خ...خدا... غ...لط... کر...دم...یم -

 ..زد...ی...خو...دشو... مای...بی... باسی..الیال

 .دیکش یآه بلند اسیال

 یآدم شده باشه. ول دمیبگم شا ی. چنطوریپس که ا-

 هوتن. کنمیباور نم نمیخودم نب یمن با چشما تا

 مدت، آره؟ نیهواتو داشته ا نیآذ گفتیم فرشته

 انداخت. ریسر به ز هوتن



 هوم. -

 دو تا سر به نی. از خدامه امیستین لیواال ما که بخ -

 یبشن. ول مونیگذشتهشون پش یبشن. از کارا راه

 بدون هر چقدر هم هورام و مادرش بگن نوی... اهوتن

 من و تو بر یو نوجوون یبچگ یشدن، روزا مونیپش

 با کرور کرور میدیکه من و تو کش ی. عذابگردهینم

 نو؟یا یفهمی. مشهیجبران نم محبت

... گذ...شته... یآر... ول -کرد. دییبا سر تا هوتن

 رف...ته... حا..حاال...

 .می... کن..کنی... زن...زندگدیبا

 .دیخند اسیال

 .ایپوست کلفت شد یعاشقتم هوتن. من نبودم حساب -

 اخم کرد: هوتن

 .ایدف..دفه... آخ...رت... بو...بود..رف..ت -

 و دلش ضعف رفت دیهوتن را در آغوش کش اسیال



 عل و غش بودنش. یو ب یآن همه سادگ یبرا

 حلقه کرد: اسیال شانهدستانش را دور  هوتن

 ... راز... هس...بگم؟هی-

 هوتن دیاو را از خودش جدا کرد. فکر کرد شا اسیال

 ونیهما یهوتن پسر واقع داندیندارد که او م خبر

 . گفت:ستین

 ...ونیهما یاون راز که تو پسر واقع یعنیتو...  -

 سر تکان داد: هوتن

 ... دونس...تم.ی..شه... میمن... هم -

 و عذاب یدونستیهمه وقت م نیا یعنیاوخ. هوتن؟ -

... یم -چرا آخه دردت؟ ؟یو به من نگفت یدیکش

 خوا...ستم... بابام... غ...صه... نخو...ره...

 ...دمه...ای... من... که

 .دیلب گز اسیال

 فکر ونمیپسر هما دمیفهم یاز وقت ه؟یچ یدونیم -



 شترمیب میاتفاقا حس برادر ؟یستیکه تو برادرم ن نکردم

 دونن؟یهم م ی. هورام و هستشده

 نه!-

 .ستیجنسش خراب ن ادمیثابت کرد ز نیخوبه. باز آذ -

 ؟یبگ یخواستیم یرازتو بگو. چ حاال

 ناز... -

 ناز؟ منظورت نازاره؟-

 آر. -

 گفت: قراریب اسیال

 براش افتاده؟ تو رو خدا هوتن؟ یاتفاق ؟ینازار چ -

 آزا...آزاد... شده. -

 :دیاز جا پر اسیال

 ؟ی! نازار از زندون آزاد شده؟ ک؟یچ -

شد  رهیخ اسیهوتن در نگاه مضطرب و عاشق ال و

 کرد. البته به جز فیتعر اسیال یومالقاتش را با او بدا



 دفتر. موضوع

 و اشک شوق دیچرخیدور اتاق م یاز خوشحال اسیال

 .ختیریم

 پسر؟ یگیم نویشکرت. پس چرا حاال ا ایخدا -

 ...نگم.یآخ...آخه... گف... به...کس...کس -

 چرا؟-

 شانه باال انداخت. هوتن

 گری. ددیدو رونیبه سرعت از خانه ب اسیال

 سراغ نازار. رفتیم دیمنتظر بماند. با توانستینم

 دیطول کش یلینازار نداشت. خ یاز خانه ینشان چیه

 یرا راض یو سرگرد پناه یبا کنعان بروند کالنتر که

 آن چند روز یط اسیاعتماد کند. ال اسیبه ال کنند

 قتل یدهیچیپ یپرونده شبردیپ یرا برا یخوب اطالعات

 داده بود. اما همچنان مشیو ت یبه سرگرد پناه خاتون

 شاهرخ و طاهر و افرادشان کجا نکهیاز ا ینشان چیه



 نبود. هستند

دو مامور  دنیو با د دیده را کنار کشپر یگوشه

 کیشب کش یکیخانه در تار یجلو ریناپذ یکهخستگ

 ناخن دنیانگشتش را سمت دهانش برد. جو دند،یکشیم

 شده بود. شیکار آن روزها یتابیو ب هیگر و

 .زانیشب بود و خواب از چشمانش گر ازدهی ساعت

 که دیرا د کویدر اتاق پرده را انداخت. ن یصدا با

 .کندیدر اتاقش نگران نگاهش م کنار

 ؟یکنیکار م یمامان جان چ -

 :دیآه کش نازار

 مامان؟ خسته شدم بس که تو خونه رنینم نایچرا ا -

 .نشستم

 دخترش حلقه کرد و او را یدست دور شانه کوین

 تخت نشاند. یرو

 تو تیحواسش به امن دینبا یکیکار کنن خب؟  یچ -



 باشه؟

 .ترکهیحالم بده مامان. دلم داره م -

 .نازارمیمامان برات. کاش اون دفترو نخونده بود رهیبم-

 مادرش گذاشت. یشانه یسر رو نازار

 . کاشزویهمه چ گفتمیبود و من بهش م اسیکاش ال -

 .کردیو آرومم م بود

 خبر نداشت؟ یکنیتو فکر م -

 ازمامان؟ تو رو خدا نگو نداشت. بگو نداره. چرا  -

 که زبونم الل نمرده. اسیال ؟یکنیگذشته استفاده م فعل

 .یدوستش دار نقدریا دونستمینم یدخترم. ول دیببخش -

 از جونم مامان. شتریب -

 یزنگ م یکار کنم نازار؟ ه یرو چ ارییعل نیا -

 .ستیدست بردار ن زنه

 را ارییچشم بست. آن همه سماجت عل یکفر نازار

 آنقدر اشینگفت. حال روح چی. اما هکردینم درک



 حرص خوردن نداشت. یبود که نا خراب

 اتاق گذاشت. یتلفن به دست پا تو ایباز شد و نار در

 تلفن کارت داره. اینازار؟ ب -

 ه؟یک -گفت: نازار

 .یسرگرد پناه -

 فورا تلفن را از او گرفت و گفت: نازار

 الو؟ سالم سرگرد... بله... خوبم. ممنون... -

 ...االن؟

 شده؟... بله متوجه هستم. بله یبپرسم چ تونمیم

 .امی... االن مچشم

 .دیرا منتظر د ایو نار کویرا قطع کرد و ن تلفن

 . گفت کارم داره.نییسرگرد گفت برم پا -

 گفت: کوین

 کار داره؟ یچ-

 چند تا سوال بپرسه. خوادیگفت در مورد پرونده م -



 نچ نچ کرد: اینار

 به خدا. نایا ننیبازم؟ ول نکنتر -

 از جا بلند شد و سمت کمد رفت. حوصلهیب نازار

 شد. دنیو شالش را برداشت و مشغول پوش مانتو

 برم. ستیمامان اصال حسش ن یوا-

 ام؟یباهات ب یخوایم -گفت: کوین

 و زود رمینه مامان جان. گفت تنها برم. م -

 .گردمیبرم

 کشاند و یکم رمقش را سمت درب خروج یپاها نازار

 یکیرفت. پا در تار نییرا لخ لخ کنان پا اپلهه

 فشیخنک لرز به جان نح یکه گذاشت، هوا نگیپارک

 حلقه شیوار دور بازوها چکی. دستانش را پانداخت

 خیداشت  شی. پاهادهیپوش ییو فکر کرد چرا دمپا کرد

 .کردیم

 شیبازو یبه راه افتاد که ناگهان دست اطیدرب ح سمت



 .دیچنگ زد و او را پشت ستون کش را

 بزند که دست شخص روبه غیزده خواست ج وحشت

 دهانش چفت شد. یرو شیرو

 نور انیپر از واهمهاش را باال برد و در م چشمان

 اسیال دنیبا د نگیالمپ زرد پارک یمهیو ن نصفه

 خورد. یمحکم تکان

 گفت: اسیو ال دیکش ینیه

آهسته دستش را از  .بعداسی! آروم باش منم الشیه-

 دهان نازار برداشت. یرو

 و یاز خوشحال دانستیکه نم یناباورانه جور نازار

 کردیاحساس م اسیال دنیکه از د یاز حد شیب جانیه

 :دیبغضش ترک د،یبگو چه

 ؟ی! خودتاسیال -

 کردن. هیمهابا شروع کرد به گر یب اسیال

 . دردت به جونم. تو رواسی. عمر الاسیجون ال -



 .میببخش. تا عمر دارم شرمندهتم زندگ خدا

 :دیهق هقش نال انیم نازار

 جونم رفت همه. ُ مردم یلعنت یکجا بود ؟یکجا بود -

 که. یایب تا

 شیبا سر انگشتانش نم اشکها چشمانش در رهیخ اسیال

 :گفت را گرفت و

 نازارم؟ یالغر شد نقدریحالت خوبه؟ چرا ا -

نازارت مرد و  -گذاشت. اسیدست ال یدست رو نازار

 .اسیال یایزنده شد تا تو ب

 هفتهس خودمو هینکن قربونت برم. به خدا  هیگر -

 یی. خدانمتیکه بذارن تو زندون بب واریبه در و د زدم

 .یامروز هوتن گفت تو آزاد شد شد

 امیسرگرده التماس کردم بذاره ب نیساعت تموم به ا سه

 .نمتیبب

 :دیخند هیگر انیم نازار



 .ینییپا نیفت تو اآخرشم نگ -

 .نمتیخانوادهت نذارن بب دمیخودم ازش خواستم. ترس -

 . مامانم و خواهرم اگه بفهمن تواسینگو ال ینجوریا -

 .شنیخوشحال م شتریاز خودم ب یخوبه و برگشت حالت

 ؟یبهشون گفت -

 . به خدا اگه امشب ازتاسیشکرت ال ایآره. خدا -

 .موندمیزنده نم گهیتا فردا د شدینم یخبر

 .دمینازارم. قول م ذارمیوقت تنهات نم چیه گهید -

 .ایقول داد -

 یباعث شد دست تو اسیلرزش تلفن همراه ال یصدا

 بکند. بشیج

 .دیسبز را کش کونیکرد و آ ینچ

 . باشه.امی... مقهیدق هیبله سرگرد؟... چشم... فقط  -

 گفت: قراریب نازار

 گه؟یم یچ -



 برم. دیبا -

 . نرو.اسیال خوامینم ؟یزود نیبه ا -

 یکوچولو صبر کن هیدورت بگردم. فقط  رینگ بهونه -

 . تا اون روز بازشتیپ امیو م شهیتموم م ایبدبخت نیا

 نرو. ییمراقب باش. جا یلیخونه بمون. خ یتو

 اس؟یال -

 جونم؟-

 هیدفتر بهم داد. تو اون دفتر  هیخاتون... خاتون  -

 نوشته. زایچ یسر

 بابامه؟ ونیمادرمه؟ هماتوکا  نکهیا -

 ؟یدونیپس م -

 بهم گفت. زویچ همه مونیآره. بابا سل -

نگران نباش. دارم باهاش  -...گمیم یعنیحالت خوبه؟  -

 .امیکنار م

 .یمدت کجا بود نیا یهنوز نگفت -



 . شمارهمو حفظ کنگمیبرات م زویبهت. همه چ گمیم -

 .نازار

 بگو. -

 نازار آن را به خاطرشمرده شمرده خواند و  اسیال

 . سپرد

 باال بهم یدی. رساسیال زیمراقب خودت باش عز -

 نره؟ ادتیزنگ بزن.  تک

 کرد. اما یرا با اشک راه اسیسر تکان داد و ال نازار

 بود یمرد یدوباره داریاز شوق د شیبار اشکها نیا

 خدا سخاوتمندانه به او پس داده بود. که

 گذاشتیانبار نم رونیاز ب یواق واق سگ یصدا

 بسته بود و اهیس یبزند. چشمامش با پارچها چرت

 گره خوردهبود. یبا طناب به صندل شیدست و پا جفت

 جز دیرسیاز داخل انبار به مشامش م زیهمه چ یبو

 شدیم لی. اسارت چند روزهاش داشت تبدیآزاد یبو



 یرهایدر جز یدیتبع کیمثل  یکس یزندگ به

 .دورافتاده

 ساعت مشخص که البته کیو ظهر و شب سر  صبح

 باشد، در انبار باز یساعت مشخص زدیم حدس

 .دیشنیرا م یکس یقدمها ی. صداشدیم

 :" دهنتوگفتیجوان که م یزن یغذا و صدا یبو بعد

 کن. وقت غذاته". باز

 که آورده لی. اوارفتیو م دادیرا م شیغذا زن

 و داد دادیو فحش م زدیبه آنجا، فقط عربده م بودنش

 جوابش فقط واق واق دی. بعد که فهمکردیم ادیفر و

 است، خسته شد. سگ

 را شیکمکش کند. اما زن فقط غذا خواستیزن م از

 .رفتیاضافه م یحرف یو ب دادیم

 چند روز است که آنجاست. از حس سرما و دانستینم



روز وشبش  د،یدیپارچه م یکه از ال یو نور کم گرما

 .دیفهمیرا م

 در یگرم بود. پس ظهر بود که صدا یهوا کم روز آن

 نباریآمد. فکر کرد وقت ناهارش شده باز. اما ا انبار

 زن نبود. یآشنا یقدمها یصدا

 اشینیب ریز ییعطر آشنا یپا که متوقف شد بو یصدا

 یچشمانش برداشته شد. کم ی. پارچه از رودیچیپ

 نیاز ب دشید یرا باز و بسته کرد تا تار چشمانش

 درست دیفهم دید شیرو یرا که جلو اسی. البرود

 و مختص یشگیبود و آن عطر هم اسیزده. ال حدس

 خودش. به

 برداشت و یاز گوشها یچوب یهایچهارپا اسیال

 او نشست. یروبهرو

 باز ایسر اصل مطلب  میخب آقا حسام. بر -

 و باز حرص یاریدرب یجنگولک باز یخوایم



 به من؟ یبد

 تف نیزم یزد و آب دهانش را رو یپوزخند حسام

 .کرد

 .اسینکنال یباز ری. با دم شاسیال یشد ریاز جونت س -

 یهست یگاهیاالن تو جا یاوهو! چه غلطا! فکر کرد -

 ؟یکن حتیمنو نص یبخوا که

 که یدست خودت ند یکار هی دمیم شنهادیدارم بهت پ -

 .یبش مونیپش بعدا

 پدسگ یبه تو . کهچرامونمیحاالشم پش نیواال هم -

 دزد تو جمعمون هست. هی میدیکردم و چرا نفهم اعتماد

 .اریبذار من برم. حرص بابامو درن نیبب -

 یچه غلط خوادیم ادیمثال االن حرص بابات درب -

 یاالنشم تا خرخره تو لجن کارا نیبدبخت؟ تا هم بکنه

 .زنهیغرق شده و داره دست و پا م زشتش

 از جون من ی. چریخودشو بگ قهیخو برو -



 ؟یخوایم

 هیسر اصل مطلب. فقط کاف ی. صاف رفتکالیآ بار -

 بابات و اون طاهر نامرد کجان؟ یمن بگ به

 زد: یزهرخند حسام

 تا بهت بگم. نیهه! بش -

محکم بهفک  یبرداشت و مشت زیلحظه خ کیدر  اسیال

 .دیحسام کوب

 گذاشت و در صورت شیدو زانو یشد و دست رو خم

 رهیانداخته بود به صورتش، خ نی، چکه از درد حسام

 و گفت: شد

 تو صورتت حسام. تو ادیمشت م هیبا هر مقاومت  -

 .یاز من طلب دار ادیو لگد ز مشت

 برادرت بودم واست. نیسال تموم تو اون شرکت ع ده

 ایوقتا خنگ باز یلیدادم. هواتو داشتم. خ ادیکار  بهت

 عب ؟یگرفتم که چ دیبودنت رو ند یدست و پاچلفت و



 ؟یکار کرد یجوونه. بذار بزرگ شه. اما تو چ نداره

 .یگنده کرد یپشت سرمون و جلورومون خالفا یکل

 کجاس؟ یاون شاهرخ عوض یدونینم یگیم حاال

 کنه؟یم یآدم ندونه باباش کجا زندگ شهیمگه م اصال

 دهانش یرو اسیکه جواب نداد، مشت دوم ال حسام

 لبش پاره شد. یو گوشه نشست

 اد؟یمشت سوم ب ای یگیم -

 یمشت سوم را حواله اسیکرد و ال یباز تخس حسام

ازسوراخ  کیبار یخون چون رود نباریکرد و ا اشینیب

 بلند گفت. یزد و حسام آخ رونیب اشینیب

 هزارم کیمشتا  نیدرد داره؟ واال اگه ا ه؟یچ -

 باشه که بابات به من و بابام زد. یدرد

 بزند که یگریدستش را باال برد تا مشت د اسیال

 :دیشده نال دیکل ییبا دندانها حسام

 نکردم. ی! به خدا من کارینزن! نزن لعنت -



 و کنعان وارد انبار ونیلحظه در باز شد و هما همان

 .شدند

 اسیصورت خون آلود حسام رو به ال دنیبا د ونیهما

 :گفت

 شد؟ حرف نزد؟ یچ -

 سر تکان داد: اسیال

 . اونا توسیبه پل میبد لشیتحو دینه، فکر کنم با -

 توننی. خوب مستنیمثل من مهربون ن ییبازجو

 .ارنیحرف درب ازش

 فورا وحشت زده گفت: سینام پل دنیبا شن حسام

 سای. منو دست پلاسینه. تو رو خدا ال سینه پل -

 برم زندون.کنعان گفت: خوامی. من نمنیند

 طاهر نیکجاس؟ ا حسام! حرف بزن. بگو بابات -

 ه؟یک

 و از یاسارت، از آن انبار نیدرمانده بود. از ا حسام



 که ده سال فیکث یخوردن خسته بود. از آن باز کتک

 بود. زاریانجام داده بود ب ونیشرکت هما در

 او و پدرش. یکه آخرش برد نداشت برا یایباز

 دنیسخت بود لو دادن پدرش. سخت بود د شیبرا اما

 عجز دستش به خون آلوده یکه از رو یپدر شکست

 بود. شده

 ایآ یانکار؛ ول یکند برا یپافشار شتریکرد ب فکر

 را داشت؟ طاقت و تحمل ماندن در آن جربزهاش

 را داشت؟ تیوضع

 سر بلند کرد. ونیهما ادیفر با

 دستام نیخودم با هم ای یزنیحرف م ایحسام!  -

 لب زد: زانی.حسام اشک رکنمیم خفهت

 .میبابام یداداشمه. من و طاهر تنها بچههاطاهر  -

 .میو همونجا بزرگ شد میاومد اینروژ به دن تو

 شهیچندان جالب نبود، اما شاهرخ هم مونیمال وضع



 .شهیزود اوضاع خوب م یلیخ دادیم مونیدلدار

 رو ختنیتاجر چوب ر هیبود که بابام با  یشانس یلیخ

 زایچ یلیخبود و بابام ازش  ی. لوکاس اهل هر خالفهم

 و بابام با رانیا میاومد شیگرفت. دوازده سال پ ادی

 هنوز ارتباط داشت و اوضاعش رو بهش لوکاس

 پول گنده قرض گرفت تا هی. از لوکاس دادیم گزارش

 شرکتش رو تو تهران بسازه. بعد از دو سال دوباره

 اومدم تو شرکت شما تا بشم جاسوس بابام. من

 کرد شرفتیشرکت ما پ لوکاس یزود با آموزشا یلیخ

 پرقدرت نشده یافتاد رو زبونا. اما هنوز اونقدر و

 .نیزم میشرکت شما رو بزن میکه بخوا میبود

 یبود آماده یکه از شدت خشم انبار باروت ونیهما

 حسام را یقهیبلند جلو رفت و  ییبا قدمها انفجار،

لعنت به تو حسام. من  -و به شدت تکانش داد. گرفت

 کردم. اونبهت اعتماد 



 کار کرد؟ یمن چ یبا خانواده تیعوض یبابا

 :دیمحکم به شکم حسام کوب یمشت

 حرف بزن آشغال! -

 زد: ادیهق هق فر انیو م دیچیاز درد به خود پ حسام

 خواست؛یشرکت شما رو م یبابام نه تنها نابود -

 که کشتنش یو تو و هر ک اسیقصد داشت ال بلکه

 ببره. نیرو از ب کردیم آرومش

 تو فهمی. من فقط وظونیهما ستمیقتلها ن انیدر جر من

 گزارش بدم به فتهیم یبود که هر اتفاق نیا شرکت

 .نیو بابام. هم طاهر

 گره کردهاش یهر چه خشم داشت در مشتها ونیهما

 .دیو به سر و صورت حسام کوب ختیر

 یمشتها ریحسام ز دندیترسیو کنعان که م اسیال

 را گرفتند و او ونیهما یفورا بازوها رد،یبم ونیهما

 .دندیبه عقب کش را



 گفت: اسیال

. میخان. ما الزمشدار ونیتو رو خدا آروم باش هما -

 .هیهنوز نگفته باباش کدوم گور

 و یداشت. آنقدر عاص یاما حال خراب ونیهما

 خودش را توانستیوجه نم چیبود که به ه یعصبان

 نگه دارد. صورت مظلوم و مهربان آن سه زن آرام

 . تنها با تکهرفتیچشمانش کنار نم یاز جلو یلحظها

 و بس. شدیکردن شاهرخ آرام م تکه

 زانو یشده بود رو ختهیآم شیکه به اشکها یادیفر با

 زد: ادینشست و فر نیزم یرو

 . کثافت!کشمتیشاهرخ! م -

 .دیکنار پدرش نشست و او را در آغوش کش اسیال

 میذاری. نمشهیتو رو خدا آروم باش. درست م -

 .میذاریبشه. به خدا که نم مالیپا زامونیعز خون

 از جا بلند شد و رو به حسام گفت: بعد



 حرف بزن حسام. بابات کجاس؟ -

 تند سرش را تکان داد: حسامتند

 . فقطدمیساله بابامو ند هی. من دونمیبه خدا نم -

 که لو ششینرم پ . گفتزدمیباهاش حرف م یتلفن

 یقهی.کنعان کنهی. اون هر سال جاشو عوض ممینر

 حسام را چنگ زد:

 آخر خطه. آدم باش نجایا نیدروغ نگو حسام. بب -

 بگو. راستشو

 استفاده کرد و داد زد: اشیانرژ یاز ته مانده حسام

 .دونمیبه خدا نم دونم،ینم -

 کیبه اتفاق  یلحظه در باز شد و سرگرد پناه همان

 جوان پا در انبار گذاشتند. سروان

 و گفت: دیحسام رس کینزد سرگرد

 .یخب خب آقاحسام، ممنون که اعتراف کرد -

 یشده چیطناب پ یو دست و پا دیجلو دو کنعان



 را باز کرد. کرد،یکه شوکه به سرگرد نگاه م یحسام

 اسیبه دستانش دستبند زد و حسام رو به ال سروان

 زد: ادیفر

 سیبهت گفتم پل ؟یم کاله گذاشتسر یعوض یتو -

 . کثافت.ادین

 بلند کرد یصندل یخونسرد او را از رو یپناه سرگرد

 به جلو هول داد: و

باهاتکار  یلیکه بازپرس خ میبر فتیببند دهنتو. راه ب -

 داره.

 را گرفت و او را به سمت در انبار شیبازو سروان

 داد.حسام التماس کنان گفت: هول

 . چرا باورمگناهمینکردم. من ب یبه خدا من کار -

 .چکارهامیبه خدا من ه ا؟یلعنت دیکنینم

 او را از انبار خارج کرد و حسام همچنان سروان

 داشت او را رها کنند. اصرار



 گفت: اسیرو به ال سرگرد

 .تونیممنون از همکار -

 از جا بلند بشود و گفت: ونیکمک کرد تا هما اسیال

 یشاهرخ رو چطور شه؟یم یسرگرد حاال چ -

 د؟یکن دایپ دیتونیم

 ماست. شما فقط مراقب خودتون یفهیوظ گهیاون د-

 .فتهیاتفاق ب یگهایقتل د چیه خوامینم گهی. ددیباش

 گفت: ونیهما

که حسام  نیدیفهم یشما چجور یراست -

 جاسوسشاهرخه؟

 انداخت: ینگاه اسیرو به ال سرگرد

 مورد نیدر ا یگپ هیبه نظرم بهتره با همسرتون  -

 برم. خدانگهدار. دی. من بادیبزن

 به سرعت از انبار خارج شد. سرگرد

 گفت: ونیهما



 گفت؟ یچ نیا -

 زد. یلبخند اسیال

 هیحسام  دیکه فهم میخانوم تشکر کن نیاز آذ دیبا -

 به اسم یبه کفششه. البته با کمک شخص یگیر

 .موریت

 گفت: اسیحرف ال یدر ادامه کنعان

 .گشتنیهمسرتون دنبال خاتون م شیسال پ کی -

 کنه بیرو تعق اسیرو استخدام کردن که ال موریت

 اسی. چون شک کرده بود الرهیرد خاتون رو بگ تا

 .ستین خبریب

 متعجب گفت: ونیهما

 :دیآه کش اسیخب چرا؟ال-

 نییپا شهیکه خاتون از پلهها پرت م یچون شب -

 خانوم فرستاده بود. "تو نیآذ یبرا امیپ هی یکس

 من بکشم؟" ای یکشیم خاتونو



 .دیکش ینیه ونیهما

 خب بعدش؟ -

 . اماارهیراز درب نیسر از ا خواستیخانوم م نیآذ-

 یگهایبه افراد د موریمن، ت زیو گر بیتعق وسط

 نیکه حسام جاسوسه. آذ فهمهیو آخرش م خورهیم

 اطالع یروز قبل از جلسه به سرگرد پناه کی خانوم

 بودن خانومتون. خبری. از زنده موندن من بدهیم

 و اون روز تو کنهیمن و کنعان رو مطلع م سرگرد

 بشه که میحسام قصد داشت ج ره،یمد ئتیه یجلسه

 .کنهیم هوششیفورا ب کنعان

 .میریازش اعتراف بگ میکه امروز باالخره تونست بعدم

 خود سرگرد بود. یکه نقشه البته

 سرگرد شاهرخ یقراره چجور مینیبب مینیبش دیبا حاال

 با تعجب لب زد: ونیبندازه تو تله.هما رو

 تله؟!-



 برد. رونیرا گرفت و او را از انبار ب شیبازو اسیال

 بله، تله. -

 و صبر و رفتندیو م آمدندیهم م یاز پ روزها

 .شدیم زیداشت لبر گرینازار د یحوصله

 کوتاه گرچه یچند لحظه یان هم برا اسیال دنید

 به نظر یلحظات عمرش بود، اما ناکاف نیبهتر

 .دیرسیم

 .قراریدلدادهاش به شدت ب دنید یبود و برا دلتنگ

 کردند و به یجمع م هیاسباب و اثاث دیروزها با همان

 باالخره توسط قانون کوتاه سی. فرنگرفتندیم تهران

 بود و از آن خانه رفته بود. آمده

 کردیم یکمرش رو به بهبود بود و سع یرو یزخمها

 گرم هیدر جمع کردن اثاث کویرا با کمک به ن سرش

جر و بحث  یاز اتاق صدا رونی.شب بود و از بکند

 کوین



 .آمدیم اینار و

 پر. مهین یو برش پر بود از جعبهها و چمدانها دور

 یجعبها یرا تو شیداشت کتابها عجلهیرخوت و ب با

 تلفنش بلند شد. یکه صدا ختیریم

 دیکش رونیب زیم یرو یخرت و پرتها ریرا از ز آن

 خودش را دمر یبا خوشحال اسیاز ال یامیپ دنیبا د و

 را باز کرد: امیتخت پرت کرد و پ یرو

 اس؟یدلبر ال یدیخواب -

 !"اسیلب تکرار کرد: "دلبر ال ریو ز دیخند زیر زیر

 کرد: پیتا

 و مشغول کار." دارهی" دلبرت ب

 سبز را لمس کرد. کونیو آ دیدر دستش لرز تلفن

 .اسیسالم ال -

 نرم گل رز یچون نوازش گلبرگها اسیال یصدا

 گوشش نشست. یتو



 تو دختر؟ یداریماهت. چرا ب یسالم به رو -

تهران.  امیم گهی. چند روز دمیدار یاسباب کش -

 .کنمیدارماتاقمو جمع م

 کمک. ومدمیمامانت. وگرنه م شیپ شهیروم نم -

 ممنون. -

 تحت یوقت نجایا نیایب تیخوایم یچجور یراست -

 ن؟ینظر

 دنبالمون. انیدندهشون نرم ب-

 وضعمون باشه نیا دیبا یخبر از اونورا؟ تا ک چه

 اس؟یال

 . منم مثل تو. در ضمن تو هرستین یخبر چیفعال ه -

 خانوم خانوما. یپرسیسوالو ازم م نیا یدار شب

 هست؟ حواست

 فتهیب یاتفاق هیروزا  دیهر شب. خب شا یگیخودت م -

 معلوم بشه. من هر روز صبح تا شب فقط فیتکل



 خبر از تو هستم. هی منتظر

 تو ستیمعلوم ن کهی. مرتمیمنتظر بمون دیهنوزم با -

 خان مدام با ونیشده. من و هما میسوراخ موش قا کدوم

 .میدر تماس سرگرد

همایون  یگیهنوزم بهش م -.دیبه پشت دراز کش نازار

 یبهش بگ یخواینم ؟خان

 بابا؟

 نازار. چرخهی. زبونم نمتونمینه نم -

 .ومدیخوشم م قیتوف یمن از همون اولشم از آقا -

 هم دوستش شتریب یلیخ یکه دفترو خوندم حت حاال

 . انگار خاتون جلوم نشستهی. کاش تو هم بخوندارم

 .زدیو داشت حرف م بود

 تنگ شده.. چقدر دلم براش خونمیحتما م -

 .دهیکش یسخت یلیباباتو داشته باش. اون خ یهوا -

 سخته. -



 دوسش دارم باباتو. یلیگفتم که خ -

 .یدوست داشته باش ویقیدونه توف هی نیهم دیتو فقط با -

 منو. فقط

 .دیخند نازار

 بهت نشون یزیچ هی خوامیجناب حسودخان. م -

 ...یبکنم ول نکارویا خوامی. البته چند روزه مبدم

 گفت: د،یاز سمت نازار نشن ییکه صدا اسیال

عکسه.  هی -.نمیبگو بب اهللیرو؟  یچ ؟یچ یول -

 عکس... توکا، مادرت.

 نگفت، نازار لب زد: یزیکه چ اسیال

 ؟ییاونجا -

 نازار؟ یتو عکس توکا رو دار -

 بود که خاتون بهم داد بخونم. قطع یدفتر یآره ال-

 عکسشو برات بفرستم تو صفحهت. کن

 خاتون و یکهنه و رنگ و رورفته  ریاز تصو نازار



 اسیال یواضح گرفت و برا یو ماهرخ عکس توکا

 کرد. ارسال

 حالش چگونه است. اسیآن طرف ال دینفهم گرید

 بود که حالش دگرگون است و از آن پرواضح

 .گذاشتیرا به حال خود م اسیال دیبا نکهیا واضحتر

 شد که یزن محو صورت آن سه یطوالن قیدقا اسیال

 او فدا یو جان خود را برا دهیاو جنگ یزندگ یبرا

 آنها مادرش بودند. یبودند. از نظر او هر سه کرده

 یرهیکه از ش یبود، ماهرخ دهییکه او را زا ییتوکا

 که او را بزرگ یبه او خورانده بود، خاتون جانش

او حس کرد چقدر  به مردش کرده بود.و لیو تبد کرده

 خوشبخت بود که سه مادر داشت.

 شد؟یم دایاو پ یبه خوشبخت یمرد ایدن یکجا

 یصدا دیشنیبود و نم دهیخانه خواب یآن سو مانیسل

 سه مادرش. یکه دلتنگ بود برا یمرد یههایگر



 که با یبود به مردان رهیو خ واریبود پس د نشسته

 .دندیدویبه دنبال توپ م تیجد

 یدلش گفت:" هه! چه حوصلها یزد. تو یپوزخند

 . انگار اومدن پارک."دارنا

 . از جا بلند شد وکردینشسته بود و کمرش درد م ادیز

 که یکرد به راه رفتن. هنوز هم مثل روز اول شروع

 و سرخورده بود. از طاهر یآمده بود عصبان نجایا به

 بود چرا گذاشتند او سر از زندان نیشاهرخ دلچرک و

 .رداویدرب

 شیبود که قول داده بودند وقت خطر هوا نینه ا مگر

 داشته باشند؟ پس چه شد؟ را

دود و دمبفرستد  یبکشد و کم گاریداشت س ازیشدت ن به

 الیهمه فکر و خ نیمغزش تا از ا یبه سلولها

 نشوند. منفجر

 چرا طاهر و نکهیو ا یخشم، سرخوردگ ،ییتنها حس



 به او دروغ گفتند داشت او را از پا در شاهرخ

 گوشش خوانده بودند که ی. تمام ان ده سال توآوردیم

 . حاال چه شده بود؟فتدیاو در خطر ب گذارندینم

 زندان نیخوش و خرم بودند و او گرفتار در ا خودشان

 .بود

 آنقدرها هم قدرت نداشتند تن خستهاش را در شیپاها

 حرکت ،یزادیآدم یگدور از شهر و زند یمحوطه آن

 .بدهند

 که یدینور خورش ریآسفالت ز ینشست رو دوباره

 .کردیم یتاز کهیآسمان  وسط

 آن گذاشت. یرا جمع کرد و سرش را رو زانوانش

 آسفالت حس یخش خش رو یرا با صدا یکس حضور

 .کرد

 دیچرده را د هیالغر اندام و س یکه بلند کرد مرد سر



با او نشسته و چشم به  یممترین یدر فاصله که

 دوخته. انیزندان فوتبالیباز

 زمخت مرد یسر بر زانوانش گذاشت که صدا دوباره

 :دیشن را

 . فقط سرتو بلند نکن.رمیم دمیم غوممویپ -

 حسام به سرعت سر بلند کرده رو به مرد گفت: اما

 ؟یغومیچه پ -

 :دیکش یپوف مرد

 گهید یتو هلفدون یکه افتاد اتهیباز جیگ نیواسه هم -

 . گفتم به من نگاه نکن.حسام

 ؟یدونیاسم منو از کجا م ؟یهست یتو ک -

 بهت کمک خوامیکه م نهی. مهم استیاونش مهم ن -

 ؟یفرار کن نجایاز ا کنم

 شوکه گفت: حسام

 فرار؟ ؟یچ -



 گذاشت: اشینیب یانگشت رو مرد

 زندون یکل نگهبونا یخوای! چته بابا؟ مشیه -

 بفهمن؟

 یهمه جا شه؟یآخه مگه م -برد: نییرا پا شیصدا حسام

 زندون پره نگهبانه. نیا

 به حسام نگاه کند گفت: نکهیاز جا بلند شد. بدون ا مرد

 جا هی یکه کرد داشیبرات گذاشتمش تو حموم. پ -

 کن تا خبرت کنم. مشیقا

 و رفت وحسام را با دیبه سرعت راهش را کش بعد

 تنها گذاشت. جوابیب هزارسوال

 یزیکدام حمام؟ حداقل ده اتاقک بود آن جا. چه چ که

 گذاشته؟ شیبرا گفتیم را

 ازیو پ دادیعرق م یکه بو یسلول یگذاشت تو پا

 گذاشت و چشم چرخاند دور ینیب ی. دست رومانده

 پشت سرش شیهای. هم سلولافتین یازی. اما پسلول



 به او تنه زد: یکی. آمدندیم داشتند

 ؟یلو راهو گرفت. چرا جیبرو کنار مشت-

 عرق تنشان به یو پر شدن بو دیکش یرا کنار اندامش

 فوتبال در سلول دخمه مانند باعث شد اوق یباز خاطر

 چاق که مشغول یتختش نشست و از مرد ی.روبزند

 :دیمتعفنش بود پرس یجورابها درآوردن

 حموم جناب؟ میریم یک -

 خونسرد سر چرخاند: مرد

 .گهیدو روز د -

 در دل گفت و آه از نهادش برآمد. چطور ییوا حسام

 کرد؟یرا تحمل م یلعنت یدو روز آن بو دیبا

 سرش یتخت پهن کرد و پتو را رو یرا رو خودش

 . فکررفتینم رونیاز سرش ب بهی. فکر مرد غردیکش

 چی. طاهر هآمدیاو با عقل جور درنم یحرفها کرد

 زندان آشنا دارد. ینگفته بود تو وقت



 گرفت فراموشش کند. میرا باور نداشت و تصم او

 بزند غشیت خواستیبود که م ییهایزندان نیاز ا البد

 .ردیپول بگ و

 و در حمام باالخره داشت دیروز بعد سر رس دو

 هم الیخیگند عرق مردان ب یاز بو دیکشیم یکنفسی

 .اشیسلول

 .رفتیهفته به حمام زندانم کیبود که در آن  یاول بار

 که کیبار یگذاشت با اتاقکها یدراز یدر راهرو پا

 و باال کامال باز بودند. نییپا از

 که ناگهان ستیکدام حمام خال دیکشیسرک م داشت

 هل داد. یاتاقک خال نیاو را داخل آخر یکس

 از کردیکه ادعا م دیرا د یکه چرخاند همان مرد سر

 طاهر آمده. طرف

 گفت: عیمرد تند و سر دیبگو یزیآمد چ تا

 کن، زود. داشیبگرد پ -



 و در را بست. دیخز ییهم در حمام رو به رو بعد

 لب کج کرد و در را بست. دوش را باز کرد و حسام

 شد و به داخل رهیکرد به شستن خودش و خ شروع

 .حمام

 لب گفت: ریز اهسته

 یزیکه چ نجایسرکارمون گذاشتهها! آخه ا کهیمرت -

 .ستین

 یهیاعتراض از بق یآب دوش سرد شد. صدا ناگهان

بابا...  میزد خی... ی! گرم کنش لعنتیهو-بلند شد. حمام

 چرا سرد

 نگهبان؟ شد؟

 سرش مانده بود. سوزش یکف شامپو رو هنوز

 انی. آن مواریباعث شد مشت بکوبد به د چشمانش

 مشتش لق شده. ریز هایاز کاش یکیحس کرد  ناگهان

 صورتش را کنار زد. یرو یدست کفها با



 .دیکوب یکاش یانگشت رو دوباره

 یکه رو افتادیم نیزم یداشت از جا کنده و رو یکاش

 ،یکاش یخال یجا کیآن را گرفت.در شکاف بار هوا

 شیرا سر جا ی. کاشافتیشکسته  یشهایش تکه

 .گذاشت

 .گرفتیم قتیمرد داشت رنگ حق یادعا حاال

 آب سرد گرفت و سرش را تند تند ریرا ز صورتش

 و سرما لرز به سر و تنش انداخت. شست

 دنیبود. با د ستادهیرا که باز کرد مرد پشت در ا در

 محکم با مشت درنگیدر دست حسام، ب شهیش تکه

 .دیدهان حسام کوب یتو

 یاز درد و شدت مشت مرد به عقب پرت شد وآخ حسام

 گفت.

 د به کتک زدنپا در حمام گذاشت و شروع کر مرد

 . حسام هاج و واج مانده بود و از درد به خودحسام



 .دیچیپیم

 زد: ادیفر

 ؟یزنیکثافت! چرا م -

 و به سرعت نور دیرا از دستش قاپ شهیتکه ش مرد

 شکمش پاره کرد. نییرا از سمت جناق تا پا نهاشیس

 ادیفوران کرده و کف حمام را قرمز کرد. با فر خون

 نگهبانها وارد راهرو شدند. هایزندان گرید

 به خس خس نهاشیسقوط کرد و س نیزم یرو حسام

 .افتاد

 خم شد و کنار گوشش گفت: مرد

 به نفعته ته؟یفرصتته. حال نیآخر نیبرو درمونگاه. ا-

 .یالل بمون که

 که یو حسام دندیکش رونیمرد را از حمام ب نگهبانها

 به گرانید ینگاه وق زده ریخون بود را ز غرق



 نیبه درمانگاه زندان بردند.حسام در آخر سرعت

 که به هوش بود قسم خورد یلحظات

 با دستان ده،یرا کش یمزخرف ینقشه نیرا که چن یکس

 سر ببُرد. خودش

 زخم یبه سرعت به بررس دنشیدرمانگاه با د پزشک

 زد: ادیو فر پرداخت

 .مارستانیب مشیببر دی. بادیآمبوالنسو خبر کن -

 خرابه. اوضاش

 از هوش رفت. دیرا که شن نیا حسام

 و دیکش نییرا پا شهیزد و ش گاریپک را به س نیآخر

 آسفالت انداخت. یماندهاش را رو ته

 طاهرخان؟ شهیجاده رد م نیاز ا یمطمئن -

 و استرسش را به معده دینوش یاز آب معدن یکم طاهر

 .فرستاد

 زندون فقط از کینزد مارستانی. تنها بیفر ادیم -



 شیجاده راه داره. اگه کارا تو زندون خوب پ نیا

 بشه. داشونیپ دیباشه االنا با رفته

 به عقب نگاه کرد: نهیاز آ بعد

.صفدر ایصفدر حواستو خوب جمع کن پشت سرمون ب -

 عقب گفت: یاز صندل

 چشم آقا. -

 ریآژ یراست گفته بود. همان لحظه صدا طاهر

 دیطاهر و فرش دینکش یاز دور آمد و طول یآمبوالنس

 .دندیجاده د یرا در انتها آن

 صورت زد یچشمانش رو ریتا ز اهیس یماسک طاهر

 و دیسرش گذاشت. فرش یرو یاهیکاله لبه دار س و

 کار را کردند. نیهم قایهم دق صفدر

 در آن ساعت از بعدازظهر خلوت بود و به جز جاده

 از آن جا یگهاید نیماش یسوار کیوانت و  کی

 .کردینم عبور



 . هر دودیکش رونیلباسش ب ریاسلحهاش را از ز طاهر

 و منتظر ستادندیخشک ا یرو به دشت نیماش پشت

 .ماندند

 ریطاهر سه ت شانیمحض عبور آمبوالنس از جلو به

عقب خورد  ریدرست به تا ریت کیکرد و  کیشل

 بلند منفجر شد. آمبوالنس به چپ و ییبا صدا کیوالست

 داشت آن را یسع یشد و راننده به سخت دهیکش راست

 نگهدارد. راست

 کرد و کیسمت راست شل ریرا به تا یبعد ریت طاهر

 سوراخ شد. ریدم تا در

 آمبوالنس آنقدر کم شده بود که طاهر مطمئن سرعت

 .دندیبه سمت آمبوالنس دو دیمناسب، با فرش طیشرا از

 سرعتشان را کم کرده و مشغول تماشا نیماش چند

 زد: ادیفر یراندازیبا ت دی. فرشندبود

 .نیدور ش نی. زود باشعی. سرنیگمش -



 رانندهها وحشت زده به سرعت از کنار آن ها عبور و

 .کردندیم

 سراغ راننده رفت و او را با گذاشتن اسلحه دیفرش

 .دیکش رونیسرش از پشت فرمان ب یرو

 . زود باش.نییپا ایب-

 سرش یجست و دست رو رونیوحشت زده ب راننده

 .گذاشت

پشت فرمان نشست.طاهر در عقب را باز کرد و  دیفرش

 پزشک داخل دیبا تهد

 زد: ادیسمت سرش فر یریو نشانهگ آمبوالنس

 یکردیم یاز جات تکون نخور دکتر. هر کار -

 ادامه بده. رو

 بود، تند دهیاسلحه پر دنیبا د شیکه رنگ و رو دکتر

 با ترس و لرز سر تکان داد. تند

 داد زد: طاهر



 پسر! فتی. راه بیفر فتیراه ب -

 هیبه سا هیپدال گذاشت و صفدر سا یپا رو دیفرش

 آمبوالنس راند. دنبال

 حسام با دنیعصا زنان وارد اتاق شد. با د شاهرخ

 دندان به هم دیدر باند سف دهیچیبدون لباس و پ یباالتنه

 .دییسا

 .دیحسام کنار کش از کنار تخت طاهر

 آقاجون؟ نیاومد -

 .ستادیتخت ا نییپا شاهرخ

 آش و الش بشه طاهر. ینجوریقرار نبود ا -

 یدارم براش آقا. باالخره که از انفراد -لب فشرد. طاهر

 .رونیب ادیم

 شکمشو سفره کنن. دمیم

 :دیکوب نیزم یبا حرص عصا رو شاهرخ

 بود و ونیهما شدیسفره م دیکه شکمش با یاون -



 .ی. بد هم اشتباه کردی. طاهر اشتباه کردپسرش

 خوش شانس بودن آقاجون. وگرنه من... -

 شاهرخ، طاهر ساکت شد. ادیفر با

 .دمیشن یالک هیتوج یببند طاهر. بسه هر چ -

 کرد. پایچل شیدستانش را جلو طاهر

 شرمنده آقاجون. -

 حسام شد و دست او را در دست کینزد شاهرخ

 .گرفت

 اد؟یبه هوش م یک-

 .ادیتا فردا به هوش م ی. ولقهیگفت زخمش عم دکتر

 نگاهش را از صورت زرد و زار حسام شاهرخ

 .نگرفت

 ن؟یکه گفتمو انجام داد یکار -

 .میبر-.مییجلو چیه کیبله آقاجون. فعال ما  -

 و نیو در را باز کرد. شاهرخ تن سنگ دیدو طاهر



 به گرید ینگاه. دیورم کردهاش را سمت در کش یپاها

 دور از یدر خانها یانداخت و از اتاق هوشیب حسام

 زد. رونیب شهر

 و صفدر سپرد. دیبرادرش را به فرش طاهر

 دو ساعت یکی رمیحواستون بهش باشه. من م -

 اول به ی. اگه حالش بد شد فورگردمیبرم گهید

 .دیبعد به من زنگ بزن فرش دکتر

 :دیکوب شیبه بازو دیفرش

 راحت. التیبرو خ-

 جلو نشست و طاهر به سرعت یصندل یرو شاهرخ

 به تهران برسند، یگرفت. تا وقت یفرمان جا پشت

 حرف نزدند. چکدامیه

 شانیدو پر از فکر بودند و حس انتقام در رگ و پ هر

 .زدیفوران، قل قل م یآماده یکوه آتشفشان چون

 متوقف شد. لیبلند اتومب یبرج کینزد ییجا



 نییشد و به پدرش کمک کرد تاپا ادهیبه سرعت پ طاهر

 .دیایب

 برج که شدند، شاهرخ گفت: وارد

 طاهر! -

 آسانسور را زد و در باز شد. یدکمه طاهر

 جانم آقا؟ -

 هست؟ زیحواست به همه چ -

 کرد. نیرا گرفت و او را وارد کاب شیبازو طاهر

 راحت. التونیآره آقاجون. خ-

 داد. رونیبلند از گلو ب ینفس شاهرخ

 .دوارمیطاهر، ام دوارمیام -

 .ستادیپنت هاووس از حرکت ا یدر طبقه آسانسور

 به دنبال طاهر وارد خانه شدند. شاهرخ

 لیطو ییدر راهرو یبزرگ یرا سمت انبار راهشان

 پنتهاووس کج کردند. یقسمت شرق در



 یریرا باز کرد و زنج یقفل کتاب یدیفورا با کل طاهر

 انداخت. یکناردور چفت در را  دهیچیپ کلفت

 یاما محکم را باز کرد و شاهرخ پا در فضا یچوب در

گذاشت.طاهر در را بست و به سمت  یروشن انبار مهین

 که ییجا یانبار یانتها

 بزرگ و کوچک بود یخنزر پنزرها نیب محصور

 .رفت

 دنیعصازنان به آن سمت پاکشان رفت. با د شاهرخ

 به یشده بود و چسب چیطناب پ یکه به صندل یشخص

 .دنیبود شروع کرد به خند دهیچسب دهانش

 و بلند قهقهه زد. دیکوب نیزم یرا محکم رو شیعصا

 ایشده و با کوباندن عصا در یموس کردیفکر م دیشا

 خودش را نجات بدهد. تواندیشده و م میوسط دو ن از

 تر رفت و کمر خم کرد کیکه تمام شد، نزد قهقههاش

 گفت: و



 خان ونی. پسر همانجاستیا یک نیبب به به! -

 !بزرگ

 هگاهیو کف دو دستش را تک ستادیراست ا شاهرخ

 کرد. شیعصا

خطاب به  ردیبگ رینگاه از مرد اس نکهیا بدون

 طاهرگفت:

 دهنشو باز کن. -

 دست دست کرد: طاهر

 خوب حرف بزنه، الکنه بابا. تونهینم-

 باز کن! -

 دهان هوتن یضربه چسب را از رو کیبا  طاهر

 و پوستش را سوزاند. دیکش

 گفت: یدوباره سر خم کرد و با بدجنس شاهرخ

 .یستین ونیآخ آخ اشتباه گفتم. تو که پسر هما -

 آتش به پا بود. یجنگل سبز چشمان هوتن شعلهها در



 .دینفس کش ینیو تند تند از ب دیرا به هم ساب شیدندانها

 ونیا همانسبتش را ب کردیچطور جرات م رمردیپ نیا

 :ختیر شیسوال ببرد؟ تمام خشمش را در صدا ریز

 ...ویم...من...پ...پس...پسر...ه...هما... -

 شاهرخ و طاهر باعث شد زبان به کام یخنده کیشل

 و بغض کند. ردیبگ

 قهقهه گفت: انیدر م شاهرخ

 خوادیطفلک.نم زنهیم یآخ آخ نگاش کن چه زور -

 زویخودتو هوتن. من همه چ یخسته کن

 .دونمیم

 نداشت شاهرخ دارد مسخرهاش تیاهم شیبرا هوتن

 عادت داشت. اما تی. او سالها بود به آن وضعکندیم

 گوشش بود. " تو یهنوز خوب تو اسیال یحرفها

 فرفره نیکه ع هامونیهوتن. مثل بچگ یشیم خوب

 فقط صبر ادته؟ی. یخوردیو مخ منو م یزدیم حرف



 . "کن

 مانیبا تمام وجود ا اسیالبه هر که باور نداشت، به  او

 بود چرا نی. اما آن لحظه لکنتش مهم نبود. مهم اداشت

 آن یکه تنها تو یاو را ربوده. تمام آن مدت شاهرخ

 . که نکنددیترسیم زیچ کیمانده بود از  یانبار

 ای اسیکشاندن ال یاو را طعمه قرار داده برا شاهرخ

 به مسلخگاه. ونیهما

 و جنازهاش را ردیبگبود شاهرخ جانش را  حاضر

 مو از سر پدر و کیو به دست باد بدهد، اما  بسوزاند

 کم نشود. برادرش

اگ...ر ...  -رو به شاهرخ گفت: یخونسرد با

 د...اداش...مو... با..با...مو...

 ... کش..مت...ی... می...ک..کنتی...اذ

 صدا دار زد: یپوزخند طاهر

 ساکت شو پپه. -



 گفت: شاهرخ

 با ما راه یبه تو داره چجور یبستگ گهید نیا -

 یبخوا ،یکنیبگم م یپسرجون. هرکار یایب

 قویکه سهله، کل خاندان توف ونیهما یکن مخالفت

 به درک. فرستمیم

 دهد، فورا به طاهر یبگذارد هوتن جواب نکهیا بدون

 داد دهانش را با چسب ببندد. دستور

 شروع کرد به دست و پا زدن و با دهان بسته هوتن

 زود از انبار یلی. اما طاهر و شاهرخ خزدیم ادیفر

 کردند و ریرفتند و باز در آن را غل و زنج رونیب

 و سرد رها کیتار مهیرا در آن انبار ن چارهیب پسر

 .کردند

 بود انداخت. هوشیبه حسام که هنوز ب ینگاه دیفرش

 یبودند. هر ازگاه ختهیداشت و دارو در سرمش ر تب

 یو دستمال رو کردیم هیپاشوناشنوا او را  یزن



 یعیو ما کردیم ضی. سرمش را تعوگذاشتیم سرش

 .کردیم قیدر سرمش تزر زرد

 صفدر که از یرفت. با صدا رونیاز اتاق ب آهسته

 پا به خانه گذاشت، به آنسمت پا کج کرد. اطیح

 د؟یفرش -

 شده؟ یچ هیچ-

 تورج اومده. -

 !نجا؟یتورج؟! ا -

 یمیقد یاز نوچهها یکیرفتند. تورج  اطیبه ح باهم

 و طاهر بود. سالها بود در زندان به سر شاهرخ

 اربابش. شیو حاال آزاد شده و دوباره برگشته پ بردیم

 . تورج بهدانستیاو را چون برادر بزرگش م دیفرش

 طاهر بود. یبه شاهرخ مورد عالقه یوفادار خاطر

 ؟یفر یچطور -

 صفدر را فرستاد دیشکسته شده بود. فرش یحساب تورج



 ؟یآزاد شد یتو تورج. ک میبر ایب -.اوردیشام ب شیبرا

 گشتم و پرس و جو کردم تا یامروز صبح. کل نیهم -

 .نجایا امیکردم. بهم گفت ب دایرو پ طاهرخان

 تیخر ی. چجورمیاالن ما وسط فرار یعجب! ول -

 آدرسو داده به تو؟ کرده

 :دیاخم درهم کش تورج

 ؟یشده فر یفرار؟ چ-

 او را نزد حسام برد و تورج نگران گفت: دیفرش

 چه نجایا ؟یشده فر ینجوریبچه چرا ا نیداد. ا یا-

 خبره؟

 شیبرد و برا یگریاو را از آن اتاق به اتاق د دیفرش

 کرد. فیرا تعر زیهمهچ

 کردیکرده. فکرشم نم یقاط یشاهرخ خان بدجور -

 خوادیکه م یزیبه اون چ نتونه واقعا آخرش

 .برسه



 زد: یپوزخند تورج

 خواد؟یم یچ گهیسه نفرو کشته. د -

االن مشکل تو  -رو نابود کنه که نشد. قیشرکت توف -

 یخوایم یزیچ هیانگار  ؟یفر هیچ

 ؟یدو دل یبگ بهم

 :دهدیسر تکان م دیفرش

 کرده تورج. از دایپ بیطاهر ع نیپوف... مغز ا -

 یکه وقت میجا رو نشون کرده بود هی قبل

 اونجا. میببر میبدزد آمبوالنسو

 رو سوراخ کرد. یکیرو ترکوند و اون  رایاز تا یکی

 چند متر جلوتر کشوندمش پشت درختا یهزار بدبخت با

 خرابه بود کنار یمغازهها نیجا از ا هیبردمش  و

 .جاده

 تا ارهیحسامو بند ب یزیخونر میرو مجبور کرد دکتره

 به چاک. وقتمون کم میو بزن نیتو ماش مشیبذار میبتون



 سر برسن. سایهر لحظه پل میدیترسی. مبود

 خب؟ -

 به میدکتره رو با طناب بستم به آمبوالنس. بعدشم زد -

 .چاک

 بیمغز طاهر ع یگیخب کجاش مشکل داشت که م -

 کرده؟ دایپ

 نه تو آمبوالنس چکسیجز اون دکتره و راننده ه-

 . مگهومدیم یسینه پشت سر آمبوالنس پل بود،

 یسیپل چیرو بدون نگهبان و ه یزندون هی شهیم

 مشکوک یلیبعدشم جاده خ مارستان؟یبره ب بفرستن

 .زنهیبدجور مشکوک م هیبود. تورج؟ قض خلوت

 اتاق آمد. یغذا تو ینیلحظه صفدر با س همان

 گرسنه بود و به سرعت مشغول خوردن شد. تورج

 دهان پر گفت: با

 کنه؟ یحسامو زخم یتو زندون قرار بود ک یفر -



 دور و بر طاهر شهیقمه کشا که هم نیاز هم -

 هست رفته زندون. یدو سال هی. دیپلکیم

 طاهر اشتباه کرده باشه. ترسمیتورج. م ترسمیم

 زهرخند زد: تورج

 امن و امانه. شک نکن که عقل طاهر یلیخ یهمه چ -

 آب نیبه ا ییشههاش. آدم ربانق نیزده با ا کپک

 دهیدزدیبودم تا حاال. انگار که اسباب باز دهینشن خوردن

 .نیباش

 یعنی. چارتا راننده بود تو جاده گهید گمیم نویمنم هم -

 بگن؟ سیزنگ نزدن به پل چکدومیه

 .دیرا عقب کش ینیس تورج

 سایپل رونیکردم اومدم. نکنه اون ب یعجب غلط -

 دن؟یم کتونویکش دارن

 :دیپر دیفرش یرو رنگاز

 هست؟ یکس رونیمگه اون ب -



 همه اوضاع گل و بلبل نیا یفر ی. ولدمیند ویشکیه -

 محاله ممکنه. باشه،

 :دیسرش کوب یدست تو دیفرش

 !میبدبخت شد یوا -

 تو سر یخاک هی ادیزود باش زنگ بزن طاهر ب -

 . فقط اومدهرمی. من دارم مزهیو داداشش بر خودش

 کارارو نیکنم. دور ا یو باهات خدافظ نمتیبب بودم

 سگ یتو هم خط بکش. بسه هر چ دمیکلفت کش خط

 .دیبهم نماس یچیبودم. آخرش جز زندون ه باوفا

آخه من کجا برم  -خودم. یسگ یزندگ یبرم پ خوامیم

 دایتورج؟ هر جا برم طاهر منو پ

 .کنهیم کهمیت کهیت کنهیم

 از جا بلند شد: تورج

 نینشده. هم رتریبکش کنار تا د. یفر یخود دان-

 رو شاخته. طاهر امتیزندان تا ابدالق حاالشم



 تو اون خراب شده. یبر نهیبهتر از ا بکشتت

 . بد!یاونجا فر هییبدجا

 فوت کرد. نینفسش را سنگ دیفرش

 از آنجا رفت. شهیهم یبا او دست داد و برا تورج

 تموم ی. کشمیم یخدا، خسته شدم. دارم روان یا -

 ؟ییآخ هوتن! هوتن کجا بت؟یمص نیا شهیم

 گذاشت. اسیال یشانه یدست رو مانیسل

 .ادی. به خدا مادی! ماسیآروم باش ال -

 یالف یچوب یخانه کیباغ نزد یتو وارید خیب اسیال

 شکمش جمع کرده بود یرا تو شیبود و زانوها نشسته

 یو از دور دهیدراز کش ی. الفختیریاشک م و

 .کردیناله م صاحبش

 دانستیونم رفتیباغ راه م یتو وانگانیچون د ونیهما

 چه کند.

 داشت گرید ونیو هما دیایقرار بود ب یپناه سرگرد



 و رفتیاز انتظار. اگر به خودش بود م شدیم کالفه

 تا گشتیشهر را م یهیشهر و حاش یتک خانهها تک

 کند. دایرا پ هوتن

 و فرشته ینگران و مستاصل بود و انس نیآذ

 آرا َ مش کنند. توانستندینم

 خوردیسرگردان چرخ م یچون روح انیآن م هورام

 .دیایب چارهیسر هوتن ب دیبال با نیچرا ا دیفهمینم و

 و دو همکارش تمام یسرگرد پناه دنیسر رس با

 دورش جمع منیخانواده در اتاق بزرگ نش یاعضا

 خراب گفت: یبا حال اسی. الشدند

 سرگرد داداشم کجاست؟ -

 به تاسف سر تکان داد: سرگرد

 شیپ میخواستیکه م یمتاسفانه نقشهمون اونجور -

 .نرفت

 و آرام و ندیبنش توانستینم کهیدر حال یکفر ونیهما



جناب سرگرد؟ پسر  یچ یعنی -نداشت، بلند گفت: قرار

 من کجاس؟

 حرفاس که فکرشو نیزرنگتر از ا یلیشاهرخ خ-

 .میکردیم

 مشونیتقد یحسام را دو دست میموقع که ما داشت اون

 محافظت از یبرا یحواسشون بود که راه م،یکردیم

 کنن. دایپ خودشون

 گفت: صبرانهیب نیآذ

 یچ نیجناب سرگرد؟ تو رو خدا واضح بگ یچ یعنی -

 شده؟

 پسرش دست یآزاد یکه شاهرخ برا میما مطمئن بود -

 یچ میشاهرخ فکر کرد ی. به جازنهیم یهر کار به

 به زندان بود. یبکنه. و تنها راه، دسترس خوادیم کار

 هیکه  میکرد دایرو پ یکس یسابقه هایزندان نیب

 به میدیرس میپردردسر بود. دنبالشو که گرفت قمهکش



 باهاش ارتباط یجور هیحتما  می. پس فکر کردطاهر

 .کننیم برقرار

 قمهکش اسمش زهار بود. اون

طاهر و پدرشه.  یکرد حسام نورچشم اعتراف

ساال هواش  نیبزرگ شده و طاهر تموم ا مادریحسامب

 رو

 یبرا کنهیم یکار هیاز پدرش داشت. پس حتما  شتریب

 برادرش. نجات

 میکردیکه فکرشو م یزیزودتر از اون چ یلیخ طاهر

 یرو فرستاد مالقات زهار و ازش خواست جور یکس

 کنه که بتونن از زندون خارجش کنن. یرو زخم حسام

 دایشاهرخ رو پ یزهار کار خودشو بکنه تا جا میگذاشت

 میرو که ما ازش خواست یزی. زهار فقط همون چمیکن

 داد. انجام

 احتمال رو داده که ما حواسمون به نیشاهرخ ا اما



 تشیهوتن رو بردن. اما واقع نیهم یهست. برا حسام

 خودشون نگه داشتن. شیچرا هوتن رو پ دونمینم

 اون قایدق یربودن هوتن، ولدارن از  یهدف هی مطمئنم

 .دونمیرو نم هیچ هدف

 .دیکش ینیه نیآذ

 :دیاز جا پر اسیارن؟الیسرش ب ییبال خوانیم-

 .کنمیم کهشونیت کهیردن. به خدا تک یادیز غلط -

 را به آرامش دعوت کرد. هیاو و بق سرگرد

 . حسام تومیکرد بشونیما از زندان قدم به قدم تعق -

 هی. هوتن هم تو هیبسترخونه خارج از شهر  هی

 .هیکه متعلق به شاهرخه زندون برج

 مینیبب میمنتظر بمون دی. فقط بامیسالم بودنش مطمئن از

 زود با شما یلی. شک ندارم خخوادیم یچ شاهرخ

 .رهیگیم تماس

 دیرفت؟ مگه تاک رونیشد که هوتن ازخونه ب یچ یول



 نذاره؟ رونیپاش رو از عمارت ب یبودم کس نکرده

 که تمام مدت ساکت بود، گفت: هورام

 سگ یالف ی. ولومدیخوابم م یلیبعدازظهر من خ -

 .کردیمدام واق واق م هوتن

 یالف دمیانداختم. د رونینگاه به ب هیاز پنجره  پاشدم

 دمی. بعد دکنهیو واق واق م سادهیوا اطیدر ح پشت

 رفت سمتش که ساکتش رونیب دیاز خونه دو هوتن

 نشد. مامان و بابام هم خواب بودن. .اما سگ آرومکنه

 یزیکه چ کردنیکار م یچ مونیو سل اسیال دونمینم

 .نگفتن

 گفت: اسیال

 با دادمیتو گوشم بود اهنگ گوش م یمن هندزفر -

 همگوشاش موقع خواب مونیبلند. مش سل یصدا

 کال. نهیسنگ

 ادامه داد: هورام



 درو وا کرد. هویشد هوتن  یچ دونمیخالصه نم -

 هینفر که کاله داشت و صورتش معلوم نبود،  هی

 گذاشت رو صورت هوتن. دیسف دستمال

 تا از طبقه باال یلحظه هم اونجا نموندم. ول هی من

 کرده ینقرها ی کمر َهیتو کوچه، هوتن رو سوار  برسم

 نیدنبال ماش دمیی. دورفتنیو با سرعت باد م بودن

 هیبق باال بود. برگشتم یلیسرعتش خ یاون کمر یول

 خبر کردم و بعد به شما زنگ زدم. رو

 باز مثل مادر مردهها شروع کرد به اشک اسیال

روز خوش نداره داداشم. سرگرد  هیکه  رمیبم-.ختنیر

 تو

 .نیخدا نجاتش بد رو

 شانهاش زد: یرو سرگرد

 ییبال خواستنی. اگه مشهینم شیزینگران نباش. چ -

 و ببرنش. کردنینم هوششیب ارنیب سرش



 گروگانه. هیکه هوتن فقط  واضحه

 آخر سرگرد وا رفتند. یجمله دنیاز شن جمع

 مراقبت از افراد یکه برا یمیاعالم کرد ت سرگرد

 کرده و با غفلت یعمارت گذاشته بود، کم کار داخل

 افتاده بود. یاتفاق نیچن آنها

 را یتا شاهرخ قدم بعد ماندندیمنتظر م دیحاال با و

 .بردارد

 اعالم آماده مشیت یبه همکاران و اعضا یپناه سرگرد

 دور سرگرد جمع سیمامور پل یادیداد. تعداد ز باش

 دستورات آخر را به آن ها یبودند و سرگرد پناه شده

بشه بچهها.  کیشاهرخ تحر خوامینم -.کردیم گوشزد

 هر لحظه

 .ارهیسر هوتن ب ییبفهمه تو خطره، ممکنه بال که

 برج تحت مراقبت ماست اما تا اطرف یمحوطه تمام

 .دیکه جلب توجه نکن ییجا



 حق چکسیشما فقط با دستور منه. ه تیموقع رییتغ

 .خوامینداره. من شاهرخ رو زنده م کیشل

 کامل زاتیبا تجه پیزود با دستور سرگرد دو اک یلیخ

 را تحت محاصره قرار دادند. برج

 همراه ژهیاز ماموران و یسه نفرها یو اعضا سرگرد

 به راه افتادند. او

 سرش را کج کرد و به نیماش یشهیاز پشت ش ونیهما

 برج نگاه کرد. یباال

 د؟یکنینم رشیو دستگ نیریسرگرد چرا نم -

 .دیچانهاش کش یانگشت سبابهاش را رو سرگرد

 .نیفهمیباال خودتون م نیبر یوقت -

 عقب نشسته بودند، به یصندل یو هورام که رو اسیال

 همراه پدرشان وارد برج خواستیدلشان م شدت

 گفت: اسی.البشوند

 منم باهاش برم باال. آخه رو چه نیسرگرد بذار -



 یتو لونه نیفرستیرو تنها م رمردیپ هی یحستب

 ر؟یش

 فورا گفت: سرگرد

 باال کار ی. براسیال یشد یاحساسات یلیتو خ -

 . در ضمن شاهرخ فقط خواستهیدیم دستمون

 بشه و کیتحر خوامیتنها بره باال. نم ونیهما

 .ارهیسر برادرت ب ییبال

 یپنجهاش را مشت کرد و هورام دست رو هورام

 او گذاشت. یزانو

 .شهینکن. درست م تیخودتو اذ اسیال -

 داد: هیتک یسر به صندل اسیال

 دوروزه داروهاشو نخورده هورام. نکنه زبونش -

 نتونه حرف بزنه؟ گهیالل شده باشه. نکنه د کال

 :دیبه سمت عقب چرخ ونیهما

 باال و مطمئن باش هوتن رو رمیمن دارم م اسیال-



شد و  ادهی.سرگرد زودتر پنییپا گردونمیبر م سالم

 رهیکه دستگ نیهم ونیهما

 :دیشن د،یکش نییپا را

 بابا! -

 آن باال رفت. و یهجوم برد به قلبش و تپشها خون

 عقب برگردد. که شل شد و باعث شد به یدست

 پر سوال و یکه با نگاه دهیاشتباه شن شیگوشها ییگو

 زل زد و آرزو کرد اسیاز خواهش به دهان ال پر

 حرفش را تکرار کند. اسیباشد و ال دهیشن درست

 را در دم برآورده کرد. شیآرزو اسیال

 دست بزرگ و ونیرا جلو آورد و هما دستانش

 :دیرا در دستان او گذاشت و شن دهاشیچروک

 !ونیبابا! بابا هما -

 هق زد: ونیهما

 جان بابا؟ جانم پسرم؟ -



 .دیخودش را جلوتر کش اسیال

 برو سپردمت به خدا. سالم برگرد و برادرمو با-

 .ینکرد ی. تو هنوز واسه من پدراریب خودت

 .باشه؟یاز مادرم بهم بگ دیهست که با زایچ یلیخ هنوز

 تند تند سر تکان داد. حرفیب ونیهما

 خونه. تموم میریو م ارمی. هوتنو با خودم ممیایم -

 . براتدمی. قول میفالکت و دور نیامشب ا شهیم

 سالها رو جبران نیو تموم ا کنمیم یابد پدر تا

 .کنمیم

 یدست دراز کرد سمت هورام و هورام بوسها ونیهما

 دست پدرش نشاند. پشت

 مراقب خووت باش بابا.-

 که حالش ینیبیمواظب برادرت باش هورام. م -

 کن ی. برداریکرد تشیساال اذ نی. تموم استین خوب

 به بعد. نیاز ا براش



 محکم گفت: هورام

 .نیچشم. فقط تو رو خدا سالم برگرد -

 شد و نیوارد کاب یمحافظ چیتنها و بدون ه ونیهما

 و اسیپنت هاووس را فشرد. با بابا گفتن ال یدکمه

 کرده بود. دایپ رویدادن هورام به شدت ن یدلگرم

 خودشیاسترس داشت و نگران جان هوتن. برا یکم فقط

 دلواپس نبود.

 سروصدا و نیو همکارانش با کمتر یپناه سرگرد

 جلب توجه از آسانسور باال رفتند. یبرا ینشانها جادیا

 که دیشد دو مرد را د ادهیاز آسانسور پ یوقت ونیهما

 راهرو منتظرش بودند. یتو

 آنها گفت: دنید با

 .ستونیرئ شیپ دیمنو ببر -

 سمتش گرفت و مرد دوم یاز دو مرد اسلحها یکی

 .یبدن دیکرد به بازد شروع



 فکر همه جا ینبود. سرگرد پناه ونیهمراه هما یزیچ

 یو هوتن باز ونیبا جان هما دیکرده بود. نبا را

 .کردیم

 با خشم ونی. همادیرا گرفت و کش شیبازو یدوم مرد

 .دیکش رونیرا از مشت مرد ب دستش

 . تو فقط راهو نشون بده.امیب تونمیخودم م-

 در قسمت یرا به سمت تراس بزرگ ونیمرد هما دو

 شکل با انواع و یتراس هالل کیخانه بردند.  یجلو

 دنی.خوب به تراس نگاه کرد و با دبایز یگلدانها اقسام

 هوتن وحشت زده

 از ته گلو درآورد: ییصدا

 هوتن! -

 درست لب پشت یصندل کی یپشت به او رو تنهو

 ینشسته بود و جرات تکان خوردن نداشت. او حت بام

 نینبود و با کوچکتد چیهم طناب پ یبه صندل گرید



 ی. صداکردیسقوط م نییاز پشتبام به پا حرکت

 بود، با شیپا ریشهر ز کهیو در حال دیرا شن پدرش

 پر از التماس داد زد: ییصدا

 با...با... -

 داد زد: ونیهما

 نترس پسرم. نترس آرم باش. -

 یگوشه بود که شاهرخ رو کیتخت بزرگ در  دو

 از آنها نشسته بود. یکی

 خان؟ ونیهما یفرما شد فیباالخره تشر -

 ادیاو با خشم فر دنیسر به راست چرخاند. با د ونیهما

 :زد

 ه؟بذاریچه کار نی. امیحرف بزن امیب یکثافت! تو گفت -

 !یبره عوض هوتن

 عصا زنان جلو آمد. نفرت در نگاهش موج شاهرخ

 نیرا داشت. ا یروز نیچن ی. سالها بود آرزوزدیم



 .فتدیب شیبه دست و پا یزندگ یبرا ونیهما که

 زنده ی. پسرت فقط وقتونیجلز و ولز نکن هما-

 لگد هی ی. دست از پا خطا کنیکه تو بخوا مونهیم

 .شیبا تموم شدن زندگ هیمساو یصندل ریز

 به دست و پام و یفتیب نکهیداره. ا یخودت بستگ به

 باال نیهارت و پورتت از ا یصدا نکهیا ای یکن التماس

 به گوش مردم. برسه

 تشیبا عجز دوباره به هوتن نگاه کرد. موقع ونیهما

 نبود که خودش بتواند از جا بلند شود و فرار یجور

 بود و ستادهیوار کنارش اهرکول  یبا اندام ی. مردکند

 بود و او یدشوار تی. موقعداشتیاز او بر نم چشم

 و کردیم دایپ یرال دی. بایبود به صبور مجبور

 زد: ادی.فردادیرا نجات م پسرش

 هوتن؟ پسرم. نگران نباش. بابا اومده نجاتت بده.-

 نگاه نکن. نویینترس. پا اصال



 مرد که نی. از ادیدوباره به طرف شاهرخ چرخ بعد

 بود و حسرت را دهیرا در زانشیقلب عز یکفتار چون

 بود. زاریقلبش کرده، در حد مرگ ب نیابد همنش تا

 عصا به رمردیپ نیا ناپاکچشمان  دنیدر شیآرزو

 بود که با دست خودش قبرش را کنده بود. ییتنها دست

 مشیکند تا او ت یوقت کش تواندیگفته بود تا م سرگرد

 نجات او هوتن آماده بشوند. یبرا بتوانند

 از خودش ضعف نشان دیرا باال گرفت. نبا سرش

 منتظر بود تا هوتن را زشیعز اسیال نیی. آن پادادیم

 به آغوشش برگرداند. او قول داده بود. سالم

 در اشینفره بود که زندگ کیارتش  کیاو فقط  اما

 نخ نازک توانستیاشاره م کیبود که با  یمرد دست

 را بکشد و آن را نخ کش کند. اشیزندگ

 از جون من و خانوادهم؟ چرا تموم یخوایم یچ -



و دو سروان  یپناه اتو؟سرگردیمسخرهباز نیا یکنینم

 یستوان تنها نفرات کیو 

 قبل از پنت هاووس یکه خودشان را به طبقه بودند

 .رساندند

 . برقدادندیم یخانه نگهبان رونیمرد همچنان ب دو

 به اطراف یکه قطع شد دو مرد با سردرگم راهرو

 سرگرد ند،یایکردند. اما تا خواستند به خودشان ب نگاه

 محکم یاز پشت سر ضربها یو سروان محمود یپناه

 را از هوششانیبه گردنشان وارد کرده و تن ب یکار و

 حفاظ یراهرو به سمت پلهها برده و به نردهها آن

 شک ی. بشدندیوارد خانه م دیبستند. حاال با پلهها

 در پنت هاووس بودند و تنها راه یشتریافراد ب تعداد

 پشت بام بود. یکولر رو یبه خانه کانالها ورود

 به سرعت به سمت پشت بام رفتند. پس

 .دیکوب نیعصا به زم شاهرخ



 رو حروم کردم به خاطرت. میچند ساله که زندگ -

 ضول ازف ی. توو خاتون و اون زن چشم آبونیهما

 اون سه یمن. دخالتها کابوس نیاول شد همون

قبرهاشون رو با دستخودشون  یکی یکیباعث شد  زن

 بکنن.

 سر تکان داد: ونیهما

 سرت اومد یایطفره نرو شاهرخ! هر بدبخت -

 رو نابود تی. خودت زندگی. خودت کردحقته

 اشتباهت. ماتی. اون افکار غلطت، تصمیکرد

 گناهیخودت رو گردن من و اون سه زن ب تیخر

 .ننداز

 را باال برد. شیصدا شاهرخ

 خفه شو و فقط گوش کن احمق. من فقط چند تا -

 از تو کم یبرداشتم از اون جنگل. چ شتریب درخت

 ؟یاریدرب ایدستت رو از ماتحت عالم و دن شدیم



 ارث ؟یاون جنگل و درختاش بود یکاره یچ تو

 . پدرم به خاطریرو ازم گرفت میبود؟ تو همه چ بابات

 زود ُ مرد. شرکت ما ورشکست یلیسکته کرد و خ تو

 که دوستش داشتم و ی. مادرم دق کرد و دخترشد

 همدم همه عمرم بشه، گذاشت رفت. چرا؟ خواستمیم

 لجن یهمه اتفاق بد واسه من افتاد؟ چون تو نیا چرا

 .منیبه زندگ یدیکش تیخاطر چهار تا درخت کبر واسه

 پوزخند زد: ونیهما

 . فقطیاریاحمق تمام ع هیهنوزم مثل اون وقتا  -

 تا دصابرویکه س یتا درخت بود؟ تو نبود چهار

 صابر یکه باعث شد یتو نبود ؟یمرگ برد لب

 آخر عمرش فلج بشه؟ جنگل و درختاش واسه تا

 ؟یاسباب باز هیرو داشت شاهرخ؟  یحکم چ تو

 چند تا درخت رو یایهر وقت طمعت باال زد ب که

 یو تخته بساز ریکه چند تا ت ؟یو ببر یتبر بزن با



 ن؟یکه شرکتت بشه بهتر یبفروش

 . نه اونینگرفت ادیشاهرخ. تو اصال درستو خوب  نه

 . درخت واسه تویشد چارهیو ب رینه حاال که پ موقع،

 چوبه. کهیت هی فقط

 .یچ یعنیدرخت  نیدونیمثل تو اصال نم یو آدما تو

 .یچ یعنی جنگل

باکشتن  یدیما دست درختاس. تو نفهم یزندگ دیدون ینم

 رو آواره وونایدرختا و نابود کردن جنگل، ح

 و یگرفت هی. هوا رو از بقی. خاکو نابود کردیکرد

 به پول یکرد لشیو تبد یدیکه دزد یهر درخت یبرا

 دستت به خون درختا آلوده شد. حروم،

 بد یلی. تو خیستیتو فقط دزد ن ،یفقط آدم نکشت تو

 .نی. تقاص کارت رو هم خودت و خانوادهت دادیکرد

 یزندگ هی ،یکه با تبر قطع کرد یهر درخت یازا به

 .یرو از خودت و پسرات گرفت سالم



 شدن مثل خودت حروم خور. چون لقمه حالل پسرات

 یزد یغذاشون. خودت تبر برداشت یسر سفره ینذاشت

 من ننداز ریتقصپسرات. حماقت خودت رو  یشهیر به

 .شاهرخ

 نباشه، یدرخت یوقت فهمنیوقت نم چیمثل تو ه ییآدما

 .میکن یزندگ میتونینباشه، من و تو نم یجنگل

 توسط شیهایکردن بدبخت فیاز رد کهیدر حال شاهرخ

 و نیرا چند شیبود، عصا نیبه شدت خشمگ ونیهما

 .دیکوب نیزم یرو چندبار

با تاسف  ونی.هماونیمن نده هما لیتحو فیاراج نقدریا -

 سر تکان داد.

 اون گه،یقتل د هیهوتن رو ول کن بره. اگه با  -

 جا،جونم نیمنو بکش. هم شه،یآروم م اهتیس قلب

 بذار هوتن بره. یول ر،یبگ رو

 پرونده همراه با نیا یکه از ابتدا یصارم سرگرد



 سر به یسخت کار کرده بود، با اشاره یپناه سرگرد

 گفت: یزدیبه ستوان ا یآجر وارید

 و درو وا کن. اطیزود بپر تو ح -

 باال واریچموش از د یکگربهیمثل  یزدیا ستوان

 گفت: یروانیو سروانس رفت

 سکوت منو نگران نیساکته. ا یلیقربان خونه خ -

 .کرده

 سر تکان داد: یصارم سرگرد

 دعا کن حدسم غلط باشه. فقط حواست باشه زنده -

 حسام، هم طاهر رو.. هم خوامشونیم

 بازشد. یژیق یو رنگ نخورد و کهنه با صدا یآهن در

 به سمت ساختمان چون شانیسه با گرفتن اسلحهها هر

 شدند که کف آن خاک و یاطیمحکم وارد ح یمثلث

 فرو یشههایساختمان کهنه با ش کیبود و  سنگ

 پوسته پوسته در مقابلشان بود. یو در و پنجره ختهیر



 د خانه شده و تک تک اتاقها و سوراخوار اطیاحت با

 یاتاق به زن نیساختمان را گشتند. در آخر یسنبهها

 که دهانش با پارچه بسته شده بود و دست و برخوردند

 کرده بودند. سرگرد ریتخت زنج یهیرا به پا شیپا

 دهیپوس واریکرد و مشت به د یدندان قروچها یصارم

 مشتش یافتادهگود  یبه جا زیتند و ت ی. نگاهدیکوب

 کرد و داد زد: وارید یرو

 .میریرس ری! دیلعنت -

 به سرعت دهان زن را باز کرد. زن در یزدیا ستوان

 از یاصوات کردیم هیوحشت زده بود و گر کهیحال

 خارج کرد. شیگلو

 گفت: یروانیس

 گفت: یبنده خدا ناشنواس.صارم نیا -

 یزی. بپرس چیتو که زبون اشاره رو بلد -

 دونه؟یم



 دستان او را باز کرد و زن شروع کرد به یزدیا

 زدن با زبان اشاره. حرف

 گفت: یروانیس

 مرد هیخدمتکارم که پرستار  هیمن فقط  گهیداره م-

 بودم. اونا منو بستن به تخت و فرار ضیمر

 از کجا رفتن. دونهینم ی. ولکردن

 گفت: یصارم

 بپرس حال پسره چطور بود؟ -

 گفت: یروانیگفت و س یزیچ زن

 کی یحت ههاشیحالش خوب نبود. بخ گهیداره م -

 هم جوش نخورده بودن. ذره

 گفت: یزدیرو به ا یصارم

 دور ادیز دی. نبامیدور و برو چک کن ایبا من ب -

 تند راه یلیخ تونهینم یآدم زخم هیباشن.  شده



 یرویزنگ بزن و از مرکز بخواه ن ،یروانی.سبره

 یکمک

 بده ببرنش بازداشتگاه. لیزن رو هم تحو نی. ابفرستن

 گناهیبفهماند ب یکه به صارم کردیم غیج غیج زن

 رفته بود. رونیاز اتاق ب یاما صارم است،

 گفت: یرو به صارم یزدیا ستوان

 هیراه هست.  هیخلوت  اتیپشت ساختمون از ح-

 یجا هیشده.  یکش واریاون طرف که د بهیس باغ

 از همونجا رفتن. ختهیر وارید

 کرد. رد یشکاف بزرگ را خوب بررس یصارم

 از آجرها به او یکی یتازه و خشک نشده رو خون

 از یو به تازگ ستیکه اوضاع حسام خوب ن فهماند

 فرار کرده. آنجا

 شده و با میتقس میبه سه ت یکمک یروین دنیرس با

 آن چهار افتنی یجستجو برا یسرگرد صارم دستور



 آغاز شد. یفرار مرد

 شده و دست زانیبه گردن صفدر آو دست کیبا  حسام

 شکم دردناکش گذاشته بود. یرا رو راستش

 ادبودیآنقدر ز یکیشده. تار سیکرد دستش کامال خ حس

 و تنها با دندیدیرا م شانیپا یجلو یکه به سخت

 .رفتندیم شیماه پ فینور ضع کمک

 خت،یریو صفدر که شر شر عرق م ستادیا حسام

 :گفت

 ست؟یشد؟ حالت خوب ن یچ -

 انداخت: ینیبه ب نیچ ادیاز درد ز حسام

 داره ازم یباز شدن. بدجور ههامیفکر کنم بخ -

 .رهیم خون

 به عقب نگاه کرد. به سمت حسام و صفدر طاهر

 .برگشت

 ن؟یایشده؟ چرا نم یچ -



 گفت: صفدر

 داره. یزیخونر -

 ها را از کولهاش لیبه سرعت باند و گازاستر دیفرش

 کرد. یچیکرد و دور شکم حسام را باندپ خارج

 بردار کوچکش گذاشت. یشانها یدست رو طاهر

 یاریطاقت ب گهیکم د هیحسام تحمل کن. فقط  -

 دی.اما فقط بایراه بر ستین ازین گهیبه قطار و د میدیرس

 .میسر وقت برس

 دست چپش را دور گردن صفدر انداخت. حسام

 ؟یپس بابا چ -

 لب ییجا هیتا  دی. ما بارسونهیگفت خودش رو م -

 عراق. پس بجنب. میو بعد بر میبر مرز

 به او خوراند. یقو یمسکن دیفرش

 حسام. فقط هر وقت کنهیدردت رو ساکت م نیا -

 بهم بگو. یداشت درد



 خشکش را تکان داد: یلبها حسام

 ... زنده بمونم.دوارمی. فقط اممیبر -

 یذرتها یهباغ را رد کرده و به مزرع یاز مدت بعد

 کردن دایپ دی. چند کالغ به امدندیرس یقوارهایو ب بلند

 یذرت بعد از فصل برداشت محصول رو یدانهها

 .دندیپلکیآن دور و برها م نیزم

 گفت: دیفرش

 نزدن. شی. هنوز مزرعه رو آتنیشانس مارو بب -

 میجلو تا برس میبر میبش دهید نکهیبددن ا میتونیم

 .طاهر گفت:لیر به

 کنده. یلی. حسام خیفر میسر وقت نرس ترسمیم -

 .زنهیدلم شور م یلی. خستیاوضاعش خوب ن-

 . کم حرف بزن راه برو.ینباش فر اهیسقه س -

 نگفت و کالغها آن وقت شب با یزیچ گرید دیفرش

 وحشت زده قارقار بههایغر یپا یصدا دنیشن



 .کردندیو پرواز کنان فرار م کردندیم

 سر تکان داد. بیبا تمام شدن باغ س یروانیس

 یشتریب یکم یرویدرخواست ن دینداره. با دهیفا -

 سرگرد. میبکن

 بزرگ را به جلو چرخاند و به یچراغ قوه یصارم

 داد. هیتک یدرخت

 .میبد کوپتریدرخواست هل دینه. با -

 .ستیمعلوم ن یچیه کهیتار -

 مقصدشون کجاست؟ از مرکز خبر دونستمیکاش م -

 یشروی.پخوامیم قیهست. نقشه دق یاطراف چ نیا ریبگ

 و رفتیم شیپ یطاهر و مردانش به کند

 .شدیحسام لحظه به لحظه خراب تر از قبل م حال

 اما شدندیچهار نفر به مرور خسته و خسته تر م هر

 لحظه استراحت کی یحت یکس دادیاجازه نم طاهر

 .کند



 شدن آسمان نمانده شیبه گرگ و م یزیبود و چ سحر

 . طاهر گفت:بود

 از اون کولهت یزیچ هی. ینمونده فر یزیچ گهید -

 .میریجون بگ میبخور بده

 پهن شدند. نیزم یرو ادیز یو حسام از خستگ صفدر

 شهر بود. یهیاز مناطق حاش یکی کینزد ییجا جا آن

 ییصدا ونیواق واق سگ و عبور کام یجز صدا به

 .آمدیآن اطراف نم از

 آب گفت: یبا خوردن شکالت و کم طاهر

 .ادیدرن کتونیآب بدم. ج یسرو گوش هی رمیم-

 کوتاه رفت و یقیسه مرد سر تکان دادند. طاهر دقا هر

 برگشت. زود

.فقط ده ادی. قطار داره ممیفتیراه ب دیجمع کن نیزودباش -

 .میوقت دار قهیدق

 سه مرد به سرعت به دنبال طاهر به راه افتادند. هر



 قطار طاهر گفت: لیر کینزد

 . قطار کهیرو تحمل کن یادیدرد ز دیحسام. با -

 پشت قطار و میخودمون رو بنداز دیفورا با دیرس

 باال. میواگنا بر از

 هن هن کرد: حسام

 طاهر. من اصال حالم دیو بر دیول کن ننایمنو ا -

 در توان من یخوایکه ازم م ی. کارستین خوب

 .ستین

 :دیخفه غر طاهر

 .میری. همه باهم میتونیکه نم یتو غلط کرد -

 هشی. بقمیاومد نجایحسام. تا ا کنهیکمکت م صفدر

 و شهی. خط عوض مدیرو نگاه کن نجای. اراحته

 تو میفتیب هی. فقط کافشهیکم م نجایقطار ا سرعت

 .کنهینم دامونیپ چکسیزغال سنگ. ه یواگنا

 گذاشت. لیر یو گوشش را رو دیدراز کش طاهر



 .ادیداره م -سر بلند کرد: بعد

 کی. قطار که نزدستادندیا لیچهار نفر دور از ر هر

 توجه یبه آن حوال کوپتریهل کی دنیرس یصدا شد،

 به آسمان انداخت. یرا به خود جلب کرد. نگاه دیفرش

 تنها به خاطر کوپتریآن هل دیبه فکرش هم نرس اما

 .خوردیدر آسمان چرخ م آنها

 که به صورت سیآن چهار مرد با ماموران پل دوئل

 بودند شروع شد. بیدر تعق ینیو زم ییهوا

 گفت: ادیرو به آسمان با فر دیفرش د،یکه رس قطار

 .میطاهر گمونم بدبخت شد -

 ادیشد و صفدر فر رهیخ کوپتریبا ترس به هل طاهر

 :زد

 !سیاونجا رو. پل -

 اشاره کرده که صفدر ییسه مرد وحشت زده به جا هر

 نگاه کردند. بود



 مامور سبز پوش داشتند به نیو چند سیپل نیماش کی

 .آمدندیآنها م سمت

خط سرعتش کم شده بود.صفدر  ضیدر هنگام تعو قطار

 کولش سوار کرد و یبه سرعت حسام را رو

 ادیفر یحسام با کمر صفدر صدا یزخم باز شده تماس

 که از هوش رفت. دینکش یرا بلند کرد و طول حسام

 خودشان را به دندیدویکه م یدر حال دیو فرش طاهر

 کیواگن زغال سنگها رساندند. صفدر با  نیآخر

 کرد و زانیکنار واگن آو یلهیخودش را به م دست

 .دیرا باال کش هوشیحسام ب دیفرش

 که هر تیماندن در آن وضع یباق یصفدر برا یتقال

 بود، باعث شد یحتم لهایر یسقوطش رو لحظه

 صفدر او را یبه پا ریت کی کیبا شل یصارم سرگرد

 و واگن جدا کند.سرعت قطار داشت هر لحظه لهیم از

 لهایر یاز درد رو یادی. صفدر با فرشدیم شتریب



 زد: ادیفر دیکرد و فرش سقوط

 صفدر! -

 نه یو هر دو در فضا دیرا به عقب کش دیفرش طاهر

 .دندیبزرگ واگن دراز کش چندان

 یاز شکم حسام رو یادیبود و خون ز یسخت طیشرا

 زد: ادی.طاهر فرختیریسنگها م زغال

 !ای. لعنتی. بخواب فرکننیم یراندازیدارن ت -

 داد زد: دیسرشان فرش یباال کوپتریبا حضور هل اما

 ارنیاالن دخلمونو م سایطاهر! طاهر تموم شد. پل-

 بکن. یفکر هی

 عربده زد: طاهر

 کار کنم؟ ی! چ؟یکار کنم لعنت یچ -

 که یهمه خون نی. داداشت با ارهیمیحسام داره م -

 طاهر. میش میتسل ای. بمونهیزنده نم رهیداره م ازش

 :دیغر طاهر



 ای رمیبم ای. من به بابام قول دادم دیفرش تونمینم -

 کنم. فرار

 .دیسر خودش کوب یچند بار محکم تو دیفرش

 طاهر. یبه خدا. خر یاحمق -

 گفت: دیاز سرعت قطار کم شد. فرش ناگهان

 ره؟یراه نم گهیقطار د نیشد؟ چرا ا یچ -

 .دیکشیاز شدت ترس تند تند نفس م طاهر

شده بود.جرات  اهیس شانیسر و صورت و لباسها تمام

 را نداشت. دیجواب دادن به فرش

 اراده چشم بستند. یدو ب هر

 متوقف شد. زیت ییبا صدا قطار

 درست یآهسته سر بلند کرد. سرگرد صارم دیفرش

 را سمت آنها رشیبود و هفتت ستادهیسرش ا یباال

 رفته بود. نشانه

 جناب طاهر شکور. نیش ادهیآخر خطه. پ -



 یبود و آسمان داشت خودش را برا کینزد سحر

 ی. آسمان که به نارنجکردیآماده م دیخورش درخشش

 بود که با ی. ساعتدیبلند کش یازهایشاهرخ خم زد

 بود و سرگرد ستادهیا ونیسر هما یباال یاسلحها

 هوتن طیکند. شرا سکیر توانستیهنوز هم نم یپناه

 اشتباه از طرف نیخطرناک بود که با کوچکتر چنان

 .افتادیجانش به خطر م آنها

 سرگرد و همراهانش در داخل خانه با یریدرگ

 ماویت یاز اعضا یکیشدن  یشاهرخ، به زخم محافظان

 و کشته شدن هر سه محافظ ختم شده بود.

 و شاهرخ باهم بحث کرده و حرف ونیهما ساعتها

 کنار چارهیب رمردیخسته بود. پ ونیبودند. هما زده

 دراز شده نشسته بود و ییبا پاها نیزم یرو وارید

 . طاقتدیایکرده بود شاهرخ را قانع کند کوتاه ب یسع

 چون اسپند نییآن پا اسیو ال آمدیداشت سر م هوتن



 آتش بود. یرو

 !یتو رو خدا تمومش کن شاهرخ. صبح شد لعنت -

 گذاشت. ونیهما یشانیپ یتفنگرا رو شاهرخ

 . اما...میصبحه. بهتره تمومش کن گهیآره د -

 تکون نخور... -

 یسرگرد پناه دنیو با د دیچشمانش را باال کش شاهرخ

 اسلحهاش پوزخند زد. و

 سرگرد. یلفتش داد یلیخ -

 محتاطانه چند قدم جلو آمد. سرگرد

 را سمتش نشانه گرفته بود. اسلحه

 کن. میشاهرخ.سر وقت اومدم. خودتو تسل ومدمین رید-

.دست شاهرخ شروع به میما جفت پسراتو گرفت چون

 نامحسوس کرد. یلرزش

 گفت: ونیهما

 کن شاهرخ. میخودتو تسل -



 سر تکان داد. دهیپر یبا رنگ شاهرخ

 تفنگش هنوز یهمچنان سر لوله کهیرفت در حال عقب

 بود. ونیبه سمت هما هم

 بود چون مجسمه تکان ستادهیکه کنار هوتن ا یمرد

 .خوردینم

 .دیآنقدر عقب رفت تا کنار هوتن رس شاهرخ

 ونیگفت که سرگرد و هما یزیبه مرد آهسته چ خطاب

 .دندینشن

 به سرعت سمت شاهرخ رفت. سرگرد

 کرد و کیها شلاز گلدان یکیسمت  یریت شاهرخ

 مجبور به توقف شد. سرگرد

 .دنیزد و شاهرخ شروع کرد به خند ادیفر هوتن

 دشمن میوقت خودش رو تسل چیگرگ ه هی-

 .کنهینم



. دستانش ستادیتراس ا یلبه یلحظه رو کیدر  و

 نییراچون دو بال پرنده باز کرد و خودش را به پا

 .انداخت

 را به مات و مبهوت ماند و مرد دستانش سرگرد

 و دیبه سمت هوتن دو ونیباال برد. هما میتسل عالمت

 را که در شرف یو هوتن دیرا به عقب کش یصندل

 .دیبودن در آغوش کش هوشیب

 تموم شد پسرم. تموم شد. -

 تراس رساند. یو خودش را به لبه دیکش یپوف سرگرد

 تیو جمع دیغلتیدر خون خود م یرمردیپ نییپا آن

 . سرگردشدندیکارگر دورش جمع م یمورچهها چون

 تاسف سر تکان داد: با

 تا آخر عمر تقاص گناه تو رو دیحاال پسرات با -

 بدن. پس

 آخر



 آسمان پر از کیبا  یزییپا یبود. از آن صبحها صبح

 یخانوم باز دیتکه تکه که با خورش یهایابرها

 ی.صداکردندیو روشن م رهیرا ت نیو مدام زم کردندیم

 از شتریب گذاشتیو نم آمدیباغ م یاز تو یالف

 خواب نازش بماند. یتو آن

 باز کرد که غر بزند اما با دو چشم درخشان چشم

 صورتش مواجه شد. یجلو درست

 سرش گذاشته بود و با لبخند ریخان دست ز ونیهما

 .کردیم نگاهش

 ؟یشد داریپسرم. ب ریصبح به خ -

 مودبانه نشست. شب قبل هوتن شیفورا سرجا اسیال

 یبود. با کم دهیخواب نیو او رو زم دهیتخت خواب یرو

 و حضور نابه ختهاشیاز سر و وضع به هم ر خجالت

 در اتاقش گفت: ونیهما هنگام

 کار یچ نجای. شما اریسالم. صبح شما هم به خ -



 ن؟یینجایا یاز ک د؟یکنیم

 نشست و گفت: همایون خان

 از وقت خروس خون. دیوقته. شا یلیخ-

 معذب بود. اما چشمان پر مهر و یکم اسیال

 قلبش یتو یوافر یپدرش حس خوش یصادقانه

 گذاشت. اسیبالش ال یسر رو ونی.هماکردیم ریسراز

 کم کنارم دراز بکش پسرم. هی -

 همه به نیبود که ا ی. بار اولشدینم شیرو اسیال

 رمردیدل پ آمدیبود. اما دلش نم کینزد همایون خان

 بشکند. را

 بالش گذاشت. یرو سر

 و دیچرخ اسی. به سمت الدیکش ینفس بلند ونیهما

 را خوب و با دقت نگاه کرد. اسیال مرخین

 .اسیال یدیمادرتو م یبو بیعج -

 بود. رهیبه سقف خ اسیال



 بود؟ یمادرم؟ مگه بوش چجور یبو -

 بدون درنگ گفت: ونیهما

 بارون. یبو -

 خوشش آمد. اسیال

 ادامه داد: ونیهما

 توکا بهم ومدیکه هر وقت بارون م نهیواسه ا دیشا -

 یلیمادرتو خ یبارون یعاشقمه. اصال هوا گفتیم

خوشگل  -. چقدر دلم براش تنگ شده.کردیم یاحساسات

 بود. مگه نه؟

 بود که تو عمرم یدختر نیآره. مادرت قشنگتر -

 . نگاه کردناسیال ی. و چقدر خوشحالم که تو هستدمید

 .نجاسیا کنمی. حس مندازهیمادرت م ادیتو منو  به

 .اسیال یو پسر من شد یاومد ایکه به دن ممنون

 پدر و یطوالن یقی. دقادیبه سمت پدرش چرخ اسیال

 از یشدند. قطره اشک رهیخ گریکدیبه صورت  پسر



 صورتش سر خورد. یرو ونیچشم هما یگوشه

 .دیپدرش کش یجوگندم یموها یدست رو اسیال

 را نوازش کرد. ونیصورت هما یبه تک اعضا تک

 نشاند و شیتوکا ادگاری یشانیبه پ یبوسها ونیهما

 و خودش را درآغوش دیکش نییخودش را پا اسیال

 داد. یجا پدرش

 بابا. ادیچقدر خوابم م -

 پر بغض زد و گفت: یلبخند ونیهما

 که بابات نبودم ییبخواب تو بغل بابا. قد تموم ساال-

 تو بغلم بخواب پسرم. ایب

 .گهیخرس گنده شدم د -:دیخند اسیال

 رو حرف بابات حرف نزن. بگو چشم. -

 :دیباز خند اسیال

 چشم بابا. چشم. -

 گفت: مانیرو به سل ونیهما د،یرا که چ زیم یانس



 .شهیسرد م تییچا مونیبخور سل-

 انداخت. زیم یبه آن سو ینگاه بعد

 کنار هم نشسته بودند. حس اسیو هوتن و ال هورام

 که جان و قلبش یاز داشتن سه پسر کردیم غرور

 .بودند

 گفت: زیم یاز آن سو نیآذ

 اسی. اون بار به خاطر الیرفتیکاش نم مون؟یسل -

 که برگشته خونه. تو چرا باز اسی. الیرفت

 ؟یبر یخوایم

 دوخته شد. مانیچشمها به دهان سل یهمه

 گفت: مانیسل

 چند وقت اومده بودم نیبره خانوم. منم ا دیبا یرفتن -

مرد شد بدم دستپدرش  یباشم. که وقت اسیمراقب ال که

 و برم.

 فورا گفت: اسیال



 .مونیمش سل یمن یتو هنوزم بابا -

 .رمیتنها نم نباریا یباباتم. ول امتیق امیآره باباتم. تا ق -

 .ادیباهام ب یکی قراره

 گفت: یسوال یبا نگاه همایون خان

 ؟یک -

 گلو صاف کرد و گفت: هورام

 من بابا. -

 کرد. یزیاخم ر نیآذ

 هورام؟ یکجا بر -

 داد: هیتک یو به صندل دینوش یچا یکم هورام

 .سیپل شیپ میبد کردم. گفتم بر اسیمن در حق ال -

 قبول نکرد. اما

 گفت: اسیال

 شه؟یم یزندون چ ی. مثال برالیخیهورام ب -

 و یشی. فقط با چهار تا خالف کار آشنا میچیه



وقت و عمرت.من  شهی. حروم مشهیخراب م تیزندگ

 ندارم. نهیاز تو ک

 گفت: هورام

 مونیبا سل خوامیمن م ی. ولاسیال تهیاز مردونگ -

 جنگلبان بشم. خوامی. مالنیگ برم

 متعجب نیماند. آذ رهیمات به دهان هورام خ اسیال

 :گفت

 !؟یکار کن یچ -

 گفت: هورام

 کنم و بزرگ یدو سال تو جنگل زندگ یکی رمیم -

 .کننیم یزندگ یکه تو سخت یکنار مردم بشم

 تو کارگاه شمال خوامیمرد بشم مامان. م خوامیم

 نیرو. نه ماش یهمه چ رمیبگ ادیکنم و  کار

 کار رمیبگ ادی خوامینه خونه، نه پول. م خوام،یم

 از دسترنج خودم بخورم و بپوشم. کنم



 که یبشم که دختر یبرگردم همون مرد یوقت خوامیم

 یازش خواستگار یوقت خوامی. مخوادیم عاشقشم

 یبدون فکر کردن بگه هورام تو همون مرد کنمیم

 میابرو باال انداخت. هورام تصم اسی.الخوامیکه م یهست

 گرفته بود

 گرفته بود. شیرا در پ یبشود. اما راه سخت عوض

 شت در هورامکه دا یرییاز آن همه تغ همایون خان

 خوشحال بود. افتادیم اتفاق

 گفت: نیآذ

 تو؟ یگیم یدار یهورام؟ چ -

 پسر لوس و نیبذار برم مامان. بذار بره ا -

 .رمیبگ ادیکردنو  ی. بذار برم زندگنازپروردهت

 آخه... -

 گفت: ونیهما

 که یمیخوشحالم واسه تصم یلیپسرم. خ نیآفر-



 . من پشتتم.یگرفت

 گفت: هوتن

 .های... منو... نز...نگهید-

 :دیلب گز هورام

 غلط کردم. -

 گفت: اسیال

 نگاهش کرد. یور کیهورام.هورام  شهیباورم نم -

 یکل دیبرگردم بازم با یشرکتو خوب بگردون. وقت -

 .رمیبگ ادیازت  زیچ

 گفت: ونیهما

 خستهام. یلیباز نشسته بشم. خ خوامیمنم م -

 گفت: نیآذ

 بشه؟ یخونه که چ یبسم هللا. بمون -

 .ایاون سر دن ی. دخترتو فرستادنیسفر آذ میباهم بر -

 .کنهیکار م یکجا رفت. چ مینیبب میبر



 گفت: هوتن

 ..خوام.یمن... من... زن...م -

 گفت: اسی. هوتن اخم کرد و الدیغش غش خند اسیال

 هوتن. یآخه چقدر با مزه گفت-

 :دیخند هورام

 سرت بلند ریخودتم ز میحاال فکر نکن خبر ندار -

 .اسیآقا ال شده

 چشم گرد کرد. اسیال

مرد بشمواسه  خوامیم گفتیبود االن داشت م یک -

 که عاشقشم؟ یدختر

 چشمک زد: هورام

 نازار خانوم خوبن؟ -

 زد: انهیموذ یخندها اسیال

 نه فقط الهام خانوم شما خوبن. -

 خندهاش را کنترل کند توانستیکه نم یدر حال هورام



 گرد کرد: چشم

 اسمش الهامه؟ یدونیتو از کجا م -

 از ششصد بار شی. بهیرعلیچون که داداشش ام -

 اومده کارگاه دنبال داداشش. تو هم اکثر وقتا خواهرش

 کارگاه.حاال سال به یومدیم یخودیساعت ب همون

 .شداینم داتیاونورا پ سالم

 رو به هوتن گفت: هورام

 .میریتو زن بگ اول واسه یهوتن خان تو بزرگتر -

 ه؟یچ اسمش

 سرخ شد. هوتن

 ص...صنم..خا...نوم. -

 زبل خان. یا -و هورام قهقهه زدن. هورام گفت: اسیال

 هوتن را درآورد. یادا اسیال

 آخه هوتن؟ یتو با نمک نقدریخانوم! چرا ا -

 کردندیم یپشت سرهم باهم شوخ نطوریبرادر هم سه



 مانده بودند چه هاج و واج مانیو سل ونیو هما نیآذ و

 .دندیدیسه را نم نیآنها اصال ا یی. گوندیبگو

 سالها به جنگ و دعوا گذشته نیتمام ا شانیبرادرانهها

 همه نیا یاز خوشحال خواستیدلش م ونیو هما بود

 دیبگو ایبزند. که به تمام عالم و دن ادیرا فر یخوشبخت

 یکه برا یقلب پر از شاد کیتا پسر دارد و  سه

 یچه حادثهها که از سر نگذرانده. چه آدمها داشتنشان

 گفتندیرا که از دست نداده. دل خوش که م یخوب

 .گریبود د نیهم

 نکن ایشوخ نی! تو رو خدا با من از ا؟یگفت یچ -

 .نازار

 شانه باال انداخت: نازار

 مادره ول کرده رفته. گمیدارم مگه با تو؟م یشوخ -

هوتن عاشق دلخسته  نیاالن من به ا -.ادیهم نم گهید

 بگم؟ جز یچ



 نداره؟ یگهاینامردش بزرگتر د مادر

 به هوتن و سوده که چند متر آن ینگاه مین نازار

 ینشسته بودند و در نگاهها یمکتین یتر رو طرف

 محوطه غرق یفارغ از شلوغ گریکدی یعاشقانه

 انداخت. بودند،

 هم یمشکل چی. طفلک هشگاههیآسا ریاالن مد مشیق -

 رو ی. ما کسماریهمه ب نیافتاده وسط ا ی. الکندارهها

 ببرتش. ادیکه ب اسیال مینکرد دایپ

 خب پس مشکل حل شد.-

 ؟یچ یعنی -

 سوده میق یخونه میریما جمعه شب م نکهیا یعنی -

 واسه داداشم. یخواستگار خانوم

 سر کج کرد: نازار

 ؟یراحت نیبه هم -

 .یخوشگل نیو به هم یراحت نیبه هم قایدق -



 با خانوم مقدم حرف بزنم. دیبا -

 یخب حرف بزن. فقط عجله کن تا هوتن کله -

 منونکنده.

 چه خبر؟ گهی. خب دگمیچشم. م -

 تند تند واست تنگ یلیروزا دلم خ نیا نکهیخبر ا -

 .شهیم

 چانهاش گذاشت و زل زد به چشمان ریدست ز نازار

 .اسیو شنگ ال شوخ

 خب بعد؟ -

 مادرت یدست بوس امیپنج شنبه شب ب نیاگه بشه هم -

 .شهیکم م میاز دلتنگ یلیخ ریامر خ واسه

 :دیخند نازار

 .یتو از هوتنم هولتر -

 داره؟ یاشکال ه؟ی! حرفیلیخ -

 :دیتند به اطراف کرد. لب گز ینگاه نازار



 . بروشهیشر م اسیال نهیبیمارو با هم م یکیاالن  -

 طرف تر. اون

به  -تا شر نشه. میزود ازدواج کن گمی. من مگهید نیهم-

 پدرتون بگو زنگ بزنه به مامانم.

 زنگ بزنه؟ نیآذ شهینم -

 .شیدیچه زود بخش -

 ؟یدیبخشینم یکار کنم؟ نبخشمش؟ تو بود یچ -

 .اسیبزرگ بود ال نقدریکاش قلب من مثل قلب تو ا -

 دلبر جان. هست که شب و یهست که عاشقم کرد -

 خرابتم نازار.. گهید تابتمیب روز

 درنگ لب زد: ی. بدیکش ینفس بلند نازار

 دوستت دارم. یلیخ -

 چشمک زد: اسیال

 دوستت یلیخ یلی. منم خزدلمیعز دونمی. مدونمیم -

 .دارم



 . "نی"اوه اوه دو کبوتر عاشق رو بب

 نهیآسنات که دست به س دنیدو سر چرخاندند. با د هر

 بود، خودشان را جمع و جور کردند. ستادهیا کنارشان

 گفت: آسنات

 نجایشما دوتا رو به حال خودتون بذارن تا شب ا -

 گفت: اسین؟الیندار ی. کارو زندگنهاینشست

 من. ینازار خانوم هستن، کار و زندگ -

 لبخند زد. آسنات

 گفت: نازار

 ؟یشده آس یچ -

 گفت: آسنات

 .یآوردن. دکتر گفت تو پرستارش دیجد ضیمر -

 اس؟یواقعا؟ چجور-

 .جیبود افل یرزنیپ ماریکرد. ب اسیبه ال ینگاه آسنات

 سایآرام بود و چهرهاش درخشان که آسنات و پر آنقدر



 خاتون افتادند. ادی دنشید با

 . حاال برو خودترهیخانوم پ هی. آزاریآرومه و ب -

 .ریبگ لیپروندهش رو تحو نشیبب

 گفت: اسیرو به ال بعد

 ی... آقادیببخش زهیچ یعنی... یالماس یبا اجازه آقا -

 .قیتوف

 از جا بلند شد. اسیال

.آسنات نیآسنات خانوم. راحت باش دیصدام کن اسیال -

 کرد و رفت. یگفت و خداحافظ یچشم

 گفت: اسیال

 پاشو برو به کارات برس نازار جان. -

 ؟یای. ملمهیباشه. فردا روز تعط -

 دوستت ازدواج کرده؟ حلقه تو یآره حتما. راست -

 بود. انگشتش

 اومده نامزد هایکه تازگ یآره با همون دکتر جوون-



 .کرده

 مبارکه. پس با خانوم مقدم حرف بزن خبرشو بهم -

 با مادرت حرف بزنم؟ امی. اجازه هست فردا ببده

 ؟یراجع به چ -

 بگم. طمیقبلش در مورد شرا خوامیم -

 گفتم. اونقدر تو رورو بهش  ی! من همه چاسیال -

 داره که رفت روستامون. به عمهم گفت دخترم دوست

 رو با اون شیزندگ خوادیرو دوست داره که م یمرد

 نشه. داشیپ گهید نورایبگذرونه. به پسرت بگو ا مرد

 اون دمیترسیآخ آخ دمش گرم. به خدا همهش م -

 .دیسراغم.نازار خند ادیب الشیبیبا اون س پسرعمهت

 الش؟یبیس -

 یالیبیاز س یول ترسم،ینم چکسیمن از ه ییخدا -

 دارهها. یابهت هیوحشت دارم. اصال  پسرعمهت

 :دیغش غش خند نازار



 .اسیاز دست تو ال یوا -

 قربون اون خندههات برم، برو به کارت برس. فقط-

 خودت باش. مواظب

 بهم زنگ بزن. یدی. رسنطوریتو هم هم -

 دست تکان داد و دور شد. یلیمیبا ب نازار

 شد که رهیخ یهمانجا نشست و به دور شدن زن اسیال

 سال پر از اتفاقات خوب و بد، شده بود کیآن  در

 جانش. یهمه

 سخت را آمد و عشقش یروزها نیا شیکهپا به پا یزن

 به او ثابت کرد. را

 بلند خبر از یبا غرش یبود و آسمان خاکستر غروب

 باران داد. آمدن

 کیقطره که به صورتش خورد، حس کرد  نیاول

 .کندیجفتچشم دارد او را نگاه م

 . قطرات تنددیرا ند یاطراف سر چرخاند، اما کس به



 باران را با ولع به ی. بونشستندیم نیزم یرو تند

 فرستاد. شیههایر

 مادرش آمده و آن دور و بر دارد دیکرد شا فکر

 .کندیم نگاهش

 و از جا بلند شد. دیخند

 .دادیباران م یراست گفته بود. مادرش بو ونیهما

 لب زمزمه کرد: ریز

 بارون گهی... حاال دمونمیتا ابد عاشق بارون م -

 ...مادرمه
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